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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 – IV cild şeirlər” adlı kitabda, yarıməsirlik 

bir yaradıcılıq yolu keçmiş şair təbiətli şəxsiyyətin poetik irsinin bir hissəsi 

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

varyantları ilə birlikdə 268 adda poetik nümunələr yer almaqdadır. Vətən, 

məhəbbət, eşq, insan amili, ictimai-siyasi xarakterli, optimist nümunələrlə 

yanaşı, bəzən də satirik mövzulu, hətta şikayət motifli, haqsızlığa üsyan 

lirik-duyğusal, bədbin, pissimist ovqatlı şeirlər Cəmil Əkbərin həssas, 

kövrək qəlbinin, şairanə düşüncələrinin şeir dili ilə əks sədası olub, mənəvi – 

ruhi dünyasını təcəssüm etdirir. “Cəmil Əkbər – IV cild şeirlər” adlı kitab 

filoloji elm sahəsində çalışan ədəbyyatşünaslar, mütəxəssislər və şeirsevən 

qiymətli oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.   
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ÖN SÖZ 

SÖZLƏRİMİN QİYMƏTİNİ, ARİF  OLAN BİL TANIYAR! 

Cəmil Əkbər  bir ömürlük həyat yolunda insanlığın kamillik 

zirvəsini fəth etmiş müdrik şair-alimlərimiz arasında yer almışdır. 

Onun fəlsəfi  ruhlu şeirləri hikmətlərlə yoğrulmuş özünəməxsus 

obrazlı deyim tərzi və didakdik olması ilə səciyyələnir. Hər bir 

şeirində mütləq bir məna vardır. Mənasız söz Cəmil Əkbər 

şeiriyyətinə yaddır. Məhz ömrünü bu prinsiplə yaşadı Cəmil Əkbər. 

Yazıb yaratdığı şeir incilərini xalqımıza əmanət etdi. Çünki 

Azərbaycan xalqını çox sevirdi, xalqının böyüklüyünə səcdə edirdi. 

Millətini xoşbəxt görmək istəyirdi Cəmil Əkbər. Bu məramla 

tələbələrinə hər zaman örnək olası əsl bir ziyalı pedaqoq kimi dərslər 

verməklə onları xalqımıza vicdanla, şərəflə xidmət etmək üçün həyata 

hazırladı.  

 
 

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

 

Cəmil Əkbər öz xalqının fədakar, cəfakeş, çalışqan, poetik 

dünyanın asimanında axtarışda olan şairanə ruhlu, şeir vurğunu, 

şeiriyyət aşiqi, incə duyğulu, zərif ruhlu bir Vətən övladı idi. Abır-

ismət, doğruluq, düzgünlük, sədaqət, səxavət, xususi ilə də haqq-

ədalət Cəmil Əkbərin xasiyyətini, şəxsiyyətini təyin edən, kimliyini 

bəlirləyən mənəvi dəyərlərdir. Bu ülvi cəhətləri həm öz övladlarına 

təlqin etməyə çalışan Cəmil Əkbər həm də dərs dediyi övlad timsallı 

tələbələrinə də aşılamağa çalışardı. Tədris həyatını müvəffəqiyyətlə 

tamamlayan məzunlar illər keçdikcə, Cəmil Əkbərə qiymətli fikirlərlə 

zəngin təşəkkür məktubları da yazır, ata qədər sevdikləri müəllimini 
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hər zaman xoş xatirələrlə anırdılar. Çünki Cəmil Əkbərin tədris 

prosesində ata şəfqəti ilə verdiyi öyüd-nəsihətlər, həyat boyu onlara 

gərəkli olduğu üçün müəllimlərinin nə məramla dediyi dərin kəlama 

bələnmiş sözlərin, hikmətli fikirlərin qiymətini illər keçdikdən sonra 

daha aydın anlamış olurdular. Bu da Cəmil Əkbərin uzaqgörənliyinin 

əlaməti kimi dəyərləndirməlidir. Azərbaycanda, müəllimin dəyəri 

haqqında bir qiymətli fikir sanki Cəmil müəllim kimi pedaqoqlarımıza 

xitabən deyilmişdir. “Allahım məni göydən yerə endirdi. Müəllimim 

məni yerdən göyə ucaltdı”. Nə qədər doğru fikirdir.  

Bir başqa Azərbaycan şairinin müəllim haqda dediyi poetik 

misrada necə anlamlı bir təsbit vardır. 

“Müəllim! Bu ada baş əyir cahan! 

Ondan hansı dahi dərs almamışdır?! 

Müəllim sözünə qulaq asmayan 

Ömründə heç zaman ucalmamışdır.” 

 

Sağlığında bu müdrik kəlamdakı mənanı tədris prosesində hər 

zaman tələbələrinə böyük həvəslə, şövqlə, xatırladaraq öz əməli 

fəaliyyəti ilə daima isbat edərdi müəllimlik peşəsinin müqəddəsliyini 

Cəmil İmamveridioğlu. 

Azərbaycanın hər qarış torpağı Cəmil Əkbər üçün əziz idi. Hər 

bölgəsi, hər coğrafi məkanı Cəmil müəllimin nəzərində öz eli-obası 

kimi doğma idi. Bu səbəblə də O, hər yörənin insanına böyük saygı ilə 

yanaşardı. Çünki ana-baba yurdundan aldığı təlim-tərbiyə Cəmil 

Əkbərə yalnız bu insani, ülvi dəyərləri yerinə yetirməsini diktə edirdi. 

Bu baxımdan da  Cəmil Əkbər olduğu kimi görünən, göründüyü kimi 

olan ziyalılıq ruhuna bələnmiş nurlu bir şəxsiyyət, təmizlik 

mücəssəməsi kimi qəlbimizdə pak, ülvi xatirələrlə yaşamaqdadır. 

Yazdığı minlərlə mövzudakı şeirləri oxuduqca canlı olaraq bu nadidə 

təbiətli insanla sanki söhbət edib dəyərli fikirləri ilə ruhən bəslənmiş, 

yenidən mənəvi qida almış olursan.  

Doğruluq düzgünlük, dürüstlük Cəmil Əkbərin təbiətinə hakim 

olduğu üçün bu mənəvi dəyərləri həyatı boyu yaşatdı özünəxas 
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hərəkətləri etik davranışları ilə. Şeytana uyub bu ulvi dəyərlərə bir az 

da olsa xələl gəlməsinə heç bir zaman imkan vermədi Cəmil Əkbər. 

Çünki özü-özünə sahib, öz ürəyinə, öz doğru düşüncələrinə hakim 

olan əxlaqi dəyərləri özündə, təbiətində, xasiyətində, xarakterində, 

rəftarında yaşadan bir insan övladı idi Cəmil Bəy. Nə qədər dedisə az 

olduğunu hiss etdi. Nə qədər yazdısa bəzən ifadələrinin yetərsiz 

qalmasının da fərqində idi. Heç zaman özünün gördüyü işlə, istər 

məişət həyatında istəsə də pedaqoji fəaliyyət sahəsində razı qalmırdı. 

Ustad Bəxtiyar Vahabzadənin təbiri ilə: “Bir ondan razıyam ki, 

özümdən narazıyam”. Buna görə də yorulmadan, usanmadan daima 

mütaliə etdi, hey yazdı-yaratdı, poetik misralarla ədəbiyyat xəzinəmizi 

dəyərli söz inciləri ilə bəzəyib daha da zinətləndirdi. Bu nöqteyi 

nəzərdən də əsərlərindən faydalananlar heç zaman peşiman olmamış, 

olmayacaq da! Çünki zəngin həyat, təcrübə məktəbi keçmişdi 

İmamverdioğlu Cəmil Əkbər.  

Cəmil Əkbərin müdrikanə fikirlərə bələnmiş poetik düşüncələri 

keçmişimizlə, bugünümüzlə və gələcəyimizlə həmahənk  səslənir. 

Məhz şairilik fitrəti və alimlik qüdrəti bir məcrada  birləşib bir-birini 

tənzimlədiyi üçün də bu uğurlu mənəvi birlik hasil olur Cəmil Əkbərin 

poeziyasının xislətində. 

Cəmil Əkbər nə gördüsə onu yazdı, nəyə şahid oldusa onu 

poetik dilə çevirib xalqına, millətinə əta etməyə çalışdı 50 il sərasər. 

Məhz bu şeirilərin mövzusu həyatda müşahidə etdiyi, qarşılaşdığı 

gerçək həqiqətlərin sayəsində araya ərsəyə gətirilmişdir. Azərbaycan 

xalqı da bu məfkurə bu amal ilə yaşayıb yaradan sənətkarlarını  

həmişə müqəddəs bir varlıq gözündə görməklə layiqincə 

qiymətləndirmişdir. Bu səbəblə də Cəmil Əkbər poeziyasının məna 

yüklü şeirlərindəki dəyərli fikirləri əxs edib faydalanmaqla, öz 

övladlarının təlim-tərbiyəsində hər zaman, hər məqamda istifadə 

etmişlər. Budur şairliyin Cəmil Əkbər yaradıcılığında gücü-qüdrəti.  

Cəmil Əkbərin hikmətlərlə çulğalanmış ali düşüncələrinin 

qiyməti Haqq dünyasına qovuşduqdan sonra yəni ötən 22 il ərzində, 

bir misqal da olsun azalmamış hətta dəyəri günü gündən daha da 

artmışdır.  
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Cəmil Əkbər övladına xitabən yazdığı “Atam” rədifli şeirində 

mənəvi təbiətini açaraq, xasiyətini, xarakterini amal və düşüncələrini 

poetik misralarla anladaraq belə yazır: 

 

Desələr ay oğul, kimin oğlusan? 

Söylə ki, həssasdır, qanandır atam! 

Nə qısqan, nə çəkin, nədə ki, utan, 

Denən: eşq ucundan yanandır atam! 

 

Bu şeirin digər bəndlərində isə saxta ünsiyyətdən, kin, qəzəb, 

qisas və hiddətdən uzaq durduğunu, insanlığa yaraşmayan bütün bu 

negativ cəhətlərdən kənar olaraq sadəcə bir aşiq kimi  Azərbaycan 

xalqına sevdalı, dövlətinə sadiq, qəlbi məhəbbətlə döyünən insan 

olduğunu açıqlayır. Hətta bir kimsədə pislik, acgözlük, hərislik, 

xəbislik, nəslik, cahillik, qanmazlıq, höcətlik, inadlıq, öclük, tərslik 

kimi insanlıq adına xələl gətirən utancverici mənfi halları müşahidə 

etdiyi zaman, ürək dəftərindən o kəslərin adını birdəfəlik silərək 

ismini anmamağa çalışır. Bu da Cəmil Əkbərin o şəxslərə olan 

nifrətinin bir göstərgəsi kimi dəyərləndirilə bilər.   

Digər bəndlərdə heç bir zaman nahaq yolda addımlamayan, 

gərəksiz xahiş minnəti eşitməyən, ən son məqamda belə haqqı 

nahaqqa qurban verməyən bir şəxsiyyət kimi nəzərimizdə ucalır. 

Bununla belə şərəfsiz önündə baş əyməyən, el arasında alnıaçıq, 

üzüağ mərdi-mərdanə və məğrur yaşayan əsl Vətənövadı olduğunu 

xeyirxah əməlləri ilə sübut edir Cəmil Əkbər. Bütün bu keyfiyyətlərlə 

yanaşı qəlbinin odunu-alovunu fəqirin, kimsəsizin, yetimin, tifilin 

uğrunda hərarətləndirib yardım edən, fədakar qəlbə sahib olduğunu da 

səmimi kəlmələrlə etiraf edərək “bu cahanın içində bir cahan” 

olduğunu qədirbilən xalqına alnıaçıqlığı ilə çatdırır Cəmil Əkbər. 

Bununla belə insana dəyər verməyi bacaran təcrübəli alim kimi 

də öz şəxsi rəftarında özünü pedaqoji fəaliyyəti dönəmində ispatlaya 

bilmişdir. Bir insanövladının təbiətində hörmət, ehtiram, qəlbində 

sədaqət, səxavət duyğularını kəşf etdiyi zaman Cəmil Əkbər, bu 

mənəviyyat incilərini yaşadanları axtarıb-arayan, onlarla insani 
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münasibət müstəvisində ülfət-ünsiyyət qurduğunu da səmimi bir dillə 

etiraf edir: 

Olmayıb arası kinlə, nifrətlə, 

Nə qəzəb,  nə qisas, nə də hiddətlə, 

Saxta ünsiyyətlə, saxta ülfətlə, 

Məhəbbət bağına qonandır atam. 

 

Eşidib görərsə kimsədə pislik, 

Acgözlük, hərislik, xəbislik, nəslik, 

Cahillik, qanmazlıq, höcətlik, tərslik, 

Unudub biryolluq danandır atam. 

 

Kimin ki, qəlbində sədaqət görsə, 

Ehtiram, etiqat, səxavət görsə,  

İnsanlıq naminə ləyaqət görsə, 

De axtarıb tapan, anandır atam. 

 

Görsəki tapdanır birinin haqqı, 

Qoymaz hakim ola haqqa-nahaqqı, 

Etsən də eşitməz xahiş, təvəqqi, 

Əyrini-üyrünü yonandır atam. 

 

Əyməyib başını hər yetən yada, 

O məğrur yaşayıb qoca dünyada, 

Yetişib haraya, çatıb imdada, 

Məsləkin yolunda Sənandır atam. 

 

Cəmildir, ellərdə adı bəllidir, 

Qohumu, qardaşı, yadı bəllidir, 

Qəlbinin alovu, odu bəllidir, 

Cahanın içində cahandır atam. 

 

Cəmil Əkbərin müxtəlif mövzularda olan şeirləri arasında 

baməzə tərzdə olanları da vardır. Gədəbəyli tanınmış şair Musa 

Ələkbərlinin “İstəyirəm daşabasım bu kəndi” rədifli qoşmasına  

Cəmil Əkbərin yazdığı cavab “Şair qardaş daşabasma bu kəndi” 

adlanır. Bu şeirlərlə iki şair sanki bir mözuda deyişirlər. Əslində isə 
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fikir tamam başqadır. Sovetlər  dönəminin süqutunun son illərində 

kənd həyatında yaşam səviyyəsinin aşağı düşməsini, maddi imkanların 

məhdut olduğunu dilə gətirən Musa Ələkbərli doğma el-obasını 

ziyarət etdiyi zaman yerli kənd əhalisinin çalışmamasını, kasıb bir 

yaşayış şəraitinin olduğunu müşahidə edir. Və artıq kənd sakinlərinin 

mal-qara, toyuq-cücə saxlamadığını, hətta yağını, pendirini belə 

şəhərdən təmin etməyə çalışması kimi acınacaqlı vəziyyəti görüb bu 

kimi xoşagəlməz halları poetik dillə ifadə edib xalqının nəzərinə 

poeziyanın imkanlarıyla çatdırmağa çalışır. Bu şeirdən təsirlənən 

Cəmil Əkbər də bir ustad, həm də el ağsaqqalı kimi şair Musa 

Ələkbərliyə müdrikanə cavab olaraq yazdığı şeirinin hər bir bəndində 

bu vəziyyətdən çıxış yolunu- yolağını yöntəmini anlatmağa cəhd edir. 

Kəndin bu vəziyyətə düşməməsi üçün “sən nə etmisən?” - deyən 

Cəmil Əkbər, bu kəndin inkişafı üçün nə xidmət, nə təşəbbüs 

göstərdiyini sanki başa qaxınc kimi baməzə ruhunda üzünə 

söyləməkdən çəkinmir. Təbii ki, bu həqiqi dəlillər Şair Musa 

Ələkbərlini küsdürmür, Cəmil Əkbərin bir el ağsaqqalı kimi səmimi 

iradlarına, şeir dili ilə verdiyi tutarlı cavablarına hətta haqq da 

qazandırmışdır. 2000-ci il 8 yanvar tarixində Bakıda olan görüş 

zamanı iki el şairinin arasındakı dialoq şəklindəki anlaşmaya şahid 

olduğumu da oxucularımla paylaşmaq istərdim. Cəmil Əkbərin 

tanınmış şair Musa Ələkbərliyə verdiyi müdrikanə cavabından 

anlaşılır ki, kəndin kasıb olmasında əslində hərkəsin payı vardır. Hər 

bir kənd sakini təmbəllikdən əl çəkib kəndin inkişafı üçün, 

təsərüfatının bol-məhsulunun artması üçün kənardan baxmamalıdır - 

deyir. Əl qolunu çırmalayıb hər bir kəs işin bir qulpundan yapışmalı 

olduğunu da yerli əhalinin diqqətinə çatdırır. Cəmil Əkbər bütün bu 

önəmli tövsiyələrini verməklə, günahın hər bir kəsdə olmasını konkret 

dəlillərlə isbat edərək bu problem barədəki doğru fikirlərində haqlı 

olduğunu əsaslandırmağa çalışır. Çünki Cəmil Bəy uzun illər iqtisadi 

elmin nəzəri sahəsində çalışmış zəngin bilgiyə və təcrübəyə sahib 

peşəkar mütəxəssis-alim idi. Hər iki şairin şeirindən bir bəndə diqqət 

etdiyimizdə səmimi etirafların, acı həqiqətlərin və iqtisadi 

problemlərin çözülməsi üçün əməkçi kənd sakinlərini təşviq edir.  
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    Musa  Ələkbərli:  Köhlənləri həsrət qalır yəhərə, 

Cavanları qaçıb gedir şəhərə,   

Gendən baxır indi bara, bəhərə, 

İstəyirəm daşabasam bu kəndi.  
                           

     Cəmil Əkbər:        Gəl kömək et varı-halı çoxalsın, 

Şair qardaş daşabasma bu kəndi. 

Əyər-əksik hərnəvarsa yoxalsın, 

Şair qardaş daşabasma bu kəndi. 
 

Cəmil Əkbər gözü-könlü tox bir insan olduğunu “Bəsimdir” 

rədifli şeirində poetik misralarla anlatmağa çalışır. Allahına min 

şükürlər etməklə maddi-mənəvi dəyərlərimizə qiymət verir əslində. 

Özgə bağçasında-bağında gözü olmadığını sadəcə öz Vətənində 

yetişən məhsulları, dünyanın çeşitli bəhər-barından üstün tutduğunu 

deməklə bir növü öz xarakterini, mənəvi dünyasının böyüklüyünü, el-

obaya, yurda, ana Vətənə bağlılığını qeyri-iradi olaraq səmimi 

misralarla izhar edir.  

 

İlahi verdiyin paya çox şükür,                      

Dövlətdi, sərvətdi, vardı bəsimdir. 

Çörəyə çox şükür, çaya çox şükür, 

Qohumdu, qardaşdı, yardı bəsimdir. 

 

Mən həsrət deyiləm özgə dağlara, 

Özgə bağçalara, özgə bağlara, 

Özgə bostanlara, özgə tağlara, 

Almadı, heyvadı, nardı bəsimdir. 

 

Cəmil Əkbər 4 variantda yazdığı “Tutmamışdır, tutan da döy” 

rədifli şeiri əslində insanoğluna məxsus təzadlı cəhətləri (mərdlə- 

namərdi, kef əhli ilə dərd sevdalısını, yaxşı ilə pisi,  gözəllə çirkini, arsızla 

arlını, karsızla karlını, imansızla imanlını, gücsüzlə güclünü, ağıllı ilə dəlini, 

zəli ilə damarı, həqiqətlə yalanı və s. ) qarşı-qarşıya gətirməklə bir-biri ilə 

uyğun olmadığını şeirin poetik misralarıyla bu tərzdə ifadə edir:  
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Dayaz ilə dərininki, 

Tutmamışdır, tutan da döy.    

Acı ilə şirininki, 

Tutmamışdır, tutan da döy.    

 

Bilməyənlə-biləninki,  

Ağlayanla-güləninki,  

Öldürənlə-öləninki,        

Tutmamışdır, tutan da döy 

 

Aqil ilə yavanınkı, 

Qoca ilə cavanınkı, 

Səadətlə davanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Hətta bütün bunlarla yanaşı həyatda gördüyümüz hərcür 

həqiqətləri  (gecə ilə gündüzü, isti ilə soyuğu, sabah ilə bugünü, axşam ilə 

səhəri, günəşlə dumanı) müqayisə edərək bir-biri arasındakı 

uyğunsuzluğu sanki sıralayaraq şairanə müşahidələr əsasında ipə-sapa 

düzərək sırasıyla dilə gətirir:   

 

Yaxşı ilə yamanınkı, 

Günəş ilə dumanınkı, 

Külək ilə samanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 
 

Gedən ilə gələninki, 

Bu mənimdir, o səninki, 

Dünən ilə bugününkü,   

Tutmamışdır, tutan da döy. 
 

Bununla belə bir başqa fəlsəfi prinsiplə yanaşdıqda “Tutacaq 

da” rədifli şeirində insan xasiyyətində birçox uyğun olan cəhətləri də 

Cəmil Əkbər poetik deyimlə ifadə etməyə çalışır. Bu baxımdan da bəy 

təbiətli insanın bəy xarakterli şəxsiyyətlə sözünün tutacağını da 

orijinal baxış tərzi ilə oxucusunun diqqətinə çatdırır.  Bu şeirində 

Cəmil müəllim hətta keyin-keylə, səyin-səylə eyni mövqedə 

fikirlərinin uyğunluğunu da etiraf edir.   
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Alan ilə verəninki, 

Tutubdurda, tutacaq da. 

Əkən ilə dərəninki, 

Tutubdurda, tutacaq da. 

  

Bəylər ilə bəylərinki, 

Keylər ilə keylərinki, 

Səylər ilə səylərinki, 

Tutubdurda, tutacaq da. 
 

Oğru ilə oğrununku, 

Doğru ilə doğrununku, 

Yorğun ilə yorğununku, 

Tutubdurda, tutacaq da. 
 

Cəmil Əkbər yaradıcılığında ömrünün son illərinə yaxın bir 

dönəmdə yazdığı təəssüf hissilərini əks etdirən poetik nümunələr də 

vardır. Həyatda ləyaqətsiz, nadürüst, bu kimi bəzi üzdəniraq adamlara 

edilən yaxşılığın mənasız, əbəs olduğunu da “Çəkildi” və “Edildi” 

rədifli  şeirlərinin timsalında min peşimançılıqla dilə gətirir:  
 

Heyif o əməyə, o zəhmətə ki, 

Sənin kimi hörmətsizə çəkildi. 

Heyif o qayğıya, o xidmətə ki, 

Sənin kimi mürvətsizə çəkildi. 
 

“Edildi” rədifli şeirində isə heyif kəliməsi, təəssüf hisslərinin 

ifadəsi olaraq, hər bəndin ilk misrasının başında gəlməsi ilə 

səciyyələnir. 

Heyif o zəhmətə, o xidmətə ki, 

Çox cahilə, nadanlara edildi. 

O eşqə, istəyə, məhəbbətə ki, 

Haqqı-sayı udanlara edildi. 
 

Cəmil Əkbər yaradıcılığında yer alan şeirlərdən bəzisi irqindən, 

cinsindən, dinindən, boyu-posundan, xasiyyətindən, xarakterindən 

asılı olmayaraq fərqli insanların həyatdakı məşğuliyətlərinə, şairanə 

bir baxışla uzaq məsafədən ümumi olaraq dəyərləndirməyə çalışır. Bu 

müşahidə nəticəsində onların məişət şəraitində özü üçün təyin etdiyi 
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bir-birindən fərqli fəaliyyətilər arasındakı təzadlığa, bir anlıq da olsa 

oxucusunun diqqətini çəkməyə çalışır. “Hərə bir yanda” rədifli 

gəraylısı bu anlatdığımız fikirləri təsdiq etməkdədir.  
 

Biri tikan, biri güldür, 

Biri damla, biri seldir,  

Biri misdir, biri ləldir, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 
 

Biri kefdə, biri qəmdə, 

Biri baha, biri müftə, 

Biri qazanc, biri siftə, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 
 

Kimi arif, kimi keydir, 

Kimi nökər, kimi bəydir, 

Kimi aqil, kimi səydir, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 
 

Cəmil Əkbər, zəngin pedaqoji təcrübəsi ilə insanlığa layiq 

hərcür müsbət keyfiyətləri və hətta  negativ halları ağıl süzgəcindən 

keçirərək yeniyetmələrimizi, gənclərimizi və ictimai muhitdə yer alan 

digər şəxsləri belə doğru yola sövq etməklə onları səhv etməməyə və 

dürüst insan kimi yaşamağa səsləyir. “Özündə yoxsa” rədifli qoşması 

bu mövqedən yanaşdığımızda həyatda əsl yaşamağın kodeksi olabilər. 

Övlad timsalındakı gənclərin kimlərlə təmas qurmasını, oturub 

durmasını, onları bu bəlirlədiyi meyarla yönləndirməyə çalışır. Hər 

bənddə bu cəhəti xüsusilə duymaq mümkündür. 
 

Hər yetən kimsənin bağına qonma! 

Zəhməti, xidməti özündə yoxsa. 

Aranına qonma, dağına qonma! 

Şərəfi-şöhrəti özündə yoxsa. 

             

Hər aşiq olandan Kərəm olan döy, 

Dərdləyib sinəsi vərəm olan döy,  

Tapılıb dərdinə çarəm olan döy, 

Bacarıq, məharət özündə yoxsa. 
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Bəzi şəxslərin insanlıq adlı meyardan aralanmasına dözə 

bilməyən hətta ölkədə baş verən hərcür siyasi-sosial haqsızlıqlara 

təsirlənən Cəmil Əkbər vətənpərvər qəlbli bir şair olaraq məqamı 

gəldiyi zaman Haqq səsini poeziyanın gücü ilə ucaldaraq insanlara 

doğru mövqeyi göstərir. Onu narahat edən problemlərlə bağlı şikayət 

edəcəyi yer, tək İlahi qüvvənin olması düşüncəsindədir. Cəmil Əkbər 

iki variantda yazmış olduğu “Ulu Tanrım hayandasan?” rədifli 

gəraylısı ilə İlahi qüvvəyə üz  tutaraq hər bənddə bu dərdlərini izhar 

etməyə çalışır.  

Tapdalanır ləyaqətlər, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

Üzə çıxmır həqiqətlər, 

Ulu Tanrım hayandasan? 
 

Bəndələrin azğınlaşıb, 

Harınlaşıb, pozğunlaşıb,1 

Boz sərçələr quzğunlaşıb, 

Ulu Tanrım hayandasan? 
 

“Varım-halım” şeirini oxuduqca Cəmil Əkbərin təbiəti, 

xarakteri, daxili aləmi poetik misralarla təzahür edir. Onun məfkurəsi, 

düşüncələri, məramı bu şeirlə açıq-aydın görünməktədir. Əslində isə 

şairi yaşadan mənəvi-insani, ülvi-əxlaqi dəyərlər Cəmil Əkbərin 

kimliyini də ortaya qoyur. Bu nöqteyi-nəzərdən onun necə bir insan 

olduğu mənəvi dünyası poeziyanın imkanları ilə bir növ kəşf olunur.  
 

Varım-halım, cah-cəlalım, 

Qəlbimdəki məhəbbətdir. 

Olan-qalan pürkamalım, 

Elə-xalqa sədaqətdir. 

 

Bir insana sataşmadım, 

Qapısına daş atmadım, 

Qəlbimdə kin yaşatmadım, 

Amalım da mərhəmətdir. 

 
1 İkinci variant:   Çox cırlaşıb, pozğunlaşıb, 
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72 illik bir ömür yolu keçmiş Cəmil Əkbəri, öyüd verən el 

ağsaqqalı, nəsihət şairi olaraq adlandıra bilərik. Şeirlərinin çoxunda bu 

mövzuda yazılmış poetik nümunələr çoxluq təşkil edir. Cəmil Əkbər 

“İtirmə!” rədifli qoşmasında insanoğluna üz tutaraq  abırını, ismətini, 

iffətini, arını şərəfini, şöhrətini, şanını qorumağa səsləyir. El içində 

namuslu, həyalı, vicdanlı əsl bir vətəndaş kimi gəzib dolanmasını 

tövsiyə edir. Bununla yanaşı billur qəlbinə kəc fikirlər yerləşdirərək 

sağlam fikir və niyyətini itirməməsini də tövsiyə edir:  

 

Hərnəyini itirsəndə zərər yox, 

Ar-namusu, qeyrətini itirmə! 

İnsanlığa bir oqədər xələl yox, 

Şərəfini-şöhrətini itirmə! 

           

Ellərin içində həyalı dolan, 

Məsləkli, vicdanlı, qayəli dolan, 

Qədəmi uğurlu, sayəli dolan, 

Abırını, ismətini itirmə! 

 

Nələrin itsədə qəhərlənmə sən, 

Haldan-hala düşüb təhərlənmə sən, 

Əsəbi korlayıb zəhərlənmə sən,  

Sağlam fikir, niyyətini itirmə! 
 

Cəmil Əkbərin el-obaya məftunluğu “Kənddədir” rədifli 

qoşmasında da özünü göstərməktədir.  Bir çox gənclərimizin böyüyüb, 

boya başa çatdığı ana yurdunu: kəndini, qəsəbəsini tərk edib           

uzaq ölkələrə pənah aparmasının, hətta yad məmləkətlərdə 

məskunlaşmasının yanlış olduğunu bu şeirlə ifadə edir. Və onlara 

öyüd-nəsihət verməklə həyat həqiqətlərini başa salmağa çalışır.  Bin-

bərəkətin, təbii nazı-nemətin məkanın kəndlərdə olduğunu  bildirərək, 

onların bir an öncə yanlış yoldan dönmələri üçün poetik misraların 

ətkili gücü ilə obyektiv fikirlərini anlatmağa cəhd edir. 
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Kəndli qardaş şəhərliyə küsənmə,      

Güzəran, yaşayış, həyat kənddədir.                                                                                                               

Özgələrin istisində isinmə,                                                                                                                            

Halal süfrə, bin-bərəkət kənddədir.      

               

Gözaçıb dünyaya gələndən bəri, 

Torpağa qatırlar, tökürlər təri,      

Böyüdüb bəslədir neçə şəhəri,      

Sağlam fikir, düz hərəkət kənddədir.  

 

Cəmil Əkbərin ülvi xatirələrlə bağlı çoxsayda şeirləri vardır. Bu 

şeirlərdən biri də “Ötən günlərim” rədifli qoşmasıdır. Həyata 

vidalaşmağa bir il yarım qalmış yəni 8. Avqust 1998 ilində yazdığı  

şeir sanki sirrini bir biri ilə bölüşən iki dost-sirdaş arasındakı 

tərəfmüqabilsayağı söhbəti xatırladır. Cəmil Əkbər dilə gəlib “ülvi 

xatirə” adlı həmsöhbəti ilə ötən günlərə dərd-sərini səmimi 

duyğularını bu şeirin timsalında paylaşır. Keçmişə dönüb baxarkən 

gənclikdə yaşadığı anları göz önünə gətirməklə bir qədər nisgillilik 

ruhu oxucusunu çulğalayır bu şeirin timsalında. Keçən günlərin bir 

daha gerigəlməz olduğunu, gənçlik dönəmini kövrək duyğusal 

misralarla qeyd etməklə oxucusunun ovqatını bir qədər qəm aurasına, 

məcazi anlamda minör arkorduna kökləyir. Təəssüf hissiləri bu şeirdə 

kifayət qədər insana kövrək duyğular yansıdır: 

 

Qayıdıb yanıma bir də gələsiz, 

Araza qovuşub, Kürdə gələsiz, 

Xeyirdə gələsiz, şərdə gələsiz,  

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 

        

Yenidən haraya, həşirə çatam, 

Baxıb əməlimlə sevinə atam. 

Çalışıb gecəni gündüzə qatam, 

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 

 

Yenidən atalı,  analı olam, 

Gölləri ördəkli, sonalı olam, 

Əlləri, ayağı xınalı olam, 

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 
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Yenidən qaçaydım eşq-həvəslə, 

Sağlam fikirlərlə, sağlam nəfəslə, 

Oxuya biləydim gözəl bir səslə, 

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 

 

Cəmil Əkbərin “Gözü yoldadır” rədifli şeirini oxuduqca 

kədərlənməmək mümkün deyildir. Məlumdur ki, hər bir insan əldən 

düşüb ixtiyarlıq yaşına çatdığı zaman müxtəlif xəsdəliklərə mübtəla 

olur. Bu qaçınılmaz həqiqətdir.  Sanki bu xəsdəliklər ölümə getmək 

üçün bir bəhanədir. Türkiyədə işlədilən bir təbir bu fikrimizlə üst-üstə 

düşür: “Əcəl gəlmiş cahana, xəsdəliklər bəhanə”.  

Cəmil Əkbər həyatda var olduğu illərdə insan həyatının 

xəsdəliklərlə finala yaxınlaşdığı dönəmi müşahidə etdiyi və bu 

münasibətlə  yazdığı “Gözü yoldadır” şeirində yaşamaq üçün Ulu 

Tanrıdan bir qədər də ömür payı, sanki möhlət almaq niyyətindədir. 

Çünki yolunu gözləyən elin, obanın, dağın, yaylağın, vəfalı insanların, 

sevgili cananın, məğrur nurlu qocaların, ipək görünümlü ağbirçək 

nənələrin, müqəddəslik simvolu ata-anların, məsum baxışlı övlad və 

nəvə-nəticələrin Cəmil Əkbərin yolunu intizarla, həsrətlə gözlədiyini 

Rəbbinə  acizanə yalvarışla  xatırladır:  

 

Ağrılar, acılar kənarda durun,  

Elimin, obamın gözü yoldadır. 

Az məni incidin, az məni yorun,  

Yurdumun-yuvamın gözü yoldadır. 

 

Dağlarda çeşmələr həsrətim mənim, 

Yamyaşıl meşələr həsrətim mənim, 

Nərgiz, bənövşələr həsrətim mənim, 

Göllərdə sonanın gözü yoldadır.  

   

Qərənfil, lalələr gəl-gəl deyirlər,    

Çəməndə jalələr gəl-gör deyirlər,      

Yaylaqlar, talalar gəl qal deyirlər,        

Cümleyi-cavanın gözü yoldadır.      
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Dözərmi həsrətə qardaş, bacılar?                

Üzər ürəkləri, ağrı-acılar,          

Ağlayar, sızlayar müdrik qocalar,               

Qocanın, cavanın gözü yoldadır.  

            

Cəmil Əkbər yenə “Yaşayın” rədifli divani şeiri ilə insan oğluna 

öyüd-nəsihət verir, əsl insan kimi yaşamaq üçün nə etməli olduğunun 

yollarını, səmtini, istiqamətini göstərir. Buna görə də ilk öncə 

biganəlikdən sərsərilikdən, kəmağıllıqdan, divanəlikdən uzaq 

durmasını istəyir. Daha sonra sadə, səmimi olmaq şərti ilə eşq-    

həvəslə, ülvi istəklə, məhəbbətlə, sədaqətlə, ədalətlə, pak niyyətlə 

yaşamağı tövsiyə edir. Mənalı yaşam tərzinin əsas vacib şərt olduğunu 

təqdim etdiyimiz poetik misralarla ifadə edir Cəmil Əkbər:   

 

Harda olsan, nə iş görsən biganəlik eyləmə, 

Eşq-həvəs, ülvi istək, məhəbbətlə yaşayın. 

Sərsərilik, kəmağıllıq, divanəlik eyləmə, 

İlqar, iman, əhdi-peyman, sədaqətlə yaşayın. 

 

Nə iş görsən hünərlə gör, görənlər əhsən desin, 

Yaxın-uzaq eşidənlər, bilənlər əhsən desin,  

Gedənlər də təzim etsin, gələnlər əhsən desin, 

Doğruluqla, düzgünlüklə, ədalətlə yaşayın. 

 

Məhəbbət mövzulu şeirlər arasında Cəmil Əkbərin iki rədifdə 

yazdığı örnəyi misal göstərə bilərik. “Ay mənim ilk eşğim ilk 

məhəbbətim” və “Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim” rədifli şeir 

mövzu baxımından bir olsa da fərqli kəlmələrlə variantlılıq yaradır. 

İnsan həyatının ən ülvi hisslərlə yaşadığı hələ uşaqlıq dönəmində ikən 

ana-ata məhəbbəti ilə çulğalaşan insanövladının, gənclik illərində də 

eşq həvəs istəklə, sevgiylə yaşadığı, məcazi anlamda eşq adlı mərəzə 

mübtəla olduğunu oxucusuna xatırladır. Bu şeirlərlə tanış olduqda 

anlaşılır ki, sevginin, məhəbbətin qüdrəti Cəmil Əkbərdən də yan 

keçməmişdir. Bu səbəblə də ülvi hisslərini poetik misralarla ən gözəl 

ifadələrlə anlatmağa, oxucuları ilə paylaşmağa çalışır. Bu iki şeiri 
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Cəmil Əkbərin mənəvi aləminin bir təzahürü olaraq adlandıra bilərik. 

Ülvi hisslərinin göstərgəsi olan ilk məhəbbətin eyni zamanda son 

məhəbbət olduğunu etiraf etməklə, tərəfmüqabil statusundakı 

həmsöhbəti ilə nəcib duyğularını ahəstəcə bu misralarla izhar edir. 

Gözümü açanda anamı gördüm, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

Alınmaz qalamı, binamı gördüm, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 
 

və ya 

 

Qəlbimin başında hərarətin var, 

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

Eşqim var, andın var, sədaqətin var,          

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Əslində isə Cəmil Əkbər bu iki şeiri ilə məhəbbətin fəlsəfəsini 

poetik misralarla açmağa çalışır desək daha doğru təsbit etmiş olarıq.  

Cəmil Əkbərin “Orda nəvar?” rədifli gəraylısı Güney 

Azərbaycanda məşhur olmuş ustad aşıq Məhəmmədhüseyin Dehqanın 

21 Mart 1993-cü ildə Bakıya ziyarəti dönəmində yazılmışdır.  Bu 

şeiri, Cəmil Əkbərlə Aşıq Dehqanın 14 aprel 1993-ci il tarixindəki 

Bakıda gerçəkləşən əlamətdar görüşün ən gözəl bir xatirəsi olaraq 

adlandıra bilərik. Cəmil Əkbər, azman aşığın sazını-sözünü dinləyib 

sənəti ilə yaxından tanış olduqdan sonra adını zikr etdiyimiz şeir 

yaranmışdır. İran torpağına qədəmləri dəyməyən Cəmil Əkbər bu 

qonşu məmləkətlə bağlı suallarını şeir dili ilə verməklə Azərbaycanla, 

Güney Azərbaycanın fərqini öyrənmək, bəzi ilkin bilgilər əldə etmək 

marağında olmuşdur. Təqdim etdiyimiz bəndlərdə bu barədə olan 

Cəmil Əkbər düşüncələrini açıq-aydın müşahidə edə bilirik. 

 

Urmiyadan gələn aşıq, 

Orda nə var, burda nə var? 

Azdan-çoxdan bilən aşıq, 

Orda nə var, burda nə var? 
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Danış qardaş telli sazla, 

Şirin ləhcə, xoş avazla, 

Bülbül kimi güllü yazla, 

Orda nə var, burda nə var? 

 

Biraz danış yaxşı, pisdən, 

Xeyirxahdan, ya da nəsdən, 

Oxu qardaş zildən, pəsdən, 

Orda nə var, burda nə var? 

 

Nədir fərqi sizlə, bizim? 

Şirin avaz, sözlə bizim? 

Yol-ərkanla, izlə bizim? 

Orda nə var, burda nə var? 

 

Öyüd-nəsihət mötifli şeirlər  Cəmil Əkbər poeziyasında qırmızı 

xətlə keçməkdədir. Bu mövzuda olan şeirlərə diqqət etdikdə insanın 

hər yaş dövrünü əhatə etdiyinin fərqinə varırıq. İnsanlara, övladlara, 

tələbələrə, qız-gəlinlərə  aid nəsihət ruhunu yansıdan şeirlərlə yanaşı 

gənclərə xitabən yazılmış nümunələr içərisində “Veririk sizə” rədifli 

qoşmanın öz xüsusi yeri vardır. Səmimiyyət xarakterli bu şeiri 

oxuduqca bir ağsaqqalın, dünyagörmüş bir babanın, öz övladı gözündə 

gördüyü gənclərə ülvi duyğularının əks-sədasını hiss edirik. Gənclərə 

məhəbbətlə yaşamağı tövsiyə edən Cəmil Əkbər bəndin hər son 

misrasında insani dəyərləri onlara əmanət verdiklərini və bu əmanətə 

bir yaşam boyu sadiq qalacaqlarına da inanır. Cəmil Əkbərin bu ülvi 

dəyərlər içərisində dəyanət, sədaqət, səxavət, səadət, ləyaqət, nəsihət, 

hərarət, fərasət, həqiqət, ədalət, cəmiyyət, hikmət yer alır. Çünki 

Cəmil Əkbərin qələmindən zühur edən müdrik kəlamlar hikmətli 

fikirlər, ulu babamız Dədə Qorqud ruhunun tərcümanı kimi 

Qorqudsayağı  səslənmişdir keçən əsrdə. 

 

Sevərək yaşayın, gəzin dünyada, 

Gənclər, məhəbbəti veririk sizə. 

Çalışın, tablaşın, dözün dünyada, 

Gənclər, mətanəti veririk sizə. 
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Ömür-gün keçirib biz qocalmışıq, 

Haqlımı, haqsızmı düz qocalmışıq, 

Vaxtlımı, vaxtsızmı tez qocalmışıq, 

Gənclər, dəyanəti veririk sizə. 

 

Cəmil Əkbərin zəngin poeziyası ilə yaxından tanış olduqca onun 

üçün məhəbbət hər mənəvi dəyərlərin ön cərgəsində yer aldığı 

anlaşılır. Bu səbəblə də Cəmil Əkbəri “məhəbbət şairi” də adlandımaq 

olar. “Yarandı” rədifli qoşmasında bir fəlsəfi fikir diqqətimizi 

çəkməkdədir. Bu bəndlərin hər birində nüsrətin, nifrətin, hiddətin, 

xidmətin, niyyətin, hikmətin, ismətin, xislətin, izzətin, hörmətin, 

mürvətin, qüdrətin, diqqətin, heyrətin, riqqətin, firqətin, fitrətin, 

zəhmətin və s. bu kimi mənəvi-əxlaqi dəyərlərin təkanverici bir 

obyekti, cazibə mərkəzi, istinad nöqtəsi vardır ki, adı məhəbbətdir. 

İlahi məhəbbət. Bütün bunlar insanlıq aləminə məxsus məhəbbətdən 

yarandığı orijinal fikir olmaqla, Cəmil Əkbər yaradıcılığında yeni bir 

poetik tapıntıdır. 
 

Məni qınamasın dostlar-tanışlar, 

Nifrətim də məhəbbətdən yarandı. 

Üstümü kəsməsin o sərt baxışlar, 

Hiddətim də məhəbbətdən yarandı. 

   

Çoxlarını görüb-bilib can dedim, 

Anla dedim, düşün dedim, qan dedim, 

Axtar dedim, ara dedim, qan dedim, 

Xidmətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Dönə-dönə söyləmişəm sözümü, 

Yaxşı-pisə yummamışam gözümü, 

Harda oldum haqqa tutdum üzümü, 

Firqətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Cəmil Əkbərin ömrünün 50 ildən artıq bir dönəmdə əmək 

fəaliyyəti ilə çalışıb xidmət göstərdiyi, ömür-gün sürdüyü Nizami 

yurdu qədim Gəncəyə həsr etdiyi şeirlər də şairin yaradıcılığında 

səmimi duyğuların tərcümanı kimi səslənir. “Gəncə” rədifli 
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gəraylısından bəzi misralarla tanış olduğumuzda bu poetik səmimiyyət 

hiss edilməkdədir. 

 

Köksün üstə doldum yaşa, 

Mehri ülfət ulu Gəncə. 

De kim sevər səni məncə? 

Ömür-günü vurdum başa, 

Ha yorulsam etməm haşa, 

Mehri ülfət ulu Gəncə. 

De kim sevər səni məncə? 
 

Cəmil Əkbərin Gəncəyə ithafən yazdığı digər bir şeir örnəyi 

ilkindən fərqlidir. Müstəqillik dönəmində Azərbaycan xalqının 

mücadiləsi illərində yazılmış “Gəncənin” rədifli şeiri şikayət motifli 

olması ilə diqqəti çəkir. Şair, xalqın dərd-sərini bu şeirlə ifadə etməyə 

çalışır. Bu şeir 1990-cı il 4 mart tarixində yazılmışdır. Bu o dönəm idi 

ki, Sovet İmperiyasının mənfur silahlı qüvvələri Azərbaycanın 

paytaxtı Bakı şəhərində 20 yanvar qətliam hadisələrini 

gerçəkləşdirilmiş  700-dən çox mülki vətəndaş yaralanmış 146 

vətən övladı isə şəhidlik mərtəbəsinə yüksəlmişdir. İnsanların əhval 

ruhiyələri pəjmürdə, pərişan halda olmaqla, ruhu qəm üstündə 

köklənmiş, xalqın gələcəyə inamı tükənmişdir. Cəmil Əkbərin bu 

şeirinin hər bəndinin 4-cü misrasında şikayət –dolu, giley motifli 

məcazi anlamda və obrazlı deyim tərzində olan poetik ifadələr 

Gəncənin timsalında o dönəmin ab havasını siyasi mənzərəsinin 

xalqın nə durumda olduğunu yansıdır.  Məsələn, “Açılmır qabağı-qaşı 

Gəncənin”,  “Sərt keçir payızı, qışı Gəncənin”, “Dəyibdir qəlbinə naşı 

Gəncənin”, “Qurumur gözünün yaşı Gəncənin”, “Qarışıb zəhərə aşı 

Gəncənin”, “Köhnəlib kotanı, xışı Gəncənin”, “Düzəlmək bilməyir işi 

Gəncənin”, “Dağılıb yerbəyer, huşu Gəncənin”, “Qərq olub sükuta 

quşu Gəncənin”, “Ağlayır torpağı-daşı Gəncənin”.   
 

Nə müddətdir bulud kimi dolubdur, 

Açılmır qabağı-qaşı Gəncənin. 

Saralıbdır, gül yanağı solubdur, 

Sərt keçir payızı, qışı Gəncənin. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 20 

 

Cəmil Əkbərin insanlıq aləminə xoş diləklərini ifadə edən 

şeirləri də diqqəti çəkməkdədir. Bu qəbildən olan nümunələrdə ülvi 

arzularını bildirməsi onun insanlıq aləmini sevməsi ilə izah oluna 

bilər. Bu şeirlərinin birində Allaha üz tutaraq xeyirxah niyyətdən 

yaranan xoşməramlı fikirlərini “Əşrəfi-məxluqat” olan insan xilqətinə 

vurğunluğunun, özünün isə Allaha olan əsl bəndəlik məftunluğunun 

bariz nümunəsi kimi dəyərləndirə bilərik. Cəmil Əkbər 

“Əsirgəməynən” rədifli şeirinin bütün bəndlərindən bu ülvi 

məramlarla bələnmiş xoş diləyi şair düşüncəli alimin xarakterini, 

ruhunu, dünyabaxışını səmimiyyəti ilə təcəssüm etdirir. 
 

İlahi nəqədər varsa nemətin? 

Hörmət sahibinə əsirgəməynən. 

Var-halı, dövləti, hərcür sərvəti? 

Mürvət sahibindən əsirgəməynən. 

  

Könülxoşluğunu, cansağlığını, 

Şərəf sağlığını, şan sağlığını, 

Alınaçıqlığı, üz ağlığını, 

Qeyrət sahibindən əsirgəməynən. 
 

Ümumiyyətlə fəlsəfi təfəkkürə, müdrik məfkurəyə malik Cəmil 

Əkbər poeziyası ilə yaxından tanış olduqca püxtələşmiş söz sərrafının, 

əsl Azərbaycanlı bir elm xadiminin, həm də el şairinin Allahın bir 

lütfü olaraq xalqımıza bəxş olunduğunun fərqindəyik. Çünki hər bir 

şeir, şairin söz dünyasında zühur edən anlam dərinliyi, zəngin orijinal 

fikirləri isə onun müdrikliyinin aynasıdır. Bu baxımdan da nə yazdısa 

doğru yazdı, nə dedisə doğru dedi, nə düşündüsə eəcə də məramını o 

tərzdə xalqına izhar etdi. Çünki Cəmil Əkbər poeziyası Azərbaycan 

xalqı ilə iç-içədir. Bu baxımdan da millətini Cəmil Əkbərdən, Cəmil 

Əkbəri də Nizamilər, Fizulilər, Nəsimilər dahi şəxsiyyətlər yetirən 

böyük Azərbaycandan ayırmaq mümkün deyildir. Səbəbi də odur ki, 

“İqtisad elmləri namizədi”, dosent Cəmil Əkbər ruhu, canı, qanı ilə öz 

Azərbaycan dövlətinə və doğma xalqına mənəvi tellərlə bağlı, həqiqi 

el-oba sevdalı, vətən aşiqi, əsl xalq şairidir. Yazdığı mübarək mısralı 

poetik nümunələr şəklində olan dünyəvi arzular, ülvi məramlar 
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Azərbaycan xalqının timsalında digər xalqlara da aiddir desək daha 

doğru təsbitdə bulunmuş olarıq. Çünki həm millidir, milli olduğu 

qədər də həm də bəşəri şairdir Cəmil Əkbər. Bu səbəblə də Cəmil 

Əkbər bəşəriyyət şairləri silsiləsində öz mötəbər yerini almaqdadır.  

Bu fani dünyada səni yaşadacaq öz şeirlərin Ay Cəmil Əkbər. 

Ruhun şad, məkanın cənnət olsun Cəmil İmamverdi oğlu Əkbər!  

 

                                                       
 

               Prof. Dr. İlgar Cəmiloğlu                           Hüquqşünas Əli İmamverdi  

 

16.12 – 2022 saat 08:16  

 

 

 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 22 

 

1. TANIYAR 

 

Könül quşum nə susmusan? 

Durma, danış el tanıyar. 

Cəh-cəh vuran bülbül olsan, 

Çəmən, çiçək, gül tanıyar. 

 

Duman olub dağa çöksən, 

Leysanını bağa töksən, 

Bağça salıb güllər əksən, 

Dəstə tutan əl tanıyar. 

 

Yorulmayıb hey çalışsan, 

Elmə, əməyə alışsan, 

Düşünüb sonra danışsan, 

Dəhan, dodaq, dil tanıyar. 

 

Səyyah olub gəzə bilsən, 

Sinə gərib dözə bilsən, 

Qəvvas kimi üzə bilsən, 

Dərya, dəniz, göl tanıyar. 

 

Günəş kimi çıxarsansa, 

Doğru yola baxarsansa, 

Çeşmətəki axarsansa, 

Axar çaylar, sel tanıyar. 

 

Eniş-yoxuş keçərsənsə, 

Yaxşı toxum seçərsənsə, 

Kamil əkib, biçərsənsə, 

Tarla, zəmi, çöl tanıyar. 

 

Xeyir işlər görə bilsən, 

Bağlar salıb dərə bilsən, 

Xalqa borcu verə bilsən, 

Aylar keçər, il tanıyar. 
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Cəmil, sənin hörmətini, 

Könül açan söhbətini, 

Sözlərinin qiymətini, 

Arif olan, bil tanıyar. 

 

              Cəmil Əkbər       1958-1959 

 

2. DÜŞÜNCƏLƏRİM 

 

               I variant 

 

Mənimlə oturdu, mənimlə durdu, 

Yaşadı, yaratdı, mənimlə qurdu, 

Çalışdı, vuruşdu özünü yordu, 

Mənə yoldaş oldu düşüncələrim. 

 

Mənə yolgöstərən kəhkəşan oldu, 

Mənimlə zirvələr, dağ aşan oldu, 

Yolumu azanda pərişan oldu, 

Mənə sirdaş oldu düşüncələrim. 

 

Mən onun oduna alışdım, yandım, 

Onun sayəsində düşündüm, qandım, 

Mən onu, o məni gördüm, inandım, 

Mənə qardaş oldu düşüncələrim. 

 

Mən onun atası, o mənim balam, 

Onun sayəsində mən əhlihalam, 

Nəqədər o kaldı, mən də çiy, kalam, 

Mənə taytuş oldu düşüncələrim. 

 

                                      Cəmil Əkbər 
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3. DÜŞÜNCƏLƏRİM 

 

II variant 

 

Mənimlə oturdu, mənimlə durdu,  

Yaşadı yaratdı, mənimlə qurdu,  

Çalışdı, vuruşdu özünü yordu,  

Mənə yoldaş oldu düşüncələrim,  

Mənə sirdaş oldu düşüncələrim, 

 

Mənə yolgöstərən kəhkəşan oldu,  

Mənimlə zirvələr, dağ aşan oldu,  

Məni çaşdıranda pərişan oldu,2 

Mənim qanadımdı düşüncələrim,  

Mənim inadımdı düşüncələrim. 

 

Mən onun oduna alışdım, yandım,  

Onun sayəsində düşündüm, qandım, 

Mən onu özümə bir loğman sandım,  

Mənə hörmət oldu düşüncələrim,  

Mənə şöhrət oldu düşüncələrim. 

 

Onun alovuna, közünə yandım, 

Onun sözlərinə baxdım inandım, 

Gah sınaqdan çıxdım, gah da qınandım, 

Mənə vicdanımdı düşüncələrim, 

Mənim saf qanımdı düşüncələrim. 

 

Mən boğabildikcə xəbislikləri, 

Paxıllıq, xainlik, naqislikləri, 

Tamahkir, acgözlük, hərislikləri, 

Mənə qüvvət oldu düşüncələrim, 

Mənə qüdrət oldu düşüncələrim. 

 

 

 
2 Yolumu azanda pərişan oldu 
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Mən qovabildikcə avamlıqları, 

Cahillik, gədalıq, nadanlıqları, 

Bədxahlıq etməyi, yamanlıqları, 

Mənə qeyrət oldu düşüncələrim. 

Mənə hikmət oldu düşüncələrim. 

 

Mən onun atası, o mənim balam,  

Onun sayəsində mən əhlihalam,  

Nəqədər o kaldı, mən də çiy, kalam,  

Mən onun quluyam, o mənim ağam,  

Dünya nəqədər var onunla sağam. 
 

                          Cəmil Əkbər    10. 07 -1983 
 

4. ATAM 
 

Desələr ay oğul, kimin oğlusan? 

Söyləki həssasdır, qanandır atam. 

Nə qısqan, nə çəkin, nədəki utan, 

Denən eşq ucundan yanandır atam. 

 

Olmayıb arası kinlə, nifrətlə, 

Nə qəzəb,  nə qisas, nə də hiddətlə, 

Saxta ünsiyyətlə, saxta ülfətlə, 

Məhəbbət bağına qonandır  atam. 

 

Kiminki qəlbində sədaqət görsə, 

Ehtiram, etiqat, səxavət görsə,  

İnsanlıq naminə ləyaqət görsə, 

De axtarıb-tapan, anandır atam. 

 

Eşidib görərsə kimsədə pislik, 

Acgözlük, hərislik, xəbislik, nəslik, 

Cahillik, qanmazlıq, höcətlik, tərslik, 

Unudub biryolluq danandır atam. 

 

Görsəki tapdanır birinin haqqı, 

Qoymaz hakim ola haqqa-nahaqqı, 

Etsəndə eşitməz xahiş, təvəqqi, 

Əyrini-üyrünü yonandır atam. 
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Əyməyib başını hər yetən yada, 

O məğrur yaşayıb qoca dünyada, 

Yetişib haraya, çatıb imdada, 

Məsləkin yolunda Sənandır atam. 

 

Cəmildir, ellərdə adı bəllidir, 

Qohumu, qardaşı, yadı bəllidir, 

Qəlbinin alovu, odu bəllidir, 

Cahanın içində cahandır atam. 

 

                                 Cəmil Əkbər           

  

5. BAŞ ƏYİRƏM 

 

Yaşa doldum mən bu yerdə, 

Ədalətə baş əyirəm. 

Son qoyulub qəmə, dərdə, 

Həqiqətə baş əyirəm. 

 

Bu zamanı, bu dövranı,  

İnsanoğlu yaxşı tanı,                                             

Ömrümüzün şah sultanı,                                       

Səadətə baş əyirəm.     

                                          

Aram yoxdur naqisliklə, 

Xainliklə, nə pisliklə, 

Nə höcətlik, nə tərsliklə, 

Ülviyyətə baş əyirəm.  

 

Təhqir olub döyülmürük, 

Yerli-yersiz söyülmürük, 

Düşmənlərə əyilmirik, 

Dəyanətə baş əyirəm. 

 

Şöhrətimiz yayılıbdır, 

Yatanlar da ayılıbdır, 

Hamı insan sayılıbdır, 

Bu qiymətə baş əyirəm.               
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İşində zəfər çalana,     

Əməyilə ucalana,  

Şan-şöhrətdən bac alana, 

Bu qeyrətə baş əyirəm. 

 

Hər zəhmətə alışırıq, 

İş üstündə yarışırıq, 

El xeyrinə çalışırıq, 

Bu xidmətə baş əyirəm. 

 

Güvənirik özümüzə,  

İşıq gəlir gözümüzə,  

Həyat gülür üzümüzə, 

Bu qismətə baş əyirəm. 

                                                                                   

Qardaş olub bütün millət, 

Yox edilib hərbir zillət, 

Artıb istək, artıb hörmət, 

Bu ismətə baş əyirəm.  

                                                                          

Ürək odlu, nəfəs ilıq,  

Qanımdadır mehribanlıq, 

Amalımdır xeyirxahlıq, 

Bu niyyətə baş əyirəm.  

 

Fəhlə-kəndli, zəhmətkeşə,  

Məhəbbətim var həmişə,  

Dərs deməyi etdim peşə, 

Bu sənətə baş əyirəm. 

 

Elin bizdə əməyi var,  

Geyimi var, yeməyi var,  

Qayğısı var, köməyi var,  

Bu xilqətə baş əyirəm. 

 

Əldə etdik azadlığı,  

Yoldaşlığı, qardaşlığı, 

Sülhü, əmin-amanlığı,  

Bu hikmətə baş əyirəm. 
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Yol açılıb ləyaqətə, 

Bacarığa, məharətə,  

Son qoyulub cəhalətə, 

Bu qüdrətə baş əyirəm.             

 

Artır şərəf-şöhrətimiz, 

Könüllərdə mürvətimiz, 

El içində hörmətimiz, 

Bu hörmətə baş əyirəm. 

 

Çaşmayalar sağa-sola,  

Gəlib çıxa doğru yola,      

Qüvvət gəldi dizə, qola,  

Bu cürətə baş əyirəm.     

                                           

Səadətin növrağına,  

Mən çıxardım sorağına,  

Suverenlik bayrağına, 

Əzəmətə baş əyirəm. 

 

İnsanoğlu gələr saya, 

Yolu salar Marsa, Aya, 

Müstəqillik gələn aya,         

Bu dövlətə baş əyirəm. 

 

                       Cəmil Əkbər 

                        

6. MİN EHTİRAM 

 
 (Azərbaycan Respublikası,  

Milli Məclisinin Deputatı Bəxdiyar Sadıqova) 
 

O qələm ki, haqdan yazır?  

Qüdrətinə min ehtiram.                    

Ta qədimdən çoxdan yazır?   

Nüsrətinə min ehtiram.                         
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Əzəl gündən sayəlidir,       

Məsləklidir, qayəlidir,  

Halal süddən mayalıdır, 

İsmətinə min ehtiram. 

 

Saf arzulu, diləklidir,                                

Təmiz qəlbli, ürəklidir,                              

Tunc qolludur, biləklidir,                          

Zəhmətinə min ehtiram. 
 

O qələm ki, haqqı görür? 

Yaxşı-pisə qiymət verir? 

Bağlar salıb barın dərir? 

Xislətinə min ehtiram.     

 

O qələm ki, doğru deyir?       

Elə, xalqa, xeyri dəyir?          

Halallıqla nemət yeyir?     

Qismətinə min ehtiram.     

 

El içində ad qazanır,    

Dost qazanır, yad qazanır,     

Tama gəlir, dad qazanır,  

Şöhrətinə min ehtiram.      

 

O qələm ki, hörmətlidir?    

Namusludur, qeyrətlidir? 

İnsaflıdır, mürvətlidir? 

Hikmətinə min ehtiram.      
 

O qələm ki, görə bilir? 

Bağlar salıb dərə bilir?                   

Könüllərə girə bilir? 

Diqqətinə min ehtiram.      

   

Düşüncəli, kamallıdır,        

Məsləklidir, amallıdır,       

Tutarlıdır, samballıdır, 

Xidmətinə min ehtiram.     
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Yazdıqları həqiqətdir,         

Xeyirxahlıq, fəzilətdir,        

Haqdan gələn bəyanətdir,  

Cürətinə min ehtiram.        
 

Elə, xalqa gərəklidir,           

Təmiz arzu-diləklidir,                                                      

Tunc qolludur, biləklidir,  

Riqqətinə min ehtiram.        
 

O qələm ki, düz danışır? 

Gecikməyir, tez danışır? 

Mətləb duyur, söz danışır? 

Niyyətinə min ehtiram.         
 

O qələm ki, böhtan yazmır? 

Yerli-yersiz dastan yazmır? 

Qərəz ilə qəsdən yazmır? 

Qeyrətinə min ehtiram.     
 

          Cəmil Əkbər       8. 02 – 1994 
                           

7. BARIŞAMMADIM 

Özüm də bilmədim səbəbi nədir?      

Dil tapıb hərkəslə barışammadım.      

İstəyim, diləyim nə məqsəd güdür?    

Xainlə, xəbislə barışammadım. 

 

Hökmedib özümü zora salsam da,   

Çətinə, əzaba, dara salsam da,      

Kəməndə, ilməyə, tora salsam da,    

Namərdlə, nakəslə barışammadım. 

 

Meylimi salmadım hər yetənlərə,  

Hər dəm tutanlara, hər ötənlərə,     

Hərcür cücərənə, hər bitənlərə,      

Hər avaz, hər səslə barışammadım.  
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Nəcabət əhlinin qadasın alım, 

Mən çəkim nazını, ədasın alım, 

Harda olsalar da sədasın alım, 

Bədöylə, bədcinslə barışammadım. 
 

Əzəli-binadan tox olub gözüm, 

Cahilə, nadana ox olub sözüm, 

Kəlməmdə, cümləmdə çox olub sözüm, 

Nanəcib, naqislə barışammadım.          
 

Müqəddəs bilmişəm ədaləti mən,   

Haqqı-ədaləti, həqiqəti mən,  

Sədaqət, səxavət, kəraməti mən,                                                       

Qeyri bir həvəslə barışammadım.        

                                                     

Küsüb incisəm də, xoryadla, yadla, 

Övladı-bəşərə istibidadla, 

Bədniyyət, bədxahla, fitnə-fəsadla, 

Əqrəblə, iblislə barışammadım. 

 

Mən igid ərlərlə yoldaş olmuşam,  

Canciyər olmuşam, qardaş olmuşam,              

Qəlbimi açmışam, sirdaş olmuşam,  

Qeyrətsiz birkəslə barışammadım.          
 

Övladı-bəşərə fayda verməyən,         

Onbir ay qazanıb, mayda verməyən,      

Bir qaşıq, bir kasa pay da verməyən,      

Simiclə, xəsislə barışammadım. 
                               

Meylimi salmadım günaha sarı,        

Qarğışa, naləyə, nə aha sarı,                                                     

Aldanıb nəfisə, tamaha sarı,                                                      

Acgözlə, hərislə barışammadım. 
 

Cəmiləm, qəlbimdə xoş diləyim var,                                                           

Təmiz arzularım, pak diləyim var,  

Saf-çürük eyləyən bir ələyim var,    

Bədniyyət nəfislə barışammadım.    

                                                            

           Cəmil Əkbər        19. 01 - 1984 
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8. BARIŞAMMADIM 

 

Özüm də bilmədim səbəbi nədir?      

Qaynayıb hərkəslə barışammadım.   

Bilmədim istəyim nə məqsəd güdür?      

Xainlə görüşüb qarışammadım.      

 

Nifrət eyləmişəm tamahkarlara, 

Müftəxor, haramxor, ziyankarlara, 

Vicdan qarşısında günahkarlara, 

Acgözlə, hərislə yarışammadım. 

 

Sərsəri, kəmağıl, gicoğlu gici,    

Hiyləgər, dələduz, bicoğlu bici,      

Haqqa, ədalətə öcoğlu öcü,     

Axtarıb bir səslə soruşammadım.   

 

Nəcabət əhlinin qadasın alım,        

Mən çəkim nazını, ədasın alım,      

Axtarıb, arayım, sədasın alım,    

Heyifki çoxuyla qovuşammadım. 

 

Bu bəşər içində tənha qalsam da,  

Xəzan olub saralsam da, solsam da, 

Dərin fikir, xəyallara dalsam da, 

Bədöylə, bədcinslə yovuşammadım.   

 

Cəmil hədəf oldu yaramazlara, 

Xətiri, hörməti aramazlara,    

Yaralı qəlbləri sarımazlara. 

Qaçıb xətasından sovuşanmadı. 
 

                 Cəmil Əkbər      19. 01 – 1984 

 
 

 
 

9. VALLAH! 
 

Cahillik eyləyib qırma qəlbimi, 

İnciyib küsərəm, bezərəm Vallah! 

Artırıb dərdimi, əymə qəddimi, 

Aralı düşərəm, gəzərəm Vallah!               
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Soruşub kefini halı olmanam, 

Lalə yanağının xalı olmanam, 

Süzülüb şanının balı olmanam, 

Əlimi-əlindən üzərəm Vallah!               

 

Görənlər, bilənlər qınayar bizi, 

Çəkib imtahana sınayar bizi, 

Vurub dişlərinə tanıyar bizi, 

Düşsəm də çətinə dözərəm Vallah!               

 

Deməki dəyməmiş qalmışam, kalam, 

Danışa bilmirəm, kəköyəm, lalam, 

Öl desən ölərəm, qal desən qallam, 

Duyaram, qanaram, sezərəm Vallah!               

 

Biryolluq dönərəm məhəbbətimdən, 

Əhdimdən, andımdan, sədaqətimdən, 

İnsanlıq naminə ləyaqətimdən, 

Adını qəlbimdən pozaram Vallah!               

 

Gəl Cəmil Əkbərin dəymə şəsdinə, 

Düşmə acığına, girmə qəsdinə, 

Haqq-nahaqdan ayaq alma üstünə, 

Çaşaram yolları, azaram Vallah!     
 

                           Cəmil Əkbər         16. 12 – 1987 

                              

10. VALLAH! 

 

Əhdimi, vəfamı pozaraq əsla, 

Vicdanı, məsləki atmanam Vallah! 

Doğrunu tərsinə yozaraq əsla, 

Yaxşını yamana qatmanam Vallah! 

 

İnsanövladında sədaqət görsəm, 

Xoş istək, saf arzu, pak niyyət görsəm, 

Halal zəhmət görsəm, ləyaqət görsəm, 

Dəyər-dəyməzinə satmanam Vallah! 
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Çovğuna, tufana, yelə düşsəm də, 

Qərq olub leysana, selə düşsəm də,  

Dəryada boğulub, gölə düşsəm də, 

Xoryad ətəyindən tutmanam Vallah! 

 

Əsəblər kolayıb ürək sıxmanam, 

Uçurub evləri, dirək yıxmanam,  

Heçkimsəyə xain gözlə baxmanam, 

Günahsız günaha batmanam Vallah! 

 

Səhrayi-Kəbirə, Həbəşə düşsəm, 

Qarışıb alova, atəşə düşsəm, 

İstiyə, bürküyə, günəşə düşsəm, 

Namərd kölgəsində yatmanam Vallah! 

 

Xainlərə, paxıllara, xəbisə, 

Acgözlərə, tamahkirə, hərisə, 

Nanəcibə, nadürüstə, naqisə, 

Yeriyib, yüyürüb çatmanam Vallah! 

 

Cəmiləm, belədir ürəyim mənim, 

Öz arzu-istəyim, diləyim mənim, 

Xalqıma köməyim, gərəyim mənim, 

Xar olub ellərə batmanam Vallah! 
 

                                     Cəmil Əkbər 
 

11. ÇATMIR 
 

Qafasıqalına, kütbeyinlərə,               

Deyirsən sözünü çatmırki çatmır. 

İdrakısönüyə, ətbeyinlərə,  

Soxursan bizini batmırki batmır. 

 

Əsər etmir ha desən də giclərə, 

Dür töksən dəhandan, almır nəzərə,    

Tərsəməssəb inadkara, ləclərə, 

Gəlib məsləhətə yatmırki yatmır. 
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Naxələflər, nanəciblər, naqislər, 

İpəsapa yatmayanlar xəbislər, 

Tamahkir, quldurlar, acgöz, hərislər, 

Daşı ətəyindən tökmürki tökmür. 
 

Namusu xərcləyib, arı satanlar, 

Dostu, müsahibi, yarı satanlar, 

Əhdpeymanı, düz ilqarı satanlar, 

Utanmır, qızarmır, ölmürki ölmür. 
 

Şər danışıb aralığı qatanlar, 

Min sifətlə məqsədinə çatanlar, 

Qərq olaraq qəflətlərdə yatanlar, 

Gedib öz işini tutmurki tutmur. 
 

Haqqa-ədalətə vurğun olanlar, 

Bu yolda yorulub, yorğun olanlar, 

Düşsədə çətinə qırğın olanlar, 

Yaxşını-yamana qatmırki qatmır. 
 

Namussuz, qeyrətsiz, arsız olanlar, 

Bəhrəsiz, xeyirsiz, karsız olanlar,  

Söyüd ağacıtək barsız olanlar, 

Əyib qamətini bükmürki bükmür. 
 

İdrakı, kamalı kəm olanlara, 

Məsləkdən, amaldan bəm olanlara, 

Anadan olandan dəm olanlara, 

Qoyursan közünü yanmırki yanmır. 
 

Əzəldən ey südlə mayalanan kəs, 

Elindən, xalqından həyalanan kəs, 

Saf arzu-istəklə qayələnən kəs, 

Mərdləri-namərdə satmırki satmır. 

 

Cəmil aşiq olub haqq-ədalətə,  

Sağlam düşüncəyə, saf məhəbbətə, 

Düşsədə bu yolda çox məşəqqətə, 

Tutub ətəyindən atmırki atmır. 
 

                           Cəmil Əkbər        10. 07 - 1983 
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12. OYERLƏRDƏ QOCALMIŞAM 

 

Mən hardaki dava gördüm? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

Zəhərlənmiş hava gördüm? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Harda yoxsa ağsaqqallar? 

Dərdibilən, əhli-hallar? 

Yolgöstərən pürkamallar? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Harda gördüm arsızları? 

Söyüdtəki barsızları?      

Müqəvvanı, karsızları?   

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Mən gördükcə qeyrətsizi, 

İnsafsızı, mürvətsizi,  

Abırsızı, ismətsizi,                

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Harda gördüm ədalət yox? 

Doğruluq yox, həqiqət yox? 

İnsanlıq yox, ləyaqət yox?    

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Mən gördükcə həyasızı, 

Əqidəsiz, qayəsizi,  

Tərbiyəsiz, dayəsizi,  

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Harda gördüm xəbisliyi? 

Acgözlüyü, hərisliyi?   

Nanəciblik, naqisliyi? 

Oyerlərdə qocalmışam. 
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Oyerdəki ağlayan var?            

Başa qara bağlayan var?         

Sinəsini dağlayan var?             

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Harda gördüm bezənlər var?  

Boş-bikarə gəzənlər var?    

Müsibətə  dözənlər var?       

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Harda gördüm cəhaləti? 

Avamlığı, qəbahəti? 

Kinküdurət, ədavəti? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Harda gördüm azğınları? 

Tərbiyədən pozğunları? 

Leşgəmirən quzğunları? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Harda gördüm dönüklər var? 

Dadamal var, əniklər var? 

Hərbir səmtə yönüklər var?    

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Harda gördüm sırtıqları? 

El malına ortaqları? 

Cərgəmizdə artıqları? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Oyerdəki fikir çaşdır? 

Ürəklərdə boran-qışdır? 

Qayalıqdır, qıbçaq, daşdır? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Oyerdəki yalan çoxdur? 

Qanun, qayda, plan yoxdur?     

Züy tutan çox, çalan yoxdur?  

Oyerlərdə qocalmışam. 
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Oyerdəki yalan çoxdur?  

Əlayaqda solan çoxdur? 

Gözü yolda qalan çoxdur? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Oyerdəki haqq boğulur? 

Yerində nahaq doğulur? 

Fikir, xəyallar dağılır?      

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Bəylik, göylük hardadırsa? 

Keylik, səylik hardadırsa? 

Zaylıq, çiylik hardadırsa? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Oyerdəki nəzakət yox?                                                     

Xeyirxahlıq, fəzilət yox?                                                        

Kəramət yox, mərhəmət yox? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Oyerdəki nadanlar var? 

Haqqısayı udanlar var? 

Yolu tərsə adanlar var? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Oyerdəki yox məhəbbət? 

Yox sədaqət, yox səxavət?  

Yox nəciblik, yox məlahət? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

Oyerdəki kor çoxaldı? 

Sözeşitməz, kar çoxaldı? 

Əqrəb, iblis, mar çoxaldı? 

Oyerlərdə qocalmışam. 

 

                 Cəmil Əkbər        19. 12 – 1993 
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13. SUSANMIRAM 

 

Oyerdəki haq boğulur? 

Mən orada susanmıram. 

Yerində nahaq doğulur? 

Mənki orda susanmıram. 

 

Avamlıq var, cəhalət var? 

Addımbaşı qəbahət var? 

Qəsd-qərəz var, xəyanət var? 

Mən orada susanmıram. 

 

Xainlik var, xəbislik var? 

Nanəciblik, naqislik var? 

Bədəsillik, nacislik var? 

Oyerlərdə susanmıram. 

 

Kinküdurət, ədavət var? 

Ünsiyyətdə qəbahət var? 

Giley-güzar, ya qeybət var? 

Oyerlərdə susanmıram. 

 

Oyerdəki biclər vardır? 

Sərsərilər, giclər vardır? 

Xain, xəbis, kəclər vardır? 

Oyerlərdə susanmıram. 

 

Oyerdəki əzənlər var? 

İşgəncəyə dözənlər var?      

Öz canından bezənlər var? 

Oyerlərdə susanmıram. 

 

Oyerdəki kar görürəm?  

Gözləri sağ kor görürəm? 

Gül-çiçəkdə xar görürəm?  

Oyerlərdə susanmıram. 

 

                    Cəmil Əkbər         
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14. SUSANMIRAM 

 

Oyerdəki gözəllik var?  

Zəriflik var, nəciblik var? 

Məlahət var, incəlik var? 

Oyerdə də susanmıram. 

 

Oyerdəki ədalət var? 

Doğru-düzlük, həqiqət var? 

İnsanlıq var, ləyaqət var?  

Oyerdə də susanmıram. 

 

Oyerdəki zəhmət vardır? 

Elə, xalqa xidmət vardır? 

Məna, məzmun, hikmət vardır? 

Oyerdə də susanmıram. 

 

Oyerdəki məhəbbət var? 

Sədaqət var, səxavət var? 

İnsaf, mürvət, kəramət var?  

Oyerlərdə susanmıram. 

 

Oyerdəki şərafət var? 

Ürəkdolu hərarət var? 

Bacarıq var, məharət var? 

Oyerdə də susanmıram. 

 

Oyerdəki mərifət var?  

Ədəb-ərkan, nəzakət var?  

Xeyirxahlıq, fəzilət var?  

Oyerdə də susanmıram. 

 

Oyerdəki dəyanət var? 

Dəyərlərə düz qiymət var? 

Haqdan gələn bəyanət var?  

Oyerdə də susanmıram. 

 

         Cəmil Əkbər                26. 01 – 1996 
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15. KÖNLÜM 

 

Deməynənki usanmışam, 

Hər an səni anar könlüm. 

Həsrətindən saralmışam, 

Eşq oduna yanar könlüm. 

 

Gözəllikdən doymur gözüm, 

Doymur dilim, doymur sözüm, 

Vəfalıyla dostam özüm,             

Vəfasızı danar könlüm.   

 

Vaxt olub ki, qanmamışam, 

Eşq oduna yanmamışam, 

Dost-düşməni sanmamışam, 

Bir gün olar sanar könlüm. 

 

Eyham ilə asta dolan, 

Sərrast düşün, rasta dolan, 

Yüz ölçüb-biç, usta dolan, 

Çox həssasdır, sınar könlüm. 

 

Görsəm biraz vəfalısan, 

Bu qəlbimə şəfalısan,    

Yaylaq kimi səfalısan,   

Səni bir dost qanar könlüm.   

 

Dünyaki var əzəlidi, 

Yoxsa bağlar xəzəlidi, 

Cəmil, qəlbin məzəlidi, 

Bir vaxt gələr solar könlüm. 

 

                  Cəmil Əkbər  1959 
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16. SEVDASINDAYAM 

 

I variant 

Əzəldən qəzəblə olmayıb aram,       

Hörmətin, izzətin sevdasındayam. 

Bədxahlıq gördükcə sızlayıb yaram,  

Xeyirxah niyyətin sevdasındayam.  

 

Əlimdən gəlməyib xəyanət mənim,       

Oğruluq, əyrilik, cinayət mənim,           

Saxta uydurmalar, xəyanət mənim,     

Haqqın, ədalətin sevdasındayam.            

 

Nifrət eyləmişəm xəbisliklərə, 

Acgözlük, tamahkir, hərisliklərə, 

Simiclik nədirki, xəsisliklərə,  

Ülvi məhəbbətin sevdasındayam. 

 

Çəkmişəm namusu, qeyrəti, arı,         

Bəsləyib yetirdim beylə nübarı,        

Becərdim almanı, heyvanı, narı,         

Halalca zəhmətin sevdasındayam.      

 

İnciyib küsməsin, karsız olanlar,  

Vicdansız, məsləksiz, arsız olanlar,          

Söyüd ağacıtək barsız olanlar, 

Abırın, ismətin sevdasındayam. 

 

Görmək istəmirəm ağlayanları,                 

Başına qaralar bağlayanları,                      

Sinəni çalçarpaz dağlayanları,                 

Kefdamaq, nəşənin sevdasındayam. 

 

Əzəldən yad oldum saxta sözlərə,  

Saxta baxışlara, saxta gözlərə,  

Saxta astarlara, saxta üzlərə, 

Məzmunun, hikmətin sevdasındayam.    
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Ömrümü, günümü vururam başa,   

Hünərlə, zəfərlə dururam qoşa,     

Gəlmişəm, gəlirəm, gələcəm xoşa,  

Fəhmin, fərasətin sevdasındayam.  

 

İstərdim ellərdə yayılıb gedəm,  

Tanınıb, seçilib, sayılıb gedəm,  

Qəflətdə yatmayıb, ayılıb gedəm,  

Beylə səadətin sevdasındayam.               

 

Gəlmişəm, həyatdan bac almaq üçün,       

Xətirdən, hörmətdən tac almaq üçün,       

Kişitək yaşayıb, qocalmaq üçün,        

Saf arzu, niyyətin sevdasındayam.    

 

Cəmiləm xalqıma, elə bağlıyam,  

Damlayam, qovuşsam selə bağlıyam, 

Azəri yurdunun dağlar oğluyam,  

Bəşəri xilqətin sevdasındayam. 

 

               Cəmil Əkbər         10. 02 – 1979 
                 

17. SEVDASINDAYAM 

 

                                            II variant 
 

Əzəldən hiddətlə olmayıb aram,     

Hörmətin, izzətin sevdasındayam.                       

Haqsızlıq görəndə sızlayıb yaram,  

Haqqın, ədalətin  sevdasındayam. 

 

İnsanövladına etmədim pislik,  

Xainlik, paxıllıq, nədə xəbislik,  

Zalımlıq, qəddarlıq, höcətlik, tərslik,  

Ülvi məhəbbətin sevdasındayam. 
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ağbantək bəslədim bağçanı, barı, 

Yetirdim almanı, heyvanı, narı, 

İstədim bol edəm, el üçün varı, 

Dövlətin, sərvətin sevdasındayam.     

   

Xalqımın uğrunda can verib ölləm,  

Ağlasa ağlaram, gülərsə gülləm,  

Dərdini dərdimlə tən yarı bölləm, 

İnsafın, mürvətin sevdasındayam. 

 

Sevmirəm sızlayıb, ağlamağı da, 

Od qoyub sinələr dağlamağı da, 

Başlara qaralar bağlamağı da, 

Nəşənin, ləzzətin sevdasındayam. 

 

Ömrümü zəhmətlə vururam başa, 

İstədim zəfərlə mən durum qoşa,     

Gəlmişəm, gəlirəm, gələcəm xoşa, 

Cəsarət, cürətin sevdasındayam. 

 

Çalışdım ellərdə yayılıb gedəm, 

Tanınıb, seçilib, sayılıb gedəm,  

Qəflətdə qalmayıb, ayılıb gedəm,  

Müqəddəs niyyətin sevdasındayam.       

 

Gəldimki həyatdan bac alıb gedəm, 

Elin nəzərində ucalıb gedəm, 

Mərdanə yaşayıb qocalıb gedəm, 

Şərəfin, şöhrətin sevdasındayam.      

 

Sevmişəm məsləki, vicdanı, arı, 

Namusu, qeyrəti, vəfalı yarı, 

Sədaqət, səxavət, əhdi-ilqarı, 

Namusun, qeyrətin sevdasındayam. 

 

Mənalar gəzmişəm deyilən sözdə, 

Fikirdə, xəyalda, baxışda, üzdə, 

Keçilən yollarda, cığırda, izdə, 

Məzmunun, hikmətin sevdasındayam. 
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Cəmiləm,  xalqıma, elə bağlıyam, 

Bülbültək gülşənə, gülə bağlıyam,        

Sağlam təbiətli dağlar oğluyam, 

Bəşəri xilqətin sevdasındayam. 

 

 

           Cəmil Əkbər         10. 02 – 1979 
 

18. DAŞABASMA BU KƏNDİ 
 

ŞƏLƏLƏRDƏN ÜZÜLMƏYİR KƏNDİRİ, 

TÜKƏNİBDİ DƏLƏMƏSİ, PENDİRİ, 

QONAQLARI SƏRİN-SƏRİN DİNDİRİ, 

İSTƏYİRƏM DAŞABASAM BU KƏNDİ. 

 

KÖHLƏNLƏRİ HƏSRƏT QALIR YƏHƏRƏ, 

CAVANLARI QAÇIB GEDİR ŞƏHƏRƏ,   

GENDƏN BAXIR İNDİ BARA, BƏHƏRƏ, 

İSTƏYİRƏM DAŞABASAM BU KƏNDİ.                            

                       Şair Musa Ələkbərli. 

 

Gəl kömək et varı-halı çoxalsın, 

Şair qardaş daşabasma, bu kəndi. 

Əyər-əksik hərnəvarsa yoxalsın, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Əzəl gündən bu yerdəndir mayamız, 

Dayağımız, köməyimiz, sayəmiz, 

Düşüncəmiz, əqidəmiz, qayəmiz, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Pay almışıq nazı-nemət əlindən, 

Cana gəldik yağın, balın gölündən, 

İlham aldıq çəmənindən, gülündən, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Adımız da, sanımız da onundur, 

Damardakı  qanımız da onundur, 

Şöhrətimiz, şanımız da onundur, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 
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El-obalar nemətilə dolanır,  

Zəhmətilə, xidmətilə dolanır,  

Dövlətilə, sərvətilə dolanır, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Dürlü-dürlü çörəyini yeyirik, 

Löyün-löyün xörəyini yeyirik,  

Kabab çəkib böyrəyini yeyirik, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Onun yoxdu kimsələrə minnəti, 

Bəşər üçün eyləyirlər xidməti, 

Yer üzündə yaradırlar cənnəti, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Bu yerlərdə babaların təri var, 

Əşrəfi var, incisi var, zəri var, 

Cavanı var, qocası var, piri var, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Uluların məzarına hörmət et, 

Səfərinə, güzarına hörmət et, 

Öz behinə, bazarına hörmət et, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Sözlərindən anaların inciyər, 

Gözəl-göyçək sonaların inciyər,  

Doğulduğun binaların inciyər, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Çox deyilib babalardan, dədədən, 

Nə qurumaz, nə kəsilməz dəhnədən, 

Köhnə arxın suyu gələr yenidən, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Özgələrin çörəyini yemirlər, 

Ciyərini, ürəyini yemirlər,  

Sovqatını, xörəyini yemirlər, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 
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Qoyun-quzu saxlamaqdı peşəsi, 

Onun üçün yaranıbdı guşəsi, 

Otlaqları, çəmənləri, meşəsi, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Örüşlərin bəzəyidir quzular, 

Tövlələrdə arakəsmə, küzülər, 

Kənddən ayrı canın çıxar, üzülər, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Ağırları əvəz edib tövləsi, 

Maşınlarda daşınılır şələsi, 

Gəl yaxından yaxşı tanı, lələsi, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Şəhəri də yaşadırlar bu yerlər, 

Göstərirlər möcüzələr, hünərlər, 

Var-dövləti qazanırlar bu ərlər, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Sırıqlılar indi dəbdən çıxıbdır, 

Şəhər nədir, kənddən çoxdan çıxıbdır,  

Geyən yoxdur səndən, məndən çıxıbdır, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

  

İşi görür maşınların dəstəsi, 

Yayılıbdı hərbir yana gur səsi, 

Gəl-gör deyir hər yamacı, dərəsi, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

At, eşşəyi əvəz edir motorlar, 

Qəsəbədir, sən gördüyün xutorlar, 

Dəriləri incitməyir qoturlar, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Gəl bax deyir bərəlgəsi, bərəsi, 

Zavodlarda bəslənilir fərəsi, 

Oxumamış alim olub hərəsi, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 
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Var becərir gecə-gündüz yatmayır, 

Abırını, ismətini atmayır, 

Vicdanını, məsləkini satmayır, 

Şair qardaş daşabasma bu kəndi. 

 

Loğmantəbli havası var buranın, 

Hər bir dərdə dəvası var buranın, 

Zümzüməsi, nəvası var buranın,  

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Bu yerlərdə babaların izi var, 

Min bir məna, kəlamı var, sözü var, 

Ocağının həniri var, közü var, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Təkmilləşir kərəntəsi, dəhrəsi, 

Təzələnir çəkic-oraq, cəhrəsi, 

Pozulandöy dəmdəstgahı, nəhrəsi, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

İndi daha qaçan yoxdur şəhərə, 

Gendən baxmır var-dövlətə, bəhərə, 

Salan yoxdur özlərini qəhərə, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Cavanları bəhsə düşüb yarışır, 

Bilməyirsə qocalardan soruşur, 

Bu yerlərdə tər torpağa qarışır, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Kəndi qoyub gedənləri daşa bas, 

Naxələflik edənləri daşa bas,  

Öz cibini güdənləri daşa bas, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Doğma yurda yad olana de sözü, 

Pis günündə şad olana de sözü, 

Yad yerlərdə od alana de sözü, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 



49 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

Qədirbilən daş atarmı kəndinə? 

Aldanarmı fitnəsinə, fəndinə? 

Sataşarmı həndəvarı, həddinə? 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Nə vermisən alanmırsan onu de? 

Şəhərlərdə qalanmırsan onu de? 

Baş saxlayıb dolanmırsan onu de? 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Sən də gəlib bu yerlərdə yaz, yarat, 

Hünər göstər, şöhrət qazan, ad çıxart, 

Koroğlu ol, köhlən saxla, min Qırat, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Gəl düşməyək doğma kənddən aralı, 

Uzaq düşsək gül rəngimiz saralı, 

Gen dünyamız başımıza dar olu, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Qəlbimizi çox salmayaq qəhərə, 

Biz gedirik al şəfəqli səhərə,  

Çatacağıq var-dövlətə, bəhərə, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Layiq olsan səni şirin dindirər, 

Hörmətini, izzətini bildirər, 

Gecikdirməz, sovqatını göndərər, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Var-dövləti qazanmağın izi var, 

Dastanı var, şeiri var, sözü var, 

Deyə bilsən doğrusu var, düzü var, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Şəhərlərdə görmürsənmi var nələr? 

Ənlikli kirşanlı gözüsürmələr. 

Az qalırki kəndi tamam əmələr,  

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 
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Tək bir çeşmə doldurarmı dəryanı? 

Adi bir kənd doydurarmı üryanı? 

Yel qopmasa əsər etməz cəryanı, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Mən yazdımkı düz gələsən dəmə sən, 

Düşməyəsən zildən pəsə, bəmə sən, 

Bir də belə sözlərini demə sən, 

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

Deyirlərki şairisən bu elin, 

Bülbülüsən bu çəmənin, bu gülün, 

Özün denən, qurumazmı bəs əlin?  

Şair qardaş, daşabasma bu kəndi. 

 

                                  Cəmil Əkbər 

 

19. DÜŞƏRSƏN 

 

Sözə qoyma ucalıqdan enəni, 

Vaxt olar özün də moddan düşərsən. 

Ayaqlama nə yananı, sönəni, 

Yetişər zamanın xoddan düşərsən. 

 

Nahq yerdən gəl batmaynan günaha, 

Bais olma nə qarğışa, nə aha, 

Ömürboyu qulluq etsən tamaha, 

Şərəfdən, şöhrətdən, addan düşərsən. 

 

Düz düşünüb, danışmasan sözünü, 

El malından çəkənməsən gözünü, 

Könüllərdə tapanmazsan izini, 

Damaqdan, ləzzətdən, daddan düşərsən. 

 

Yerli-yersiz çıxartmaynan oynunu, 

Kəl yerinə cütə qoşma qoynunu, 

Üzüb atma hər yetənin boynunu,  

Kəsərdən, ovxardan, zoddan düşərsən. 
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Misginli Cəmildən al nəsihəti, 

Göstər cəsarəti, həm qətiyyəti, 

Yaşada bilməsən nəcib niyyəti,  

Silinib xatirdən, yaddan düşərsən.  
 

                              Cəmil Əkbər        1969 

                                              

20. DÜŞƏRSƏN 
 

Çalışki günahsız qanları tökmə, 

Özün də xətaya, qana düşərsən. 

Aldanıb tamaha, vara susama, 

Gedib gədiklərdə qara düşərsən. 

 

Səyyadam deyərək pusquya durma, 

Nə özünü yorma, nə məni yorma, 

Üzlərə gülərək arxadan vurma, 

Özün də dolaşıb tora düşərsən. 

 

Çalış mərd igidə yamanlıq etmə, 

Haqqını itirmə, zalımlıq etmə, 

Düzü inkar edib tərsinə getmə, 

Özün də çətinə, zora düşərsən. 

 

Evləri dağıdıb qapı bağlama, 

Ürəklər yandırıb sinə dağlama,  

Haqqını alanda fəqət ağlama, 

Yanarsan odlara, qora düşərsən. 

 

Aldansan tamaha, aldansan vara, 

Düşərsən nüfuzdan, düşərsən gora, 

Yolunu, izini hey bura-bura, 

Özün də bilməzsən ara düşərsən? 

 

Kişisən, arvadsan, nə deyim sənə? 

Aldanma qarnına, uyma gödənə, 

Kimə sataşsanda, sataşma mənə, 

İlana, çayana, mara düşərsən. 
 

                                   Cəmil Əkbər                                          
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21. BƏSİMDİR 

 

Vətən dedikləri ay gözəl pərim, 

İlhamımı səndən alsam bəsimdir. 

Uğrunda düşünüb yorsamda sərim, 

Xəyala qapılıb, dalsam bəsimdir. 

 

Qəlbimdə çağlayan məhəbbətimlə, 

Eşqimlə, andımla, sədaqətimlə, 

İnsanlıq naminə ləyaqətimlə, 

Ümmantək çağlayıb dolsam bəsimdir. 

 

Elimin, obamın bədinə getsəm, 

Yolunda, izində kol kimi bitsəm, 

Oğluna, qızına bədxahlıq etsəm, 

Biryolluq saralıb-solsam bəsimdir. 

 

Bəşərin incidə dərdi-bəlanı, 

Qüssəni, kədəri, ahı, naləni, 

Qəlbimin bağında bitən alanı, 

Qoparıb kökündən yolsam, bəsimdir. 

 

Milyon-milyon ürəklərdən keçəni, 

Nəcib arzu, diləklərdən keçəni, 

Məhəbbətdən, istəklərdən keçəni, 

Dərk edib, anlayıb, bilsəm bəsimdir. 

 

Özgə bir diyarda gözümha yoxdur? 

Dillərdə car olan sözümha yoxdur?  

Cığırım, yolağım, izimha yoxdur? 

Sənin xidmətində olsam, bəsimdir. 

 

Dünyanı tutaraq qala bilmərəm, 

İsrafil düdüyün çala bilmərəm,  

Fəthedib hər yanı ala bilmərəm, 

Könüllər mülkündə qalsam bəsimdir. 
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Cəmiləm həyatdan qaralanmayam, 

Yersiz söz eşidib yaralanmayam,  

Qatardan üzülüb aralanmayam, 

Zəfərlər təblini çalsam bəsimdir. 

 

                              Cəmil Əkbər 

 

22. BƏSİMDİR 

 

İstəmirəm özgələrtək dolanım, 

Özüm kimi dolanmağım bəsimdir. 

Yad ellərə göz dikərək boylanım,    

Öz elimə boylanmağım bəsimdir.  

 

İstəmirəm hər yetəntək qocalım,  

Min sifətlə zirvələrə ucalım, 

Ona-buna zəfər çalıb, bac alım, 

Özüm kimi qocalmağım bəsimdir. 

 

İstəmirəm sənin kimi tac alım, 

Çalıb-çapıb, el-obadan güc alım,  

Öz xalqıma, vətənimə öc olum, 

Özüm kimi güc almağım bəsimdir. 

 

İstəmirəm sənin kimi ad alım, 

Yeyib-içib damağıma dad alım,  

Könüllərdən uzaq düşüb yad olum,  

Özüm kimi ad almağım bəsimdir. 

 

İstəmirəm sənin kimi tanınam, 

Hiyləlikdə, məkrlikdə sınanam, 

Gözdən düşüb el içində qınanam, 

Özüm kimi tanınmağım bəsimdir. 

               

İstəmirəm sənin kimi azmağı, 

Ona-buna dərin quyu qazmağı, 

Fitnə-fəsad, şər-böhtanı yazmağı, 

Özüm kimi yaza bilsəm bəsimdir. 
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İstəmirəm sənin kimi hərlənim, 

Daşa-qaşa bürələnim, zərlənim, 

Yeyib-içib harınlaşıb girlənim,  

Özüm kimi hərlənməyim bəsimdir. 
 

İstəmirəm sənin kimi gic olum, 

İlqarına, imanına kəc olum, 

Hiylə olum, kələk olum, bic olum, 

Özüm kimi heç olmağım bəsimdir. 

 

İstəmirəm sənin kimi pozulum, 

Çevrilərək tərsəməssəb yozulum, 

Bədəməldən inildəyim, sozalım, 

Özüm kimi sozalmağım bəsimdir. 
 

İstəmirəm sənin kimi adı mən, 

Qohum-qardaş, dost-müsahib, yadı mən,  

Nə istini, nə soyuğu, odu mən, 

Özüm kimi ad almağım bəsimdir. 
 

İstəmirəm sənin kimi qalanım, 

Onun bunun qapısında yallanım, 

Hər məssəbə, hər mətləbə yollanım, 

Özüm kimi yollanmağım bəsimdir. 
 

İstəmirəm sənin kimi kef edim, 

Xalqı soyub özüm üçün nəf edim, 

Addımbaşı yolda-izdə səhv edim, 

Özüm kimi kef etməyim bəsimdir. 
 

