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ÖN SÖZ ƏVƏZİ 

 
 

Gənc istedadlı şairə və ciddi ədəbiyyatşünas-alim Sona 
Xəyalın Məmməd Araz yaradıcılığına həsr etdiyi “Dünya 
sənin, dünya mənim, dünya heç kimin” adlı araşdırmasını 
maraqla oxudum və elə mətnin ilk səhifələrindən qeyri-
ixtiyari yazının başlığına çıxardığım el deyimi yadıma 
düşdü: Zər qədrin zərgər bilər. 

2003 
ANAR 

f.e.d. xalq yazıçısı 
 
Sona Xəyalı mən şair kimi tanıyıram, "Azərbaycanın 

aşıq və şair qadınları" kitabının ikinci cildini hazırlayanda 
Sona Xəyalın da bir neçə şeirini ora daxil etmişdim. Bu 
ikinci cild indi hazırdır. Sonanın şeirəri də orada özü-
nəməxsus yer tutub.   

2001 
Əzizə Cəfərzadə 

f.e.d. xalq yazıçısı 
 

Qəzəldən göründüyü kimi, Sona Xəyalın sevgi aləmi 
xəyal deyil, real həyatdır, onun gözəllikləridir, həqiqi in-
sanlardır. Elə buna görə də onun həssas şair qəlbi romantik 
qəzəllərlə məhdudlaşa bilməzdi. O, yaşadığı anların tələb 
etdiyi poeziyasını (bu istər şən, istər kədərli olsun) qələmə 
almalı idi. Şair belə də etmişdir, onun qəzəllər “Divan”ında 
həyatın reallığı poeziya güzgüsündə aydın-aşkar görünür.... 
Sona Xəyal şairdir. O, təkcə qəzəl yazmamış, poeziyanın 
müxtəlif forma və vəznlərində də gözəl şeirlər yazmışdır. 
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Onun heca vəznində yazdığı qoşmalar, uşaqlar üçün yazdığı 
kiçik tərbiyəvi şeirlər də Sonanın şair ilhamından xəbər 
verir. Biz buraya Sonanın elmi əsərlərini də əlavə etsək, de-
yə bilərik ki, o bu dünyaya elm və ədəbiyyat üçün 
gəlmişdir.  

2004 
Balaş Azəroğlu 
f.e.n. xalq şairi 

 
Mən deyərdim, Sona Xəyal Maştağa sosial atmosferin-

dən orbitə çıxan ilk azərbaycanlı qızı, milli koloriti olan 
qadın yazıçımızdır. Heç kəsə gizlin deyil ki, vaxtilə 
istedadı, ilhamı, Tanrı vergisi olan qızlarımızın mətbuatda, 
televiziya ekranlarında çıxışları müşkül bir iş olmuşdu. Orta 
məktəbi bitirib ali təhsil ocaqlarına getmələri isə heç də 
həmişə mümkün olmurdu. 

Sona Xəyal Maştağa ədəbi mühitində ulduz kimi parladı. 
Biz bu qızın müasirləriyik. Böyük Ukrayna şairi İvan 
Franko vaxtilə ədəbi-siyasi-ictimai mühitdə vətəndaş yazı-
çının vəzifələrini müəyyənləşdirərkən deyirdi ki, aramızda 
bir “kişi” şair var, o da Lesya Ukrainkadır. Bu qəhrəman 
qadın şairin yaradıcılığı, ədəbi-ictimai mühitdəki mövqeyi 
İ.Frankonun ürəyindən idi. Mən Sona Xəyalda Lesya Ukra-
inkanın döyüşkən, dönməz təbiətini, torpağa bağlılığını, 
təəssübkeşliyini müşahidə edirəm. Və bu mənim üçün ol-
duqca xoşdur. Lakin o, Sona Xəyaldır. Azərbaycanlı qızıdır. 

2003 
Nəriman Həsənzədə 

f.e.n. xalq şairi 
 
Sona Xəyalın şeirlərində biz həyatın özünü görürük. Nə 

yaxşı ki, heç bir müstəsnalıq, heç bir yalançı pafos, dəb-
dəbə, lap yaradıcılığının ilk şeirlərindən belə onun diqqətini 
cəlb etməmişdir. O, mümkün qədər adi, sıravi, özünün 
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bilavasitə gördüyü, duyduğu, təsirləndiyi hadisə və insan-
lardan yazmağı xoşlayır. Şair sevgi-məhəbbət şeirlərində də 
bu yolla gedir; heç bir ideal eşqdən  söz-söhbət açmır, 
həyati, real, təbii hisslərini qələmə alır. O çalışır ki, insanlar 
arasındakı adi ünsiyyətdə, bir-birilə təmasda, yaxınlıqda 
belə, səmimi bir istək, insani bir məhrəmlik olsun və on-
lardakı şeiriyyəti, poeziyanı göstərə bilsin: onun qələmindən 
çıxan bütün şeirlərdə biz Belinskinin «hər şey poeziyanın 
predmeti ola bilər, hər şeydə poeziya var, onu yalnız tapmaq 
gərəkdir» kəlamının imkan daxilində tətbiqinə rast gəlirik. 
Odur ki, aşiq-məşuq arasında, dost-aşna arasında hər cür ya-
lana, hiyləyə, saxtakarlığa qarşı məhəbbət lirikasının hətta 
hissi-emosional  misraları arasından sızıb gələn bir etiraza, 
tənə və təhrikə də yer verildiyinin əyani şahidləri oluruq; bu 
qəbildən olan irili-xırdalı bütün yazılarında müəllif buna 
nail olmağa cəhd göstərir. 

2008 
Cəlal Abdullayev 

f.e.d. professor 
 
Çoxsahəli, çoxcəhətli yaradıcılıq fəaliyyətinə malik olan 

Sona Xəyal şair kimi lirikdir. Dərin, psixoloji lirizm onun 
şairlik dünyasının, şeir-sənət aləminin ən ümdə xassəsi, ən 
mühüm xüsusiyyətidir. Onun lirikası lirik «məni»ni, demək 
olar ki, bütün cəhətlərdən açıqlayır, arzu, xəyal və istək-
lərini, fikir, düşüncə və duyğularını, hiss və həyəcanlarını, 
bütövlükdə əhval-ruhiyyəsini ən münasib formalarda əks 
etdirir. Bu lirik «mən»-qəhrəman isə şairin, yəni Sona 
Xəyalın özüdür. Onun zahirən sakit bir ovqatla yazıldığını 
söyləməyə daha çox haq verən şeirlərində fikir, düşüncə və 
duyğuların daxili və dəruni bir gərginlikdən yarandığını 
söyləmək lazım gəlir. Bu baxımdan Sona Xəyalın şeirləri 
onun özünə çox bənzəyir. Onun sakit və səmimi baxışlar al-
tında narahat qəlbinin çırpıntılarını ilk təmasdan duymaq, 
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anlamaq asan deyil. Sona Xəyalın klassik əruzun müxtəlif 
bəhrlərində, hecada yazdığı şeirləri, sərbəst şeirləri də belə-
dir. Bu şeirlərdə qəlbin müxtəlif hallarını görə bilmək, hiss 
edə bilmək, duya bilmək üçün onları bircə dəfə yox, bəzən 
təkrar, hətta  dönə-dönə oxumaq lazım gəlir. Şairin elə şeir-
ləri var ki, ona hər dönüşdə, hər yeni oxunuşda yeni 
assosiasiyalar, intibalar oyatmış olur. Belə şeirlər 
müləlifinin könül dünyasının, ruhi vəziyyətinin, halının və 
istəyinin ifadəsi kimi daha güclü təsirə malik olur. 

2008 
Tofiq Hüseynoğlu 

f.e.d. professor 
Sona Xəyal lirik mövzuya adi həvəskar, təmtəraqlı söz 

yığını kimi baxmır, ictimai ideal yerinə dəbdəbəli obrazlar 
ifadələr, gurultulu pafoslar, dəbdə olan sahə terminləri 
işlətmir, fərdi məqamlar; hiss və duyğuları çılpaq şəkildə 
özü də qısa, gözlə görünən yaxın məsafəyə qədər daşımır. 
Hər bir lirik kəlama, tipik şəraitə, müasir psixoloji məqama 
uyğun məna verir, adi, düzgün seçilmiş söz materialı ilə 
müasir psixoloji düşüncənin obrazını yaratmaq istəyir. 

Sona Xəyal poeziyasında insan–zaman–məkan, daha çox 
bəxt–tale–ömür materialı ilə zənginləşir. İnsan zamanı, 
zaman insanı daima dialoqa çəkir. Ona görə də Sona Xəyal 
şeirində «Dünya» çox zaman əsas–baş obraz kimi çıxış edir. 
Şair bütün poetik materialını sinkretik xarakterdə olan 
dünyada axtarır. Daima dünya ilə sözləşir, hətta vuruşan 
vaxtları da olur. 

2008 
Abdulla Abbasov 

f.e.d. professor 
 
Kövrək duyğular şairi, yazıçı, istedadlı alim Sona Xə-

yalla һər dəfə söhbətləşəndə etiraf edirəm ki, daxilən zən-
ginləşirəm. Həyatın gündəlik sosial-məişət qayğılarından 
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uzaqlaşıram. Yüksək insani duyğu və düşüncələr ovqatı ilə 
köklənirəm. Dağ yamacları, ormanlar, çəmənliklər kimi һər 
bir insanın da özünəməxsus aurası vardır. Sonanın təbiə-
tindən yaranan aura şəfqət, qayğı, mərhəmət aurasıdır. Bu 
mühitdə həmsöhbət özünü çox rahat hiss edir, bütün pis-
liklərdən təmizlənmək istəyir. Bu xüsusiyyət onun poe-
ziyasına da xasdır.   

Allahşükür Qurbanov 
f.e.n. türkoloq 

 
Əsas qayəsi "dünya, Vətən, məhəbbət" olan Sona Xəyal 

yaradıcılığında oxucu öz istək və arzularının, özünü narahat 
edən problemlərin bədii ifadəsini tapır. Sona Xəyal hər 
şeydən əvvəl səmimi olub, dərdlərini oxucu ilə bölüşür. 
"Sən demə qanana möhnətmiş dünya", - deyən Sona Xəyal 
da "anlamaq dərdi"ndən əziyyət çəkir. Elə anladığı üçündür 
ki, dünyadakı ədalətsizliklər, dünyanın etibarsızlığı, yalan 
üstə qurulub, ləyaqətlilər üçün əzab, yaxşılar üçün pis 
olması, vicdanın susdurulması, qeyrətsizlik, satqınlıq onu 
darıxdırır, etirazına səbəb olur. 

2006 
Nijad Mikayılzadə 

tibb.e.n. dosent 

 
Mənə bağışladığın «Göylər yazdı eşqimizi adlanan ki-

tabda, toplanmış şeirlər sənin qəlbində toplanmış sevgilərin 
salnaməsidir, günbəgün, ilbəil... Bu gündən keçmişə gedir, 
keçmişdən bu günə gəlmir. Varaqladıqca hər il Sən daha 
gənc, daha cazibədar, daha çılğın olursan. O yumruq boyda 
ürəyində nə dərdlər varmış, Allah, Allah! 

Sən klassik şeirimizin gözəl bilicilərindən birisən. O sə-
bəbdən sənin məhəbbət poeziyan, o kökdə bitən təzə pöh-
rələrdir,- incə, zərif, səmimi, cəsarətli, Şərqdən su içmiş, 
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nəşvü numa tapmtş, hissiyat. Hər biri bir şərqidir, hər biri 
bir türküdür bu şeirlərin! 

2009 
Fikrət Sadıq 

şair 
Sonanın şeirlərini oxuyarkən hiss edirsən ki, müəllif on-

ları hissin, həyəcanın odunda yazmışdır. Hər misra, hər şeir 
ürəyi narahat edən, ona sevinc və ya əzab verən mü-
nasibətin, hadisənin bəhrəsidir. Bunu yaxşı duyan Sona cə-
miyyətin inkişafına qüvvət verən xeyirxah əməlləri alqışla-
yır, geriliyi, insan adına ləkə gətirən yalanı, ikiüzlülüyü 
tənqid atəşinə tutur. 

1987 
Novruz Gəncəli 

şair 
 
Sona Xəyalın imzası şair, publisist, tədqiqatçı kimi oxu-

culara yaxşı tanışdır. Son illərdə daha çox monoqrafiyalar 
müəllifi kimi yadda qalan qələm dostumuz əslində ədəbiy-
yata şeirlə gəlib və bu gəlişin davamı kimi yaxın zaman-
larda nəşr etdirdiyi "Kimsəsiz bəndəyəm" (Bakı, "MBM", 
2008) adlı şeirlər kitabı müəllifin poetik düşüncəsindən, 
həyata obrazlı baxışından xəbər verir. 

2008 
Adil Cəmil 

f.e.n. şair 
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* * *   
Mən dövlətdən  
               nə vəzifə istədim,  
                               nə mükafat. 
Nə ev istədim,  
               nə də fəxri ad. 
Nə bu dünya varında gözüm oldu, 
Nə də mənsəb, mükafatşün  
                gündə qapı döyənlərə  
                                   sözüm oldu. 
Heç kəsi də qınamadım... 
Axı, hərə bu dünyaya  
                 bir şeyçün gəlir. 
Kim nə istər, istəsin,  
                 kim nə alır, alsın. 
Nə paxıllığım tutur,  
                 nə də vecimə gəlir. 
Dünya bu dünyanı sevənlərindir:  
                 istər varını sevsin,  
                        istər mənəviyyatını. 
Hər kəs bir cürə yaşayır  
                                   öz həyatını... 

25 dekabr, 2012. 
* * *                 

             Mən qazanmaq istəmədim 
             nə pul, nə şan-şöhrət. 
Mən yazılmaq istədim 
                            kitab-kitab. 
Eşitmək istəmədim  
             boğazdan yuxarı söz, 
Bir kimsədən gözləmədim  
             saxta, ucuz hörmət. 
Sadəcə yığılmaq istədim  
                             kitab-kitab. 
Ömrümü kitablara tökdüm, 
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Hissimi, duyğumu  
              səhifələdim: 
                      gün-gün,  
                                ay-ay,  
                                        il-il. 
Yazdım-yaratdım, 
               oxunmaq istədim  
                             kitab-kitab. 

10.12.11. 
                                  

* * * 
Yaşıdlarımın iş otaqlarının 
                    divarlarına asılmış, 
Bəzisi pulla,  
         bəzisi minnətlə alınmış 
                   rəngbərəng kağızlar, 
İşi keçən adamlarla  
          çəkdirdikləri fotoşəkillər 

                               gözümə girir hərdən. 
Düşünürəm... 
Yadıma  
           böyük-böyük adamlarla  
                    çəkdirdiyim,  
                            fəqət gizlədib,  
Onlara belə göstərmədiyim  
           şəkillər və imtina elədiyim  
                    mükafatlar düşür. 
Nə ayrıca iş otağım var, nə də  
           divarlara asılmış diplomlar. 
Hardasa,  
           oxucularımın evindəki  
                      kitab rəflərində 
Məni yada salan kitablarım var. 
Hardasa,  
           Allahın mənə yazdığı  
                       mükafatlar var. 
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Bəlkə elə ona görə  
           yaşıdlarım arasında  
Mən olmağımla seçilirəm,  
           öz mənimlə sevilirəm... 

                                          23.05.09. 
 

* * * 
“Körpü”nü oxudum, 
        haqqında yazmaq istədim. 
Yaza bilmədim, çünki 
        camaat körpünü keçəndə, 
                körpü partladı, dağıldı. 
Boğulduq 

                  qərb qoxulu, 
 qərb yuxulu 
         bir ədəbi mühitdə.  

              
* * * 

Dedim  
        sənsiz məna yoxdur həyatda, 
Dedin ki, boş sözdür,  
                                  inanmıram. 
Kinayəylə güldün mənə,  

                  eşidəndə  
              gecə-gündüz ağlayıram, 
                                   inanmadın.                              
Bir gün öldüm,  

                         fərqi yoxdur, 
                   ölümə də inanmadın. 
Soruşurlar  

     niyə qara geyinmişəm? 
Deyirəm ki,  

     özümə yas saxlayıram! 
Məhəbbətin səhrasında, 

                    düzündəyəm,  
               düzümə yas saxlayıram. 
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Bir söz dedim,  
       öz sözümün ağasıyam. 

