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YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

Dr. Sona VƏLİYEVA,
“Kaspi” qəzetinin təsisçisi, əməkdar jurnalist
XƏZƏRİN O TAYINDA VURAN İSTİ ÜRƏKLƏR
“Yeni qazax şeiri antologiyası”nın Bakıda gün üzü görməsi,
bir çox ortaq dəyərlərə sahib iki qardaş ölkənin – Qazaxıstanla
Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında əlamətdar hadisədir.
Bizim sahib olduğumuz ortaq dəyərlərdən biri də Xəzərdir
– göl ola-ola dünyada dəniz kimi qəbul edilmiş Xəzər..! Hər iki
sahilində, eləcə də, digər sahillərində tarix boyunca (bugün də)
bizə doğma dildə, doğma ləhcədə danışanların yaşadığı Xəzər!
Və adını bu dənizdən götürmüş, Bakıda gün üzü görən (“üç əsrin
qəzeti” fəxarət və qürur “titul”unu daşıyan!) bir qəzetin təsisçisi
olaraq, mənimçün xoşdur ki, “Yeni qazax şeiri antologiyası”na
ürək sözlərimi yazıram.
Belə antologiya ilk dəfədir hazırlanır. Qazax qardaşlarımızın
zəngin söz sənətinin bugünkü nümayəndələrinin demək olar,
bütün spektri ilə görünməsi, əlbəttə, təqdirəlayiqdir.
Etiraf edək ki, bizdə Qazax ədəbiyyatı deyincə, adətən, Abay,
Cambul və Oljas Süleymenov adları çəkilir, “Türk xalqları ədəbiyyatı” antologiyalarında da, əsasən bu adları görürük. Əslində,
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bu görkəmli adlarla yanaşı, tanımalı olduğumuz onlarla başqa qazax ədibləri vardır.
Beləliklə, çağdaş qazax ədəbiyyatı nümayəndələrini, özəlliklə perspektiv vəd edən yeni və ən yeni nəsli tanımaq, neçə neçə
dostluqların, işbirliklərinin əsasını qoyacaqdır. Ədəbiyyatçıların,
əli qələmlilərin dostluğu, bir başqa dostluqdur və bütün topluma
geniş şəkildə sirayət edir. İlk növbədə isə öz planında ədəbiyyat
təsərrüfatımızda canlanma yaradacaq, müəyyənlik gətirəcəkdir.
Qazaxıstanın mövcud ədəbi mənzərəsini bir kitab boyunca izləmək imkanı fərqləndirləsi və dəyərləndiriləsi haldır.
Elə bilirəm, həm bu antologiya özü dostluğun bəhrəsidir, həm
dostluq, qardaşlıq çələngidir, həm də, antologiyanın hazırlanması
prosesi də yeni dostluqlara səbəb olub...
“Yeni qazax şeiri antologiyası” dövlət qurumlarının hazırladığı nəşr deyil, qardaş xalqlarımızın yeni nəsil yazarları arasında
işbirliyinin məhsuludur. Məncə, bax, bu məqam da, özünəməxsus
gözəllik daşıyır.
***
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Azərbaycan
Prezidentinin dəvəti ilə 2017-ci ilin aprelində Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə olarkən keçirilən mətbuat konfransında hər iki prezidentin səsləndirdikləri fikirlərdən bəzi məqamları
burada xatırlatmaq istərdim. –
Prezident İlham ƏLİYEV: “...Əlbəttə, humanitar sahədə
əməkdaşlıq da müzakirə olundu. Biz bu əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üzrə konkret addımlar müəyyənləşdirmişik. Eləcə də
gənc nəslin biri-birini yaxşı tanıması, dostluq etməsi və xalqlarımız arasında qardaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi,
ölkələrimizin yaxınlaşması məqsədilə Qazaxıstan və Azərbaycan
rəhbərlərinin apardıqları siyasəti onların da gələcəkdə aparması
üçün Qazaxıstan və Azərbaycan gənclərinin müxtəlif tədbirlərdə
iştirakını nəzərdə tutmuşuq.”
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Prezident Nursultan NAZARBAYEV: “...Digər məsələlərə
- həm iqtisadi və siyasi, həm də mədəni-humanitar məsələlərə
gəldikdə isə biz münasibətlərimizi bir daha vurğulamaq üçün
...mədəni münasibətlərin, ziyalıların görüşlərinin, iki ölkənin
qarşılıqlı mədəniyyət günlərinin bərpa olunması məsələlərinə
diqqət yetirməliyik. Bunun üçün yaxşı imkanlar, bir növ körpü
var.”
Elə bilirəm, “Yeni qazax şeiri antologiyası”nın nəşrinin nə
qədər düşünülmüş, doğru qərar olması, dövlət başçılarımızın bu
yolgöstərici, istiqamətverici fikirlərinin işığında daha da aydın
görünür. Demək, gələcəkdə, bu kimi layihələri genişləndirmək
məqsədəuyğundur.
***
“Təşəkkür sözü qısa olar” – bu, qazax qardaşlarımızın sözüdür. – Mən həm təşəkkürümü, həm də ürək sözlərimi qısa tutmaq
istərdim. Elə bilirəm, bu kitabda əziyyəti olan hər kəsə təşəkkür ilk növbədə, qədirbilən oxucularımızdan gələcək. Biz də, öz
növbəmizdə, antologiyanın redaksiya heyətinə də, müəlliflərə
də səmimi qəlbdən minnətdarlıq edirik ki, belə bir nəcib təşəbbüslə çıxış edib və onu gerçəkləşdiriblər. Məncə, oxucuları çox
da intizarda qoymadan, onları OXUya dəvət etməyin vaxtıdır. –
Buyurun, qazax qardaşlarımızın qələmindən süzülüb gələnlərlə,
Xəzərin o tayında vuran isti ürəklərlə tanış olun... O ürəklər və
o ürəklərdəkilər sizə çox tanış gələcək. Bu ruhubirliyin, keçmişi
birliyin və birgə gələcək diləklərinin ifadəsidir...
BAKI,
noyabr-2017
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Temirxan MƏDƏTBEK,
Qazaxıstan Respublikasının
Dövlət Ödülü laureatı
ÖNSÖZ
“Çevriləcək şeir çətin bir həyat yaşar, həm də üç kərə... O,
ana-atasından ilgisiz qalan bir cocuq kimidir. Artıq bu cocuğu
qucağına alaraq, şəfqətlə saracaqmı, yoxsa yad dildəki (yadırğayan yetim) halında buraxacaqmı? – bax, bunlar bu özgənin, yəni
çevricinin əlindədir” – demiş Bella Ahmadulina. Azərbaycan dilinə çevrilən Qazax şairlərinin şeirlərini əlimə aldığımda mənim
ağlıma gələn ilk düşüncə bu oldu. Mənə görə, çevriyə asanlıqla
uymayan, ən çətin varlıq da Şeirdir..! Gerçəkdən, “şeiri çevirmək, onu öldürməklə eynidir” deyən Robert Frost kimi inadçılar da vardır. “Tamam, elə olsun” deyək... ancaq bizə bu Frostun
özünü tanıdan kimdir və ya nədir? Digərlərini bir yana qoysaq,
kökübir qardaş – Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm
kimi Azərbaycan şairlərinin bir çox əsərləriylə məhz çevricilərin
hazırladığı kitablar sayəsində tanış olduğumuzu unutmamalıyıq.
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...Tamam. Mənim qarşımda Xəzər Dənizinin ötəsinə doğru
yola düşən qağayı kimi 57 Qazax şairinin şeirləri qanad vurur...
Yadlardan biri deyə bilməzsiniz – kökü bir, diləyi bir qardaş
millətdir onlar – azərbaycanlılar!
Özümüz hər zaman anlatdığımız NİZAMİnin, NƏSİMİnin,
FÜZULİnin torpağıdır Xəzərin o tayındakı qardaş ölkə!
Arasında alovlanan gəncləri də bulunan, zəki və bilgili şair
lərimizin yaşlı Qafqaz ölkəsindən öz oxucucularını tapacağına
əminik...
Bu – sorumluluğu böyük, məqsədi yaxşı, savabı bol çalışmaya
vaxtını, enerjisini xərcləyən, bu gözəl işi qeyrətlə gerçəkləşdirən
tərtibçilərə, çevricilərə, redaktorlara... ortaq dənizli iki qardaş
ölkənin aydınlarının çox təşəkkür edəcəyi şübhəsizdir!
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SERİK AKSUNKAROĞLU – 29 mart 1950-ci ildə Karaqandı
vilayətinin Aktoğay rayonunun Kızılaray kəndində doğulub. 1987-ci ildən 2014-cü ilə kimi Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin Karaqanda Vilayəti Bölümünün baş katibi, Bölüm başqanı, “Mərkəzi Qazaxıstan” qəzeti
baş redaktorunun ədəbiyyat üzrə müşaviri olaraq çalışıb.
“Köktem Tınısı” (“İlkbahar nəfəsi”), “Karlığaş” (“Qaranquş”),
“Jez Taskın” (“Mis daşqını”), “Kızılaray” (“Qırmızı işıq”), “Ğasır Kardioqramması” (“Əsr kardioqramı”), “Adam Ata – Hava Ana» (“Adəm
Ata, Həvva Ana”), “Ömir Deqen Kundi Aynalu” (“Həyat demək, Günəşi gəzmək”), “Töbemde Javhar Jağıp Tur” (“Yuxarıdan gövhər yağır”),
“Kıpçak Kissası” (“Qıpçaq dastanı”), “XX Ğasırdın Jiırma Səti”(“XX
əsrin iyirmi anı”), iki cild “Seçilmiş əsərlər”i və başqa kitabları gün üzü
görüb. Uluslararası “Alaş” ödülünün laureatıdır. Şeirləri bir neçə dilə
çevrilib.

QURDUN MONOLOQU
Sevmirəm itləri,
sevmirəm..!
Hey döyüşür,
çarpışıram onlarla.
Ah, necə gözəldi vəhşi gözəllik! –
Mən
geniş çöllərin öz vəhşisiyəm.
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Kəsərəm-biçərəm
güc-qüvvətimi;
Sığdıra bilmərəm içimə,
içimə...
Adamların almas bıçağı kimi,
Borcluyam, borcluyam azı dişimə...
Qurd Atalarım
Hər kəsi,
hər kəsi
rahatsız eylər!
İtlərlə qanlı savaşların
qoxusunu hiss edərəm
uzaq çöllərdən...
Kini körükləyər dedi-qodular.
Bu, vəhşi qəlbimə əziyyət olar.
Bizimlə itlərin soyu birdir,
deyirlər...
Bəs bu doğrudurmu, ay Qurd Atalar!?.
Alaçıq itləri altında qalar,
nəhayət, gün doğarmı, gün?
Nədən susursunuz, ay Qurd Atalar,
itlər anasından kinlə doğular...
Niyə susursunuz, niyə? –
söyləyin..!
Yadımdadır,
oğurluq axşamıydı.
Mən düşmənin ortasında yatırdım.
Göyə bülənd olmuşdu
qorxan itlərin səsi...
Vəhşilik havasıydı...
9
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ÜÇ DİRƏK
Dövlət yaratmağa
haqqı var bu üçünün:
Tanrı, Ulus və
Bozqurdlar nəsli!..
...Tanrısına baş əymişə
Məhkəmələr neyləyər ki.?!
Ulus
hər vaxt qutsaldır!..
Ulusu məhv etməyə yalnız Tanrı haqlıdır!
Ta doğulan günündən,
keçər ona
məhkəməsi Bozqurdun.
Dövləti qurmağa Üç haqlı vardır:
Tanrı, Ulus
və
Bozqurdların nəsli..!
Başqaları verəcəyim dərsə gəlir.
Əzilir bütün varlıq haqqı.
İnsanoğlunun haqqı...
Kainatın haqqı...
MAKPALIN ULDUZU
Madilərin soyundan qədim
Bu geniş aləm
necə də dardır ona...
Ey, Makpal!
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Mələkdir o, mələk!
Gur atəşdən çıxıb nəğmə söylədi.
Qələbəlik seyr elədi təlaşla!
Hiylə dolu dünya isə gözlərini qırpmadı...
Xəyalsız bir gözəl qədər ucadır Makpal.
Bu yaslı xalqına sirr vermədi o.
Göylərin üzüdür onun məkanı.
...Gur atəşdən çıxsa da, mələkdir yenə.
Basmış olsa da yalın ayaqla qızmar közləri,
paltarının ətəyi yanmayıb yenə...
Söylə, kimi gördü o?
(Gözlərini zorla açdığı zaman?!)
...Əgər ulduz ulduza Yer üzündə qovuşsa,
O... yenə uçacaq Göyün üzünə!...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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ULUGBEK ESDEVLET –

1954-cü ildə Doğu Qazaxıstan vilayətinin
Zaysan rayonunda doğulub.
Qazaxıstan Dövlət Universitetindən məzun olub.
İlk şeirlər kitabı 21 il öncə çıxıb.
10 kitab müəllifidir.
“JILDIZ” (“ULDUZ”) dərgisinin baş redaktoru,
Qazaxıstan Respublikasının Dövlət Ödülü laureatıdır.
Şeirləri müxtəlif dillərə çevrilib.
YAY KEÇDİ...
Dəliqanlı dövran axdı,
yay keçdi.
Əl çəkmədik
nəşə dolu günlərdən.
Nəsillərin arxasınca yola düşdük.
Dayanmadıq,
hər şeyin arxasınca yürüdük.
Yay keçdi...
Könüllər sıxıldı. –
12
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Qədərə məğlub olduq!
Bəzən qələbə çalaraq,
iynənin dəliyindən zaman keçirdik.
Tapılmadı uduzmağın çarəsi...
Yay keçdi...
Peşiman olmadıq amma.
Atəşi çeynədik,
buzu yaladıq;
Günəşə yüksəldik.
Dünyanın canını
soyuqlar aldı,
isti gəldiyini
belə
bilmədik...
Hər nəsil
özünün yay çağındadır.
Soyuq bağça
nə qədər nəşəli olsa da,
bir yeri tərk edən mübarək qonaq,
başqa yerdə nə olacaq,
bilmirəm.
Yay keçdi...
DOSTUM ASTARXAN
Astarxanı görsəm,
sevincdən uçardım.
Çiynimə toxunardı mənim:
“Necəsən?” deyə soruşardı.
Deyərdi: “Kəndi unudan şairim!”
13
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Oyuna gəlmədən, gülərək
bir az başımı qataram;
Komaya doğru gedib
“Kəndimi unutmadım!” deyərəm.
Astarxanın cənazəsinə gec qaldım.
Çata bilmədim, taqətim tərk etdi dizimi.
Yol üstündə xatırladım,
hörmətli dostumun sözünü...
Yaşayıram,
mənim üçün dostum
hələ də sağdır.
Sanki,
yanımdadır.
Darıxdım sözləri üçün,
hərəkəti üçün.
Söyləsənə,
kəndimi həqiqətən unutdummu?..
Quş kimi uçaram, səbrim də daşar.
Şəhərlə eynidir taleyim mənim.
Kəndim de,
“Böyük Qartal” de,

eşidim...

Bahar gəldi, Astarxan, buna bax!
Budaqlar tumurcuqlandı...
Yenə paklanaram.
Sənə söyləyərəm:
“Unutmadım kəndimi!”
Unutmadım!
14
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ALTAYIN QAR FIRTINASI
Altayın qar fırtınası
altı gündür dayanmır.
Altı gündür maşınlar, quşlar
qanadlarını çırpmır.
Bir hava limanında
könlümə atəş dolur.
Altayın qar fırtınası,
Bitməz, tükənməz.
Deyirəm, görəsən,
bir çarə yoxmu?
Altı gün
ümidimi kəsərək,
Soruşdunmu:
“Niyə çatmır gücün,
fırtınanı dayandırmağa?!”
Altayın qar fırtınası...
Altayın qar fırtınası...
Altı gündür
ürəyim çırpınmır.
Sənin məni
arxadan bıçaqlamağından
altı gün keçib...
***
Alaqaranlıqda,
qalınotlu oyuqda
Yük maşını yellənərək gedir.
Çətinliklə oturmuşuq gövdədə;
15
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Aşağıya, evimizə doğru enir.
İkimizik, babamla mən.
Təşvişsiz gəlirik.
Ucsuz-bucaqsız çöllər – şeirlərim.
Dəniz küləyinə toxunan
vücudumuz coşar.
Çöl atəşiylə yandırır.
Qırmızıüzlü Gün batdı.
Daldım şirin mənzərəyə.
Babam dönüb mənə dedi:
“Oğlum, Qərbə çox baxma!
Batan gün, bizim günümüzdür...
Bu yer üzündə
sinəyədək diriyik...
Zaman sürətlənir zəhərli oxtək,
paramparça edər səbrimizi o...
Dillən, oğlum, gün batmadan,
öz sözünü deyəndən ol”...
– Dedi və səsi titrədi,
nəfəs çəkib baxdı mənə.
Batan gün işığı yavaş-yavaş,
əriyib dağıldı, gözlərinə...
Hüzün vardı gözlərinin içində.
Acıdım əsayla gəzən qocaya...
Sabahları Şərqdə arayır sanki –
dərindən “of” çəkdi dönüb arxaya...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
16

YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

ONAYGÜL TURJAN–

Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
5 şeir kitabı, 2 dərsliyi və 1 monoqrafiyası gün üzü görüb. Tölegen Aybergenov ödülü laureatıdır.
Qazaxıstanın dövlət müstəqilliyinin 20-ci ildönümünə həsr
olunmuş Dövlət Ədəbi Yarışmasında birincilik qazanıb. L.N.Qumilyov adına Avrasya Milli Üniversitetində dosent olaraq çalışır.
HEÇ BİR ŞEYİ BİTİRMƏDƏN
BAXIR HƏYAT MƏNƏ...
Gəncliyi çoxdan keçmiş
qayalar sərt dayanıb.
Daş-qaya ömrüylə öyünür hamısı.
Pəncərədən baxır bu qayalığa,
Dibçəkdə yaşlanan gül
qaş-qabaqlı...
Qocalığın açılmışdır gül könlü,
Səbr eyləmək bəzəyidir qədərin...
Əldəkini itirib, sonradan axtarırıq...
Tükənir günlüyü, tükənir əsrin...
17
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Nəysə... mənə
yaraşmadı nəğmələr,
yaraşmadı etiraf...
Narahatam günlərin qaralamasından.
Bir mismara asılıb dalğalanar, –
cəmiyyətin sümüyünə
vurulan bir şüar...
Bu könül, bu həyatın
həsrətini çəkərmi..?
Şəhərin yarısı bazardır.
...bilməm ki, gedimmi,
bilməm, qalımmı?
Mavi Xəzər, mən də səni qurudub,
yerində bir böyük bazar salımmı?
Bazar və cəmiyyət! –
oralarda gəzir yaqut şüurum...
Heç bir şeyi bitirmədən
vaxt mənə baxır.
Dayandıra bilmədim qızıl zamanı.
Saat çıqqıldayır, qulağım batır...
HEYVANLARI İNSAN EDƏRƏM...
“Fil onu əhliləşdirən sirk oyuncusunu tamaşaçıların gözü qarşısında əzərək öldürdü”...
(TV Proqramından...)
Ürəyim yerində durmadı, baxdım,
vəhşi ata, qartallara tapındıq...
Heyvanları insan edərəm deyə,
sirklər başını ölümə açdı...
18
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Min dəfə dirilər, sonra, sonrasa...
min dəfə öləcək – bu həqiqətdir.
Heyvanlar, heyvanlar tabe olmazlar.
Uca sənətçün İnsana
böyük duyğu gərəkdir.
Mənim peşmanlığım az deyildir, az.
Bəlkə, həyat özü böyük bir sirkdir.
İnsanların geyimləri içində,
gedir, heyvanlar da gedir...
YAZ VƏ PAYIZ
Həyatını tənhalıqla keçirən
düzəngaha,
çaşqınlıqla baxdıq biz.
Bu insan təbiəti necə anlasın? –
bir-birini anlamaz ki,
yazla payız.
Yaz: “Mən, həyatın bəzəyiyəm”, söyləyir.
Payız deyir: “Yaşlılıqdı bu həyatın mənası”.
“Yarpaqlar yaşıldır” – yaz astaca dillənir,
“Yarpaqlar sarı geyinir” – bu da payız “əmma”sı...
Kəsilmədi toxluq, varlıq nəğməsi.
Yenə gəldi, yenə barış səhəri..!
Yaz və payız hey durmadan “dalaşdı”.
Amma
ikisi də çəkildi
bir qış səhəri...
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YENİ DÜZƏN–
YENİ KƏDƏR...
Yeni düzən – yeni hüzün,
Səhər-səhər
tələsik güzgülənib, darandı.
Yetimlərin evinə gətirdik
dişi çürümüş, saçı ağarmış əxlaqı...
Aclıq toxluqdan öc alacaq.
Qara rəng qarğadan qaçıb getdi. –
Qara
bütün rəngələrə
padişahlıq etmək
niyyətindədir...
Məğrur-məğrur boylanar
qiyməti yüksək mallar.
Yanında isə bər-bəzəkli adamlar.
Yıxıla-dura keçər,
çölü canlı, içi ölü tufanlar...
Neçə fikri əzib keçər qovğalar.
Bir parça gün işığı,
gurultu azalmaz...
Həyat – gözümüzdəki yaşdır.
Həyat demək,
ən üstün bir savaşdır...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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JANAT ƏSKƏRBƏYQIZI –

01 yanvar 1966-cı ildə doğulub.
Poeziyanı elmi fəaliyyətlə uzlaşdırmağı bacaran bir yazardır.
Astanadakı L.N.Qumilyov adına Qazaxıstan Milli Universitetində çalışır.
Şeir  kitabları gün üzü görüb. Bir sıra ədəbi ödüllərə layiq
görülüb.
***
Yaşıl bir tumurcuq doğurdu budaq,
Elə bil dəyişdi həyatın dadı.
Bu böyük dünyaya göz açdı o da,
Səma salamladı, yer salamladı.
Sarı zanbaqlarla dolu çəmənlər,
Yeni arzularla gəldilər cana.
Günəşin əliylə nur verdi səhər
Ümidin ən körpə başlanğıcına...
Nəşəylə alışdı göylərin şamı,
Bir gül ləçəyitək titrədi ürək.
Çəkib nəfəsini gözlədi hamı –
İndicə ülvi bir şeir gələcək!
21

JAÑA QAZAQ POEZİASYNYN ANTOLOGİASY

...Sən ey nazlı yazım, vəfalısan sən,
O düz ilqarından əminəm, əmin..!
Qalxacam ayağa mən də yenidən,
Tutub ətəyindən şeirlərimin..!
***
Heykələ bax ,şahididir zamanın,
Təklik onun taleyinə yazılmış.
Qəzəbinə tuş gəlibdi Tanrının,
Ayağından daş zəncirlər asılmış...
Varlığıyla pərçimlənib torpağa,
Onundamı sonu gələr ,görəsən?
Onudamı həyat çəkər sınağa,
Daş ürəyi kədərlənər ,görəsən?
Hay salsa da başı üstdə ruzigar,
Nə üşüyüb ,nə alışıb ,nə yanıb.
Daşa dönüb gözündəki yuxular,
Necə susqun ,necə sakit dayanıb...
...Ömür fani ,hər şey bitər bir sabah,
Sona çatar zalımların dövranı.
Pıçıldayar“ La ilahə illəllah”!
Eşidilər daş heykəlin şükranı!..
***
Tənha söyüd ağlayır,
tökülür yarpaqları...
Ümiddən dayaq gəzir
titrəyən budaqları.
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Rüzgar qılınctək kəsir,
təzələyir dərdimi;
Üşüyür yalın söyüd,
yetim uşaqlar kimi.
“Qarşıdan qış da gəlsə,
bahar düşür ağlıma...
Göyərərsən yenidən,
salxım söyüd ,ağlama”!
...Susur biçarə ağac,
salıb son yarpağını;
Təmkinlə qarşılayır,
ömrün xəzan çağını.
***
Aramızda qatı duman,
acı həsrət... qucaq-qucaq.
Və bir sabah
bircə günah
əbədilik ayıracaq
Məni, Səni...
Payız kəsib yolumuzu,
körpü salıb bu nigaran ürəyimiz...
Bağlayıblar qolumuzu,
qul olmuşuq qədərə biz –
Mənimlə Sən...
Bizi saran nədir belə?
- kədər, acı..!
Soruşan yox,
bəxtdən qaçan kimdən qaçır?
23
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Yorulmuşuq bu dünyanın hər işindən..!
Nakam eşqin qurbanları
biri Mənəm,
birisi Sən...
Hər şey yuxu,
hər şey yalan;
Sevgi dolu xatirələr talan-talan..!
Daha yoxdur o duyğular
dözüm kimi, səbr kimi...
Ürəyimiz qəbir kimi –
biri Mənim
biri Sənin...
Yazılıbdır yazılanlar...
Odur böyük,
odur hakim!
Sən kim, mən kim..?
Savaşaraq,
barışaraq zaman-zaman
bax beləcə,
eyni gündə köçəcəyik bu dünyadan –
Mən ...və Sən!..
***
Min-min yarpaq – min-min ümid
bürüyür yeri...
Tənha adam addımlayır,
baxmadan geri.
Şər qarışır, yavaş-yavaş
hava qaralır.
Külək əsir, göy üzünü
24
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buludlar alır...
Tozağacı mürgü döyür,
söyüdlər yatır.
Körpə fidan kölgələrlə
başını qatır.
Quşlar belə qəm içində
düzülüb səfə,
Karvan-karvan baş alırlar
Günəş tərəfə...
...Addım-addım tərk eləyir
sarı düzləri
Tənha adam... bir də onun
yorğun izləri...
(Afaq ŞIXLI çevirib)
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Almas Ahmetbekuli –

1961-ci ildə Çinin Tarbağatay vilayətində doğulub. 19781982-ci illərdə ali filoloji təhsil alıb. Sonralar Şaveşekdə nəşr
edilən “TARBAĞATAY” ədəbi qəzetində çalışıb. Qazaxıstan
müstəqillik əldə etdikdən sonra Qazaxıstana köçüb. 1994-1996-cı
illərdə dövlət “Jas Alaş” (“Gənc Alaş”) qəzetində, 1996-2006cı illərdə isə Qazax Dövlət Milli Üniversitetində çalışıb.  “Ölen”
(“Şeir”), “Dauıs” (“Səs”), “Kök tudın jelbiregeni” (“Göy bayrağın dalğalanması”), “Söz tanuı” (“Söz tanışlığı”) və b. kitabların
müəllifi, Qazaxıstan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisidir.
GÖY BAYRAĞIN DALĞALANMASI
Göy bayrağımın dalğalanması,
Qazaxın özgürlük zəmanətidir.
Sevdası, qüvvəti – ikisi birgə,
Ruhumun vücuda əmanətidir...
Göy bayrağımın dalğalanması,
Canıma yaşamaq qüvvəti verir!
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Əgər seçim olsa: can və ya bayraq,
Canımdan da artıq gərəkdi, ellər,
Göy bayrağımın dalğalanması!..
Göy bayrağımın dalğalanması,
Azadlıq eşqinə oxunan nəğmə..!
Səsimə səs verin! – deyərək bizə,
Qazax ellərində toxunan nəğmə..!
Göy bayrağımın dalğalanması,
Əldə xoşbəxtliyin yellənməsidir.
Vətən həsrətini çəkən qazağın
Müstəqil yurduna qovuşmağıyçün
Gözündə sevincin sellənməsidir...
ŞEİR
Qönçəsi açılmayan
çiçək verərəm sənə,
ürəyim rahat olar.
Heç kimin demədiyi
şeir deyərəm sənə,
hər bəndi həyat olar.
Duyğularım çiçəyin
tumurcuğu boydadır,
toxundur əllərini...
Dalğalandır köksümdə
bayraq misalı kimi
qəlbinin tellərini...
Məni düşünüb, oxu
oxu, şeiri qəlbində,
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oxu, tənha qalanda.
Sevdası susqun qəlbin
məni yandıra bilər,
bax, elə həmin anda...
***
Qara daraq
barmaqların ucuyla
çalınan hava

özü

tellərə toxunanda

bir hadisədir...

Qarşısında
həmişə
özümü unudaram.
Onu çalan zaman
nə haqqındasa
və kiminləsə
üz-göz işarəsiylə
qısaca danışıram.
Onun nişan verdiyi
yollar uludan ulu...
Canı təhvil veririk
əmanət sahibinə... –
əhdə vəfa budurmu?..
QƏLBİM SƏNİ...
Qəlbim, səni axtarır,
bu hüzün hardan gəlir?
“İnsanlarla gözəlliyi
yaxın qıllam” – demişdin.
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ikisi bir-birinə
get-gedə yadmı olur?
Yalnız ona aid
düşkünlüyümü
xərcləsəm, günahmı olur?
Elə bil ki, qovmusan,
su üstündən ilğımı;
Bəlkə ona görə də,
yorğun gördüm canımı?
MİNNƏT
Yer üzü bürünüb
yamyaşıl ota,
Dağları, daşları xınalanıbdır.
Gecəli-gündüzlü
boylu buludlar
göy üzünə neçə yollar salıbdır.
Gözünü dikməyən
bir insan yoxdur. –
Yenə dostlar da var,
düşmən olan da.
Bu yerlərdə çox xəbərlər yayılır,
doğruları qədər olur
yalan da...
Ürəyində ülvi hisslər bəslərsən,
Bu qutlu məkanın
özü haqqında.
Şairim sarılıb yazır şeirini
yerə düşməyəcək
sözü haqqında...
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AYAQAÇDI*
Bir yaşına qədəm qoyursan, oğlum,
insanlıq dünyası açıq üzünə.
Cəsur igid ömrü gözləyir səni,
diqqət et, hər zaman ata sözünə.
Qeyrətinlə bu məkana çatınca,
başım üstə ulduz kimi parladın.
Sənin xətrin üçün keçmişə baxdım:
Sultan Qasım, şair Qasım, xan Qasım!
Ruhu güclü bircə insan bəs eylər,
bu dünyada dəyişiklik etməyə.
Babamız elə bir ömür yaşayıb,
borcluyuq o açan yolnan getməyə.
Soyludur həm atan, həm anan sənin –
belə bir vətəndə doğulmusan sən.
Almatı meydanı... gözəl bir gündə
doğmalarla tusavkəsər** etdim mən...
YOLUNU AZMAQ
Sevgi,
bəzən səni də, anlaya bilmirəm mən,
fevralda, qarda qalmışam sanki,
əynimdə qara köynək...
Sən mənə bu həyatı sevdirən xəyal idin..!
* Yeriməyə başlayan uşağın düzgün yeriməsi üçün
ayaqlarına bağlanan ipin nüfuzlu biri tərəfindən kəsilməsi gələnəyi;
** Tusavkəsər – uşağın yeriməyə başlaması şənliyi (toyu)...
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indi qorxunc olmusan –
dibsiz qaranlıqlartək...
Mənim ürəyim kimidir çöllərin,
çayır kimi çoxalar,
çiçək kimi solaram.
Sev, canım, çayırlı geniş vətəni,
sev, canım, çöl qədər böyük insanı..!
İSTİLİK
Suyu quma töksəniz, durmaz.
Günəş işığısa ona bənzəməz.
Günəş işığını arzuladınsa,
güneyə üz tut.
Güneyi boş yerə öymürəm ki, mən.
Günəş işığı töküləndə
qumun üstü
parlaq işıqla dolu göl kimi olur.
Quzeyin küləyi uzaqda qalıb,
Günəş isti körpəsini qoynuna alıb.
Sular adam qanı kimi istidir...
nə qədər usatca tərpənsən belə,
dindirir duyğunu oğrun işıqlar...
Bez köynəyini çıxarıb qoy başına,
unutmusan günlüyünü deyəsən.
Sağda, quma yatmış çətirli qız da,
unudubdur lap özünü deyəsən...
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Budur, o əsnəyib ayılır birdən,
qumdan başqa heç nə görmür elə bil.
Bir az əyilərək,
dənəvar qumu,
tərli bədəninə səpir naz ilə...
İNSANIN BƏZİ ANLARI
Elə olur, özümüzü,
dostlardan xəbər alırıq.
Könül ovudar sözləri,
bu gerçəyə inanırıq.
Həyəcandan uşaq kimi,
sevinc yaş verər gözünə.
Tək qalanda öyünərsən,
səssizcə özün-özünə...
Bir ömrə bərabər anı,
anındaca duymalısan.
Həyat yalanlı, gerçəkli,
axı nədən uymalısan..?
Bu məktub özü yazıldı,
ovutdum özüm-özümü.
Bir az sətirlərə düzdüm,
qəlbimdə gizli sözümü...
Qəlbim halsız,
yorğun kimi,
acıyarsan ya küsərsən...
Mən qəlbən sənə aidəm,
sən nəfəsimi kəsərsən...
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***
Eşqə şeir yazıb, aşiq olaram,
insanlıq misalı duyğum oyanar.
Qazax sözü damarımda gurlayar,
şeir quştək taleyimdə dayanar.
Eşqə şeir yazıb həyəcanlandım,
duyğular güllərdən çələnglər hörür.
Gözlərim səbirsiz sənə baxsa da,
üzündə alınmaz bir qala görür.
Eşqə şeir yazıb, dərin düşündüm,
eşqdən yazmaq üçün bir aclığım var.
Bu ilham, bu duyğu qəlbimdə çoşar,
ey şeir, sən məni qollarınla sar..!
(Gülnar SƏMA (QASIMLI) çevirib)
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BAUIRJAN BABAJANOĞLU –

