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NATALYA XARLAMPYEVA İLƏ  
TÜRK RUHU GƏZİSİ... 

 

Şair kimdir? – 
Kim ona bu gücü, bu bacarığı – yoxdan var et-

məyi etibar edib? Niyə onun çiyinlərinə belə bir 
missiya yüklənib?  

Əslində, illərdir, yüzilliklərdir insan övladı bu 
sualları həmişə özünə verib, ancaq hələ tam cava-
bını ala bilməyib. Ala bilməsə də, şairin dua niy-
yətinə pıçıldadığı hər şeir onun mərtəbəsini ucal-
dıb, fərqli iqlimlərdə gəzişməsinə şərait yaradıb. 
Şair, yazı əsnasında, bəlkə heç özü də fərqində ol-
madan, haralarda gərdiş edir, amma yazıb bitir-
dikdən sonra bu pıçıldadıqlarının onun genetik 
kodlarının açmaları olduğunu görür... 

Şair kimdir? – 
Bir adsız qəhrəman! – İllərdir suyun qarşısını 

kəsən əjdahalarla, divlərlə ölümünü gözə alaraq 
savaşsa da, ətrafındakılar o əjdahalardan, divlər-
dən xilas olanda belə, bəzən onun əməyinin fər-
qinə də varmırlar…  

Şairlər, çox zaman, millətin yaddaşını oyatmaq 
üçün sərt şillə mahiyyətində şeirlər də yazır, xal-
qın mübarizə əzmini də hərəkətə keçirir. Bu za-
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man artıq sevgidən, lirik duyğulardan söhbət gedə 
bilməz. Burada daha çox əzm, güc, iradə, qüvvət 
öz sözünü deyir. Öz köksünə saplanan qılıncı dar-
tıb çıxarmaq üçün çalışan, insanları keçmişi unut-
mamağa səsləyən, özü də keçmişini unutmayan, 
gələcəyinə isə ümidlə baxıb (dörd tərəfi bağlı olsa 
da), belə deyir:  
 

Hər şey öz əlimdədir  
                                amma 
hər şey düşündüyüm kimi, 
      arzuladığım kimi olar, bilirəm; 
Tək bir kəlməm yetər ki,  
səsimə səs versin aləm! 
 

Bu, bir şair əzmi, şair inancıdır! – Bir sözü ilə 
aləmlərin səsinə səs verəcəyinə inanan şairin əzmi, 
inancı! Həyatı sakit axan bir çay olaraq görsə də, 
bəzən coşub-çağlayıb, özünü dəlicəsinə qıyılara 
çırpdığını düşünməkdən də əl çəkməz şair... 

 

Hal-hazırda kitabı əlinizdə bulunan, qədim Sa-
xa yurdundan üzünü bizə tutan Xalq şairi Natalya 
Xarlampyeva da məhz belə şairlərdəndir.  

Mən Natalya Xarlampyevanın yazmaq eşqini 
yaddaşının qut kültür suxurlarından aldığını bili-
rəm, həm də dəqiq bilirəm. O qutluluq onun da-
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marlarındakı əsil qanda mövcuddur və elə ona 
görə şeirləri hər nə qədər insana kövrəkmiş, lirik 
duygular üzərində köklənibmiş kimi görünsə də, 
bu lirikanın, bu kövrəkliyin içində qərib bir tə-
latüm də var;  bu təlatüm türk xatununun ərcə, ər-
kəkcə hər zaman meydanlarda olmasından, at mi-
nib qılınc qurşanmasından irəli gəlməkdədir. Bu 
onun qədəridir. Ruhunu, mənliyini, yüzilliklərdir 
söykəndiyi ulus kimliyini unutmaması, yaddan çı-
xarmaması, tam tərsi, övladlarına (mənəvi övladla-
rına) ötürmək istəyi onun qədəridir.  

