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ÖN SÖZ ƏVƏZİ 
 

 
Gənc istedadlı şairə və ciddi ədəbiyyatşünas-alim Sona Xəyalın 

Məmməd Araz yaradıcılığına həsr etdiyi “Dünya sənin, dünya mə-
nim, 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. 

ANAR 
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 özünəməxsus yer tutub.   

Əzizə Cəfərzadə 
f.e.d. xalq yazıçısı 

* * * 
 

Mən deyərdim, Sona Xəyal Maştağa sosial atmosferindən 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 yazıçının vəzifələrini müəyyənləşdi-
rərkən deyirdi ki, aramızda bir “kişi” şair var, o da Lesya Ukrain-
kadır. Bu qəhrəman qadın şairin yaradıcılığı, ədəbi-ictimai mühitdəki 
mövqeyi İ.Frankonun ürəyindən idi. 

Mən Sona Xəyalda Lesya Ukrainkanın döyüşkən, dönməz təbiə-
tini, torpağa bağlılığını, təəssübkeşliyini müşahidə edirəm. Və bu 
mənim üçün olduqca xoşdur. Lakin o, Sona Xəyaldır. Azərbaycanlı 
qızıdır. 

Nəriman Həsənzədə 
xalq şairi 
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* * * 
 

Sonanın şeirlərini oxuyarkən hiss edirsən ki, müəllif onları hissin, 
həyəcanın odunda yazmışdır. Hər misra, hər şeir ürəyi narahat edən, 
ona sevinc və ya əzab verən münasibətin, hadisənin bəhrəsidir. Bunu 
yaxşı duyan Sona cəmiyyətin inkişafına qüvvət verən xeyirxah əməl-
ləri alqışlayır, geriliyi, insan adına ləkə gətirən yalanı, ikiüzlülüyü 
tənqid atəşinə tutur. 

                                             Novruz Gəncəli 
şair 

 
* * * 

 

Sona Xəyal lirik mövzuya adi həvəskar, təmtəraqlı söz yığını 
kimi baxmır, ictimai ideal yerinə dəbdəbəli obrazlar ifadələr, gurul-
tulu 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. 

Abdulla Abbasov 
f.e.d. professor 

 
* * * 

 

Sona Xəyalın şeirlərində biz həyatın özünü görürük. Nə yaxşı ki, 
heç bir müstəsnalıq, heç bir yalançı pafos, dəbdəbə, lap yaradıcı-
lığının ilk şeirlərindən belə onun diqqətini cəlb etməmişdir. O, müm-
kün qədər adi, sıravi, özünün bilavasitə gördüyü, duyduğu, təsirlən-
diyi hadisə və insanlardan 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 arasın-
dakı adi ünsiyyətdə, bir-birilə təmasda, yaxınlıqda belə, səmimi bir 
istək, insani bir məhrəmlik olsun və onlardakı şeiriyyəti, poeziyanı 
göstərə bilsin: onun qələmindən çıxan bütün şeirlərdə biz Belinskinin 
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«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. 

 

Cəlal Abdullayev 
f.e.d. professor 

 
* * * 

 

Əsas qayəsi "dünya, Vətən, məhəbbət" olan Sona Xəyal yaradıcılı-
ğında 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:  

Nijad Mikayılzadə 
t.e.n. dosent 

 
* * * 

 

Qəzəldən göründüyü kimi, Sona Xəyalın sevgi aləmi xəyal deyil, 
real həyatdır, onun gözəllikləridir, həqiqi insanlardır. 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 görü-
nür.... Sona Xəyal şairdir. O, təkcə qəzəl yazmamış, poeziyanın müx-
təlif forma və vəznlərində də gözəl şeirlər yazmışdır. 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, deyə bilərik ki, o bu dünyaya elm və 
ədəbiyyat üçün gəlmişdir.  

Balaş Azəroğlu 
xalq şairi 
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* * * 
 

Mənə bağışladığın «Göylər yazdı eşqimizi adlanan kitabda, top-
lanmış şeirlər sənin qəlbində toplanmış sevgilərin salnaməsidir, 
günbəgün, ilbəil... Bu gündən keçmişə gedir, keçmişdən bu günə gəl-
mir. 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 səbəbdən 
sənin məhəbbət poeziyan, o kökdə bitən təzə pöhrələrdir,--incə, zərif, 
səmimi, cəsarətli, Şərqdən su içmiş, nəşvü numa tapmtş, hissiyat. 
Hər biri bir şərqidir, hər biri bir türküdür bu şeirlərin! 

Fikrət Sadıq 
şair 

 
* * * 

 

Çoxsahəli, çoxcəhətli yaradıcılıq fəaliyyətinə malik olan Sona 
Xəyal şair kimi lirikdir. Dərin, psixoloji lirizm onun şairlik dünya-
sının, şeir-sənət aləminin ən ümdə xassəsi, ən mühüm xüsusiyyətidir. 
Onun lirikası lirik «məni»ni, demək olar ki, bütün cəhətlərdən 
açıqlayır, arzu, xəyal və istəklərini, fikir, düşüncə və duyğularını, 
hiss və həyəcanlarını, bütövlükdə əhval-ruhiyyəsini ən münasib for-
malarda əks etdirir. Bu lirik «mən»-qəhrəman isə şairin, yəni Sona 
Xəyalın özüdür. Onun zahirən sakit bir ovqatla yazıldığını söylə-
məyə 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 altında narahat qəlbinin çırpıntılarını ilk 
təmasdan duymaq, anlamaq asan deyil. Sona Xəyalın klassik əruzun 
müxtəlif bəhrlərində, hecada yazdığı şeirləri, sərbəst şeirləri də 
belədir. 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 şeirləri 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. 

 

Tofiq Hüseynoğlu 
f.e.d. professor 
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* * * 
 

Kövrək duyğular şairi, yazıçı, istedadlı alim Sona Xəyalla һər 
dəfə söhbətləşəndə etiraf edirəm ki, daxilən zənginləşirəm. Həyatın 
gündəlik sosial-məişət qayğılarından uzaqlaşıram. Yüksək insani 
duyğu və düşüncələr ovqatı ilə köklənirəm. Dağ yamacları, ormanlar, 
çəmənliklər kimi һər bir insanın da özünəməxsus aurası vardır. 
Sonanın təbiətindən ya-ranan aura şəfqət, qayğı, mərhəmət aurasıdır. 
Bu mühitdə həmsöhbət özünü çox rahat hiss edir, bütün pisliklərdən 
təmizlənmək istəyir. Bu xüsusiyyət onun poeziyasına da xasdır.   

Allahşükür Qurbanov 
f.e.n. türkoloq 

 
* * * 

 

Sona Xəyalın imzası şair, publisist, tədqiqatçı kimi oxuculara 
yaxşı tanışdır. Son illərdə daha çox monoqrafiyalar müəllifi kimi 
yadda qalan qələm dostumuz əslində ədəbiyyata şeirlə gəlib və bu 
gəlişin davamı kimi yaxın zamanlarda nəşr etdirdiyi "Kimsəsiz bən-
dəyəm" (Bakı, "MBM", 2008) adlı şeirlər kitabı müəllifin poetik 
düşüncəsindən, həyata obrazlı baxışından xəbər verir. 

Adil Cəmil 
f.e.n. şair 

 
* * * 

 

Duyğulu taleyi özü ilə birgə doğulubdur. Heç kəsdən seçilmək is-
təməsə də, sirlə, ovsunla dolu şeirləri onu orijinal bir şair kimi tanı-
dıb. Poeziyasından gələn həyatın dadı, tamı bu məmləkətin dörd bir 
tərəfinə yayılıb və yayıldıqca özü ilə bir ad yaşayıb: şair Sona Xəyal! 

Sona Xəyal şeirinə məftunluq ən əvvəl onun poeziyasındakı 
səmimiyyətdən irəli gəlir. Bəlkə elə bu səmimiyyət həyatdan Sona 
Xəyal şeirinə hopub. 

Xəyalları rak, nurlu olan Sona Xəyal xəyalları ilə çarpışır, həqıqət 
çırağı ilə həqiqətı bu həyatda, bu dünyada yox, elə xəyallarda axtarır. 

Daşdəmir Əjdəroğlu 
“Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı” 

 
* * * 

 

Sona Xəyal poeziyası özündə ehtiva etdiyi və qoruduğu dil zəngin-
liyi, milli qürur, mənəvi özünüdərk, klassik ənənə təntənəsinin uca 
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tutulması, bütün parametrlərdə etik normalara sadiqlik, toxunduğu 
mövzudan asılı olmayaraq, öz müəllif nüfuzuna hörmət dəyərləriylə 
yanaşı poetik düşüncənin nuruyla işıqlandırılan batini məna aləminin 
rəngarəngliyini, gözəlliyini zahir edir.  

Ruşan Ruşanzadə 
şair, filosof 

 
* * * 

 

Özüm öz barəmdə düşünəndə etiraf eləyirəm ki, mən boş insan 
olmamışam. Canımda yazmaq qabiliyyətim, az da olsa iste’dadım 
olub. Həmişə şair olmaq, yaradıcı insanlara yaxın olmaq arzusu dö-
yünüb içimdə. Bu əlçatmaz arzuma baxdıqca bə’zən bədbin, bə’zən də 
nikbin olmuşam. Bədbin anlarımda ümid köməyimə gəlib. Nikbin 
anlarımdasa inanmışam ki, mütləq günlərin bir günü bu arzuma 
çatacam; mən şair olacam. Lap nağıllardakı qəhrəmanların azadlığa, 
ağ günlü gələcəyə çatmaq arzusuna bənzəyib bu inamım. O qəhrə-
manlara ağ gələcəyə, azad, arzuladıqları həyata çıxmağa simurğ quşu 
kömək elədiyi kimi mənə də arzuları nakam qalmış həyatımda “simurğ 
quşu” kömək olub. Həmişə xeyirxahlığa, başqalarının ağ gününə, 
xeyrinə can atan bir İnsan mənə kömək olub. E’tiraf eləyirəm ki, mən 
həyatda Sona müəlliməmə – Sona Xəyala rast gəlməsəydim, bu 
əlçatmaz arzum həmişə içimdə ağlayacaqdı. O İnsan olmasaydı mənim 
canımda olan yazmaq qabiliyyətim heç vaxt istiqamət ala 
bilməyəcəkdi. Allah-təala bir insana arzularına çatmaq qisməti yazırsa 
o insanla özü arasında bir vasitəçi göndərir. Məhz, Sona müəllimə 
Allahın göndərdiyi vasitəçi xeyirxah mələk kimi mənə arzularıma 
yetişməkdə kömək etdi. O, mənim gələcəyimi qurdu və bu gələcəyin 
uğurlu olacağına inandı. Sona Xəyal mənim əlçatmaz arzuma 
çatmağım üçün istiqamət verdi. Mən oxumağın, yazmağın dərkini 
ondan öyrəndim. O İnsan mənim əlçatmaz arzularımı əlçatan elədi. 
Mən Sona müəllimənin mənim yoluma saldığı işıqda sözün qüdrətini 
gördüm, o qüdrətə sarı yarıinamlı, yarıinamsız irəlilədim və əlçatmaz 
arzuma əl uzadıb toxundum. Mən Ona bir insan ömrü dəyərində borc-
luyam. Bu borcu heç vaxt, heç nəylə ödəyə bilməyəcəyim üçün ömrü-
mün son nöqtəsi qoyulanda da e’tiraf eləyəcəyəm: “Mən bu dünyadan 
müqəddəs İnsan saydığım Sona müəlliməyə mə’nən borclu köçürəm”. 

ÜLVİYYƏ BAHİR 
Şair, publisist 
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NƏZİRƏLƏR 
 
 
 

NƏSİMİYƏ 
 

Səndən uzaq olub könül, nəqşi-xəyal içindəyəm, 
Gərçi fərağə dözmüşəm, hüznü məlal içindəyəm. 
 
Üzdəki rəngi-zərdi gör, qanlı gözümdə yaşə bax, 
Halimi bir görən bilər taki nə hal içindəyəm. 
 
Hər gecə çöllərdə durub göylərə əl açmağilən, 
Ay ilə ulduz arası sanki sual içindəyəm. 
 
Vəqti-səhər günəş çıxar, aləmi nura qərq elər, 
Fərqinə varmaram vəli özgə misal içindəyəm. 
 
Göz ki, görür xəyalini, yad eləyir vüsalini, 
Onda ki, məndə mən deyil, eyni-vüsal içindəyəm. 
 
Səndə mənəm, məndə sənəm, özgəyə yox könüldə yer, 
Səndə dönüklük olsa gər, qeyl ilə qal içindəyəm. 
 
At bu xəyalları, Sona, aç gözünü, həyata bax, 
Ötdü dəxi cavanlığın, fikri-məhal içindəyəm. 

29 yanvar, 1995 
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Bu cəhan çirkabdir, igrən könül, bu vardən, 
Məhv olubsa gər gülüstan, nə umarsan xardən? 
 
İndi səyyad tor qurur, ta ovlaya ahuləri, 
Vəqt olur zərbə alır öz atdıği oxlardən. 
 
Gər fəda etsən də cani, kimsə bilməz qədrivi, 
Bu fələkdəndür vəli yar kam alar əğyardən. 
 
Kimsəyə qılsın vəfa bir dust, görməzsən bunu, 
Tapmadın əhli-vəfa, əl çək vəfasız yardən. 
 
Hər nə arzun var, Sona, saxla özündə qəbrəcən, 
Axirət dünyası üstündür bizim ruzgardən. 

27 yanvar, 1995 
 

 

Bu dünyada vara, mülkə, könül, aldanma, al eylər, 
Qoyar dildarinə həsrət, yəqin bil qeylü qal eylər. 
 
Uzaqdan göstərib xoş üz, deyər “gəl, gəl” sənə dünya, 
Yaxın dursan, vurar yarə, səni aşüftəhal eylər. 
 