21 fevral 1969-cu ildə Qaraqalpaqıstanda doğulub. 1995-ci ildə
Əl-Fərabi ad. Qazax Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini
bitirib. “Jalın” dərgisində, “Ana Dili və Jalın” ortak yayınında
baş redaktor, Aktöbe bölgəsi dillərinin inkişafı qurumunda şöbə
müdiri olaraq çalışıb. Hazırda “Aktöbe” qəzetində baş redaktordur. 2003-cü ildə Almatı şəhərində keçirilən uluslararası “Şabıt”
yarışmasında ədəbiyyat sahəsi üzrə baş ödülü qazanıb. 2008-ci
ildə “Ekspress K” qəzetinin keçirdiyi yarışmada Genadiy Tolmaçev özəl ödülünə (və b. ödüllərə) layiq görülüb.
VƏDƏ
Bu dünyanın ilk andıyla
Tanrıma söz vermişdim.
Ondan bəri şeytan mənə yapışıb,
Mənimlə qonşuluq etdi də, etdi...
Nə məsləhət edərsiniz, a dostlar?
Deyirlər,
gözəllikdi dünyanın xilaskarı.
34

YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

Şeytan qonşun olsa qadın şəklində,
qəhr olmalı onun gözəl bədəni..!
Ondan qaçıb xilas olmadı çoxu,
əylənir qanında, ya da beynində...
Heç qulaq asmazdım, uymazdım ona,
Fəqət, qonşu haqqı çox çətin imiş..!
Həm hiss edir, həm görürdüm,
qəribədir davranışı.
Həmişə gətirib sərir yastığı –
Bilməm, nə işarədir?..
Bir dostumdan soruşacam qonşusunu,
qəhr olası o..! o da şeytanın təki...
Ah, dostum, ah,
uşaq kimi çox safsan,
Hər kəsi özünə çəkər bu tövrün.
Tanrını gördüm deyirəm,
niyə heyrət edirsən?
Hamımız görmüşdük onu.
Ancaq Ruhduq o vaxtlar,
yox idi yurdumuz ya bədənimiz...
Ondan sonra doğulmağa başladıq,
Sıramız çatanda hamımız
söz verdik.
Söz verib, tutmamaq igidə ardır,
Sonunda önünə quyular çıxar.
Biz fərqli yaşadıq bu yer üzündə,
verildiyi yerdə qaldı neçə söz...
Məhşər günü sərt bir üzlə,
Bütün dünya eşidəcək İsrafilin surunu,
Nə deyəcəm, bilməyirəm,
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biləyimdən tutunca:
– Hanı verdiyin söz?!.–
soruşsa Tanrım,
Kömək eyləməz mənə,
min-min insanın əli.
Çünki çoxu mənimtək
yolunu azanlardı.
“Qüsurumu yükləsən,
atın beli əyilər”
deyə-deyə ağlamış,
Kunanbayın cocuğu...
Ey Yaradan!
Biz qulunuq,
ac şeytan
duyğumuzu sümürmüş...
Bu hal ilə görməz olar gözümüz.
Ey Yaradan,
ürəyimə bəsirət ver,
Ondan sonra alırsan al canımı...
GÖRÜŞ
“Bizim halımızı anlamaz payız
(İnanmasan, noyabrdan sorarsan).
Sevdiyini, üzüldüyünü gizlətməz.
Biz payızdan dərs alırıq.
Burdan sonra gedəcəyin bir yol var,
Bu tərəfdə məni saran alov var.
Bura qədər bizi gətirən yolu
sabah görərsən ki, basıb apağ qar” –
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demişdik dünən.
Gəldi başqa payız.
Daha qarşılaşmarıq,
demişdik o zaman biz.
Yenə də qarşılaşdıq
elə həmin yerdəcə.
Ordan-burdan söhbət açdıq ikimiz.
Gülürsən. –
Hər şey gözəldir,
Gülürəm: Hər şey gözəldir.
Amma ki
noyabr qaşqabaqlıdı.
...İnsan –
duyğuların qəbridi,
yoxsa?
Yoxsa,
duyğularmı qəlbə bağlıdı?..
QIZIL ALMA... QADIN...
Qadın ta qədimdən gözəl bir mahnı,
ürək onun yaşadığı məkandı.
Bazardakı meyvələrin içindən
qızıl alma istəyərəm həmişə.
Masqut*un sevdiyi almadı o –
Abayın yazdığı...
Dünyadakı ilk qadın görüb,
yoldan azdığı...
* “Abay Yolu“ romanındakı qəhrəman, Abayın atası
37

JAÑA QAZAQ POEZİASYNYN ANTOLOGİASY

Birdən məndən öncə alarlar deyə
neçə gecə bir çimir də yatmadım.
Ayağı azca büdrəsə, içini boşaldacaq,
Ancaq əsil güclünün adını ucaldır el.
Sevinci paylaşan kişilər çoxdu,
Üzüntünü paylaşan
bircə qadın taparsan.
- Bu sözü çıxarma yadından heç vaxt,
əzəldən bəllidir bütün aləmə.
Qadının yanlışıyla
qovulmuşuq cənnətdən.
O almadır bizləri Yer üzünə endirən...
Ah, neçə zavallılar aldatdı yaxşıları,
“Niyə inanırsız ki,
niyə peşman olasız..?” –
dedi mənim qardaşım,
Sonra qızıl almanı
dişlədi xarça-xarçla.
nəsə dəydi ruhuma –
qardaşımın ağlıydı...
Çoxbilmişlər yordu məni,
çoxbilmişlər.
Öz ağlım da yetər mənə, özcə ağlım.
Axı niyə başqasının dediyilə getməliyəm?
Deyim sizə,
məsələn, mən daha cəldəm;
Baxma, bağçaları kişi sulayar,
Baxma, kişi dərər almanı çox vaxt...
Amma gözəllərə baxar sulanar,
baxar gözəllərə ballanar alma...
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Sən canatan sərvətlərin,
var-dövlətin
gözəllərsiz nə dəyəri, can qardaşım?!.
Nə zamanki özüm bildim dəyərini bəxtimin
nə zamanki atdım onu başımdan,
və
nə zamanki üzüldüm,
yandı canım
nə zaman,
Qəfil geri çəkildi dost dediyim neçəsi...
Amma tək bir qadınsa, tərk etmədi yanımı...
Ata minsəm toplanırlar başıma;
Beləcə mən neçə dəfə aldandım,
Dörd yanımda güvəndiyim kimsə qalmadı,
– Ey, ağsaqqal, gətir
qızıl almanı!
Almanı qızıl gətir...
(Təranə TURAN (RƏHİMLİ) çevirib)
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AMİRXAN BALKIBEK –

19 May 1969-cu ildə  Güney Qazaxıstanın Sardara rayonunda doğulub. Saradara rayonunun “Öksen Önir” qəzetində, Dövlət
“Parasat” jurnalında, “Jas Alaş”, “Ana dili” qəzetlərində müxbir,
“Jas Kazak” qəzetində şöbə müdiri, “Qazax ədəbiyyatı” qəzetində
şöbə müdiri, “Qazax Ensiklopediyası”nda baş redaktor kimi çalışıb. “Metamorfoza” (1996), “Qırılmış işığın parlaması” (2001),
“Qurd Tanrı olan zaman” (2008) adlı kitabları gün üzü görüb.
Qazaıxıstan Respublikası Prezidentinin ödülünü qazanıb.
8 aprel 2014-cü ildə vəfat edib.
ATALARIN BATİL İNANCI
İnanclara görə, danışmağa gec başlayan uşağa itin yal qabında
su içirərmişlər. Bunu mən də yaşamışam...
Zəif olsam da ancaq, mən yoxsul da deyiləm,
bu elə inancdır ki, ona hesab sorulmaz..!
Dilim söz demək üçün qıpqırmızı qızardı,
köpəyin yal qabından içdiyim su durulmaz...
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Köpəyin yal qabından su içdim, suçlamayın,
o günah mənim deyil, daha günahlarım var.
İndi bir şeyə tamam əminəm ki, içimdə,
bir əvəz ödəmədən dilə gəlmək də olar...
Köpəyin yal qabından su içdiyim vaxtlarda,
könlüm nə şübhəliydi, nə də qəmlə vuruldum.
Sən dəblə ayaqlaşıb, modaları izlədin,
mən bu batil inanca dost tapmaqdan yoruldum...
Köpəyin yal qabından dil açmaqçün su içdim,
indi o dillə səni dilə tuta bilmirəm...
Ata batil inancı küçənizdə dolaşır,
nə qədər hirslənsəm də, o keçmişi silmirəm...
İndiki çağımızın şərqiləri budur ki,
bildiyimiz şeylərə kor duyğusu yapmışıq.
Heç bir dilə əyilməz dilimi sındırmayın,
bir tikə çörək üçün köpəyin yal qabından,
Tanrı, sən saxla, artıq yeməyi də tapmışıq...
SIRADAKI ŞEİR
Cadar yerə kor yağış da yağarmış,
gözü kor taleyim, heç gülmədin ki..!
Səni sevmək istəmişdim, Qazaxım,
tale quşu uçub, heç bilmədim ki..!
İsti yazında da yuxum üşüyür,
avqustun yağışsız xəstə halları...
Qova bilərmi ki, bu gücsüz şeirim,
beynimdəki cavabsız sualları...
41

JAÑA QAZAQ POEZİASYNYN ANTOLOGİASY

Toz-duman içində bəslənər ömrüm,
özüm taleyimlə düşmənlik etdim...
Sözü çəpləşməyən gündüz-gecə tək
qonşu çağıranda dinməzcə getdim.
Dörd xoruz banlasa, ayltmaq üçün
qəflət yuxusuna məğlubdur şeir.
Taleyin quşu da buludtək keçir,
xoşbəxtlik rəngsizmiş, vermir bir xeyir.
Bir qıza sevgini öldürmüsənsə,
qəlbinə gömərək yandır məşəli.
Bilmək olmaz, cənnət adlı ulduzda,
ömrü keçər sənsizlikdən nəşəli...
Ağlatmasa, ovutmur ki, bir dodaq,
başqasıyçün nə gərəyim var mənim.
Gözümün yaşına dözə bilmirəm,
öz əllərim boğar özümü mənim.
Hər zaman müqəddəs dəyəri olan,
sıradakı əsgəriydim şeirin...
Əbədi həyatı əcəldən aldım,
mən ölsəm də, ilk həmlədə ölərəm..!
Şeirimdən ruhumu tapa bilərsən,
bal tək şirin olsa, acı da olur...
Göz yaşım ulduztək axaraq gedir,
ey Qazax, içimə eşqindir dolur...
Çoxlu şeirlərdə bozkır deyərlər,
əslində bozkır yox, boz səhralardı.
Kiçicik bir evin qonağı oldum,
nə çayı, nə də ki, çörəyi vardı...
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Qadın və uşağı pis olmamaqçün
sanki iynə üstə oturdum orda.
Öldü utanaraq oyaq vıcdanım,
bilmirəm vicdanı dəfn etdim harda?
Çay hardan yol salar özünə görən,
bir damla suyu yox, uçurumdan keç...
Bu bozkır dönərmi böyük şəhərə,
qara qarğa bənzəyərmi qaza heç..?
İsti yayda soyuq yuxu görürəm,
üşüyür avqustda hər məsum duyğu.
Gərək deyiləmsə, ey saf göy üzü,
sən mənə su vermə, verməmənə su...
Dünya-aləm dəyişsə,
könlü, dili yaxşılar,
ucadan uca tutar
bozqurdlu bayrağını..!
Səni sevmək istəmişdim, Qazaxım,
gör hardayam, özləmişəm qucağnı...
HƏYAT
(şeirdən bir parça)
Bəlkə də, ən yeni şeir
Bir köhnə şeirin dirilməsidir...
...Vəd edərək günün erkən çağını,
bir köçəri şair gəldi şəhərə;
Uca tutub çöllərin, ataların adını,
ulduzları daşıdı hər doğulan səhərə...
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Anası “oğlum!” deyə üz tutdu ulu çölə,
ancaq o ulu çöllər hay vermədi anaya...
Bəlkə anlardı onu körpə fidanlar belə anlayardı o oğlanı, qum da, daşlar da...
Ağacın dəyərini insandan az bilməzdi,
İstəsəydi, Ay ilə dostlaşıb oynayardı;
O oğul bu dünyanın bir parçası kimiydi,
Tanrı özü də onu böyük şair sanırdı...
Xəyal sınır tanımaz –
hər şey sığır xəyala...
Düşünürdü...
Doyumsuzdu xəyalı;
“Mən göylərdə süzən qartalam” deyə,
tərk eyləyib getdi, öz yuvasını...
Və... gəldi şəhərə o dəliqanlı,
çaşıb qaldı küçələrdə, dalanda...
Həm əyləncə gördü həm əziyyətlər;
Şəhərdə dolaşırdı
çölün hür küləyi tək...
Xeyri-ziyanı yoxdu kiməsə, kimsəyəsə...
...Şeirə çəkmək istərdi çölün sehrini bugün...
amma yaşlarla yuyur o cavan,yarasını;
Zilləyir gözünü göylərə tez-tez,
çün,
bağlamaq istəyir çölləulduz arasını...
(Gülnar SƏMA (QASIMLI) çevirib)
44

YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

TALĞAT EŞENOĞLU–

1974-cü ildə doğulub.
Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin və Qazaxıstan Jurnalistlər
Birliyinin üzvüdür.
“Şabıt” Uluslararası Yarışmasının ödülünü qazanıb. Həmçinin J.Najimedenov, T.Aybergenov və “Darın” Dövlət Gənclər
ödülü laureatıdır.
Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür.
“DE JA VYU”
Bir yağışlı payız günü görüşdük,
təsadüfmü,
qədərdimi? – bilmədim.
Parıldayan gözlərində o nədir,
yaşlardımı, yağışdımı? –bilmədim.
Sonrakı yağışlı payız gələndə,
Ayrıldıq...
Bu qədərdimi? – bilmədim.
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Parıldayan gözlərində o nəydi,
yaşlardımı, yağışdımı? –bilmədim.
Həyacanla keçdi zaman... ötüşdü,
yaşlar da quruyub, yağış da... heyhat...
Tək bir damcı gördüm – gözündən düşdü,
məndim gözdən düşən, bildim, nəhayət...
ALMATI STANSİYASI
Almatı stansiyası.
Yollar ayrı-ayrıdır.
Yollar qarşı-qarşıya...
Gecə gecədən keçib.
Relslər
yorğun durmuşdu...
Dayanmışdı qatarlar
Perronda bir qaraçı
nəğmə söylədi
bu dəm...
Nəğmə deyən qaraçı,
hər sözündə ağlatdı;
Ququşunun nəğməsi
ağı dönüb,
düşdü
gözümdən damla-damla...
Və o damla-damla yaş,
qayğılarımdı mənim, –
yandırdı yanağımı...
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Zəhər qatılmış balı
kim gələr bölüşməyə?
Nə gizlədim?
Bu anda təkcə səni düşündüm...
Görəsən, bu qaraçı
kimi düşünür
indi?
Almatı stansiyası...
Yollar ayrı-ayrıdır,
Yollar qarşı-qarşıya...
Qayğıya quldu burda
bir Qazax, bir Qaraçı...
...Ürəyimdən dərd daşır,
Hey, dünya,
mən ağlayım,
sən sakitləş bir azca...
BETHOVEN – “AY SONATASI”...
Ağılsız gecələr qorxu yaymasın.
Qoş “Ay sonatası”nı,
canım, “Ay sonatası”...
Bir şam işığından isinir bir ev.
Bir quş qanadından üşüyür könlüm...
Soyunan anında
həyat nəğmə söyləyər,
ən mərhəm pıçıltıyla...
Məhrum olur söz və dil,
uzaqda qalır düyün...
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Aşağıda qara torpaq,
yuxarıda sarı Ay
izləyər,
səni izlər...
Ayıbalasına oxşar buluddan
damlar abdal duyğular...
Atəş kimi yanan apağ vücudun
acı zəhərini geri qaytarar...
Çevir, başdan gəlsin,
“Ay Sonatası”,
canım,
“Ay sonatası”..!
SƏN, NECƏ DÖZÜRSƏN?
Hamımızda bir həyat:
Axşamlar sadəcə kölgə ilə birləşmək;
Gecələrdə, ağlayıb axan ulduzlarla vidalaşmaqdır.
Səhərlər təkrar-təkrar
mənasız həyata qardaş olmaq;
Obadan, ellərdən ayrılan canı
adam dolu meydandan
istəksiz qaçırmaqdır...
...Günlərin yetişmiş alma kimidir;
qara qarğa kimidir gecələrin;
Batan axşamlar bir şey anlamaz;
heç dəyişməz səhərlər!
Bilməm,
bu həyata necə dözürəm?!
Söylə, bu həyata necə dözürsən?!
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YELLƏNCƏK HEKAYƏ
– Söylə, yalnız başın haraya sığar?
– Dostum, gücsüzdür insan:
“Yox”lara möhtacdır, “Var”lara yükdür.
– Xoşbəxtdirmi həyatda? Ya taleyi yar deyil?
– Xeyirsizdir,
xeyirsiz baş yiyəsinə dönükdür...
– Varlı olmaq, xoşbəxt olmaq deyil ki?..
– Kəm qaldıqca nədənsə
ovunarsan,
aldanarsan
yalan-dolan sözlərə...
– Ya, sayğılı olmaq necə, sayğılı?
– Vardır, vardır,
məncə dəyəri vardır.
– ...Eşqi anlat, eşqi..!
Ancaq sən də,
		
“bu dünyada eşqmi vardır?”
		
söyləmə.
– “Var” demişik, “var” deyirik:
Eşq, eşq!
– O zaman nədir gerçək?
– Yalan! Yalandı gerçək!
...İnsan belədir:
“Yox”a möhtac, “Var”a yükdür.
Söylə, yalnız başın hara sığacaq?!.
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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DAUREN BERİKKAJIOĞLU –

15 may 1974-cü ildə Doğu Qazaxıstan vilayəti Ürjar rayonunun Qarabuta kəndində doğulub.
Abılay Xan adına Qazax Uluslararası İlişkilər və Dünya Dilləri Universitetinin məzunudur.
S.Tomanov adına Gənc Şairlər Yarışmasının birincisi olub.
“Oksigenim mənim, atəş nəfəsim mənim”, “Sizə yazdığım
məktublardan”, “İlham pərisi”, “Güc və qılıc dastanı”, “Palanın şikayəti” adlı kitabların müəllifidir.

		

***
“Səni sevmək, sən yoxkən...”
Salvador NOVA
Səni sevmək,
Səni görmədən heyran olmaqdır.
Geriyə dönüb
səni sevmək
həsrəti qarşılamaqdır.
Xəyallara dalaraq
ağlamaqdır...
50

YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

Səni sevmək
Səni görmədən düşüncəmi yormaqdır,
inan.
Səni sevmək
ətrin hopmuş şəhəri öpməkdir...
Səni sevmək
Səni görmədən
dillərdə kədərli sözə dönməkdir.
Səni sevmək
sonsuz zülmə qatlanıb,
yanıb getməkdir
bir gecə...
Səni sevmək
Səni görmədən heyran olmaqdır...
Geriyə dönüb,
ondan sonra
səssizliyə gömülüb
“Sevirəm!” deyə,
hayqırmaq gəlir içimdən...
UTOPİYA
Kaş ki, səssizlik olaydı.
Şeirə uyğun
düşüncənin
səsi duyulan kimi,
bütün köhnə xatirələr susaydı...
Zamanın içindən eşitdiklərim –
qəlbin səsidir, qəlbin...
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Həyatdan bezmiş insanın
gözüylə “məhv ol!” deməsi
əlinə qələm almağa məcbur edir...
Kaş ki, səssizlik olaydı.
Şüşədən tökülən işığın
rəngi çoxdan soluxub...
Könlümdə Günəş parlasaydı...
Kaş ki, səssizlik olaydı...
***
Sən haqlısan
ya da,
haqlı olduğunçün ağlarsan..!
Qüsursuz olduğunçün,
və bir də,
pak olduğunçün
bağlıyam sənə, bağlıyam.
Tanrıya and içirəm! –
Sənin kimi heç kimi
nə ağlatmadım,
nə də bəyənmədim
dünyada.
Hər bir sözünə qarşı
cani-dildən çalışsam da,
dilində “Xeyr!” bitər...
Ağlatmaq istərəm səni.
Bir gündə
qırx cür bəzənib
ağlımı başımdan alarsan...
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Bütün dünya
bir andaca titrəyər,
Hey, dünya, hey!
“Xeyr” demə..!
“Xeyr” desən,
dəli olar
sevdasını şeir ilə
söyləyən şair...
Sən haqlısan
ya da,
haqlı olduğunçün ağlarsan..!
Qüsursuz olduğunçün,
və də,
pak olduğunçün
bağlıyamsənə, bağlıyam.
Tanrıya and içirəm! –
Sənin kimi heç kimi
nə ağlatmadım,
nə də
bəyənmədim
dünyada...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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ƏLİBEK ŞEGEBAY–

Güney Qazaxıstanın Şardara rayonunun Sütkent kəndində doğulub.
“Jalın” jurnalında nəşr olunan şeirləri T.Aybergenov ödülünə layiq görülüb.
2002-ci ildə Astana şəhərində təşkil edilən Uluslararası “Şabit”
şeir yarışmasının ödülünü, 2004-ci ildə Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin “Sərpər”ödülünü qazanıb.
2002-ci ildən Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. “Alakevim”
(“Sabahın alaca qaranlığı”), “Aynekke tüsken Ay şaule” (“Şüşəyə
düşən Ay işığı”), “Ak kavur” (“Ağ qanad”) adlı kitabları yayınlanıb.
GÖZƏL İDİ...
Görənlərin içi-çölü yanardı,
yellərbelə onu gözəl sevərdi.
Bəzən bahar kimi geyinərdisə,
bəzənsə yay, bəzən payız geyərdi...
Yaradanın olsa belə bəndəsi,
gözəl idi, tayı yoxdu dünyada.
Gözbəbəyi Tanrının eşq nöqtəsi,
kirpikləri bir piano pərdəsi...
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Gözlərində nur oynayar sevincdən,
oyanayar üzündə bir naz, bir qəmzə.
Sırğasının səsi ilə yuxuya gedər,
gülüşündə mahnı səslənər təzə.
Onu sevdi ürəyim də, şeirim də,
seviləsi gözəl idi, gerçəkdən.
Sarılardı ağ boynuna hörüklər,
naz ilə öpərdi üzünü hərdən.
Ayaqların izi-tozugörüşər,
ülvi sevgi qovuşdurardı bizi.
Yenidən gəlsəydim əgər həyata
sözsüz sevəcəkdim yenə bu qızı.
Həyəcanlandırır o qız hər kəsi,
əfsanə kimiydi sevgi haqqında.
Onu sevən vurğun olub həyata,
çevrilərdi qəlbi dolu şairə...
Savaşar-qarışar hiyləylə ağıl,
amansız taleyə hamı baş əyər.
Gözəlliyəneçə insan heyrandı,
ancaq onu bilər təkcə şairlər..!
MƏN SƏNİ...
Mən səni sevmişdim, sevmişdim,
yanmışdım eşq atəşinə, yanmışdım.
Gecələr də söylənirdim yuxumda,
sən də mənim kimi bu haldamıydın?
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Səndən xoşum gəlir, elə gəlirdi,
ağlatmışdın ürəyim içarəsiz.
Mən o zaman ilk dəfə gördüm, canım,
aşiqlərin qəlbdən axan göz yaşını.
Mən səni bəyənirdim, bəyənirdim.
Şəfasını eşqimin tap, deyirəm.
Mən o zaman,
İnanırsanmı?
öz-özünə
pıçıldayıb söylənən “baxışı” gördüm.
Mən səni, qısqanırdım, qısqanırdım,
Səndin çəməndəki gülüm, çiçəyim.
Nə qədər gözəl ürəkli bahardıq,
Tale adlı ayazın olduğunu bilmirdik.
Mən sən, gözləmişdim, gözləmişdim,
Xatırlayıram sənə ilk şeir göndərməyi.
“Sevirəm” titrəkcə yazdığım şeirə
Qoyulmamış nöqtə bəlkə sən idin!
Çevrilib həsrətə büsbütün könlüm,
dalaşıb gəlirəm bir “vergül” ilə...
Daha qəzetlərdə görünmür deyə,
yaşarsanmı şeirlərimi gözləməklə?..
(Təranə TURAN (RƏHİMLİ) çevirib)
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BAKITJAN ALDİYAR –

1974-cü ildə Güney Qazaxıstan vilayətinin Kazıkurt rayo
nunun Turbat kəndində doğulub. 1996-cı ildə Xoca Əhməd Yasəvi Uluslararası Türk-Qazax Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirib. Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Bir çox ulus
lararası və yerli şeir yarışmalarının ödülünü alıb; bir neçə dəfə
medala layiq görülüb.
“Gözün aydın”, “Duyğu açarı”, “Qiblə”, “Kazıkurtun təbiəti” adlı kitabların müəllifidir.
NAMƏLUM QIZA MƏKTUB

“Şair haqqında maraqlı əfsanə,
Ancaq sən düşünmə, qız,
sən düşünmə bunları...”
						
MUKAQALİ

Sevgilim deyilsən,
yaxınım da deyilsən.
Karvanımız eyni deyil
həyat köçündə.
Səhər işığı,
sənin könlün şirindir.
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Mənim könlümsə
səssiz axşama bənzəyir.
Sakit axşam kimi
kədərli şeirimə
toxuna bilməzsən.
Bəs niyə dəyərlidir?!
Qarşıdan keçərkən
halımı soruşarsan.
Haqqımda məlumatı
qəzetlərdən alarsan.
Niyə o qədər mənimlə maraqlanırsan?
Sənin ərköyünlüyünü
heç kim başına qaxmayır.
Yüyənsiz atın başına bağlanmış
ağılsızam.
Həyatım parçalandı.
Qəzetdəki mən deyiləm...
O, başqa biridir.
Onun qiymətli, tərtəmiz dərdi vardır.
Heç kimə söyləmədiyi
gizli sirri vardır.
Qəzetdəki adam mən deyiləm...
Bu şeiri yazan da mən deyiləm.
Mənim kimi birisi
heç kimə gərək deyil.
Ta cocuqkən mən özümlə döyüşdüm.
Ta cocuqkən özümdən ayrı böyüdüm.
Belə, canım!
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Öz könlündə
başqalarının sevilməsi gözəldir,
Sən xoşbəxt olmalısan!
Salam olsun, şeirdəki Bakıtcana!!!
***
Güneydə qar yağdı –
ilk qar.
Soyuq külək üşüdü –
mənim kimi.
Ancaq
qara torpağa
yar ola bilməz
bunlar.
Güneydə qar yağdı.
Yağırsa, qoy yağsın...
“Yağsın!” desəm,
qardaşım,
düşmən sanma,
sən məni.
Qaralar geymiş dünya
bir anlıqsa ağarsın
və
ağlığa vurulsun...
Güneyə qar yağdı,
yağdı incə qar...
İncə qar
sözümü qəbul edərmi?!
Pəncərəm önündə
ağac ağladı,
Səbəbini kim bilər?!.
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Ağladı bütün gecə
o sulugözlü ağac,
Ağaca heyranlıqla baxıb
yağırdı qarlar.
Qayğılıydı –
baxırdı,
Baxırdı –
sayğılıydı... –
Şam ağacı qəhrəmandı –
qəhrəmana baxarlar...
Amma
qəhərman ağac
boylanmırdı heç kəsə qayğısı içindəydi...
Gənc qayın ağacısa
titrəyirdi soyuqdan.
Necə ovudum onu? –
Mən necə dəstək olum?
Vardır,
hər bir şeyin vardır səbəbi:
Öz soyuq sehrini yaymaqdadır qar. –
Əyilsə şam ağacı,
qar basardı qayını.
Niyə anlamazlar,niyə? – bilmirəm.
Bağışla, canım...
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KÜÇƏ HAQQINDA ŞEİR

“Eh... mən öldükdən sonra
adımı daşıyacaq
küçəni neynəyirəm?!.”
Kanıbek SARIBAYEV

Həyatda olarkən şairə kim dəyər verir?! –
Gecə yarısı məni düşüncəyə qərq etdi kədər...
...Dünən diskinən Kanıbekin
adına küçə verib
yaxşılıq etdilər bugün.
Dolaşsa da, dərdə gömülüb könül.
“Yaxşılaşsa” da yazmaqla ölməz.
Qədərin əziyyətini çəkdi.
Yellənə-yellənə
çox keçdi bu küçələrdən...
Çox zaman yellənə-yellənə keçdi.
Anlamadı xalq...
...Ətrafa sığmayan şair düşüncəsi
nəhayət, öz içində ölür...
Artıq ona nə küçə,
nə giley gərək deyil.
Rahat-rahat yeriyir
əbədi dünyasında, –
Bütün böyük aydınlar hamısı oradadır –
onların arasında...
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Bu, Abayın adını daşıyan prospektdir.
Abaya yaxın gəldi, budur, Cambul baba da.
Onların küçəsində yalnızmı qaldım yoxsa? –
mən özüm də gedərəm,
getməyə haqqım da var...
Bəli, mən də gedərəm, getməliyəm sonunda.
De, hansı ağabəydir, de, bə hansı qardaşdır.
vacib bilmiş getməyi?!.
...Bəlkə sahibsiz qalır şairlərin biliyi.
Heç yaxşı iş deyilmiş ağıllı şair olmaq...
Vəsiyyət edirəm dosta, dövlətə.
Siz mənim adıma küçə verməyin!
Küçələrdə dolaşdı övladlarım neçə il.
Özüm Sirat körpüsündən keçirəm.
Bircə sağ çata bilsəm “o biri tərəf”lərə...
Vücudum zəhərlə dolub daşmasın.
Hamı küçə arayıb çabalayır, görürəm...
Mənim nəyimə gərəkdir adım yazılan küçə?
Hey..! Ancaq...
Evimin qarşısında yeni küçə salınır...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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ANAR ŞAMŞADİNOVA –
1974-ci ildə Manqışlaq vilayətində doğulub.
1996-97-ci illərdə Əl-Fərabi adına Qazax Milli Universitetinin
Jurnalistika və Doğu bilimləri fakültəsini bitirib.
“Şeir yaz-2000” yarışmasında birinci, “Şabıt-2003” şeir yarışmasında üçüncüyeri tutub. 2000-ci ildə “Qazaxıstanın Baba ocağı”
adlı radio şeir yarışmasının “Jaraskan Abdiraş Hədiyyəsi” ödülünü
alıb.  2014-ci ildə isə “Pərvaş Karimov”Uluslararası yarışmasının
ödülünü qazanıb.
2001-ci ildə “Janar” adlı kitabı gün üzü görüb. 2004-ci ildə
“Sən yoxsan”, 2009-ci ildə “Bağışlasan məni təkcə sən...” və 2010cu ildə “Avqustda təkrar dön” adlı şeir kitabı çıxıb.
Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan şair,
2015-ci ildən “Manqışlaq” qəzetinin müxbiridir.