Onun kitabına ümidsizlik yazılmayıb. Qut Asi-
ya Anaya yalvarış edəndə, ondan diləyi olanda, 
ulusunun ruhunu arı-duru hala gətirməsini, ona qut 
verməsini, gücləndirməsini, atalarının izindən get-
məsinə rəvac verməsini istəyir. Natalya Xarlam-
pyeva damarlarında köçəri atalarının qanı dolaşan, 
at belində ikən dünyanın dürlü dərdlərini unudan, 
istəkləri, dözümləri hansı çətinliklərlə nəsildən 
nəslə ötürməyi borc (görəv) kimi qəbul edən bir 
irqin gen daşıyıcısı, ağbirçəyi olduğunun fər-
qindədir. Həmin ağbirçəyin qışda, yurd yerində, 
ocaq başında gecələr boyunca danışdığı, danışa-
cağı nağıllar, etdiyi, edəcəyi alqışlar dəyişmir. –
Yəni, o nağıllar, o alqışlar Anadoluda da eynidir, 
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Azərbaycanda da eynidir, Orta Asiyada da eynidir. 
Sibirdə yaşayan türklər haqqında isə heç danış-
mıram. Natalya Xarlampyeva soyuq iqlimlərdən 
bütün türk ulusunun yaşadıqlarını, düşdüyü zor-
luqları bir ağbirçək rahatsızlığıyla seyr edir və bü-
tün ulusun gələcəyi adına bu misraları pıçıldayır: 
 

Ah, Asiya – ulu nənəm! 
Bizə bir daha qutsanmışlıq bəxş et 
Və bir dəfə də bax… 
Bax… xəfif incə kipriklərlə 
Və yenə günəşli çiyinlərinin üstündən  
                                              bizə gülümsə! 
 

Türk qadınının köksündə daşıdığı ürəklə birgə, 
qorxmazlıq, cəsarət, iffət kimi yüksək hissləri də 
mövcuddur və bu dəyərlər ulusumuzun ayaqda 
qalmağının ən önəmli faktorudur. Və Türk qadını 
özünü, ailəsini, sevdiklərini, yaxınlarını bütün var-
lığı ilə qoruyur, yeri gələndə onların uğrunda özü-
nü sevə-sevə fəda edir:  
 

Bir dar sınır keçidində dayanmışam, 
Yüzillərlə davam edir  
                           davalar, müharibələr... 
Əgər sirr mənim ruhumdadırsa, 
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Bütün türk qadınları  
                  qürurlu, tikanlı məftillərdir... 
 

Hörmətli oxucu!  
Biz, uzaq Saxada yaşayan bir ağbirçəyimizin – 

Natalya xatunun kitabını sizə təqdim edirik. İndiyə 
kimi  türk dünyasının bir çox ədəbiyyat adamlarını 
tanıdıq, ədəbi örnəkləri ilə tanış olduq; lakin bir 
əksiyimiz var: qanı ilə, canı ilə bizdən bir parça 
olan Sibirdəki qardaşlarımızın ədəbi örnəkləri 
haqqında az bilirik, çox az! Əlinizdə tutduğunuz 
kitab bu yöndə atdığımız ilk böyük addım olsun.  

Sizləri bir şairənin, bir ağbirçək türk qadınının 
şeirləri ilə baş-başa qoyub aradan çəkilirik. Özü-
nüz qərar verin: Türk ruhuna gəzimiz Natalya Xar-
lampyeva ilə başlasınmı? 

Cavabınızın “Başlasın!” olacağına ümid və 
sayğılarla... 

O. HACIMUSALI, 

DGTYB Məsləhət Şurasının üzvü 
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Natalya İvanovna XARLAMPYEVA – 
Saxa (Yakutiya) Respublikasının Xalq şairi, Saxa 

(Yakutiya) Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin başqanı, 
Rusiya Yazıçılar Birliyinin katibi, Saxa (Yakutiya) 
Respublikası Ruhani Akademiyasının akademiki. 

1952-ci il sentyabrın 1-də Yakutiyanın Maqan kən-
dində doğulub. 
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Natalya İvanovnanın ictimai və yaradıcılıq fəaliy-
yəti respublika xalqlarının sosial, mədəni və ruhi 
baxımdan inkişafına, mədəniyyətlərin yaxınlaşması 
və zənginləşməsinə yönəlib. Onun Saxa ədəbiyya-
tının görkəmli nümayəndələrinin ədəbi irsinin nəş-
rində, gənc ədəbi qüvvələrin dəstəklənməsində, gənc 
ədəbi nəslin tərbiyə olunmasında  böyük xidmətləri 
var. O, çağdaş rus şairlərinin, eləcə də Tatarıstan, 
Başqurdistan, Çuvaşıstan, Dağıstan, habelə Polşadan 
olan bir neçə şairin əsərlərini Saxa türkcəsinə çe-
virib. 