İstəmirəm sənin kimi yaşayım, 

Vicdanımı, məsləkimi boşayım, 

Qızardaraq peysərimi qaşıyım, 

Özüm kimi yaşamağım bəsimdir. 
 

İstərdim ki, Cəmil kimi dolanım, 

Becərilib, bəslənilib, sulanım, 

Peyvənd olub cır köklərə calanım, 

Özüm kimi calanmağım bəsimdir. 
 

                     Cəmil Əkbər   14. 04 – 1996                                               
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23. BƏSİMDİR 

 

İlahi verdiyin paya çox şükür,                      

Dövlətdi, sərvətdi, vardı bəsimdir. 

Çörəyə çox şükür, çaya çox şükür, 

Qohumdu, qardaşdı, yardı bəsimdir. 

 

Mən həsrət deyiləm özgə dağlara, 

Özgə bağçalara, özgə bağlara, 

Özgə bostanlara, özgə tağlara, 

Almadı, heyvadı, nardı bəsimdir. 

 

Qailəm nə versən ənaətinə,                       

İnsaf-mürvətinə, kəramətinə,  

Hatəm mərhəmətli səxavətinə,                

Namusdu, qeyrətdi, ardı bəsimdir. 

 

Meylimi salmadım tamaha sarı, 

Xətaya, bəlaya, günaha sarı, 

Baxmışam uğurlu sabaha sarı, 

Haqdan nəsib ayran, şordu bəsimdir.           

 

Fatehi deyiləm qoca dünyanın, 

Əfsanə dünyanın, beca dünyanın,  

Bəzirgan dünyanın, xoca dünyanın,  

Mənzil, məskən gendi, dardı bəsimdir.        

 

Heçkəsə küsənib darılmamışam, 

Özgə tərlanına vurulmamışam,                     

İçimdən çatlayıb qırılmamışam, 

Özümün şahinim vardı, bəsimdi. 

 

Vicdana, məsləkə dönük deyiləm, 

Hər səmtə, üztutan yönük deyiləm,  

İlqara, imana sönük deyiləm,                       

Sinəmdə alovdu, qordu bəsimdir. 
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Xudanın verdiyi nemətə şükür, 

Mənə yetirdiyi diqqətə şükür,  

Məzmuna, mənaya, hikmətə şükür, 

Qüvvədi, qüdfrətdi zordu bəsimdir. 

 

Özgə gözəllərdə gözüm olmadı,                                                                       

Eşqinə yanmağa lüzum olmadı, 

Ay Cəmil, söhbətim, sözüm olmadı, 

Sevgilim keçəldi, kordu bəsimdi. 

 

                            Cəmil Əkbər    6. 10 - 1991 
                                             

24. UZAQDIR 

 

Kim düşübsə tamahının toruna, 

Ədalətdən, həqiqətdən uzaqdır. 

Gecə-gündüz günahının toruna, 

İnsanlıqdan, cəmiyyətdən uzaqdır. 

 

Kimdə yoxsa insaf-mürvət nişanı, 

Təmiz arzu, saf məhəbbət nişanı,  

Ya sədaqət, ya səxavət nişanı,  

Ədəb-ərkan, nəzakətdən uzaqdır. 

 

Kim atarsa ismətini dünyada, 

Təmiz adı, xislətini dünyada,  

İtirəcək qismətini dünyada, 

Şan-şöhrətdən, şərafətdən uzaqdır. 

 

Kimin yoxsa azdan, çoxdan hünəri, 

Sinəsində cövlan edən təpəri, 

Başa çatmaz, ha getsədə səfəri, 

O fəhmdən, fərasətdən uzaqdır. 

 

                                  Cəmil Əkbər 
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25. ARALANARMIŞ 

 

Dövrü-zəmanənin gərdişinə bax, 

Qardaş da qardaşdan aralanarmış. 

Sərsəm xəyalına, vərdişinə bax, 

Yoldaş da yoldaşdan aralanarmış. 

 

Qəlblərdə xəyanət baş qaldıranda,  

Ədavət, küdurət baş qaldıranda, 

Hökmedib cəhalət baş qaldıranda, 

Sirdaş da sirdaşdan aralanarmış. 

 

Naxələf olanda insanövladı, 

Nə qohum tanıyar, nədəki yadı, 

Batırar şərəfi, şöhrəti, adı, 

Taytuş da taytuşdan aralanarmış. 

 

Nəsil-nəcabətdə nadan olanda, 

Təlimdən yarımçıq dadan olanda, 

Yolunu tərsinə adan olanda,  

Çağdaş da çağdaşdan aralanarmış. 

 

Düşünüb, dərk edib gətirməsə sər, 

Çalışıb nəqədər töksələr də tər, 

Belədir, nə edək ay Cəmil Əkbər? 

Adaş da, adaşdan aralanarmış. 

 

                   Cəmil Əkbər    5- 6. 06 -1993 

                                                                          

26. TUTMAMIŞDIR, TUTAN DA  DÖY 

 

I variant  

 

Şikar ilə ovçununku, 

Köhlən ilə qamçınınkı, 

Külək ilə damcınınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 58 

 

Bilməyənlə biləninki,  

Ağlayanla güləninki,  

Öldürənlə öləninki,        

Tutmamışdır, tutan da döy 

 

Aqil ilə yavanınkı, 

Qoca ilə cavanınkı, 

Səadətlə davanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Sadəlövhlə biclərinki, 

Ağıl ilə giclərinki, 

Mülayimlə öclərinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Ədalətlə əyrininki, 

Həqiqətlə qeyrininki, 

Xeyir ilə nə şərinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Şirin ilə acınınkı, 

Vəzir ilə xocanınkı, 

Lotu ilə hacınınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Heç özünü yorma Cəmil, 

Ümidini qırma Cəmil, 

Özgə hökmü vermə Cəmil,  

Tutmamışdır, tutan da döy. 
 

 

                    Cəmil Əkbər    24. 04 -1987 

                                 

27. TUTMAMIŞDIR, TUTAN DA DÖY 
 

 II variant  
 

Dayaz ilə dərininki, 
Tutmamışdır, tutan da döy.    

Acı ilə şirininki, 

Tutmamışdır, tutan da döy.    
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Yaxşı ilə yamanınkı, 

Günəş ilə dumanınkı, 

Külək ilə samanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Alim ilə nadanınkı,  

Tamarzıyla dadanınkı, 

Qusan ilə udanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Gedən ilə gələninki, 

Bu mənimdir, o səninki, 

Dünən ilə bugününkü,   

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Açan ilə solanınkı, 

Gedənlərlə qalanınkı, 

Boşalanla dolanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Üzən ilə batanınkı, 

Oyaq ilə yatanınkı, 

Qaçan ilə tutanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

İlan ilə kirpininki, 

Donqar ilə törpününkü, 

Cələf ilə zırpınınkı,                                          

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Hatəm ilə xəsisinki, 

Müsbət ilə naqisinki, 

Comərd ilə xəbisinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Sadəlövhlə biclərinki, 

Haqsevərlə, kəclərinki, 

Aqil ilə giclərinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 
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Bədəsillə, əsilinki, 

Səadətlə, nəs ilinki, 

Hər yetənlə Cəmilinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 
 

                    Cəmil Əkbər      17.06 - 1998 
                              

28. TUTMAMIŞDIR, TUTAN DA DÖY 
 

     III variant  
  

Mərd ilə namərd sevdası,       

Tutmamışdır, tutan da döy.    

Kef damaqla, dərd sevdası, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Yaxşı ilə pis sevdası, 

Xeyirxahla nəs sevdası, 

Gözəllə çirkin sevdası, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Arsız ilə arlıların, 

Karsız ilə karlıların, 

Gücsüz ilə güclülərin,  

Tutmamışdır, tutan da döy. 

       

Ağıllıyla dəlininki, 

Damar ilə zəlininki, 

Hər yetənlə Cəmilinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 
 

                      Cəmil Əkbər     17. 06 - 1998 
                                

29. TUTMAMIŞDIR, TUTAN DA DÖY 
 

                                             IV variant 
 

Ağa ilə nökərinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

İşlək ilə bikarınkı,                       

Tutmamışdır, tutan da döy. 
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Çomaq ilə köpəyinki, 

Tikan ilə inəyinki, 

Gərdən ilə sənəyinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Dilli ilə dilsizinki, 

Əlli ilə əlsizinki, 

Felli ilə felsizinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Yanan ilə sönəninki,  

Susan ilə dinəninki,               

Ucalanla-enəninki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Kasıb ilə kalanınkı,     

Açan ilə solanınkı,      

Boşalanla dolanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Əyri ilə düzünkü də, 

Eşşək ilə bizinki də, 

Kabab ilə közünkü də, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Dayaz ilə dərininki, 

İsti ilə sərininki, 

Xeyir ilə şərininki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Bilməz ilə biləninki, 

Ağlayanla güləninki, 

Gedən ilə gələninki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Soyulanla soyanınkı, 

Ac qalanla doyanınkı, 

Oyulanla oyanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy.     
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Arif ilə keylərinki, 

Aqil ilə səylərinki, 

Nökər ilə bəylərinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Açan ilə solanınkı, 

Gedənlərlə qalanınkı, 

Dolmaz ilə dolanankı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Olmayanla olanınkı, 

Həqiqətlə yalanınkı, 

Satanlarla alanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Bezdirənlə bezəninki, 

Dözdürənlə dözəninki, 

Köhnə ilə təzəninki, 

Tutmamışdır, tutan da döy 

 

Sadəlövhlə biclərinki, 

Aqil ilə giclərinki, 

Sadiq ilə kəclərinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Güllər ilə tikanınkı, 

Quranlarla sökəninki, 

Dolduranla tökəninki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Yazmayanla yazanınkı, 

Azmayanla azanınkı, 

Pozmayanla pozanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Nökər ilə bəyinki də, 

Həssas ilə keyinki də, 

Kamallıyla səyinki də, 

Tutmamışdır tutan da döy. 
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Sadə ilə xudbininki,  

Nikbin ilə bədbininki, 

Gözəl ilə çirkininki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Dağıdanla quranınkı,  

Vurulanla vuranınki,                     

Yorulanla yoranınkı,       

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Üzən ilə batanınkı, 

Oyaq ilə yatanınkı, 

Qaçan ilə tutanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Zalım ilə həliminki, 

Ağıllıyla dəlininki, 

Damar iylə zəlininki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Yaxşı ilə yamanınkı, 

Günəş ilə dumanınkı, 

Külək ilə samanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Bilməyənlə biləninki, 

Gəlməyənlə gələninki, 

Öldürənlə öləninki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Mərdlər ilə namərdinki, 

Qorxaq ilə comərdinki, 

Rəqib ilə həmdərdinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Xeyirxahla xəbisinki, 

Müsbət ilə naqisinki, 

Gözütoxla hərisinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 
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Çanavarla qoyununku, 

Tülkülərlə toyuğunku, 

Zahid ilə ayınınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

İlan ilə kirpininki, 

Qırğı ilə sərçəninki,           

Qaynənəylə gəlininki,     

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Nəşə ilə fəryadınkı, 

İgid ilə xoryadınkı, 

Mərdlər ilə namərdinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Düzlük ilə kələyinki, 

Sadəlövhlə tüləyinki, 

Kəpək ilə ələyinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Alim ilə nadanınkı,  

Tamarzıyla-dadanınkı, 

Qazananla-udanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Düz deyənlə yozanınkı, 

Yazan ilə pozanınkı, 

Qanun ilə cəzanınkı, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Gedən ilə gələninki, 

Ağlayanla güləninki, 

Sabah ilə bugününkü,   

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Axşam ilə səhərinki, 

Kəndistanla şəhərinki, 

Kefdamaqla qəhərinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 
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Qanmaz ilə qananınkı, 

Anmaz ilə ananınkı,         

Danmaz ilə dananınkı,     

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Məhəbbətlə nifrətinki, 

Hörmət ilə hiddətinki, 

Mülayimlə şiddətinki, 

Tutmamışdır, tutan da döy. 

 

Cəmil, yorma gəl özünü, 

Qardaş, uzatma sözünü, 

Çoxlarından çək gözünü, 

Tutmamışdır, tutan da döy.  

 

                        Cəmil Əkbər    29.04-1988 
 

30. TUTACAQ DA 

 

Alan ilə verəninki, 

Tutubdur da, tutacaq da. 

Əkən ilə dərəninki, 

Tutubdur da, tutacaq da. 

 

Oğru ilə oğrununku, 

Doğru ilə doğrununku, 

Yorğun ilə yorğununku, 

Tutubdur da, tutacaq da. 

 

Arsız ilə arsızınkı, 

Karsız ilə karsızınkı, 

Hırsız ilə hırsızınkı, 

Tutubdur da, tutacaq da. 

 

Çirkin ilə çirkininki, 

Xudbin ilə xudbininki, 

Sadə ilə sadəninki, 

Tutubdur da, tutacaq da. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 66 

 

Yaltaq ilə yaltağınkı, 

Sarsaq ilə sarsağınkı, 

Şıltaq ilə şıltağınkı, 

Tutubdur da, tutacaq da. 
 

Qarğa ilə  qarğanınkı, 

Darğa ilə darğanınkı, 

Yorğa ilə yorğanınkı, 

Tutubdur da, tutacaq da. 
 

Varlı ilə varlınınkı, 

Karlı ilə karlınınkı, 

Arlı ilə arlınınkı, 

Tutubdur da, tutacaq da. 
 

Kişi ilə kişininki, 

Dişi ilə dişininki, 

Xoşu ilə xoşununku, 

Tutubdur da, tutacaq da. 
 

Bəylər ilə bəylərinki, 

Keylər ilə keylərinki, 

Səylər ilə səylərinki, 

Tutubdur da, tutacaq da. 
 

Yazan ilə yazanınkı, 

Yozan ilə yozanınkı, 

Azan ilə azanınkı, 

Tutubdur da, tutacaq da. 
 

Uca ilə ucanınkı, 

Qoca ilə qocanınkı, 

Bacı ilə bacınınkı, 

Tutubdur da, tutacaq da. 

       

Nə lazımdır darılasan? 

Öz içindən qırılasan? 

Çatdıyasan, cırılasan? 

Tutubdur da, tutacaq da. 
 

                   Cəmil Əkbər   2. 05 -1988 
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31. YENƏ TUT! 
 

Bu millətə yaxşı divan tutursan, 

Nə tutmusan, hələ azdır, yenə tut! 

Deyən yoxdu çox günaha batırsan, 

Nə tutursan, hələ azdır, yenə tut! 
 

Əməlini oxuyan yox üzünə, 

Barmağını soxan yoxdu gözünə, 

Su calayan tapılmayır közünə, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

Yalan deyib aldadırsan hamını, 

Vəzifədə yaxşı daddın tamını, 

Götürmüsən nəki varsa kamını, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

Görən yoxdur qəlbindəki kinini, 

Başındakı iblis, əqrəb, cinini, 

Yalayırlar yaltuşqalar sinini, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

İşlədirsən hiylə, məkr, bicliyi, 

Xainliyi, xəbisliyi, kəcliyi, 

Harda varsa ləyaqətə öclüyü, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

Canıdillə işləyəni öldürdün, 

Düşmənləri sevindirdin, güldürdün, 

Mənliyini tanıtdırdın, bildirdin, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

Görünür ki, sussamısan vara sən, 

Qənim çıxdın namus, qeyrət, ara sən, 

Zaman gələr ilişərsən tora sən, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

Zaman gələr bu rəiyyət ayılar, 

Ar-namus tapdanmaz, qeyrət ayılar, 

Cəsarət ayılar, cürət ayılar, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
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Məqam gələr zaman səni dinləyər, 

Matəm tutub, anan səni dinləyər,  

Habil3 çalar, kaman səni dinləyər, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

Fəlakətdir bədəməlin axırı, 

Üzə çıxar geci-tezi paxırı, 

Canavarlar şilküt edər naxırı, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

Dolamısan barmağına milləti, 

Calamısan ürəyinə hilləti, 

Rəva bildin yerli-yersiz zilləti, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 

   

Nə danışsan, nəyi desən dözürük, 

Mərd igidi ha teyləsən dözürük,  

Nə iş görsən, nə söyləsən dözürük, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

Düşəcəksən öz qurduğun tora bil, 

Gedəcəksən dar məzara gora bil, 

Tap başına sən indidən çara bil, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

Bir gün gələr elin səbri daşacaq, 

Öz həddini, hüdudunu aşacaq, 

Həmkarların, həmdəmlərin çaşacaq, 

Nə tutursan hələ azdır yenə tut! 
 

                    Cəmil Əkbər          5.02 – 1995 

                         

32. HECƏ AYRILIM? 
 

Zəmanə dolanır, ömür-gün keçir, 

Gözəl təbiətdən necə ayrılım? 

Dayanıb durmayıb, anbaan keçir, 

Bu abi-həyatdan necə ayrılım? 

 
3 Məşhur kamanca ustadı Habil  Əliyev nəzərdə tutulur. 
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Sülhün keşiyində durur Vətənim, 

Daima yaradır, qurur Vətənim,  

Uzağı seyr edir, görür Vətənim, 

Belə cəmiyyətdən necə ayrılım? 
 

Mənə həyat verən, mənə can verən, 

Mənə zülal verən, mənə qan verən, 

Şair xəyalıma həyəcan verən, 

Gözəl cəmaətdən necə ayrılım? 
 

Bəşər övladını qidalandıran, 

Qoluna güc verib qanadlandıran, 

Hünərlər göstərib, zəfər çaldıran, 

Bu nazı-nemətdən necə ayrılım? 
 

Mənimlə oturan, mənimlə duran, 

Mənimlə yaşadan, mənimlə quran, 

Mənimlə şərəfli yol başa vuran, 

Vəzifə təxtimdən necə ayrılım? 
 

Fikirim, xəyalım qurmaqdı mənim,  

Dünyalar durduqca durmaqdı mənim,  

Özünü xalq üçün yormaqdı mənim, 

Bu gözəl niyyətdən necə ayrılım? 
 

Yaradıb yazmaqdan yorulmamışam, 

Bu yoldan kənara burulmamışam, 

Özgə bir sevdaya vurulmamışam, 

Zəhmətdən, xidmətdən necə ayrılım? 

               

Dərin xəyallara dalmaq istərəm, 

Zəfərlər təblini çalmaq istərəm,  

Vətəndən ilhamı almaq istərəm, 

Elin qiymətindən necə ayrılım? 
 

Mən eli sevirəm, el məni sevir, 

Mən gülü sevirəm, gül məni sevir, 

Mən günü sevirəm, il məni sevir, 

Ülvi məhəbbətdən necə ayrılım? 
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Ellərə, obaya sədaqətim var, 

İnsafım, mürvətim, kəramətim var,  

Təmiz ülfətim var, ünsiyyətim var, 

Böylə bir hikmətdən necə ayrılım? 
 

Neyləyim vaxt keçir, yaşa doluram, 

Kamala yetişmiş başa doluram,  

Hissə, həyəcana, huşa doluram, 

Bu şərəf-şöhrətdən necə ayrılım? 
 

Məni məftun edən arandı, dağdı, 

Çəməndi, çiçəkdi, tarladı, bağdı, 

Gözəl zəmanədi, damaqdı, çağdı, 

İlahi qüdrətdən necə ayrılım? 
 

Nəqədər arzular ürəyimdədir? 

İşlək qollarımda, biləyimdədir?  

Müstəcəm olmamış diləyimdədir? 

Beylə həqiqətdən necə ayrılım? 
 

Cəmiləm, sevmirəm saxta sözləri, 

Saxta baxışları, saxta gözləri,  

Saxta astarları, saxta üzləri,  

Haqdan, ədalətdən necə ayrılım? 

 

 

                                             Cəmil Əkbər 

33. OLMUŞAM 
 

Nə yaxın tanıyır, nə uzaq qanır, 

Gör kimlə, mən kimlə, yoldaş olmuşam? 

Nə isti dərk edir, nə sazaq qanır, 

Gör kimlə, mən kimlə, yoldaş olmuşam? 
 

Nə xətir anlayır, nə hörmət qanır, 

Nə insaf anlayır, nə mürvət qanır,  

Nə abır, nə həya, nə ismət qanır,  

Gör kimlə, mən kimlə, yoldaş olmuşam? 
 

Nə xahiş anlayır, nə minnət qanır,  

Nə cəza anlayır, nə töhmət qanır, 

Nə millət, nə bəşər, cəmiyyət qanır, 

Gör kimlə, mən kimlə, yoldaş olmuşam? 
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Nə yolaq tanıyır, nə iz anlayır,  

Nə işarə qanır, nə göz anlayır, 

Nə mətləb anlayır, nə söz anlayır, 

Gör kimlə, mən kimlə, yoldaş olmuşam? 

 

İlqara, vəfaya kəclik eyləyir, 

İnadlıq göstərir, giclik eyləyir, 

Dələduzluq edir, biclik eyləyir, 

Gör kimlə, mən kimlə, yoldaş olmuşam? 

 

Nə ədəb anlayır, mərifət qanır, 

Nə din-məssəb qanır, şəriət qanır, 

Nə Quran, nə kitab, təriqət qanır, 

Gör kimlə, mən kimlə, yoldaş olmuşam? 

 

Söhbətini bilmir, sözünü bilmir, 

Astarını bilmir, üzünü bilmir, 

Əyrisini görmür, düzünü bilmir, 

Gör kimlə, mən kimlə, yoldaş olmuşam? 

 

Nə deyim zamanın kəc gərdişinə? 

Hiyləgər, dələduz, bic vərdişinə,  

Sərsəri, kəmağıl gic vərdişinə, 

Gör kimlə, mən kimlə, yoldaş olmuşam? 

 

Cəmil Əkbər dünya belə dünyadır, 

Kimi ağa, kimi kölə dünyadır,  

Kimə coddur, kimə pilə dünyadır?  

Gör kimlə, mən kimlə, yoldaş olmuşam? 
 

                             Cəmil Əkbər    25. 02 -1992 
 

34. DEYƏCƏYƏMDƏ 
 

Nadanları qandırmaqdan ötəri, 

Demişəm sözümü, deyəcəyəmdə. 

Odu qoyub yandırmaqdan ötəri, 

Demişəm sözümü, deyəcəyəmdə. 
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Fikirimi bildirməkdən ötəri, 

Ağlayanı güldürməkdən ötəri,  

Öləsini öldürməkdən ötəri, 

Demişəm sözümü, deyəcəyəmdə. 
 

Yumulan gözləri açılsın deyə, 

Ziyası hər yerə saçılsın deyə, 

Xətadan, bəladan qaçılsın deyə, 

Demişəm sözümü, deyəcəyəmdə. 
 

Kar olan qulaqlar eşitsin deyə, 

Sədası hər yana yetisin deyə,  

Qövr edən yaralar bitişsin deyə, 

Demişəm sözümü, deyəcəyəmdə. 
 

Sözlər deyilirki bilməyən bilsin, 

Haqqın yollarıyla gəlməyən gəlsin, 

Dərk edib anlasın, gözünü silsin, 

Demişəm sözümü, deyəcəyəmdə. 
 

İnciyən incisin, bezənlər bezsin, 

Duyanlar qoy duysun, sezənlər sezsin, 

Onun cəfasına dözənlər dözsün, 

Demişəm sözümü, deyəcəyəmdə. 
 

Eşidib bilənlər fayda götürər, 

Sovqat da qazanıb, pay da götürər, 

Süfrələr də açıb, çay da götürər, 

Demişəm sözümü, deyəcəyəmdə. 
 

Sözü dinləməyən təlimsiz qalar, 

Azalar qüvvəsi çəlimsiz qalar, 

İtirib qazancı kəlimsiz qalar, 

Demişəm sözümü, deyəcəyəmdə. 
 

Heçkəs sözlərimdən bezməsin əsla, 

Ağzını-gözünü büzməsin əsla, 

Cəmildən aralı gəzməsin əsla, 

Demişəm sözümü, deyəcəyəmdə. 
 

                   Cəmil Əkbər  28. 04 -1993 
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35. DEYƏCƏM YENƏ 
 

                                                   I variant 
 

İnsanoğlu məhəbbətlə dolanın,                           

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

Doğru-dürüst, həqiqətlə dolanın,                         

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Ünsiyyət-ülfətdə nəzakətli ol,                              

Xeyirxahlıq eylə, fəzilətli ol,                               

İnsaflı, mürvətli, kəramətli ol,                             

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Hərkəs nə əkirsə, onu da biçir,                            

Gəlib ələyinin gözündən keçir,                            

Ariflər yaxşını yamanı seçir,                               

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə.  

 

Qanmayan kimsəyə ar olur dünya,                      

Sığışmır başına dar olur dünya,                           

Soldurur bağını xar olur dünya,                           

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Evləri yıxılır, ev yıxanların,                                 

Əsəb korlayanın, qəlb sıxanların,                         

Xain çıxanların, qəlp çıxanların,                          

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Nanəcib, namərdlər bay ola bilmir,                             

Gedib mərd igidə tay ola bilmir,                                 

Sısqaca bulaqlar çay ola bilmir,    

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsanam deyənə həya gərəkdir,                                  

Əqidə gərəkdir, qayə gərəkdir,                                   

Təlimi düz verən dayə gərəkdir,                                 
Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
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İgid birbirini vurmasın gərək,                                   

Gedib pusqusunda durmasın gərək,                          

İncidib heç kimi yormasın gərək,                              

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Hamı birbirilə sevinməlidir,                                     

Baxıb əməliylə öyünməlidir,                                     

Qəlbi iftixarla döyünməlidir,                                     

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Sən də belə dolan ay Cəmil Əkbər,                           

Çalış öz işində olma mükəddər,                                

Çıxma yol-izindən daim, sərbəsər,                            

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
 

                     Cəmil Əkbər  5. 02– 1993                

 

36. DEYƏCƏM YENƏ 
 

 II variant 
 

Övladı-bəşərə məhəbbət gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

Etibar, etiqad, sədaqət gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Ülfət-ünsiyyətdə nəzakət gərək, 

Xeyirxahlıq gərək, fəzilət gərək, 

İnsanlıq naminə mərhəmət gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsan öz yolunu azmasın gərək,  

Şər-böhtan danışıb, yazmasın gərək,  

Doğrunu-tərsinə yozmasın gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Heçkimsə qəflətdə yatmasın gərək, 

Nahaqdan günaha batmasın gərək, 

İnsafı-mürvəti atmasın gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
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İnsan birbirinə pislik etməsin, 

Bədxahlıq etməsin, nəslik etməsin, 

Höcətlik, inadlıq, tərslik etməsin, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsanam deyənə nifrət nə lazım? 

Küdurət nə lazım, hiddət nə lazım? 

Məzəmmət nə lazım, töhmət nə lazım? 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Ağladan ağlayır, güldürən gülür, 

Dirildən-dirildir, öldürən-ölür, 

Ucaldan ucalır, endirən enir, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Hərkim nə əkirsə onu da biçir, 

Gəlib ələyinin gözündən keçir, 

Dünyaya gələnlər durmur, hey köçür, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Bağban xidmət edir barlı butağa,  

Almalı, heyvalı narlı butağa,  

Sığınır tutarlı, karlı butağa, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Qanmayan kimsəyə ar olur dünya, 

Sığışmır başına dar olur dünya,  

Soldurur bağını xar olur dünya, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Öz evi yıxılır ev yıxanların, 

Qanları qaraldıb qəlb sıxanların, 

Xain çıxanların, qəlp çıxanların, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Nanəcib-namərdlər bay ola bilmir, 

Gedib mərd igidə tay ola bilmir, 

Sısqaca bulaqlar çay ola bilmir, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
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Heçkimsə qəflətdə yatmasın gərək, 

Naxələf işləri tutmasın gərək,  

Vicdanı, məsləki satmasın gərək,  

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsanam deyənə zəhmət yaraşır, 

Qayğılar göstərmək, xidmət yaraşır, 

Mənalar kəsb etmək, hikmət yaraşır, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsanoğlu qanmaq üçün yaranıb, 

Birbirini anmaq üçün yaranıb,  

Sayıb-seçib anmaq üçün yaranıb, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsanam deyənə həya gərəkdir, 

Əqidə gərəkdir, qayə gərəkdir,  

Təlimi düz verən dayə gərəkdir, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsanam deyənə yoldaş gərəkdir, 

Səmimi, mehriban qardaş gərəkdir,  

Vəfalı dost-tanış, çağdaş gərəkdir, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsan birbirini vurmasın gərək,  

Qərəz-qisasında durmasın gərək, 

İncidib, bezdirib yormasın gərək,  

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsan birbirilə dolanmalıdır, 

Peyvənd olunmalı, calanmalıdır. 

Dərk edib qanmasa talanmalıdır, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsan birbirini anlasın gərək,  

Məzəmmət eyləsin, danlasın gərək,  

Höcətlik eyləsin, yanlasın gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 



77 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

İnsan birbirindən bezməsin gərək,  

Çəkib əzabını, dözməsin gərək, 

Əlini əllərdən üzməsin gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsan birbirini döyməsin gərək,  

Vurub qamətini əyməsin gərək,  

Ünvanı dalınca söyməsin gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsan birbirindən aralanmasın, 

Şəklənib-şəklənib qaralanmasın, 

Soğulub, dərilib uralanmasın, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsan birbirilə sevinməlidir, 

Baxıb əməliylə öyünməlidir, 

Qəlbi iftixarla döyünməlidir, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsanam deyənlər yasa batmasın, 

Qəlbinin telləri pasa batmasın, 

Düşüb qəm-kədərə pəsə batmasın, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

Nəqədər düşünsən, qansan yaxşıdır, 

Xətiri-hörməti ansan yaxşıdır,  

Unudub pisliyi dansan yaxşıdır, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsan birbirindən kənar gəzməsin, 

Günəşli gündüzdə fənar gəzməsin,  

Soyub, soluxlanıb dinar gəzməsin, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 

 

İnsanam deyənə əlbirlik gərək, 

Obalar, oymaqlar, dilbirlik gərək, 

Ürək bir, dilək bir, dilbirlik gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
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İnsana kəc baxan yarıya bilməz, 

İşi düz gətirib sarıya bilməz, 

Yaşlaşıb, qocalıb, qarıya bilməz, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
 

İnsanam deyəndə dəyanət gərək, 

Nəciblik, məlahət, nəzakət gərək,  

Zəriflik, həssaslıq, təravət gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
 

İnsanam deyənə kamal gərəkdir, 

Əqidə gərəkdir, amal gərəkdir, 

Mənəvi gözəllik camal gərəkdir,  

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
 

İnsanam deyənlər mərd olmalıdır, 

Layiqli vətəndaş, fərd olmalıdır, 

Kim deyir qəm-kədər, dərd olmalıdır? 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
 

İnsanam deyənə fərasət gərək, 

İgidlik, şücayət, cəsarət gərək,  

Sözündə, işində kəsarət gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
 

Ünsiyyət-ülfətdə kəramət gərək, 

İnsanlıq nişanı əlamət gərək,  

Zəriflik, nəciblik, məlahət gərək, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
 

Bu mehri-ülfətsiz bəşər dolanmaz, 

Hünər meydanında zəfər çalanmaz,  

Məhəbbəti peyvənd olub calanmaz, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
 

Sən də belə dolan ay Cəmil Əkbər, 

Çalış öz işinlə sən ol mükəddər, 

Çıxma yol izindən, olma dərbədər, 

Demişəm, deyirəm, deyəcəm yenə. 
 

                                  Cəmil Əkbər       
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37. HEÇ BİLMƏMİŞƏM  

 

Belə yaranmışam əzəl binadan, 

Xainlik, xəbislik heç bilməmişəm. 

Mən belə doğuldum ata-anadan, 

Acgözlük, hərislik heç bilməmişəm. 
 

Sərvət toplamadım, var yığmamışam, 

Butaqlar sındırıb bar yığmamışam, 

Elin qəzəbindən xar yığmamışam, 

Simiclik, xəsislik heç bilməmişəm. 
 

Ağa-ağ demişəm, qaraya-qara, 

Dağa-dağ demişəm, dərəyə-dərə, 

Bəndə bənd demişəm, bərəyə-bərə, 

Yaltaqlıq, hiyləlik heç bilməmişəm. 
 

Düzü düz bilmişəm, əyrini əyri, 

Haqqı haq bilmişəm, qeyrini qeyri, 

Şəri şər bilmişəm, xeyrini xeyri, 

Saxtalıq, yaltaqlıq heç bilməmişəm. 

 

Bəd işlər törədib öyünməmişəm, 

Ləzzət almamışam, söyünməmişəm, 

Puluma, malıma güvənməmişəm, 

Gədalıq, alçaqlıq heç bilməmişəm. 

 

Cəmiləm əzəldən istiqanlıyam, 

Bilməyin, sanmayın dəliqanlıyam, 

Şair təbiətli həyəcanlıyam, 

Dünyada qəlizlik heç bilməmişəm. 
 

                           Cəmil Əkbər   18. 03 – 1979 
                                          

38. YADAM MƏN 

 

Atadan, anadan doğuldum belə, 

Abırsıza, ismətsizə yadam mən. 

Qərq olsam tufana, daşqına, selə, 

Namussuza, qeyrətsizə yadam mən. 
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Aram yoxdur axmaqlarla, giclərlə, 

Hiyləgərlə, dələduzla, biclərlə, 

İnsanlığa biganələr, kəclərlə, 

Şərəfsizə, şöhrətsizə yadam mən. 
 

Nifrətim var insanlığı atana, 

Şər danışıb aralığı qatana, 

Namərdliklə məqsədinə çatana, 

Xətirsizə, hörmətsizə yadam mən. 
 

Xeyirxahlıq iz salıbdır canımda, 

Dövran edir damarımda, qanımda, 

Hər ilimdə, hər ayımda, anımda, 

İnsafsıza, mürvətsizə yadam mən. 
 

Nə gözəldir fəhim ilə fərasət. 

İgidlərdə yenilməzlik, cəsarət, 

Qoy məhv olsun təməlindən əsarət, 

Qüvvətsizə, qüdrətsizə yadam mən. 
 

Əzəl gündən xoşladığım həyadır, 

Gözəl məslək, gözəl amal, qayədir, 

Arxa durmaq, kömək olmaq sayədir, 

Ədəb-ərkan, mərfətsizə yadam mən. 
 

Axtardığım, aradığım mənadır, 

Açılmamış, kəşf olmamış dünyadır, 

Sirri-aləm məchul qalmış röyadır, 

Avaraya, xidmətsizə yadam mən. 
 

Pis işlərə hırıldayıb gülənə, 

Ölməmişdən diri-diri ölənə, 

Min sifətlə gedənlərə, gələnə, 

Nifrətsizə, hiddətsizə yadam mən. 
 

Cəmilin qəlbində min hikmət yatır, 

Kəramət, səxavət, sədaqət yatır, 

Ədalət hökm edir, həqiqət yatır, 

Mənasıza, hikmətsizə yadam mən. 
 

                              Cəmil Əkbər   24. 09 - 1982                              
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39. DÜŞƏRMİŞ 

 

Nə deyim zamanın kəc gərdişinə? 

Xətir də, hörmət də, gözdən düşərmiş. 

Hiyləgər, dələduz, bic vərdişinə? 

Abır da, ismət də, dəbdən düşərmiş. 
 

Qəddarlıq, zalımlıq baş alıb gedir, 

Fikirlər, xəyallar çaş olub gedir, 

Yaxşılar yamana tuş olub gedir, 

İnsaf da, mürvət də dəbdən düşərmiş. 
 

Çoxları atıbdır ar deyiləni, 

Vəfalı dost-tanış, yar deyiləni, 

Götürüb boynuna xar deyiləni, 

Şərəf də, şöhrət də dəbdən düşərmiş. 
 

Ünsiyyət-ülfətdə həya qalmayıb, 

Halaldan kəsb olan maya qalmayıb,  

İnsandan-insana sayə qalmayıb, 

Namus da, qeyrət də dəbdən düşərmiş. 
 

Xainliklər, xəbisliklər içində, 

Nanəciblik, naqisliklər içində, 

Acgözlüklər, hərisliklər içində,  

Fəhm-fərasət də dəbdən düşərmiş. 
 

Saxtalıq çoxalıb, yalanlar artıb, 

Əqrəblər, iblislər, ilanlar artıb,  

Qərəzlə, qisasla çalanlar artıb,  

Haqq da, həqiqət də dəbdən düşərmiş. 
 

Münasibətlər də pozulub yaman, 

Çevrilib tərsinə, yozulub yaman,  

Etiqad, etibar azalıb yaman, 

Ülvi ləyaqət də dəbdən düşərmiş. 
 

Çoxları atıbdır abır-həyanı, 

Bəyənməyir əqidəni, qayəni, 

Saya almır tərbiyəçi dayəni, 

Öyüd-nəsihət də dəbdən düşərmiş. 
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İxtiyar verilib gədə bəylərə, 

Fikiri, zikiri zədə bəylərə, 

Şaqqulusayağı dədə bəylərə, 

Nəsil-nəcabət də dəbdən düşərmiş. 
 

Hamı birbirini soyha-soydadır, 

Özü də bilməyir heç nə haydadır? 

Tıxanıb çuvaltək, doyha-doydadır, 

Zəhmət də, xidmət də dəbdən düşərmiş. 
 

Çox bilib, az danış ay Cəmil Əkbər, 

Dünya belə imiş, oldun bixəbər, 

Çalışdın olarsan dillərdə əzbər, 

Nəzər də, diqqət də dəbdən düşərmiş. 
 

                      Cəmil Əkbər            24. 04 - 1992 

 

40. DÖNÜRÜK 

 

Oyerdə uduzub aldanırıq biz, 

Saf istəkdən, məhəbbətdən dönürük. 

Yatıb qəflətlərdə daldanırıq biz, 

Sağlam arzu, pak niyyətdən dönürük. 
 

Oyerdə yanılıb itiririk ki, 

Ulğunlar, söyüdlər bitiririk ki, 

Möhnəti boynuna götürürük ki, 

Ədalətdən, həqiqətdən dönürük. 
 

Oyerdə dəryaya qərq oluruq ki, 

Saralıb gül kimi soluxuruq ki, 

Səhrayi-Kəbirdə4 tək qalırıq ki, 

Ədəb-ərkan, mərifətdən dönürük. 
 

Oyerdə biryolluq yaddan çıxırıq, 

İtirib rövnəqi moddan çıxırıq, 

Kəsərdən düşürük, zoddan çıxırıq, 

Xətir-hörmət, mərhəmətdən dönürük. 

 
4 Səhrayi-Kəbir- Böyük səhra 
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Oyerdə silinib heç olmuşuq ki, 

İtirib əqili gic olmuşuq ki, 

Pozulub biryolluq puç olmuşuq ki, 

Sədaqətdən, səxavətdən dönürük. 

 

Oyerdə yad olmur, çəkilmir ad da, 

Görünmür ləyaqət, bilinmir dad da, 

Axtarmır dost-tanış, qohum da, yad da, 

Dözüm-durum, dəyanətdən dönürük. 

 

Oyerdə dəyər də, qiymət də itir, 

Hünər də, zəhmət də, xidmət də itir, 

Məzmun da, məna da, hikmət də itir, 

Ülvi ülfət, ünsiyyətdən dönürük. 

 

Oyerdə kömək də, kar da bilinmir, 

Tərlan da, şahin də, sar da bilinmir, 

Namus da, qeyrət də, ar da bilinmir, 

İnsaf-mürvət, kəramətdən dönürük. 

 

Oyerdə hörmət də, izzət də yoxdur, 

Nəşə də, damaq da, ləzzət də yoxdur, 

Məna da, məzmun da, hikmət də yoxdur, 

Bacarıqdan, məharətdən dönürük. 

 

Oyerdəki ədavətlər görünür,  

Avamlıqlar, cəhalətlər görünür, 

Eybəcərlik, qəbahətlər görünür, 

İnsanlıqdan, ləyaqətdən dönürük. 

 

Oyerdə tapdanıb əzilirik ki, 

Yeyilib, yırtılıb süzülürük ki, 

Ayrılıb qatardan üzülürük ki, 

Qayda-qanun, şəriətdən dönürük. 

 

Oyerdə yolundan əyilmişik ki, 

Nifrətlə yad olub söyülmüşük ki, 

Yollarda, izlərdə döyülmüşük ki, 

Din-məssəbdən, təriqətdən dönürük. 
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Oyerdə zirvədən enib getmişik, 

Qaralıb, qarsıxıb sönüb getmişik,  

Qorxudan, hürküdən sinib getmişik, 

Ülviyyətdən, qüdsiyyətdən dönürük. 

 

Oyerdə görünmür, tanınmır Cəmil, 

Enişdə, yoxuşda sınanmır Cəmil, 

Sayılmır, seçilmir, unanmır Cəmil, 

Xeyirxahlıq, fəzilətdən dönürük. 
 

                            Cəmil Əkbər         30. 12 – 1988 

 

41. 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,  

Dövlətə, sərvətə vara çatmasın,  

Heçkəsin zəhməti itib-batmasın, 

Dəyərlər yaşasın, qiymət yaşasın. 
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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. 

 

Heçkəs öz yolundan dönüb getməsin, 

Qaralıb, qarsıxıb sönüb getməsin,  

Zirvədən aşağı enib getməsin, 

Qoy qüdrət yaşasın, qüvvət yaşasın. 

 

Ay Cəmil, dünyada həyalı dolan, 

Vicdanlı, məsləkli, qayəli dolan,  

Qədəmi uğurlu, sayəli dolan, 

Qoy həya yaşasın, ismət yaşasın. 

 

                   Cəmil Əkbər    21. 05 – 1994 

 

42. ÇƏKİLDİ 

 

Heyif o əməyə, o zəhmətə ki, 

Sənin kimi hörmətsizə çəkildi. 

Heyif o qayğıya, o xidmətə ki, 

Sənin kimi mürvətsizə çəkildi. 

                                                          

Heyif o namusa, o qeyrətəki, 

O şana, şərəfə, o şöhrətəki, 

O qüvvət, qüdrətə, o cürətəki, 

Sənin kimi qeyrətsizə çəkildi. 

 

Heyif  o sözlərə, o söhbətəki, 

O giley-güzara, o qeybətəki, 

O hiss-həyəcana, o heyrətəki, 

Sənin kimi ismətsizə çəkildi. 
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Heyif o əsəbə, o hiddətəki, 

O qəzəb, o acıq, o nifrətəki, 

İstedad, bacarıq, o fitrətəki, 

Sənin kimi mərfətsizə çəkildi. 

 

Heyif o fəhimə, o diqqətimə, 

O istək, o sevinc, o riqqətimə, 

O məzmun, mənama, o hikmətimə, 

Sənin kimi diqqətsizə çəkildi. 

                                                     

Heyif xahişımə, o minnətimə, 

Yalvarış, yaxarış, o sünnətimə, 

Bu gözəl ailəm, o züryətimə, 

Sənin kimi minnətsizə çəkildi. 

 

Heyif istəyimə, məhəbbətimə, 

Əhdimə, andıma, sədaqətimə, 

Oduma, közümə, hərarətimə, 

Sənin kimi riqqətsizə çəkildi. 
 

                         Cəmil Əkbər      18. 05 – 1988 

                                   

43. EDİLDİ 

 

Heyif o zəhmətə, o xidmətəki, 

Çox cahilə, nadanlara edildi. 

O eşqə, istəyə, məhəbbətəki, 

Haqqısayı udanlara edildi. 

 

Heyif o xətirə, o hörmətəki, 

İnsafa, mürvətə, kəramətəki, 

O arzu, diləyə, o niyyətəki,  

Tərsəməssəb adanlara edildi. 

 

Heyif o səxaya, səxavətəki, 

Etibar, etiqad, sədaqətəki, 

Ədəbə, ərkana, nəzakətəki, 

Qəflətlərdə yatanlara edildi. 
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Heyif insanlığa, o ləyaqətə, 

İncəlik, zəriflik, o məlahətə, 

Ətiri-gülüstan, o təravətə, 

Əlayağa batanlara edildi. 

 

Heyif o dövlətə, o sərvətəki, 

Abıra, həyaya, o ismətəki, 

O vicdan məsləkə, o qeyrətəki, 

Onu ucuz tutanlara edildi. 

 

Heyif o yardıma, o köməyəki, 

O nəcib arzuya, o diləyəki, 

O süfrə, o tama, o çörəyəki, 

Qədirbilməz nanıkora edildi. 

 

Heyif o qüvvətə, o qüdrətəki,  

O şərəf, o şana o şöhrətəki,   

O kömək, o nicat, o nüsrətəki, 

Nanəcibə, nakəslərə edildi. 

 

Heyif o nəzərə, o diqqətəki, 

Ürəkdə təpərə, o riqqətəki, 

O məna-məzmuna, o hikmətəki, 

Gədə oğlu, gədələrə edildi. 
 

                                 Cəmil Əkbər     

  

44. XIRDALANMASIN 

 

Üzdən bəzək, içdən təzək olanlar, 

Çox mənəm deyərək, lovğalanmasın. 

Tavanasız nərmənazik olanlar, 

Sahil döyəcləyib dalğalanmasın. 

 

Ədəb, ərkan, ləyaqəti olmayan, 

Əsli, nəsli, nəcabəti olmayan,       

Nəzakəti, məlahəti olmayan,    

Qonub güllü bağa qarğalanmasın. 
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Sədaqətdən, səxavətdən kəm olan, 

İnsaf, mürvət, kəramətdən kəm olan,  

İnsanlıqdan, cəmiyyətdən kəm olan,  

Gəlib başımızda darğalanmasın. 

                                                          

Deməsin qoçağam, müzəffər mənəm, 

Cavanşir nəslindən hünərvər mənəm, 

Sərraf bazarında çilingər mənəm, 

Qaynayıb, qarışıb çulğalanmasın. 

 

Dayı kölgəsində yatan gədələr, 

Törpülər dəyməmiş, kobud pedələr, 

Pulu çoxlu, gönü qalın dədələr, 

Şişirdib qarnını yırğalanmasın. 

 

Dərrakəsi kamalına gülolub, 

Görkəminə, camalına gülolub, 

Var-halına cəlalına gülolub, 

Düşüb xamxəyala havalanmasın. 

                                                          

Aldanmasın vəzifəyə, şöhrətə, 

Qəsd etməsin öz xalqına, millətə, 

Anlamayan düşəcəkdir zillətə, 

İtirib əqlini yavalanmasın. 

 

Haqqı danıb qəflətlərdə yatanlar, 

Bədəməllə günahlara batanlar, 

Min sifətlə vəzifəyə çatanlar, 

Ayıbdı ellərdən ədalanmasın. 

 

Könüllər mülkünü sezə bilməyən,  

Orda məsgən salıb gəzə bilməyən, 

Laçın caynağına dözə bilməyən, 

Sərçələr üstünə qırğılanmasın. 

 

Arvadı yanında sözü keçməyən,  

Haqqı tapdalanan düzü keçməyən, 

Yolağı tapılıb izi keçməyən, 

Kişi cərgəsində sədalanmasın. 
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Amandı yaxşının qədrini bilək, 

Birlikdə sevinib, şənlənək, gülək, 

Torunu qurmayaq, gəlməyək kələk, 

Qəpiyə, quruşa xırdalanmasın. 
 

                   Cəmil Əkbər          17. 07 - 1987 

 

45. XALQ NƏGÜNDƏDİR? 

 

I variant 

 

Xalqın əzab çəkir, əziyyət çəkir, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

Verib sinəsini məşəqqət çəkir, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

 

Başın dumanlanıb, gözün torlanıb, 

Cığırın pozulub, izin korlanıb, 

Namus əldən gedib, qızın zorlanıb, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

 

Dayın layla çalır, xumarlanırsan, 

Sığala gəlirsən, hamarlanırsan, 

Görüşə getməyə tumarlanırsan, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

 

Nəsil-nəcabətin işə çəkildi, 

Ayaq yox, orta yox, başa çəkildi, 

Kababa çəkildi, aşa çəkildi, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

                                                            

Qohumun-qardaşın varlandı yaman, 

Çatıb harayına karlandı yaman, 

Xoruzluq eylədi, tarlandı yaman, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 
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Çaldınız, çapdınız, nəf eylədiniz, 

Yediniz içdiniz kef eylədiniz, 

Sovurub havaya püf eylədiniz, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

                                                            

Elləri-obanı pəsinmədiniz, 

Qorxudan-hürküdən səksənmədiniz, 

Çəkinib, qısqanıb diksinmədiniz, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

 

Baxıb əməlinə məzələndiniz, 

Geyinib-keçinib təzələndiniz, 

Doldunuz, şişdiniz, gözələndiniz, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

 

Ellərin dərdindən halı olmadın, 

Qəlbində inləyən valı olmadın,  

Dəymişi olmadın, kalı olmadın, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

                                                            

Yalana-yanlışa düzdü dediniz, 

Dərinə dayazdı, üzdü dediniz, 

Atlasa, qumaşa bezdi dediniz, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

                                                            

Almağa, verməyə qarışdı başın, 

Dağıldı xəyalın, sarsıldı huşun, 

Tutldu qabağın, çatıldı qaşın, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

                                                            

Girmisən kirpitək qınına gədə,  

Soxmusan başını hininə gədə, 

Toxundun qəlbimin siminə gədə, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

                                                            

Sən milyon yığırsan, xalq tümən tapmır, 

Sən firma gəzirsən, xalq tuman tapmır,  

Paxlava yeyirsən, xalq saman tapmır,  

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir?                                                           



91 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

Asıb kəsirsiniz, kişilənirsiz, 

Varlanıb, hallanıb şeşələnirsiz, 

Çatıbdı vaxtınız  nəşələnirsiz, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

 

Baxıb vəzifənə, yaltaqlanırlar, 

Toplaşıb dövrənə şıltaqlanırlar, 

Görüb əməlini sırtıqlanırlar, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

 

Çaldığın-çapdığın elin malıdır, 

Elin tirməsidir, elin şalıdır, 

Elin bəhməzidir, elin balıdır, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

                                                            

Birinin zəhməti tapdandı getdi, 

Birinin xidməti arada itdi, 

Birinin hörməti, izzəti batdı, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

                                                            

Birisi incidi, birisi küsdü, 

Birisi döşürdü, birisi qusdu, 

Birisi dağıtdı, birisi pusdu, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

                                                            

Sandınız hələlik fərman belədir, 

Çəmənlik belədir, orman belədir, 

Dəyirman belədir, xırman belədir, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

                                                            

Ellərin qəzəbi yıxacaq sizi, 

Basıb məngənədə sıxacaq sizi,  

Qozun qabığına soxacaq sizi, 

Sən nə həşirdəsən, xalq nəgündədir? 

 

                  Cəmil Əkbər          10. 08 – 1988 
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46. SƏN NƏ HAYDASAN? 
 

II variant 

Haçandan bəridir xalq əzyət çəkir,    

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan? 

Mənəvi iztirab, məşəqqət çəkir,             

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Başın dumanlanıb, gözün korlanıb,   

Xəyalın çaşıbdır, sözün korlanıb,       

Namus əldən gedib, qızın zorlanıb,    

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Dayın layla çalır, xumarlanırsan, 

Sığala gedirsən, hamarlanırsan, 

Görüşə getməyə tumarlanırsan,   

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Nəsil-nəcabəti işə çəkdiniz,             

Ayaq yox, orta yox, başa çəkdiniz, 

Dövlətə, sərvətə, daşa çəkdiniz, 

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Çox çalıp, çapdınız vecinə gəlmir, 

Döşürüb qapdınız vecinə gəlmir, 

Yayınıb sapdınız, vecinə gəlmir, 

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Qohumlar, qardaşlar varlandı yaman,   

Yetişdi haraya, karlandı yaman,   

Xoruzluq eylədi, tarlandı yaman, 

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Yeyib, içirsiniz, məzələnirsiz, 

Geyinib, keçinib təzələnirsiz,     

Çuvaltək dolursuz, gözələnirsiz, 

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Xalqının dərdindən halı deyilsiz, 
Qəlbində inləyən valı deyilsiz, 

Dəymişi deyilsiz, kalı deyilsiz,  

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan? 
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Elləri-obanı pəsinmədiniz, 

Qorxub, ülkmədiniz, səksənmədiniz, 

Çəkinib, qısqanıb, diksinmədiniz, 

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Sən milyon yığırsan, xalq tümən tapmır, 

Sən cənnət gəzirsən, xalq çəmən tapmır, 

Sən halva yeyirsən, xalq saman tapmır, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Yalana, yanlıca düzdü dediniz, 

Atlasa, qumaşa bezdi dediniz, 

Alimə, loğmana üzdü dediniz, 

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Almağa, verməyə alışmısınız, 

Bu “amal” uğrunda çalışmısınız, 

Milyoner olmağa yarışmısınız,     

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Girmisən nəyaman, qınına yazıq, 

Soxmusan başını, hininə yazıq, 

Toxundun qəlbimin siminə yazıq, 

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Sandınki hələlik fərman belədir,    

Xəsdəlik belədir, dərman belədir, 

Dəyirman belədir, xırman belədir, 

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  
 

Ellərin qəzəbi yıxacaq səni, 

Alıb pəncəsinə sıxacaq səni, 

Qozun qabığına soxacaq səni, 

Sən nə həşirdəsən, sən nə haydasan?  

 

                  Cəmil Əkbər          9. 08 – 1988 
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47. SƏN NƏ HAYDASAN? 
 

III variant 
 

El-obanı çalıb-çapan gədələr, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

Xanə qurub, qala yapan gədələr, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Bədəməllə fərəhlənib sevinmə, 

Sinələrə dağlar vurub sevinmə. 

Qapıları bağlar qoyub sevinmə, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Əzrailsiz ölənlərdən utanın, 

Gülyanağı solanlardan utanın, 

Saçlarını yolanlardan utanın, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Ədaləti, həqiqəti boğma gəl, 

Ədəb-ərkan, nəzakəti boğma gəl, 

İnsanlığı, ləyaqəti boğma gəl, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Çaldınız, çapdınız vecinə deyil, 

Döşürüb qapdınız, vecinə deyil, 

Müddətdir sapdınız, vecinə deyil, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Yerdə durub, göydə qapan hərislər, 

Yuğurmamış kökə tapan hərislər, 

Fənd işlədib, kələk yapan hərislər, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Uyma belə şər-böhtana, yalana, 

Rəhmin gəlsin saralana, solana. 

Qərq olaraq xəyallara dalana, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 
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Sən milyon topladın, o tümən tapmır, 

Sən cənnət gəzirsən, o çəmən tapmır, 

Sən kişmiş yeyirsən, o saman tapmır, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Xalq boğulur ədavətin içində, 

Qəsd-qərəzin, xəyanətin içində,  

Giley-güzar, şikayətin içində, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Yolu vermə şər-böhtana, yalana, 

Rəhmin gəlsin saralana, solana, 

Qərq olaraq xəyallara dalana, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Görmürsənmi əziləni, əzəni?                        

Əzablara, əziyyətə dözəni, 

Gözgörəti bezdirəni, bezəni, 

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

Dəllal artıb, alan-verən çoxalıb,       

Bağ salmamış meyvə dərən çoxalıb,       

O səbəbdən çörəyimiz yoxalıb,                                                                                

Xalqın nə gündədir, sən nə haydasan? 

 

                        Cəmil Əkbər          5. 08 – 1988 
 

48. BİLƏN DÖY 

 

Möhüb düzmə nanəcibə, xoryada, 

Ha düzsən də, xətir-hörmət bilən döy. 

Yetişsə də arzusuna, murada, 

İnsaf qədri, mürvət qədri bilən döy. 

 

Ümid olma, yol gözləmə nadandan, 

Tərbiyədən kəm-kəsirlə dadandan, 

Haqqısayı itirəndən, udandan,  

Zəhmət qədri, xidmət qədri bilən döy. 
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Ülfət etmə hər yetirən kəslərlə,  

Zalımlarla, bədxahlarla, nəslərlə, 

Yaxşılara qənim çıxan pislərlə, 

Söhbət qədri, ülfət qədri bilən döy. 

 

Görən varmı faydasını karsızın?     

Söyüdtəki, ulğuntəki barsızın,       

Həyasızın, ismətsizin, arsızın,         

Nicat qədri, nüsrət qədri bilən döy. 

 

Söz də çatmır gicbəsərə, keybaşa, 

İdraksıza, əqilsizə, səybaşa, 

Kütbeyinə, kamalsıza, zaybaşa, 

Fürsət qədri, möhlət qədri bilən döy. 

                                               

Cəmil çox görübdür daşürəkləri, 

Məhəbbət məkanı boşürəkləri, 

Fikiri, xəyalı çaşürəkləri,  

Saf arzular, niyyət qədri bilən döy.   
 

                               Cəmil Əkbər          23. 10 – 1996 
                                                      

49. NƏLƏR GÖRMÜŞƏM? 
 

I variant 

 

Gözaçıb dünyaya gələndən bəri, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

Oxuyub, öyrənib, biləndən bəri, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Çəkmişəm zəhməti, tökmüşəm təri, 

Çox yola salmışam xeyiri-şəri, 

Açmışam məchulu, bilmişəm sirri, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Vicdanı pul üçün satan da olub, 

İnsafı-mürvəti atan da olub, 

Yaxşını-yamana qatan da olub, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 
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Danışan da oldu, susan da oldu, 

Qapılar, bacalar pusan da oldu, 

Haram tikələri qusan da oldu, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Bezdirən də oldu, bezən də oldu,  

Avarə dolaıb, gəzən də oldu, 

Darıxan da oldu, dözən də oldu, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Nanəcib, naxələf, naqis də oldu,  

Paxıllar, xainlər, xəbis də oldu,  

Hatəm səxalılar, xəsis də oldu, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Saralan da oldu, solan da oldu,  

Saxta müqəvvalar, yalan da oldu,  

Ellərdən ilhamı alan da oldu,  

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Düzələsi işi əyən də oldu,  

Zəhməti çəkmədən yeyən də oldu,  

Taledən inciyib, söyən də oldu,  

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Hiyləgər, dələduz, bic dünyasında, 

İlqara-imana kəc dünyasında, 

Sərsəri, kəmağıl, gic dünyasında, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

      

Ünsiyyət-ülfəti pozan da oldu,  

Yolunu, izini azan da oldu, 

Ağlına gələni yazan da oldu, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Haqqı, ədaləti danan da oldu, 

Məqamı gələndə anan da oldu,  

Eşqinə mübtəla Sənan da oldu, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 
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Alim də görmüşəm, nadan da gördüm,  

Təlimdən kəm-kəsir, dadan da gördüm, 

Haqqısay sümürüb, udan da gördüm, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Bu cahan mülkündə cəhalət də var, 

Hər addımbaşında qəbahət də var,  

İnsan arasında cəhalət də var, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Aldanıb nəfisə qul olan da var, 

Bakirə qalan da, dul olan da var,  

Yeməmiş, içməmiş, lül olan da var, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

İnsanam deyəndə neçə üz olar, 

Neçə yolaq olar, neçə iz olar,  

Nəqədər vəd olar, neçə söz olar, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Dünyada yaxşı da, pis də olubdur, 

Qızıl da, gümüş də, mis də olubdur,  

Xeyirxah, mülayim, nəs də olubdur, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Mərdlərin yanında namərd də olub, 

Düşmənlər yanında, həmdərd də olub, 

Yaxşılar yanında xoryad da olub, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Vurulan da olub, vuran da olub,  

Yatanlar yanında, duran da olub,  

Zəlitək qanları soran da olub, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Düşünüb qanana zülmətdi dünya, 

Əzab, işgəncədi, zillətdi dünya,  

Qüssədi, kədərdi, hillətdi dünya,  

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 
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Bu fani dünyanın bazarında mən, 

Uğurlu, uğursuz güzarında mən,  

Sağalmaz dərdlərin azarında mən, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Dünyanın gözəli, çirkini də var, 

Sadə təbiətli nikbini də var, 

Lovğa, yekəxana, xudbini də var, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Dizləri girli də, girsiz də olub,  

Ərlilər də olub, ərsiz də olub, 

Xeyirli-xeyirsiz, şərsiz də olub, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 

 

Mən Cəmil Əkbərəm, qanan insanam, 

Ellərin dərdinə yanan insanam,  

Xətiri, hörməti anan insanam, 

Nələr eşitmişəm, nələr görmüşəm? 
 

                              Cəmil Əkbər  31.07 – 1998 

                              

50. GÖRMÜŞƏM 
 

  II variant 

 

Yaşadığım müddətlərdə, zamanda, 

Şöhrətli də, şöhrətsiz də görmüşəm. 

Aşkar edim, o qalmasın pünhanda, 

Mürvətli də, mürvətsiz də görmüşəm. 

 

Adam var ki, çox çəkibdir zəhməti, 

Göstəribdir el-obaya xidməti, 

Qazanıbdır dürlü-dürlü sərvəti, 

Sərvətli də, sərvətsiz də görmüşəm. 

 

Oturub-duranda bilib yerini, 

Çəkib zəhmətini, silib tərini, 

Xırd edib mətahı, töküb zərini, 

Mərfətli də, mərfətsiz də görmüşəm. 
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Yola saldım yaxşını da, pisi də, 

Qızılı da, gümüşü də, misi də, 

Zalımı da, bədxahı da, nəsi də, 

İsmətlini, ismətsizi görmüşəm. 

 

Həyalı da, həyasız da olubdur, 

Əqidəsiz, qayəsiz də olubdur,  

Uyluqtəki sayəsiz olubdur, 

Hikmətlini, hikmətsizi görmüşəm. 

 

Hər insanoğlunun sözü bir deyil, 

Yolağı, cığırı, izi bir deyil,  

Oğulu bir deyil, qızı bir deyil, 

Diqqətlini, diqqətsizi görmüşəm. 

 

Adam var dünyadan kamalla getdi, 

Əqidə, məsləklə, amalla getdi,  

Mənəvi var-halla, camalla getdi, 

Xidmətlini, xidmətsizi görmüşəm. 

 

Adam var ürəyi daş gəldi-getdi, 

Fikiri, xəyalı çaş gəldi-getdi,  

Əlləri, ayağı boş gəldi-getdi, 

Nüsrətlini, nüsrətsizi görmüşəm. 

 

Adam var ürəyi təlatümlüdür, 

Arzusu, diləyi təlatümlüdür,  

Yardımı, köməyi təlatümlüdür, 

Riqqətlini, riqqətsizi görmüşəm. 
 

                               Cəmil Əkbər  31.07 – 1998 
                                        

51. GÖRMÜŞƏM 
 

III variant 
 

Gözaçıb dünyaya gələndən bəri,  

Mən xətir görmüşəm, hörmət görmüşəm.  

Bu yolda çalışıb tökmüşəm təri, 

Şərafət görmüşəm, şöhrət görmüşəm. 
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İnsandan-insana kəramət olub,                  

Ədəb-ərkan olub, mərifət olub, 

Hatəmdən-Xatəmə, səxavət olub     

Ar-namus görmüşəm, qeyrət görmüşəm. 

 

Atadan-babadan dayəmiz olub, 

Əqidəmiz olub, qayəmiz olub, 

Ey südlü anadan mayəmiz olub, 

Mən abır görmüşəm, ismət görmüşəm.   
 

Ülfət- ünsiyyətdə mərhəmət olub,                  

Etibar-etiqat, sədaqət olub, 

Xeyirxahlıq olub, fəzilət olub, 

Mən insaf görmüşəm, mürvət görmüşəm. 

 

El-oba içində ağsaqqal olub,            

İdrak sahibləri, pürkamal olub,  

Yol bilən, iz qanan əhlihal olub, 

Mənalar, məzmunlar, hikmət görmüşəm. 
 

Xalqımı sevmişəm Vətən oğluyam, 

Haraya, imdada yetən oğluyam, 

Calanan, səpilən, bitən oğluyam, 

Mehri-ülfət, səmimiyyət görmüşəm. 

 

Dünyada yaxşı da, pis də olubdur, 

Mehriban, səmimi, tərs də olubdur, 

Xeyirxah da olub, nəs də olubdur, 

Min bir dastan, çox hekayət görmüşəm. 

 

İnsafı, mürvəti atan da olub,  

Mərdləri namərdə satan da olub, 

Aranı-bərəni qatan da olub, 

Nadanlıq da, cəhalət də görmüşəm. 

 

Yaxşını-yamana qatanlar da var,  

Qərq olub qəflətdə yatanlar da var, 

Şərxəta işləri tutanlar da var, 

Ədavət də, qəbahət də görmüşəm. 
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Atan olub xətirləri, hörməti, 

Sədaqəti, səxavəti, mürvəti, 

Tapdayan var, ar-namusu, qeyrəti,  

Giley-güzar, şikayət də görmüşəm. 

 

Meydan açıb tamahkarlıq, hərislik, 

Mərhəmətdə, məhəbbətdə xəsislik, 

Nanəciblik, bədəsillik, xəbislik, 

Zaman-zaman cinayət də görmüşəm. 

 

Dövran sürüb kef eyləyib kalanlar, 

Onun-bunun var-halını çapanlar, 

Özü üçün bürcü-qala yapanlar, 

Qəsd-qərəzlər, xəyanət də görmüşəm. 
 

                       Cəmil Əkbər  24. 01 – 1989                               
   

52. GÖRMÜŞƏM 

 

                                           IV variant 
 

Görnəqədər mərd igidlər var idi? 

Ülfət edib ər kişilər görmüşəm. 

Oda yanan pərvanələr var idi, 

Neçə-neçə nər kişilər görmüşəm.               

 

Sədaqəti, səxavəti bol olan,                       

İnsaf-mürvət, kəraməti bol olan,               

İnsanlıqda ləyaqəti bol olan,                      

Möcüzəli sir kişilər görmüşəm.     

          

Namus, qeyrət, abır-ismət gözləyən, 

Təmiz ad-san, təmiz xislət gözləyən, 

Halal süfə, halal qismət gözləyən,    

Ləl-cəvahir, zər kişilər görmüşəm. 

 

El içində adı-sanı var olan, 

Əqidəsi, pak-vicdanı var olan, 

Sağlam ruhu, təmiz qanı var olan, 

Pürkamallı, dür kişilər görmüşəm.     



103 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

Yol verməyən qəbahətə, günaha,  

Aldanmayan nəfisinə, tamaha,         

Yollar açan üzü nurlu sabaha,          

Dağ cüssəli zor kişilər görmüşəm.  

 

Qurub yaradardı səsli-soraqlı,  

Mənalı-məzmunlu, kəsli-soraqlı,    

Ha gəzsən tapmazsan əli çıraqlı,     

Adlı-sanlı gur kişilər görmüşəm. 

 

Ünsiyyət-ülfətdə yeri bilinib,         

Düşünən, dərk edən səri bilinib,     

Sərraflar yanında zəri bilinib,         

Üz-gözündən, nur kişilər görmüşəm. 

 

Fərq qoymayıb qohumuna, yadına, 

Ana deyib, bacı deyib qadına,        

Çoxları isinib onun oduna, 

Yaman gündə var kişilər görmüşəm. 

 

Elinə, xalqına dayaq olubdur,  

Yatmayıb qəflətdə, oyaq olubdur,  

Mənəvi aləmdə mayaq olubdur, 

Oxu, öyrən, gör, kişilər görmüşəm. 

 

Zəhmət çəkib tarixlərə nəzər sal, 

Qədəm qoyub ünvanına güzar sal,  

Oğulsansa get onlardan ibrət al, 

Çox nurani pir kişilər görmüşəm. 

 

Cəmil Əkbər xəyallara dalıbdır, 

Olan vüqarını ondan alıbdır,         

Əfsuski, çoxunu yola salıbdır,       

Mehri-ülfət yar kişilər görmüşəm.    

 

                  Cəmil Əkbər  5. 02 - 1991 
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53. GÖRÜRƏM 

 

Dövran keçib, indi zaman dəyişib, 

Əhdi-peyman, ilqar, iman dəyişib, 

Kəsmir ara, vermir aman dəyişib, 

Vicdanından kor kişi də görürəm. 

 

Ha desən də, danışsan da xeyri yox, 

Ha küssən də, barışsan da xeyri yox,  

Kef-halını soruşsan da xeyri yox,5    

Əsli-zatı cır kişi də görürəm.  

 

Sinələri dağlamaqdı peşəsi, 

Qapıları bağlamaqdı peşəsi,  

Üzdən gülüb yağlamaqdı peşəsi, 

Bayquş təbli, sar kişi də görürəm. 

 

Qan qaraldıb, əsəbləri korlayan, 

Yerbəyerdən hissimizi zorlayan, 

Onu-bunu bəyənməyib xorlayan, 

Dağal, çığal, kür kişi də görürəm. 

 

Yerli-yersiz törədirlər davanı, 

Zəhərləyib korlayırlar havanı, 

Bir bilən yox kim doğubdur yavanı? 

Gözü-könlü dar kişi də görürəm.  

 

Hörmət qoymur şərəfinə, şanına, 

Varlığına, cəsədinə, canına, 

Vicdanına, məsləkinə, qanına, 

Bədnam olan xar kişi də görürəm. 

 

 

 
5 Xeyir-şərə qarışsan da xeyri yox 
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Qamətini büküləni pəsinmir,  

Gözyaşını töküləni pəsinmir,  

Sitəmləri çəkiləni pəsinmir,  

Qulaqları kar kişi də görürəm.6 

 

Aralığı qatmaq üçün can atır,  

İgidləri satmaq üçün can atır,  

Günahlara batmaq üçün can atır, 

Fitnə-fəsad, şər kişi də görürəm. 

 

El qanını zəli kimi soranlar, 

Başlar kəsib, iliyini vuranlar, 

Tamahının keşiyində duranlar, 

Ağzı qanlı şir kişi də görürəm. 

 

Analar doğubdu səyoğlu səyi, 

Kütbeyin, ətbeyin, keyoğlu keyi, 

Xəsis oğlu xəsis, göyoğlu göyü, 

Ad batıran xar kişi də görürəm. 

          

Zəmanəmiz gör nəyaman dəyişib? 

Ünsiyyətlər, xasiyyətlər dəyişib, 

Milliyətlər, cinsiyyətlər dəyişib,7  

Hər sifətdə, hər kişi də görürəm. 

                                       

                                      Cəmil Əkbər 1988 

                  

 

 

 

 
6 II variant                 Əl-ayaqda ölənləri pəsinmir, 

Gözyaşını silənləri pəsinmir, 

Görənləri, bilənləri pəsinmir, 

Qulaqları kar kişi də görürəm. 
7 Erkək, dişi cinsiyyətlər dəyişib. 
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54. GÖRÜRƏM 

 

Professor  Ağaxan Ağabəylinin 70 illik yubileyi münasibəti ilə 

 

Bu məclisdə yubliyarı, 

Əzəmətli dağ görürəm. 

Yetmiş illik həyatını, 

Gül-çiçəkli bağ görürəm. 

 

Bəd sözü yox, bəd də dili, 

Bəd işi yox, bəd əməli, 

Törətməyib fitnə-feli, 

Kef-damağı çağ görürəm. 

        

Qəsd etməyib millətinə, 

Sığdırmayıb qeyrətinə, 

Aldanmayıb şöhrətinə, 

Əməlini sağ görürəm. 

 

Yetmiş yaşda deyil qoca, 

Ad qazandı dağdan uca, 

Kömək etdi hər möhtaca, 

Onu üzü ağ görürəm. 

        

                                Cəmil Əkbər 1974 

                      

55. GÖRÜR 

 

Sülhü, səadəti xoşlayan insan, 

Bəs niyə kin görür, küdurət görür? 

Gözəl ənənəni başlayan insan, 

Bəs niyə nadanlıq, cəhalət görür? 

             

Düşüncə sahibi, kamal sahibi, 

Əqidə sahibi, amal sahibi,     

El-oba sahibi, mahal sahibi,     

Bəs niyə bədişlər, bəd adət görür? 
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Vicdanı, məsləki təmiz olanlar, 

Mehriban, səmimi, əziz olanlar,8    

Arzusu, xisləti dəniz olanlar,9           

Bəs niyə avamlıq, qəbahət görür? 

             

Ədaləti, həqiqəti istəyən, 

İnsanlığı, ləyaqəti istəyən,  

Ünsiyyətdə nəzakəti istəyən, 

Bəs niyə çəkişmə, ədavət görür? 

 

İlqara-imana dönük olanlar,         

Hər səmtə üz tutan, yönük olanlar,  

Ellərin varına ənik olanlar,    

Bəs niyə sədaqət, səxavət görür?10 

 

Xalqın qərəzində, qəsdində duran,  

Cumub damarına, qanını soran,11      

Min hiylə işlədib, torunu quran,  

Bəs niyə nəvaziş, məlahət görür?  

 

Tər töküb vətəndə bağ becərməyən,               

Şamama bəsləyib, tağ becərməyən,  

İnək saxlamayan, yağ becərməyən,    

Bəs niyə hamıdan mərhəmət görür?  

 

İnsanlıqdan bir xəbəri olmayan, 

Tayı-tuşu, bərabəri olmayan,  

Nə xidməti, nə də təri olmayan, 

Bəs niyə ənaət, kəramət görür? 

 
8 Hamıdan mehriban, əziz olanlar.   
9 Arzu, istəkləri dəniz olanlar. 
10 II variant               İlqara-imana dönüklük edən, 

Ellərin varına əniklik edən, 

Hər səmtə üz tutub, yönüklük edən, 

Bəs niyə sədaqət, səxavət görür? 
11 Zəlitək damardan qanını soran, 
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Ədalətin, həqiqətin vurğunu, 

İnsanlığın, ləyaqətin, vurğunu,  

Ədəb-ərkan, mərifətin vurğunu, 

Bəs niyə çəkişmə, ədavət görür? 

 

Saf ülfətlər, ünsiyyətlər sahibi,  

Sağlam fikir, pak niyyətlər sahibi,  

Məna dolu məziyyətlər sahibi,  

Bəs niyə müsibət, fəlakət görür?  

 

Doğru fikirləşib düz danışanlar,   

Ellərə gərəkli söz danışanlar,        

Düz yol göstərənlər, iz danışanlar,  

Bəs niyə işgəncə, zəlalət görür?   

 

Yaranan günündən bu yazıq bəşər,  

Vuruşub, didişir xeyir ilə şər,          

Gərib sinəsini çəkir dərdi-sər, 

Gileylər, güzarlar, şikayət görür?  

 

Haçandan bəridir verməyir ara,  

İnləyir, sızlayır, qövr edir yara, 

Bircə ümid qalıb pərvərdigara,      

Xainlik, xəbislik, xəyanət görür?  

 

                           Cəmil Əkbər  4 -10.  04 - 1991 

                         

56. QOCALMASIN 

 

Dövranı elə sür, elə otur ki, 

Ürək qocalmasın, baş qocalmasın. 

Yükünü elə çək, elə götür ki, 

Qabaq çatılmasın, qaş qocalmasın. 

 

Ayların, illərin, günün xoş keçsin, 

Yayılsın aləmə ünün xoş keçsin, 

Uzansın ömürün, sinnin xoş keçsin,  

Xəyalın çaşmasın, huş qocalmasın. 
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Qəlbində məhəbbət çağlasın, daşsın, 

Sığmayıb məcraya, həddini aşsın, 

Eşq-məhəbbətlə, həvəslə coşsun, 

Sinə qubarlanıb, döş qocalmasın. 

 

Ürək çürüməsin qəmin içində, 

İnləyib qalmasın bəmin içində,  

Əyərin, əksiyin, kəmin içində, 

Sədan azalmasın, guş qocalmasın. 

 

Güzəran xoş keçsin, canın sağ olsun, 

Gətirsin meyvələr, bağın bağ olsun,  

Əzalar yerində cağbacağ olsun, 

Vədəsiz sökülüb, diş qocalmasın. 

 

İnsan cərgəsində bilinsin yerin, 

İşləsin idrakın, düşünsün sərin, 

Tapılsın müştərin, xırd olsun zərin, 

Əl-ayaq kütləşib, boş qocalmasın. 

 

Mənasız, məzmunsuz yaşama bir gün, 

Zəhmət meydanından düşmə didərgin, 

Peysəri qızardıb qaşıma bir gün, 

Bahar bada gedib, qış qocalmasın. 

 

İşində-gücündə fərasətli ol, 

Ürəkli, ciyərli, cəsarətli ol, 

Düşməynən ovxardan kəsarətli ol, 

Peşə dəbdən düşüb, iş qocalmasın. 

 

Çalışıb, vuruşub elə işlə ki, 

Eylə tədarük gör, elə qışla ki, 

Toyuğu, cücəni elə küşlə ki, 

Köksünü ötürüb kaş, qocalmasın. 

 

Ünsiyyət-ülfətdə ləyaqətli ol, 

Vətənə, xalqına sədaqətli ol,  

Dözümlü-durumlu, dəyanətli ol, 

Kotan işlək olsun, xış qocalmasın. 
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Becərin dövləti, malı artırın, 

Bəsləyin naxırı, kəli artırın,  

Dəymişi, sütülü kalı artırın, 

Kabab köhnəlməsin, şiş qocalmasın. 

 

Qədəhi əlində təptəzə saxla, 

Doldur şərab ilə, meyməzə saxla,  

Bəs eylər Cəmilə bir kuzə saxla, 

Vuraq bala-bala, nuş qocalmasın. 
 

                                Cəmil Əkbər 26. 12 – 1993 

                                            

57. GÖR-GÖTÜR 

 

Zalımlıqdan, qəddarlıqdan nə çıxar? 

İnsaf-mürvət, kəramətdən gör-götür. 

Nanəciblik, naqislikdən nə çıxar? 

Etibardan, sədaqətdən gör-götür. 

 

Paxıllıqdan, xəyanətdən kənar ol, 

Kinküdurət, ədavətdən kənar ol, 

Yalan-yanlış bəyanətdən kənar ol, 

Ədalətdən, həqiqətdən gör-götür. 

 

Özün söylə, nəvaxtacan kal qalaq, 

Düşünməyək, dərk etməyək, mal qalaq, 

Haqqımızı danışmayaq, lal qalaq, 

İnsanlıqdan, ləyaqətdən gör-götür. 

 

Güzgülərdə özümüzü görməyək, 

Yolumuzu, izimizi görməyək,  

Torbadakl duzumuzu görməyək, 

El-obadan, cəmiyyətdən gör-götür. 

 

Nəvaxtacan yolumuzu səhv gedək? 

Onu-bunu müflis edib, nəf güdək, 

Ya sən məni, ya mən səni məhv edək, 

Hatəmtəki səxavətdən gör-götür. 
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Nəvaxtacan dağa-daşa azaq biz? 

Doğruları tərsəməssəb yozaq biz? 

Ünsiyyəti-ülfətləri pozaq biz? 

Öyüd sənə, nəsihətdən gör-götür. 
 

Düşüb pis fikirə, dalınca getmə, 

Dünyada tək-tənha qalınca getmə,  

Saralınca getmə, solunca getmə,  

Saf arzudan, pak niyyətdən gör-götür. 

 

Çoxlarını qoca dünya aldadır, 

Bədəməllər dalısınca yolladır, 

Geci-tezi ayaq altda tulladır, 

Bu mənadan, məziyyətdən gör-götür. 

 

Daha bəsdir, fitnə-feldən əl götür, 

Saxta sözdən, saxta dildən əl götür, 

Bəd fikirdən, əyri yoldan əl götür, 

Əvvəl-axır, nihayətdən gör-götür. 

 

Ləkələmə nə özgəni, özünü, 

Yolağını, cığırını, izini, 

Bədnam etmə, gəl oğlunu qızını, 

Təmiz addan, bu xislətdən gör-götür. 

 

Çalışki ellərdə hörmətin olsun, 

Vicdanın, məsləkin qeyrətin olsun, 

Mənəvi aləmdən sərvətin olsun, 

Bu məzmundan, bu hikmətdən gör-götür. 

 

Zaman tələb edir, kamala çataq, 

Əqidə, məsləkə, amala çataq,  

Gözəl diyarlara, mahala çataq, 

Bu dəyərdən, bu qiymətdən gör-götür. 

 

Dünya gör-götürdür atalar deyib, 

Kim görüb-götürüb yetişib, dəyib, 

Görüb-götürməyən hədərə gedib, 

Eşit, öyrən, bu söhbətdən gör-götür. 
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Cəmil Əkbər sən də dala qalmısan, 

Çox fikirə, xəyallara dalmısan, 

Müdriklərdən ilhamını almısan, 

Oxu, öyrən, bu qüdrətdən gör-götür. 

 

                                  Cəmil Əkbər 28. 10 – 1993 

                                         

58. DANDILAR 

 

Şikayət törədi o məqamdakı, 

O yerdəki, ədaləti dandılar. 

Qəbahət kəsmədi, o zamandakı, 

O yerdəki, həqiqəti dandılar. 

 

Usanıb həyatdan bezib gedirəm, 

Nəqədər cəfaya dözüb gedirəm, 

Ağrını, acını sezib gedirəm, 

O yerdəki səxavəti, dandılar. 

 

Ağardı saqqalım, ağardı başım, 

Tutuldu qabağım, çatıldı qaşım, 

Sarsıldı xəyalım, dağıldı huşum, 

O yerdəki, sədaqəti dandılar. 

 

Qəzəbim kükrəyir, hiddətim artır, 

Haqsızlıq gördükcə nifrətim artır,  

Təziqim yüksəlir, şiddətim artır, 

O yerdəki, kəraməti dandılar. 

 

Ünsiyyət-ülfətdə qaralanmışam, 

Çatlayıb içindən paralanmışam,  

Dostdan, tanışdan da aralanmışam, 

O yerdəki, nəzakəti dandılar. 

 

Korlandı əsəbim, qaraldı qanım, 

Çəkildi zülalım, qalmadı şanım, 

Nə üçün gizlədim, nə üçün danım? 

O yerdəki, ləyaqəti dandılar. 
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Kimsədə etibar, inam qalmadı, 

Qurtardı mükafat, ənam qalmadı,  

Tükəndi yerbəyer tamam qalmadı, 

O yerdəki, məharəti dandılar. 

 

İnsanlıq qalmadı, puç oldu getdi,  

Silindi dəftərdən heç oldu getdi,  

Düşünən beyinlər giç oldu getdi, 

O yerdəki, şərafəti dandılar. 

 

Mərd igidlər gedə-gedə pozuldu, 

Düz əyriyə, əyri düzə yozuldu,  

Ayaq altdan eşələndi, qazıldı, 

O yerdəki, cəsarəti dandılar. 

 

Pis yaxşıya, yaxşı pisə qarışdı, 

Köpək qurdla, qurd köpəklə barışdı, 

Yalquzaqlar sürülərə sırışdı, 

O yerdəki, fərasəti dandılar. 

 

Buminvalla Cəmil Əkbər qocaldı, 

Dərd çəkməkdən için-için sozaldı, 

Gündən-günə, aydan-aya azaldı, 

O yerdəki, məhəbbəti dandılar. 

 

                             Cəmil Əkbər 27. 06 – 1994 

                                       

59. GÖRÜNSÜN 

 

Yazdımki sözümü ellər oxusun, 

Yetişsin kamala, karı görünsün. 

Ətirini külli-aləm qoxusun, 

Butaqlarda dürlü barı görünsün. 

 

Könüllər diyarı çıraqban olsun,  

Çatsın səadətə, firəvan olsun, 

İnsan birbirilə mehriban olsun,  

Dostu-yarı, vəfadarı görünsün. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 114 

 

Eşidib biləni vəcdə gətirsin, 

İlhama gətirsin, güc də gətirsin,  

Kamal dünyasını səcdə gətirsin, 

Fikir-aləminin zoru görünsün. 

 

Anlayan-anlasın, qananlar-qansın, 

Axtarıb-arayan, ananlar-ansın, 

Yanmayan-yanmasın, yananlar yansın, 

Alması, heyvası, narı görünsün. 

 

Nəola vaxtında qulağa çata, 

İşləyib idraka, zehinə bata, 

Yetişib haraya, qollardan tuta, 

Ayranı süzülsün, şoru görünsün. 

 

Cahan mülkü bu sözlərdən nur ala, 

İnci ala, sədəf ala, dür ala,  

Ləlcəvahir, yaqut ala, zər ala,  

Əlvanı, yaşılı, sarı görünsün. 

 

Dövrü-zəmanədə dadı bilinsin, 

Gur yansın ocağı, odu bilinsin, 

Ünvanı tanınsın, adı bilinsin, 

Həniri, istisi, qoru görünsün. 

 

Çataydı bəşərə ürək sözlərim, 

Qəlbimdə bəslənən zirək sözlərim, 

Ellərə-obaya gərək sözlərim, 

Dövləti, sərvəti, varı görünsün. 

 

İşləsin hərzaman söz dəyirmanım, 

Vicdanı, məsləki, düz dəyirmanım, 

Yorulmaq bilməyə tez dəyirmanım, 

Arpası, buğdası darı görünsün. 

 

İşləsin dərinə, üzdən getməsin, 

Nəzərdən yayınıb, gözdən getməsin,  

Silinib həyatdan tezdən getməsin, 

Namusu, qeyrəti, arı görünsün. 
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Zəmanə keçdikcə itib-batmaya, 

Qəlbə dəyib, günahlara batmaya, 

İnsafını, mürvətini atmaya, 

Etibarı, düz-ilqarı görünsün. 

 

Cəmiləm,  sözlərim elə yetişsin, 

Bülbülləri cəh-cəh vurub ötüşsün, 

Calaq vurub, peyvənd etsin, bitişsin, 

Gülüstanı, çəmənzarı görünsün. 

 

                                   Cəmil Əkbər  4. 08 -1994                              

 

60. YADDISA 

 

Dəli könül, böyləsindən kənar dur, 

Ədalətə, həqiqətə yaddısa. 

Fitnə-fəsad, hiyləsindən kənar dur, 

İnsanlığa, ləyaqətə yaddısa. 

 

Yaxın gedib ülfətini bağlama, 

Dərd-qəm çəkib ürəyini dağlama, 

Saçlarını yola-yola ağlama, 

İnsaf-mürvət kəramətə yaddısa. 

 

Gözlərinə görünməsin hər yetən, 

Bərəlgəndə sürünməsin hər yetən,  

Zərzibaya bürünməsin hər yetən,  

Ədəb-ərkan, mərifətə yaddısa. 

 

Məclisində oturmasın, durmasın, 

Yeyib-içib bığlarını burmasın,  

Üzə gülüb ünvanına vurmasın, 

Xətir-hörmət, nəzakətə yaddısa. 

 

Yalandan baxmasın üzünə sarı, 

Meylini salmasın izinə sarı, 

Eniş-yoxuşuna, düzünə sarı, 

Xeyirxahlıq, fəzilətə yaddısa. 
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Vətən torpağında izi qalmasın, 

Sovursun küləyi, tozu qalmasın, 

Silinsin dəhandan sözü qalmasın, 

Sədaqətə, səxavətə yaddısa. 

 

Dövlətə, sərvətə vara çatmasın, 

Dağların başında qara çatmasın, 

Yeriyib-yüyürsə  hara çatmasın? 

Ülvi istək, məhəbbətə yaddısa. 

 

Cəmil Əkbər beləsinə aldanma! 

Ümid olub nə sığınma, daldanma! 

Nə danışsa kəlməsinə inanma! 

Saf arzuya, pak niyyətə yaddısa. 

 

                                 Cəmil Əkbər 14. 08 – 1994 

                                         

 61. GÖR KİMLƏRİN ƏLLƏRİNDƏ QALMIŞIQ? 

 

Ellərin var-halı talan edilir, 

Gör kimlərin əllərində qalmışıq? 

Ədalət, həqiqət yalan edilir, 

Gör kimlərin əllərində qalmışıq? 

 

Kar olub qulaqlar, kor olub gözlər, 

Görməyir, sezməyir, tor olub gözlər, 

Düşüb qiymətindən şor olub gözlər, 

Gör kimlərin əllərində qalmışıq? 

 

Hayanda qalıbdır o ər kişilər? 

Hünər meydanında o nər kişilər? 

Sərrafın əlində  o zər kişilər? 

Gör kimlərin əllərində qalmışıq? 

 

Utanmır, qızarmır bütün bəşərdən, 

Ayıra bilməyir xeyiri-şərdən, 

Kef çəkir, həzz alır bu hay-həşirdən, 

Gör kimlərin əllərində qalmışıq? 
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Ellərin dərdinə qalan tapılmır, 

Fikirə, xəyala dalan tapılmır,  

Zəfərlər təblini çalan tapılmır, 

Gör kimlərin əllərində qalmışıq? 

 

Yumulan gözləri açan tapılmır,  

Salıb ziyasını saçan tapılmır,  

Bədxah əməllərdən qaçan tapılmır,  

Gör kimlərin əllərində qalmışıq? 

 

Könüllər mülkünə dəyənlər dəyir,  

Vurub qamətləri əyənlər əyir,  

Yuğurub yapmamış yeyənlər yeyir, 

Gör kimlərin əllərində qalmışıq? 

 

Sayan yox, seçən yox, ağsaqqal nədir? 

Dərin düşüncəli pürkamal nədir? 

Dərdbilən, sözqanan, əhlihal nədir? 

Gör kimlərin əllərində qalmışıq? 

 

Bu dərd sarsıdıbdır Cəmil Əkbəri, 

Gəlməyir özünə haçandan bəri, 

Çox deyib, danışıb, ağrıdıb səri, 

Gör kimlərin əllərində qalmışıq? 

Xəzan olub saralmışıq, solmuşuq. 
 

                                   Cəmil Əkbər 31. 07 -1994  

                                            

62. MƏHV EDİR 

Bu dünyanın ləzzətini, kefini, 

Bircə anın qəbahəti məhv edir. 

Zəhmət ilə qazanılan nəfini, 

Bircə anın cahaləti məhv edir. 

 

Bəşər üçün səadətli günləri, 

Xoşməramlı, saf niyyətli günləri, 

Şərafətli, ləyaqətli günləri,  

Bircə anın ədavəti məhv edir. 
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Min bir günün zəhmətini biranda, 

Köməyini, xidmətini biranda,  

Xətirini, hörmətini biranda,  

Bircə anın xəyanəti məhv edir. 

 

Hünər ilə qazanılan hörməti, 

Cah-cəlallı, varı, halı, neməti,  

Adı-sanı, şərafəti, şöhrəti,  

Bircə anın cinayəti məhv edir. 

 

Görnəqədər mərd igidi dünyada, 

Qərq eylədi ahnaləyə, fəryada, 

Gəmisini batıraraq dəryada, 

Bircə anın xəsarəti məhv edir. 

 

Həyatının hər anına nəzər sal, 

Tərsanəsi, sükanına nəzər sal, 

Büsatına, növrağına nəzər sal, 

Bircə günün xəcaləti məhv edir. 

 

Min bir illik məhəbbəti deyirlər,  

Eşqi, andı, sədaqəti deyirlər, 

İnsaf-mürvət kəraməti deyirlər,  

Bircə anın küdurəti məhv edir. 

 

                                   Cəmil Əkbər  25. 08 – 1994    

 

63. DİRİLDİR 

 

Min bir illik xəyanəti, xətanı, 

Bircə anın mərhəməti dirildir. 

Qərq olaraq qəflətlərdə yatanı, 

Bircə anın cəsarəti dirildir. 

 

Mövcud olan qal-qovğanı, əngəli, 

Törədilən fitnə-fəsad, cəncəli,  

Qoy bilsinlər Bakılılar, Gəncəli,   

Bircə anın məharəti dirildir. 
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Min bir günün əzabını, hilləti, 

Ağrıları, acıları, zilləti, 

Kədərləri, qüssələri, möhnəti, 

Bircə anın məhəbbəti dirildir. 

 

Əsrlərdən miras qalan pisliyi, 

Höcətliyi, inadlığı, tərsliyi,                             

Bədxahlığı, zalımlığı, nəsliyi, 

Bircə anın sədaqəti dirildir.  

 

Ünsiyyətin, ülfətlərin buzunu, 

Yerli-yersiz söhbətlərin sözünü,  

Ar-namusun, qeyrətlərin yüzünü, 

Bircə anın hərarəti dirildir.  

 

Hərkəs gərək düz çıxara ununu, 

Tez qurudub, tez üyüdə dənini,  

Min bir illik, kədərini, qəmini,  

Bircə anın fəziləti dirildir. 

 

Min bir illik nadanlığı deyirlər, 

Cahilliyi, avamlığı deyirlər,  

Üfunətli bataqlığı deyirlər, 

Bircə anın qiraəti dirildir. 

 

Cəmil Əkbər qəbahətin kökünü, 

Xainliyin, xəyanətin kökünü,  

Tərsəməssəb hərəkətin kökünü, 

Bircə anın nəzakəti dirildir. 
          
     Cəmil Əkbər 20. 11 - 1992 ,  25. 08 - 1994 

                                                                            

64. BİLMİRƏM 

 

Tələbat atlıdı, mən piyadayam, 

Yeriyib, yüyürüb çata bilmirəm. 

Arzular hayanda, mən hayandayam? 

Əyləyib, saxlayıb tuta bilmirəm. 
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Nadanlar, cahillər hədərdir-hədər, 

Verirlər bəşərə dərdi-qəm, kədər, 

İztirab, işgəncə, əzab sərbəsər, 

Fikirdən, xəyaldan yata bilmirəm. 

                                                         

Acgözlər, hərislər qapha-qapdadır, 

Yayınha-yayında, sapha-sapdadır, 

İtirhaitirdə, taphatapdadır, 

Oxum daşa dəyir, bata bilmirəm. 

                                                         

Kimə bel bağlayım, ümid diləyim? 

Kimə gileylənim, kimə söyləyim? 

Kimə bu dərdimi bəyan eyləyim? 

Qəlbimdən kənara ata bilmirəm. 
 

                       Cəmil Əkbər 

 

65. BİLMİRƏM 

 

Dünya dolu cəhalətdir, 

Avamlıqdır, qəbahətdir, 

Müsibətdir, fəlakətdir, 

Yoxsulluqdur, səfalətdir, 

Paxıllıqdır, xəyanətdir, 

Başdan-başa cinayətdir, 

Yerdən göyə şikayətdir, 

Vurhavurdur ədavətdir, 

Durub dayana bilmirəm, 

Yatıb oyana bilmirəm. 

 

Alan-alır, satan-satır, 

Qaçan-qaçır, tutan-tutur, 

İtən-itir, atan-atır, 

Qalxan-qalxır, yatan-yatır, 

Üzən-üzür, batan-batır, 

Arzusuna çatan-çatır, 

Durub dayana bilmirəm, 

Yatıb oyana bilmirəm. 
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Axan-axır, dolan-dolur, 

Gedən-gedir, qalan-qalır, 

Verən-verir, alan-alır, 

Açan-açır, solan-solur,  

Xəyallara dalan-dalır, 

Saçlarını yolan-yolur, 

Durub dayana bilmirəm, 

Yatıb oyana bilmirəm. 

 

Seyrə çıxıb gəzən-gəzir, 

Səmalarda süzən-süzür, 

Ölən-ölür, dözən-dözür, 

Küsən-küsür, bezən-bezir, 

Vuran-vurur, əzən-əzir, 

Duyan-duyur, sezən-sezir, 

Durub oyana bilmirəm, 

Yatıb dayana bilmirəm. 

 

Biri kefdə, biri qəmdə, 

Biri zildə, biri bəmdə, 

Biri dərd, biri ələmdə, 

Biri nəfdə, biri dəmdə, 

Biri gündə, biri çəndə, 

Biri varda, biri kəmdə, 

Yatıb oyana bilmirəm. 