Sən deyiləm,  
                 dediyimi dana biləm. 
Göz yaşımla  
              bulud olub yağasıyam, 
Bir söz dedim, 

                        sözümə yas saxlayıram. 
Bir gün bilsən, dönərsənmi? 
Bir gün duysan, gələrsənmi,  
Sən yenidən təbəssümlə  

  baxıb, baxıb, gülərsənmi? 
Bir də... 
         məni anan kimi sevərsənmi? 
Səni sevən ürəyimi yaxıb-yaxıb, 
         sənə həsrət öləziyən  
               gözümə yas saxlayıram! 

                                   03.04.09. 
                               

* * * 
Həmin yol idi... 
Bir vaxt  
      danışa-gülə keçdiyimiz yol. 
Bu günsə  
      vuruşa-vuruşa keçdik o yolu. 
Xatirələri pıçıldamadı bizə  
                             nə sağ, nə sol. 
Bəlkə heç  

                    dinləmək istəmədik o yolu. 
Bəlkə elə ona görə  
           sonunda ayrılıq tapdı bizi? 
Eşidə bilmədik nə ağlımızı,  

                                           nə qəlbimizi. 
Yenə incidin,  

                     yenə incitdim səni. 
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Nə deyim,  
        qınamıram nə səni, nə məni. 
Bu sevgidə hər ikimiz  

                                sadəcə səbəbkarıq... 
Günahkarsa... 

                       23.02.09. 
                                 

* * * 
Musiqi səslənirdi,  
                  içini çəkdin. 
Üzünə baxdım,  

        gizlənmək istədin. 
Amma içini görürdüm, 

         ağlayırdın içində. 
Nəyə? 
Nakam sevgiyəmi,  

        əlçatmaz arzuyamı,  
                     bilmirəm... 

Amma bircə onu bilirdim ki,  
                   içindəki nisgilin  
Tənha çəkə bilməyəcək qədər  

                         ağır idi. 
Dərdinə şərik olmaq istədim,  
Amma bölə bilmədin mənimlə  

        içindəki dərd-ələmi. 
Bəlkə də dərd çəkməyə  

        layiq bilmədin məni. 
Niyə?.. 
Kiməm səninçün?-  
                  deyə soruşmaq istədim. 
“Heç kim” -   
Deyə biləcəyindən ehtiyat elədim. 
Daha ağır dəhşət 

            yaşamaq istəmədim. 
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Onsuz da  
        içimdə sən adlı bir dağ var,  
                             çəkə bilmirəm... 

                               22.02.09. 
 

* * * 
Qar bilmədin, qış bilmədin, 
        isti bilmədin, günəş bilmədin. 
Göydən qar gələndə də, 
        od ələnəndə də 
             dayandın, durdun bu yerdə. 
Günlər, həftələr deyildi, 
                           aylar, illər deyildi, 
Bütün gəncliyini xərclədin  
             uğursuz bir sevgi yolunda. 
Bütün dincliyini xərclədin  
                               ölümlə olumda. 
Bu gün boşdur bu küçə, 
              izlərini illər itirib bəlkə də. 
Mənsiz illər alıb aparıb 
              bu yolların mənasını. 
Mənsiz anlar anlatsa da, 
              həqiqi eşqin mənasını, 
Mənli illərin yazdığı dastan  
              artıq xatirə yüküdür. 
Bu, o qədər ağır çəkidir... 
Çəkilməz, 
        dözülməz,  
               heç nə ilə ölçülməz. 
Bu sevda içimdə ağlar, sızlar, 
Amma itməz, batmaz, ölməz... 

  
                       09.01.09. 
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* * * 
Səni asan tapmadım. 
Düz beş ay özüm olmadım. 
Gecələr oyaq qaldım, 

                                beş ay beynimi yordum. 
Amma sən düşünən kimi 

  ağlamadım. 
Göylərə əl açdım, 

dualar etdim, 
Namaza dayandım, 

sənalar etdim. 
Qibləyə üz tutdum, 

     Allaha yalvardım, 
Səni Ondan istədim; 
Oğlum kimi,  

                balam kimi istədim. 
Sonunda itirdim... 
İtirdimmi? 
Səni itirmək mümkünmü? 
Səni itirmək 

                                      hər şeyi itirmək demək. 
Səni itirmək 

                                      bu həyatı itirmək demək. 
Varlığı, diriliyi itirmək demək. 
Nə olur, bunu məndən istəmə. 
Nə istərsən, istə, 

  təkcə bunu istəmə. 
Səni itirmək dəhşətini 

yaşatma mənə. 
Nə olur, 

bir az düşünsənə... 
08.12.08 
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* * * 
Gecədir... 
Ruhum ağrıyır, 

gözüm ağlayır... 
Ağladım, ağladım, 

göz yaşımla 
bir qərar bitirdim. 

İçimi gözlərimə gətirdim. 
İstədim axan göz yaşımla 

sən də çıxıb gedəsən. 
Amma, 

gözümdən özüm töküldüm, 
axıb getdim. 

Sən içimdə qaldın... 
23.11.08. 

 
* * * 

Çox sevdim səni. 
O qədər sevdim ki, 

     özümü unutdum. 
Kim olduğumu unutdum. 
Hətta hardasa özümü  
                   xərcləməkdən  belə  
                                 çəkinmədim. 
Çünki səni  
                    özümdən çox cevdim. 
Bəlkə də övlad sevgisinin 
                    kamilliyini səndə tapdım, 
                                     səndə yaşadım. 
Ömrüm boyu kimsəyə əyilmədim, 
                    o qədər ki, sənə əyildim. 
Zaman gələr  
                               anlarsan ki, 
Mən xərclənəcək adam deyildim. 

xərclənəcək adam deyildim, 
deyildim... 

07.11.08 
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Səni dünyaya mən gətirmədim. 
Gecələr oyaq qalmadım, 

 sənə layla çalmadım. 
          Əlindən tutub gəzdirmədim, 

                     Nağıllar dünyasında üzdürmədim. 
           Saçını oxşamadım, 

alnından öpmədim. 
           Yatanda məsum çöhrənə 
                                 tamaşa etmədim. 
            Dalınca yüyürmədim, 

 yıxılanda qaldırmadım. 
Ağlayanda göz yaşını silmədim. 

             Sən harda, necə böyüdün,  
    bilmədim. 

Səni dünyaya gətirdilər,  
             böyütdülər. 

Bir gün sənə rast gəldim, 
          səni sevdim. 

Çoxuna “oğlum” demişdim, 
        amma sənə “balam” dedim. 
Niyə səni onlardan ayırdım? 
Niyə bu qədər doğma göründün? 
Bilmirəm... 
Onu bilirəm ki, səni incitməyə  

      qəlbim qıymaz. 
Sənə baxmaqdan  

                                         gözüm doymaz. 
Sən mənimçün kimsən, 

        bunu anlaya bilsən... 
Səni görmədiyim gün 

     hər şey düşür gözümdən. 
Səni incitdiyim an  

             inciyirəm özümdən. 
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Ruhlarımız hardasa birləşib, 
Sən ağrıyanda  

     mən də ağrıyıram. 
Bu yol bitməz,  

     bu sevgi heç bir zaman 
     içimdən çıxıb getməz. 

Sən həmişə qəlbimdə qalacaqsan, 
Nəinki bu dünyada, 

     axirətdə də  
      mənlə olacaqsan... 

06.10.08 
 

* * * 
Dedin yağışı sevirsən, 
Gərək ki, telefon  

söhbətimiz belə başladı. 
Sən dedin, mən dedim, 

söz yağışı başladı. 
Bir ağız arzu, istək, 

bir ağız giley-güzar. 
Amma heç kim bilmədi 
       o birinin qəlbində nə var. 
Sözləri səpələdik 

          yağış kimi.  
Hörməti, sevgini ələdik, 

          yağış kimi.  
Nə olanlara heyifimiz gəldi, 

          nə də olacaqlara. 
Dedim “bala olmadın, 

        bəla oldun”. 
Deyəsən xətrinə dəydi. 
Elə sənin də sözlərin  

    məni əydi. 
Bu səninçün sadəcə bir andı! 
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Heç bildinmi nələr oldu? 
Bala sevgisiylə bir ürək yandı. 
Bu sevgini  
       ürəkdən çəkib çıxaran 

          gözlər doldu. 
                            yağış yagdı… 
Bunudamı sevərsən??? 
Axı, sən yağışı sevirsən!!! 

23.09.08. 
 
* * * 

Bir şeir yaz mənə! 
Misraları hörmətdən, 

nöqtə-vergülü məhəbbətdən. 
Bir şeir yaz mənə, 
               təmtəraqsız, pafossuz. 
Xəbər versin 

 əvvəli dünəndən, 
     sonu əbədiyyətdən. 

Bir şeir yaz mənə, 
     oxuyanda qəlbini görüm. 
Üzümdə xəfif təbəssüm, 

    gözümdə sevinc seli, 
İlıq hissini, duyğunu 

    qəlbimə hörüm. 
Bir şeir yaz mənə, 
     avazı özündən 

     ahəngi sözündən. 
Gərək deyil kağız-qələm, 

                           əziz balam, elə yaz, 
Oxuya bilim üzündən, 

           gözündən . 
10.09.08.  
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* * * 
Sən bəşər ömrünə 

yağan yağmurun 
bir damlasısan. 

Saf, büllur bir damla. 
Sən zülmət dünyasında 

parlayan günəşin 
bir zərrəsisən. 

Böyüyəcəksən damla-damla. 
İçində yaşatdığın və 

               içində yaşadığın 
      Müqqədəs bir dünya var! 

Çoxunun görə bilmədiyi 
     dünya! 

Bəzən yuxularına gələn 
                       dərk etmək istədiyin 

                 müqəddəs bir dünya! 
               Tam görə bilmədiyin dünya 

                 bir gün açılacaq  
                     gözün önündə, 

Bir gün alacaq səni 
     öz ağuşuna, 

Bələyəcək səni ağ işığına. 
İşıq olub zərrə-zərrə 

                    yağacaqsan zülmətlərə. 
             Onda biləcəksən ki, 

                illərlə axtardığın 
                                                      nə idi!!! 

19.08.08. 
 

* * * 
Mən səni sevirəm, 

bu bir başqa sevgidir. 
Mən səni sevdim, 
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               Sənin bu başqa sevgini  
                        anlayacağına  
                                   ümüd etdim. 

Bu sevgi cahan boyda, 
               Bu sevgi ümman saflığında, 

Fəqət, insan azadlığında!... 
Ona görə də  

               Sənə aça bilmədim qəlbimi. 
Susdum ... 
Və bir gün bu hissin  

            sənə çatacağına, 
Sənin bu başqa sevgini 

       anlayacağına 
        ümid etdim. 

15. 08. 08. 
 
 

* * * 
Bilirsənmi nə istəyirəm? 
Otuz il öncə yoluma boylanan,  
  mənə baxan o lal,  
  o saf baxışları. 
İçində ildırım çaxan  
             o alovlu gözləri. 
Bilirsənmi nə istəyirəm? 
Otuz il öncə bir əlindən buz, 
  bir əlindən od ələnən, 
Qarşımda donub qalan, 
  lal sükuta bələnən, 
            o varlığı. 
Taleyimə sevinc yazan 
              o bəxtiyarlığı. 
Bilirsənmi nə istəyirəm? 
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Otuz il öncə anlamadığım  
o yetim məhəbbəti. 

Əlimlə itirib, 
 indi ayağımla axtardığım 

          əlçatmaz səadəti. 
Bilirsənmi nə istəyirəm? 
Bilirsənmi? ...  

 19. 06. 08. 
 

* * * 
Həmişə mənə elə gəldi ki, 

    məhəbbət sözə çevrilməz. 
Həqiqi sevən “sevirəm”  
                         deyə bilməz. 
“Səni çox sevirəm” deyənlərə 
            heç vaxt inanmadım. 
Düşündüm ki, 
          əsl sevgi lal olur. 
Sevdim! 
Lal olan sevgini  
         qəbul etdim. 
Bu günə kimi danışmadıq!!! 
Bir salama həsrət qulaqlarımız, 
 bir təbəssümə həsrət 
gözlərimiz, 
  bir hərarətə həsrət əllərimiz, 
  bir nəfəsə həsrət bağrımızla 
           tənha qaldıq. 
Lal sevgini qəbul etdim, 
   amma düşünmədim ki, 
Lallar həm də kar olur ... 

     09. 04 .08. 
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* * * 
Gəldim... 
Keçdim o yollardan bir də. 
Yol boyu  səni düşündüm 
       boylandın  xatirələrimdən. 
Əritdim qəlbimin zülmətini 

          xatirələr işığında. 
Bir titrəyiş 
     bir pıçıltı 

      bir ilıq hənir duydum. 
Vərəqlədikcə sənli xatirələri, 
 Bir sevgi  ümmanında 
            batdım, uyudum. 
Çözələndi illərin yorumu, 

          üzə çəkdin 
                kül içindən qorumu. 
Sənli günlərimin  
          xoşbəxt anları 
                            işıqlandı. 
Bir sevgi tarixçəsi 
                            varaqlandı. 
O günlərdəki kimi 
             gördüm səni. 
Sanki duydum səni… 
Tutdum sənli xatirələrin 
                    uzun ətəyindən, 
Oxundun uğursuz bir eşqin 
           kədər nəğməsi kimi. 
Böyüdün  
           sevgi kəlməsi kimi. 
Addım-addım  
           gəzdim ləpirlərində, 
Tapdım səni, 
                  gördüm səni. 
Bir anlıq yandım da   
             illərin həsrətinə. 
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Sevgi dolu baxışlarını tutdum, 
        yanan könlümü uyutdum. 
Hər zamanki kimi ... 
Başqa nə istədim ki 
                     sənli dünyadan?! 
Kaş oyanmayaydım 

                            bu şirin röyadan ...       
 02.04.08. 

   
* * * 

Bir Baba vardı, 
pünhan xəyallarla yaşardı. 

Zaman keçdi. 
Bir gün bu xəyallar  

misralanıb 
 kağızlara köçdü, 

           oldu şeir. 
Baba da oldu 

     Pünhan təxəllüs şair. 
Baba Pünhan yazdı. 
Amma elə-belə yazmadı. 
İçini qazdı, 

yazdı… 
Zaman çoxunu ələdi, 
      Baba Pünhan ələkdə qaldı. 
Amma bir gün 

    onu əlimizdən aldı. 
Zaman elə əvvəlindən belədir. 
Kimini hamar yolla apardı, 
Kimini dağa-daşa saldı. 
Kimi yollarda itib-batdı, 
Kimi də yaddaşlarda qaldı,- 
Baba Pünhan kimi!!!... 

10.02.08  
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* * * 
Þçëÿäèì áàõûøûíû, 
Ýþçëÿäèì ýÿëèøèíè. 
Ìÿí àäñûç áèð ðöçýàð êèìèéÿì, 
       íÿ ñÿìòèì áÿëëè, 

                   íÿ ìÿðàìûì. 
      Ìÿí öíâàíñûç áèð ñåâýèéÿì, 

   íÿ öìèäèì áÿëëè,  
                   íÿ ýöìàíûì. 

      Ìÿí éåëêÿíñèç ýÿìè êèìèéÿì, 
   íÿ äàëüàëàðûí ýöcö ÷àòàð 
          ìÿíè ñàõëàìàüà, 
                   íÿ èíñàíëàðûí. 

     Ìÿí áèð õÿéàëàì, 
     Ýåð÷ÿêëèéÿ ìåéäàí îõóéàí  

                       áèð õÿéàë! 
             Ìÿí áèð âöñàë íÿüìÿñèéÿì,- 

   ñÿíÿ ãoşóëìóø, 
             ñÿíÿ öíâàíëàíìûø 

     Áèð ñåâýè òÿðàíÿñèéÿì. 
     Ùàðäàñàí? 
             öíâàíûíû ñþéëÿ, 

             ñÿíÿ ýÿëèì... 
                                                        09.02.08 

 
* * * 

İnsanın 
  bir gecəlik dərdini 

   hesablamaq istəyirsənsə, 
Səhər əl-üzünü yuyanda 

            Əlüzyuyandan kənara sıçrayan 
                    bir damlanı götür qoy, 

                mikroskop altında bax! 
Bir şərtlə 

mikroskopun güzgüsünü tuşla 
sübh tezdən doğan günəşə. 
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O zaman obyektivdə 
insan içindən üzünə çıxan 

 bir gecəlik dərd 
       sənə göz vuracaq. 