A.Axmatova, L.Qumilyov, V.Şalamov, İ.Brodski, 
E.Yevtuşenko və A.Voznesenskinin rus-yakut ədəbi 
ilişkilərinə həsr etdikləri oçerk və esselər də məhz 
Natalya İvanovnanın sayəsində oxuculara təqdim 
edilib. 

Onun “Sevgi etirafı” adlı kitabı Anton Delviq 
adına Ümumrusiya Ədəbiyyat Ödülünə layiq gö-
rülüb. Saxa (Yakut) poeziyasına göstərdiyi xidmət-
lərə görə, Natalya Xarlampyeva (hələlik) yeganə qa-
dındır ki, Saxa (Yakutiya) Respublikasının Xalq 
şairi adını alıb. 

Natalya Xarlampyeva 20 şeir və publisistik kitabın 
müəllifidir. Onun şeirləri rus, ingilis, polyak, vyet-
nam dillərinə çevrilib, eləcə də Türkiyə, Qazax, Ta-
tar türkcələrinə çevrilib.  
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İncəruhlu lirik şair olaraq, o öz xalqının – quzey 
türk xalqının taleyi barədə tarixi düşüncələrlə, xalqın 
mənəvi dəyərlərinin qorunması və təbliği ilə yüksək 
mövqeli vətəndaşlıq keyfiyyəti ilə çıxış edir. 

Natalya İvanovnanın Saxa (Yakut) ədəbiyyatının 
tanıtımı və təbliğində xidmətləri böyükdür. Onun tə-
şəbbüsü ilə Saxa (Yakutiya) Respublikasında “Bö-
yük qarın kəraməti” adlı Uluslararası Poeziya Fes-
tivalı təşkil edilir. O, Varşavada, Londonda və Xa-
noyda keçirilmiş uluslararası poeziya festivallarının 
iştirakçısıdır. 

2016-cı ildə Natalya xanımın poetik kitabları 
Londonda ingilis dilində, Kazanda tatarca, Qızıl 
şəhərində isə tuva dilində çıxıb. 

Natalya İvanovna Saxada jurnalist və nəşr işinin 
təşkilatçısı olaraq da tanınır. O mətbu fəaliyyətə 
“Severnaya trassa” qəzetində müxbir olaraq baş-
layıb; gənclər qəzeti olan “Eder kommunist” mətbu 
orqanının redaktoru, “Kıım” qəzetinin mədəniyyət 
şöbəsinin müdiri, “Saxa-Sire” qəzetinin baş redak-
toru (1990-2012), kitab nəşriyyatının baş redaktoru 
kimi fəaliyyət göstərib. 

1994-cü ildə Saxa (Yakut) dilində işıq üzü görən 
“Dilbər Xotun” adlı qadın jurnalının ilk redaktoru 
olub. Doqquz mövsüm SaxaTV-də “Ааҕар бала-
ҕан” adlı verilişin aparıcısı olub.  
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2015-ci ildən “Saxa” radiokanalında birbaşa efirdə 
fəaliyyət göstərib. 2012-ci ildən 2017-ci ilin iyun 
ayına qədər Saxa (Yakutiya) dövlət başçısının mə-
dəniyyət məsələləri üzrə müşaviri vəzifəsində ça-
lışıb. 

Natalya Xarlampyeva Qazaxıstan Respublikasının 
“Alaş” ədəbi ödülü laureatıdır (1998); həmçinin 
Rusiyanın Böyük Ədəbi Ödülünə (2003), Rusiya 
Yazıçılar Birliyinin və Smolensk vilayətinin Alek-
sandr Tvardovski adına ödülünə (2003) layiq gö-
rülüb.  

2015-ci ildə Rusiya Federasiyasının prezidenti 
Vladimir Putinin sərəncamı ilə PUŞKİN medalına 
layiq görülüb.  
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Наталья Ивановна ХАРЛАМПЬЕВА – 
 

Саха народнай поэта, Саха сирин суруйааччы-

ларын союһун председателэ, Россия суруйаач-

чыларын союһун секретара, Саха Республикатын 

Духуобунаска Академиятын академига Маҕаҥҥа  

балаҕан ыйын 1 күнүгэр 1952 сыллаахха төрө-

өбүтэ. 