GÜNLƏRİN BİR GÜNÜ GƏLSƏN...
Günlərin bir günü gəlsən,
deyirəm,
heybən dolu olsahədiyyələrlə;
Görsəm,
Yer üzünün gülüşlərini
gözəl gözlərinə yığıb gəlmisən.
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Bəlkə günortadır,
axşamdır bəlkə..? –
al şəfəqlər doğur, görmürəm, ölüm..!
Atəş kimi yanan gecələr boyu,
zərif duyğuları duymuram, gülüm!..
Həsrətinə dayanılmaz,
kəm ilhamla, zəif şeirlə.
Hardan, nə zaman, bilinməz,
bir güngələrsən eşq ilə..!
Üzüldüm, sənsiz üzüldüm,
Bəxtin üzünü görmədim.
Gecələr döyüldü qapım,
Ulduzdu, Aydı..? – bilmədim...
İstəklər yerində saydı,
umud aldadaraq baxdı.
Gör, sənə necə aşiqəm –
ağlımda işıq qalmadı...
PAYIZ KİMİ
KƏDƏRLİYƏM...
Çox darğındım...
Səssizliyə tutundum...
Qalib gələcəkdim, qalib, bəlkə də...
Artıq qayğılarla yükləndim,
heyhat...
Darıxdım, payız axşamı nazlı,
çoxstansiyalı Beynevim üçün darıxdım.
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İnsandım...
Duygularda əridim.
Səmimi idim...
Artıq ondan da əl çəkdim.
Şeir yazardım sahilində Xəzərin,
İndi yağışdır tək dostum, sirdaşım.
Xəyalı idim...
Bir səbirsiz dəliqanlının.
Mənə ümid bağlamışdı
əsassız.
Jetisuya payız gəldi, küçədə,
Yarpaqlar ölürdü sanki məzarsız.
Kəndimizin sönməsəydi şamları,
Narahat olmasaydı kənd əhli.
Payız kimi kədərliyəm, kədərli,
Məni zorla oyandırır Almatı sabahları.
(Təranə TURAN (RƏHİMLİ) çevirib)
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RUSLAN NURBAY –

1974-cü ildə Karaqanda vilayətinin Aktoqay rayonunun İstibulaq kəndində doğulub.
1998-ci ildə E.Böketov adına Karaqanda Dövlət Uni
versitetinin Jurnalistika fakültəsindən məzun olub. Qazaxıstan
Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Uluslararası “Şabıt” yarışmasının ödülünü qazanıb.
Karaqanda vilayətində dərc olunan “Abay həqiqət” qəzetinin baş redaktorudur.
“İstıbulak” və “Ar Ruh” adlı kitabları gün üzü görüb.
TIK-TIK HƏYAT...
Könlüm sevgi aradığı zaman,
qurtularam dərdli düşüncələrdən.
Divar saatının
heç dinməyən tıqqıltısı eşidilir...
Küçəyə çıxıram.
Gülərüzlü bir gözəl rəqs edir.
Yenə qulağıma tıqqıltı gəlir.
Ayaqqabının topuğu
daş yola dəyir.
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Sərhədsiz düşüncələrdən sonra
girsəm əgər yaşıl bağçaya.
Ağacdələn ağacı dələ-dələ.
yaşamaq üçün çabalayır.
Könlümü qayğıdan ayırıb
bahardan gələn şeiri qarşıladım.
Tıqqıltıyla yerə damla düşür,
həyatın damarına vurur.
Vergülsüz vaxt, qorxuram.
Tık-tıkdan belə bezdim mən.
Otağımda yatdığım zaman
yorğanım altında
o səs ürəyimi vurdu...
ŞÜŞƏ
Şeirlərim həyatımdan qaynaqlanıb.
Vücudum torpaqdan yaradılıb.
Qara yerə sinəcək bir xəyalın
tez, ya da gec gedəcəyi bəllidir.
Pəncərənin şüşəsindən
dünyaya işıq tökülür.
Şəffaf üzlük gözəlliyinə uyğundur.
Düşünərək ətrafa nəzər yetirərsən.
O da qumdur.
Günəşin işığını sevər.
Aydınlıq olsa, parlayar kənarı.
Bu həyatın
hədəfinə əndişələnir.
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O da, qumdur.
Həyat bitən yeri öpdü.
Canı haradadır, vücudu susdu.
Yağışla birlikdə ağlayır.
Bax, istiliyə.
Bayırda soyuq tərləyir.
O da, qumdur.
Yaxşılıq və pislik.
O tərəfdə yoxdur
həyatdakı yoxsulluq.
Divardakı güzgüyə
baxır hərdən.
Qabırğadan yaradılan insan.
Əməl dəftəri.
Hələlik ona şeir uyğundur.
Ölsəm,
şüşə olaraq qayıdaram mən.
Tezmi, yoxsa gecmi gedərik?
Nə isə.
Görünməyə başlayır
mənim zavallı kölgəm.
Mənim kompas kölgəm.
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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BAKITGÜL ZARKUMAR –

15 sentyabr 1974-cü ildə Monqolustanın Ulan-Bator şəhərində doğulub. Monqolustan qazax şairləri arasında keçirilən
“Altın yay” şeir yarışmasının (1992-ci il), Aktan Babioğlunun
100 illiyinə həsr olunmuş şeir yarışmasının (1997-ci il) birincisi
olub. Monqolustan Gənclər Birliyinin qızıl medalına layiq görülüb. 2012-ci ildə “Qəlbdəki üzük” adlı kitabı işıq üzü görüb.
***
Həqiqi üzünü bilmək üçün kədərin
zirvədə həqiqəti buraxdım.
Həyat varkən,
peşmanlıq da vardır.
Əksliyin təməlində uçurum vardır...
Həqiqi üzünü bilmək üçün kədərin
zirvədə həqiqəti buraxdım.
Həyat varkən,
yalan da var.
Dedi-qodu da var.
Şeirin də öz qədəri var,
bilirəm...
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***
Könlümün gözü açılan zaman
görünən xəyalət,
Üfüqdə Ayın xəyalı
Ölüm ilə çəkişir…
Sabahın da savaşı var.
Qədərin əbədidir..!
Kökünü daşın dibində
buraxıb qayın…
Arxasından gedənlər gedib.
Əzilən zaman
göyüzü könül sevincini
gözün ilə hiss edir.
Ulduzlar, udsana
yatmış gecəni…
Gözəl şairin gözəl xəyalı
həyatdan kədərli olur, deyirlər...
Könül gözü açılan vaxt
görünən xəyalət!
Üfüqdəki Ayın xəyalı
ölümlə çəkişmədədir...
***
Bilmirəm nədəndir? –
Canım sıxıldı. –
Sevəcək, bəlkə?..
Birinin olduğunu anladı...
Səssizlikdən hər zaman
ayaq uydurubdu
sevdalar mənə.
Hiss etdirib alovların gücünü?
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Niyə belədir, niyə?
Bilmədim,
yoruldu gözüm, yoruldu.
Çarə kədərlərdimi..? –
Öldürməm onu…
Gecələrin səsi çağırır məni
çağırır göyüzünə.
Otağımda qaranlıq.
Kağızla qələmim qaldı...
***
Bir özün də düşün,
Bax, diqqətlə, bax.
Şeir boşunamı yaranır, dostum?
Bu həyatı sevsəm də,
haqsızlıqlar üçün nifrətim vardır.
Darıxmış aşiqlər
heysiz qalırlar;
işləri çox olur,
gücləri çatmır.
Darıxan adamlar
çaşar yolunu.
Anladım.
Sevginin də tale quşu olurmuş...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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DAULETKEREY KAPOĞLU – 9 avqust 1977-ci ildə Monqolustan
Respublikasında doğulub. Əl-Fərabi ad. Qazax Milli Universitetini
bitirib. 1999-2011-ci illərdə Almatı və Astana şəhərlərində müəllimlik
edib. 2012-ci ildən Astanadakı Qazaxıstan Milli Elmi Kitabxanasında
direktor müavinidir.

Uluslararası, respublika vəvilayət yarışmalarında birincilik qazanıb. “Çiyələk düşməyənədək”, “Ağ alaqaranlıq” kitablarının
müəlifidir. Onun şeirləri qəzetlərdə, Qazax şairlərinin antologiyasında çap olunub. “Astanaya 10 il” və Monqolustan Demokratik Partiyasının “Hürriyyət” medalı ilə təltif edilib.
YOL VERİRƏM
Yükü təkəbbür olan bir uzunqulaq keçir,
cıdırdan qalib çıxan keçmiş bahadır kimi. –
Çəkib atın cilovunu, deyirəm, ötsün məni,
qalsın özcə halını yenə qanmamış kimi...
Yol verirəm rast gələndə qara qarğaya belə,
Onlarla bir işim yox, nə dostuyam, nə düşməni.
Kimi yaranıb cəh-cəhçün, kimi qarıldamağa,
Heç narahat deyiləm – qarğa bilməm şahini...
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Yol verirəm düşmənlərə, gizlicə silahlansın,
yüksək cəmiyyətlə də şərəfləndirrəm hələ...
Zəfər həzziylə ötsün saatları bir dəfə,
təki pusqular qurub, arxamca daş atmasın.
Ancaq qaçağan ata yolumu vermərəm heç,
o şərəfli nəcib köhlən yolu vuracaq başa.
Qızğın yarışda qalib güclü yox, dürüst olsun,
...buna görə lap qürurla yalvararam Allaha.
Qartala da yol vermərəm başı qarlı zirvədə,
təki tay olmasın o nazla süzən durnaya.
Mübarizə yerinə ona başqa dərs keçsən,
iki gözü varsa, mütləq, gələr qisas almağa...
Ancaq ürək dostuma da heç yol verə bilmərəm,
əgər araya sızan şahmar ədavət yoxsa.
İnanıram kirlətməz qılıncı xəbisliklə,
cadugər tale onu gic yerinə qoysa da...
Bu yalan dünyada mən şübhələrlə döyüşüb,
gözləyirəm... yol verirəm... yenə üsyan edirəm..!
Ancaq qürub saatında ölümə də yol verərəm.
təki bir gün əvvəl mənə desin: “Hazırlaş, gəlirəm”.
ALAQARANLIQDA
Günəşdən qızılı nur aldı aləm,
ağardı danyeri, yox oldu zülmət.
Zoğal ağacında bir dəcəl sərçə,
quyruğuyla işıq “ovlayır”, əlbət.
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Neçə gündür susuzladıb, gözlədib,
Ağ yağışı dünən yağdırıb Allah.
Anamın ayranının üzü kimi parlayan,
İlğım üzüb yamacın izi ilə, bax.
Səhər otlar yenə şehlə bəzənib,
yovşanlar Günəşdən məst olub qalıb.
Dan şəfəqi dəryazını itiləyib,
çəmənlik doluxub, xəyala dalıb...
Coşub gur çağlayır dağın bulağı,
önündəki bənd-bərəni yox sayır.
Anasının izinə düşən dayçasa
qaça-qaça yolları toza-duamana basır.
İnəklər örüşdə, əyri təpədə,
yoncalı, qırmızı ağaclı otlaq...
Uca zirvə çən-çiskin səpələyir,
yox olur yenə də alaqaranlıq...
Aktös* itim,
sən nədən inildədin
bu sabah?
Sirli nəğməmi duydun?
...Mənə sarı ötürdü Günəş öz istisini,
kənd başında anamın gül-çiçəkli qəbrindən...

* Aktös – it(in) adı
74

YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

İSTANBUL
Mərmərə sahili, ipisti bir gün,
Aşıq nəğməsində sonsuz bir hüzün...
Nəğməni kəsmə, dostum, hey, dostum,
Həsrətin sonunda soldum...
İstanbul... Aylı gecələrin sirli şəhəri,
kimsəylə işi-gücü yoxdur elə bil...
Məndən ixtiyarsız yadıma düşür,
Qurbağa quruldayan,
yosun qoxan göllərim...
Topqapı Sarayı – o uca dövlət,
Bəyazit dönəmi yüksəlişində!..
Bir köküm Kültigin deyilmi mənim?
Bilmirəm harada büdrədik, nədən?!
Müəzzini mürgüləyən minarə,
dənizdə çırpınan Günəş – anadır…
Osmanlının dünya hakimiyyəti,
uca Tanrımızdan türkə ehsandı...
...Ötükən ovalığı da Altaydadır,
Ükökün yaylağı da Altaydadır.
Kültiginin yaratdığı xaqanlıq,
Göytürk bayrağı da Altaydadır.
Xaqandan xaqana dəyişən
Altayda başladı ilk nəğmə.
O üzdən başım göydədi,
Ondan ruhum – polad tökmə...
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Sərt qopdu fırtınası –
sıxlaşdı qara duman,
Dağıldıq Altaydan,
Ükökdən ayrıldıq.
Yaylağını heç vaxt düşmən tutmamış,
Xaqanı mübarək addımlar atmış...
…Baxıram dənizə bu düşüncəylə,
uğuldayır qara külək dinmədən;
İstanbul, açdın sən tutqun gözümü,
nağılları sevməyirəm artıq mən!
(Təranə TURAN (RƏHİMLİ) çevirib)
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SAĞINIŞ NAMAZŞAMOVA –

1978-ci ildə Taldıkurqan şəhərinin Ağsu rayonunun Kosağaş
kəndində doğulub.
1993-1997-ci illərdə Əl-Fərabi adına Qazax Uluslararası
Universitetinin Jurnalistika fakültəsində bakalavr, 1998-1999cu illərdə isə magistr təhsili alıb. 2007-ci ildə “Bakıttın Baqası”
(“Bəxtəvərliyin dəyəri)”, 2009-cu ildə “Saqınış” (“Həsrət”) adlı
şeir kitabları çıxıb.  
2007-ci ildə  Uluslararası “Şabıt” yarışmasının ödülünü qazanıb.   Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
***
Hələ də xatirimdədir.
O zamanlar yay idi.
Yay idi,
dünya nazlı idi.
Göylər qanadlarını
silkələdiyi zaman
xoşbəxtlik yağırdı ürəyimizə.
Canımın yay tutqunluğu fərqlidir.
Ay bəzənir, quş daranırdı.
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Başımın üstündə
quş tükləri uçarsa,
tutub sizə
məktub yazardım...
Qəlbimə əkdiyiniz
güllər çiçəklənib.
Bağçada gerçəkdən
başım dönür.
Xatırlayırsınızmı,
sabah, günorta
canımda gənclik əsərdi.
Rəngbərəng
güllərlə örtülmüş şəhərdə
ötən illərdən
bir xatirə var.
...məni daim sevməyə, oxşamaya,
həsrətimi çəkməyə
kimsə məcbur deyildir.
***
Saçlarım
qar kimi ağappaqdı.
Qardaşım,
onun da ağ rəngli olmağını istədim.
Ağ dünya oxşamasın kürəyini.
Xoşbəxtlik diləyib
quş kimi uçdu.
Aç, aç, belimdəki ağ qılıncı aç.
Amma dünənki tək iti deyil o.
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Ağ rəngin həsrətim oldu.
Deyəsən,
bir ömür mənə bəs edər.
Ağ dəsmal yelləmişdim
ağ buluda.
Gözləri oğurlandı, görmədi.
...Artıq
ağ kəfənə doğru gedirdim.
Qara rəng məni ayıltdı...
***
Eh, görən qaçımmı kimsəsiz yurda?..
Yel sizə
bir xəbər söylərmi məndən?
Eyni istiqamətdə gedərik,
deyə düşünürdüm
hərdən mən hərdəmxəyal.
Amma siz mənsiz də xoşbəxtsiz,
əhsən.
Qovğa içindədir ümidlə həsrət.
Bax, mən də o zaman xəyal eylədim.
Siz sevinc içindəykən
məni xatırlamarzsız, bəlkə.
Son.
Deyəsən, mən gedəcəyəm
həsrətin köçü ilə…
Hər il bomboz çöllərdə
yaşıllaşan tumurcuqlar
mənimdir.
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Dastan söylənirsə,
Arxamız ilə.
Demək,
min cür iz qoymuşuq geridə.
Heç olmasa,
o yaş tumurcuğun kəkilini
bir dəfə oxşayın…
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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TANAGÖZ TOLKINQIZI (İLYAS) –
2 noyabr1977-ci ildə Almatı şəhərində doğulub. 1999-cu ildə Abılay-xan adına Uluslararası ilişkilər və Dünya dilləri Universitetini bitirdikdən sonra Qazaxıstan Prezidentinin “Bolaşak” (“Gələcək”) təqaüdünü qazanıb; magistratura təhsilini 1999-2000-ci illərdə Fransada
Robert Şuman Universitetində Uluslararası hüquq ixtisası üzrə alıb.
Bir sıra şeir yarışmalarında (“Qazaxların şair qızları”, “Şabıt” və s.)
birincilik qazanıb. Fransız dilindən çevriləri var. 2001-ci ildə  “Elorda” Yayın Evində  ilk kitabı (“Biz – taulıkpız”)  gün üzü görüb. 2008-ci
ildə “Jalın” Yayın Evində ikinci (“Sağınıp jurmin”), 2010-cu ildə isə
“ProfiMedia” Yayın Evində üçüncü (“Ayıtkım keledi”) kitabı çıxıb.
Hazırda Qazaxıstan Televiziya və Radio kanalında mətbuat xidmətinin
rəhbəridir.

***
Arxamdan vuranları əfv etdim.
Arxa çevirib xainlik edənləri əfv etdim.
Zil qaranlığını işığımla sildim,
Əfv ilə Günəş işığını böyütdüm.
Gerçəyi ləkələyənləri əfv etdim.
Günəşdən də nöqsan tapanları əfv etdim.
81

JAÑA QAZAQ POEZİASYNYN ANTOLOGİASY

Qapqara çək desə də şəklini
Qapqaradan bəmbəyaz işıq saçdım.
Öz atəşinə özü yanan qərib çoxdur,
Hamımızı qucağına alır böyük Göy üzü.
Qaranlıqda savaşmaram qaralaraq,
Bu dünyanın aydınlıqda qalması üçün...
***
Ən güvəndiyin insan
xainlik edən zaman
buna dözməyi öyrət.
Ağlım taxta çıxanda
duyğunu işə salmağı öyrət.
Dümağ paltarıma başdan-ayağa
küçədə maşından palçıq sıçrasa
Lənət etməməyi öyrət.
Özümü aldatsam da,
körpəmi aldatmamağı öyrət.
Mənim yaxşı niyyətimi pisliyə yozanda
səbirli olmağı öyrət.
İmansız insanın könlündən
Tanrını görməyi öyrət.
Ən pis günlərdə də
uşaq kimi uyumağı öyrət.
Ən acılı gecələrdə də,
Aya baxaraq yuxuya getməyi öyrət.
Məcnun kimi aşiq olsam da,
səssiz qalmağı öyrət.
Ayçiçəyi kimi yaradılışam,
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Günəşsiz qalmağı öyrət.
Bütün dünya daralsa da,
geniş olmağı öyrət.
Yaralı olaraq yatsam da özüm,
yaralıya şəfa olmağı öyrət.
Ən azından bir insana dünyada,
Təpədən-dırnağa güvənim, öyrət.
Özümü yenmək üçün
bu günahkar dünyada
günahsız görməyi öyrət.
Ən xəfif sözlər belə, ağır duyulduğunda
yenə ayaq üstündə dimdik durmağı öyrət.
Könül bulandıqca, duyğu söndükcə,
ağlamamağı öyrət,
ağlamamağı…
Bu incəcik qəlbimi
insanlar incə incə yaralayınca
tez-tez
bağışlamağı öyrət.
Bu ağappaq dünyanı ağlar qaralayanda
sakitcə-sakitcə sevməyi öyrət.
Yenilməyi öyrət…
Geri çəkilməyi öyrət…
Dəyişsin deyirsən taleyim,
Sadəcə başını əyməyi öyrət.
Lütfən..!
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SEVMƏK DƏ BİR, ÖLMƏK DƏ BİR,
VAY TÖVBƏ...
Əjdahaya dönmüsən
parçalayırsan məni!
Öldür, tamam öldür
amma
mənim üçün çox dəyərlisən.
Məni yarı yolda qoyma,
zəhmət də olsa...
Üz tutub gedərsəm,
çağır məni.
Öldürə bilməz məni
cərrahi əməliyyat da
Sənsiz yaşaya bilmərəm,
söyləmə!
Məni yeyib bitirir deyə, ağır-ağır söylənmişdi.
Sevmək də bir,
ölmək də bir, vay tövbə.
İki metr
torpaq qıyarsan mənə.
…Sədəqə verib keçər həyatın,
Sevmək də birdir, ölmək də bir, fəqət,
Dəyməyin! O, öz ölümümdür…
YARIMÇIQ SEVƏ BİLMƏRƏM
Yarımçıq sevə bilmərəm.
Mən sevsəm yanaram.
Sevdiyini qısqanmayan
Insanları anlamıram.
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Səni başqasıyla
heç bölüşə bilmərəm.
Bölüşə bilmədikcə
dərdlə əlləşirəm.
Yarımçıq sevə bilmərəm.
Mən sevsəm, yanaram.
Can ilə can evlənincə
əsil nigah bağlansın.
Çaşbaş qalıb titrəsən,
Dalğa olub apararam.
Canını param-parça edərək
İz buraxıb gedərəm.
Yarımçıq sevə bilmərəm.
Huşum başımdan çıxar.
Özümə sığmayınca,
Yöndəmsiz dolaşaram.
yağmur şərqisi söyləyim.
Nə üçün çaşıb qaldın?
Mən sevsəm beləyəm.
Qəlbinə sevinc deyil,
bəlkə də dərd verərəm…
***
Bahar gəldi! Dünyanın ən aşiqi hansıdır? –
Hamısı aşiq! – Göyüzü, hava, külək aşiq.
Dünyanın bir nöqtəsində, əlbəttə,
ah, nə qədər gözəldir
getdiyimiz yerlərdə
dönüb bir də yürümək!
Mən paltar geyərəm yaz aylarından.
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Səni maraq eyləyən bir kimsənin
olması nə gözəldir!
Sizə qarşı söyləməyə halım yoxdur
Sizin kimi məni sevən kimsə yoxdur hələ də?
Adını çəkəndə
bir qəlbin həyəcanlanması
nə qədər gözəldir!
***
Dünyaya həm hava, həm payız gərək,
Bir qovaq ağacı olaydım keşkə.
Məni sevə bilsə, səbəbsiz biri,
Belə bir sevgini bulaydım keşkə.
İnanan vaxtımda sevsə birisi,
Qarışıq salmasın gümüş, qızılla.
Ancaq soyuqluğu tez yada düşür,
Qarın soyuqluğu hara yazıla?
Üzümü bəyənib, sevməsin nolar,
Elə hey əylənsin hər axşam çağı.
Bir kimsəsi qalmayanda sevməsin,
Görüm kim olacaq kədər ortağı.
Nə olsun, üzündə gülüşü olmur,
bunu Günəş desə, maraqlı gələr.
Gecəyə aşiq olan insanları qınama,
Gecəni sevdiyini haradan bilər..?
Gedərdim quş olub, uçub xəbərsiz,
gedəmmədim insan kimi gərəksiz.
Birisini sevə bilsəm sadəcə,
birisini sevə bilsəm səbəbsiz…
(Gülnar SƏMA (QASIMLI) çevirib)
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ALMAT İSADİL (ALMAT NURAD OĞLU İSADİL) –

20 dekabr 1976-cı ildə Almatı şəhərində doğulub. Qazaxıstan
Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Qazax Dövlət Milli Universitetinin
Jurnalistika fakültəsini bitirib. Bir çox ədəbi yarışmaların ödülünü alıb.
Şeirləri “XXI əsr şairlərinin antologiyası”nda çap edilib.
“Yollar, yollar”, “Könül aşiqi”, “Üfüqlərə sinən yol”, “Mən Qazax oğluyam” adlı kitabları gün üzü görüb. 2013-cü ildə “Uğurlu
çalışmalarına görə Dövlət Medalı” ilə təltif edilib.
“Gənc Qazaxın səsi” qəzətinin baş redaktor müavinidir.  
YOLLAR, YOLLAR…
Yollar, yollar….
Yollar, məni
dəvət edin yeni yeni səfərə.
Gözəl şəhərlərdə olmaq istəyirəm.
Getmək istəyirəm.
Görmək istəyirəm.
Olsun, olsun,
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Nə olur, olsun,
Qoy, vardığım məkanlar
çöldə, uzaqda olsun.
Yollar, yollar...
Aparın məni
nağıllar ölkəsinə.
Məni sevgilimə aparın.
Oralarda olmaq istəyirəm.
Görmək istəyirəm hər şeyi.
Sadəcə dəvət edin.
O an
yəhərləyib
atıma minim.
Yollar, yollar...
Çağırdınızmı?!
Gözləyin məni
Qeyb olub, qaçmayın.
Bax, gəldim.
Yollar, yollar...
Göstərmək istəməsəniz,
mənim gələcəyimi.
Uşağlığıma təkrar
geri aparın məni.
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BİR HƏYAT
Bir həyat,
bir ömür,
bir ölüm.
Bugünədək cavabını kim tapmış?
Yalan dünyanın yüz rəngi var.
Nəhayət,
başlayır əcəlin qaranlığı…
Bir bəxt,
bir sevinc,
bir hüzün…
Dəyişib
ay il qədər sürətlidir.
Yaşam nə isə bitmir.
Ancaq,
bu həyat
bir başda əbədi dayanmayır.
Bir duyğu,
bir ümid,
bir dərd.
İnsanı dərin düşüncələrə qərq edir.
Keçmişləri davam edən dünyadır.
Bir inam,
bir şübhə,
bir gerçək.
Gerçəyi öyrənmək istədik.
Sevinib, sonradan “eh” dedik:
Hər şeyi bürümüşdür
89

JAÑA QAZAQ POEZİASYNYN ANTOLOGİASY

yalan adlı fəlakət.
Belə olacağını kim bilirmiş, kim...
Hanı bizi gözləyən,
biz gözləyən nurlu yer?
Bir işıq,
bir qaranlıq dəyişir.
Günəş doğsaydı,
Ay gedərdi bir yana.
Diriyə bərəkət,
ölüyə iman ver.
Yaradan yalnız Tanrımdır!...
GECƏLƏYİN
...Bayır soyuqdur.
Hər zaman səsli-küylü şəhər,
nədənsə sönükdür.
Pəncərədən baxıram bayıra.
Tənha körpə ağac ttrəyir orda.
Mənim kimi baharımı gözləyər?
Bir adam nə qədər
dik dura bilər?
Birini gözləyib sabaha qədər...
Son şamları sönür boş küçələrin...
Göy üzündən baxır Ay heyrət ilə.
Alaca kəpənək qanad çırparaq,
pəncərəmi döyəcləyir yenə də.
Yuxum qaçdı, düşüncəli oturmuşam.
Dərd-kədər asılıb çiyinlərimdən.
Qələmim ucunda tıxanıb qalıb.
Tökülmür, dayanıb gözəlim şeir...
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YESENİNİN YURDUNDA
Kirəmitli evləri də,
özü də qədim ölkə.
qayın ağacı əyilib,
dörd yana salıb kölgə.
Qədim kilsə, sıx meşə,
hər bir şey yerindədir.
Qədimdəki tək xalq da,
arxalıq geyinmişdir.
Şeirlərini hecalayıb,
söyləyər rus kəndliləri.
Yeseninə bənzəməyə çalışıb
küçədə gəzişir neçə “sərsəri”...
Gözlərində hüzün, kədər,
sirrini öyrənmək istər.
Soba yanında bir uşaq,
gah oxuyub, gah əsər.
Xalqına “əlvida” deyib,
“uzağ”a getdiyi zaman.
“Yesenin dəlidir” deyə,
xəstələnmişdi çox adam.
Görən niyə taleyim
məni belə unutdu?
...Badəmə dərd doldurub,
öz-özümü ovutdum…
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Gitaranın səsiylə
qəlb buzunu əritdim.
“Aysedora” rəqsinə
özüm özümdən keçdim.
Dəli-dolu gəzdi şair,
şərabdan baş qaldırmadı.
Kədərdə elə boğuldu,
bircə gün ayılmadı.
Çarəsiz anam üzüldü
dəfələrlə əzildim.
Yaylığını örtərək
gözləri
yola dikildi...
Nəhayət yurda qayıtdım,
Köhnə gün unuduldu.
Rusun məşhur şairini
kimsə tanımaz oldu.
Mukaqalinin dərdi,
qədəriylə baş-başadı.
Cəmiyyətdən ayrılıb
o da sənintək yaşadı.
Alovlandın və yandın,
qələmdən yapışdı əlin.
Qapının önündəcə,
darıxır daş heykəlin...
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Əfsanə oldun xalq üçün,
parladın nurlu Ay kimi.
...hamının sənə ehtiyacı
var,
tənha dayanıb
qapı önündə
qayın ağacı...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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ELENA ƏBDİXALİK
(ELENA MƏCİT QIZI ƏBDİXALİKOVA) –

22 aprel 1970-ci ildə Qızılorda vilayətinin Jalaqaş rayonunun Möreli Şamenov kəndində doğulub.
“Taleh quşu”  və “Çinar gölü” adlı şeir kitablarının müəllifidir. Xalq arasında şair və bəstəçi olaraq tanınır. 1996-cı ildə
“Qazaxıstanın əməkdar mədəniyyət işçisi” adına layiq görülüb.
***
Xəyalımda bir qayıq var,

ona mindik.
Səssizliyin bir cüt qayıq kürəyini
birlikdə çəkdik.
Yaşadıq hər birimiz
iki tərəfdə.
Həyatımız
həbsxana,
biz isə əsirlərik...
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Əsirin deyəcək sözü yoxdur ki...
Yaşımızı qurudan,
dəstəkçimiz yoxdur ki...
Sözlər adlı apoleti taxaraq
gözlər – nəzarətçilər
çox sərt baxırlar...
Sən də, mən də
qulaq asarıq nəzarətçiyə.
Başqa gözdəki nəzakətə tabeyik.
Başqalarının fikirlərinə qurban edərək,
biz də küsdük sevdaya...
Könlümüzdə ürək parlar.
Bəzən duyub, bəzənsə duymadın sən də...
...Səssiz olaq.
Səssizlikdə bizsiz də
qədərimiz ağlayır...
***
...Mənim sənə rast gəlməm də mümkündür...
Sənin mənlə qarşılaşmaman da mümkün...
Görüşsək də, səni tanımamağım mümkündür,
naməlum birinə bənzəmən mümkün...
Tanış olsaq, danışmamağımız mümkündür,
Mənim dərdimi çəkməməyin də mümkün...
Salam verməməyin də mümkündür,
Gözlərində atəş görməməm mümkün...
Atəş görsəm də, hiss etməməm mümkündür...
Məndən xoşlanmaya da bilərsən.
95

JAÑA QAZAQ POEZİASYNYN ANTOLOGİASY

Adımı soruşmaya da bilərsən...
Mənim üçün darıxmaya da bilərsən.
Mən də qayıqlarda batıb qala bilmərəm.
Mənə şeir yazmaya da bilərsən.
Mən də şeirdə dərin qatlar aramaya bilərəm.
Bəlkə...
Könlümdə qaldı düşüncələr...
Sadəcə xoşbəxtlikdən rahatlığa qovuşur xalq.
Alnımıza Tanrımızın əliylə
qədərimiz yazıla bilər.
Ola bilər,
bu bəsit duyğu yanaraq sönsün.
Gerçəkdən sevə bilməsəm,
məni bağışla,
neynək..?
Eh, bunların hamısı heç bir şey deyil, bəlkə,
(Eh, səni unutmağım mümkünmüdür, a zalım,)
Gəl, unutmaq sözünü başdan sonadək silək!
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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KALMAXAMBET MUXAMETQALİ –

1975-ci ildə
Semey şəhərinin
Şubartau rayonunda doğulub.
“Gül” və “Gülünc ilə Tülkü” adlı kitabları gün üzü görüb.
MƏN
Tanımalısan qarabasmanı,
Ayıra bilməlisən, balam.
MƏN, Məhəmməd deyiləm,
Yalnız, Kalməhəmmədəm.
Dərdimi dilimə tökdüm,
Üzüm üzə bənzəməz.
Xasiyyətimdə bir qüsur,
Məhəmmədə bənzəməz.
Yaranışdan miyanəyəm,
Xalqa verəcək gücüm yox.
Xana hücum etmək nədir,
Hal sormağa sözüm yox.
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Devizim də çox qısadır,
Kiçik bir hesabdır sadə...
İndi kişi də çox deyil, İsatay!
Təkcə əfsanələr köhnə,
Bunu unutma, körpəm.
MƏN, Məhəmməd deyiləm,
Yalnız Kalməhəmmədəm.
Könlümü sevindirmişəm,
Ümidini gülərək kəs.
Bənzərliyimiz varsa da,
tənhalığmızdan keçməz..!
JANNA D’ARK
Qurtularkən kinli düşüncələrdən,
görünür qıyıqgöz Ay...
...Odu tonqala atan,
necə fikirli çıxar..!
Həyatın mənası həyat özüdür,
Ondan başqa bir hədiyyə gözləmə.
Bəs nədir sığmayan güvənə, gücə? –
Pozulmuş şüurmu?.. Yoxsa, vədəmi?
Onun dəyəri budur:
sevmək! Və toxunmamaq!
Kimə zövq verər görən,
yanan saçı qoxlamaq?
98

YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

Gülər, gülər nadanlara,
bir ah çəkib, yasa batar...
Külək vurar, ortalıqda
ovuc qədər kül qalar.
Dözür, hey dözür vicdan,
hayqıranda gerçəkdən,
kirpikləriniz sulanır,
Gözünüzü bağlamayın!
Verə bilmədi o,
pıçıldayıb,
son ağılı İnsana:
- ağaclar dibində,
çevrilər meydana ...
Son ağıl İnsana:
– ağaclar öz dibində,
çevrilər meydana...
(Təranə TURAN (RƏHİMLİ) çevirib)
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AZAMAT ESALI –

13 mart 1978-ci ildə Cambul vilayətinin Talas rayonunun S.
Şakırov kəndində doğulub.
M.H.Dulati adına Taraz Dövlət Universitetini bitirib.
Uluslararası “Şabıt” şeir yarışmasının ödülünü alıb.
XOŞBƏXTLİK HAQQINDA ŞEİR
Dünən
taleyin quşu
qondu mənim başıma.
O zaman ədabazlar toplandı dörd yanıma.
Xoşbəxtlik də talesizlik kimidir.
Ədabazlar yığışıb
zəhər qatdı aşıma.
Zəhər içdim, kötöy oldu yediyim,
lakin
xoşbəxtdir şeirim..!
Xəyala dönəcəkdir şeirim.
Sonra eləcə...
Məni heç... amma heç sevindirmədi.
Gözlərimdən yaş axıtdı.
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Daha dünən qonmuşdu,
bugün uçdu zavallı...
Xoşbəxt olan aləmləri ağlatdı.
Dünən gələn tale quşu
bugün getdi.
Alnımın kədəri qalın,
beş barmaq enindədir...
Kədərlənsən, xoşbəxtlik gəlib başına.
Deyirlər ki, dəyişir zaman.
Fəqət, buna inanmıram, inana bilmirəm.
Qondarma davranmaq nəyə gərəkdir?
İstəmirəm! İstəmirəm!
Talesizlər mənim qədər sevinib,
xoşbəxtlər mənim kimi
kədər yaşamalıdır...
ƏMANƏT
Şeir yazdım...
Canım sıxıldığı üçün,
ya da elə həvəsliyəm
deyə,
yazmadım, vallah!
Mən onu əmanət almışam
Artuqali,
Bavırcan,
Seriklərdən.
Şeir yazdım...
Usandığım üçün yazmadım inan!
Xeyli vaxtdır zəhmətini çəkirəm.
Kağız ilə qələmi
Tanrı özü mənə əmanət edib!
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Əmanətə sadiqəm!
Məni dinc qoymayan dərdim də budur...
Şeir üçün həyatımı qurban verərəm.
Çölləri dolaşaraq ölərəm, dostum!..
Tanrım özü alnıma
dəliqanlı dolaşmağı yazıbsa
əgər,
sevərək yaşayaram
ölənə kimi...
Hamının istədiyi
bu deyilmi, əfəndim?..
XARAKTER
Xoşuna gəlmədim.
Xarakterim yaxşı deyil,
bilirəm,
bilirəm, canım.
Hamının qarşısında kiçilib
arxanda dayana bilmədim.
Məmurları
tənqid etdim acımadan.
Beləcə
özüm üçün neçə yolu bağladım.
İnadcıl xarakterim
üzümə durdu çox vaxt.
Bitirməli olduğum işimi
inadla bitirmədim.
Xarakterim özümə düşmən kəsildi.
Bir çoxunun yaxasından tutdum.
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Ədabazlıq etmədim
insanların yanında.
Həyatda
məni daşlayan
xatirələr də yoxdur.
Özüm
xarakterimdən kötək yeyirəm
bir-bir.
Şeir adlı
sirdaşımla dərdləşirəm.
Hirsimdən
yaxşılıq görməsəm də,
Xarakter lazımdır
hər bir insana,
xa-rak-ter!..
***
Şeirdə musiqi yoxdur deyənlər
		