Düşünmə pul, qızıl, qaş-daş, ilahidən kəmal istə, 
Gələr məhşər günü yoxsa, səni nitqində lal eylər. 
 
Əgər eşqi şüar etsən, yerin olsa biyabanlar, 
Əlif qəddin bükər sevda, səni misli-sual eylər. 
 
Nə lazım dəhrdə dövlət və ya bihudə şan-şöhrət, 
O ki arifdü canıyçün bir az kəsbi-həlal eylər. 
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Qazancından qala artıq, fəqirə, miskinə payla, 
Səxavətli yatar rahət, xəsis fikri-məhal eylər. 
 
Əgər dünyanın ətvarın Sonaya versələr birdən, 
Keçər ondan, fəqət bircə təmənnayi-vüsal eylər. 

26 yanvar, 1995 
 

 

Eşqini məndən nihan etmək dilərsən, etməgil, 
Könlümü dərdə məkan etmək dilərsən, etməgil. 
 
Gözlərim görməz dəxi səndən savay bir kimsəni, 
Sən onun yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil,  
 
Yandırıb hicran qəmində cismimi kül eylədin,  
İndi isə qəsdi-can etmək dilərsən, etməgil. 
 
Yarəmə üst-üstdən ox vurdun, nola insafə gəl, 
Ey könül sultanı, qan etmək dilərsən, etməgil. 
 
Mən sənin Leylin, nədən Məcnun kimi "get-get" deyib, 
Məni rüsvayi-cahan etmək dilərsən, etməgil. 
 
İndi nə Leyli, nə Məcnun var, nə də səhrayi-eşq, 
Hansı eşqi bəs bəyan etmək dilərsən, etməgil! 
 
Çək ayağın, get Sona, tərk et dəxi eşq aləmin,  
Yetməyi vəslə güman etmək dilərsən, etməgil.   

28 yanvar, 1995 
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         Sona Xəyal          

 

FÜZULİYƏ 
 

 
Göz yaşım qanə dönüb dideyi-giryan içrə, 
Könlümün dərd yükü də həm görünür qan içrə. 
 

Diqqət ilə nəzər et gözlərimin qarəsinə, 
Gör nələr saxlamışam sineyi-suzan içrə. 
 

Xaliqim hər kəsə vermiş yaradanda bir ürək, 
Leyk min dərd veribdür ona bir can içrə. 
 

Qanlı göz yaşi üzümdə elə durmuş, sanki 
Abi-neysandı, düşübdür güli-xəndan içrə. 
 

Söndürər kim görəsən məndəki qəm məş’əlini, 
Ey Sona, yanmadayam atəşi-hicran içrə. 

29 dekabr, 1994 
 

 

Göz görərsə surətin, nitqimdə lal eylər məni, 
Çəkdiyim hicran qəmi aşüftəhal eylər məni. 
 

Sən ki baxmazsan mənə, şad eyləməzsən könlümü, 
Böylə bir biganəlik qərqi-məlal eylər məni. 
 

Varlığım titrər gələrsə baş önündə səcdəyə, 
Çün bükər xövf qəddimi, sanki sual eylər məni. 
 

Mən kiməm yetsin əlim sən tək üfüqlər təxtinə, 
Bu vüsalın talibi bir xam xəyal eylər məni. 
 

Arizu etməz Sona, Məcnun ola ruhum bu gün, 
Çünki hicran atəşi Leylimisal eylər məni. 

22 dekabr, 1994 
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Nədəndü bu cəm’iyyyətdə nizamü intizam olmaz, 
Nədən əhli-bəşər göydən gələn ayatə ram olmaz. 
 

Bu övladi-vətən almaz muradını səvab işdən, 
Neçün bilməz bu dünyadə onun tək dürlü kam olmaz. 
 

Əməl dəftərləri dolsa gər insanda səvablarla, 
Qiyamətdə tutarkən əldə, ondan xoş məqam olmaz. 
 

Hər iş başlansa və bitsə əgər Allah kəlamıyla, 
Həm əldən verdigün, həm aldığın əsla həram olmaz. 
 

Əgər özül həram olsa, nə qədri yığsan üst-üstə, 
Qurub-tiksən imarətlər, aşar, onda dəvam olmaz. 
 

Nədən insanə fərq etmir həlal ilə həram indi? 
Dəqiqdir göylərin hər bir işi, yerdə nizam olmaz? 
 

Hörüblər silsilə şairlər ustadın bu şe’rindən, 
Sona, bir həlqə sən assan da bu dövrə təmam olmaz.! 

15 avqust, 1998 
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SEYİD ƏZİMƏ 
 

 
Yar görsə əgər yar eləyir yarə məhəbbət, 
Heç və’də dönüb eyləməz əğyarə məhəbbət. 
 
Bil, görsən əgər yarını sən xar ilə bahəm, 
Etmiş o sənin xatirinə xarə məhəbbət. 
 
İncinmə cəfa çəksən əgər eşq yolunda, 
Mənsur kimisin bax ki, çəkib darə məhəbbət. 
 
Əql ilə məhəbbət yolunu tərk elədin sən, 
Gör eylədi bir kimləri əvvarə məhəbbət. 
 
Döndərməz üzün eşqdən özgə yola, çox da 
Etmiş Sonanın günlərini qarə məhəbbət. 

8 avqust, 1998 
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ƏLIAĞA VAHİDƏ 
 

Tökməsə göz yaşı yarım mən öləndən sonra, 
Yanacaq qəmli məzarım mən öləndən sonra. 
 

Bu vətən torpağının sevgili Leylasi mənəm, 
Qazıla burda məzarım mən öləndən sonra. 
 

Aşikar etməliyəm sevgidə Leylalığımı, 
Yaşasın “eşq” şüarım mən öləndən sonra. 
 

Gecəni gündüzə qatdım ki, yaransın əsərim, 
Saysın ellər onu barım, mən öləndən sonra. 
 

Mənə heykəl nə gərək, başdaşı da istəmirəm, 
Qoyula üstümə tarım mən öləndən sonra. 
 

Nəyə lazımdu şeir, yoxsa əgər musiqisi, 
Çalına “Şur”ü “Qatar”ım mən öləndən sonra. 
 

Kiminin, ay Sona, var-dövləti, ya mülkü qalır, 
Oxunan şeirdi varım, mən öləndən sonra. 

25 dekabr, 1999 
 

Hicranın üzündən bu könül dərbədər oldu, 
Həm aləmi-sevdadə işim qəm-kədər oldu. 
 

Ol gündən əsirin oluban göz yola dikdim, 
Çeşmimdən axan yaş ilə xuni-cigər oldu. 
 

Gər yandı könül eşq oduna, duymadın əsla, 
Atdın məni hicranə, bu da bir qədər oldu. 
 

Bir çox gecələr yatmayıb hicrinlə alışdım, 
Bəlkə şəbi-hicran çəkilib xoş səhər oldu. 
 

Çox ahü nəva etdi Sona eşqin ucundan, 
Yetmib sənə bu ahü nəva, bisəmər oldu. 

20 yanvar, 1995 
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HACI MAİLƏ 
 

Mailin ruzisi dünyayə gələn dəm yazılıb. 
Özü aşiq doğulub, taleyinə qəm yazılıb. 
 

Eşqdə mərtəbəsi olmalıdır hər kişinin, 
Kimi Məcnunə dönübdür, kiminə kəm yazılıb. 
 

Aşiqin göz yaşını üzdə səhər gün qurudar, 
Gecələr gül-çiçəyin üstünə şəbnəm yazılıb. 
 

Hər şey haqqında beş-on kəlmə deyibdir babalar, 
Eşqə dair olan işlərsə bir aləm yazılıb. 
 

Hamının qəlbini hicranə düşəndə qəm alar, 
Sonanın könlü binadan qəmə həmdəm yazılıb. 

8 mart, 1995 
 

 

İncimə keçsə əgər sonra həyatın Sonasız, 
Demə ki, olmayacaq zərrə nicatın Sonasız. 
 

O qədər doğmaların var ki, tutar dövrü bərin, 
Qoymaz onlar qapana bir pəsəratın Sonasız. 
 

At başından “ata-qız” söhbətini, fikr eləmə, 
Keçdi onsuz da toyun, həm də büsatın Sonasız. 
 

Keçməsin həddi qəmin, Tanrı ola qoy köməyin, 
Dəyişər dövrə görə zövqü nişatın Sonasız. 
 

Xəstə günlərdə səni görməyimiz müşkül isə, 
Nə böyük işdi keçə ruzi-vəfatın Sonasız. 

25 oktyabr, 1996 
 

 

Bu dünyadə, könül, gül tək nə qədri gör solanlar var, 
Saçın, nakam ölənlərçün məzar üstə yolanlar var. 
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Çəkib əl nazü ne’mətdən, geyib paltar həqiqətdən, 
Uzaqlaşmış cəhalətdən, səda, dəhrə, salanlar var. 
 

Aşıb daği, keçid düzdən, həqiqi yol tapıb izdən, 
Tutub mə’nanı hər sözdən, belə arif olanlar var. 
 

Səsin zildən salar pəstə, gələr asta, gedər asta, 
Bilir arif yolu üstə necə döngə-dalanlar var. 
 

Bu dünyanı alıb sarlar, alınmır sayə tərlanlar, 
Verir fərman yenə xarlar, gülüstanə dolanlar var. 
 

Düşüb dərdə bu gün millət, çəkir körpə, ahıl zillət, 
Necə tapsın bəs hürriyyət ki, hər yerdə talanlar var. 
 

Sona şad olmayır bir dəm, fəqət qəmdir ona həmdəm, 
Sizə gər söylədi çox qəm, ürəkdə həm qalanlar var.  

9 may, 1996 
 

 

İndi mənə bu ellər divanə desə, xoşdur, 
Bu dağladığın qəlbə viranə desə, xoşdur. 
 

Səndən ötəri atdım çox dostumu mən hərgiz, 
Onlar bu təmənnayə əfsanə desə, xoşdur? 
 
Vəslin mənə dərd vermiş, hicrin nə verər bunca? 
Kim görsə, belə qəlbə qəmxanə desə, xoşdur. 
 

Bir kimsə səni mən tək sevmişmi bu dünyada? 
İndi bizə dost-düşmən biganə desə, xoşdur. 
 

İndi dəxi eşq içrə Məcnun olacaq kəs yox, 
Ellər mənə Leyla tək cananə desə, xoşdur. 
 

Bu inciləri Mail düzmüşsə sapa bir vaxt, 
Kimsə götürüb ondan, mərdanə desə, xoşdur. 
 

Baxsa Sona diqqətlə öz yazdığı əşarə, 
Ustadı yazan şerə dürdanə desə, xoşdur. 

1995 
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ƏLƏMDAR MAHİRƏ 
 

 
Edib Mahir könül mülkün qəmə bir xanə, qəmxanə, 
İlahi eşqlən yazmış qəzəl dürdanə-dürdanə. 
 
Yazıb həqdən, nübüvvətdən, imamətdən, çün əlbəttə, 
Danışmaz boş yerə mahir olan əfsanə-əfsanə. 
 
Deyil mahirlik, ustadlıq yazılsın gündə bir dəftər, 
Əsl şair yazar hərdən qəzəl bir danə - bir danə. 
 
Əsl aşiq görər yarın yanar bir şəm’  mislində 
Ki, baxsa halinə bilsin nədir pərvanə, pərvanə. 
 
Düşər çöllü biyabanə, gəzər mə’şuq sorağında, 
Yaxıb atəşlərə könlün yanar mərdanə, mərdanə. 
 
Dözər hər cövrə ki, bir gün içə vəslin şərabindən, 
Qəbul etməz nə mey versən ona peymanə-peymanə. 
 
Sona, bir gün bilər aləm, atıb dünya qəmin Mahir 
“Səadət intizarında” gəzir meyxanə-meyxanə. 

 
12 dekabr, 1998 
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TƏZMİNLƏR 
 

Təzmin-qəzəllər 
 

 
 

XƏLİLİDƏN 
 

“Mən ki, dərvişəm, gədayəm, padişahi-aləməm, 
Ruhi-birəngəm, əgərçi rəngə gəldim, adəməm!” 
 
Dörd ünsürdən məni çün Xaliqim vermiş qərar, 
Təndə torpaq, canda od, başda həva, gözdə nəməm. 
 
Hansı fərdə, hansı elmə gər baxıb dərk eyləsən, 
Yaxşı, pis, alçaq, ya ali – hamısından əqdəməm. 
 
Hər görən hüsnüm, məni bir cür tərənnüm eylədi, 
Gahi nadanəm, gah aqil, gahi huşyar, gah dəməm. 
 
“Faili-muxtar” – deyə Qur’an mənə tərif verib, 
Amma ki, əhli-bəşərdə əksərən əqli-kəməm. 
 
Baxma ki, vermiş bizə tə’lim peyəmbərlər, Sona, 
Mən qiyamət qorxusundan bir ömür əhli-qəməm. 

 
14 avqust, 1998 
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XƏTAİDƏN 
 

Sənsiz, ey dil gör ki, bu könlüm necə qəmxanədir, 
Kimsəyə dərdin deməz, dərdi məgər bir danədir? 
 
Kim baxırsa, zahirən əlbət məni xoşbəxt sanır, 
Kimsə bilmir ki, içim bərbad olan bir xanədir. 
 
Adəmin övladları bax bir-birin düşmən bilir, 
Ta əzəldən fani dünya aqilə viranədir. 
 
Bu cahan mülkündə çox az rast gəlib aqil mənə, 
Kim ki, qəlbimdə özündən iz salıb, fərzanədir. 
 
Baş alıb getdin yenə sevda yoluyla, ey Sona, 
Bilmədin guya nəhayətdə yolum hicranədir? 
 