Durub dayana bilmirəm, 

 

Biri əyri, biri düzdür, 

Biri dərin, biri üzdür, 

Biri işdir, biri sözdür, 

Biri kabab, biri közdür, 

Biri astar, biri üzdür, 

Biri çoxdur, biri azdır, 

Biri ördək, biri qazdır, 

Biri qədək, biri bezdir, 

Durub dayana bilmirəm, 

Yatıb oyana bilmirəm. 
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Biri dəymiş, biri kaldır, 

Biri zəhər, biri baldır, 

Biri kardır, biri laldır, 

Biri sarı, biri aldır, 

Biri bağdır, biri koldur, 

Biri qovğa, biri qaldır, 

Yatıb oyana bilmirəm. 

Durub dayana bilmirəm, 

 

Biri gözəl, biri çirkin, 

Biri sadə, biri xudbin, 

Biri bədbin, biri nikbin, 

Biri zalım, biri misgin, 

Biri şaddır, biri küsgün,  

Biri gəlmə, biri sakin, 

Durub dayana bilmirəm, 

Yatıb oyana bilmirəm. 

 

Biri əkir, biri yeyir, 

Biri tikir, biri geyir, 

Biri susur, biri deyir, 

Düzəltməyir, vurur, əyir, 

Nifrət edib söyən-söyür, 

Gözlərini döyən-döyür. 

Durub dayana bilmirəm, 

Yatıb oyana bilmirəm. 

 

Biri asır, biri kəsir, 

Biri qorxur, biri əsir, 

Biri səqir, biri yesir, 

Biri yeyir, biri qusur, 

Biri qaçır, biri pusur, 

Biri dinir, biri susur, 

Durub dayana bilmirəm, 

Yatıb oyana bilmirəm. 

 

                            Cəmil Əkbər  2. 11 -1993 
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66. BİLMƏDİM 

 

Qəlbimə dəyənlər elə dəyibki, 

Haçandır özümə gələ bilmədim. 

Vurub qamətimi elə əyibki, 

Axan gözyaşımı silə bilmədim. 

 

Qəsdimə duranlar elə durubki? 

Dağı sinəm üstə elə vurubki? 

Elə haldan salıb, elə yorubki? 

Ha istədim güləm, gülə bilmədim. 

 

Planı cızanlar elə cızıbki? 

Kefimi, halımı elə pozubki? 

Quyunu qazanlar elə qazıbki? 

Yeriyib, yüyürüb gələ bilmədim. 

 

Çalışdım, vuruşdum dərk edib qanam, 

Deyəmki nə gözəl qadir insanam, 

Böyüyü-kiçiyi axtarıb, anam, 

Öyrənmək istədim, bilə bilmədim. 

 

İstədim ülfətdə ziyamı saçam, 

Cəhalət hardasa o yerdən qaçam, 

Bəşəri-aləmə bir qapı açam, 

Yol tapıb, iz tapıb dələ bilmədim. 

 

Ha yazdım, yaratdım Nizami olam, 

Nəsimi, Xəqani, Fizuli olam, 

Seyid-Əzim Şirvani, ya Sabir olam, 

Olmağa cəhd etdim, ola bilmədim. 

 

İstədim dünyadan mən ilham alam, 

Könüllər mülkündə əbədi qalam, 

Hünər meydanında zəfərlər çalam, 

Ha çalmaq istədim, çala bilmədim. 
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İstədim düşünüb kamala dolam, 

Göstərəm hamıya mən əhli-halam, 

Dedilər axırda oqədər kalam, 

Ha dolmaq istədim, dola bilmədim. 

 

İstədim yolunsun alaq otları, 

Gicitkansayağı dalaq otları, 

Tikanlar, qanqallar ulaq otları, 

Ha yoldum qurtara, yola bilmədim. 

 

Bu gözəl dünyanı mən yola salam, 

Xətadan-bəladan gen yola salam, 

Olmasın yollarda çən, yola salam,  

Ha salmaq istədim, sala bilmədim. 
 

                             Cəmil Əkbər 20.10 – 1995  

                                 

67. BİLMİRƏM 

 

Bir nadan, sərsəri, qəlbimə dəyib, 

Haçandır özümə gələ bilmirəm. 

Dağtək vüqarımı, qəddimi əyib, 

Yoluma, izimə gələ bilmirəm. 

 

Söndürdü, eşqimin odu qalmadı, 

Otuzluq lampamın xodu qalmadı,  

Qaçdı damağımın dadı qalmadı,  

Tamıma, duzuma gələ bilmirəm. 

 

Mən dağa meyl etdim, arana çəkdi, 

Mən isti xoşladım, borana çəkdi,  

Abadlıq xoşladım, virana çəkdi, 

Oduma, közümə gələ bilmirəm, 

 

Dəyişdi əhvalım, pozuldu halım, 

Dözmədi dəymişim, töküldü kalım, 

Qəm-qüssə içində keçdi cəlalım, 

Ömür-gün yazıma gələ bilmirəm. 
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Dözdüm cəfasına bir vəfasızın, 

Ülfət-ünsiyyətdə bir səfasızın,  

Kəllədən xarabın, bir qafasızın, 

Ərkimə, nazıma gələ bilmirəm. 

 

Sinəmə düyünlər, dağlar çəkildi, 

Əridi, süzüldü, yağlar çəkildi,  

Keçilməz qalalar, tağlar çəkildi, 

Doğruma, düzümə gələ bilmirəm, 

 

Gen dünya başıma dar oldu getdi, 

Çəkdiyim bir namus, ar oldu getdi,  

Gözlərim əzəldən kor oldu getdi, 

Oğluma, qızıma gələ bilmirəm, 

 

Könlümdən keçəni qana bilmədi, 

Mən yanan odlara yana bilmədi, 

Haqqımı-sayımı ana bilmədi, 

İnanıb gözümə gələ bilmirəm. 

 

Bezdirib Cəmili nəyaman yordu? 

Eləbil girmişdi qəsdimə durdu? 

Eşqin, məhəbbətin telini qırdı, 

Sözümə, sazıma gələ bilmirəm. 

 

                              Cəmil Əkbər 7. 06 -1986              

                

68. BİLMİRİK 

 

İlahi nəqədər kor doğulmuşuq? 

Haqqı, ədaləti görə bilmirik. 

Eşitmir qulaqlar, kar doğulmuşuq, 

Alınan borcları verə bilmirik. 

 

Nəqədər kəmağıl, küt doğulmuşuq? 

Müqəvvasayağı büt doğulmuşuq, 

İdrakda buqədər qıt doğulmuşuq, 

Bağ salıb barından dərə bilmirik. 
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Ləyaqət əhlindən aralanmışıq, 

Şəklənib nəyaman qaralanmışıq? 

Dərilib bostantək uralanmışıq, 

Sağlam ünsiyyətə girə bilmirik. 

 

İlahi, nəqədər keyləşmişik biz? 

İtirib əqlini səyləşmişik biz? 

Biganə oturub əyləşmişik biz? 

Mənə daş atana “hürə” bilmirik. 

 

Əllərim, ayağım, qolum bağlıdır,   

Danışa bilmirəm dilim bağlıdır,    

Tutulub cığırım, yolum bağlıdır,   

Dağılan barımı hörə bilmirik. 

 

Haçandan bəridir pozulub bəşər? 

Yol gedə bilməyir xeyr ilə şər, 

Çoxu Vətənindən düşüb dərbədər, 

Sağlam ünsiyyəti görəbilmirik. 

 

Qalmışıq qüssənin, qəmin içində, 

Əyərin, əksiyin, kəmin içində, 

İnləyir kamanım bəmin içində, 

Nicatı, nüsrəti görəbilmirik. 

 

Ay Allah nəyaman fərsiz olmuşuq? 

Cəsarətsiz, lap cürətsiz olmuşuq? 

Nə qüvvəsiz, necə girsiz olmuşuq? 

Xeyir-şərə qarışmağı bilmirik. 

 

Hamı öz başının hayına qalıb, 

Çörəyinə qalıb, çayına qalıb,  

Sovqatına qalıb, payına qalıb, 

Nə fikirdə qalıb hərə, bilmirik. 

 

                           Cəmil Əkbər     8. 01 – 1997 
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69. BİLMİRƏM?! 

 

Mənim qəlbim məhəbbətlə döyünür, 

Sənin qəlbin necədirsə, bilmirəm?!  

Sədaqətlə, səxavətlə öyünür, 

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 

 

Mənim ürəyimdə eşq-həvəs var, 

Təmiz ab-hava var, sağlam nəfəs var, 

Taytuşla, yoldaşla hey bəhsəbəhs var, 

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 

 

Mənim qəlbim hikmət ilə doludur, 

Təpər ilə, riqqət ilə doludur, 

Sağlam fikir, niyyət ilə doludur, 

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 

 

Mənim qəlbim səadətə üz tutub, 

Xoş ənənə, xoş adətə üz tutub, 

Ulu tanrı, ibadətə üz tutub, 

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 

 

Mənim qəlbim kamalımdan nur alır, 

Əqidəmdən, amalımdan nur alır, 

Bu mənəvi camalımdan nur alır, 

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 

 

Mənim qəlbimdəki ədalətdi bil! 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqətdi bil! 

İnsanlıq naminə ləyaqətdi bil! 

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 

 

Mənim qəlbimdəki dərinliyə bax, 

Dada bax, tama bax, şirinliyə bax, 

İstiyə, soyuğa, sərinliyə bax, 

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 
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Mənim qəlbim küdurəti tanımaz, 

Avamlığı, cəhaləti tanımaz, 

Qəsd-qərəzi, ədavəti tanımaz, 

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 

 

Mənim qəlbim qardaşlığa yol açır, 

Dost-tanışa, yoldaşlığa yol açır, 

Həmdəmliyə, sirdaşlığa yol açır, 

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 

 

Mənim qəlbimdəki nəzakətdi bil, 

Nəciblik, zəriflik, məlahətdi bil, 

Ətiri-ənbərdi, təravətdi bil,  

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 

 

Mənim qəlbim yaratmağa tələsir, 

İnsanlığı yaşatmağa tələsir, 

Ömür-günü uzatmağa tələsir, 

Sənin qəlbin necədirsə bilmirəm?! 

 

                         Cəmil Əkbər     5. 04 – 1999 

                                 

70. BİLMİRƏM?! 

 

Mənim meylim ədalətə üz tutub, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

Mənim meylim həqiqətə üz tutub, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

Mənim meylim məhəbbətə can atır, 

İnsaf-mürvət, kəramətə can atır,  

Sədaqətə, səxavətə can atır, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

Mənim meylim şərafətəsarıdır, 

Bəşər üçün mərhəmətəsarıdır, 

Ülviyyətə, qüdsiyyətəsarıdır, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 
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Mənim meylim səadəti istəyir,  

Dözüm-durum, dəyanəti istəyir,  

Car çəkməyi, bəyanəti istəyir, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

Mənim meylim lətafətə yön alıb, 

Gül-çiçəyə, təravətə yön alıb,  

Nəcibliyə, nəzakətə yön alıb, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

Mənim meylim mərifətə bağlıdır, 

Haqqın yolu təriqətə bağlıdır, 

Xeyirxahlıq, fəzilətə bağlıdır, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

Mənim meylim şair olub coşmaqdır, 

Misraları ipə-sapa qoşmaqdır,  

Zirvələrdən-zirvələrə aşmaqdır, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

Mənim meylim dil-dodaqda gəzməkdir, 

Qəvvas olub dəryalarda üzməkdir, 

Düşünməkdir, dərk etməkdir, sezməkdir, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

           

Mənim meylim əbədiyyət axtarır, 

Ədəb-ərkan, mədəniyyət axtarır, 

Sağlam fikir, təmiz niyyət axtarır, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

Mənim meylim ürəklərdə qalmaqdır, 

Nəcib arzu-diləklərdə qalmaqdır, 

Gilavarı küləklərdə qalmaqdır, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

Mənim meylim yoldaşlıqdan həzz alır, 

Həmdəmlikdən, sirdaşlıqdan həzz alır,  

Dostdoğmaca qardaşlıqdan həzz alır, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 
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Mənim meylim obayadır, elədir, 

Eləbilki  yupyumuşaq  pilədir, 

Anam doğub, əzəl gündən belədir, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

Mənim meylim xətir-hörmət axtarır, 

Halal zəhmət, halal nemət axtarır, 

Yaxşı xidmət, düzgün qiymət axtarır, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

Cəmil Əkbər etibara can atır, 

Əhdi-peyman, düz-ilqara can atır, 

Cəfa çəkir vəfadara can atır, 

Sənin meylin haradırsa bilmirəm?! 

 

                                    Cəmil Əkbər      

 

71. SƏNİ BİLMİRƏM? 

 

Düşünüb dərk etmək, anlamaq, qanmaq, 

Məndə qərar tutub, səni bilmirəm? 

Ellərin dərdinə, halına yanmaq, 

Məndə qərar tutub, səni bilmirəm? 

 

Dünyanın hatəmtək səxavəti də, 

İnsafı, mürvəti, kəraməti də, 

Əhdi-peymanı da, sədaqəti də, 

Məndə qərar tutub, səni bilmirəm? 

 

Doğru eşitməyi, düz görməyi də, 

Cığırlar, keçidlər, iz görməyi də, 

Dərhal eşitməyi, tez görməyi də,  

Məndə qərar tutub, səni bilmirəm? 

 

Gözələm deyənin dərdindən solmaq, 

Seyrinə çıxaraq, xəyala dalmaq, 

O alagözlərin qadasın almaq, 

Məndə qərar tutub, səni bilmirəm? 
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İgid kişilərin qeyrəti, arı, 

Eşqi, məhəbbəti, əhdi-ilqarı, 

İncisi, əşrəfi, dövləti, varı, 

Məndə qərar tutub, səni bilmirəm? 

 

Qəlbimdə dolanır el məhəbbəti, 

Bülbül məhəbbəti, gül məhəbbəti, 

Saxlayıb yaşadır bil, məhəbbəti, 

Məndə qərar tutub, səni bilmirəm? 

 

Çağırıb deyirlər Cəmildi adım, 

Ərəbcə qəşəngdi, gözəldi adım, 

Abırdan, ismətdən düzəldi adım, 

Məndə qərar tutub, səni bilmirəm? 

 

                             Cəmil Əkbər 24. 06 – 1987      

                                 

72. BİLMİR 

 

Birisi gözəldir, biri çirkindir, 

İnsan birbirinə yovuşa bilmir. 

Birisi sadədir, biri xudbindir, 

İnsan birbirinə uyuşa bilmir. 

 

Haçandan bəridir aralı gəzir, 

Qəlbi xoflu gəzir, qaralı gəzir, 

Oralı axtarır, buralı gəzir,  

İnsan birbirinə qovuşa bilmir. 

 

Birisi düzəldir, birisi əyir, 

Biri zərər verir, birisi xeyir, 

Birisi döyülür, birisi döyür, 

Xətadan-bəladan sovuşa bilmir. 

 

Birisi kəc çəkir, biri düz gedir, 

Biri dayaz gedir, biri üz gedir, 

Birisi geçikir, biri tez gedir, 

Ürəklər sevinib gülüşə bilmir. 
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Haçandan bəridir qəm içindədir, 

Əyərlər, əksiklər, kəm içindədir, 

Zildən pəsə düşüb bəm içindədir, 

İnsan gülümsəyib qımışa bilmir. 
 

Beyinlər oqədər kütləşibdiki? 

Müqəvvaya dönüb, bütləşibdiki? 

Dərrakə, təfəkkür qıtlaşıbdıki? 

İnsan həqiqəti danışa bilmir. 
 

Fikirlər, xəyallar dolaşıb gedib, 

Ağı-qarasına bulaşıb gedib, 

Zehinlər nəyaman korlaşıb gedib? 

Yaxşılar pislərlə barışa bilmir. 
 

Ünsiyyət-ülfətlər pozğunlaşıbdır, 

Gədələr nəyaman azğınlaşıbdır? 

Sərçə qartal olub quzğunlaşıbdır, 

İnsan bir-birini soruşa bilmir. 

             

Hiyləgər, dələduz, biclər çoxalıb, 

İlqara, imana, kəclər çoxalıb, 

Qaydaya, qanuna öclər çoxalıb, 

Haqqa, ədalətə girişə bilmir. 
 

Bölünüblər tayfalara, millətə, 

Bir-birini hey salırlar zillətə,  

Düçar olur küdurətə, hiddətə, 

Qaynayıb, birləşib, qarışa bilmir. 
 

Könlündə min nisgil, min qübar gedir, 

Gözü yolda qalır, intizar gedir, 

Ax edib, of edib ahızar gedir, 

Həsrətlə ayrılır, görüşə bilmir. 

 

Ay Cəmil, müqəvva, bütlər çoxalıb, 

Acizlər çoxalıb, kütlər çoxalıb, 

Aclar, yalavaclar, lütlər çoxalıb, 

İnsan xeyir-şərdə sayrışa bilmir. 

 

 

                             Cəmil Əkbər 16. 01 -1996                                
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73. BİLMİR 

 

Nə deyim, danışım nadan kəslərə? 

Nəqədər desən də sözünü bilmir. 

Təlimdən yarımçıq dadan kəslərə, 

Çoxunu anlamır, azını bilmir. 

 

Əsər eyləməyir kütbeyinlərə, 

Sərsəri, kəmağıl, səybeyinlərə,  

Yetişmək bilməyən çiybeyinlərə, 

Özgəni xoşlamır, özünü bilmir. 

             

Dünyada şərəfsiz, adsız oqədər, 

Xoş arzusuz, xoş muradsız oqədər,  

Ünsiyyət-ülfətdə dadsız oqədər, 

Tamını anlamır, duzunu bilmir. 

 

Qatıb-qarışdırır yaxşını-pisə, 

Xeyirxah kəsləri bədxaha, nəsə, 

Qalayı-gümüşə, qızılı-misə, 

Abırsız, ismətsiz üzünü bilmir. 

 

Aranı-bərəni qatır şarlatan, 

Mərdləri-namərdə satır şarlatan, 

Şər işdən yapışır, tutur şarlatan, 

Doğrunu seçənmir, düzünü bilmir. 

 

Düşüncə, dərrakə, başdan dayazlar, 

Fikirdən, xəyaldan, huşdan dayazlar,  

Xəbərdən, ətərdən, guşdan dayazlar, 

Ağılı, xalxalı, küzünü bilmir. 

 

Hərgün dolma yeyib, aş gəmirənlər, 

Araq hortdadanlar, xaş gəmirənlər, 

Qabırğa döşürən, döş gəmirənlər, 

Dölü tanımayır, quzunu bilmir. 
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Gündə yağ döşürüb, baldan yeyənlər, 

Sütüldən, dəymişdən, kaldan yeyənlər,  

Tirmədən, qumaşdan, şaldan geyənlər, 

Kətan toxuyanmır, bezini bilmir. 

 

Hərgün loxmalayıb, göyərti yeyən, 

Toxunub qəlbimə, hissimə dəyən, 

Özündən danışıb, özündən deyən, 

Dirriyə girməyib, bazını bilmir. 

 

Şənlik məclisində gitara çalan,  

Saqsafon, fleyta, qaboyda çalan, 

Milli musiqimi etdilər yalan, 

Tarı xoşlamayır, sazını bilmir. 

 

Düşüncədən, dərrakədən qıt olan, 

Əqidədən, məsləkindən küt olan, 

Bu mənəvi camalından lüt olan, 

Qəlbində minillik buzunu bilmir. 

 

Ünsiyyət-ülfəti pozan gədələr, 

Şər-böhtan danışıb yazan gədələr,  

Ayaqlar altını, qazan gədələr, 

Yolunu tanımır, izini bilmir. 

 

Nanəciblər, naxələflər, naqislər,  

Pula, mala, vara uyan hərislər, 

Qarınqulu, tamahkirlər, varislər, 

Oğlunu pəsinmir, qızını bilmir. 
 

                                  Cəmil Əkbər  4. 10 - 1993 

                               

74. OQƏDƏR 

                                                 I variant 

Dayan, deyim zəmanənin təsvirin, 

Addımbaşı qəbahətlər oqədər. 

Çalışacam göstərməyə hərbirin, 

Kinküdurət, ədavətlər oqədər. 
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Verənə bax, alana bax, bu yerdə, 

Xəzan olub solana bax, bu yerdə, 

Əl-ayaqda qalana bax, bu yerdə, 

Pis vərdişlər, nəs adətlər oqədər. 

           

Aralığı qatanlar da az deyil, 

Vicdanını satanlar da az deyil,  

Günahlara batanlar da az deyil, 

Söylənəsi hekayətlər oqədər. 

             

Yersiz gəlib yerliləri qovurlar, 

Girsiz gəlib girliləri qovurlar,  

Ərsiz gəlib ərliləri qovurlar, 

Giley-güzar, şikayətlər oqədər. 

 

Başdan-başa ünsiyyətlər pozulur, 

Əyri-düzə, düz-tərsinə yozulur,  

Xətir-hörmət yerli-dibli azalır, 

Törədilən cinayətlər oqədər. 

 

Daşa dönüb saf döyünən ürəklər, 

İnildəyir, sızıldayır diləklər, 

Çox bəd əsir, ara vermir küləklər, 

Xainliklər, xəyanətlər oqədər. 

 

Ha deyirsən insanoğlu anlamır, 

Öz-özünü nə qınamır, danlamır, 

Kötəkləyib, qırmanclamır, yanlamır, 

Avamlıqlar, cinayətlər oqədər. 

 

İnsan bir-birini qırıb qurtarır, 

Dağı sinəsinə vurub qurtarır, 

Qanı damarından sorub qurtarır, 

Kəramətsiz fərasətətlər oqədər. 

 

Vətənoğlu vətənindən qaçırlar, 

Özgə yurda sığınırlar, köçürlər, 

Qanad alıb diyar-diyar uçurlar, 

Söylənilən bəyanətlər oqədər. 
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Tarlalarda işləyənlər azalıb, 

Yarar-yarar dişləyənlər azalıb,  

Toyuqları küşləyənlər azalıb, 

Müsibətlər, fəlakətlər oqədər 
 

Zülm əlindən inciyirik, bezirik, 

Qəm gölünə qərq olaraq üzürük, 

Məşəqqətə sinə gərib dözürük, 

Ehtiyaclar, səfalətlər oqədər. 
 

Hələ çox öyrənib bilənməmişik, 

Axan gözyaşını silənməmişik, 

Ürəkdən sevinib gülənməmişik, 

Təhqiramiz həqiqətlər oqədər. 
 

Hələ dərk edənlər, qananlar azdır, 

Ellərin dərdinə yananlar azdır,  

Kərəmlər, Dilqəmlər, Sənanlar azdır, 

İşgəncələr, rəzalətlər oqədər. 
 

Yorulmasın ədalətdən söz açan, 

Doğru-düzlük, həqiqətdən söz açan,  

Ədəb-ərkan, mərifətdən söz açan, 

Müsibətlər, fəlakətlər oqədər. 
 

Dünyada oqədər söz deyilməyib, 

Hədəfə tuşlanıb, düz deyilməyib,  

Məqamı çatanda tez deyilməyib, 

Qansoranlar, həşarətlər oqədər. 
 

Hələ seçilməyib yaxşılar pisdən, 

Mərdlər-namərdlərdən, xain-xəbisdən, 

Millətə zülmedən hərcür naqisdən, 

Bədəməllər, hərəkətlər oqədər. 
 

Cəmil Əkbər, bəla çöküb yerlərə, 

Zəhmət çəkib əl atan yox sirlərə, 

Baxan yoxdur ərənlərə, ərlərə, 

Xəta-bəla, xəsarətlər oqədər. 
 

                       Cəmil Əkbər    25.10 – 1995                         
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75. OQƏDƏR 

 

    II variant 
 

Hələ soraq yoxdur hünər əhlindən, 

Qələbə, təntənə, zəfər əhlindən, 

Uğurlu yollara səfər əhlindən, 

Gizli qalan fərasətlər oqədər. 

           

İnciyib-küsmüşük dostdan-tanışdan, 

Həmkardan, həmdəmdən, yaxın yoldaşdan, 

İdrak sahibindən, zəkalı başdan, 

Ədəb-ərkan, mərifətlər oqədər. 

 

Yazıb-yaradanlar susmasın gərək, 

Gedib daldalarda pusmasın gərək, 

Əlini həyatdan çəkməsin gərək,  

İşgəncələr, zəlalətlər oqədər. 

 

Yorulmasın ədalətdən söz açan, 

Doğru-düzlük, həqiqətdən söz açan,  

İnsanlıqdan, ləyaqətdən söz açan, 

Müsibətlər, fəlakətlər oqədər. 

 

Gərək qamçılayaq nadan kəsləri, 

Yolunu tərsinə adan kəsləri, 

Təlimdən kəm-kəsir dadan kəsləri, 

Avamlıqlar, cəhalətlər oqədər. 

 

Dünyada oqədər söz deyilməyib, 

Ünvana tuşlanıb, düz deyilməyib,  

Məqamı çatanda tez deyilməyib, 

Qansoranlar, həşəratlar oqədər. 

 

Hələ seçilməyib yaxşılar pisdən, 

Mərdlər-namərdlərdən, xain-xəbisdən, 

Millətə zülmedən hərcür naqisdən, 

Bədəməllər, hərəkətlər oqədər. 
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Gərək nifrət edək əyri kəslərə, 

Ellərə-obaya, qeyri kəslərə,  

Bir misqal verməyən xeyri, kəslərə, 

Törədilən cinayətlər oqədər. 

 

Biran korşuxmasın sözü düz deyən, 

Yolu düzgöstərən, izi düz deyən, 

Dağları, daşları, düzü düz deyən, 

Addımbaşı qəbahətlər oqədər. 

    

Ha yazılsa bəs eyləməz sözümüz, 

Tamam-kamal göstərilməz üzümüz,  

Şahrah olmaz yollarımız izimiz, 

Din-məssəblər, şəriətlər oqədər. 

 

Cəmil Əkbər, yorulmaynan yaz-yarat, 

Sağa-sola burulmaynan yaz-yarat, 

Saxsıtəki qırılmaynan yaz, yarat, 

Yazılası hekayətlər oqədər. 

 

                                    Cəmil Əkbər  9. 10 – 1995 

                                                

76. OQƏDƏR 

 

       III variant 

 

Nəqədər yazsam da hələ də azdır, 

Deyilməmiş söz-söhbətim oqədər. 

Hələ çox səthidir, üzdür, dayazdır, 

Doğru-düzlük, həqiqətim oqədər. 

 

Hələ az demişəm söz dünyasından, 

Haqqın, ədalətin öz dünyasından, 

İlham sobasının köz dünyasından, 

Sənə öyüd-nəsihətim oqədər. 
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Görnəqədər açılmamış sir qalıb? 

Yuyulmamış ləkə qalıb, kir qalıb? 

Neçə xeyir qalıb, neçə şər qalıb? 

Məchul qalan bəyanətim oqədər. 

 

Hələ deyilməmiş sözüm var mənim, 

Hələ salınmamış izim var mənim, 

Alışıb yanmamış közüm var mənim, 

Oxunmamış qiraətim oqədər. 

 

Hələ az demişəm mehri-ülfətdən, 

İnsanlıq naminə səmimiyyətdən, 

Sağlam arzulardan, təmiz niyyətdən, 

Xeyirxahlıq fəzilətim oqədər. 

 

Qiymət verməmişəm zəhmət əhlinə, 

Vətənə, xalqına, xidmət əhlinə,  

Şərafət əhlinə, şöhrət əhlinə,  

Qonaqlığım, ziyafətim oqədər. 

 

Hələ az demişəm qeyrət əhlindən, 

Cəsarət əhlindən, cürət əhlindən,  

Mənalar kəsb edən hikmət əhlindən,  

Fərasətim, məharətim oqədər. 

 

Hələ az yazmışam kamallılardan, 

Vicdanlı, məsləkli amallılardan, 

Mənəvi gözəllik camallılardan,  

İnsaf-mürvət kəramətim oqədər. 

 

Xəbərsiz qalmışıq nəcib diləkdən, 

Yorulmaq bilməyən qoldan, biləkdən, 

Sevilən ürəkdən, sevən ürəkdən, 

Ülvi-istək məhəbbətim oqədər. 

 

Hələ az demişəm ucalan kəsdən, 

Ellərdən, obadan güc alan kəsdən, 

Zəfərlər çalaraq, bac alan kəsdən, 

Dözüm-durum bəyanətim oqədər. 
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Gözdən düşüb xar olanlar var hələ, 

Gen dünyası dar olanlar var hələ, 

Görə-görə kor olanlar var hələ, 

Bədnam olan vilayətim oqədər. 

 

Hələ az yazılıb ürək sözlərim, 

Ellərə-obaya gərək sözlərim, 

İdraklı, zəkalı, zirək sözlərim, 

Bacarığım, məharətim oqədər. 

 

Hələ az demişəm, hünər əhlindən, 

Uğurlu sabaha səfər əhlindən,  

Qələbə əhlindən, zəfər əhlindən, 

İnsanlığım, ləyaqətim oqədər. 

            

Cəmil Əkbər, sən yorulma yaz, yarat, 

Sağa-sola heç burulma yaz, yarat, 

Saxsıtəki gəl qırılma yaz, yarat, 

Yazılası hekayətim oqədər. 
 

                        Cəmil Əkbər  9. 10 – 1995 
 

 

77. OQƏDƏR? 
 

 

  IV variant 

 

 

İnsan cilidində, insan donunda, 

Gəmirici, həşəratlar oqədər?     

Bilinmir xətalar ondadır, bunda,  

Törədilən cinayətlər oqədər?            

 

Qəsd-qərəzlə bir-birini qırırlar, 

Sinələrə dağ-düyünlər vururlar,  

Bezikdirib haldan salıb, yorurlar, 

Xəta-bəla, xəsarətlər oqədər?        

 

Azalıbdır düz yoluyla gedənlər,    

Öz hüququ, öz yoluyla gedənlər,   

Gecikməyib tez yoluyla gedənlər,  

Addımbaşı qəbahətlər oqədər?             
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Ülvü-istək, məhəbbət də azalıb,  

Sədaqət də, səxavət də azalıb,     

İnsaf-mürvət, kəramət də azalıb,  

Kinküdurət, ədavətlər oqədər?     

 

Onu-bunu bəyənməyən, xorlayan,  

Ünsiyyəti, ülfətləri korlayan,         

Ləyaqətin qol-butağın darlayan, 

Xəbisliklər, xəyanətlər oqədər?     

 

Cahillərin, nadanların əlindən,  

Tərsəməssəb adanların əlindən,  

Haqqı-sayı udanların əlindən,    

Giley-güzar, şikayətlər oqədər?     

 

İnsanolankəsə qiymət verilmir,   

Ha bağ salır, meyvələri dərilmir,      

Möhübü düzülmür, xətri görülmür,  

İtib-batan fərasətlər oqədər?     

 

Ha desən də ədalətə baxan yox,      

Doğruluğa, həqiqətə baxan yox,    

Ədəb-ərkan nəzakətə baxan yox,  

Saxta fikir, nəs adətlər oqədər?        

 

Azadlıqdan, səadətdən ötəri,  

İstiqilal, bəraətdən ötəri,     

Xeyirxahlıq, fəzilətdən ötəri,             

Qaldırılan vəsadətlər oqədər?     

 

Ay Cəmil, hamının qəlbi bir deyil, 

Məlum həqiqətdir, buki sir deyil, 

Hərkəs nurani döy, hamı pir deyil, 

Bədarzular, bədniyyətlər oqədər. 

 

                                      Cəmil Əkbər  21. 03- 1992 
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78. OQƏDƏR? 

       V variant 

 

Görən hansı səadətə çatmışıq? 

Giley-güzar şikayətlər oqədər? 

Azadlığa, bəraətə çatmışıq? 

Düşdüyümüz məşəqqətlər oqədər? 

 

Kim deyir düşünüb, qanırıq indi? 

Böyüyü-kiçiyi sanırıq indi? 

Axtarıb, arayıb, anırıq indi? 

Bədnam olan xəcalətlər oqədər? 

 

Hələ az düşünüb, az da qanırıq, 

Az şölə saçırıq, azca yanırıq, 

Seçilib, sayılıb az tanınırıq, 

Çöldə bitən nəbatatlar oqədər? 

 

İnanma hər yetən qardaşın olub, 

Vəfalı dost-tanış, yoldaşın olub, 

Mehriban, səmimi sirdaşın olub, 

Xəbisliklər, qəbahətlər oqədər? 

 

İnanma hamının ürəyi sağdır, 

Ləkələr düşməyib, dupduru ağdır, 

Əyilməz qamətli vüqarlı dağdır, 

Kinküdurət, ədavətlər oqədər? 

 

Sanmakı hamımız kef içindəyik, 

Qazanc içindəyik, nəf içindəyik, 

Zəhmətsiz, xidmətsiz müf içindəyik, 

Xəta, bəla, xəsarətlər oqədər? 

 

Yaxamız qurtarmır dava-dalaşdan, 

Həyəcan, səksəkə, qorxu təlaşdan, 

Fikiri, zikiri xəyalı çaşdan, 

Viran qalan məmləkətlər oqədər? 
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Neçə yazılası dastanlar durur, 

“Şahnamə”, “Xəmsə”lər, “Büstan”lar durur, 

Tağı dərilməmiş bostanlar durur, 

Dadlı-duzlu, lətafətlər oqədər? 

 

Hayana gedəsən ara vurandan? 

Sağlam ürəklərə yara vurandan? 

Bilmirsən gedəsən hara, vurandan? 

Pis vərdişlər, nəs adətlər oqədər? 

 

Cəmil, hər obadan söz açmamışıq, 

Yolaqları salıb, iz açmamışıq,  

Düşən düyünləri biz açmamışıq, 

Gizli qalan cinayətlər oqədər? 

        

                         Cəmil Əkbər  10. 10 - 1995               
                      

79. OQƏDƏR? 
 

 

       VI variant 
 

İlahi, bilmirəm görəsən nədən? 

Qananın az, qanmazların oqədər? 

Çoxalır hər yerdə qarnını güdən, 

Haqqı-sayı anmazların oqədər? 
 

Çoxları həyatda yerini bilmir, 

Dayazda hərlənir, dərini bilmir, 

Gözlərə xoş gəlib görünə bilmir, 

Böyük-kiçik sanmazların oqədər? 
 

Çoxları idrakdan kasaddır, kəmdir, 

Pəsdə inildəyir, bəmdirki-bəmdir. 

Qurumaq bilməyir, höyüşdür, nəmdir, 

Oda salsan yanmazların oqədər? 
 

Qaralara bürünənlər azalmır, 

Əl-ayaqda görünənlər azalmır, 

İlantəki görünənlər azalmır, 

Zirvələrə qonmazların oqədər?  

 

                                        Cəmil Əkbər 
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80. OQƏDƏR? 

       VII variant 

 

Seyr eyləyib bu dünyanı görmüşəm, 

Vicdanıkəm, qəlbi daşlar oqədər? 

Eşitmişəm, anlamışam, bilmişəm, 

Kütbeyinlər, başıboşlar oqədər? 

 

Oturanda öz yerini bilməyən, 

Dərin, dayaz, üz yerini bilməyən, 

Deməmişdən tez yerini bilməyən, 

Əqlikəmlər, yekəbaşlar oqədər? 

 

Ona-buna böhtan deyib, lağ edən, 

Qan qaraldan, zəhlə tökən, ağ edən, 

Bədxahlıqla kef-damağı çağ edən, 

Filə hürən alabaşlar oqədər? 

 

Yaxşıları, yamanları qanmayan, 

Haqqı-sayı yada salıb anmayan, 

Dünya yansa bir tükü də yanmayan, 

Kəcxəyallı, gözüçaşlar oqədər? 

 

                             Cəmil Əkbər 

 

81. OQƏDƏR? 

     VIII variant 

 

Elə sanma dərdli-qəmli tək mənəm, 

Məharəti daşa dəyən oqədər? 

Qaşqabaqlı, gözü yaşlı tək mənəm, 

Ləyaqəti daşa dəyən oqədər? 

           

Sanmayınki bu dünyada yalqızam, 

Bostanlarda çaqqal yeyən qarpızam, 

Qəlbi donuq, eşqi donuq sal buzam, 

Məhəbbəti daşa dəyən oqədər? 
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Sanma məni haqqı-sayı olmayan, 

Bərabəri, tuşu-tayı olmayan,  

Nə sovqatı, nə də payı olmayan, 

Sədarəti daşa dəyən oqədər? 

 

O səbəbdən bu dünyamız belədir, 

Qanmaz ağa, qananlarsa kölədir, 

Daş ürəklər sanırlarki pilədir,  

Fəziləti daşa dəyən oqədər? 

 

Məni sanma məhəbbəti sönüyəm, 

Hər mətləbə, hər məssəbə yönüyəm, 

El malına tamarzıyam, əniyəm, 

Hərarəti daşa dəyən oqədər? 

 

Elə sanma mən hamıdan əfələm, 

Ya Begamont, ya Mamontam, ya Filəm, 

Nə Kərəməm, nə də ona Nofələm, 

Səxavəti daşa dəyən oqədər? 

 

Elə sanma mən hamıdan karsızam, 

Abırsızam, ismətsizəm, arsızam,  

Söyüd kimi, ulğun kimi barsızam, 

Cəsarəti daşa dəyən oqədər. 

 

Elə sanma mən hamıdan haqsızam, 

El varına tamahkaram, hərisəm, 

Yedirtmirəm, içirtmirəm, xəsisəm, 

Saf niyyəti daşa dəyən oqədər. 

 

Düşünüb dərk edən, qanan Cəmiləm, 

Xətiri-hörməti anan Cəmiləm, 

Ellərin dərdinə yanan Cəmiləm, 

Nəzakəti daşa dəyən oqədər. 
 

                           Cəmil Əkbər  1 – 04 – 1991 
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82. QALMIR 

İlahi, bu necə dövrü-zamandır? 

Qalmayası qalır, qalası qalmır. 

Övladı-bəşərin halı yamandır, 

Şəhidlər çoxalır, balası qalmır. 

 

Xəzana qərq olub, güllər də solur, 

İnci də, sədəf də, ləllər də solur, 

Darçın da, mixək də, hillər də solur, 

Dağların döşünün lalası qalmır. 

 

Boşalan boşalır, dolanlar dolur, 

Satanlar-satırlar, alanlar-alır, 

Fikirə, xəyala dalanlar dalır, 

Nənəsi yaşayır, xalası qalmır. 

 

                                 Cəmil Əkbər   

 

83. ÇALMIR 

Bu çərxin gərdişi düzələn deyil, 

Boşalan boşalır, dolası dolmur. 

Törpüyə  gələrək, nəzilən deyil, 

Olmayası olur, olası olmur. 

 

Nə deyək dünyanın kəc gərdişinə? 

Hiyləgər, dələduz, bic vərdişinə? 

İnad vərdişinə, öc vərdişinə? 

Solmayanlar solur, solası solmur. 

 

Fitnədən-fəsaddan əl götür Cəmil, 

Danışma bir kəlmə, dil götür Cəmil,  

İnci seç, sədəf seç, ləl götür Cəmil, 

Çalmayası çalır, çalası çalmır. 

 

                        Cəmil Əkbər 28. 05 -1994 
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84. ÖLÜRSƏN YAZIQ 

 

İçin çamırlıqdır, qəlbin qaradır, 

Hiddətin içində ölürsən yazıq. 

Vicdanın, məsləkin parça-paradır, 

Nifrətin içində ölürsən yazıq. 

 

Anlaya bilmirsən özünü nədən? 

Söhbətini nədən, sözünü nədən? 

Öz əyrini nədən, düzünü nədən? 

Küdrətin içində ölürsən yazıq. 

 

Eldən utanmırsan, qorxu bilmirsən, 

Gəlməyir gözünə yuxu bilmirsən,  

Nə deyim, danışım, çoxu bilmirsən?! 

Xiffətin içində ölürsən yazıq. 

 

                              Cəmil Əkbər  19.09 -1991 

 

85. BİGANƏSİSƏN 

          

Mən hardan öyrənib, necə biləydim? 

Məhəbbət əhlinin biganəsisən? 

Nəcür öyrənəydim, necə biləydim? 

Altunun, dinarın pərvanəsisən? 

 

Necə inanaydım, necə görəydim? 

Məhəbbət gülünü necə hörəydim? 

Hörmətlə, izzətlə ömür sürəydim? 

Nanəcib, namərdin “dürdanəsisən”? 

 

İşində, gücündə dəqiq deyilsən, 

Yolunda, izində sadiq deyilsən. 

Məntiqi sözün yox, natiq deyilsən, 

Axmaq, gicbəsərin divanəsisən. 

 

                           Cəmil Əkbər  1981 / Kiyev 
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86. ÖLÜCANSAN A YAZIQ 

 

Harda qaldı məhəbbətin görünmür? 

Ölücansan, ölücansan a yazıq. 

Sədaqətin, səxavətin görünmür? 

Ölücansan, ölücansan a yazıq. 

 

Xətir nədir, hörmət nədir qanmırsan, 

Haqqı-sayı heç yadına salmırsan,   

Axtarmırsan, aramırsan, anmırsan, 

Ölücansan, ölücansan a yazıq. 

 

Ustadlardan dərsini də almadın, 

Xoşməramı bir yadına salmadın, 

Fikirlərə, xəyallara dalmadın, 

Ölücansan, ölücansan a yazıq. 

 

Danışanda yaxşılara pis dedin,  

Bədxah dedin, zalım dedin, nəs dedin, 

Gümüşə də, qızıla da mis dedin,  

Ölücansan, ölücansan a yazıq. 

 

Ha yaşadın səmərini görən yox,  

Bir faydanı, əsərini görən yox, 

Müjdə tutub, nəmərini verən yox, 

Ölücansan, ölücansan a yazıq. 

 

Görə-görə kor olubdur gözlərin, 

Silinibdir cığırlardan izilərin, 

Dil-dodaqda söylənməyir sözlərin, 

Ölücansan, ölücansan a yazıq. 

 

Anadan olanda tənbəl doğuldun,  

Yetmədin haraya, əngəl doğuldun,  

Yetişə bilmədin, cəncəl doğuldun, 

Ölücansan, ölücansan a yazıq. 
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Yıxılan qollardan tuta bilmədin, 

Yetib harayına çata bilmədin,  

Möhnəti üstündən ata bilmədin, 

Ölücansan, ölücansan a yazıq. 

 

                                            Cəmil Əkbər 

 
 

87. NƏ BİLİRSƏN AY YAZIQ? 
 

Heç bilmirəm, nə qınayım səni mən? 

Nə görmürsən, nə bilirsən ay yazıq? 

Bərkdə-boşda nə sınayım səni mən? 

Nə görmürsən, nə bilirsən ay yazıq? 

 

Ha deyirlər bilənmirsən neyləyim? 

Xəlbirlənib ələnmirsən neyləyim? 

Haq yoluna gələnmirsən neyləyim? 

Nə görmürsən, nə bilirsən ay yazıq? 

 

Səhv edirsən oturanda, duranda, 

Yaşadanda, yaradanda, quranda, 

Tuşqullayıb sən hədəfə vuranda, 

Nə görmürsən, nə bilirsən ay yazıq? 

 

Yanılırsan addımbaşı kəlmədə, 
Dolaşırsan fikirlərdə cümlədə, 

Ərişlərdə, arğaclarda, ilmədə, 

Nə görmürsən, nə bilirsən ay yazıq? 

 

Gedənmirsən dayazlardan dərinə, 

Güc vermədin kamalına, sərinə, 

Utanıram sən dinəndə yerinə, 

Nə görmürsən, nə bilirsən ay yazıq? 

 

Böhtandı, yalandı, şərdi sözlərin, 

Ləkədi, palçıqdı, kirdi sözlərin, 

Sanma ki, incidi, zərdi sözlərin, 

Nə görmürsən, nə bilirsən ay yazıq? 
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Nə yaxşı tanıyıb, nə pis qanırsan, 

Nə qızıl anlayıb, nə mis qanırsan, 

Nə namərd, nanəcib, naqis qanırsan, 

Nə görmürsən, nə bilirsən ay yazıq? 

 

Xəbərsiz olmusan qalan kəslərdən, 

İlhamı ellərdən alan kəslərdən, 

Zəfərlər təblini çalan kəslərdən, 

Nə görmürsən, nə bilirsən ay yazıq? 

 

Ədalətə, həqiqətə darıldın, 

İçin-için çürüyərək qırıldın, 

Nə insanlıq, ləyaqətə sarıldın, 

Nə görmürsən, nə bilirsən ay yazıq? 
 

                             Cəmil Əkbər  5. 06 -1994 

                                           

88. AY YAZIQ? 

 

Günlərini ötürmüsən hədərə, 

O səbəbdən bais oldun kədərə, 

Qəm-qüssəyə, ah-naləyə, qəhərə, 

Nə görmüsən, götürmüsən ay yazıq? 

 

Gör haçandan qəflətlərdə yatmısan? 

Çamırlığa, mamırlığa batmısan. 

Gör nə yolla şan-şöhrətə çatmısan? 

Nə əkmisən, bitirmisən ay yazıq? 

 

El-obanın qədirini bilmədin, 

Ha çağırdı yaxınına gəlmədin, 

Utanmadın, qızarmadın, ölmədin, 

Nə bəsləyib yetirmisən ay yazıq? 

       

Gün dolandı, ay dolandı, il keçdi, 

Çaylar daşdı, zaman-zaman sel keçdi, 

Oxu, öyrən, bu dastanı bil keçdi, 

Gör bir nələr itirmisən ay yazıq? 
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Xainlikdə, xəbislikdə tayın yox, 

Nanəciblik, naqislikdə tayın yox, 

Acgözlükdə, hərislikdə tayın yox, 

Gör bir nələr ötürmüsən ay yazıq? 

 

Öyüd almamısan əzəl günündən, 

Gənclik çağlarından, gözəl günündən,  

Gəlhagəl günündən, xəzəl günündən, 

Varağımda sətirmisən ay yazıq? 

 

Nə abır gözlədin, nə həya qandın, 

Nə təlim götürdün, nə dayə qandın, 

Nə ey süd tanıdın, nə mayə qandın, 

Başa bəla gətirmisən ay yazıq? 

                                                                                                                            

Cəmil Əkbər  5. 06-1994 

    

89. GÜNAHKARSAN AY YAZIQ 

Ədaləti, həqiqəti qanmadın, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

Vicdanının adını da anmadın, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Ucbatından qara saçlar ağardı, 

Vaxt-vədəsiz xəzan gördü, saraldı, 

Açıq səma qəhərindən qaraldı, 

Ziyankarsan, ziyankarsan ay yazıq. 

 

Tamahdan, nəfsdən qalmadın dala, 

Əqidə-məsləklə getmədin yola, 

Uydun şər-böhtana, qovğaya-qala, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Qan qaraldıb, əsəbləri korladın, 

Gücə salıb hissimizi zorladın,  

Qəlbimizi od-ocaqsız qorladın, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 
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İnsafını, mürvətini atıbsan, 

Qəpiklərə, quruşlara satıbsan,  

Qəflətlərə qərq olubsan, yatıbsan, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Bədxahlığa, xəbisliyə tuş oldun, 

İnsanlığa, ləyaqətə çaş oldun, 

Gözdən düşüb el içində faş oldun, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Böyük-kiçik anlamadın, qanmadın, 

Yaxşı-yaman tanımadın, sanmadın, 

Yada salıb adını da anmadın, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Bədəmələ, bəd sözlərə uymusan, 

Bəd yolağa, bəd izlərə uymusan, 

Bəd baxışa, bəd gözlərə uymusan, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Yeri-yurdu batırmısan yaramaz, 

El-obadan ar eyləyib utanmaz, 

Zibilini yuyan deyil Kür, Araz, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Görünürkü  xarab imiş zatınız, 

El-obaya, xalqa dəydi xətanız, 

Başınıza bağlanacaq çatınız, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Xainlikdə, xəbislikdə ad aldın, 

İnsanlığa, ləyaqətə yad oldun, 

Onu-bunu qəhərlədin, şad oldun, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Hiyləgərə, yaltaqlara qoşuldun, 

Təlxək kimi şıltaqlara qoşuldun, 

Cəmiyyətdə artıqlara qoşuldun, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 
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Onu-bunu bezdirməklə sevindin, 

Əzablara dözdürməklə sevindin, 

Ürəyini üzdürməklə sevindin, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Görünür əzəldən xarabdır mayan, 

Xarabdır abırın, ismətin həyan, 

Şeytandır, iblisdir, naqisdir dayən, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Yüz adamdan biri deməz sağ olsun, 

Qoca, cavan, piri deməz sağ olsun,  

Ölü deməz, diri deməz sağ olsun, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Kim deyər ki, sənə sərraf adamsan? 

Ya zirəksən, ya da arif adamsan? 

Çox bilikli, ya da maarif adamsan? 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Ellər görür ədəbazsan, lovğasan, 

Kor yapalaq, sağsağansan, qarğasan, 

Nə olsun ki, başımıza darğasan? 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Zülüm qalxıb qiyamətə, mənşərə, 

Qənim çıxdın elə, xalqa, bəşərə, 

Çıxanmazsan indən sonra qənşərə, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Xətir-hörmət, haqqı-sayı itirdin, 

Sovqatı unutdun, payı itirdin, 

Süfrəni, çörəyi, çayı itirdin, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Xalqımızın taleyilə oynadın, 

Şərəfilə, şöhrətilə oynadın,  

Əsib, coşub hay-küy edib qaynadın, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 154 

 

Yersiz-yersiz ədalandın nə üçün? 

Dildə-dişdə sədalandın nə üçün? 

Əbəs yerə gədalandın nə üçün? 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

El-obanı soğan kimi soydunuz, 

Son günlərə nələr-nələr qoydunuz, 

Ha yediniz, ha içdiniz doydunuz, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Sinirməzsən eldən gələn pulları, 

Altunları, daşqaşları, dolları, 

Gözünüzə soxacaqlar milləri, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 

 

Elin ahı tutacaqdır səni bil, 

Zibilliyə atacaqdır onu bil, 

Geci-tezi, əvvəl-axır, sonu bil, 

Günahkarsan, günahkarsan ay yazıq. 
 

                                 Cəmil Əkbər  4. 08 -1987 

                                             

90. AY YAZIQ İNSAN? 
 

I variant 

 

Dünyada nəqədər qovğa-qal gördün,                                                                

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

Qəm-qüssə çəkərək, dərd-məlal gördün,                                                            

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Ədəb-ərkan, nəzakəti görmürsən,                                       

Xeyirxahlıq, fəziləti hörmürsən,                                         

Məhəbbətin bəhrəsini dərmirsən,                                        

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Ağlayıb, sızlayan, inləyən də sən,                                      

Qövr edib yarası simləyən də sən,                                      

Ahnalə eşidib dinləyən də sən,                                          

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan?  
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Başları ağardı nadan kəslərin,                                            

Təlimdən yarımçıq dadan kəslərin,                                    

Yolunu tərsinə adan kəslərin,                                             

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Düşmüsən çətinə, dara nəvaxtdan?                                    

Olubdur günlərin qara nəvaxtdan?                                     

Tapılmır dərdinə  çara nəvaxtdan?                                     

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan?  
 

Aranı-bərəni qatan azalmır,                                               

Vicdanı-məsləki atan azalmır,                                           

Şər işlər törədib tutan azalmır,                                           

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Qazanan-qazanır, yeyənlər-yeyir,                                      

Bəzənib-düzənib geyənlər-geyir,                                       

Toxunub qəlblərə dəyənlər-dəyir,                                      

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Yolundan çıxanlar azğınlar artıb,                                      

Ülfəti korlayan pozğunlar artıb,                                        

Leşlərə sırışan quzğunlar artıb,                                         

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Dağılır, sökülür, talanır malın,                                       

Dəymiş dura-dura tökülür kalın,                                    

Korlanır əsəbin, pozulur halın,                                      

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Dünyanın malından gözün doymayır,                            

Söhbətin doymayır, sözün doymayır,                            

Oğulun doymayır, qızın doymayır,                               

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

                                                                                                                                                                                                                                               

Bir mətləb anlayıb, məzə bilmirsən,   

Yükün çox ağırdır gəzə bilmirsən,      

Əzab-əziyyətə dözə bilmirsən,            

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Bu cahan mülkündə şad olanmırsan,  

Hörmətlə, izzətlə yad olanmırsan,      

Qəlblərdə iz salan ad alanmırsan,       

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Cəhalət içində çürüyən sənsən,             

Qəm kədər çəkməkdən əriyən sənsən,  

Axır aqibətdə  kiriyən sənsən,               

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Ehtiyac içində zəlalətdəsən, 

Düşüb müsibətə fəlakətdəsən,  

Özün də bilmirsən nə halətdəsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Davadan, dalaşdan açılmır başın,  

Tutulur qabağın, çatılır qaşın. 

Nəqədər köçedib tayların, tuşun,     

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Gör haçandı ədalətə gəlmirsən? 

Doğru yola, həqiqətə gəlmirsən? 

Mehri-ülfət, ləyaqətə gəlmirsən? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Ədəb-ərkan, nəzakətdən uzaqsan, 

Xeyirxahlıq, fəzilətdən uzaqsan,  

Eşq-həvəs, məhəbbətdən uzaqsan,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Söz eşidib, anlamırsan a zalım,  

Öz-özünü danlamırsan a zalım, 

Kötəkləyib yanlamırsan a zalım, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Doğru yola qayıtmırsan, gəlmirsən, 

Gözündəki toz-torpağı silmirsən, 

Ha yazılır, ha deyilir bilmirsən,          

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan?  
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Gözlər yaranıbdır görmək üçündür, 

Bağ salıb, barından dərmək üçündür, 

Aldığı borcları vermək üçündür, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Sözləri kəsilib kamallı başın,    

Məsləkli, vicdanlı amallı başın,  

Dərin düşüncəli samballı başın, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Görə-görə ağa qara deyilir, 

Paraya tam, tama para deyilir, 

Tapılmır dərdlərə çara, deyilir, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Gözəlləri çirkinlərdən seçən yox, 

Sadələri xudbinlərdən seçən yox, 

Nikbinləri bədbinlərdən seçən yox,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Korlanır əsəblər, qaralır qanlar, 

İnciyib küsürlər dost mehribanlar, 

Bu bəşər övladı de haçan anlar? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Nəqədər ürəklər yas içindədir, 

Beyinlər düşünmür, pas içindədir,  

Tüstüyə qərq olub, his içindədir, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Hörmətdən salırlar ağsaqqalları, 

Dərin düşüncəli pürkamalları, 

Dünya yola salmış əhli-halları, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

İlqara-imana dönüklər artıb,               

Vicdanı-məsləki sönüklər artıb,          

Hər səmtə, hər yola yönüklər  artıb, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Ürək məhəbbətlə dolsa yaxşıdır,      

Həyatdan ilhamı alsa yaxşıdır,          

Zəfərlər təblini çalsa yaxşıdır, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Çəkilən nə qovğa, qaldı dünyada? 

Qəm-qüssədi, nə məlaldı dünyada? 

Vurhavurdu, çalhaçaldı dünyada? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Yaş yarı olmamış ağarır başın, 

Tutulur qabağın, çatılır qaşın, 

Qazılır məzarın, atılır daşın, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Nə qalmısan cəhalətin əlində? 

Avamlığın, qəbahətin əlində? 

Kinküdurət, ədavətin əlində? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Xainlikdə, xəbislikdə qalmısan, 

Nanəciblik, naqislikdə qalmısan, 

Acgözlükdə, hərislikdə qalmısan, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Abırsız, ismətsiz yaşamaq olmaz, 

Zəhmətsiz, xidmətsiz yaşamaq olmaz, 

Saf arzu-niyyətsiz yaşamaq olmaz, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Üzlərdə-gözlərdə həya gərəkdir, 

Əqidə gərəkdir, qayə gərəkdir, 

Təlimi düz verən dayə gərəkdir,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Hörmət olmamışdır şöhrət əhlinə,  

Ar-namus əhlinə, qeyrət əhlinə, 

Cəsarət əhlinə, cürət əhlinə,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Qoymayın aranı qatanlar olsun, 

Vicdanı-məsləki satanlar olsun, 

Törədib günaha batanlar olsun, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Qoymayaq əzilən, əzənlər olsun, 

Ağrıdıb qəlbləri üzənlər olsun,  

Zülmün zəncirinə dözənlər olsun,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Ülfət ünsiyyəti pozan olmasın,      

Doğrunu tərsinə yozan olmasın,    

Yolunu-izini  azan olmasın,           

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Gəlin ayrılmayaq, əlbir olaq biz,  

Fikir bir, xəyal bir, dilbir olaq biz, 

Mətləbdə, məqsəddə sirbir olaq biz,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Görmürsənmi dərinizi soyurlar? 

Son günlərə dollar yığıb qoyurlar,  

Yeyib-içib harınlaşıb doyurlar, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Qoymayaq dərini soyanlar olsun, 

Qanını əmərək doyanlar olsun,      

Xalqı ağlar günə qoyanlar olsun,    

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Tez ayılın, qəflətlərdə yatmayın, 

Yaxşıları yamanlara qatmayın, 

Hər gədənin ətəyindən tutmayın, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Hər yetənə aldanmayın dünyada,  

Dingəsində daldanmayın dünyada,  

Fikir ilə yollanmayın dünyada,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Cəmil Əkbər, ağı seçin qaradan,     

Namərdləri tez çıxardın sıradan,     

Sizə kömək olsun özü yaradan, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
       

                   Cəmil Əkbər  12 - 09 – 1994, 2. 10 – 1994   

 

91. AY YAZIQ İNSAN? 

 

II variant 
 

Dağıdan da sənsən, quran da sənsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan?            

Yıxlan da sənsən, duran da sənsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

Yorulan da sənsən, yoran da sənsən, 

Dağı sinəsinə vuran da sənsən, 

Qırılan da sənsən, qıran da sənsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

Yaxşıykən yamana qatılan sənsən, 

Dəyər-dəyməzinə satılan sənsən,  

Qaşları, qabağı çatılan sənsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

İztirab içinə çürüdün, getdin, 

Günbəgün zay olub əriyib getdin, 

Axır aqibətdə kiriyib getdin, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

Tamah səni gör haraya sürüdü? 

Duman gəldi dağı-daşı bürüdü. 

Zaman keçdi, qəflə-qatır yeridi, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

Qəm-qüssə çəkməkdən ağardı başın, 

Tutuldu qabağın, çatıldı qaşın, 

Gödəldi ömürün, kəsildi yaşın, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Haçandan özünə gələ bilmirsən, 

Yolağın düzünə gələ bilmirsən,  

Ustadlar sözünə gələ bilmirsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Nə qalmısan cəhalətin içində? 

Addımbaşı qəbahətin içində? 

Qal-qovğanın, ədavətin içində? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Qəflət yuxusundan ayılın qardaş, 

Şərəflə, şöhrətlə yayılın qardaş, 

Tanının, seçilin, sayılın qardaş, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Avamlıq da, cəhalət də bəs eylər, 

Paxıllıq da, xəyanət də bəs eylər, 

Giley-güzar, şikayət də bəs eylər, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

                              Cəmil Əkbər                 2. 10 – 1994 

92. AY YAZIQ İNSAN? 

 

III variant 
 

Günlərin keçibdir dava-dalaşla, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

Səksəkə, həyəcan, qorxu-təlaşda, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

De nələr çəkmədi bəlalı başın?  

Tutuldu qabağın, çatıldı qaşın, 

Gödəldi ömürün, kəsildi yaşın, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Yeyirsən, içirsən, meyxoş olursan, 

İtirib ağlını sərxoş olursan, 

Nə üçün ay yazıq bihuş olursan? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Aldanan da sənsən, aldadan da sən, 

Hər bədəməllərə yollanan da sən, 

Namərd kölgəsində daldanan da sən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Gör kimlə dost olub, yoldaş olmusan? 

Canciyər olmusan, qardaş olmusan? 

Söz verib, söz alıb, sirdaş olmusan, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Mərd igidi, namərdlərə qatmısan, 

Dəyərinə, dəyməzinə satmısan, 

Gör bir nələr qalmayıb ki, tutmusan? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Gör haçandan qəbahətdə qalmısan? 

Avamlıqda, cəhalətdə qalmısan, 

Kinküdurət, ədavətdə qalmısan, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Əllərdə-ayaqda qalan da sənsən, 

Saxta müqəvva da, yalan da sənsən, 

Dağılan, sökülən, talan da sənsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Gəlmirsən yoluna haçandan bəri, 

Havayı axıdıb tökürsən təri, 

Zəhərə qatırsan xeyiri, şəri, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Sənin deyildirmi qaralan qanlar? 

Sarsıyan varlıqlar, üzülən canlar? 

Zülmətə qərq olan gözəl insanlar? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Səni incitmirmi inləyən ürək? 

Bu ahı-naləni dinləyən ürək? 

Qövr edib yarası simləyən ürək? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Sənin deyildirmi bu dağ, bu dərə? 

Bu həyat, bu varlıq, gözəl mənzərə? 

Demişəm, deyirəm, yenə min kərə, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Aldanıb uymusan, nəfisə qulsan, 

Nanəcib, naxələf, xəbisə qulsan, 

Acgöz, tamahkara, hərisə qulsan, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

                          Cəmil Əkbər 25. 10 -1994 

                               

93. AY YAZIQ İNSAN? 
 

IV variant 
 

Başında nəqədər qovğa var, qal var, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

Qüssə var, kədər var, dərd var, məlal var, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Nələr çəkməyibdir bəlalı başın? 

Tökülüb qabağın, çatılıb qaşın? 

Kəsilib ömürün, gödəlib yaşın? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Ağlayıb sızlayan, inləyən sənsən, 

Qövr edib yarası simləyən sənsən. 

Eşidən də sənsən, dinləyən də sən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Başları dəng edir nadan kəslərin, 

Təlimdən yarımçıq dadan kəslərin. 

Yolunu tərsinə adan kəslərin, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Düşmüsən çətinə, dara haçandır? 

Olubdur günlərin qara, haçandır? 

Tapılmır dərdlərə çara haçandır? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Aranı-bərəni qatan azalmır, 

Vicdanı, məsləki satan azalmır. 

Şər işlər törədib, tutan azalmır, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Tərini tökmədən yeyənlər artır, 

Bəzənib, düzənib geyənlər artır. 

Toxunub qəlblərə dəyənlər artır, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Yolundan çıxanlar, azğınlar artıb, 

Ülfəti korlayan, pozğunlar artıb, 

Leşlərə sırışan quzğunlar artıb, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Dağılır, sökülür, talanır malın, 

Dəymişin dursada tökülür kalın, 

Korlanır əsəbin, pozulur halın, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Dünyanın malından gözün doymayır, 

Söhbətin doymayır, sözün doymayır, 

Oğulun doymayır, qızın doymayır, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Uyaraq nəfisə günaha düşdün,  

Aldanıb nəyaman tamaha düşdün?  

Vay-şivən törədib, min aha düşdün,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Haçandan bəridir ayılmayırsan, 

Şərəflə, şöhrətlə yayılmayırsan, 

Tanınıb ellərdə sayılmayırsan, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Üfunət gölündə boğulan da sən, 

Xəyalı başından dağılan da sən, 

Şirəsi quruyub soğulan da sən,12  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

 
12 Cəsədi canından soğulan da sən, 
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Nəqədər deyirlər qana bilmirsən, 

Höyüşsən a zalım yana bilmirsən,  

Bağı-gülüstana qona bilmirsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Verdiyin əzaba dözə bilmirəm, 

Bir kef anlamıram, məzə bilmirəm, 

Qəmlər dəryasında üzə bilmirəm, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Bu cahan mülkündə şad olanmırıq, 

Hörmətlə, izzətlə yad olanmırıq,  

Qəlblərdə iz salan ad alanmırıq, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Dərdləyib ürəyin ağarır başın, 

Tutulur qabağın, çatılır qaşın,  

Kəsilir ömürün, gödəlir yaşın, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Qal-qovğa içində çürüdün, getdin,  

Qəm-kədər çəkməkdən, əridin getdin, 

Axır aqibətdə  kiridin getdin,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Ehtiyac içində zəlalətdəsən, 

Müsibət içində fəlakətdəsən, 

Özün də bilmirsən nə halətdəsən? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Nə zamandı ədalətə gəlmirsən,      

Doğru yola, həqiqətə gəlmirsən,    

Sədaqətə, səxavətə gəlmirsən,      

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Bədəməldən çəkinmirsən a zalım, 

Ürpəşmirsən, səksənmirsən a zalım,  

Qısqanmırsan, diksinmirsən a zalım, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Gör haçandan kəramətdən uzaqsan? 13 

İnsaf-mürvət mərhəmətdən uzaqsan? 

Saf arzudan, pak niyyətdən uzaqsan? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Vətən üçün öz borcunu vermirsən, 

Xidmət edib düz borcunu vermirsən, 

Gecikirsən, tez borcunu vermirsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Ha deyirlər, anlamırsan neyləyim? 

Öz-özünü danlamırsan, neyləyim? 

Kötəkləyib yanlamırsan neyləyim? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Səbəb nədir yaxşılara pis dedin? 

Bədxah dedin, qəddar dedin, nəs dedin?  

Höcət dedin, inad dedin, tərs dedin? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Nə uymusan fitnə-fəsad, fellərə? 

Saxta ülfətlərə, hərzə dillərə? 

Qərq olub getmisən qara yellərə? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Haçandan özünə gələ bilmirsən,14 

Çəp gedib düzünə gələ bilmirsən,  

Müdriklər sözünə gələ bilmirsən,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Gör haçandan yol da səni çaşdırıb?15 

Sağ da səni, sol da səni çaşdırıb?  

Qəpik, quruş, pul da səni çaşdırıb? 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

 

 
13 Gör haçandan ləyaqətdən uzaqsan, 
14 Ayılıb özünə gələ bilmirsən, 
15 Düz getmirsən yol da səni çaşdırıb, 
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Ay Cəmil, qəlbini xəbislər didir, 

Tamahkir, acgözlər, hərislər didir. 

Nanəcib, naxələf, varislər didir, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

                           Cəmil Əkbər   11. 09- 1994 

                            

94. AY YAZIQ İNSAN? 
 

V variant 

 

Haçandan bəridir cəhalətdəsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

Ünsiyyət-ülfətdə qəbahətdəsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Dərdini çəkməkdən qəmim çoxalıb, 

Zilim kökdən düşüb, bəmim çoxalıb, 

Dəryaya qərq olan gəmim çoxalıb, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Korlanır əsəbim, qaralır qanım, 

Sarsıyır varlığım, üzülür canım. 

Çəkilir zülalım, quruyur şanım 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Xainlik, xəbislik içini didir, 

Qolunu gəmirir, qıçını didir. 

Varını-halını, gücünü didir, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Bədxahlıqdan doyanmırsan a zalım, 

Günahını yuyanmırsan a zalım. 

Ha çağırdım oyanmırsan a zalım, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Öldürən də sənsən, ölən də sənsən, 

Bağrımın başını dələn də sən sən. 
Gözünün yaşını silən də sənsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Saralan da sənsən, solan da sənsən, 

Buludtək qaralıb, dolan da sənsən. 

Fikirə, xəyala dalan da sənsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Cani də, cəllad da, cəsus da sənsən, 

Məzlum da, müti də, məhbus da sənsən. 

Zalım da, qəddar da, mənhus da sənsən,  

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Paxıl da, xain də, xəbis də sənsən, 

Nanəcib, naxələf, naqis də sənsən. 

Acgöz, tamahkir də, həris də sənsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Bezdirən də sənsən, bezən də sənsən, 

Dağları, daşları gəzən də sənsən. 

Dözdürən də sənsən, dözən də sənsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Gözünün yaşları tökülən də sən, 

Qaməti yay kimi bükülən də sən. 

Sinəsinə dağlar çəkilən də sən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Sənsən qan ağlayan, gözü yaş gedən, 

Dayanıb ürəyi, bağrı daş gedən. 

Kəfənə bürünüb əliboş gedən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Dərsini verməyib, gərdişi-zaman, 

Bürüyüb gözünü çisgə, çən, duman. 

Nəyaman çoxalıb, küsənlər, uman, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

İlqara-imana kəclik edirsən, 

İtirib əqlini, giclik edirsən. 

Qanuna-qaydaya öclük edirsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Qal-qovğa içində qaldın çürüdün, 

Xəzana qərq olub, soldun çürüdün,  

Gözləri yollarda qaldın çürüdün, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Nəqədər qaşqabaq çatıldı, getdi, 

Yaxşılar yamana qatıldı, getdi. 

Vicdanlar, məsləklər satıldı getdi, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Qaralıb, qarsıxıb, sönən sən oldun, 

Məhbəsdə, zindanda dinən sən oldun. 

Əcəl köhlənini minən sən oldun, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Haçandan bəridir düzəlməyirsən, 

Törpüyə gələrək nəzilməyirsən, 

Yoluna, izinə düzəlməyirsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Vətəni, xalqını pəsinməyirsən, 

Qorxudan xof edib diksinməyirsən, 

Azacıq ürpəşib, səksənməyirsən, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Kamal sahibini lağa qoyursuz, 

Çox söyləsə gözlərini oyursuz. 

Diri-diri dərisini soyursuz, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Alimə, loğmana keydi deyirlər, 

İtirib əqlini, səydi deyirlər,  

Hər yetən gədəyə bəydi deyirlər, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Çoxları qurşanıb alış-verişə, 

Gedən yox kotana, gedən yox xışa. 

İşləmir sənətkar, işləmir peşə, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
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Verilən maaşla dolanmaq olmur, 

Yeyib cana gəlmək, sulanmaq olmur, 

Alabaşsayağı yallanmaq olmur, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 
 

Bazarda hər şeyin qiyməti artıb, 

Tapmaq da mümkün döy, minnəti artıb. 

İnsanın-insana nifrəti artıb, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

İtirən-itirir, tapanlar-tapır, 

Əlaman eyləyib, qapanlar-qapır. 

Yayınan-yayınır, sapanlar-sapır. 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Etibar azalıb başbilənlərə, 

Arax döşürənə, xaş bilənlərə. 

Haqqı-ədaləti çaş bilənlərə, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Saçlar ağarmamış qarı olursuz, 

Zəmanənin günahkarı olursuz. 

Gözəlliyin intizarı olursuz, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Bədxahlıq etməkdən yorulmadınız, 

Sel-su da qarışdı, durulmadınız, 

Ustad kəlamına vurulmadınız, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

Əsəblər korlayıb, nəf edirsiniz, 

Qanları qaraldıb, kef edirsiniz,  

Hər addımbaşında səhv edirsiniz, 

Nəgün-güzərandı, ay yazıq insan? 

 

          Cəmil Əkbər    
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95. KİMƏ GƏRƏKSƏN YAZIQ? 

 

Əgər yoxsa hörmətin, 

Kimə gərəksən yazıq? 

Abır, həya, ismətin, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Əgər yoxsa xidmətin? 

Ədəb, ərkan, mərfətin? 

Məna, ya məziyyətin? 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə taxıl becərmisən, 

Nə pambıq becərmisən, 

Nə kartof becərmisən, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə toyuğa baxmısan, 

Nə qoyun otarmısan, 

Nə malı qaytarmısan, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə şöhrətə çatmısan, 

Nə şərəfə çatmısan,  

Məharətə çatmısan,  

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə bacıya yaradın, 

Nə qardaşa yaradın, 

Nə yoldaşa yaradın, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə ellərə yaradın, 

Nə güllərə yaradın,  

Nə sellərə yaradın,  

Kimə gərəksən yazıq? 
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Nə kölgəni görmədik, 

Nə dingəni görmədik, 

Nə dəngəni görmədik, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə istini görmədik, 

Nə şəstini görmədik, 

Nə dəstini görmədik,  

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə səsini eşitdik, 

Nə bəhsini eşitdik, 

Nə dəsini eşitdik, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə sözünün duzu var, 

Nə qaynarı, buzu var, 

Nə astarı, üzü var. 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə közündə isti var, 

Nə odunda tüstü var, 

Nə heykəli, büstü var, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə təpəsən, nə dərə, 

Nə bərəlgə, nə bərə, 

Nə kürəsən, nə kərə, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə dağ oldun, nə təpə, 

Nə dənizsən, nə ləpə, 

Nə qaya, nə də qəlpə, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə şanın var, şöhrətin, 

Nə namusun, qeyrətin, 

Nə insafın, mürvətin,  

Kimə gərəksən yazıq? 
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Nə sovqatın, nə payın, 

Nə çörəyin, nə çayın, 

İtil gözümdən yayın, 

Kimə gərəksən yazıq? 

   

Nə adın var, nə sanın, 

Nə vicdanın, nə qanın, 

Nə balın var, nə şanın, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Çox əzilib büzülmə, 

Nə incəlib nəzilmə, 

Nə qatardan üzülmə, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Ulğun təbiətlisən, 

Söyüd lətafətlisən, 

Əgər kətəyən isən, 

Kimə gərəksən yazıq? 

 

Nə abır var, nə həyan, 

Nə əqidən, nə qayən, 

Nə kölgən var, nə sayən, 

Eşit məni, gəl dayan, 

Kimə gərəksən yazıq? 
 

                 Cəmil Əkbər   17. 02 – 1991 

                          

96. YARAŞARMI? 

 

Bu hərəkət, bu davranış, 

Bu dərk etmək, bu qavranış, 

Özün söylə, özün danış, 

Cəmiyyətə yaraşarmı? 

 

Saxta fikir, yalan sözlər, 

Şeytan, əfi ilan sözlər,  

Onu-bunu çalan sözlər, 

Ədalətə yaraşarmı? 
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Bu müsibət, bu işgəncə, 

Bu dərrakə, ya düşüncə, 

De mənimcə, ya sənincə, 

Bu millətə yaraşarmı? 

       

Bir buqədər qəzəb, hiddət, 

Ağrı-acı beylə zülmət, 

Bu dərd-azar, ya da hillət, 

Məmləkətə yaraşarmı? 

       

Göyə qalxan ahı-vaylar, 

Gözyaşından axan çaylar, 

Leysan olan nahaq qanlar, 

Səadətə yaraşarmı? 

 

İlqarsızlıq, bu dönüklük, 

Hərbir səmtə tez yönüklük, 

Bu azğınlıq, bu əniklik, 

Ünsiyyətə yaraşarmı? 

 

Bu xainlik, bu xəbislik, 

Bu əksiklik, bu naqislik, 

Bu acgözlük, bu hərislik, 

Səxavətə yaraşarmı? 

 

Vaxt-vədəsiz böylə ölüm, 

İşgəncələr, əzab, zülüm, 

Özün danış, söylə gülüm, 

Mərifətə yaraşarmı? 

 

Kimsələri de bezdirmək, 

Salıb əzaba dözdürmək, 

Dağları-daşı gəzdirmək, 

Nəzakətə yaraşarmı? 

 

Bədəməllə ədalanmaq, 

El-obada sədalanmaq,  

Baş girləmək, qurdalanmaq, 

Məharətə yaraşarmı? 
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Onu-bunu hədələmək, 

Qol-butağın pedələmək, 

Könülləri zədələmək, 

Ləyaqətə yaraşarmı? 

 

Şər danışıb, ara vurmaq, 

Sağ bədənə yara vurmaq,  

Ağ ünvana qara vurmaq, 

De vicdana yaraşarmı? 

 

Ürəklərdə kin bəsləmək, 

İblis, əqrəb, cin bəsləmək, 

Hay-həşirlər ün bəsləmək, 

Məhəbbətə yaraşarmı? 

 

Bu məkrlər, bu kələklər, 

Bəd sovrulan bu küləklər, 

Dələduzlar bu tüləklər, 

Pak niyyətə yaraşarmı? 

 

Özün söylə bu qəbahət, 

Bu paxıllıq, bu xəyanət, 

Bu nadanlıq, bu cəhalət, 

Keyfiyyətə yaraşarmı? 

 

Cəmil Əkbər düz deməmək, 

Bir tutarlı söz deməmək, 

Yol göstərib iz deməmək, 

Bu sənətə yaraşarmı? 

 

                      Cəmil Əkbər  2. 10 – 1996  

 

97. MƏQAMIDIR 

 

Meydana çıx nər kişilər, 

İndi qeyrət məqamıdır. 

Hanı igid ər kişilər? 

Şərəf-şöhrət məqamıdır. 
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Orda-burda daldalanma, 

Qəpik kimi xırdalanma, 

Elə-belə qurdalanma, 

İndi cürət məqamıdır. 

 

Baş girləmə kölgələrdə, 

Ayrı-ayrı bölgələrdə, 

Qərib-qürbət ölkələrdə, 

İndi sürət məqamıdır. 

 

Qəflətlərdə yatma, ayıl, 

Pis işlərə olma qayıl, 

Hünər göstər, seçil, sayıl, 

Hörmət-izzət məqamıdır. 

 

Doğru görün, düz düşünün, 

Cığır salın, iz düşünün,  

Gecikməmiş tez düşünün, 

Sağlam niyyət məqamıdır. 

       

Xalqı boğur dava-dalaş, 

Həyəcanlar, qorxu-təlaş, 

Anlayıb qan yavaş-yavaş, 

Saf ünsiyyət məqamıdır. 

 

Tapdanmasın abır, həya, 

Vicdan, məslək, təmiz qayə, 

Yol göstərsin kamil dayə, 

Səmimiyyət məqamıdır. 

 

                      Cəmil Əkbər  6. 01 – 1993 

 

98. RƏVADIRMI? 

 

Yaxşılara pisdi demək, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

Bədxah demək, nəsdi demək, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 
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Ar-namusu atıb getmək, 

Vicdanını satıb getmək, 

Qəflətlərdə yatıb getmək, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

Əyrilərə yoldaş olmaq,  

Həmkar olmaq, sirdaş olmaq, 

Dostdoğmaca qardaş olmaq, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

Ülfət-ünsiyyəti pozmaq, 

Həqiqəti tərsə yozmaq,  

Ayaq altdan quyu qazmaq, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

Həqiqəti anlamamaq,  

Öz-özünü danlamamaq,  

Kötəkləyib yanlamamaq, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

Gözəllərə çirkin demək, 

Sadələrə xudbin demək, 

Bədbinlərə nikbin demək, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

Ucuz alıb baha satmaq, 

Min sifətlə vara çatmaq,  

Şər danışıb ara qatmaq, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

Qananlara nadan demək, 

Təlimdən qıt, dadan demək, 

Yolunu tərs adan demək, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

Birbirinə yovuşmamaq, 

Xətalardan sovuşmamaq,  

Əhval tutub soruşmamaq, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 
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Hər yetənə bəydi demək, 

Alimlərə keydi demək,  

Loğmanlara səydi demək, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

Təpələrə dağdı demək,  

Kol-koslara bağdı demək,  

Qaralara ağdı demək, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

İnsanlara qərar vermək, 

Ağrı-acı, zəhər vermək,  

Eşşəklərə yəhər vermək,  

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

Birbirinə qəsd eyləmək, 

İçməmişdən məst eyləmək, 

Astarını üst eyləmək, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 

 

Ləyaqəti heç eyləmək,  

Sədaqəti puç eyləmək,  

Yalan-yanlıc suç eyləmək, 

Rəvadırmı, rəvadırmı? 
 

                             Cəmil Əkbər  10.09 – 1994 

 

99. XƏTASIDIR 

 

Çəkdiyimiz əzab-əzyət, 

Gic başların xətasıdır. 

Məşəqətlər, ya müsibət, 

Kəc başların xətasıdır. 

 

Hay eyləsən haya gəlmir, 

Toy eyləsən toya gəlmir, 
Ha soylasan soya gəlmir, 

Öc başların xətasıdır. 
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Qəlbimizə müdam dəyən, 

Haqqımızı müdam yeyən, 

İşimizi müdam əyən, 

Heç başların xətasıdır. 

 

Nə gəlirsə başımıza, 

Düyünlənən qaşımıza,  

Tez çıxarsa qarşımıza, 

Puç başların xətasıdır. 

 

Qal-qovğalar, dava-dalaş, 

Həyəcanlar, qorxu-təlaş, 

Ha fikirləş, ha da çalış, 

Suç başların xətasıdır. 

 

Hamı olub huri mələk, 

İşlətsə də min cür kələk, 

Coşub əsən bu sərt külək, 

Bic başların xətasıdır. 

 

Günah səndə, nə məndədir, 

Nə Misirdə, Yəməndədir, 

Hamı deyir zamandadır, 

Tunc başların xətasıdır. 

 

Həyatdakı bu pozğunluq, 

Həyasızlıq, bu azğınlıq, 

Düzü tərsə bu yozğunluq, 

Ləc başların xətasıdır. 

 

                           Cəmil Əkbər  18. 03 -1992   

                   

 100. SƏNDƏN AYRI QƏRİBSƏDİM 

 

Hayandasan telli sazım?          

Səndən ayrı qəribsədim. 

Şirin dilli xoş avazım,             

Səndən ayrı qəribsədim. 
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Sənsiz oba, el darıxır, 

Aylar, günlər, il darıxır,             

Qəlbimdəki tel darıxır, 

Səndən ayrı qəribsədim. 

 

Sənki mənim həmdəmimsən, 

Həm zilimsən, həm bəmimsən,  

Həm şənimsən, həm qəmimsən, 

Səndən ayrı qəribsədim. 

 

Aşıb-daşıb sellən biraz, 

Ax qəlbimə göllən biraz,      

Həzin-həzin dillən biraz,      

Səndən ayrı qəribsədim. 

 

Yoxdu sənin bəradərin, 

Tayın-tuşun, bərabərin,         

Ustadına sədd-afərin, 

Səndən ayrı qəribsədim. 
 

Sən gətirdin bu sənəti, 

Əmrah ilə Ədaləti, 

Elə, xalqa məlahəti, 

Səndən ayrı qəribsədim. 

 

Sənə çatmaz nə tar, kaman, 

Nə fleyta, nə saqsafon, 

Nə gitara, nə də qarmon, 

Səndən ayrı qəribsədim. 

 

Bilki mənim ürəyimsən, 

Nəcib arzu, diləyimsən, 

Qol-qanadım, lələyimsən,  

Səndən ayrı qəribsədim. 

       

Sən qəlbimin təpərisən,     

Hünərisən, zəfərisən,         

Keçmişimə səfərimsən,     

Səndən ayrı qəribsədim. 
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Bir dilə gəl a telli saz, 

Tuti dilli a xoş avaz, 

Sənsiz oldum kefi nasaz, 

Səndən ayrı qəribsədim. 

 

Biz görüşsək a telli saz, 

Könül quşum etsin pərvaz,  

Harda qaldın a xoş avaz?  

Səndən ayrı qəribsədim. 

 

Gəl qəlbimi abad eylə, 

Qəm-qüssəni bərbad eylə, 

Bülbülsayaq fəryad eylə, 

Səndən ayrı qəribsədim. 

       

İstərdimki, çalam səni, 

Neçə olsan alam səni, 

Qoy yaşatsın balam səni, 

Səndən ayrı qəribsədim. 

       

Sən Cəmilə şəfa verdin, 

İlqar verdin, vəfa verdin, 

Sürmək üçün səfa verdin, 

Səndən ayrı qəribsədim. 

 

        Cəmil Əkbər  8-10. 02 – 1994 
  

101. BU BULVARDA 

 

Utanan yox, qızaran yox, 

Bu bulvarda, bu bulvarda. 

Bir mənəvi güzəran yox, 

Bu bulvarda, bu bulvarda.   

 

Qalmayıbdır abır-həya, 

Təmiz məslək, təmiz qayə, 

İtib-batır çox sərmayə, 

Bu bulvarda, bu bulvarda. 
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Abırsızdı dişiləri, 

Pəsinməyir kişiləri,  

Bilinməyir peşləri, 

Bu bulvarda, bu bulvarda. 
         
Deyin nədən ilham alaq? 

Asta-asta pərvazlanaq, 

Göyəsarı qanadlanaq, 

Bu bulvarda, bu bulvarda. 

 

Şair burda nədən yazsın?   

Nəyi silsin, nəyi pozsun?           

Nə danışıb, nəyi yozsun?            

Bu bulvarda, bu bulvarda.   

 

Sözlərim olmasın acı, 

İnciməsin ana, bacı, 

Gözlər qalıb çəp, qiyqacı,          

Bu bulvarda, bu bulvarda. 

 

Göstərirlər güngörməzi, 

Ac qalsada it yeməzi, 

Yüz “pajarnı” söndürməzi,    

Bu bulvarda, bu bulvarda. 

 

Alan aldı ilhamını, 

Seyrə çıxıb mal damını, 

Qandı işin eyhamını, 

Bu bulvarda, bu bulvarda. 

 

Cəmil, burda nə yaz, yarat, 

Nə əsəbləş, nə qan qaralt, 

Sakit otur, ol farağat, 

Bu bulvarda, bu bulvarda. 
 

                     Cəmil Əkbər 15.08 - 1976        
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102. AZDI HƏLƏ 

                              
I variant 

Ünsiyyəti pozanlara,    

Hərnə olsa azdı hələ. 

Düzü tərsə yozanlara,            

Hərnə olsa azdı hələ.16 

 

İnsafını atanlara, 

Vicdanını satanlara, 

Min günaha batanlara, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Haqqı-sayı udanlara, 

Yolu tərsə adanlara, 

Təlimdən kəm dadanlara, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Görə-görə kor olana, 

Mərd igidə tor qurana, 

Gözdən düşüb xar olana, 

Hərnə olsa azdı hələ. 17 

 

Kim yoluna düzəlməsə, 

Törpülənib nəzilməsə, 

Haqq-hesaba düz gəlməsə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

 
16 II variant:                         Qədirbilməz nanıkora,          

Hər nə olsa azdı hələ. 

Bədəmələ, ziyankara,                                      

Hər nə olsa azdı hələ. 

 
17 II variant:                          Görə-görə kor olana, 

Qulaqları kar olana, 

Tezi-geci xar olana, 

Nəolursa  azdı hələ.       
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Kim saymasa ağsaqqalı? 

Dərdbiləni, əhli-halı, 

Kim kəsməsə qeylü-qalı, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Söz deməklə anlamaza, 

Öz-özünü danlamaza,  

Kötək vurub yanlamaza, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Abırsıza, həyasıza,   

Əqidəsiz, qayəsizə, 

Tərbiyəsiz dayəsizə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Cəhalətlə öyünənə, 

Fəxr eyləyib sevinənə, 

Nadanlığa güvənənə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Kim yol versə xəyanətə, 

Addımbaşı cinayətə, 

Giley-güzar şikayətə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Xalqa xidmət etməyənə, 

Doğru yolla getməyənə, 

Cücərərək bitməyənə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Qanlar tökən zülümkara,   

Evlər yıxan sitəmkara,       

Şər danışan fitnəkara,        

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Xalqa qənim kəsilənə, 

Nanəcibin nəsilinə, 

Çədəvası, əsilinə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 
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Vicdanından sönüklərə, 

İlqarına dönüklərə, 

Hərbir səmtə yönüklərə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

El malını talayana, 

Onu-bunu dolayana, 

Qanı yerə calayana, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Qanı soran zəlilərə, 

Əqli-kəmə dəlilərə, 

Arsız-karsız valilərə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Hər gədəyə bəy deyənə, 

Alimlərə key deyənə,  

Aqillərə səy deyənə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 
 

Şər deyib ara qatana, 

Hər yolla vara çatana, 

Vicdanı pula satana, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Məsləkindən dönənlərə, 

Ləyaqətdən enənlərə, 

Yarı yolda sönənlərə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

            

Xalqa xəyanət edənə, 

Hərgün cinayət edənə, 

Yolda qəbahət edənə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Yaxşı-pisi görməyənə, 

Bağlar salıb dərməyənə, 

Öz borcunu verməyənə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 
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Qəlbi qara olanlara,                 

İçi yara olanlara,                      

Tamı para olanlara,                  

Hərnə olsa azdı hələ.  

 

Eli dərdə salanlara, 

Ondan ilham alanlara, 

Zurna, qaval çalanlara, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Ləyaqətsiz kef edənə, 

Qazancını müf edənə, 

Yeyib-içib püf edənə, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Xalqı soyub çapanlara, 

Sarayları yapanlara, 

Yayınana, sapanlara, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Saxtalıqla duranlara, 

Yaradana, quranlara, 

Bığlarını buranlara, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

                                 Acgözlərə, tamahkara, 

Evlər yıxan günahkara, 

Zalım, qəddar zülümkara, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Ara vuran fitnəkara, 

Qansızlara sitəmkara, 

Yerli-yersiz üsyankara, 

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Yolda, izdə çaşanlara, 

Hüdudunu aşanlara, 

Körüklənib daşanlara, 

Hərnə olsa azdı hələ. 



187 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

Hörmət-izzət qanmayana,      

Böyük, kiçik sanmayana,       

Yada salıb anmayana,            

Hərnə olsa azdı hələ. 

 

Cəmil Əkbər, yolu azsan 

Ona-buna quyu qazsan, 

Ünsiyyəti sən də pozsan, 

Hərnə olsa azdı hələ. 
 

                    Cəmil Əkbər    18.  10 – 1994 

 103. AZDI HƏLƏ 

                              
II variant 

Hüdudunu aşanlara,       

Nəolursa azdı hələ.    

Xəyalında çaşanlara,         

Nəolursa azdı hələ.18 

 

Aralığı qatanlara,    

Şər işləri tutanlara,   

Qəflətlərdə yatanlara,                      

Nəolursa azdı hələ.       

 

Hiyləgərə, dələduza, 

Kamalı-kəm, qəlbi buza, 

Bu xilqətə, oğul, qıza, 

Nəolursa azdı hələ.        

 

El-obanı bezdirənə,   

Əzablara dözdürənə, 

Ürəyini üzdürənə, 
Nəolursa azdı hələ.      

 
18 II variant:                         Qədir bilməz nanıkora,        

Nə olursa azdı hələ.  

Bədəmələ, ziyankara,         

Nə olursa azdı hələ.                                              
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Naxələfə, naqislərə, 

Xainlərə, xəbislərə, 

Bədəsilə, nacinslərə, 

Nəolursa azdı hələ.   

 

Saxtakara, yalançıya, 

Dağıdana, talançıya, 

Sənətində palançıya, 

Nəolursa azdı hələ.       

 

Qədir-qiymət bilməyənə, 

El şəninə gülməyənə, 

Tor gözünü silməyənə, 

Nəolursa azdı hələ.       

 

Yaxşılara pis deyənə, 

Zalım, qəddar, nəs deyənə, 

Höcət, inad, tərs deyənə, 

Nəolursa azdı hələ.       

 

Haram tikə yeyənlərə, 

Altdan, üstdən geyənlərə, 

Könüllərə dəyənlərə, 

Nəolursa azdı hələ.       

 

Al qanları qaraldana, 

Çəmənzarı saraldana, 

Gen dünyanı daraldana, 

Nəolursa azdı hələ.       

 

Dərrakəsiz, kamalsıza, 

Əqidəsiz, amalsıza, 

Tutarsıza, sambalsıza, 

Nəolursa azdı hələ.       

 

Vicdanıkəm, qəlbidaşa, 

Düşüncəsi, fikriçaşa, 

Filə hürən alabaşa, 

Nəolursa azdı hələ.     
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Mərifətdən kəm olana, 

Sədaqətdən kəm olana,  

Nəzakətdən kəm olana,    

Nəolursa azdı hələ.        

 

İnsanlığa biganəyə, 

Sərsəriyə, divanəyə, 

Oda yanan pərvanəyə, 

Nəolursa azdı hələ.       

 

Yaxşı, pisi qanmayana, 

Xətir-hörmət anmayana, 

Böyük-kiçik sanmayana, 

Nəolursa azdı hələ.       

 

Qəsdimizdə duranlara, 

El-obanı yoranlara, 

Bığlarını buranlara, 

Nəolursa azdı hələ.       

 

Qəlbi kinli olanlara,   

Başı cinli olanlara,   

Min bir dinli olanlara 

Nəolursa azdı hələ. 

 

Ara vuran fitnəkara, 

Qəsd edənə, sitəmkara, 

İnsafsıza, zülümkara,   

Nəolursa azdı hələ.      

 

Kim qəsd etsə ləyaqətə, 

Doğru, düzlük həqiqətə, 

Bais olsa fəlakətə, 

Nəolursa azdı hələ. 

  

Şər deyib böhtan yazana, 

Nabələdə, yol azana, 

Ev yıxıb quyu qazana, 

Nəolursa azdı hələ. 
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Hədyan-hədyan danışana, 

Qurdlar ilə barışana, 

Sürülərə sırışana, 

Nəolursa azdı hələ 
 

Qəlbi qara daş olana, 

Fikirləri çaş olana, 

Ayaq ikən baş olana 

Nəolursa azdı hələ.   

 

Yaxşı-yaman qanmayana, 

Xətir-hörmət anmayana, 

Böyük, kiçik sanmayana,           

Nəolursa azdı hələ.       

 

Cəmil Əkbər hələ yaşa, 

Sən düşsəndə bərkə-boşa, 

Sərsəm xəyal, fikri çaşa, 

Nəolursa azdı hələ.       
 

                       Cəmil Əkbər  1-5.  10 – 1994 

104. UTANSIN 

 

Yollarını, izlərini azanlar, 

Doğru yoldan, düz izlərdən utansın. 

Fikirini, sözlərini azanlar, 

Doğru fikir, düz sözlərdən utansın. 

 

Saf ülfəti, ünsiyyəti pozanlar, 

Ona-buna dərin quyu qazanlar, 

Düzü tərsə, tərsi-düzə yozanlar,            

Ədalətdən, həqiqətdən utansın. 

 

Nəfisinə, tamahına uyanlar, 

Harın-harın yeyib-içib doyanlar, 
Öz xalqını çalıb-çapıb soyanlar, 

El-obadan, cəmaətdən utansın. 
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Öz xalqına açıq-aşkar qəsd edən, 

Yeməmişdən, içməmişdən məsd edən,  

Astarını çevirərək üst edən, 

Ölüb-itsin, xəcalətdən utansın. 

            

İgid gərək düz gedəni əyməsin, 

Atasına-anasına söyməsin, 

Heçkimsənin qəlbinə də dəyməsin, 

Sağlam fikir, düz niyyətdən utansın. 

 

Ar-namusu, qeyrətini atmasın, 

Şərəfini-şöhrətini satmasın, 

Bəd söz deyib, bəd əməllər tutmasın, 

Abırından, ismətindən utansın. 

 

Arı olan ləkələməz adını, 

Xar eyləməz qohumunu, yadını, 

Ana bilər, bacı bilər qadını, 

Pak ülfətdən, ünsiyyətdən utansın. 

            

Sözlərimin iti ola kəsəri, 

Dəyə bilə hərkimsəyə səməri, 

Könüllərdən silinməyə əsəri, 

Məna dolu məziyyətdən utansın. 

 

İnsan gərək incitməsin insanı, 

Yalvartmasın, yoncutmasın insanı, 

Tikan qoyub soncutmasın insanı, 

Ədəb-ərkan, mərifətdən utansın. 

 

Hərkəs gərək ədəb-ərkan gözləyə, 

Düz fikirə, doğru yola səsləyə, 

İnsanlara qayğı çəkib bəsləyə, 

Quran, kitab, təriqətdən utansın. 