çaşmasınlar qoy!..
Musiqitək səslənib neçə-neçə şeirlər!
Şeirlərin sirrini hardan bilsin kötüklər? –
İkiayaqlı topal, ikiqulaqlı karlar?
Şeirin öz ruhu var, musiqisi var.
Lakin hamı duya bilmir.
Əgər duysaq,
on səkkiz min aləmi,
kor olsaq da,
görərdik.
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Şeirlərdə
musiqi var.
Çox gözəl!
Amma anlamaq üçün
ağıl gərəkdir öncə.
Sınıq qəlblərə dərmandır –
Şeirlərin
bilinməyən şəfası var.
Şeirlərdə gözəl musiqi var.
Azalmasın xarüqələr.
Bədən yarasını
həkim müalicə edər.
Gəl, şeirim, gəl.
Biz isə
könül yarasına bir əlac qılaq...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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SAYAT KAMŞIGER –

1 may 1978-ci ildə Semey şəhərinin Kezensu kəndində doğulub.
Hazırda Almatı şəhərində yaşayır.
Abay adına Qazaxıstan Milli Pedoqoji Universitetin məzunudur.
“Möldir Bulak”(“Təmiz Bulaq”) jurnalında çalışır.
“Serper” ödülü laureatıdır.
“Sarı gül”, “Ürəkdən gələnlər” adlı kitabları gün üzü görüb.
Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin və DGTYB Məsləhət Şurasının
üzvüdür.
BAKI İLƏ SÖHBƏT
Bəxt güldümü üzünə –
Nağıl aləmi kimi?
Eldən elə uzanan
Bulud karvanı kimi...
Qarşında yüz gül bağçası,
Üzün işıqtək yanır...
Bakım, sənin dərdin var:
Qarabağ deyə sızlayır...
Düşüncəyə dalıram,
Gərilirəm uçmağa...
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Səni rüzgar yellədir,
Məni şeir qucmada...
Şairin taleyi: oxumaq, yazmaq...
Tarixinin məhək daşı yoldadı...
Sənintək olsaydım, daha nə xəyal? –
Şirvanşahlar özü boyda kurqandı..!
Ürəyim cuşa gəldi,
Əhf eylə, çöx görünsəm...
Bakım, sənin yanında,
Xəzər kimi sərbəstəm...
Birlikdə güclüyük, Bakı,
Qucaqla məni, sar, bugün.
Bu beş günlük dünyada,
Səndə keçdi üç günüm..!
“Qantarğanı çıxarıb”,
Qədər bizi topladı.
İliymədək isitdi,
Bakının yanar odları..!
(Əkbər QOŞALI çevirib)

ZAMAN
Görürəm, ömür gedir,
İllər qalır arxada.
Qəlbsə öz işindədir,
Nadinc uşaqtək, atam.
Təki ürək döyünsün,
“Tık-tık” illər səs salır.
Zaman ötür, ürəkdə
Hər ildən bir iz qalır.
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Eh, sizdən nə götürüm,
Ömrün sınaq illəri.
Siz hökm eləyənsiniz,
Biz səadət pərvəri.
Zaman bizi sınasın,
Görün ürək nə deyir;
İnsan ömür yolunda
Gah güclüdür, gah zəif.
Vaxt bizə həm sınırdır,
Həm də ki, həyat eşqi.
Axtarıb tapaq sirrin,
Ahıl çağında kaş ki...
Arzu qanadlarında
Günlər ötür, il olur.
“Tık-tık” saat səslənir,
Ürək zamanla dolur.
ALMATI
Zirvə... mehin həzin pıçıltıları,
Burda əsrlərin bilməcələri...
Və şəhər islanır axşama doğru,
Görünür ulduzlu göylərin yeri.
Tələsib dönürəm uzaq səfərdən,
Şirin xatirələr üzür qəlbimi.
Deyirlər: “Burada hava çirklidir”,
Mən isə uduram onu bal kimi.
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Dağlar sıralanıb keşikçilər tək,
Gəldin bu şəhərə... dirənər baxış.
Onu dövrələyib Alatausu,
Bir qala misallı möhtəşəm, alqış!
Almatı qızları – dünya gözəli,
Qeyrət simvoludur burda oğullar.
Şütüyür maşınlar küçələr boyu,
Şəhəri bürüyür səs-küy, çağrılar.
Almatım – zamanın möcüzəsisən,
Üfüqdən üstünə şəfəq yayılır.
Başkənddə yaşayan adamlar belə,
Fəxrlə, həsədlə sənə boylanır.
Dövrəndə böyük çöl, dağlar, irmaqlar,
İyirminci əsri qoydun arxada.
Səni prezident öyüb, qoruyar,
Səni xoşbəxt günlər gözləyər müdam.
Qoy səninlə olsun əmin-amanlıq,
Təmiz duyğularla yaşadaq səni.
Sənə minnətdaram, sənə borcluyam,Sən xoşbəxt, bəxtəvər elədin məni.
( İbrahim İLYASLI çevirib)
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KAZIBEK ŞAXAN –

Çağdaş qazax ədəbiyyatının istedadlı nümayəndələrindəndir.
Onun poeziyasında özünəməxsus dünyagörümü, dünyaduyumu var.
Şeirlərində dünyanın dərki özünü tərk etməkdən keçir; dünyanı
müşahidə edən müəllif həm də onun bir hissəsidir... ( – O eyni zamanda həm zərrə həm də kainatdır...)
İSTANBULDA QIŞ
Dünyanın o üzü də, bu üzü də Okeandır
Sən sahildəsən, quşlar vurnuxur,
qağayılar, albatroslar, əməkçi liviyalılar.
Qaldırıcı kran balıq iyli qayğılardan
qatılaşmış liman havasını piltə-piltə doğrayır.
Tramvay relslərinə açılan kafeyəmi baş vuraq?..
Ora da tünlükdür, hərçənd
bunun İstanbul qışından sonra getmək istədiyim
Karib mətbəxi ilə rəqabət aparan “menyü”sündə
balıq yoxdur.
Mən güneyə qaçıram...
“Vızıldayan yaşıl güllədən”...
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***
Göylərə baxıram mən yorğun-arğın
Və hiss eləmirəm cazibəsini.
Hələ olmadığım sahillərin də,
Vurğunu olduğum şəhərlərin də.
Mən qəm talmudunu tullayacağam,
Deyilmiş kəlamlar nəyimə gərək..?
Bu andan sevəcəm vidalaşmanı,
Bir vaxt yuxuları gözlədiyim tək...
Ulduz gecəsinə dönüb dənizdə
Rahatlıq bularam mən dalğalarda.
Onlar söyləyəcək
Dinclik hardadır? –
Azadlıq hardadır
Məhəbbət harda?..
***
Yağışdan sonra...
Budapeştdə...
Təravətli, təmiz idi
və ayaq səsləri çox asancana
ən hünrdür damlara gedib çatırdı...
***
Buzlarla üzükləşmiş
uzaq bir göldən gələn,
Bir dekabr Günəşi
aynamı “döyəcləyər”.
Üzüyün qənşərində
giriş-çıxış yerində,
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Mavi, isti qar altda
onun mutlu evi var...
O yüngüldü buluddan
Səmadan doğruçuldu;
Beyrək baxan ulduzlar
Hər nazına qul oldu...
Xəyalları örtərəm
Mən qar sıcaqlığıyla;
Yaddaşımı bəzərəm
Sevdalar ayazıyla...
Dekabrın Günəşi
toxunmalarda parlar;
Ərimiş şüşələrdə
tənha ulduz izi var...
Mən tənhayam...
***
Günlərdən bir gündü və hər ikiniz
Xəyala dalmışdız, o bilmirdi ki,
Sən bunu bilirsən –
Hesabat verməyən gözəlliklərin
Sonunu duymursuz siz hər ikiniz
Yalnız su səddiylə ayrı salınıb
Siz xəyal edirdiz bir-birinizi.
O gün...
Ayaq ucunda
yatmışdı xöşbəxt köpək,
kəpənəyə dönmüşdü
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ağ qara yuxularda.
Göy qurşağı üstündə
gəzirdi qaranlığı.
Aya nəğmə deyirdi
və buludda gizlənib
sayırdı üfüqlərdən
yüksələn laynerləri...
Soyuq damlardan baxıb
küçə yalaqlarında
vitrin və fanarların
istisində
qaynaşan,
insanların tarixini oxurdu.
Bu meydanlar
sığal çəkib kralların başmağına.
O kirli döngələrdə
qaldıraraq yuxarı əsrlərin tozunu
məscidə gələnlərə laylalar oxunubdur...
qocaların söhbətləri eşqinə
dul qadınların əziyyətləri eşqinə
və buraya gəlib çıxmış
iki aşiq eşqinə..!
Siz isə aramla çay içirdiniz
büsbütün vurulub öz dərdinizə;
ilıq zamanlara şükür deyirdiz,
onlar sadiq illər bəxş edib sizə.
Heç də hiss etmirsiz – ətrafdakılar
xəstədir, sizə olan sevgiləriylə
bir də təəssüflə
çünki onların
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kiçik dünyasıyçün doğulmamısız...
Amma günlərinə işıq yağdıran
darıxmadan uzaq o anlar üçün
sənə çoxlu-çoxlu minnətləri var.
Saatlar zamana “tələs!” söyləmir,
lap az vaxt qalıbdır imtahanlara...
və siz pıçıltıyla belə deyirdiz:
“O təkdir.
Hər cür dəbdəbədən, dostlardan uzaq,
indi dizlərini qucaqlayaraq
o məni düşünür xiffət çəkərək”...
Şübhə yox, o indi qəm içindədir,
qağayı və dalğalarçün xiffət eyləyir.
Görmür tənha üzən gəmiləri də,
onun kədəri də sizdən az deyil...
O üzündə okeanın,
Sizin... Kiano...
və üzüb keçirdi Günəş
Aydan sevgi dilərək...
TOYDAN SONRA
orkestr dayandı, soyudu zallar,
qonaqlar dağıldı mənzillərinə,
qar, keçən axşama bir layla çaldı.
vitrin işıqları, parlaq fənərlər
və şamlar
hər kəsə istilik verir axşamlar
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misilsiz işıqdan doğulan bir ruh
güzgülərdəki çimildəşib tapar özünü
zülmətin sabaha uzantısında
tale işıltısında
yolundan dönməz
qapı-qapı dilənməz
və iman gətirər hər birisinə…
qapı çərçivəsini
əriyən zolaq tək
zülmətdən qapar
və qar, hər yanda qar
kəsilən pıçıltılar
kiminsə unudulan səsi
saralmış kitab səhifəsi
səhifələr arasınadakı tük
yazılar üstündə mum izi
tiraj, ölkə, cild növü, illüstraror, redaktor
və kiçicik “özkeçmiş”...
(Elxan ZAL QARAXANLI çevirib)

114

YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

NAZİRA BERDALI –

1980-ci ildə doğulub.
Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
“Yağışlı gecə”, “Sevən ürək”, “Gözəl aləm” şeir kitablarının müəllifidir.
2014-cü ildə mədəniyyət sahəsində dövlət təqaüdünü və B.
Momışoğlu adına “Batır Şapaqatı” ödülünü qazanıb. Həmçinin
T.Aybergenov adına ədəbiyyat ödülünün laureatıdır.
Televiziyada çalışır.  
***

Payız.
Hava limanı.
Ürəyim narahatdır.
İndi sənin uçağın
hava limanına enərsə,
neylərəm?
Qədər bizi yenə də
qovuşdurmayacaqsa,
indi gedəcəksənsə,
biz niyə qarşılaşdıq?
Bir narahat payızda,
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mənasız axşam vaxtı
sən gülmüşdün üzümə.
Qeyb olmuşdu köhnə dərd.
Altmış iki damarımı qovaraq
çalınmaqda olan musiqini
necə hiss etdim, necə?
Əgər sənin gedəcəyin gerçəksə...
Əgər sənin başqadırsa məkanın,
gözlərimi niyə həbs etdin, niyə?
Bilirəm, bilirəm, sən çox gözəlsən...
Amma illər artıq sənsiz ötüşür.
Bir günüm min olur.
Gəl, gizlənim qucağında.
Bəlkə də, son dəfə...
isindi canım.
Bir damla yaşa dönüb
Kirpiyindən asıldım...
Hər şey bir başqa cürə olmalıydı bizimçün...
***
Aləm yuxudadır...
Yuxudadır çöllər.
Laylay deyib yatızdırıram səni.
Balacalar mənim üçün
çox dəyərlidir.
Gözbəbəklərini rahat yumsunlar.
Sən Ayımsan,
Günəşimsən,
Ulduzumsan.
Üzün çox şirindir.
Ən gözəl anlar:
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qayğısız, qəmsiz
körpəni yelləməkdir.
Yat, balam, yat, balam.
Rahat olsun zamanın.
Arzusu budur, diləyi budur,
hər bir atanın, hər bir ananın.
Ölkəni sevərək böyü.
Atanın söylədiyi laylayla.
Balaca, səni bağrıma basıb
qorumaq istəyirəm hər şeydən.
Aclıqdan əl açıb
dilənməsin balalar.
Müharibəni görüb
çəmən kimi solmasın.
ağlamasın körpələr.
Aləm yuxudadır.
Yat, balam.
Anan sənə baxıb sevinir.
Sənə görə
dünyanın bütün uşaqlarını
sevərəm geniş ürəyimlə.
Səhərlər telini oxşayıb
səni oyandırar Günəş işığı.
Həyatın dəyəri sadəcə sənsən.
Rahat yatsın körpələr.
***

Qar olub
uçub gələrəm.
Çölləri, uşaqları… qəbirləri
qucaqlayıb
qış rəqsini oynayan
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qar olub uçub gələrəm.
Kimsəni sevməyən…
Pəncərəyə gül çəkdim.
Bu naxışlar – duyğunuzdur!
Məndə isə duyğu qalmayıb, ürək…
Ah, nə qədər qəribdi –
koram, həm də ki, lalam,
yenə gözələm amma…
Ağ nurludur görüntüm.
Ağ qəmlə gəzirəm dünya üzünü.
Mənim dadım suyun dadı.
Nə turş dadar, nə şirin,
Tuş gəlməz heç şirinin.
Mənim dəyərim təmizliyi yelləməkdir.
Niyə belədir? –
Bilmədim səbəbini.
Mən qeybdən yaradıldım.
Başqa heç nə bilmirəm.
Heç kimə gərək deyiləm…
Mən soyuqdan qorxmaram ki..! –
Çünki özüm soyuğam.
Göydə doğulmuşam.
Baharda öləcəyəm…
İndi isə kəpənək kimi dönərək
qar olub uçub gələrəm…
***
Daha bir gün...
Daha bir gün yaşandı.
Gecə
oğru kimi gəlib pəncərəmi döydü.
Kimsəsiz səssizlikdə yalnızam.
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Səhnənin pərdəsi örtüldü.
Biz aktyoruq!
Müğənniyik!
Şairik!..
Oynayarkən ağıllıyıq.
Oynayarkən cəsuruq.
Oynayarkən gözəlik.
Oynayarkən yaxınıq...
“Yer” adlı böyük evi
kirayə tutub yaşarıq.
Masanın üstündə soyumuş yemək,
çaydan, çiçək...
Darıxsan, gecəyarısı gəlib
şüşəni tıqqıldat!
Tamaşaçı olmayan salon kimidir könlüm –
boş qaldı, bomboş...
İşıqlar söndü.
Təmizləndi makiyaj.
Hələlik!
Növbəti bir gün daha...
O günü də gecə məğlub etdi.
Sadəcə dörd divar
(Xatirələr tabutu...)
Bundan sonra oynaya bilmərəm.
Bağışla!
Məni bu rol yordu...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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KURALAY OMAR –

1983-cü ildə Doğu Qazaxıstan vilayətinin, Zaysan rayonunda
anadan olub. 2004-ci ildə S.Amanjolov adına Doğu Qazaxıstan
Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsindən məzun olub.
2006-ci ildə “Jalın” dərgisinin   Tölegen Aybergenov ödülünü
qazanıb. 2007-ci ildə X Uluslararası “Şabıt” Şeir yarışmasında
birincilik qazanıb.
2008-ci ildə “Ağ qar”, 2014-ci ildə “Məndəki səssizlik” adlı şeir
kitabları gün üzü görüb. Hazırda Qazaxıstan TV-də çalışır.
***
Bilmirəm
yoluma əngəl oldu hansı batil inanclar?
Özümə toxundu inadcıllığım,
zərərim toxundu özümə.
Nə sirrim söylənilir, nə kədərim,
Sizdəki səssizlik – ağa çıxarmaq,
Məndəki səssizlik əfv eyləməkdi.
Məncə elədir,
elədir alın yazısı...
Alına yazılana tabe olluq, anlamasaq da..!
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Səssizlik öldü yenə,
ağır nəfəs alaraq...
Sizdəki iç çəkmək – yalnızlıq,
Məndəki – darıxmaq...
Ayaza, buza da dəyər,
qəlbimə soyuq qəm doldu;
Dalğaların çatdırdığı
səsiniz üşütdü məni...
Sizdəki soyuqluq – ümidi ağlatmaq,
Məndəki – ünvansız...
(Əkbər QOŞALI çevirib)

***
Ağ qar yağır, ağ qar,
qara sirrimi anlatdım,
Aşağıya doğru uçaraq,
düşdü yerə...
Dümağ qar olmaqdı arzum,
fəqət,
ayaq altda əzilmək istəmərəm...
Ağ qar yağır, ağ qar,
yox, o, bəlkə göz yaşıdır, göy üzünün?
(bəs mən ondan niyə çəkindim, niyə?)
Mələkdimi gövdəsindən sıyrılan..? –
kibirlənən və qorxmayan Tanrıdan...
Ağ qar yağır, ağ qar –
ağ ümid, apağ arzular;
Gerçəkləşmədən ağ kağızda qalanlar...
Qar kimi könül versən yetər mənə,
Yaradan.
121

JAÑA QAZAQ POEZİASYNYN ANTOLOGİASY

Siz, ağ qarın qismətini keçirməyin,
Ağ qar – ağ könüldü,
bitməz bəlkə suallarım...
Varlığımı gərməkdədi şeir bugün...
Ağ qar, elə mən də, sənin kimi
yağmaq,
göylər kimi ağlamaq istərəm
amma qara torpağa düşmək istəmərəm...
istəmərəm.
***
Hamımız sonunda nöqtəyik.
Bugün üçün xoşbəxtlik istəyirik.
Gərəkdirmi
yalan dünyanın həvəsi, sərvəti?
Oraya apara bilməyəcəyik heç birini.
Qəbrə qoyulan ən son çiçəyi də.
Canımla birlikdə tək şeirim gedər.
Yazılmış saf damlaların səsində
sual mələyi günahlarımı deyərkən,
şeir pıçıldayaram.
Mələklər anlayar qəlbin dilini.
Cənnətə üz tutar şeirlərim də, canım da.
Dost qazanar
insanı da, quşu da, heyvanı da.
Sonra oyanaram cənnətin səhərində.
Tanrının qar kimi ağ inancını daşıyaram.
Hələ ki o anın təlaşındayam.
Günlərim itdi.
Səhər unut, axşam unut.
Əl yelləyər uzaqdan
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çox arzu, çox umud.
Himayəsində böyüdüb yetişdirdi.
Allahını unudan insanları.
İnsan deyə anladı,
bəndə deyə əfv etdi.
Qələmə dönən Tanrı yollarını,
bəzən kağıza köçürürəm…
***
Tapılmadı canımın dayanacağı.
Bitmədi qismətin sualı.
İpisti anlara inad,
gözümə isti yaş dolar.
Səssizcə ah çəkərəm.
Kölgəm
“getmə” deyə yoluna düşər.
Hıçqıra-hıçqıra ağlar,
Min dəfə çalışar səni izləyim deyə,
Ayağıma sarılıb yalvarar sonra,
“Geri dön” – deyə.
Yenə görüm deyə,
dəyişdi məkanın.
Nə zaman,
hansı gün,
necə taparam?
Belədi ovqatım, belədi durum...
Hiss etdinmi,
Düşənin – kölgəm,
ağlayanın – qəlbim olduğunu...
(İntiqam YAŞAR çevirib)
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JANAR ƏBSADIK
(JANAR RAHMANBERDİ QIZI ƏBSADIK) –

1981-ci ildə Qızılorda vilayətinin Siyeli rayonunda doğulub.
2012-ci ildən Qazaxıstan Milli Televizyasında çalışır. Uğurlu əsərləri dövlət yayınlarında yer alıb. 2001-ci ildə keçirilən gənc şairlərin “Şeirin yazı” yarışmasının birincisi olub.
2014-cü ildə “Duyğular mövsümü” adlı kitabı gün üzü görüb.
AYLI ƏFSANƏ...
Sən sakit Qara Dənizsən,
Mən sənin dalğasız qəlbini oydum.
Canın titrədi.
Küləksiz gecədə, Ay işığında
Ayla birlikdə
sənə nəğmə söyləyən
dəniz qızı mən deyildimmi?
Məni özündən qısqanırsan.
Sonra mənə boş-boşuna cəza verirsən.
Boğazıma damğa vurursan.
Udursan cansız vücudumu.
Aylı dünyanı söndürüb,
təsəlli vermədən şeir oxuyursan.
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Gümüş ölçülü vücudum yanır.
İşıqlı göz kürəsi
dənizin altına düşüb
bir yosuna bağlanır.
Sən də
bir gün o yerdə,
dəyərli göz yaşlarınla,
ağlamadan udularsan.
Ağla, daha güclü, ağla.
Bəlkə günahlardan təmizlənəsən.
...Əsrdən sonra,
quru yerdə,
parlayan yaqut göz qalar.
O gözlərin içində
sən olacaqsan yəqin!..
İKİMİZ DƏ KÖLGƏYİK
İkimiz də
qara rəngdə olmayan,
gündüzlər tez-tez,
gecələr az görünən
kölgə kimiyik.
Azalmayan, dolmayan.
Əl çəksək, qovuşmarıq.
Yaxınlaşsaq biz əgər,
əriməyən atəşə,
üşüməyən soyuqlara,
birləşməyən, ayrılmayan,
buludlardan görünməyən,
eşq yanğısından qorxmarıq.
...İkimiz də kölgəyik.
İşıqlara sevinən.
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Şərtsiz oyun oynayan.
Bir nöqtədə dayanmayan
Bir qorxu var
sonra sonsuzluq…
eyni anda,
iddialıyıq.
Bir-birimizdən fərqliyik.
Bir-birimizə qarşıyıq.
Bir-birimizə ehtiyacımız var.
Bu dözülməz vəziyyətlə
ən sonu,
Qeyb olarıq, xəbərsiz...
Gecə.
Divar.
Qaranlıqda minbir kölgə dalğalanır.
Və bir ürpək xəyalət...
Axirətin səsi gəlir...
Səssizliyin məngənəsindəyəm.
Hərəkətsiz qalıram.
isinmək çətin olur.
Hər gecə belədir –
Üzüntülü və susqun tamaşa.
Və
kölgələrin oyunu.
Bizim kimi...
QEYB OLMAQ
Dümağ xəyal kimi
qalın qar düşən,
süd kimi uşaqlıq illərim..!
Düşən qara
ilk dəfə şeir yazıram sanki.
Yaddaşımda nənəm və babam...
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Gecə... – kənd gecəsi...
Köhnə ocaq qalanıb.
Köhnə evi
qəlbinin istisiylə qızdırmışdı.
mənim babam.
Geri dönməz zalım vaxt – köhnə nəğmə.
Ağ qarları əzirəm,
hələ də tovlanıram.
könlümü isidəcək
nənəm, babam yoxdur artıq.
Budur fərq..!
Paklığa inanan canım varmış, –
gəncmişəm.
Yaxşılığa qarşı
çıxmışdır bu şəhər.
Öz qanunlarını öyrədib,
uddu məni.
Özümə kömək edə bilmədim,
İnsanların fikrinə ibadət,
Həqiqəti öldürdü.
Yalanlar dil uzatdı.
Yordumu? Yoruldummu?
...Bu şəhərdə hava yoxdur...
Ya da
mən özümü boğuram...
SƏNƏ “YOX” DEYƏNƏ...
Dünən də yoxdun, bu gün də...
Bəs sabah?
Mənim bu qəlbim,
lalə açan bir atəşdir.
Şamandan şəfa tapmayan
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bu dərdimə,
yazdığım şeirimlə,
bir təhər sinə gərrəm.
Dostum da,
düşmənim də görmədi,
Duymadı səni bir kimsə.
Məndəki ayna ürəkdə
özün özünü seyr et.
Kağızın üzərindəki
Maraq dolu xəyalsan.
Həqiqətimə deyil, qayğıma,
oyanıq halıma deyil,
dərdli röyama düşkünsən.
Sən bəlkə,
Yer üzündə deyil,
sadəcə
mənim könlümdə
yaşayacaqsan.
Mənim mələk şeirlərim
sənə gözü kimi baxsa da, yenə,
yenə tutsa əlindən,
qüsursuz heykəl kimi
varlığını mərmərdən
düzəltsə də xəyalım...
Titrəyib
bir yağışlı payız axşamındaca
“yox” deyərsən soyuq üzlə, inanardım. –
Adın Həsrət olmasaydı...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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TOLKIN KABILŞA (ŞAHARBEK QIZI)–

“Şabıt” Uluslararası şairlər yarışmasının ödülünü alıb.
“Canımla yalnız yaşadım üzüntüylə...” kitabının müəllifidir.
Sabit Ulıkpanulı, İndira Elubayeva kimi ünlü bəstəçilər onun
sözlərinə musiqi bəstələyib.
***
Söyləyib gücünü səssizliklərin,
həsrət nurlu gözləri döndəribdi axşama...
Bəlkə həyat xoşbəxtlikdir, doğrudan,
onunçün həyat belə qüvvət verir adama.
Qədərimin doğrusuna çataraq,
Tanrımıza küfr eyləməməkçün,
gizlətdim çəkdiklərimi, gizlətdim.
Ürəkyaxan arzumu gizlətdim insanlardan.
Görüşmədiyimiz günlər, xoşbəxtlikdirmi, zalım?
Qaranlığı örtə bilməz bu yalnızlıq,
Bəlkə göyün üzünə söyləyərəm dərdimi.
Mənim incə, günahsız qəlbimi tutub saran
			
xoşbəxtlik –
o məsum gecələrdirmi?
Günəşə anlatdım istəklərimi,
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Baxışımı al şəfəqə döndərdi.
Pəncərədən boylanıram: kim gəlir?
Tanrım mənə nə göndərib –
kim bilir?..
***
Söylə, dərdlimi olur
payız yazılan şeir? –
Mənim könlüm üzülməz.
Qəlbimə qəlb olmadın.
Qeyb oldu biz deyən anlar.
Ömrüm boyu
bir xoşbəxtlik tapmadım.
Söyləmədim sirrlərimi mən sənə,
Sevincimi oğurlayan günlər keçdi.
Qəlbimiz döyünə-döyünə qaldı,
Üzümdəki gülüş yalan…
Bu nə həyatdır, adam?
İnanmayın yalanların gücünə!
Şaxtalarda ölməyən
qəlbimdə bir gülüm var.
Neyləyim,
yaxşılıq axtarıram.
“Həyat bir sınaqdır”
deyib babalar.
Ruhumda şeir,
gözlərimdə “təəssüf” vardır.
Hər şey, hər şey sizing olsun,
Məndə həsrət və duyğu olsa,
könlüm başqa bir şey diləməz daha...
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***
Cavabı olmayan bir sual var.
Ulduzlar var.
Gələcəyin gülümsəyir.
Gülərək sirr oğurlayır
bəzən qədərdən.
Mən Günəşəm – qəlbi nur, ruhu parlaq,
Həyat mənə heç sönməyən işıq verdi.
Canım ilə hiss eyləddim parlaq işığı,
Mən deyiləm, işıq saçan Günəşdir.
Gecələrlə görüşməyən iqbalımı,
soruşacaq Yaradanım, o bilən işdir.
Bütün aləmlərə nur saçsın deyə,
Yaradan hər qəlbdə işıq yandırdı.
Gecələri heç sevməyən bu halımla,
Yaşaram sonadək, - ömür andıdır.
Ruhun burdan gedəcəyi bəllidir
sirrlərimi bilən bir aləm vardır.
Qoy qəlbimlə Günəş kimi işıq saçım,
Yaşa həyat,
bizdən sonra gələnlər vardır..!
***
Şeir aradım bütün keçən günlərdə.
Üzüntümü kimə söyləyəcəyəm mən?
Hər gülüşümü gizləyər üzgünlüyüm,
Baharam mən,
göz yaşlarımı Günəş sevir.
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Kim bilir,
canımdakı qovğaları?
Kim bilir,
qəlbimdəki atəşləri?
Mən bu şeirlərə
borcluyam yenə.
Yenə onlar oyanmağı
bəxş edib mənə.
Həsrət ilə keçər mənim hər günüm,
ümidimi necə itirərəm mən?
Bəlkə yağış kimi yağmaram, ancaq,
atəş kimi qəlbim yanar, bilirəm.
Mən bir bahar kimi yaşayacağam,
Göylərdə yağışla dərdləşəcəyəm.
Qədərin bəxş etdiyi qənimətin qədrini,
şair olmasaydım, bilərdimmi? – bilmirəm…
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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AKBEREN ELGEZEK –

24 yanvar 1980-cı ildə Almatı şəhərində doğulub. Qazaxıstan
Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Dövlət “Darın” Gənclər və “Altın
Qələm” ödüllərinin laureatıdır. “Kölenke kubiri” (“Kölgə fısıltısı”), “Şeksizdiktin sırtındağı şam” (“Sonsuzluğun üstündəki
şam”) adlı şeir kitabları gün üzü görüb.
SİS
Qayğı mənim dərdlərimdən yaradılıb.
Çöllər sisdir, dumandır...
Sisin, dumanın dibində
mələklər gəzir.
Cənnət nuru damlayır qanadlarından...
Səbrimdən ayrı qala bilərəmmi mən?
Zamanın nuru damır saatın əqrəbindən.
Yeni doğulan körpənin
“inqə” səsi boğuq çıxar.
Qönçə ətiri duyulmaz.
Şübhə dolu düşüncənin qurbanına çevrilib,
Sözlər, ağızdan çıxmaz.
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Gözü çatlaq fırtına
nə qədər dəhşət saçar.
Ağappaq sis gələr, duman çisələr.
Əgər bu sisin şüuru varsa,
orada bir boş qazax kəndi var...
Vəfasız yaxınlarıma sığınıram...
İşıq qırıntıları tökülür başıma.
Kor sis və Mən...
“Mən” demişəm, deyəsən...
Mənim sisdən fərqim yoxdur,
Kül olmasın başıma...
KALEYDESKOP
Yaradan küləyi sənətçi yaradıb,
Yellənir oynar budaqlar.
Xəyalla göydə gül yetişir.
Qara torpaqdan qar çıxar!..
Dilərsən,
cavab suala dönər.
Vücuduna məkan olar havalar.
Havaya uçan nəğmələr
səs-küylə dolub axar.
Yaxın yer uzaqlaşar.
Yığılan qum-daş gedər.
Zülmət dolu qaranlıq,
dəyişib, mas-mavi işığa dönər...
İstərsən,
sözlərin bir maddə olar.
İnandığın dostunsa
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düşmən cildinə girər.
Qat-qat buzlar,
alov olar, yanar atəş şəklində.
Qul dediyin, bəy olar.
Var dediyin, yox olar.
Ardından
ulayar bir Qurd..!
Darıxarsan.
Vaxt dayanacaq.
Əcəldən çıxan nur gülüb,
başından daş tökər.
Tale quşu silkinsəydi bir...
(Söyləsəm nə olacaq,
söyləməsəm nə?..)
Göy üzündən bəstə yağar.
Şəfqət zamanı
açılan göyçək ağızdan,
kəpənəklər uçub gedər...
DAMLA İLƏ DAŞ
Bu gecə, gecə deyildi.
Ay baxırdı rahat-rahat.
Daşdı,
daş üzərində uzanıb
damla küləklə pıçıldaşırdı.
Bir damla göz yaşı –
boş xəyalətdir!
Bilməm, nə görüntü, nə məlalətdir..?
Heç mən də həqiqət deyiləm, bəlkə.
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Bəlkə yad birinin yalan fikriyəm.
Damlaya dönən
gözümdəki yaşdan
qəm yemədən, qayğı çıxır.
Damla kimi düşən daş
öz özündən keçmiş işıq kimidir.
Burnum çəkib gətirir
saç boyası ətrini.
Saçlar hiyləgər, boyalar oyun..!
Anla!
Gözyaşı da, çox ağırdır, çox,
özü boyda qaranlıqdır – böyük damlalar...
Bilirəm, gecə də gecə deyildi.
Gecə damarlarımın axışını duyuram,
Duyuram və yazıram:
özüm də gerçək deyiləm,
fikirlər gömülən məzarıstanam.
Göz yaşı sönəcək, göz yaşı,
Sözlər pozulacaq kimidir, sözlər...
Qara torpaq dərisini
atıb əynindədən çıxaracaq ölümsüzlər.
Bu gecə, bu gecə gecə deyildi.
Duyulur son səslər, çatıram, çatıram...
Darıxır bir xəyalət, darıxır,
Damlalar içində batıram, batıram...
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***
Hardan gəldim?
Haradadır mənim qanadım?
Kim bilir, gövdəmdəki Can adını?
Sadəcə, bir məndə olan bu duyğu,
görəsən,
kimlərdə, necə olardı?
Gülümmü? Gülümmü? –
Eşidilməz, güldüyüm.
Bilirəmmi? Bilirəmmi?
Bilinməz ki, bildiyim.
Düşüncəmin hansı göydə gəzdiyini,
Ağlın özü görməz, buludu görür.
Danışıram, duyulmuram,
bəs bu səs yerinə “görünən” nədir?..
Səsimdən duyulur rüzgarın ağılı.
Yavaş-yavaş pıçıldaşar,
Mələklər Birliyi adlı xaniman...
Baxarsan ki, uçan uçub, qalan yoxdur…
Bəs əl uzadımmı
Göyüzünə bir az da?..
Bu əl mənim deyil, əl –
qaraağac budağıdır.
Bugün daha
Peyğəmbərlərin kitabı oxunmaz.
Üşüdümmü, ay ellər, üşüdümü bədənim?..
Yoxsa dan işığıdır, üşüyərək titrəyən?
Soyuq sözdən dil titrərmiş, bilirəm…
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Həyatdaykən
gül görməyən bir gözəl
nur içində gəzirmiş!..
Odurmu ölən? Ölən mənəmmi?
Kimmiş, kim?..
Əzəldən açılmayan sirmiş.
Uçmaq istədim!..
Qanadsız olduğumu bilsəm də,
körpə kimi ağlaram...
Uçmaq istədim!..