Şah Xətai məncə doğru söyləmiş bu fikri kim, 
“Bivəfalərdən məhəbbət istəyən divanədir”. 

 
14 asqut, 1998 
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FÜZULİDƏN  
 

“Qəm diyarındə əcəl peyki güzar etməz mənə, 
Yox sanır varım məgər kim, e’tibar etməz mənə?” 
 
Zülmdən etməm şikayət, var qəmin sal könlümə, 
Öylə bir dərd-qəm qalıbmı ruzigar etməz mənə? 
 
Eşqdə gəlməz hesaba naləsi aşiqlərin, 
Söylə, səhralar bu sirri aşikar etməz mənə? 
 
Qarlı çöldə eşqimi qəlbim qanıyla bəslədim, 
Bu zimistanı nədən rəbbim bahar etməz mənə? 
 
Yağsa neysan, eyləməz tə’sir axan qanım kəsə, 
Bu sağalmaz dərddə dərmanı yar etməz mənə? 
 
Eyləmə təklif mənə bir cam suyu, neylim ki mən, 
Öylə ki, od məndə var, ümman da kar etməz mənə. 
 
Bunca ki, dərdi çəkər, amma yenə söylər Sona, – 
Bu fələk gərdişidir, pərvərdigar etməz mənə. 

10 noyabr, 1994 
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HAMİDİDƏN 
 

Bəşərin dərdi böyük, halı yamandır, bilirəm. 
Görə bundan sora ağ gün, nagümandır, bilirəm. 
 
Hamının baxsan əgər üz-gözünə, qəm tökülür, 
Könlünü açsa mənə, dopdolu qandır, bilirəm. 
 
Hər kəsin əqli nə kəssə, danışır meydan ara, 
Azı doğru, çoxusu ağca yalandır, bilirəm. 
 
Kimə lazımdı çəkə  özgələrin dərdi-sərin, 
Çoxu da özgələri dərdə salandır, bilirəm. 
 
Tanıram mən fələyi, yüz yerə hərlətsə də qol, 
İstəsən çərxini lap tərsə dolandır, bilirəm. 
 
Sona, gəl yorma özün yerdəki qanunlar ilə, 
Hər nə göydə yazılıb, bir o qalandır, bilirəm. 
 
Beş yüz il öncə yazıb Hamidi bu misranı: 
“Göstərən yol bana, Mehdiyi-zəmandır, bilirəm” 

13 avqust, 1998  
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MƏSİHİDƏN 
 

“Əldən aldın, ey fələk, nəqdi-vüsali-yarımi, 
Eylədin ümman sirişki-çeşmi-gövhərbarımi”. 
 
Yaydı ahim atəşin badi-xəzan yad ellərə, 
Doğmalar tutmaz xəbər, bilməz nədən azarımi? 
 
Ey könül, bir də gülüstan seyrinə etmə həvəs, 
Görməsin qoy gözlərim xar ilə həmdəm yarımi. 
 
Gəl qaçaq burdan, könül, ta görməsün heç kəs bizi, 
Həm eşitməz olsun el fəryadımi, ah-zarımi. 
 
Bir daha meyl etmərəm gülşən ara bir həmdəmə 
Kim, yaxa atəşlərə ol gündüzümlə tarımi. 
 
Yox dəxi bu dəhrdə bir ehtiyacım kimsəyə, 
Bir heçəm, onsuz fələk almış, aparmış varımi. 
 
Yox Sona, zalım fələk hər nə alıbsa, şükr elə, 
Hər qədər sə’y eyləyibsə, almamışdır arımi. 

18 avqust, 1998 
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SAİB TƏBRİZİDƏN 
 

“Qəmi başdan aşanın olmaz ölümdən həzəri, 
Qurumuş bir çəmənə ildırımın yox xətəri”. 
 
Yandırıb gərdişi-dövran ki, məni kül eləmiş, 
Lap cəhənnəm odu olsun, külə olmaz əsəri. 
 
Varını yox bilənə yaş, quru birdir yəqin, 
Fərqi yox aşiq üçün hər hara olsa səfəri. 
 
Ey könül, bağlama bel əhli-bəşərdən olana, 
Sə’y et üstündə ola daima Allah nəzəri. 
 
Uyma dünya varına, həqqə tərəf tut üzünü, 
Həqq işin dəhrdə, həm baqidə olmaz zərəri. 
 
Tanrı saleh əməlin haqqını hökmən verəcək, 
Amma şəkk eyləmə gördükdə qəzavü qədəri. 
 
Sona, Allahə tərəf əl götürüb gözləyirəm, 
Axı, zülmət gecənin bir gün olur al səhəri. 

17 avqust, 1998 
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QÖVSİ TƏBRİZİDƏN 
 

“Ey sünbüli-zülf, ol gülrüxsarə düşərsən, 
Öz başına fikr et ki, ayaqlarə düşərsən”. 
 
Çəkmə məni, ey dil, yenə də özgə məkanə, 
İmdad eləməz kimsə sənə, darə düşərsən. 
 
Xoş gündə yaxın dostlarının qeydinə qal ki, 
Mümkündü gələ gün, borana, qarə düşərsən. 
 
Püşk atsa bu aşiqlərin, ey yar, bilirəm ki, 
Verməz bu fələk bəxtimə, əğyarə düşərsən. 
 
Ey gül, bu təravət sənə də qalmayacaqdır, 
Peşman eləmə bülbüli ki, xarə düşərsən. 
 
Arifləri nadandır edən daşqalaq, ey daş, 
Bir kəs səni atsa Günəşə, harə düşərsən? 
 
Gəzmə, Sona, Yusif sorağında kəlaf əldə, 
Et tərki-təriq, minnəti-dinarə düşərsən. 

20 avqust, 1998 
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NİŞAT ŞİRVANİDƏN 
 

“Qeyri-səndən dəxi bir özgəyə heyran degiləm, 
Maili-sərvü güli-bağü gülüstan degiləm”. 
 
Açmaram qönçə kimi sirrimi bir kimsəyə mən, 
Çəkərəm gizli cəfa, çün güli-xəndan degiləm. 
 
Mən ki, səssiz yanıram şəm’im üçün, bülbül tək 
Etmirəm naləvü əfğan, demə xoşxan degiləm. 
 
Ta əzəldən elə Məcnunsuz olub Leyliliyim, 
Sevməsin kimsə məni, heç kəsə canan degiləm. 
 
Eşq mülkündə xəyal təxtinə sultan oldum,  
Gözlə görmür məni kimsə, dəxi insan degiləm. 
 
Çox uzaqdır bənə od, torpaq, həva, su, – hər şey! 
Sona, yox olmağıma zərrəcə peşman degiləm. 

19 avqust, 1998 
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MİRZƏ HƏSİB QÜDSİDƏN 
 

Mənim könlüm sənin tək bir mələkrüxsarə maildir, 
Xəzan sevməz, bəhar istər, gülə, gülzarə maildir. 
 
Gülün ayinəsin döndər, görünsün əksi-ruxsarın, 
Gülə hər dəm baxan gözlər cəmali-yarə maildir. 
 
Gözümdə cilvələnsə afitabın telləri hər an, 
Dəli könlüm yenə ol türreyi-tərrarə maildir. 
 
Könül görməz Yerin, Mahın, Günün dövriyyəsin əsla, 
Cəmalın çevrəsin çəkmiş həmin pərgarə maildir. 
 
Sona yazmış necə Mirzə Həsib Qüdsi bu mə’nadə: 
“Dolanır şəm’ə pərvanə, səməndər narə maildir.” 

1 avqust, 1998 
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SEYİD ƏZİMDƏN 
 

“Könül ümmidi-vəsl ilə qəmi-hicranə səbr eylər”, 
Nə qədri olsa dərdindən dəli-divanə, səbr eylər. 
 
Güman varsa sabah pərvaz edə əngin səmalarda, 
Dözər hər cür cəfayə, möhnəti-zindanə səbr eylər. 
 
Nədən bülbül gülüstanda sinə yırtar fəğan ilə, 
Mənim könlüm o şəm üçün olar pərvanə, səbr eylər. 
 
Dilim ərz eyləməz, dərdimi qan dolmuş gözümdən sor, 
Qəminlə gər hər an qəlbim dönərsə qanə, səbr eylər. 
 
Sənin lütfündədür mərhəm mənim sədparə könlümçün, 
Yox isə e’tiraz eylər səva dərmanə, səbr eylər. 
 
Səni tapmaq xəyalilə Sona çox gəzdi dünyanı, 
İtirmək istəməz əlbət, nə gəlsə canə, səbr eylər. 

11 avqust, 1998 
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MİRZƏ ƏBDÜLXALIQ YUSİFDƏN 
 

“Köhnələndikcə həqiqət meyi meyxanələrin, 
Rəğbəti tazələnir badəyə məstanələrin”. 
 
Əqli başda olanın sevgisi nöqsanlı olar, 
Çəməni-eşqə yetişməz əli fərzanələrin. 
 
Ürəfa məclisinə aşiqi-nalanı çağır, 
Yeri yoxdur bü çəmənzardə biganələrin. 
 
Aşiqin məstliyi könlündə olan meydəndir, 
Məst olar burda içilməz meyi peymanələrin. 
 
Şəm’ə pərvanə dolanmış gecələr həsrət ilə, 
Vəslə yetməkmi olub məqsədi pərvanələrin? 
 
Zatı pakdırsa o mərdin, dönüb olmaz namərd, 
Sınar, əmma ki, əyilməz başı mərdanələrin. 
 
Yusifin müştərisi çoxdu bazar içrə, Sona, 
Yoxsa ki, şərh eləyərdi belə dürdanələrin. 

16 dekabr, 1998 
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Tapmısan könlünü sən mülki-Süleymanda imiş. 
Nələr istər ürəyin məhz bu gülüstanda imiş. 
 
Hara baxsan “maqazin, mini və super market”, 
Hər cürə xarici mal Azəribaycanda imiş. 
 
Nitq şirinliyi ancaq satıcı qızlarda, 
Kəbk rəftarı da dollar olan oğlanda imiş. 
 
Vədeyi-vəsl hara, getdi daha torpağımız, 
Düşmənin arzusu orda tökülən qanda imiş. 
 
“Yox imiş hic tərəfdə ədəbü elmü kəmal”, 
Elə bircə Qarabağda və Yerevanda imiş. 
 
Sona, yoxdur xəbəri xaçpərəsin Qurandan, 
Nə bilə hər cürə ülfət necə insanda imiş. 
 
Odu Yusif yetirib Sureyi-Yusifə nəzər, 
Söyləmiş: “Eşqü məhəbbət sözü Quranda imiş”. 

19 iyul, 1998 
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ATABABA HİCRİ MƏŞQƏTƏLİDƏN 
 

“Ey dil, bu cəhan cümləsi əfsanə degilmi? 
Dünyayə uyanlar dəli-divanə degilmi?” 
 
Hər kəs çalışır ki, özünə qəsr edə inşa, 
Tiksən də saray, axırı viranə degilmi? 
 
Məscid calanır məscidə hər tin başı, əmma 
Ariflərə rahət yenə meyxanə degilmi? 
 
Çoxlar heç edir ömrünü bir parça çörəkçün, 
Bəs Adəmi cənnətdən edən danə degilmi? 
 
Ey eşqini tə’rif eyləyib dözməyən hicrə, 
Bəs şəm’ə yanan hər gecə pərvanə degilmi? 
 
Ey tə’nə edən aşiqi-biçarəyə hər an, 
Boynunda onun göz yaşı dürdanə degilmi? 
 
Yadlardan umursan, Sona, sən sidqü məhəbbət, 
Öz doğmaların bəs sənə biganə degilmi? 

16 avqust, 1998 
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MUXTAR BİSAVADDAN 
 

“Qoymusan hüsnünə həsrət, a gözü qarə məni, 
Etmisən eşqin ucundan necə əvvarə məni”. 
 
Seyrə çıxdım ki, gəlib səhni-gülüstanı gəzəm, 
Niyə bəs tay elədin, ay güli-tər, xarə məni? 
 
Elə ki, müjgan oxun keçdi sinəmdən, billah, 
Ağrıdar qəbrə kimi açdığın ol yarə məni. 
 
Hələ bu azlıq edirmiş, gülür əğyar üzümə, 
Düşmənin tə’nələri eylədi sədparə məni. 
 
Mən ki, pərvanəsifət yanmadayam, istərsən 
Ki, səməndər təki sən yandırasan narə məni. 
 
Kim isə xətrinə dəymiş, ürəyin sındırmış, 
Bəlkə oxşatmısan, ey gül, həmin əğyarə məni? 
 
Sona, bundan belə düşmənlərimə şükr edərəm, 
Elə ki, doğma adamlar gətirib zarə məni. 

2 avqust, 1998 
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İSMAYIL ZƏBİHDƏN 

 
“Bir mehrsiz nigarı olan ağlar, ağlamaz? 
Namehriban düçarı olan ağlar, ağlamaz?” 
 
Ol şəm’ üzünü görməyə imkani olmayan, 
Hər ləhzə ahu zarı olan ağlar, ağlamaz? 
 
Ömründə bir kərə sevinib gülməyən könül, 
Qəm-qüssənin şikarı olan ağlar, ağlamaz? 
 
Göz yaşı içib əhli-vətən dərd, qəm yeyir, 
Bunca qara ruzgarı olan ağlar, ağlamaz? 
 
Fəqr əhli düşüb möhnətə, möhtacdı nakəsə, 
Birəhm şəhriyari olan ağlar, ağlamaz? 
 
Qorxur Sona göz yaşı bu dünyanı qərq edə, 
Zalımda ixtiyarı olan ağlar, ağlamaz? 