O bir gecəlik dərdin 
  mikrofilmini götür, 

Bir zərfə qoyub 
göndər aylı gecələrdə 

 dadlı, şirin yuxu görənlərə... 
2.01.08 

 
* * * 

Nə yaxşı  
 yaxşılar var 

   pislərin yaşadığı 
  haq-nahaq dünyasında. 
Yoxsa  
  fələk dəm salardı, 
Ömrümüzdə daimi 

kədər, qüssə, qəm qalardı. 
Nə yaxşı  

   doğmalar var 
         yadların yaşadığı 

  səs-soraq dünyasında. 
Yoxsa, 
        dünya dar olardı  

   hay-haray eşitməyən  
       qulaqlar da kar olardı. 

Nə yaxşı  
     bölümlər var, 

          gəlimli-gedimli  
       bu qonaq dünyasında. 
Ölü olduğumuzu 
                  bildirən ölümlər var. 
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Yoxsa,  
      hər gələn qalardı 

     dirilik ölüb gedər, 
        dünya ölümə qalardı ... 

   29. 06. 07. 
 

* * * 
 
Äöíÿí áèð áèíà ó÷äó Áàêûäà. 
Òèêèëèá ãóðòàðìàìûø 

          îëäó éåðëÿ-éåêñàí. 
     Äöíÿí áèð áèíà ó÷äó, 
     Hÿð øåé, 

      ùÿð øåé éàäûìà äöøäö. 
     Äöíÿíêè ñÿùèééÿìèç, 

      äöíÿíêè òÿùñèëèìèç. 
     Äöíÿíêè øåèðèìèç,  
                          íÿñðèìèç. 
     Áó ýöíöìöçö döøöíäöì; 
     Bèð ó÷àí áèíàéà áàõäûì, 
        áèð äÿ áóýöíêö âàðëûüûìûçà. 
     Äÿùøÿò áöðöäö ìÿíè. 
     Ýþðäöì êè, ùÿð øåéèìèç 

         î ó÷àí áèíà êèìèäèð. 
     Ñÿùèééÿìèç äÿ, òÿùñèëèìèç äÿ, 

øåèðèìèç äÿ, íÿñðèìèç äÿ, 
    ìóñèãèìèç äÿ, ðÿñìèìèç äÿ... 

     Ýþðÿñÿí 
    áèð ýöí áóíëàð äà 
           î áèíà êèìè ó÷ñà? 

      Áèçäÿí íÿ ãàlàcàã? 
      Áó ýöíöìöçäÿí íÿ ãàëàcàã? 

 
29.08.07 
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* * * 
 

Ýþðÿíäÿ 
      ñåâýèëèëÿð ÿë-ÿëÿ òóòóá, 
Ýþé ýóðóëäàéûð, 
      øèìøÿê ÷àõûð, 
               éàüûø, ãàð éàüûð. 
Áóìáóç îëóð ùÿð éåð, 
                ùÿð øåé. 
Ìÿí äÿ äîíóðàì... 
Âÿ ùÿðàðÿòèíè 
      ùå÷ áèð çàìàí äóéìàäûüûì 
          ÿëèíè õàòûðëàéûðàì. 
Ýþðÿíäÿ áèðè 
         ñåâýèëèñèíèí 
                ñà÷ûíû îõøàéûð, 
Áöòöí ýÿðÿêëè âàðëûãëàð 
         äÿíèçëÿð, äàüëàð ãÿäÿð 
                óçàãëàøûð ìÿíäÿí. 
Þçöì äÿ óçàãëàøûðàm þçöìäÿí. 
Âÿ ùå÷ áèð çàìàí òîõóíà áèëìÿäèéèì 
                        òåëèíè õàòûðëàéûðàì. 
Ýþðÿíäÿ òîé-ìàüàð ãóðóëóá, 
          áÿçÿêëè ýÿëèí ìàøûíû äàéàíûá, 
                           Âàüçàëû ÷àëûíûð, 
Áöòöí ãîøà îëàíëàð 
          àérûëûð ýþçöìäÿ, 
                  éàðûì îëóðàì þçöì äÿ. 
Âÿ î âàõò 
       ñÿíèí áÿéëèê îòàüûíà ýÿòèðèëÿí 
                        ýÿëèíè õàòûðëàéûðàì. 
 

04.08.07  
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* * * 
"Думан даьы доланды" 

шаир доьулдун. 
"Думан йола салланды" 

бир сцкут олдун. 
Амма йерин сящв дцшмяди! 
Фяхри Хийабана сяни 

бир издищам эятирди. 
Издищам ичиндя 

аьлайанлар да варды, 
эцлянляр дя. 

Аьлайанлар йохлуьуну дцшцнцб 
йанырдылар. 

Эцлянлярся  
дузлу-дузлу сющбятлярини 

 хатырлайыб, 
йохлуьуну унудуб, 

юлцмц данырдылар. 
Чох гярибя бир эцн иди. 
Аьлайырдым, амма 
матямдя олдуьуму дцшцнмцрдцм. 
Аьлайырдым, бирдян 

 эцлцшцнц хатырлайыб 
йаш ичиндя эцлцрдцм. 

Эащ аьлайанлара гошулурдум, 
эащ эцлянляря. 

Щарда йерим сящв дцшцрдц, 
            билмирям... 

Мяня еля эялирди ки, 
рущун башымыз цстцндядир. 
Эюзляйир, 
Изляйир, 
аьламаг истяйяндя гоймур, 

чаьырыб сахлайыр. 
Бизи никбинлийя сясляйир. 
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Ахы, ябядиййят юлцм дейил! 
Инсан йери сящв дцшяндя юлцр, 

 ябядиййятя говушанда йох! 
Aprel, 2007 

 
* * * 

İstər aylı-ulduzlu gecə olsun,           
            istər günəşli gündüz.    
Fərq eləməz,- 
     bu dünyanın zülmətindəsən. 
Nə ayın, ulduzların ağ işığı, 
      nə günəşin qızılı işığı 
                  aça bilmir gözlərini. 
Tor görürsən,  
                     tar görürsən  
                            dünyanı sən. 
Zülmət sənin içindədir. 
Ağ işığı, qızılı işıgı görəsi 
                         gözün yoxdur. 
Qəlbin boşdur 
             qəlbinin gözü yoxdur. 
Beynin boşdur, 
     beyninin gözü yoxdur. 
Əgər işdir, bir gün 
             gözünü aça bilsən, 
Bu dünyaya 
     qəlbinin gözü ilə baxa bilsən, 
      beyninin gözü ilə baxa bilsən, 
Sənə nə aylı-ulduzlu, 
  nə günəşli göylər gərəkdir. 
Onlarsız da zülmətlərdə 
            işıq görə bilərsən. 
İmana, dinə gələrsən, 
     həqiqətdən deyən dilə gələrsən. 
Gözün varlığını, 
          görmənin hikmətini 
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      onda anlarsan, bilərsən.         
Hələliksə, 

tor görürsən dünyanı, 
                    tar görürsən dünyanı. 
Çünki zülmət bayquşusan! 
Ağa qara deməyini 
           hələlik bağışlaya bilərəm. 
Qızıla mis deməyini, 

 yaxşiya pis deməyini 
     hələlik bağışlaya bilərəm. 
Hələlik!!!                         

24. 02. 07. 
 

 
* * * 

Éàçûëàðû ìÿí òîïëàäûì, 
               àäûíû ñÿí âåðäèí. 
“Éóñèôëè, Éóñèôñèç ýöíëÿð”  
                    äåäèí. 
Áàõäûì: -  
Éóñèôëè ýöíëÿð 
      è÷èíäÿí áîéëàíäû  
          áèð íèäà èøàðÿñè êèìè. 
Éóñèôñèç ýöíëÿð ùÿëÿ äÿ  
      ýþçöíäÿ ñóàë èøàðÿñèéäè.  
Éóñèôëè ýöíëÿðèí 
      ùÿñðÿòèíÿ áÿëÿíÿí  
Bið öðÿê ÷ûðïûíûð êþêñöíäÿ. 
Éóñèôñèç ýöíëÿðèí  
    àüðû-àcûñû öñòöíäÿ 
       êþêëÿíÿí òàðûí ñèìè êèìè  
   ýÿðèëèá ãÿëáèíèí òåëëÿðè. 
Íåcÿ éàøàìûñàí áó èëëÿðè, 
           áèðcÿ Àëëàù áèëèð. 



 

 32

Сона Хяйал 

Cÿìè 63 èë éàøàäû Éóñèô… 
Äöíéàäàí  
    ïåéüÿìáÿð éàøûíäà êþ÷ÿíëÿðÿ  
                 àüëàìàçëàð, Àíàð! 
Áó äöíéà  
         ùå÷ àüëàìàüà äà äÿéìÿç! 
ßââÿëè äÿ, ñîíó äà  
         áèð ñèðäi, -à÷ûëìàç! 
Þëöìñÿ áèð éîëäó, - 
       ãà÷ûëìàç. 
Éàäûìà Øöêóùè äöøäö. 
Şàèð áèð âàõò  
“Ýÿëÿí ãàëìàç,  
          ýåäÿí ýÿëìÿç” 
            äåìèøäè... 

25.12.06 
 

* * * 
 

Başlı da, başsız da 
şeir yazır. 

Bu dünyanın şairi 
     başından çox. 

Yaşımız 
         Əli Kərim yaşından çox. 

Fəqət 
Əli Kərim adı çəkməyə layiq  

               bircə şeirimiz belə yox.  
Şeir ümmanında səpələnmiş 

    qafiyələrik. 
Bir yerə yığılıb  

                             şeir ola bilmirik. 
Bir tərəfdə 

Əli Kərim baxır, 
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O biri tərəfdə Rəsul Rza. 
Ondan yuxarıda 

               söz  Allahı  
                            Füzuli durub. 

Baxıb gülür bizə. 
Deyir: 
“Səndən şair olmaz, bala,  

                 get, özünə peşə tap”. 
24.08.06  
 

* * * 
Øåèðëÿðèíäÿ  
 àüëàéà—àüëàéà ýöëöá  
      ùàìûíû àüëàäûðñàí… 
Ïéåñëÿðèíäÿ  
 ýöëÿ—ýöëÿ àüëàéûá  
      éåíÿ äÿ àüëàäûðñàí… 
Íÿ àüëà, íÿ ýöë! 
Àé Âàãèô, áó êè, 
Áèçèì òàëåéèìèçäèð, 

             ýöíàùûìûç äåéèë, —  
               íÿ îíëàðûí, 
                    íÿ ìÿíèì, 
                 íÿ ñÿíèí… 
Íåéëÿéÿê??? 
Áèç, áåøèêäÿéêÿí                            
Gþçëÿðèíÿ ãûçìàð ìèë ÷ÿêèëÿí, 

       Qóëàãëàðûíà ãàéíàð cèâÿ òþêöëÿí, 
Dèëèíÿ éàä êÿëìÿëÿð ÿêèëÿí 
        þâëàäëàðûéûã áó Âÿòÿíèí!!! 
 

24.01.06 
 



 

 34

Сона Хяйал 

* * * 
Bir vaxt bizim evimiz vardı. 
Bir dam altda yaşanan həyatın 
Sevincini demirəm, 

  kədərinə də həsrətəm. 
Bir vaxt bizim evimiz vardı. 
Anam vardı, bacım vardı, 
Qonaq-qaralı otağımda 

fərəh vardı,  
               şadlıq vardı. 

Hardasa bir az da 
               acım vardı. 

İndi 
   o fərəhi, o şadlığı demirəm, 
Elə 
   o bir az acıya da həsrətəm. 
Bir vaxt mən var idim 
   mənim mən olduğum, 

    özüm olduğum evimizdə. 
İndi mən ola bilmirəm. 
Mən olmaqçın evimizə, 

ən azından  
     öz evimə dönməliyəm. 

İlahi, məni evimizə qaytar, 
   ya da öz evimə apar! 

Öz evimə… 
  qapısız, pəncərəsiz olsa da… 

09.07.05 
 

* * * 
Mənim də bir vaxt 

                nənəli dünyam olub. 
Amma 

nağıl danışmayıb mənə nənəm! 
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Həmişə eşitmişəm ki, 
           nənələrin 

                  nağıl boğçası olur. 
Amma mənim nənəmin 

zülmət çökmüş gözlərində 
                      nağıllar vardı. 

Nağıllardakı div heyrətini də, 
    cırtdan tədbirini də, 

       ağatlı oğlan qeyrətini də, 
        Hər şeyi, hər şeyi 
        Nənəmin işığı zülmət görən  
                          gözlərində görərdim. 

Nənəm mənə nağıl deməzdi, - 
Mən nənəmə nağıllar oxuyardım, 

          nənəm qulaq asardı. 
O zaman gözlərində 

        Bir iynə ucu boyda işıq görərdim. 
Hamı nənələrin  
          nağıl dünyasında böyüdü, 
Mən isə 

       nənəmə nağıl oxuya-oxuya… 
18.06.05 

 
* * * 

Mən elə bilirdim 
           adama insandan dost olur. 

Amma onu da eşitmişdim ki, 
            insan çiy süd əmib! 

Mən elə bilirdim ki, 
            sən mənim dostumsan,      

Və istənilən anda 
     dərdimi sənlə bölə bilərəm. 

Amma onu da eşitmişdim ki, 
     kişilər dərdə dözümsüz olur. 

Mən elə bilirdim ki, 
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        Hamının ürəyi mənimki boydadır! 
Hamı mənim kimi sevə bilir, 
Mənim kimi 

         dost dərdini öz dərdi bilir. 
Hamı, hamı içində 

         mənim içimdəki kimi 
                                od gəzdirir. 

Amma onu da eşitmişdim ki, 
       “hamını özün kimi bilmə!” 

Çox dedilər… 
Eşitdiklərimə yox, 

        düşündüklərimə inandım. 
Vicdanımın səsiylə 

        qəlbimin səsi birləşib 
           bütün səsləri batırdı. 

Sinəmdəki dağlardan 
     bir çeşmə çağlayır, 

                      bir çay axırdı. 
Sanki bütün eşitdiklərim 

       səs-küylü dağ çayında batırdı… 
13.06.05 

 
* * * 

Mənim dərdim 
                  deyiləsi dərd deyil. 

Sözə gəlməz çəkdiklərim, İlahi! 
Eşidilməz qulağımı dələn səs, 
Kimsə duymaz 

      burnuma dəyən  
               cəhənnəm qoxusunu. 

Bu dünyada 
               şər aldatdı çoxusunu. 

Bu dünyanın şəri 
     hələ at oynadır meydanlarda, 
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Baxıb gülür, 
               gülüb keçir insanlar da. 

Amma 
     kimsə duya bilmir 

             cəhənnəm qoxusunu. 
Behişt ətrindən məst olanlar 

               kürsülərə dırmaşır. 
Mükafatlar, təqdimatlar 

               dənizində batıb-çıxır. 
Yazı yazmağa vaxt da yoxdur. 
Nə yaxşı ki, halal oğurluq üçün 

               internet bazarı var. 
Daha ilhama da ehtiyac yoxdur. 
Sözə gəlmir yazılmalılar, 

        Qələmlərin mürəkkəbi də quruyur. 
Gözə gəlmir 

          gündə bir mükafat alanlar, 
Adam yerindəcə quruyur. 
Hamı yerdəkilərdən mükafat umur. 
Bəla budur: 
Göydəkindən  
              mükafat istəyən yoxdur… 

08.05.05 
 

* * * 
Yuxuda gördüm ki gündüzdür, 

       amma Günəş yox, Ay çıxıb. 
Ay çıxıb 
             amma göydə yox, yerdə çıxıb. 
Elə ulduzlar da 

           başımın üstündə yox, 
        ayağımın altında parıldayır. 

Gördüm yerdə təyyarələr gedir, 
               göydə avtomobillər. 
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Bir də 
      başıaşağı tikilmiş evlər gördüm. 

Hasarın üstündən yox, 
               altından pişik keçirdi. 

Amma 
     qara yox, ağ pişik idi. 

Çox dedilər: - qal burada, 
      bu yol cənnətə gedir. 

Qala bilmədim… 
Oyandım… 
Allahıma şükürlər etdim ki, 

      bunlar hamısı yuxudur. 
Çox düşündüm… 
Yadıma çağdaş şeirimiz düşdü. 
Öz aramızdır,- deyəsən, yuxuda 
Mən də postmodernist olmuşdum. 