(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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ERLAN JUNİS –

7 noyabr 1984-cü ildə Almatının Cambul rayonunda doğulub. M.H.Dulati ad. Taraz Dövlət Universitetinin Dünya dilləri
fakültəsinin Dil və ədəbiyyat bölümünü bitirib. İxtisasca filoloqdur. Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Dövlət “Darın”
Gənclər ödülünü qazanıb. 2012-2013-cü illərdə dövlət təqaüdünü
alıb. 2001-ci ildə “Jır-Perzent” (“Mahnı-uşaq”),   2011-ci ildə
“Kiyeli Tünderdin Dugası” (“Qutlu gecələrin duası”), 2013-cü
ildə “Hauas” (“Həvəs”), 2014-cü ildə “Gausar” (“Kövsər”),
2015-ci ildə “Ümüt Jırları” (“Ümid mahnıları”) şeir kitabları
gün üzü görüb.  
BƏZƏN DÜŞÜNÜRƏM...
Bəzən düşünürəm
Gerçəkdən həyatda varmıyam?
Yarpaqmıyam,
topraqmıyam?
Damlaların birisiyəm bəlkə mən,
yoxsa, kitab içindəki sətirəm..?
Bəlkə qəlbi hüzün dolu biriyəm,
ümiddən və həsrətdən yanılmışam...
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Həyatsevən birisiyəm yoxsa mən
Mənəmmi murad alıb, hər əsrə sarı uçan..?
Düşüncə dedikləri bir boşluqdurmu, Tanrım?
gəzib, baxıb danışmaram, susaram.
Gerçək üzlü xəyalam,
Aşiq olmaq istəyərəm bəzən də.
Yoxsa mən bir qızılgüləm ya quşam?
Özümə tanış gəlirəm ya yadam?
Bir gözəlin xəyalındakı çöhrə,
sabahların kədəriyəm yoxsa mən?
Bəlkə də varam həyatda
bir qaranlıq küncdə, zülmət bucaqda.
Parladımmı o gözəlin gözlərində,
döyündümmü ürəyində yarımın?
Bəlkə varam cəmiyyətin hesabında,
Növbədəyəm... hansı ilə, neçə günə...
Yaşamaq da istəmirəm bəzən belə,
Həqiqətən varammı mən bu həyatda?..
Çarəsizin, övliyanın... yolçuların
ağdan arı xəyalını
çıxarmaq istəyirəm,
çıxarmaq istəyirəm.
Ey, insanlar, siz söyləyin
Bir tanıyan varmı məni içinizdə?
Axı hardan gəldim, nəyin köçündə?
Günəşə saray, Aya qala tikdimmi?
...Bəlkə, şairəm, kim bilir,
Dünya ah çəkərkən peyda olmuşam..?
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BOZ
...Aydınlıq bir yer görünürmü qarşıda?
Yoxdursa, dur, düşürəm!
Mən əyləncə yerlərində,
Bütün o meyxanələrdə
Öz kədərimi töküb,
dərd içirəm!
Qarşıdan gülərüzlə,
sevinc dolu gözəl gələr,
Maestro-dost
Qəhqəhəylə: “Şair gəldi!” səslənər!
Şair gəldi deyib şərab tökər,
Qız dodağı kimi şərab.
Qarson qızın utancaq gözlərində,
Parlar gözlərim...
“Peşman olma!” deyər xəfif baxışım,
Səssizlik –
övliya,
söz toxunuşdu...
Maestro – dost
“Yetimlər”lə başlar,
“Kirvə” inlədər!..
Ağladır hər şeyi, inləyir dünya,
Boz ümid, boz düşüncə, boz xəyal,
Lap mənim kimi şeir yazmaz dünya,
Mən də dünya kimi yazmaram heç vaxt!
Yaza bilmişdim,
yazmışdım,
günahkar olmuşdum,
susub elə hey çalışan...
Aləmin bu nəzakəti
güclü olması da namusdan, ardan…
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Ey, gözəl qızlar, şeir oxuyun,
İçimdəki həvəs boş yerə ölür...
Qorxursa şairlər əgər qorxursa,
Demək, bir gözələ rast gəlib artıq.
artıq yetər, söndür, işığı söndür!
Zəif olub yazdım,
…kədərləndim,
Axı darıxmışdım,
Axı sevmişdim,
Bezdim, bağışla,
Hər şeydən, bezdim, dostum!
Ürəyimin qanını dibinə qədər içdim,
içdim göz yaşımı,
“Ən böyük şair” adlanaraq içdim,
İnanmadığım halda özüm!
İçmirəm artıq meyxanələrdə,
Götür məni uzaq, uzaq yollara!
...İşıqlı bir yer görünürmü qarşıdan,
Parlaq bir ürək varmı qabaqda?
GÖZ YAŞI
Vasvası duyğularla yaşadığım anların
buludu ötüb keçməkdə başımdan.
Mən yüksəkdə dayanmağı öyrəndim,
gözümün bir damla yaşından,
uşaq həvəsiylə yellərin oynadığı
boz çöllərdə.
Bahar yağışı vaxtı
yadımdadır ilk göz yaşım axdığı,
Bircə damla zəhərini qədərin
o vaxt hiss etsəydim kaş,
hiss etsəydim…
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Necə çətin olacaq
o damlanın əvəzini ödəmək.
Hiss etsəydim
aləmin dəyişəcəyini,
dəyişəcəyini şeirin…
Bir ömrün bu qədər gödəkliyini,
Göz yaşı axanadək
O yaş – bir zülmət gecə,
dümağ nurdan yaranmış,
damla düşdü...
Yer titrədi!..
Torpağın o üzü dəyişdi:
dəyişdirdi çiçəkləri, quşları, ürəyi...
Sözün də artıq
Kaş bilsəydim qayıtmayacağını
köhnə halına,
Qopacağını əsrdən!
...Öyrəndim beləcə yüksəkdə dayanmağı
Gözümün bir damla yaşından.
Sonra...
Dağlar da ağlamış,
Boz çöllər də ağlamış,
Kimsə soruşmadı niyə,
Səbəbini bilmədi bir adam da.
Onlar da dəyişdi,
Dəyişdi şeirlə birlikdə...
Bir göz yaşı damlasını izləyərək gəlirəm,
gəlirəm o, köhnə sisli illərdən.
Yaşasam da başqa kədər,
oğurlanmış illəri aramaram bir daha;
Məni bir də ağlatma, ağlatma, asimanım!
(Təranə TURAN (RƏHİMLİ) çevirib)
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GÜLNAZ FAYZULLAQIZI –

21 sentyabr 1980-ci ildə Güney Qazaxıstan vilayətinin Otrar
rayonunun Şauildir kəndində doğulub. 2001-ci ildə Xoca Əhməd
Yasəvi adına Uluslararası Türk-Qazax Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsini bitirib. 2001-ci ildən həmin Universitetdə işləyir.
2001-ci ildə Sultan Vələdin əsərlərini tədqiq edərək, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. “Cəlalləddin Ruminin həyatı və əsərləri” adlı kitabı gün üzü görüb.  
MƏNƏM
O!..
Yağış çağırarsa səni küçədə,
yəqin et o, mənəm gözləyirəm tək.
Ya qarlar üst-üstə qalaqlansa da,
qəlbən inanıram, mütləq gələcək.
Fırtına qoparsa, sizin küçədə,
“Sevmirəm” deməkdir, təsəlli üçün.
Yox əgər xəfifcə meh tərpənirsə,
Öpüşə qərq olur o nazlı üzün...
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Qarşına saralmış yarpaq çıxarsa,
Demək, rast gəlmisən solğun izimə.
Göy üzündə parlaq şimşək çaxarsa,
O mənəm, küsmüşəm alın yazıma.
Səhər pəncərənə düşən o şehlər,
Sənə ünvanlanan şeirlərimdir.
Qəlbinin gözüylə oxu onları,
Sevgindən yoğrulmuş sətirlərimdir.
Küçədə ağaclar tumurcuqlasa,
Mənəm gözlərini qırpmayan ağac.
Quşların səsini eşitsən birdən,
O mənim şərqimdir, sevdana möhtac.
Qarşına qasırğa çıxsa, o mənəm,
qalmışam xəyallar içində, gülüm.
Əlini uzatsan taparsan məni,
İtərik xəyallar köçündə, gülüm...
ARADIM SƏNİ
Bayram gecəsidir.
Açıqdır göyün üzü.
Payızın quru soyuğu üşüdür.
Ətrafımda hər kəs sevinclidir,
Saysız ulduzlar göydə parlayır.
Dostlarımla əylənsəm də,
könlüm sənin yanındaydı.
Bayramını qutlamaqçün
tələsə-tələsə yığdım nömrəni.
İnsanlar içində gözlərim
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səni axtardı.
Ancaq tapa bilmədi.
Gecə saat on bir oldu…
Hər şeyi buraxıb evə qayıtdım.
“İnsanın ucalığı dözümüylə ölçülür”.
Üzüm gülər, içim alışıb-yanar.
Yarpaq ağacdan düşüb saralan kimi
həsrətdən saralırmış insanlar.
Bu dərd üçün kimi günahlandırım?
Bir şəfası tapılarmı dərdimin?
Sənsən şəfası onun... amma sən də
qəfəsə atdın duyğunu, atdın.
Ağlından keçsəm, həyəcanlanma…
Gəl, aşiqi sevgisiylə suçlama.
Başqa birisinə nəsib olaram…
… Bax ürəyim sənə aid olsa da…
İkimizi ikiyə ayıran yollar “özəl”.
Qovuşdurmaz bu həyat,
qovuşdurmaz tale də.
Könlümün yarasına
şeirimlə məlhəm ollam,
Sən də şeirim ol,
Gəl, həmdəmim ol.
AĞ BULUDLAR
Ağ buludlar xəyalımda uçuşur.
Sirlərimi kürəyində daşıyaraq,
üzür göylərdə...
Ağ bulud
çəkişir yad küləklərlə.
Yağdırası yağışı yox,
yağmadan yol alıb gedir.
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Mənim dərin sirlərimi
bulud karvanı
önünə qataraq
aşdı təpədən.
Ağ buludlar,
mənim bəxtim sizə aid olmaqdadır…
“Əlvida!” deməyə dilim gəlməyir.
Sirlərimi yaxşı-yaxşı saxlayın,
ağ buludlar, saxlayın.
Əgər
insanoğluna bir faydası
dəyərsə,
istəyimi yerə səpin yağmurla.
Ağ buludlar
bir-birini qovsalar
mənim böyük istəyimi
yer üzünə bərəkət tək ələrlər...
BƏXT HAQQINDA
Ümidim vardır bəxtdən heç kəsilməyən,
Soruşdum onu canlı ürəklərdən asan.
Birisi dedi: Bəxt yoxdur həyatda,
Doğrudur ki, onu boşuna axtarmısan.
Biri dedi: Bəxt nə deməkdir, özün bilirsən,
Kədərdən uzaq “uşaqlıq” adlı yaradır.
Bəxt göylərdən enəcək bir topa deyil,
Onu səbir, dözüm özü yaradır.
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Birisi dedi: Bəxt deyilən öz əlindədir,
Başqasından arayıb, dostum, boşuna gəzmə.
Bəxtim deyə dəyər versən nəyəsə,
Nə kədərdən, nə də qədədən küsmə.
Deyirlər ki, səssiz, dərin düşüncəyə dalaraq,
“Bəxt”i hər kəs yavaş-yavaş ömrünə düzə düzər.
Bəxt demək pak duyğudur, şəffaf, hüzünsüz,
Bəlkə də əlin tutar amma dadı bilinməz.
Uzaqlaşdıqca xəyal və dolaşdıqca tale,
həyat sənə yaxşı adlı nə verə bilər?
Diqqətli ol, canım, addım-addım get,
Əyri yolda başına iş üstünə iş gələr…

		

Bəxti yerdə axtarma,
bəlkə də
göy üzündə
tapacaqsan sən onu
ən sevincli anında...
Xeyirli olar
deyə
güvənərsən,
nə bilim,
çalış ki, xoşbəxt anlar
aldadıcı olmasın
bir-birinin yanında...
(Gülnar SƏMA (QASIMLI) çevirib)
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ULARBEK NURĞALİM –

1983-cü ildə Çində doğulub.
2004-cü ildə atayurdu Qazaxıstana köçüb.
T.Jurgenov Qazax Milli Sənət Akademiyasının Kino-teleteatr yazarlığı fakültəsindən məzun olub.
Sonra Astana şəhərindəki Qazax Milli Sənət Universitetində,
“Sənətbilimi” fakültəsində magistratura təhsili alıb.
Hazırda bu Universitetdə çalışır. “Kerağıs” (“Tərs axın”) və
“Bolmıs” (“Varlıq”) adlı kitabları gün üzü görüb.
YAY GECƏSİ, YAYLAQ...
Bu yaylaq, hey, bu yaylaq…
Otları titrəyər.
Ana inəklər qayıdar otlaqdan.
Qara qoyunlar
yaylağın sərin gecələrində
balalarını əmizdirib,
uzanıb da gövşəyər.
Ruhu quşu utandırar,
süd kimi parlaqdır.
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Zülmət qaranlığın
yırtığını yamayar...
Tanrım,
verdiyinə razıyam.
Ey, Jalbızdısayın sərin gecəsi…
Bu dünyada,
könlüm aşıb-daşır.
Özgə çölə könlüm aldanarmı, heç?
Soyuq Ayın işığı
soyuq bir bulaq tək axır çöllərə...
Ağ ipək buludlar...
Altay yüksəklərində
saf bir həyat möhürlənmiş ağlımda.
Yaylağın bu rahat vaxtında,
Geniş dünyanın qoxusunu
rahat-rahat uduram…
ALTAY, QIŞ, HƏSRƏT...
(I)
Ayazına girərsən.
Çöllərdə
bizim bilmədiyimiz.
istilik var orada.
Burnunla udarsan,
saf və gözəl qoxusu
enər ciyərlərimə.
Dümağ qırğı atın addımlarıyla,
şıram düşər üzünə neçə-neçə təpənin.
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Quşbaşı qar ələnir, gecəmin üzü kimi,
batır qızararaq qırmızı Günəş.
Gülümsəyir gecəgözlü, gülümsəyir amma ki,
gənc qızın ayaqları sızıldayır soyuqdan...
Gənc qonağa şəfqət dolu baxışlarını göndərir,
Tənha evin kirprikləri titrəyir sırsıradan.
Ayaz dodaqları sərxoş eyləyər,
bir dəcəllik duyğusuna qapılıb.
Ay nazlanıb, gövdəsini açaraq,
bulud üstə qıvrılaraq uzanıb.
Nə xəyaldı, nə də gözəgönməz,
çolpan doğdu, gənc çoban, yerinə keç.
Aybuynuzlu keçini qurd yemiş,
Röyandakı Ay üzlü qız, boşuna deyil.
…
Öpər, öpər üzünü dağların sübh ayazı,
əlini əl istisi, qəlbini sevgi saxlar
(Sevgilər isti saxlar).
Uzun hörüklərinə
Günəşdən nur ələnər.
Nazlanar pozulmadan
bəzəkli hörükləri.
.............................................
Xəyalıma oxşadıb quşların qanadını,
qucağımda əriyir xəyali “qar qızları”...
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ALTAY, QIŞ, HƏSRƏT...
(II)
Ağlımdan heç çıxmayır,
qocaman Altayın buzlu xəyalı.
Soyuq silah,
xışıldayan buz
sarıb dörd bir yanını.
Qəzəbləndiyi zaman
Altay güclənib.
Hürən itin dili
ayazlardan üşüyüb.
Qıvrılır durduq yerdə,
ağ dəvənin hürgücü.
Başındakı tale quşu qeyb olur,
enib axurlara dolur ayazlar;
qorxunc qurdsa
burnunu çəkə-çəkə vurnuxur.
Çöl altında nə həyat var? – bilsəm deyə,
mən özüm də, dağ döşünü alt-üst eylərəm.
altını üstünə gətirərəm.
Ay buynuzunun itiləyib
qaçan dağ qoçlarını
buludların dərinliyinə təpərəm.
Yelə quyruğu süngü kimi buza bataraq,
önə keçər qələbəliyi yaran gənc ayğır.
Zirvələrdən qurd ulayır - uzaqlara baxaraq,
Qurd ulayır gözü Aya qamaşır…
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Yolunu çaşdırmadan əsir gecə rüzgarı,
Şair,
bu dağ qoynunu necə vəsf eyləyərsən?
Gənc qızın məni gözləyən səsi qədər,
Qar üzündə dolaşan dumana əl eylərsən.
(Gülnar SƏMA (QASIMLI) çevirib)
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RAHAT ƏBDİRAHMAN
(RAHAT ERMƏK OĞLU ƏBDİRAHMANOV) –

17 yanvar 1979-cu ildə Karaqanda vilayətinin Qarqaralı rayonunun T.Avbakirov kəndində doğulub.
E.A.Böketov adına Dövlət Universitetinin məzunudur.
2006-cı ildə “Gözəldir mənim dünyam”, 2009-cu ildə “Ruhumun
yazılı nüsxəsi”, 2014-cü ildə isə “Ürəyim” adlı şeir  kitabları gün
üzü görüb.
SAAT
Səni düşündüm...
Saat səkkizin yarısıdır...
Xəyal quşumun üzü
alma kimi qırmızıdır...
Harada yaşayırsan,
mələyim, sən, əcaba?
Hər iki tərəfin
ağ işığa qərq olub.
Səni düşündüm,
səkkizə beş dəqiqə qalır...
Dünənki xəyal,
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əzizim, köhnə xəyaldırmı?
Xəyaldakı rəsmlər
içimdən keçdiyi zaman
dərhal uzaqlardakı
çöllərdən qayıdaram.
Səni düşündüm,
gecə saat ona
beş dəqiqə işlərkən...
Könlüm səni baharlara aparır.
Səssizcə gəz, gözəlim,
Ümidimin atəşini
yandır, nə olar, yandır...
Səni düşündüm,
saat ondur.
Başına dərd gəlincə,
vaxt yavaş-yavaş keçir.
Qürurlu görüntünü dəyiş,
nə olar, dəyiş.
Səni düşündüm
on birdən beşə qədər.
Düşündüm altıdan
axşama qədər...
Sən deyə,
vurur qəlbim saat kimi,
Bundan başqa,
qədərimə nə edə billəm?
Səni düşündüm,
bütün gecə.
Budur qismətim,
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budur taleyim.
Könlüm bunu hiss edir.
Yaradandan razıyam,
mənim əzizim.
Bütün ömrüm səni
düşünməklə keçir...
STANSİYA
Stansiya kədərli bağça kimidir,
İnsanlarla doludur içi, çölü.
Ayrılanlar əl yelləyir.
Qovuşanlar gülümsəyir...
Hər şey
bəlirsiz günün
görüntüsü kimidir.
Qəlbdəkinə sirr deyilir.
Duyğunun hamısı fərqlidir.
Mən də anlayıram...
Soyuq düşüncələrlə...
Şüur, nə edəcəksən?
Bir gün sən də
qatara
oturub gedəcəksən.
Mən isə şəhərdə
kədərlə birlikdə qalacağam.
Məni yandırıb-yaxan
həsrətlə dalaşacam.
Yenə şikayət etsəm.
Qəlbi hüzünlər basar.
Bitər sevincli nəğməm.
Yeni şeir başlaram...
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Stansiya mənimçün
kədərli bağça kimidir.
İnsanlarla doludur içi, çölü.
Baxsana,
stansiyanın da rəngi
solğundur...
Baxsana,
düşüncələr soyuqdur.
Ey, Şüur fırtınası, nə edəcəksən?
Bir gün sən də
qatara oturub gedəcəksən!
XOŞBƏXT OL!
Savaşlarla keçir büsbütün zaman,
Bizim əhvalımız gülünc deyilmi?
Mən bir daş taparam, özcə başıma,
sənsə bəxtəvər ol, başqa nə deyim?
Yaxşı-yaxşı bağla yaralarını,
Bir olsaq, dar olmazdı
üzüklər barmağımıza
əl-ələ, göz-gözə yaşamaq varkən,
uzaq düşməyimiz nə mənasızdır…
Yaxşı!
Mən günahkaram!
Günah məndədir.
Həqiqətən qeyb olur acı dərdlərim!
...Başqa bir xəyalı qucaqlayaraq
yata bilmirəm.
Bundan sonra
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əvvəlki tək ola bilmərəm...
Son ümid, son işıq, son addım.
Onun üçün könlümü
ağlıma alışdırram!
...Mən hələ ki...
Eh, mən –
Sən məni boş ver...
Təki sən ağlama, bu mənə bəsdi...
Özüm dözüm məktəbində
müəllimin kötəyini yemişdim...
Əzizim, mən bir yolunu taparam,
əlbət...
Əzizim, sən xoşbəxt ol!
Sadəcə mənimlə...
UNUTMAQ
Anlamsız günlər mənim ağlımı silkələrkən,
susmaz yenə adına Qəlb dediyimiz,
heç susmaz..!
Sənə bağlı fikirlərdən qaçmaqçün,
küçələrdə dolaşaram hər axşam!
Dərdləşərəm zilqaranlıq şəhərlə
Qəlbimə ağıldan şeir tökülər...
Xatirimdəki günlərə
yaxalanıram yenə...
Ümid də təsəlliyçün xatirə buraxmadı...
Qədərim təntidib, çaşdırdı məni.
Səni səbəbsiz yerə çəkib gətirir ağlım.
Xatırladır bütün nəğmələr səni...
158

YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

Əzizim, mən gözlərinə baxarkən,
bütün aləm dönüb bizə baxardı...
...Bu anları aydınlatmaqdan ötrü,
uzun əllər sütundan şam asardı...
Oysa, “səninlə birlikdə yandım,
birlikdə sönərəm
Ayrılmaram heç səndən...” deyə,
çox keçmişdik bu küçələrdən.
O evdəki xatirələr,
bu evdə də mənimlədir.
Şirin günlər yadımdadır, əlbəttə!
Həqiqətən, sevdiyimçün nə etmədim ki?..
Sevənləri kim suçlayar, axı kim?..
Duyğu adlı bir saflığaa gömülərək,
gecələrdə çox xəyala daldım.
...Aynada öz özümə baxsam da,
sən ağlıma gəlirsən, bu nə bəladır?
İçimdə baş qaldıran bir ümid...
Küçəyə çıxaram
səni görməkdən ötrü, bunu bil.
Öz-özümü unutdum,
bilirəm ancaq,
“Səni unutmaq”,
bu əsla mümkün deyil...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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BAXITGÜL BABAŞ –

1981-ci ildə Atırau vilayətində doğulub.
X.Dosmuhamedov adına Atırau Dövlət Universitetinin Filologiya
fakültəsində bakalavr və magistr təhsili alıb.
ІХ Uluslararası “Şabıt” şeir yarışmasının “Qran-Pri” ödülünü
qazanıb. Bir sıra uluslararası və bölgə  şeir yarışmalarında ödüllər qazanıb. “Sağınış kaldı közimde” (“Həsrət qaldı gözümdə”)
adlı şeir kitabının (və audio albomun) müəllifidir.
***
Mən Günəş ölkəsini
əbədi məkan seçmiş
xoşbəxtlik çiçəyiydim,
Tək sənin gözlərində
tumurcuqlayıb açmaq,
təkcə sənin qəlbində
qərar tutmaq istərdim.
İçimi qəm-kədər yediyi vaxtda
səninlə qarşılaşdım –
gözlərimi sehirləyən kəpənəkdin,
adamım..!
Axı, sənin kimi
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kim sevdi məni?
Kim sığındı mənim kimi, de, sənə?
Ömrümüzün boş keçən
günlərindən dərs alıb
Göydən enmiş gümüş tülə bürünüb
yaşayaram, canım,
Bu qısa ömürdə
bil ki, səninçün
dünyada heç görünməmiş
bir həsrətlə darıxaram…
“Mən çiçəkdim, tacım bəyaz, gözüm nur,
Sən bilərsən,
əgər istəsən,
bəxtim olarsan.
Sən bilərsən, tərk edərəm, istəməsən” –
Bu, Tanrının səbrimə yazdığı sözlərdi, yar...
***
Yadımda qalmayıb nə vaxt, hansı gün,
Qarşılaşdım birdən, qəfil səninlə.
Qızılgülə dan işığı süzüləndə,
Səbrim səssiz yatan yerdə...
Ağılsız arzuma, fikirlərimə,
qəhrəman oldu adın.
Bir təkan toxundu mənə,
açıldı açarsız qapım...
Nə çarə, dəli duyğular
Ac gözünü tezcə çəksə.
Həsrət qaldı gözümdə,
duraram ağlayaraq.
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Ya sən?..
Xoşbəxtlikmi?
Nədi bu –
Çarəsizlik
ya qayğı?
Səssiz qaldım, çarəsiz.
Həyat, bu burda qalmaz –
can qəmsiz, ürək yarasız...
Yetim külək tezdən əsib
qəm olub qəlbə dağıldı.
Yenə kədərli yalnızlıq
qayıdıb mənə sığındı...
***
Dünəndən qəmdi, dostum,
Mən də dustağıyam bu – sən gəlməyən şəhərin.
Sən gəzməyən küçəni,
açmadığın qapını,
taleyimi
qoyub gedəcəyəm,
Vecimə almayacağam
aləmin söz-sovunu;
Bir yarpağın gözlərinə köçəcəyəm.
Dostumdu bu gün mənim,
dostumdu dəli rüzgar.
Başqa da heç bir şeyə baxmıram və baxmıram.
Nəğmə deyir pəncərəmin çölündən.
Səni kimə qısqanıram, bilmirəm.
Yenə də içimi yedi bir şübhə...
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Köhnə dostumdu xatirə,
Naxış salıb ikimizi bəzəyər.
...Mən bir gün gedərəm
sənli şəhərdən,
çəkilər ən son nəfəs...
Uçaram göylərə, əlimdə qapqara qızılgül tutub,
Qapqara qəm... Rüzgar durar
			
yolumda...
Canım, bax, o zaman qəbrimə gəlmə..!
Bu şəhərə göstərmə göz yaşını!
Ürəyində şeir kimi yırğala,
Görmə məzar daşımı...
Alov edib canımdakı çınqını
yarpağın gözlərində...
Sonra...
sonra sənin qəlbində qalım...
***
Bir zamanlar rastlaştığım şöləm mənim, ah, şöləm..!
Bu dünyada tapılmayan işıltınla gözlərimi yandırdın.
Neyləyə bilərəm görən səninçün?
Görəsən əlimdən nə gələr mənim?
Bizi kim bağışlar görən –
yolumuzdan azarsaq?
Bağışlarmı göy üzü?
Ya buluda qoşulub qaçan Günəş bağışlar?
Ah, bir bilsən özümü mən necə qorumuşam...
Dəyərdən düşən ömür
şikayət dinləyərmi?
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Nə qədər acıdır,
kimsəyə
söyləyə bilməmək ismini..!
Duyğulanır sözündən qəm hopan rəngim,
Dodaqlarım zümzümədə, ah çəkər qəlbim...
Bomboz idi Yer üzü, al-əlvan çalıb gəldin,
Göz yaşı dinməz... qələmin
qəzəli olub gəldin..!
On səkkiz yaşdakı tək, canıma təzə can gəldi,
Ah, necə sevdim səni – duyğularım alovdilli..!
Sən sönmə, amandı, yar..!
Həyat kədər doludu...
İllər öncə rastladım –
Üşüyürdüm, ocaq oldun...
***
Artıq anladım hər şeyi,
anladım artıq...
Gözlərimə xam xəyallar dolduğunu,
yenə də tərs yozduğumu...
Zirvələrə bənzətmərəm
atılana göz işləməz o yüksəkdən.
Bulanıbdır bulaq –
canım,
göllənib göz yaşlarımdan…
Qəlbimi qoruyammadım,
arınanmadım qayğıdan...
(Yenə dünən sevgiliydik.)
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Bu gec gələn ağlımdımı,
Yad olmuş yaxınımdımı?
Günahkarmı, suçlumu o..?
Niyə axtardım axı adamlarda düzlüyü?
Niyə gözlədim axı qeybdən gələn sözü?
Verib varlığımı kədər selinə,
Könlümdən bir mavi göyərçin uçdu...
Tanrım, cəhənnəmin hardadı sənin?
Cəhənnəm oduna atım özümü.
İçim oddur, çölüm alov,
artıq anladım hər şeyi.
Anladım artıq...
(Təranə TURAN (RƏHİMLİ) çevirib)
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ERBOL BEYİLXAN –

1974-cü ildə Monqolustanın Bay-ölkə (Bayan-Ölgiy) vilayətinin
Üç Oyqır kəndində doğulub.  
Şeirləri müxtəlif antologiyalarda dərc olunub. Ədəbiyyata qatqılarına görə Monqolustanın “Altın Arma” medalı ilə təltif olunub.
Üç şeir kitabının müəllifidir; habelə   adlı audio albomu (“Biz
Ekimiz”) gün üzü görüb.  
BİR BUDAQ ÇİÇƏK
Bir budaq çiçək – Aydan yüksəkdədir.
O çiçək varkən, Ay necə də gözəldir,
gecə parlaqdır.
Mənim canım – qızıl buynuzlu maraldadır.
Maral isə, kədər dolu gözləriylə qəribdir.
Bir budaq çiçək – sarı rəngli həsrəti bildirir.
Düşüncə – dərya...
Gövdəm – dəniz dalğalıdır.
Quşların səsi, dənizimdə çox yorğundur.
Bu gurultu
səssizliyimi doldurarmı, görəsən?
Bir budaq çiçək
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alıb əllərimdən azadlığımı.
Çox gec dinlənilib, çox –
bitməz mənim nağılım.
Dəvasız çiçəkdən keçən dərdimi
necə yaxşılaşdırram?
Nə olacaq sabahım?
Bir budaq çiçək –
həm dərdim, həm kədərimdir.
Ay arzuya
çatmaq üçün əl uzadıram.
Mənim çiçəyim həm qəlbimdə,
həm şeirimdədir.
Həsrət olaraq qalsaydı dərdim...
BİZİM TƏRƏFLƏRDƏ BULUDLAR AĞLAR
Bizim tərəflərdə buludlar ağırdır,
Yumru-yumru çökərlər.
Düşüncəliykən gülmək
hər kəsə çətindir.
Həqiqət gülür, nədir səbəbi?
Yumru-yumru böyük buludlar,
ayrılarmı, külək qovsa?
Xalq geriyə dönüb
yerləşərsə əgər?
Qutlu olarmı, sərt yurd?
Təpə-təpə buludlar köçürlər.
Çəkinir dağlarım.
Bölgədən-bölgəyə yurd köçüb.
Kədərlənir bağlarım...
Ey, qara buludlar, yağış göndər!
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Ağla, buludlu kədərim!
Ürəyimdə yara çoxdur,
...Könlümdə yağışlarım...
Bulud düşüncəm yetkin.
Gecə yavrusu – yuxu ağırdır!..
Dağ kədərim çox yüksəkdədir,
Bizim tərəflərdə buludlar ağlar...
HƏYAT BUDUR
Gün endi güneyə,
çiçəklər açdı.
Quzeydə kölgələr boğulub qaldı. –
Bugünün səhəri beləydi çöldə...
Təbiətə baxsan, gözün doyardı.
Amma..
anasını gözləyərkən
yuvasında ağzı açıq öldü
sərçə balası.
Qəlb sızlayar...
Səssiz getdim.
Həyat budur, nə var burda əbədi? –
Ölmüş sərçə balasından çəkinmədən,
sabah
daha qürurla
gülümsəyər
doğan Günəş...
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QIRIŞIQSIZ ÜRƏK
Kilidlənmiş köhnə dərdi təzələmə,
təzələnsə, çöllər ağlar.
Şairin dili duyğunu bəzəməz,
Yalnız gözə anladar...
Köhnə adamam mən,
Xəyalım dağlardadır.
Oxuna bilinməyən düşüncələrim
ağır yüklər kimidir.
Köhnə məktublar tək saralıb hamsı.
Həsrət böyüyər, ah çəkər ətraf,
Bülbüllər şeirtək uçdu, şeirtək!..
Gülümsədi şüa yayan al Günəş,
Ay məktub yazdı mənə...
Buna dayanmaz ürək!..
Göydə deyil,
Yerdədir mənim doğma məkanım.
Qədimdən qaldığıyçün əsla,
əsla paslanmaz.
Qəlb həsrət yuvasısa, ordan
qopuz səsinə bələnmiş
nəğmə axar...
Nə edim, bir dənəm, qalarsan bir gün,
Dillən, ey incə ürək, niyə düşdün yerə sən?
Zaman açan qırışlar silinməzdir, deyirlər,
Qırışıqsız ürəyim, ağladın... ağladım mən...