2 avqust, 1998 
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MƏŞƏDİXANIM LEYLADAN 
 

“Nedim, yarəb, nə çarə, məndən ol cananım ayrıldı, 
Bu hicrandidə canımdan o şirin canım ayrıldı” 
 
Bezikməzdim cəfasından, çəkərdim gizli hər dərdin, 
Könül, neyçün rəva gördün, qəmi-pünhanım ayrıldı? 
 
Başım üstdə bulud dolmuş, məgər rəngi al-əlvandır? 
Və ya gözdən axan yaşla cigərdən qanım ayrıldı? 
 
Züleyxayi-cəhan idim yanıb nari-məhəbbətdə, 
Fəqət, gün gəldi məndən Yusifi-Kən’anım ayrıldı. 
 
Qoşardi şə’nimə nəğmə mənə lay-lay çalıb sanki, 
Niyə öz körpəsindən Davudi-xoşxanım ayrıldı? 
 
Daha çıxdım beşikdən mən, ovunmam özgə laylayla, 
Qoyub meydanda tək-tənha məni, dörd yanım ayrıldı. 
 
Sona, altında torpaqdır, başın üstündə Allahın,  
Qoy ayrılsın bütün dünya, demə cananım ayrıldı. 

19 avqust, 1998 
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AĞABƏYİM AĞADAN 
 

Könlüm evini qoydu nigaran necə getdi? 
Etdi bəhanə bircə sözüm, yar bicə getdi. 
 
Baxdım yoluna, göz görəsi itdi gözümdən, 
Yandım, odumu görmədi heç, öyləcə getdi. 
 
Eşqin əsiri Məcnun idi, çöllərə yoldaş, 
Səhralara düşdüm, bu ömür bir kəcə getdi. 
 
Gördüm yuxu,  zülmət gecə, ulduzlar içində 
Bəxtim ki, göründü gözümə, san gecə getdi. 
 
Gördüm yarı mən gah yuxuda, gah da xəyalda, 
“Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi”. 

   10 aprel, 1983 



36 

         Sona Xəyal          

 

 
 
 
 
 

SƏMƏD VURĞUNDAN 
 

Yan, ey şəm, qoy olum pərvanə, eşqim aşikar olsun. 
“Əgər səndən dönər isəm, nəsibim ahü zar olsun”.   
 
Solub bağcam, uçub bülbül,  çətin bir də bahar olsun, 
Çətin bir də dönə dövran, məkanım ol diyar olsun, 
Bu hicran günləri qəlbimdə qoy dərdü qübar olsun, 
Sənə həsrət qalam, daim gözümdə intizar olsun. 
“Əgər səndən dönər isəm, nəsibim ahü zar olsun”. 
 
Dayan, ey  cərxi-kəcrəftar, demə fikrim şikayətdir,  
Göyə əl açmağım deyil bir acizlik, ibadətdir, 
Bu dünyaya gələndən məqsədim bir ol səyahətdir, 
Uyarsam fani dünyaya, mənə min dəfə ar olsun.  
“Əgər səndən dönər isəm, nəsibim ahü zar olsun”.  

 
27 noyabr, 2000 
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ƏLİ FƏHMİDƏN 
 

Ey gül, ürəyimdə yaşayar böylə arizu, 
Bir gün görəm səni ki, edəm sənlə göftgu.  
 
Hicrinlə parə oldu cigər, tutmadın xəbər,  
Görsən üzümə qan süzülür, sorma nə iş bu.  
 
Ömründə bircə kərə rəhm edəsən yarına gər,  
Qəlbim qanını imkan ola, öz əlinlə yu.  
 
Eşqin də elmi var, onu gər öyrənən ola, 
Aşkar edə cünunluğu bu elm mubəmu.  
 
“Ərrəhman” ilə “layla” arasında bir ömür, 
Elmin yolunda sərf oluna, bir hünərdi bu. 
 
Hər kəs mənə sirr aça bir elmdən əgər, 
Səhra içində azmışa o sanki verdi su. 
 
Qalmış bu doğru söz Əli Fəhmidən, ey Sona, 
“Elm əhli ilə söhbət edən kamiyab olu” 

 
1995 
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HACI MAİLDƏN 
 

“Ariflik içrə keçsə ömür, var şərafəti, 
Qan olsun ol könül, yox ola elmə hörməti”. 
 
Hər kəs cahanda ömrü xürafatə sərf edə, 
Vermiş əlindən, hər nə qədər çəksə, zəhməti. 
 
Elmin işi gər təkcə «əlif-bey»lə bitməyir, 
Elm öylə bir şüadı, görünməz nəhayəti. 
 
Bir dəfə gəldi dəhrə Ərəstun elmilən, 
Tarix unutmamışdı bu gün də o ne’məti. 
 
Elmin dalıncaə, dərk eləyən, durmadan gedər, 
Dəryayi-elmdə hərənin vardı qisməti. 
 
Dəryayi-elmdə hələ çox incilər yatır, 
Arif olan fövt eləməz çün bu fürsəti. 
 
 Çoxlar deyir itiribdir Sona cavanlığın, 
Həsr eyləmişdir elmə həmən xeyli müddəti. 

 
2 mart, 1995 
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TƏXMİSLƏR 
 

 
 

XƏTAİDƏN 
 

Dəhrdə bilməm yoxam mən, ya ki, varəm doğrusu,  
Ta əzəl gündən qəmü dərdilə zarəm, doğrusu.  
Ol səbəbdən xəstəvü bimarü xarəm, doğrusu,  
"Ey müsəlmanlar, əsiri-zülfi-yarəm, doğrusu,  
Bu siyəhkarın əlində biqərarəm, doğrusu". 
 

Gördüyün aləmdə nə mülküm, nə varım var mənim,  
Gözlərə görsənməyən türfə nigarım var mənim.  
Qəbrəcən yandırmağa canı şərarım var mənim,  
Derdim ol dilbər yanında e'tibarım var mənim,  
Yoxladım, etdim yəqin, bie'tibarəm, doğrusu". 
 

Mən cəhanə gəldiyim gün eşq düşmüş canımə,  
Ta əzəl Adəm babamdan irs keçibdir qanımə.  
Heç nəyə gəlmir gümanım, qoy baxım imkanımə, 
"Bir quru candan nolur, qurban edim cananımə,  
Ol pərirüxsardən çox şərmsarəm, doğrusu". 
 

Ey Sona, gör adəmin həm kafərini, gəbrini,  
Görginən dinsizlərin müslimlərə hər cəbrini,  
Ol qədər fıkr etdi, dərd-qəm aldı artıq səbrini,  
"Şah Xətai seyrə çıxdı, açdı Hürrün qəbrini,  
Bar İlahi, əfv qıl, çün, tövbəkarəm, doğrusu". 
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FÜZULİDƏN 
   
Yetər artıq, içim yandı, şərin mülkü talanmazmı?  
Mənə lazım olan tərzdə fələk çərxi dolanmazmı? 
Bu qədri dərdü möhnətdən bezib bir gün dayanmazmı? 
"Məni candan usandırdı, cəfadən yar usanmazmı?  
Fələklər yandı ahimdən, muradım şəm'i yanmazmı?" 
 

Edibdir könlümü viran, bu yandan möhnəti-hicran,  
O yandan naləvü əfgan, nə də yox dərdimə Loğman. 
Nə yarım çəkməyir səhman, nə də yoxdur tutan nöqsan,  
"Qamu bimarinə canan dəvayi-dərd edər ehsan,  
Neçün qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı?" 
 

Nə gülzarə gəlir hərdən, nə axşamdan, nə də erkən,  
Yağar möhnət mənə göydən, göyərdər min bəla yerdən,  
Şikayət bilmərəm əslən, nə ah-nalə, nə də şivən.  
"Qəmim pünhan tutardım mən, dedilər yarə qıl rövşən,  
Desəm ol bivəfa bilməm, inanarmı, inanmazmı?" 
 

Mənim ey şahü sultanım, qədi sərvi-gülüstanım,  
Nola olsan nigəhbanım, məni tərk etməyə canım.  
Əcəl yoxsa kəsər yanım, gəl ol şəm'i-şəbistanım,  
"Şəb'i-hicran yanar canım, tökər qan çeşmi-giryanım,  
Oyadar xəlqi əfğanım, qəra bəxtim oyanmazmı?" 
 

Bu dünya fani dünyadır, həyatı misli-rö'yadır,  
Bu yerdə qəm mühəyyadır, işi sirrü müəmmadır.  
Qazanmaq sud qovğadır, Sona, əmma nə imladır:  
"Füzuli rindü şeydadır, həmişə xəlqə rüsvadır,  
Sorun kim, bu nə sevdadır, bu sevdadan usanmazmı?" 
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Yazılıb ömrümə bəxt hansı daş altında mənim?  
Yumulub gör neçə illərdi, açılmaz dəhənim.  
Satılıb gizli xəyanət ilə dilbər Vətənim, " 
“Pəmbeyi-daği-cinun içrə nihandır bədənim,  
Diri olduqca libasım, budur ölsəm kəfənim". 
 

Torpağın qeyrətini çəkməmək olmaz, ey dil,   
Xalqımın göz yaşını silməmək olmaz, ey dil,  
Vətən uğrunda gedib ölməmək olmaz, ey dil,  
"Canı canan diləmiş, verməmək olmaz, ey dil,  
Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim". 
 

Kişi can versə Vətənçün, bu böyük şöhrətdir,  
Qan Vətənçin axıdılsa, kişiyə rahətdir, 
Gər satarsa Vətəni, xəlqi üçün xiclətdir,  
“Töfqi-zənciri-cinun daireyi-dövlətdir,  
Nə rəva kim, məni ondan çıxara zəfi-tənim"! 
 

Düşmənin məhvinə, əlbəttə, varımdır hünərim,  
Bəs haçan olmalıdır bu Vətənimçün səmərim? 
Razıyam torpaq üçün paralənərsə cigərim.  
“Eşq sərgəştəsiyəm, seyli-sirişk içrə yerim,  
Bir hübabərn ki, həvadən doludur pirəhənim.” 
 

Üzmə ümmidi Sona, ömrü çox olmaz xarın, 
Açılar Tanrı əliylə düyünü ruzgarın,  
Çıxar övladi-vətən axırına əğyarın,  
"Edəmən tərk, Füzuli, səri-kuyin yarın,  
Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim . 
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Yarın tərəfinə bu gözüm yaşı rəvandır,  
Rüsvalığım ahimlə dəxi xəlqə əyandır,  
Bir kimsə şüar eyləməsin eşqi, amandır,  
"Can vermə qəmi-eşqə ki, eşq atəşi candır,  
Eşq atəşi can olduğu məşhuri-cahandır". 
 

Bünyadsız eşq aşiqi eylər bəli, aciz,  
Eşq aləmini eyləmə təsvir kədərsiz. 
Bir aşiqi mən görmədim eşq içrə zərərsiz,  
"Sud istəmə seydayi-qəmi-eşqdə hərgiz,  
Kim, hasili-sevdayi-qəmi-eşq ziyandır". 
 

Hər gün bükülə qəddi bəlakeşlərin, əmma,  
Yaxşı olur əhvalı pərivəşlərin, əmma,  
Əhvalını bilməzlə müşəvvəşlərin, əmma,  
"Yaxşı görünür surəti məhvəşlərin,əmma  
Yaxşı nəzər etdikdə, sərəncamı yamandır". 
 

Ömrün boyu onlarda vəfa eyləmə təxmin,  
Bir zərrə şəfa etməyəcək, qan saça zəxmin,  
Qan içməyin əvvəldə qoyublar dəxi rəsmin,  
"Yad etmə qaragözlülərin mərdümi-çeşmin, 
 Mərdüm deyib aldanma ki, içdikləri qandır". 
 

Bu eşq yolunda deyilir çoxlu cəfa var,  
Boş sözdü deyə kimsə ki, eşq içrə səfa var, 
Sanma, Sona, söylənsə ki,  zülmətdə ziya var, 
“Gər desə Füzuli ki, gözəllərdə vəfa var, 
Aldanma ki, şair sözü, əlbəttə, yalandır”. 
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Girmə qəm dəryasına, könlün dönüb qan olmasın, 
Yum gözün nemətlərə, qəlbin nigaran olmasın. 
Elm oxu, öylə çalış fikrində nöqsan olmasın, 
“Cəm' könlün dövr çövründən pərişan olmasın, 
Çərx fərmanınla gəzməkdən peşman olmasın”. 
 

Gör necə nur paylayır hər yanə göydən afitab, 
Sən də yan, ver nurunu yoxsullara, et bir səvab, 
Gər sənə zülm eyləsə çərxi-fələk, gəl eylə tab. 
“Qılmasa aləm muradınca mədar, olsun xərab, 
Olmasa dövran sənin rəyincə, dövran olmasın”. 
 

Pis əməllərdən çəkin, nöqsan olar ad-sanına, 
Yaxşı işlər görginən, rövnəq verə imanına, 
Qoy bəşər fəxr ilə baxsın daima imkanına. 
“Tabe olsun cümleyi-aləm sənin fərmanına, 
Cümleyi-aləmdə səndən özgə sultan olmasın”. 
 

Olmasın qoy dövlətin arzum budur ki, binizam, 
Dövlətindən ehtiyac əhli ala aləmdə kam, 
Həm mənə ey sağəri-dövran yetir bir cürə cam. 
“Bir binadır dövlətin, bolmuş pənahi-xasü am, 
Ol bina ya Rəbb, cahan olduqca viran olmasın”. 
 

Neylirəm dünyanı mən gər eşqü sevda olmasa, 
Eşqsiz dünya bu gün, yainki, fərda olmasa, 
Ey Sona, şeirin nədir, gər onda məna olmasa? 
“Ləhzə-ləhzə gülşəni-mədhində güya olmasa, 
Bülbüli-nitqi Füzulinin xoşəlhan olmasın”. 
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Dərd əlindən dağə çıxdım, bilmərəm səhra nədir, 
Eşqdir ən yaxşı sevda, qeyri bir sevda nədir? 
Od tutub cismin sərasər, yandıran aya nədir? 
“Öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir, 
Mən kiməm, saqi olan kimdir, meyü səhba nədir”. 
 