07.05.2005 
 

* * * 
Əlimdə bir kitab var,- 

hansı vərəqini çevirsəm, 
hansı səhifəsini oxusam, 

hansı sözü, təşbehi 
dərk eləmək istəsəm, 

hansı misraya baxsam, 
eyni nota köklənir. 

O not isə 
  notların hamısında səslənir. 

Əlimdə bir kitab var,- 
          adı Allaha xəbər! 

                 özü Allahdan xəbər! 
Boyu bir qarış kimi, 

           içi şair alnına 
            tez düşən qırış kimi. 
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Əlimdə bir kitab var: 
“Mən burdayam, İlahi!” 
Nə ondan yaza bilirəm, nə də 

        Bacardığımı yazmağa imkan verir. 
Kömək elə, İlahi, 
                       istedadım can verir. 

28.04.05 
  

* * * 
Adi soyuqdəymənin əlində 

             aciz-avarayam. 
Əlimə kitab ala bilmirəm, 

gözlərim ağlayır. 
Qələm götürə bilmirəm 

     barmaqlarım ağlayır.  
Düşündüklərimi 

                      içimə yazmaq istəyirəm. 
İçimdə 

                 ölüm qoxulu dastan yaranır. 
Onu basdırmağa 

məzar qazmaq istəyirəm, 
boş yer tapmıram. 

Yenə də kağız axtarıram… 
Amma 

                 vərəqlərə də soyuq dəyib, 
                         onlar da mən gündədir. 

Əzrayıl da qapını kəsib, -  
                 bilmir məni aparsın, 
                                        yoxsa onları. 

09.04.05 
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* * * 
Atam yuxuma gələndə 
                     xəbər gətirir mənə. 

Bilirəm ki, mütləq 
             düşəcəyəm duman-çənə. 
Mütləq hardasa bir qaranlıq var,- 

ordan ehtiyatla keçməliyəm. 
Hardasa ölüm kölgəsi gəzir, 

       ya da hardasa bir nadanın 
zəhər badəsini içməliyəm. 

Bədbəxtlikdən 
      yuxularım çin olur. 

Amma 
   atamı yuxuda  

       görmək istəyirəm. 
İstəyirəm –  
            qaranlığı əvvəlcədən  

               görmək üçün, 
Duman-çəni qabaqcadan  

      bilmək üçün. 
Lap ölüm olsun, zəhər olsun.  

əvvəlcədən xəbərim olanda 
        Qorxmuram, mətinləşirəm. 
Əslində 

atam mənə bədbəxtliyi yox, 
               Bədbəxtlikdən xilas olmağın  

   yolunu göstərir. 
Ona görə 

   əvvəlcədən yuxuma girir… 
03.04.05 

 
* * * 

Qədəri pozmaq, 
    qəlbimi qazmaq, 

     ağrımı yazmaq istəyirəm. 
Amma 
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   qədəri pozmaq mümkündümü? 
Qəlbimin lal sükutunda 

  içimə axan göz yaşlarımın 
    şahidliyi ilə  

        ağlamaq istəyirəm.  
Amma 

   dərdli qəlbin sükutu 
            mümkündümü? 

Sinəmdəki atəşi söndürmək, 
    uğursuz bir eşqi öldürmək, 

Nakam bir qəlbin 
                     nisgilini silmək, 

Kədərli gözləri 
             güldürmək istəyirəm.  

Amma 
                  göz yaşını yandıra bilən atəşi 
                     söndürmək mümkündümü? 

Hər şeyi bir kənara atmaq, 
bir ömrü bir vüsala satmaq, 

  sənə, təkcə sənə çatmaq, 
Ən azı səninlə 

bir məzarda yatmaq istəyirəm, 
Mümkündümü? Mümkündümü? 
Mümkündümü?... 

08.02.05 
 

* * * 
Sən getdin. 
İçimdə bir ağac bitdi. 

                         Göz yaşımla suvardım, 
          dərd yarpaqladı, 

      kədər çiçəklədi. 
Zaman keçdi. 
Göz yaşlarım qurudu. 
Parçalanmış ciyərim 

köməyə gəldi. 
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Qanla suvardım, 
 çiçəkləri qızardı, 

sevindim. 
Amma 

       yarpaqları saraldı. 
Çünki 

       artıq xəzan gəlmişdi. 
Axı payızda açan güllərin 

      qışda donmaq qorxusu var. 
Bir də artıq 

      ciyərim də qurumaq üzrədir.  
Daha gəlmə. 
Gözlə məni 
Bu dünyayla o dünyanın arasında!.. 

06.02.05 
 

* * * 
Səni itirmək istəmirəm 
Amma 

   itirməmək də mümkün deyil. 
Mənim qəlbimdəki 

                 müqəddəs hisslər 
Səni əhatə edən çirkaba 

                   alışa bilmir. 
Saflığa adət eləmiş ruhum 

    yalanlara, riyalara 
                   alışa bilmir. 

Mən sənin saflığına  
  hər zaman inandım. 

Sənə görə 
çoxlarına qarşı çıxdım. 

Bəzən haqq elədim, 
 bəzənsə həqiqəti dandım. 

Amma hey inandım. 
İndisə… 
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Heç öz inamıma da inanmıram. 
Son vəzifəm: 
Kiçik bir məzar qazmaq, 
Başdaşına qəlbimin şəklini çəkmək, 
İçində bu inamımı dəfn edib, 
Üstündə göz yaşı tökmək… 

04.02.05 
 

* * * 
Qəlbimdən gözümə gələn qəm, 

gözümdən yanağıma düşən 
                damlasan! 

Xatirələr işığında parıldayan 
                   zülmətsən, 

                 anlasan!.. 
İlin ən uzun, ən qaranlıq 

               gecəsi kimi 
         bəxtimə gülürsən. 

Günəşin ən kiçik zərrəsi kimi 
     xoşbəxtliyimə ağlayırsan. 

Ah çəksəm 
      göylərə qalxan naləmsən. 

Gülsəm, 
      dəli qəhqəhəmsən. 

Ağlasam 
                dövran edən həmin damlasan! 

Düşünsən 
                       xatirələri 

          söküb-dağıdarsan, 
Xəyalları  gerçəkləşdirib 

yeni dünya qurarsan. 
Anlasan! 
Anlasan… 

01.02.05 
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* * * 
Ruhum ağrıyır, 

        nəsə sıxır beynimi. 
Damarlarımda qanım donur, 
Küt bir ağrı içimi yonur. 
Bir gün içimdən dünyaya 

          bir dəlik açılacaq. 
Dərdlərim bir-bir düşüb, 

hərə gəldiyi yerə gedəcək. 
İçim tərtəmiz olacaq, 

                    orada bircə 
 məhəbbət qalacaq. 

Və o zaman 
səni səndən alan zaman da, 

    səni sənə qaytaracaq. 
Bu sevgini danan insan da 

    öz-özünü danlayacaq. 
Zamanın hökmü ilə 

    səni mənə qaytaracaq… 
Qaytaracaq!!!  

24.01.05 
 

* * * 
Mən səni heç vaxt, 

heç vaxt günahkar saymadım! 
Amma 

 hər halda bu günahın 
      bir sahibi vardı. 

Görüşmədik, 
danışmadıq ki, 

                       bu günahın sahibini 
  axtarıb tapaq. 

Ya bəlkə 
axtarışa ehtiyac da yox idi. 
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Günahkar o qədər çox idi… 
Neçə ildir sən də, mən də 

                     axtarırıq. 
Mənə elə gəlir ki, 

               nə zaman tapsaq, 
o zaman birləşəcəyik!..  

19.01.05 
 

* * * 
Ömrümdə bircə kərə  
        gözlərinə baxa bilsəydim  
                                 yaxından, 
İllərin qəm yükünü  
                   alardım qəlbindən,  
Səadət ordeni  
                   asardım yaxandan. 
Ömrümdə bircə kərə  
             əlindən tuta bilsəydim, 
Hicranın odunu 
                     çəkərdim içindən.  
Vüsal nəğməsini  
          seçib nəğmələrin içindən  
Sənə məhəbbət nəğməsi çalardım.  
Təkcə sən yox,  
             özüm də xoşbəxt olardım! 
Ömrümdə bircə kərə  
              saçını oxşaya bilsəydim, 
Erkən düşən dənləri qaraldardım, - 
İllərin atəşindən 
              külə dönmüş qəlbimin  
                                          rəngi ilə. 
Yeni dünya qurardım  
                         ilk eşqin ahəngi ilə. 

15.01.05 
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* * * 
Günlərin bir günü 
Sənə uzanan qolları 
         kəsib atacağam 
               sənə uzanan yollara. 
Dönüb gedəcəyəm 

     bambaşqa bir yolla. 
Sən olan yerlərdə 
İzim-tozum da görünməyəcək. 
Sən olan yerlərdə 

       axtaracaqsan məni. 
Mənli görmək istəyəcəksən 

      sənli yolları. 
Yerim görünəcək 

     hər addımda. 
Yoxluğum bilinəcək 

                                    hər yerdə. 
Axtaracaqsan, 

                              səsləyəcəksən. 
Həsrətini  
      ən yaxın dostundan belə,                             

                              gizləyəcəksən.    
Bircə yollar biləcək, 
     bir də yoxluğumu  
                       gözünə dürtən 

           Sənə göz dağı verən yerlər. 
Ümidlərinin qırılıb töküldüyü  
      yolların toz-torpağı  
             qəhqəhə çəkib 

                              dolacaq gözlərinə. 
Peşman olacaqsan sözlərinə. 
İtirdiyin baxışları 

                      Bir də görmək istəyəcəksən. 
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Amma  
    geri döndərə bilməyəcəksən 

artıq ötüb-keçən qatarı! 
Ümidindən süzülə-süzülə 

        asılacaqsan. 
Damla-damla  
           düzüləcəksən yollara. 
Addım-addım axtaracaqsan 

mənə uzanan yolları, - 
O yollara uzadacaqsan 

            qolları. 
Fəqət keçilməz olacaq o yollar, 

 uzalı qalacaq o qollar. 
Yadına düşəcək 
Mənim sənli yollara 

                  uzalı qalan, 
 qırılıb atılan qollarım. 

Onda biləcəksən ki… 
Onda biləcəksən ki, 

         məhəbbət nədir! 
23.02.04. 

 
* * * 

Yordu səni baxışlarım, 
           qınamıram heç də səni. 
Lazımsız şey 
           tezcə yorur insanları. 
Nəyə gərək arzularım? 
Duymursan ki, 
  qəlbimdəki tufanları. 
İnamın yox insanlara. 
Mən ki sənə nəğmə dedim 
        saf ürəkdən. 
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Yaxınlaşdım, 
         qaçıb getdin uzaqlara. 
Hey çağırdım, harayladım, 
Dedim bəlkə eşidəsən. 
De, günahım nəydi mənim? 
Kəc baxışın  
    düz qəddimi əydi mənim. 
İnanmadın baxışıma, 
   bəlkə elə 

      qəzəbləndin bu işimə? 
Axı niyə? 
Neyləmişəm, axı, sənə?  
Dillənsənə! 
Bu dünyada bir cəsədəm 
            can ver mənə. 
Dirilərəm, 

          yox eləsən hicranını. 
Gözləyimmi vüsalını? 
Bu ki xəyal! 
Güman varmı? 
Görərəmmi? 
Görsəm əgər başlayaram 
        böyük eşqin dastanını. 
Bir ürəyin sevgi səsi 
        haraylayar, gülüm, səni. 
İllər keçər, qocalarıq, 
Məhəbbətsə ... 
Cavan qalar əvvəlki tək. 
Ürəyimiz yanar ... yanar... 
Bircə həsrət inildəyər 
  ürəyimin dərinində. 
Bu həsrətdən arzularım 
            donar, donar. 
Onu heç vaxt əridəmməz 
             özgə vüsal. 
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Atəşinə yanar ürək, 
             arzum sənsən. 
Özgə bir kəs ayıra bilməz 
   səni məndən. 
Yoxal, hicran! 
Qılıncını çək geriyə. 
Yaxın düşmə, -  
Tufanlara sinə gərən 
                   bir ürəyəm! 

     17. 05. 03. 
 

* * * 
Eşitdim dünən adına məclis qurulub, 
                 bir az hay-küylü, 
                     bir az təmtəraqlı. 
Soruşdular, nə əcəb orda yoxdum. 
Susdum, 
         cavab tapmadım 
                       nə deyim axı?.. 
Deməyə söz çoxdu, 
Amma 
    anlanıla bilməməyindən qorxdum. 
Ona görə susdum... 
Dedilər  
      xatirələr içində itib-batıblar, 
Səni dildən-dilə, 
                         ildən-ilə atıblar. 
Guya doluymuş kimi 
              hamı ürəyini boşaldıb. 
Ən dolu ürək sahibisə 
              bundan xəbərsiz qalıb. 
Səndən danışanlar da 

           ondan xəbərsiz qalıb. 
Düşündüm, nə yaxşı ki, 
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              məni çağırmayıblar. 
Onsuz da gəlməyəcəkdim, 

           gələ bilməyəcəkdim. 
Məndə qüvvə hardaydı 

         Sənli xatirə yükünü  
                        çəkib gətirməyə! 

Ora bir atımlıq barıtı olanlar 
           gəlmişdi yəqin. 

Dolu ürəksə hardaydı,- 
          onu bircə sən bilirdin. 

      bircə sən bilirdin!!! 
2002. 

 
* * * 

Qanlı qəlbimdən çıxıb 
göz yaşımda çimən dərdim, 

paltar nəyinə gərəkdir? 
Nə günəşim var 

             sərib qurudum, 
Nədə ki, havam küləkdir... 

27.02.02.  
 

* * * 
Bir gecə 
Yuxusuzluğun ətəyindən tutub 

                       dünyanın seyrinə çıxdım. 
Axan duyğularımda olduğu kimiydi 

         o gecə! 
O gecə kipriklərimdən asılan 

 bir ağırlıq vardı dünyada. 
Elə bil artmışdı 

dünyanın çəkisi. 
Sabah doğulacaq dərdə 

ağrı çəkirdi Yer kürəsi! 
26.10.01 
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* * * 
 
Saatın əqrəblərindən yapışıb 
                              irəliləyir gecə. 
Hər dövrədə bir qədər kiçilir,  
                              əriyir gecə. 
Bu gecə mənimkidir! 
Tənhalığıma dost olan gecə, 
Dərvişliklə sultanlığıma  
                               tost olan gecə. 
Səhərimə qənim olan gecə, 
Yuxusuzluğumla  
                          mənim olan gecə. 
Saatın əqrəblərindən yapışıb  
          əriyən gecə mənimkidir. 
Xəyallarımı zülmətinə 
                sürüyən gecə mənimkidir. 
Ay batıb! 
Ay axtarır bu gecə. 
Axtara-axtara özünü də itirir,  
                                  əriyir bu gecə. 
Mənim ömrümü də sürüyəcək 
                            bir gün zülmətinə. 
Ruhum daha qayıda bilməyəcək  
                                       öz orbitinə. 
Daha o gecə mənimki olmayacaq, 
                     mən onunku olacağam. 
O gecə fələyin çərxi  
                      tərsinə fırlanacaq. 
Ay həsrətlə baxacaq 
          bir ulduzun boş qalmış yerinə. 
O səhər günəş həsrətlə doğacaq. 

08.09.01.  
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* * * 
Bir qız gördüm. 
Salam verdi, 
Soruşdu ki: “necəsiz?” 
Cavab verdim, 
        amma kimdi, bilmədim ... 
Bayaqdan düşünürdüm ki,  
        bu gün mənim ad günümdür. 
40 il öncə ... 
Geriyə dönə bilsəydim 
          bir azdan doğulacaqdım. 
Birdən mənə elə gəldi ki, 
               bayaq gördüyüm qızın 
Üzündəki təbəssümdə 
               yenidən doğulmuşam. 
Sən demə insan 
               bir kərə doğulmur. 
Yüz kərə, 
               min kərə doğulur: 
Kiminsə təbəssümündə, 
      kiminsə zəhmində, 
          kiminsə məhhəbətində, 
                 kiminsə nifrətində. 

19.06.01. 
 

* * * 
                             Boynuna ip ölçüm, - 

dedi ata oğluna. 
                             Amma nə qədər elədi 

ip tapmadı. 
Axı, boya ölçülən ipi ancaq 

             adam öləndə verirlər ona ... 
02.11.2000. 
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* * * 
Qışda məndən 

                bar istədin, 
          tapıb verdim. 