(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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ƏNVƏR BİMAĞAMBET –

17 dekabr 1980-cı ildə Manqışlağın Şetpe kəndində doğulub.
Uluslararası “Şabıt”, “Xəzər-dostluq dənizi” şeir yarışmalarının ödüllərinə layiq görülüb.
“Jetimtoğay Japırağı” (“Jetimtoğay yarpağı”), “Oğılandı Jırları” (“Oğlandı nğmələri”)  adlı kitabları gün üzü görüb.
GECƏ İLƏ
HALLALLAŞMAQ
Sənin ömrün
şam kimi əriyir.
Qədərinə
bir anlıq
geri gələ bilsəydim?!..
Gecə
niyə vidalaşdıq,
bilmirəm.
Mənim qədər
səni sevən kimsə yoxdur,
bilirəm.
Tanrı təkdir
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amma
Tanrı yaradana
yalnız olmaq günahdır...
Gecə,
sönən ümidlərin yanmazmı?
Son dəfə qoy öpüm,
hər şeyin acığına.
Yalnız qalmaq
yazılmışmı alnına...
Bədbəxt gecə...
Duyğusu çoxdur.
Bə niyə söndü?
Yaxşı olmağa
halı yoxdurmu?
Qəndili olmayan
şamdan kimi
başını
boş köksümə dayayıb
əriyir gecə...
AYA SALAM
Ayın on dördündən salam olsun.
Qar kəpənək kimi qonur yola…
Ayı görən sağlam olar deyiblər,
Bizim üçün
bu gecə son gecə olmasın.
Ay anlatdı…
Kor canımı müalicə eylədi.
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Bu gecə düz taparam, axtarsam.
Gecənin içinə sinmişdir qaranlıq.
…Tənha məzar başında yalnız uşaq
Yaradana ovuclarını açdı.
Geniş çöllər...
İşıq
südtək axır.
Bir istəyin
baş tutmadan gedirsən.
Nəhayət gələcək, gələcək o...
Gözləsənə, ey qərib,
gözlə sən...
“CANI YASA TUTMAQ”
Soyuq qaranlıq arasında
parlaq bir işıq yoxdur,
inanırsanmı?
İnləyib ağalasam da,
qayıtmırsan.
Gerçəkdənmi buraxıb gedirsən, zalım, məni?
Tanrım, gerçəkdirmi bu? –
Dillənib “Yalandır!” desən, nə olar?
Çəkiclə vursan belə, səs-səmir çıxmayacaq.
Bəlkə artıq gərəksizdir? –
Vücudum əzilib.
Ürəyin içinə sığmadan,
uçan quş, can dediyinə inanırsanmı?
Sən buraxdığın vücudum torpaqdır.
O zavallı getdi...
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Tayını buraxıb gedən vəfasız Can,
“Ruhum” deyə söyləməyə, haqqı da yoxdur!
ZİYARƏT
Hey, dünənki yağış…
Dağımı ləkə-ləkə edib getdi.
Türbəni ziyarət etdim mən.
Yenə də duamı
xalqım üçün etdim.
Danışır…
Darmadağındır daş məzar.
Bilirəm,
daş məzarda yatır, gənc uşaq…
“Mən qəflətən həyatı buraxıb getdim”.
“Sən tələsmə”, deyir mənə.
Buraxma!
Bu qəhrəman –
simgəsi var silahın.
Ölsə belə, getmək asan deyil.
Ovuc qədərdir bu hovuz məzarı.
Ana kimi yetişməyib
gözəlim.
Əbədi qayğısı
qəlbimi əzir...
Kimin sırası gəlir.
Zəngin məzarını kirlətmişdir.
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Həyatdır bu...
Başı qara...
Sonu ağappaq...
Ölüm də gerçəkdir.
Onu ayaqlayıb keçə bilməzsən.
Məzar daşına tökülən
suya qonaraq...
Civildəyir kiçicik quş yavrusu.
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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XAMİT ESAMAN
(XAMİT ƏRBOLAT OĞLU ESAMANOV) –

16 avqust 1986-cı ildə Cambul vilayətinin T.Rıskulov rayonunun
Terenözək kəndində doğulub.
2008-ci ildə “Ağaştın buri” (“Ağacın tumurcuğu”), 2013-cü ildə
“Karaşa xattarı” (“Noyabr məktubları”) adlı kitabları gün üzü
görüb.
Uluslararası “Şabıt” şeir yarışmasının ödülünə layiq görülüb.
Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
XOŞBƏXTLİK
Mən şeirimi
oyaraq quma yazdım.
Yağışlı gecədə
ağlayıb dərəylə axdım.
Dünyanın gözündə
əbədi olan yoxdur.
Bu bəxtimi
barmaq qədər yaşadım.
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Məni görüb
“eh” söyləyər baharlar.
Bəxt haqqında
danışar hər keçənə.
Bu həyatım
xoşbəxtliyin keçididir.
Mən
kənddən gedən zaman
hər şey başqa idi.
Heç bir kiməs zamanı
saxlaya bilməz artıq.
Günlər keçər,
ağılar yandırar bizi.
Quma yazdığım
bu şeirin içində
artıq o yığval yoxdur.
Hər şeydən bezmiş,
zavallıyıq biz?..
Xoşbəxtliyi aradıq.
Həyat
kimi qəhrəman,
kimi qərib edəcək.
Qum axar
bizlərin yoluna doğru.
Yağış yağdı.
Duyğularım əzab çəkdi.
Şeir hardadır?
Şeir haradadır,
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soruşuram mən
Əgər ondan sağ qalsaydı,
bu xoşbəxtlik...
ƏQRƏB
Göy üzundə ağ buludlar
sakitcə üzür.
Gözlərindən
şəffaf damlalar düşür.
Avqust ayı
yaman sirlidir
Bu sirri gətirən də
payız özüdür.
Gözəl-gözəl nəğmələr
söyləyir kədər mənə.
Beləcə gözəl bir saz
havalandırdı məni.
əsir yarpağın canı.
Boşluqlarda təntiyir
çiçəklərin nəfəsi…
Sərinləmiş Ayın
nurunu bol-bol içdim.
Qaraağacın
qayğısını bölüşdüm.
Sabahın şehi ilə
qığılcım düşdü qəlbə.
Qəlbimə
nəğmə söylətdi
bu qığılcım.
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Payız haqqında yazarkən
çaşmışdım.
Qızılgülə bənzər duyğu
əl çəkərək inlədi.
Sərin-sərin
pıçıldayan avqust
könüldəki ağ buluda
təsir etdi.
Xəyal etdim
əqrəbin gecə taqqıltısında.
incə bir türkü vardır.
kədərə aşiq gül də
özgə aləm yaradır.
Başqaları görməyən
işıqlar sayrışaraq
“eh” söyləyir, elə bil
qəlbin dərinliyində...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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MİRAS ASAN –

15 may 1987-ci ildə Karaqanda  vilayətinin Qarqaralı rayonunun
Baktı kəndində doğulub.
E.Böketov adına Karaqanda Dövlət Universitetinin məzunudur.
Pedoqoji elmlər üzrə magistr dərəcəsi alıb.
Bir sıra şeir yarışmalarında ödül qazanıb.
İki şeir kitabı gün üzü görüb.
ÖN SÖZ
Mən küçədə,
Sən burada...
Gün boyunca
birlikdə yanmamışdıq,
ancaq
birlikdə söndük.
Bizim düşmənçiliyimiz –
ən kobud dostluğun
rənglərlə qovuşmasıdır...
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VƏFAT EDƏN İNSANIN ARXASINCA AĞLAYARAQ
SÖYLƏNİLƏN ŞEİR
(Amirxan BALKIBEKə)

Alnından öpəsiydim,
məzar daşını öpdüm.
Sevinib gülmək istəmişdim,
isti göz yaşı tökdüm…
Soyuq daş – daş heykəlmiş,
İsti gözyaşı – saf xəyalmış…
Onun ciyərinə bəla enmişdi.
Ağlı başındakı oğlan
oxu ortasından ikiyə böldü.
Törələr yada düşdü
böyük xanım qaralara büründü,
kiçik xanım xəbərçiyə hücum çəkdi!..
Bağ-bağatda çiçəklər iyun idi göründü.
Altay qarı on ay boyu ərimədi...
Yetim quzu otlayıb böyüyər,
bəs yetim sevincim nəyimə gərək?
Yetim keçi daşa tullanar.
de, yetim varlığım kimimə gərək?
Mənimçün daş heykəl də qoyular,
ildönümümdə ehsan də verilər.
amma yetim sevincimi nə edəcəm, nə?..
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QIPÇAQ GÖZƏLİ

(Muxtar MAĞAUİNə)

Qıpçaq gözəli!
Ulu ana!
Müqəddəs təməl!
Qarşılaşdıq.
Mənim gün zamanım,
onun gül zamanı!
Qıpçaq gözəlidünyanın əziz gözəli!
Göydə Haqq oğlu,
Yerdə Sən!
Göbəkbağını kəsib,
çirkini yuduğu yovşan tarlasında,
“Uze” çayı və “Azau” dənizinin gəlini!
Qıpçaq gözəli!
Umay qız soylu!
Ağ Ana!
Hissin üçün mənim canım sadağa!
Daş heykəlləri yanımda apararam, can ağa.
Qıpçaq qızını aparacağam çöllərimə!
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SON SÖZ
Adını söyləyərək öldüm.
Nə oldu ki?..
Sənə - bütün cəmiyyət,
mənə - bir insan küsüb...
İçim
bomşoş qədəhin kimidir.
Tanrı məni –
sənə baxaraq yaradanıb!
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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JADIRA BAYBULANOVA –

9  dekabr 1990-cı ildə Karaqanda vilayətinin Qarqaralı rayonunun Janatoğan kəndində doğulub. Akademik E.A.Böketov
adına Karaqanda Dövlət Universitetinin məzunudur.
Uluslararası “Şabıt” şeir yarışmasında ödül qazanıb.
Şeirləri dövri mətbuatda ardıcıl olaraq yayınlanır.
***
Bugün yaman darıxıram,
O dağdakı səs-ün üçün.
Sakit, ulduzlu gecədə,
sadəcə tək sənin üçün.
Dağda çatılan ocağın,
atəşi bizi isitdi.
Mən utanıb gülümsədim,
xəyalım uzağa getdi.
Mən atəşi söndürmüşəm,
yay axşamı, həmin gecə.
O anlarçün, o günlərçün,
darıxmışam, bilsən, necə.
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***

İndi mən
sadiq dostluğa
inanmıram.
Onlar keçmişdə qaldı.
Kömək təklif edənlər
səmimi deyillər heç.
Ağlım deyir
onları boş ver, keç.
Əgər kimsə mənə
sevgisini bildirərsə,
yox, yox,
inanmaram mən.
Ah, məhəbbət, məhəbbət!...
Ey ulu Tanrım, məni
bu bəladan hifz eylə.
Qoyma saçlarıma
vaxtsız düşə dən...
***
Mənim xoşuma gəlir,
göz yaşlarım və ahım.
Mənim xoşuma gəlir,
etdiyim hər günahım.
Mənim xoşuma gəlir,
sənin məni sevməyin.
Mənim xoşuma gəlir
mənə ümid verməyin.
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Mənim xoşuma gəlir,
uzaq yola çıxmağım.
Mənim xoşuma gəlir,
səninçün darıxmağım.
Mənim xoşuma gəlir,
sürətlə keçən zaman.
Mənim xoşuma gəlir,
gözlədiyim xoşbəxt an.
Mənim xoşuma gəlir.
Sənin əlçatmazlığın.
Mənim xoşuma gəlir.
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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RƏVAN KABİDOLDİN
(RAUAN ERJAN OĞLU KABİDOLDİN) –

1989-cu ildə Doğu Qazaxıstan vilayətinin Katon-Karağay
rayonunun  Şınğıstay kəndində doğulub. Е.А.Böketov adına Karaqanda Dövlət Universitetini bitirib.
Uluslararası “Şabıt” şeir yarışmasının və başqa şeir yarışmalarının ödülünü qazanıb, habelə “Darın” Dövlət Gənclər
Ödülünə layiq görülüb (2007).
CANIM NƏNƏ
Canım nənə, əfv eylə nəvəni sən,
Səndən artıq sevmədim şeirləri.
Qayadan aşağı sürüşdükcə mən,
Buludlardan seyr elədim yerləri.
Canım nənəm, buludlar da kiçildi,
Rəngi soyuq içi də çox qorxulu.
Yatarkən yuxuma dağlar girəcək.
Madyanı çapacam yarıyuxulu.
186

YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

Bədənim – odtutur, içim – nəğməkar,
Bunu kimsə bilməz, sən anlayardın.
Yatarkən yuxuma dağlar girəcək
Madyanı yenilməz bir dağ sayardım.
Canım nənə, əfv eylə nəvəni sən,
Səndən artıq sevmişəm mən nəğməni.
Bir sabah ah çəkib tərk eyləmişəm,
Ovcuna alacaq olan ölkəni…
SƏNİN ŞƏKLİN
Niyə özümə zülm edim,
Cənnətdəyəm – içi bəyaz.
Doğum günündə verdiyim,
“Ayı”ya sarıldım bir az.
Önümdə oturmusan,
Mələk üzlü simanla.
Səssizcə göz dikmişəm,
Busə istərəm, anla.
Dodaq üzə toxunanda
Qəlbim köksümə sığmayır.
Məsum gülüşün olmasa
Günəş də üzə çıxmayır.
Hər şeyi yaxşı bilirəm,
Bilməməyə haqqım da yox.
Bu soluxan halı görsən,
Şair olardın daha çox.
(Gülnar SƏMA (QASIMLI) çevirib)
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Janat Jankaçuli –

1987-ci ildə Karaqanda vilayətinin Qarqaralı rayonunun Sarıobalı kəndində doğulub.
2009-cu ildə Karaqanda Dövlət Universitetinin Jurnalistika
fakültəsini bitirib.
Şeirləri dövri mətbuatda yayımlanır. “Tanrı damğası” adlı
kitabı çıxıb.
Davutali Stambekov adına ödülə layiq görülüb.
QARIŞQA
Qapının önündə
bir qarışqa yuvası var.
Tez-tez ora baş çəkirəm,
həyat qandallarını geyən
belibağlı bahadırlar
sürətlə gedir...
Hərəkət üçün yaratmış bunları Tanrı,
Çox adamın dabanında tapdanmış haqqı.
“Qul kimi işlə, bəy kimi iç” ifadəsini
Qazax deyib deməsinə, amma bunlar qavramış..
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Kiçik gövdələri namus doludur,
Yolu hər vaxt aslanların qaçdığı yoldur.
Tərəziyə qoysaq əgər, müqayisə eyləsək,
Zəhməti ağır gələn yəqin ki, yenə odur.
Dövran ötüb, zaman keçib, dövlət yaranıb,
zəhməti ömrümüzə əsas bəzək bilmişik.
Qarışqaya öyrətdiyimiz bir şey yoxdur,
amma ondan ev tikməyi öyrənmişik.
Beləcə, kədəri söylə, azalsın,
demə, insanoğluna həyat da bir nağıldır.
Qarışqanın işçisi ən gözəl işçi,
qarışqanın padişahı mərd bahadırdı.
MÜQƏVVA ÖMÜR
Uşaqlığım, şirin çağlarımdır...
Oyuncaqlarımın hamısını toplamışdım.
Oynayaraq yazardım
alnıma taleyimi.
Çarəsizdi,
yoxdu şikayət edəcək dilləri.
Soruşa bilməzdi
“kim nəyi istər?” deyə.
Yazılırdı iri-iri hərflərlə
can təslim edəcək günləri.
Birisinə sərvət yazıb,
birinə əmr etdim, vali olub
idarə etməyi öyrəndim.
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İçində ən kədərlisi Şair idi.
O müqəvvanı görürəm,
o bir başqa cürədir,
xəyalımdan siləməm.
Ağ dediyim alqışdı, qarğış idi qarası.
özüm idim ömür yolunu yazan.
Sərvət yazsaydım alnına şair,
xoşbəxtlik sığmazdı, sığmazdı, heyhat...
Çox güclü olsa da, iti qələmim,
şimşək kimi parlatmadım gözünü.
Xoşbəxlik sözünü yazdığım anda,
şairimi itirdim. – itirdim mən özümü.
Həqiqəti aradım – yalandan aramışam,
Eh, necə də safam mən,
arzuya aldanmışam.
Şairimi görərdim bəzən arada,
şərab dolu barlarda.
Bəzən yazdığımı silərəm,
Ondan bəri zavallının beyni qarışıır.
Şeir yazır, yazdığı şeirə,
xoşbəxtlik sözü sığmır.
Haradan gəldi, bu düşüncələr mənə?
Bunun üçün süpürgəylə döydü anam.
...xaraba edvədki oyuncağı qırdım.
Eh uşaqlıq, uşaqlıq...
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EMALATXANA
Kədərliydim, sıçradım.
Palçığı sıxıram var qüvvəm ilə.
Peşmanlığa böyük heykəl qoyacaqdım,
ümid düşdü içimdən – düşdü alov diliylə...
Gözlərimin önündə kədərlərim toplanıb,
Ruhuma göy üzündən müqəddəsliklər yağıb.
Peşmanlığa bənzər nə şəkli varsa,
könlümün halı edərəm, qismətim olsa.
Bax, bu parlayan gözlərə,
Səni arayan mənim gözüm kimi,
Bəzən ondan göl olan yaşlar damlar.
Baxsana,
peşmanlıq gəlib öz naxışını çəkdi.
Canıma dəva verməyincə yalnız səs
beləcə çarəsiz qalırdım,
fələk karvanın çəkdi.
Öz ruhumun şəklini özüm yaradım deyə,
fikirlərim bəzən də heykəltaraşa döndü.
Üstündəki zərif ilmə köynəyi
ümidin iplərini kəsə-kəsə hörmüşdüm.
Emalatxana!
Hey, necə ustayam mən..?
Peşmanlığı çəkdi şeirim.
Sarsılmaz daşlardan alıb səbri
hər bölgünü bədənin düzəltmişdim.
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Canımı zay edərkən
bədəninə heyran qalıb
heykəl düzəldirəm
Damla yaşdan viranə olmuş,
bax,
kipkiçik bir əldən düzəldilən bəxt.
Peşiman və
peşmanlığın yaradılışı...
Gözdən axan acı su...
Ondan gözəl edə bilməzsən,
ondansa
ağlamaq gərəkdir,
doğrusu.
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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KUANIŞ MEDEVBAYEV
(KUANIŞ ABDULLA OĞLU MEDEVBAYEV) –

12 noyabr 1987-ci ildə Karaqanda vilayətinin Qarqaralı rayonunda doğulub.
2009-ci ildə Karaqanda“Bolaşak” Universitetinin dəstəyi
ilə “Can Arım” adlı ilk şeir kitabı, 2014-ci ildə isə “Qara qutu”
adlı 2-ci kitabı gün üzü görüb.
Qazaxıstan üzrə müxtəlif şeir yarışmalarında ödül qazanıb.
Hazırda Karaqanda vilayətində dövlət nəşriyyatında çalışır.
NİŞAN ÜZÜYÜ
Keyik kimi başqa yerə köçsək də,
Yağış olub başqa elə yağsaq da,
Qəlbimdə sadəcə sənin rəsmindir.
Üzüyüm taletək dursun barmaqda...
O üzüyüm ürəyimi yandırsa,
öz könlümün buludunu doydursa,
Ovuclayıb, əzizlərdim bu dərdi,
nə ömürdü – səni öpmək yoxdursa..?
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Həyatımı muncuq kimi düzüb bir gün,
yazısıyla barmaqdakı üzüyün...
Sənə aid duyğuları deyil, ömrüm,
sənə gedən yolu-izi kəsmişəm...
Kim çağırar, artıq məni “Aşiq” deyə? –
Ağlamaynan, qaranlıqlar ruhunu hey sarsa da...
İtmiş bir üzük görsən, getdiyin yolda,
keç, gözündən yaş axsa da, ayaqla...
Üzük çevrə...
Qopara bilmərəm bir parçasını,
Mən həyatın baharsız payızıyam,
Xanımımı bərk yandırır,
Barmaqda deyil,
ürəkdəki üzüyüm...
Başqa kimdə mənimkitək qəlb taparsan? –
öz yolunda öz ocağını yandırarsan.
Taleyinin kəsilməyən ümidi,
sən də bir gün bu üzüyü taxarsan…
Sonra bizə qapı olar qapılar,
aramızda cığırsız bir dağ beli...
Tale bir gün tapışdırsa bizləri,
barmaqdakı üzyünü çıxar, gəl..!
P.S.
Həyat – sənin taleyinin cədvəli,
Toplanmayan, çıxılmayan bölgüdü...
…Evlənsə də hər insanda olacaq,
Çıxarılmaz ürəyinin üzüyü...
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“QARA QUTU”
Uşaqlar qəzaya uğradıqda qəzanın
səbəbini yazan və qoruyan
“Qara qutu”lar kimi bizim içimizdə
də belə bir “Qara qutu” vardır...

Gözündə qonşuya şam əskiyincə,
əl çəkib həyatdan da, sənətdən də,
Köksündən canın bezib qaçdığında,
Hər şeyi qeyd edən
“Qara qutu” nə söylər Sən ölüncə?!.
“Qara qutu” nə söylər mən ölüncə?!.
Sübh şəfəqi… gəlir insan…
Kor kütlənin basabası – çaşqınlıq,
Qırmızı Günəş qıraqdan aşır…
Sübh şəfəqiylə qarışaraq,
Parlaq Günəşlə gözləri çəkişərək,
Hər şeyi qeyd etməyə başlayınca,
Könlündəki “qara qutu”...
Boş yaşama qul başını əyməyərək,
Gün könüldən erkən keçdiyindən,
Zaman zirvəsinə şığıyıb,
şad günlərçün tərləyərək,
yaşamaq dadır insan...
hər gün ölümü düşünərək,
həyatı isə gözüylə dəfn edərək!
...
Sonra sənin qeyb olunca vicdanın,
Əlin gəzir ciblərinin dibini...
İnsandan gizləsən də, o “qara qutu”
birbəbir yazacaq bütün gizlini...
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Kəramət umarıq doğma bir ruhdan,
bəlkə dərs alsaq da, uzun ömürdən...
Nə salamsız keçmə,
nə ədalətsiz,
usanma yaxşıdan, çəkinmə pisdən..!
“Qara qutu”... “görər” görməyəni də...
Gözündə qonşuya şam əskiyincə,
əl çəkib həyatdan və də sənətdən,
üstəlik, can bezib qaçsa sinəndən,
hər şeyi qeyd edən
“Qara qutu” nə söylər
Sən ölüncə?
“Qara qutu” nə söylər
mən ölüncə?
(İntiqam YAŞAR çevirib.)

***
Gözümdə sonbahar yağmuru, sonbahar bağçası,
Üzümdən buz düşür, əriyərək...
Bir kərə dikələrik, keçərik,
Həyat deyilən buz üstündə yüz kərə yıxılaraq.
Başımı qaldırsam, şükür deyərəm,
güvənimə şükür edərmi ulu xalq?!
Yerində cənnəti görsəm, cənnəti,
insanların yuxusuna girsəm, ah..!
Bir görərdim qaşqabaqlı üzləri,
məkanları unutmağım həvəsdir...
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Diləkləri çin olsa da, yalandır,
ürək üçün həyat bəngü qəfəsdir.
Ağla, sarılaraq,
Çox xəyalı batan günlə söndürdüm,
Qul bazarı... can azarı... – usandım..!
Nəsib olan xoşbəxtliyim budurmu..? –
Bu həyatın eyvanında uzandım...
Kımız içdim, ürək açdım dostuma.
Nə xoşbəxtdir ilxı bəsləyən insan,
rahat-rahat varacaqdır sonuna...
“Həyat! Həyat! Həyat!” deyə ölərəm,
damaq dad unutmaz, gözlər yaxşı gün...
Yol bağlayan toz buraxıb izimə,
xatırlarsız duman kimi çökdüyümü;
son çəkdiyim siqaret kimi sönərəm...
Pul-parayla doldurar öz cibini,
kor cəmiyyət kasıbları bəsləməz;
Mən ölümə hüriyyətdir, deyərdim,
Bəs bu dünya nə deyərdi? bilinməz...
(Əkbər QOŞALI çevirib)
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JƏNİBEK ƏLİMAN –

25 may 1990-ci ildə Karaqanda vilayətinin  Şet rayonunun Nildi
kəndində doğulub.
Akademik E.A.Böketov adına Karaqanda Dövlət Universitetində
magistr təhsili alıb.
Karaqandada çıxan “Qazaxıstan elləri” qəzetinin baş müxbiridir.
Bir neçə türkü yarışmasının qalibi olub. M.Jumabayevin anadan
olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş “Gənc şairlərin rayon Türkü
Yarışması”nda (2013-cü il) birincilik qazanıb.
“Sərt” (2015-ci il) adlı türkü kitabının müəllifidir.
QURD ULAYAR
Günüm qaralıb dəyişdi, ey Arda,
Şeir oynar göz yaşıtək ilıq qanda.
Müqəddəs ruh Alaş yolun tutub gedər
Ay altındakı boz qurd ulayanda ...
Ay altında ulayanda boz qurdum,
Yavuz sarar Alaşta dipdiri ruhu.
Köçərinin yaylasından Tanrı çıxıb,
Əsr keçib, həyat gəlib önə doğru...
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Türk xalqının gecədən intiqamı,
Tanrısına səcdə edib ömür yaşar.
Kədəri qurd olub onu gəmirər,
Ürəyinə şəfa olar – şeir qoşar...
...Zavallı xalqı türkün! Qurd Yavuzu,
Kim unuduar keçmişdə tökülən al qanları?
Gecə uşaq-böyüyü dürtərək oyandıran
O Altayın təpəsi, meşəsi, qoruqları…
Zülmət zaman zəhərini düzəltdi,
hardan tapım köhnə illəri? – yandı.
Qədim türkün ruhu üçün ağlayıb,
sanki Altaylarda bir qurd uladı...
...Qurd uladı...
MƏN TÜRK İDİM...

“...Köç edir gecədən oyanan pəri...”
Mağjan JUMABAY

İçimdə intiqam toxumu səpər,
Sinəmə qəhvəyi bir kədər əkər,
Qulağıma hər gecəyarı gələr
Boz qurdun Altayda ağlamaq səsi.
Ağlaması... bəlkə də ümidlə ulaması –
Göy Tanrıya çatdığında dərdi, kədəri,
Gecə qaranlığına sahib çıxanda səsi
Səbr tapa bilməyib gecə oğru gizlənir...
Bir səbəb tapacaq ki, Tanrıdan utanmasın,
ağlayanda ilmələrə hörəcək kədərini.
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Türk xalqı gözləyəcək şəfəq ömrünü,
gecə uşaqtək məsum, qurdtək ürəkli…
Mən türk idim...
İlk işıqla aydınlanan şəfəqdə doğan! –
Diləkdə, zənginlikdə şərafətə can atan.
Gözündən güləndə Günəş doğuran,
hirslənəndə od tapdayıb, qan qusan..!
Zirvəsində durub gör neçə əsrin,
azadlığın sirrini açmışam tək Tanrıya.
Yer üzünü hay-harayla göyərdib keçən
ədiqə və Ədialətin davamıyam.
Tanrının sevimlisidir, kim tanımaz ər türkü,
varlığımı cəsarətlə bürümüşəm büsbütün.
Əgər yatıb qalarsam solmazmı üzü-gözü?
oyanınca çiçək açar Gültigin…
Tanrının göydən enən nuru kimi içimdə
türk kimliyi varlığımın üstünlüyüdür.
Atillanın dünyasında dolaşıram hələ də,
yadımdadır ruhu gülüb keçən gün...
***
Gözəlliyi yaqut nurlu,
gedər bataraq bir gün.
Mən də kədərə bürünüb
Türklük irsimə layiq
kədərli işarə kimi
donub qaldım.
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Kədərimdə şübhə var,
taleyim mənasız, boş...
Sanki özümdən xəbərsiz
illər boynuma yaslanmış…
Ürəyi dərddə qorxub,
meylini türküyə salan bir mənəm.
Həyatı bəzən zəif, bəzən də güclü bilən
insanoğlu sevmədiyi bəndəyəm.
Minə bilsəm azadlığı at kimi,
çapsam onu soyuqqanlı xaqan tək.
Odun içinə sürsəm, yanmaq vardır, bilirəm,
amma “yanar Gün kimi çıxaram” deyir ürək...
Ağrılara dözdüyüm vaxt,
Yoxluğuma yetmədinsə kül olaram.
Əzilməyinə tablamam,
Səsimlə üsyan edərəm...
Hər acıda, hər kədərdə
Titrəyib sənə gələrəm.
Uzaqlaşsın hamı məndən,
Ağzıma tıxmadan yetim ürəyimi
Yanımda qal, lal türkü.
Canım, türkü!