Sanma ki, sevda qəmindən azca aram istərəm, 
Əhli-dərdəm, dərdimə sanma ki, əncam istərəm, 
Yarıma çatdırmağa bir xoşca peyğam istərəm, 
“Gərçi canandan dili-şeyda üçün kam istərəm, 
Sorsa canan bilməzəm kami-dili-şeyda nədir?” 
 

Yar görsənməz gözə sanki, dönüb olmuş xəyal, 
Hicrə aşiq dözsə də qalmıb bir onda leyk hal, 
Hicri-məşuq eyləyər aşiqləri çün pürkəmal, 
“Vəsldən çün aşiqi müstəğni eylər bir vüsal, 
Aşiqə məşuqdən hər dəm bu istiğna nədir?” 
 

Hər “əlif, bey” öyrənən sirri-həqə kaşif deyil, 
Eşqdən bunca xəbərsiz kaşifi-hatif deyil, 
Yanmayan odlara hər dəm eşqdən vaqif deyil, 
“Hikməti  dünyavü mafiha bilən arif deyil, 
Arif oldur bilməyə dünyavü mafiha nədir?” 
 

Eşq bir dərddir, Sona, yox yer üzündə məlhəmi, 
Versələr dünyanı da, aşiqlər atmazlar qəmi, 
Çün yaratmışdır Xuda dərd ilə bahəm adəmi, 
“Ahü fəryadın, Füzuli, incidibdir aləmi, 
Gər bəlayi-eşq ilə xoşnud isən, qovğa nədir?” 
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Gözlərimə dün gecə getdikcə xab, 
Atmadı röyadə də yarım hicab. 
Ey güli-rəna deyirəm et səvab, 
“Sübh salıb mah rüxündən niqab, 
Çıx ki, tamaşayə çıxa afitab”. 
 

Qoyma ki, hicrinlə könül odlana, 
Ya ki, gülüstan boyana al-qana, 
Çox da ki bu haqqı veriblər sana, 
“Məst çıxıb salma nəzər har yana, 
Görmə rəva kim, ola aləm xərab.” 
 

Bəsdi daha qoyma çəkəm qəm, məni, 
Gəl özünə eylə sən həmdəm məni. 
Atma, unutma dəxi bir dəm məni, 
“Saldı ayaqdan qəmi-aləm məni, 
Ver mənə qəm dəfinə saqi, şərab”. 
 

Kimləri Məcnun eləyibdir cahan? 
Gör nə qədər eşq olubdur nihan. 
Dərdü əzabı çəkər ancaq qanan, 
“Düzəxə girməz sitəmindən yanan, 
Qabili-cənnət deyil əhli-əzab.” 
 

Ey Sona, bilməm ki, xəyalın nədir? 
Eşqdə dərd ilə məlalın nədir? 
Hikməti-dünyayə sualın nədir? 
“Yar sual etsə ki, halın nədir? 
Xəstə Füzuli, nə verərsən cavab?” 
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Eşq üçün hər cürə imkandan keç, 
Tut qəmi, seyri-gülüstandan keç, 
Dur uzaq, zülfi-pərişandan keç, 
“Ey könül, yarı istə, candan keç, 
Səri-kuyin gözət, cahandan keç.” 
 
Saxla nəfsi büsat zövqündən, 
Olma mərhum bərat zövqündən, 
Keç Hüseyin tək Fərat zövqündən, 
“Ya təmə' kəs, həyat zövqündən, 
Ya ləbi-ləli-dilsitandan keç”. 
 
Özünə tikmə fəxarət evi, 
Qəbrini eylə ziyarət evi, 
İstəsən “orda” səadət evi, 
“Mülki-təcriddir fərağət evi, 
Tərki-mal eylə, xanimandan keç.” 
 
Əlində axirət qənimətin et, 
Düşərsə, Kəbənin ziyarətin et, 
Tövbə qıl orda gəl ibadətin et, 
“Laməkan seyrinin əzimətin et, 
Bu xərab olacaq məkandan keç” 
 
Verməyib dəhr heç kəsə mayə, 
Olmayıb kimsəyə bir an dayə, 
Salmayıb başına heç kəsin sayə, 
“Etibar etmə mülki-dünyayə, 
Etibarü ülüvvi-şandan keç”. 
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Bilin ağca almaz axirəti, 
Ağcalı yadə salmaz axirəti, 
Hər əməlli bulmaz axirəti, 
Əhli-dünyanın olmaz axirəti, 
Gər bunu istər isən, ondan keç.” 
 
Fanilik dəhrü üçün həqiqətdir, 
Sona, sanma bu mülk rahətdir, 
Tez köç etmək burdan ibadətdir. 
“Məskənin bəzmgahi-vəhdətdir, 
Ey Füzuli, bu xakidandan keç”.          
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İTHAFLAR 
 

 
Alimlərə 

 

 
Akademik 

 ZƏRİFƏ ƏLİYEVAYA 
 

Naxçıvan torpağının bir gülruxsari Zərifə, 
Sözü dünya tutanın bir yox olan vari Zərifə. 
 

Elminin, sən’ətinin şöhrəti dillərdə gəzər, 
Yad edər daima xəlq əhdilə ilqarı Zərifə. 
 

Nurə həsrətlilərin zülmət ara nur payı var, 
Sən də açdın əməlinlə belə əsrarı Zərifə. 
 

Qapını ümmüd ilə açdı ümüdsüz kəslər, 
Neçə nursuz gözə bəxş eylədin ənvarı Zərifə. 
 

Tanrının bəxşişi idi bu elm, bu şəfqət, 
Çevirib gündüzə sən yox elədin tarı Zərifə. 
 

Tarixin hardasa təkrar olunur dövranı, 
Amma bir də eləməz sən kimi təkrarı Zərifə. 
 

Sona söylər, yığışıb ruhunu şad etmək üçün, 
Gəl özün eylə qəbul bir belə zəvvarı Zərifə. 

 
27 fevral, 1999 
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Akademik 
 UMNİSƏ MUSABƏYOVAYA 

 
Dağıtsın möhnətin, dərdin, könül meyxanə istərdi,  
Həmin dərgahə ki girdi, gələ peymanə istərdi. 
 
Dolanıb daim elm adlı şəmin ətrafına, yalnız  
Ona verməkçün öz canın ola pərvanə, istərdi. 
 
O şəm'rüx nigarıyla olub həmdəm yaratdıqca,  
Özündən sonrakı nəslə qoya dürdanə, istərdi. 
 
Gözün nurun verib qurban nə qədri gözsüzə dərman, 
 Elmdə hamını hər an belə mərdanə istərdi. 
 
Tunis, Beyrut, Xirosima, Brüssel, Qahirə, - gəzmiş,  
Hər eldə ali xidmətli təbabətxanə istərdi. 
 
Vuqarlıydı, vüqarıyla alardı zirvələrdən qar,  
Hara getsə, nəcabətdən qura kaşanə, istərdi. 
 
Sona, ölmüş, həm öldürmüş, ölümsüz varlığa dönmüş,  
Min illər Umnisə adı ola əfsanə, istərdi. 

28 fevral, 1999 
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Akademik 
 ADİLƏ NAMAZOVAYA 

 
Çox olub dövran ara xoş baharı Adilənin,  
Məskəniydi Qarabağ laləzarı Adilənin. 
 
Körpə ikən dolaşıb hər qarışın gəzmişdir, 
İndi isə ora düşmür güzarı Adilənin. 
 
Bakını sevsə, ocaq çatsa da bir mənzildə, 
Var ürəkdə Qarabağ tək nıgarı Adilənin. 
 
Nə qədər əcnəbi ölkə gəzə, şöhrət qazana, 
Sağala bilməyəcəkdir azarı Adilənin. 
 
Hansı yurda gər ayaq bassa Azərbaycanda,  
Hər elatda tapılar bir asarı Adilənin. 
 
Ola təhlükədə bir körpə həyatı bir an,  
Etməsə çarəsin, olmaz qərarı Adilənin. 
 
Sona, Allah yetirə arzusuna millətimi,  
Alına düşmən əlindən diyarı Adilənin. 

2 mart, 1999 
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Akademik 
MƏŞƏDİXANIM NEMƏTƏ 

 
Hər qadın eşqinin aləmdə bir ülviyyəti var, 
Hər kişi boynuna düşmüş analıq minnəti var. 
 
Götürək milliliyi, ya da ki İslam tərəfin, 
Bizim ellərdə əzəldən qadın hürriyyəti var. 
 
Bakının hər tərəfində qadın alimlərimiz, 
Zabratın da eləcə Məşədixanım Ne’məti var. 
 
Çevirib altını üstə o Azərbaycanın, 
Yetişib bircə nəfər, gör ki, nə keyfiyyəti var! 
 
Naxçıvan daşlarının sirrinə vaqif oldu, 
Çünki bilmişdi ora erməninin həsrəti var. 
 
Artırıb şöhrətini öz əməliylə Vətənin, 
Odu ki, cümlə cəhan içrə onun hörməti var. 
 
Sona söylər ki, kim öz xəlqi üçün xidmət edib, 
Özü dünyadə ola, olmaya ya, qiyməti var! 

3 mart, 1999 
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Kimyaçi alim, aktrisa 
İZZƏT XANIMA 

 
Adətdi ki, insan sevilər xoş əməl ilə, 
Lazımdı görə hər işini ta düz əl ilə. 
 
Özül boş olarsa, yıxılar hər tikilən ev, 
Gər arif isən, tik onu möhkəm təməl ilə. 
 
Hər iş belədir, əvvəli məqsədsiz olarsa, 
Hər cür eləsən də bitəcək bir xələl ilə. 
 
Allah tərəfi insana qismətdisə şöhrət, 
Lazım dögü çatsın ona cəngü cədəl ilə. 
 
Həm elmi sevən, həm də sənət aşiqi İzzət, 
Hörmət tapıb Almaz və Sevil tək gözəl ilə. 
 
İzzət xanımın izzətini saxlayır ellər, 
Bildirdi Sona rəğbətini bir qəzəl ilə. 

 
25  fevral, 1999 
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Professor  
ZƏHRA QULİYEVAYA 

 
Növbəhar oldu, gərək bağçaya ehya gəlsin,  
Eşqin izharı üçün bülbüli-şeyda gəlsin. 
 
Qorusaq eşqini Məcnunun əgər aləmdə,  
Gündə dünyayə gərəkdir neçə Leyla gəlsin. 
 
Çapıla dağ, salına yol, çəkilə arx bu gün,  
Yenə lazımdı Şirin tək güli-rəna gəlsin. 
 
İmtəhan etmək üçün Azəri Yusiflərini,  
Eybi yoxdur, arabir misli-Züleyxa gəlsin. 
 
Qoy hünərlə yaşaya Azəribaycanın izi,  
Elm ilə tarixinə bir yeni inşa gəlsin. 
 
Belə məclis qurula qoy Qarabağda bir gün,  
Azəri qızlarını təbrikə dünya gəlsin. 
 
Sona bilmirdi kimə söz verə ilkin sırada,  
Dedilər söz deməyə məclisə Zəhra gəlsin. 

 
4 mart, 1999 
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Professor 
MİNİRƏ AĞAHÜSEYNOVAYA 

 
Dolanıb kürreyi-ərzi, olub hər yerdə Minirə!  
Tanınıb, həm tanıdıb yurdunu hər fərdə Minirə! 
 
Neçə ildir ki, cahan içrə alır ən uca adlar,  
Qazanıb hörməti çox xarici kişvərdə Minirə. 
 
Hara də'vət ola, ilkin sayılar izzətü cahı,  
Yazılar layiq olan bir yerə dəftərdə Minirə. 
 
Bu qədər yanğı, həvəs ki, sənə bəxşiş olunubdur,  
Belə atəş görünüb təkcə Səməndərdə, Minirə. 
 
Layiqün vardı ki, qismət eləyibdir sənə Tanrım,  
Verir əlbəttə ki, mərdanəliyi mərdə Minirə. 
 
Budur ondan dəxi sən barədə bir istəyimiz var:  
Edə xoşbəxt səni, heç salmaya bir dərdə, Minirə. 
 
Sona bir baxdı təvəllüd ilinə , bir işinə, 
Dedi ki, görməyib insan, sənə bənzərdə, Minirə! 

23 fevral, 1999 
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Əməkdar elm xadimi, professor 
SAMƏT ƏLİZADƏYƏ 

 

Nola məclis qurula, dost, qohum, yad gələ, 
Ata dərdi, kədəri, hamı bura şad gələ. 
 

Ala peymanə ələ, nuş edə mey ariflər, 
Yetə vəslə, ağıza özgə cürə dad gələ. 
 

Ahuya zülm eləyənlər qovula çöllərdən, 
Təkcə aşiqlər ola onlara səyyad, gələ. 
 

Çalına cəngi, səsi aləmə meydan oxuya, 
Buraxıb Bisütunu, meydana Fərhad gələ. 
 

Göndərə sahibini, döndərə çərxi düzünə, 
Şəri bərbad eləyə, xeyrisə abad, gələ. 
 

Sona istər qurulan hər ürəfa məclisinə, 
Təbrikə söz deməyə bir belə ustad gələ. 

20 fevral, 1998 
 

Bizdə azar çox idi, amma ki, bizar yox idi, 
Hücrdən zar çox idi, vəsldə dildar yox idi. 
 

Gülşənə getdim o gün bəxtimə bir yar seçəm, 
Nazənin yar çox idi, yari-vəfadar yox idi. 
 

Səbəbi-naləni sordum, dedi şeyda bülbül, 
Bağçada sar çox idi, güldə də ki ar yox idi. 
 