Yayda məndən 
               qar istədin, 

        tapıb verdim. 
Bunun üçün 

                    həm payızda, 
                                          həm də yayda 

                                     çox itirdim. 
Sonra isə 
          itirdiklərim üçün 

                               oturub 
   Hönkür-hönkür ağladım ... 

14.01.2000. 
 

* * * 
Yenə darıxıram səninçün, 
Elə bil yerin təkinə uzanan 
      zülmət dünyasına düşmüşəm. 
Bəli, zülmət bir dünya,- 
  sənsizlik dünyası. 
Nə vaxtsa, düşündüm ki,  
  sənsiz də keçinərəm. 
Xatirəyə çevrilmiş sənli anlarla 
  verib baş-başa 
              yaşayaram bir təhər. 
Elə bilirdim ki, bunlar bəs elər. 
Keçmişin acılı-şirinli xatirələri 
   unutdurar mənə qəmi, kədəri. 
Sən demə, yalanmış hər şey, 
   yalanmış içimdəki dözüm. 
           yalanmış sənsiz “özüm”. 
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Həqiqətsə ... 
  sən və mən, - 
      əgər bir yerdəyiksə ... 
Bax, budur səadət. 

      25. 06. 99. 
 

 
* * * 

Qəm qonanda gözlərimə 
          səni düşünərdim 
Mənə elə gələrdi ki, 
Sən yanımda olsaydın, - 
  bütün əzabları 
           alardın məndən. 
Qurtarardın məni qəmdən. 
Sən demə  
    hər əzabı 
           almaq olmur insandan. 
Gözlərim yol çəkəndə  
  mənə elə gələrdi ki, 
Uzaq, əlçatmaz nə varsa, 
    bir göz qırpımında  
   gətirə bilərsən mənə. 
Ağlıma da gəlməzdi ki, 
Ən uzaq, 
    əlçatmaz  varlıq 
           sən özünsən. 
Yaş tökəndə gözlərim, - 
    gəlib durardın  
           gözüm önündə. 
Mənə elə gələrdi ki, 
      göz yaşlarım 

        ümman olsa belə 
     qurudarsan. 

Sən demə 
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    böyük ürəklərin 
      göz yaşını silmək üçün 

Böyük ürək sahibi olmaq gərəkmiş. 
Eh!.. 
Hanı səndə elə böyük ürək? 

     19. 06. 99. 
 

* * * 
Daha nə gəl deyərəm, 
          nə də getmə söyləyib 

        yolunda duraram mən. 
Məzlum uşaqlar kimi  
         boynumu buraram mən. 
Məlul-məlul baxaram 
      sən gəldiyin yollara. 
Özüm cavab taparam 
    sənə verilmək üçün  
Gün-gündən çözələnən 
   cavabsız suallara. 
Bundan belə demərəm 
          qayğımı çəkənim var. 
Bundan belə demərəm  
           dərdimi bilənim var. 
Bundan belə gün-gündən 
           sıralanan dərdim çox! 
Özgə dərdin çəkərsən bundan belə, 
    mənim yox. 
Beləcə ömrüm keçər, 
           sənin xəyalın ilə. 
Qoy özgələr sevinsin 
          şirin vüsalın ilə. 
Daha nə gəl deyərəm, 
  nə də getmə söyləyib 
        yollarında duraram. 
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Sənli arzularımı 
 bir sandığa yükləyib 
             ona möhür vuraram. 
Göz yaşımdan yaranan 
 ümmanlarda itirib 
  yerində xəyallarla  
   qəm sarayı quraram. 

      23. 06. 98. 
 

* * * 
Göyün kölgəsinə 

    sığınıb torpaq. 
Torpağın kölgəsi 

 nələri saxlar. 
Göyün kölgəsində 

 insanlar yaşar, 
Torpağın kölgəsi 

qubar bağlar 
 məzar-məzar. 

Eh, nə göyəm, 
nə torpağam. 

Kölgəm də 
    kimsəyə heç gərək deyil. 

Nə böyüyəm, nə uşağam, - 
Kimliyi billinmədən   

yaşamaq da 
          arzu deyil, 
                    dilək deyil. 

Yox !!! 
Belə ömür 

 mənə gərək deyil. 
  gərək deyil ... 

07.06.98. 
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* * * 
Bu dünyanın bir üzü var, 
        demə minüzlüdür dünya. 
Günah sənin ola-ola. 
        divara dirəmə dünyanı. 
Quran da sən, yıxan da sən. 
        yeri dələn,  
               göyə çıxan da sən. 
Sənsən hər işdə günahkar, 
Nahaqdan qınama bu dünyanı. 
Alçağı, axmağı göyə qaldıran da, 
Aqili, yaxşını yerə vuran da sən, 
Günahkar bilmə dünyanı. 
Gündə bir dona girirsən,  
Fələk də baş açmaz əməlindən. 
Düzdür, 
Gəlimli-gedimlidir dünya, 
              bir ucu ölümlüdür dünya. 
Fəqət bu dünyanın bir üzü var! 
         demə minüzlüdür dünya! 
              demə minüzlüdür dünya... 

29. 05. 98. 
 

* * * 
Taleyinə boyun əydin 

          o gün ki sən,  
“Mən kişiyəm” deyən dilin 

           susdu nədən? 
Dinəmmədin. 
Bəlkə o gün inanmadın 

    məhəbbətin varlığına. 
Heyrət! 
Heyrət inamının darlığına. 
Heyrət etdim  

                        Bir qibləgah sandığım kəs 
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Necə miskin, 
necə xırda bir varlıqmış. 

Bəlkə səni itirməyim  
Mələklərin taleyimə yazdığı  

   bəxtiyarlıqmış.  
Bəlkə elə tale mənə dost olubmuş 

        səni məndən alan gündə? 
Qismətimə bəlkə o gün 
      heç kimsəyə verilməyən 

        bir səadət yazılıbmış. 
Bəlkə yenə 
               məni yada saldı tale. 
Məni mənə qaytarmaqçün 
       səni məndən aldı tale ... 

16. 12. 97. 
 

* * * 
    Girirəm sinfə, 

     bir an dayanıram 
                 sükut içində. 
    Baxıram qayğısız uşaqlara. 
    Dilim gəlmir 
    “Sakit ol” deyim onlara. 
    Qayğısız uşaqlığım 
   boylanır içimdən. 
     Həmin gülüş, 
        həmin məsumluq. 
     Hər şey əvvəlki biçimdə. 
     Hərdən dilim deyir: 

                                            gülmə, danışma. 
     Amma ürəyimsə pıçıldayır: 
     “Bacarmadığın işə qarışma”. 
     Mənsə gülürəm ... 
     “Hər ikiniz haqlısınız” –  
                                    deyirəm. 

21. 11.97. 
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* * * 
Mən adamlar itirmişəm, 
             böyüklü-kiçikli, 
                   yaxşılı-pisli. 
Göylər itirmişəm ki, 
          yeddi rəng. 
Yerlər itirmişəm ki, 
          rəngbərəng. 
Gözlər itirmişəm ki, 
        taleyimin rəngi kimi 
                   zil qara. 
Sözlər itimişəm ki, 

                  sığmaz cild-cild dastanlara, 
               nağıllara. 
Məhəbbət itimişəm, 
 göydə mələklər yazıb. 
Səadət itirmişəm, 
 on iki illik 
         daş-kəsəkli yol azıb. 
Daha nələr, 
            daha nələr itirmişəm ... 
Gün olsun ki, 
            deyə biləm, - 
Əzab dolu xatirələr itirmişəm. 

       06. 07. 97. 
   
* * * 

Həyat ucuz, 
    insan ucuz, 

     ömür ucuz, 
      ölüm ucuz. 

Hər şey baha. 
Ucuz bir yol uzanır 

dünəndən bu günə, 
bu gündən sabaha. 
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Aman Allah, 
Nə dəhşətdir 

bunları görə-görə, 
                                          bilə-bilə 
                                                      yaşamaq. 

14.02.96. 
 

* * * 
Bir ümid uzanırdı 

keçdiyin yol boyunca. 
Sürünürdü arxanca 

gizli, aşkar. 
Tufanlar, qasırğalar 

didib-sökəndə məni. 
O əski xatirələr 

sənə çəkəndə məni. 
Yenidən doğulmaqçün 

dünya əkəndə məni, 
Yedirib-yekəltməmiş 

vaxtsız biçəndə məni. 
Bir sevgi çağlayırdı 

məndən sənə gedən yolda 
gizli, aşkar. 

Qoy desinlər, məni atdın, 
kama çatdın. 

Qoy desinlər, bir mən oldum 
yalqız qalan, 

vaxtsız solan. 
İstəmirəm, o yamaqlı səadəti, 

o yalançı məhəbbəti. 
...Neyləyim ki, elə buyam. 
Neyləyim ki, unutmuram, 

unutmuram. 
06.02.96. 
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* * * 
Əvvəllər elə vüqarlıydı 

məhəbbətim, 
İndisə bənzəyir 

müti bir qul həsrətinə. 
Əvvəllər dönüb baxmazdım 

sən tərəfə, 
İndi hazıram 

qarşında əyilməyə. 
Əvvəllər sən gəlib gözlərdin, 

gəlməzdim özüm qəsdcə, 
İndi Allaha yalvarıram 

gündə yüz kərə, 
Rəhm sala ürəyinə bəlkə, 

səni 
uzaqdan da olsa, 

görə biləm. 
Nə dəyişib, bilmirəm. 
Bəlkə də 

illər keçdikcə 
Daha böyük ehtiyac olduğunu 

                                                      dərk edirəm. 
Beləcə bir ömürdür, - 

          gəlib-gedirəm. 
Görəndə Allahıma 

            şükür edirəm. 
Gözləyirəm 

qarşında 
diz çökə biləcəyim günü. 

O gün olacaq 
 həyatımın 

      ən xoşbəxt günü. 
08.07.95. 
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* * * 
Bu dünyanın künc-bucağından  
                      qəm iyi gəlir, qardaş! 
Bu gün ağlaya-ağlaya doğulan  
                       sabah olur qara daş. 
“Bu dünyanın qara daşı  
                       göyərmir”, Allah! 
Bu dünya...  
                       bir şeirdi, vallah! 
Müəllifi Allah! 
Hansı ağla gələrdi ki, nəzmə çəkib  
                    yoxluqları var eləsin? 
Bu daşların, torpaqların üstündən  
                    sellər, sular car eləsin. 
Hava versin,  
        od yaratsın,  
                    canlıları bir-birinə  
                                       yar eləsin. 
Hərəsi bir şeirdi, vallah! 
Müəllifi Allah! 
Lailahəilləllah! 

                                                         28.08.94. 
 

* * * 
Dərdi, kədəri  
           özünə yığmış gözlərim 
          dikilib uzaqlara. 
Gecənin sükutu uzanıb gedir. 
Hissimi, duyğumu, 
       bütövlükdə uyqumu 
                     özüylə aparır. 
Baxıram,  
         əslində olanları görmürəm, 
Görürəm başqalarının görmədiyini. 
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Toxuyuram bircə anda 
           ilmə-ilmə, 
             hana-hana 
Özgələrin bir ömrə hörmədiyini. 
Beləcə yaşayıram 
               öz gördüklərimlə. 
Beləcə qalıram 
                özümlə baş-başa. 
Özgələrin gördüyünü 
                 mən görmürəm. 
Mənim gördüyümü özgələr. 
Deyirlər ki, 
         özgə planetdən gəlmişəm. 
Deyirlər ki, qeyri-adiyəm ... 
İnana bilmirəm. 
Düşünürəm bəşəriyyət 
  o qədər səviyyəsindən enib ki, 
   orta hal qeyri-adi görünür. 
Niyə??? 
Bilmirəm!!!... 

       28. 05. 93. 
 

* * * 
Gülnar dedi:—ay Mələk,  

niyə gunəbaxanlar  
           yuxarıya baxırlar? 
Mələk dedi:—Bacıcan,- 

     günəşə boylanırlar. 
—Bəs gecələr neyləyir  

     yazıq günəbaxanlar? 
Mələk bir az dayandı... 
Dedi:—sən də günəşsən,  
       yəqin gecə düşəndə  
     bizim günəbaxanlar  
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Pəncərədən   boylanıb,  
                         içəriyə  baxırlar. 

Mənim   günəş  bacımı—  
                         Gülnarı axtarırlar. 

11.11.92. 
 

* * * 
Bu gün içim doludur, 

                 boşalmaq istəyirəm.  
Bu gün mənə dəyməyin, 

                 yol azmış bir gəmiyəm.  
Daha tab gətirmirəm, 

                 içimdəki dərd yükü  
                          çəkir məni dərinə.  

Kömək edin, boşalım, 
                 yüksəklərə baş alım.  

Sığışa bilməyirəm 
                  nadanlıq yuvasına,  

Alışa bilməyirəm 
                  zamanın   qovğasına,  

Qarışa  bilməyirəm 
                  oyuncaq davasına.  

Kömək edin, qurtulum, 
                  zir-zibildən, çirkabdan,  

İstərəm hesab çəkim 
                   yarandığım torpaqdan.  

Mənim ruhum bələnib 
ən ülvi duyğulara,  

Ürəyimi açmışam 
əlçatmaz arzulara.  

Pakam, 
              paklıq gəzirəm,  

             paklar çağırır məni.  
Haçansa yer üzündən 

                    baş alıb qaçasıyam.  
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Eşidin bu harayı, 
                    ruhlar çağırır məni,  

Mütləq  günün birində                                      
                    göylərə uçasıyam. 

16.08.92. 
 

* * * 
Özüm zülüm çəkə-çəkə 

sənə zülüm əkə-əkə 
      keçəcəyəm bu yolları. 

Bizim evdən sizə qədər, 
sizin evdən bizə qədər 
      ölçəcəyəm bu yolları.  

Bütün ömrü  
bu yollarda azacağam,  

Eşqimizin dastanını  
mən bu sayaq yazacağam. 

Sənli-sənsiz həsrətimi 
bu yolların daşı bilir.  

Hər bağçanın havasını 
öz ağacı, quşu bilir. 

 
Qəlbindəki nisgilini 

bircə-bircə soracağam.  
Lazım gəlsə, ürəyini 

yaracağam. 
Orda yeni sevda evi  

quracağam. 
Alacağam səni səndən 

əvvəllərdə olduğu tək. 
Qalacağam «mənli» səndə 

buludların dolduğu tək.   
Belə-belə yaşayacaq 

bu eşqimiz nəsil-nəsil 
 yaratdığım bu dastanda. 
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Necə ötən, keçən yaşar 
     əsr-əsr Qobustanda…  

Özüm zülüm çəkə-çəkə 
  sənə zülüm əkə-əkə  
Ömür boyu 

       bu yollarda 
           azacağam, 

Dağdan ağır eşqimizi 
        mən bu sayaq 
            yazacağam.  

19.06.92 
 

* * * 
Bu millətin qeyrəti, 

bir gün geri dönəcək.  
Qorxu hissi ürəkdən, 

sinirlərdən qaçacaq.  
Bu millətin taleyi 

güllədən diksinəcək, 
Bu millətin bəxtini 

güllə səsi açacaq. 
Hələ ki, torpağımız 

su əvəzi qan içir,  
Azadlığa gedən yol 

cəsədlər üstdən keçir.  
Hələ sarlar zəbt edib 

tərlanlar oylağını,  
Küləyimiz əsdirmir 

istiqlal bayrağını.  
Nə qədər ki, vicdanlar  

yatıb milyon içində,  
Nadanlıq meydanlarda 

atını oynadacaq.  
Nə qədər ki, satqınlıq 
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o əvvəlki biçimdə,  
İblis insan qanıyla 

qazanlar qaynadacaq.  
Fəqət, bir gün gələr ki, 
      Azəri oğulları  
       düşmənlərə od qoyar.  
Torpaq altda yatsa da, 

 torpaq ustdə ad qoyar.  
Zəngəzur torpağında 

    Azərbaycan bayrağı  
 bir tarix də adlayar. 

21.05.92. 
 