 

                                 Cəmil Əkbər    27. 07 – 1987 
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105. UTANSIN, QIZARSIN BU ZƏMANƏNİ 
 

I variant 
 

İnsanların ləyaqəti azalıb, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

Sədaqəti, səxavəti azalıb, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Vətən övladları çöllərə düşüb, 

Fitnəyə, fəsada, fellərə düşüb,  

Hərə bir diyara, ellərə düşüb, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

İnsan bir-birini qırıb qurtarır, 

Dağı sinəsinə vurub qurtarır, 

İncidib, bezdirir, yorur qurtarır, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Tutulur, çatılır qabaqlar, qaşlar,  

Vədəsiz ağarır saqqallar, başlar,  

Gödəlir ömürlər, kəsilir yaşlar, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

Açılmır qaşqabaq, açılmır beyin, 

Dərk edib işləmir, kütləşib zehin, 

Nəyaman korlaşıb, keyləşib beyin? 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Zülmün pəncəsində inləyir bəşər, 

Yarası qövr edib simləyir bəşər, 

Nəqədər ahnalə dinləyir bəşər? 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Hərə bir diyarda sökhasökdədir, 

Dağıthadağıtda, çəkhaçəkdədir, 

Bezdirib zəhlələr tökhatökdədir, 
Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
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Gör nələr etməyir ara qatanlar, 

Vəzifəyə, iqtidara çatanlar, 

Var-dövlətə, külli vara çatanlar, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Hayana baxırsan dərddir, ələmdir, 

Əyərdi, əksikdi, kəmdiki-kəmdir, 

Könül rübabımız pəsdədir, bəmdir, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Haçandan bəridir qurtarmır yaxa, 

Qalmışıq, yollara hey baxa-baxa, 

Buludlar toxunub, şimşəklər çaxa, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Vətəndən qaçırlar vətən övladı, 

Haraya, həşirə yetən övladı, 

Bəsləyib cücərən, bitən övladı, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Saya gətirməyir insan-insanı, 

Sorulur zülalı, çəkilir şanı, 

Baxanın, görənin qaralır qanı, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

Qırırlar, tökürlər millət-milləti, 

Salırlar araya zülmü-zilləti, 

Artırırlar küdurəti, şiddəti, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Ədalətdən, həqiqətdən əsər yox, 

Sədaqətdən, səxavətdən səmər yox,  

Qanunda, qaydada söz yox, kəsər yox,  

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Qurulmur haq divan, verilmir fərman, 

Tapılmır dərdləri sağaldan dərman, 

Tarla dəbdən düşüb, işləmir xırman, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
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Haçandan bəridir qalmaqaldayıq, 

Vurhavur, qırhaqır, çalhaçaldayıq, 

Oxu bu naməni gör nə haldayıq? 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                   

Qəhətlikdə yaşamalı olmuşuq, 

Arvadları boşamalı olmuşuq, 

Qəm yükünü daşımalı olmuşuq, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Ədəbin, ərkanın sorağı gəlmir, 

Qaralıb sönübdür, çırağı gəlmir, 

Həyat daddan düşüb, marağı gəlmir,  

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.            

                                         

İnsanoğlu kamalını itirib, 

Tutarını, sambalını itirib, 

Mənliyini, camalını itirib, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

Dövranını şərafətlə sürən yox, 

Zəhmətinin meyvəsini dərən yox, 

Ülvi-istək, məhəbbəti görən yox, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Ləkələr yaxılıb ağ ürəklərə, 

Xəsdəlik bilməyən sağ ürəklərə,  

Dağlar çəkilbdir dağ ürəklərə, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Ədalət naminə söz demək olmur, 

Həqiqət acıdır, düz demək olmur, 

Məqamı çatanda tez demək olmur, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Gözəl dövranımız pozuldu getdi, 

Çevrilib tərsinə yozuldu getdi, 

Xətir, hörmət-izzət azaldı getdi, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.                                                        
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Gör haçandan qəbahətdən çıxanmır, 

Kinküdurət, ədavətdən çıxanmır,  

Giley-güzar, şikayətdən çıxanmır, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

Övladı-bəşərə yolu azdırır, 

Qajları ayırıb, qolu azdırır, 

Bakirə qızları, dulu azdırır, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

Ləyaqət əhlində mənlik qalmayıb, 

Əvvəlki kefdamaq, şənlik qalmayıb, 

Elə sanıb olan eylik qalmayıb, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

Hamı intizarda, heyrət içində, 

Düşüb həyəcana, firqət içində, 

Qalıbdı müsibət, dəhşət içində, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Nə yaxşıya, nə yamana baxan var, 

Nə küsənə, nə umana baxan var, 

Din - məzhəbə, nə imana baxan var,  

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Deyib-danışmaqla söz əsər etmir, 

Dərin əsər etmir, üz əsər etmir,  

Doxsan əsər etmir, yüz əsər etmir, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

İnsan birbirindən aralı gəzir, 

Qəlbi xoflu gəzir, qaralı gəzir,  

Oralı axtarır, buralı gəzir, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Haçandan bəridir kəsilmir dava, 

Zəhərə qarışır tərtəmiz hava, 

Aranı-bərəni qatırlar yava, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
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Ünsiyyət-ülfətdə yalan çoxalıb, 

Əllərdə, ayaqda qalan çoxalıb,  

Saralan, soluxan, solan çoxalıb, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Haçandan bəridir cəhalətdəyik, 

Durğunluq, ölgünlük, sükunətdəyik, 

Güzaran ağırdır, səfalətdəyik, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                 

Abır, ismət, həya yoxdur arada, 

Təmiz vicdan, qayə yoxdur arada,  

Təlim verən dayə yoxdur arada, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

Böyük-kiçik möhtac qalıb çörəyə, 

Xəmir çatmır yapmaq üçün kürəyə, 

Duz da qıtdır, atmaq üçün xörəyə, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

Xainlik, xəbislik qəlbləri didir, 

Özü də bilməyir nə məqsəd güdür, 

Hayandan gəlibdir, hayana gedir? 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Açılmır insanın qabağı-qaşı, 

Ağarır vədəsiz saqqalı, başı, 

Azalmır, qurtarmır naşıdan-naşı, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Karına çatmayır qardaş-qardaşın, 

Qəsdinə durubdur yoldaş-yoldaşın, 

Taytuş-taytuşunun, çağdaş-çağdaşın, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Qalmışıq ehtiyac, qıtlıq içində, 

Acız, füqəralıq, kütlük içində,  

Ətalət, durğunluq, süstlük içində, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
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Çəkilən zəhmətin bəhrəsi artmır, 

Düyçəsi əyrilib, cəhrəsi artmır,  

Qatığı çoxalıb, nəhrəsi artmır, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                        

Əzən-əzməyində, bezən-bezməkdə, 

Batan-batmağında, üzən-üzməkdə, 

Darıxan-darıxır, dözən-dözməkdə, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

              Cəmil Əkbər  20. 09 – 1995 

                                

 

106. UTANSIN, QIZARSIN BU ZƏMANƏNİ 
                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          II variant 

 
 

Hayana baxırsan pislər çoxalıb, 

Zalımlar, bədxahlar, nəslər çoxalıb, 

Höcətlər, inadlar, tərslər çoxalıb, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Yaxşılar yerində yaman çoxalıb, 

Dağların başında duman çoxalıb, 

İnciyən, küsənlər, uman çoxalıb, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Yetirə bilməyir nər kişiləri, 

İgid kişiləri, ər kişiləri, 

İnci kişiləri, zər kişiləri, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
 

Tülküləri, çaqqalları bəsləyir, 

Möhtəkiri, baqqalları bəsləyir, 

Həyasızı, naqqalları bəsləyir, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

                                                      

Qədrini bilməyir kamal əhlinin, 

Əqidə əhlinin, amal əhlinin, 

Mənəvi gözəllik, camal əhlinin, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
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Nəqədər ucalan zirvədən endi, 

Alışıb yanmadı qarsıxdı, söndü, 

Tarixin təkəri geriyə döndü. 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Kimlər ayaq oldu, kimlər baş oldu,              

Kimlər üzük oldu, kimlər qaş oldu,         

Kimlərə göz verdi, kimlər çaş oldu,                 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Kimlər məğlub oldu, kimlər bac aldı?  

Kimlər zəfər çaldı, kimlər tac aldı?        

Kimlər cavan getdi, kimlər qocaldı? 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Kamal sahibinə kütdü dedilər, 

Havayı, müqəvva, bütdü dedilər,  

Etdiyi xidmətə qıtdı dedilər, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  
 

                          Cəmil Əkbər 
 

 107. UTANSIN, QIZARSIN BU ZƏMANƏNİ 
 

III variant 
 

Gör kimləri kimsələrə tay etdi? 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

Kimi nökər etdi, kimi bay etdi? 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Kimləri ucaltdı, kimi endirdi?        

Kimi alışdırdı, kimi söndürdü?       

Kimlərə sus dedi, kimi dindirdi 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

                                                        

Ayaq da dəyişib, baş da dəyişib, 

Mizan tərəzi də, daş da dəyişib, 

Fikir də, xəyal da, huş da dəyişib, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.                                                         
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Kimlərə get dedi, kimə gəl dedi?  

Kimə yaqut dedi, kimə ləl dedi?       

Kimə ağla dedi, kimə gül dedi?   

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Kimə qovğa dedi, kimə qal dedi, 

Kimə tirmə dedi, kimə şal dedi, 

Kimə doşab dedi, kimə bal dedi, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

                                                        

Kimə düşün dedi, kimə qan dedi? 

Kimə zülal dedi, kimə şan dedi? 

Gör kimə çor dedi, kimə can dedi? 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

              

Kimi ayaq etdi, kimi baş etdi, 

Kimə üzük verdi, kimi qaş etdi, 

Kimiyə qusdurtdu, kimi nuş etdi, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Məğlub oldu kimlər, ucaldı kimlər?        

Kimlər zəfər çaldı, bac aldı kimlər?        

Kimlər nakam getdi, qocaldı kimlər?      

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
  
Namus kimə qaldı, ar kimə qaldı? 

Yoldaş kimə qaldı, yar kimə qaldı?       

İxtiyar, sədarət, var kimə qaldı? 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 
  
İtirdi, batırdı nər kişiləri, 

İgid kişiləri, ər kişiləri,  

Nəqədər nürani pir kişiləri,  

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  
 

Namus ərşə çıxıb, ar görünməyir, 

Vəfalı dost-tanış, yar görünməyir, 

Məclislər başında tar görünməyir, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  
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Düha sahibini inkar edirlər,                 

Sitəmkar, əzrail, xünxar edirlər,          

Bu yazıq bəşəri zinhar edirlər,             

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

  

Ləyaqət əhlini gözdən saldılar, 

Nüfuzdan saldılar, üzdən saldılar,     

Fürsət ələ keçdi, tezdən saldılar,       

Utansın, qızarsın bu zəmanəni 

 

“Düşməndi” dedilər, el atasına, 

Əsrlər, qərinə il atasına,  

İncilər bəxş edən ləl atasına,  

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Şöhrət sahibləri şöhrətdən düşdü. 

Nəzərdən salındı, diqqətdən düşdü?  

Həvəsdən, təpərdən, riqqətdən düşdü?           

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Davalar kəsməyir, dalaşlar artır, 

Həyəcan çoxalır, təlaşlar artır,  

Səksəkə, qal-qovğa, vuruşlar artır, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Ünsiyyət-ülfəti yalan bürüyür, 

Xəzana qərq olub, solan bürüyür,  

Züy tutub nağara, çalan bürüyür, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Hayana  baxırsan sükunətdəyik,  

Bataqlıq, çamırlıq, üfunətdəyik, 

Durğunluq, ölgünlük, ətalətdəyik, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Gör kimləri kimsələrə tay etdi? 

Kimləri dirçəltdi, kimi zay etdi? 

Kimi nökər etdi, kimi bəy etdi? 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  
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Saxlaya bilməyir hünərpərvəri, 

Qeyrətli, şöhrətli vətənpərvəri, 

Fəzilət sahibi insanpərvəri, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Hayana baxırsan gədə çoxalıb, 

Qəlbləri sındıran zədə çoxalıb,  

Şərəfsiz, şöhrətsiz dədə çoxalıb, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

                           Cəmil Əkbər  6. 10 - 1995 
                                           

 

108. UTANSIN, QIZARSIN BU ZƏMANƏNİ 

 

IV variant 
 

Kamal sahibini kamalsız etdi, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

Çəkidə, tutarda sambalsız olub,            

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Nəqədər mərd igid pozuldu getdi,        

Hərə bir diyarda yozuldu getdi,  

İnlədi, sızladı, sozaldı getdi, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Gözəl dövranımız pis günə qaldı,   

Düşüb müsibətə, nəs günə qaldı,          

Höcət günə qaldı, tərs günə qaldı,        

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Haçandan bəridir ədavətdəyik, 

Avamlıq içində cəhalətdəyik,              

Giley, güzar, qeybət şikayətdəyik,  

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  
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Bəşərin övladı səhv yolu cızır,         

Sağını yanılıb, solunu azır,                

Daim birbirinə quyular qazır,           

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

Çox mənəm deyənlər mənliksiz qalıb, 

Çatılıb qaşqabaq, şənliksiz qalıb, 

Qırılıb qanadı, lələksiz qalıb, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Ömür-gün çürüyür zillət içində, 

Həyəcan, səksəkə, heyrət içində,  

Düşüb həsrətlərə firqət içində, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Ürəkdən keçəni düz demək olmur, 

Məqamı çatanda tez demək olmur,  

Gəlir təlatümə, döz demək olmur, 

Utansın, qızarsın bu zəmanəni.  

 

Əzəldən var-yoxu sözdü gövhəri,      

Haçandır axtarır, tapmır müştəri,                

Bu dövran yorubdur Cəmil Əkbəri,  

Utansın, qızarsın bu zəmanəni. 

 

                                                             Cəmil Əkbər  14.04 – 1996 
                                  

109. NECƏ QINAMAYIM BU ZƏMANƏNİ 

 

Tutulan qabağı, qaşı gördükcə,  

Ağaran saqqalı, başı gördükcə, 

Hər addımbaşında naşı gördükcə, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?                     

 

Yurdu qoyub qaçanlar da çoxalıb,  

Yad ellərə köçənlər də çoxalıb, 

Qanad alıb uçanlar da çoxalıb,  

Necə qınamayım bu zəmanəni?                     
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Kinküdurət, ədavətlər çoxalır,   

Qəsd-qərəzlər, xəyanətlər çoxalır, 

Yalan-yanlıc bəyanətlər çoxalır, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Nəqədər zirvədən endi, qalmadı, 

Məhşər ayağında dindi, qalmadı, 

İlqardan-imandan döndü, qalmadı,                 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Meydan verilibdir gicoğlu gicə,  

Qaydaya, qanuna, kəcoğlu kəcə,  

Haqqa ədalətə öcoğlu öcə,                            

Necə qınamayım bu zəmanəni?   

 

Çalanlar, çapanlar çəkilir başa, 

Yatırlar ürəyə, gəlirlər xoşa,  

İxtiyar sahibi uyub daş-başa,  

Necə qınamayım bu zəmanəni? 

  

Ləyaqət əhlini çirkin edirlər, 

Salırlar həvəsdən, bədbin edirlər,  

Pozub əhvalını, qəmgin edirlər,  

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Xainləri, xəbisləri bəsləyir,  

Nanəcibi, naqisləri bəsləyir, 

Acgözləri, hərisləri bəsləyir, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

İtirir, batırır kamal əhlini,                                

Mənəvi gözəllik camal əhlini,                     

Əqidə əhlini, amal əhlini, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?   

 

Nəqədər ağrıdır başı-beyini,  

Pozur kefimizi, açmır eyini,                           

Kütləşdirir, korlaşdırır zehini,  

Necə qınamayım bu zəmanəni?  
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Güzəran pisləşir, karvan pisləşir,  

Yolu çaşbaş düşüb, sarvan pisləşir,              

Zəmanə bəd gəlir, dövran pisləşir, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Dinləyib baxan yox, yolgöstərənə, 

Sağlam fikirləri bol göstərənə, 

Sağı tanıdana, sol göstərənə, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Çoxalıbdı qeyrətsizi dünyanın, 

Şərəfsizi, şöhrətsizi dünyanın,  

İnsafsızı, mürvətsizi dünyanın, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?        

       

Zəhmət sahibini yada salan yox, 

Haqqını verərək xoda salan yox,                    

Ünsiyyət-ülfəti dada salan yox, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Gör kimdi ucalan, kimdi enənlər? 

Kimdi alışanlar, kimdi sönənlər? 

Kimlərdi susanlar, kimdi dinənlər? 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Səhv qərar çıxardır naşıdan-naşı, 

Düyünlər vururlar, çatırlar qaşı,  

Tökmür, ətəyində saxlayır daşı,  

Necə qınamayım bu zəmanəni? 

  

Hiyləgər, dələduz verib əl-ələ, 

Salırlar aləmə yaman vəlvələ, 

Qoymayır bu bəşər əmələ gələ, 

Necə qınamayım bu zəmanəni? 

  

İnsanövladında azalıb vəfa, 

Çoxalıb hər yanda əziyyət, cəfa, 

Kütləşib beyinlər, keyləşib qafa, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  
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Baxdıqca insanın qaralır qanı, 

Cahillik bürüyüb Azərbaycanı, 

Gədələr tapdayır şöhrəti, şanı, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Hayana baxırsan nadan başdadır, 

Yolunu tərsinə adan başdadır, 

Haqqı-say sümürüb udan başdadır, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Dərk edib qananlar zillətə düşüb,                  

Qüssəyə, kədərə, hillətə düşüb, 

Əzab-əziyyətə, zülmətə düşüb,  

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

İnsanam deyənə söz demək olmur,  

Ürəkdən keçəni düz demək olmur,  

Məqamı çatanda tez demək olmur, 

Necə qınamayım bu zəmanəni? 

  

Nəqədər mərd igid əyildi getdi? 

Tapdandı, əzildi döyüldü getdi? 

Ünvanı dalınca soyüldü getdi? 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Heç kimə söz deyib qandırmaq olmur, 

Pis adət, vərdişi dandırmaq olmur,  

Çirkin əməlləri dondurmaq olmur, 

Necə qınamayım bu zəmanəni? 

  

Namus ərşə çıxıb, ər görünməyir, 

Vəfalı dost-tanış, yar görünməyir,  

Toylarda zurna, saz, tar görünməyir,  

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Hörmət də qoyulmur ağsaqqallara, 

Dərin düşüncəli pürkamallara, 

Dünya yola salmış əhli-hallara, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  
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Çox mənəm deyənlər hörmətdən düşdü, 

Şərafətdən düşdü, şöhrətdən düşdü, 

Nəzərdən yayındı, diqqətdən düşdü, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Hayana baxırsan divanəlikdir, 

Soyuqluq, sönüklük, biganəlikdir, 

Xətadır, bəladır, həngaməlikdir, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Meydan verilibdir dələduzlara, 

Qanısoyuqlara, qəlbi buzlara, 

Özündən bədgüman hoqqabazlara, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Fürsət də, imkan da başıboşundur, 

Vicdansız, məsləksiz, qəlbidaşındır, 

Filə hücum çəkən alabaşındır, 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Gör kimləri, kimsələrə tay etdi? 

Kimi ulduz etdi, kimi ay etdi? 

Kimi nökər etdi, kimi bəy etdi? 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Ayaq da dəyişib, baş da dəyişb, 

Mizan tərəzi də, daş da dəyişb,  

Fikir də, xəyal da, huş da dəyişb,  

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Gör kimə get dedi, kimə gəl dedi? 

Kimə inci dedi, kimə ləl dedi? 

Kimə diril dedi, kimə öl dedi?  

Necə qınamayım bu zəmanəni? 

  

Kimə qara dedi, kimə  al dedi? 

Kimə tirmə dedi, kimə şal dedi? 

Kimə doşab dedi, kimə bal dedi? 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  
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Kimi ayaq etdi, kimi baş etdi? 

Kimi məst eyləyib, o sərxoş etdi? 

Kimləri qusdurdu, kimi nuş etdi? 

Necə qınamayım bu zəmanəni?  

 

Namus kimə qaldı, ar kimə qaldı? 

Bağlar kimə qaldı, bar kimə qaldı? 

Sazandar, tarizən, tar kimə qaldı? 

Necə qınamayım bu zəmanəni? 

  

Aran kimə qaldı, dağ kimə qaldı? 

Bağban kimə qaldı, bağ kimə qaldı? 

Bostan kimə qaldı, tağ kimə qaldı? 

Necə qınamayım bu zəmanəni? 

  

Oba kimə qaldı, el kimə qaldı? 

Gülşən kimə qaldı, gül kimə qaldı? 

Muğan kimə qaldı, Mil kimə qaldı? 

Necə qınamayım bu zəmanəni? 

  

Dövran kimə qaldı, kef kimə qaldı? 

Zurna kimə qaldı, dəf kimə qaldı? 

Qorxu kimə qaldı, xof kimə qaldı? 

Necə qınamayım bu zəmanəni? 

 

Cəmil Əkbər bu dövrandan danışma,  

Elin dərdi çox ağırdı soruşma,  

Zaman bəddir, gəl onunla barışma,   

Necə qınamayım bu zəmanəni?  
 

                      Cəmil Əkbər  24. 09 – 1995 

                                           

110. NECƏ KÜSMƏYİM? 
 

I variant 
 

İnsanoğlu insanları bezdirir, 

Sitəm edib dağı-daşı gəzdirir, 

İşgəncəyə, müsibətə dözdürür, 

Beylə zəmanədən necə küsməyim? 
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Yaxşıları gözdən salır pisləri, 

Xeyirxahı gözdən salır nəsləri, 

Yolavermir, inadları tərsləri, 

Beylə zəmanədən necə küsməyim? 

 

Gecə-gündüz al qanımız qaralır, 

Gendünyamız başımıza daralır, 

Bağçamızda güllərimiz saralır, 

Beylə zəmanədən necə küsməyim? 

 

Xainləri, xəbisləri azalmır, 

Nanəcibi, naqisləri azalmır, 

Bədəsili, bədcinsləri azalmır, 

Beylə zəmanədən necə küsməyim? 

 

Abırsıza, hərzəkara göz yumur, 

Təqsirkara, sitəmkara göz yumur,  

Boşboğaza, nəğməkara göz yumur, 

Beylə zəmanədən necə küsməyim? 

 

Bədxahları, ziyankarı var onun, 

Əzazili, zülümkarı var onun,  

Aravuran fitnəkarı var onun, 

Beylə zəmanədən necə küsməyim? 

 

Həyasızı, arsızları az deyil, 

Müqəvvatək karsızları az deyil,  

Ulğunsayaq barsızları az deyil, 

Beylə zəmanədən necə küsməyim? 

 

Aranı-bərəni qatanlar da var,  

Qəflətlər içində yatanlar da var,  

Bədişlər törədən, tutanlar da var, 

Beylə zəmanədən necə küsməyim? 

 

Görə-görə kor olanlar var hələ, 

Eşitsə də kar olanlar var hələ, 

Əqrəb, iblis mar olanlar var hələ, 

Beylə zəmanədən necə küsməyim? 
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Görnəqədər qaşqabaqlar çatılır? 

Yaxşı-pisə, pis yaxşıya qatılır? 

Namus, qeyrət pulparaya satılır? 

Beylə zəmanədən necə küsməyim? 
 

                            Cəmil Əkbər  19. 10  – 1995                                                                                

 

111. NECƏ KÜSMƏYİM? 
 

II variant 

 

 

Abırtanımazdan, həyabilməzdən, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

Təlimi almayan dayəbilməzdən, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Xətiri anlayıb, hörmətqanmazdan, 

İnsafı tanıyıb, mürvətqanmazdan,  

Ar-namus gözləyib, qeyrətqanmazdan, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Nə xidmət göstərir, nə zəhmət qanır, 

Nə məna, nə məzmun, nə hikmət qanır,  

Nə xalqı düşünür, nə millət qanır,   

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Bəşəri bəyənmir, cahanı sevmir, 

Dövranı xoşlamır, zamanı sevmir, 

Qanmazı tanımır, qananı sevmir,  

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

              

Böyükdən utanmır, kiçiyi sanmır, 

Deyirsən eşitmir, demirsən qanmır, 

Dünya alışsada bir tükü yanmır, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Əl çəkmək istəmir qəbahətindən, 
Xainlik, xəbislik, ədavətindən, 

Avamlıq, nadanlıq, cəhalətindən, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
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Nə qohumdan, nə qardaşdan utanır, 

Nə həmkardan, nə sirdaşdan utanır, 

Nə taytuşdan, nə çağdaşdan utanır,  

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Anlayıb qanmayır yaxşı-yamanı, 

Nə dini yad edir, nə də imanı, 

Silməyir gözündən qara dumanı, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Mərdləri-namərdə satan adamdan, 

Qərq olub qəflətdə yatan adamdan, 

Şər deyib aranı qatan adamdan, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
 

                             Cəmil Əkbər  9. 10 – 1993 

                                     

                                

 112. NECƏ KÜSMƏYİM? 

 

III variant 
 

Zəhmətsiz, xidmətsiz yeyən oqədər? 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

Toxunub qəlbimə dəyən oqədər? 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Abırsız, ismətsiz sırtıqlar artıb, 

Ellərin varına ortaqlar artıb, 

İnsan cərgəsində artıqlar artıb,  

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Onları gördükcə ağrıyır başım, 

Tutulur qabağım, çatılır qaşım,  

Sarsıyır xəyalım, dağılır huşum, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
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Lovğa, yekəxana, ədəbaza bax, 

Özündən bədgüman, hoqqabaza bax,  

Dondan-dona düşən modabaza bax, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Danışıb, söyləyib dinirsən olmur, 

Çəkilib yerində, sinirsən olmur,  

Dərdini açırsan, deyirsən olmur, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

      

Tüfeyli, sərsəri, tənbəl oqədər? 

Həyat yollarında əngəl oqədər?  

Qalmaqal törədən cəncəl oqədər? 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Bülbüllər azalıb, qarğa çoxalıb, 

Vəzifə sahibi, darğa çoxalıb,  

Karsala qulaqda sırğa çoxalıb, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Sərsəri, kəmağıl, keylər çoxalıb, 

Gicbəsər, dəngəsər, səylər çoxalıb, 

Əsilsiz, nəsilsiz bəylər çoxalıb,  

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

Ünsiyyət-ülfəti pozan oqədər, 

Şər-böhtan danışıb, yazan oqədər, 

Yolunu tərsinə azan oqədər, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

İlahi nəqədər ara qatan var? 

Zəhmətsiz dövlətə, vara çatan var? 

Əcəlsiz məzara, gora çatan var? 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

İlqardan-imandan dönən oqədər, 

Alışıb-yanmamış sönən oqədər, 

Vədəsiz mövqedən enən oqədər, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
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Başımı dəng edir zayoğlu zaylar, 

Laqeyid, biganə, keyoğlu keylər, 

Xəsis oğlu xəsis, göyoğlu göylər, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
 

Yoluna düzəlmir söz qanmayanlar, 

İşarə anlayıb, göz qanmayanlar, 

Mətləbi, mənanı düz qanmayanlar, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
 

Nəqədər xain var, xəbis var Allah?! 

Nanəcib, namərd var, naqis var Allah?!  

Naxələf övlad var, varis var Allah?!  

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
 

İlqarı-imanı pozan birdimi? 

Doğrunu tərsinə yozan birdimi? 

Ayaqlar altından qazan birdimi? 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
 

Bir deyil, beş deyil nadan gədələr, 

Təlimdən yarımçıq dadan gədələr,  

Haqqı-say sümürüb udan gədələr, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
 

Gəşd edir zəmanə, dövran belədir, 

Köç gedir, dayanmır, kavran belədir, 

Başbilən elədir, sarvan belədir, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
 

Sinəmdə döyünən ürək daş deyil, 

Arzular, istəklər, dilək boş deyil, 

Fikir təlatümdə, hələ qış deyil, 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 
 

Neyləyim ay Cəmil, belədir qəlbin?! 

Zərifdir, həssasdır, pilədir qəlbin?!  

Cahil dünyasında kölədir qəlbin?! 

Necə inciməyim, necə küsməyim? 

 

                          Cəmil Əkbər 11. 10 – 1993                                             
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 113. BU ZƏMANƏYƏ? 

 

Yaman incimişəm, yaman küsmüşəm, 

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 

İnamımı, ümidimi kəsmişəm, 

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 

 

Arvad yerində döy, ər yerində döy, 

İgid yerində döy, nər yerində döy, 

Xeyir yerində döy, şər yerində döy,  

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 

 

Ayaq düz yerimir, baş düz işləmir, 

Qabaqlar çatılıb, qaş düz işləmir,  

Xəyal çaşbaş qalıb, huş düz işləmir,  

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 

 

Şahin, tərlan, kor yapalaq sar olub, 

İdrak sahibləri eldə xar olub,  

Gen dünyası başlarına dar olub,  

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 

 

Haçandan bəridir cəhalətdəyik, 

Hər addımbaşında qəbahətdəyik, 

Bilən yox nə fikir, nə adətdəyik? 

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 

 

Düha sahibinə lağ eyləyirlər, 

Çıxıb əndazədən ağ eyləyirlər, 

Çəkib sinələrə dağ eyləyirlər, 

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 

 

Hər gəda oğluna bəysən deyirlər, 

Alimə, loğmana keysən deyirlər,      

Kütbeyin, kəmağıl, səysən deyirlər, 

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 
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Xidmət sahibini yada salan yox, 

Naxələf, xoryadı oda salan yox, 

Ünsiyyət-ülfəti dada salan yox, 

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 

 

Böyük, kiçik, ağsaqqalı sayan yox, 

Dünyagörmüş əhli-halı sayan yox,  

Hərkəsdəni öz yerinə qoyan yox,  

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 

  

Deməyə, yazmağa sözüm qurtarıb, 

Xörəyə tökməyə duzum qurtarıb, 

Seyrinə dalmağa gözüm qurtarıb, 

Nə deyim, danışım bu zəmanəyə? 

 

                            Cəmil Əkbər  8. 10 – 1995 

                                       

114. DÖVRÜ-ZAMANDIR? 

 

Hiyləgər, dələduz, bic əyyamıdır, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 

Haqqa-ədalətə kəc əyyamıdır, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 

 

Çoxunun düzgünlük xoşuna gəlmir, 

Beyninə işləmir, başına gəlmir, 

Xəyalına gəlmir, huşuna gəlmir, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
 

Kamal sahibini dinləyən yoxdur, 

Dərdindən hal olub, inləyən yoxdur, 

Qövr edib yarası simləyən yoxdur, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
 

Dünyagörmüş ağsaqqalı sayan yox,  

Dərdbiləni, əhli-halı sayan yox,  

Dürdəhanı, pürkamalı sayan yox, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
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Sərsəri, kəmağıl, giclər çoxalıb, 

Qanuna-qaydaya öclər çoxalıb, 

İnadlar, höcətlər, ləclər çoxalıb, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
 

Üzlərdə, gözlərdə həya görünmür, 

Təlimi düz verən dayə görünmür,  

Qanundan, qaydadan sayə görünmür, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 

 

Namərdlər mərdlərin bədinə gedir, 

Xainlik, xəbislik qəlbini didir, 

Özü də bilməyir nə məqsəd güdür? 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
 

Hamı at çapırır tamaha sarı, 

Xətaya, bəlaya, günaha sarı, 

Baxan yox uğurlu sabaha sarı, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
 

Arvad kişi olub, kişilər arvad, 

Bürüyüb hər yanı ah, nalə, fəryad, 

Qınayıb deyən yox, ay evi bərbad?! 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
 

 

Nadanlıq, cəhalət qəlblərə dəyir, 

Artırıb dərdləri, vüqarı əyir,  

Görən yox bədişdən ömürlük xeyir, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
 

Tər tökmədən narın-narın yeyirlər, 

Altdan-üstdən, zərzibadan geyirlər, 

Meydan açıb öz-özünü öyürlər, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
 

Filə hücum çəkir alabaş indi, 

Sanırlar özünü diribaş indi, 

Qalmışıq nəyaman biz çaşbaş indi, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
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Görə-görə gözü korlar çoxalıb, 

Vicdanı kəm, qəlbi darlar çoxalıb,  

Ləyaqətsiz iqtidarlar çoxalıb, 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 
 

Əbəsdir,  əsəbi korlama Cəmil! 

Hissi-həyəcanı zorlama Cəmil! 

Heyifdir didəni torlama Cəmil! 

Əcabə nə gərdiş, dövrü-zamandır? 

 

                                 Cəmil Əkbər  21. 05 - 1995 

                                         

115. HƏRƏ BİR YANDA 

                                     

Kimi alır, kimi satır, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

Kimi üzür, kimi batır, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi durur, kimi yatır, 

Kim itirir, kimi tapır?!         

Kimi qalır, kimi çatır,         

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi çalır, kimi çapır,        

Kim yayınır, kimi sapır? 

Kimi atır, kimi qapır, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi üzür, kimi batır, 

Nəsə solur, nəsə bitir,     

Kimsə susur, kimsə ötür,  

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi gedir, kimi gəlir, 

Kim eşidir, kimi bilir, 

Kim doğulur, kimi ölür, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 
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Kimi vermir, kimi verir, 

Kimi dərmir, kimi dərir, 

Kimi görmür, kimi görür, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi sönür, kimi yanır, 

Kimi qanmır, kimi qanır, 

Kimi anmır, kimi anır, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi qovur, kimi qaçır, 

Kimi səkir, kimi uçur, 

Kimi qalır, kimi köçür, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi yazır, kimi pozur, 

Kimi eşir, kimi qazır, 

Kimi çaşır, kimi azır, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi asır, kimi kəsir, 

Kimi qorxur, kimi əsir, 

Kimi bezir, kimi küsür, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi baxır, kimi pusur, 

Kimi dinir, kimi susur, 

Kimi yeyir, kimi qusur, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi karlı, kimi karsız, 

Kimi girli, kimi girsiz, 

Kimi fərli, kimi fərsiz, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi arif, kimi keydir, 

Kimi nökər, kimi bəydir, 

Kimi aqil, kimi səydir, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 218 

 

Kimi xain, kimi kəcdir, 

Kimi naqis, kimi öcdür, 

Kimi kütdür, kimi bicdir, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi bağda, kimi dağda, 

Kimi şorda, kimi yağda, 

Kimi solda, kimi sağda, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi yaxşı, kimi pisdir, 

Kimi höcət, kimi tərsdir, 

Kimi inad, kimi nəsdir, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi qohum, kimi yaddır, 

Kimi dərdli, kimi şaddır, 

Kimi sudur, kimi oddur, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Kimi gözəl, kimi çirkin, 

Kimi qəmgin, kimi nikbin, 

Kimi sadə, kimi xudbin, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Nəqədərki, yoxdu birlik, 

Yoxdu sağlıq, yoxdu dirlik, 

O yerlərdə çoxdu gerlik, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Çox çəkmişəm cəfasını, 

Görməmişəm səfasını, 

Əhdi-peyman vəfasını, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Biri kefdə, biri qəmdə, 

Biri baha, biri müftə, 

Biri qazanc, biri siftə, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 
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Biri hörmət, biri izzət, 

Biri kədər, biri ləzzət, 

Biri qüssə, biri möhnət, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Biri əvvəl, biri axır, 

Biri qalay, biri paxır, 

Biri yatır, biri baxır, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Biri tikan, biri güldür, 

Biri damla, biri seldir, 

Biri misdir, biri ləldir, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Yaşa qardaş sən də, o da, 

Qohum, qardaş, mən də, yad da, 

Nəki varsa, min bir adda, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Biri dərin, biri üzdür, 

Biri əyri, biri düzdür, 

Biri çoxdur, biri azdır,        

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Biri bezir, biri dözür, 

Biri duyur, biri sezir, 

Biri durur, biri gəzir, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Biri yatır, biri yatmır, 

Biri atır, biri atmır, 

Biri satır, biri satmır, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

Biri baxır, biri görür, 

Biri səpir, biri dərir, 

Biri çıxır, biri girir, 

Hərə bir yanda, bir yanda. 
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Cəmil Əkbər nə hay-həşir? 

Bu nə səs-küy, bu nə səmir? 

Bu nə  dözüm, bu nə səbir? 

Hərə bir yanda, bir yanda. 

 

                       Cəmil Əkbər  27. 04  – 1988 

                           

 116. HƏRƏ BİR YANDA 

 

Baş qarışıb orda-burda, 

Hərə bir yanda girlənir. 

Nırx qoyublar köhnə yurda, 

Hərə bir yanda fırlanır. 

 

Sayan yoxdu böyük kiçik, 

Alabaşdı körpə küçük, 

Ya gəl dost ol, ya da incik, 

Hərə bir yanda zorlanır. 

 

Doğru yolla gedən yoxdur, 

Hamı sanır özü haqdır, 

Kim nə desə o nahaqdır, 

Hərə bir yanda korlanır. 

 

Birinə pisdi deyirlər, 

Bədxahdı, nəsdi deyirlər,  

Höcətdi, tərsdi deyirlər, 

Hərə bir yanda xorlanır. 

 

Biri çalır, biri çapır, 

Özü üçün qala yapır, 

Fərhad olub qaya çapır, 

Hərə bir yanda varlanır. 

 

Biri yanır, biri sönür, 

Biri qalxır, biri enir, 

Biri susur, biri dinir, 

Hərə bir yanda qorlanır. 
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Biri yaxın, biri uzaq, 

Biri dönmə, biri bozax, 

Biri Özbək, biri Kazax, 

Hərə bir yanda hərlənir. 

 

Biri eyvan otaqlıdır, 

Yerli, yurdlu yataqlıdır, 

Biri qollu-butaqlıdır, 

Hərə bir yanda darlanır. 

        

Birisi şala bəzənib, 

Tirməyə, ala bəzənib, 

Eləbil lala bəzənib, 

Hərə bir yanda zərlənir.  

 

Birinə qara yaxılır, 

Az qala qəlbi sıxılır, 

Sinəsinə dağ yaxılır, 

Hərə bir yanda şərlənir. 

 

Cəmil Əkbər nə din, danış, 

Xeyir-şərə nə gəl qarış, 

Nə gileylən, nə də barış, 

Hərə bir yanda tarlanır. 

 

                            Cəmil Əkbər  27. 04 – 1988 
                           

 117. VƏTƏNSİZLƏRƏ 

 

Bilmirəm nə deyim, mən nə ad verim? 

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 

Nə tama gətirib, nə dadı verim? 

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 

 

Kişimi, arvadmı, oğulmu deyim? 

Zəhərmi, acımı, noğulmu deyim? 

Dastanlarmı yazım, nağılmı deyim? 

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 
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Ardınca boylanıb, oba nə deyir? 

Qaralan ocaqlar, soba nə deyir? 

Nənələr nə deyir, baba nə deyir? 

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 

 

İgid demək olmaz, ər demək olmaz, 

Nəhəng demək olmaz, nər demək olmaz, 

Pələng demək olmaz, şir demək olmaz, 

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 

 

Bilmirəm mərd deyim, ya namərd deyim? 

Necə yaxın bilib, ya həmdərd deyim?  

Necə qoçaq deyim, ya comərd deyim?  

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 

 

Acizmi, əfəlmi, fəqirmi deyim? 

Məzlummu, yazıqmı, səqirmi deyim?  

Məzəmmət eyləyim, təhqirmi deyim?  

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 

 

Dağlarda-daşlarda qəribsəyirlər, 

Təpiklə, dirsəklə, dümsükləyirlər, 

Naxələf övlada gülümsəyirlər, 

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 

 

Hərkəs öz yerində olsa yaxşıdır, 

Fikirə, xəyala dalsa yaxşıdır,  

Zurna, qavalını çalsa yaxşıdır, 

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 

 

Hərkəsə öz yeri daha əzizdir, 

Abı-havası da daha təmizdir, 

Daha mehribandır, daha ləzizdir, 

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 

 

Niyə deyilməyir, kimdi günahkar? 

Kimdi bu qəsd edən, kimdi zülümkar? 

Kimdi bu naxələf, kimdi sitəmkar? 

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 
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Nə deyim, onların karına çatsın? 

Namus, qeyrətinə, arına çatsın?  

Yumulan gözünə, karına çatsın? 

Didərgin, qaçqına, vətənsizlərə. 

 

                            Cəmil Əkbər  4. 10 – 1996 

                                

 118. DOĞMAMISAN 

 

Səndən incimişəm mehriban anam, 

Nə üçün sən məni bic doğmamısan? 

Bilmirəm qınayıb nə deyim sənə? 

İlqara-imana kəc doğmamısan. 

 

Halaldan tutmusan mayamı mənim, 

Məslək, əqidəmi, qayəmi mənim, 

Təlimi düz verən dayəmi mənim, 

Ünsiyyət-ülfətdə ləc doğmamısan. 

 

Hər şeyi sən mənə düz öyrətmisən,  

Doğru yol göstərib, iz öyrətmisən,  

Bir an gecikməyib, tez öyrətmisən,             

Haqqa-ədalətə  öc doğmamısan. 

 

Fikirim dolaşır, xəyalım çaşır, 

Hissim-həyəcanım qaynayıb daşır, 

Sığmır hüduduna, həddini aşır, 

Huşumu başımda dəc doğmamısan. 

 

Sən Cəmil Əkbəri belə bəslədin, 

Mehriban, səmimi, lələ bəslədin, 

Namusa, qeyrətə kölə bəslədin, 

Sərsəri, kəmağıl, gic doğmamısan. 

 

                              Cəmil Əkbər  9. 04 – 1995 
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119. BİR NİŞANƏM QALAYDI 

 

Əzəldən axıra diləyim budur, 

Xidmətimdən bir nişanəm qalaydı. 

Eşqim, məhəbbətim, ürəyim budur, 

Zəhmətimdən bir nişanəm qalaydı. 

 

Bu cahan mülkündən köçüb getməyəm, 

Əcəl şərbətindən içib getməyəm, 

Canımdan, başımdan keçib getməyəm, 

Şöhrətimdən bir nişanəm qalaydı. 

 

Keçdikcə zamanə azalmayaydım, 

Silinib qatardan pozulmayaydım, 

Dillərdə, dodaqda yozulmayaydım, 

Xislətimdən bir nişanəm qalaydı. 

 

El-obamdan çəkilməyə gözlərim, 

Yol göstərə, yol azana sözlərim, 

Könüllərdən silinməyə izlərim, 

Hikmətimdən bir nişanəm qalaydı. 

 

Sinəmə basaydım saz ilə tarı, 

Yaşadam qəlbimdə əhdi-ilqarı, 

Eşidib-bilənlər görməyə karı, 

Qeyrətimdən bir nişanəm qalaydı. 

 

Məni aldatmaya dünyanın malı, 

Atlası, qumaşı, tirməsi, şalı, 

Qırmızı, yaşılı, çəhrayı, alı, 

Niyyətimdən bir nişanəm qalaydı. 

              

Halaldan kəsb olan mayəm bəsimdir, 

Məsləyim, əqidəm, qayəm bəsimdir,  

Elimə, obama, sayəm bəsimdir, 

İsmətimdən bir nişanəm qalaydı. 
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Ellərin gözündən düşüb getməyəm, 

Yolağında kol-kos kimi bitməyəm, 

Yaddan çıxıb birdəfəlik itməyəm, 

Qiymətimdən bir nişanəm qalaydı. 
 

Haqqı-ədaləti saxlaya biləm,  

Axtarıb, arayıb yoxlaya biləm,  

Səksəni, doxsanı haxlaya biləm, 

Qüdrətimdən bir nişanəm qalaydı. 

              

Özgələr varına həris olmayam, 

Yuğurub yapmamış varis olmayam, 

Nanəcib, naxələf, naqis olmayam, 

Cürətimdən bir nişanəm qalaydı. 
 

Əsiri o yana keçsə də yaşım, 

Düşünüb, dərk edib gətirə huşum, 

Ağarıb getsə də, saqqalım, başım, 

Diqqətimdən bir nişanəm qalaydı. 
 

Vüqarım, qamətim əyilməyəydi, 

Ünvanım dalınca söyülməyəydi,  

Haqqısay arada yeyilməyəydi, 

Ziynətimdən bir nişanəm qalaydı. 
 

Sönməyə qəlbimin eşqi-həvəsi, 

Gələydi-gedəydi ilıq nəfəsi, 

Hey olaydı səadətin müjdəsi, 

Riqqətimdən bir nişanəm qalaydı. 
 

Hər yerdə söylənə mehribanlığım, 

Ülfət-ünsiyyətdə istiqanlığım, 

İnsanlıq naminə ol insanlığım, 

Mürvətimdən bir nişanəm qalaydı. 

              

Düşəydi sözlərim dilə-dodağa, 

Danışana verilməyə qadağa, 

Can getsədə el yolunda sadağa, 

Söhbətimdən bir nişanəm qalaydı.  

 

                               Cəmil Əkbər  2. 05 – 1986   



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 226 

 

 120. O BOĞSUN 

 

Qoy var olsun ürəklərdə məhəbbət, 

Kinküdurət, ədavəti o boğsun. 

Tüğyan etsin diləklərdə məhəbbət, 

Avamlığı, cəhaləti o boğsun. 

 

Ünsiyyətdə qərar tutsun sədaqət, 

Xətir-hörmət, insaf-mürvət kəramət, 

İnsanlardan-insanlara ənaət, 

Xəta-bəla qəbahəti o boğsun. 

 

Hakim olsun yer üzündə ədalət, 

Doğruluqlar, düzgünlüklər, həqiqət, 

İnsanoğlu qoy çəkməsin xəcalət, 

Xainliyi, xəyanəti o boğsun. 

 

Ürəklərdə hökm eyləsin təpərlər, 

Xəyanətsiz, xəsarətsiz zəfərlər, 

Bu xilqəti qoy boğmasın qəhərlər, 

Dedi-qodu, şikayəti o boğsun. 

 

Qəlbimizdə cövlan etsin məharət, 

Sevda dolu eşq-həvəs, hərarət, 

Hökmü-qərar, ixtiyarat, sədarət, 

Yoxsulluğu, səfaləti o boğsun. 

              

Qoy var olsun yer üzündə ləyaqət, 

Zərifliklər, incəliklər, lətafət, 

Ətir saçsın ünsiyyətdə təravət, 

Bəd fikiri, nəs adəti o boğsun. 

 

Ürəklərdən azalmasın dəyanət, 

Xeyir sözlər, şad xəbərlər, bəyanət, 

Dolaşmasın, cismi-canda xəyanət, 

Qəsd-qərəzi, cinayəti o boğsun. 
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Cəmil Əkbər fərasəti xoşlayır, 

İgidliyi, cəsarəti xoşlayır,  

Bacarığı, məharəti xoşlayır,  

Durğunluğu, ətaləti o boğsun. 

 

                                   Cəmil Əkbər  29. 02 – 1989 

      

 121. PÖHRƏLƏNMƏSİN 

 

Bilmirəm nə deyim, necə yazım mən? 

Cəhalət göyərib pöhrələnməsin. 

Səhər, günortamı, gecə yazım mən? 

Qəbahət göyərib pöhrələnməsin. 
 

Qal-qovğa törəyib dava olmasın, 

Zəhərə qarışmış hava olmasın, 

Ara qarışdıran yava olmasın,  

Fəlakət göyərib pöhrələnməsin. 

 

Usanıb canından bezən olmasın,  

Avarə dolanıb, gəzən olmasın,  

Nadan cəfasına dözən olmasın, 

Müsibət göyərib pöhrələnməsin. 

 

Sözlərimin səmərini görələr, 

Bağlarından bəhrəsini dərələr, 

Müjdəsini, nəmərini verələr, 

Xəyanət göyərib pöhrələnməsin. 

 

Ünsiyyət-ülfətdə nəzakət ola, 

Xeyirxahlıq ola, fəzilət ola,  

Nəciblik, zəriflik, məlahət ola,  

Ədavət göyərib pöhrələnməsin. 

 

Mərhəmət, kəramət azalmayaydı, 

İnsanlıq, ləyaqət pozulmayaydı,  
Ayaqlar altından qazılmayaydı, 

Küdurət göyərib pöhrələnməsin. 
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İnsan birbirilə canhacan ola, 

Səmimi, mülayim, mehriban ola,  

Könüllər diyarı çıraqban ola,  

Rəzalət göyərib pöhrələnməsin.        

       

Gileylər, güzarlar, qeybət kəsilə, 

Qəm-qüssə, dərd-məlal, möhnət kəsilə, 

Yersiz danışıqlar, söhbət kəsilə, 

Cinayət göyərib pöhrələnməsin. 
 

Könüllər mülkünə yara dəyməyə, 

Xəsarət yetişib para dəyməyə, 

Ləkə yapışmaya,  qara dəyməyə, 

Şikayət göyərib pöhrələnməsin. 
 

Cəmil Əkbər, nə bacarsan yaz, yarat, 

Sakit olub, gün keçirmə farağat, 

Harda varsa ətaləti qov, çıxart, 

Sükunət göyərib pöhrələnməsin. 
 

                             Cəmil Əkbər  23. 06 – 1994 

                                  

122. GÖZLƏRİN 

Boylanıb baxanda canını ala.19                          

Alanda da belə ala gözlərin.  

Bütün varlığına vəlvələ sala,20    

Salanda da belə sala gözlərin. 

 

Polad ürəkləri muma döndərə, 

Vurub sərt qayanı şuma döndərə, 

Əridib, yağ edib şama döndərə,21     

Olanda da belə ola gözlərin. 

 

 
19 İkinci  variant:  Baxanda aşiqin canını ala,  
20 İkinci, üçüncü variant: 2.Bağrının başına vəlvələ sala 3. İnsanın qəlbinə vəlvələ sala.                                     
21 İkinci  variant:  Yandırıb, yaxarıb şama döndərə.    
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Hər könül mülkündə izi qalaydı,22         

Söhbəti qalaydı, sözü qalaydı,  

Əbədi məşəli, közü qalaydı, 23               

Qalanda da belə qala gözlərin. 

 

Məşuqə, aşiqə yarayan ola,24                 

Loğmantək yaranı sarıyan ola,25           

Səksəndə, doxsanda qarıyan ola,   

Solanda da belə sola gözlərin. 

 

Görəni, biləni vəcdə gətirə,  

İlhamı artırıb, güc də gətirə,   

Şahı hüzuruna səcdə gətirə,  

Güləndə də belə gülə gözlərin. 

 

Nə ağlada, nə sızlada, güldürə,           

Nə sağalda, nə dirildə, öldürə,            

Nə istəyi, nə məqsədi, bildirə,            

Çalanda da belə çala gözlərin. 

 

Hərgün güzarına çıxıb gələydin,       

Qəlbindən keçəni kaş bir biləydin,         

Axan gözyaşına baxıb siləydin,         

Gələndə də belə gələ gözlərin.   

         

                                 Cəmil Əkbər  3. 04 – 1991 

                              

123. ALAGÖZLƏR 

 

Alagözlər, gül yanaqlar, 

Mehvərimdən qoparırlar, 

Şərbət kimi bal dodaqlar, 

Məni hara aparırlar? 

 

 
22 İkinci  variant:  Könüllər mülkündə izi qalaydı. 
23 İkinci  variant  Sönməyən məşəli, közü qalaydı. 
24 İkinci  variant  Aşiq məşuqundan yarıyan ola. 
25 İkinci  variant  İşi düz gətirib sarıyan ola. 
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Qələmqaşlar Qıratını, 

Ox kipriklər baratını, 

Yəhərləyib Düratını, 

Görən hara çapırırlar? 

 

Boylanmaqdan oldum xəsdə, 

Eşq ucundan bu həvəsdə, 

Min bir gözəl bəhsəbəhsdə, 

Məni hara uçururlar? 

 

                     Cəmil Əkbər 1981 
 

124.  AY ALAGÖZLƏR 

 
Mən səndən almışam məhəbbətimi, 

Qadasın aldığım ay alagözlər. 

Əhdimi, andımı, sədaqətimi, 

Seyrinə daldığım ay alagözlər. 
 

Səndəki nə gücdü, nə qüdrət görən?    

Can alan gözəllik, nə zinət görən?     

Hansı möcüzədi, nə hikmət görən?      

Əsiri olduğum ay alagözlər. 
 

Səndən uzaqlarda dolansamda mən, 

Oduna alışıb qalansamda mən, 

Dağılıb, talanıb sökülsəmdə mən, 

Xülyanda qaldığım ay alagözlər. 

 

Mən sənin eşqinlə yaşamışam bil, 

Cəfanı çəkmişəm, daşımışam bil, 

Qüssəni, kədəri boşamışam bil, 

Boşalıb dolduğum ay alagözlər. 

 

Sərrafam incitək qədrini billəm, 

Mehri ülfətindən sevinnəm, gülləm, 

Ayrılıb getsəm də, yenə də gəlləm, 

Yanında qaldığım ay alagözlər.            
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Fikirim, xəyalım yanında qalır, 

Zülal dodağında, şanında qalır,  

Hissim, həyəcanım canımda qalır, 

Həsrətdən solduğum ay alagözlər. 
 

                            Cəmil Əkbər 
 

125. YOXSA 

 

Özgədən özünə səxavət umma, 

Özündə sədaqət, səxavət yoxsa. 

Nə insaf, nə mürvət, kəramət umma, 

Özündə nəzakət, kəramət yoxsa. 

 

Kimsədən etiram, mərhəmət umma, 

Ləyaqət gözləmə, şərafət umma,  

Nəciblik, zəriflik, lətafət umma, 

Qəlbində əgərki mərhəmət yoxsa. 

 

Hər yetən gədədən məhəbbət umma, 

İtirib əqlini, gözünü yumma,  

Qərq olub qəflətə, çamıra cumma, 

Vətənə, xalqına xoş niyyət yoxsa. 

               

Heçkəsdən özünə mərifət umma,  

Nə Quran, nə kitab, təriqət umma,  

Ədəb-ərkan umma, şəriət umma, 

Özündə etiqat, mərifət yoxsa. 

 

Kimsədən insanlıq, ləyaqət umma, 

Fərasət gözləmə, cəsarət umma,  

Xeyirxahlıq umma, fəzilət umma,  

Özündə ülvilik, ləyaqət yoxsa. 

 

Özgədən özünə ənaət umma,  

Azadlıq gözləmə, səadət umma, 

Gözəllik, nəciblik, bu adı umma,  

Dizində, qolunda dəyanət yoxsa. 
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Nə deyim, danışım, biləsən qardaş? 

Sevinib hərzaman güləsən qardaş, 

Axan gözyaşını siləsən qardaş, 

Fikrində, zikrində xəyanət yoxsa. 

 

Qəlbinin başını duman bürüməz, 

Şübhələr bürüməz, güman bürüməz,  

Ah-nalə bürüməz, aman bürüməz, 

Kin-küdurət yoxsa, ədavət yoxsa. 

 

                            Cəmil Əkbər 

 

 126. YOXSA 

 

Nifrət sənin mövqeinə, 

Xətirin-hörmətin yoxsa. 

Uzununa, həm eninə, 

Namusun, qeyrətin yoxsa. 

        

Nifrət sənin adına da, 

Qohumuna, yadına da, 

Duzuna da, tamına da, 

Şərəfin, şöhrətin yoxsa. 

 

Nifrət sənin sözünə də, 

Astarına özünə də, 

Cığırına, izinə də, 

Abırın, ismətin yoxsa. 

 

Nifrət sənin yoluna da, 

Sağına da, soluna da, 

Bağına da, koluna da, 

Məzmunun, hikmətin yoxsa. 

        

Nifrət sənin varına da, 

Abırına, arına da, 

Yoldaşına, yarına da, 

Zəhmətin, xidmətin yoxsa. 
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Nifrət sənin gözünə də, 

Alovuna közünə də,  

Astarına üzünə də, 

Nəzərin, diqqətin yoxsa. 

 

Nifrət sənin qüdrətinə, 

Kin-küdurət, nifrətinə, 

Qəzəbinə, hiddətinə, 

İnamın, cürətin yoxsa. 

 

Nifrət sənin var halına, 

Növrağına, cəlalına, 

İdrakına, xəyalına, 

Dəyərin, qiymətin yoxsa. 

 

Nifrət sənin dövlətinə, 

Sərvətinə, nemətinə, 

Ədəb-ərkan, mərfətinə, 

Cəsarət, qüdrətin yoxsa. 

 

Nifrət sənin mənliyinə, 

Kef damağı, şənliyinə, 

Çinadana, dənliyinə, 

Təpərin, riqqətin yoxsa. 

 

Nifrət sənin genliyinə,   

Kirşanına, ənliyinə, 

Həm kölgənə, günlüyünə, 

Dövlətin, sərvətin yoxsa. 

 

Nifrət səni yetirənə, 

Calayana, bitirənə, 

Bu bəşərə ötürənə, 

Sağlam bir niyyətin yoxsa. 

 

                Cəmil Əkbər  16.  01 -  1993 
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127. YOXSA 

 

Dünya yaman çirkinləşər, 

Xətir yoxsa, hörmət yoxsa. 

Qəhər çəkib bədbinləşər, 

İnsaf yoxsa, mürvət yoxsa,  

 

Cana doyar həyasızdan, 

Əqidəsiz, qayəsizdən, 

Tərbiyəsiz, dayəsizdən, 

Abır yoxsa, ismət yoxsa,  

 

Çoxalacaq nadan kəslər, 

Yolu tərsə adan kəslər,  

Haqqı-sayı udan kəslər, 

Dəyər yoxsa, qiymət yoxsa, 

 

Kim baş əyər karsızlara? 

Söyüd kimi barsızlara?  

Biqeyrətə, arsızlara? 

Şərəf yoxsa, şöhrət yoxsa,  

 

Nə deyəsən ədəbaza? 

Yekəxana, hoqqabaza, 

Bədgümana, modabaza, 

Təpər yoxsa, riqqət yoxsa,  

 

Bağ salsan da dərən olmaz,  

Ha bar versə görən olmaz,    

Qiymətini verən olmaz,         

Nəzər yoxsa, diqqət yoxsa,  

 

Mənliyini sayan olmaz, 

Nə hiss edən, duyan olmaz, 

Söhbətinə uyan olmaz, 

Məna yoxsa, hikmət yoxsa. 
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Aralığa zülmət çəkər, 

Müsibətlər, hillət çəkər, 

Min  bir  əzab, zillət çəkər, 

Zəhmət yoxsa, xidmət yoxsa,  

 

Ünsiyyətlər korlanacaq, 

Hiss-həyəcan zorlanacaq, 

Mərd igidlər xorlanacaq,  

Sağlam arzu-niyyət yoxsa,  

 

Bəşər yolu azacaqdır, 

Ünsiyyəti pozacaqdır, 

Düzü tərsə yozacaqdır 

Bu mənəvi sərvət yoxsa,  

 

İnsanoğlu düzələn döy, 

Törpülənib nəzilən döy, 

Duyulan döy, sezilən döy, 

Namus yoxsa, qeyrət yoxsa,  

 

Xoş keçənməz günümüz də, 

Dövranımız, şənimiz də, 

Səs-küyümüz, ünümüz də, 

Nicat yoxsa, nüsrət yoxsa,  

 

Durulandöy qanımız da, 

Zülalımız, şanımız da, 

Adımız da, sanımız da, 

Haqdan gələn söhbət yoxsa,  

 

Cəmil gəzmə kamalsızla, 

Əqidəsiz, amalsızla, 

Mənən kasad, sambalsızla, 

Qeyrət yoxsa, qüdrət yoxsa.   

 

                        Cəmil Əkbər  3.06 – 1994 
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128. ÖZÜNDƏ YOXSA 

 

Hər yetən kimsənin bağına qonma! 

Zəhməti, xidməti özündə yoxsa. 

Aran, yaylağına, dağına qonma! 

Şərəfi-şöhrəti özündə yoxsa. 

             

Hər aşiq olandan Kərəm olandöy, 

Dərdləyib sinəsi vərəm olandöy,  

Tapılıb dərdinə çarəm olandöy, 

Bacarıq, məharət özündə yoxsa. 

 

Heçkəs özgələrdən umub-küsməsin, 

Xəzan olub özgə bağa əsməsin, 

Ünsiyyəti-ülfətləri kəsməsin, 

Mərhəmət, fəzilət özündə yoxsa. 

 

İtirib əqlini yoldaşam demə, 

Həmkaram, həmdəməm, sirdaşam demə, 

Mehriban bacıyam, qardaşam demə, 

Nəciblik, nəzakət özündə yoxsa. 

 

Nanəcib, namərdə hörmət eyləmə, 

Kəramət göstərib, mürvət eyləmə, 

Çənəni heç yorma, söhbət eyləmə,  

Ehtiram, mərhəmət özündə yoxsa. 

 

Aldanıb hər yağlı dillərə uyma, 

Qoşulub fitnəyə, fellərə uyma,  

Gözü qamaşdıran güllərə uyma, 

Ətiri-təravət özündə yoxsa. 

 

Hərkəsin yolunda canını üzmə, 

Çəkib zülalını, şanını üzmə, 

İtirib vaxtını, nazına dözmə, 

Sədaqət, səxavət özündə yoxsa. 
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Hər insanoğluyla oturma, durma, 

Sınaqdan çıxmayır hər bığıburma, 

Soruşub halını, kefini sorma, 

Cəsarət, fərasət özündə yoxsa. 

             

Nəqədər desən də sözə baxan yox, 

Əyriyə baxan yox, düzə baxan yox, 

Dərinə, dayaza, üzə baxan yox, 

Təpəri, riqqəti özündə yoxsa. 

 

Hər yetən quyuya suyunu tökmə, 

Tökərək tərini, zəhməti çəkmə, 

İncini, sədəfi, zərini tökmə, 

Nəzəri, diqqəti özündə yoxsa. 

 

Hayıfdı, havayı vaxtı itirmə, 

Hər qaşa, hər gözə diqqət yetirmə, 

Çoxaldıb tamını dada gətirmə, 

Dəyəri, qiyməti özündə yoxsa. 

 

Hər yetən gədənin dərdini çəkmə! 

Hədər yerə gözyaşı axıdıb tökmə! 

Dağıdıb qəlbinin bəndini sökmə! 

Namusu, qeyrəti özündə yoxsa. 

 

Hər yetən gözəldən həya gözləmə, 

Əqidə gözləmə, qayə gözləmə,  

Nadandan, cahildən dayə gözləmə,  

Abırı-isməti özündə yoxsa. 

 

Hər yetən kimsəyə can demək olmaz, 

Anla demək olmaz, qan demək olmaz, 

Açaraq süfrəni nan yemək olmaz, 

Haqqı-ədaləti özündə yoxsa. 

 

Hər səsə, hər küyə aldanma qardaş, 

Sığınıb, söykənib, daldanma qardaş, 

Düşərək izinə yollanma qardaş, 

Dözüm, dəyanəti özündə yoxsa. 
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Hərkəsə söz desən əsəri olmaz, 

Faydası, xeyiri, səməri olmaz,  

Çıxaraq finişə nəməri olmaz, 

Mənəvi sərvəti özündə yoxsa. 

 

Ünsiyyət-ülfətlər dolaşıb gedər, 

Alabaş qurdlarla barışıb gedər, 

Yalquzaq sürüyə sırışıb gedər, 

Qüvvəsi, qüdrəti özündə yoxsa. 

    

Hərkəs sözlərimdən qəhərlənməsin, 

Düşüb haldan-hala təhərlənməsin, 

Qəm-qüssə içində yəhərlənməsin, 

Məzmunu, hikməti özündə yoxsa. 

 

Ay Cəmil, hərkəsin qolundan tutma, 

Sağından yapışıb, solundan tutma,  

Varından, halından, pulundan tutma, 

Nicatı-nüsrəti özündə yoxsa. 

 

                Cəmil Əkbər   4-5. 01 – 1994 

                                
 

 129. QALACAQDIR 

 

Tərbiyədən kəm olanlar, 

Pis günlərə qalacaqdır. 

Nadanla həmdəm olanlar, 

Nəs günlərə qalacaqdır. 

 

Fürsət tapıb ucalsada,  

Səksən, doxsan qocalsada, 

Zəmanədən bac alsa da,  

Tərs günlərə qalacaqdır. 

          

Ləyaqətə qovuşanmaz, 

Həqiqətə yovuşanmaz,  

Xətalardan sovuşanmaz, 

Sis günlərə qalacaqdır. 
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Gizlədənməz niyyətini, 

Varlığını, xislətini, 

İtirəcək qiymətini, 

Mis günlərə qalacaqdır. 
 

Əməliylə öyünənməz, 

Fərəhlənib sevinənməz, 

Qürurlanıb güvənənməz, 

Küsgünlərə qalacaqdır. 
 

Şərafətli ad alanmaz, 

Tam götürüb, dad alanmaz,  

Sədaqətli yad alanmaz, 

Pəs günlərə qalacaqdır. 

 

Dağılacaq varı-halı, 

Olan-qalan cah-cəlalı, 

Ərşə çıxar qilü-qalı, 

Nisgillərə qalacaqdır. 
 

Anlamasan kef edəcək, 

Götürəcək, nəf edəcək,  

Yeyib-içib püf edəcək, 

Kəskinlərə qalacaqdır. 
 

Axıracan başa varmaz, 

Yaydan ötüb qışa varmaz, 

Ay dad-aman, haşa varmaz, 

Miskinlərə qalacaqdır. 
 

                                                     Cəmil Əkbər  6. 09 – 1996 

 

 

 

 

 130. GÖRDÜM 
 

Səsinə-səs verdim a dostum sənin, 

Nəqədər ədalət, həqiqət gördüm. 

Xalqına, elinə qəsd edənləri,26 

Əvvəldən-axıra xəcalət gördüm.27 

 
26 İkinci variant:  Çox yaxşı quruyub, üyünür dənin,         
27 İkinci variant:  Kim ki, qurutmadı, xəcalət gördüm.      
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İnciyib küsmüşəm saxta tanışdan, 

Saxta nəzərlərdən, saxta baxışdan,  

Süni bərbəzəkdən, saxta naxışdan, 

Nəqədər, nadanlıq, cəhalət gördüm.     

 

Bir məna tapmadım saxta sözlərdən, 

Saxta gülüşlərdən, saxta gözlərdən, 

Saxta cığırlardan, saxta izlərdən, 

Nəqədər, qəsd-qərəz, xəyanət gördüm. 

 

Nanəcib, namərddən görmədim hörmət,                                                 

Nə insaf, nə vicdan, nə rəhm, mürvət,                                                      

Heçzaman görmədim şan-şərəf, şöhrət,                                                      

Törətdi hər yerdə səfalət gördüm.28    

 

Biri düz işlədi, birisi də səhv,                                               

Biri zərər görüb, birisi də nəhv,                                            

Biri qüssə çəkdi, birisi də keyf,                                              

Eyş-işrət yanında zəlalət gördüm. 29                                        
 

Birisi düz deyir, biri yozdurur,                                            

Birisi poz deyir, biri pozdurur,                                            

Birisi çaşdırır, biri azdırır,                                                   

Haqq-nahaq pis yola dəlalət gördüm.30                                    

 

 

 

 
28 4-cü bəndin ikinci variantı: Bir yanda qəddarlıq, bir yanda hörmət, 

                                                 Bir yanda zalımlıq, bir yanda mürvət, 

                                                 Bir yanda ehtiyac, bir yanda sərvət, 

                                                 Bir yanda yoxsulluq, səfalət gördüm. 
29 5-ci bəndin ikinci variantı: Bir yanda düzlük var, bir yanda da səhv, 

                                                 Bir yanda zərər var, bir yanda da nəhv, 

                                                 Bir yanda eyş-işrət, bir yanda da keyf, 

                                                 Bir yanda qəm-kədər, zəlalət gördüm. 
30 6-ci bəndin ikinci variantı: Birisi yozdurdu, birisi yozdu, 

                                                 Birisi pozdurdu, birisi pozdu, 

                                                 Birisi azdırdı, birisi azdı, 

                                                 İnsanı nəqədər dəlalət gördüm. 
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Biri ayaq oldu, biri baş oldu,                                              

Biri mətin oldu, biri boş oldu,                                             

Birisi düz baxdı, biri çaş oldu,                                            

Dünyada nəqədər pis halət gördüm.31 

 

Əzəldən vurğunam ədalətə mən, 

İnsafa, vicdana, kəramətə mən,                                           

Etibar, etiqat, mərhəmətə mən,                                              

Ülvi ünsiyyətdə məlahət gördüm.32                                      

 

Halal süd əmmişəm, mayalanmışam, 

Abırla, ismətlə həyalanmışam, 

Cəmiləm məsləklə qayələnmişəm, 

Nütfəsi paklarda ləyaqət gördüm. 

 

                          Cəmil Əkbər 8. 01 – 1980 

                                                                         

 131. GÖRDÜM 

 

Həyatda mənanı, hər məziyyəti, 

Hünərdə, zəfərdə, zəhmətdə gördüm. 

Gözəllik naminə hər ləyaqəti, 

Ədəbdə, ərkanda, hörmətdə gördüm. 

 

Sağlam ünsiyyəti, saf məhəbbəti, 

Nəcib arzuları, istək, niyyəti, 

İnsanövladında mədəniyyəti, 

Namusda, məsləkdə, qeyrətdə gördüm. 

 

 
31 7-ci bəndin ikinci variantı: Birisi ayaqdır, biri baş durur, 

                                                 Birisi möhkəmdir, biri boş durur, 

                                                 Birisi düz baxır, biri çaş durur, 

                                                 Dünyada nəqədər pis halət gördüm. 
32 8-ci bəndin ikinci variantı: Əzəldən heyranam ədalətə mən, 

                                                Nifrət eyləyirəm xəyanətə mən, 

                                                Nadanlıq, avamlıq, cəhalətə mən, 

                                                Ülvi bir aləmdə məlahət gördüm. 
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Ünsiyyət-ülfətdə nəzakəti də, 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqəti də, 

İlqara-imana sədaqəti də,  

Dözümdə, durumda, qüdrətdə gördüm. 
 

Yaratmaq eşqilə çalışanları, 

Səadət naminə vuruşanları, 

Eşqin atəşinə alışanları, 

Hünər meydanında şöhrətdə gördüm. 
 

Həyat yollarını düz salanları, 

Ellərin qəlbində iz salanları,  

İnsanlıq elmindən söz salanları, 

Əbədi behiştdə, cənnətdə gördüm. 
 

Dərindən düşünüb qanan kəsləri, 

Xətiri-hörməti anan kəsləri,  

Böyüyü-kiçiyi sanan kəsləri, 

Hərzaman insafda, mürvətdə gördüm. 
 

Həyat yollarını azan kəsləri, 

Ünsiyyət-ülfəti pozan kəsləri, 

Doğrunu tərsinə yozan kəsləri, 

Əzabda, zülümdə, zillətdə gördüm. 
 

Ellərin qeydinə qalmayanları, 

Nəbzini yoxlayıb çalmayanları, 

Əhdinə vəfası olmayanları, 

Qəzəbdə, qisasda nifrətdə gördüm. 
 

Qərq olaraq qəflətlərdə yatanı,  

Şər danışıb, aralığı qatanı,  

Namərdliklə məqsədinə çatanı, 

Hərzaman kədərdə, möhnətdə gördüm. 
 

Ay Cəmil, harda var pak ürəkləri, 

Nəcib arzuları, saf diləkləri, 

Yorulmaq bilməyən qol, biləkləri, 

Ellərə, obaya xidmətdə gördüm. 

 

 
 

                            Cəmil Əkbər  4. 09 – 1996 
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 132. GÖRDÜM 

 

İnciyib küsməsin nadan kimsələr, 

Xətiri-hörməti qananda gördüm. 

Haqqı-say sümürüb udan kimsələr, 

Ülfət-ünsiyyəti ananda gördüm. 

 

İnsanlıq naminə ləyaqəti mən, 

Ədəbi, ərkanı, nəzakəti mən, 

İncəlik, zəriflik, məlahəti mən, 

Əsilli, nəsilli cananda gördüm. 

 

Könül dünyasında məhəbbəti mən,  

Eşqidən yaranan hərarəti mən,  

Əsl sədaqəti, səxavəti mən,  

Kərəmdə, Məcnunda, Sənanda gördüm. 

 

Bu gözəl Vətəni, bu gözəl eli, 

Bağlarda açılan qərənfil, gülü, 

Bu şirin avazı, bu şirin dili, 

De hankı diyarda, de handa gördüm? 

 

Bu gözəl dövranı, gözəl büsatı, 

Səndən də, məndən də əzəl baratı, 

Yoxdur dəlil sübut, özəl isbatı, 

Bu hökmü, qüdrəti cahanda gördüm. 

 

Heçkəs inciməsin qoy özgəsindən, 

Talışdan, Layışdan, nə Ləzgisindən, 

İnciyib küsməsin nə güzgüsündən, 

Mən əyər-əksiyi dananda gördüm. 

 

Dolandı nəqədər keçdi fəsillər, 

Nəsillər dalınca gəldi nəsillər, 

Yaşadı, yaratdı, qurdu əsillər, 

Mən dadı-damağı dəhanda gördüm. 
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Gedənlər getdilər, gələnlər-gəldi, 

Yaşayan-yaşadı, ölənlər-öldü, 

Ağlayan-ağladı, gülənlər-güldü, 

Təqsiri günahı zamanda gördüm. 

 

Verənlər-verdilər, alanlar-aldı, 

Gedənlər-getdilər, qalanlar-qaldı, 

Açılan-açıldı, solanlar-soldu, 

Nəyaxşı Xan kimi xanəndə gördüm. 

 

Oxudum, öyrəndim Nizamini mən, 

Nəsimi, Nəvai, Fizulini mən, 

Sabiri, Vaqifi, Xəqanini mən, 

Nəqədər pürkamal, danəndə gördüm. 

 

Veribsə-veribdir, alıbsa-alıb,  

Rəhm edib yadına salıbsa-salıb, 

Qeydinə azacıq qalıbsa-qalıb, 

Mən hökmü qərarı Sübhanda gördüm. 

 

                                     Cəmil Əkbər 

 

 133. ARALI DÜŞMƏK 

 

Nəqədər çətindi, ağırdı-ağır, 

Yurdundan, yuvadan aralı düşmək. 

İnsanlar nəqədər fağırdı, fağır, 

Elindən, obandan aralı düşmək. 

 

Nəqədər qəhərli, kədərlidir bu? 

Qorxulu, xətalı, xətərlidir bu? 

Min bir kitablıdır, sətirlidir bu? 

Ev-eşik, daxmandan aralı düşmək. 

 

Nəqədər müşgüldür, çətindir, çətin, 

Çəkdikcə dərdini, tökürsən ətin, 

Nəqədər olsan da dözümlü, mətin, 

Bağından, dağından aralı düşmək. 
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Buqədər hicrana dözmək olarmı? 

Kədərsiz, qüssəsiz gəzmək olarmı? 

Əlini-əllərdən üzmək olarmı? 

Ağırdı sobandan aralı düşmək. 

 

Mümkünmü, dostluğun sonuna varmaq? 

Ülfət-ünsiyyətin qəsdinə durmaq, 

Onun tellərini qoparmaq, qırmaq, 

Ağırdı məkandan aralı düşmək. 

 

Nəqədər çətindir, ayrılıq anı, 

Korlayır əsəbi, qaraldır qanı, 

Sarsıdır varlığı, cüssəni, canı, 

Ağırdı sükandan aralı düşmək. 

 

Nəqədər ağırdır ülfəti kəsmək, 

Gileyi-güzarı, söhbəti kəsmək,  

Dedini-qodunu, qeybəti kəsmək, 

Axtarıb oralı-buralı düşmək. 

 

Bu dərdi çəkməkdən üzülür Cəmil, 

Əriyir, çürüyür, nəzilir Cəmil,  

Yeyilir, sürtülür, incəlir Cəmil, 

Çətindi həm xoflu, qaralı düşmək. 
 

                         Cəmil Əkbər 30. 11 – 1988 

                                          

134. SUSMAYIR 

 

Əsl insan görsəm səcdə qılıram,  

Ürək hökm eləyir, dilim susmayır,  

İlhama, həvəsə, vəcdə gəlirəm, 

Daxilim kirimir, çölüm susmayır.33     

 
33 2-ci bəndin ikinci variantı: Ləyaqət əhlınə səcdə qılıram,  

                                                 Ürək sakit olmur, dilim susmayır,  

                                                 İlhama, həvəsə, vəcdə gəlirəm, 

                                                 Çəmənim, çiçəyim, çölüm susmayır. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 246 

 

Bir kimsədə ləyaqəti görəndə,                                                                        

İnsaf, mürvət, kəraməti görəndə,                                                                 

Bacarığı, fərasəti görəndə,                                                                           

Aylarım, günlərim, ilim susmayır.34        

                                                       

Kamal sahibinə el hörmət edir, 

Könüllər mülkündə tel hörmət edir, 

Oxu bu naməni, bil hörmət edir, 

Muğanım, Şirvanım, Milim susmayır. 

 

Xəyalım məcraya sığmayıb daşır,  

Eşqim, məhəbbətim çağlayıb coşur, 

Gözəllik eşqinə dastanlar qoşur, 

Ümmanım, dənizim, gölüm susmayır. 

 

İstərdimki belələri ucalsın,  

El-obadan yenilməyən güc alsın,  

Dövran sürüb zaman-zaman qocalsın,  

Könül rübabımda zilim susmayır. 

 

Nadanlar gördükdə hiddətim artır, 

Küdurətim artır, nifrətim artır,  

Özümün-özümə minnətim artır,  

Tufanım, boranım, yelim susmayır35. 

 

Sevincdən, fərəhdən çağlayıram mən, 

Xəbis ürəkləri dağlayıram mən, 

Bu hala acıyıb, ağlayıram mən,  

Çayım tüğyan edir, selim susmayır. 

 
34 3-cü bəndin ikinci variantı: Ünsiyyətdə səxavəti görəndə, 

                                             Xoş arzunu, xoş adəti görəndə, 

                                                  Pak istəyi, saf niyyəti görəndə, 

  Günlərim, aylarım, ilim susmayır.     
35 6-cı bəndin ikinci variantı:   İnsafsız görəndə hiddətim artır, 

  Küdurətim artır, nifrətim artır,  

  Əzabım çoxalır, zillətim artır, 

  Tufanım kəsməyir, yelim susmayır. 
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Könül diyarımda güllər açılır, 

Mixəklər, darçınlar, hillər açılır,  

İncilər, sədəflər, ləllər açılır,  

Bülbülüm kirimir, gülüm susmayır. 

 

Addımbaşı qəbahəti gördükcə,  

Cəhaləti, ədavəti gördükcə,  

Qəsd-qərəzi, xəyanəti gördükcə, 

Oba gileylənir, elim susmayır. 
 

Nəqədərki, ünsiyyətlər pozulur,  

Düz əyriyə, əyri düzə yozulur,  

Xətir-hörmət gündən-günə azalır,  

Müsibət kirimir, zülüm  susmayır36. 
 

İstərdimki beləsini danlayım, 

Kötəkləyib, qırmanclayım yanlayım, 

Yolunu, izini tez sahmanlayım, 

Külümg işə düşür, belim susmayır. 

               

Hərzaman yaratmaq, qurmaq istərəm, 

Şərəflə oturmaq, durmaq istərəm, 

Özümü bu yolda yormaq istərəm, 

Qollarım, biləyim, əlim susmayır. 
 

İstərdim xalqımı çörəkli edim, 

Fərəhlə döyünən ürəkli edim, 

Dar günə düşməsin, gərəkli edim, 

Dəryazım, xırmanım, vəlim susmayır. 
 

Eləki qəsd edir insan-insana, 

Qulluq eyləyirlər şərə, böhtana, 

Deyən yox “dayanın!”, “lənət şeytana”, 

Fitnə işə düşür, felim susmayır. 
              

                                  Cəmil Əkbər  16. 01 – 1996 

 
36 10-cu bəndin ikinci variantı:   Nəqədərki, ünsiyyəti pozan var, 

               Düzü əyri, əyrini düz yozan var, 

                                                     Şər uydurub, fitnə-fəsad yazan var, 

                                                     Dəhşət dilə gəlir, zülüm susmayır. 
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 135. SUSMAYA 

 

Oğul gərək düz danışa, düz deyə, 

Ədalətə, həqiqətə susmaya. 

Gecikməyə, məqamında tez deyə, 

İnsanlığa, ləyaqətə susmaya. 

 

Qəzəbini, hiddətini bildirə, 

Xainləri, xəbisləri öldürə, 

Cəmiyyəti sevindirə, güldürə, 

Nadanlığa, cəhalətə susmaya. 

 

Dağıdanı, talayanı pisləyə, 

Onu-bunu dolayanı pisləyə,  

Od-ocaqsız qalayanı pisləyə, 

Paxıllığa, xəyanətə susmaya. 

               

Nanəcibi, naqisləri danlaya, 

Kötəkləyə, qırmanclaya, yanlaya, 

Əncam çəkib işləri sahmanlaya, 

Xəta-bəla, qəbahətə susmaya. 

 

Kəlmələri, cümlələri düz ola, 

Könülləri isindirən köz ola,  

Sözüylə, əməli üzbəüz ola, 

Sədaqətə, səxavətə susmaya. 

 

Ülvi ola, təmiz ola ürəyi,  

Arzuları, istəkləri, diləyi,  

Heçbirkəsi incitməyə küləyi, 

Xeyirxahlıq, fəzilətə susmaya. 

               

Gözlərini görə-görə yummaya, 

Yağlı tikə harda görsə cummaya, 

Ondan-bundan, haqq-nahaqdan ummaya, 

Külli-aləm, cəmiyyətə susmaya. 
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Giley-güzar, şikayəti pisləyə, 

Küdurəti, ədavəti pisləyə, 

Nadanlığı, cəhaləti pisləyə, 

Bədxahlığa, bədniyyətə susmaya. 

 

Yol göstərə yollarını azana, 

Ona-buna dərin quyu qazana, 

Ünsiyyəti-ülfətləri pozana, 

Törədilən cinayətə susmaya. 

 

                           Cəmil Əkbər  18. 01 – 1996 

                   

136. MƏN İNANMIŞAM 

 

Gözaçıb dünyaya gələndən bəri, 

Xalqa, cəmaətə mən inanmışam. 

Oxuyub, öyrənib biləndən bəri, 

Haqqa-ədalətə mən inanmışam. 
 

 

Aşıq havasında Kərəmi gördüm, 

Biçarə aşiqi, Dilqəmi gördüm, 

Sinəsi dərdlini, vərəmi gördüm,  

Eşqə-məhəbbətə mən inanmışam. 
 

 

Məni aldatmayıb üzəgülənlər,  

Mənanı qanmayıb sözə gülənlər,  

Özgəyə lağ edib, bizə gülənlər,  

Ülvi ləyaqətə mən inanmışam.37 

 
37 3-cü bəndin ikinci variantı:  Məni aldatmayıb hər üzəgülən, 

           Baxışa aldanan, hər gözə gülən, 

           Söhbətə qoşulan, hər sözə gülən, 

           Ülvi ləyaqətə mən inanmışam. 
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Hər yetən kəslərlə aram olmayıb, 

Dərdinə tapmağa çaram olmayıb, 

Xərcini çəkməyə param olmayıb, 

Şəxsi keyfiyyətə mən inanmışam38. 

 

Vicdanı kəmlərdən aralanmışam,  

Yaman şəklənmişəm, qaralanmışam, 

Bircə kəlməsindən yaralanmışam, 

İnsafa-mürvətə mən inanmışam. 

 

Əzəldən sığındım namusa, ara, 

Bu yolda düşsəmdə, tufana qara, 

Enişə-yoxuşa, çətinə dara,  

Namusa, qeyrətə mən inanmışam. 

 

Ruhumu oxşayan həya olubdur,  

Halaldan kəsb olan mayə olubdur, 

Doğru yolgöstərən dayə olubdur, 

Abıra, ismətə mən inanmışam. 

 

Bədxahlıq, nə pislik tanımamışam, 

Xainlik, xəbislik, tanımamışam,  

Acgözlük, hərislik tanımamışam,  

Halaldan qismətə mən inanmışam. 

 

Könlümə yatmayıb saxta söz mənim, 

Saxta sifət mənim, saxta üz mənim, 

Saxta cığır, yolaq, saxta iz mənim, 

Məzmuna, hikmətə mən inanmışam. 

 

Sərraflıq igidin gözündə olur, 

Güc-qüvvət qolunda, dizində olur,  

Qeyrət hərkəsdənin özündə olur,  

Fəhmə-fərasətə mən inanmışam. 

 
38 İkinci variant:   Saf arzu-niyyətə mən inanmışam. 
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Hər yetən kəslərdən pay ummamışam, 

Süfrə gözləməyib, çay ummamışam, 

Özündən özümə tay ummamışam, 

Xidmətə, zəhmətə mən inanmışam. 

 

Qəlbim tanımayıb xəyanət nədir? 

Bataqlıq, çamırlıq, üfunət nədir?  

Kinküdurət nədir, ədavət nədir? 

Saf-arzu, niyyətə mən inanmışam. 

 

Mərdliklə cəfanı çəkənə əhsən, 

Xeyirxah toxumu əkənə əhsən,  

Torpağa tərini tökənə əhsən,  

Bu gözəl adətə mən inanmışam. 

 

Oğul odur hey irəli çəkilə, 

Ucaldıla-ucaldıla tikilə, 

El gözündə tərəzidə çəkilə, 

Xalqa, cəmiyyətə mən inanmışam. 

 

Cəmiləm, dünyanı belə görmüşəm,  

Anlayıb qananı, lələ görmüşəm,  

Nadanı, cahili kölə görmüşəm, 

Dəyərə, qiymətə mən inanmışam.39 

 

                         Cəmil Əkbər  16. 08 – 1989 

                     

 137. ÇATA BİLƏYDİ 

 

Nəola dünyada hörmət əhlinin, 

Xidməti özünə çata biləydi. 

Arada, bərədə itib batmaya, 

Zəhməti özünə çata biləydi. 

 

 
39  İkinci variant:   Sərrafa, qiymətə mən inanmışam. 
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Hərkəs qarşı gələ öz əməlinə, 

Dərin əməlinə, üz əməlinə, 

Əyri əməlinə, düz əməlinə, 

Hərkəs mürvətinə çata biləydi. 
 

Heçkəsin hünəri hədər getməyə, 

Düşüb qəm-qüssəyə, kədər getməyə,  

Görüb dərd-azarı qəhər getməyə, 

Oğluna-qızına çata biləydi. 
 

Kim nəyi əkibsə onu da dərsin, 

Onu qarşılasın, onu da görsün, 

Onu da qaytarıb, onu da versin, 

Öz işvə-nazına çata biləydi. 
 

Hərkəs öz bağının barını dərə,  

Almasın, heyvasın, narını dərə,  

Yağını, balını, şorunu dərə, 

Tamına, duzuna çata biləydi. 
 

Xar olmasın mərd igidin biridə, 

Cavanı da, qocası da, piri də, 

Sakınmasın, qatarından geridə, 

Yaşının yüzünə çata biləydi. 
 

Çətinə düşməsin, dara düşməsin, 

İlişib kəməndə, tora düşməsin, 

Çovğuna, borana, tara düşməsin, 

Dağına, düzünə çata biləydi. 
 

Ləyaqət əhlini firəvan olsun, 

Parlasın ulduzu, çıraqban olsun, 

Verməsin fasilə, anbaan olsun, 

Yoluna-izinə çata biləydi. 
 

Yaxşıların qoy ulduzu sönməsin,  

Taleyin təkəri geri dönməsin,  

Zirvələrdən aşağıya enməsin, 

Çoxuna, azına çata biləydi.  
 

                          Cəmil Əkbər  12. 01 – 1996 
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 138. ULU TANRIM HAYANDASAN? 
 
 

                                            I variant 

 
 

Tapdalanır ləyaqətlər, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

Üzə çıxmır həqiqətlər, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Baxan yoxdu nəzakətə, 

Ədəb-ərkan, mərifətə, 

Din-məssəbə, şəriətə, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

         

Yeyir-içir dələduzlar, 

Vicdanıkəm, qəlbibuzlar, 

Yırtıcılar, yalquzaqlar, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Kef eyləyir çalıb-çapan, 

Özü üçün qala yapan, 

Yuğurmamış kökə tapan, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Dəbdən düşdü şərafət də, 

Bacarıq da, məharət də, 

Fərasət də, cəsarət də, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

         

Çoxalıbdır yalan sözlər, 

Əqrəb kimi çalan sözlər, 

Tezi-geci solan sözlər, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Ədalətdən yoxdur xəbər, 

Yoxdur soraq, yoxdur ətər,  

Yol gözləyir Cəmil Əkbər,  

Ulu Tanrım hayandasan? 
 

                     Cəmil Əkbər   1.01– 1996                                   
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 139. ULU TANRIM HAYANDASAN? 

 

                                               II variant 
 

İnsanoğlu azıb yolu, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

Seçə bilmir sağı-solu,40  

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Unudulub əhli-halın,41         

Dünyagörmüş pürkamalın, 

Çoxalıbdır qeylü-qalın, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Güman yoxdu qardaşa da, 

Həmkara da, yoldaşa da, 

Taytuşa da, çağdaşa da, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Bəndələrin azğınlaşıb, 

Harınlaşıb, pozğunlaşıb,42 

Boz sərçələr quzğunlaşıb, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Xətir-hörmət çıxıb yaddan, 

İnsaf-mürvət çıxıb yaddan, 

Namus-qeyrət düşüb moddan, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Vaxt-vədəsiz bəri başda, 

Ürək yanır od-atəşdə, 

Çatılıbdır qabaq, qaş da, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

 
40 İkinci variant:   Görə bilmir sağı-solu və ya  Tanımayır sağı-solu, 
41 İkinci variant:   Yaddan çıxıb əhli-halın, 
42 İkinci variant:   Çox cırlaşıb, pozğunlaşıb, 
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Ədaləti görən yoxdur, 

Öz borcunu verən yoxdur, 

Zəhmətini dərən yoxdur, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Baxan yoxdu sədaqətə, 

İnsaf, mürvət, kəramətə, 

Etiqada, ibadətə, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Yaxşını-pisə qatırlar, 

Bədxaha, nəsə qatırlar, 

Qızılı misə qatırlar, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Tapdalanır ədalət də, 

Doğru-düzlük, həqiqət də, 

İnsanlıq da, ləyaqət də, 

Ulu tanrım hayandasan? 

 

Şər danışıb yazan çoxdur, 

Ünsiyyəti pozan çoxdur, 

Ayaq altdan qazan çoxdur, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Sənsən böyük iqtidarım,43    

Həm qürurum, iftixarım,  

Əyilməyən şah vüqarım,44  

Ulu tanrım hayandasan?  

 

Haq-divanı görən yoxdu, 

Öz borcunu verən yoxdu,  

Zəhmətini dərən yoxdu, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 
43 İkinci variant:   Heydən düşüb iqtidarım. 
44 İkinci variant:   Dağ qamətim, şah vüqarım. 
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Ağrıdırlar sərimizi45,    

Artırırlar şərimizi,46    

Kimə deyək sirrimizi?47 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Bir haray yox qardaşında,     

Həmkarında, yoldaşında,     

Taytuşunda, çağdaşında,      

Ulu Tanrım hayandasan?48  

 

Qiymət yoxdur kamallıya, 

Əqidəli, amallıya, 

Bu mənəvi camallıya, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Hörmət yoxdur ağsaqqala, 

Dərdbilənə, əhli-hala, 

Son qoyulmur qeylü-qala, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

Böyük-kiçik sayan yoxdur,      

Yola-izə qoyan yoxdur,            

Ac qalan çox, doyan yoxdur,   

Ulu Tanrım hayandasan?49  

 

 
45 İkinci variant:             İtirmişik sərimizi. 
46 İkinci variant:             Doğma yurdu, yerimizi. 
47 İkinci variant:            Axıdırlar tərimizi.   
48 İkinci variant:             Haray yoxdu qardaşdan da, 

                                       Həmkardan da, yoldaşdan da, 

Taytuşdan da, çağdaşdan da, 

Ulu Tanrım hayandasan? 
49 İkinci variant:             Ləyaqəti sayan yoxdur, 

Acan çoxdur, doyan yoxdur, 

Günahını yuyan yoxdur, 

Ulu Tanrım hayandasan? 
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Əziləndən əzən çoxdur, 

Öz canından bezən çoxdur, 

Əziyyətə dözən çoxdur, 

Ulu tanrım hayandasan? 
 

Meydan açır yalançılar, 

Quldurbaşı, talançılar, 

Sənətində palançılar, 

Ulu tanrım hayandasan? 
 

Məhəl yoxdur sözümüzə, 

Yolumuza, izimizə, 

Su calanır közümüzə, 

Ulu Tanrım hayandasan? 
 

Özün yetiş dadımıza, 

Şərafətli adımıza, 

Doğmamıza, yadımıza, 

Ulu Tanrım hayandasan? 
 

Dözmək olmur cəhalətə, 

Törədilən qəbahətə, 

Kinküdurət, ədavətə, 

Ulu Tanrım hayandasan? 
 

Korlayırlar sıramızı, 

Göynədirlər yaramızı, 

Tapan yoxdur çaramızı, 

Ulu Tanrım hayandasan? 
 

Görmürsənmi günümüzü? 

Bu səs-küyü, ünümüzü, 

Başımızda cinimizi, 

Ulu Tanrım hayandasan? 
 

Dözə bilmir Cəmil Əkbər, 

Gəzə bilmir Cəmil Əkbər, 

Üzə bilmir Cəmil Əkbər, 

Ulu Tanrım hayandasan? 

 

                       Cəmil Əkbər   5. 09 – 1995 
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140. VƏZİFƏ 

 

Sən mənimlə, mən səninlə olaydım, 

Dolanıb gəzəydik qoşa vəzifə. 

Bir yerdə açılıb, birgə solaydım, 

Qonaydım çiyninə, başa vəzifə. 

 

Azmaya həyatda, yolu düz gedə, 

Sağı yanılmaya, solu düz gedə, 

Qajlardan addayıb, qolu düz gedə, 

İlişib dəyməyə daşa vəzifə. 

 

Düşməyə zirvədən, ucalaydı o, 

Ömür-gün keçirib qocalaydı o, 

Ellərdən, obadan güc alaydı o, 

Sel kimi qaynayıb daşa vəzifə. 

 

Enişdə-yoxuşda hey dözə-dözə, 

Onunla çəkəydik kefdamaq, məzə, 

Həmişə bizimlə barmaqda gəzə, 

Salına üzüyə, qaşa vəzifə. 

 

Onsuz düz gedənmir karvanımız da, 

Sayılıb-seçilmir sarvanımız da, 

Tapılmır dərdlərə dərmanımız da, 

Qoymayaq yanılıb çaşa vəzifə. 

 

Gəlin bu varlığın qədrini bilək, 

Onunla şənlənək, onunla gülək, 

Onunla yaşayıb, onunla ölək, 

Düşməsin borana qışa vəzifə. 

 

İnsandan-insana hörmət ondadır, 

Şərafət ondadır, şöhrət ondadır, 

Mənəvi gözəllik, surət ondadır,  

Güc verir xəyala, huşa vəzifə. 
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Onunla yaşayıb biryerdə qalaq, 

Gecəni-gündüzü xəyala dalaq, 

Həyat karvanını biz yola salaq, 

Gələydi hərzaman xoşa vəzifə. 

 

Cəmili mövqedən endirməyə kaş, 

Yolundan-izindən döndərməyə kaş, 

Hakim divanında dindirməyə kaş,50  

Gətirə ilhama, coşa vəzifə. 

 

                       Cəmil Əkbər   8. 10 – 1995 

                                    

 141. SƏADƏTİMDİR 

 

Əgərki qayğıma qala bilsəniz,                                    

Sənin də, mənim də ləyaqətimdir. 

İnciyən qəlbimi ala bilsəniz, 

Sənin də, mənim də səadətimdir. 

 

Zirvədən-zirvəyə ucala bilsək, 

Kişitək yaşayıb qocala bilsək, 

Ellərə söykənib güc ala bilsək, 

Sənin də, mənim də mərifətimdir. 

 

Dar gündə insanın dayağı olsaq, 

Parlaq kəhkəşanı, mayağı olsaq,  

Dövrü-zəmanənin növrağı olsaq, 

Sənin də, mənim də məharətimdir. 

 

Olanı, qalanı yadına salsaq, 

İnciyib küsənin könlünü alsaq, 

Zəhmətin çəkərək qeydinə qalsaq, 

Sənin də, mənim də səxavətimdir. 