Şəm’ə pərvanə yanır söylə niyə, sorduqda, 
Dedi şəm’, nar çox idi, dövrədə əğyar yox idi. 
 

Sona, gəlmişsə bu gün məclisə ol ustadun, 
Demə ki, xar çox idi, orda mənə yar yox idi. 

11 avqust, 1998 
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Olubsan könlümə hakim, de hansı bir zaman içrə?  
Ucaltmış qəsrini ol anda ən ali məkan içrə. 
 

Üzündən nur alar aləm, günəşdən ehtiyac olmaz,  
Gecə ay istəməz könlüm, səni ansa güman içrə. 
 

Elmçün nurini tökmüş gözündə var həyat eşqi,  
Baxanda görsənir sanki bütün dünya o can içrə. 
 

De, fıkrimdə xəta tapdınmı kim, məndən uzaq oldun,  
Vəlakin kimlərə bənzətdin, ey ustad, cəhan içrə? 
 

Dilənçi tək mənə pay vermək hardan fikrinə gəldi?  
Sona susdu, sualından çaşıb qaldı duman içrə. 

May, 1998 
 

 

Adının yanına artırdı yeni ad, bu xəbər, 
Eylədi qəmlə dolu könlümüzü şad, bu xəbər. 
 

Neçə aydır ki, yaxır köksümü Mail kədəri, 
Sanki səngitdi bir az yanğımı, ustad, bu xəbər. 
 

Yolun üstə tökülüb çoxlu kəsək, daş, dağ olub, 
Sındıra dağı-daşı, kaş ola Fərhad, bu xəbər. 
 

Toy olar, bayram olar dostlara dost yüksəlişi, 
Eləyə düşməninin könlünü bərbad, bu xəbər. 
 

Sona bu şeiri yazarkən, dilədi Allahdan: 
Çəkə səhman işinə, eyləyə abad, bu xəbər. 

10 dekabr, 1999 
   

 

Ruh gedib canan ilə, yox ixtilatı can ilə, 
Hansı aşiq canını verməz, gedə canan ilə? 
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Çün xəzan gəlmiş, çəmənzarın soluxmuş gülləri, 
Naləvü zar eyləyir bülbül qəmi hicran ilə. 
 

Altımış beş olmamış dərdə tutuldu çarəsiz, 
Altımışda arzu etmişdik, çata doxsan ilə. 
 

Ey Sona, bəsdir, gözün yaşın töküb zar eyləmə, 
Kim, yetib ustad vəslə sevdiyi Sübhan ilə. 

6 iyun, 2002  
 

 
f.e.n. dosent 

BƏXTİYAR MƏMMƏDZADƏYƏ 
 

Gələ bir gün tapa səhman hər işi Bəxtiyarın. 
Onda bəlkə dəyişə bu yerişi Bəxtiyarın. 
 
Ala şətrənci-həyatın qələbə bayrağını, 
Edə mat aləmi hər bir gedişi Bəxtiyarın. 

2003 
 

 
O qədər zülm eləyir qardaşa-qardaş indi, 
Bakının əhli deyir, bircə ölək can qutaraq. 
 
Bakının nefti gedir “düşmən” əliylə, sizə, “yan”! 
Bakının dərdi gedə nefti ilə, yan, qutaraq. 
 
Dedi ustadə Sona, yad elə əhli-Bakını, 
Dedi Seyyid qonağımdır, hələ ondan qutaraq... 

2003 
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f.e.n. mətnşünas 
MƏNTİQƏ MURADOVAYA 

 
Tapıb məntiqini hər bir sözün dünyadə Məntiqə,  
Edib sərf ömrüni yalnız təmiz bir adə Məntiqə. 
 
Qazanmış hörmət aləmdə gözəl, sadə təbiətlə,  
Köçüb yaddaşlara daim salınar yadə Məntiqə. 
 
Ağartmışdır saçın, vermiş qara rəngin qəralarçün,  
Kimə lazım olubdursa, yetib imdadə Məntiqə. 
 
Sevib əlyazma tək yarı, evi olmuş kitabxanə,  
Kitabsız qalsa, hiss eylər özün səhrada Məntiqə. 
 
Tapılmaz bizdə gənc alim ki, ondan sormasm bir söz,  
Oxunmaz xətləri bir anda etmiş sadə Məntiqə. 
 
Açıb söz Sadiqi tək alimü şairü rəssamın  
Həyatından və irsindən gözəl mə'nadə Məntiqə. 
 
Bu gün dostlar yığılrmş ki, edə təbrik xoş arzuyla,  
Verə Sadiq bulağından bizə bir badə Məntiqə. 

aprel, 1999 
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Sənət adamlarına 
 

 
Rəssam 

MARAL RƏHMANZADƏYƏ 
 

Yaranıb sərvə münasib qədü qamətdə Maral,  
Yaşayıb eşqi ilə rəssam əlamətdə Maral. 
 
Rəsm edib huri təkin Azəribaycan qadının,  
Qaldırıb göylərə sən'ətdə və qiymətdə Maral. 
 
İlk qadın rəssamıdır Azəribaycanımızın  
Ki, yayılmış sorağı sən'ətə xidmətdə Maral. 
 
Sərf edib ömrünü rənglər, boyalar aləminə,  
Sınayıb bəxtini daim belə zəhmətdə Maral. 
 
Çəkdiyi mənzərələr bakirəlik rəmzi olub,  
Boyalar aləmini göstərib ismətdə Maral. 
 
Xəlqimin Reyhanı var, İzzəti, Elmirası var,  
Deməyək ki, yaranıb təkcə bu qismətdə Maral. 
 
Sona, arzumdu ki, daim bu Vətən torpağımız  
Elə qızlar yetirə hər biri hikmətdə Maral. 

5 mart, 1999 
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Xalq artisti 
AMALYA PƏNAHOVAYA 

 
Könül istər sənin tək bir gülü, reyhanı seyr etsin, 
Bu minvalla güman ki, rövzeyi-rizvanı seyr etsin. 
 
Ucaldın sənətinlə sən, bütün dünyanı fəth etdin, 
Səni görməklə göz bir də bütün dünyanı seyr etsin. 
 
Yaratdın şanlı obrazlar, səni hamı bu cür gördü, 
Kim istərsə özün görsün, gərək pünhani seyr etsin. 
 
Neçə könlü edib viran, olub tək səhnəyə canan, 
Gəlib indi neçə viran sənin tək canı seyr etsin. 
 
Sona çoxdan duyub eşqin, olub amalına heyran, 
Baxıb indi bütün aləm sənə heyranı seyr etsin. 

 
18 fevral, 1999 
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Xalq artisti 
ƏLİBABA MƏMMƏDOVA 

 
Sənə Tanrım verib insan kimi bir ad, əmi, 
Sonralar Əlibaba ismilə olub yad əmi. 
 
Çoxları fəxrlə çox-çox yeni adlar qazanıb, 
Əlibaba həm el içində olunur yad: “ƏMİ”. 
 
Muğamın sirlərinə vaqif olubsan erkən,  
Sonralar çox cavana olmusan ustad, əmi. 
 
Nə qədər daş-qayanı parçaladın öz gücünə, 
Bisütunda necə çapdı dağı Fərhad, əmi. 
 
Sən muğamla qəzəli öylə nikah eyləmisən, 
Belə ustadlığa heyrandı qohum, yad, əmi. 
 
Musiqi səhnəsinin fəxri sənətkarı kimi 
Eşidək biz səni, daim elə fəryad, əmi. 
 
Bir kiçik şeirlə bildirdi Sona hörmətini, 
Adamı çün belə təbrik edər övlad, əmi. 

2005 
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Ağac üzərində oyma ustası 
SEYFƏDDIN MƏNSİMOĞLUYA 

 
Sənət dünyasını zənn eyləyib meyxanə, Seyfəddin. 
Ağaclardan oyub ariflərə peymanə,  Seyfəddin. 
 

Çəkib rəsmin sənət Leylasının bir şəm şəklində, 
Yanıb dövründə eşq içrə olub pərvanə Seyfəddin. 
 

Füzuli adını həkk eyləyib, adi ağac üstdə, 
Edib ustad tək öz qəlbini viranə Seyfəddin. 
 

Hələ vəslə yetib Mövlanə Şəms ilə tapıb vəhdət, 
Bu vəhdətdən alıb ləzzət olub divanə Seyfəddin. 
 

Sona baxdıqca, qəlbindən belə bir arzu boylandı: 
Çata ömrü, hələ min-min yona dürdanə, Seyfəddin. 

     20 dekabr 2003 
 

Gələrkən dəhrə Seyfəddin, dedilər Tanrı yar oldu, 
Sevindi yad, qohum, qəlbdən qəmü qüssə kənar oldu. 
 

Yazıldı alnına tale əzəl gündən fəqət qəmli, 
Nəyə əl atdısa, daim qəmə, dərdə şikar oldu. 
 

Bu dünyayə könül verdi, inandı çox səfasına, 
Cəfa gördü, zülüm çəkdi, həyat bietibar oldu. 
 

Gecə dərdin Aya, ulduza derkən şükr edib dözdü, 
Ümüd etdi ki, gündüz var, fəqət gündüz də tar oldu. 
 

Verib Tanrı ona dörd pay əzəl günlər sevindirdi, 
Birin bir yol alıb getdi, biri el içrə xar oldu. 
 

Fələk sinəsini oydu o qədri, oymaq öyrəndi, 
Bu təlimi-sənət sonra ağacda aşikar oldu. 
 

Sona, el fəxrilə söylər bu gün tərifü təbriklər, 
Sən isə bildiyin yazdın, bu da bir yadigar oldu. 

2004 
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Təyyarəçi 
ZÜLEYXA SEYİDMƏMMƏDOVAYA 

 
Dəhrdə qalmalıdır hər gələn insanın izi,  
Necə gör bir yaşayır Şirinü Leylanın izi. 
 
Yaradan nəqşini gər pozmasa bu dünyanm,  
Sanma bir özgə qələmlə itə dünyanın izi. 
 
Görmürük burda günaha batırıq, məhşərdə  
Görünər gözlərə hər xırdaca nöqsanın izi. 
 
Sün'i yolla yaranan göllərə bel bağlama çox,  
Əvvəlində gərək onda ola dəryanın izi. 
 
Çox vətənsizlər olub sahibi hər parçasının,  
Amma hər yerdə qalıb Azəribaycanın izi. 
 
Necə ağlar gözünü silmək olar yurdumuzun,  
Hər dağında, dərəsində görünür qanın izi. 
 
Hərbdə öndə uçub gəzdi Vətən göylərini,  
Bu günəycən yaşayır yerdə Züleyxanın izi. 
 
Ver təsəlli, Sona, xəlqə bu kiçik şeirinlə,  
Kəsilər torpağımızdan səhər ədnanın izi. 

3 mart, 1999 
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Yazıçı və şairlərə 
 
 
 

 
CƏFƏR CABBARLIYA 

 
Alıb ilhamı göylərdən, yazıb dərya əsər Cəfər, 
Veribdir zirvələrdən, həm dərinlikdən xəbər Cəfər. 
 
Qısa olmuşsa da ömrü, fəqət mə’nalı keçmişdür, 
Yaşanmış bir günü bəlkə belə etmib hədər Cəfər. 
 
Hələ gənckən tapıb şöhrət, tanınmış bir sənətkar tək, 
Öz amalıyla göstərmiş misilsiz bir hünər Cəfər. 
 
Sevərmiş ali xilqət tək gözəl insanları daim, 
Fəqət alçaqlara hər an içirdərmiş zəhər Cəfər. 
 
Pisə qarşı qələm əldə qılınc çalmışsa da, lakin 
Yetirmib yaxşıya bircə əməllə bir xətər Cəfər. 
 
Odur yad eyləyir xəlqim gözəl övladıni hər il, 
Açıb süfrə, edər bayram bütün kənd, həm şəhər, Cəfər. 
 
Sona, bə’zən hər hansı bir ömür, tarix olur təkrar, 
Güman etmə, bu dünyayə yenə bir gün gələr Cəfər. 

 
Mart, 2000 
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Xalq yazıçısı 
ANARA 

 
Fani dünyayə otuz yeddi-otuz doqquz ara gəldi Anar, 
Onun üçün də bütün Azəribaycan qəmini bildi Anar. 
 
Neçə illik əzabın, iztirabın, ayrılığın məhvi kimi 
Rəsul ilə Nigarın Tanrı yazan bəxtinə bir güldi Anar. 
 
Hər əlin qismətinə düşməyəcək bir qələmi aldı ələ, 
Hər başın anlamayan dərdlərini xəlqi ilə böldi Anar. 
 
O, “Qobustan” kimi bir toplu yaratdı, dilini hifz elədi, 
Xalqımız dilsiz olan vaxtda onunçün bir iti dildi Anar. 
 
Ermənistan, Qarabağ əhli gələndə Bakıya qan-qaysan, 
Bakıdan Moskvaya bir tək özü dərd aparan eldi Anar. 
 
Milli Məclisdə neçə ildi hərə bir tərəfə yelkən açır, 
Orada hər dəfə xalqın dediyi səmtə əsən yeldi Anar. 
 
Sona, bilmir səs ilə alver kimdi, ama xəlq deyir: 
Nə zaman gördü ki, sel oldu, onun göz yaşını sildi Anar.  

Noyabr, 2005 
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Xalq şairi 
FİKRƏT QOCAYA 

 
Ta min illər yaşayıbdır, ələnibdir bu cahan, 
Nəğməkar qəlbi ilə şölələnibdir bu cahan. 
 
Yetmiş il öncə gəlib dəhrə neçə şairimiz, 
Yetmiş ildə neçə yol nəğmələnibdir bu cahan. 
 
Neçə Fikrət yetirib şeirimizin gur bulağı, 
Neçə şair adına bəstələnibdir bu cahan. 
 