Наталья Ивановна айар уонна общественнай 

үлэтэ республика норуоттарын  культурнай уонна 

духуобунай сайдыыларыгар, бэйэ бэйэлэрин өйдө-

һүүлэригэр туһуланар. Саха  поэзиятын сайдыыты-

гар киллэрбит кылаата үрдүктүк сыаналанан ки-

ниэхэ  дьахталлартан соҕотох народнай поэт аата 

иҥэриллибитэ. Айар үлэтин таһынан кини саха 

литературатын классиктарын аатарын үйэтитиигэ, 

эдэр суруйааччылары иитиигэ  күүскэ үлэлэһэр. 

Тылбааһынан эмиэ дьарыктанар – Татарстан, 

Башкортостан, Чувашия, Дагестан, Польша аныгы 

поэттарын сахалыы саҥардыбыта, нуучча уонна 

саха литературатын сибээстэрин туһунан эссе ки-

нигэтин суруйбута.  

Бу кинигэҕэ Анна Ахматова, Лев Гумилев, Вар-

лам Шаламов, Иосиф Бродскай, Евгений Евту-

шенко, Андрей Вознесенскай Саха сирин кытта си-

тимнэрин көрдөрбүтэ, анал хоһооннорун ырып-

пыта. Бу кинигэтин иһин кини Антон Дельвиг 
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аатынан Бүтүн Россиятааҕы литературнай премия 

лауреата буолбута. 

Наталья Харлампьева - 20 хоһоон уонна публи-

цистика кинигэтин автора. Кини хоһоонноро казах, 

нуучча, татаар,  турок, польскай, английскай, вьет-

намскай тылларга  тылбаастаммыттара. Олус чара-

ас лирик поэт курдук эрээри да, Наталья Хар-

лампьева поэзията гражданственность үрдэллэри-

гэр тиксэр – саха омугун, саамай хотугу түүрдэр 

дьылҕаларын анаарар, норуотун итэҕэлин, үҥэр-

сүктэр сыаннастарын  аныгылыы көрөр, үрдэтэр. 

Кини омугун дьылҕатын аан дойду сайдыытын 

кытта тэҥҥэ тутан  суруйар, ол ааҕааччыны  тол-

куйдуурга ыҥырар. 

Наталья Харлампьева саха литературатын киэҥ 

сирдэргэ пропагандалыыр улахан үлэни ыытар. 

Киги көҕүлээһининэн Саха сиригэр  “Үрүҥ хаар 

алгыһа” диэн аан дойдутааҕы поэзия фестивала 

ыытыллар. Бэйэтэ Варшаваҕа, Ханойга уонна Лон-

доҥҥа буолар  поэзия  фестивалларын кыттыылаа-

ҕа. 2016 сыллаахха кини кинигэлэрэ тувиинныы – 

Кызылга, английскайдыы – Лондоҥҥа, татаардыы 

– Казаҥҥа күн сирин көрбүттэрэ. 

Итини таһынан Наталья Ивановна республикаҕа 

журналист уонна бэчээти тэрийээччи быһыытынан 

биллэр. Кини “Северная трасса” диэн кыра много-

тиражнай хаһыаттан үлэтин саҕалаан, “Эдэр ком-
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мунист”  ыччат хаһыатын, “Кыым” хаһыакка куль-

тура отделын сэбиэдиссэйинэн, кинигэ издатель –

ствотын кылаабынай редакторынан, “Саха сирэ” 

хаһыат солбуйааччы уонна кылаабынай редакторы-

нан үлэлээбитэ. 

1994 сылаахха бастакы саха дьахталларын суру-

наалын – “Далбар хотуну” – таһаарбыта, атаҕар 

туруорбута. Саха телевидениетыгар тоҕус сезон 

тухары “Ааҕар балаҕан” диэн литературнай би-

эриини ыыппыта, билигин да Саха радиотыгар 

ыйга биирдэ биэриилээх. 

2012-2107 сылларга Саха Республикатын Ил 

Дарханын сүбэһитинэн үлэлээбитэ. 