(Təranə TURAN (RƏHİMLİ) çevirib)
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MAKPAL JUMABAY –

1985-ci ildə Almatı şəhərinin Talqar rayonunda doğulub.
Temirbek Jürqenov adına Qazax Uluslararası Sənət Akademiyasının məzunudur.
Magistr dərəcəsi alıb. KİV-də müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2014cü ildən etibarən Qazaxıstan Açıq Kitabxanasının – “www.kitab.
kz”-nin redaktorudur.
“Darın” Dövlət Gənclər Ödülünə layiq görülüb.
YUXUSUZLUQ
Gözümü yumsam...
Gözləri parlayaraq
mənə baxır
illərin yaralısı.
Onlar mənə
min bir cür sual verər.
Məndə isə
cavab yoxdur...
Gözümü yumsam...
Gözləri parlayaraq
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mənə baxır uşaqlıq xatirəsi.
Ona çox söz vermişdim
Verdiyim sözlərim
məni çıxmaza göndərdi.
Gözümü yumsam...
Tükənib bütün səbri.
Mənə baxır kədərli duyğum.
Bu aralar mən ağıllıydım,
Duyğularım qarışdı...
Gözümü yumsam...
Üzübağlı
mənə baxır Uca Yalnızlıq...
Gün boyu
səssiscə ondan qaçaram.
O isə,
gecələr məni gözləyər.
Gözümü yumsam...
Çarpar ürəyim.
Yuxumda hər zaman
quş kimi uçaram.
Öz kölgəm
məni rahat buraxmır.
Mən heç vaxt
xəyalət olmaq istəmirəm.
Yatmıram...
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YALNIZAM
Ulduz axar,
ümidlər bir-bir sönər.
...El artıq göy üzünə baxmaz...
Səmanı görmədin deyə,
səni asfaltlardan
çıxartmaq istərəm...
Hara getsəm, hara çıxsam,
düşüncə dağından
kədərli qayıdaram.
Sən qısıq səslə
ağlayırsan deyə,
mən
laylalar söylərəm...
Titrədi, titrədi tək dərya.
...Bu insanlar görmürlər sanki...
Sən səssizcə
qorxmusan deyə,
zamandan yalnız sakitlik istəyirəm.
Səni ağlaya-ağlaya pərişan görsəm,
mən necə səssiz qalaram?
Sən ah çəkib, təlaş keçirmə
deyə,
mən səndən
göz yaşımı gizləyərəm.
Torpağım mənim!
Vətənim mənim!
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GÖZLƏRİN YAŞARIR
Sevinc dolduğunda
gözlərin yaşarır.
Heç kimə
güvənmədiyin zaman
gözlərin yaşarır.
Sevindiyin zaman
gözlərin yaşarır.
Canın yandığında
gözlərin yaşarır.
Ağappaq qarlar
yağdığı zaman
gözlərin yaşarır.
Qürbətdə olduğun zaman
gözlərin yaşarır.
Xəyalın solduğu zaman
yaşarır gözlərin.
Xoşbəxt olduğun zaman
yaşarır gözlərin.
Dəli kimi
aşiq olduğun zaman
gözlərin yaşarır.
Duyğulandığın zaman
gözlərin yaşarır.
İnamın itdiyi zaman
gözlərin yaşarır.
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O yenə döndüyü zaman
gözlərin yaşarır.
Qədərə etiraz etsən
yaşarır gözlərin.
Namusdan ölmədinsə,
yaşarır gözlərin.
Analıq duyğusu dadsan,
gözlərin yaşarır.
Ata olub, həyacanlansan,
gözlərin yaşarır.
Çöllərin kədərlənsə,
gözlərin yaşarır.
Bu zaman qəzəblənsən,
gözlərin yaşarır.
İgid atına minməsə,
yaşarır gözlərin.
Dövlət quşu
yurduna qonmasa
yaşarır gözlərin.
Həqiqət əzilirsə,
gözlərin yaşarır.
...göz yaşı bitdiyi zaman
...gövdədən qan çıxar...
...can çıxar...
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HƏYAT ƏTRİ
Canım sıxıldığı zaman,
canım yandığı zaman
içimə çəkərəm oğlumun ətrini,
qoxlayaram həvəslə.
Analar min hal keçirər,
Mən də qəlbimdə
bir sirri anladım,
Şirin ətri olurmuş uşaqaların.
Analarla atalar
hiss eyləyər bu halı.
Tanrım necə ustaymış,
tanıtmış
tanıtdığna
həyatın öz ətrini…
Şəfqət azalsa,
küssə insan niyyəti.
Körpəni alıb qucağına,
ətrini içinə çək, qardaşım!
Yaxşılıq dediyin an, budur,
Xoşbəxtlik dediyin an, budur.
İnsan olaraq yaradılmanın,
fərqini anladığın an, budur.
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Qulağıma saf nəğmə səsi gəldi...
Məni tutan Uca nəğmə...
Oğlumu qucaqlayaraq,
Anamın bağrında gizlənərəm!
Göz bəbəklərimə qədər sinib,
Ağlayarkən də ümidlidir.
Uşaq ətri nə xoşdur.
Sevirəm səni, Həyat!
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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DİNARA MƏLİK –

16 noyabr 1988-ci ildə Qızılordada doğulub.
“Şabıt” Uluslararası Şeir Yarışmasında ödül qazanıb.
“Gülün qönçəsindəki məktublar”, “Qəlbimdəki mələyim” adlı
şeir kitablarının müəllifidir.
***
Haqq versə
şeir yazardım
göz qırpmadan.
Hey, məğrur,
hey, dəyərli, yaşlı əsr!
Varlığımdan əl çəkə bilmirəm.
Hər kəsi heyran edərək
şeir yazardım.
Dağları da, bağçaları da
ətrə boğardım.
Qazanımı qələmə dəyişdirib
dolaşardım geniş çölü.
Hey, şeir,
sən,
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bu qədər ağ ola bilirsənmi?
Gedəkmi, gedəkmi uzaqlara?
Son nəfəsdə
qəlbimdə yer tapıb qalarsanmı?
Ocağımda buraxıb yoldaşımı, uşağımı,
qucağıma sığdırımmı çölləri?
Yolun yarısından qayıdıram.
Ay, tövbə! –
Gündüz
könlümü aldadır
yalancı bəxt.
Məni boş ver.
Şeir necə qorunacaq?
Göyüzünü yalnız xəyal edərək,
O,
bugün çox ağladı…
***
Şəhər məni
şamlarıyla aldadır.
Bu şəhərdə ar yoxdur.
İşıqların gözləri hüzünlü,
könlümü heç sevindirmədi.
Bu şəhərə sevgi lazım deyil,
Duyğularım soyuq qarı dolaşır.
Bir dostum duyğudur, könlümü ağladır.
Bir dostumsa uğursuzluğuma sevinir.
Yanılmaq insana aiddir.
Bu şəhərə
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mənim kimi darıxan
bir insan gərək deyil.
Bu şəhərə hərarət gərəkmiş, –
səhra misali.
Ana yaratmış uca Tanrı.
Ağappaq qarın yalnızlığını anlayıb
qırmızı çiçəklər tumurcuqlanar qışda.
Bahar yoldaş olsa payıza,
isti yay gəlib, dekabrı arayar.
Bu fəsillər birləşməz heç bir zaman,
Bu səbəbdən bizim qədərimiz ayrıdır.
Bizim şəhər bəlkə bundan soyuqdur?
Sizin şəhər bəlkə bundan yaxşıdır?
Marağımı hiss edirsən, canım sınır tanımaz,
Xəyalımı qıfıllamaq lazımdır...
***
Barmaq ilə barmaq danışıb,
bədənlə bədən uyuşub.
Dərinə gedib boğuldum.
Gözüm gözünə bağlı.
Qəlbən anlaşdıq.
Biri soruşarsa, söylə:
“Qız yox, mənə Şeir aşiqdir!”
Dodağın dodağıma nazlanıb,
yolunu tapıb yandıracaq.
Nəğmə olub yüksəlmək üçün
insana bir az kədər gərəkdir.
Səssizliyimlə çəkişib
kədərimi yoxsulluğun bitirdi.
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Gecənin səbri qurtardı.
Hisslərin ağlı çaşdı!
Qəlb qəlblə anlaşıb
soyumadan isinməkdə...
Çiçək açmış
qızılgül ömrü solub...
Dabanım yerə dəymədən
küləklə birlikdə gedərəm.
Çəkilərəm dəniz kimi.
İşığa qarışıb gözlərim...
...Yerin üzü nur imiş,
Yuxu sanırdım... diriyəm...
Dünyanı öpürmüş kimi
gözəlliyin kirpiyini qırptı.
***
Damlaların çiyninə sarılıb
mələklər düşür göyüzündən...
Günəşin qürubu dünəni gizlədib.
Yer üzündə yeni həyat başlayıb.
Yağış... yağış...
Üzümü çevirirəm.
Qucaq-qucaq xəyallarım kəsildi...
Kimsə qəzəblidir,
“Sən gəldin, deyə” hirslənib...
Həyat bir nöqtədə dayanır.
Səssizliyin qucağında gizlənmişdir.
Payızı çətirsiz qarşılayıram.
Yalanın sehirli köynəyi
yarpaqlarla birlikdə yuyulmuşdur.
Damlalar işıqla bəzənir.
Yağış olub, şeir içində oynadım...
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Yerə deyil, çiçəklərə qonmaq istərəm...
Payız kimi qarşılayım sabahı..?
Günəş gözündə bahar uzaqlaşaraq getdi...
Yarpaqlarını yerin dibinə verdi...
O, sonuncu dəfə yudumu budaqları?
Bir zaman mərhəmət olaraq gəlmədik.
Sevməyi, dayanmağı gec öyrəndik.
Bəlkə təbiətlə uyğundur insanlıq.
Fəsil bitərsə, bəlkə gecikərik…
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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BATIRXAN SARSENXAN –

1995-ci ildə Güney Qazaxıstanın Ordabası rayonunun Akpan
kəndində doğulub.
Bir sıra uluslararası şeir yarışmalarının ödülünü qazanıb.
2010-cu ildə ilk şeirlər kitabı (“Ömir özen”) gün üzü görüb.
Uluslararası “Şabıt” Şeir Yarışmasının “Qran-Pri”sinə layiq
görülüb.
XƏYAL
Bir adamın yanan-sönən ömrünü
imkan olsa, ta Tanrıdan soraram.
Atəş basan aynaya baxmamaqçün
gözlərimi yumsam, ağlar qalaram.
Sabaha əl qaldıran
böyük qardaşımın
əllərini soruşmaq istədim.
Qana batırdığı barmaqlarıyla
yerə yıxılanın
qolundan tutdum.
Yalınayaq insanın
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ayağını soruşmaq istədim.
Əsasına söykənən
bir can
daş-kəsəkli yollarda da
şax durar.
Könlünə kin sinmiş bir adamın
ürəyini soruşmaq istədim.
Vücuduna
hədiyyə edərdim
ürəyimi...
***
Yer dediyimiz gəzəyən,
aləmin bucağındadır.
Bir qız var adı dilimin ucundadır.
Müğənni rəqqasə deyil.
Sadəcə təlim verir.
Gözümün qapağında
dalğalı şimşək çaxar.
O, güldüyü zaman
yaşıllaşır ətraflar.
Ağladığı zamanlar
kədər sızır nəğməyə.
Ovunduğu zamansa
ürəyi sakitləşir.
Ağ ququşu misali
həsəd vermək üçün yaradılmışdır.
Qızlar şairlər üçün doğulmuşdur.
Bir qız var.
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Ümidimdən gün doğurmuşdur.
Aləmdə tayı-bərabəri yoxdur.
O canın
sonsuzadək açılsa bəxti,
açılsa…
Ürəyi ürək deyil,
bir musiqi dərsidir.
Allahın gözəl sirrinə
insanoğlu necə, necə vaqif olur?..
Ömrüm böyük Günəşini tapdı onda.
Könlüm bahar qızıl gülünü tapdı onda.
İnamım yanan dərdini tapdı onda.
O sirli can
çox bənzəyir ona...
MƏRMƏR EMALATXANASI
Uşaq üçün mərməri yona-yona,
ağlayır mərməryonan.
Haradasan,
necə atəş düşdü?
Dərdi də yandırıb
söyləmədən getdi?
Yonma məzar daşını, qardaş!
Əcəlini gözləyən saqqalını
boya bəzəmişdir.
İnsanlar necə böyüyəcəkdir?
Doğulan kimi
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məzar daşı qoyulurmu?
Bəs ölümsüzlər?
Ölümsüzləri nə edəcəksiz?
Ürəyini çıxarıb xalqa vermişdir.
Ruhusa tabuta sığınmamışdır. –
Quş kimi
göyüzündə qanad çırpıb ötmüşdür.
Bəs siz pələngləri nə edəcəksiz?
Dərin düşüncələr.
Arxasından keçib
xəyalına girənə kimi
vücud şişmişdir.
Anasını çağıraraq ağladar.
Dönər məzardaşına.
Böyük gözləri
yeyəcəkmiş kimi baxar.
Bu yaşlı ağıla özgəni gətirir. –
Şair üçün bu, nə qədər önəmlidir?
Axı, qələmiylə öz taleyini yazır...
ANAMIN SƏSSİZ AĞLAYIŞI
Fırtınanı fırtına dayandırarmı?
Qonşu qadın
evə qaçıb gəldiyi zaman
saçından düşürüb başörtüyünü.
“Eh!” deyərək anam ağladı.
Dəli su günahkardır, dedi.
Səbəb də tapmadan
adamı anlamaqçün.
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Uşaq kimi əli üşüyərkən
qəhrəman igid
qışqıraraq üstünə tullandı.
Atasına əl qaldırıb
“təcrübə yığan” zaman...
Ona qoşularaq anam ağladı.
Dəli su günahkardır, dedi.
Ömrün mənası arzulardır.
Vücuduma dolmuşdur
sualların hamısı…
İçməli su görəndə ağlıma gəlir.
Anamın səssiz göz yaşları.
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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ALİYA İNKƏRBEK –

1997-ci ildə Almatının Rayımbek rayonunda doğulub.
Uluslararası “Şabıt” şeir yarışmasının
“Fariza Onğarsınova” ödülünə layiq görülüb.
“Tanrıdağ” adlı kitabı nəşr olunub.
ÇİÇƏK
Əbədi xatirimdədir uşaqlığım.
İkimizin oynadığı çöllər də.
Qəlbini qırmışdıq çöllərin.
Mən o zaman xoşbəxtdim.
Bilmirdim,
o çiçəklərin solacağını.
Sənə isə
bilmədim şeirdən başqa,
nə hədiyyə edəcəyimi?
Ulduzlu illərim yad kimidir.
Ay səmadan zamansız yox oldu.
Yalnızlıqdır mübarizəni yenən.
Lalələr çoxdur bu gün,
təpə çoxdur.
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Zaman isə hər şeyə əngəldir.
Sevgili olmaqdan deyil, sadəcə.
Sevməkdən qorxaram mən artıq.
Bir dəstə çiçək kağızım - ümidin,
Mən sadəcə sirrimi yazıram.
Kim söylədi ki, qəlbi yumşaqdır?
Köhnəlməz xatirə, uşaqlıq günləri.
Kədərləndiyim zaman
qoruyucum sən idin.
Mən tez-tez yenilirəm
bu qovğalarda...
GÖZ BƏBƏYİ

“Mən sizin ruhunuzu tanıyınca,
gözünüzü çəkərəm.”
		
MODİLYANİ

Karandaşla
özünəməxsusluğunu
qazandım, dost..!
Vücudunda bircə qüsur tapmadım.
Gözlərində
sabahı heç olmayan
gecə gördüm, çaşmadım...
Təbiətdən nifrət edərsən...
Get, əzizim.
Talesizlik qüsurdumu..?
Duyğuları oyanmayan,
ürəksiz illər içindən
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gəl, tapaq özümüzü...
Sənin yaşın, rəssamın boyasıdır axmışdır gecələrə...
Həyatımın hələ başlamayan sevinci
bitdi anidən.
Biz şəlalə nəğməsiydik.
Nə qədər safdır gözlərin?
Dərinliyində batdım.
Qorxdum birdən qıraram
göz bəbəyinin qalasını...
ANA
Nifrət etdiyim qayğılı anlarımda
sənin gülüşün dərdimə şəfadır.
Gözlərindən səpilən
işığı axtarıram.
Qumdakı tənha gülə bənzəyirəm.
Sehirli şəhər
dırnağını batırdığı zaman,
Ana,
dünyadakı ən ulu, ən gözəl nəğməni
dinlədim səndən.
İllər dəyişməyir öz sırasını,
Yenə də qayğılar göndərir.
Xasiyyətindən kötək yedimi, yoxsa?
Bu cür düşünürsən,
Hiss edirəm mən.
Əl yelləyib getsə də
uşaq günlər,
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heç qorxmaram
vicdan türküsünü söyləməyə.
Şəhərin qucağında yox olub
Sənin haqqında
ölməz bir dastan yazıram.
ALMATI
Almatı, sən söylə, doğru etdimmi,
(İnsanlığım şeirdən önə çıxsaydı kaş...)
Könlümü yağışlar yusun.
Bir dəli ağlayım...
Göyüzünə birləşim
mən də bugün.
Doğulduğumdan bəri
tənhalıqla dost imişəm.
Almatı, əyri-üyrü küçələrin,
qədərimin qaralaması deyilmiş.
Yağıların
ən yaxşı dostum oldu.
Şeiri səbirsizliklə gözlədim
bəzi günlərdə.
Mübarizədən güc alıb yaşayıram.
Almatı, mən döyünən qəlbinəm.
Zirvəndə özümü tanıdım mən.
Ürək dərdimə
sənsən şəfa.
Almatı,
daim belə yaşasan yetərlidir.
Məni yola salıb,
yenidən qarşıla yağışlarınla...
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İDRAK ETMƏK
Bəlkə də qədərim asidir.
Özüm də sakit deyiləm.
Heç nəyi gizlətmədən
danışardım.
Anlamaz, fəqət, heç kim...
Anlamayır Ay da...
Yalnız uluduzlar ağlayır...
İşıq kimi qayğım da,
Sevincim də
gecə ayazına bənzəyir.
Yazmışam.
Yoluna boş yerə
baş əymişəm.
Yola qoyuldum.
Sənin qəlbin vurur.
Həyatın mənsiz də gözəldir.
Dərdim şeirdir, rəngi ağdır.
Sən bilirsən, söylə şəfasını.
Əziyyətimi qucaqlayıb,
gedimmi?
Başqa nə edim?
Bəlkə də qədərim asidir.
Özüm də sakit deyiləm.
Sahibi Göydədir hər bir şeirin.
Yerdə isə mən yazıram...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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JANAR AYLAŞ
(JANAR ASAN QIZI AYLAŞEVA) –

20 yanvar 1984-ci ildə Manqışlaq vilayətinin Beynev rayonunda
doğulub.
M.Ötemisoğlu adına Batı Qazaxıstan Dövlət Universitetinin məzunudur.
Hazırda televiziyada çalışır.
***
Bəlkə heç gördüyün kimi deyiləm..? –
Sığdırma görkəmimi
duyğu adlı kəlməyə...
İçi boş dolaşıram, bir canlı cəsəd kimi,
Mavi səma ilə yer arasında…
Həyata ögeyəm, özgəyəm, yadam,
Tək-tənha yaşaya bilmirəm deyə.
İnanmıram hətta, sənə də, bahar,
Zamanında çox aldatmısan deyə.
Dünyanın dərd-səri mənəmi qaldı? –
Hər gecə beynimi didər suallar.
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Uzaqlaşmaq istəyirəm hər şeydən,
Damla qədər duru olsaydım, kaş ki...
Göz yaşlarını unutdursam da,
Odlu qəlbim elə qırılmış mənim.
Xilas olmayacağımı bilsəm də,
Elə hey özümdən qaçıram özüm.
İçimdə sirr, bir az qəmli, kədərli,
Könüldə bir qərib şeir tıxanır.
Yolumu azaraq öləcəm bəlkə,
Özümdən necə də nifrət edirəm.
***
Sən, ey müqəddəs varlıq..!
dünya bir bilməcədir...
Ruhu öz gücünü Günəşdən almış.
Şeir dünyasından gəlib,
Mənə aşiq bir şair...
Məhəmmədin qoruyucu ruhu içinə işləmiş,
Yeniyetmədir, sözü, fikri hələ nizamsız.
Sözün sehrindədi, söz ilə doymuş,
Şairdi o, əsrdə bircə dəfə doğulmuş..!
Könlündə yerləşmiş ülvi bir şəfqət,
Gözlərində yuva qurub Gün nuru.
İnsanoğluna aid saf və təmiz niyyəti,
Səadət! – dünyaya diləyi budur.
Kimsəyə söyləməz dərdi-sərini,
Danışmadan gözlərimdən anlayar.
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Əzbər bilməsəm də şeirlərini,
Şeirinə ilhamı gözümdən alar.
Ürəyimə əlac edən şeir yalnız,
Duyğularım sevgisiylə coşub daşır.
Ona aşiq olduğumu bilmədən,
Mənə aşiqdir bir şair...
Məşhur Şair!
(Təranə TURAN (RƏHİMLİ) çevirib)
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NURGÜL MAULİNA
(NURGÜL HASAN QIZI MAULİNA) – 17 dekabr  1979-cu ildə

Beynev rayonunun Ağjigit kəndində doğulub. 1986-1996-ci illərdə Akjigitdəki M.Begenov adına orta məktəbdə oxuyub. 2000-ci
ildə Qazax Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirib.
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. 2000-ci ildən universitet
müəllimidir. Bir sıra şeir yarışmalarından qabaqcıl yerlər tutub.
KEÇƏ ÇADIR
Yaz yetişsə dünya yenə gözəlləşər,
Yazdan öncə müjdəçilər görünər.
Canımın yamyaşıl yaylalarında,
Ağ saray – altı qanad çadır yüksələr.
Bugün məni daş qundağım yelləyir,
Yaşasaq da, başımızı düşünürük.
Könlümün başında keçə çadır qurulur,
Bəzəkləri nəğmələrlə örtürük.
Ağ sarayım qübbə kimi qarşıda gözlər
Gözləyərək qarşıda, xəyalı xəyal edər.
227

JAÑA QAZAQ POEZİASYNYN ANTOLOGİASY

Hey gözəlim, Qazağımın keçə evi,
Ha yanda əyilib girəcək eşiyindən!
Həyət-bacasız ev üçün darıxan
başqa xalqın sənə əli çatarmı?
Qapın yuxarıdan aşağı başlar,
keçə çadır, gözəlliynə tay varmı?
Birlik və xoşbəxtlik göstərgəsisən,
diriliyini lap erkəndən başlamış.
Gümüş Günəş işıq saçsın başından,
gəlin evin örtüyünü tezdən qaldırmış.
Keçə çadır, mənim dirək yerimdin,
gözəlliyi anlamışdım ilk səndən.
“Böyükbuynuz maral” kilim, –
qəfəsdən gizlənən gözü göstərən...
Yanında tökərdim könlümdə nə var,
ruhumu yüksəldir başköşən sənin.
Gəlirəm, həyatım rənglənir bir az,
həyata bağlılığı səndə yaranmış şeirin.
Davam etmiş naxışlarla kəsik xəyal,
incisindən gözəlliklər qalxmışdır.
Sarı-sarı qamışlar da gözəldir,
anamın barmağnın izi qalmışdır.
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***
Axtaraq səninçün mükəmməl şeir,
Gərək özüm yazam, yox başqa çarəm.
Uzaqdan süzülən Ay işığında,
Qeybə çəkilər, qalmaz heç bir qəm.
Gözəlim, üzümün atəşiydinmi?
Sən bütün dünyaya işıq saçırdın.
Nazlı nəğməsiylə həsrət çalaraq,
Jetigenim* mahnılarda uçurdu.
Yazı xatırladan neçə səbəb var,
gözəlliyin türküsünü özlətdi.
Qayğıyla içini tökür gövdəyə
qəm inlədir Dombranın səsini.
Bir gözəl mahnıdan süzülür işıq,
Uzaqdan görünür yeni Günəşim.
Ağ buludu sevər bəyaz xəyallar,
İnləyən qavalla necə səsləşim..?
Könlümə rəhm eylə, ey qələmqaşlım,
Gözlərinin gözəlliyi doyulmaz.
Qəlbinin ən inci teli nazlanır,
Gitarımda başqa cürə yozulmaz.
Könlündə gözəllik sərgisi açıb,
uçursan nəğmənin həzin yelinə.
Dəlisiyəm sənə aid dünyanın.
Mən aşiqəm şərqi yağan telinə!
*Jetigen – milli musiqi aləti
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***

Şeir, həyat;
şərqi, dünya, kainat,
Qısqanmadan, əyləncəni qıy mənə!
İçinə sığmayan bütün dünyanı.
Mən mahnımla aşiq etmək istərəm.
“Şərbətini, şəkərini anlasam” deyə,
Bütün şirinliyini ovuclarma sıxardım.
Kədərə dözə bilən,
dəmir qədər səbirlə
düşünüb-daşınaram.
Məni doğan anamçün
Fərzimi və borclarımı ödəyim.
Öz könlümün dastanını söyləyim.
“Parlaq dünya görərəm” deyə,
çiçək şeir,
tumurcuq atar könlümdə.
Narahatam...
yenə şeirə hamiləyəm…
QEYB OLMAQ
Sevincləri, övkələri qədərin
keçən günün ayağına yazaq biz.
Ara-sıra incə yağmur yağanda,
can dostuyla xoşbəxtlikdən azaq biz.
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Kimsəsiz yerlərə yön alıb gedək,
gündə bir ölkənin qonağı olaq.
Bütün qovğaları arxada qoyaq,
bizi duyanların marağı olaq.
Bax onda, bəlkə də, ürək dincələ,
o zaman ortadan qalxar küskünlük.
Nə bilək, bəlkə də, orda bizimtək,
ömrü oğurlayan olar bir günlük…
Elə bir qarışıq durumdayam ki,
özüm öz qəlbimə yoldaş olmuram.
Seçdiyin hədəfə yetişmək üçün,
yoxluqdan keçməyən bir yol bilmirəm.
Gündüz yolu azıb gecə axtarar,
itən dağ da olsa, sahibsiz qalar.
Bir də görərsən ki, yol ortasında,
küləklər səninçün hay-həşir salar.
Zaman öz işini gördükcə mən də,
dərs aldım yellərə verdiklərimdən.
Ey dünya, gəl sən də bizimlə oyna,
itirmək öyrəndim gördüklərimdən.
Özümüzü itirməyin eybi yox,
ara-sıra özümüzə gəlirik.
İtib tapıldıqca hər dəfəsində,
həyat nə dəməkdir, onu bilirik.
(Gülnar SƏMA (QASIMLI) çevirib)
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JILDIZ BAYSEK –

1987-ci ildə Cambul vilayətinin Talas rayonunun Üşaral kəndində doğulub. Taraz Dövlət Pedoqoji İnstitutunun Qazax dili və
ədəbiyyatı fakültəsini bitirib; sonra magistr dərəcəsi alıb.
Şeirləri davamlı olaraq dövrü mətbuatda yayınlanır. X Uluslararası Yaradıcı Gənclik Festivalının diplomuna, bir sıra başqa şeir
yarışmalarının ödülünə layiq görülüb. Şeirləri “Tarazın gənc
istedadları”, “Qızıl beşik”, “Gənc dalğa” almanaxlarında dərc
olunub.
***
Payıza aşiq bir qızdım…
Şəkillər çəkmiş idim kədərin rəngləriylə…
Nədənsə sən paleti dəyişdirdin.
Payız,
mən səni çox sevmişdim.
Qəlbim kədər dolu
sənə doğru uçurdum.
Gözlərimdə dəniz mehi parlayırdı,
Ayın göz yaşları kimi.
Sən kədərlənəcəyimi, üzüləcəyimi sandın,
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Xeyir!
Kədərimlə də qürurluyam..!
Yavaş-yavaş sənə dönürəm.
Ancaq danışmayacam.
Payız kədərini daşısam belə,
mən özüm özümə dayaq olacam.
Quşlar uçub getdi üzü güneyə,
Yarpaqlar saralıb, tökülüb çoxdan.
Məni məndən alan payız,
qanadlarımı arayıram,
taxım çiyinlərimə...
***
Ətrafımda hər şey birdən qaraldı,
Külək yarpaqları apardı.
“Bu payızdır” dedim.
Sən də susdun.
Mən də
heç nə deməyəcəyəm.
Yarpaqlar yerdə uçuşur,
onlar da qışı hiss edir.
Qəlbim də üzülüb düşdü,
Payız mənimlə sözləşib sanki.
Küləklər yavaş-yavaş yarpaqları aparır,
Biz isə susuruq.
Təkrar yerə düşməsin, nə olar..? –
mənim qəlbimi tutun!..
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***

Gecə...
Kəpənək pəncərəyə doğru uçur.
“niyə?” deyə soruşmayın.
Mən də onun yanındaydım,
ancaq
sən heç mənə baxmadın.
Gözlərində alov yandırmaq üçün
mən nə qədər çalışdım.
Çiyinlərinə toxunmadan
gözlərimdən nə qədər yaş axıtdım.
Mən səni hey aradım,
Gecələr, gündüzlər aramsız axdı.
Kipriklərimlə işığı bölürdüm,
İşıqda qeyb olmaq istəyirdim.
Baharda küləklər saçlarda oynayır,
Gecə nəğmə söyləyir, səslər oynayır.
Mən də gözlərimdəki kədəri
Ayın işığındakı şərfimlə gizlədirdim.
Otağımda şam yanır,
sən dönərsən ümidiylə...
Kəpənəksə pəncərədə uçur,
Ancaq
bir qanadı qoparılmışdır...
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***

Mən,
sənin ölümdən
qorxduğunu sanırdım.
Mən dünən
onun gözlərini dəldim.
Unut, qorxularını həyatda.
Məzarlıqda sənin üçün
yer yoxdur.
Ölüm indi doysun,
Qəlbim sızlasın, olsun.
Mən həyata əlvida deyərəm,
peşman olmaram.
Sənin səsini eşidənə qədər.
Səni mən arayırdım.
İlk tapan ölüm oldu.
Çata bilmədim.
Amma...
Səninlə ömrümü keçirtmək istədim...
Sən qorxma!
Ölümü görməzdən gəldim.
O səni artıq tanıya bilməz.
***
Bir gün gələr –
çoxdan gözlənən
o gün.
O gözləyir,
mənim qapı açmağımı... –
həyatımın qapısını...
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O an, gözə yağış olub yağar.
Küçələr dolub-daşar
göyqurşağı rəngləriylə.
Gülə dönüb buludlar,
Yaz enir Yer üzünə.
Qızılgüllər geriyə buludlara uçuşur.
Yaz enir Yer üzünə.
Yarpaqlar, yarpaqlar qızlar kimidir.
Yaşıl paltarlarla gözəlləşirlər.
Amma
kədəri buraxsan,
ən dibinə aparar.
Məni yandırar.
O gün gələr...
Gələr, çox gözlənən gün!
Həyatımın qapısını açmağımı gözləyir.
Və həyatım o zaman gözəl olar.
Bir az güc lazımdır, təbiət, kömək et!
Mənə xoşbəxtlik, rahatlıq hədiyyə et!
Çiçəklərdən kəpənək kimi toplayıb
Quşların nəğməsindən hədiyyə et.
Gecə isə gözlərimdə mürgüləyir.
Gün isə Günəş ilə kədərimi gizlədir.
O gün gülüşlə gələcək.
O güləcək, acımasız-acımasız.
Gələcək o – tələsərək...
Gələcək bir gün, o gün.
O gün... – Çox gözlənən gün.
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O gözləyir.
Həyat qapısını açaraq
mən də gözləyirəm.
Gəlir o.
Gözəl bir gün.
Mən o zamana qədər ölsəm belə,
gəl, mənə şeir oxu.
Xoşbəxt həyat haqqında.
Öz xoşbəxtliyin haqqında...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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MAKPAL MISA –
26 dekabr 1983-cü ildə Almatının Rayımbəy rayonunun Qaynar
kəndində doğulub.
Mukaqali və Abay adına Ümumrespublika Bədii Qiraət Gecələrinin,
Maylı Ualiqızı adına Gənc Yazarlar Festivalının, İ.Jansuqurov adına yarışmanın, Molıkbəy ödülünün laureatı, habelə M.Makatayevin
80 illiyinə həsr olunmuş şeir yarışmasının qalibidir.
Üç şeir kitabı (“Alakandağı bakıt”, “Men kerekpın”, “Aspirantaudın köktemi”) çıxıb.
Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin və Qazaxıstan Jurnalistlər Birliyinin
üzvüdür.

***
Bu yay günü ürəyimin öz havası var,
İlham pərim atəş kimi qəlbimi sarar.
Üfüqləri inci-inci taxıb boynuma,
Gözlərimdə ilğım kimi rəqs edər yollar...
Məni alıb hara belə həyat karvanı?..
Bir bulaqdır, axıb gedir ömrün hər anı.
Göy sulara layla deyir həzin küləklər...
Bu sehirli nəğmələrdir şerimin canı.
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Həyatım da mənim kimi şair təblidir,
Gah zalımdı, gah körpətək incəqəlblidir.
Duyğularım ceyran kimi, dayanıb-durmaz!
Amma nədən şeirlərim belə qəmlidir?..
Dəniz kimi şahə qalxır birdən arzular,
Baxışlarım Günəş olur, gözlərim - bahar.
Gecələrin qaranlığı qorxutmur məni,
Yollarıma şəfəq saçan nəğmələrim var!
***
Bu iyun gecəsi, bu Aylı gecə
Və sənin gözlərin, nurlu gözlərin...
Könlümdən bir şeir keçir gizlicə
Bənzəri olmayan, dərindən-dərin.
Yeksənəq günləri kabuslartəki
Gizləyib keçilməz dağlar ardına,
Bir nəğmə söyləyək, elə nəğmə ki,
İllərin nəfəsi dəyməsin ona.
Bəzən, əzəmətli qovaq misalı
Kimsəyə açmıram mən öz qəlbimi.
Bəzən də ruhumun dəyişir halı,
Sularda rəqs edən qu quşu kimi.
Günəş qürub edir... gözəl və məğrur!
Küləyə deyirəm “tələsmə, dayan!”
Vulkana bənzəyən sevgimiz, budur
Sönmədə zərif bir şeh damlasından!..
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***
Ey dünya ,sənin də öz sirlərin var!
Bir anlıq gəl ,mənə ürəyini aç.
Uzanım yam-yaşıl otlar üstünə,
Dərdimə birlikdə axtaraq əlac.
Ey həyat ,necə də həyəcanlısan!
Dolu qədəh kimi aşıb-daşırsan...
Birdən qanad açıb küləklər kimi,
Səmada quşlarla salamlaşırsan.
Ey mənim əlçatmaz istəyim ,arzum!
Uzaq ulduzlardan əl edin yerə.
Sizinlə birlikdə uçardım mən də
Qoşulub bu azad göyərçinlərə...
...Eh ,uzaq olsaydım ulduzlar kimi,
Zülmətin bağrını elə dələrdim;
Zamanın qoynundan ikimiz üçün
Əbədi məhəbbət tapıb gələrdim!
***
Sənə nifrət edirəm!
Dayanma yollarımda
nahaq yerə bir daha.
Аrdımca baxa-baxa...
İstəmirəm qırasan ümidimi yenə sən!
Mən bahar axtarırdım,
Sən – payız nəfəslisən!
Darıxıram!
Nə olsun kədər olub qismətim;
Sən mənim bu dünyada
ilk və son məhəbbətim!
240

YENİ QAZAX ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

Yox ,daha darıxmaram!
Düz gəlmədik bu yolu!
Dinləyib ağladığım,
sonra da unutduğum
nəğməmsən,
kədər dolu!
Bilirəm ki ,kəsəcək uzun yağan yağışlar.
Sevincin də ,qəmin dəhər şeyin öz vaxtı var!
Mən yenə doğulacam!
Yenə bahar olmağa...
Sərf etmərəm ömrümü
səndən qisas almağa.
Daha əsincə külək
kövrəlmərəm ,dolmaram
dünya dönə tərsinə!
Darıxmaram,
nə də ki,
nifrət etmərəm sənə!
***

Ağarır bir tənha yelkən
Dənizin mavi çənində..!
M.LERMONTOV

Nəğmə deyin yay gününün şəninə– !
Göy sularda bəyaz yelkən görünür...
Özü kimi ağ dumana bürünür...
Həyat yolu gah küləkli ,gah durğun...
Gah parlayır bəxt ulduzu ,gah batır...
Arzusuna qovuşmağa can atır...
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Hara gedir ,çaşıbdımı yolunu?
Kövrəlirəm itirəndə gözümdən,
İntizarıq - o ağ yelkən ,bir də mən.
Heyran olub təbiətin rənginə
Seyr edirəm ...nə gözəldi bu yerlər!
Yazılacaq od nəfəsli şeirlər!
...Tənha yelkən dalğalanır havada,
Kölgə salıb ləpələrlə öpüşür...
Başı üstdən qağayılar ötüşür...
Ümidini bağlayaraq sabaha,
Yorulmadan qanad açır Günəşə!
Bəlkə bir gün sevgisiylə görüşə!
(Afaq ŞIXLI çevirib)
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DOSBOL İSLAM (AMANGƏLDİOĞLU) –
1975-ci ildə doğulub.
“Tələbə baharı” yarışmasında (1993), eləcə də, “Mən həyata şeir
yazmaqçün gəldim” adlı şeir yarışmasında ödül qazanıb.
1997-ci ildə Xoca Əhməd Yasəvi Uluslararası Türk-Qazax Universitetinin  “Qazax dili və ədəbiyyatı” fakültəsini, 2001-ci ildə isə doktoranturasını bitirib. 2011-ci ildə professor adı alıb. 40-dan çox elmi
məqalənin, iki dram əsərinin müəllifidir. “Şair dünyası” adlı monoqrafiyası, “Qazax lirikası”, “Bu günün kəlmələrini düşünərkən” adlı
dərs kitabları, habelə “Şair dili, xəyal dili” adlı kitabı yayınlanıb.