Bəxtinə düşdü təxəllüsdə “Qoca” gənclikdən, 
Qocanın eşqi ilə tazələnibdir bu cahan. 
 
Qırx beş ildir gecə-gündüz qələmə həmdəm olub, 
Vaxt olub şeiri ilə silkələnibdir bu cahan. 
 
Qırx beşin hər ilinə bəlkə bir kitab yazılıb, 
Fikrətin təbi ilə səhfələnibdir bu cahan. 
 
Şeirinə gəh Xirosimo, gəhi Berlin gətirib, 
Çün görüb qanına tez-tez bələnibdir bu cahan. 
 
Ha çevir sətrini, misrasını, insan görünür, 
Yer ilə göy arası cəbhələnibdir bu cahan. 
 
Fikrətin şeirini bir-bir oxuyub, tapdı Sona 
Ən böyük dərdi budur: hissələnibdir bu cahan. 

Dekabr, 2005  
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Xalq şairi 
QABİLƏ 

 
Baxdı 75 ilin hökmü olan keçmişə Qabil, 
Bəlkə də qaldı təəccüb belə 75-ə Qabil. 
 
Yol alıb xatirələr ölkəsini gəzdi, bir azdan 
Keçdi dağlar, dərələr, həm neçə səhra, meşə Qabil. 
 
Gördü qabil eləyib Allah onu çox əmələ, 
Bir ömür nərdin açıb, oynadı yekdən şeşə Qabil. 
 
Kim olub dost-tanışı, düşməni, - bir-bir sınadı, 
Çox özündən deyəni səbrlə vurdu dişə Qabil. 
 
Hər paxıllıqdan, həsəddən, quru böhtandan uzaq, 
Könlünü verdi ləyaqətli olan hər işə Qabil. 
 
İnciyər yersiz olan haqlı, nahaq fəlsəfədən, 
Sanki bir körpə uşaqdır, ürəyi lap şüşə Qabil. 
 
Sona, gəl biz də baxaq şairə bu mərtəbədən, 
Demə 75-ə çatdı, de ki, beş 15-ə Qabil. 

2000 
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Yazıçı  

ƏLİ SƏMƏDLİYƏ 
 

Gəldi dünya evinə bir yaşıl ormanda Əli, 
Gözün açdı Göyçay adlı gözəl ünvanda Əli. 
 
Nə məşəqqət, nə bəla gəldisə taledən ona, 
Dözdü, gəl batmadı sevda dolu ummanda Əli. 
 
Gəzdi öz yurdunun hər dağ-dərəsin seyr elədi, 
Gəldi yorğunluğun aldı “nəhri-Arvan” da Əli. 
 
Böyüdü, gəncliyə çatdı, ona dar gəldi cahan, 
Arzularla Bakıya gəldi həmin anda Əli. 
 
Tək deyidi, Arif, İsgəndər, Əli tək dostlar, 
Qoymadı dərd çəkə, daim ola hicranda Əli. 
 
Ən yaxın dostu isə təkcə qələm-dəftər idi, 
Körpə dünyasını tərk etmədi bir an da Əli. 
 
Yazdığı şeir, hekayə, pyes, nağıllar ilə 
Tapdı şöhrət və şərəf, tanındı hər yanda Əli. 
 
Gəlsə ilham pərisi, təklik olar həmdəm ona, 
Fərqi yox yaz, qış, olar bağda – Mərdəkanda Əli. 
 
Açdı Göyçayda kitabxana-muzey körpələrə, 
Keçsə illər unudulmaz, yaşar “Arvan”da Əli 
 
Bu qəzəllə Sona bildirdi ona rəğbətini, 
Haqqı var ki, yaşasın Azəribaycanda Əli.  

2003 
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FÜZULİ ƏDƏBİ MƏCLİSİNƏ 
 

Ey könül, ol gülşənə hər gün səyahət etginən, 
Ordakı arifləri sən bir ziyarət etginən. 
 

Etsələr də’vət səni qəm mülkünə, şad olginən, 
Həm də ol mülkü özünçün sən iqamət etginən. 
 

Versə saqi mey sənə, iç, can evində od qala, 
Qəbrəcən yandırmağa canı cəsarət etginən. 
 

Bax, sənə tapşırsalar hansı işin icrasını, 
Gör içində ol işə varsa məharət, etginən. 
 

Arifə lazım degil əsla cəhan ne’mətləri,  
Eşq dəryasın dolan, ruhini rahət etginən. 
 

Heç zaman çərxi-fələk rə’yinlə dövr etməz sənin, 
Fərqi yox ya razı ol, ya da şikayət etginən. 
 

Gör sənə Tanrı nələr vermiş, Sona, şükr et ona, 
Şe’r ilə yadə düşürsənsə, fəxarət etginən. 

18 mart, 1995 
 

Fikr eyləmə, dostum, o gülüstan yenə vardır, 
Orda danışıb-gülməyə imkan yenə vardır. 
 

Bülbül boyanıb qanə gülün eşqi ucundan, 
Gülşəndə həmən naləvü əfğan yenə vardır. 
 

Çoxlar şəhid olmuş vətən uğrunda görürsən, 
Qızlar da olurlar hələ qurban, yenə vardır. 
 

Xasiyyəti gər bir adamın olsa mələk tək, 
Adəm yaranıbsa, ona nöqsan yenə vardır. 
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Tarixə Xanın, Cabbarın hərgiz düşüb adı, 
Alim, Ağaxan səsdə xoşəlhan yenə vardır. 
 

Ölməz qəzəl aləmdə hələ çoxlu qəzəlxan, 
Ustad ola Mail kimi insan, yenə vardır. 
 

Üç-beş qəzəl ilə Sonanın təb’i tükənməz, 
İstərsə yaza, bağlaya divan, yenə vardır. 

23 mart, 1996 
 

 

Etmə tərif elə bir məclisi, məstanəsi yox! 
Saqisi, mey-məzəsi, ya da ki, peymanəsi yox 
 

Şəm yanır ki, gecənin zülmətini parçalasın, 
Ama zövq verməz əgər, dövrədə pərvanəsi yox. 
 

Zülfi-yarı dağıdıb, badi-səba, təqsiri nə? 
Öyrəşib çünki pərişanlığa, heç şanəsi yox. 
 

Bakının arifü danası olub təkliyə dost, 
Nə qədər axtarasan, bir dənə meyxanəsi yox. 
 

Bir zaman vardı, “Füzuli ədəbi məclisi”miz, 
Dağılıb, çünki onun Maili-divanəsi yox. 
 

Sonaya etmə şikayət yenə də, qəmli könlü, 
Tap elə aşiqi-biçarə ki, qəmxanəsi yox. 

24 dekabr, 1999  
 

HACI  MAİLƏ 
 

Tapmıram bircə nəfər tay sənə, səndən bu yana, 
Yerinə yoxdu əvəz bir dənə, səndən bu yana. 
 

Oxuyardım sözünü, şerini ol ustadın, 
İndi bu adət olub ənənə, səndən bu yana. 
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Cür’ətim yoxdu girəm mən qəzəlin xanəsinə, 
Dönmüşəm şahə çıxan köhlənə, səndən bu yana. 
 

Tamam Allahə gedən düz yolu dərk etməz idim, 
Bənzərəm dağlar ara kuhkənə, səndən bu yana. 
 

Təkcə öz kəndim idi cümlə dilimdə əzbər, 
Nardaran doğmalaşıb həm mənə, səndən bu yana. 
 

Çoxları könlümə girmiş, ay ata, indi biri 
Çox çətin ki, gözümə görsənə səndən bu yana. 
 

Çox da kimlər sürünüb kölgə kimi ardınca, 
Çevrilib indi Sona kölgənə, səndən bu yana. 

1 may, 1995 
 
 

Məcnun adına dövran divanəni göndərdi, 
Gizlətdi gülüstanı, viranəni göndərdi. 
 

Gördü bu kəmal ilə insan bir həqiqətdir, 
Çaşdırmağa dünyanı əfsanəni göndərdi. 
 

Xeyr ilə şəri hərgiz birgə yaradıb Allah, 
Arif doğulan anda biganəni göndərdi. 
 

Məscidə gəlib doldu çox qafilü cahillər, 
Ariflər üçün gizli meyxanəni göndərdi. 
 

Qafillərin əlbəttə qaş-daşla başın qatdı, 
Ariflərə mey verdi, peymanəni göndərdi. 
 

Dünyayə gəlib-getdi çox güclü sənətkarlar, 
Şairlərə şe’r ilə dürdanəni göndərdi. 
 

İstərdi Sona Tanrı versin ona bir ustad, 
Mail kimi rəftarı mərdanəni göndərdi. 

6 mart, 1995 



72 

         Sona Xəyal          

 

 
 

Tərgidib Məcnuna mən dəhrdə əfsanəliyi, 
Yazmışam öz adıma ən ulu divanəliyi. 
 

Nə olardı, bəşər övladı gəlib imanə, 
Çalışıb tərk eləsin əsrdə biganəliyi. 
 

Ola qardaş, ya ata xalqımın hər oğlu mənə, 
Mən qəbul eyləmişəm bir belə rindanəliyi. 
 

Daima cəhlü səfalətdə olanlar nə bilər 
Təmiz ülfət eləyən şəxsdə fərzanəliyi. 
 

Atasız qızları övlad elədin sən özünə, 
Tanrı hər işdə verib çun sənə birdanəliyi. 
 

Açıq-aydın edirik ülfəti, gizlində deyil, 
Anlamaz nakişilər, ay ata, mərdanəliyi. 
 

Əbri-neysan Sonaya verməsə idi xəbərin, 
Sənə bənzətməz idi misldə dürdanəliyi. 

1 iyul, 1995 
 

 
Varlığın dünya üzündə ən ulu dünya kimi, 
Yoxluğun məndən alan dünyanı bir sevda kimi. 
 

Eşqinin sonsuzluğu ün yetməyən göylər qədər, 
Fikrinin dərinliyi göz görməyən dərya kimi. 
 

Əqlinin kamilliyindən nur alır bir çoxları, 
Hissinin aliliyi Məcnun kimi, Leyla kimi. 
 

Sözlərin dərya dibində gizlənən gövhərmisal, 
Hardasa aşkar olur ən dürlü bir mə’na kimi. 
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Hər nə var fikrində, yaz, ver xəlqinə bəxşiş elə, 
Ay ata, kaş ki, bu arzum olmasın xülya kimi. 
 

Dinsiz, allahsız sayıb bir çoxları ustadını, 
Şərh elə düzgün onu, ta olmayaq rüsva kimi. 
 

Bu işi sən görməsən, söylər Sona, xəlq həm bilir 
Mailin bir də cəhanə gəlməsi rö’ya kimi. 

11 avqust, 1995 
 
 

Hüsnünə, ey gül, bütün dünyanı heyran bilginən 
Ki, ona həsrət çəkər bağü gülüstan, bilginən. 
 

Vəsfinə söz tapmıram, gözlər üzündən nur alır, 
Şə’ninə ellər qoşub çoxdandı dastan, bilginən. 
 

Hər kəlamın bir gühərdir, sanki dəryadən çıxıb, 
Sən Füzuli şe’rini bir əbri-neysan bilginən. 
 

Var şeir, şair, xiridar, bəs nə lazımdır bizə? 
Bu “Füzuli məclisi”n bir baği-rizvan bilginən. 
 

Bəhri-eşq içrə dözüb tufanlara gərdin sinə, 
Eylədin nadanları bunca pərişan, bilginən. 
 

Bu sənə dərddir, qoyub düşmən xərabə ölkəni, 
Millətim qalxar, çəkər axırda səhman, bilginən. 
 

Kim Sona söylər, fikir etmə o günlər tez gələr, 
Bu həvəslə sən yazarsan tazə Divan, bilginən. 

12 mart, 1995 
 

 
 

Sən mənim dünya evimdə tapdığım dürdanəsən, 
Çün bütün insanlar içrə, ay atam, bir danəsən. 
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Görmədim bir kimsədə könlündəki pak eşqi mən, 
Sən müqəddəs bir imamsan, ya nəbisən, ya nəsən.   
 

Çəkdirib zülmü sənə ömrün boyu dövri-zəman, 
Əymədi qəmlər səni əsla, yenə mərdanəsən. 
 

Sözbəsöz açdın Füzuli şe’rinin əsrarını, 
Oldu qəlbin bir çıraq, oldun ona pərvanə sən. 
 

Qeys alıb Leyla yolunda bir zaman Məcnun adın, 
Sən sənət leylası üçün indi də divanəsən. 
 

Açmayıbsa gər əsrlərcə Füzuli sirrini, 
Sən bu əsrin şahmatında sirr dolu bir xanəsən. 
 

Atmaz idi kim Sona addım, qəzəl dünyasına,  
Qoymasaydın qol onunçün bir belə fərmanə sən. 

5 mart, 1995 
 

 
 

Bayram günü sən biz tərəfə töhfə gətirdin, 
Gəldin, gəlişinlə yeni bir lövhə gətirdin. 
 

Könlüm evinə daima sakindi kədər, qəm, 
Güldün, gülüşünlə kədəri məhvə gətirdin. 
 

Yazdın mənə bir xatirə olsun bu günümdən, 
Bu cümlədə dilvə yeni bir kəlmə gətirdin. 
 

Vurdun telə mizrab kim, açıldı yeni pərdə, 
Səs çatmayan ünvanə həzin nəğmə gətirdin. 
 

Söylər Sona, sən ömrümə, yaddaş kitabımda 
İllər boyu xatırlanacaq səhfə gətirdin. 

22 mart, 1995 
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ƏLİƏKBƏR ŞAHİDƏ 
 

Gəlsəydi zaman, fikrimi mərdanə deyərdim, 
Ən dürlü zaman bəlkə də ol anə deyərdim. 
 

Etsəydi məni dostlar əgər qəlbinə sakin, 
“Açdım qapını rövzeyi-rizvanə” – deyərdim. 
 