Н.И.Харлампьева – Казахстан Республикатын 

“Алаш” диэн литературнай премиятын лаауреата 

(1998), Россия Улахан Литературнай премиятын 

лауреата (2003), Александр Твардовскай аатынан 

Россия суруйааччыларын союһун уонна Смо-

ленскай уобалас литературнай премияларын ла-

уреата (2003). 

2015 сыллаахха В.В.Путин укааһынан Алек-

сандр ПУШКИН аатынан мэтээлинэн наҕарадалам-

мыта. 
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ANAMIN 
XATİRƏSİNƏ 

 
– 1 – 

 
Qəfildən öldü anam,  
artıq yoxdur dünyada, 
Nə səs verər çağırsam, 
nə gücüm var oyadam. 
Qardaşımla biz artıq 
yetim qaldıq...  
Çox da ki, öz evi var hərənin, – 
Kimsə verməz yerini 
bizə həyat verənin!.. 
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            – 2 – 
 

Tez-tez xatırlardı anam 
böyüdüyü ocağı, 
Ucsuz quzey çöllərində 
qayğısız gənclik çağı. 
 
O zamanlar nə biləydi 
müharibə olacaq; 
Bütün gözəl arzuları 
gözlərində qalacaq. 
 
Anam yada salmırdı heç 
sonra çətin vaxtları. 
Xatırlardı göy suları, 
başı qarlı dağları; 
 
Gül-çiçəkli yay ayları, 
budaqlarda jalələr... 
Ulu ruhlar məskənidir 
deyirdi ki, o yerlər. 
 
Heyif, mənə tanış deyil 
o təpələr, o daşlar... 
Anam öz haqq dünyasında 
yəqin məni bağışlar. 
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           – 3 – 
 
Sərin payız nəfəsi 
hələ duyulmur, ana! 
Avqust bitmir, sular da 
soyumaq bilmir, ana! 
Hələ də tarlalarda  
dən tutmayıb sünbüllər. 
Hələ də saralmayıb 
nə yarpaqlar, nə güllər... 
Sən də dönmürsən, ana, 
tənha qoymusan məni! 
Bu əbədi soyuqluq 
dondurur ürəyimi! 
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ИЙЭМ 

КЭРИЭҺИГЭР 
 

              – 1 – 
 

Мин ийэм өллө. 
Орто дойдуга олоҕун 
Судургу эргиирэ ситтэ, 
Эмискэ, соһуччу, түргэнник 
Сырдык тыына быһынна. 
Хааллыбыт биһиги тулаайах, 
Сааспытын сиппит уоллаах кыыһа, 
Күн сирин булларбыт атаах оҕолоро. 
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             – 2 – 
 
Айыы сатыылаабыт, 
Араҥастаах, 
Улуу Сыһыы – 
Мин ийэм ахтар алаастара, 
Хайа эрэ ыраахха, 
Атамай түгэҕэр саспыт 
Бүтэй сирдэр... 
Сэрии иннинэ, 
Эдэр эрдэҕинэ 
Дьоллоох олоҕу 
Кэтэспитэ кини онно, 
Аһыы абатын, 
Эрэй эгэлгэтин 
Амсайбыта кини онно. 
 
Ийэм кэпсээнигэр 
Ол дойду 
Кэрэтэ киэркэйэрэ, 
Куһаҕана кутталлааҕа, 
Чүөмпэтэ дириҥэ, 
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Хайата үрдүгэ, 
Сирэ-дойдута иччилээҕэ, 
 
Илэ биллэр идэлээҕэ... 
Ааттыын дьикти 
Атын сирдэр 
Ийэм ахтар алаастара, 
Ийэм ахтар эдэр сааһа — 
Айыы сатыылаабыт, 
Араҥастаах, 
Улуу Сыһыы. 
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              – 3 – 
 

Өссө күһүн тыына 
Биллэ илик дии, ийээ, 
Өссө атырдьах ыйа 
Бүтэ илик дии, ийээ, 
Өссө хатыҥ лабаата 
Саһара илик дии, ийээ, 
Өссө бурдук буолакка 
Буһа илик дии, ийээ, 
Эн буоллар бардыҥ, 
Бардыҥ төннүбэт дойдугар, 
Айыллыбыт айыыҥ сиригэр... 
 