 

 
50 kinci variant              Laqeyid, biganə dindirməyə kaş, 
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Sevilə-sevilə könülə yatsaq, 

Kədəri, qüssəni, möhnəti atsaq, 

Nəcib arzulara, murada çatsaq, 

Sənin də, mənim də məhəbbətimdir. 

 

Mehri-ülfət ilə kamala dolsaq, 

Əqidə, məsləkə, amala dolsaq, 

Mənəvi gözəllik, camala dolsaq, 

Sənin də, mənim də nəcabətimdir. 

 

Səksəni, doxsanı, yüzü haqlasaq, 

Haqqı, ədaləti, düzü haqlasaq, 

Atalar söyləyən sözü haqlasaq, 

Sənin də, mənim də dəyanətimdir. 

 

Böyüyün, kiçiyin yerini bilsək, 

Dərdi-azarını, sərini bilsək, 

Xeyrini düşünüb şərini bilsək, 

Sənin də, mənim də nəzakətimdir. 

 

İlqardan, imandan dönməsək Cəmil, 

Mövqedən aşağı enməsək Cəmil, 

Qaralıb, qarsıxıb sönməsək Cəmil, 

Sənin də, mənim də sədaqətimdir. 

 

                             Cəmil Əkbər  30.08 -1996 

                                     

 142. VARIM-HALIM 

 

Varım-halım, cah-cəlalım, 

Qəlbimdəki məhəbbətdir. 

Olan-qalan pürkamalım, 

Elə, xalqa sədaqətdir. 

 

Bir insana sataşmadım, 

Qapısına daş atmadım, 

Qəlbimdə kin yaşatmadım, 

Amalım da mərhəmətdir. 
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Nə bacardım hörmət etdim, 

İnsaf etdim, mürvət etdim, 

Könül açan söhbət etdim, 

Mən sevdiyim nəzakətdir. 

 

Ona-buna darılmadım, 

Qol-qılçına sarılmadım, 

Həsəd çəkib cırılmadım, 

Saf arzumdur, niyyətimdir. 
 

Nə bacardım çalışmışam, 

Ülfət edib danışmışam, 

Çox küsmüşəm, barışmışam, 

Nəzərimdir, diqqətimdir. 
 

Amalımdır xeyirxahlıq, 

Mehribanlıq, istiqanlıq, 

Eyləmənəm dəliqanlıq, 

Təpərimdir, riqqətimdir. 
 

Baş əyirəm ədalətə, 

Doğruluğa, həqiqətə, 

İnsanlığa, ləyaqətə, 

Nicatımdır, nüsrətimdir. 
 

Məni böylə mən eyləyən, 

Xətalardan gen eyləyən, 

Sağlam, gümrah, şən eyləyən, 

Azdan-çoxdan xidmətimdir. 
 

Məni karlı-karsız edən, 

Məni varlı-varsız edən, 

Məni arlı-arsız edən, 

Təbiətim, xislətimdir. 

 

                        Cəmil Əkbər  4. 03 – 1994 
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143. SİZİNKİDİR 

 

Kefimi-halımı niyə sorursan? 

Dövran sizinkidir, kef sizinkidir. 

Zülalı çəkirsən, şanı sorursan, 

Qazanc da, gəlir də, nəf sizinkidir. 

 

Bizim tərəflərdən başa çəkilmir, 

Yağlı vəzifəyə, işə çəkilmir, 

Üzüyə salınıb, qaşa çəkilmir, 

Müdir də, rəis də, şef sizinkidir. 

 

Əyərdə, əksikdə, kəm içindəyik, 

Haçandan bəridir qəm içindəyik,  

Zilə köklənmirik, bəm içindəyik, 

Zurna da, qaval da, dəf sizinkidir. 

 

Bizim çörəyimiz zəhmətlə gəlir, 

Güc ilə, bəlayla, minnətlə gəlir, 

Abırla, həyayla, ismətlə gəlir, 

Dağıtmaq, talamaq, püf sizinkidir. 

              

Yaman korlamısız halımızı siz, 

Vurub tökmüsünüz kalımızı siz, 

Yeyib-içirsiniz malımızı siz, 

Siftə sizinkidir, müf sizinkidir. 

 

Zaman gələr verərsiniz cavabı, 

Qusarsınız yediyiniz cavabı,  

Haq-divanda bilərsiniz hesabı, 

Ağrı da, acı da, of sizinkidir. 

 

Bizə düşür əl-ayaqda qalanlar, 

Gül yanağı saralanlar, solanlar, 

Fikirlərə, xəyallara dalanlar, 

Doldurun benzin də, qıf sizinkidir. 

 

                   Cəmil Əkbər  24.09 – 1995 
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144. SİZİNKİDİR, BİZİMKİDİR! 

 

Bu Vətən də, bu millət də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

Bu dərd-bəla, bu hillət də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Bu nə ayrıseçkilikdir? 

Mənasızlıq, nə heçlikdir? 

Nə xainlik, nə kəclikdir? 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Törədilən qəbahətlər, 

Kinküdurət, ədavətlər, 

Tapdalanan ləyaqətlər, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Biri doğma, biri yad döy, 

Biri zəhər, biri yod döy, 

Biri su döy, biri od döy, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Bu nə həşir, vurhavurdur? 

Nə səs-küydür, qırhaqırdır? 

Qovhaqovdur, yorhayordur? 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Aşıb-daşan el hiddəti, 

El qəzəbi, el nifrəti, 

Giley-güzar, el qeybəti, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Yaxşı-yaman pis nəvarsa? 

Höcət, inad, tərs nəvarsa? 

Zalım, qəddar, nəs nəvarsa? 

Sizinkidir, bizimkidir! 
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Baltalayıb bağı kəsmə! 

Şamamalı tağı kəsmə! 

İnsaf eylə, sağı kəsmə! 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

O da balan, bu da balan, 

Sözlərimdə yoxdur yalan, 

Doğru düşün, düzgün dolan, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

İçin-için ağlayan da, 

Sinəsini dağlayan da, 

Başa qara bağlayan da, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Bu məmləkət, bu vilayət, 

Bu el-oba, bu cəmiyyət, 

Bu iqtidar, bu sədarət, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Bu nadanlıq, bu cəhalət, 

Bu müsibət, bu fəlakət, 

Yoxsulluğa bu dəlalət, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Biri sümük, biri ət döy, 

Biri dovşan, biri it döy, 

Biri tirmə, biri çit döy, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Əzilən də, əzənlər də, 

İnciyən də, bezənlər də, 

Darıxan da, dözənlər də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Aralığı qatanlar da, 

Torpağını satanlar da, 

Qəflətlərdə yatanlar da, 

Sizinkidir, bizimkidir! 
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Vətənindən qaçanlar da, 

Özgə yurda köçənlər də, 

Dağılan da, uçanlar da,51 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Çadırlarda yaşayan da, 

Peysərini qaşıyan da, 

El qınağı daşıyan da, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Abırsız da, həyasız da, 

Əqidəsiz, qayəsiz də, 

Təlimi kəm, dayəsiz də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Nanəciblər, naqislər də, 

Xainlər də, xəbislər də, 

Acgözlər də, hərislər də,  

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Lovğalar da, xudbinlər də, 

Qəmginlər də, bədbinlər də, 

Sadələr də, nikbinlər də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Əlisi də, Vəlisi də, 

Ağıllısı, dəlisi də, 

Dirisi də, ölüsü də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Saralanlar, solanlar da, 

Xəyallara dalanlar da, 

Gözü yolda qalanlar da, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

 
51 İkinci variant:     Tar-mar olub uçanlar da. 
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Bir namusa, qeyrətə gəl, 

İnsafa gəl, mürvətə gəl,  

Həyəcana, dəhşətə gəl,  

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Bu hay-haray, bu həşir də, 

Bu iqtidar, müşavir də,      

Qəbir qazan, mürdəşir də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Bu işgəncə, bu bəlalar, 

Göyə qalxan, ah–nalələr, 

Allah bilir nələr, nələr? 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Nə yatmısan, oyansana? 

Çağır, gəlim hayan sana, 

Bir dincəlib, dayansana, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Tapdalanan ləyaqətlər, 

Doğru-düzlük, həqiqətlər, 

Ədəb-ərkan, nəzakətlər, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Yaddan çıxan sədaqət də, 

Mərhəmət də, səxavət də, 

İnsaf-mürvət, kəramət də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Gözdən düşən şərafət də, 

Bacarıq da, məharət də, 

Tərbiyə də, qiraət də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Onu-bunu hədələmə, 

Baş-gözünə pedələmə, 

Yaralama, zədələmə, 

Sizinkidir, bizimkidir!      
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Yaxın-uzaq hər nə varsa? 

Bakı, Qazax hər nə varsa?  

İsti, sazax hər nə varsa? 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Peyvənd vuraq, bağ becərək, 

Şamamalı tağ, becərək, 

Kef-damağı çağ, becərək, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Qanmayanı qandırmalı, 

Yanmayanı yandırmalı, 

Anmayanı andırmalı, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

        

Bilməyəni bildirməli, 

Ağlayanı güldürməli, 

Gözyaşını sildirməli, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Yol verməyək azanlara, 

Ünsiyyəti pozanlara, 

Ayaq altdan qazanlara, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Nizamilər, Fizulilər, 

Əfzələddin Xəqanilər, 

Yaddan çıxmaz o dahilər, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Müqəddəsdir Sabirim də, 

Vaqifim də, Vidadim də, 

Müşviqim də, Cavidim də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Üzeyrim də, Vurğunum da, 

Seyd Əzim də, Səbuhim də, 

Xan dayım da, Cabbarım da, 

Sizinkidir, bizimkidir! 
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Molla, qazı, seyidlər də, 

Diri ikən meyidlər də, 

Ulğunlar da, söyüdlər də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Qoçaqlar da, tənbəllər də, 

Cığallar da, cəncəllər də, 

Yolumuzda əngəllər də, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

        

Xəyala dalan olmasın, 

Saralıb-solan olmasın, 

Yorulub qalan olmasın, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Yol verməyək nadanlara, 

Yolu tərsə adanlara, 

Təlimdən kəm dadanlara,  

Sizinkidir, bizimkidir. 

 

El-obaya, millətə bax, 

Dərd-azara, hillətə bax, 

Düşdüyümüz zillətə bax, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Nələr olur bu məkanda, 

Bu dövranda, bu zamanda, 

Hərnəvarsa bu cahanda, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

Yaxşı tanı xeyri, şəri, 

Zəhmət çəkib tökün təri, 

Dinləyin Cəmil Əkbəri, 

Sizinkidir, bizimkidir! 

 

                 Cəmil Əkbər    27. 02 – 1995 
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145. BURAXMA 

 

Gəl mənimlə sirdaş ol,                                                    

Məni yalqız buraxma.                                                    

Bir vəfalı yoldaş ol,                                                         

Məni yalqız buraxma.                                                    

 

Harda olsan mənə bax,                                                  

Qarda olsan mənə bax,                                                  

Tarda olsan mənə bax,                                                   

Məni yalqız buraxma.                                                    

 

Sənsiz qalsam ağlaram,                                                 

Sinəm üstün dağlaram,  

Başa qara bağlaram,                                                 

Məni yalqız buraxma.                                                   

 

Tənhalıqda solaram,                                                      

Bulud kimi dolaram,                                                      

Gözü yolda qalaram,                                                      

Məni yalqız buraxma.           

                                          

Gəl dərdimi bil barı,                                                      

Gözyaşımı sil barı,                                                         

Bir üzümə gül barı,                                                        

Məni yalqız buraxma.                                                    

 

Tənhalıqdan bezmişəm,                                                

Öz-özümü üzmüşəm,                                                    

Hər əzaba dözmüşəm,                                                   

Məni yalqız buraxma.                                                   

 

Zərsiz xiridar olmaz,                                                     

Elsiz iqtidar olmaz,                                                       

Dərdə giriftar olmaz,                                                   

Məni yalqız buraxma.                                                 
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Sünbül dənə bağlıdır,                                              

Dağlar çənə bağlıdır,                                                   

Qəlbim sənə bağlıdır,                                                   

Məni yalqız buraxma.                                                  

 

Sənsiz bilməm mən nəyəm? 

Nə əjdaha, nə döyəm,                                                   

İnildəyən bir neyəm,                                                    

Məni yalqız buraxma.                                                  

 

Gəl sözümə qulaq as,                                               

Yol-izimə qulaq as,                                                 

Bax gözümə qulaq as,                                      

Məni yalqız buraxma.                                              

Yalvarıram buraxma. 
 

                Cəmil Əkbər  1. 0 - 1995 

                                                    

 146. BƏSİNDİR 

 

Özgələri düşmən sayma özünə,      

Öz pisliyin özün üçün bəsindir. 

Xəbərdar ol tor gəlməsin gözünə,       

Öz nəsliyin özün üçün bəsindir. 

 

Ona-buna nifrətindi düşmənin,              

Qəzəbindir, hiddətindi düşmənin,           

Qəlbindəki küdrətindi düşmənin,            

Öz “qüvvətin”, öz “qüdrətin” bəsindir. 

 

Özgələrin söhbətinə aldanma,  

Ümid olub kölgəsində daldanma,52            

Hər bəd işə, bəd əmələ yollanma,  

Öz ülfətin-ünsiyyətin bəsindir.                

 
52 İkinci variant:        Kölgəsinə nə sığınma, daldanma. 
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Nə lazımdır özgələrin böhtanı? 

İblisləri, əqrəbləri, şeytanı, 

Şər danışıb aralığı qatanı, 

Öz şeytanın özün üçün bəsindir. 

 

Kara çatmaz özgələrin kamalı, 

Düşüncəsi, əqidəsi, amalı, 

Nə görkəmi, nə yöndəmi, camalı, 

Öz “kamalın” özün üçün bəsindir. 

 

Sənə çatmaz başqasının şöhrəti, 

Sədaqəti, səxavəti, mürvəti, 

Adı-sanı, mərhəməti, hörməti,        

Öz “hörmətin” özün üçün bəsindir. 

 

Özgələrin zəhmətinə sığınma, 

Göstərdiyi xidmətinə sığınma, 

Arzusuna, niyyətinə sığınma, 

Öz “niyyətin” özün üçün bəsindir.  

 

Kimdi sənin qiymətini artıran? 

Bəzəyini, zinətini artıran?  

Məzmununu, hikmətini artıran?        

Öz qiymətin özün üçün bəsindir. 

 

Özgələrdən sovqat umma, pay umma, 

Yol gözləyib çörək umma, çay umma,  

Dar günündə haray umma, hay umma,  

Öz qismətin özün üçün bəsindir.        

 

Özgələrdən gəl saxavət gözləmə,     

Ülvü istək, nə məhəbbət gözləmə,  

Nə insanlıq, nə ləyaqət gözləmə,  

Öz xislətin özün üçün bəsindir. 

 

                       Cəmil Əkbər  25. 10 – 1989 
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147.  GÜVƏN 

 

Eşitsin sözümü, anlayıb qanan, 

Zəhmət çək dünyada özünə güvən. 

Ona-buna yük olmayıb dolanan, 

Xeyirxah işinə, sözünə güvən. 

 

Nahaq yerdən qan tökməsin bıçağın, 

Məskən olsun el-obaya qucağın, 

Qoy sönməsin, alovlansın ocağın, 

Onun istisinə, közünə güvən. 

 

Könüllər mülkündə hərlən, gəz, dolan, 

Məhəbbət gülünü bəslə, üz dolan, 

Sərrast düşün, doğru danış, düz dolan, 

Qəlblərdə saldığın izinə güvən. 

 

Gözlə həqiqəti haq-divanını, 

Nahaq yerdən qaraltmaynan qanını, 

Üzə-üzə əldən salma canını, 

Sağlam bədəninə, dizinə güvən. 

 

Zülm eyləmə kimsələrə nahaqdan, 

Göz gəzdirmə övladına uzaqdan, 

Əsirgəmə var-dövləti uşaqdan, 

Namuslu oğluna, qızına güvən. 

 

Eşqin şərbətini içəndə Cəmil, 

Həyat yollarını keçəndə Cəmil,  

Yaxşını-yamanı seçəndə Cəmil, 

Seyredib düz görən gözünə güvən. 
 

                                          Cəmil Əkbər 
      

 148. GÜVƏNMƏ! 
 

Dəli könül vəfası yox dünyanın,  

Nə oğluna, nə qızına güvənmə! 

Səfası az, cəfası çox dünyanın, 

Nə çoxuna, nə azına güvənmə!             
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Xain ürəklərin, saxta dillərin, 

Bədxah adamların, pis nəsillərin, 

Ayların, illərin, nəs fəsillərin, 

Nə qışına, nə yazına güvənmə! 

 

Dara düşsən zibil kimi atarlar, 

Dəyərinə, dəyməzinə satarlar,  

İnanmaki ətəyindən tutarlar, 

Nə ərkinə, nə nazına güvənmə! 

 

Qürrələnmə bədənində qüdrətə,  

Qazandığın ada, sana, hörmətə, 

Sədaqətə, səxavətə, mürvətə, 

Nə qoluna, nə dizinə güvənmə! 

 

Deməki hamıdan varlı-hallıyam,  

Dövlətli, sərvətli, cah-cəlallıyam,   

Dərin düşüncəli pürkamallıyam,    

Nə çörəyə, nə duzuna güvənmə! 

 

Deməki varımdır qoyunum, quzum, 

Göylərdə dövr edir parlaq ulduzum, 

Yaxşı qaynanam var, yaxşı baldızım, 

Nə qubaya, nə qazına güvənmə! 

 

Aldanmaynan gözəllərin üzünə, 

Sürmələnmiş, vəsmələnmiş gözünə, 

Fikirinə, xəyalına, sözünə, 

Nə tarına, nə sazına güvənmə! 

               

Deməki hamıdan pulum daha çox,     

Kənizim daha çox, qulum daha çox,   

Həryana işləyən yolum daha çox,      

Nə yoluna, nə izinə güvənmə! 

 

Sanmakı bu dünya pul dünyasıdır, 

Sərvət dünyasıdır, mal dünyasıdır, 

Sərsəri, yelbeyin, dul dünyasıdır, 

Əlli, altmış, nə yüzünə güvənmə! 
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Hərkəsin öz odu, öz közü vardır, 

Öz ləhcə, danışıq, öz sözü vardır, 

Özünün astarı, öz üzü vardır, 

Hər astarın, hər üzünə güvənmə!  

               

Hər gədə özünü yekə bəy sanır,  

Sərsəri, divanə, ya da səy sanır, 

Kim deyər laqeyid, ya da key sanır? 

Noxtasına, nə bezinə güvənmə!                             

 

Tutular nəfəsin, kəsilər səsin, 

Qalar nəticəsiz, hər bəhsəbəhsin, 

Pozular istəyin, qalmaz həvəsin, 

Zəngulənə, avazına güvənmə! 

 

Görmüşəm, bilmişəm əzəldən bəri, 

Çəkmişəm zəhməti, tökmüşəm təri, 

Ey Cəmil, sözünə yoxsa müştəri, 

Nə şeirinə, nə sözünə güvənmə! 

 

                     Cəmil Əkbər  8. 11 – 1982 
                                        
 

 149. UTANIN BARI 

 

Az görmədin el-obadan hörməti, 

Xətirdən, hörmətdən utanın barı. 

Gözləmədin bu mənəvi sərvəti, 

İnsafdan, mürvətdən utanın barı. 

 

De nələr görmədin sən bu cahanda? 

Bu gözəl diyarda, dağda, aranda, 

Hissin-həyəcanın coşmadı qanda, 

Səxa-sədaqətdən utanın barı. 

 

Nələr qaldı görməyəsən dünyada? 

Tapmayasan, geyməyəsən dünyada?  

Yeməyəsən, içməyəsən dünyada? 

Süfrədə nemətdən utanın barı. 
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Həyatda nəqədər hikmət görmüsən? 

Abırlar, həyalar, ismət görmüsən?  

Duz-çörək kəsmisən, qismət görmüsən? 

Çörəkdən, qismətdən utanın barı. 

               

Nəqədər kef görüb ləzzət çəkmisən? 

Dövranlar sürmüsən, izzət çəkmisən? 

De nəqədər bilib, qiymət vermisən?  

Dəyərdən, qiymətdən utanın barı. 

 

Gül camala, xətti-xala uymusan, 

Kef-damağa, cah-cəlala uymusan,  

El qazanan vara, hala uymusan,  

Məzənnə, kəsmətdən utanın barı. 

 

Yol-ərkanı sağa-sola azmısan, 

Düzü tərsə, tərsi düzə yozmusan, 

Ünsiyyəti paralayıb pozmusan, 

Haqdan, həqiqətdən utanın barı. 

 

Avamlıq təblini hey çala-çala, 

Vicdandan, məsləkdən qalmısan dala, 

Getmisən çöllərə, düşmüsən kola, 

Məna-məziyyətdən utanın barı. 

 

Elinə, obaya yara vurmusan, 

Ləkələr salmısan, qara vurmusan,  

Bilmədin nə üçün, hara vurmusan? 

Gözəllik, zinətdən utanın barı. 

 

“Zəhmət çəkib” ucalanı əymisən, 

El dərdindən qocalanı əymisən,  

Zəfər çalıb bac alanı əymisən, 

Şərəfdən, şöhrətdən utanın barı. 

 

Nə dedilər, dəydi sənin hirsinə, 

Əcdadına, nəsilinə, irsinə, 

Anlamayıb, başa düşdün tərsinə, 

Xəta-xəyanətdən utanın barı. 
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Eləbildin giribdilər qəsdinə, 

Dəyibdilər xətirinə, şəstinə, 

Bais olub başdan qalxan tüsdünə, 

Qəzəbdən, hiddətdən utanın barı. 

 

Hər yetənlə oturmusan, durmusan, 

Şənliklər düzəldib məclis qurmusan, 

Nadanlıqda lap onluğa vurmusan, 

O tərəf, bu səmtdən utanın barı. 

 

Nələr qaldı deyilməsin üzünə, 

Ar-namusu gözləməyən qızına, 

Cığırına, yolağına izinə, 

Giley, şikayətdən utanın barı. 

 

Onu-bunu lağa qoyub gülmüsən, 

Nə eşidib, nə öyrənib bilmisən, 

Heyvan kimi yaşamısan, ölmüsən, 

Söhbətdən, qeybətdən utanın barı. 

 

Qəlbində kök saldı əqrəblər, qurdlar, 

Çaxnaşdı, toqquşdu qara buludlar, 

Qəzəbdən, hiddətdən dağıldı yurdlar, 

Saf arzu-niyyətdən utanın barı. 

 

Artırdın qəzəbi, kini-küdrəti, 

Zülmü, zəlaləti, hər məşəqqəti, 

Saldın ayaq altda saf məhəbbəti, 

Ülvi məhəbbətdən utanın barı. 

 

El yolunda tökməmisən tərini, 

Göstərmisən zərərini, şərini, 

Tutmamısan insanlıqda yerini, 

Şəhərdən, kəndlərdən utanın barı. 

 

Dad-hazar əlindən çəkdik qəhəri, 

Hər gündüz, günorta, axşam, səhəri, 

Yedirdin, içirdin ağı, zəhəri 

Şəkərdən, noğuldan utanın barı. 
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Görən yoxdu köməyini, sayını, 

Məsləyini, amalını, qayəni, 

Üz-gözündə abırını, həyanı, 

Abırdan, ismətdən utanın barı. 

 

Güvənmisən qolundakı gücünə, 

Nə dedilər, almamısan vecinə, 

Eşitmədin, salmamısan içinə, 

Qüssədən, möhnətdən utanın barı. 

 

Çalıb-çapıb doldurmusan dənliyi, 

Artırmısan, kef-damağı, şənliyi, 

Gözdən saldın ləyaqəti, mənliyi, 

Mənlik, ləyaqətdən utanın barı. 

 

Nə olsun çatmısan vara-hala sən, 

Düşmüsən ey yazıq qeylü-qala sən,  

Min bir sifətlərə, min bir hala sən, 

Çəkib xəcaləti utanın barı. 

 

Azğınlaşıb çox şuluqluq edirsən, 

Hərzəkarlıq, çox füzulluq edirsən,  

Bilmirsən heç nəyə qulluq edirsən? 

Peşədən, sənətdən utanın barı. 

 

İnsafını vicdanını, satmısan,  

Yaxşıları yamanlara qatmısan,  

Namərdliklə məqsədinə çatmısan, 

Namusdan, qeyrətdən utanın barı. 

 

İki əlli nə tutmusan dünyanı? 

Çeşmə nədi, çaylar nədi, dəryanı? 

Eniş nədi, yoxuş nədi, hər yanı, 

Hökumət, dövlətdən utanın barı. 

 

Çox dedilər eşitmədin minnəti, 

Qoyun sandın camaatı, zilləti, 

Çəkdirmisən zəlaləti, zilləti, 

Bəşər cəmiyyətdən utanın barı. 
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El qəzəbi, hiddətindən qorxmadın, 

El kinindən, nifrətindən qorxmadın, 

Kədərindən, möhnətindən qorxmadın, 

Məzəmmət, töhmətdən utanın barı. 

 

Baxmamısan hər deyilən sözlərə, 

Düşməmisən cığırlara izlərə, 

Gəlməmisən, gələcəksən gözlərə, 

Öyüd-nəsihətdən utanın barı. 

 

Yetmədin köməyə, kara a zalım, 

Oldun sağ bədəndə yara a zalım, 

Bilmədin gedirsən hara a zalım? 

Bəşər, qiyamətdən utanın barı. 

 

Qürrələnib öyünürsən varınla, 

Fərəhlənib söyünürsən varınla,  

Günah edib yuyunursan varınla, 

Həcdən, ziyarətdən utanın barı. 

 

Quldurlarla, qatillərlə barışdın, 

Tülkülərə, çaqqallara qarışdın, 

Qansızlıqda şümürlərlə yarışdın,  

İmamdan, yezitdən utanın barı. 

 

Tanımadın peyğəmbəri, imamı, 

Kərbəlada, Məkkədəki binamı, 

İtirmisən etiqadı, inamı, 

Təzim, ibadətdən utanın barı. 

 

Bilmədinki yol gedirsən hara sən? 

Düşəcəksən kəməndə sən, tora sən, 

Çatacaqsan dar məzara, gora sən, 

Cəhənnəm, cənnətdən utanın barı. 

 

Çəkmədin özünlə haqqı-hesabı, 

Yol verdin günaha, atdın savabı, 

Haq-divanda verəcəksən cavabı, 

Qıl körpü, siratdan utanın barı. 



279 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

İncitmisən, bezdirmisən Cəmili, 

Yalvartmısan, yoncutmusan Cəmili,  

Eşitməyib unutmusan Cəmili, 

Xahişdən, minnətdən utanın barı. 

                                                                     

  Cəmil Əkbər   20. 08 – 1980 
 

145. “YARAŞDI” 

 

I variant 

 

Baxan yoxdu dərrakəyə, kamala,  

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

Hörmət yoxdur bu mənəvi camala,  

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Məhəl yoxdur nə təhsilə, savada, 

O səbəbdən məxşuş olur hava da,  

Başa keçir sərsərilər, yava da,  

Kimi hara qoyurlarsa “yaraşdı”.    

 

Utanan yox nəcabətdən, nəsildən,  

Ulu kökdən, əcdadlardan əsildən,  

Nəs doğulan, nəs aylardan, nəs ildən,  

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Deyən yoxdur belə olmaz ayıbdır, 

Mərd igiddən kölə olmaz ayıbdır,  

Cır danadan kələ olmaz ayıbdır,  

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Neyləyəsən seçən yoxdur yaxşını? 

Ha çatsada qabağını, qaşını?  

Gətirirlər vəzifəyə naşını, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 
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Gözdən düşür sənətkar da, sənət də,  

Fərasət də, cəsarət də, cürət də,  

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

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Utanan yox el-obadan, mahaldan, 

Püranidən, nuranidən, cahaldan, 

Yaxamızı qurtaran yox kahaldan,  

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Necə tablaşasan, darılmayasan?  

Çatdayıb içindən qırılmayasan?  

Fikirdən, xəyaldan yorulmayasan? 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Hamı cəhd eyləyir kefini sürsün,  

Götürüb qazancı, nəfini sürsün, 

Yığıb sərmayəni, müfünü sürsün, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Hamı vəzifədə vara çatırlar, 

Bağı becərməmiş bara çatırlar, 

Qohuma, qardaşa, yara çatırlar, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Cəmil Əkbər, dövrü-zaman belədir, 

Köç eyləyir indi karvan belədir, 

Baş ağrıtma kişi, sarvan belədir, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

                            Cəmil Əkbər 19-20. 06 – 1993         
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146. “YARAŞDI” 

 

II variant 

                                   

Qağa, daha baxan yoxdu kamala,  

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

Vicdan, məslək, əqidəyə, amala, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Nə ədalət, nə həqiqət gözləndi, 

Nə bacarıq, nə ləyaqət gözləndi, 

Nə səxavət, nə  sədaqət, gözləndi, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Hökm eylədi zəmanədə cəhalət, 

Düçar etdi pis günlərə qəbahət, 

Çəkən yoxdur bədişlərdən xəcalət, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Deyən yoxdur belə olmaz ayıbdır, 

Bəy oğlundan kölə olmaz, ayıbdır, 

Cır danadan kələ olmaz ayıbdır, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Hörmət yoxdur nə təhsilə, savada, 

Səbəb odur müşgül keçir hava da, 

Kəsmək bilmir qal-qovğada, dava da, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Qiymət yoxdur mərd igidin işinə, 

Fikirinə, xəyalına, huşuna, 

Gedən yoxdur öz yoluyla tuşuna, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Sandılarki dünya belə gedəcək, 

İşlədikcə fitnə-felə gedəcək,  

Adı-sanı dildən-dilə gedəcək, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 
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Nə edəsən, seçən yoxdu yaxşını? 

Ha çatsanda qabağını, qaşını, 

Vəzifəyə gətirərlər naşını, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

Cəmil Əkbər, dövrü-zaman belədir, 

Köç eyləyir indi karvan belədir, 

Baş ağrıtma kişi, sarvan belədir, 

Kimi hara qoydularsa “yaraşdı”. 

 

                   Cəmil Əkbər 10. 03 – 1993 
 

 147. PƏSİNMİRƏM 

Oqədər yanmışam, yaxılmışam ki, 

Nə alov, nə ocaq, köz pəsinmirəm. 

Oqədər durmuşam, yıxılmışam ki,  

Nə dərə, nə təpə düz pəsinmirəm. 

 

Oqədər aldanıb duzağa düşdüm, 

Məqsəddən, mətləbdən uzağa düşdüm, 

Çovğuna, borana sazağa düşdüm, 

Nağıla uymuram, söz pəsinmirəm. 

 

Oqədər hiyləgər, dələduz gördüm, 

Vicdanı kəm-kəsir, qəlbibuz gördüm, 

Əhli-keflər gördüm, kefisaz gördüm, 

Nə işvə, nə qəmzə, naz pəsinmirəm. 

 

Yolunu-izini azan oqədər, 

Əhdini, vəfanı pozan oqədər, 

Doğrunu tərsinə yozan oqədər, 

Nə yalan, nə yanlıc, düz pəsinmirəm. 

        

Fikir saxtalaşıb, söz saxtalaşıb,  

Yanaq saxtalaşıb, üz saxtalaşıb,  

Əyri saxtalaşıb, düz saxtalaşıb,  

İsmətsiz nə oğul, qız pəsinmirəm. 
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Dünyada oqədər qəbahət gördüm, 

Nadanlıq, avamlıq, cəhalət gördüm,  

Xəta –bəla gördüm, cinayət gördüm, 

Badoşa dönübdür üz, pəsinmirəm. 

 

Sədaqət, səxavət yaddan çıxıbdır, 

İnsanlıq, ləyaqət moddan çıxıbdır, 

Damaqdan çıxıbdır, daddan çıxıbdır,  

Nəqədər töksələr duz pəsinmirəm?! 

 

Qulağım oqədər söz eşidib ki, 

Doxsan eşidibki yüz eşidib ki, 

Əyri eşidibki düz eşidib ki, 

Düşsəm zimistana buz pəsinmirəm. 

 

Oqədər kütləşib keyləşmişəm ki? 

İtirib əqlimi səyləşmişəm ki? 

Ağalıq eyləyib bəyləşmişəm ki? 

Dərk edib hər şeyi tez pəsinmirəm. 

 

Oqədər qalındı qabırqam mənim, 

Böyürüm, yançağım, sağırım mənim, 

Möhkəmdi örkənim, tafqırım mənim, 

Nəqədər soxsalar, biz pəsinmirəm. 

 

Mən Cəmil Əkbərəm xoş da görmüşəm, 

Ayaq da görmüşəm, baş da görmüşəm,  

Üzük də görmüşəm, qaş da görmüşəm, 

Tvist oynamıram, caz pəsinmirəm. 

 

                        Cəmil Əkbər  17. 10 – 1989 
                                       

 148. İSTƏYİRƏM 
 

Mənki səndən istəyirəm, xətir-hörmət gözləyəsən, 

Dağa-daşa uzaqlaşma, insaf-mürvət gözləyəsən. 
Doğruluqdan möhkəm yapış, əyrilikdən uzaqda ol, 

Saxtalıqdan əl götürüb, qeyrilikdən uzaqda ol. 

Vətəninə, öz xalqına sədaqətlə xidmət eylə, 
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Gözləginən haq yolunu, ədalətlə xidmət eylə. 

Fitnə-fəsad danışmaynan, qarışmaynan şər işlərə, 

Qoşulmaynan bəd fikirə, bədəmələ vərdişlərə. 

Hamı indi ayılıbdır, bicliyindən gəl əl götür, 

Sərsərilik eyləməynən, gicliyindən gəl əl götür. 

Qulluq edib yol verməynən şərxətaya, böhtanlara, 

Bac verməynən əqrəblərə, iblislərə, şeytanlara, 

Nifrət eylə acgözlüyə, tamahına qulluq etmə, 

Savabını çoxlu qazan, günahına qulluq etmə. 

Ustadlardan yaxşı dərs al, oxu, öyrən sən həmişə, 

Naşı qalıb bu həyatda, düşməginən gəl təşvişə. 

Sinə gərib dözümlü ol, qüdrətli ol bu həyatda, 

Abırlı ol, həyalı ol, ismətli ol bu həyatda. 

Unutma gəl haqqı-sayı, nanıkorluq eyləməynən, 

İnsanlığa zərər vurub, ziyankarlıq eyləməynən. 

Eşidənlər inciməsin, nə sözündən, nə dilindən, 

Nifrət edib küsməsinlər, nə obandan, nə elindən, 

Mənki səndən istəyirəm, təmiz sağlam ürəkli ol, 

Saf arzulu, istəkli ol, nəcib ülvi diləkli ol, 

Halaldan nemətli olun, gen süfrəli çörəkli ol. 

İnsanlara hərzaman siz dayaq olun, gərəkli ol. 

Nə xainlik nə xəyanət, nədəki pislik eyləyin, 

Nə bədxahlıq, nə zalımlıq, nədə xəbislik eyləyin. 

 

                                                     Cəmil Əkbər                          
 

149. İSTƏYİRƏM 

 

                                      Hüseyn Arifə ithaf 

 

Hüseyn Arif Gədəbəydən, 

Mən də demək istəyirəm. 

Hərbir kənddən, hərbir evdən, 

Mən də demək istəyirəm. 
 

Xoş sədalı sorağından, 

Gözəl keçən növrağından, 

Dür yetirən torpağından, 

Mən də demək istəyirəm. 
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Təmiz abı-havasından, 

Sehirlənmiş dünyasından, 

Hər dərdlərə dəvasından, 

Mən də demək istəyirəm. 
 

Açılanda tər gülləri, 

Dilə gəlir bülbülləri, 

Təsvir edib bu elləri, 

Mən də demək istəyirəm. 
 

Çiçəklərin ətirindən, 

Qönçələnmiş çətirindən, 

İnsanların xətirindən, 

Mən də demək istəyirəm. 
 

“Mahı” kimi yaylaqlardan, 

Ən səfalı oylaqlardan, 

Loğman təbli bulaqlardan, 

Mən də demək istəyirəm. 
 

“Şahalı”dan, “Qoca dağ”dan, 

“Qanlı” kimi uca dağdan, 

Gədiklərdə “Haça dağ”dan, 

Mən də demək istəyirəm. 
 

Misgin Abdal dildə əzbər, 

Vəli kimi sinədəftər, 

Qoşqar kimi insan göstər, 

Mən də demək istəyirəm. 

 

İnqilabın ocağından, 

O çağından, bu çağından, 

Hər küncündən, bucağından, 

Mən də demək istəyirəm. 
 

İslam, Rəhim, Cavanşirdən, 

Rüstəm53 kimi igid nərdən, 

Mirzə54 kimi hünərvərdən, 

Mən də demək istəyirəm. 
 

                            Cəmil Əkbər    

 
53 İnqilabçı Rüstəm Əliyev 
54 Akademik Mirzə Sadıqov  
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150. İTİRMƏ! 
 

Hər nəyini itirsəndə zərər yox, 

Ar-namusu, qeyrətini itirmə! 

İnsanlığa bir oqədər xələl yox, 

Şərəfini-şöhrətini itirmə! 

           

Ellərin içində həyalı dolan, 

Məsləkli, vicdanlı, qayəli dolan, 

Qədəmi uğurlu, sayəli dolan, 

Abırını, ismətini itirmə! 
 

Qoymaynan qəlbinə kəc fikirləri, 

Sərsəm xəyalları, gic fikirləri,  

İnsanlıq naminə öc fikirləri, 

İnsafını, mürvətini itirmə! 
 

Nələrin itsədə qəhərlənmə sən, 

Haldan-hala düşüb təhərlənmə sən, 

Əsəbi korlayıb zəhərlənmə sən,  

Sağlam fikir, niyyətini itirmə! 

 

Hər nəyi itirsən tapa bilərsən, 

Xətadan, bəladan sapa bilərsən,  

Özünə qalalar yapa bilərsən, 

Mənlik adlı sərvətini itirmə! 
 

İnsanövladının qədrini bilin, 

Bir yerdə şənlənin, bir yerdə gülün, 

Oxuyun, öyrənin bir yerdə bilin, 

Məzmununu, hikmətini itirmə! 
 

Ülvi varlığını söndürmə oğlum, 

Zirvədən aşağı endirmə oğlum,  

Yolundan, izindən döndərmə oğlum, 

Zəhmətini, xidmətini itirmə! 
 

Gözün görə-görə korluq eyləmə, 

Qulaq eşitsədə karlıq eyləmə, 

Həyatında nanıkorluq eyləmə, 

Nəzərini, diqqətini itirmə. 
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Yıxılan kimsənin dadına çatın, 

Qohumuna çatın, yadına çatın,  

Ünvanına çatın, adına çatın, 

Nicatını, nüsrətini itirmə! 

 

Yaşadığın obalara nəzər sal, 

Yurdlarına yuvalara nəzər sal,  

Mərd ataya, babalara nəzər sal, 

Nəcabəti, xislətini itirmə! 

 

                Cəmil Əkbər   16. 01 – 1996 
                                 

 151. KƏNDDƏDİR 
 

I variant 
 

Kəndli qardaş, şəhərliyə küsənmə,      

Güzəran, yaşayış, həyat kənddədir.                                                                                                               

Özgələrin istisində isinmə,                                                                                                                            

Halal süfrə, bin-bərəkət kənddədir.    

                 

Gözaçıb dünyaya gələndən bəri, 

Torpağa qatırlar, tökürlər təri,      

Böyüdüb-bəslədir neçə şəhəri,      

Sağlam fikir, düz hərəkət kənddədir.  

 

Meyl eyləməz kosmetalı gözələ,                                    

İnanmayır qozbelləri düzələ,                                          

Süni, saxta dastanlara, qəzələ,                                        

Ar-namus kənddədir, qeyrət kənddədir. 

 

Qoşulmaz heçzaman modabazlara,                                   

Lovğa, yelbeyinə, ədəbazlara,                                         

Hərdəmxəyallara, hoqqabazlara,                                     

Məna, məzmun, dərin hikmət kənddədir.   

 

Onu tanımayır saxta bəzəklər,            

Daxili eybəcər, içi təzəklər,                

Döymür qapısını acı küləklər,            

Səadət, xoşbəxtlik, nicat kənddədir.    
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Dövlətin mənbəyi, axarı burda,             

Qoyunu, sürüsü, naxırı burda,             

Zoğalın arağı, çaxırı burda, 

Yemək, içmək, nazı-nemət kənddədir.                 

 

Kənd üstündə qurulubdur binamız, 

Tutulubur balatımız, mayamız, 

Abırımız, ismətimiz, həyamız, 

Ədəb-ərkan, abır-ismət kənddədir. 

 

Qoyunun pendiri, inəyin yağı, 

Taxılın zəmisi, meyvənin bağı, 

Bostanın qarpızı, yemişin tağı,          

Əsl Məkkə, əsl cənnət kənddədir. 

 

Vurur sinəsində təmiz ürəyi,                   

Bəsləyir bizləri duzu, çörəyi,                  

Dar günündə əksik olmaz gərəyi,           

İnsaf, vicdan, rəhm, mürvət kənddədir.  

                 

Zəhmət meydanında hamı çalışır,           

Düşüb bəhsəbəhsə hamı yarışır,            

Hamı əhval tutur, hamı soruşur,             

Doğru fikir, sağlam niyyət kənddədir.   

                 

Halallığın izi getməz üzündən  

Kənd olmasa şəhər batar gözündən,    

Odu sönər, hənir gəlməz közündən,     ,              

Müdrik dastan, saf  hekayət kənddədir.  

 

Şəhərlilər inciməsin sözümdən,              

İncisələr düşəcəkdir gözümdən,              

Silinəcək cığırımdan, izimdən,                

Cah-cəlal, kef-damaq, ləzzət kənddədir.  
 

Zəhmətkeş insanın hünərinə bax,             

Cəsarət, cürəti, təpərinə bax,                    

Səadət naminə zəfərinə bax,                    

Əsl qüvvət, cürət, qüdrət kənddədir. 
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Bu yerlərdən qüvvət alır qolumuz, 

Gəlib keçir Məkkəyə də yolumuz, 

Qazanılır dinarımız, pulumuz,               

Sərraf varsa, doğru qiymət kənddədir.  
 

Get gör Müseyibi, Bafta bacını,   

Dəhanından eşitməzsən acını,                          

Yüz il keçsə ağartmazsan saçını,            

Ülvi istək, saf məhəbbət kənddədir. 
 

Azalandöy həmyerlimin vəfası,              

Gədəbəyin dağlarının səfası,                   

Saf çeşməsi, təbiəti havası,  

Dözüm-durum, həm dəyanət kənddədir. 

                 

Qış ötüşür, bahar gəlir, yaz olur,     

Göllərində sona üzür, qaz gəlir,                                     

Məclislərdə mey çalınır, saz gülür,                                

Ziyafət kənddədir, zinət kənddədir.                             

                 

Cəmil gəzib bu yerləri sərbəsər,            

Çox düşünüb az yazıbdır, müxtəsər,    

Kənd olmasa şəhər olar dərbədər,        

Halal tikə, halal qismət kənddədir.55 
 

                   Cəmil Əkbər   26. 04 -1981 

                                                                           

 152. KƏNDDƏDİR 

 

II variant 
 

Kəndli qardaş şəhərliyə darılma, 

Xoş güzəran, gözəl həyat kənddədir. 

Bər-bəzəyə aşiq olma, vurulma, 

Toy-bayram, kef-damaq, büsat kənddədir. 56                                          

 
55 İkinci variant:      Bu yerlərdən qurulubdur binamız,   

                                    Balatımız, xəmirimiz, mayamız,  

                                 Göndərilir, sovqatımız, payımız, 

                                 Halal süfrə, halal qismət kənddədir. 
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Ömürboyu zəhmət çəkən burdadır,  

Torpağı şumlayan, əkən burdadır,      

Bol məhsul götürən, biçən burdadır,    

Halal süfrə, bin-bərəkət kənddədir. 57   

 

Ömür sürsən səksən, doxsan, yüz ilə, 

Ülfət etməz kosmetalı gözələ, 

İnanmayır bu qozbellər düzələ, 

Ar-namus kənddədir, qeyrət kənddədir. 

 

Gözaçıb dünyaya gələndən bəri, 

Suvarır tarlanı alnının təri, 

Yedirdib içirir neçə şəhəri, 

Məna, məzmun hər keyfiyyət kənddədir.     

 

Qoşulub tay olmaz modabazlara, 

Lovğa, yekəxana, ədəbazlara,    

Hərdəmxəyallara, hoqqabazlara,   

Sağlam fikir, nəzər, diqqət kənddədir.       

 

Onu çaşdıranmaz bəzək-düzəklər,   

Süni gözəlliklər, içi təzəklər,           

Başından əsənməz acı küləklər,       

Səxavət, kəramət, nicat kənddədir.58   
 

 
 

 
56 İkinci variant:       Əsl dövran, əsl büsat kənddədir. 
57 İkinci variant:       Burda görüdüm yenilməyən zəhməti, 

                                 Yoxdur onun özgələrə minnəti,  

  Əlləriylə yaradırlar cənnəti,                                

                                 Doğru fikir, düz hərəkət kənddədir. 
 

 Üçüncü variant:     Bəşər üçün zəhmət çəkir, bu yerlər, 

                                Bağça salır, bar becərir bu əllər, 

                                Əkir, biçir, qurur, tikir bu nərlər, 

                                Doğru fikir, düz hərəkət kənddədir. 
58 İkinci variant:     Kəndlini aldatmır bəzək-düzəklər, 

                                Saxta gözəlliklər, içi təzəklər,               

                                Döyməz qapısını acı küləklər,         

                                   Qurtuluş kənddədir, nicat kənddədir. 
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Dövlətin, sərvətin axarı burda, 

Qoyunun sürüsü, naxırı burda,      

Meyvənin şirəsi, “suxoy”u burda, 

Dürlü-dürlü nazı-nemət kənddədir.59           

      

Döyünür sinədə təmiz ürəyi,                                                               

Çatır hamımıza duzu, çörəyi,        

Arxadı, dayaqdı bizə gərəyi,         

Vicdan, məslək, insaf, mürvət kənddədir.60 
 

Zəhmət meydanında çalışana bax,      

Finişə çıxana, yarışana bax, 

İnciyib-küsənə, barışana bax, 

Sağlam arzu, təmiz niyyət kənddədir.  
  
Kənd olmasa şəhər batar gözündən,    

Kabab bişməz, hənir gəlməz közündən,         

Səfalətin izi getməz üzündən,              

Şərafət, ləyaqət, şöhrət kənddədir. 
 

 

Eşidənlər inciməsin sözümdən, 

Kim incisə düşə bilər gözümdən,               

Halı olun dəyanətdən, dözümdən,        

Ədəb-ərkan, hörmət- izzət kənddədir.61    

 
 

Bu yerlərdən qüvvət alır hamımız, 

İlhamımız, idrakımız, kamımız, 

Bakalımız, zülalımız, camımız, 

Əsl qüvvət, əsl qüdrət kənddədir.      

 
59 İkinci variant:        Dövlətin mənbəyi, axar-baxarı,             

   Qoyunun sürüsü, malın naxırı,               

   Meyvənin şirəsi, “suxoy” çaxırı,            

   Yemək, içmək, nazı-nemət  kənddədir. 
 

60  İkinci variant:      Bu yerlərdən qüvvət alıb qolumuz, 

                                 Göndərilib sovqatımız, payımız, 

                                 Məhsul verib, bar yetirir yayımız, 

                                 Vicdan, məslək, insaf, mürvət kənddədir. 
                                 

61 İkinci variant:      Kef-damaq kənddədir, ləzzət kənddədir. 
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Get gör Müseyibi, Bafta bacını,   

Görməzsən dünyada ağrı, acını, 

Yüz il keçsə ağartmazlar saçını,             

Ülvi istək, saf məhəbbət kənddədir. 

 

Azalandöy həmyerlimin səfası,  

Dost-tanışa sədaqəti, vəfası, 

Kim deyər ki, usandırıb cəfası?               

Həm mətanət, həm dəyanət kənddədir.    

 

Gül nəfəsli baharı var, yazı var, 

Göllərində sonası var, qazı var, 

Məclisində aşığı var, sazı var,                                 

Çöl-çəmən də, hər təravət kənddədir.                             
 

Bu yerlərdə qərar tutub binamız,   

Hasil olub balatımız, mayamız,    

Göndərilir, sovqatımız, payımız,   

Süfrəsi bol, halal qismət kənddədir. 62 

 

Cəmil Əkbər hey bəslənib sərasər, 

Bu yerdən hələ az yazıb, müxtəsər,  

Kənddən ayrı hamı olar dəngəsər, 

Halal süfrə, bin-bərəkət kənddədir.     
          
           Cəmil Əkbər   26. 04 -1981 

 

 153. KƏNDDƏDİR 

 

III variant 
 

Gəl unudub haqqı danma qardaşım,                     

Yemək, içmək, nazı-nemət kənddədir. 

Tərs dolanıb elə qanma qardaşım, 

Dədə-baba xətir-hörmət kənddədir. 

 
62 İkinci variant:       Bu yerlərdən qurulubdur binamız,   

Balatımız, xəmirimiz, mayamız,     

Göndərilir, sovqatımız, payımız,   

Geniş süfrə, halal qismət kənddədir.  
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Tarlaları yaşıl dona bürünür, 

Yay, payızda zəmiləri dərilir, 

Sürüləri yaylaqlara sürülür,63             

Yer üzündə  məkan-cənnət kənddədir. 
 

Bu yerlərdə tər torpağa qarışır, 

Kəndli qardaş məhsul üçün çalışır,64    

Bəhsə düşüb birbirilə yarışır, 

Əsl zəhmət, əsl xidmət kənddədir. 
 

Nemətindən yeyib-içib el doyur, 

Çəmən doyur, çiçək doyur, gül doyur,65 

Günlər doyur, aylar doyur, il doyur,66 

Halal tikə, halal qismət, kənddədir. 
 

Bu yerlərdə dünyaların gözü var, 

Dastanları, şeirləri, sözü var, 

Könüllərdən silinməyən izi var, 

Əsl meyyar, əsl qiymət kənddədir. 
 

Sərvətinin görnəqədər adı var? 

Ləzzəti var, lətafəti dadı var? 

Ocağının közü sönməz odu var? 

Məna dolu hər məziyyət kənddədir. 

 

İş görülür, tər tökülür yerlərə,            

İnci düşür, zər tökülür yerlərə,      

Baxışlardan nur tökülür yerlərə, 67      

Xətir-hörmət, abır, ismət kənddədir.   

 

Görmək olmaz bu yerlərdə qərəzi, 

Vicdanlarda düzgün çəkir tərəzi, 

Bura olub sevdamızın mərkəzi, 

Ülvi sevgi, pak məhəbbət kənddədir.     

 
63 Naxırları yaylaqlara sürülür, 
64 Qardaş-bacı məhsul üçün çalışır, 
65 Kaman doyur, mizrab doyur, tel doyur, 
66 Çeşmə doyur, çaylar doyur, sel doyur,     
67 Şəfəq saçıb nur tökülür yerlərə. 
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Gözüm qalıb baharında, yazında, 

Aşıqların söhbətində, sazında, 

Dost-tanışın bir-birinə nazında, 

Təmiz ülfət, saf ünsiyyət kənddədir. 

 

                      Cəmil Əkbər   17. 07 – 1987 

                                         

 154. NƏ İŞ GÖRSƏN 

 

Oğul nə iş görsən sən ürəklə gör, 

Dəyəri dəyərdi, qiyməti qiymət. 

Xoş arzu-istəklə, saf diləklə gör, 

Hörməti hörmətdi, mürvəti-mürvət. 

 

Etibar, etiqat, sədaqətlə gör,  

Ədəblə, ərkanla, mərifətlə gör,  

Fəhmlə, diqqətlə, fərasətlə gör, 

İstəyi istəkdir, riqqəti-riqqət. 

 

Oğul nə iş görsən hərarətlə gör, 

Bacarıq göstərib, məharətlə gör, 

İnamla, cürətlə, cəsarətlə gör, 

Şərəfi şərəfdir, şöhrəti-şöhrət. 

 

İnsafla işləsən ad qazanarsan, 

Nəqədər dost tutub, yad qazanarsan, 

Ləzzət anlayarsan, dad qazanarsan, 

Abırı-abırdır, isməti-ismət. 

 

Elinin-obanın öz loğmanı ol, 

Yaxşı sənətkarı, düz loğmanı ol, 

Könüllər mülkündə gəz loğmanı ol, 

Nəzəri nəzərdir, diqqəti diqqət. 

 

Beylə bir minvalla hörmətin artar, 

Xalqına layiqli xidmətin artar,  

Yorulmaq bilməyən zəhmətin artar, 

Dövlətin dövlətdir, sərvətin sərvət. 
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Xalqının həmişə təsibini çək, 

İrəli çəkəndə nəcibini çək,  

Qismətin nədirsə nəsibini çək, 

Namusu namusdur, qeyrəti qeyrət. 

              

Atanın ananın ağ et üzünü, 

Eşidib dərk eylə, sağ et gözünü,  

Əridib, qaynadıb dağ et sözünü, 

Zülalı-zülaldı, şərbəti şərbət. 

 

                     Cəmil Əkbər 12. 05 – 1988 

                                     

 155. ELƏ OLMAYIB 

 

Elə tutulmuşam, elə dolmuşam, 

Dağlarda bulud da elə dolmayıb. 

Elə saralmışam, elə solmuşam, 

Bağlarda xəzan da elə solmayıb. 

 

Belə doğulmuşam, elə olmuşam, 

Gözəllərdən ilhamımı almışam, 

Seyrə çıxıb xəyallara dalmışam, 

Beylə xəyallara dalan olmayıb. 

 

Ayları, illəri salmışam yola,  

Ötürüb arxivə, qoymuşam dala,  

Bu misgin könlümü yarəb kim ala?  

Bu kökdə heç onu çalan olmayıb.68 

              

Baxıb əməlimə elə gülmüşəm, 

Elə düşünmüşəm, elə bilmişəm, 

Vicdanı, məsləki elə bölmüşəm, 

Comərdi-qəssab da elə bölməyib. 

 
68 İkinci variant          Ayları, illəri salmışam yola,   

                                   Ötürüb arxivə, qoymuşam dala, 

 Bu misgin könlümü yarəb kim ala? 

 Mənimtək ruhları çalan olmayıb. 
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Nadandan, cahildən elə küsmüşəm, 

Ülfət-ünsiyyəti elə kəsmişəm, 

Elə sovurmuşam, elə əsmişəm, 

Çovğun da, külək də elə əsməyib. 

              

Süzülüb cecəmdən arağım çıxıb, 

Həvəsim tükənib, marağım çıxıb, 

Qanmazlar əlindən cızdağım çıxıb, 

Səhrayi-Kəbir də elə olmayıb. 

 

Bir ala gözlünün oduna yandım, 

İtirib huşumu, adımı dandım, 

Vəfasız dünyaya baxdım usandım, 

Kərəm də Əsliyə elə yanmayıb. 

 

İbtida sevdanın azarındayam, 

Çıxıb qənşərində, güzarındayam, 

Beylə təmənnanın bazarındayam, 

Dilqəm də mənimtək azarlanmayıb. 

 

                        Cəmil Əkbər 28. 07 – 1987 
                                           

 156. SORAĞINDA 

 

İnsanoğlu əzəl gündən, 

Sədaqətin sorağında. 

Usanmamış gözəl gündən, 

Məhəbbətin sorağında. 

         

Nifrət etmiş qəbahətə, 

Avamlığa, cəhalətə, 

Xəyanətə, ədavətə, 

Nəzakətin sorağında. 

 

Can atmışdır ağ günlərə, 

Çatmaq üçün sağ günlərə, 

Kef-damağı çağ günlərə, 

Təravətin sorağında. 
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Ömürboyu can qoyubdur, 

Tər tökübdür, qan qoyubdur, 

Zülal çəkib, şan qoyubdur, 

Ləyaqətin sorağında. 

 

Görnəqədər bada gedib? 

Qohum-qardaş, yada gedib? 

Hoya çatıb, dada gedib? 

Şan-şöhrətin sorağında. 

 

Cani-dilnən çalışıbdır, 

Gecə-gündüz vuruşubdur, 

Hey axtarıb soruşubdur, 

Lətafətin sorağında. 

 

İnsanoğlu soldu getdi, 

Yolda-izdə qaldı getdi, 

Xəyallara daldı getdi, 

Ədalətin sorağında. 

         

Nifrət edib xəbisliyə, 

Nanəciblik, naqisliyə, 

Acgözlüyə, hərisliyə, 

Səxavətin sorağında. 

         

Könül xəsdə, gözü yolda, 

Odu sönmür, közü yolda, 

Oğlu yolda, qızı yolda, 

Səadətin sorağında. 

 

                   Cəmil Əkbər  10. 12 - 1992 

                   

157. SORAĞINDADIR 

 

İnsan bu dünyaya gələndən bəri, 

Ədalət, həqiqət sorağındadır. 

Çalışıb-vuruşub tökərək təri, 

İnsanlıq, ləyaqət sorağındadır. 
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İlqara-imana kəci pisləyib, 

Hiyləgər, dələduz, bici pisləyib, 

Sərsəri kəmağıl gici pisləyib, 

Sədaqət, səxavət sorağındadır. 
 

Vicdanından dönüklərdən usanıb, 

Hər məssəbə yönüklərdən usanıb, 

Dadamaldan, əniklərdən usanıb, 

Şan-şöhrət, şərafət sorağındadır. 
 

Bəşər istəyirki hörmətli olsun, 

Məzmunlu, mənalı hikmətli olsun,  

Sağlam düşüncəli, niyyətli olsun, 

Mərifət, nəzakət sorağındadır. 

 

Bəşərə gərəkdir mehriban ola, 

Hamı dostluq edə canhacan ola, 

Dərk edib düşünən bir insan ola, 

Saf istək, saf məqsəd sorağındadır. 

 

Cəmil Əkbər göz açandan dünyaya, 

Yol açandan, iz açandan dünyaya, 

Dil açandan, söz açandan dünyaya,  

Yaxşılıq, fəzilət sorağındadır. 
 

                      Cəmil Əkbər 7. 10 – 1992 

                                      

158. EYLƏSİN?! 
 

Çəkməçidən çəkməçi də törəyir,  

Pinəçidən, pinəçi də törəyir,69        

Kisəçidən, kisəçi də törəyir,  

Bəy ha deyil bəyliyini eyləsin.70 ?!   

              

Avam oğlu cəhalətdən dəm vurar,      

Dava salar, ədavətdən dəm vurar,        

Hatəm oğlu səxavətdən dəm vurar,      

 
69 Dilənçidən dilənçi də törəyir,        
70 Bəy deyil ki, bəyliyini eyləsin. 
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Göy ha deyil göylüyünü eyləsin?! 71                   

Əjdahalar, əjdaha da olacaq,                

Begomontlar begomont da olacaq, 

Qarışqalar qarışqa da olacaq, 

Döy72 deyil ki, döylüyünü eyləsin?! 
            

Zalımoğlu zalımlıqla əlləşir,          

Gədaoğlu gədalıqla helləşir,          

Alimoğlu alimlərlə dilləşir, 

Key ha deyil, keyliyini eyləsin73?! 

 

Nadanoğlu nadanlıqda qınanır,       

Şairoğlu şairlikdə tanınır,                

Mahiroğlu mahirlikdə sınanır,         

Səy ha deyil, səyliyini eyləsin74 ?! 

 

Ustad oğlu ustadlıqda ad alar,         

Çınqı düşsə, ətəyindən od alar,       

İşə düşər geci-tezi xod alar,            

Zay ha deyil zaylığını eyləsin75?!        

 
71 İkinci variant:    Avamoğlu cəhalətdən danışar, 

                               Dava salar, ədavətdən danışar, 

Hatəmoğlu səxavətdən danışar, 

Göy deyil ki, göylüyünü eyləsin. 
72 Döy - dev 
73 İkinci variant:    Zalımoğlu zalımlıqla əlləşər, 

                               Əsib coşar, axıb daşar, gölləşər, 

                               Alimoğlu alimlərlə dilləşir, 

                               Key deyilki, keyliyini eyləsin. 
 

74 İkinci variant:    Mahiroğlu mahirliyin göstərər, 

                               Şairoğlu şailiyin göstərər, 

                               Naşir oğlu naşirliyin göstərər, 

                               Səy deyil ki, səyliyini eyləsin. 
 

75 İkinci variant:      Arıların çəkdikləri zülaldır,                 

                                 Nadanların verdikləri məlaldır,           

                                 Saldıqları savaşdır, qovğa-qaldır,  

                                 Zay deyil ki, zaylığını eyləsin.            
 

    Üçüncü variant:    Ustadoğlu ustaddırki, ustaddır,  

                                  Naşıoğlu naşıdırki, naşıdır,  

                                  Xoşuoğlu xoşudurki, xoşudur,  

Day deyil ki, daylığını eyləsin. 
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Gədəoğlu gədəliyin bildirər,          

El-obanı, düşmənləri güldürər, 

Qohumunu, qardaşını öldürər, 

Day76 ha deyil, daylığını eyləsin?! 

 

Yaxşı-yaman birbirinə uyan döy,       

Günəş, duman birbirinə uyan döy,      

Küsən, uman birbirinə uyan döy,        

Tay ha deyil, taylığını eyləsin77 ?! 

 

Solub gedər tək-tənhalar, yalqızlar,                

Yengələrdən gen gəzməsin baldızlar,             

Uzaqlarda pərən düşən ulduzlar,                     

Ay ha deyil, aylığını eyləsin78 ?!     

                     

Palıdlar küləyə əyilən deyil,                            

Hər əsib, coşana döyülən deyil,                       

Nifrətlə yad olub söyülən deyil,                      

Şöy ha deyil, şöylüyünü eyləsin79?!                     

 

                          Cəmil Əkbər  17. 08 – 1988 

                                             

 

 
                                   
76 Day – dayı sözünün qısaldılmış halı 

77 İkinci variant:      Yaxşı-yaman birbirinə zidd gedir, 

                                 Küsüb uman birbirinə zidd gedir, 

                                 Günəş, duman birbirinə zidd gedir, 

                                 Tay deyil ki, taylığını eyləsin. 
 

78 İkinci variant:       İş görənmir tək-tənhalar, yalqızlar,                

                                     Yengələrə küsənməsin baldızlar, 

                                     Uzaqdadır pərən-pərən ulduzlar,       

                                  Ay deyil ki, aylığını eyləsin.          

    
79 İkinci variant:        Deyirlərki palıd əyilən deyil, 

                                      Nifrətlə yad olub söyülən deyil, 

                                      Hər təpik altında döyülən deyil,                       

                                   Şöy deyil ki, şöylüyünü eyləsin. 
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159. TAPAMMIRAM 
 

Oqədər söz deyib, danışmışam ki,                                              

Deməyə bir təzə söz tapammıram.                                                    

İnciyib, küsmüşəm, barışmışam ki,  

Qəlbini qəlbimlə düz tapammıram.80 
 

Ünsiyyət kələfi dolaşıb yaman,    

İpi ilməsinə culaşıb yaman,          

Ağı-qarasına bulaşıb yaman,    

Nə bir yol, nə cığır iz tapammıram.81  
 

İtirib əqlimi bihuş olmuşam,                    

Yeməmiş, içməmiş meyxoş olmuşam,     

Qansam da, qanmaza yoldaş olmuşam, 

Suala cavabı düz tapammıram.82 
 

Bəzənir, düzənir “bəyzadələrim”,  

Kütbeyin, kəmağıl, keyzadələrim,83    

Sərsəri, əhlikef, səyzadələrim,84 

Əynimə geyməyə bez tapammıram.     

 
80 İkinci variant:        Nəqədər söz deyib, danışmışam mən, 

                                      Deməyə bir yeni söz tapammıram.  
                                      Nəqədər küsmüşəm, barışmışam mən, 

 Qəlbləri qəlbimlə düz tapammıram. 
81 İkinci variant:        Ünsiyyət kələfi dolaşıb tamam, 

İpi ilməsinə culaşıb tamam, 

Qat-qarış olubdu, bulaşıb tamam, 

Yolaq axtarıram, iz tapammıram. 
82  İkinci  variant:       Kaldan olanları ağa qoyurlar,     

                                   Alim, üləmanı lağa qoyurlar,  

                                   Çəkib cızdağını dağa qoyurlar, 

                                   Suala cavabı düz tapammıram. 

 Üçüncü  variant:       Çalanı, çapanı ağa qoyurlar, 

                                   Müdrik şəxsiyyəti  lağa qoyurlar,   

                                   Çəkib cızdağını dağa qoyurlar, 

                                    Suala cavabı düz tapammıram. 

 Dördüncü  variant:    Hər yetən gədadan ağa qoyurlar,    

                                    Dinib danışanı lağa qoyurlar, 

                                    Çəkib cızdağını dağa qoyurlar, 

                                    Nəşəni, damağı saz tapammıram. 
83 Kütbeyin, əhlikef, keyzadələrim. 
84 Sərsəri, gicbəsər, səyzadələrim,      
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Hər yana yol açır altunlar, pullar,  

Yoxdursa üzünə bağlanar yollar,  

Sənə yaxın gəlməz yüz illik dullar,   

Mat qalıb idrakım tez tapammıram.85 

 

Yanaq ənliklənib, üz saxtalaşıb,                                                                                        

Qaşlar sürmələnib, göz saxtalaşıb,                                                                                    

Qarı “moddan” düşüb qız saxtalaşıb,   

Oğluma ismətli qız tapammıram.86               

 
                 

Qalmayıb abırdan, həyadan əsər,  

Əqidə, amaldan, qayədən əsər,        

Halaldan kəsb olan mayədən əsər,                                                

Nurani, abırlı üz tapammıram.87                 

 

  

Keçirdim günləri, yarı yoldayam,   

Hansı fikirdəyəm, nə xəyaldayam? 

Dağın zirvəsində, yoxsa yaldayam, 

Ötürdüm əllini, yüz tapammıram. 88     

 

 

 

 
85  İkinci  variant :         Yol açır hər yana altunlar, pullar,    

                                       Yoxunsa bağlıdır üzünə yollar,      

        Səni saya salmaz yüz illik dullar, 

                                       Mat qalıb idrakım tez tapammıram 
86 İkinci  variant :           Kirpik sürmələşib, göz saxtalaşıb, 

                                        Söhbət ucuzlaşıb, söz saxtalaşıb, 

                                        İnciyib bezsə də döz saxtalaşıb, 

                                        Boyasız, bəzəksiz üz tapammıram.  
87 İkinci  variant :           Qalmayıb  məsləkdən, qayədən əsər,   

                                            Quran’dan, kitabdan, ayədən əsər,   

                                        Təlimi düz verən dayədən əsər, 

                                        Oğluma ismətli qız tapammıram. 
88 İkinci  variant :           Keçirdim yaşımı, yarı yoldayam,  

                                       Özüm də bilmədim heç nə haldayam? 

                                       İrəli getmişəm, yoxsa daldayam?    

                                   Altmışı keçmişəm, yüz tapammıram. 
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Zəmanə mülkündə hoş meydanıdır, 

Vicdanı, məsləki daş meydanıdır, 

Həmədan eşşəyi toş meydanıdır, 

Salıb qabağıma biz tapammıram.89 
                                             

Ey Cəmil, ülfətlər tamsızlaşıbdır,            

Qaralıb çırağı şamsızlaşıbdır,              

Dövran da, zaman da kamsızlaşıbdır,   

Dada gətirməyə duz tapammıram.90        
 

                        Cəmil Əkbər 4. 11 – 1985            

 

 160. GÖZÜ YOLDADIR 
 

Ağrılar, acılar kənarda durun,  

Elimin, obamın gözü yoldadır. 

Az məni incidin, az məni yorun,  

Yurdumun-yuvamın gözü yoldadır. 

 

Dağlarda çeşmələr həsrətim mənim, 

Yamyaşıl meşələr həsrətim mənim, 

Nərgiz, bənövşələr həsrətim mənim, 

Göllərdə sonanın gözü yoldadır.  

   

Qərənfil, lalələr gəl-gəl deyirlər,    

Çəməndə jalələr gəl-gör deyirlər,      

Yaylaqlar, talalar gəl qal deyirlər,        

Cümleyi cahanın gözü yoldadır.                      

 
89 İkinci  variant :        Zəmanə mülkündə hoş-hoş çoxalıb, 

                                      Fikiri, xəyalı çaşbaş çoxalıb,   

                                   Alha-al, verha-ver, daş-baş çoxalıb,    
                                Qatıb qabağıma biz tapammıram.  
  Üçüncü  variant :     Fikiri, xəyalı çaş meydanıdır,  

                                   Kütbeyin, kəmağıl hoş meydanıdır,        

                                   Qatır meydanıdır, toş meydanıdır, 
                                   Önümə salmağa biz tapammıram. 
90 İkinci  variant :      Ey Cəmil, ülfətlər tamsız olubdur, 

                                   Çırağı sönübdür, şamsız olubdur, 

                                   Şərbəti, şirəsi camsız olubdur,     

                                      Tama gətirməyə duz tapammıram. 
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Dözərmi həsrətə qardaş, bacılar?                

Üzər ürəkləri, ağrı-acılar,          

Ağlayar, sızlayar müdrik qocalar,               

Qocanın, cavanın gözü yoldadır.                 
 

Gözləyir yolumu toy mərasimi,                   

Eşitmək istəyir ellər səsimi,                         

Səksəndə, doxsanda kəs nəfəsimi,               

Vətən övladının gözü yoldadır.                    

               

Hələ nə yazmışam, nə yaratmışam?    

Nəqədər böyüyüb, nə boy atmışam? 

Hələ nə çağırıb, nə oyatmışam?    

Şeir dastanımın gözü yoldadır. 91        

 

                         

Hələ nə söyləyib, nə danışmışam?            

Nə əhval tutmuşam, nə soruşmuşam?    

Nə umub küsmüşəm, nə barışmışam?    

Ülvi-məhəbbətin gözü yoldadır.92.  
 

Xalqıma borcluyam verəsim çoxdur,              

Möhüblər düzəsi, görəsim çoxdur,                  

Yaşamaq eşqilə həvəsim çoxdur,                    

Xəyal yelkənimin gözü yoldadır.          

 
91 İkimci variant:            Hələ nə yazmışam, yaratmışam ki?             

                                       Hələ nə düzəldib, nə qurmuşam ki?  

                                       Hələ nə yatmışam, nə durmuşam ki? 

                                       Şeir karvanımın gözü yoldadır.      

  Üçüncü variant:           Hələ çox az yazdım, nə yaratmışam? 

                                   Sərraf meydanına nə çıxartmışam?      

                                       Nəqədər ucalıb, nə boy atmışam?      

                                       Şer karvanımın gözü yoldadır.     

 

92 İkimci variant:           Hələ az dinmişəm, nə danışmışam?     

                                      Nə umub, nə küsüb, nə barışmışam?    

                                      Nə əhval tutmuşam, nə soruşmuşam? 

                                      Ülvi-məhəbbətin gözü yoldadır.    

         

   Üçüncü variant:         Səmada qıy vuran şahinlərin də, 

                                      Alıcı quşların, tərlanların da.     
                                      Dağlarda kəkliyin, laçınların da, 

                                      Durna qatarının gözü yoldadır. 
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Məhəbbət mülkündə iz salanların, 

Özünə yer tapıb, iz salanların, 

Qəlbimin başına köz salanların, 

Sərvi-xuramanın gözü yoldadır.              
 

Nəçoxdu boynumda haqqı-say mənim,           

Halal süfrə mənim, halal çay mənim,       

Peşkəşlər, sovqatlar, dürlü pay mənim,    

Hörmətin, izzətin gözü yoldadır.93  
 

Xətrimi istəyir arif olanlar, 

Hiss edib duyanlar, sərraf olanlar,  

Oxuyub, öyrənib, maarif olanlar,  

Dərk edib qananın gözü yoldadır.    
 

Amandır ağrılar, uzaq ol məndən,                     

Gəlmə yaxınıma, get dolan gendən,                 

Yaxınım, uzağım küsərlər səndən,                   

Qızımın, oğlumun gözü yoldadır.                     
 

Elimin, xalqımın nəzərindəyəm, 

Arazı, Küründə, Xəzərindəyəm, 

Yolunda, izində, güzarındayam, 

Sevdiyim cananın gözü yoldadır. 
 

Yolumu gözləyir körpə balalar,  

Qorxuramki həsrətimdən solarlar, 

Baba deyib gözü yolda qalarlar,       

Nəvə, nəticəmin gözü yoldadır. 
 

Mehriban babaya eyləmə qəsdi,  

Ağrıtma qəlbimi, incitmə bəsdi,94       

Sinəmdə çağlayan eşq-həvəsdi,  

Hələ kötücəmin gözü yoldadır. 
 

                                     Cəmil Əkbər 

 
93 İkimci variant:         Nəçoxdu boynumda haqqı-say mənim,     

                                     Nəqədər sovqatlar, dürlü pay mənim,   

                                     Nəqədər süfrələr, çörək-çay mənim,               
                                         Hörmətin, izzətin gözü yoldadır. 
94 Ağrıtma qəlbimi, amandı bəsdi. 
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 161. ÖTƏN GÜNLƏRİM 

 

Qayıdıb yanıma bir də gələsiz, 

Araza qovuşub, Kürdə gələsiz, 

Xeyirdə gələsiz, şərdə gələsiz,  

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 

        

Yenidən haraya, həşirə çatam, 

Baxıb əməlimlə sevinə atam. 

Çalışıb gecəni gündüzə qatam, 

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 
 

Yenidən atalı,  analı olam, 

Gölləri ördəkli, sonalı olam, 

Əlləri, ayağı xınalı olam, 

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 
 

Yenidən qaçaydım eşq-həvəslə, 

Sağlam fikirlərlə, sağlam nəfəslə, 

Oxuya biləydim gözəl bir səslə, 

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 
 

Dəymirsən gözümə harda qalmısan? 

İlişib nəyaman torda qalmısan?  

Düşüb çətinliyə darda qalmısan? 

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 
 

Gəlib harayıma bir də çat mənim, 

Yapışıb qolumdan bir də tut mənim,  

Köçümü karvana bir də qat mənim, 

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 
 

Təzədən bir də düş yar həvəsinə, 

Alma həvəsinə, nar həvəsinə,  

Bağlarda yetişən bar həvəsinə,  

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 
 

Mənə nə doğmaydın, nə əziz idin, 

Nəqədər müqəddəs, nə təmiz idin, 

Nəqədər mehriban, nə ləziz idin, 

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 
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Yorulmağı, ərinməyi bilməzdin, 

İlan kimi sürünməyi bilməzdin, 

Hədər yerə sevinməzdin gülməzdin,  

Ay ötən günlərim, ötən günlərim. 
 

                          Cəmil Əkbər  8. 08 -1998 

                                       

  162. BƏLƏDÇİM OLDU 
 

Hayana getdimsə, harda oldumsa, 

İnsafım-mürvətim bələdçim oldu. 

Çətinə düşsəm də, darda olsam da,95 

Hörmətim-izzətim bələdçim oldu. 

 

Eyhamla dolanıb, həyalı gəzdim, 

Vicdanlı, məsləkli, qayəli gəzdim,  

Qədəmi uğurlu, sayəli gəzdim,  

Abırım, ismətim bələdçim oldu. 

                

Bir insanoğluna sataşmamışam, 

Qapı-bacasına daş atmamışam, 

Qəlbimdə xəyanət yaşatmamışam, 

Namusum, qeyrətim bələdçim oldu.  

 

Oxuyub öyrəndim söz ustadından, 

Fəhmin, fərasətin öz ustadından, 

İlqara-imana düz ustadından, 

Saf arzum, niyyətim bələdçim oldu.  
 

Tamaha uymadım, həris olmadım, 

Nanəcib, naxələf, naqis olmadım, 

Yuğurub-yapmamış, varis olmadım, 

Səxam-səxavətim bələdçim oldu.  
 

Yaxşıya-yaxşıdır, pisə-pis dedim, 

Bədxaha-bədxahdır, nəsə-nəs dedim,  

Qızıla-qızıldır, misə-mis dedim, 

Nəzərim, diqqətim bələdçim oldu.  

 
95 Borana düşsəm də, qarda olsam da, 
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Əzəldən qəlbimdə kinim olmadı, 

Şeytanım, iblisim, cinim olmadı, 

Qalaysız qaşığım, sinim olmadı, 

Ülvi-məhəbbətim bələdçim oldu.  

 

Nəqədər yaşadım, yaratdım, qurdum? 

Çalışdım, vuruşdum, özümü yordum? 

Biranlıq dincəlib oturdum, durdum?  

Zəhmətim, xidmətim bələdçim oldu.  
 

Obamı düşündüm, eli düşündüm, 

Sözləri dərk edib, dili düşündüm, 

Sərraf bazarında ləli düşündüm, 

Şərəfim, şöhrətim bələdçim oldu.  

 

Nə qazandım, nə itirdim el bilir, 

Nə becərdim, nə bitirdim el bilir,  

Nə bəslədim, nə yetirdim el bilir, 

Haqqım, ədalətim bələdçim oldu.  

 

Nəqədər mənəvi varım oldusa, 

Bağım-bağçam, güllüzarım oldusa,  

İxtiyarım, iqtidarım oldusa, 

Gücüm, məharətim bələdçim oldu.  

 

İstədim yaşayım, qocalım biraz, 

Zəfərlər çalaraq, bac alım biraz, 

Zirvədən-zirvəyə ucalım biraz, 

Fəhmim-fərasətim bələdçim oldu.  

 

Özümü bənzətdim uca dağlara, 

Barlı-bərəkətli, gözəl bağlara, 

Qoynu dolu şamamalı tağlara 

Təpərim, riqqətim bələdçim oldu.  

 

Çalışdım vəfalı yoldaşım olsun, 

Həmyaşıd, taytuşum, çağdaşım olsun,  

Həmkarım, həmdəmim, sirdaşım olsun, 

Nəslim-nəcabətim bələdçim oldu.  



309 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

İstədim hamını kamallı edim, 

Barlı-bərəkətli mahallı edim, 

Çəkidə tutarlı samballı edim, 

Ünsiyyət-ülfətim bələdçim oldu.  

 

İstədim sayılam ellər içində, 

Bülbültək səs salam güllər içində, 

Qarışıb getməyəm sellər içində, 

Sözlərim-söhbətim bələdçim oldu.  

 

Qoymadım heçkəsi darda qalmağa, 

Balıqtək ilişib torda qalmağa,  

Məzarda çürüyüb gorda qalmağa, 

Nicatım, nüsrətim bələdçim oldu.  

 

Gör kimdir ay Cəmil, yolgöstərənin? 

Ağılı, kamalı bol göstərənin? 

Yaxşı nəzər yetir, bil göstərənin? 

Təbim-təbiətim bələdçim oldu.  

 

                      Cəmil Əkbər  18. 11 – 1993                                          
 

 163. QOY YAŞASIN BƏLƏDÇİM 

 

Harda oldum, yaşadım, vicdan bələdçim oldu, 

Oturanda, duranda məslək bələdçim oldu. 

Saf arzular-istəklər, dilək bələdçim oldu. 

Öz idrakım, dərrakəm, kamal bələdçim oldu. 

Öz əqidəm, məsləkim, amal bələdçim oldu. 

Ədəb-ərkan gözlədim, hörmət bələdçim oldu. 

İnsaf bələdçim oldu, mürvət bələdçim oldu. 

Abır, həya yerbəyer, ismət bələdçim oldu. 

Ar-namusu gözlədim, qeyrət bələdçim oldu.  

Qayğı bələdçim oldu, xidmət bələdçim oldu. 

Hey çalışdım, vuruşdum, zəhmət bələdçim oldu. 

Nicat bələdçim oldu, nüsrət bələdçim oldu. 
Nəzər saldım hər işə, diqqət bələdçim oldu.  

Təpər bələdçim oldu, riqqət bələdçim oldu.  

O səbəbdən yəqin ki, yollarımı azmadım, 
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Ünsiyyəti-ülfəti addımbaşı pozmadım, 

Doğruları tərsinə çevirmədim, yozmadım,  

O səbəbdən yəqin ki, könüllərə dəymədim, 

Şah vüqarı, qaməti, kaman kimi əymədim, 

Seçə bilib yaxşını, ayırmışam pislərdən, 

Zalımları fəqirdən, xeyirxahı nəslərdən, 

O səbəbdən yəqin ki, yanılmadım işimdə, 

Yanılmadım sənətdə, yanılmadım peşəmdə, 

O səbəbdən yəqin ki, gözlərim də düz görüb, 

Yolaqlarım, cığırım, izlərim də düz gedib, 

Qaraları ağ bilib, ağa qara demədim, 

Hər gedəndən, gələndən, dərdə çarə demədim, 

Hər yetənin üzünə gülməmişəm inanın, 

Getməmişəm yanına, gəlməmişəm inanın, 

O səbəbdən yəqin ki, dağa-daşa düşmədim, 

Qasırğalı tufanlı, qarlı qışa düşmədim,  

Fikirimdə, xəyalda, yanılmadım, çaşmadım,  

Hüdudumu gözlədim, öz həddimi aşmadım,  

Harda varsa yaşasın byelə bələdçilərim, 

Qollarımdan yapışan beylə  köməkçilərim, 

Beylə məsləkdaşlarım, beylə arkadaşlarım, 

Beylə həmkar-həmdəmim, beylə əməkdaşlarım, 

Qoy yaşasın var olsun, beylə müdrik bələdçim, 

Beylə mahir bələdçim, beylə zirək bələdçim. 
 

                                    Cəmil Əkbər  15. 06 – 1994 

                                                               

 164. SAVAYI 
 

Vaxt-vədəni ay yazıq itirmisən hədərə, 

O səbəbdən düşmüsən, qəm-qüssəyə, kədərə, 

Oturanda, duranda, ona-buna şər dedin, 

Gözün yaxşı seçmədi, gül-çiçəyə xar dedin, 

Ünsiyyətdə, ülfətdə ləyaqəti görmədin, 

Bahar fəsli bağlarda təravəti görmədin, 

Ədəb, ərkan, mərifət, nəzakəti görmədin,  

Doğruluğu, düzlüyü, həqiqəti görmədin,  
Əzəl gündən, binadan böhtanlara uymusan, 

İblislərə, əqrəbə, şeytanlara uymusan, 

Saxta-saxta ad-sana, şan-şöhrətə uymusan, 
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Xəta bəla xoşlayıb, qəbahətə uymusan. 

Nanəciblə, naqislə oturmusan, durmusan, 

Acgözlərlə, hərislə al qanları sormusan, 

El-obaya çıxmağa, baxmaq üçün üzün yox, 

Ürəklərdə qalası cığırın yox, izin yox, 

Dil-dodaqda gəzəsi söhbətin yox, sözün yox, 

Adın-sanın ləkəli, mənliyin yox, özün yox, 

Etibarın, ilqarın sədaqətin olmadı, 

İnsaf-mürvət, kəramət, səxavətin olmadı, 

Mehri-ülfət qanmadın, mərhəmətin olmadı,  

Qəhət oldu nə üçün, fəzilətin olmadı.  

Onu-bunu gördükcə, üz-gözünə irişdin, 

Harda gərək oldunsa tez oradan sürüşdün, 

Harda şirə gördünsə, tez oraya uyuşdun, 

Fürsət fota vermədin, tez-tələsik girişdin. 

Görnəqədər ad-sanı itirmisən ay yazıq, 

Öz qəlbində kol-kosu bitirmisən ay yazıq. 

Nə abırı, isməti, nə həyanı qanmadın, 

Nə məsləki, vicdanı, nə qayəni ganmadın, 

Ey süd əmib anadan, təmiz mayə görmədin, 

Nə təlimi düz verən, kamil dayə görmədin. 

Fikirlərin, xəyalın davalarda ötüşdü, 

Zəhərlərə qarışmış, havalarda ötüşdü, 

Həyəcanda, təlaşda, səksəkədə ötüşdü, 

Vahimədə, qorxuda, təhlükədə ötüşdü. 

Heç bilmədin ay yazıq, zəhlələri tökmüsən, 

Duman olub dağların, zirvəsinə çökmüsən. 

Heç bilmədin nə üçün, ömür günü itirdin? 

Öz çiyninə möhnətin şələsini götürdün? 

Vaxt-vədəni ay yazıq itirmisən havayı, 

İşin-gücün olmadı, nadanlıqdan savayı. 
 

            Cəmil Əkbər  5. 06 – 1994   

                                          

 165. YAŞAYIN 
 

Harda olsan, nə iş görsən biganəlik eyləmə, 
Eşq-həvəs, ülvi-istək, məhəbbətlə yaşayın. 

Sərsərilik, kəmağıllıq, divanəlik eyləmə, 

İlqar, iman, əhdi-peyman, sədaqətlə yaşayın. 
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Zəhmət çəkib hünər göstər, ləyaqətin bilinsin, 

Qoçaqlığın, zirəkliyin, məharətin bilinsin, 

Fərasətin tüğyan etsin, cəsarətin bilinsin, 

Dözüm-durum, qətiyyətlə, dəyanətlə yaşayın. 

 

Nə iş görsən hünərlə gör, görənlər əhsən desin, 

Yaxın-uzaq eşidənlər, bilənlər əhsən desin,  

Gedənlər də təzim etsin, gələnlər əhsən desin, 

Doğruluqla, düzgünlüklə, ədalətlə yaşayın. 

 

Harda olsan ixtiyarın, sədarətin bilinsin, 

Qövr eyləsin odun-közün, hərarətin bilinsin, 

Nəzakətin, nəcibliyin, məlahətin bilinsin, 

Sağlam fikir, saf düşüncə, pak niyyətlə yaşayın. 

 

Harda olsan, nə iş görsən, gəl lovğalıq eyləmə, 

Yekəxana, nə dambatlıq, ədəbazlıq eyləmə,  

Nə təlxəklik, nə şıltaqlıq, hoqqabazlıq eyləmə, 

Sadə dolan, səmimi ol, bu adətlə yaşayın. 

 

Məna ilə, məzmun ilə, məziyyətlə dolan gəl, 

Sinə gərib hər əzaba, əziyyətlə dolan gəl, 

Dözüm-durum iradəylə, qətiyyətlə dolan gəl, 

Məğz ilə, mahiyyətlə, hikmət ilə yaşayın. 

 

El gözündə eylə çəkil, qoy kamalın bilinsin, 

Harda olsan vicdan-məslək, qoy amalın bilinsin, 

Parıldasın, şölə saçsın, nur camalın bilinsin, 

Fəhim ilə, eyham ilə, diqqət ilə yaşayın. 

 

Ləyaqətin zirvəsindən möhkəm durun, enməyin, 

Qaralmayın, qarsıxmayın, tez-tələsik sönməyin, 

Hər yetənə söz qaytarıb danışmayın, dinməyin, 

Ülvi eşqlə, təlatümlə, riqqət ilə yaşayın. 

 

                     Cəmil Əkbər   10. 05 – 1990 
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166. YAŞAYIN 

 

Demirəmki mənim üçün qul olun, 

Ləyaqətin mövcuddursa yaşayın. 

Alovlanın haqq-nahaqdan kül olun, 

Sədaqətin mövcuddursa yaşayın. 

 

Kim deyərki, nə lazımsan, heç nəsən? 

Gəlib durma sən yanımdan keç nəsən, 

Dayanmaynan bu diyara köç nəsən, 

Səxavətin mövcuddursa yaşayın. 

              

Kimdir sənin hörmətini tapdayan? 

İnsafını-mürvətini tapdayan, 

Şərəfini-şöhrətini tapdayan, 

Nəzakətin mövcuddursa yaşayın. 

 

Kimdi səni bu dünyada danan kim? 

Kimdi sənə deyən nadan, denən kim? 

Haqqı-sayı sümürən kim, udan kim? 

Məhəbbətin mövcuddursa yaşayın. 

 

Kimdi səni bu dünyada sanmayan? 

Xətirini, hörmətini anmayan? 

Dərk etməyən, anlamayan, qanmayan? 

Mərifətin mövcuddursa yaşayın. 

 

Kimdi səni dərk etməyən, görməyən? 

Gül-çiçəkli ətirini dərməyən? 

Borc alıbsa qaytarmayan, verməyən? 

Şərafətin mövcuddursa yaşayın. 

 

Kimdi səni zalımlıqda tanıyan? 

Bərkdə-boşda addımbaşı tanıyan? 

Eniş-yoxuş yerli-yersiz sınayan, 

İnsaf-mürvət mövcuddursa yaşayın. 
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Cəmil Əkbər, hər yetənə darılma, 

Nə əylənmə, nə qatlanma, qırılma, 

Candan keçmə, qandan keçmə vurulma, 

Pak niyyətin mövcuddursa yaşayın. 
 

                      Cəmil Əkbər  20. 08 -1993 

                                             

167. ZƏMANƏNİN OĞLUYUQ 

 

Gör haçandan bəridir, odur bizi saxlayan, 

Ara-sıra axtarıb, araşdırıb yoxlayan. 

Odur bizi bəsləyən, odur bizi yetirən, 

Odur bizi tapan da, odur bizi itirən. 

Zaman-zaman babamız, bizik onun nəvəsi, 

O bizim sarvanımız, biz də onun dəvəsi. 

Zaman-zaman qoynunda məkan bizi yaşadır, 

Olan-qalan nə varsa, imkan bizi yaşadır, 

Bazar bizi yaşadır, dükan bizi yaşadır, 

Sahil bizi yaşadır, sükan bizi yaşadır. 

Zəmanənin, dövranın vətəndaşı olmuşuq, 

Həmyaşıdı, sirdaşı, həm çağdaşı olmuşuq, 

Yaxın həmkar, həmdəmi, məsləkdaşı olmuşuq,  

Sığınaraq biz ona yol-yoldaşı olmuşuq,  

Harda olsaq zamanın adamları olmuşuq,  

Cahilləri, avamı, nadanları olmuşuq,  

Tərbiyədən kəm-kəsir, dadanları olmuşuq,  

Haqqı-sayı sümürüb, udanları olmuşuq.  

Hərnə gəldi-gəlmədi yazanı da biz olduq,  

Tərsəməssəb anlayıb, yozanı da biz olduq. 

Qaralayıb-siləni, pozanı da bizlərik, 

Çaşbaş salıb yolunu azanı da bizlərik,   

Vaxt ötüşüb keçdikcə, gələniyik zamanın, 

Məqam gəlib çatanda böləniyik  zamanın, 

İçin-için ağlayıb, güləniyik zamanın, 

Seyrə çıxıb görəni, biləniyik zamanın. 

Yaxşısıyıq, pisiyik, çirkiniyik biz onun, 

Sadələri, lovğası, xudbiniyik biz onun, 

Əhli-kefi, sərxoşu, nikbiniyik biz onun, 
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Göz dəyməsin zamanın, kişisiyik biz onun,  

Bələdçisi, yolçusu, naşısıyıq biz onun,  

Körpələri, cavanı, qocasıyıq biz onun, 

Vəzirləri, vəkili, xocasıyıq biz onun,  

Zirvələrə qonanı, ucasıyıq biz onun, 

Qanad alıb hər yana uçasıyıq biz onun, 

Fərhadları, Kərəmi, Sənanıyıq biz onun, 

Düşüb eşqin oduna, yananıyıq biz onun. 

Ata-ana küsməsin biz zamanın oğluyuq, 

Bu qüvvənin, qüdrətin, bu imkanın oğluyuq, 

Bu ellərin-obanın, bu məkanın oğluyuq,  

Bu meydanın, bazarın, bu dükanın oğluyuq. 

Dayı bizdən küsməsin, əmi bizdən küsməsin, 

Tarla bizdən küsməsin, zəmi bizdən küsməsin, 

Neyləyək ki,  biz indi bu zamana bağlıyıq? 

Bu qüvvəyə, qüdrətə, bu imkana bağlıyıq? 

Dövran bizi bəslədi, zaman bizi böyütdü, 

Fürsət fota getdikcə, imkan bizi uyutdu, 

Aqil bizi uyutdu, giclər bizi döşürdü, 

Hiyləgərlər, dələduz, biclər bizi bişirdi, 

Dövrü-zaman keçdikcə, zaman bizi aldatdı, 

Karvan çaşdı yolunu, sarvan bizi aldatdı. 

 

 

                                                           Cəmil Əkbər 27. 07 -1996 
 

 168. AY AMAN 
 

Mat qalmışam bu dünyanın işinə, 

Kişi gəlib gədə olur ay aman. 

Çoxlarını kabab çəkir şişinə, 

Sağlam gəlib zədə olur nəyaman, 

Başımıza hədə olur ay aman. 

 

Anlayan yox dayazları, dərini,  

Doğru dürüst tanıyan yox yerini,  

Açan yoxdu, tökən yoxdu sirrini,96  

Şaqqulular dədə olur nəyaman, 

Başımıza hədə olur ay aman. 

 
96 Açan yoxdu, bükən yoxdu sirrini, 
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Yatan-yatır, uyuyanlar uyuyur, 

Qızan-qızır, soyuyanlar soyuyur, 

Ölən-ölür, böyüyənlər böyüyür. 

Şıvırtılar pedə olur nəyaman, 

Başımıza hədə olur ay aman. 
 

Tükənəndə söz-söhbətin əsəri, 

Azalanda ovxarları, kəsəri, 

Görünməsə bir faydası, səməri. 

Qovğa düşür, qada olur nəyaman, 

Başımıza hədə olur ay aman. 
 

Duman gəlib dağ başını bürüyür,  

Zaman gəlir buzu, qarı əriyir,        

Sürüləri yaylaqlara yeriyir.           

Səs yayılıb səda olur nəyaman,     

Başımıza hədə olur ay aman.97 
 

Azalıbdır söz-söhbətin əsəri,              

Qalmayıbdır ovxarları, kəsəri,            

Görünməyir bir faydası, səməri,         

Qovğa düşür, qada olur nəyaman.98  

Başımıza hədə olur ay aman,   
 

 

Məqam gəlir yaxşı pisdən seçilir, 

Boya görə doğru xələt biçilir, 

Çox “nəhənglər”cırtdan kimi kiçilir, 

Gədə oğlu, gədə olur nəyaman. 

Vaxt gözləmir, vədə gəlir ay aman, 

 
97 İkinci variant:              Duman gəlib dağ başını bürüsə, 

Şimal buzu zaman-zaman ərisə, 

Dərya-dəniz üstümüzə yerisə, 

Dağlar gəlib ada olur nəyaman, 

Başımıza hədə olur nəyaman.                    
98  İkinci variant:             Görünməsə söz-söhbəti, əsəri,  

                                       Azalarsa ovxarları, kəsəri, 

                                       Görülməsə bir faydası, səməri, 
Qovğa düşür, qada olur nəyaman,  

Başımıza hədə olur ay aman.  
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Gəda oğlu ananları qınayır, 

Addımbaşı bərkə salır, sınayır, 

Üzə gülüb arxasından yanıyır, 

Səs yayılıb səda olur nəyaman? 

Başımıza hədə olur ay aman. 

 

Cəmil Əkbər, nə yorursan sərini? 

Axtarırsan uzaqları, bərini, 

Axıdırsan yerli-yersiz tərini. 

Dəbdən düşüb moda olur nəyaman, 

Başımıza hədə olur ay aman. 
 

                          Cəmil Əkbərv  24. 10 -1987 

 

 169. AY AMAN 

 

Cahilləri qoymayın danışmağa ay aman, 

Məclislərə soxulub, sırışmağa ay aman. 

Şər danışıb, dillənib, aralığı qatmasın, 

Yerli-yersiz and içib, vicdanını satmasın. 

Dinlədikcə onları, al qanımız qaralır, 

Ürəyimiz sıxılır, gen dünyamız daralır. 