Övladi-vətən bir-birinə qardaş olaydı, 
Düşmən girə bilməz daha meydanə, deyərdim. 
 

Yadlar çəkilib getsə idi torpağımızdan, 
Yox hacət inan özgə gülüstanə, – deyərdim. 
 

Ömrü belə məclislər ilə xoş keçirərdim, 
Şahid kimi şairləri hər yanə deyərdim. 
 

Yetmiş beşə çatdı, deməsinlər qocalıbdır, 
Gər söyləsə hər kim, ona divanə deyərdim. 
 

Söylər Sona, hərdən belə imkan ələ düşsə, 
Kimlər yetirib Maştağa tək xanə, deyərdim.  

4 dekabr, 1994 
 

 
BABA PÜNHANA 

 

Bir gün bu cahan mülkü, əlbəttə, olar bərbad. 
Bir kimsə də cəhd etməz etsin onu gəl abad. 
 

Çərxi-fələyin dövrü beş-on nəfərə işlər, 
Baxsan hara məzlumdur, əl göydə, edir fəryad. 
 

İblisə qul olmuşlar kefində-dəmağındə, 
Fəqrü füqəra olmaz neyçün belə gündə şad? 
 

Bazarə gedən yollar ah-vay ilə dolmuşdur, 
Bayramın özü yoxdur, pulsuzlara var bir ad. 
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Ekranda gülər üzlər,  gündə çıxan ulduzlar, 
Çox evdə ürək sızlar, kimdir eləyən yad. 
 

Tində dayanıb dəstə, qorxur gələ bərbadə, 
Gözlər ki, gecə düşsün, bəlkəm ki, yata arvad. 
 

Kim aldı səni bizdən, çıxdın tam əlimizdən, 
Ey parə, qayıt gəl ki, millət diləyir imdad. 
 

Öylə günə qaldıq ki, insan pula qul olmuş, 
Həbs etmiş onu parə, görmür gözü heç bir zad.  
 

Hər gün Sona Allahə min razü niyaz eylər: 
Ya parəni həbs eylə, ya adəmi et azad. 

2005 
 

 

ATV səhnəmizə gündə bir ulduz çıxarır. 
Çıxarır, bəlkə elə haqq eləyir, düz çıxarır. 
 

ANS-də çağırırlar bəşəri “Hərb”, “Qisas”a, 
Ya ki, “Qulp”un gülüşü yaş yerinə göz çıxarır. 
 

STV-də görürük həftədə bir “Mavi yuxu”, 
O da ölməzlər üçün ayrı cürə bez çıxarır. 
 

Amma insafla desək haqqa gedən düz yolu da 
Köndələn get, kəsə get, fərqi nədir, düz çıxarır. 
 

TRT-ni də sayan yoxdu bizim AzTV tək, 
Çox da ki, hər şeyi ölçüb biçərək yüz, çıxarır, 
 

Yeni nəslə nə gərək “Misri”, “Qala”,  ya “Yaddaş”, 
Seriallardakı süslənməyə bax, göz çıxarır. 
 

AzTV də bu səbəbdən itirib izzətini,  
Demə, vallah deyəcəklər ki, Sona söz çıxarır. 

2005 
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MÜXTƏLİF ÜNVANLAR 
 

Şəhid anası 
ŞÖVKƏT FAZİLOVAYA 

 

Demə Azər kədəri təkcə sənindir, ay ana!  
Şəhid övlada bütün Azəribaycandır ana! 
 

Demə ölmüş, şəhid ölməz, diridür, göylərdə  
Qurulub ən uca bir mərtəbədə təxt ona. 
 

İstəsə bizləri görmək, enərək Yer üzünə,  
Baş çəkər torpağına, həm dağına, həm arana. 
 

Sənəsə hər gecə ruhilə həyandır yəqin,  
Qapılar bax, gecə yarı açılar, Şövkət ana! 
 

Özgənin həsrətini can bahasıyla ovudan, 
Qoymaz həsrət ilə doğma ananın bağrı yana. 
 

Ağlama, qüsli-şəhid ilə özün pak eləyən,  
Nəyə lazım yenidən göz yaşın ilə yuyuna. 
 

Azacıq almaq üçün səndən oğul həsrətini,  
Doğma övlad təki yazdı bu kiçik şeri Sona. 

 

 
QARABAĞ ŞƏHİDİ MƏMMƏDƏ 

 

Aldı torpaq qoynuna sən tək çinar övladını, 
Bükdü boynun sərvlər, bir dəm unutdu adını. 
 

Onda ki, ərşə ucaldı naləsi dərd əhlinin, 
Səslədi el vəhdətə həm doğmasını, yadını. 
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Tökdü göz yaşın anan, sanki buludlar ağladı, 
Bəlkə də göylər eşitdi “can bala” fəryadını. 
 

Bir oğul verdin, İlahi, tez apardın, etmə kəm, 
Bir ana, bir dul gəlin, bir körpədən imdadını. 
 

Yazdı bu şe’ri Sona mərd Məmmədin ünvanına, 
Çün qazandı o şücaətlə şəhidlik adını. 

 
7 dekabr, 1994 

 

 
MƏRZİYYƏ SƏLAHƏDDİNƏ 

 

Gəldi yeni bir nasir, - Mərziyyə Səlahəddin, 
Birləşdi nəyə xatir Mərziyyə, Səlahəddin? 
 

Sordum, dedilər, nakam qardaş yarasın qəlbdə  
Bu adla edib bir sirr, Mərziyyə Səlahəddin. 
 

Yandı oduna aləm, çəkdi elə bir ah ki,  
Etdi daşa da təsir, Mərziyyə Səlahəddin. 
 

Olmuşdu döyüşlərdə, görmüş, Vətənə qurban  
Getmişdi cavan, həm pir, Mərziyyə Səlahəddin. 
 

Yazmışdı olanlardan, nəsrində və şerində  
Etmiş qəmini zahir Mərziyyə Səlahəddin. 
 

Bircə kitaba sığmaz dərdi, ələmi vallah,  
Dastanda tapa təsvir Mərziyyə Səlahəddin. 
 

İstər Sona, gəlsin gün, doğsun günəş ömründə,  
Bəxtində ola təğyir, Mərziyyə Səlahəddin. 
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“Gülüstan” verilişinin aparıcısı 
ƏJDƏR OLA 

 

Elə bir gün dolanıb Azəribaycanə gələ, 
Tapdanan yurd yerinin gül-çiçəyi canə gələ. 
 

Bir gülüstan yarana, örtə məzar daşlarını, 
Hər bir eldə, obada hamı gülüstanə gələ. 
 

Batıraq ağı səsin orda kaman-tar ilə biz, 
Söz verək sənətə, şeirə, dilə dürdanə gələ. 
 

Ataq avropasayaq bər-bəzəyi, yad havanı, 
Milli adətlər ilə musiqi ekranə gələ. 
 

Qayıda soy-kökünə azəri türk övladı, 
Babalar xatirinə kökdə olan qanə gələ. 
 

Elmü ürfanı edək təbliğ “serial” əvəzi, 
Yeni verilişlər ilə ekranımız canə gələ. 
 

Sona Allahdan edər arizu: illər uzunu 
Əjdər Ol dəstə yığıb hər ay “Gülüstan”ə gələ. 

2003 
 

 

RƏFİQƏM REYHANA 
 

Neyləyir dağ-daşı, bir dəfə gülüstanı görən? 
Özgə bir yer tanımaz burdakı imkanı görən. 
 

Gözləmə, getdi o yarın, daha dönməz geriyə, 
Neyləyir ot-ələfi rövzeyi-rizvanı görən? 
 

Təxtü taca gəl öyünmə, demə daim olacaq, 
Çox olub dəhrdə bu mülki-Süleymanı görən. 
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Neçə vaxtdır ki, olub guşənişin rahibə tək, 
Söyləsin bir xəbəri, varsa, o Reyhanı görən, 
 

Kim bilir bəlkə poman, ya da ki, dastan yaradır, 
Xəbər etsin Sonaya, varsa o dastanı görən. 

28 aprel, 1996 
 

TƏLƏBƏ YOLDAŞIM HUMAYA 
 

Bənzədib surətini bir güli-rənayə, Humay, 
Göndərib Tanrı səni, lütfilə dünyayə, Humay! 
 

Anana səbr verib, həm də dözüm gün uzunu, 
Eyləyib yoldaş onu həm gecələr Ayə, Humay! 
 

Ta ki, sən tək çiçəyi bəsləyərək illərlə, 
Döndərə məhz belə günçün, güli-zibayə, Humay! 
 

Atana verdi cəsarət cəkə  zəhmət o qədər, 
O günəycən başı üstə sala o, sayə, Humay! 
 

Özünə əqlü kamal verdi İlahi, böyüyüb, 
Elmilə endirəsən baş neçə dəryayə, Humay! 
 

Ən nəhayət yetirib yarını Məcnun sayağı, 
Səni də nisbət edib eşqdə Leylayə, Humay! 
 

Sona təbrik edərək toy gününü arzu edir: 
Sərf ola sonrakı ömrün yeni mənayə, Humay!  

3 yanvar, 1996 
 

OĞLUM RAMİLƏ 
 

Dedilər zəng eləyibsən mənə, ey taci-sərim, 
Sardı şadlıq məni, bir anda yox oldu kədərim. 
 

Az qalıb dörd ay ola, tərk eləyibsən vətəni, 
Düşüb hicranə könül, böylə yazılmış qədərim. 
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Nə qədər qaldı gözüm yolda, qulağım səsdə, 
Hamıdan gəldi xəbər, olmadı səndən xəbərim. 
 

Dedilər bal nədi, baldan da şirindir övlad, 
Bildim indi bu sözün doğruluğun, ey şəkərim. 
 

Tez qayıt, ayrılığın könlümü bərbad elədi, 
Gəl ki, sil gözlərimin yaşını, itsin qəhərim. 
 

Gəl bu zülmət gecəmə nurlu çıraq ol, qayıda 
Sən gedəndən bəri itmiş nələrim, ah nələrim. 
 

Ananın sevgisini bildirə övladə, Sona, 
Ramilin xatirinə ərsəyə gəlmiş əsərim. 

                        Avqust, 1998 
 

QIZIM ŞƏHLAYA 
 

12 il öncə yetib həsrəti Şəhla qızımın. 
Günəşə, Ayə baxıb surəti Şəhla qızımın!   
 

Çatdırıb arzusuna həm ananı, həm atanı, 
Bizə də həm yetişib xidməti Şəhla qızımın.  
 

Nənəyə, həm xalaya, həm bibiyə sevgisi var,  
Bəs edir hamısına hörməti Şəhla qızımın.  
 

Sevilib on iki ildə ədəb-ərkanı ilə,  
İndidən bəllidi şəxsiyyəti Şəhla qızımın.  
 

Sona, Tann qoruya on iki imam xatirinə, 
Arta ildən-ilə qoy şöhrəti Şəhla qızımın! 

May, 1999 
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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 bitir-
miş, 1986-88-ci illərdə İxtiraçılıq İnstitutunda, 1995-1999-
cu illərdə Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun aspirantu-
rasında (qiyabi) təhsil almışdır. 

Tibb məktəbində oxuyarkən, 1979-cu ilin sentyabrında 
7 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının laboratoriya 
şöbəsinə işə qəbul edilmişdir. Tibb Məktəbini bitirdikdən 
sonra xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə tibb bacısı 
vəzifəsinə 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 
olunmuş və beş il bu vəzifədə çalışmışdır. İki il tədris-
istehsalat 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 komsomol 
komitəsinin fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir. Beş il 
xəstəxana komsomol təşkilatının katibi, daha sonra 
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həmkarlar təşkilatının sədri vəzifələrində çalışmışdır. 
İşlədiyi müddətdə bir sıra qəzet və jurnallarda elmi-
publisistik, 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 bölgə-
lərinə getmiş, qaynar nöqtələrdə belə, əsgərlərlə görüş-
müş, bir müddət könüllü hərbi qospitalda laboratoriya 
həkimi kimi çalışmışdır. Həmin müddətdə müxtəlif 
qəzetlərdə 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. 
«Murovdağ», «Paklıq» və «Vətən həsrəti» qəzetlərində 
müxbir işləmiş, hal-hazırda «Respublika» qəzetinin 
əməkdaşıdır.  

 
* * * 

Sona Xəyal 12 yaşından şeir, 14 yaşından hekayə 
yazmağa 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 
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tələb 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 
üzvü olub və elə həmin ilin dekabrında Hacı Maillə 
birlikdə «Füzuli ədəbi məclisi»ni təşkil edib, məclisin 
katibi olub. 1995-ci ildə Füzuli məclisinin nəzdində Maş-
tağa qəsəbəsində «Şəfai», Bakıxanov qəsəbəsində «Qüd-
si» və I Zabrat qəsəbəsində «Vahid» ədəbi məclislərini 
təşkil edib. 1996-cı ildə Məhəməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutuna işə qəbul olunub və XIX əsrin 
dəyərli şairlərindən «Mirzə Əbdülxaliq Yusifin həyat və 
yaradıcılığı» mövzusunda 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 iki yüzdən artıq 
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, qurultaydan 
sonrakı plenumda Yazıçılar Birliyinin «İrs» komissiya-
sının sədri seçilib. Altı 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 xatirə 
kitabları və «Yüzilliklər» silsiləsindən toplular üzərində 
çalışır.  

2003-cü ildə Akademiyada qadın alimləri birləşdirən və 
onların elmi fəaliyyətinin tədqiqi və təbliği ilə məşğul olan 
«Nigar» elmi-ədəbi məclisini yaradıb, hal-hazıra qədər 
onun sədridir. 2009-cu ildə «Gənc qələm» ədəbi birliyini 
yaradıb, hal-hazırda onun sədridir.  
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