1993 с. 
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*** 
Nə gözəldir azad olmaq! – 
paxıllıqdan, küdurətdən. 
Saxta addan, şan-şöhrətdən, 
vəzifəyə gedən yolda sürünməkdən, 
Təriflənib müdrik kimi görünməkdən..! 
 
Nə gözəldir azad olmaq! 
Adilərlə adiləşmək, 
yaxşılarla yaxşılaşmaq, 
Öz yolunda addımlamaq, 
öz yükünü özü çəkən adam olmaq! 
  
Nə gözəldir azad olmaq... 
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*** 
Үчүгэйиэн көҥүл буолар! 
Көҥүл буолар ымсыыттан, 
Үрдүк солоҕо тардыһыыттан, 
Бөлүһүөк аатырар баҕаттан, 
Бэйэни киэпкэ симинэр 
Улуутумсуйууттан! 
 

Үчүгэйиэн көҥүл буолар, 
Акаарытык тыллаһар, 
Сороҕор син өйдөөҕүмсүйэр, 
Эйэҕэ эйэнэн эргийэр, 
Өскө өһү өһүлэр, 
Бэйэҥ ыыргынан сылдьарыҥ, 
Бэйэҥ сүгэһэргин сүгэриҥ! 

Үчүгэйиэн көҥүл буолар... 
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*** 

Çovğunlar bir qurd kimi  
ulayanda düzlərdə, 
Amansız şaxtalarda  
qırılanda ağaclar, 
Bəzənsə yay ayları  
od ələnib göylərdən 
yandırarkən, yaxarkən  
çölləri cadar-cadar, - 
Ələyərək qum kimi, 
qup-quru qurudarkən, 
ya da payız küləyi  
zəif bir toxum kimi  
torpağı sovurarkən, 
Saxanın igid oğlu  
mənim o ulu babam 
Əyilməyib, sınmayıb! 
Bütün bu olanları 
sirli, zalım bir gücün  
                       fitnələri sanmayıb! 
Qəbul edib hər şeyi –  
                         onu sınağa çəkən, 
bərkidən qüvvət kimi, 
Öz oğluna can verən 
ulu təbiət kimi... 
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*** 

Мас тоһутталана тоҥор 
Тымныытыгар, 
Хаарынан көмөр 
Силлиэ, буурҕа 
Сиксигэр, 
Уотунан уматар 
От ыйын 
Куйааһыгар, 
Ардаҕынан таһыйар 
Күһүҥҥү өксүөр  
Үргүөрүгэр 
Мин өбүгэм 
Саха киһитэ 
Өйдөөн көрөрө 
Самнара сатыыр 
Сааллар өһү буолбакка, 
Икки атахтааҕы 
Буһарар-хатарар 
Айылҕа айыы күүһүн, 
Кутуп сүрүн иччилиир 
Быстыспат ситимин... 
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*** 

Əziz nəvəm, bir şəkil çək, 
Mavi səma, sərin külək; 
Günəş olsun qoy gündüzü... 
Gecələr qarlı göyüzü... 
 
Əziz nəvəm, bir şəkil çək, 
Yeni ildə xoş gələcək; 
Bol-bol sovqat, şən el-oba, 
Ağ saqqallı Şaxta baba.  
 
Əziz nəvəm, bir şəkil çək, 
Deyək-gülək, şadlıq edək. 
Bu yay bayramı - Isıax1 
İnsanların şövqünə bax! 
 
Əziz nəvəm, bir şəkil çək – 
Qoy titrəsin kövrək ürək. 
Bu dünyanı qoy yenidən 
Sənin kimi seyr edim mən! 
 

                                                 
1Ihıax - Saxa türklərində  təbiətin oyanması və ayıı tanrılarının şərəfinə yaz-
yay bayramı (Ayıı – yuxarı dünyanın sakinləri olan ilahi qüvvələr.-  Onları 
Saha türklərinin əcdadı hesab edirlər). 
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*** 

Уруһуйдаа миэхэ, сиэним,  
Үрүҥ күнү халлааммар,  
Бөдөҥ  чаҕыл сулустары,  
Намылыйар хаардары. 
 