* * * 
Ay özündən deyən oğlan, 
Xoşum gəlmir sözlərindən. 
Özgəsinin çörəyini  
              yeyən oğlan, 
Çəkin bir az! 
Vaxt gələcək 
  töküləcək gözlərindən. 
Qürurunu  
      qəpik-quruş qarşısında 
                 əyən oğlan, 
Həyat  
      nə bir paltarlıq parça, 
      nə bir parça çörək deyil. 
Yaşamaq  
      nə yatmaq, 
        nə də yemək deyil. 
Düşün bir az, 
  öz-özündən deyən oğlan. 
Vüqarını hər yetənə əyən oğlan! 
Özgəsinin çörəyini yeyən oğlan! 
      06. 03. 92. 
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* * * 
Od bağrında doğulmuşam, 
    odlara sirdaş olmuşam. 
Yanıb-yanıb yaxılmışam, 
Bəzən olub 
    od içinə yıxılmışam, 
Ölüm məndən yan keçib. 
Əzəldən dost bilmişəm 
        mən dənizi özümə. 
Çoxdan valeh olmuşam 
        onun mavi gözünə. 
Elə vaxtlar olub ki, 

əlim sudan üzülüb, 
     dalğalarda itmişəm, 
Ölüm məndən yan keçib. 
Yerlə göy arasında 
   qara buludlar dolub, 
Odla su arasında 
   qalan vaxtlarım olub. 
Ağır anlarım olub, 
   özümə qəsd etmişəm, 
Ölüm məndən yan keçib. 
Bilmirəm dostumdur, 
   yoxsa düşmənim? 
Ölən şüurumdur, 
   yoxsa bədənim? 
Sərsəm fikirlərlə mən 

          Sudan, oddan keçmişəm, 
Bəzən əlacsız qalıb, 

ona doğru getmişəm, 
Yenə məndən yan keçib ... 

     19. 01. 92. 
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* * * 
Çox illərin 

                    çirkabına dözdü Xəzər,  
Öz ömrünu 

              damla-damla  
             ömrümüzə suzdü Xəzər.  
Bir  gün  gəldi, 

               köksündəki qartmağını  
                      sahilinə çırpdı Xəzər.  

Saflığını göstərəcək 
təmizliyə çıxdı Xəzər.  

İllər boyu durğun baxdı,  
Ən nəhayət, 

               bir gün gəldi,  
                      sərhəddini aşdı Xəzər.  

İçindəki dərd-ələmdən  
                      silkələndi,  

     daşdı Xəzər. 
14.06.91. 

 

* * * 
Həmid oyanıb, 

bayıra baxdı.  
Günəş hasardan  

ona baxırdı.  
Qalxıb geyindi,  
yudu əl-üzün,  
        çörək də yedi.  
Yığıb çantasın 

məktəbə getdi.  
İçəri gircək 

təəccüb etdi,  
Sinfə qızılı şüa axırdı,  

             Həminki  günəş  
      indi şüşədən  

                                 ona baxırdı. 
26.03.91. 
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* * * 
Özgə yerin qanqalları, alaqları 

           Şərik çıxıb nərgizlərin qismətinə. 
Bir həyətdə nərgiz gördüm 

                    özü gözəl, ətri gözəl, 
 fəqət, yoxdur dərənləri. 

Baxan yoxdur, 
 baxanları 

                                      çıxıb gedib 
                    özgə yurda. 

Yada düşdü bircə anlıq     
                    kənd yerində 

   gözü yolda qalan qızlar. 
O qızlar ki, 

    dərilməmiş nərgizlərə 
              oxşayırlar. 

Bu kəndlərin oğlanları 
çıxıb gedib özgə yurda. 

Öz elindən, öz yurdundan 
          xəbərsiz tək 

Könül verib özgə elin qızlarına. 
Bu nərgizlər daha gözəl, 

     daha zərif. 
Göz oxşayır bu gözəllik, 

     baxan olsa. 
Yoxdur baxan. 
Baxanları çıxıb gedib 

               özgə yurda. 
Dərilməmiş nərgizlərsə, 

    qalıb burda, 
    qalıb burda. 

28.01.91 
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* * * 
Sərib köynəyini  
        hər yerə duman. 
Xoşum gəlmir 
            bu dumandan. 
Deyirlər ki, 
Duman var ki, qar gətirər. 
Duman da var, qal gətirər. 
Fikrim çıxır gümandan, 
Nəsə... 
Xoşum gəlmir bu dumandan. 
Tanış gəlir 
            bu duman mənə!... 
Bir il öncə görmüşdüm 
    bu dumanı 
         Bakımın küçələrində ... 
Sonra ... 
Axdı nahaq qanlar. 
Yazıldı tarixə  
  20 yanvar ... 
Daha qorxuram qandan, 
Qorxuram bu dumandan ... 

     31. 12. 90. 
 

* * * 
Tutub 
      yeddi rəngli 

göy qurşağından,  
Asılı qalmaq istəyirəm 

                                           havadan.  
İstəyirəm bir anlıq 

ayağım üzülə torpaqdan,  
Qalxım, göyə,— 

lap yuxularımda olduğu kimi,  
Uçum, uçum 

                    qarışım göyə.  
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Paltarım osun 
yeddi rəngli.  

Yerdən göyə yol çəkim, 
yeddi   rəngli.  

Arxamca gəlsin bütün insanlar;  
Rəzilləri, xəbisləri seçib 

buraxım göy üzündən.  
Böyük məsafədir 

göydən yerə qədər.  
Qoy itib-batsınlar 
        bu yollarda.  
Kim safdır, təmizdir, 

      dolandırım onu  
                göy üzündə.  

Mükafat verim ona 
         yeddi rəngli paltar.  
               sonra qaytarım yerə.  
Nəhayət, özüm də qayıdım,    

      Yığım yeddi rəngli nərdivanı,  
       atım göy üzünə.  

Sonrakı nəsillərə göstərib,—  
       «Baxın, budur həqiqət divanı»,—  

                   demək üçün. 
24.07.90. 

   
* * * 

Ən sakit görünən anlarımda belə, 
içimdə qasırğa, tufan olur.  

Dərdli buludlar kimi yağıram,  
Sonra birdən-birə açılıram, 
İçimdə rahatlıq olur elə bil.  
Amma çox az çəkir bu an, 

              ikinci dəfə dolana kimi,  
                   ikinci qasırğa doğana kimi.  
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Sonra üçüncü, dördüncü...  
Nəhayət, neçə-neçə dərdə, qəmə  
             mənzil olur ürəyim.  
Beləcə bir karvan yükü çəkirəm.  
Soruşan olanda, baxıram, —  
Dərd əhlidirsə,  

             deyirəm ki, yüküm qəmdir.  
Yox, əgər kef əhlidirsə,  
                               gizlənirəm,  
Özüm özümdən oğurlanıram. 
Eh, qanmayana başa salanacan,  
Özgələşmək lazım olur dəfələrlə.  
Beləcə bulud olur,  
                           yağış olur,  
Səpilir düzənlərə ömrüm.  
Beləcə yaşayıram. 

18.07.90. 
 

* * * 
Kimsə gətirdi 
               bizi həyata. 
Ağlaya-ağlaya gəldik. 
Kiritmək istədilər, 
İlk gündən başladılar 
               aldatmağa. 
Əvvəlcə südlə, 
      sonra oyuncaqla. 
Daha sonra  

   müxtəlif rənglərlə, 
         müxtəlif səslərlə. 
Beləcə böyüdük  
          aldana-aldana. 
Nəyisə dərk etmək istədik, 
        qoymadılar, 
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Yenə də aldatdılar. 
O “buva”dır, bu “cızza”dır ... 
Belə-belə qorxduq 

           soyuqdan da, 
                istidən də. 

Sonra üzünü görmədikləri 
  heyvanların sürətini 

      yaratdılar 
            təsəvvürümüzdə. 

Beləcə qorxa-qorxa böyüdük: 
Bağçaya getdik, 
              tərbiyəçidən, 
Məktəbə getdik, 
          müəllimdən, 
İşdə müdirdən. 
Eh, gör nə qədər qorxu varmış. 
Bilsəydi təbiət, 
               yaratmazdı bizi. 
Yaratmışdısa, 

 imkan verəydilər 
  özü verəydi tərbiyəmizi. 
Ataydılar bizi 
         təbiətin qoynuna. 
Soyuqda donaydıq, 
              istidə yanaydıq. 
Vəhşiləri 
     əvvəlcədən tanıyaydıq. 
Neyləyirdik oyuncağı? 
Təbiətdə azmı 
       baş qatacaq şey var? 
Hər ağac, hər ot 
        oyuncaq ola bilərdi. 
Heç olmasa onları tanıyardıq. 
Xeyrini, zərərini bilərdik. 
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Bəlkə onda 
       xeyir nədir, 
            zərər nədir, 

             bilərdik. 
Qoy ilk dostlarımız 
            heyvanlar olaydı, 
Güclü nədir, 
             zəif nədir, 
                       bilərdik. 
Axı, həyat  
              insandan başlamır... 
Təbiət dərs versəydi bizə, - 
İnsan dərsinə çatana qədər 
  özümüz də insanlaşardıq. 
Onda  
  əsl kamil insan yaranardı. 
O vaxt həyat  

             necə də  
                       gözəl olardı. 

      18. 06. 90. 
 

* * * 
Bu yolların tozunu, torpağını, 
                   yığmışam gözlərimə.  
Nə aça bilirəm, 

                nə yuma bilirəm gözlərimi.  
Açmayanda zərbə özümə dəyir.  
         içim yanır,  
                xəbəri olmur kimsənin.  
Yummasam... 
        gözümdəkilər bayırı yandırar.  
                              dağılar cahan!..  
Bu yolların qəmi, kədəridir 

  bu  toz-torpaq  yığımı.  
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Bu dünyanın əzabıdır,  
                                 möhnətidir.  
Gözlərimi açımmı,  
                             yumummu?  
Bilmirəm, Allah!  
Bir yeni dünya yarat!  
Götürüm bu toz-torpağı  

                             yumum  gözlərimi,  
                         gedim bu dünyadan.  

Aparım dünyanın dərdini,  
                                     kədərini.  
Bu  kədərin yerinə 

   insanlara sevinc yaz!  
Bəlkə...  
Xalqıma da pay düşə bir az. 

09.06.90. 
  

* * * 
Qara, şaxtaya duşmuşəm, yanıram,  
Qurunun oduna yaş yanan kimi.  
Bəzən çəkirəm içimi,  
Elə bil ki, hər hansı qəddarlıqdan 

                             kövrələn bir uşağam.  
Bəzənsə...  
Zəmanənin amansızlığından  
Qəzəblənən dünya görmüş qocayam.  
Bir yol uzanır. 

                  bu uşaqlıqla qocalıq arasında.  
Qaş-göz qədər yaxın,  

         yer-göy qədər uzaq.  
İtirirəm məsafəni.  
İtirə-itirə tapıram özumü.  
Kimdir bu  «özüm»? 
Hamının gördüyümü?  
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Ya özümdən başqa  
      kimsənin görmədiyi, duymadığı  

                 ilahi bir dözüm?  
Bəli, mən dözüməm!  
Uşaqlıqla qocalıq arasında 

             ən yaxın, həm də uzaq məsafə.  
Mən kiməm?— 
Baş alıb gedirəm «özüm»ə sarı,—  
Hər şeyi olan, 

             fəqət, heç bir şeyi olmayan  
          məchulluğa. 

Nə ad verim bu dözumə?  
Kimsə dözməz bu varlığa,  

                      bu yoxluğa. 
03.06.90 

 
* * * 

Lacivərd göylərin 
       ənginliyində sayrışan 
Bakirə ulduzlara bənzəyir 
             qız ləyaqəti. 
Hələ tapdaq görməyib. 
Zümrüd bulaqların  

    gözündən sızan 
      saf sulara bənzəyir 
              qız ləyaqəti, 
Hələ bardaq görməyib. 
İnsan qəlbində  
 qorunub saxlanılan 
      qiymətli söz sandığıdır 
              qız ləyaqəti, 
Hələ açar görməyib. 
Ya da nağıllardakı  

yeddi dağ arxasındankı 
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  qızıl üzükdür  
   qız ləyaqəti, 
Hələ barmaq görməyib. 
Nə qədər ülvi, 
Nə qədər bakirə bir nemət. 
Yaratdığınçün, sağ ol, təbiət. 
Sağ ol, təbiət. 
     31. 05. 90. 

 
* * * 

Gəlirəm işdən evə, 
otururam tənha otağımda...  

Buza dönmüş yarım stəkan çay qabağımda...  
Açıram qəm boğçamı.  
Bir-bir götürüb qoyuram dərdləri:  
Bu ev dərdi, 

bu  iş  dərdi,  
         bu dərs dərdi.  
Bu ana, bacı, 

bu qardaş, dost dərdi.  
Hələ dünya, bəşəriyyət,  

əlçatmaz  səadət,  
               yetim məhəbbət.  
Düşünürəm... 
Neçə ömür yaşayıram bir anda.  
Eh...  
Nə qədər məchulluq var cahanda.  
Yanıram için-için 
          nə istim bilinir, 

           nə tüstüm bilinir.  
Gözlərim dikilir məchulluğa,  
         qəlbimin gözləri ağlayır.  
Mənə elə gəlir  
Yanğını söndürə bilir göz yaşı.  
Qəlbim aldanır,  
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Bu aldanış içimi dəlir.  
Bir müddət keçir, 

          köks ötürürəm,  
Bəzən öz-özümə gülürəm.  
Bir ucu gülüşdür, 

           bir ucu göz yaşı bu dünyanın...  
Birdən yadıma düşür  
                  açılmış qəm boğçası.  
Yığıram dərdləri bir-bir, 
     fəqəq, bağlanmır boğçam...  
Sən demə, hər dəfə açılanda,  
      bağlananda qəm boğçası,  
Yeni-yeni dərdlər doğulur... 

30.05.90. 
 

* * * 
İçimdə nəsə var, 

  amma nə, 
              bilmirəm. 

Bir şeyi bilirəm ki, 
      narahatam. 
İş var, güc var, 
    gedirəm, gəlirəm, 
     yatıram, dururam, 
       yeyirəm, içirəm. 
Fəqət, 

    içimdəki içimdədi elə ... 
Götürürəm qələmi, 

    yazmaq istəyirəm 
      içimdəki dərdi, ələmi. 
Yox! Alınmır heç nə ... 
Eh! Bu qədər əzab olar 
          heç nədən?  
Yox! İçimdə nəsə var! .. 

     02. 05. 90. 
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* * * 
Haçan vaxtım olur, 
            gəlirəm kəndə. 
Niyə gəlirəm? 
Desəm ki, səni görməyə, -  
        qəribə gələr sənə. 
Açıq etiraf edirəm, 
      sənə görə gəlirəm, 
Sənə görə keçirəm, 
   bu yollardan. 
Düşünürəm, 

         Hardasa çıxa bilərsən rastıma, 
   görə bilərəm səni. 
Bu böyük bir səadət olar mənə, 
   təşəkkür edərəm sənə. 
Birdən ... 
      olmadı elə, oldu belə ... 
                  rastlaşmadıq ... 
... Nə eybi var, 
       tutub saxlayacaq məni 
Dayandığın, durduğun yerlər. 
Dil açıb danışacaq 
               sənli xatirələr. 
Görəcəyəm səni 
          o xatirələrin içində. 
Boylanacaqsan xəyallardan. 
Yeni-yeni arzular göyərəcək, 
       asılacağam arzulardan, 
       düşəcəyəm sənli dünyaya, 
           gəzəcəyəm ümidlə. 
Mütləq səni tapacağam, 
 əl-ələ verib çıxacağıq 
                                   yeni bir adaya. 
Dünya yeni, arzu yeni! 
  yeni həyat quracağıq. 
Ömürlük birlikdə olacağıq. 

     22. 06. 89. 
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* * * 
  Söz düşəndə məhəbbətdən, 
   qoy əriyim bu həsrətdən. 
  İstər yanım külə dönüm, 
   istər sönüm, zülmət olum. 
  İçimdəki sən adlı 
     bir dünya ki, var, 
  İşıq saçar, 
   aydınladar zülmətləri. 
                qovar acı həsrətləri. 
  Əgər desən,- 
      xəyallar da çoxdur mənə, 
  Onları da qurban verib yenə sənə, 
   ilim-ilim itərəm mən 
               bu dünyadan. 
  Əgər sənə gərək deyil məhəbbətim,.. 
             başqa nəyim var ki, mənim?.. 
  Ölüm mənim, 
  Həyat sənin! 
  Varmı yenə bir istəyin?..   
     28. 02. 89. 