Olan-qalan nə varsa, əsəbimiz korlanır. 

Tarımlara çəkilib, hissimiz də zorlanır. 

Hər yetəni qoymayın, yerli-yersiz söz açsın, 

Xoşa gəldi-gəlmədi, girli-girsiz söz açsın. 

Dinlədikcə cahili, zəhləmizi tökəcək, 

Qəlbimizə toxunub, qəddimizi əyəcək. 

Yol verməyin onlara, dağdan-daşdan danışsın, 

Ordan-burdan başlayıb, zordan-xoşdan danışsın. 

Fürsət düşsə cahilə, himimizi sökəcək, 

Artıraraq qəzəbi, kinimizi tökəcək. 

Düyünlənib alınlar, çatılacaq qaşımız, 

İnləyərək qəlbimiz, ağrıyacaq başımız. 

Ha dinləsən cahili, bir yararlı söz açmaz, 

Ruha yatan, oxşayan, bir uyarlı söz açmaz. 

Cahilləri qoymayın, məclislərdə söz açsın, 

Fürsət tapıb tələsik, puçurlayıb göz açsın. 

Hər nə bilir-bilməyir, əyri açsın, düz açsın, 
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Vaxt-vədəsi yetməmiş, məqamından tez açsın. 

Məclislərdə yer verin, qoyun ustad danışsın, 

Xeyir-şərə harda var, qoyun ustad qarışsın. 

Əzəl gündən ustadlar olub elin atası,   

Kim onlardan öyrənsə, dəyən deyil xətası. 

Danışmasın, dinməsin, cahilləri amandır, 

Qulaqları dəng edib, onlar xeyli zamandır. 

Məclislərdə hərzaman, kamallılar danışsın, 

Əqidəli, məsləkli, amallılar danışsın. 

Qoy məclisdə ariflər, ləyaqətdən söz açsın, 

Doğruluqdan, düzlükdən, həqiqətdən söz açsın,  

Sədaqətdən söz açsın, səxavətdən söz açsın. 

İnsaf-mürvət, kəramət, mərhəmətdən söz açsın, 

Sevilməkdən, sevməkdən, məhəbbətdən söz açsın,  

Nəcib arzu-istəkdən, pak niyyətdən söz açsın,  

El-obadan danışsın, cəmiyyətdən danışsın,  

Kəmiyyətdən danışsın, keyfiyyətdən danışsın, 

Bacarıqdan, fəhimdən, fərasətdən danışsın,  

İgidlikdən söz açsın, cəsarətdən danışsın,  

Bu hünərdən, təpərdən, bu riqqətdən danışsın,  

Bu mənadan, məzmundan, bu hikmətdən danışsın. 
 

                              Cəmil Əkbər   2.09 – 1996 

                                                           

 170. AY AMAN 

 

Dövran yaman dəyişib, gərdişə bax, gərdişə, 

Adət yaman dəyişib, vərdişə bax, vərdişə, 

Tarix özü dəyişib, şəxsiyyətlər dəyişib,  

Öyüd sənə dəyişib, nəsihətlər dəyişib,  

Ədəb-ərkan dəyişib, mərifətlər dəyişib, 

Quran kitab dəyişib, təriqətlər dəyişib,  

Zəmanə bəd gətirib, ünsiyyətlər dəyişib,  

İlqar-iman dəyişib, xasiyyətlər dəyişib,  

Danışıqlar dəyişib, söhbətlər də dəyişib, 

Giley-güzar dəyişib, qeybətlər də dəyişib.  

Dost-dostundan bezikib, yoldaş-yoldaşdan küsür, 

Doğma bala anadan, qardaş-qardaşdan küsür. 

Sədaqətdən, səxadan, etibardan əsər yox, 
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Əhdi-peyman qalmayıb, düz ilqardan əsər yox. 

Hoqqabazlıq eyləyən, ədəbazlar çoxalıb,  

Təlxəkliyi göstərən, kəndirbazlar çoxalıb. 

Namus, qeyrət azalıb, abır, ismət qalmayıb, 

Halal çörək tükənib, təmiz qismət qalmayıb, 

Xətir-hörmət hardadır, insaf-mürvət azalıb?  

Saxtalaşıb vəzifə, şərəf-şöhrət azalıb, 

Sərraflar da tapılmır, zərə qiymət azalıb,  

Qarışqalar fil olub, nərə qiymət azalıb. 

Qazananlar görünmür, udan yaman çoxalıb,  

Tamarsızlar, tamsızlar, dadan yaman çoxalıb. 

Yaxşıların sədası, itib-batır haçandır, 

Oyananlar, duranlar gedib yatır haçandır. 

Abır-həya eyləyən, utananlar qalmayıb, 

Çəkinənlər, pəsinən, qısqananlar qalmayıb. 

İsmətsizlər, arsızlar, həyasızlar çoxalıb, 

Məsləksizlər çoxalıb, qayəsizlər çoxalıb. 

Utanan yox tanrıdan, çəkinən yox fələkdən, 

Ələnən yox xəlbirdən, şadaradan, ələkdən. 

Utanan yox huridən, utanan yox mələkdən, 

Həzz alırlar hiylədən, kef çəkirlər kələkdən. 

Nə elini sayan var, nə obadan utanan, 

Nə atanı sayan var, nə babadan utanan. 

Nə körpəni sayan var, nə qocanı sayan var, 

Nə nurani ağsaqqal, nə ucanı sayan var,  

Nə əqidə tanıyan, nə amalı sayan var, 

Nə düşüncə, dərrakə, nə kamalı sayan var, 

Nə Quranı oxuyan, nə kitabı sayan var, 

Nə hökümü, qərarı, nə xitabı sayan var,  

Nə iştahı azalan, nə tamahı küsən var, 

Nə xətadan əl çəkən, nə günahı kəsən var. 

Nə Qibləyə üz tutan, nə Kəbəni sayan var, 

Nə bağışla deyən var, nə tövbəni sayan var. 

Qalmayıbdır ay aman, kişilərdə kişilik, 

Erkəklərdə erkəklik, dişilərdə dişilik. 

Böyüklərdə böyüklük, kiçiklərdə kiçiklik, 

Köpəklərdə köpəklik, küçüklərdə küçüklük. 

Nə həmsöhbət, hay-haray, nə də həmdəm, həmdərdlik, 

İgidlərdə igidlik, comərdlərdə comərdlik, 
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Aşiqlikdə aşiqlik, məşuqluqda məşuqluq. 

Qaynanada nənəlik, gəlinlərdə gəlinlik, 

Ülfətlərdə nəciblik, ünsiyyətdə incəlik. 

Qalmamışdır arada, uçub gedib ay aman, 

Qaçıb lap cəhənnəmə, köçüb gedib ay aman. 

Azalıbdır nəyaman, məhəbbətin səhnəsi, 

Səxavətin töhvəsi, kəramətin töhvəsi. 

Qanmaz-qananı saymır, bilməz-biləni saymır, 

Gülənlər ağlayanı, qalan-öləni saymır. 

Ünsiyyətlər, ülfətlər sısqalaşır nədənsə, 

Özgələşib nədənsə, başqalaşır nədənsə. 

Görə-görə hamının gözlərinə kül olub, 

İnsanoğlu ay aman, öz nəfsinə qul olub. 
 

                                 Cəmil Əkbər    1989                                     
 

 171. ƏFSUSLAR 

 

Yaman gec anladım aldandığımı, 

Namərd kölgəsində daldandığımı, 

Bihudə yaşayıb, yollandığımı. 

 

Anladım, qandımki itirən mənəm, 

Möhnəti boynuma götürən mənəm, 

Ömrümü sonuna yetirən mənəm. 

 

Yetmişdə anladım həyat nə imiş? 

Toy-bayram nə imiş, büsat nə imiş? 

Təəssüf nə imiş, heyhat nə imiş? 

              

Yatmışam qəflətdə, gec anlamışam, 

Hər şeyi tərsinə, kəc anlamışam, 

İtirib əqlimi, gic anlamışam. 

 

Yoxladım, tanıdım, yoldaşları da, 

Həmkarı, həmdəmi, sirdaşları da, 

Həmyaşıd, tay-tuşu, çağdaşları da. 
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Yaxşıca görmüşəm kim olduğumu? 

Kamanda inləyən sim olduğunu? 

Gözümün didəsi nəm olduğunu. 

              

Yuxudan ayıldım, oyandım, durdum, 

Sandımki faydasız özümü yordum, 

Mənalı günlərin sonuna vardım. 

 

Tutuldu yerbəyer qabağım, qaşım, 

İnlədi ürəyim, ağrıdı başım, 

Ötüşdü payızım, yetişdi qışım, 

Sarsıldı varlığım, dağıldı huşum, 

Töküldü damaqda, qalmadı dişim, 

İşləyə bilmədi, kotanım, xışım, 

Gödəldi ömürüm, kəsildi yaşım. 

 

Yetmişdə anladım kar olduğumu, 

Gözlərim görsə də, kor olduğumu, 

Ellərin içində xar olduğumu. 

              

Çəkilən zəhmətim hədərə getdi, 

Qərq oldu qüssəyə, qəhərə getdi, 

Düşdü müsibətə, kədərə getdi. 

 

Yetmişə çatanda anladım, qandım, 

Yaxşını, yamanı yad edib andım, 

Özüm də özümdən bezdim, usandım. 

              

Dərk edib anladım özüm-özümü, 

Nəqədər yummuşam haqqa gözümü, 

Yaxşı salmamışam yolda izimi. 

              

Nəqədər vaxt keçib anlamamışam, 

Vaxtında özümü danlamamışam, 

Kötəklə, qırmancla yanlamamışam. 

 

Anladım qandım ki, dirilik nədir, 

Xəsdəlik, zəiflik, gerilik nədir? 

Böyüklük, kiçiklik, irilik nədir.              
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Yaxşıca görmüşəm qəbahəti də, 

Kini-kidurəti, ədavəti də, 

Xainlik, xəbislik, xəyanəti də. 

 

Sınadım, qınadım dost-tanışları, 

Soyuq ülfətləri, sərt baxışları, 

Gileyi, güzarı, hər qaxışları. 

              

Tanıya bilmədim yaxşını, pisi, 

Zalımı, qəddarı, bədaxahı, nəsi, 

İnadkar olanı, höcəti, tərsi, 

Nanəcib, naxələf, hər cürə dəsi, 

Hərcür avazları, hər cürə səsi, 

              

Yaxından görmüşəm daş ürəkləri, 

Vicdanı kəmləri, çaş ürəkləri, 

Eşqi, məhəbbəti, boş ürəkləri. 

              

Yaşın bu çağında karsızlamışam, 

Söyüd ağacıtək barsızlamışam, 

İtirib var-yoxu arsızlamışam. 

              

Yetmişə çatanda öləsim gəlir, 

Özüm də, özümə güləsim gəlir, 

Gözümdən dumanı siləsim gəlir, 

Yenidən dünyaya gələsim gəlir. 

              

Nəqədər fürsətim fota gedibdir? 

Qəflətlərdə yata-yata gedibdir? 

Çamırlığa bata-bata gedibdir? 

              

Anladım, gördümki əliboş mənəm, 

Xəzana qərq olan gülü boş mənəm, 

Hamıdan ağılsız başı-boş mənəm. 
 

                                      Cəmil Əkbər    
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172. İTİRDİK 

Nə zamandan dövran ötüb, xülyalara dalmışıq, 

Kökümüzü dana-dana, özgə kökdə çalmışıq, 

Qəflətlərdə yata-yata, cəhalətdə qalmışıq,  

Avamlığa düçar olub, qəbahətdə qalmışıq. 

Özgə dildə cəh-cəh vurub, dilimizi yanıldıq,  

Məkkəmizdən uzaqlaşıb, dinimizi yanıldıq. 

Kərbəlanı, Məşhədi, pirimizi danmışıq, 

Xeyrimizi anlamayıb, şərimizə yanmışıq, 

Obamızı yadırğayıb, elimizi danmışıq, 

İncimizi tanımayıb, ləlimizi danmışıq.  

Səbəb nədir haçandan, yolumuzu azmışıq? 

Ünsiyyəti-ülfətləri bilə-bilə  pozmuşuq, 

Doğruları tərsəməssəb, dönə-dönə yozmuşuq, 

Ayaq altdan gör nəqədər, külüngləyib, qazmışıq? 

Dil nədir ki, söz nədir ki, yazımız da danıldı, 

Çoxumuz da yaddan çıxdı, azımız da danıldı, 

Unuduldu ləhcəmiz də, sözümüz də danıldı, 

Baxışımız, nəzərimiz, gözümüz də danıldı, 

Münəccim də, müştehid də, qazimiz də danıldı, 

Aşığımız dəbdən düşdü, sazımız da danıldı. 

Özgələrə məftun olub, özümüzü danmışıq,  

Yolumuzu çaşbaş salıb, izimizi danmışıq, 

Gülüzardan uzaqlaşıb, Haykanuşu sevmişik, 

Vartanuşa mehir salıb, Siranuşu sevmişik. 

Qara Keşiş Əslisinə, yandıq Kərəm olmuşuq, 

Həsrətinə dözəmməyib, qəlbi vərəm olmuşuq. 

Görnəqədər mələk kimi qızımızı danmışıq? 

Ədəb-ərkan, etikanı, mərifəti danmışıq, 

Quran, kitab gözləməyib, şəriəti danmışıq,  

Məhəmmədin ol müqəddəs kitabını danmışıq, 

Xalqım üçün hökm oxunan xitabını danmışıq. 

Zaman keçib yadlaşmışıq onda olan mənaya, 

Bu mənəvi xəzinəyə, bu müqəddəs dünyaya. 

Bu məzmunu, məziyyəti, bu hikməti danmışıq, 

Bu dəyəri, bu zəhməti, bu xidməti danmışıq, 

Bu saf arzu, pak istəyi, bu niyyəti danmışıq, 

Öyüd sənə almayaraq, nəsihəti danmışıq, 
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Özgə yurda üz çevirib, obamızı danmışıq,  

Dədəmizə ağız büzüb, babamızı danmışıq, 

Nəcibliyi, zərifliyi, nəzakəti danmışıq, 

Yaxınlara seyrə çıxıb, nihayəti danmışıq,  

Dana-dana gör nələrdən biz aralı düşmüşük, 

Qəlbi xoflu, səksəkəli, ya qaralı düşmüşük. 

Buminvalla, vəziyyətlə, gəlib hara çıxmışıq? 

Düçar olub həsrətlərə, intizara çıxmışıq? 

Ədalətə göz yumaraq, həqiqəti danmışıq, 

Üfunətə bata-bata, təravəti danmışıq. 

Özgə bağa bağban olduq, gör nələri bitirdik? 

Gör nələri qazanc bildik, bəs nələri itirdik? 

Gəl qardaşım indisada agah olub ayılaq,  

Özümüzə əncam çəkək, el-obada sayılaq. 

Haqqımızı tapdalayıb, orda-burda danmayaq, 

Sondan-sona kədərlənib, qarsıxmayaq, yanmayaq. 

 

                                              Cəmil Əkbər   8. 11 - 1989                                                         
  

 173. ŞƏHRİYAR! 

 

Sən ustadsan şeir yazıb, ara vurma Şəhriyar! 

Sağalmayıb köhnə yaram, yara vurma Şəhriyar!  

Üsyankarlıq yaxşı şeysə, İranında qobzayın, 

Marağanda, Təbrizində, Tehranında qobzayın. 

Qoy millətim qərq olmasın davalara, dalaşa, 

Səksəkəyə, nə qorxuya, həyəcana, təlaşa. 

İdrakınız çoxsa əgər, özünüzə gün ağla, 

Oğlunuza sahib olun, qızınıza gün ağla. 

Biz deyilik, yaxşı bilin kül ələnən başına, 

Keçəl əgər yağ taparsa, özü sürər başına. 

Qan axıdan sözlər yazma, zoğallama Şəhriyar!  

Yalan-palan cızıb-pozub, nağıllama Şəhriyar!  

Şər danışıb, böhtan demə, mənim bu növrağıma, 

Gerbin çəkic orağına, Leninin bayrağına, 

Gəl danışma çərən-pərən, görən-bilən nə deyər? 

Halı olsa bizdən əgər, gedib-gələn nə deyər? 

Mindillilər neyləyək ki, orda da var, burda da, 
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Zağlı-zağlı saraylar da, məzarlar da, gorda da. 

Get o ağıl, o kamalı İrana ver qardaşım, 

Öz hücrəndə oxuduğun Qurana ver qardaşım. 

Öz haqqını tezi-geci alacaqdır zinakar, 

Cəzasını tapacaqdır, şər uyduran fitnəkar. 

Çox şeytanlar, çox iblislər, aralığı qatıblar, 

Elə bilib, elə sanıb, mətləbinə çatıblar. 

Mənəm-mənəm söyləyənlər, gəldi-getdi qalmadı, 

Haray-həşir səs-küy saldı, ölüb batdı qalmadı. 

Gəl qardaşım elə söz de, qoy küsənlər barışsın, 

Birbirindən halı olsun, əhvalını soruşsun. 

Elə söz yaz o qəlbləri qoy qırmasın Şəhriyar!  

Dağ-düyünü sinələrə o vurmasın Şəhriyar!  

Elə söz yaz o xalqları, birbirinə bağlasın, 

Məhəbbəti tüğyan edib, qoy dəryatək çağlasın! 

Sən ustadsan, bu ellərdə adın vardır Şəhriyar! 

Yaxının var, uzağın var, yadın vardır Şəhriyar!  

Elə söz yaz kəlməsindən məna qanaq Şəhriyar! 

Hüzurunda təzim edib, biz dayanaq Şəhriyar! 

 

                                                   Cəmil Əkbər  

        

  174. HAQSIZ İDDİALAR, YERSİZ TƏLƏBLƏR 

 

Nəqədər zülümün baisi oldun, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 

Əzabın, ölümün dahisi oldun, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 

 

Nəqədər sağları çərlətdiniz də, 

Enişdə, yoxuşda tərlətdiniz də, 

Dağları, daşları hərlətdiniz də, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 

 

Nəqədər igidi zora saldınız, 

Çətinə saldınız, dara saldınız,  

Kəməndə saldınız, tora saldınız, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 
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Nəqədər bütövü paraladınız, 

Ülfət-ünsiyyəti yaraladınız,  

Dərib bostanını uraladınız,  

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 
 

Nəqədər qapını bağlı qoydunuz,           

Sinələr üstünü dağlı qoydunuz,              

Qaralı qoydunuz, ağlı qoydunuz,           

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 
 

Nəqədər başların bəlası oldun,               

Ara qarışdıran çalası oldun, 

Əvvəli-axırı solası oldun, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 

 

İnsanı zülmətə göndərən sənsən,               

Yolundan, izindən döndərən sənsən,         

Yanan çıraqları söndürən sənsən,              

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 
 

Bəşər övladını pozdurdun yaman, 

Dağlara, daşlara azdırdın yaman,  

Ayaqlar altından qazdırdın yaman, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 

 

Çox mənəm deyəni zədələdin də, 

Üstünə təpinib hədələdin də, 

Döyüb butağını pedələdin də, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 

 

Kamal sahibinə dəli dedirdin, 

Fəhm-fərasətsiz ölü dedirdin,  

Həşərat dedirdin, zəli dedirdin, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 

 

Haqqı, ədaləti seçə bilmədin, 

Boylara xələti biçə bilmədin,  

Mərifət şərbətin içə bilmədin, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 
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Ləyaqət əhlinin yolunu kəsdin, 

Sözünü deyənin dilini kəsdin,  

Qazancını kəsdin, pulunu kəsdin, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 

 

Nə günə saldınız Cəmil Əkbəri, 

Xeyirxah niyyətli, insanpərvəri, 

Şair təbiətli hünərpərvəri, 

Haqsız iddialar, yersiz tələblər. 
 

                Cəmil Əkbər    23. 12 -1987 
                                         

 175. YERSİZ TƏLƏBLƏR 

 

Nəqədər ədavət törətmisən sən, 

Ay haqsız iddia, yersiz tələblər. 

Xəyanət, xəsarət törətmisən sən, 

Ay haqsız iddia, yersiz tələblər. 

 

Nəqədər qəlbəri yaraladınız? 

Qılıncsız, qalxansız  paraladınız?  

Qardaşı-qardaşdan  araladınız? 

Ay haqsız iddia, yersiz tələblər. 

 

Nəqədər igidi tora saldınız? 

Kəməndə saldınız, tora saldınız? 

Özü də bilmədi hara saldınız? 

Ay haqsız iddia, yersiz tələblər. 

 

Nəqədər qapılar bağlatmısınız? 

Sinələr üstünü dağlatmısınız? 

Analar-bacılar ağlatmısınız? 

Ay haqsız iddia, yersiz tələblər. 

 

Nəqədər başların bəlası oldun? 

Araqarışdıran çalası oldun? 

Əvvəli-axırı solası oldun? 

Ay haqsız iddia, yersiz tələblər. 
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İnsanı yolundan döndərən sənsən, 

Zirvədən aşağı endirən sənsən, 

Yanan çıraqları söndürən sənsən, 

Ay haqsız iddia, yersiz tələblər. 

 

Əlindən nəqədər dolaşdı getdi? 

Ağı-qarasına bulaşdı getdi? 

Çalışdı-vuruşdu, dalaşdı getdi? 

Ay haqsız iddia, yersiz tələblər. 

 

Bəşər övladını pozduran sənsən, 

Ülfət-ünsiyyəti üzdürən sənsən, 

Doğrunu əyriyə yozduran sənsən, 

Ay haqsız iddia, yersiz tələblər. 

 

Mən Cəmil Əkbəri saldırdın haldan, 

Endirdin nəzərdən, saldırdın dildən, 

Düşürdün qüvvədən, saldırdın əldən, 

Ay yersiz iddia, yersiz tələblər. 

                                                                                 

Cəmil Əkbər    23. 12 -1987 

                  

 176. BİZİM BABALAR99 

 

                                                I variant  
 

Abırlı-ismətli, həyalı olub,                       

Belə yaşamışdır, bizim babalar.              

Vicdanlı, məsləkli, qayəli olub,               

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

İnsaflı dolanıb, mürvət görübdür, 

Möhübü düzübdür, hörmət görübdür, 

Mənalar bəxş edib, hikmət görübdür, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 
 

99 “Bizim babalar” şeiri Gəncədə yayınlanan  “Toxucu” adlı qəzetin 30. 05-1986-cı 

il tarixində 20 bənddən ibarət çap olunub. 
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Oturub duranda bilib yerini, 

İtirməyib kamalını, sərini, 

Zəhmət çəkib, axıdıbdır tərini,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Qolunda, qılçında el qüdrəti var, 

Şanı, şərəfi var, el şöhrəti var, 

Düşmənə qəzəbi, el nifrəti var, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Bu cahan mülkündə  nuru ələnib,   

Ellərin içində yeri bilinib,             

Yoluyla, iziylə gedib-gəlinib,       

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Həryetən gədaya əyilməyibdir, 

Tapdanıb, sıxılıb, döyülməyibdir, 

Ünvanı dalınca söyülməyibdir, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Meylini salmayıb evlər yıxmağa, 

Ağladana, sızladana baxmağa, 

Əsəblər korlayıb ürək sıxmağa, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Xoş gəlib avazı, səsi, səmiri,     

Eşqi, məhəbbəti, odu, həniri,     

Halaldan halaldır onun xəmiri,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Nəzir toplamayıb, paylayıb onlar, 

Dar gündə çoxunu haylayıb onlar, 

Şərab içməyiblər, çaylayıb onlar,   

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Tamahın, nəfisin qulu olmayıb, 

Qaralmış, qarsıxmış, külü olmayıb, 

Sağikən müqəvva, ölü olmayıb, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
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Özgə kölgəsində yatmayıb onlar, 

Halalı-harama qatmayıb onlar, 

Mərdləri-namərdə satmayıb onlar, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Məzara getsədə çürüməmişdir, 

Torpağa qarışıb əriməmişdir, 

Sürünə-sürünə yeriməmişdir, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Gəlin, babalardan ibrət götürək, 

Bu ənənə, dəbdəbəni ötürək, 

Gənc nəsilə bu xəbəri yetirək, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

İnsanlıq naminə gəlibdir ünü,  

Ötürüb ayları, illəri, günü,        

İşləyib xırmanı, üyünüb dəni, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Yüz yaşında əyilməyib vüqarı,100 

Azalmayıb etibarı, ilqarı, 

Sadiq olub Həcərləri, Nigarı, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Haqqın əleyhinə getməyib onlar, 

Yolunda kol-kostək bitməyib onlar, 

Yaxşıya yamanlıq etməyib onlar, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

İnsanlıq adını ləkələməyib, 

Nitqi tutulmayıb, kəkələməyib, 

Qəddi-qamətini bükələməyib, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 
100 Yüz yaşda da əyilməyib vüqarı, 
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Könüllər mülkündə izi olubdur,   

Söhbəti olubdur, sözü olubdur,    

Ellərə çıxmağa üzü olubdur, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Baxıb əməlinə xar olmayıbdır, 

Gen dünya başına dar olmayıbdır, 

Tərlan oylağında sar olmayıbdır,      

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Yaxşılıq etməyi peşə edibdir, 

Özünə ən gözəl guşə edibdir, 

Qəlbini ən həssas şüşə edibdir, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Ədəblə oturub, ədəblə durub, 

Ədəblə yaradıb, ədəblə qurub, 

Ömrünü şərəflə o başa vurub,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Hər yolnan ötənin tayı olmayıb,  

Tüfəngi, çaxmağı, yayı olmayıb, 

Sovqatı olmayıb, payı olmayıb,   

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Yanıb-yaxılsada əriməyibdir,         

Dağları dumantək bürüməyibdir,  

Ölsə də məzarda çürüməyibdir,     

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Təmizdir, xalisdir, əsildir zatı,           

Almasdan möhkəmdir, poladdı qatı,  

Sınaqdan çıxıbdır, budur isbatı,    

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Şeytanlar qəlbini ala bilməmiş,  

Ona sakin olub dola bilməmiş,   

İstədiyi kimi çala bilməmiş,       

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
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İblis məskən tapıb yata bilməmiş,    

Hiylə, kələk, böhtan, tuta bilməmiş,  

Əqrəblər ox atıb, bata bilməmiş,     

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Bəşər ulduz olub, günəşdir onlar,   

Hənirdir, istidir, atəşdir onlar,        

Kütlə üzükdürsə, daş-qaşdır onlar,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Bəşər karvanının sarvanı olub,   

Hakimi, divanı, fərmanı olub,   

Loğmanı, çarəsi, dərmanı olub,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Sülhü, səadəti car eyləyiblər,     

Ülvi-ləyaqəti car eyləyiblər,      

Haqqı-həqiqəti car eyləyiblər,    

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Müqəddəs varlıqdır əzəl günündən,      

Keçmişdən, indidən, gözəl günündən,   

Gəlhagəl günündən, xəzəl günündən,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Yolçusu olmayıb kəc fikirlərin, 

Sərsəm fikirlərin, gic fikirlərin, 

Hiyləgər, dələduz, bic fikirlərin,101    

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Nəfisin, tamahın qulu olmayıb, 

Azğını, pozğunu, dulu olmayıb,  

Alağı olmayıb, kolu olmayıb, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

 
101 Ədəbə, ərkana öc fikirlərin, 
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Səadət gününü zəhmətdə görüb, 

Vətənə, xalqına xidmətdə görüb, 

Ellərdən aldığı qiymətdə görüb, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Yaradıb yaşatmaq peşəsi olub,  

Həyat mehvərinin rişəsi olub,    

Özəyi, nüvəsi, qişası olub,         

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

İgid doğulublar, ər sayılıblar, 

Kişi sayılıblar, nər sayılıblar, 

Nurani, ağsaqqal, pir sayılıblar, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Sağlam əqidəli, ürəkli olub,              

Halal süfrə açıb, çörəkli olub,           

Ellərə, obaya gərəkli olub,                 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Abırı, isməti gözləyib onlar, 

Adəti, xisləti gözləyib onlar, 

Halaldan qisməti gözləyib onlar, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Kamalı başında yetkin olubdur,    

Fikiri, xəyalı bitkin olubdur,        

Sözləri ellərdə ötgün olubdur,      

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Fərəhlə dolanıb, vüqarla gəzib, 

Etibar, etiqad, ilqarla gəzib, 

Koroğlusayağı Nigarla gəzib, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Üzündən, gözündən nur ələnibdir, 

Abır səpələnib, ar ələnibdir,  

Zəhm tökülübdür, zor ələnibdir, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
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Haqqı-say qoyaraq ülfət edibdir, 

Möhüblər düzüblər, hörmət ediblər, 

Ədəblə, ərkanla xidmət ediblər, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Yaxşını yamana qatmayıb onlar, 

Dəyər-dəyməzinə satmayıb onlar, 

Nahaqdan günaha batmayıb onlar,102 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Dünyada şərəfli ad qazanıblar, 

Ünsiyyət-ülfətdə, yad qazanıblar,103  

Həniri sönməyən od qazanıblar,104 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Könüllər mülkündə izi qalıbdır, 

Dildə dastan olan sözü qalıbdır, 

Ellərə çıxmağa üzü qalıbdır, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Xalis xəlitədir, əsildir zatı,105                    

Almasdan, polatdan möhkəmdir qatı,  

Çox çıxıb sınaqdan olub isbatı,106         

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Alilik, ülvülük xisləti olub, 

Yaratmaq, yaşatmaq niyyəti olub,       

Məramı, istəyi, riqqəti olub,   

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Həryandan sorağı, ünü gəlibdir, 

Keçibdi illəri, günü gəlibdir, 

İşləyib xırmanı, dəni gəlibdir, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 
102 Qaşları-qabağı çatmayıb onlar. 
103 Ülfət eyləyiblər, yad qazanıblar. 
104 Hənri səngiməyən od qazanıblar. 
105 Əzəldən xalisdir, əsildir zatı. 
106 Çox çıxıb sınaqdan nədir isbatı,  
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Sayılıb, seçilib dillərə düşüb,107       

Obalar, oymaqlar, ellərə düşüb,  

Əsrlər adlayıb, illərə düşüb, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar.  

 

Hər sözü-söhbəti daşdan keçibdir, 

İdrakdan süzülüb, başdan keçibdir, 

Təfəkkür, təxəyyül, huşdan keçibdir, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Havayı danışıb söz deməmişlər, 

Kimsəni incidib döz deməmişlər,  

Çəkib xirtdəyini üz deməmişlər, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Ağa-ağ deyiblər, qaraya-qara, 

Dağa-dağ deyiblər, dərəyə-dərə, 

Tama-tam deyiblər, paraya-para,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Uymayıb böhtana, nə şərə onlar, 

On dəfə, yüz dəfə, min kərə onlar, 

Salmayıb kimsəni mənşərə onlar, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Hünər meydanında nər olub onlar, 

Sərraf meydanında zər olub onlar, 

Nurani, ağsaqqal, pir olub onlar, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

El gözündə nəhəng olub kişilər, 

Meyyar olub, məhək olub kişilər, 

Zəmanəyə ahəng olub kişilər, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Ülviliyi mürvətində axtarıb, 

Namusunda, qeyrətində axtarıb, 

El verdiyi qiymətində axtarıb, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 
107 Adı, sanı elə, dillərə düşüb. 
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Yıxılan kəslərə dayaq olublar,  

Sərvaxt yaşayıblar, oyaq olublar,  

Dövrü-zəmanəyə mayaq olublar,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Başı uca olub, üzü ağ gəzib, 

Söhbəti sağ gəzib, sözü sağ gəzib,  

Adi insan olub, özü dağ gəzib,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Ellərin varına həris olmayıb,     

Yoğurub-yapmamış varis olmayıb,  

Nanəcib, naxələf, xəbis olmayıb,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Minnətli çörəyi yeməmiş onlar, 

Qanmaza qanırsan deməmiş onlar, 

Günahı pul ilə yumamış onlar, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Özgə sinisini yalamayıblar, 

Bığını çirkaba bulamayıblar, 

Yuxa qulağını sulamayıblar, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Fitnələr törədib, ara qatmayıb, 

Mərd igidi namərdlərə satmayıb, 

Ac qalıb, yadlara əl uzatmayıb,108 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Özgələr malında işi olmayıb, 

Tamahı olmayıb, dişi olmayıb,  

Sözündə yarımçıq kişi olmayıb,109  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

 

 
108 Ac qalsada, yada əl uzatmayıb, 
109 Özgə hesabına kişi olmayıb. 
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Aza da, çoxa da şükür deyiblər, 

Etməyib özünə fikir deyiblər,110    

Nə qüssə, nə kədər zikir deyiblər,111   

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Varıyla, halıyla ədalanmayıb,      

Nifrətlə yad olub sədalanmayıb,  

Ariflər yanında gədalanmayıb,   

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Ülfət eyləməyib hər yetən kəslə, 

Xainlə, xəbislə, nədəki nəslə, 

Qansızla, qəddarla, zalımla, pislə, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Fitnəyə, fəsada aldanmayıblar,     

Bəd sözə, əmələ yollanmayıblar,  

Namərd kölgəsində daldanmayıblar,112  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Hər yetən kəslərə bəli deməyib,  

İnsanın əşrəfi, ləli deməyib,        

Laləsi, nərgizi, gülü deməyib,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Vüqarla dolanıb, əyilməyiblər,  

Vicdan əzabında döyülməyiblər,  

Nifrətlə yad olub söyülməyiblər, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Kimsəyə qərəzlə sataşmayıblar,  

Qapı-bacasına daşatmayıblar, 

Qəlbində çamırlıq yaşatmayıblar,  

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 

 
110 Çəkməyib özünə fikir deyiblər, 
111 Nə qüssə, nə kədər qəhər deyiblər. 
112 Kimsəyə sığınıb daldanmayıblar, 
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Möhnətin yükünü daşımayıblar, 

Yara sadiq olub, boşamayıblar, 

Peysəri qızardıb, qaşımayıblar, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Bilməyib kimsəyə yaltaqlıq nədir, 

Həyasızlıq nədir, sırtıqlıq nədir,  

Təlxəklik, yüngüllük, şıltaqlıq nədir,  

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 

 

Nə xana baş əyib, nə bəyə onlar,  

Nə simic, nə xəsis, nə göyə onlar, 113   

Nə bicə, nə gicə, nə səyə onlar,   

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Hünər meydanında bac alıb onlar, 

Zəfərlər çalaraq tac alıb onlar,  

Səksəndə, doxsanda qocalıb onlar, 

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 

 

Nə infarkt tanıyıb, nə şəkər onlar, 

Nə qüssə veriblər, nə qəhər onlar,  

Nə qəm paylayıblar, nə kədər onlar,        

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Kimsəyə küsənib darılmayıblar, 

Hüsnü-camalına vurulmayıblar, 

Yük olub boynuna sarılmayıblar, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 

Gəlin babalardan ibrət götürək, 

Estafeti əldən-ələ ötürək, 

Gənc nəsilə bu xəbəri yetirək, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 

 
113 Nə qanmaz, cahilə, nə göyə onlar. 
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Yolunu azana pisdi dedilər,          

Bədxahdı, zalımdı, nəsdi dedilər,   

Vətənə, xalqına qəsddi dedilər,     

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 
 

Əyri gedənlərə düzəl dedilər, 

Qəlbə iz salana gözəl dedilər, 

Min bir şeir yazıb, qəzəl dedilər, 

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 
 

Gözləri, könülü tox dolandılar,             

Düşmənin gözünə ox dolandılar,           

Səksəndən, doxsandan çox dolandılar,  

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 
 

Hər gədə önündə əyilmədilər, 

Ünvanı dalınca söyülmədilər, 

Vicdan zindanında döyülmədilər, 114  

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 
 

Şərəfli-şöhrətli ad qazandılar,  

Dost-tanış tutdular, yad qazandılar,  

Ocaq qazandılar, od qazandılar,  

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 
 

Halaldan tutdular mayanı onlar, 

Yardımı, köməyi, sayəni onlar, 

Müqəddəs bildilər, dayəni onlar, 

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 
 

Könüllər mülkündə izləri qaldı, 

Özləri getsədə, sözləri qaldı, 

Yerində mərd oğul, qızları qaldı, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Hörmətlə, izzətlə gün keçirdilər, 

Dövranı xoş sürüb, şən keçirdilər, 

Ad-san qazanaraq, ün keçirdilər, 

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 

 
114 Savaşıb, dalaşıb döyülmədilər,       
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Mənanı, məzmunu zəhmətdə gördü, 

Xalqına şərəflə xidmətdə gördü, 

Ellərdən aldığı qiymətdə gördü,  

Belə yaşayıbdır, bizim babalar. 
 

Kimsəyə yük olub, bezdirmədilər, 

Dağları-daşları gəzdirmədilər,  

Salıb əziyyətə dözdürmədilər, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Obanı bəslədi, eli bəslədi, 

Bağbanı olduğu gülü bəslədi, 

Vətəni qorudu, bəli bəslədi! 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Gəlin ibrət alaq öz babamızdan, 

İlqara-imana düz babamızdan,  

Sənət babamızdan, söz babamızdan, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Sözlərim bəs edər, yetər deyirəm, 

Ot da kökü üstə bitər deyirəm, 

Görüb-götürməyən itər deyirəm, 

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

Ey Cəmil, indi də baba bizlərik, 

Onlar gedən yolaqları izlərik,    

Nə bacarsaq əməl edib gözlərik,  

Belə yaşayıbdır bizim babalar. 
 

                                          Cəmil Əkbər 1.05 -1985 

 

 

177. BİZİM BABALAR115 
 

                                                II variant  
 

Oturub duranda bilib yerini, 

Belə yaşadılar bizim babalar.  

Öyrədib dayazı, bilib dərini,  

Belə yaşadılar bizim babalar.  

 
115 “Bizim babalar” şeiri Gəncədə yayınlanan  “Toxucu” adlı qəzetin 30. 05-1986-cı 

il tarixində 20 bənd çap olunub. 
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Ellər əhsən deyib nər kişilərə,      

Nurani ağsaqqal, pir kişilərə, 

İgid kişilərə, ər kişilərə,               

Belə yaşadılar bizim babalar.  
 

Səadəti zəhmətində tapıbdır, 

Xoş arzuda, niyyətində tapıbdır, 

Qayğısında, xidmətində tapıbdır, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 

                                                        

Düşünüb  əvvəli, gerini onlar, 

Tarixi-Nadirdən bərini onlar, 

Axıdıb tökübdür tərini onlar, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 
 

Hər yerdən gəlməyib səsi, səmiri, 

Alovu, istisi, nə də həniri, 

Kürədə bərk bişib onun dəmiri, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 
 

Məzara çöksədə çürüməyiblər, 

Torpağa qərq olub əriməyiblər, 

Dumantək dağları bürüməyiblər, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 
 

Əzəldən xalisdir, əsildir zatı, 

Almasdan, poladdan möhkəmdir qatı, 

Çox çıxıb sınaqdan, nədir isbatı? 

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Cin, şeytan qəlbini ovlayanmayıb,     

Aldadıb başını tovlayanmayıb, 

Ovxara çəkərək sovlayanmayıb, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Heçbir iblis, əqrəb bata bilməmiş, 

Girib ürəyində yata bilməmiş, 

Alıb pəncəsinə tuta bilməmiş, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 
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Övladı-bəşərin günəşdir o, 

İstisi, həniri, atəşdir o,    

Əşrəfi, incisi daş-qaşdır o,     

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Onun kəhkəşanı, sarvanı olub, 

Təbibi-loğmanı, dərmanı olub, 

Hakimi, divanı, fərmanı olub,   

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Sülhün, səadətin carçısıdır o, 

Ülvi-ləyaqətin carçısıdır o, 

Haqqın, həqiqətin carçısıdır o, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Düz gedib yolunu əzəl günündən, 

Gənclik çağlarından, gözəl günündən, 

Gəlhagəl, gethaget, xəzəl günündən, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Yaxşılıq eyləmək peşəsi olub, 

Sakitlik əbədi guşəsi olub, 

Həssaslıq qəlbinin şüşəsi olub, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Geniş süfrə açıb, çörəkli olub, 

Dar gündə, hər zaman gərəkli olub, 

Sağlam əqidəli, diləkli olub,              

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Fikiri, düşüncəsi yetkin olubdur,   

Yerbəyer olubdur, bitkin olubdur, 

Sözləri hər yanda ötgün olubdur,    

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Doğruluq, düzgünlük kamalı olub,  

Ədalət, həqiqət amalı olub,              

Şərafət, ləyaqət camalı olub,           

Belə yaşadılar bizim babalar. 
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Alilik əbədi xisləti olub,     

Fikiri, zikri olub, diqqəti olub,  

Sevinci, həvəsi, riqqəti olub,          

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Hünər meydanında nər sayılıblar,     

Sərraf meydanında zər sayılıblar,      

Nurani, ağsaqqal, pir sayılıblar,        

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Naümid kəslərə dayaq olublar, 

Yatmayıb qəflətdə oyaq olublar, 

Kəhkəşan ulduzu mayaq olublar, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Dünyanın malına həris olmayıb, 

Yoğurub-yapmamış varis olmayıb, 

Ünsiyyət-ülfətdə naqis olmayıb, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Lovğalıq eyləyib ədalanmayıb, 

Ünsiyyət-ülfətdə gədalanmayıb, 

Gözlərdən düşməyib, sədalanmayıb, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Ülfət etməyiblər hər yetən kəslə, 

Hərcür baş qaldırıb, hər bitən kəslə,   

Hər zurnaçalanla, hər ötən kəslə, 

Belə yaşadılar bizim babalar.  

 

Fitnəyə, fəsada getməyib onlar, 

Yaxşıya, yamanlıq etməyib onlar,   

Yolunda kol kimi bitməyib onlar, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 

 

Hər sözə, söhbətə bəli deməyib, 

Fikirin, xəyalın ləli deməyib,        

Laləsi, nərgizi, gülü deməyib,  

Belə yaşadılar bizim babalar. 
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Söz atıb kimsəyə sataşmayıblar, 

Qapı-bacasına daş atmayıblar, 

Qəlbində xəyanət yaşatmayıblar, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 
 

Nə xana baş əyib, nə bəyə onlar,  

Nə xəsis, acgözə, nə göyə onlar, 

Dəngəsər, sərsəri, nə səyə onlar,116   

Belə yaşadılar bizim babalar. 
 

Yolunu azana pisdi deyiblər, 

Bədxahdı, zalımdı, nəsdi deyiblər, 

Vətənə, xalqına qəsddi deyiblər, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 
 

Gözləri, könülü tox dolanıblar, 

Düşmınin gözünə ox dolanıblar, 

Səksəndən, doxsandan çox dolanıblar, 

Belə yaşadılar bizim babalar. 
 

Oxucum indi də baba bizlərik,   

Yollarını soraqlayıb, izlərik, 

Nə bacarsaq əməl edib gözlərik,  

Belə yaşadılar bizim babalar. 
 

                          Cəmil Əkbər   17. 05 – 1995 
 

 
 

 178. ZƏHLƏLƏRİ TÖKMƏGİNƏN 

 

İnsanoğlu düz dur, dolan, 

Zəhlələri tökməginən. 

Zəhmət çəkib düz qur, dolan, 

Əzabını çəkməginən. 
 

Düz fikirləş, doğru danış, 

Tez-tələsik küsmə, barış, 

Xeyrə qarış, şərə qarış, 

Haqq yolunda hürkməginən. 

 
116 Nə gic, dəngəsərə, nə səyə onlar, 
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Yeriyəndə şax dur, yeri, 

Əriyəndə, şamtək əri, 

Yersiz dinmə, lal ol, kiri, 

Kəkələyib səkməginən. 
 

Qananları qandırma gəl, 

Vicdanını dandırma gəl, 

Könülləri sındırma gəl,117 

Sonra onu dikməginən. 
 

Bişir-düşür de sözünü, 

Yanılmaynan yol-izini, 

Özgələrdən çək gözünü, 

Şər toxumu səpməginən. 
 

Abır saxla, həya saxla, 

Məslək saxla, qayə saxla, 

Halal zəhmət, mayə saxla, 

Qəddimizi bükməginən. 
 

Onu-bunu zəhərləmə, 

Dərdə salıb qəhərləmə, 

Yerli-yersiz tərifləmə, 

Qəlbimizi sökməginən. 
 

Günəş olub nurunu səp, 

Hənirini, qorunu səp, 

Yağını səp, şorunu səp, 

Buludtəki çökməginən. 
 

   Cəmil Əkbər        5. 05 – 1988 

                                                                      

179. NİŞANI YOXDUR 

 

Oqədər istəyim daşa dəyibdir, 

Qəlbimdə məhəbbət nişanı yoxdur. 

Xoş arzu-diləyim boşa dəyibdir, 

Qəlbimdə sədaqət nişanı yoxdur. 

 
117 Od-ocaqsız yandırma gəl. 
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Dünyada oqədər yalan görmüşəm, 

Zəhməti çəkmədən kalan görmüşəm, 

Oqədər dağılan, talan görmüşəm, 

Qəlbimdə həqiqət nişanı yoxdur. 

 

Doğruluq yanında əyrilik çoxdur, 

Özgəlik, ögeylik, qeyrilik çoxdur, 

Saxta, yalan çoxdur, sünilik çoxdur, 

Qəlbimdə ləyaqət nişanı yoxdur. 

 

Nadanlıq, cahillik basıb hər yanı, 

Muğanı, Salyanı, Şəki, Şirvanı, 

Bürüyüb Gəncəni, Azərbaycanı,                 

Qəlbimdə nəzakət nişanı yoxdur. 

 

İnsanda nə insaf, nə mürvət qalıb, 

Nə ar-namus qalıb, nə qeyrət qalıb, 

Nə abır, nə həya, nə ismət qalıb, 

Qəlbimdə mərhəmət nişanı yoxdur. 

 

Qınamasın oba məni, el məni, 

Nə kaman, nə mizrab, nə də tel məni, 

Nə bülbül, nə çiçək, nə də gül məni, 

Qəlbimdə səxavət nişanı yoxdur. 

 

İnsan cilidində səhv eylədilər, 

Milli dəyərləri məhv eylədilər, 

Elə sandılarki, kef eylədilər, 

Qəlbimdə dəyanət nişanı yoxdur. 
 

 

                  Cəmil Əkbər        18. 10 – 1989 

                    

 

 

 



347 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

180.  ÇOXALIB 

 

 

İlahi, nəyaman zəmanə gəlib? 

Görə-görə gözü korlar çoxalıb.  

Əhli-keflər gəlib, divanə gəlib?  

Vicdanıkəm, qəlbi darlar çoxalıb.118 

 

İlqara-imana dönüklər artıb,  

Düşüb eşq-həvəsdən sönüklər artıb,  

Dadamal çoxalıb, əniklər artıb,  

Vəfası yox “vəfadarlar” çoxalıb.119 

 

Deyirsən çoxuna söz eşitməyir,  

Anlayıb mətləbi, düz eşitməyir, 120  

Gecikir ay aman, tez eşitməyir,121   

Qədirbilməz nanıkorlar çoxalıb. 

 

Yaradan görünmür, quran görünmür,  

Xalqın keşiyində duran görünmür,    

Özünü bu yolda görən görünmür,   

Dağıdanlar, ziyankarlar çoxalıb122. 
 
 

 
 

 

 
118 İkinci  variant:          İlahi nəyaman pis günə qaldıq,       

                                       Görə-görə gözü korlar çoxalıb. 

Bədxah günə qaldıq, nəs günə qaldıq, 

Vicdanıkəm, qəlbi darlar çoxalıb. 
119 İkinci  variant:           Hamı ilqarına dönük çıxıbdır,  

Düşüb eşq-həvəsdən sönük çıxıbdır, 

Biri-birisinə ənik çıxıbdır, 

Vəfası yox “vəfadarlar” çoxalıb. 
120 Tərsinə anlayır, düz eşitməyir,          
121 Nəyaman gecikir, tez eşitməyir. 
122 İkinci  variant:          Yaradan azalıb, quran azalıb, 

                                        Xalqın keşiyində duran azalıb,     

   Kefini-halını soran azalıb, 

   Özünü bu yolda yoran görünmür.   
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Çoxları bədişlə ara qatırlar,  

Vəzifəni pul-paraya satırlar,123  

Əlaman eyləyib vara çatırlar,  

Hiyləgərlər, fitnəkarlar çoxalıb124 
 

Əməllər başqadır, sözlər başqadır, 

Baxışlar, nəzərlər, gözlər başqadır,  

Yolaqlar, cığırlar, izlər başqadır, 

Talançılar, qəsbkarlar çoxalıb.125  

 

Şərafət nəyaman gözdən salındı?  

Yolaqdan cığırdan, izdən salındı? 

Məkana çatmamış tezdən salındı? 

Arsız, karsız iqtidarlar çoxalıb.126   

 

Hamı bir-birinin qanını sorur, 

Zülalını çəkib, şanını sorur, 

Qaraldıb qanını, canını sorur, 

Əqrəblər, iblislər, marlar çoxalıb. 

 

Cəmil Əkbər, biraz ucalt səsini, 

Haqq yolunda varsa, çoxalt dəsini, 

Artır ləyaqətdə bəhsəbəhsini,127         

Kütbeyinlər, lallar, karlar çoxalıb. 

 

                   Cəmil Əkbər     20. 04 -1992 

                      

                             

 
123 Vəzifəyə, iqtidara çatırlar. 
124 İkinci  variant:          Şər böhtan danışıb ara qatırlar,   

                                       Zəhmətsiz, xidmətsiz vara çatırlar,  

                                       İxtiyara, iqtidara çatırlar, 

  Ara vuran fitnəkarlar çoxalıb. 
125 Çalan-çapan qəsbkarlar çoxalıb. 

126 İkinci  variant:          Şərafət nəyaman gözdən düşübdür, 

                                       Çıxıb yolağından izdən düşübdür, 

  Məkana çatmadan, tezdən düşübdür,      

 Arsız, karsız iqtidarlar çoxalıb.     
127 Artır ləyaqətin bəhsəbəhsini, 
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 181. BİRAZCA 

 

Nifrət o ülfətə, ünsiyyətəki, 

Nicat yoxdu, nüsrət yoxdu birazca. 

Vətəndaş, insana, şəxsiyyətəki,128  

İnsaf yoxdu, mürvət yoxdu birazca. 

 

Nifrət o arzuya, o istəyəki,                   

O məqsəd, mətləbə, o niyyətəki,          

Dözümə, duruma, qətiyyətəki,             

Hünər yoxdu, zəhmət yoxdu birazca.129   

 

Nifrət o sözlərə, o söhbətəki, 

O eşqə, həvəsə, məhəbbətəki,130  

Gileyə, güzara, o qeybətəki,131   

Dəyərlərə qiymət yoxdu birazca. 

 

Nifrət o kəslərə, adamlaraki, 

Cahil, sərsəriyə, nadanlaraki, 

Yolunu tərsinə adanlaraki, 

Əxlaq, namus, qeyrət yoxdu birazca.132  

 

Nə deyim keyqubad o başlara mən? 

O fikir, xəyala, o huşlara mən?             

O ömür-günlərə, o yaşlara mən?            

Nəzər yoxdu, diqqət yoxdu birazca.133  

 
128 İnsanam deyənə, şəxsiyyətə ki, 
129 İkinci  variant:        Nifrət o yardıma, o zəhmətəki, 

                                         O məna-məzmuna, o hikmətəki, 

O arzu-istəyə, o niyyətəki, 

Vətən üçün xidmət yoxdu birazca.    
130 O giley, güzara, o qeybətəki, 
131 O hiss-həyəcana, o heyrətəki, 
132 Ədəb-ərkan, mərfət yoxdu birazca. 
133 İkinci  variant:        Nifrət o beyinə, o başlaraki,       

                                      O fikir, xəyala, o huşlaraki,     

                                      O ömür-günlərə, o yaşlaraki,             

 Nəzəri yox, diqqəti yox birazca.      
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Nifrət o şərəfə, o şöhrətəki?  

Bacarıq, hünərə məharətəki?134  

Fəhm, fərasətə, cəsarətəki?   

Təmiz arzu, niyyət yoxdu birazca.135  
 

Nifrət o baxışa, o gözlərəki? 

Yollara, cığıra, o izlərəki? 

Həya tanımayan, o üzlərəki?136  

Abır yoxdu, ismət yoxdu birazca. 137 
 

Nə deyim, danışım gədələrə mən? 

Şaqqulusayağı dədələrə mən? 

Vicdanı, məsləki zədələrə mən? 

Nəzər yoxdu, diqqət yoxdu birazca.138  
 

Nifrət o taytuşa, o çağdaşaki? 

Vətən övladına, vətəndaşaki?139   

O həmkar, həmdəmə, o sirdaşaki?  

Şərəf yoxdu, şöhrət yoxdu birazca.140  
 

                                              Cəmil Əkbər        29. 03 – 1994 
                 

182. İLK MƏHƏBBƏTİN 

 

Dadını, duzunu dadanlar bilir, 

Sağalmır yarası ilk məhəbbətin. 

Bu yolda addımın adanlar bilir, 

Şirindir qorası ilk məhəbbətin.  
 

Tarixi-Nadirdən, əzəl günlərdən, 

Gənclik çağlarından, gözəl günlərdən,141      

Gəlhagəl günlərdən, xəzəl günlərdən, 

Olmayıb çarəsi ilk məhəbbətin.                  

 
134 O qayğı, yardıma, o xidmətəki,   
135 Saf arzusu, niyyəti yox birazca. 
136 Abırsız, həyasız o üzlərəki, 
137 Abırı yox, isməti yox birazca. 
138 Namusu yox, qeyrəti yox birazca. 
139 Dosta, müsahibə, o yoldaşaki, 
140 Şərəfi yox, şöhrəti yox birazca. 
141 Qədiri bilinməz gözəl günlərdən, 
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Əsrlər keçsədə yaddan çıxmayır, 

Damaqdan silinib, daddan çıxmayır, 

Löyündən düşməyir, moddan çıxmayır, 

Qurumur jaləsi ilk məhəbbətin.                  

                 

Odlara düşsə də əriyən deyil, 

Torpağa qarışsa, çürüyən deyil, 

Nəqədər sus desən kiriyən deyil, 

Dəryadır damlası ilk məhəbbətin.  
 

Onun hər zərrəsi dağa bənzəyir,          

Ətiri-gülüstan bağa bənzəyir,              

Şamama yetirən tağa bənzəyir,            

Soğulmur urası ilk məhəbbətin.142  
 

Silinib xəyaldan biryolluq getmir, 

Gözlərdən uzaşıb əbədi itmir, 

Həryerdə sulanıb, cücərmir, bitmir, 

Bütövdü parası ilk məhəbbətin. 
 

Çoxları bu dərddən inlədi getdi, 

Qövr etdi yarası simlədi getdi, 

Mat qalıb bu işə dinlədi getdi, 

Tapılmır çarəsi ilk məhəbbətin.  

                 

Dolanıb nəqədər zaman keçsədə, 

Verməyib fürsəti aman keçsədə,143            

Könül dünyasından güman keçsədə, 

Qocalmır qarısı ilk məhəbbətin.  

 

Bu yolla gedənlər, gələnlər bilir,  

Ağlayanlar bilir, gülənlər bilir,               

Həsrətlər içində ölənlər bilir, 

Buğdadır darısı ilk məhəbbətin.                

 
142 İkinci  variant:          Onun hər zərrəsi dağdan böyükdür, 

Adi bir qönçəsi bağdan böyükdür, 

Ayranı, şoru da yağdan böyükdür, 

Soğulmur urası ilk məhəbbətin. 
143 Bürüyüb, gözlərə duman çöksədə, 
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Məcnunu, Leylini yola salsada, 

Eşqi-məhəbbəti yarı qalsada, 

Gül yanağı saralsada, solsada, 

Ucalmır barısı ilk məhəbbətin.144                

 

Çox mənəm deyəni divanə etdi, 

Özünü-özünə biganə etdi, 

Odlara qərq olan pərvanə etdi, 

Əlvandır sarısı ilk məhəbbətin.  

                 

Kök salıb qəlblərə izi dərindir,          

Söhbəti köhnəlmir, sözü dərindir,     

Sönməyir alovu, közü dərindir,         

Şirindir röyası ilk məhəbbətin. 145 
 

Laləzər gülşəndir, solan deyildir, 

Dağılıb sökülən, talan deyildir,  

Bu bir həqiqətdir, yalan deyildir, 

Ülvidir xülyası, ilk məhəbbətin. 
 

Bəşər yaşadıqca o da yaşayır, 

Quruda yaşayır, suda yaşayır,  

Dönüb xatirəyə yadda yaşayır,  

Solmayır laləsi, ilk məhəbbətin. 

 

Onun sərkərdəsi bir olub müdam, 

Alınmaz, tutulmaz yer olub müdam,  

Qalıb ürəklərdə sirr olub müdam, 

Alınmaz qalası, ilk məhəbbətin. 
 

 

Dünyaya gələnlər köçüb getsədə, 

Əcəl şərbətini içib getsədə,  

Yaxşını-yamanı seçin getsədə, 

Kirimir naləsi, ilk məhəbbətin. 

 
144 Dağılmır barısı ilk məhəbbətin.       
145 İkinci  variant:           Kök salıb qəlblərdə izi silinmir,  

                                        Qövr edir könüldə, közü silinmir, 

                                        Söhbəti silinmir, sözü silinmir, 

                                        Şirindir röyası ilk məhəbbətin. 
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Dünyada nəqədər zəlil olubdur, 

Bədən sağ olsada, əlil olubdur,  

Düşüb müsibətə məlil olubdur, 

Dərindir mənası, ilk məhəbbətin. 
 

Bilinmir tarixi haçandan bəri,  

Sevənlər bu yolda tökərlər təri,   

Açılmır mənası, məchuldur sirri,146                            

Nədir müəmması, ilk məhəbbətin. 
 

Sevdası dəryadan dərindir-dərin, 

Nəqədər acısa yenə şip-şirin, 

Duyub anlayana ay sədd afərin, 

Meyi, piyaləsi ilk məhəbbətin. 
 

Əfsus bu sevdadan yarıyan yoxdur, 

İşi düz gətirib sarıyan yoxdur,  

Bir yerdə qocalıb, qarıyan yoxdur, 

Hökmedir nidası, ilk məhəbbətin. 
 

İnsanam deyənin ləyaqətidir, 

Mənası, məzmunu, məziyyətidir, 

Çəkdiyi cəfadır, əziyyətidir, 

Könül piyaləsi ilk məhəbbətin,  
 

Neçə dastan oldu, dillərə düşdü, 

Gəzdi oymaq-oymaq ellərə düşdü, 

Əsrlər addadı, illərə düşdü, 

Cəmil pərvanəsi, ilk məhəbbətin. 
 

                                     Cəmil Əkbər  12. 01 – 1993                                     

 

 183. DƏRS ALSIN 

 

İnsan gərək kal qalmasın həyatda, 

Ədalətdən, həqiqətdən dərs alsın. 

Taydan-tuşdan dal qalmasın həyatda, 

İnsanlıqdan, ləyaqətdən dərs alsın. 

 
146 Haçandan məchuldur, açılmır siri, 
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Avamlıqdan, cəhalətdən əl çəksin,  

Addımbaşı qəbahətdən əl çəksin, 

Nəs fikirdən, bədniyyətdən əl çəksin, 

Ədəb-ərkan, nəzakətdən dərs alsın. 
 

Qəlbə dəyib, könülləri qırmasın, 

Sinələrə dağ-düyünlər vurmasın, 

Dost-tanışa hiylə, kələk qurmasın,147 

Xeyirxahlıq, fəzilətdən dərs alsın. 
 

Yerli-yersiz qoy özünü öyməsin,148  

Dar ayaqda gözlərini döyməsin, 

Düz gedəni yol-izindən əyməsin, 

Bəşər oğlu cəmiyyətdən dərs alsın. 
 

Bezdirib getməsin, bezib getməsin, 

Əzab-əziyyəti sezib getməsin, 

Əllərdən-əlini üzüb getməsin, 

Dözüm-durum, qətiyyətdən dərs alsın.149 
 

Bəd illərə, bəd fəsilə uymasın, 

Kökü xarab, bəd nəsilə uymasın,  

Nanəcibə, bəd əsilə uymasın, 

Əsil kökdən, nəcabətdən dərs alsın. 
 

Cəmiltəki xəzanlarda solmasın, 

Gözlərinin didələri dolmasın, 

Tapdalanıb ayaq altda qalmasın, 

Əbədiyyət, nihayətdən dərs alsın. 
 

                       Cəmil Əkbər  27. 05 – 1994                                        
 

184. ZƏMANƏMİZ DÜZƏLSİN 

 

Kimə deyək dərdimizi dağılsın? 

Biclər qoymur zəmanəmiz düzəlsin.       

Bəyan edək sirrimizi yayılsın, 

Kəclər qoymur zəmanəmiz düzəlsin.     

 
147Onu-bunu haldan salıb yormasın,      
148 Yerli-yersiz heç özünü öyməsin, 
149 Dözüm-durum, dəyanətdən dərs alsın. 
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Baxan yoxdur dərrakəyə, kamala, 

Vicdan, məslək, əqidəyə, amala, 

İnsandakı bu mənəvi camala,150 

Giclər qoymur zəmanəmiz düzəlsin.      

 

Gündən-günə baş qaldırır qəbahət, 

Kəsilməyir kin-küdurət, ədavət, 

Kimdən kimə eyləyəsən şikayət?151 

Suçlar qoymur zəmanəmiz düzəlsin. 

 

Hamı çaşıb yolu gedir tərsinə, 

Söz deyirsən, tezcə dəyir hirsinə,152     

Toxunulur yağırına, kirsinə, 

Öclər qoymur zəmanəmiz düzəlsin. 

 

Hamı olub tamahının əsiri,153 

Xəta-bəla, günahının əsiri,  

Dövranının, zamanının əsiri,154             

Taclar qoymur zəmanəmiz düzəlsin. 

 

Kimdən inciyəsən, kimdən küsəsən? 

Ünsiyyəti, ülfətləri kəsəsən? 

Danışmayıb, dillənməyib susasan? 

Dəclər qoymur zəmanəmiz düzəlsin. 

 

Oğru-əyri veribdilər əl-ələ, 

Salıblar aləmə yaman vəlvələ, 

Qoymayır insanlıq əmələ gələ, 

Puçlar qoymur zəmanəmiz düzəlsin. 

 
150 Bu mənəvi gözəlliyə, camala,                 
151 Hara yazaq, kimə edək şikayət?            
152 Söz deyirsən, o da dəyir hirsinə. 
153 Olmayan yox tamahının əsiri.          
154 Yaşadığı zamanının əsiri. 
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Cəmil Əkbər, nə deyəsən nadana?          

Yol-izini tərsəməssəb adana?               

Tərbiyədən ala-yarı dadana?                   

Ləclər qoymur zəmanəmiz düzəlsin.155 

 

                                                             Cəmil Əkbər  23. 11 -1994 
                                                      

 185. MƏNİM İLK EŞQİMTƏK, MƏHƏBBƏTİMTƏK 

Gözümü açanda anamı gördüm, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

Alınmaz qalamı, binamı gördüm, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

 

Hər sözü-söhbəti can oldu mənə, 

Düşünüb, dərk eylə, qan oldu mənə, 

Xətiri-hörməti an oldu mənə, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

 

Namusu, qeyrəti atanı gördüm, 

Xudadan bəxş olan ətanı gördüm, 

Qızılgül dəstəsi butanı gördüm, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

               

Hayana boylandım zəhməti gördüm, 

İnsanlıq naminə xidməti gördüm,  

Sağlam fikirləri, niyyəti gördüm, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

               

Mənə yolgöstərən kamalım oldu,  

Əqidəm, məsləkim, amalım oldu,  

Mənəvi aləmim, camalım oldu, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

        

 
155 İkinci  variant:              Cəmil Əkbər sözə baxmır nadanlar, 

Yolu-izi tərsə-məzhəb adanlar, 

Tərbiyədən ala-yarı dadanlar, 

Ləclər qoymur zəmanəmiz düzəlsin. 
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Dar gündə dadıma çatdı qardaşım, 

Tutdular qolumdan dostum, yoldaşım, 

Həmkarım, həmdəmim, yaxın sirdaşım, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

 

Hər an imdadıma çatan o oldu,  

Məni xoş günlərə atan o oldu,  

Sevgi dəryasına batan o oldu,156  

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

 

Məni xətalardan gen edən odur,  

Məni nikbin edən, şən edən odur,  

Məni məğrur edən, mən edən odur, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

 

Onun sayəsində ucala bildim, 

Zəfər dünyasından bac ala bildim, 

Abırla, ismətlə qocala bildim, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

 

Ədalət, həqiqət varıma çatdı, 

Sədaqət, səxavət karıma çatdı, 

İnsanlıq, ləyaqət dadıma çatdı, 

Mənim ilk eşqimtək, məhəbbətimtək. 

 

                Cəmil Əkbər  5-7. 10 – 1992 

 

 186. İLK MƏHƏBBƏTİM 
 

                     I variant 

 

Qəlbimdə odun var, hərarətin var,              

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.       

Əhdin var, andın var, sədaqətin var,          

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.       

 
156 Gedib daldalarda yatan o oldu. 
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Hayana getmişəm, mənlə getmisən,          

Ayla, ulduz ilə, günlə getmisən,                

Dumanla, çisginlə, çənlə getmisən,           

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.      

 

Mənə qol vermisən, qanad vermisən,       

Səadət bəxş edib, nicat vermisən,             

Fərhada, Şirinə isnad vermisən,                

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.    

 

Sənin qüdrətinlə ucalmışam mən,             

Ağarıb saqqalım, qocalmışam mən,          

Xəyal dəryasından bac almışam mən,       

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.      

 

Qəlbimdən atəşin sönən deyildir,              

Zirvədən aşağı enən deyildir,                    

Yayınan deyildir, dönən deyildir,             

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.     

 

Bilmirəm nə gücdü, nə qüdrətdi bu?        

Düşübdü boynuma, nə möhətdi bu?         

Necə haqqı-saydır, nə hörmətdi bu?         

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.     

 

Sən mənim istəyim, həvəsim oldun,   

Zindanım, qandalım, qəfəsim oldun,       

Sən mənim ciyərim, nəfəsim oldun,       

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.   

 

Haçandır qəlbimdə qövr eyləyirsən,       

Zamandır yaşayıb dövr eyləyirsən,      

Dözürsən buqədər səbr eyləyirsən,   

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.    

 

Düşdüm atəşinə, közünə yandım,          

İnanıb xülyaya, sözünə yandım,             

Yoluna göz dikib, izinə yandım,            

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.   
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Yandıran sən oldun, yaxılan da mən,    

Büdrəyən sən oldun, yıxılan da mən,      

Əzilən də mənəm, sıxılan da mən,  

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.   

               

Sən yaxşı olmusan, yaman mən oldum,    

Sən günəş olmusan, duman mən oldum,   

İnciyən sən oldun, uman mən oldum,       

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.      

 

Deyirlər iradəm qəhərim oldu,                  

Məni puç eyləyən zəhərim oldu,               

Qiyamət, müsibət məhşərim oldu,            

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.   

 

Bilmədim nə üçün daşlara dəydin?            

Artırıb dərdimi, qəddimi əydin?  

De mənə yuxumu, röyamı nəydin?            

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.      

 

Mən səni unuda bilmirəm neylim?   

Yapışmır kimsəyə, qonmayır meylim.  

İnləyir, sızlayır, yaralı könlüm,                   

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.      

 

Mən sənə sərrafam, sən mənə ləlsən,        

Mən sənə bülbüləm, sən mənə gülsən,      

Mən sənə kamanam, sən mənə telsən,       

Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim.   
 

                                Cəmil Əkbər   1. 06 – 1988 
                                                   

 187. SON MƏHƏBBƏTİM 
 

                 II variant 

 

 

Qəlbimin başında hərarətin var, 

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

Eşqim var, andın var, sədaqətin var,          

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 
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Hayana getsəm də, mənlə gedirsən,     

Ay ilə, ulduzla, günlə gedirsən,  

Dumanla, buludla, çənlə getmisən,  

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Mənə qol verirsən, qanad verirsən, 

Dəyanət verirsən, inad verirsən,  

Fərhada, Şirinə isnad verirsən,  

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Sənin qüdrətinlə ucalıram mən,          

Ağarıb saqqalım, qocalıram mən,          

Xəyal dünyasından bac alıram mən,       

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Qəlbimdən atəşin sönməmiş hələ, 

Zirvədən aşağı enməmiş hələ,  

Eləbil canıma salıb vəlvələ, 

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Səndəki nə gücdü, nə qüdrətdi bu?  

Bilmirəm nə şərəf, nə şöhrətdi bu?  

Nə qüssə, kədərdi, nə möhətdi bu?         

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Sən mənim istəyim, həvəsim oldun,   

Sən mənim ciyərim, nəfəsim oldun,   

Sən mənim zindanım, qəfəsim oldun, 

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Sən mənim qəlbimdə qövr eyləyirsən, 

Nə zamandan bəri dövr eyləyirsən,  

Nəyaman buqədər səbr eyləyirsən?157   

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

 
157Aşiqə zülm edib, cəbr eyləyirsən,  



361 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

Mən sənin oduna, közünə yandım,            

Mən sənin xülyana, sözünə yandım,            

Yoluna göz dikdim, izinə yandım, 

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Yanan da mən oldum, yaxılan da mən, 

Büdrəyən də mənəm, yıxılan da mən,   

Könlüm qəmlənəndə, sıxılan da mən,  

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Sən yaxşı olmusan, yaman da mənəm, 

Sən günəş olmusan, duman da mənəm,    

Çeşmə sən oldunsa, ümman da mənəm,    

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Deyirlər iradəm qəhərin oldu, 

Səni puç eyləyən zəhərin oldu,                

Qiyamət, müsibət məhşərin oldu,       

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

      

Bir de haçan, harda daşlara dəydin? 

Artırıb dərdimi, qəddimi əydin? 

De mənə yuxuydun, xülyaydın nəydin? 

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Mən səni unuda bilmirəm neylim?   

Uyuşmur özgəyə, qonmayır meylim.              

Sənsiz inildəyir yaralı könlüm, 

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 

 

Sən mənə ağasan, mən sənə qulam, 

Sən mənə sərrafsan, mən sənə lələm, 

Sən mənim odumsan, mən sənə küləm, 

Ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. 
 

                          Cəmil Əkbər  2. 06 – 1988 
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188. ZƏMANƏ TƏRSİNƏ DÖNDÜ NƏYAMAN 

 

Əziz Kərəm, qəmlər məni bürüyüb, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 

Qanmazlar əlində qanan çürüyüb, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 
 

Saya gətirməyir yoldaş-yoldaşı, 

Həmkar-həmkarını, sirdaş-sirdaşı, 

Taytuş-taytuşunu, çağdaş-çağdaşı, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 
 

Ünsiyyət ülfətlər pozuldu getdi, 

Doğrular tərsinə yozuldu getdi, 

Çox mənəm deyənlər azaldı getdi, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 
 

Baxan yoxdu dərrakəyə, kamala, 

Vicdan, məslək, əqidəyə, amala, 

İnsandakı ləyaqətli camala, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 
 

Sözünü danışıb düz deyən yoxdur,  

Məqamı gələndə tez deyən yoxdur, 

Rahatca dolaşıb gəz deyən yoxdur, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 
 

Gədalar oğlundan bəylər də gördük, 

Sərsəri, dəngəsər, səylər də gördük,  

Kütbeyin, kəmağıl, keylər də gördük, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 
 

Gözəl zəmanəyə pisdi dedilər,  

Qızıl yox, gümüş yox, misdi dedilər, 

Bədxahdı, zalımdı, nəsdi dedilər, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 

                 

Dahi sayılana nadan dedilər, 

Yolunu tərsinə adan dedilər, 

Təlimdən yarımçıq dadan dedilər, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 
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Alimlər susubdur, loğman mat qalıb, 

Dəryalar susubdur, ümman mat qalıb,  

Dağlar təpə olub, duman mat qalıb, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 
 

Sədası gəlməyir nər kişilərin, 

Əqldən, kamaldan pur kişilərin, 

İnci kişilərin, zər kişilərin, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 
 

Heç yada salmırsan Cəmil Əkbəri, 

Dolanıb zəmanə haçandan bəri, 

Ay söz sənətkarı, dillər əzbəri, 

Zəmanə tərsinə döndü nəyaman. 
 

                   Cəmil Əkbər 18. 01 – 1995         

                           

189. TANIYANMADIM 

 

Mənim hörmətim var zəhmət əhlinə, 

Kəramət əhlinə, mürvət əhlinə,  

Mənim hörmətim var, qeyrət əhlinə, 

Cəsarət əhlinə, cürət əhlinə, 

Hər yetən kəsləri tanıyanmadım, 

Hər ötən səsləri unayanmadım. 

 

Məndən salam deyin kamal əhlinə, 

Əqidə əhlinə, amal əhlinə,  

Çəkidə, vəzində sanbal əhlinə,  

Mənəvi gözəllik camal əhlinə, 

Hər yetən insanı tanıyanmadım, 

Nə bəyi, nə xanı tanıyanmadım. 

 

Mənim hörmətim var səxa əhlinə, 

Etibar, düz-ilqar, vəfa əhlinə, 

Təfəkkür, təxəyyül, qafa əhlinə,  

Yaşadan, yaradan cəfa əhlinə,  

Özgə bir insanı sınayanmadım, 

Ha baxıb, boylanıb tanıyanmadım.  
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Mənim hörmətim var sədaqətliyə, 

Ünsiyyət-ülfətdə ədalətliyə, 

Dözümlü-durumlu, dəyanətliyə, 

Fəhm-fərasətli ləyaqətliyə, 

Hər yetən kəsləri tanıyanmadım, 

Hər ötən səsləri tanıyanmadım. 

 

Mən hörmət edirəm nəzakətliyə, 

Saf-arzu, istəkli, pak niyyətliyə, 

Nəcibə, zərifə, məlahətliyə, 

Ətirli, xətirli, təravətliyə, 

Hər yetən gədəni mən bəyənmədim, 

Hər çıxan sədanı mən bəyənmədim. 

 

Mən təzim edirəm hünər əhlinə, 

Çalınan qələbə zəfər əhlinə, 

Uğurlu sabaha, səfər əhlinə, 

Nəinki nanəcib, kifir əhlinə, 

Hər yetən insanı tanıyanmadım, 

Enişdə, yoxuşda sınayammadım. 
 

Mən təzim edirəm mərd oğul, qıza, 

Göydəki günəşə, aya ulduza, 

Mən təzim edirəm səmimiyyətə, 

Dözərəm bu yolda hər əziyyətə. 
 

                      Cəmil Əkbər  30. 05 -1993 

                                       

190. BACARANA 
 

Dünya bacarana quyruq olubdu, 

Yeyiblər, içiblər, məzələniblər. 

Eləbil Xudadan buyruq olubdur, 

Geyiblər əyninə təzələniblər. 

 

Bu dünya əzəldən varlının olub, 

Qüvvətli, qüdrətli, karlının olub, 

Qohumlu-qardaşlı, yarlının olub, 

Nəsildən-nəsilə çözələniblər. 
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Nə evi boş qalıb, nə eşikləri, 

Nə iti ac qalıb, nə pişikləri, 

Nə yüyrək, nənnisi, nə beşikləri, 

Dolub ağzınadək gözələniblər. 

 

Cah-cəlal içində kefə baxıblar,       

Qazanc götürüblər, nəfə baxıblar, 

Zurnaya, qavala, dəfə baxıblar, 

Məzlumlar, fəqirlər özələniblər. 

              

Vecinə olmayıb varlı-hallının, 

Nəşələr içində min xəyallının, 

Dövlətli, sərvətli, cah-cəlallının, 

Alt-üstdən bəzənib, düzələniblər. 
 

                        Cəmil Əkbər  13. 10 -1986 

                                 

191. ORDA NƏVAR? 

               Aşıq Dehqana xitabən  
 

Urmiyadan gələn aşıq, 

Orda nə var, burda nə var? 

Azdan-çoxdan bilən aşıq, 

Orda nə var, burda nə var? 

 

Danış qardaş telli sazla, 

Şirin ləhcə, xoş avazla, 

Bülbül kimi güllü yazla, 

Orda nə var, burda nə var? 
 

Gəl söhbət aç ünsiyyətdən, 

İnsanlardan, şəxsiyyətdən, 

Ağeyidən, rəiyyətdən, 

Orda nə var, burda nə var? 
 

Söylə, danış gördüyündən, 

Aldığından, verdiyindən, 

Bəslədiyin, dərdiyindən, 

Orda nə var, burda nə var? 
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Bir xəbər ver adamlardan, 

Alimlərdən, loğmanlardan, 

Yolu tərsə adanlardan, 

Orda nə var, burda nə var? 

 

Biraz danış yaxşı, pisdən, 

Xeyirxahdan, ya da nəsdən, 

Oxu qardaş zildən, pəsdən, 

Orda nə var, burda nə var? 

 

Nədir fərqi sizlə, bizim? 

Şirin avaz, sözlə bizim? 

Yol-ərkanla, izlə bizim? 

Orda nə var, burda nə var? 

 

Bizim vardır Nizamimiz, 

Nəsimimiz, Fizulimiz, 

Seyid Əzimim, Xaqanimiz, 

Orda nə var, burda nə var? 

 

Sözü sevir Cəmil Əkbər, 

Düzü sevir Cəmil Əkbər,  

Sazı sevir Cəmil Əkbər, 

Orda nə var, burda nə var? 

 

                       Cəmil Əkbər  15. 04 – 1993 

                                 

 192. ANALAR OLMASA, ATA DA OLMAZ 

Analardan nə yazım, ondan gözəl nə ad var, 

Ondan şirin de nə var, ondan şirin nə dad var. 

Nə düşünüm, nə yazım, bu varlığa yaraşsın? 

Bu gözəllik, zəriflik, bu ad sənə yaraşsın? 

Bu təbibə yaraşsın, bu loğmana yaraşsın? 

Bu məxluqa yaraşsın, bu insana yaraşsın?  

Nə danışım, nə yazım, bu xislətdən mən indi?  

Bu məzmundan, mənadan, bu hikmətdən mən indi?  

Bu şərəfdən mən indi, bu şöhrətdən mən indi?  

Bu xətirdən mən indi, bu hörmətdən mən indi? 
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Bu istəkdən, arzudan, mərhəmətdən mən indi? 

Bu dözümdən, durumdan, qətiyyətdən mən indi?  

Beylə gözəl varlıqdan, məlahətdən nə yazım? 

Beylə kərəm sahibi, səxavətdən nə yazım? 

Gül ətirli çiçəkdən, təravətdən nə yazım? 

Mehri-ülfət sahibi, nəzakətdən nə yazım?  

Beylə ədəb sahibi, nəzakətdən nə yazım? 

Onun qədər dünyada əziz olan de nədir? 

Zərif olan de nədir, ləziz olan de nədir? 

Övlad üçün qul olan, kəniz olan de nədir? 

Fikirləri, xəyalı dəniz olan de nədir? 

Ən müqəddəs arzunun, məhəbbətin tacıdır, 

Etibarın, ilqarın, sədaqətin tacıdır, 

Saf ülfətin təməli, ünsiyyətin tacıdır, 

Şərəfin də, şanın da hamsı ona bağlıdır, 

Damardakı qanın da hamsı ona bağlıdır. 

Namus-qeyrət nəvarsa hamsı ona calanıb, 

Abır-ismət nə varsa, hamsı ona calanıb. 

Onlar tikən evləri, fələk yıxa bilməmiş, 

Tufan əsər etməmiş, külək yıxa bilməmiş. 

O sevməyən varlığı, xaliq özü sevməmiş, 

Etmədiyi hörməti, xaliq özü etməmiş. 

O dağıdan evləri xaliq tikə bilməmiş, 

Nə dağıdıb, uçurub, xaliq özü sökməmiş, 

Şərəfinə nə yazım, dəftər, qələm acizdir? 

Təkcə mənha deyiləm, cəmi aləm acizdir, 

Bu möhtəşəm bir varlıq, ülviyyətdir analar, 

Ən müqəddəs bir insan, şəxsiyyətdir analar, 

Əl çatmamış zirvədir, əzəmətdir analar. 

Bəşər üçün yaşayır, mərhəmətdir analar, 

Analara nə yazım, qələm-dəftər acizdir? 

Ha düşünüb yazsam da, Cəmil Əkbər acizdir. 

 

Cəmıl Əkbər  3.06 – 1993 
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193. AŞİQİYƏM 

 

I variant 

 

Əzəl gündən, ibtidadan, ədalətin aşiqiyəm, 

Doğru sözün, düz fikirin, həqiqətin aşiqiyəm, 

Yoxdur aram nifrət ilə, məhəbbətin aşiqiyəm, 

Əhdi-peyman, düz ilqarın, sədaqətin aşiqiyəm,  

Xətir-hörmət, insaf-mürvət, kəramətin aşiqiyəm, 

Kaş olaydım mən də Hatəm, səxavətin aşiqiyəm, 

Sinəm dolu oddu, közdü, hərarətin aşiqiyəm, 

Qoçaqlığın, zirəkliyin, məharətin aşiqiyəm, 

İgid oğlu igidlərin, cəsarətin aşiqiyəm, 

Hünər dolu, zəfər dolu, fərasətin aşiqiyəm, 

Zərifliyin, incəliyin, məlahətin aşiqiyəm, 

Xeyirxahlıq, səmimilik, fəzilətin aşiqiyəm, 

Düşünmədim tək özümü, cəmiyyətin aşiqiyəm,  

Gözəlliyin, nəcibliyin, keyfiyyətin aşiqiyəm,  

Təmiz arzu, saf istəyin, pak niyyətin aşiqiyəm,  

Yaşamadım bu gün üçün, nihayətin aşiqiyəm, 

Gəl yorulma  sən ay Cəmil, dəyanətin aşiqiyəm, 

Dözüm, durum, iradənin, qətiyyətin aşiqiyəm. 

 

                                         Cəmıl Əkbər  3.12 -1991 

                                                     

 194. AŞİQİYƏM  

       II variant 

Əzəl gündən, ibtidadan, hiddət ilə yoxdur aram, 

Məni yoxdan xəlq eyləyən, məhəbbətin aşiqiyəm. 

Kin-kidurət olan yerdə, qövr eyləyir mənim yaram, 

Mehribanlıq, səmimiyyət, bu adətin aşiqiyəm.158 

Ey süd əmib qidalandım, boy atmışam bu xislətlə, 

Etibarın, düz ilqarın, sədaqətin aşiqiyəm.  

Hey tökərək alın təri, yaşamışam zəhmətimlə, 

Sinə gərib çətinliyə, bu xidmətin aşiqiyəm. 

Bəd sözlərlə, əməllərlə öyünənlər öyünməsin, 

 
158 Mehribanlıq amalımdır, bu adətin aşiqiyəm.   
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Saf əqidə, əməllərin, pak niyyətin aşiqiyəm. 

Çalıb-çapıb var toplayan, oğru, əyri sevinməsin, 

İnsanlığa xidmət edən, ləyaqətin aşiqiyəm. 

Kimə lazım hiylə, kələk, saxtalıqlar, yalan sözlər? 

Ədalətə təzim etdim, həqiqətin aşiqiyəm. 

Olmayaydı kaş əzəldən, onu-bunu çalan sözlər, 

Bu dünyaya gələn gündən səadətin aşiqiyəm. 

Sevə-sevə gün keçirib, ilham ilə yaşamışam, 

Poezyanın həvəskarı, şeiriyyətin aşiqiyəm. 

Ömürboyu el dərdini, çəkə-çəkə daşımışam, 

Beylə sirli, möcüzənin, bu hikmətin aşiqiyəm. 

Qəhərləndim əzilənə, nifrət etdim əzənlərə, 

Bu istəyin, bu həvəsin, bu riqqətin aşiqiyəm.  

Qəzəbləndim əzənlərə, acımışam dözənlərə, 

Gözləmişəm insaf-mürvət, kəramətin aşiqiyəm. 

Nə bacardım uzaqlaşdım, nadanlardan kənar durdum, 

Ədəb-ərkan, nəzakətin, mərifətin aşiqiyəm. 

Ürəyimdən keçən sözü, məqamında demişəm də, 

Xoşlamışam duzlu sözlər, zərafətin aşiqiyəm.  

Qoşulmadım fitnə-felə, ömürboyu bir an belə, 

Zərifliyin, nəcibliyin, məlahətin aşiqiyəm, 

Eşitmişəm yersiz sözlər, sinirmişəm, yemişəm də, 

Dolubsada səbr kasam, dəyanətin aşiqiyəm.159    

Meyl etmədim, üz tutmadım, üfunətə, bataqlığa, 

Qönçələrdə ətir saçan, təravətin aşiqiyəm. 

Uzaqlaşıb aralandım abırsızdan, həyasızdan,  

Abır-həya gözləmişəm, bu ismətin aşiqiyəm.  

Dönə-dönə əhsən dedim, nəcibliyə, həssaslığa, 

Nifrət etdim qəddarlığa, zərifliyin aşiqiyəm.  

Mən sadəcə dolansam da, tərlan xəyal çəkdi göyə, 

Zirvələrə qondu meylim, ülviyyətin aşiqiyəm. 

Yaşasamda öz evimdə, tənhalığı xoşlamadım, 

Tək özümü düşünmədim, cəmiyyətin aşiqiyəm.  

 

                                                        Cəmil Əkbər  6. 10 -1986      

 
159 Dolubsada səbr kasam, fəzilətin aşiqiyəm. 
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 197. VƏTƏNDAŞ? 

 

Görmürsənmi aralığı qatanı? 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 

Vicdanını, məsləkini satanı? 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 

 

Görmürsənmi ünsiyyəti pozanı? 

Doğruları tərsəməssəb yozanı? 

Gözgörəti yollarını azanı, 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 

 

Görmürsənmi dağıdanı, yıxanı? 

Qan qaraldıb ürəkləri sıxanı, 

Həqiqətin axırına çıxanı? 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 

 

Görmürsənmi əziləni əzəni? 

İnciyəni, incidəni bezəni? 

Tab gətirib əzablara dözəni? 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 

 

Görmürsənmi bir buqədər yalanı? 

Tapdalanıb ayaq altda qalanı? 

Xəzanlara qərq olaraq solanı? 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 

 

Görmürsənmi verənləri, alanı? 

Bulud kimi qaralanı, solanı? 

Bir saatda min bir hava çalanı? 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 

 

Görmürsənmi giley-güzar qeybəti? 

El qəzəbi, küdurəti, nifrəti? 

Ürəklərə sığışmayan hiddəti? 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 
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Görmürsənmi dava-dalaş salanı? 

El içinə qorxu, təlaş salanı? 

Təmkin ilə yavaş-yavaş salanı? 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 

 

Görmürsənmi şəhidləri, öləni? 

El varını dağıdanı, böləni? 

Ona-buna ağız büzüb güləni? 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 

 

Görmürsənmi ədaləti dananı? 

Doğru-düzlük, həqiqəti dananı? 

Ədəb-ərkan, nəzakəti dananı? 

De karsanmı, ya korsanmı vətəndaş? 
 

                          Cəmil Əkbər  3. 05 - 1995 

                              

198. VƏTƏNDAŞ?! 
 

                   I variant 

 

Saxtakarı, yalançını görənmir, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

Məqam keçir cavabını verənmir, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Harda varsa yaxşılara pis deyir, 

Zalım deyir, bədxah deyir, nəs deyir, 

Haqq-nahaqdan höcət deyir, tərs deyir, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Ad qazanıb ucalanı vururlar,  

Zəfər çalıb, bac alanı vururlar, 

El-obadan güc alanı vururlar, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Hara baxsan nadanlardı çoxalan, 

Haqqı-sayı udanlardı çoxalan,  

Təlimdən kəm, dadanlardı çoxalan, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 
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Bir-birinin al qanını qaraldır, 

Zülmə salıb dünyasını daraldır, 

Xəzan olub bağlarını saraldır, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Addımbaşı bir-birini bezdirir, 

Müsibətə, məşəqqətə dözdürür, 

Dolandırıb dağı-daşı gəzdirir, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Ədaləti, həqiqəti görənmir, 

Bacarığı, məharəti görənmir,  

Öz borcunu insan kimi verənmir, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Zəhmət çəkib doğru yolla getməyir, 

Ha suvarsan, ha bəsləsən bitməyir, 

Ha çağırsan, ha səsləsən ötməyir, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Gör haçandır öz yoluna düzəlmir, 

Əyri gedir, düz yoluna düzəlmir, 

Məqam keçir, tez yoluna düzəlmir, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Şər danışıb, ara qatan çoxalır, 

İlişərək tora çatan çoxalır,  

Dar məzara, gora çatan çoxalır, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Xainlikdi, xəbislikdi peşəsi, 

Nanəciblik, naqislikdi peşəsi,  

Ləkəlidir qəlbindəki şüşəsi, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

             

Bir-birini şilküt edib qırırlar, 

Qisasında, qərəzində dururlar, 

Sinəsinə dağ düyünlər vurular, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 
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Bir-birini dərdə salıb öldürür, 

Düşmənləri sevindirib güldürür, 

Avamlığı, nadanlığı bildirir, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

                                              Cəmil Əkbər 

199. VƏTƏNDAŞ?! 

 

                      II variant 
 

Gör haçandır qəflətlərdən ayılmır? 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

Tapdanır hüququ, insan sayılmır, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Əlaman eyləyən haqqını yeyir, 

Artırıb dərdini, qəddini əyir, 

Toxunub qəlbinə, xətrinə dəyir, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Görəbilmir ünsiyyəti pozanı, 

Ona-buna dərin quyu qazanı, 

Verə bilmir öz hökmünü, cəzanı, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Tanımayır dağıdanı, yıxanı, 

Qanqaraldıb ürəkləri sıxanı, 

İnsanlığın axırına çıxanı, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Görəbilmir əziləni, əzəni, 

İnciyəni, incidəni, bezəni, 

Haqsızlığa sinə gərib dözəni, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

             

Görəbilmir bir buqədər yalanı, 

Ayaq altda tapdalanıb qalanı, 

Xəzanlara qərq olaraq solanı, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 
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Bəyənirlər dava-dalaş salanı, 

El içində qorxu-təlaş salanı, 

Asta-asta, yavaş-yavaş salanı, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Görəbilmir vaxt-vədəsiz öləni, 

El varını talan edib böləni, 

Ona-buna ağız büzüb güləni, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Əzən yoxdur ədaləti dananı, 

Doğru-düzlük, həqiqəti dananı, 

Ədəb-ərkan, nəzakəti dananı, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Nə namusa, nə qeyrətə baxan var, 

Nə heyrətə, nə dəhşətə baxan var,  

Nə zülümə, məşəqqətə baxan var, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Nə ölənə, nə qalana baxan var,  

Nə saralıb, nə solana baxan var, 

Vicdan satıb, nə alana baxan var,  

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Ayıran yox yaxşıları-pislərdən, 

Xeyirxahı-bədxahlardan, nəslərdən, 

Mülayimi höcətlərdən, tərslərdən, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

Nə Nizami, Fizulidən öyrəndi, 

Nə Nəsimi, Xaqanidən öyrəndi,  

Nə Sabirdən, nə Hadidən öyrəndi, 

Necə kordur, necə kardır vətəndaş?! 

 

                           Cəmil Əkbər  3.05 – 1995 
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200. VƏTƏNDAŞIQ, VƏTƏNDAŞ 

 

                  I variant  

 
 

Vətən anamızdır, bəşər atamız, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

Dəyməsin kimsəyə adi xətamız, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Onun hər yerini ürəklə  sevək, 

Xoş arzu-istəklə, diləklə sevək, 

Duzla qarşılayıb, çörəklə sevək,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Dağını, daşını lələ döndərək,                   

Bəsləyib kolunu gülə döndərək, 

Onun hər damlasın gölə döndərək,            

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Özbək də, Çeçen də, İnquş da olsan, 

Qabardin, Ləzgisən, Layışsan nəsən,         

Ayrımsan, ya Kürdsən, Talışsan nəsən,    

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.160 

 

Bir torpaq üstündə yaşa dolmuşuq, 

İdraka, kamala başa dolmuşuq,  

Xəyala dalmışıq, huşa dolmuşuq, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Burada böyüyüb boya çatmışıq, 

Haraya yetişib, hoya çatmışıq, 

Xeyirə qarışıb, toya çatmışıq, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 
160 İkinci variant:        Nə olsun Çeçensən, İnquşsan, nəsən,         
                              Qabardin, Ləzgi də, Layış da olsan, 

  Türkmən də, Başqırd da, Talış da olsan,                                

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
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Bəstəkar da olsaq, şair də olsaq,161                 

Münəccim, loğman da, nasir də olsaq,162        

Hərhansı sənətdə mahir də olsaq,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Bu elə-obaya borcunu qaytar, 

Borcunu qaytarsan hörmətin artar, 

Şərafətin artar, şöhrətin artar, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Bu ada, bu sana sədaqət gərək, 

Əbədi ehtiram, kəramət gərək, 

İnsanlıq naminə ləyaqət gərək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Özünü yad bilib, aralı gəzmə, 

Oralı axtarıb, buralı gəzmə, 

Qəlbi xoflu gəzmə, qaralı gəzmə, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Biri-birimizə darılmayaq gəl, 

İçindən çürüyüb qırılmayaq gəl, 

Qoluna-qılçına sarılmayaq gəl, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Səndən də, məndən də yol gözləyirlər, 

Zülal gözləyirlər, bal gözləyirlər,  

Xidməti, zəhməti bol gözləyirlər,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Qoymayaq kimsəni dara düşməyə, 

Çətinə düşməyə, zora düşməyə,  

İlişib kəməndə tora düşməyə, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 
161 Bəstəkar da olsaq, nasir də olsaq, 
162 Yazıçı da olsaq, şair də olsaq,                 
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Hörmət-izzət, məhəbbətlə dolanaq, 

Sədaqətlə, səxavətlə dolanaq,  

İnsaf, mürvət, kəramətlə dolanaq, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Niyə parçalansın hərə biryerə? 

Kəssin aralığı ya dağ, ya dərə? 

Pozulsun ülfətdə gözəl mənzərə? 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
  
Qoymayaq yolunu azan tapılsın, 

Ülfət-ünsiyyəti pozan tapılsın, 

Doğrunu-tərsinə yozan tapılsın,163        

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Gəl işlədək, işə salaq kamalı, 

Pas basmasın əqidəni, amalı,           

İncitməyək el-obanı, mahalı, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Çox yazdımki, bəlkə biraz anlayaq, 

Səhvi varsa özümüzü danlayaq, 

Qırmanclayaq, kötəkləyək, yanlayaq, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

                                 Cəmil Əkbər  24. 01 – 1989 

                                               

 201. VƏTƏNDAŞIQ, VƏTƏNDAŞ 
 

                  II variant  

 

Gəlin el-obanın qeydinə qalaq,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.  

Küsüb-inciyənin qəlbini alaq,    

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.164      

 
163 Ayaqlar altından qazan tapılsın, 
164 İkinci variant:      Vətənin, xalqının halına yanın,            

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

Qəflətdən ayılın, bəsdir, oyanın, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
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Torpaq anamızdır, bəşər atamız,   

Onlara xidmətdi bizim ətamız,                

Vaxtı boş keçirsək, olar xətamız,            

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.           
 

Bu ada, bu sana sədaqət gərək, 

Əbədi ehtiram, kəramət gərək, 

İnsanlıq naminə əlamət gərək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Bu adla yaşayıb ölməliyik də, 

Öyünüb, sevinib, gülməliyik də, 

Bu adla getməli, gəlməliyik də, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Onun kollarını gülə döndərək, 

Bəsləyib daşını lələ döndərək, 

Qətrə, damlasını gölə döndərək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Nə fərqi bu kəndli, o şəhərlidir? 