SARISAÇLI QIZ
Günəşin bacısı, sarısaçlı qız,
hamı sənlə tanış olmaq istəyir.
Sənin gözəlliyin göz qamaşdırır,
gecənin özünü böyüdən Ay da,
bulud arxasından çıxmaq istəmir.
Sarısaçlı, həsrətimin adısan.
Gözüm Günəşdən nur alır.
Səninlə keçən həyat
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zamanın
ən gözəl
gül axışıdır.
İşıq saçan sarısaçlı,
Ortaq oldun sən də aşiq dərdimə.
Tanrı bir an qapısını açsaydı
Yəqin biz də yetərdik xoşbəxtliyə.
Gözün gülür, sarısaçlı,
yoxsa, Günəş göylərdən
yerə düşmüşdü, nədi?
Şəlalə qaşındakı
mələk qədər gözəlsən.
***
Havalar bozaranda,
maraqlar azalanda,
darıxırsanmı, gözəl?
Başıpozuq buludlar
“yağaram” deyə-deyə
lovğalanan zamanda
darıxsanmı, gözəl?
Özünə dost etmə acı dərləri,
isti yar qucayçün
darıxsana, gözəlim.
Könlündən,
həyatından
silmədən öncə barı,
darıxmazmı, bə adam?
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Qızarsa Günəş yanında…
gecə Ayparanı asdığı zaman,
darıxmazmı, zalımlar?
Qorxu gözlərini geniş açanda,
baxıb ağ muncuğa,
baxıb doyunca
və sonra darıxsana...
Dan yeri sökülür,
al şəfəq gülür,
darıxırsanmı?
Günəş göydən baxıb,
səni görmürsə
və bir yanlış sözdən yanırsa qəlbin,
darıxarsan…
(Gülnar SƏMA (QASIMLI) çevirib)
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NAURUZXAN GAZİZOĞLU –

1977-ci ildə Monqolustanın Bay-Ölkə (Bayan-Ölgiy) bölgəsinin
Delüün kəndində doğulub.
A.Baytursınov adna Kustanay Dövlət Universitetinin
Filologiya fakültəsinin məzunudur.
ŞEİR

“...Xəz geymiş Qazaxın şeirini,
çəpkən örtüb özünə geri verərəm.”
MUKAQALİ

Mərmərdən yonulmuş gözəl heykəli,
Usta anlatmadan anlamaq gözəl.
daşlara yazılmış bəlli naxışı,
biz özümüz deyil, yadlar öyrənər...
Çaşqın-çaşqın qalmazdımı bəzən gənc,
oxusaydı Kulagerin sirrini.
Şeirin düzülüşü yaxşıdır, derlər,
geydirsən üstünə Avropalı köynəyi.
Kəmərlə bağlaya bilməzsən vaxtı,
şeir də dəb ilə geyinir indi..?
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Dəyiş, addımını, dəb ilə yeri,
dəyiş, Mukaqali geyən çəpkəni.
Nə dövrdü? – insan da çılpaqdı, çılpaqdı vicdan,
ətəyini qaldıran şeytan həyatımı bu?!
Bu dünyanın ağacları adamlardan doğmadı,
bir də şeirdir mənim əziz, əvəzsiz dostum...
***
Həyatımın ən gözəl şəhərində,
coşğunluğum avazıyıb, dalmışam.
At, qatır minmədən təəccübdəyəm,
İşıqforun önündə dayanmışam.
Zirvədə qalmış Boz Qurdluq,
Ağlamayan, ulayan…
İt kimi həfsisin, diksinim
amma
dinlərmi, bu it güzəran?
Şüur sayıqlamalarnı,
yazmaq zorundayammı?
Nə edim, qəlb sızlayınca,
H”yaddaş kartı”mı atımmı?..
Həyatımın böyük şəhərlərində,
dinər dağ kimi xislət.
Dayanacaqlar arasında
xəyallar yıxılıb ölər..!
Həyatın ən böyük şəhərindəyəm…

(Təranə TURAN (RƏHİMLİ) çevirib)
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İNDİRA KEREY
(İNDİRA MURAT QIZI KEREYEVA) –

6 avqust 1986-cı ildə Ağtəpə (Aktöbə) vilayətinin Temir kəndində doğulub.
“Səslər dioloqu” adlı şeir kitabı gün üzü görüb.
Vilayət və respublika miqyaslı şeir yarışmalarında ödül qazanıb.
2012-ci ildə “Şabıt” Uluslararası şeir yarışmasında uğurla iştirak edib.
HƏDİYYƏ EDİLMİŞ ÜZÜK...
Bahar axşamı…
Gülərək batır Günəş;
(Görüşərsiniz deyə,
kim düşünmüşdür belə?)
- Evlənmisən... Övladın da varmış...
dodaqucu güldün də...
sonra da kədərləndin...
Xatirələr xəyallara apardı
Bir yaz axşamı.
Soyuq, həm də aydınlıq:
Dayanacaq.
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Həyəcanlı hilal duruxub dedi:
- Ötürə bilərəmmi?!
- “Tamam…” –
dedim, dilucu.
(Ağladıb qəlb adlı bir zavallını
payız aparmışdı yazı anidən)
…Mən seyr etdim küçədəki həyatı.
Sən gəlirsən, yerə səssiz baxaraq…
Cütlük səssiz…
Budur, evimə də lap yaxın gəldik.
Arxamdan
bilmədiyim bir kölgə keçdi qaçaraq;
Bir qutunu çıxarıb cibindən
nəsə söyləyəcək kimi dayandın.
Qutunu açdın…
Qutunun içində
şəffaf qaşlı
parıldayan üzük yatırdı…
- Özüm öz xətamı düzəldəmmərəm.
itirsəm də ağlımı
məmnun idik halımdan…
- Bu sənə aid idi.
Vaxtında verəmmədim…
Bağışla.
SƏN
Sən mənim gözümsənmi,
Günəşim parlayır bir inci kimi.
Qəlbi təmiz duyğulara ünvandı.
Bir az nəfəs alacam,
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(Sən adına “dincəlmək” de).
Sən mənim ən həzin nəğməmsən, adam.
Könlümdəki şərqisən.
Uşaqlıqdan qurduğum
şirin xəyalımın adı sən deyildimi?
Sən mənim coşğun yaz tək
nazlanan ürəyimdin.
Bilirəm ki,
həyatım
səninlə yaşanacaq;
sənə Ürəyim dedim,
canım ilə tən tutdum.
Nə isə,
dinləmirsən,
baxmırsan,
oxumursan,
amma yenə də bu qəlb
səninçün alovlanır...
HESAB
Bir yaş da böyüdüm.
Göz bəbəyimdə göllənib yaşım.
Sən nə deyirsən buna,
söylə, tale yaşıdım?
İşim yoxdur yaşamda.
Ağılsız şairəm mən.
(Həyat,
nəyin qiymətini artırırsan?..)
Nə qədər xoşbəxtəmsə,
dərdim onun beş qatı.
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İndi yoxdur yanımda
nə düşmənim,
nə də dünənki dostum mənim…
Dəyməz bəzi anlara,
görəcəyim…
Qulağıma yenə də dedi-qodular gəlir..
Görməkçün gəldiyincə,
ağır deyil bu sitəm.
Hey, həyat, nə olsa da,
həyatlıq yoxdur səndə!
…Bir ağılsız şairəm mən sadəcə.
Çaşıram bilərəkdən.
Bir yaş da böyütdün.
Artıq nəyinin qiymətini artırırsan?
(Ey, həyatım…
Ey, həyatım…)
“DE JA VYU”
Bu şəhər…
Bu küçə…
Bağçaları,
hamısını tanıyıram…
Həm də ögeydir hamısı mənə.
…Pəncərədən seyr edirəm.
Bir cavan oğlan
keçdiyi yerdə birdən dayandı…
Kimsəyə bildirmədən heç əskikliyini,
şapkasıyla üzünü qapatmışdı.
Gözümü ona zilləmişəm.
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Tanıdım…
(kimsəm olmasa belə)
səssiz bağça kirpiklərini açdı, bağladı.
Bax, yenə də çox erkəndən oyanır.
Kölgəyə dönürük yenə biz.
Sadəcə gözlər, gözlər… qəlb içinə aynadır.
- Unudaram, deyə… Unudaram, deyə
- heç söz verdinmi?!
Soyuq işıq varmış dərin gözündə…
İndi suçlayımmı özüm özümü?
Peşmanlıqdan içim yanarkən? Söylə?
- Bax, yenə də payız gəldi…
- İstək qaçar,
Göyüzünü ağ buludlarmı aldı?
- Unudarsan…
- O zaman gözlərindən
bir damla yaş düşərmi,
qırılarmı buz?
Ah, şəhər həyatı… Ah, soyuq üzlər,
Özümüzə yoxdan xoşbəxtlik yapdıq.
…Qara kürk geyinmiş bu dəliqanlı, –
Tanıyıram onu…
amma o qədər də yaddır ki zalım…
(Gülnar SƏMA (QASIMLI) çevirib)
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OLJAS KASIM –

1989-cu ildə Semey şəhərinin Tanat kəndində doğulub. Əl-Fərabi
adına Qazax Uluslararası Universitetinin Jurnalistika fakültəsindən məzun olub. Şeirləri bir çox qəzetlərdə yayınlanıb. “Altın
qələm-2011” festivalının və XVII Uluslararası “Şabıt” şeir yarışmasının ödülünü və“Darın” Milli Gənclər Ödülünü qazanıb.
Bir şeir kitabı (“Bozbetkey”) gün üzü görüb.
MƏNİM DEYİL
Bu sirr mənim deyil,
bu sirri gizli bir gecədən çaldım.
Bu il mənim ilim deyil,
gərək ayrı vaxt alım.
Bu bağça mənim deyil,
bu bağçanı hardan tapdım mən...
Bu yan-yörə mənim deyil,
məndə nə qaldı ki? Çaşıb qaldım mən.
Yağışlar da mənim deyil,
göylərdən ələnən nemət olsa da.
Alnıma yazılan alnımın deyil,
bu taleyi başqasından almışam...
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Suallar, suallar... mənimki deyil,
ilk sualı kim düşünüb, görəsən..?
Bu cavab, bu cavab mənimki deyil,
cavabları həyatında görmüsən.
Mən də, canım, mən də sənin deyiləm,
anladı könlüm, gözüm, anladı indi.
Sən də, canım, sən də mənim deyilsən,
bilməm, sənə uçan hisslər nə idi..?
“DE JA VYÜ”
Bunları əvvəldən hiss eləmişdim,
damdı ürəyimə - nəsə olacaq. –
Beləcə üzünü çevirəcəksən,
beləcə ağlın da çaşıb qalacaq.
Mən necə qıyaram bu torpağımın,
tarixlər sığınan hekayəsinə?
Bugün də yenidən qulaq asmışam,
hüzünlü nəğmənin kövrək səsinə.
Oturub beləcə, rəngi də qaçıb,
payız günlərinə bənzəyir necə.
Səninlə üz-üzə gələndə sanki
yüz illik xatirə dindi sadəcə...
Bir anı yenidən yaşamaq olmur,
onunla yenicə üz-üzə gəldim.
İndi neyləyəcək, nə baş verəcək? –
Qapıldım özümə, hər şeyi bildim.
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Cavabı yox, hər günümüz sualdır,
həyat öz sirrini açıqlamayır.
Heç görən oldumu kimsə kiminsə,
keçmiş həyatını təkrar yaşayır?
RƏNGLƏR
Ağ rəngi
hər zaman sevdim mən,
ağını çıxarmadan.
Ağlımdakılar
ağ arzularım kimidir.
Atamın başındakı
ağ saçı gördüyüm vaxt,
ağ rəng,
diksindim səndən.
Qara rəng,
zülmət gecələrdə
yarımla görüşərkən
sən mənə sirdaş idin.
Göz bəbəyimi
soyuq aldığı zaman,
qara rəng,
sən mənim yanımda idin.
Qırmızı rəng,
qırmızı dodaq
gördüyüm zaman
səni çox sevdim.
Qırmız qan
gördüyüm vaxt,
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qırmızı rəng,
səndən üşəndim.
Mavi rəng,
nurlu qədərimə
bənzətdim səni.
Mavi bayrağımı
əlimə aldığım vaxt.
Yazlarım sərt qışa
döndüyü zaman,
mavi rəngi,
ona bənzətdim səni...
Qəhvəyi rəng
sadədən sadə həyat
yaşadığım zamanlar
işimi asanlaşdırdı.
Payız kimi
köç etdi könlümdən bir gün.
Qəhvəyi rəng –
mənim rəngim olmadı...
Ağ rəngi
hər zaman sevdim mən.
Ağlımdakılar
ağ arzularım kimidir.
Atamın başındakı
ağ saçı gördüyüm zaman
ağ rəng,
diksindim səndən...
(Gülnar SƏMA (QASIMLI) çevirib)
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JANARGÜL KADIR
(JANARGÜL ABDİKARİM QIZI KADIROVA)–
22 oktyabr 1976-cı ildə
Pavlodar vilayətinin Bayanavıl rayonunun Kürkeli kəndində doğulub.
Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
“Otarka” qəzetində çalışır. Bir sıra ədəbi ödüllərə layiq görülüb.
“Yeddinci qat”, “Babanın gözü” və b. şeir kitabları gün üzü görüb.

SƏNƏ DOĞRU
Sənə doğru
gəlmək istəyirəm,
zalım dünya qoymayır.
“Sənin yanına gedərəm” –
desəm də,
inam mənə yoldaş olmadı.
Yüyəni silkələyir
dəli-dolu duyğular,
amma əridə bilmir könlümdəki kədəri.
Xəyalətin ətəyinə yapışıb,
neyləyirəm nəşədən kəm günləri?
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Xəyalım hər gün, hər gün
sənə doğru yüyürür.
Könlüm
göyüzünə baxıb ağlayır.
Kökünə bənəzyən səbrim özü də,
geri dönüb,
barı, buna sevinim.
Eh, sən də, eh, kədər...
Mənan dərindi sənin.
Sənin də mənə qarşı
tutquların var,
əlbət.
Gizli-gizli baxışarıq.
Unutmaq nəyə gərək?
Yazıq ürək
eşqin qədrini qoyub,
“xalq nə düşünər?” deyər.
Eşqinə çata bilmədən
ömrünün gənclik çağı
göz yaşı içində
keçər beləcə...
ALLAHA MƏDHİYYƏ
“Allahdan uca Tanrı yoxdur,
Məhəmməd onun elçisidir”.
Mən qulunun imanı təkdir.
Səndən istədiyim səbirdir.
“Quran”ı evimin
baş köşəsinə qoydum.
Hər imtahan anında
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surələri qorudu məni.
Mənim xilaskarım,
Allahım, tək sənsən!
Hər cür bəladan
bu aciz insanı
qorudun, qorudun.
Yaradan Tanrım və mən! –
Üz-üzə qaldığım anlar
şahiddir
çətin günlərimə.
Başımdan nələr keçdi...
İnsanlar yüz kərə
satdılar məni.
Təkcə sən satmadın.
Tənhayıq!
Sənin tayın yoxdur!
Bənzərsizsən, dərdsizsən.
Həm də ki, çox güclüsən!
Baş əyər sənə Günəş,
Bütün tərifə layiqsən.
Şəhanə qüdrətinin
sirri bilinməz...
Bir dəfə məni bağışla!
Səhv etsəm,
lap min dəfə bağışla...
Çətin və dərdli anımda
tək sənə inanıram.
Eşq adlı duyğunun
ən gözəli sənindir.
Qədərə yalnız Sən sahibsən.
Sən mənim qəlbimdəsən.
Mənsə sənin ovcunda...

(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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AYAZDA BERKUT
(AYAZDA BERKUT QIZI RƏHİMCANOVA) –

1991-ci ildə Karaqanda vilayətinin Janaarka rayonunda doğulub.
E.A.Böketov adına Karaqanda Dövlət Universitetinin məzunudur.
Bir sıra şeir yarışmalarının qalibi olub.

SIRĞA
Səni gördüm.
Gördüm, yanıb kül oldum.
Bu dünyada
kimsəni düşünməyən
canıma hopub getdin.
Səni gördüm...
Gördüm, yanıb kül oldum.
Bu “qərib”i
heç kim suçlamasın qoy!
Səni gördüyüm zaman
möcüzəyə büründüm.
Gözümdən itdiyin vaxt
cəhənnəmləri gördüm.
Səni gördüm.
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Unutdum keçmişimi.
Sonra səndən
yalandan nifrət etdim.
Darıxmışam
ətrinin qoxusuyçün.
Darıxmışam
şirin gülüşün üçün.
Səni gördüm.
Köksümdə
başqa bir duyğu boğulur.
Ürəyim:
“Qucağına atılım!” söyləmişdi.
Ağlım: “Gedək!” demişdi.
“Lənət olsun!”
...Köynəyinə ilişib
mənim qızıl sırğamın bir tayı...
SƏNİ GÖRƏNDƏN BƏRİ...
Dünən səni görəndən
kədərliyəm,
Könlün şəklini çəkdim
boz rənglə;
Öz halıma bənzətdim,
payızın rənglərini.
Dünən səni görüb
xəstələnmişəm.
Mənim təki
kim saxlar
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sirrini yer üzündə?
İkimizin nəğməsini
yanlız ikən söylədim.
Dünən səni gördüm,
çox qəribsədim.
Adını qışqırmaq istədim
bərkdən.
Qucağıma yaslandı,
keçmədi zalım gecə…
Dünən səni görəndən
xəyal aləmindəyəm.
İkimizin haqqında
bir erkən xəyal qurdum.
Kağıza
həsrətdən xalı toxudum.
Qələmə hisslərdən
mürəkkəb qoydum...
Dünən səni gördüm...
Nağıllar dünyasına düşdüm...
Bu dünya?
Bu dünya boşmuş, sən demə.
Ömür boyu şeir yazmağım üçün
borcluyam
mənə verdiyin qəmə...
(Rəsmiyyə SABİR çevirib)
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Ayjan TABARAQQIZI –

1986-cı il, 16 apreldə Monqolustanın Bay-Ölkə (Bayan-Ölgiy) bölgəsinin Ağgöl kəndində doğulub. Qazaxıstan paytaxtı
Astanadakı Avrasiya İnstitutunda Hüquq və iqtisadiyyat elmləri
üzrə ali təhsil alıb. Uluslararası “Şabıt” şeir yarışmasının diplomuna layiq görülüb. Uluslararası incəsənət festivalında (poeziya
yarışmasında) I yeri qazanıb. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsis edilmiş M.Əuezov adına diplomla təltif edilib.
2014-cü ildə Qazaxıstanda keçirilən “Ansar” ədəbi yarışmsında “Ən yaxşı gənc şair” nominasiyasında qalib olub. Respublika səviyyəsində keçirilən bir neçə yarışmanın ödülünü alıb.
Şeirləri müxtəlif antologiyalarda yer alıb.
***
Bir çıxış yolu tapa bilərik görüşmək üçün,
Səni görməyə gözlərimin ehtiyacı var.
Göy üzünün də içimdəki duyğular kimi
üzü açılmır...
İndi kimsəni ağlatmaram demişdim,
İndi kimsəni sevmərəm demişdim.
...Sənin xoşbəxt həyat yaşamağınçün.
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Mən hər şeyə dözərəm
Səni görmədən nə yazmışdım, gözəldi...
Səni gördüm ruhum tamam təmizləndi.
Tək anladığım budur: səni sevdiyim üçün
Bütün insanlara aşiq oldum...
Həyat belə desəydi inanmazdım...
(Taleyinə yıxılma)
Gözlərinin içində məhv olduğumu
görməsəydim,
kaş ki, görməsəydim.
Qəlbimin xoşbəxtlik hədəfləri yox...
Mənimki tək günahsız bir duyğu oldu –
İçimdən yıxıldım...
Özümü gələcəyə inandırıram.
İndi hər şeyi səbirlə gözləyirəm...
Küləklər təmizlənmə yaşımdı...
Daha mən ağlamıram.
***
Mən onu sevdiyim qədər
canım ağrıyır.
Gözləməkdən
ağacdan tökülən yarpaq kimiyəm.
Haqsız dünya!
Çiçəklər dolmuş, solmuş,
sanki payızların olacağıdır.
Yalan günə canı incitmək olmaz,
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Xeyirlisi ağ qalanlardır...
Haqsız dünya.
Bəzən xəyallar aldadır elə bil,
tənha duyğu bağçalarda bilinməz,
bərabər getmədiyiyçün...
Gözəl deyil dünya!
Belə bir soyuq yağıştək
Ağlayıram...
O, eyni tale kimi...
Ah! Ağappaq dünya.
***
Kaş ki, yuxu olsaydı hamısı,
sənin kimi məni kim anlayar, kim?
Mənim tək və tənha ürəyim kimi
buludlarda Ay gizlənir...
Bilirəm, indi “hər şey keçdi” deyirsən,
Boş xəyalı neynirəm?
Mənim üçün fərqi yoxdur,
sən gəlməsən –
Dünyaya yazdan sonra payız da gəlsə...
O günlər olsa da hamısı yalan,
Çətin oldu keçmədik ar-namusdan.
Bir ömürlük bağladığın tək üzüyə
Nə günah yüklənib, Tanrım?
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Ürəkdən inanıram –
heç nə unudulmayır...
Bəsdi daha gözlədiyim.
Səsin Cənnət bağçasıdır,
dinləyək.
Sən də mən də,
sonra bəlkə heç dinləyə bilmədik...
(Ruslan DOST ƏLİ (CAHANGIRLİ) çevirib)
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ÇEVİRMƏNLƏR:

Dos.Dr. Rəsmiyyə SABİR (ABDULLAYEVA) –
Masallının Ərkivan kəndində doğulub. AMİU-nu bitirib. 2002-ci ildə
sözlərinə yazılmış mahnılardan ibarət “Səni aradım” adlı audio albom gün üzü görüb. 2003-cü ildə Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının
(GTMŞ) AGİN-lə ortaq təsis etdiyi “Fəxri Gənc” Qızıl döş nişanına
layiq görülüb. Həmin il “Həbs olunmuş sükut” adlı ilk şeirlər kitabını
çıxarıb.
2006-cı ildə “Kölgəsiz dar ağacları” (Kərkük), “Rəngsiz göz yaşları” (Bakı), 2009-cu ildə “Unutdun məni” (Bakı), 2011-ci ildə “Sahilsiz adam” (Ankara) adlı şeir kitabları çıxıb. 2006-cı ildə KİBATEK və
“VEKTOR” tərəfindən “İlin Ədəbiyyat Ödülü”nü alıb. Uluslararası
ədəbi, elmi tədbirlərdə  uğurlu çıxışlar edib. Şeirləri 6 xarici dilə çevrilərək, fərqli ölkələrdə yayınlanıb. 40-dan artıq ədəbi, elmi kitabın
müəllifi, tərtibçisi, redaktoru və önsöz müəllifi, eləcə də, bir çox ədəbi
çevirmələrin müəllifidir.
Azərbayacan Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü olub.
2014-cü ildə ədəbi uğurlarına görə Qırğız Respublikasının “Coomert
Bekenbaev”  medalına layiq görülüb.
Hazırda AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda elmi katib və Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında dosent olaraq çalışır. DGTYB-nin qurucularındandır.
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Dos.Dr. Təranə TURAN (Təranə Yusif qızı RƏHİMLİ) –
20 fevral 1970-ci ildə Bakıda doğulub.   1995-ci ildə ADPU-nun Filologiya fakültəsini bitirib. Hələ tələbəlik illərindən “Gənc müəllim”
qəzetinin ədəbi işçisi (1991-1994), universiteti bitirdikdən sonra isə
məsul katibi (1994-2000), baş redaktoru (2000-2007) olub. 2003-cü ildən ADPU-nun “Azərbaycan və Dünya ədəbiyyatı tarixi” kafedrasının
müəllimi, 2008-ci ildən baş müəllimi, 2011-ci ildən dosenti, 2014-cü
ildən isə “Dünya ədəbiyyatı” kafedrasının dosentidir; 2015-ci ildən
BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində Yapon ədəbiyyatından mühazirə və
seminar dərsləri aparır.
Onun şeirləri, məqalələri Azərbaycanla yanaşı, qardaş  Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğız Respublikasında, habelə İtaliya, Belçika,
Yunanıstan, Rusiya, Ukrayna və b. ölkələrdə çap olunub.DGTYB-nin
qurucularından olan T.Turan, 2007-ci ildən KIBATEKin üzvüdür. O,
20-dən artıq elmi, bədii və publisistik kitabın redaktoru, “önsöz” müəllifi və rəyçisidir. Türkiyədə, RF-də, Qırğız Respublikasında, İtaliyada
uluslararası konfransların nümayəndəsi olub, “Fəxri fərman” və ödüllərlə təltif olunub.  
T.Turan hazırda “1960-1970-ci illər Azərbaycan nəsri ədəbi tənqiddə”
mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.
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Gülnar SƏMA (Gülnar Vaqif qızı QASIMLI) –
1986-cı ildə Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində doğulub. İlk mətbu çıxışı 2000-ci ildə “Tovuz” qəzetində  olub. 2001-ci ildə “Mən sehrli səmayam”, 2011-ci ildə “İçimdəki söhbətlər”, 2016-cı ildə isə “Gül”
şeirlər kitabı çap olunub. 2004-cü ildə BDU-nin Filologiya fakultəsinə,
2010-cu ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Azərbaycan ədəbiyyatı
bölməsi üzrə magistraturaya qəbul olub. 2014-cü ildə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasnın NİZAMİ ad. Ədəbiyyat İnstitutuna Ədəbi Tənqid
şöbəsinə doktoranturaya qəbul olub. 2014-cü ildən DGTYB-nin üzvü,
2016-cı ildən isə DGTYB-nin Məclis üzvüdür. 2009-2014-cü illərdə Tovuz
rayonunun Muncuqlu kənd ümumi -otra məktəbində, 2014-2015-ci tədris illində “Hədəf” hazırlıq kurslarında müəllimlik edib. 2009, 2014-cü
il bələdiyyə seçkilərində iki dəfə Dondarquşçu kənd bələdiyyəsinin üzvü
seçilib. Bir sıra uluslararası konfrans və simpoziumların nümayəndəsi
olub. “Kaspi” qəzetinin keçirdiyi Hüseyn Cavidlə bağlı müsabiqədə fəxri
III yeri tutub. 2015-ci ildə Türkiyənin Qəhrəmanmaraş şəhərində keçirilən “Dolunay” Şeir Şölənin və 2016-cı ildə Trabzonda keçirilən “Kitab
fuarı”nın iştirakçısı olub. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər-İdman Nazirliyinin ödülünə və Azərbaycan Prezident Təqaüd Fondunun təqaüdünə layiq görülüb. Hazırda AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun
Mətbuat və publisistika şöbəsinin kiçik elmi işçisidir.
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Afaq ŞIXLI (Afaq Arif qızı ABDULLAYEVA) şair, publisist, çevirmən; DGTYB Məsləhət Şurasının, Rusiya Yazıçılar
Birliyinin, Uluslararası Yazıçılar və Publisistlər Assosiasiyasının üzvü,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi (AYB) Moskva Bölməsinin məsul katibidir.
25 iyun-1969 cu ildə Bakı şəhərində doğulub.
İxtisasca həkim-terapevtdir-2000 ,ci ilədək Bakı şəhərində ixtisası üzrə
işləyib .Hazırda Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində yaşayır.
Təbabət ,ədəbiyyat ,musiqi ,rəssamlıq və çevirmə işi ilə məşğul olur.
Şeir yazmağa kiçik yaşlarından başlayıb və müxtəlif şeir yarışmalarında uğurla iştirak edib .Ruscadan ,qardaş Türkiyə türkcəsi və tatarcadan ədəbi çevrilər edib.
Əsərləri Türkiyə türkcəsinə ,özbək və tatarcaya ,habelə rus ,ingilis və
fransız dillərinə çevrilib.
Bir sıra yerli və uluslararası şeir şölənlərində“ Diplom”la təltif olunub ,ödülə layiq görülüb.
İndiyədək Azərbaycan ,Türkiyə ,Rusiya və Yaponiyada 12 kitabı çıxıb.
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Əkbər QOŞALI (Əkbər Mehdi oğlu YOLÇUYEV) –
1973-cü ildə Tovuzda doğulub. Azərbaycan Texniki Universitetində
ali, Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında
ikinci ali təhsil alıb. Gənclər-İdman Nazirliyində (AGİN) çalışıb (19962000-ci il). Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi yaranandan əmək fəaliyyətini burada davam etdirir, hazırda şöbə müdiridir. DGTYB-nin Təsisçilər Şurasının başqanı olan Ə.Qoşalı, eyni zamanda Milli QHT Forumu İH-nin üzvü, AYB orqanları – “Ədəbiyyat Qəzeti” və “Ulu Çinar”
dərgisi redaksiya heyətinin üzvüdür. İndiyədək müəllifi, tərtibçisi, re
daktoru yaxud “önsöz” müəllifi olduğu 50-dən artıq ədəbi, elmi kitab
gün üzü görüb.
15 iyul 2015-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi”
medalı ilə təltif edilən, Azərbaycan Prezidentinin Təqaüd Fondunun
təqaüdçüsü olan (2008-2009) yazar, GTMŞ- nin AGİN-lə ortaq təsis
etdiyi “Fəxri Gənc” Qızıl döş nişanına (2010), AGİN-nin “Respublika
Gənclər Mükafatı”na (2002), Rəsul Rza Fondunun “Rəsul Rza” Ədəbi
Ödülünə (2009), Qırğız Respublikasının “Toktokul Satılganov” medalına (2014), Qazaxıstanın “Tölegen Ayberganov” medalına, TÜRKSOYun “Fəxri fərman”ına (2014) layiq görülüb.
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Elxan ZAL QARAXANLI
(MƏMMƏDOV) –

1961-ci ildə Tovuzda doğulub. Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Texniki Universitet) məzunudur.
Şair, çevirməçi, esseistdir;
AYB-nin “Ulu Çinar”  jurnalının baş redaktoru,
Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Qızıl  kəlmə”
və  Qazaxstan Yazıçılar Birliyinin Uluslararası “Alaş” ödülü
laureatıdır.
“Qurdlar ulaşan gecə”, “Türk əsrinin türküləri” və b. kitabların
müəllifidir.
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İbrahım İLYALI (HACIYEV)
1963-cü ildə Qazaxda doğulub. Azərbaycan Texniki Universitetini bitirib.
1988-ci ildə Sumqayıtın gənc ədəbi qüvvələrinin yaratdığı “Dəniz”
Ədəbi Birliyinə başqan secilib və o vaxtdan taleyini bu şəhərin ədəbi
mühiti ilə bağlayıb. 1990-cı ldən Əli Kərim adına Poeziya Evinin direktoru vəzifəsində çalışır. “Hamı bir körpüdən keçir” , “Mən bir söz bilirəm” və “Yuxuma söykənmiş adam” adlı şeir kitabları gün üzü görüb.
Türkiyədə, Qazaxstanda, Özbəkistanda, Rusiyada nəşr olunan bir çox
ədəbi qəzet və dərgilərdə şeirləri yayınlanıb.
Qazaxstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin “Avrasiyanın ürəyində” kitabını, Çingiz Aytmatovun, Fazil İskəndərin, Vasili Şukşinin hekayələrdən ibarət   kitablarını ruscadan Azərbaycancaya çevirib.
Türk ədəbiyyatına xidmətlərinə görə Mahmud Kaşqari medalı və DGTYB-nin “Üstün Hizmet Nişanı”  ilə təltif edilib.
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İntiqam YAŞAR (İntiqam Yaşar oğlu CAVANŞİR) –
3 oktyabr 1990-cı ildə Gədəbəy rayonunun Çobankənd kəndində doğulub.
1997-2008-ci illərdə doğulduğu kənddə orta məktəbdə, 2008-2012-ci
illərdə isə AZƏRBAYCAN Universitetinin Filologiya fakültəsində bakalavr dərəcəsi üzrə ali təhsil alıb. “İlk görüş”(2012), “...və susarsan”
(2016 ) adlı şeir kitabları çap olunub.
DGTYB Məclis başqan vəkilidir.
2015-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdünə
layiq görülüb.
AYB-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Ən yaxşı şeir” müsabiqəsinin qaliblərindən olub. Mətbuatda müxtəlif məzmunlu yazılarla çıxış edir.
2015-ci ildəki uğurlu fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər-İdman Nazirliyinin “Gənclər mükafatı”na layiq görülüb.
Şeirləri və publisistik yazılari ilə Azərbaycan və qardaş Türkiyə mətbuatında ardıcıl olaraq çıxış edir. Şeirləri müxtəlif dillərə uyğunlaşdırılıb.
Hazırda Faktor.Az saytının baş redaktorudur.
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Ruslan Dost Əli (CAHANGIRLİ) –

1993-cü ildə Bərdənin Xanərəb kəndində doğulub.  
2015-ci ildə “VEKTOR” tərəfindən   Şahmar Əkbərzadə adına Ədəbiyyat Ödülünə layiq görülüb. Elə həmin il Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun təşkil etdiyi
“Vətənin pərvəri ol” yarışmasında I yeri qazanıb.
DGTYB-nin üzvü, “Gənc Ədiblər Məktəbi”nin məzunudur. Bir
kitabı gün üzü görüb.
Azərbaycan Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdçüsüdür.
Hazırda, Qazaxıstan Respublikasının Türküstan şəhərindəki
Xoca Əhməd Yasəvi adına Uluslararası Türk-Qazax Univeristetinin öyrəncisidir.
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