 
* * * 

  3-4 il əvvəl nəsə oldu, 
        hardasa yoluma çıxdın. 
       aldın məni özümdən. 
  Bu müddət çox qısa oldu, 
       amma uzun-uzadı 
       yandırdı, yaxdı. 
  Bütün həyat düşdü gözümdən. 
    inandım sənə ... 
  Elə bildim bircə sənsən 
    bu yer üzündə. 
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  Yalanların da mənə  
                                           doğru göründü. 
  Beləcə kölgənə çevrilib, 
            Xəyallarım arxanca süründü. 
  Onda ağlım qul idi hissimə ... 
  Yenəmi inanım? 
  İstəmirəm ... 
  Keçdi daha 
      keçdi o günlər. 
  Eh, indi bəlkə heç 
     doğru sözünə də 
        inandıra bilməzsən məni. 

    22. 02. 89. 
 

* * * 
Praqada  
      bir göl vardı. 
Xırda ulduzlar oynardı 
    gözündə. 
Körpüdən asılmış 
      lampaların qızıl selini 

   əks edərdi özündə. 
Gecələr atılıb tutardıq 
Körpüdən sulara uzanan  
                                  işığı. 
Enərdik 
     körpüdən aşağı. 
Kənarında kötük də vardı 
                 oturmağa. 
Sahilin daimi sakinləri 

                quşlar idi: 
                       cürbəcür, 

   rəngbərəng. 
Səs eşidən kimi  
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  başlardılar 
   qaçmağa. 
Amma nahaq yerə. 
Onlara 
   dəyən də  
      yox idi, 
Bütün şəhər 
Öz işində-gücündəydi ... 

        20. 04. 89. 
 

* * * 
Bilirəm ki, özgəninsən. 
Nə zamansa  
     duyğusuzlar 
    qaytaracaq səni yoldan. 
Dağılacaq  
     sevgi adlı  
  cah-cəlallı bir dünyamız, 
Olacağıq 
   vardan, 
   yoxdan. 
Bilirəm ki,  
  çəkdiyimiz bu əzablar 
         özümüzə qalacaqdır. 
Bağçamızda bitən güllər  
      dərilməmiş solacaqdır. 
Ayıracaq bizi bir gün  
                    xəbis əllər. 
Yeridəcək öz sözünü 
      mərhəmətsiz ürəksizlər. 
Su çiləyib üstümüzə 
       söndürəcək guya bizi, 
Fəqət, 
  heç vaxt görməyəcək 
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        kül altda işaran gözü. 
Ömür boyu 
  yanıb-yanıb 
          içimizdə qalacağıq, 
Özümüzdən oğurlanıb, 
          özgəninki olacağıq. 
     02. 03. 89. 
 

* * * 
Mən sənin yalanlar aləminlə  

                     üz-üzə gələn 
bir həqiqət dünyasıydım. 

Sən istədin sökəsən  
 mənim daş-divarımı, 

Tikəsən məni 
                    öz yalanlarınla. 

Mən istədim  
       alım səndən yalanları, 
       hörəm səni həqiqətlə. 
Nə sən bacardın, 
     nə mən ... 
Belə də olmalıydı. 
Axı biz  
    müvazi xətlərə bənzəyirik. 
Heç vaxt  
    kəsişə bilməyəcək xətlərə. 
Görüşsüz nə mübadilə???... 
     21. 02. 89. 
 

* * * 
Bir ömür axtarmışam  
   ağlım kəsəndən. 
Yalandan, riyadan  
   uzaq bir ömür. 
Hər arzuya çatmağa tələsəndə 
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Söykəndiyim dağ olub 
   bu ömür. 
Beləcə keçib 
             günlərim, aylarım. 
Beləcə tikilib 
      sevinc-qəm saraylarım. 
Yaşamışam 
      yalansız, riyasız. 
Qəmdən, ələmdən qorxmadan. 
Çarpışmışam, 
             vuruşmuşam 
Dincəlmədən, durmadan. 
Bəlkə də yarı olub 
        axtardığım o ömür. 
Amma  
  mənə elə gəlir ki, 
Hələ də axtarıram 
Yalandan, riyadan uzaq bir ömür. 
Niyə mənə belə gəlir? 
Çünki, ətrafım  
           yalandır, riyadır büsbütün. 
Yalanlar çevrəsində 

     bütün yalançıların 
           nifrət hədəfiyəm 
         doğru danışdığımçün. 
Bax budur axtardığım 
          narahatlıqlarla dolu 
            xoşbəxt, rahat ömür!... 
     20. 02. 89. 
 

* * * 
Gözlərinlə yemə məni, 
    nə donmazsan, 
     nə yanmazsan. 
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 Vüqarımı əymə mənim, 
       Qəzəblənsəm, 

   qabağımda dayanmazsan ... 
 Bir ömürəm, 

   ayım, ilim 
       dərd-ələmdən. 

 Qışım qara, yazım qara. 
 Qara yazı 

   fələk yazdı 
    səni hara? 

 Hey çağırram, haraylaram, 
  ah-naləmdən oynamazsan. 

 İnləyərəm öz içimdə. 
          yanıb-yanıb əriyərəm. 
 Görən tale kimə verdi 

  belə dərdi bu biçimdə. 
 Özüm təkcə çəkər oldum, 
      Bu dərdləri 
         özünə dərd sayammazsan. 

      24. 12. 88. 
  

* * * 
         Hiss etdim ki, mənə inanırsan, 

     uçundu qəlbim. 
Təkcə bu inama görə 

    neçə-neçə insanın 
        mənə olan inamını 

    qurban verərdim. 
Səbəbini bilmirəm. 
Amma ... 
Lazım idi bu inam mənə. 

        Çox şeydən irəliydi mənimçün. 
Bütün varlığımla  
                   minnətdaram sənə, 
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         Bir baxışla 
                 böyük bir ehtiyacı  
                                       ödədiyinçin. 
         Bəli, ehtiyacım var bu inama, - 

     günlərlə  
     dilinə bir tikə belə dəyməyən 

                adamın  
                 çörəyə ehtiyacı olan təki. 

Ehtiyacım var bu inama, - 
səhrada azmış bir kimsəsizin 

bir qurtum suya 
              ehtiyacı olan təki. 

Bəli, ehtiyacım var. 
Nə yaxşı ki, bildim. 
Təşəkkür edirəm sənə. 
Heç nə istəmirəm. 
Sonsuz sevgimin müqabilində 

bircə xahişim var səndən, - 
İnan mənə. 
İnan mənə. 
      19.03.88. 

 
* * * 

Sən elə bir varlıqsan ki, qarşında 
Milyonlara əyilməyən başlar  
                                səcdəyə gəlir. 
Sən elə bir həyatsan ki, bağında 
Övlad adlı şirin nübar yüksəlir. 
Sən elə bir talesən ki, hökmlərin  
     günəş qədər parlaq, hərarətlidir.  
Sən elə bir ömürsən ki,  
     yollarına məhəbbətdən ən saf,  
                       zərif inci düzmüsən. 
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Sən rəşadət, mətanətsən,  
    övladlarınçün hər əzaba,  
           əziyyətə məğrur dözmüsən. 
Sən anasan,  
           qucağında ərlər bəslənib. 
Müharibə şüarına cavab üçün  
                         qəlbin səslənib. 
Gah ağlayıb, gah gülmüsən  
                         qəzəbindən, 
Alov yağıb gözlərindən. 
Sən anasan! 
Vətəninin hər sevinci, qəmi sənin. 
Övladının yaxşısına sevinən sən, 
     pis işinə öz-özünü  
             günahkar da sayan sənsən. 
Necə çıxaq, de, borcundan? 
Necə, ana? 
Ey insanlar, yol göstərin,  
             necə edək, deyə bilək: 
Biz övladlıq borcumuzu verdik ona! 

29.01.84. 
 

* * * 
Mən ki, səndən üzr istəyirdim 

 baxışlarımla. 
Duymadın bu istəyi. 
Bəlkə də bağışlaya bilmədin 

                bu yersiz məhəbbəti, 
   yerisiz istəyi. 

Mən sənə ümidlə baxırdım, 
          qırdın ümidimi. 

Sədaqət ümmanında axırdım, 
 hey axırdım, 
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Duymadın diləyimi. 
Anlaya bilmədin  

       saf duyğulara bələnmiş  
   ülvi hissimi. 

Nəyinə lazım bu dilək? 
Vecinə deyil. 
Nə olar yananda bu ürək? 
Yer üzündə o qədər yanğın olub, 

                    o qədər ürək yanıb, 
                                              bu da biri. 

Nəyinə gərək bu ürəyin alovu? 
İsitmir ki, səni. 
Nəyinə gərək bu alovun qığılcımı? 
Qəlbinə ki, düşə bilmir. 
Nəyinə lazım yaşadığın ürəyin 

      böyüyü, kiçiyi? 
Hər hansı kifayətdir sənə. 
Onsuz da duya bilməzsən 

      boyük ürəyi, 
                                          boyük diləyi. 

Elə bilmə ki,  
duyan tapılmaz onu. 

Tapılar ...  
... Soruşma kimdir. 
Nəyinə gərək onun kimliyi? 
Sən çalış axtar tap 

           özünün kim olduğunu. 
                                            1983 

 
* * * 

Hansı dillə danışırsan? 
Hansı ürəkdən gəlir sözlərin? 
Hansı ürəkdən? 
Məgər səndə ürək var? 
Varsa, niyə görünmür alovu? 
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Niyə bilinmir hərarəti? 
Yoxsa qara, şaxtaya düşüb? 
Bəlkə hardasa sürüşüb, 

     yolundan çıxıb? 
Özgə bir aləmə düşüb. 
Hansı aləmdir o? 
Hansı məkanda yaşayırsan? 
Nə qədər çətindir 

           yaşadığın yeri kəşf eləmək. 
Çətindir  

                  insanları dərk eləmək. 
De, neyləyim? 
Mənmi günahkaram, sənmi? 
Ya aradakı insanlarmı? 
Ətraf mühitmi, şəraitmi? 
Bəlkə elə səhv edir hamı? 

                                        1983 
 

* * * 
 Torpaqlardan yaranmışıq, 
         torpağıq biz. 
 Bir günəşin ziyasından  
         alınmışıq, 
 Odlar olsun məskənimiz. 
 Göy səmanın ənginliyi 
  səslər bizi öz qoynuna. 
 Mavi dəniz, coşqun sular 
  səslər bizi öz qoynuna. 
 Bu dünyada hər nə varsa, -  
     təmiz, ülvi 
  səslər bizi öz qoynuna. 
 İnsan oğlu, uzaq getmə, 
   Qoy qol salım mən boynuna. 
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 Qoy səs salsın yer üzünə 
                birliyimiz! 
 Qoy kül olsun qəlp ürəklər, 
 Qoy bizimçün açsın güllər. 
 Tamaşaya gəlsin bəşər, 
 Qoy hamıya örnək olsun 
             birliyimiz. 
 Qoy səadət qarış-qarış gəzsin 
              bütün yer üzünü. 
 Qoy yaxşılar görməsinlər 
        cahalətin boz üzünü. 
 Qoy alovlar alsın bizi öz qoynuna, 
        qoy odlara sirdaş olaq. 
 Azərbaycan! Odlar yurdu! 
 Mərd qoruyaq ana yurdu 
        qoy yadlardan. 
                   yağılardan. 
 Doğma odlar arxa olsun 
        bu vuruşda hər an bizə. 
 Məskən salaq bu diyarın 
       od nəfəsli qoynunda biz. 
 Bu dünyaya örnək olsun 
       sarsılmayan birliyimiz. 

     28. 07. 82. 
 

* * * 
Deyirlər ki, yaz olanda  

qəlblər gülər fərəhindən, 
Ruhlar uçar, könül açar 

sevincindən. 
Bəs nədəndir  

                       yaz olsa da, 
                                 qış olsa da, 
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                                         fərq eləməz, 
Ruhum uçmaz, 

  könlüm açmaz, 
  üzüm gülməz. 

Yaz da olsa  
                   heç sevinməz, 

   heç isinməz 
                                   qəlbim mənim. 

24.03.82. 
 

* * * 
Niyə boynun bükükdür,  
                            ay bənövşə? 
Yoxsa arzun sönükdür,  
                            ay bənövşə? 
Duyğuların pərvazlanmaz. 
           arzuların qanadlanmaz. 
Ay bənövşə, söylə görək,  
           bəlkə lazım sənə kömək? 
Kimdən kömək gözləyirsən?... 
Sən də mənə bənzəyirsən!... 

 09.04.79. 
 

* * * 
Anadır! 
Ömür boyu ürəklərdə yurd salan 
                    ən böyük ülvi bəşər. 
Anadır bütün dünyaya tanınan 
                      açılan aydın səhər! 
Anadır gətirən həyata məni, 
Heç zaman unutmaz ürəklər onu. 
Gün-gündən telində çoxalan dəni 
Ana hesab edir həyat qanunu. 
Həyatda belədir bütün analar, 
Övladı hər şeydən əziz sanarlar. 
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Hər ana başında ağ tel görünür, 
Övladlar ananı ağsaç anarlar. 

29.10.78. 
 

* * * 
Həyat, yaşa! 
Qoy insanlar 

qəm-qüssəsiz dolsun yaşa. 
İnsan yaşa! 
Uca dağlar,  

şiş qayalar aşa-aşa 
       həyat yarat, xoşbəxt yaşa. 
Bax, bu həyat firavandır. 
Onu belə gözəl edən 
       bizim xoşbəxt insanlardır. 
Həyat, yaşa! 
Xoşbəxt ömrü vurma başa. 
Tələsmə ki, illər keçsin, 
       nəsli nəsil əvəz etsin, 
Tələsmə sən. 
Onsuz insan köçəridir. 
İnsan gedir, 

      bu dünyaya insan gəlir. 
Bizim həyat yeniləşir, 

              gözəlləşir. 
Gənc nəsillər  

       keçmişləri salır yada, 
Xoşbəxt ömür sürür insan 

       bizim firavan dünyada. 
Həyat, yaşa! 
İnsanları yaratmısan, 

        xoşbəxt yaşat! 
İnsan yaşa! 
     səni həyat yaratmışdır, 

        sən də yaşat bu həyatı. 
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Elə yaşat, xoşbəxt yaşa. 
Ancaq yaşa! 
Bizim dünya  

      5-6 günlük deyildir.  
İnsanlığı məhv eləmək 

        heç də asan iş deyildir. 
İnsan, yaşa! 
Həyat, yaşa! 
Qoy kainat  

        cəhalətsiz dolsun yaşa. 
Həyat, yarat! 
İnsan, yarat! 
Daim yaşa! 

10. 10. 78. 
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ƏBƏDİYYƏT YOLU 
Ölülərin daş qəbrindən, 
dirilərin daş səbrindən 

utanıram, utanıram. 
Vaqif Səmədoğlu 

 
Avtobusun 

böyük ekranı xatırladan 
şüşəsindən baxıram. 

Balaca dünyanın 
böyük dərdləri görünür. 

Pərdəni çəkirəm ki, 
görməyim! 

Dərdlər şüşədən keçib 
     beynimə girir. 

Dərdləri avtobusda qoyub 
                  qaçmaq istəyirəm, - 
Düşürəm... 
Avtobus gedir. 
Amma dərdlər mənimlə qalır. 

 
* * * 

Həyat ayrılıq imiş insanla ölüm arasında. 
Vaqif Səmədoğlu 

 
Qəbristanlığın daim açıq olan 

ala qapısından keçdim. 
Qarşıma çıxan, 

                         İki ayağın yerləşə bilməyəcəyi 
           dar bir cığıra düşdüm. 

Sağ-sol ölüm yolu 
                         məzar daşları ilə dolu... 

Dilsiz daşların sinəsində qazılmış 
  nakamlığa yazılmış 

     şeirləri oxuya-oxuya 
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            içimi açıb tökdüm, 
Arzu dolu sarayları sökdüm... 
Anladım ki, 

            bu dünyanın heç nəyinə 
                    etibar yoxdur. 

Hər şey fani, 
     hər şey beşgünlük, 

Əbədi qalan isə 
  bir parça daşdır, 

Bir də qəbiristanlığın havasında 
               gözəgörünməz lentlərin 

                  tutub saxladığı 
          ağlaşmalar... 

                 dualar... 
Ölənlərçün bundan başqa 

 nə edə bilirik ki?!.. 
Bəs qalanlarçün??? 