Уруһуйдаа миэхэ, сиэним,  
Саҥа дьылы, харыйаны,  
Улахан кыһыл мөһөөччүктээх  
Тымныы Моруос оҕонньору. 
 
Уруһуйдаа миэхэ, сиэним,  
Ыһыах киэҥ түһүлгэтин,  
Үөрүү, алгыс тиксиһэр  
Сардаҥалаах сырдык күнүн. 
 
Уруһуйдаа миэхэ,сиэним –  
Уйан сүрэҕим манньыйыа,  
Олох кэрэтин саҥаттан  
Эн көрүүгүнэн ылыныам! 
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*** 

Gecələr rüzgarla anlaşa bilən, 
Rüzgarla dərdləşib danışa bilən, 
Möhtəşəm bir ruham mən! 
Quş qanadlı arzuyam. 
Keçmişini unutmayan, 
Gələcəkdən xəbər verən, 
Yellər ilə səsləşən, 
Tufana yoldaş olan mən! 
Öz köksündə gizlənmiş, 
Öz içində itib qalmış, 
Dörd tərəfdən bağlanmış, 
Dörd qırmancla  
Fikirləri dörd yerə haçalanmış, 
Rüzgarlara həmdəm olmuş mən! 
Hər şey öz əlimdədir amma 
Hər şey düşündüyüm kimi, 
Arzuladığım kimi olar, bilirəm; 
Tək bir kəlməm yetər ki,  
Səsimə səs versin aləm! 
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*** 

Тыаллыын түүнүн болдьоһор, 
Тыаллыын сатаан сэлэһэр 
Айылгылаах мин дууһам, 
Устугас мин санаакам! 
Ааспыт кэми иһиллии, 
Кэлэр кэми кэрэһилии 
Тыалга эрэ итэҕэйэ, 
Холоруктуун аргыстаһа, 
Бэйэм бэйэбэр сүтэ, бүгэ 
Олоробун күн бүгүн. 
Бэйэм билэр тыалларбын, 
Түөрт курбуу курдарбын, 
Түөрт сытыы кымньыыбын, 
Түөрт көрүүбүн, 
Түөрт билиибин 
Ыҥыран эрэ ылларбын 
Барыта илиим иһигэр, 
Барыта санаам хоту, 
Ырам хоту, 
Баҕам хоту! 
Бэйэм билэр тыалларбын 
Ыҥыран эрэ ылларбын...  
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*** 

Mən də ulu türkün bir parçasıyam – 
Kökləri dərindən-dərin, 
Qızılı bayrağında boz qurd, 
Kül Tigin2 dövrünün varisi. 
Hansı uğursuzluğun əliylə 
Quzeyə üz tutdu 
Mənim ulu babam, 
Quzeydə məskən saldı... 
Səhralarda qumların sehr dolu pıçıltısı, 
Aralın parlaq suyu, 
Düzlərin sarı üfqü, 
Qızıl dəvələrin qəmli gözləri 
Uzaqlarda qaldı... 
Mən də ulu türkün bir parçasıyam –  
Canımda, qanımda duyuram bunu  
Hikmətini duyuram daşüstü yazıların, 
Elmlərin qüdrətini 
Yaddaşıma yazıram mən, 
Yazıram ki,  
               unutmayım kim olduğumu! 

                                                 
2 Göy türklərin Kutlug dövrü komandanlarındandır; 684-cü ildə doğulub; 
Bilgə Kağanın qardaşıdır.  
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*** 
Түүр омук үлтүркэйэбин. 
Түҥ былыргым силис тардар 
Күөх бөрө ойуулаах 
Көмүс былаахтардаах 
Күл Тэгин күндэлэс үйэтигэр... 
 
Хайа алдьархай ааҥнаан, 
Хайа иэдээн иҥнэрэн 
Хоту таласпыта, 
Хоту былдьаспыта 
Буолла өбүгэм... 
Кый ыраах хаалбыттара 
Кумахтар сипсиктэрэ, 
Истиэптэр саҕахтара, 
Араал арылхай долгуна, 
Тэбиэн хоргус хараҕа... 
 