Birisi şad-xürrəm, o qəhərlidir? 

Biri bal zülaldı, o zəhərlidir?     

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Gözəl də bizimdir, çirkin də bizim, 

Sadə də bizimdir, xudbin də bizim, 

Bədbin də bizimdir, nikbin də bizim, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.165 
                                                                                                             

Namərd də bizimdir, mərd də bizimdir,                                                                                                             

Nəşə də, bizimdir, dərd də bizimdir,                                                                                                             

Şahmat da bizimdir, nərd də bizimdir,                                                                                                          

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.  

 
165 İkinci variant:         Nə fərqi gözəlik, çirkinik nəyik?  

Fəqirik, məzlumuq, xudbinik nəyik?         

Lovğayıq, qəmginik, nikbinik nəyik? 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
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Alim də bizimdir, loğman da bizim, 

Fəhlə də, kəndli də, çoban da bizim, 

Aşiq də, məşuq da, canan da bizim, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

İstər kasıb olun, istər varlı ol,         

İstər karsız olun, istər karlı ol,     

İstər barsız olun, istər barlı ol,     

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.166 
 

Aşığıma gülmə, sazıma gülmə,     

Astarıma gülmə, üzümə gülmə,     

Yolağıma baxıb, izimə gülmə,      

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.  
 

İstər Gəncəli ol, istər Bakılı, 

İstər Qazaxlı ol, istər Şəkili, 

İstər Lənkəranlı, istər Ləkili, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

İstər Volqanı sev, istər Xəzəri, 

İstər Talışlı ol, istər Azəri, 

İstər Qarapapaq, istər köçəri, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

İstər palançı ol, istər yəhərçi,   

İstər pinəçi ol, istər çəkməci,   

İstər qavalçı ol, istər zurnaçı,   

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.167 

 
166 İkinci variant:         İstər kasıb olun, istərsə varlı, 

                                     İstər karsız olun, istərsə karlı,   

                                     İstər barsız olun, istərsə barlı,   

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

    İkinci variant:          İstər kasıb olun, yadakı varlı,  

  İstər tutarsız ol, istər tutarlı,  

  İstər vüqarsız ol, istər vüqarlı, 

  Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
167 İkinci variant:        İstər çəkməci ol, istər pinəçi, 

  İstər kəndxuda ol, istər dilənçi, 

  İstər çilingir ol, istər ələkçi, 

  Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.  
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Avamlığa, cəhalətə son qoyaq,         

Paxıllığa, xəyanətə son qoyaq,         

Nöqsanlara, qəbahətə son qoyaq,   

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.    

 

El-obanı ədavətdən qurtaraq,       

Giley-güzar, şikayətdən qurtaraq,       

Xəta-bəla, cinayətdən qurtaraq,           

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.        

 

Əbəs yerdən korlanmasın qanımız,   

Azalmasın şöhrətimiz, şanımız,         

Tapdanmasın əl-ayaqda canımız,       

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş168. 

             

Zəhmət çəkib bağlarını becərək,169  

Aranını, dağlarını becərək,  

Bostanını, tağlarını becərək,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Qoymayaq bir nəfər ağlayan olsun, 

Qapılar, bacalar bağlayan olsun,  

Sinələr üstünü dağlayan olsun, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Olmasın bir nəfər bezən-bezdirən, 

Əzab-əziyyətə dözən-dözdürən, 170     

Dağıdan, talayan, üzən-üzdürən, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

 
168 İkinci variant:      Korlanmasın əsəbimiz, qanımız, 

                                   Şərəfimiz, şöhrətimiz, şanımız, 

                                   Azalmasın nemətimiz, nanımız, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
169 Bağban olub bağlarını becərək, 
170 Ağlayan, sızlayan, dözən-dözdürən. 

 



381 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

Gəlin bu ellərin dadına çataq, 

Qohum, tanışına, yadına çataq, 

Ünvanına çataq, adına çataq, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Çalış ki, hamının harayına çat, 

Gününə, ilinə, hər ayına çat, 

Könüllər mülkünün sarayına çat, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.           
 

Bir diyarda hərlənirik, gəzirik, 

Enişinə, yoxuşuna dözürük, 

Qəvvas olub bir qayıqda üzürük, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Demə bu mənimdir, o da sənindir,  

Bu atəş mənimdir, su da sənindir,171   

Qitələr mənimdir, ada sənindir,172       

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                    

 

Çoxdaki vəzifə başındasınız, 

Çıxmısan zirvənin qaşındasınız, 

Ya cavan, ya ahal yaşındasınız, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Hər nəyi sevirsən ürəklə sevin,       

Sağlam fikirlərlə, diləklə sevin,       

Xalqı naz-nemətlə, çörəklə sevin,    

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.173 

 
171 İkinci variant:         Od-ocaq mənimdir, su da sənindir,   

     Üçüncü variant:      Torpaq mənimkidir, su da sənindir, 
172 Dəryalar mənimdir, ya da sənindir. 

173 İkinci variant:         Fərəhlə yaşayın, ürəklə sevin,   

   Xoş arzu-istəklə, diləklə sevin, 

   Yorulmaz qollarla, biləklə sevin,    

   Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
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Vətən torpağını ürəklə sevək, 

Xoş arzu-istəklə, diləklə sevək, 

Duzla qarşılayıb, çörəklə sevək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Yaxşıya yaxşı de, pisə-pis deyin, 

Hatəmə-Hatəm de, nəsə-nəs deyin, 

Höcətə-höcət de, tərsə-tərs deyin, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Heçkəs bir-birini ələ salmasın, 

Bəd deyib, danışıb, dilə salmasın, 

Zibilə salmasın, külə salmasın, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.     
 

İnsanıq-insana qəsd eyləməyək, 

Yeməmiş-içməmiş məsd eyləməyək, 

Altını çevirib üst eyləməyək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.174 

             

Yaxşını seyr edin uzağı görün,      

Özbəyi, Latışı, Kazağı görün,         

Zalımı, fəqiri, yazığı görün,            

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.           
 

Biri-birimizi ələ salmayaq, 

Bəd deyib-danışıb dilə salmayaq, 

Zibilə qatmayaq, külə salmayaq, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

İstəmirəm pis gününüz görünsün,  

Bəd gününüz, nəs gününüz görünsün,  

Çən gününüz, his gününüz görünsün,175   

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.  
            

 
174 İkinci variant:         Heçkəs birbirinə qəsd eyləməsin, 

Yeməmiş, içməmiş məsd eyləməsin, 

Altını çevirib üst eyləməsin, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.     
175 İnad günü, tərs gününüz görünsün, 
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Diş qıcayıb qəsdimizdə duralar,                    

Qolumuzu, dizimizi qıralar,                          

Haldan salıb, bezikdirib yoralar,                   

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                

 

Elimizi elinizdən ayırma,                            

Dilimizi dilinizdən ayırma,                         

Əlimizi əlinizdən ayırma,                            

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.      

       

Bağımızı bağınızdan ayırma,  

Dağımızı dağınızdan ayırma, 

Tağımızı tağınızdan ayırma,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Malımızı malınızdan ayırma,  

Balımızı balınızdan ayırma,  

Tirməmizi şalınızdan ayırma,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Ayılın qəflətdən, özünə gəlin,                             

Yoluna düzəlin, izinə gəlin,  

Dağ-daşa düşməyin, düzünə gəlin,                    

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                    

 

Nə lazımdır, el-obaya qəsd edək? 

Yeməmişdən, içməmişdən məsd edək, 

Vəzifədə ərk eyləyək, şəsd edək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.    

 

Nə lazımdır yolu verək tamaha? 

Bədxahlığa, zalımlığa, günaha, 

Nalələrə, qarğışlara, ya aha, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.    
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Qoymayaq kimsənin qanı qaralsın,  

Yanağı soluxsun, rəngi saralsın,176   

Ürəyi sıxılsın, bağrı yarılsın,177  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Yıxılan kəslərin qolundan tutaq, 

Sağından yanaşaq, solundan tutaq,  

Bağını becərək, kolundan tutaq, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Qoymayaq heçkəsə yolunu azsın,  

Sağını yanılsın, solunu azsın, 

Varını çoxaltsın, pulunu azsın,178        

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Hərkəsin köməyə ehtiyacı var, 

Yeməyə, içməyə ehtiyacı var, 

Xidmətə, əməyə ehtiyacı var,179         

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Obadan, ellərdən uzaq getməyək,        

Bülbültək güllərdən uzaq getməyək,   

Dodaqdan, dillərdən uzaq getməyək,    

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.   
 

Nəşəmiz də birdi, kefimiz də bir,   

Qazancımız birdi, nəfimiz də bir, 180                     

Doğrumuz da birdi, səhvimiz də bir,            

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                     
 

Məni əyən əllər, səni də əyir, 

Mənə söyən dillər, sənə də söyür, 

Məni yeyən “fillər” səni də yeyir, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 
176 Dəqiqə, saniyə, anı saralsın, 
177 a) Ürəyi çatdasın, bağrı yarılsın,          

     b) Çırağı, lampası, şamı saralsın,  
178 Soyub el-obanı, pulunu azsın, 
179 Xoş arzu, istəyə ehtiyacı var, 
180 İtgimiz də birdi, nəfimiz də bir,          
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Mənə əsən külək sənə də əsir, 

Məni kəsən tülək səni də kəsir, 

Məni pusan qatil səni də pusur, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Bir səma altında dolanırıq biz,            

Ərsəyə gəlirik, sulanırıq biz,             

Peyvənd olunuruq, calanırıq biz,       

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.181     

 

Biri-birimizə gəl darılmayaq,         

İçindən çürüyüb gəl qırılmayaq,    

Bezikib, usanıb gəl yorulmayaq,   

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.182 

 

Bir torpaq üstündə boya yetişdik,            

Haraya, imdada, hoya yetişdik,                

Şənlik məclisinə, toya yetişdik,                

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.183           

 

 
181 İkinci variant:         Bir səma altında dolanırıq biz, 

   Bəslənib, yetişib sulanırıq biz,         

   Ərsəyə gəlirik, calanırıq biz,            

                                     Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                                    

Üçüncü variant:           Bir səma altında yaşa dolmuşuq,  

   Kamala çatmışıq, yaşa dolmuşuq,   

   Xəyala qapılıb huşa dolmuşuq,         

                                     Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.       

                              
182 İkinci variant:         Biri-birimizə darılmayaq gəl, 

   İçindən çürüyüb qırılmayaq gəl, 

   Bezikib, usanıb yorulmayaq gəl,  

                                     Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                                    

183 İkinci variant:         Bir torpaq üstündə boya çatmışıq, 

   Haraya çatmışıq, hoya çatmışıq,               

   Xeyirə getmişik, toya çatmışıq, 

                                     Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                                    
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Qoymayaq kimsəni dara düşməyə,          

Kəməndə düşməyə, tora düşməyə,          

Borana düşməyə, qara düşməyə,             

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.184          
 

İstər ağa olsun, ya nökər olsun, 

İstər acı olsun, ya şəkər olsun, 

İstər sevinc olsun, ya qəhər olsun, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                                                         
 

Yerli-yersiz onu-bunu öyməyək,                    

Ünvanına bədnam deyib söyməyək,               

Gözlərini sondan-sona döyməyək,                 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Öz-özünü tərifləmə, öymə gəl, 

Ona-buna bədnam demə, söymə gəl, 

Gözlərini sondan-sona döymə gəl, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Özünü yad bilib aralı gəzmə, 

Qəlbi xain gəzmə, qaralı gəzmə,  

Qəm-qüssə çəkərək, yaralı gəzmə, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Qardaş, gəlin məhəbbətlə dolanaq, 

Səxavətlə, sədaqətlə dolanaq,  

Mərifətlə, ləyaqətlə dolanaq,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Nə lazımdı yalan-palan ortada? 

Əl-ayaqda ölən-qalan ortada? 

Nə yoxsullar, nə də kalan ortada? 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 
184 İkinci variant:        Qoymaram çətində, darda olasan, 

   Kəməndə düşəsən, torda olasan, 

   Boranda, tufanda, qarda olasan,            
                                     Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                                       
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Qoymayaq heçkəsi çaşsın, yanılsın,            

Hüququ tapdansın, haqqı danılsın,               

Sahibsiz çobansız qoyun sanılsın,                

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.             

 

Səndən də, məndən də yol gözləyirlər,  

Tirmə gözləyirlər, şal gözləyirlər,  

Zülal gözləyirlər, bal gözləyirlər,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.185 

 

Mən yeyən çörəkdən, sən də yeyirsən, 

Mən geyən paltardan, sən də geyirsən, 

Mən deyən sözlərdən, sən də deyirsən, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Bir günəş altında isinirik biz,  

Bir nadan əlindən diksinirik biz,        

Qorxuruq, ülkürük, səksənirik biz,   

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.186  
            

Kefimiz də birdir, qəmimiz də bir, 

Nəşəmiz də birdir, dəmimiz də bir, 

Zilimiz də birdir, bəmimiz də bir, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

İnsanövladısan, qəlbimi qırma, 

Çəkib sinəm üstə dağ-düyün vurma, 

Kəsib iliyimi, qanımı sorma, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 
185 İkinci variant:         Səndən də, məndən də yol gözləyirlər,  

   Zülal gözləyirlər, bal gözləyirlər, 

   Xidməti, zəhməti bol gözləyirlər, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                                       

186 İkinci variant:         Bir günəş altında isinirik biz,  

   Bir qorxu altında səksənirik biz, 

   Xətadan, bəladan diksinirik biz, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                
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Mən rəva bilmirəm çatılsın qaşın, 

Ağarsın saç-saqqal, nədəki başın, 

Sarsılsın xəyalın, dağılsın huşun, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Nə olsun işimiz, yerimiz ayrı,  

Görkəmimiz ayrı, dərimiz ayrı,  

Əqidəmiz ayrı, pirimiz ayrı,    

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.187 

 

Nə olsun famil də, ad da ayrıdır, 

Qohumu, qardaşı, yad da ayrıdır, 

Ocaq da ayrıdır, od da ayrıdır, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Nə olsun pulumuz, varımız ayrı, 

Məhsulumuz ayrı, barımız ayrı, 

Almamız, heyvamız, narımız ayrı,188  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Mən rəva bilmirəm əzilib gedək, 

Əllərdə, ayaqda üzülüb gedək,  

Durnatək sıraya düzülüb gedək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Bu elin obanın, oğullarıyıq, 

Qəndi, şəkəriyik, noğullarıyıq, 

Ona yolgöstərən ağıllarıyıq,189         

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

 
187 İkinci variant:        Nə olsun rəngimiz, dərimiz ayrı, 

                                    Söhbətimiz ayrı, sirrimiz ayrı, 

                                    Məscidimiz ayrı, pirimiz ayrı,   

  Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
188 Qeyrətimiz ayrı, arımız ayrı, 
189 Kamalı, amalı ağıllarıyıq, 

 



389 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

Vətənin, xalqımın gərəyi olaq, 

Yıxılmaz sütunu, dirəyi olaq, 

Sinəndə döyünən ürəyi olaq, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

İstər sağıcı ol, istər naxırçı,  

İstər qabyuyan ol, istər qalayçı,     

İstər döl götürən, istər sığırçı,         

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.         .                                                                                                                                                  

 

İstər çəkməçi ol, istər pinəçi, 

İstərsə fəqir ol, istərsə qoçu, 

İstər xəlbir toxu, istər ələkçi, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

             

Çalışın, qazanın hörmətin olsun, 

İnsansan insana mürvətin olsun,  

Kəsmə nəzərini, diqqətin olsun, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

             

Bu ada, bu sana sədaqət gərək,190  

Əbədi ehtiram, ləyaqət gərək,191    

İnsanlıq naminə əlamət gərək,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

İnsanıq bu ada qul olmalıyıq, 

Özgə çarəsi yox, kül olmalıyıq,192  

Qarışıb çaylara sel olmalıyıq, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

             

Bu adla yaşayıb ölməliyik biz, 

Öyünüb, sevinib gülməliyik biz, 

Bu adla getməli, gəlməliyik biz, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 
190 Vətən övladına sədaqət gərək, 
191 Əbədi ehtiram, kəramət gərək,  
192 Yansaq yanmasaq da, kül olmalıyıq. 
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Nə müddətdi biz aralı gəzmişik, 

Kin-küdrətli, qəlb qaralı gəzmişik,  

Qaj ayırıb, biz haralı gəzmişik? 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Gəl çıxardaq qulaqlardan pambığı, 

Bəs deyilmi vicdanların yandığı? 

Az doldurun evinizdə sandığı, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Sən mənə gərək ol, mən sənə gərək, 

Sən mənə ürək ol, mən sənə ürək, 

Sən mənə dirək ol, mən sənə dirək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Bu yerdə böyüyüb başa çatmışıq, 

Ömür-gün uzadıb, yaşa çatmışıq,  

Tək-tənha deyilik, qoşa çatmışıq, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

             

Bir yerdə şənlənək, birlikdə gülək, 

Bir yerdə öyrənək, birlikdə bilək, 

Axan gözyaşını birlikdə silək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Sən mənə, mən sənə kömək eyləyək, 

Gözəl arzularla, dilək eyləyək, 

Sən bizə, biz sənə gələk eyləyək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                                              

 

Əl çəkin qardaşım ədavətindən, 

Avamlıq, nadanlıq, cəhalətindən, 

Qəsdindən, qərəzdən, qəbahətindən, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.                                              
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Niyə ayrı düşək hərə biryerə,     

Kəssin aramızı gah dağ, gah dərə,   

Sarsılsın, pozulsun gözəl mənzərə,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.193 

 

Biz niyə bölünək ağa, qaraya?         

Gah buraya çəkək, gah da oraya,    

Duzu səpək qövr eyləyən yaraya,   

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş.194 

 

Gəlin biz yaşayaq məhəbbət ilə,  

Ədəblə, ərkanla, mərifət ilə,         

Gözəllik, nəciblik, ləyaqət ilə,195      

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Niyə ağırlığı tək-tənha çəkək, 

Niyə qəddimizi tək-tənha bükək, 

Niyə yük altında tək-tənha çökək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
 

Niyə nə tapdıqsa, tək-tənha yeyək, 

Tək-tənha danışıb, tək-tənha deyək,  

Tək-tənha düzəldib, tək-tənha əyək,  

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 
193 İkinci variant:          Niyə parçalanaq hərə biryerə,     

    Kəssin aralığı qaya, dağ, dərə,         

    Nə üçün pozulsun gözəl mənzərə?   

    Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

      Üçüncü variant:       Niyə biz bölünək varlı-varsıza?  

                                      Qeyrətli, qeyrətsiz arlı-arsıza? 

    Qəddara, zalıma, karlı-karsıza? 

    Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 
194 İkinci variant:          Niyə bölünürük ağa, qaraya? 

   Gah oraya çəkək, gah da buraya, 

   Qanadıb duz səpək köhnə yaraya, 

   Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 
195 Dözümlə, durumla, dəyanət ilə. 
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Niyə tək sevinək, tək-tənha gülək? 

Tək-tənha paylayıb, tək-tənha bölək, 

Tək-tənha can verib, tək-tənha ölək, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

Dinləyin Cəmili, budur təvəqqi, 

İtirmə xətiri, hörməti, haqqı, 

Qoyma hakim ola haqqa-nahaqqı, 

Vətəndaşıq, vətəndaşıq, vətəndaş. 

 

                                Cəmil Əkbər 16. 08 – 1988 

                                                    

 202. VƏTƏNDAŞSAN VƏTƏNDAŞ 

 

                   III variant 

 

Oğluna-oğul de, qızına qız de, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

Qışına-qış denən, yazına yaz de, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Demə bu dostundur, o da yoldaşın, 

Birisi bacımdır, biri qardaşın, 

Biri həmkarındır, biri sirdaşın, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Nurani qocaya baba deginən,196               

Hər kəndə-kəsəyə oba deginən, 

Çəkil bədəməldən tova deginən,  

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

İtirib əqlini yumma gözünü,                                                                                          

Söylə fikirini, denən sözünü,                                                                                          

Hər könül mülkündə salın izini,                                                                                          

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 
196 Özündən qocaya baba deginən, 
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Yaxanı kənara, uzağa çəkmə,      

Misirə, Yəmənə, Kazağa çəkmə,    

Dağlara, daşlara, sazağa çəkmə, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
 

Ölən də sənindir, qalan da sənin,    

Açılan da sənin, solan da sənin,      

Kasıblar da sənin, kalan da sənin,   

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 197 
 

Çəkib yaxanızı kənarda durma,     

Hörümçəksayağı torunu qurma,   

Özgəni bezdirib, özünü yorma,      

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.198     
 

Qoymayın yolunu azan tapılsın, 

Doğrunu tərsinə yozan tapılsın,   

Ayaqlar altını qazan tapılsın,199                  

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
 

İstəmirəm xətirinə dəyilsin,                  

Vüqarın da, qamətin də, əyilsin,  

Ünvanına yerli-yersiz söyülsün,   

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.200
  

 
197 İkinci variant:       Qalan da sənindir, ölən də sənin, 

 Ağlayan da sənin, gülən də sənin, 

 Açılan da sənin, solan da sənin, 

 Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
198 İkinci variant:       Xalqına xidmətdə kənarda durma, 

 Özgəni bezdirib, özünü yorma, 

 Çəkib sinələrə dağ-düyün vurma, 

                                   Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  
199 Ayaqlar altından qazan tapılsın. 
200 İkinci variant:        İstəmirəm xətirinə dəyim mən,  

                                    Butağını qanırım mən, əyim mən,       

  Ünvanına yerli-yersiz söyüm mən,     

                                    Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.                 

    Üçüncü variant:      İstəmirəm butağını əyməyi, 

                                    Xətirinə toxunmağı, dəyməyi, 

  Ünvanının dalısınca söyməyi, 

                                    Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.                 
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İnsafa gəl, mürvətə gəl, eloğlu, 

Ar-namusa, qeyrətə gəl, eloğlu, 

Bir vəcdə gəl, heyrətə gəl, eloğlu, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  

 

İstəmirəm qəsdinizdə duralar, 

Qolunuzu, dizinizi qıralar, 

Haldan salıb, bezdirələr, yoralar, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  

 

Elinizi elimizdən ayırma,   

Dilinizi dilimizdən ayırma,    

Dininizi dinimizdən ayırma,      

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  
 

Ayılın qardaşım, özünə gəlin, 

Yoluna düzəlin, izinə gəlin,  

Dolanma dağ-daşı düzünə gəlin, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  

 

Çox yazdımkı bəlkə biraz qanasan,  

Dost-tanışı tanıyasan, sanasan,201                                

Məhəbbətin zirvəsinə qonasan, 202                              

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  

 

Geri qaytar öz borcunu xilqətə, 

Öz gəlirin, öz xərcini xilqətə, 

Peşkəşini, öz mərcini xilqətə, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  

 

Oğluna, qızına yazığım gəlir, 

Çoxuna, azına yazığım gəlir, 

Ərkinə, nazına yazığım gəlir, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  

 
201 Qızışasan, od alasan, yanasan, 
202 Əyriliyi, donqarlığı yonasan, 
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Çalış ki, ellərdən uzağa getmə,   

Bülbültək güllərdən uzağa getmə,      

Dəryatək sellərdən uzağa getmə,        

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.203   
                                

Nə lazımdı öz-özünü öyəsən? 

Mənəm deyib sinənizə döyəsən,  

Ona-buna qışqırasan söyəsən? 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
 

Qolları qola ver, əlləri ələ,                                                                                                      

Sözləri sözlərə, dilləri dilə,                                                                                           

Ayları-aylara, illəri-ilə, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
 

Qoymayın heçkəsi çaşsın, yanılsın, 

Birkəs xam sayılsın, qoyun sayılsın, 

Zəhməti, xidməti, haqqı danılsın, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  
 

Fərqi nə alimsən, loğmansan nəsən, 

Fəhləsən, kəndlisən, çobansan nəsən, 

Aşiqsən, məşuqsan, canansan nəsən, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  
 

İstər ağa olun, istər bəy olun, 

İstər az qanan ol, istər key olun, 

İstər Hatəm olun, istər göy olun, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.    

  

Sənə zülm olmağa yol verənmərəm, 

Əzab-əziyyəti bol verənmərəm, 

Tutmağa dəstinə kol verənmərəm, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.    

 
203 İkinci variant:           Çəkilib ellərdən uzaqda durma,  

     Tufanda, boranda, sazaqda durma, 

                                       Qarğatək arxacda, duzaqda durma, 

     Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.                                    
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Mən rəva bilmərəm çatıla qaşın, 

Ağara saqqalın, ağara başın, 

Sarsıyıb fikirin, dağıla huşun, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.    

 

Mən rəva bilmərəm əzələr səni, 

Çəkib xirtdəyini üzələr səni, 

Axtarıb tutmağa gəzələr səni, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.    

 

Elimin, obamın oğullarısız, 

Qəndi, şəkərisiz, noğullarısız, 

Düşüncə, dərrakə, ağıllarısız, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.    

 

Ana vətənimin gərəyisiniz, 

Sütunu, kərəni, dirəyisiniz, 

Canı-ciyərisiz, ürəyisiniz, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.   

  

Ədibsən, nasirsən, nə fərqivarki? 

Qəzəlxan şairsən, nə fərqivarki? 

Arifsən, mahirsən nə fərqivarki? 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.   

 

Bu ada hər addan hörmətim çoxdur, 

Xətir –ehtiramım, mürvətim çoxdur, 

Məhəbbətim çoxdur, diqqətim çoxdur, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Nəyimə gərəkdir sən haralısan? 

Nəyinə gərəkdir mən haralıyam?  

Nəyimə gərəkdir kim haralıdır? 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Fərqi nə mən kəndli, o şəhərlidir, 

Birisi şad-xürrəm, o qəhərlidir, 

Biri zülallıdır, o zəhərlidir, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.     
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İstər sağıcı ol, istər naxırçı,  

İstər qalayçı ol, istər paxırçı, 

İstər sürüyə get, istər sıqırçı, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan , vətəndaş. 

 

Qardaş, işlət kamalını, sərini, 

Vətən üçün axıt biraz tərini, 

İtirməynən mənliyini, yerini,204  

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Düz fikirləş, doğru danış sözünü, 

Yalan deyib, sonra döymə gözünü,  

Üzdən salma, gözdən salma özünü, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Saxta şərəf, saxta şöhrət nə lazım? 

Saxta istək, saxta hörmət nə lazım? 

Saxta insaf, saxta mürvət nə lazım? 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Xalqımızı barmağına dolama, 

Ocağına suyu töküb, calama, 

Əllərini al qanına bulama, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Gəl dolanaq bu vətənin başına, 

Dönə-dönə torpağına, daşına, 

Biz yarayaq addımbaşı işinə, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Hər yetəni ələ salma, sarıma, 

Bədəməldən inildəmə, zarıma, 

Çəkilərsən məngənəyə, tarıma, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

            

 
204 Bildirginən mənliyini, yerini, 
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Namus ilə, qeyrət ilə gəz-dolan,  

Hörmət ilə, izzət ilə gəz-dolan, 

Nəşə ilə, ləzzət ilə gəz-dolan, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

             

İgid olan öz xalqına qəsd etməz, 

Yedirtməmiş, içirtməmiş məsd etməz,  

Yalan-palan, yanlıc deyib şəsd etməz, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Yaylaq bizimkidir, dağ bizimkidir,  

Bostan bizimkidir, bağ bizimkidir,  

Tarla bizimkidir, tağ bizimkidir, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Vətəninə ədalətlə qulluq et, 

Səxavətlə, sədaqətlə qulluq et,  

Mərifətlə, ləyaqətlə qulluq et, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Nəfisinə, tamahına aldanma, 

Hər bədişə, əməllərə yollanma, 

Onun-bunun kölgəsində daldanma, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Alim də bizimdir, loğman da bizim, 

Fəhlə də, kəndli də, çoban da bizim, 

Aşiq də, məşuq da, canan da bizim, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

İstər Kiyevli ol, istər Bakılı, 

İstər Moskvalı, istər Şəkili, 

İstər Yardımlı ol, istər Ləkili, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

İstər Azovu sev, istər Xəzəri,  

İstər İlqarı sev, istər Azəri, 

İstər düşəri ol, istər köçəri, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
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Əlisən, Vəlisən, Məmmədsən nəsən? 

Musasan, İsasan, Şəmmədsən nəsən? 

Həsənsən, Hüseynsən, Səmədsən nəsən? 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Nə olsun, Hayqazsan, ya Hayrapetsən? 

Movsessən, Arşaqsan, ya Karapetsən? 

Hinkersən, yoldaşsan, ya Vajapetsən? 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Nə fərqi Cənublu, ya Şimallısan, 

Ya uzaq şərqlisən, ya da Qərblisən, 

Ya Qafqaz elindən, ya Sibirlisən, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

İstər Tiflisli ol, ya İrəvanlı, 

İstər Naxçıvanlı, istər Qafanlı, 

İstər Şamaxılı, istər Muğanlı, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Haralı olursan vətəni düşün, 

Bu xalqı, bu eli, obanı düşün, 

Ayırma insanı, hamını düşün, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Vətəni, xalqını ayaqlama gəl, 

Atıb təpiyini oynaqlama gəl, 

Qərq olub qəflətdə sayıqlama gəl, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Hayanda olsan da borclusan ona, 

Odur qida verən varlığa, cana, 

Çəkməynən üzünə nə tor, nə cuna, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Hərnəçi olsan da elə borclusan, 

Yaradan qollara, ələ borclusan,  

Ay qardaş, ay yoldaş, lələ borclusan, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
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Vətənə, xalqına borcunu qaytar,     

Qaytarsan hörmətin, izzətin artar,  

Şərəfin çoxalar, şöhrətin artar,       

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.205 

 

Nə olsun Çeçensən, İnquşsan nəsən? 

Ləzgisən, Kumıksan, Latışsan nəsən?  

Ya Kürdsən, Ayrımsan, Talışsan nəsən?       

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.206 

 

Vəzifənlə lovğalanma, öyünmə, 

Onu-bunu çalıb-çapıb söyünmə, 

Oğrun-oğrun zərxaranı geyinmə, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Demə bu dostumdr, o düşmənimdir, 

Biri mənimkidir, biri sənindir, 

Yaxşısı, pisi də bu ölkənindir, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
 

Deməki əyilib, düzələn deyil, 

O yoğun peysərlər nəzilən deyil, 

Varlıdır, hallıdır, əzilən deyil, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
 

Xətadan, bəladan  gen olmalısan, 

Nikbin  olmalısan, şən olmalısan, 

Yanan səhralara çən olmalısan, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 
205 İkinci variant:          Elinə-obana borcunu qaytar, 

   Borcunu qaytarsan hörmətin artar, 

   Şərafətin artar, şöhrətin artar, 

   Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
206 İkinci variant:         Nə olsun Çeçensən, İnquşsan nəsən? 

   Talışsan, Ləzgisən, Layışsan nəsən? 

                                  Ayrımsan, ya Kürdsən, Latışsan nəsən? 

   Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
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Babasan, nənəsən, nə mənası var? 

Atasan, anasan, nə mənası var? 

Qardaşsan, bacısan, nə mənası var? 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.  
 

Bənnasan, dülgərsən baştacımsınız?          

Xarratsan, zərgərsən baştacımsınız?          

Mahirsən, pərgərsan, baştacımsınız?          

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş.207 

 

Axundsan, qazısan, özün bilərsən, 

Oğulsan, qızısan özün bilərsən, 

Özündən razısan özün bilərsən, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

             

Adını-sanını gözümə soxma, 

Karlıyam, karsızam, başıma qaxma, 

Tamahın dalınca hər yana axma,208 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

             

Nə fərqi, dahisən, ya sərkərdəsən? 

Hansı sıradasan, ya cərgədəsən?     

Hansı cəbhədəsən, ya səngərdəsən?  

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Vətənin, xalqının işinə yara, 

Qoymayın kimsəni düşələr dara, 

Matəmə qərq ola, geyinə qara, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

 

 
207 İkinci variant:      Bəstəkar da olsan, nasir də olsan, 

 Yazıçı da olsan, şair də olsan, 

 İşində-gücündə mahir də olsan, 

 Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 
208 Vətənə, xalqına gəl qənim çıxma,  
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Hərkim olursansa ədalətli ol, 

Nəcib ol, gözəl ol, məlahətli ol, 

Dostlara sadiq ol, sədaqətli ol, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Heçkəsi incidib bezdirən olma, 

Əzab-əziyyətə dözdürən olma,  

Dağları-daşları gəzdirən olma,  

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Məzlumun, fəqirin halına qalın, 

Axtarın, arayın, yadına salın, 

İnciyib küsübsə, qəlbini alın, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

      

Deyirlər əzəldən vətən gözəldir, 

Cücərən gözəldir, bitən gözəldir, 

Sanmayın hər yolla ötən gözəldir, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

 

Eşidin Cəmili, budur təvəqqi, 

Unutma xətiri, hörməti, haqqı, 

Qoyma hakim ola haqqa, nahaqqı, 

Vətəndaşsan, vətəndaşsan, vətəndaş. 

                 

                               Cəmil Əkbər  17. 08-1988 

                                                                             

203. NƏVAXTACAN? 
 

Bu fəhmlə, fərasətlə, yazıq səni əzəcəklər, 

Döyə-döyə haldan salıb, canını da üzəcəklər. 

Qulağını piymi basıb, bu səs-küyə oyanmırsan? 

Qoşulmursan dəsimizə, bir bəri də boylanmırsan, 

Tapdalanıb haq-hüququm, mal yerinə qoyulursan, 

Qəzəbindən hirs yeyirsən, için-için oyulursan, 

Görmürsənmi nələr olur, bizim abad dünyamızda? 

İlki gözəl, əvvəli xoş, sönüb bərbad dünyamızda. 

Hiyləgərlər, dələduzlar, giribdilər ittifaqa, 

Artıraraq ziddiyəyti, bais olurlar nifaqa. 
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Nə el sayır, nə də oba, nə millətdən utanırlar, 

Nə ixtiyar, iqtidardan, nə xidmətdən utanırlar. 

İnfarkt ilə qantəzyiqi, qəbahətin balasıdır, 

Xərçəng ilə paralinc də, cəhalətin balasıdır. 

Nəki dərd var, ağrı-acı, küdurətin balasıdır.  

Xainliyin, xəbisliyin, xəyanətin balasıdır. 

Gör haçandan yazıq bəşər, qal-qovğada yaşayırlar? 

Qəm yükünü bu dünyadan, o dünyaya daşıyırlar? 

Görmürsənmi sən ay yazıq, dağ-düyünü çəkənlərin? 

Əsəbləri korluyanın, yurdunda turp əkənlərin? 

Yeyib-içib məst olanı, gecə-gündüz kef edəni? 

Xalqı soyub var toplayan, özü üçün nəf edəni? 

Görmürsənmi sən ay yazıq, qansızları, zalımları? 

Peysərini piy bağlayan, qabırğası qalınları? 

Səbəb nədir bilən yoxdur, nə dinirsən, danışırsan? 

Nadanlığa göz yumursan, avamlıqla barışırsan? 

Söylə görüm nəvaxtacan, bu canında susacaqsan? 

Yediyini-içdiyini sinirməyib qusacaqsan? 

Nəvaxtacan, haçanacan, dünyamızda dava olsun? 

Başıboşlar, kəmağıllar, sərsərilər yava olsun? 

Nəvaxtacan dərd çəkəcək, qəm yeyəcək, yazıq bəşər? 

Birbirinə  zid gedəcək, vuruşacaq xeyirlə-şər? 

Yol-izini aza-aza qəflətlərdə yatacaqdır? 

Vicdanını, məsləkini kor qəpiyə satacaqdır? 

Nəvaxtacan bilə-bilə düzə əyri deyəcəklər? 

Qəzəbindən, hiddətindən, öz içini yeyəcəklər. 
 

                       Cəmil Əkbər   5. 06  – 1993    
 
 

                                               

204. İNSAN 
 

Dünyanın malından gözü doymayır, 

Nəqədər acgözdür, hərisdir insan?! 

Söhbəti doymayır, sözü doymayır, 

Nəyaman xaindir, xəbisdir insan?! 
 

 

Bacarsa dünyanı talayıb gedər, 

Varını-halını yalayıb gedər, 

Məzlumu, fəqiri dolayıb gedər, 

Özgələr varına varisdir insan. 
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Biri digərinə xəyanət edir, 

Xətalar törədir, cinayət edir, 

Gileylər, güzarlar, şikayət edir, 

Nəyaman bədxahdır, nə pisdir insan? 

 

Hərə bir diyardan yığışıb gəlib, 

Yol tapıb, iz tapın sığışıb gəlib, 

Qaynayıb, qarışıb, yovuşub gəlib, 

Əsli yox, nəsli yox, nacinsdir insan? 

 

Nəqədər desən də sözü götürmür, 

Əyrini xoşlayır, düzü götürmür, 

Yadları götürür, bizi götürmür, 

Nanəcib, namərddir, naqisdir insan. 

 

Davadan, dalaşdan qurtarmır canı, 

Həyəcan, təlaşdan qurtarmır canı, 

Vuruşdan, savaşdan qurtarmır canı, 

Höcətdi, inaddı, nə tərsdir insan? 

               

Oqədər görmüşəm oğru əyrini, 

Görən olmayıbdır əsla xeyrini, 

Açmaqla, tökməklə nədir sirrini, 

Kim deyə bilər ki, xalisdir insan? 

 

Əzəldən sanmışam ali canlıdır, 

Bəşər övladıdır, istiqanlıdır, 

Şüurlu varlıqdır, pürkamallıdır, 

Qəddardır, zalımdır, nə pisdir insan. 

 

Deməsin dünyanı tutub duracam, 

Bığlarımı şeşələyib buracam, 

Çoxlarını bezikdirib yoracam, 

Bir quru sklet, cəsəddir insan. 

 

                   Cəmil Əkbər  22. 05 – 1993 
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205. TAPILMIR 

 

Zamanın kələfi dolaşıq düşüb,209 

Düşən düyünləri açan tapılmır, 

Yaxşılar pislərə bulaşıq düşüb, 

Nurunu zülmətə saçan tapılmır. 

              

Bəşər çoxdan uyub fitnə-fəsada, 

Kamaldan kəmlərə, əqli-kasada, 

Danışıq olsada yığcam, qısa da, 

Haqqın səmasında uçan tapılmır. 

 

İnləyir, sızlayır qəflət içində, 

Boğulur, məhv olur, zillət içində,  

Gileylər, güzarlar, qeybət içində,  

Oyanan, tapılmır, duran tapılmır. 

 

Qəribə dövrandır, zamandır qardaş, 

İnləyən ney deyil, kamandır qardaş,  

Kefimiz, halımız yamandır qardaş, 

Daha qayğımıza qalan tapılmır. 

 

Dağıdıb, talayıb, sökən oqədər, 

Bezdirib zəhlələr tökən oqədər,  

Zülmətin yükünü çəkən oqədər, 

Yaşadan, yaradan, quran tapılmır. 

 

Hamı qan qaraldıb, əsəb korlayır, 

Çəkib tarımlara, hissi zorlayır, 

Namərdoğlu, mərd igidi xorlayır, 

Özünü incidib, yoran tapılmır. 

 

Hərkəs öz həşiri, öz hayındadır, 

Öz gəlir-çıxarı, öz payındadır, 

Öz yemək-içməyi, öz çayındadır, 

Axtarıb, arayıb, soran tapılmır. 

 
209 Fikirlər, xəyallar dolaşıq düşüb, 
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Baxırsan hamıya gədələşibdir, 

Oğrular, əyrilər vədələşibdir,  

Dədə görməyənlər dədələşibdir, 

Kişitək bığını buran tapılmır. 

 

İnsan arasında xəsdəlik artıb, 

Qəsd-qərəz çoxalıb, sitəmlik artıb, 

Yetişib xəsarət, üstəlik artıb, 

Ölənə-itənə dərman tapılmır. 

 

Doğru yolgöstərən sərdar azalıb, 

Sərkərdə azalıb, sərkar azalıb,  

İşində-gücündə pərgar azalıb, 

Xalqı xilas edən fərman tapılmır. 

 

Hərə bir diyarda, öz işindədir, 

Əyri işindədir, düz işindədir,  

Dərin işindədir, üz işindədir, 

Çəkici biryerə vuran tapılmır. 

 

Hamı sovqat umur, hamı pay umur, 

Hamı çörək umur, hamı çay umur, 

Payızı gözləmir, hamı yay umur, 

Qaytarıb borcunu verən tapılmır. 

 

Nəqədər bacarsan yaz, Cəmil Əkbər, 

Eyləmə heçkəsə naz, Cəmil Əkbər,  

Bəşərə gərəkdir söz Cəmil Əkbər,  

Neyləyək qılığa girən tapılmır. 

 

                       Cəmil Əkbər  4. 09 – 1996 

                            

 206. TAPILMIR 

 

Dəllal bazarına gedən çoxalıb, 

Kitab bazarına gedən tapılmır. 

Baxıb zəmanəyə qəlbim yuxalıb, 

Xitab bazarına gedən tapılmır. 
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Gözəllər istəyir duxa bələnsin, 

Baxan yox nə vara-yoxa, bələnsin, 

Nə aca, susuza, toxa bələnsin, 

Gülab bazarına gedən tapılmır. 

 

Gədələr gör necə “likyor” döşürür, 

Gecə də, gündüz də pilov bişirir, 

Axşamlar qaynadıb səhər düşürür, 

Şərab bazarına gedən tapılmır. 

 

“Fanta”, “Pepsi-kola” içənə bir bax, 

Yeyib kökələnə, şişənə bir bax, 

Dünyadan beləcə köçənə bir bax, 

“Sirab” bazarına gedən tapılmır. 

 

Ovçu da çalışır əlik ovlaya, 

Qırqovul ovlaya, kəklik ovlaya, 

Teztələsik bıçağını sovlaya, 

Sincab bazarına gedən tapılmır. 

 

Gör kimlər olubdur bal döşürənlər? 

Sütül gözləməyib, kal döşürənlər? 

Qırmızı geyinib, al döşürənlər? 

Doşab bazarına gedən tapılmır. 

 

Mal əti tapmayan “asetrin” yeyir, 

Bəzənib, düzənib zərziba geyir, 

Daxili bəyənmir, xarici öyür, 

Qütab bazarına gedən tapılmır. 

 

Cəmil də istəyir güldən həzz ala, 

Darçından, mixəkdən, hildən həzz ala, 

Girib qu tükünə tüldən həzz ala, 

İnnab bazarına gedən tapılmır. 

 

                     Cəmil Əkbər  25. 12 – 1998 
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207. VERİRİK SİZƏ 

 

Sevərək yaşayın, gəzin dünyada, 

Gənclər, məhəbbəti veririk sizə. 

Çalışın, tablaşın, dözün dünyada, 

Gənclər, mətanəti veririk sizə. 

 

Ömür-gün keçirib biz qocalmışıq, 

Haqlımı, haqsızmı düz qocalmışıq? 

Vaxtlımı, vaxtsızmı tez qocalmışıq? 

Gənclər, dəyanəti veririk sizə. 

 

Bu cahan mülkündə gözəl ad alın, 

Baxıb əməlinə müdam şad olun, 

Hörmətlə, izzətlə daim yad olun, 

Gənclər, ləyaqəti veririk sizə. 

 

Hərzaman yaradın əminamanlıq, 

Etməyin heçkəsə pislik, yamanlıq,  

Bu dünyanı bürüməsin qaranlıq, 

Gənclər, səadəti veririk sizə. 

              

Sağlam ol, gümrah ol, dəyanətli ol, 

Gözəl ol, nəcib ol, məlahətli ol, 

Dostlara sadiq ol, kəramətli ol, 

Gənclər, sədaqəti veririk sizə. 

 

Bəd işə, bəd sözə qulluq etməyin, 

Bəd yola üz tutub əsla getməyin, 

Ev yıxmaqla arzunuza yetməyin, 

Gənclər, nəsihəti veririk sizə. 

 

Seyr edin yaxını, uzağı görün, 

Məzlumu, fəqiri, yazığı görün, 

Çovğuna düşməmiş sazağı görün, 

Gənclər, hərarəti veririk sizə. 
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Hünərlə yaşayın, zəfərlə qurun, 

Ədəblə oturun, ədəblə durun,   

Şərəflə işləyib özünü yorun, 

Gənclər, fərasəti veririk sizə. 

 

Dərələr dərindir, dağlar zirvəli, 

Dünya mənzərəli, gözəl görməli, 

Ədalət yoluyla gedin irəli, 

Gənclər, həqiqəti veririk sizə. 

 

Çalışıb qurmuşuq, biz yorulmuşuq, 

Çalxanıb, bulanıb, biz durulmuşuq, 

Şirətək çəkilib biz sorulmuşuq, 

Gənclər, estafeti veririk sizə. 

 

Ünsiyyətdə yalan-palan olmasın, 

Həşir salıb zurna çalan olmasın, 

Əl-ayaqda ölüb-qalan olmasın, 

Gənclər, ədaləti veririk sizə. 

 

Tənha qalıb tək özünü düşünmə, 

Öz oğlunu, öz qızını düşünmə, 

Öz ərkini, öz nazını düşünmə, 

Gənclər, cəmiyyəti veririk sizə. 

 

Çalış həyatını mənalı yaşa, 

Abırlı, ismətli, həyalı yaşa, 

Məsləkli, vicdanlı, qayəli yaşa, 

Gənclər, bu hikməti veririk sizə. 

 

                                 Cəmil Əkbər  26.09- 1985 

                                                 

 208. QİSAS ALACAQDIR 
 

Heçkimsəni hədələmə, 

Bir gün qisas alacaqdır. 

Ürəyini zədələmə, 

Ümidini qıracaqdır. 
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Hər yetəni gəl öymə sən,  

Butasını gəl əymə sən. 

Ünvanına gəl söymə sən,  

Bulud kimi dolacaqdır. 

 

Zəhlələri tökmə qardaş,      

Qamətləri bükmə qardaş,    

Şər toxumu əkmə qardaş,    

Çəkib kökdən yolacaqdır.  

 

Gəl, al qanları qaraltma,      

Gül yanaqları saraltma,       

Gen dünyamızı daraltma,  

Gec-tez hayıf çıxacaqdır. 

 

Sən girməginən qəsdinə,    

Sən dəyməginən şəstinə,     

Sən ayaq alma üstünə,       

Ürəyini sıxacaqdır. 

 

İnsanlarla qardaş olsan,      

Həmdəm olsan, sirdaş olsan,        

Həmkar olsan, yoldaş olsan,    

Əllərini sıxacaqdır. 

 

El varına həris olsan,     

Sahib olsan, varis olsan,   

Sədaqətə naqis olsan,      

Dirəyini yıxacaqdır. 

 

İmdadına çatmasan sən,  

Qollarından tutmasan sən. 

Mətahını satmasan sən, 

Gendən durub baxacaqdır. 

 

                         Cəmil Əkbər 3. 12 - 1988 
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209. QİSASINI ALACAQLAR 

Onu-bunu hədələmə, 

Qisasını alacaqlar. 

Yara vurma, zədələmə,   

Qanadını yolacaqlar.  

 

Xətirlərə dəyməginən, 

Qamətləri əyməginən. 

Ünvanlara söyməginən, 

Bulud kimi dolacaqlar. 

 

Zəhlələri tökmə barı, 

Şər toxumu əkmə barı, 

Əzabını çəkmə barı, 

Saqqalını yolacaqlar. 

 

Əsəbləri korlama gəl, 

Hissləri zorlama gəl, 

Onu-bunu xorlama gəl, 

Səni yola salacaqlar. 

 

Al qanları qaraltmaynan, 

Gen dünyanı daraltmaynan, 

Ünsiyyəti korlatmaynan, 

Əvəzini çıxacaqlar. 

 

Girməginən qəsdimizə, 

Ayaq alma üstümüzə, 

Bais olma tüstümüzə, 

Ürəyini sıxacaqlar. 

 

Dosta yada xain baxma, 

Bulud olub şimşək çaxma, 

Sel kimi coşaraq axma, 

Dirəyini yıxacaqlar. 
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Gəl yaxına qardaş olaq, 

Həmdəm olaq, sirdaş olaq, 

Dostdoğmaca yoldaş olaq, 

Əllərini sıxacaqlar. 

 

El varına həris olsan,  

Gəlib ona varis olsan, 

Kamalından naqis olsan, 

Dirəyini yıxacaqlar. 

 

Harayına çatan olmaz, 

Qollarından tutan olmaz, 

Mətahını satan olmaz, 

Durub gendən baxacaqlar. 

 

                                            Cəmil Əkbər 3. 12 - 1988 

                          

210. BAŞ AÇAN KİM, AÇMAYAN KİM? 

 

Dünya sənin gərdişindən,210          

Baş açan kim, açmayan kim? 

Yoxuşundan, enişindən,211            

De uçan kim, uçmayan kim?  

 

Nəfisindən, tamahından, 

Törətdiyin günahından, 

Fəryadından, ya ahından, 

De qaçan kim, qaçmayan kim? 

 

İdrakından ziyasını, 

İsmətindən həyasını, 

Məsləkindən qayəsini, 

De saçan kim, saçmayan kim? 

 

 
210 Dünya sənin de işindən, 
211 Enib-qalxan gərdişindən, 



413 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

Dövranını sürənməmiş,         

Möhüb düzüb görənməmiş,   

Öz borcunu verənməmiş,       

De köçən kim, köçməyən kim?212 

 

Kamil ustad törpüsündən, 

Zəhmətindən, zərbəsindən, 

Beylə sirat körpüsündən, 

De keçən kim, keçməyən kim? 

 

Kim göstərdi mərfətini? 

Xətir-hörmət, firqətini, 

Cəmil, ədəb şərbətini, 

De içən kim, içməyən kim? 

 

                                                             Cəmil Əkbər  25. 10 – 1987 
 

211. DİLƏYİRLƏR 

 

İnsanoğlu, sizdən, bizdən, 

Abır, ismət diləyirlər. 

Dərinə var, getmə üzdən, 

Təmiz ülfət diləyirlər. 

 

Hərgün düşmə min xəyala, 

Başı salma qeylü-qala, 

Nəzər yetir sağa-sola, 

Xətir-hörmət diləyirlər. 

 

Ləyaqətdən gendə durma, 

Ünsiyyətə xələl vurma, 

Ona-buna kələk qurma, 

İnsaf-mürvət diləyirlər. 

 
212 İkinci variant:        Dövranını sürməmişdən, 

                                     Möhüb düzüb görməmişdən. 

Öz borcunu verməmişdən, 

De köçən kim, köçməyən kim? 
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At qəlbindən xəyanəti, 

Kin-kidurət, ədavəti, 

Avamlığı, qəbahəti, 

Ülvü niyyət diləyirlər. 

 

Yeni aləm, təzə dünya, 

Bəxş eyləyib bizə dünya, 

Gülümsəyir üzə dünya, 

Saf məhəbbət diləyirlər. 

 

Qəflətlərdə yatıb qalma, 

Üfunətdə batıb qalma,  

Aralığı qatıb qalma, 

Şərəf-şöhrət diləyirlər. 

 

Məna gəzib, söz axtarın, 

Yol-ərkanı düz axtarın,  

Uzaq görən göz axtarın, 

Sözdə hikmət diləyirlər. 

 

Keçirməyin vaxtı hədər, 

Ötər günlər, gəlib-gedər, 

Boş-bikarlıq qəlbi didər, 

Bizdən zəhmət diləyirlər. 

 

Nə bacarsan elə yara, 

Tapıb dərdə eylə çara, 

Boş dayanmaq, insan hara? 

Bizdən xidmət diləyirlər. 

 

                         Cəmil Əkbər  9.12 – 1985 

                                        

 212. ASKARİD 

Al qanları soran quldur, 

Onu-bunu yoran quldur, 

İlikləri vuran quldur, 

Askaridsən, askarid. 
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Yerli-yersiz ədalanma, 

Gözdən düşmə gədalanma, 

Buminvalla sədalanma, 

Askaridsən, askarid. 

 

Susama xalqın varına, 

Bağda, bostanda barına, 

Az qulluq eylə qarına, 

Askaridsən, askarid. 

 

Həya eylə millətindən, 

Öz xalqından, xilqətindən, 

Əcdadından, xislətindən, 

Askaridsən, askarid. 

 

Gəl sussama qanımıza, 

Sırışmısan şanımıza, 

Qəsd edirsən canımıza, 

Askaridsən, askarid. 

           

Çağıraq loğmanı tapaq, 

Dərd-əhli qananı tapaq, 

Qoy versin dərmanı tapaq, 

Askaridsən, askarid. 

 

Yaxşı tapmısan yerini, 

Bilirsən xeyir, şərini, 

Tökmürsən alın tərini, 

Askaridsən, askarid. 

 

Görünürsən başqa donda, 

Tamahın var onda-bunda, 

Tanınırsan axır sonda, 

Askaridsən, askarid. 

 

                           Cəmil Əkbər 
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213. YARANDI 

Məni qınamasın dostlar, tanışlar, 

Nifrətim də məhəbbətdən yarandı. 

Üstümü kəsməsin o sərt baxışlar, 

Hiddətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Çoxlarını görüb-bilib can dedim, 

Anla dedim, düşün dedim, qan dedim, 

Axtar dedim, ara dedim, an dedim, 

Xidmətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Dönə-dönə söyləmişəm sözümü, 

Yaxşı-pisə yummamışam gözümü, 

Harda oldum Haqqa tutdum üzümü, 

Firqətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Çalışdım, vuruşdum murada çatım, 

Özümə layiqli bir ada çatım,  

Haraya yetişim, imdada çatım? 

Niyyətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Gecəli-gündüzlü zəhmət çəkmişəm, 

Bu yolda nəqədər tər də tökmüşəm? 

Xeyir də görmüşəm, şər də görmüşəm? 

Hikmətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

İstədim dünyada həyalı gəzim, 

Vicdanlı, məsləkli, qayəli gəzim, 

Qədəmi uğurlu, sayəli gəzim, 

İsmətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Ədəb-ərkan, nəzakətim onundur, 

Xeyirxahlıq, fəzilətim onundur,  

Təmiz arzum, saf niyyətim onundur, 

Xislətim də məhəbbətdən yarandı. 
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Mən eli sevmişəm, el məni sevdi, 

Mən gülü sevmişəm, gül məni sevdi,  

Mən ili sevmişəm, il məni sevdi, 

Hörmətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

İstədim əzilən, əzən olmasın, 

Usanıb canından bezən olmasın, 

Əzab-əziyyətə dözən olmasın, 

Mürvətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Ucalanlar gedib ondan tac aldı,  

Bac alanlar, gedib ondan bac aldı, 

Qocalanlar gedib ondan güc aldı, 

Qüdrətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

İnsan olan ləyaqətə vuruldu, 

Sədaqətə, səxavətə vuruldu,  

İnsaf-mürvət, kəramətə vuruldu,  

Zəhmətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Bizə yol göstərir Qurani-Kərim, 

Ondan dərsim alıb, kamalım, sərim, 

Ondadı möcüzəm, ondadı sirrim, 

Şəriətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Odur insanları qanan eyləyən, 

Ürəkdə hökm edib, pünhan eyləyən,  

Cahanın içində cahan eyləyən, 

Nüsrətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Odur bu dünyada gözümü açan, 

Qaranlıq yollarda nurumu saçan, 

Qola qüvvət verən, dizimi açan, 

Diqqətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

Hər yetən kimsəylə barışanmadım, 

Xeyrinə, şərinə qarışanmadım,  

Kefini-halını soruşanmadım, 

Heyrətim də məhəbbətdən yarandı. 
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Odur bu dünyada məni mən edən, 

Xətadan, bəladan məni gen edən, 

Məni məmnun edən, məni şən edən, 

Riqqətim də məhəbbətdən yarandı. 

 

O olubdur yerin, göyün ləngəri, 

Tarixi Nadirdən, yüz ildən bəri, 

Bəxş edib dünyaya Cəmil Əkbəri, 

Fitrətim də məhəbbətdən yarandı. 
 

                    Cəmil Əkbər   12. 01 – 1996 

                                                                                      

 214. VAR İMİŞ 
 

                I variant 

 

 

Sağlığında adı-sanı olmayan,                            

Gəbərəndə dedilər ki, var imiş.                         

Məhəbbətdən gövhər-kanı olmayan,                 

Handan-hana dedilər ki, kor imiş.                     

 

Məsləkindən, vicdanından küt olan,                  

Diri ikən müqəvvatək büt olan, 

Ünsiyyətdə, ülfətlərdə qıt olan, 

Sondan-sona dedilər ki, kar imiş. 

 

Sağlığında bildirmədi dadını, 

Göstərmədi istisini, odunu, 

Güldürmədi qohumunu, yadını, 

Süzüləndə dedilər ki, şor imiş. 

 

Sağlığında mənliyini bilən yox, 

Ünvanına nə gedən yox, gələn yox, 

Utanmayıb, qızarmayıb ölən yox, 

Ölən zaman deyirlərki mar imiş. 

 

Bir çoxları zəhər kimi tanındı,                          

Qüssə, kədər, qəhər kimi tanındı,                     

Əbəs kimi, hədər kimi tanındı,                        

Ölən zaman dedilər ki, mar imiş.                     
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Adam var nə şanı, balı bilindi, 

Nə şəkəri, nə zülalı bilindi,  

Nə dəymişi, nə də kalı bilindi,  

Sən deməynən zalımoğlu sar imiş. 

 

Adam var ki, sağlığında gülmədi,                    

Ha öyrətdin öyrənmədi, bilmədi,                     

Utanmadı, qızarmadı, ölmədi,                          

Ölən zaman dedilər ki, xar imiş.                      

 

Adam var ki, vicdanını dandırdı, 

Sinələri od-ocaqsız yandırdı,  

Könüllərin şüşəsini sındırdı, 

Ölən zaman dedilər ki, cır imiş. 

 

Adam var ki, sağlığında soyuqdu, 

Eləbilki müqəvvadı, oyuqdu, 

Bilən yoxdur hinduşqadı, toyuqdu? 

Ölən zaman dedilər ki, qar imiş. 

 

Adam var ki, haray, dada çatmadı, 

Nə köməyə, nə imdada çatmadı, 

Vay-şüvən ah-naləyə də çatmadı, 

Dedilər ki, bir qılaflı tor imiş. 

 

Adam var ki, ömürboyu qəm çəkdi, 

Kasadlıqda əyər-əksik, kəm çəkdi, 

Qəhərlənib buludlardan nəm çəkdi, 

Can verəndə dedilər ki, zar imiş. 

 

Adam var ki, ləyaqəti bildirdi,                         

Sədaqəti, səxavəti bildirdi,                               

Ədəb-ərkan, nəzakəti bildirdi,                          

Son nəfəsdə dedilər ki, yar imiş.                       

 

Adam var ki, şərafətlə tanındı, 

Bacarıqla, məharətlə tanındı, 

Dözüm-durum, dəyanətlə tanındı, 

Ölən zaman dedilər ki, zor imiş. 
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Adam var ki, hey özünü düşündü,                   

Öz çoxunu, öz azını düşündü,                          

Öz ərkini, öz nazını düşündü,                          

Bir demədi Cəmil Əkbər var imiş.                  

 

                             Cəmil Əkbər  19.09 -1996 
                                              

 215. VAR İMİŞ 
 

      II variant 
 

Adam var ki, bəhrəsini görən yox, 

Ölən zaman dedilər ki, bar imiş.  

Sədasını, sorağını verən yox, 

Ölən zaman dedilər ki, kar imiş. 

 

Əhli-keflik, divanəlik eylədi, 

Ünsiyyətdə biganəlik eylədi, 

Xərabəlik, viranəlik eylədi, 

Ölən zaman dedilər ki, sar imiş. 

 

Ömür-günü cəhalətdə çürüdü, 

Avamlıqda, qəbahətdə çürüdü, 

Paxıllıqda, xəyanətdə çürüdü, 

Ölən zaman dedilər ki, xar imiş. 

 

Adam var ki, el içində adı yox, 

Bir layiqli qohumu yox, yadı yox, 

Bircə tutum nə tamı yox, dadı yox, 

Ölən zaman dedilər ki, nər imiş. 

 

Adam var ki, ha dedilər bilmədi,                     

Gözlərindən dumanını silmədi,                        

İnsanlığa qədəm qoyub gəlmədi,                      

Ölən zaman dedilər ki, kor imiş.        

                

Adam var ki, mehri-ülfət bəsləyir, 

İnsanları məhəbbətə səsləyir, 

Sədaqətə, səxavətə səsləyir, 

Ölən zaman dedilər ki, yar imiş. 
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Adam var ki, diyar-diyar tanındı, 

Enişlərdə-yoxuşlarda sınandı, 

Zaman-zaman yada düşdü unandı, 

Ölən zaman dedilər ki, zər imiş. 

 

Hərə bir diyarda özünü gördü, 

Oğlunu tanıdı, qızını gördü, 

Köklədi, dinlədi sazını gördü, 

Demədilər Cəmil Əkbər var imiş. 
 

                                                 Cəmil Əkbər   
 

216. MƏN DƏ ORDAYAM?! 

Məni axtarmayın dağda, aranda, 

Məhəbbət hardasa, mən də ordayam?! 

Gəzməyin çovğunda, qarda, boranda, 

Hərarət hardasa, mən də ordayam?! 

 

Məni axtarmayın əyri yollarda, 

Haqqa, həqiqətə qeyri yollarda,  

Verərəm insana xeyri yollarda, 

Ədalət hardasa mən də ordayam?! 

 

Meylimi salmadım dönüklüyə mən, 

Qana sussamağa, ənikliyə mən, 

Hər səmtə, hər yana yönüklüyə mən, 

Sədaqət hardasa, mən də ordayam?! 

 

Aram yoxdur saxtalıqla, yalanla, 

Əqrəblərlə, iblislərlə, ilanla, 

Məsləkində  min bir hava çalanla, 

Ləyaqət hardasa, mən də ordayam?! 

 

Həsəd çəkməyirəm hər yetən kəsə, 

Hər ötən avaza, hər ötən səsə, 

Qoşula bilmirəm hər yetən dəsə, 

Səxavət hardasa, mən də ordayam?! 
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Sinirə bilmirəm yaltaqlığı mən, 

Hoqqabaz olmağı, şıltaqlığı mən, 

Abırsız, ismətsiz sırtıqlığı mən, 

Fərasət hardasa, mən də ordayam?! 

 

Hörmətim olmayıb tənbəl kəslərə, 

Elmə, tərəqqiyə əngəl kəslərə, 

Ara qarışdıran cəncəl kəslərə, 

Cəsarət hardasa, mən də ordayam?! 

 

Sevib xoşlamışam təmiz adı mən, 

Mehriban, səmimi, əziz adı mən,  

Övladı-bəşərə kəniz adı mən, 

Şərafət hardasa, mən də ordayam?! 

 

Gözlədim hər yanda nəzakəti mən, 

Xeyirxah olmağı, fəziləti mən, 

Nəciblik, zəriflik, məlahəti mən, 

Təravət hardasa, mən də ordayam?! 

 

                                           Cəmil Əkbər 5-8. 01 – 1993 

                                                                                     

 217. ÜRƏYİMDƏ 

El-obaya mərhəməti, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

İnsaf-mürvət, kəraməti, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

 

Xoş əməllə sevinməyi, 

İftixarla döyünməyi, 

Qürrələnib öyünməyi, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

 

Adi sözdən qırılmağı, 

İnciməyi, darılmağı, 

Heydən düşüb yorulmağı, 

Axtar mənim ürəyimdə. 



423 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

Ədəb-ərkan, nəzakəti, 

Ehtiramı, səxavəti, 

Xeyirxahlıq, fəziləti, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

 

Ədaləti, həqiqəti, 

Saf arzunu, pak niyyəti, 

Ünsiyyəti, ülviyyəti, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

 

El dərdinə yananları,  

Dərk edəni, qananları, 

Haqqı-sayı ananları, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

 

Xəzan olub solanları, 

Əl-ayaqda qalanları,  

Gözü nəmlə dolanları, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

 

Gözəlliyə məhəbbəti, 

Əhdi, andı, sədaqəti, 

Odu, közü, hərarəti, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

 

Tər qönçədə təravəti, 

Giləvarı təbiəti, 

Dədə-baba xoş adəti, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

 

Gəzmə onu orda-burda, 

Meyl salma özgə yurda, 

Dar məqamda, vurha-vurda, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

 

Tapanmazsan hər ürəkdə, 

Hər arzuda, hər diləkdə, 

Hər xəlbirdə, hər ələkdə, 

Axtar mənim ürəyimdə. 
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Cəmil Əkbər zəhmətini, 

Nəki varsa xidmətini, 

Nicatını, nüsrətini, 

Axtar mənim ürəyimdə. 

 

                     Cəmil Əkbər  25. 04 - 1995 

       

  218. TÜKƏNİB 

Aman allah nədəndir, xətir-hörmət tükənib? 

Qalmayıbdır arada, insaf-mürvət tükənib? 

Abır-həya azalıb, ismət yaman tükənib? 

Xudamın bəxş etdiyi, qismət yaman tükənib? 

Əhdi-peyman azalıb, etibardan əsər yox, 

Ünsiyyətdə, ülfətdə, düz ilqardan əsər yox. 

Mənim sənə inamım, sənin ona inamın, 

Mənim sənə gümanım, sənin ona gümanın, 

Harda varsa bilmirəm, harda yoxsa tükənib? 

Harda azsa bilmirəm, harda çoxsa tükənib? 

Ədəb yaman tükənib, mərifət də tükənib, 

Dinimizə iman yox, şəriət də tükənib. 

Aman Allah nədənsə, salamlar da tükənib, 

Ünsiyyətə nur saçan kəlamlar da tükənib. 

Hərbir yanı bürüyüb biclər yaman çoxalıb, 

Sərsərilər, kəmağıl giclər yaman çoxalıb. 

Kütbeyinlər, səfiklər, dəngəsərlər çoxalıb, 

Cəmiyyətə yaramaz, müxtəsərlər çoxalıb. 

Həyasızlar, abırsız, hərzəkarlar çoxalıb, 

El-obaya qəsd edən ziyankarlar çoxalıb. 

Alaq otu bürüyüb tarlaları, ay aman,  

Bağ-bağatı, tarlanı, bostanları ay aman.  

Ala qarğa sahibdi, tər qönçəyə, güllərə,  

Gədə-güdə sahibdi, obalara, ellərə.  

Yaxşı gəlib pis olub, xeyirxahlar nəs olub,  

Hamı sərraf əlində, qızıl gəlib mis olub. 

Gözəl çirkin görünür, bədbin nikbin görünür,  

Xudbin sadə görünür, sadə xudbin görünür.  

Gədə kişi görünür, kişi gədə görünür,  

Xəsdələr sağlam olub, sağlam zədə görünür,  



425 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

Arlı arsız görünür, arsız arlı görünür,  

Karlı karsız görünür, karsız karlı görünür.  

Şan-şərəfət tükənib, şöhrət yaman tükənib, 

Namus yaman tükənib, qeyrət yaman tükənib. 

Dəhşət bizi bürüyüb, heyrət yaman tükənib, 

Cəsarətdən əsər yox, cürət yaman tükənib.  

Fikir-xəyal bir yana,  söz də yaman dolaşıb,  

Cığırlarda, yollarda iz də yaman dolaşıb.  

Ədalətdən əsər yox, həqiqət də tükənib, 

İnsanlıqdan əsər yox, ləyaqət də tükənib.  

Dözüm-durum qalmayıb, dəyanət də tükənib, 

Danışmağa, deməyə, bəyanət də tükənib.  

Belə getsə dünyanın axırına çıxılar,  

Sürüləri qırılar, naxırına çıxılar. 

Gələr vaxtı, zamanı, həyatımız məhv olar,  

Növrağımız pozulub, büsatımız məhv olar.   
 

                                                         Cəmil Əkbər 
 

 219. YADDAN ÇIXIBDIR  
 

Əfsuslar olsun ki, ulu tarixim, 

Dövrü zəmanə də yaddan çıxıbdır. 

Onun hər səhfəsi dolu tarixim, 

İtirib tamını yaddan çıxıbdır. 

 

Onun hünərinə dar baxan olub, 

Onu bədnam edib xor baxan olub, 

Gözləri olsada kor baxan olub, 

Silinib ünvanı yaddan çıxıbdır. 

 

Hələ az bilmişəm ulu keçmişim, 

Məzmunla, mənayla dolu keçmişim, 

Çeşməsi gur axan sulu keçmişim, 

Yeri yatağıyla yaddan çıxıbdır.  

 

Səthi yanaşılıb, az bilinibdir, 

Dayaz öyrənilib, üz bilinibdir, 
Dərin işlənməyib tez bilinibdir, 

Kökləri tağıyla yaddan çıxıbdır.  
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Nə deyim tarixə xor baxanlara? 

Gözləri olsada tor baxanlara? 

Məhdud anlayana, dar baxanlara? 

Qolu butağıyla yaddan çıxıbdır.  
 

Unutmaq olarmı, ötən günləri? 

Səpilib, cücərən, bitən günləri? 

Haraya, həşirə yetən günləri? 

Qarası ağıyla yaddan çıxıbdır.  
 

Nə üçün tarixim saxtalanıbdır? 

Qapısı, bacası taxtalanıbdır?  

Ürəkdə qanımız laxtalanıbdır? 

Təpəsi dağıyla yaddan çıxıbdır.  
 

Ulu keçmişləri unutmaq olmaz, 

Onun çeşməsini qurutmaq olmaz, 

Ört-basdır eyləyib çürütmək olmaz, 

Sərvəti varıyla yaddan çıxıbdır.  
 

Bu qoca tarixin zəngin irsi var, 

Əsili, nəsili, kökü, cinsi var, 

İbrətə layiqli gözəl dərsi var, 

Varıyla, haqqıyla yaddan çıxıbdır.  
 

                               Cəmil Əkbər    14. 10- 1995      

                                  

220. UCALIQ  
 

Ucalıq sözünün əsl mənası, 

Deyəndə canlanır zirvədə insan. 

Bu zirvətək dağın başında deyil, 

Torpağında deyil, daşında deyil, 

Bu zirvə insanın kamalındadır, 

Düşüncə, dərrakə, xəyalındadır, 

Əqidə, məsləkdə, amalındadır, 

Əslində, kökündə, təməlindədir. 
 

Ucalıq insanın öz əlindədir, 

Öz şirin kəlamı, öz dilindədir. 

Qayğısı, xidməti, zəhmətindədir, 

Namusu, vicdanı, qeyrətindədir. 
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Ucalıq insanın gözlərindədir, 

Könüldə saldığı izlərindədir, 

Qəlbində, hissində, ürəyindədir, 

Nəcib arzusunda, diləyindədir. 

Ellərin içində hörmətindədir, 

Sədaqət, səxavət, mürvətindədir. 

Abırı, həyası, ismətindədir, 

Məzmunu, mənası, hikmətindədir. 

Ellərdən aldığı qiymətindədir, 

Ülvi-ünsiyyətdə, xasiyyətdədir, 

Sağlam düşüncədə, saf niyyətdədir. 

Ləyaqət naminə mənasındadır, 

Mənəvi aləmi, dünyasındadır. 

 

Ucalıq insanın məziyyətidir, 

Dözümü, durumu, qətiyyətidir. 

Zirvədən ucadır şair xəyalı, 

Şair düşüncəsi, şair kamalı, 

Şair əqidəsi, şair amalı. 

Ucadır dağlardan insanın sözü, 

İnsanın varlığı, insanın özü. 

İgidlik naminə mənliyindədir, 

Həyat yollarında şənliyindədir. 

Ən uca zirvəni həvəsdə gördüm, 

Xeyirxah fikirdə, bu səsdə gördüm. 

Uca zirvələri gözlərdə gördüm, 

Ədalət naminə izlərdə gördüm. 
 

                                    Cəmil Əkbər 
 

 221. GƏNCƏ 

 

Köksün üstə doldum yaşa, 

Mehri ülfət ulu Gəncə. 

De kim sevər səni məncə? 

 

Ömür-günü vurdum başa, 

Ha yorulsam etməm haşa, 

Mehri ülfət ulu Gəncə. 

De kim sevər səni məncə? 
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Oylaqların oylağımdı, 

Yaylaqların yaylağımdı, 

Kəhrizlərin bulağımdı, 

Qədim şəhər, ulu Gəncə, 

Köksü geniş dolu Gəncə. 
 

Nizamini baba bildim, 

Şıx düzünü oba bildim, 

Məskən saldım, yuva bildim, 

Ey nurani ulu Gəncə, 

De kim sevər səni məncə? 
 

Səni görcək sevinmişəm, 

Hünərinlə öyünmüşəm, 

Qüdrətinlə güvənmişəm, 

Qədim şəhər ulu Gəncə, 

Sinəsi gen dolu Gəncə. 
 

Kədərinlə kədərləndim, 

Köks ötürdüm, qəhərləndim, 

Haldan-hala təhərləndim, 

Ululardan ulu Gəncə, 

De kim sevər səni məncə? 
 

Birkimsənə sataşmadım, 

Qapısına daş atmadım, 

Qəlbimdə kin yaşatmadım, 

Qədim şəhər ulu Gəncə, 

Qəlbi geniş dolu Gəncə. 
 

Səndən ayrı de mən kiməm? 

Kökdən düşən sarı siməm, 

Ha köklənsəm yenə bəməm, 

Qədim şəhər ulu Gəncə 

Qəlbi geniş dolu Gəncə. 
 

Hər gələnə yer də verdin, 

Könül açıb sir də verdin, 

Nərd də verdin, zər də verdin, 

Qədim şəhər ulu Gəncə 

Qəlbi geniş dolu Gəncə. 
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Hər işlərin rəvan olsun, 

Açıq səman, havan olsun, 

Qoy hər dərdə dəvan olsun, 

Qədim şəhər ulu Gəncə 

De kim sevər səni məncə? 

 

Hər torpağın, daşın doğma, 

Yazın doğma, qışın doğma,  

Sədan doğma, guşin doğma, 

Mehri ülfət ulu Gəncə. 

Qəlbi geniş dolu Gəncə. 
 

            Cəmil Əkbər   1.01 -1990 

 

 

222. GƏNCƏNİN 
 

Nə müddətdir bulud kimi dolubdur, 

Açılmır qabağı-qaşı Gəncənin. 

Saralıbdır, gül yanağı solubdur, 

Sərt keçir payızı, qışı Gəncənin. 
 

Bir deyildir, beş deyildir dəlisi, 

Yeyib-içən həşəratı, zəlisi, 

Karsız-karsız iqtidarı, valisi, 

Dəyibdir qəlbinə naşı, Gəncənin. 
 

Nadanların əllərində inləyir, 

Qövr eyləyib yaraları simləyir, 

Ah-naləni, fəryadları dinləyir, 

Qurumur gözünün yaşı Gəncənin. 

 

Ünsiyyətdə xətir-hörmət azalıb, 

İnsaf-mürvət, ol mərhəmət azalıb, 

Süfrəsində nazı-nemət azalıb, 

Qarışıb zəhərə aşı Gəncənin. 

 

Zavodları yerbəyerdən işləmir, 
Biri, beşi, onu birdən işləmir,  

Nəqliyyatı hərdən-hərdən işləmir, 

Köhnəlib kotanı, xışı Gəncənin. 
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Haçandan düşübdür karsız əllərə, 

Abırsız, həyasız, arsız əllərə,  

Xeyirsiz, bəhərsiz, barsız əllərə, 

Düzəlmək bilməyir işi Gəncənin. 

 

Nanəcib, naxələf qəlbinə dəyir, 

Artırıb dərdini, qəddini əyir, 

Matəm libasını əyninə geyir, 

Dağılıb yerbəyer, huşu Gəncənin. 

 

Şeyda bülbülləri fəqana gəlmir, 

Kəsilib səs-küyü, zəbana gəlmir, 

Yayılıb ellərə, cahana gəlmir, 

Qərq olub sükuta quşu Gəncənin. 

 

Çəkən yoxdur gözəl yurdun nazını, 

Dinləyən yox tar-kamanı, sazını, 

Qəm bürüyüb mərd oğlunu, qızını, 

Ağlayır torpağı-daşı Gəncənin.  

                                                                                                                                  

Cəmil Əkbər  4.03 -1990 

                                                                                                                

  223. HAÇANDAN BƏRİDİR 

 

Dünya sənin işin qandır, 

Nə vaxtdan bəridir-bəri. 

Ah nalədir, ya fəqandır, 

Haçandan bəridir-bəri. 

 

Bir yanda kef, bir yanda qəm, 

Bir yanda zil, bir yanda bəm, 

Bir yan ağlar, gözündə nəm, 

Haçandan bəridir-bəri. 

 

Biri asır, biri kəsir, 

Biri coşur, biri əsir, 

Biri yeyir, biri qusur, 

Haçandan bəridir-bəri. 
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Biri açır, biri solur, 

Biri gedir, biri qalır, 

Biri satır, biri alır, 

Haçandan bəridir-bəri. 

 

Biri durur, biri yatır, 

Biri üzür, biri batır, 

Biri atır, biri tutur, 

Haçandan bəridir-bəri. 

 

Bir yan əzab, bir yan zillət, 

Bir yan cəza, bir yan töhmət, 

Bir yan hilət, bir yan cənnət, 

Haçandan bəridir-bəri. 

 

Kimiyə gen, kimiyə dar, 

Kimi kordur, kimi də kar, 

Kimiyə var, kmiyə ar, 

Haçandan bəridir-bəri. 

 

Çoxlarını yola salıb, 

Sağa salıb, sola salıb, 

Qaja salıb, qola salıb, 

Haçandan bəridir-bəri. 

 

Yer üzündə dava durur, 

Zəhərlənmiş hava durur, 

Kəmağıllar, yava durur, 

Haçandan bəridir-bəri. 

 

Cəmil Əkbər belə gördü, 

Ağa gördü, kölə gördü, 

Gədə gördü, lələ gördü, 

Haçandan bəridir-bəri. 

 

                        Cəmil Əkbər 18. 08  - 1992 
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224. KİŞİLƏRİ 
 

 

Təqsir nə bizdədir, nə də ondadır, 

Zaman bəxş eyləyir ər kişiləri. 

Nə şəhər, qəsəbə, nə də kənddədir, 

Zaman yetişdirir  nər kişiləri. 
 

Hünər nə səndədir, nə də məndədir, 

Nə yaşda, nə başda, nə də sindədir, 

Bəlkə də qandadır, ya da gendədir, 

Zaman bəxş eyləyir zor kişiləri. 
 

Sədaqət də, səxavət də onundur, 

Ədalət də, həqiqət də onundur,  

İnsanlıqda ləyaqət də onundur,  

Zaman yetişdirir pir kişiləri. 
 

Xətir də, hörmət də, nə var onundur, 

Nəşə də, ləzzət də, nə var onundur, 

Abır da, ismət də, nə var onundur, 

Zaman yetişdiriri zər kişiləri. 
 

Sözü də, özü də bütöv olmuşdur, 

Yolu da, izi də bütöv olmuşdur, 

Oğlu da, qızı da bütöv olmuşdur, 

Heçkəs edənməzdi xar kişiləri. 
 

Dar gündə haraya, dada çatırdı, 

Qohuma, qardaşa, yada çatırdı,  

Şərəfə, şöhrətə, ada çatırdı, 

Zaman bəxş etmişdi var kişiləri. 
 

Nə qandan qorxurdu, nə də qadadan, 

Nə kəc baxışlardan, nə də hədədən, 

Nə bəydən diksinir, nə də gədədən, 

Zaman yetirmişdi şir kişiləri. 
 

Çoxları dünyaya gəldi də getdi, 

Bir an dayanmadı, gözlərdən itdi, 

Hey sulandı, nə cücərdi, nə bitdi, 

Zaman saxlamayır hər kişiləri. 
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Kim ki, insafını, mürvəti atdı, 

Abırı, isməti, həyanı atdı,  

Vicdanı, məsləki, qayəni atdı,  

Zəmanə eylədi zar kişiləri. 
 

                         Cəmil Əkbər  21. 10 -1989 

                                         

 225. KİŞİ! 
 

Hiyləgər, dələduz, bic əyyamında, 

Oğulsan düz otur, düz dolan kişi! 

Kəmağıl, sərsəri gic əyyamında, 

Pozulma, sarsılma, düz dolan kişi! 
 

Çalışıb, vuruşub, axıt tərini, 

Göstər qüdrətini, bil hünərini, 

Çıxıb cıdırlara al nəmərini,213 

Tapmasan dünyanı, gəz dolan kişi! 

 

Yaltaq “moddadırsa”, hiyləgər dəbdə, 

Atmaqla sağalmaz on dənə həb də, 

Son qoymaz yaraya, qövr edən dərdə, 

Əlini-əllərdən üz dolan kişi! 

 

Pulun yoxsa möhübünü düzmürlər,  

Nə dərdini, nə sərini sezmirlər,         

Sənin ilə bircə addım gəzmirlər,       

Deyərlər kənarda gəz, dolan kişi!214 

 

Üstünə yeriyər nadan da, pis də, 

Alçaq, naxələf də, namərd, naqis də, 

Tamahkar, quldur da, acgöz, həris də, 

Ayıq ol, sayıq ol, göz dolan kişi! 

 

 
213 Girişib meydana tap öz yerini, 
214 İkinci variant       Pulun yoxsa möhübünü düzməzlər, 

Nə dərdini, nə sərini sezməzlər, 

Sənin ilə bircə addım gəzməzlər, 

Deyərlər kənarda dolan gəz kişi! 
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Xəyanət olursa əhdə, ilqara, 

Düşərsən çətinə, zülmətə, dara, 

Oğrular, əyrilər çatırsa vara, 

Dünyadan əl çəkib, bez dolan kişi! 

 

Gədələr ucalsa şöhrətə, ada, 

Yetərmi haraya, çatarmı dada? 

İgidlər neyləsin qoca dünyada? 

Gəzdirsin könlündə, gəz dolan kişi! 

 

Xəyanət olursa haqq, ədalətə, 

Kim qulluq eyləyər de sədaqətə? 

Xətirə, hörmətə, saf məhəbbətə, 

Qərq olub xəyala, üz dolan kişi! 

 

Keçərsə günlərin qəmin içində, 

Zilə həsrət qalan bəmin içində, 

Çürüsən çamırın, nəmin içində, 

Gəl indi kefi kök, saz dolan kişi! 

 

Yaxşı pis görünsə, pis isə yaxşı, 

Cahil qanan olsa, qananlar naşı, 

İstər peysərə ver, boynunu qaşı, 

Çevir təsbehini, yoz dolan kişi! 

 

Meydan verilərsə alabaşlara, 

Vicdanı kəmlərə, qəlbi daşlara, 

Fikiri, zikiri sallabaşlara, 

Sınsada başında, qoz dolan kişi! 

 

Görünə bilməsən xeyirdə, şərdə, 

Çəkilər gözünə çox erkən pərdə, 

Düşərsən qatardan qalarsan gerdə,215 

Adını, sanını poz dolan kişi! 

 
215 Qalarsan qatardan dallarda gerdə,  
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Sanma ki, hər yanda aslanlar yatır, 

Bəlkə də əqrəblər, ilanlar yatır, 

Fitnələr, böhtanlar, şeytanlar yatır, 

Bacarsan dərk eylə, söz dolan kişi! 

 

Çalış bu dünyada dəli görünmə, 

Nə eybəcər, nə gülməli görünmə,  

Nə ölməli, nə itməli görünmə, 

Pozma kef-damağı, saz dolan kişi! 

 

Çox mənəm deyənlər tora düşdülər, 

Kəməndə düşdülər, dara düşdülər,  

Getdi cəhənnəmə, gora düşdülər, 

Qəlbi bahar dolan, yaz dolan kişi! 

 

                                 Cəmil Əkbər   1989 

                                           

 226. DÖZMÜŞƏM 
 

Vaxt olub ki, təpiyə, şillələrə dözmüşəm,  

Neçə eniş-yoxuşa, pillələrə dözmüşəm. 

Qasırğaya, tufana, boran, qara dözmüşəm, 

Yaxınlara, yadlara, uzaqlara dözmüşəm. 

Haqsızlığı görmüşəm, xəyanətə dözmüşəm,  

Giley-güzar qeybıtə, şikayətə dözmüşəm.  

Xainlərə, paxıla, xəbisə də dözmüşəm, 

Tamahkirə, acgözə, hərisə də dözmüşəm. 

Bədəsilə, bədzada, nacinsə də dözmüşəm,  

Anlamaza, qanmaza, nadana da dözmüşəm. 

Haqqı-sayı sümürüb, udana da dözmüşəm,  

Addımını tərsinə adana da dözmüşəm.  

Ünsiyəti, ülfəti pozanlara dözmüşəm,  

Ayaq altdan quyular qazana da dözmüşəm.  

Şər-böhtanı danışıb, yazana da dözmüşəm, 

Abır, ismət bilməyən sırtıqlara dözmüşəm.  

Sıramızda yer tapan artıqlara dözmüşəm,  

Kinayəli baxışa, gözlərə də dözmüşəm. 

Yerli-yersiz deyilən sözlərə də dözmüşəm,  

Kabab kimi yanaraq, közlərə də dözmüşəm. 
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Şahrah yollar bağlanıb, izlərə də dözmüşəm, 

İlqarından dönənə, imansıza dözmüşəm. 

Əhdə dönük çıxana, peymansıza dözmüşəm,  

Abırsıza, arsıza, həyasıza dözmüşəm.  

Vicdan-məslək qanmayan, qayəsizə dözmüşəm, 

Kətəyəntək, ulğuntək, sayəsizə dözmüşəm. 

Quran, kitab bilməyən ayəsizə dözmüşəm,  

Görnəqədər tablaşıb, cəhalətə dözmüşəm? 

Nöqsanlara, xətaya, qəbahətə dözmüşəm? 

Pis vərdişə rast gəlib, pis adətə dözmüşəm,  

Zimistana, soyuğa, boranlara dözmüşəm, 

Könül mülkü tarimar, viranlara dözmüşəm. 

O səbəbdən neyləyim, zaman-zaman qocaldım, 

Hey köksümü ötürüb, için-için sozaldım.  

Görnəqədər İlahi, qüvvət verib Cəmilə, 

Nicat verib işinə, nüsrət verib Cəmilə. 
 

                                      Cəmil Əkbər 23. 05 – 1993 
 

 227. ÖLDÜRMƏ! 
 

Mənim qəlbim məhəbbətlə doludur, 

İnsaf eylə, ədavətlə öldürmə! 

Sədaqətlə, səxavətlə doludur, 

Avamlıqla, cəhalətlə öldürmə! 

 

Xainlikdən, xəbislikdən uzaq ol, 

Acgözlükdən, hərislikdən uzaq ol,  

Nanəciblik, naqislikdən uzaq ol, 

Paxıllıqla, xəyanətlə öldürmə! 

 

Bu dünyanı kamal ilə dolanaq, 

Vicdan-məslək, amal ilə dolanaq,  

Gözəl ellə, mahal ilə dolanaq, 

Şikəst edib, xəsarətlə öldürmə! 

 

Mənim nəbzim düz işləyir, düz vurur, 

Sanmayın ki, dayaz vurur, üz vurur,  

Səbri yoxdur, dayanmayır tez vurur,  

Hökm eyləyib cəsarətlə öldürmə! 
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Ədalətdən, həqiqətdən güc aldım, 

O səbəbdən zəfər çaldım, bac aldım, 

Zaman keçdi, indi daha qocaldım, 

Təhqir edib həqarətlə öldürmə! 

 

Halallıqla tutubdular mayamı, 

Abırımı, ismətimi, həyamı, 

Əqidəmi, məsləkimi, qayəmi, 

Günah edib qəbahətlə öldürmə! 

 

Cəmil Əkbər öləsi döy a gülüm, 

İnsanlığın bəlası döy a gülüm, 

Zaman keçir, solası döy a gülüm, 

Fürsət tapıb məharətlə öldürmə! 
 

                                     Cəmil Əkbər 

 

 

 

228. ÖLDÜRÜR 
 

 

Vara-hala hərisliyin çoxluğu, 

Olan-qalan hörməti də öldürür. 

Kamalının, amalının yoxluğu, 

Ar-namusu, qeyrəti də öldürür. 

 

Nə düşmüsən əfsanəvi xəyala? 

Qəsd etdirir el-obaya, əyala, 

Eşit məni bəribaşdan gəl yola, 

Abırı da, isməti də öldürür. 

 

Gözlərini görə-görə kor edir, 

Piyləndirib qulağını kar edir, 

Utandırıb el içində xar edir, 

Şərəfi də, şöhrəti də öldürür. 

 

Məsləkini, vicdanını atdırır, 

Kor qəpiyə qiymət qoyub satdırır, 

Bədəməli, bədişləri tutdurur, 

Məzmunu da, hikməti də öldürür. 
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Bil ey yazıq tamah səni aldadır, 

Bəd fikirə, xəyallara yolladır, 

Mənlikləri ayaq altda tulladır, 

Qüvvəti də, qüdrəti də öldürür. 
 

Oxu öyrən bu sözləri onu bil, 

Əvvəli bil, axırı bil, sonu bil, 

Onu anla, agah olub, bunu bil, 

Zəhməti də, xidməti də öldürür. 

             

O səbəbdən gözdən düşür mənliklər, 

Yasa batır çox kefdamaq, şənliklər, 

Viran qalır, boşaldılır dənliklər, 

Nəcabəti, xisləti də öldürür. 
 

Acgözlükdən, hərislikdən tövbə et, 

Bu əksiklik, naqislikdən tövbə et,  

Bu mənfurluq, xəbislikdən tövbə et, 

Cəsarəti, cürəti də öldürür. 
 

O bənzədir qanı soran zəliyə, 

Sərsəriyə, gicbəsərə, dəliyə, 

Dadamala, tamarzıya, ləliyə, 

İnsafı da, mürvəti də öldürür. 

       

O itirir adı-sanı bilginən, 

Şərafəti, gövhər-kanı bilginən, 

Ən müqəddəs bir nişanı bilginən, 

Qaçhaqaçda sürəti də öldürür. 
 

El-obanın gözlərindən o salır,  

Yollarından, izlərindən o salır,  

Söhbətindən, sözlərindən o salır, 

Dəyəri də, qiyməti də öldürür. 
 

Mövcud olan keyfiyyəti məhv edir, 

Saya gəlməz kəmiyyəti məhv edir,  

Məna dolu məziyyəti məhv edir, 

Fəhimi də, diqqəti də öldürür. 
 

                             Cəmil Əkbər 18. 07 – 1987                                     
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 229. ÖLDÜRƏR SƏNİ 

 

Xidmətsiz, layiqsiz kefə qoşulma, 

Müftə səadətin öldürər səni.  

Zəhmətsiz qazanca, nəfə qoşulma, 

Adi qəbahətin öldürər səni. 

 

Nəqədər etsən də hörməti azdır, 

İnsafı, mürvəti, xidməti azdır, 

Sərf edib göstərsən qüdrəti azdır, 

Ani xəyanətin öldürər səni. 

 

Axund da, qazı da, loğman da olsan, 

Kamal dünyasında ümman da olsan,  

Alim də, xaqan da, çoban da olsan, 

Sadə cəhalətin öldürər səni.     

      

Ömürboyu düz dolansan yaxşıdır, 

Dərin, dayaz, üz dolansan yaxşıdır,  

Səksən, doxsan, yüz dolansan yaxşıdır,  

Təkcə cinayətin öldürər səni. 

 

Yüz dəfə, min dəfə kəramətli ol, 

Sözündə, işində ədalətli ol, 

Dözümlü, durumlu, dəyanətli ol, 

Adi xəcalətin öldürər səni. 

 

Alimdən, loğmandan nə bilsən danış, 

Xalqının xeyrinə, şərinə qarış, 

Dərdinə şərik ol, halını soruş, 

Saxta ünsiyyətin öldürər səni. 

 

Nəqədər oxuyub bilsən də Cəmil, 

Sevinib, şənlənib, gülsən də Cəmil, 

Dünyalar durduqca qalsan da Cəmil, 

Varsa, ədavətin öldürər səni. 
          

                               Cəmil Əkbər 
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230. QOYMAYIR 
 

 

Hamı istər ləyaqəti çox olsun, 

Nüvəsi, qişası, geni qoymayır. 

Kin-küdurət, ədavəti yox olsun, 

Şeytanı qoymayır, cini qoymayır.  
 

Hamı istər dövran sürə qocala, 

Zirvələrdən-zirvələrə ucala, 

Zəfər çalıb, hünər ilə bac ala, 

Təməli qoymayır, himi qoymayır.  
 

Hamı istər el-obada tanınsın, 

Məqamında bərkdə-boşda tanınsın, 

Yeri gəlsə imtahanda sınansın, 

Qılafı qoymayır, qını qoymayır.  
 

Hamı istər şərafətli ad ala, 

Nadanlığa, cəhalətə yad ola, 

Qoçaq ola, zirək ola, od ola, 

Qəzəbi qoymayır, kini qoymayır.  

              

Hamı istər günəş kimi parlasın, 

Dolub-dolub bulud kimi gurlasın, 

Həşarəti, mikrobları korlasın, 

Dumanı qoymayır, çəni qoymayır.  
 

Hamı istər kaman kimi çalına, 

Təsir edə qabırğası qalına, 

Tarix keçsə, yada düşüb salına, 

Pərdəsi qoymayır, simi qoymayır.  

              

Hamı istər insan kimi dolana, 

Yeyə içə bala-bala sulana, 

Könüllərdən könüllərə calana, 

Fürsəti qoymayır, çəni qoymayır.  
 

Hamı istər hərəkəti çox ola, 

Şoranlığı, şorakəti yox ola, 

El malına gözü-könlü tox ola, 

Xırmanı qoymayır, dəni qoymayır.  
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Hamı istər dost-tanışlar çox ola, 

Xoş görüşlər, xoş barışlar çox ola, 

Mehri-ülfət, sir-sirdaşlar çox ola, 

Mühiti, yörəsi, yanı qoymayır.  
 

                          Cəmil Əkbər  31.07 -1989 

                                                                          

 231. QOYMAYIR 

 

Hamı istər Nizamitək ucalsın, 

Nüvə, hüceyrəsi, geni qoymayır. 

Ad qazansın, zəfər çalsın, bac alsın, 

Təməli qoymayır, himi qoymayır. 

 

Eldən-elə dilə düşsün, tanınsın, 

Bərkdə-boşda yeri gəlcək sınansın, 

Soraqlansın, axtarılsın, unansın, 

Səmiri qoymayır, ünü qoymayır. 

 

Hamı istər sədaqəti bol olsun,  

Xoş arzususu, məhəbbəti bol olsun,  

Hatəm kimi səxavəti bol olsun, 

Qəlbində qəzəbi, kini qoymayır. 

 

Hamı istər məharəti görünsün, 

Odu-közü,  hərarəti görünsün,  

İnsanlıqda ləyaqəti görünsün, 

Dumanı qoymayır, çəni qoymayır. 

 

Hamı istər əməliylə öyünsün, 

Hünəriylə fəxr eyləyib sevinsin,216 

Məqamında xəlbirlənib, üyünsün, 

Höyüşdü sümbülü, dəni qoymayır.217 

               

 
216 Baxıb-baxıb, fəxr eyləyib sevinsin, 
217 Dağarcığı qoymur, dəni qoymayır. 
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Hamı istər yollarını azmasın, 

Ayaq altdan dərin quyu qazmasın, 

Ünsiyyəti, ülfətləri pozmasın, 

Şeytanı qoymayır, cini qoymayır. 