 
* * * 

                       Ümid döyən qapını dünya bağlayıb gedib 
Vaqif Səmədoğlu 

 
Bir məzarın başında dayandım 

sükut çağırdı məni. 
"Fatihə" oxudum, 

ölüm çağırdı məni. 
Bir anlıq unutdum 

var olanları. 
Getdim ölümün arxasınca, 

dünyada görmədiyim 
                     ən gözəl şeyləri gördüm. 
Görmədiyim ən gözəl rəng çalarları, 
    eşitmədiyim ən zərif səslər, 
        duymadığım ən lətif qoxular, 
             dadmadığım ən ləziz nemətlər. 
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Hər şey,  
hər şey bu dünyada  

    anlamadığım  qədər mənalı, 
Dərk etmədiyim qədər dərin, 

       duymadığım qədər məsum idi. 
Qayıtmaq istəmədim, 
Amma 

qalmağa da yerim yox idi. 
Axı hələ 

        o dünyanın sakinləri siyahısına 
    yazılmamışdı adım... 

Yadıma 
reallaşa bilməyən 

 arzularım düşdü... 
 

* * * 
Aman Allah, bu dünyada 

nə qələbə varmış, nə məğlubiyyət 
Vaqif Səmədoğlu 

 
Xəfif külək əsir. 
Məzarların üstünə 

kölgə salan  
    ağacların yarpaqları 

sakinlərin ruhuna 
                                                    dua oxuyur. 

Qərib bir sükut 
ətrafdakı səssizliyin 

sabitliyini qoruyur. 
Bəzi yerlərdə 

                                   məzar boyu qalxan otlar 
                                                          pıçıldaşır. 

Bu pıçıltıda bir müqəddəslik, 
bir məsumluq duyulur. 
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Mərmər başdaşıların yanında 
yerlə yeksan kimi görünən 

məzar daşları, 
Varlılar yanında xəcalət çəkən 

   yoxsulları xatırladır. 
Birdən torpağın üstündəki cəlal 

                                                          gözümdən itir. 
Torpağın altı üstə çevrilir. 
Və bütün məzarlar 

          eyni biçimdə, 
         eyni cür görünür. 

Bütün ölülər kimi... 
                    Budur:  

       həqiqətin görünməyən tərəfi. 
 

* * * 
Qaranlıqda bir şam yanır... 

Vaqif Səmədoğlu 
 

Ölüm kölgəsi var 
   başımın üstündə. 

Əzrayıl gəlib 
        onu qovmaq istəyir. 

Yaşamaq eşqi var 
ürəyimdə, 

                      Günəşin işığı düşüb 
                                      onu silmək istəyir. 
                      Bu qəribə həyatda 
                         əcayib tale yazısıyla 
                              vuruşmaq istəyir ağlım, 

     ölümə tərəf  
           sürünür ömrüm... 
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* * * 
Allah, olduğum bu dünya haradır 

Vaqif Səmədoğlu 
Bu günümün 

  yazısından 
        asılmışam. 

Yellənirəm 
Salamat qalmağına 

  ümidi olmayan 
   arzu kimi. 

Axı, düşmək üçün 
   salamat yer yoxdur 

   yer kürəsində... 
 

* * * 
Kimim var Səndən başqa 

bu aləmdə mənim, 
Sən tək, mən tək, ulu Tanrı! 

Vaqif Səmədoğlu 
Yenə Sənə tapındım. 
əlimi Sənə açdım. 
Arzuya oxşamayan arzularımı 

yenə Sənə dedim. 
Kimsəyə açılmayan qapımı 
     Sənə taybatay açdım. 
Səndən başqa 

      kimim var ki?... 
Axı məni bu dünyaya 
                 sən gətirdin. 
Bir-bir verdin, 

       bir-bir aldın... 
Dərd içində Sən itirdin. 
Bir mənalı həyat verdin, 
      yaşanmamış ömür kimi 

               mən bitirdim. 
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Bu dünyada nəyim vardı, 
gərəksiz arzular kimi 

         illər dolandı, itirdim. 
Bir Sən qaldın düşüncəmdə. 
Bir Sən qaldın, 

bir də 
Sənə olan sevgi,  
Sənə olan inam! 

 
* * * 

İndi hər səsdən, hər küydən 
sükuta dönmək vaxtıdır. 
Vaqif Səmədoğlu 

Bir gün 
çıxacağam 

bu qapıdan. 
Keçəcəyəm 

heç kimin 
                                       məni görmədiyi 
                                             bu yoldan. 

Uçacağam 
heç bir insanın 

uça bilmədiyi göydə! 
Və yol başlayacağam 

                                      yeni biçimdə, 
                                              yeni yöndə. 

Bu yolun 
                                 əvvəli də, 
                                       sonu da 
                                              uğurlu olacaq! 

Bu yol - 
Əbədiyyət yolu olacaq!.. 

 
2005. 
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ЩЯЙАТЫН ЙОЛЛАРЫ 
 

Сяфяря чыхырам,  
              Tутурам йолларын ятяйиндян.  

Апарыр йоллар мяни,   
      hara, nежя? 

Юзцм дя билмирям. 
Эетдийим йердя  

          севинжми вар, 
                  кядярми вар? 

Билмирям!  
Билмяйя-билмяйя 

                  эедирям. 
 

* * * 
Бир зянжиря дцзцб вагонлары  

кечиб эедир гатарлар. 
Лап юмрцн илляриня бянзяйир  

вагонлар… 
Долусу вар,  

бошу вар.  
Биринин ичиндя  

          İнсанлары йашатмаг цчцн 
               ня билим няляр, няляр… 
Бир башгасында  

  нечя-нечя щяйаты  
                       мящв едяжяк зящярляр. 

Белядир юмрцн илляри дя. 
Эащ ажысы вар бу щяйатын,  

         эащ да ширини… 
 

* * * 
Бу дцнйада чох рянэляр вар. 
          ən кяскини гарадыр, аьдыр. 
Эащ бириня йахынлашырыг,  



 

 102

Сона Хяйал 

 эащ да о бириня. 
Дцшцрцк бир йолун аьына, 

эедирик аста-аста. 
Башга бир йолдаса 

мяжбурсан гачмаьа  
Беляжя кечир юмцр… 
Беляжя кечирик 

     йолдан-йола  
                  издян-изя  

Щяр эцн ня ися сечирик. 
Бу аьлы-гаралы дцнйада, - 

 йеня дя йа аьдыр,  
                      йа гара. 
Аь йолун яввялидир. 
«Гарадан артыг рянэ олмаз». 
Белядир бу аьлы-гаралы дцнйа. 

 
* * * 

Щяля ушаьам, - 
дейирляр. 

Ушаг кими  
алдатмаг олар мяни. 

Эюз йумуб 
бу дцнйанын ейбяжярлийиня 

        эюзяллийини дцшцнцрям. 
Бюйцк бир батаьлыьын ичиндя  

бир гырымлыг от  
     даща тез жялб едир мяни.  
Кичик бир эюзяллик, - 
      бюйцк чиркинликляри 

  юртцб эизлядир 
                  юз бюйцклцйц иля. 
Беляжя алданырам. 
Алдана-алдана йашайырам. 
Ушаг кими. 



 

 

Щяйатын йоллары 

103

* * * 
Бир варлыьам  

юз-юзцмдя боьулурам. 
Бу щяйатын  
Кешмякешиндян кечя-кечя, 
Бу дцнйанын  

ажысыны ичя-ичя 
              Hяр эцн йенидян доьулурам. 

Дамла-дамла тюкцлцрям 
Йыьылырам,  

дяниз олурам, 
       цмман олурам. 
Сонра 

                       булуд-булуд ичилирям. 
Нящайят, кичилирям. 
Ня боьулмаьа имкан олур, 
Ня йенидян доьулмаьа ещтийаж. 
Йашайырам йарытох, йарыаж… 

Ийун, 1990. 
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SONA XƏYALIN  
QISA TƏRCÜMEYİ-HALI 

 
Sonaxanım Həmid qızı Hadiyeva 1961-ci il iyunun 

19-da Bakının Maştağa qəsəbəsində anadan olub. 1976-
cı ildə 255 saylı səkkizillik məktəbi, 1978-ci ildə 187 
saylı orta məktəbi bitirib. 1981-ci ildə Bakı 1 saylı Tibb 
Məktəbinin mamalıq şöbəsini, 1991-ci ildə BDU-nun 
biologiya fakültəsini bitirmiş, 1986-88-ci illərdə İxtiraçı-
lıq İnstitutunda, 1995-1999-cu illərdə Elmi-Tədqiqat Əkin-
çilik İnstitutunun aspiranturasında (qiyabi) təhsil almışdır. 

Tibb məktəbində oxuyarkən, 1979-cu ilin sentyab-
rında 7 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının laboratoriya 
şöbəsinə işə qəbul edilmişdir. Tibb Məktəbini bitirdikdən 
sonra xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə tibb bacısı vəzi-
fəsinə keçirilmiş və altı aylıq anesteziya və reanima-
tologiya kursuna göndərilmişdir. Bir müddət cərrahiyyə 
şöbəsində çalışmış, yenidən laboratoriya şöbəsinə böyük 
laborant vəzifəsinə keçirilmişdir. Kliniki, biokimyəvi, 
seroloji laboratoriya kurslarında təkmilləşmişdir. Qiyabi 
təhsil aldıqdan sonra bir il laboratoriya həkimi işləmiş 
sonra həmin laboratoriyaya müdir vəzifəsinə təyin olun-
muş və beş il bu vəzifədə çalışmışdır. İki il tədris-isteh-
salat kombinatında IX-X siniflərə tibb bacısı kursunu 
tədris etmiş və daha sonra Maştağa Mədəniyyət Evindəki 
ikillik tibb kursunu aparmışdır. Xəstəxanada işlədiyi on 
yeddi il ərzində dəfələrlə müdiriyyətin, rayon səhiyyə 
şöbəsinin, rayon icraiyyə komitəsinin və rayon kom-
somol komitəsinin fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir. 
Beş il xəstəxana komsomol təşkilatının katibi, daha sonra 
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həmkarlar təşkilatının sədri vəzifələrində çalışmışdır. İş-
lədiyi müddətdə bir sıra qəzet və jurnallarda elmi-publi-
sistik, tibbi-bioloji yazıları, habelə elmi hekayələri çap 
olunmuşdur. Hal-hazırda Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində 
çalışır, elm tarixi ilə məşğuldur. 

 
* * * 

Qarabağ münaqişəsi başlandıqda hərəkata qoşulmuş, 
bir sıra qadın təşkilatlarında qaçqınlarla iş aparmış, bir 
sıra yardımların təşkilində iştirak etmiş, dəfələrlə cəbhə 
bölgələrinə getmiş, qaynar nöqtələrdə belə, əsgərlərlə gö-
rüşmüş, bir müddət könüllü hərbi qospitalda laboratoriya 
həkimi kimi çalışmışdır. Həmin müddətdə müxtəlif qə-
zetlərdə vətənpərvərlik mövzusunda onlarla publisistik 
məqalələri çap olunmuş, «Maştağadan Qarabağa bir yol 
vardı gedərgəlməz» adlı kitabını yazmışdır. 1992-ci ildə 
ikillik Jurnalist Sənətkarlığı İnstitutunu bitirmiş və 1993-
cü ildə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinə üzv qəbul olun-
muşdur. Maştağa Mədəniyyət Eivndə Gənc jurnalistlər 
dərnəyi təşkil etmiş və onun rəhbəri olmuşdur. «Murov-
dağ», «Paklıq» və «Vətən həsrəti» qəzetlərində müxbir 
işləmişdir. Sonralar “Respublika” qəzetinin əməkdaşı ol-
muşdur. 2008-2009-cu illərdə “Yazıçı qadın” jurnalının 
baş redaktor müaini olmuş, hal-hazırda «Paklıq» 
qəzetinin baş redaktorudur. 

 
* * * 

Sona Xəyal 12 yaşından şeir, 14 yaşından hekayə yaz-
mağa başlayıb. 1987-ci ildə Maştağa Mədəniyyət Evində 
Novruz Gəncəlinin təşkil etdiyi Səməd Vurğun poeziya 
klubunun üzvü olub və həmin il «Azərbaycan gəncləri» 
qəzetində Novruz Gəncəlinin «Yaradıcılıq iradə tələb 
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edir» adlı «Uğurlu yolu» ilə birlikdə ilk şeiri dərc 
olunub.  

1993-cü ildə «Aç qapını gəlim, dünya» adlı ilk şeirlər 
kitabı çap olunub. Həmin il Maştağa Mədəniyyət Evində 
«Maştağa şairlər məclisi»ni təşkil edib, məclisin sədri 
olub. 1994-cü ildə «Məcməüşşüəra» ədəbi məclisinin üz-
vü olub və elə həmin ilin dekabrında Hacı Maillə birlikdə 
«Füzuli ədəbi məclisi»ni təşkil edib, məclisin katibi olub. 
1995-ci ildə Füzuli məclisinin nəzdində Maştağa qəsəbə-
sində «Şəfai», Bakıxanov qəsəbəsində «Qüdsi» və I Zab-
rat qəsəbəsində «Vahid» ədəbi məclislərini təşkil edib. 
1996-cı ildə Məhəməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu-
tuna işə qəbul olunub və XIX əsrin dəyərli şairlərindən 
«Mirzə Əbdülxaliq Yusifin həyat və yaradıcılığı» möv-
zusunda namizədlik işi yazıb. Sonralar II Zabrat 
qəsəbəsində Mədəniyyət Evində «Yusif» ədəbi məclisini 
təşkil edib və ona rəhbərlik edib. Hacı Mailin vəfatından 
sonra Füzuli ədəbi məclisini bərpa edib. Amma məclis 
davam etməyib. 2000-ci ildə ustadına verdiyi sözə əməl 
edərək «Divan» bağlayıb. 2005-ci ildə həmin divandan 
seçilmiş 101 qəzəl daxil edilmiş «Qəzəllər» kitabı nəşr 
olub. Nəhayət: Maştağada «Bakı şairlər məclisi»ni 
yaradıb, əruz vəznli şeirin inkişafı üçün bakılı şairləri bir 
araya gətirmək istəyib, yenə alınmayıb, bir müddətdən 
sonra məclis dağılıb. Bütün bunlardan sonra məclislərdən 
yığışıb. Əlyazmalar İnstitutunda ciddi tədqiqat işi ilə 
məşğul olmağa başlayıb. Bir-birinin ardınca bakılı 
şairlərin şeir kitablarını nəşrə hazırlayıb və klassik şeirlə 
bağlı iyirmiyə yaxın təlif və tərtib kitabları nəşr olunub. 
Qəzet və jurnallarda, eləcə də konfrans materiallarında 
klassik şeirlə bağlı yüzlərlə məqaləsi çap olunub. 
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* * * 
1993-98-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filolo-

giya fakültəsində axşam, 2004-06-cı illərdə Bakı Slavyan 
Universitetinin magistiraturasında qiyabi təhsil alıb, 
1997-98-ci dərs ilində 255 saylı orta məktəbdə biologiya 
və dil-ədəbiyyat fənlərini tədris edib. 

1998-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul 
edilib. Yazıçıların XI qurultayına nümayəndə, qurultay-
dan sonrakı plenumda Yazıçılar Birliyinin «İrs» komissi-
yasının sədri seçilib. 14 il müasir ədəbiyyatın tədqiqi ilə 
məşğul olub və «Müasirlərim» seriyasından iyirmidən 
artıq monoqrafiya yazıb. Yaradıcılığı bir sıra mükafat və 
diplomlarla qiymətləndirilib. Dövri mətbuatda çağdaş 
yazıçılar haqqında məqalələrlə çıxış edib. «İrs» komis-
siyasının işi kimi dünyasını dəyişmiş şairlərlə bağlı “Xa-
tirəyə dönən günlər” və «Yüzilliklər» silsiləsindən ondan 
artıq toplunu çapa hazırlayıb və nəşr etdirib.  

2003-cü ildə Akademiyada qadın alimləri birləşdirən 
və onların elmi fəaliyyətinin tədqiqi və təbliği ilə məşğul 
olan «Nigar» elmi-ədəbi məclisini, 2009-cu ildə «Gənc 
qələm» ədəbi birliyini yaratmışdır. 2011-ci ildə “Maştağa 
Ziyalı qadınlar məclisi”ni yaradıb, onun sədridir. 
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