                   

Hamı istər cəhalətdən uzaşsın, 

Xəta-bəla, qəbahətdən uzaşsın,  

Bəd fikirdən, nəs adətdən uzaşsın, 

Məsləki qoymayır, dini qoymayır. 

 

Hamı istər yüz yaşında qocalsın, 

Mövqeyindən, mövqelərə ucalsın, 

Zəfərindən çələng alsın, tac alsın, 

Güzəranı qoymur, günü qoymayır. 

 

Cəmil Əkbər istəyir ki, yar alsın, 

Butaqları çiçək açsın, bar alsın,  

Eşqə düşüb əllərinə tar alsın, 

Məqamı qoymayır, sini qoymayır. 
 

                      Cəmil Əkbər   2.10 -1989 

                                                                  

232. MƏHƏBBƏT  NƏQƏDƏR .... 
 

 

Nə dağına, nə daşına qar yağır, 

Məhəbbət nəqədər hərarətlidir. 

Onun diyarına novbahar yağır,  

Məhəbbət nəqədər təravətlidir. 
 

Odur bu xilqəti sevən, sevdirən, 

Xətirlər gördürən, möhüb düzdürən, 

Enişə, yoxuşa dözən-dözdürən,218  

Məhəbbət nəqədər məharətlidir. 
 

Odur ünsiyyətin əzəl mayası, 

Ən ülvi, müqəddəs gözəl mayası,  

Şeirlər, dastanlar, qəzəl mayası, 

Məhəbbət nəqədər fərasətlidir. 

 
218 Enişi-yoxuşu gəzən-gəzdirən. 
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Odur bu bəşərə səadət verən, 

Gözəl ənənələr, xoş adət verən, 

Zəfərlər çaldıran, rəşadət verən, 

Məhəbbət nəqədər mərhəmətlidir.     

 

Odur ilhamları qanadlandıran, 

Bəsləyib yetirən, pərvazlandıran, 

İşi səmtə salan, abadlandıran, 

Məhəbbət nəqədər səxavətlidir. 

 

Odur yer üzünə hörmət gətirən,  

Kəramət bəxş edən, mürvət gətirən,219    

Qollara, dizlərə qüvvət gətirən,220            

Məhəbbət nəqədər cəsarətlidir.           

 

Ülfət-ünsiyyətin ləli də odur, 

Açarı, qıfılı, dili də odur, 

Laləsi, nərgizi, gülü də odur, 

Məhəbbət nəqədər lətafətlidir. 

 

Könüldən-könülə yol açan odur, 

Keçidlər, cığırlar, qol açan odur,  

Mərhəmət, səxavət, bol açan odur, 

Məhəbbət nəqədər sədaqətlidir.   

 

Odur insanları ürəkləndirən, 

Yaşamaq eşqilə fərəhləndirən, 

Dar gündə, məqamda gərəkləndirən, 

Məhəbbət nəqədər ləyaqətlidir. 

 

Nə huşu azalır, nə də yaddaşı, 

Nə yarı qocalır, nə də yoldaşı, 

Nə sirri bilinir, nə də sirdaşı, 

Məhəbbət nəqədər dəyanətlidir. 

 

 
219 İnsaflar paylayan, mürvət gətirən, 
220 Övladı-bəşərə qüvvət gətirən, 
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Nə tamı dəyişir, nə duzu onun, 

Nə səsi-səmiri, avazı onun, 

Nə ərki tükənir, nə nazı onun, 

Məhəbbət nəqədər məlahətlidir. 

 

Nəqədər xərcləsən qurtaran deyil, 

Haqqını, sayını itirən deyil, 

Gəmini dəryada batıran deyil, 

Məhəbbət nəqədər nəzakətlidir. 

 

Nəsillərdən əmanəti bizlərə, 

Vəkalətdi, zəmanətdi bizlərə, 

Bəxşeyişdir, ənaətdir bizlərə, 

Məhəbbət nəqədər lətafətlidir. 

 

Siftəsi qayaya, daşa toxunsa, 

Baharı görməmiş qışa toxunsa,  

Ömrə qəsd eyləyib yaşa toxunsa, 

Məhəbbət nəqədər fəlakətlidir. 

 

Qədir-qiymətini bilməyənlərə, 

Onunla sevinib gülməyənlərə, 

Yaşayıb, yaradıb ölməyənlərə, 

Məhəbbət nəqədər ədavətlidir. 

 

Qızıltək çürümür, pas götürməyir, 

Qəm-qüssə tanımır, yas götürməyir,  

Ləkə yapışmayır, his götürməyir, 

Məhəbbət nəqədər qətiyyətlidir. 

 

Odur bu həyatda şad edən bizi, 

Axtarıb, arayıb, yad edən bizi,  

Ay Cəmil, yandırıb od edən bizi, 

Məhəbbət nəqədər əzəmətlidir. 

 

                                   Cəmil Əkbər  1.05-1985        
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233. VİCDANIMINDIR 
 

 

Mənim nə sözüm var, söhbətim varsa? 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır, 

Mənim nə xətirim, hörmətim varsa? 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 
 

Onun nə təsiri, əsəri varsa? 

Nəqədər ovxarı, kəsəri varsa? 

Nəqədər faydası, səməri varsa? 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 
 

Onun ideyası, canı da bilin, 

Hüceyrə, geni də, qanı da bilin, 

Zülalı, şəkəri, şanı da bilin, 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır, 
 

Əzəl, ibtidası, ilki, mayası, 

Amalı, kamalı, əsas qayəsi, 

Xalqıma köməyi olan sayəsi, 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 
 

Mənim nə fikirim, nə xəyalım var? 

Nə dərdim, azarım, nə məlalım var? 

Nə kefim, damağım, nə cəlalım var? 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 
 

Nə arzu-istəyim, nə niyyətim var? 

Dözümüm, durumum, dəyanətim var? 

İnsanlıq naminə ləyaqətim var? 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 
 

Xalqıma nəqədər məhəbbətim var? 

Əhdim, ilqarım var, sədaqətim var? 

Bilik, bacarığım, fərasətim var? 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 

 

Nəqədər etiqad, imanım varsa? 

Eşqim, məhəbbətim, ilhamım varsa? 

Sədaqət naminə gümanım varsa? 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 
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Nəqədər hünərim, məharətim var? 

Hökmüm, ixtiyarım, sədarətim var? 

Haqqım, hüququm var, bəraətim var? 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 

 

Odur yolgöstərən ağıl mərkəzi, 

Qəlbimdə düz çəkən mizan tərəzi, 

Yoxdur kimsələrdə qəsdi-qərəzi, 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 

 

Nəqədər haqqım var, ədalətim var? 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqətim var?  

Xalqıma hörmətim, sədaqətim var?   

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 

 

Dünyaya nəzərim, nə baxışım var? 

Nəqədər nitqim var, nə çaxışım var?  

Nəqədər bəzəyim, nə naxışım var? 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 

 

Nə səsim-səmirim, nə sorağım var? 

Nəqədər həvəsim, nə marağım var? 

Kəhkəşan ulduzum, nə çırağım var?  

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 

 

Mən Cəmil Əkbərin nə həvəsi var, 

Ürəkdə, ciyərdə nə nəfəsi var,  

Düşmənlə nəqədər bəhsə-bəsi var, 

Əqidəm, məsləkim, vicdanımındır. 

 

                              Cəmil Əkbər 24. 09- 1988 

                                                 

 234. AĞLARAM      

     

Xəzan vurdu gül-çiçəklər saraldı, 

Gül yerində xara baxıb ağlaram. 

Dağ başını duman aldı, qar aldı, 

Zimistana, qara baxıb ağlaram. 
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Qova-qova tərlanları yordular, 

Laçınları, şahinləri qırdılar, 

Sinələrə dağ-düyünlər vurdular,  

Bayqulara, sara baxıb ağlaram. 

                

Qırqovulu zalım ovçu ovladı, 

Tez-tələsik bıçağını sovladı, 

Kəklikləri pərən salıb qovladı, 

Yalqız qalan şah-şonqara ağlaram. 

 

Az deyildir, mərd igidi tanıyan, 

Üzə gülüb arxasından yanıyan, 

Dostu-yadı bərk ayaqda sınayan,  

Mən vəfalı biilqara ağlaram. 

 

Heç bilmədən bir nadana tuş oldum,     

İtirib ağlımı, mən bihuş oldum,             

Əlindən bezikib lül, sərxoş oldum, 

Qədirbilməz yara baxıb ağlaram. 

 

Qurban ollam qədir bilən gözələ,    

A dərd-əhli gəl qəlbimi təzələ,   

Vurğun oldum el sözünə, qəzələ,  

Xanəndəsiz tara baxıb ağlaram. 

 

Məlul könül kimə baxıb gülümsər? 

Gileyliyəm yar əlindən sərbəsər, 

Cəmiləm sözümü yazdım müxtəsər, 

Dili zəhər mara baxıb ağlaram. 

 

                              Cəmil Əkbər  29. 06 -1961 

                                   

 235. HAQQISAY 

 

Həyatında ömürboyu unutma, 

Xətir-hörmət, səxavətdi haqqısay. 

Bu ağacı yaxşı saxla, qurutma, 

Babalardan əmanətdi, haqqısay. 
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Mərd igiddən yadigardı bizlərə, 

Şərafətdi, iftixardı bizlərə,  

Alnıaçıq, şahvüqardı bizlərə, 

Ziyarətdi, ibadətdi haqqısay. 

 

Zaman-zaman kölgəsində yatırıq, 

Hər arzuya, hər murada çatırıq, 

Pillə-pillə çoxalırıq, artırıq, 

Süfrəmizdə bərəkətdi haqqısay. 

 

Arzusunu, niyyətini düz bilin,  

Bəzəyini, ziynətini düz bilin,  

Dəyərini, qiymətini düz bilin, 

Etibardı, zəmanətdi haqqısay. 

 

Bu varlığın ziyasına baş əyin, 

Amalına, qayəsinə baş əyin,  

Abırına, həyasına baş əyin, 

Əbədilik sədaqətdi haqqısay. 

 

Sən onun övladı, o sənin atan, 

Onsuz kim olubdur murada çatan? 

Odur dar günündə qolundan tutan, 

Saf istəkdi, sədaqətdi haqqısay. 

 

Süfrəndə yeyilən çörək onundur, 

Sinəndə döyünən ürək onundur, 

Qolundan yapışan kömək onundur, 

Pak ülfətdi, ünsiyyətdi haqqısay. 

 

Qardaş, onsuz inanınki ölərik, 

Dərdi-qəmi yığın-yığın bölərik, 

Kim deyər ki, sevinərik, gülərik? 

Bəxşeyişdi, ənaətdi haqqısay. 

 

Hər insanın o əlindən gəlməyir, 

Əl nədir ki, heç dilindən gəlməyir, 

Binasından, təməlindən gəlməyir,  

Dədə, baba, məharətdi haqqısay. 
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O olubdur ünsiyyətin əsası, 

Sarsılmayan bünövrəsi, binası, 

Nəlazımdır baş ağrıdım qısası, 

İnsanlıqda ləyaqətdi haqqısay. 

 

Kim unutsa nanıkordu deyirlər, 

Həşəratdı, müftəxordu deyirlər,  

Gözü, könlü kordu-kordu deyirlər, 

Unudulsa qiyamətdi haqqısay. 

 

Onda qardaş ürəklərin odu var, 

İstisi var, həniri var, qoru var, 

Qeyrəti var, namusu var, arı var, 

Xeyirxahlıq, səadətdi haqqısay. 

 

Kimin onda azacıq da payı var, 

Yeməyi var, içməyi var, çayı var, 

Elə sansın bar yetirən payı var, 

Süfrəmizdə bərəkətdi haqqısay. 

 

Cəmil Əkbər bu yollarda yorulub, 

Çalxalanıb, gah bulanıb, durulub, 

Şirə kimi zaman-zaman sorulub, 

İftixardı, əzəmətdi haqqısay. 

 

                                Cəmil Əkbər  6. 10 -1987 

                                         

236. BELƏ 

 

Hayanda qalmısan ay ilham pərim? 

Dinib-danışmırsan, susmusan belə. 

Almıram sorağın, yoxdu xəbərim? 

Yoxsa incimisən, küsmüsən belə. 

 

Nəyaman uzağa atırsan məni? 

Dəyər-dəyməzinə satırsan məni? 

Hər yetən gədəyə qatırsan məni? 

Əlini-əlimdən kəsmisən belə. 
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Sənsiz nə gücüm var, nə də qüdrətim, 

Nə fəhim-fərasət, nə də cürətim, 

Nə şan-şərafətim, nə də şöhrətim, 

Üstümdən yel kimi əsmisən belə. 

 

Səndən güc alıbdır mənim mənliyim, 

Mənim kef-damağım, mənim şənliyim, 

Mənim səs-səmirim, mənim ünlüyüm, 

Niyə daldalardan pusmusan belə. 

 

Cəmillə ülfəti kəsmə amandır, 

İlhamsız, eşqisiz halım yamandır, 

Gəlmirəm özümə xeyli zamandır, 

Salmısan zindana, basmısan belə. 

 

                               Cəmil Əkbər  30. 12 – 1993 

                                          

 237. BELƏDİR 

 

Sanma ki, özünü əbədiliksən, 

Sən sansan da, sanmasan da belədir. 

Gəlmisən cahana, bir gün gedərsən, 

Sən getsən də, getməsən də belədir. 

 

Zəhmətçəkib axıtsanda tərini, 

Sən bilsən də, bilməsən də yerini, 

Ellər bilir əməlini, sirrini, 

Sən desən də, deməsən də belədir. 

 

Gətirib üzüyə qaş eyləyirlər, 

Hamıdan yuxarı baş eyləyirlər, 

Neçə könülləri daş eyləyirlər, 

Sən görsən də, görməsən də belədir. 

 

Deyirlər bu dünya,  mal dünyasıdır, 

Türmə dünyasıdır, şal dünyasıdır,  

Nəqədər istəsən al dünyasıdır,  

Sən alsan da, almasan da belədir. 
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Deyirlər, dağların çiçəyi sənsən,  

Hamının gözəli, göyçəyi sənsən, 

Güllərin ətirli ləçəyi sənsən,  

Sən olsan da, olmasan da belədir. 

 

Desələr, əbədi qalasısan sən, 

Dağların döşünün lalasısan sən, 

İsrafil düdüyün çalasısan sən, 

Sən çalsan da, çalmasan da belədir. 

 

Görərsən, duyarsan acı, şirini, 

Enişi, yoxuşu, dayaz, dərini, 

Bilərsən həyatda sən öz yerini, 

Sən duysan da, duymasan da belədir. 

 

Aldanma xainə, xəbisə, pisə, 

Hər yetən gədaya, hər yetən kəsə, 

Taledən dünyada qismətin nəsə, 

Nə artıq, nə əksik deyil, belədir. 

 

Ey Cəmil, deməki əhli-hal mənəm, 

Qayğıkeş insanam, min xəyal mənəm,  

Dərin düşüncəli, pürkamal mənəm, 

Sən desəndə, deməsəndə belədir. 

 

                         Cəmil Əkbər  17. 09 – 1983 

                                           

 238. LENİNDƏN ÖYRƏN 

 

Ünsiyyət ülfətdə hörmət-izzəti, 

Zəhmət çək oxuyub, Lenindən öyrən. 

Mənanı, məzmunu, hər məziyyəti, 

O düha sahibi, Lenindən öyrən. 

 

Haq danışıb, ədalətdən deməyi, 

Doğruluqdan, həqiqətdən deməyi, 

Əbədiyyət, nihayətdən deməyi, 

Oxuyub dərk eylə, Lenindən öyrən. 
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Deməki, hər şeyin biləndəriyəm, 

Alimi, loğmanı, qələndəiyəm, 

Sərrafı, xarratı, çilingəriyəm, 

Deyib-danışmağı, Lenindən öyrən. 
 

Oturub-duranda nəzakəti də, 

İnsafı-mürvəti kəraməti də, 

İnsanlıq elmini, ləyaqəti də, 

Küsüb-barışmağı, Lenindən öyrən. 
 

Hər məclisdə oturmağı-durmağı, 

Yaşatmağı, yaratmağı, qurmağı, 

Zalımların qollarından burmağı, 

Xeyrə qarışmağı, Lenindən öyrən. 
 

Düz düşünüb, dərk etməyi, yazmağı, 

Cəhalətin qatarını pozmağı, 

Külüngləyib, baltalayıb, qazmağı, 

Dahi şəxsiyyətdən, Lenindən öyrən. 
 

Şan-şöhrətli, şərafətli olmağı,  

Dözüm-durum, dəyanətli olmağı, 

Elə, xalqa, sədaqətli olmağı, 

Oxuyub, dərk edib, Lenindən öyrən. 
 

Bəşər üçün xeyirxahlıq etməyi, 

Haq yoluyla güzar edib getməyi, 

Bülbül kimi fəqan edib ötməyi, 

Oxuyub, anlayıb Lenindən öyrən. 
 

Seyrə çıxıb uzaqları görməyi, 

Fəqirləri, yazıqları görməyi,  

Ülfətdəki sazaqları görməyi, 

Qardaşım, yoldaşım, Lenindən öyrən. 
 

Ayıbdır ustada böhtan deməyin, 

Oyan-buyan, sağa-sola əyməyin, 

Fikirlərə ağı qatıb yeməyin, 

Düha sahibindən, Lenindən öyrən. 

 

                          Cəmil Əkbər 26. 05 – 1994                                                                                       
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 239. LENİNLƏ GETDİ 

 

Düşüncənin, dərrakənin gövhəri, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

Əqidə, məsləkin əsas cövhəri, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

 

İdrakın, ağılın, kamal mərkəzi, 

Etiqad, etimad, amal mərkəzi,  

Mənəvi gözəllik, camal mərkəzi, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

 

Zəhmət dünyasının ləyaqəti də, 

Bacarıq, fəhimi, fərasəti də, 

Hünəri, təpəri, cəsarəti də, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

 

İnsanın-insana məhəbbəti də, 

Eşqi də, andı da, sədaqəti də, 

İnsafı-mürvəti, kəraməti də, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

 

Fikirlərin sağlamı da, düzü də, 

Uzaqları seyr eyləyən gözü də, 

Komunnaya doğru gedən izi də, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

 

Övladı-bəşərin eşqi, marağı, 

Pənahı, dayağı, ümid çırağı, 

Oxuyun, öyrənin alın sorağı, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

 

Axtarsan, arasan qardaşlığı da, 

Mehriban, səmimi yoldaşlığı da, 

Həmrəylik, həmdəmlik, sirdaşlığı da, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 
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Axtarsan, arasan ədaləti də, 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqəti də, 

Xeyirxah olmağı, fəziləti də, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

 

Soruşmaq istəsən səadəti də, 

Ədəbi, ərkanı, nəzakəti də, 

Nəciblik, zəriflik, məlahəti də, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

 

Zəhmət aləminə azarkeşlik də, 

Nicat da, nüsrət də, qayğıkeşlik də, 

Gecə də, gündüz də cəfakeşlik də, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

 

Şərəfi-şöhrəti Cəmil Əkbərin, 

Xətiri-hörməti Cəmil Əkbərin,  

Zəhməti, xidməti Cəmil Əkbərin, 

Marksla, Engelslə, Leninlə getdi. 

 

                      Cəmil Əkbər  14.03 – 1997 

                                   

240. MARKSIN, ENGELSİN, LENİNİNKİDİR 
 

                                     I variant  (II, III variant) 
 

Mənim sözlərimin nəki əlası,      

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

Mənəvi aləmi, nəki dünyası,            

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 221   

 
221  II variant:      Mənim sözlərimin nə qüdrəti var,   

                             Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

 Nəqədər insafı, nə mürvəti var,         

 Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

    III variant:       Nəqədər sözlərdə ədalət gördüm, 

 Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

 Zəhmətkeş xalqlara sədaqət gördüm, 

 Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++Onun ideyası, canı 

da bilin!             

Hüceyrə, geni də, qanı da bilin!      

Zülalı, şəkəri, şanı da bilin!            

Marksın, Engelsin, Leninikidir.222 

          

Mənim sözlərimin nə taqəti var?223  

Odu var, közü var, hərarəti var?                                               

Elimə, xalqıma sədaqəti var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

 

Onun nə məsləki, nəki qayəsi?         

Köməyi, yardımı, nəki sayəsi?        

Abırı, isməti, nəki ayəsi?                 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.224 

 

Mənim nə fikrim var, nə xəyalım var? 

Düşüncəm, idrakım, nə kamalım var? 

Vicdanım əqidəm, nə amalım var?  

Marksın, Engelsin, Lenininkidir  

 

Mənim sözlərimin nə qüvvəti var?    

Dözümü, durumu, qətiyyəti var?       

Saf arzu-istəyi, nə niyyəti var?           

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.225 

 
222 II variant:           Mənim sözlərimin nə canı varsa? 

    Zülalı, şəkəri, nə şanı varsa? 

    Hüceyrə, damarda nə qanı varsa?       

    Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 
223 Nə gücü, qüvvəsi nə taqəti var?   

224 II variant:            Əzəli, axırı, ilkin mayası,   

                                  Ruhu, ideyası, əsas qayəsi, 

Xalqıma köməyi, nəki sayəsi, 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir  
225  II variant:           Nə arzu, istəyim, nə niyyətim var?     

                                  Dözümün, durumum, qətiyyətim var?  

İnsanlıq naminə ləyaqətim var?         

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 
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Xalqıma nəqədər məhəbbətim var?    

Əhdim, ilqarım var, sədaqətim var?      

Nəqədər fəhmim var, fərasətim var?      

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.226 
 

Nəqədər etiqad, nə inamım var? 

Nəqədər eşqim var, nə ilhamım var? 

Sədaqət naminə nə gümanım var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 
       

Onun dadı, duzu, nə tamı varsa? 

İstisi, həniri, nə odu varsa? 

Qohumu, qardaşı, nə yadı varsa?  

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 
 

Mənim sözlərimin nə əsəri var?       

Qılıncı, qalxanı, nə kəsəri var?         

Xalqıma çatası nə səməri var?          

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.227 
 

Onun nəki dəyər-qiyməti varsa?    

Nəki məna-məzmun, hikməti varsa? 

Nəki el-obaya, xidməti varsa?  

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 
 

Mənim sözlərimin nə ləli varsa? 

Darçını, müxəyi, nə hili varsa? 

Qönçəsi, çiçəyi, nə gülü varsa? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 
 

 
226 II variant:             Xalqıma nəqədər məhəbbəti var? 

Hökmü, ixtiyarı, sədarəti var? 

Haqqı, hüququ var, bəraəti var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

 
227 II variant:            Onun nə nüfuzu, nə əsəri var? 

Nəqədər ovxarı, nə kəsəri var?  

Bağlı qapılara nə düşəri var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 
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Mənim sözlərimin məharəti də,        

Fəhmi-fərasəti, cəsarəti də,               

Hüquq, ixtiyarı, sədarəti də,             

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.228 

 

Budur sözlərimin əsl mərəzi,  

Dünya idrakının, düha mərkəzi,          

Qəlbində düz çəkən vicdan tərəzi,           

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.229 
 

Nəqədər oxudum, ədalət gördüm, 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqət gördüm, 

Zəhmətkeş xalqıma sədaqət gördüm,230 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

 

Bayraq da, çəkic də, orağımız da, 

Kəhkəşan ulduzu çırağımız da, 

Səadət naminə sorağımız da, 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir 
 

Mənim dövlətimin nə qüdrəti var, 

Dözümü-durumu, qətiyyəti var, 

Nəqədər şöhrəti, şərafəti var, 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

 
228   II variant:          Nəqədər bacarıq, məharətim var?     

Nəqədər hökmüm var, sədarətim var?    

Haqqım, hüququm var, bəraətim var?  

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

 

      III variant:          Xalqıma nəqədər məhəbbəti var?  

Hökmü, ixtiyarı, sədarəti var? 

Haqqı-hüdudu var, bəraəti var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

 
229 II variant:            Budur sözlərimin əsil mərəzi, 

                                  Qəlbində düz çəkən vicdan tərəzi, 

Dünya idrakının, cövhər mərkəzi, 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 
230 Zəhmətkeş xalqlara sədaqət gördüm. 
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Mənim sözlərimin nə mənası var? 

Nə fikir, xəyalı, nə xülyası var? 

Gecəli-gündüzlü nə röyası var? 

                            Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 
 

Dünyaya nəzərim, nə baxışım var? 

Nəqədər nitqim var, nə çıxışım var? 

Nəqədər bəzəyim, nə naxışım var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

 

Gerbim də, çəkic də, orağım da bil! 

Kəhkəşan ulduzum, çırağım da bil! 

Yaratmaq naminə marağım da bil! 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir 

                                                       

Onun el içində nə hörməti var?  

İnsafı, mürvəti, kəraməti var? 

Ülfət-ünsiyyətdə nəzakəti var?  

Marksın, Engelsin, Lenininkidir. 

 

Mən Cəmil Əkbərin nə həvəsi var? 

Ürəkdə, ciyərdə nə nəfəsi var? 

Zəhmətkeş övladı, nə nəvəsi var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.       

                                                

                                                 Cəmil Əkbər  9. 07 – 1994 

                                               

 241. MARKSIN, ENGELSİN, LENİNİNKİDİR 
 

                  IV variant 
 

Nə sözüm-söhbətim var isə mənim? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      

Nə insaf, mürvətim var isə mənim?      

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      

              

Mənim nə fikirim, nə xəyalım var? 

Düşüncəm, idrakım, nə kamalım var? 

Əqidəm, məsləkim, nə amalım var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      
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Qəlbləri ram edən nəki sözüm var? 

Nə yolum, cığırım, nəki izim var? 

Nə odum-ocağım, nəki közüm var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      

 

Məna-məziyyətim nə hikmətim var?  

Nə arzu-istəyim, nə niyyətim var?  

Dözümüm, durumum, qətiyyətim var?  

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      

 

Nəqədər fəhmim var, fərasətim var? 

Qüvvətim, qüdrətim, cəsarətim var?  

Eşqim var, andım var, məhəbbətim var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      

 

Nəqədər etiqat, nə inamım var? 

Nəqədər həvəsim, nə ilhamım var?  

Ümidim, pənahım, nə gümanım var?  

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      
 

Nəqədər zəhmətim, nə xidmətim var? 

Nə adım-sanım var, nə şöhrətim var? 

Nə abır, nə həyam, nə ismətim var?  

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      
 

Nəqədər insanlıq, ləyaqətim var? 

Hökmüm qüvvədədir, sədarətim var? 

Haqqım, hüququm var, bəraətim var?  

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      
 

Nəqədər oxudum, ədalət gördüm? 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqət gördüm? 

İnsanlıq naminə ləyaqət gördüm? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      
 

Dünyaya nəzərim, nə baxışım var? 

Nəqədər nitqim var, nə çıxışım var?  

Nə bəzək-düzəyim, nə naxışım var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      
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Gerblə çəkicim, orağım da bil! 

Kəhkəşan ulduzum, çırağım da bil! 

Səadət naminə sorağım da bil! 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      
 

Mən Cəmil Əkbərin nə həvəsi var?  

Ürəyi, ciyəri, nə nəfəsi var?   

Zəhmətkeş övladı, nə nəvəsi var? 

Marksın, Engelsin, Lenininkidir.      
 

                       Cəmil Əkbər  24. 09 – 1987        

                                                                            

 242. BU DAHİNİNDİR! 

 

Mənim sözlərimin nə canı varsa? 

Bu alim, bu xadim, bu dahinindir! 

Nəqədər damarı, nə qanı varsa, 

Bu alim, bu xadim, bu dahinindir! 

              

Marksdı, Engelsdi, Lenindir adı, 

Xalqa səadətdi, arzu-muradı, 

Sözümün qüdrəti, nəvarsa dadı? 

Bu alim, bu xadim, bu dahinindir! 

 

Mənim sözlərimin kəsəri varsa? 

Nəqədər faydası, səməri varsa? 

Bağlı qapılara düşəri varsa? 

Bu alim, bu xadim, bu dahinindir! 

 

Onun nə məzmunu, mənası varsa? 

Fikiri, xəyalı, xülyası varsa? 

Sirli bir aləmi, dünyası varsa? 

Bu alim, bu xadim, bu dahinindir! 

 

Mənim sözlərimin nə mayası var?  

Əqidə, məsləki, nə qayəsi var? 

Xalqıma köməyi, nə sayəsi var? 

Bu alim, bu xadim, bu dahinindir! 
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Mənim sözlərimin təravəti də, 

Odu da, közü də, hərarəti də, 

Fəhimi-fərasəti, ləyaqəti də, 

Bu alim, bu xadim, bu dahinindir! 

 

Mənim neçə arzum, nə diləyim var? 

Nəqədər xəlbirim, nə ələyim var? 

Nə qolum-qanadım, nə lələyim var? 

Bu alim, bu xadim, bu dahinindir! 

 

Dünyada nəqədər nəfəsim gəlir, 

Yaşamaq eşqilə həvəsim gəlir, 

Ədalət naminə gur səsim gəlir, 

Bu alim, bu xadim, bu dahinindir! 

 

Mən Cəmil Əkbərin bu sənəti də, 

Arzusu, istəyi, xasiyyəti də, 

Verdiyi öyüdü, nəsihəti də, 

Bu alim, bu xadim, bu dahinindir! 
 

                          Cəmil Əkbər 28.09 – 1987 

                                  

 243. ƏSƏR ETMİR 

 

                  I variant    

 

 

Sözünü danışma hər yetənlərə, 

Deyib-danışmaqla söz əsər etmir. 

Hərcür cücərənə, hər bitənlərə, 

                            Ha küsüb barışsan, naz əsər etmir. 

 

Dünya dağılsada vecinə deyil,                                          

Sifətinə deyil, sincinə deyil,                                              

Eşiyinə deyil, içinə deyil,                                                  

Doğru təsir etmir, düz əsər etmir.                                      

 

Qəzəbdən, hirsimdən yanır ürəyim, 

Yanır arzularım, yanır diləyim, 

Üfürür sazağım, əsir küləyim, 

Qoysamda sinəmə buz əsər etmir.                                         
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                            Çoxları düşünmür, dərk etmir, qanmır, 

Ürpəşmir tükləri, dərisi yanmır,  

Bədişdən əl çəkmir, bezmir, usanmır, 

Nə alov, nə ocaq, köz əsər etmir.    

                                                                             

Çoxunun gözləri kor olub gedib,                                      

Eşitmir qulağı, kar olub gedib,                                         

Solubdur həvəsi, xar olub gedib,                                      

Baxmaqla, görməklə göz əsər etmir.231      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ünsiyyət-ülfətlər pozulub yaman,                                 

Doğrular tərsinə yozulub yaman,                                  

Məhəbbət tükənib, azalıb yaman,                                  

Oğul həya etmir, gız əsər etmir.232  
 

Küt oğlu kütlərə, key oğlu keyə, 

Gic oğlu giclərə, səy oğlu səyə,                                                                                     

Yetişmək bilməyən çiy oğlu çiyə, 

Nə dəhrə, nə balta, paz əsər etmir. 

                                                                                                            

Deyirsən nə mala, qoyuna getmir, 

Kökünə qayıtmır, soyuna getmir, 

Nəqədər çalsan da oyuna getmir, 

Tvist, fokstrot, caz əsər etmir. 

 
231 II variant              Sərsəri, gicbəsər, nadan başlara, 

Nəqədər desən də söz əsər etmir. 

Haqqı-say sümürüb udan başlara, 

Nə him-cim, işarə göz əsər etmir. 

 

    III variant              Qanmayan kəslərə demək əbəsdir, 

                                   Qayğısına qalmaq, kömək əbəsdir, 

                                   Hayıfdır sərf etmək əmək əbəsdir, 

                                   Nə eyham, işarə, göz əsər etmir. 

  
232  II variant              Nəqədər cəhd etdi zəkalı başlar, 

                                   Tutuldu qabaqlar, çatıldı qaşlar, 

                                   Sarsıldı xəyallar, dağıldı huşlar, 

                                   Oğul hoya yetmir, gız əsər etmir.   
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Cahil, sərsərinin eyninə gəlmir, 

Çatıb idrakına, beyninə gəlmir, 

                            Təfəkkür, təxəyyül, zehninə gəlmir, 

Nə zurna, nə qaval, saz əsər etmir. 
 

                            Nəqədər desən də əsəri yoxdur, 

Faydası, xeyiri, səməri yoxdur,  

Görünmür müjdəsi, nəməri yoxdur, 

                            Nə kötək, dəyənək, biz əsər etmir. 
 

Öyüd-nəsihəti götürən azdır,   

Sulayıb bağında bitirən azdır,    

Mətləbi yerinə yetirən azdır,  

Dolanıb qış keçir, yaz əsər etmir.    

       

Qayda-qanunlara azalıb maraq, 

Haçandan deyilir, gəlməyir soraq, 

Nə üçün çalışıb, nə üçün yoraq?   

Hədəfə yetməyir, tez əsər etmir.    
 

Nəvaxtdan bəridir qalmayıb bəşər, 

Deyirlər, yazırlar daim, sərbəsər, 

Əkiz doğulubdur xeyr ilə şər, 

Çarəsi budurki döz, əsər etmir.                  
 

İdrakısönüyə, kalbeyinlərə, 

Xisləti heyvana, malbeyinlərə,   

Danışa bilməyən, lalbeyinlərə, 

Nə eniş, nə yoxuş, düz əsər etmir. 

                                                                                                     

Bəşərin xəyalı dolaşıb yaman,  

Ağı-qarasına bulaşıb yaman, 

İpi-ilməsinə culaşıb yaman, 

Nə yolaq, nə cığır, iz əsər etmir. 
 

Heyif zəhmətinə ay Cəmil  Əkbər, 

Dediyin kəlamdan gəlmədi xəbər, 

Neyləyək əzizim, çəkmə qəm, kədər, 

Çoxları tam qanmır, duz əsər etmir.                     
 

 

                                               Cəmil Əkbər  5. 10 – 1988,  6.05 1993  
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 244. NƏDƏNSƏ? 
 

I variant 
 

Mən mürvətli, sən mürvətsiz yarandın, 

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 

Mən xətirli, sən xətirsiz yarandın,   

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 

 

Mən tədbirli, sən tədbirsiz yarandım, 

Mən səbirli, sən səbirsiz yarandım,  

Mən sehirli, sən sehirsiz yarandım, 

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 

 

Mən ürəkli, sən ürəksiz yarandın, 

Mən gərəkli, sən gərəksiz yarandın,  

Mən kürəkli, sən kürəksiz yarandın,  

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 

 

Mən can verən, sən canalan olmusan, 

Mən qan verən, sən qanalan olmusan,  

Mən nan verən, sən nanalan olmusan, 

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 

 

Mən ismətli, sən ismətsiz olmusan,  

Mən hikmətli, sən hikmətsiz olmusan, 

Mən qiymətli, sən qiymətsiz olmusan, 

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 

 

Mən od oldum, sən pərvanə deyirlər,  

Mən kamallı, sən divanə deyirlər, 

Mən həssassam, sən biganə deyirlər,  

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 

 

Mən karlıyam, sənin karın bilinmir,  

Mən barlıyam, sənin barın bilinmir,  

Mn  zorluyam, sənin zorun bilinmir, 

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 
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Mən kamallı, sən kamalsız olmusan,  

Mən amallı, sən amalsız olmusan, 

Mən samballı, sən sambalsız olmusan, 

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 

 

Nə hikmətdi, nə dünyadı görəsən? 

Nə xəyaldı, nə xülyadı görəsən? 

Nə fikirdi, nə röyadı görəsən? 

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 

 

Mən babayam, sən dədəsən deyirlər, 

Mən kişiyəm, sən gədəsən deyirlər, 

Mən sağlamam, sən zədəsən deyirlər,  

Mən beləyəm, sən eləsən nədənsə? 

 

                          Cəmil Əkbər 19. 10 -1983 
                                                                              

 245. NƏDƏNSƏ? 
 

                  II variant    
 

Sən yaxını, mən uzağı görürəm, 

Sən zalımı, mən yazığı görürəm, 

Sən bürkünü, mən sazağı görürəm, 

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 

 

Mən düzlüyü, sən kəcliyi sevirsən,  

Mən mülayim, sən öclüyü sevirsən, 

Mən sadəlövh, sən bicliyi sevirsən, 

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 

 

Mən məğrurluq, sən yaltaqlıq xoşladın, 

Mən təvazö, sən sırtıqlıq xoşladın, 

Mən ciddilik, sən təlxəklik xoşladın, 

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 

 

Mən məhəbbət, sən ədavət xoşladın, 
Mən sədaqət, sən xəyanət xoşladın, 

Mən kəramət, sən nəs halət xoşladın, 

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 
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Sən yat dedin, mən dur dedim ellərə, 

Sən tut dedin, mən vur dedim ellərə, 

Sən heç dedin, mən gur dedim ellərə, 

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 

 

Sən əyrilik, mən həqiqət sevmişəm, 

Sən qeyrilik, mən ləyaqət sevmişəm, 

Sən kobudluq, mən nəzakət sevmişəm, 

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 

 

Mən qanmışam, sən qanmadın a zalım,     

Mən yanmışam, sən yanmadın a zalım,     

Mən anmışam, sən anmadın a zalım,         

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 233 

 

Sən aranı, mən dağları xoşladım, 

Sən kol-kosu, mən bağları xoşladım, 

Sən şama, mən tağları xoşladım, 

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 

 

Sən nağıla, mən dastana vuruldum, 

Sən “Gülüstan”, mən “Büstan”a vuruldum, 

Sən tarlaya, mən bostana vuruldum, 

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 

 

Sən acısan, mən şirinəm əzizim, 

Sən dayazsan, mən dərinəm əzizim, 

Sən ayazsan, mən sərinəm əzizim, 

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 

 

                  Cəmil Əkbər  24. 12 -1988 

                                           

 
233 II variant             Mən qanmışam, sən qanmadın neyləyim? 

Mən yanmışam, sən yanmadın neyləyim? 

Mən anmışam, sən anmadın neyləyim, 

Sən eləsən, mən beləyəm nədənsə? 
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246. ORDA BOLDU, BURDA QITDI NƏDƏNSƏ? 

 

(Minsk şəhəri ilə Kirovabad (Gəncə) şəhərinin müqayisəsi) 

 

Zəhmətkeşin qazandığı sərvəti, 

Orda boldu, burda qıtdı nədənsə? 

Dürlü-dürlü bərəkətli neməti, 

Orda boldu, burda qıtdı nədənsə? 

 

İnsanların birbirinə hörməti, 

Sədaqəti, səxavəti, mürvəti, 

Şirin-şirin kəlamları, söhbəti, 

Orda boldu, burda qıtdı nədənsə? 

 

Dövlətimin nəcib qanun-qaydası, 

Çatır xalqa hər addımda faydası, 

Nə gözəldir, nə qəşəngdir sədası? 

Orda boldu, burda qıtdı nədənsə? 

 

Şərəflidir ölənlərin məzarı, 

Gözəl keçir dövranları, güzarı, 

Boylandıqca könül açır bazarı, 

Orda boldu, burda qıtdı nədənsə? 

 

Kin-küdurət tanımayır kamalı, 

Vicdanları, əqidəsi, amalı, 

Eləbilki işıq saçır camalı, 

Orda boldu, burda qıtdı nədənsə? 

 

Könül açır hərbir malda keyfiyyət, 

Saymaq ilə saya gəlmız kəmiyyət, 

Qanunsevən, qaydasevən cəmiyyət, 

Orda boldu, burda qıtdı nədənsə? 

 

Səhər tezdən yuxusundan duranlar, 

Hünər ilə yaradanlar, quranlar, 

Zəhmət çəkib özlərini yoranlar, 

Orda boldu, burda qıtdı nədənsə? 
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Öz xalqını təmiz qəlblə sevənlər, 

Səmimiyyət, əziz qəlblə sevənlər,  

Geniş ümman, dəniz qəlblə sevənlər, 

Orda boldu, burda qıtdı nədənsə? 

 

Eşidənlər qınamasın Cəmili, 

Diş qıcayıb yanımasın Cəmili, 

Zəhlə tökən tanımasın Cəmili, 

Orda boldu, burda qıtdı nədənsə?  

 

                                     Cəmil Əkbər 16. 08 -1987 
                                    

 247. ORDA YOXDU, BURDA ÇOXDU NƏDƏNSƏ? 

 

(Minsk şəhəri ilə Kirovabad (Gəncə) şəhərinin müqayisəsi) 

 

Qanunları, qaydaları pozanlar, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 

Düz getməyib yollarını azanlar, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 

 

Aralıqda boş bikarə gəzənlər, 

Haqsızlığa qoyun kimi dözənlər, 

Canlarından usananlar, bezənlər, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 

 

El varını qazanmamış yeyənlər, 

Haq yolunu sağa-sola əyənlər, 

Taleindən gileylənib söyənlər, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 

 

Düşüncəsi, kamalı-kəm gədələr, 

Məsləki qıt, amalı-kəm gədələr,  

Yöndəmi kəm, camalı-kəm gədələr, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 
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Müftəxorlar, parazitlər, kalanlar, 

Həşəratlar, kərtənkələ, ilanlar, 

Rüşvət deyib diri-diri alanlar, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 
 

Öz xalqına sitəm edən, qəsd edən, 

Yeməmişdən, içməmişdən məsd edən, 

Canavarla qoyunları “dost” edən, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 
 

Xamlıq edib zəhlələri tökənlər, 

Xalq malını şülən çəkib sökənlər, 

Nadanlığın əzabını çəkənlər, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 
 

Düzü əyri, əyrini düz yozanlar, 

Ona-buna dərin quyu qazanlar, 

Ülfətləri, ünsiyyəti pozanlar, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 
 

Ədəbazlar, hoqqabazlar, lovğalar, 

Boş-boşuna qarıldayan qarğalar, 

Vəzifəyə pərçimlənən darğalar, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 
 

Gecə-gündüz “nəzir-niyaz” yığanlar, 

Qan qaraldıb ürəkləri sıxanlar, 

Pusqulardan oğrun-oğrun baxanlar, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 
 

Şər danışıb aralığı qatanlar, 

İnsafını-mürvətini atanlar, 

Şərəfini pul-paraya satanlar, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 
 

Cəmil, sənin xətirinə dəyənlər, 

Üz-gözünə diş qıcayıb söyənlər, 

Ünvanını tərifləyib öyənlər, 

Orda yoxdu, burda çoxdu nədənsə? 
 

                                     Cəmil Əkbər 17. 08 -1987                                
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248. NƏDƏNSƏ? 
 

Özgənin gözündə tük axtaranlar, 

Öz gözündə  tiri görmür nədənsə? 

Özgəyə lağ edib ağızbüzənlər, 

Öz üzündə kiri görmür nədənsə? 

 

Yaxşıya göz yumub pisdi deyənlər,  

Bədxahdı, rəzildi, nəsdi deyənlər,        

Höcətdi, inaddı, tərsdi deyənlər,           

Xeyri qanmır, şəri görmür nədənsə?234                 

 

Hər şeyi düşünüb qananam deyir, 

Ellərin dərdinə yananam deyir, 

Dövrü-zəmanədə Sənanam deyir, 

İnci, sədəf, zəri görmür nədənsə? 235 
 

Halına acımır zəhmətkeşlərin, 

El yükü çəkənin, möhnətkeşlərin, 

Hünər meydanında cəfakeşlərin,     

Alnındakı təri görmür nədənsə?236  

 
234 II variant             Yaxşıya kor olub darılan kəslər, 

Çatdayıb içindən qırılan kəslər, 

Çürüyüb, əriyib cırılan kəslər, 

Xeyri qanmır, şəri görmür nədənsə? 

235 II variant             Hər işdən baş açıb bilənəm deyir, 

Ellərin şəninə gülənəm deyir, 

Can verib dərdindən ölənəm deyir, 

İnci, sədəf, zəri görmür nədənsə? 

 

     III variant           Hər işdə düşünüb bilənəm deyir,   

Çox deyib, danışan, gülənəm deyir,    

Ellərin dərdindən ölənəm deyir,       
İnci, sədəf, zəri görmür nədənsə? 

 
236  II variant             Bədinə danışır zəhmət əhlinin,   

Ar-namus əhlinin, qeyrət əhlinin,   

Cəfakeş insanın, xidmət əhlinin,    

Alnındakı təri görmür nədənsə? 
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Haqqa-ədalətə qara yaxanlar, 

Ondan uzaqlaşıb kənar baxanlar, 

Qanları qaraldıb, ürək sıxanlar, 

İbadətgah, piri görmür nədənsə?    

 

Görəsən nə üçün kor olub gözlər?      

Çatılıb qabaqlar, tutulub üzlər?          

Düşübdü kəsrədən qiymətli sözlər,      

Tülkü, çaqqal nəri görmür nədənsə?237    

 

Baş ayaqda, ayaq başda oturur,          

Bülbül kolda, kəklik daşda oturur,     

Ləlöyünlər aş, bozbaşda oturur,          

Gədə-güdə piri görmür nədənsə?238       

 

                             Cəmil Əkbər  14. 09 – 1989 
                                          

 

 

 
 

III variant            Bədinə danışır zəhmətkeşlərin,     

Əzaba dözənin, möhnətkeşlərin,    

Tablaşıb, səbr edən cəfakeşlərin,     

Alnındakı təri görmür nədənsə? 

237 II variant             Görəsən nə üçün yumulub gözlər? 

Kəsərdən düşübdür qiymətli sözlər, 

Çatılıb qabaqlar, tutulub üzlər,            

Tülkü, çaqqal nəri görmür nədənsə? 

238 II variant            Yerli-yersiz ünsiyyəti pozurlar,           

Mərd igidə dərin quyu qazırlar,           

Ünvanına şər-böhtanı yazırlar,            

                                  Gədə-güdə piri görmür nədənsə?       

    III variant            Haqdan uzaqlaşıb yolu azanlar, 

Yerli-yersiz ünsiyyəti pozanlar, 

Doğru-düzü tərsəməssəb yazanlar, 

                                  Məscid, məbəd, piri görmür nədənsə?       
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249. NƏDƏNDİR? 

 

Vəzifənin harda varsa yağlısı, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

Əlliliyin, yüzlüklərin zağlısı,        

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

 

El qazanan varın-halın çoxusu, 

Kef-damağın, cah-cəlalın çoxusu, 

Laləyanaq, gülcamalın çoxusu, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

 

İşin-gücün tutarlısı, fərlisi, 

Sarayların, tacın, təxtin zərlisi, 

Var-dövlətin samballısı, girlisi, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

 

Dəryaların inciləri, zərləri, 

Bu dünyanın ən səfalı yerləri, 

Əl çatmayan, ün yetməyən sirləri, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

               

Fermaların yağı, şoru, xaması, 

Bildirçinin, turacların oması, 

Loğmanların, dərmanların dəvası, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

 

Sümürürsüz el qazanan neməti,      

Özünüzə yaradırsız cənnəti,            

Əlaltından ötürürsüz xəlvəti,          

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?239    

 
239 II variant             Sümürürsüz nəki varsa neməti, 

Yer üzündə görürsünüz cənnəti, 

Döşürürsüz altdan-altdan xəlvəti, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 
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El görməyən sanatorya, kurortlar, 

Mey-məzələr, kefdamaqlar, büsatlar, 

Dəmdəstgahlar, hər qurulu baratlar, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

 

Sizdə olan keyfiyyətlər de nədir?  

Saya gəlməz kəmiyyətlər de nədir?  

Məna dolu məziyyətlər de nədir?  

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

 

Bilən yoxdu kim olubdur nəsliniz? 

Hansı kökdən qərar tutub əsliniz?      

Qış görməmiş bahar olub fəsliniz? 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?240           

 

Görünürki var görməyən gədəsiz, 

Sağ bədənə ağrı verən zədəsiz,  

Yonulmamış, yortalmamış pedəsiz, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

               

Uymusunuz hər fitnəyə, hər felə,                  

Tarımlaşıb verirsiniz əl-ələ,                          

Salırsınız aralığa vəl-vələ,                            

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?241                 

 

 

 
240 II variant              Bir göstərin kimdir sizin nəsliniz?    

Hansı kökdən törəmişdir əsliniz?          

Sanmayınki gül açıbdır fəsliniz,       

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?                 

           
241 II variant             Orda-burda verirsiniz əl-ələ, 

Salırsınız aralığa vəl-vələ, 

Qoymursuz insanlıq əmələ gələ, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?                 
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Bu dünyanın harda varsa ləzzəti?    

Dayıların nəzərləri, diqqəti? 

Xahişləri, təvəqqisi, minnəti? 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 

 

Dalda ikən hardan gəldin baş oldun? 

Üzüklərə düzülərək qaş oldun, 

Adın çıxdı, el çində faş oldun, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

               

Xalqımızı ələ salmaq dolamaq, 

Vicdanları odun kimi qalamaq, 

Şülən çəkib sağa-sola talamaq, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

 

Bir milləti iki yerə ayırmaq, 

Dullarını, qızlarını q………q, 

Nəfisini süləndirmək, doyurmaq, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?  

 

El içində xəcil olmaq, qızarmaq, 

Bədəməlnən filə dönmək, bozarmaq, 

Tezi-geci haq yoluna düzəlmək, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir?   

 

Cəmil Əkbər fikir çəkib, qəm yemə, 

Kökdən düşüb inildəyib, bəm yemə, 

Al günəşdən qüdrətini, nəm yemə,   

Deməynənki bizə çatmır nədəndir?    

 

                               Cəmil Əkbər        
 

 

 250. NƏDƏNDİR? 
 

Bir zaman gözümdə gözəl sən idin, 

Nədəndir bəs indi çirkinləşmisən? 

Hamıdan birinci, əzəl sən idin, 

Nədəndir bəs indi sürgünləşmisən? 
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Bir zaman hamıdan sadə sən idin, 

Yetimə, yesirə dədə sən idin, 

Zalıma vurulan pedə sən idin, 

Nədəndir bəs indi xudbinləşmisən? 

 

Bir zaman hamıdan fağır sən idin, 

Məzlum da, müti də, səqir sən idin,  

Həm böyük başbilən, kəbir sən idin, 

Nədəndir bəs indi gərginləşmisən? 

 

Bir zaman hamıdan sədalı idin, 

Lovğa, yekəxana, ədalı idin,  

Dəbdəbəli idin, modalı idin, 

Nədəndir bəs indi bədbinləşmisən? 

 

                                   Cəmil Əkbər 
 

 251. NƏDƏNDİR? 

 

Ay fələk, mən sənə yara vurmadım, 

Bəs mənə vurduğun yara, nədəndir? 

Qəsd edib kimsəyə, ara vurmadım, 

Bəs mənə vurduğun ara, nədəndir? 

 

Birkəsin qəlbini sındırmamışam, 

Salıb alovlara yandırmamışam, 

Fitnələr, fəsadlar qondarmamışam, 

Salırsan qəlbimi nara, nədəndir? 

                 

Bir insanoğluna qəsd etməmişəm, 

Yeməmiş, içməmiş məsd etməmişəm, 

Çevirib astarı üst etməmişəm, 

Salırsan bəs məni zora, nədəndir? 

 

Bir insanoğlunu salmadım dara, 

Vurmadım qəlbinə sağalmaz yara, 

Salmadım qurğuya, salmadım tora, 

Salırsan bəs məni tora, nədəndir? 
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Çoxunun dadına kara gəlmişəm, 

Bilmədim heç necə, hara gəlmişəm? 

Dağlar zirvəsinə qara gəlmişəm,  

Gəlmirlər bəs mənə kara, nədəndir?      
 

Meylimi salmadım yamanlıqlara, 

Çisginə, tufana dumanlıqlara, 

Salmadım könlümü gümanlıqlara, 

Edirsən günümü qara, nədəndir? 
 

Namərdlə, nakəslə dilbir olmadım, 

Sazişə girərək əlbir olmadım, 

Canhacan olmadım, sirbir olmadım, 

Etmirsən dərdimə çarə, nədəndir? 
 

Cibimdə, əlimdə pul azlıq edir, 

Tapılmır daş-qaşım, ləl azlıq edir, 

Manat, qəpik-quruş bil azlıq edir,  

Eyləyir üzümü qara, nədəndir? 
 

Hər nə desən bağlarımda var indi, 

Aranımda, dağlarımda var indi,  

Butağımda, tağlarımda var indi, 

Görünmür bəs indi ura, nədəndir? 

                 

Əzəl gündən mən uymadım paraya, 

Aldanmadım bərbəzəkli saraya, 

Düşmədim bu yolda küyə, haraya, 

Sussayır qanıma para, nədəndir? 
 

Mənki yaşamağın həvəsindəyəm, 

Yaratmaq, yaşatmaq bəhs-bəhsindəyəm, 

Eşqin, məhəbbətin nəfəsindəyəm, 

Titrəyir ayağım gora, nədəndir? 
 

Bir insanoğlunu ağlatmamışam, 

Qapı-bacasını bağlatmamışam, 

Çəkib sinəsini dağlatmamışam, 

Salırlar bəs məni zara nədəndir? 

 

                                      Cəmil Əkbər 30. 07 – 1986                                   
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252. NƏDƏNDİR? 
 

Bilmirəm bu könlüm niyə gülməyir? 

Bu azğın könlümə çarə nədəndir? 

İnsan həmişəlik kama yetməyir, 

Gül də qismət olur xarə, nədəndir? 

 

Həyat nərdibanı gör nə mizandır, 

Birisi enəndir, biri qalxandır, 

Bu həyatki vardır, axır tufandır, 

Görünür gözümə qarə, nədəndir? 

 

Könlümün simini qırıb atdılar, 

Səs edib yuxudan tez oyatdılar, 

Dəyərimdən məni ucuz satdılar, 

İnsanı aldadır parə, nədəndir? 
 

                         Cəmil Əkbər  1956               
                

253.  NƏDƏNDİR? 
 

Evlər yıxıb, qapıları bağlamaq, 

Qan qaraldıb, sinələri dağlamaq,   

Vardan-haldan aşıb-daşıb çağlamaq,   

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 

 

Ülfətləri, ünsiyyəti korlamaq, 

Ürəkləri, hissiləri zorlamaq,  

Odu vurmaq, közü qoymaq, qorlamaq, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 

 

Hardan oldun belə fərli balalar? 

Cəsarətli, çox hünərli balalar?  

Şan-şöhrətli, şərafətli balalar? 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 

 

Özü güclü, sözü güclü dayılar, 

Qolu güclü, dizi güclü dayılar,  

Astarı yox, üzü güclü dayılar,  

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 
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Hardan belə dərs almısız “kamallı”? 

“Düşüncəli”, “dərrakəli”, “amallı”? 

“Çox dözümlü”, “dəyanətli”, “samballı”? 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 

 

Meşələrdə əlik dolu talalar, 

Daşda kəklik, cücələr var balalar, 

Göllərdəki qubaqazlı sonalar, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 

 

Sanmayınki ali irqə çatmışız? 

Təşkilata, belə firqə çatmışız? 

Min oyuna, min bir sirkə çatmışız? 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 

 

Pul-para da dövriyyədən qurtarıb, 

Xərcləməyə, xeyir şərdən qurtarıb,  

Cəmaətdən, bu bəşərdən qurtarıb, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 

 

Kimdi deyən qazanmısız savabı? 

Saxladınız, kirələdiz ərbabı? 

Vədə gəlib verməlisiz cavabı? 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir. 

 

Ürəklərin küdurəti, hiddəti, 

Acıq dolu, qəzəb dolu hiddəti, 

Cəryan edən, tüğyan edən şiddəti, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 

 

Nə əkmisən, biçəcəksən deyirlər, 

Nə tökmüsən, içəcəksən deyirlər, 

Vaxtın çatıb, köçəcəksən deyirlər, 

Sizə çatır, bizə çatmır, nədəndir? 

 

                                Cəmil Əkbər 14. 07 – 1987       
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254. NƏDƏNDİR? 
 

Hər insanoğlunun öz başı vardır, 

Düşünmür, dərk etmir, qanmır nədəndir? 

Öz fikir-xəyalı, öz huşu vardır, 

Xətiri-hörməti sanmır nədəndir? 

 

Gedib uzaqlarda, qürbətdə gəzir, 

Qərəzdə, qisasda, hiddətdə gəzir, 

Kində-küdurətdə, nifrətdə gəzir, 

Məhəbbət bağına qonmur nədəndir? 

 

Ünsiyyət-ülfətdə soyuqluq edir, 

Dönüb müqəvvaya oyuqluq edir, 

Sanırki sərvaxtdır, duyuqluq edir, 

Düşsədə şaxtaya donmur, nədəndir? 

 

Dünya alışsada bir tükü yanmır, 

Gəlib hərəkətə əsla tərpənmir, 

Nə heyrət etməyir, tükü ürpənmir, 

Nə od alıb, nə də sönmür nədəndir? 
 

                                Cəmil Əkbər 27. 10 - 1998 

 

 255. NƏDƏNDİR? 

 

Bu dünyanın hər ağrısı, əzabı, 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

Haq-divanda sorğu-sual, cavabı, 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

Bu bəşərin hər qayğısı, zəhməti, 

Ömürboyu ediləsi xidməti, 

Sədaqəti, səxavəti, mürvəti, 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

Böyük-kiçik, el yolunu gözləmək, 

Ay nədirki, il yolunu gözləmək,  

İnsanlığın bil yolunu gözləmək,  

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 
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Yıxılanın qollarından yapışmaq, 

Dar ayaqda dada yetmək, tapışmaq, 

Bərkdə-boşda, yürüşlərdə ötüşmək, 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

El dərdini çəkə-çəkə qocalmaq, 

Bu yollarda zəfər çalmaq, bac almaq, 

Kişi kimi ad-san almaq, ucalmaq, 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

Ariflərin, müdriklərin sözləri, 

Babaların saldıqları izləri, 

Abırları, həyaları, üzləri, 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

Görə-görə bəzi gözlər kor olub, 

Qulalarda piy bağlayıb, kar olub, 

Düz danışmaq görən niyə ar olub? 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

Bu ellərin ürəkdolu həvəsi, 

Arzu-istək, məhəbbətin gur səsi, 

Yerə-göyə lərzə salan nəfəsi, 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

Ədalətin, həqiqətin zarıncı,  

İnsanlığın, ləyaqətin zarıncı,  

İnsaf-mürvət, kəramətin zarıncı, 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

Nakam qalan ürəklərin sədası, 

Nəcib arzu-diləklərin sədası, 

Gilavari küləklərin sədası,  

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

İnsanlığın yolaqları, izləri, 

Enişləri, yoxuşları, düzləri, 

Baxışları, nəzərləri, gözləri, 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 
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Səbəb nədir, düz danışmaq, düz demək? 

Səksən nədir, doxsan nədir, yüz demək? 

Könülləri yandırası köz demək? 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

İlahinin bəxş etdiyi kamalı, 

Vicdan, məslək, əqidəsi, amalı, 

Hər yöndəmi, boy-buxunu, camalı, 

Bizə çatır, sizə çatmır, nədəndir? 

 

                                      Cəmil Əkbər 
 

 

 256. VƏFASIZLIQ NƏDƏNDİR?  

 

Qulaq as sözümə vəfasız yarım, 

Söylə, vəfasızlıq görüm nədəndir? 

Səndə oldu bütün var, ixtiyarım, 

Söylə, vəfasızlıq görüm nədəndir? 

 

Dözdümki nazına olma vəfasız, 

Zimistan yazına olma səfasız,  

Səndə əməyim var, olma insafsız, 

Söylə, vəfasızlıq görüm nədəndir? 

 

Sinəmdə titrəyir ürəyim mənim, 

Soyuqdan qovuşub kürəyim mənim,  

Niyə puça çıxır diləyim mənim,  

Söylə, vəfasızlıq görüm nədəndir? 

 

Dağların başını bürüyüb sis, qar, 

Ürəyi çürüdür hərgün intizar, 

Cəmilə sözünü söyləsən əgər, 

Desən vəfasızlıq görüm nədəndir? 

 

                                 Cəmil Əkbər 1955 
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257. QANANLARA 

 

Nəqədər söz yazıb, şeirlər dedim, 

Mənanı, mətləbi düz qananlara. 

Xalqıma verməyə xeyirlər dedim, 

Əfsus ki, çatmadı sözqananlara. 

 

Nəqədər dedimsə əsər etmədi, 

Bir fayda vermədi, səmər etmədi,  

Ovxara gətirib kəsər etmədi, 

Mükafat almadı, nəmər etmədi, 

Dayaz düşünənə, üz qananlara. 

 

Sözümü cahillər, nadanlar uddu, 

Təlimdən yarımçıq dadanlar uddu, 

Addımı tərsinə adanlar uddu, 

Çatmadı işarə, göz qananlara. 

 

Dedim söz bağımın ormanı ola, 

Qövr edən dərdlərin dərmanı ola,  

Hökmü düz çıxaran fərmanı ola,  

Dərk edib anlayan tez qananlara. 

 

Özüm də bilmədim necə yazım ki? 

Necə yaraşdırıb, necə düzüm ki? 

Seyredib aləmi necə sezim ki? 

Dadsız görünməsin duz, qananlara. 

 

Heyif ki, tapmadım söz sərrafımı, 

Fəhm-fərasətin düz sərrafını, 

Məsləkin, vicdanın öz sərrafımı, 

Oğul tanıyana, qız qananlara. 

 

                      Cəmil Əkbər 24. 06 -1992 
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258. BAKI 
 

Zaman-zaman sorağını almışam,                             

Əhdi-sədaqəti qocaman Bakı.                                  

Gül hüsnünün xəyalına dalmışam,                           

Ülfət-ünsiyyəti qocaman Bakı.242                               

                          

Baxıb sənə ilhamımı alıram, 

Seyrə çıxıb xəyallara dalıram,   

Şərəfinə min bir hava çalıram, 

Zəhməti, xidməti qocaman Bakı. 
 

Övlad kimi qucağında boy atdım, 

Səs-küy edib yatanları oyatdım, 

Arzu- məqsədimə burada çatdım, 

Odu, hərarəti qocaman Bakı.243       
                            

Hünərinə, zəhmətinə min əhsən,                               

Saya gəlməz xidmətinə min əhsən,                           

Nəzərinə, diqqətinə min əhsən,                                 

Fəhmi, fərasəti qocaman Bakı.244 
 

Hünərini oba bilir, el bilir,                                        

Keçən aylar, qərinələr, il bilir,                               

Muğan bilir, Şirvan bilir, Mil bilir,  

Ülvi ləyaqəti qocaman Bakı.245                                  

 
242 II variant             Gəlmişəm ən əziz mehmanın olum,  

Ülfət-ünsiyyəti qocaman Bakı.                          

Düşünüb, dərk edən, qananın olum,  

Əhdi-sədaqəti qocaman Bakı.          
243 II variant             Xəzərinin laylasında boy atdın,                                

Qəflətlərdə yatanları oyatdın,                                   

Sandın ki, müqəddəs arzuna çatdın,                         

Ay mehri-ülfəti qocaman Bakı.                                
244 II variant              Öz hünərin, zəhmətinlə ucaldın, 

Zəfər çalıb dönə-dönə bac aldın, 

Ad qazandın, san qazandın, tac aldın, 

Fəhmi, fərasəti qocaman Bakı. 
245 II variant             Hünərini oba bilir, el bilir,        

Muğan bilir, Şirvan bilir, Mil bilir, bilir,       

Neçə-neçə qərinələr, il bilir,                                                        

Şərəfi-şöhrəti qocaman Bakı. 
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Tarixi keçmişin zəmanətisən,      

Zamandan-zamana əmanətisən,                             

Dözümü, durumu, dəyanətisən,                             

Şərəfi-şöhrəti qocaman Bakı.246                                
 

Mayın səhərindən oyanmısan sən, 

Al şəfəq nuruna boyanmısan sən,  

Şərqin qapısında dayanmısan sən, 

Hökmü, sədarəti qocaman Bakı. 
 

Qobustan dağları qardaşın olub, 

Möhtəşəm “Qız qala” sirdaşın olub,                      

Xəzərin suları gözyaşın olub,   

Eşqi-məhəbbəti qocaman Bakı.                                
 

Odlar diyarımda, şahanə şəhər,                            

Görmə nəs günləri, çəkməynən qəhər,                    

Döysün qapınızı hər nurlu səhər,                             

Odu-hərarəti qocaman Bakı.247                                            
 

Cəmiləm, sinəndə murada çatdım,             

Elmə, mərifətə burada çatdım,                   

Bağbantək bağ saldım, bara da çatdım,    

Arzusu, niyyəti qocaman Bakı.248  
 

                                           Cəmil Əkbər  21-24. 07 -1987                                         

 
246 II variant             Tarixi keçmişin əmanətisən, 

Əsrdən-əsirə zəmanətisən,       

Səadət çağrışı, bəyanətisən, 

Dəyəri, qiyməti qocaman Bakı.                                  
 

247 II variant             Ay odlar diyarı, başına dönüm, 

Tarix yola salıb, yaşına dönüm, 

Torpağına dönüm, daşına dönüm, 

Ülvi ləyaqəti qocaman Bakı.                                  
248 II variant             Cəmilin qəlbinin saf niyyəti var,  

Dostluqda ilqarı, sədaqəti var, 

İnsafı, mürvəti, mərhəməti var, 

Arzusu, niyyəti qocaman Bakı. 
 

    III variant             Mayın səhərindən ayılmısan sən,     

Car olub hər yana yayılmısan sən,   

Tanınıb, seçilib  sayılmısan sən,       

                                  Arzusu, niyyəti qocaman Bakı 
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 259. QANMAYIR 
 

Nəqədər desən də, deməsən də sən, 

Qanmazlara qan deməklə qanmayır. 

Döysəndə, söysəndə, söyməsəndə sən, 

Qanmazlara qan deməklə qanmayır. 
 

Deyib-danışmağın əsəri yoxdur, 

Küsüb-barışmağın səməri yoxdur,  

Gəlməyir sorağı, ətəri yoxdur, 

Qanmazlara qan deməklə qanmayır. 
 

Dəyirman işləyir, daşı ağrıyır, 

Çaxçağın havayı başı ağrıyır, 

Tutulub qabağı, qaşı ağrıyır, 

Qanmazlara qan deməklə qanmayır. 
 

Nəçoxdu dünyada dərisi qalın? 

İrəlisi qalın, gerisi qalın,  

Tapılmır dərdinə çarəsi, qalın, 

Qanmazlara qan deməklə qanmayır. 
 

Əzəldən dünyanı belə görmüşəm, 

Qananı qanmaza kölə görmüşəm, 

Deməklə gəlməyir ələ görmüşəm, 

Qanmazlara qan deməklə qanmayır. 
 

Dünya yaranıbdır yaxşılı-pisli, 

Günəşli, dumanlı, tüsdülü, hisli, 

İnsaflı-mürvətli, bədxahlı, nəsli, 

Qanmazlara qan deməklə qanmayır. 
 

Dünyanın gözəli, çirkini də var, 

Sadəsi, lovğası, nikbini də var, 

Qəmgini, küsgünü, bədbini də var,  

Qanmazlara qan deməklə qanmayır. 
 

Havayı ağartma başını, Cəmil! 

Axıtma gözünün yaşını, Cəmil! 

Sarsıtma xəyalı, huşunu, Cəmil! 

Qanmazlara qan deməklə qanmayır. 
 

                             Cəmil Əkbər 11. 05 – 1993 
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 260. ƏSİRGƏMƏYNƏN 
 

İlahi nəqədər varsa nemətin? 

Hörmət sahibinə əsirgəməynən. 

Var-halı, dövləti, hərcür sərvəti? 

Mürvət sahibindən əsirgəməynən. 
 

Könülxoşluğunu, cansağlığını, 

Şərəf sağlığını, şan sağlığını, 

Alınaçıqlığı, üz ağlığını, 

Qeyrət sahibindən əsirgəməynən. 
 

Açılsın üzünə səadət bağı, 

Çəkməsin sinəsi dərd, düyün, dağı, 

Olmasın nə könül, nə göz dustağı, 

Şöhrət sahibindən əsirgəməynən. 
 

Kəsmə qabağını, qoy çıxsın başa, 

Qalxsın zirvələrə dağ aşa-aşa, 

Toxunub gəmisi dəyməsin daşa, 

Xidmət sahibindən əsirgəməynən. 
 

Qoyma hər yetəni başa çıxmağa, 

Payızdan addayıb, qışa çıxmağa, 

Çəkilib üzüyə, qaşa çıxmağa, 

Hikmət sahibindən əsirgəməynən. 
 

Yaşayıb, yaratsın o ürəklər ki? 

O arzu-istəklər, o diləklər ki? 

O qollar, o əllər, o biləklər ki? 

Riqqət sahibindən əsirgəməynən. 
 

Yayılsın hər yana mərdlərin səsi, 

Çoxalsın dəstəsi, çoxalsın dəsi, 

Sönməsin bir an da, eşqi-həvəsi, 

Diqqət sahibindən əsirgəməynən. 
 

Cəmilin ellərdə sədası qalsın, 

Batmasın ümmanda adası, qalsın, 

İşləsin əmiri, nidası qalsın, 

Zəhmət sahibindən əsirgəməynən. 
 

                   Cəmil Əkbər 31. 07 – 1994                                            
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 261. NANIKOR GƏDƏ 

 

Nəqədər yaxşıya pis deyən gördüm? 

Bədxah deyən gördüm, nəs deyən gördüm? 

Nəqədər çox imiş nanıkor gədə? 

Övladı bəşərə ziyankar gədə. 249 

 

Hörməti-izzəti atır bir anda, 

Vicdanı, məsləki satır bir anda, 

Aranı-bərəni qatır bir anda, 

Nəqədər çox imiş nanıkor gədə? 

Övladı bəşərə ziyankar gədə?250  

 

Edilən yaxşılıq yadından çıxır, 

Xainlik, xəbislik qəlbini sıxır, 

Qurulan sarayı uçurub yıxır, 

Nəqədər çox imiş nanıkor gədə? 

Övladı bəşərə ziyankar gədə?251   

 

Nəqədər yesə də görmədim deyir, 

Bağ saldım, bir gilə dərmədim deyir, 

Gəlmədim, getmədim, girmədim deyir, 

Nəqədər çox imiş nanıkor gədə, 

Övladı bəşərə ziyankar gədə?252 

  

İlahi nəqədər gözlər kor imiş? 

Fikirlər, xəyallar, sözlər kor imiş? 

Yolaqlar, cığırlar, izlər kor imiş? 

Nəqədər çox imiş nanıkor gədə? 

Övladı bəşərə ziyankar gədə? 
 
 

 
249 II variant             Nəqədər yaxşıya pis deyən gördüm? 

İnad deyən gördüm, nəs deyən gördüm? 

Utanmır, qızarmır nanıkor gədə,  

Övladı bəşərə ziyankar gədə. 
250 Övladı bəşərə stəmkar gədə. 
251 Şər-böhtan uyduran, fitnəkar gədə. 
252 Parazit, həşərat, müftəxor gədə. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 488 

 

Gözəl zəmanəni əldən verdilər, 

Obadan aldılar, eldən verdilər,  

Bülbülü ayırıb, güldən verdilər, 

Nəqədər çox imiş nanıkor gədə? 

Övladı bəşərə ziyankar gədə?253  
 

Nəqədər qanmayan, qanan tapıldı, 

Ellərin dərdinə yanan tapıldı, 

Xətiri-hörməti anan tapıldı, 

Nəqədər çox imiş nanıkor gədə? 

Övladı bəşərə ziyankar gədə?  

                                        Cəmil Əkbər 11. 03 – 1993 

262. SAYAN VAR 
 

Həyasızlıq ayaq alıb yeriyir, 

Nə abırı, nə isməti sayan var. 

Kainatı başdan-başa bürüyür, 

Nəcabəti, nə xisləti sayan var. 
 

Gədəoğlu gədəliyin bildirir, 

Nasazlığın, zədəliyin bildirir, 

El-obanı özlərinə güldürür,  

Nə namusu, nə qeyrəti sayan var. 
 

Ev-eşiyi, ciblərini doldurur, 

Öz qarnını dəbərtdirir, qaldlrlr, 

Nə istəsə o havanı çaldırır,254 

Nə xalqını, nə xisləti sayan var. 
 

Əhli-halı lağa qoyur nadanlar, 

El varını sümürənlər, udanlar, 

Tərbiyəni dadar doymaz dadanlar, 

Nə zəhməti, nə xidməti sayan var. 
 

Haqqı-saylar itib-batıb arada, 

Namərdoğlu yetişməyir kara da, 

O səbəbdən qövr eyləyir yara da, 

Nə xətiri, nə hörməti sayan var. 
 

253 Şər-böhtan danışan, fitnəkar gədə. 
254 İstədiyi havaları çaldırır. 
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Sədaqətdən, səxavətdən əsər yox, 

İnsanlıqdan, ləyaqətdən əsər yox, 

Ədəb-ərkan, mərifətdən səmər yox, 

Nə insafı, nə mürvəti sayan var. 

 

Dəbə minib lovğalıqlar, ədalar, 

Yalan-yanlıc, oğrun, doğrun sədalar, 

Başımıza oyun açır gədalar, 

Nə məzmunu, nə hikməti sayan var. 

 

Belə dərdə bağrı çatlar daşın da, 

Qara qalmaz bircə tük də başında, 

Üzü gülməz baharın da, qışın da, 

Nə xahişi, nə minnəti sayan var. 
 

Qalınlaşıb qabırğalar nədənsə? 

Hiss eləmir sağır qalar nədənsə? 

Nə qorxutmur, nasırqalar nədənsə? 

Nə öyüdü, nəsihəti sayan var. 
 

Hamı indi nədəndirsə keyləşib? 

Xəsisləşib, acgözləşib, səyləşib? 

Yeyib-içib, harınlaşıb bəyləşib? 

Nə məzəmmət, nə töhməti sayan var. 

 

Yerlibazlıq bürüyübdür elimi, 

Soldurubdur çəmənimi, çölümü, 

Bu səbəbdən xalqım çəkir zülümü, 

Nə qüvvəni, nə qüdrəti sayan var. 
 

Tamahkarlar özlərinə gəlmirlər, 

Yolağına, izlərinə gəlmirlər, 

Doğru fikir, sözlərinə gəlmirlər, 

Nə dövləti, hökuməti sayan var. 
 

Belə getsə pozulacaq halımız, 

Yoxa çıxıb, qıt olacaq malımız, 

Çatmayacaq dövlətimiz, varımız, 

Nə şərəfi, nə şöhrəti sayan var. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 490 

 

Çox şükür ki, zaman gəlib dəyişir, 

Maya tutur, dələmə də üyüşür, 

Yaxşı-yaman birbirilə döyüşür, 

Əvvəl-axır nihayəti sayan var. 
 

Cəmil Əkbər fikir çəkmə, qəm yemə, 

Hər yetənə böhtan atıb, kəm demə. 

Yəqin qurğu belə imiş sən demə, 

Nə böyüyü, nə kiçiyi sayan var. 
 

Cəmil Əkbər  

263. ÇAĞIM OLA 
 

Təmənna eylərəm çərxi-fələkdən, 

Həmişə köklənən zil çağım ola. 

Qadiri-Sübhandan, huri-mələkdən, 

Darçın çağım ola, hil çağım ola. 
 

Gedə zimistanım, gələydi yazım, 

Oxuna sözlərim, çalına sazım, 

Ellərə yayıla şirin avazım, 

Bülbül çağım ola, gül çağım ola.  
 

Eldən ilham alıb çoşa biləydim, 

Çıxıb əndazədən aşa biləydim,  

Çoşğun çaylar kimi daşa biləydim, 

Araz çağım ola, Nil çağım ola. 
 

Gəşt edib hər yanı gəzə biləydim, 

Çəkib kef-damağı, məzə biləydim, 

Hünər meydanında dözə biləydim, 

Dərya çağım ola, göl çağım ola. 
 

Xəzana qərq olub solmaya gülüm, 

Nitqim tutulmaya, susmaya dilim, 

Sərraf bazarında işləyə əlim, 

Çəmən çağım çağım ola, çöl çağım ola. 
 

İtirib qüvvəmi yorulmayaydım, 

Şirətək çəkilib sorulmayaydım, 
Sısqa bulaq kimi qurumayaydım, 

Leysan çağım ola, sel çağım ola. 



491 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD 

 

 
 

 

Xoş keçə növrağım pozulmayaydı, 

Bir misqal, bir gilə azalmayaydı, 

Sözlərim tərsinə yozulmayaydı, 

İnci çağım ola, ləl çağım ola. 

 

Dayağın el ola ay Cəmil Əkbər, 

Dünyadan ilhamı al Cəmil Əkbər, 

Könüllər mülkündə qal Cəmil Əkbər,  

Muğan çağım ola, Mil çağım ola. 
 

                              Cəmil Əkbər 10. 08 – 1994 

 

264. DÜZ OLA 
 

Ömürboyu oturaram, duraram, 

Abır, həya, ismətindən düz ola. 

Yolunda da mən özümü yoraram, 

Eysüd əmib, xislətindən düz ola. 

 

Qurbanı olaram, can da deyərəm, 

Oxudub, öyrədib, qan da deyərəm, 

Qədirbilən bir insan da deyərəm, 

İbtidadan niyyətindən düz ola. 

 

Cəfasına səbr eyləyib dözərəm, 

Ölənəcən canımı da üzərəm, 

Məcnun kimi dağı-daşı gəzərəm, 

Məna, məzmun, hikmətindən düz ola. 

 

Uğrunda cismimi verərəm fəda, 

Etmərəm heç zaman lovğalıq, əda, 

Ad-san qazanaram, çıxarram səda,255   

Ar-namusdan, qeyrətindən düz ola. 
 

                                            Cəmil Əkbər 
                                                

 
255 Koroğlusayağı çıxarram səda, 
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265. AZƏRİLƏR VƏTƏNİNDƏ, ELİNDƏ 

 

İnsanoğlu birbirinə qəsd edir, 

Azərilər vətənində, elində. 

Yeməmişdən, içməmişdən məsd edir, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Soxub xortumunu qanını alır, 

Üzür bədənini, canını alır, 

Çəkir şirəsini, şanını alır, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Nə xətiri, nə hörməti sayan var, 

Nə insafı, nə mürvəti sayan var,  

Nə xalqını, nə milləti sayan var, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Qulluq artıb, xidmət artıb tamaha, 

Meyl edirlər qəbahətə, günaha, 

Baxan yoxdu gələcəyə, sabaha, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Soyanlara, soyulana nəzər sal, 

Mal yerinə qoyulana nəzər sal, 

Günahları yuyanlara nəzər sal, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Baxan yoxdu abır, həya, ismətə, 

Halal çörək, halal tikə, qismətə, 

Soykökünə, nəcabətə, xislətə, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Çalıb-çapan, var toplayan kef edir, 

Özü üçün gör nəyaman nəf edir? 

Bir deyən yox, “zalım oğlu səhv edir”, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Yanan yoxdu məzlumların halına, 

Sıxılanın, üzülənin halına,  

Candan doyub bezənlərin halına, 

Azərilər vətənində, elində. 
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Çox danışsan inciyərlər, küsərlər, 

Tufan olub, boran olub əsərlər, 

Bacarsalar dodağını kəsərlər, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Utanan yox nə namusdan, nə ardan, 

Nə taytuşdan, nə yoldaşdan, nə yardan, 

Nə etibar, nə etiqad, ilqardan, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Baxıb-baxıb əsəblərim zorlanır, 

Hiss-həyəcan yerbəyerdən korlanır, 

Od içində, köz içində qorlanır, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Nə insafdan, nə mürvətdən əsər yox, 

Nə abırdan, nə ismətdən xəbər yox, 

Qanun-qayda, nə kəsmətdən səmər yox, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Haqqa, ədalətə hamı kəc baxır, 

Hiylə baxır, kələk baxır, kəc baxır,  

Zalım baxır, inad baxır, öc baxır, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

Meydan açıb sərsərilər, dəlilər, 

Baş qaldırıb həşarətlər, zəlilər, 

Dəryalardan xərac alır gəmilər, 

Azərilər vətənində, elində. 
 

                                   Cəmil Əkbər 
 

  266. EYLƏR! 

 

Hər yetənə gəl dayəlik eyləmə, 

İtirib zəhməti zay eylər-eylər! 

Kölgə salıb çox sayəlik eyləmə, 

Əyib qamətini yay eylər-eylər! 
 

Eləki böyüdü qədrini bilməz, 

Şəninə darılar, sevinməz, gülməz, 

Xətirdən, hörmətdən utanmaz, ölməz, 

Səni gədalara tay eylər-eylər! 
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Görərsən axırda zəhmətin itdi, 

Bağ saldın, yerində kol-koslar bitdi, 

Sovruldu havaya, fəzaya getdi, 

Axıdıb gözyaşın çay eylər-eylər! 

 

Axır aqibəti belədir səyin, 

Nadanoğlu nadan, keyoğlu keyin, 

Nə inci, gileylən, nədəki deyin, 

Gedib toy düyündə vay eylər-eylər! 

 

Dar gündə uzaşar, dadına çatmaz, 

Qohumuna çatmaz, yadına çatmaz, 

Ünvanına çatmaz, adına çatmaz, 

Nə səsə-səmirə, hay eylər-eylər! 

 

Ay Cəmil, çox etsən bədinə dinər, 

Bədinə alışıb, bədinə sönər, 

Dolanıb, hərlənib bədinə dönər, 

Haqqını-sayını pay eylər-eylər! 
 

                                  Cəmil Əkbər 27. 09 -1987             
     

 267. NƏ QƏLƏT EYLƏR? 
 

Acgözlər, hərislər oqədər artıb, 

Yalquzaq yanında nə qələt eylər? 

Xainlər, xəbislər oqədər artıb,256     

Dəvələr yanında nə qələt eylər?257     

 

Dünyanın oqədər dələduzu var,                          

Ar-namus bilməyən oğlu-qızı var,                       

Ürəyi daş-dəmir, qəlbi buzu var,     

Tülkülər yanında nə qələt eylər?258 

 
256 “Alim” var,  görünür qanan donunda, 
257 Naşılar yanında nə qələt eylər? 
258 İkinci variant:             Adamlar içində oqədər bic var, 

Oqədər sərsəri, kəmağıl, gic var, 

Haqqa-ədalətə oqədər öc var, 

Tülkülər yanında nə qələt eylər? 
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Acgözlər, hərislər oqədər artıb? 

Nanəcib, naqislər oqədər artıb? 

Xainlər, xəbislər oqədər artıb? 

Quldurlar yanında nə qələt eylər? 

 

Nəqədər qısqancı, qorxaqları var?                 

Kəmağıl, kütbeyin, axmaqları var?                 

Gicbəsər, dəngəsər, sarsaqları var?                  

Dovşanlar yanında nə qələt eylər?259 

 

Ülfət-ünsiyyəti korlayan da var,  

Hissi-həyəcanı zorlayan da var,  

Yandıqrıb qəlbləri qorlayan da var,  

Nadanlar yanında nə qələt eylər? 

           

Kol kimi yollarda bitənlər də var,                    

Gözlərdən, könüldən itənlər də var,                 

Qınına çəkilib yatanlar da var,                         

Kirpilər yanında nə qələt eylər?260 

 

Aranı-bərəni qatanlar da var,                                          

Bədəməl törədib, tutanlar da var,             

Bu yolla məqsədə çatanlar da var,                                 

Şeytanlar yanında nə qələt eylər?261 

 
259 İkinci variant:             Mərd igid yanında qorxaqlar da var, 

Nadanlar, cahillər, axmaqlar da var,      

Yelbeyin, dəngəsər, sarsaqlar da var, 

Dovşanlar yanında nə qələt eylər? 
 

260 İkinci variant:              Öz qını içində yatanlar da var,                            

                                            Günbəgün çoxalıb, artanlar da var, 

                                            Əllərə-ayağa batanlar da var, 

                                        Kirpilər yanında nə qələt eylər? 

261 İkinci variant:                Aranı-bərəni qatan oqədər, 

 Mərdləri-namərdə satan oqədər, 

 Arzuya, istəyə çatan oqədər, 

 Şeytanlar yanında nə qələt eylər? 
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Özünə bürc, qala yapanlara bax, 

Nəzərdən, diqqətdən sapanlara bax,  

Dağıdıb-talayan, çapanlara bax,  

Cəlladlar yanında nə qələt eylər? 
 

Oqədər çoxalıb ürək sıxanlar? 

Xalqın taleinə qənim çıxanlar? 

Düşüb qapılara nəzir yığanlar? 

Seyidlər yanında nə qələt eylər? 
 

İgidlər nəyaman gözdən düşübdür?                   

Yolaqdan, cığırdan, izdən düşübdür?                  

Söhbətdən düşübdür, sözdən düşübdür?            

Gədələr yanında nə qələt eylər?262 
 

Hər yolnan ötənlər başa çıxıbdır, 

Dırmaşıb zirvəyə, qaşa çıxıbdır, 

Etməyib bir tövbə, haşa çıxıbdır, 

Dahilər yanında nə qələt eylər?263 
           

Hər yetən qurumsaq vara çatıbdır,                       

Xoruztək dırmaşıb tara çatıbdır,                         

Özü də bilməyir hara çatıbdır?                            

Mülkədar yanında nə qələt eylər?264  
 

Xalqdan nə çəkinən, nə utanan var,  

Nə həya edən var, nə qızaran var,  

Nə xəcalət çəkən, nə bozaran var,  

Abırsız yanında nə qələt eylər? 

 
262 İkinci variant:               Nəqədər kişini heç eylədilər,  

 Silərək adını puç eylədilər,  

 Günah eylədilər, suç eylədilər, 

 Gədələr yanında nə qələt eylər? 
263 İkinci variant:                Hər yoldan ötənlər başa çıxıdılar, 

 Tələsik dırmaşıb qaşa çıxdılar,  

  Etməyib bir tövbə, haşa çıxdılar, 

  Alpinist yanında nə qələt eylər? 
264 İkinci variant:                Bir çoxu dövlətə, vara da çatdı,  

                                            Dostlara, tanışa kara da çatdı, 

                                            Qohuma, qardaşa, yada da çatdı, 

                                            Firoun yanında nə qələt eylər? 
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Gədələr tanımır hodağa nədir?                            

Qoruq nə, qaytaq nə, qadağa nədir? 

Nə nəzir, nə niyaz, sadağa nədir?                      

Firoun yanında nə qələt eylər?265 
 

Oqədər mərd igid xar olub gedib, 

Dünyası başına dar olub gedib,  

Adı bədnamlıqda car olub gedib, 

Xəzanı-gülüstan nə qələt eylər? 
 

Oqədər gözələ çirkin deyiblər? 

Matəmdə olsada nikbin deyiblər?  

Fəqirə, səqirə xudbin deyiblər? 

Eybəcər yanında nə qələt eylər? 
 

Oqədər yaxşını pis anlayıblar? 

Xain anlayıblar, nəs anlayıblar? 

Höcət anlayıblar, tərs anlayıblar? 

Ləzgilər yanında nə qələt eylər? 

           

Oqədər qaraya ağdı deyildi? 

Kiçik təpələrə dağdı deyildi? 

Kol-kosa, tikana bağdı deyildi? 

Qanqallar yanında nə qələt eylər? 

           

Nəqədər ustada xamdı dedilər? 

Sənətdə naşıdı, kəmdi dedilər?  

Kök ala bilməyib, bəmdi dedilər? 

Yarımçıq yanında nə qələt eylər? 
 

Oqədər igidin qeyrətsiz oldu? 

Şərafətsiz oldu, şöhrətsiz oldu? 

Cəsarətsiz oldu, cürətsiz oldu? 

Naxələf yanında nə qələt eylər? 

 
265 İkinci variant:               Anlaya bilmədi hodağa nədir?                     

 Qoruq nə, qaytaq nə, qadağa nədir? 

 Tamahı yanında sadağa nədir? 

          Fatehlər yanında nə qələt eylər? 
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Oqədər yaxşını pis anladılar, 

Bədxah anladılar, nəs anladılar, 

Höcət anladılar, tərs anladılar, 

                                                                                 Kifirlər yanında nə qələt eylər? 
 

Nəqədər çirkinlər gözəl göründü?                          

Şeirlər, dastanlar, qəzəl göründü?                            

Səndən də, məndən də əzəl göründü?                     

Hurilər, mələklər nə qələt eylər.266   

                            

Nəqədər nadana meydan açdılar? 

Gah o yana, gah bu yana qaçdılar? 

Zirvələrdə, səmalarda uçdular? 

Laçınlar yanında nə qələt eylər? 
 

Nəqədər kütbeyin başa çıxıblar? 

Əl-ələ veriblər, qoşa çıxıblar? 

Aşdılar həddini haşa çıxıblar? 

Əhli-hal yanında nə qələt eylər? 
 

Anasıqoçaqlar oqədər artıb?  

Quldurlar, qaçaqlar oqədər artıb? 

Nəfisi suçaqlar oqədər artıb? 

Fatehlər yanında nə qələt eylər? 
      

Oqədər gədəni çəkdilər başa? 

Aldılar nəzərə, gətdilər xoşa?267   

Verdilər fərəhi, verdilər qoşa? 

                                                                     Kişilər yanında nə qələt eylər? 
 

Sağsağan, qarğaya meydan açıldı, 

Gah o yana, gah bu yana uçuldu,268   

Zirvələrdən-zirvələrə qaçıldı, 

Şahinlər yanında nə qələt eylər? 
              

 
266 İkinci variant:      Nəqədər çirkinə gözəl dedilər? 

Şeirlər qoşdular, qəzəl dedilər? 

Səndən də, məndən də əzəl dedilər?              

Mələklər yanında nə qələt eylər? 
267 Qaldırıb qoydular lap uca döşə. 
268 Gözünə nur gəldi, işıq saçıldı, 
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Adamlar görmüşəm zəhər tuluğu, 

Qəm-qüssə tuluğu, qəhər tuluğu, 

Kəndin dağarcığı, kəhər tuluğu, 

İlanlar yanında nə qələt eylər? 

 

Adam var eləbil donuzsayağı, 

Məzlumdur, mütidir, kənizsayağı, 

Oxşadır özünü hənuz sayağı, 

Çoşqalar yanında nə qələt eylər? 

 

Əriş-arğac toxuynubdur xanadan, 

Çox gədələr yarıyıbdır anadan,   

Bilən yoxdur hansı kökdən, binadan? 

Atalar yanında nə qələt eylər? 

 

Arvadlar var ərlərindən zirəkdir, 

Dəvələr var nərlərindən ürkəkdir, 

Ayaqlar var, sərlərindən tüləkdir, 

Ərləri yanında nə qələt eylər?                                                          

 

Alim var ki, ünsiyyətdə nadandır, 

Haqqı-sayı sümürəndir, udandır, 

Addımını tərsəməssəb adandır, 

Çobanlar yanında nə qələt eylər. 

 

Oqədər çoxalıb dastan yazanlar?    

“Gülüstan” yazanlar, “Büstan” yazanlar?        

Ay Cəmil, qərəzlə-qəsdan yazanlar?                

Şairlər yanında nə qələt eylər?269                         
                   
 

                                                 Cəmil Əkbər  23-26.  05 – 1989 

 

 
269 İkinci variant:                   Oqədər artıbdır dastan yazanlar? 

Sədi tək “Gülüstan”, “Büstan” yazanlar? 

Qərəzlə, qisasla, qəsdən yazanlar? 

Ədiblər yanında nə qələt eylər?                         
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 268. BƏS EYLƏR  

Özgəsinin pisliyinə nə halət, 

Öz pisliyin özün üçün bəs eylər. 

Özgələrin nəsliyinə nə hacət? 

Öz nəsliyin özün üçün bəs eylər. 

 

Özgəsinin nifrətindən qorxma sən! 

Qəzəbindən, hiddətindən qorxma sən! 

Nə kinindən, küdrətindən qorxma sən! 

Öz nifrətin özün üçün bəs eylər.270    

 

Özgələrin qeybətindən diksinmə! 

Giley-güzar söhbətindən səksənmə! 

Təəccübü, heyrətindən pəsinmə! 

Öz qeybətin özün üçün bəs eylər.271  
 

Özgələrin söyməyindən incimə, 

Əzişdirib, döyməyindən incimə, 

Butağını əyməyindən incimə, 

Öz əməlin, qəbahətin bəs eylər. 
 

Özgələrin qisasından zaval yox, 

Oğrusundan, cəsusundan zaval yox,  

Qafasından, kasasından zaval yox, 

Xəsarətin özün üçün bəs eylər.272    
 

Özgələrin böhtanları neyləyər? 

İblisləri, şeytanları neyləyər?  

Aralığı qatanları neyləyər? 

Nəs adətin özün üçün bəs eylər.273  
 

Özgələrin kamalından nə fayda? 

Əqidəsi, amalından nə fayda?  

Görkəmindən, camalından nə fayda? 

Məharətin özün üçün bəs eylər.274  

 
270 Öz nifrətin, öz hiddətin bəs eylər. 
271 Öz gileyin, öz qeybətin bəs eylər. 
272 Özcə xətan, xəsarətin bəs eylər. 
273 Kəc fikirin, nəs adətin bəs eylər. 
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Özgələrin hörmətinə sığınma, 

İnsafına, mürvətinə sığınma,  

Şərəfinə, şöhrətinə sığınma, 

Öz hörmətin özün üçün bəs eylər.275  
 

Özgələrin sənətinə gül olma, 

Yanıb-yanıb ocağına kül olma,276   

Dərya olma, dəniz olma, sel olma, 

Öz sənətin özün üçün bəs eylər.277  

 

Özgələrin niyyətinə qoşulma, 

Xain, xəbis, diqqətinə tuş olma, 

Əqidəndə, məsləkində çaş olma, 

Öz düşüncən, öz niyyətin bəs eylər. 

 

Özgələrin xidmətinə daldanma, 

Fitnəsinə, hiyləsinə aldanma,  

Tay-tuş olma, yoldaş olma, yollanma, 

Öz xidmətin özün üçün bəs eylər.278    

 

Çoxlarının vəfasına inanma,  

Könülaçan havasına inanma, 

Loğmanına, davasına inanma, 

Cəsarətin özün üçün bəs eylər.279   

 

Mənanı, məzmunu diqqətində gör, 

Hissin-həyəcanın, riqqətində gör, 

Abırın, həyanda, ismətində gör, 

Öz zəhmətin özün üçün bəs eylər.280  

 

                                  Cəmil Əkbər 21. 05 - 1988 

                                                  

 
274 Öz bacarıq, məharətin bəs eylər. 
275 Öz xətirin, öz hörmətin bəs eylər. 
276 Yanıb-yanıb ocağında kül olma, 
277 Öz fəhimin, fərasətin bəs eylər. 
278 Öz zəhmətin, öz xidmətin bəs eylər. 
279 Öz hünərin, cəsarətin bəs eylər. 
280 Öz məzmunun, öz hikmətin bəs eylər. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- IV. CİLD | 502 

 

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),  “Cəmil Əkbər – 

III cild şeirlər” (2022), isimli altmış altı 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 – IV cild şeirlər” kitabı  

Hüquqşünas Əli İmamverdinin iyirmi üçüncü, Sənətşünaslıq elmləri doktoru, 

professor İlqar Cəmiloğlunun Azərbaycan ədəbi-mədəni, filoloji sahədə 

xalqımıza ərmağan etdiyi 67-ci əsəridir.  
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     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),  “Cəmil Əkbər – III cild şeirlər” (2022) isimli 22 kitabı Azərbaycan və 

Türkiyə ictimaiyyətinə təqdim olunmuşdur. Cəmil İmamverdioğlu Əkbərin 

95 illik yubileyi münasibəti ilə “Cəmil Əkbər – IV cild şeirlər” adlı kitabı 

Hüquqşünas Əli İmamverdinin Azərbaycan ədəbi-filoloji sahədə xalqımıza 

ərmağan etdiyi iyirmi üçüncü əsəridir. 
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