Түүр омук үлтүркэйэбин - 
Ону бүтэйдии сэрэйэбин... 
Мэҥэ тааска суруктар, 
Аныгы мындыр үөрэхтэр 
Сыдьаайдарын түмэбин - 
Түүр омук үлтүркэйэбин! 
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*** 

Mən çox gözəl qocalacam, bilirəm, 
Əzəmətim, şərafətim var mənim. 
Övladların xeyir, savab işindən 
Dağa dönüb böyüyəcək ürəyim. 
 

Mən çox gümrah qocalacam, bilirəm, 
Nəvələrlə gəncləşəcəm yenidən. 
Sehr dolu Maqan meşələrini 
Yorulmadan dolaşacam yenə mən. 
 

Mən çox həssas qocalacam, bilirəm, 
Sevgililər mənə könül açacaq. 
Bölüşərək dərdlərini gizlicə, 
Məhəbbətdən qəmli şeir umacaq. 
 

Mən çox ciddi qocalacam, bilirəm, 
Güvənəcəm öz elimə-obama. 
Deyinsəm də dözəcəklər hər şeyə, 
Bayramlarda çiçək səpib yoluma. 
 

Başım altda kitab, əlimdə qələm, 
Mən çox xoşbəxt qocalacam, bilirəm! 
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*** 

Мин дьоһун эмээхсин буолуоҕум. 
Ыччаттарбар ытыктаныаҕым, 
Кинилэр үтүө дьайыыларынан 
Кырдьар сааспын сырдатыаҕым. 
 
Мин сэргэх эмээхсин буолуоҕум. 
Сиэннэрбин манньыйа көрүөҕүм, 
Маҕаным чараас чараҥнарынан 
Кинилэрдиин батысыһыаҕым. 
 
Мин уйан эмээхсин буолуоҕум. 
Эдэрдэр дуйдаах кистэлэҥнэрин 
Бастаан, миэхэ итэҕэйиэхтэрэ, 
Мин хоһооммунан иэйиэхтэрэ. 
 
Мин тыйыс эмээхсин буолуоҕум. 
Санаабын таба сатыахтара, 
Мөҥүттэр саҥабын уйуохтара, 
Суолбун сибэккинэн тэлгиэхтэрэ... 
 
Хоһооммун сыттана кырдьыаҕым, 
Мин дьоллоох эмээхсин буолуоҕум! 
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ANA DİLİNƏ İNAN 
 

Qızıma 
 

Hər hansı bir dildə danışmaq öyrən: 
Danış, böyük Puşkin yazdığı dildə. 
Bacarsan, Şekspirin dilində danış, 
Sən anlat özünü hər hansı dildə. 
 

Qalx fikirlər zirvəsinə, 
alış dağlar başına. 
Səni dərin duysunlar – 
nə qədər mümkün ola. 
 

Ancaq  
inanmaqçün özün özünə  
Ana dilində danış: 
Saxa dilində! 
O – ruhunun sirridir. 
O – səmimi duyğuların, 
xoşbəxtliyin, 
                  kədərinin 
                  dilidir. 
Saxa dilində danış! 
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O zaman Vətən 
   hər bir vaxt 
   səninlə birgə olacaq. – 
 

Hər yerə sənlə gedəcək. – 
Bu dil 
         səni həmişə 
  qoruyub, hifz edəcək. 
 

Eşqə, xoşbəxtliyə və həqiqətə, 
Saxa dilinə inan! 
Həyatda öz yoluna 
Ana dilin ilə var! 
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САХАҤ ТЫЛЫГАР ИТЭҔЭЙЭЭР 
Кыыспар 

 
Кэпсэт хайа да тылынан: 
Улуу Пушкинныы нууччалаа 

Шекспир тылыгар сүгүрүйэ 
Английскайдыы да саҥараар. 
 
Быһаарыс хайа да тылынан – 
Дабай сыырдары, хайалары, 
Өйүҥ-санаан чыпчаалынан 
Итэҕэт хайдах кыайаргынан. 
 
Арай иэйэр буолаар дуу 
Төрөөбүт төрүт тылгынан, 
Сахан, сайдам тылынан! 
Кутун-сүрүн, кистэлэҥин, 
Тапталын истиҥ иэйиитин, 
Дьолун үрдүк өрөгөйүн, 
Мунчаарыы муҥкук муҥун 
Сахалыы этээр, 
Сахалыы иэтээр! 
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Оччоҕуна эйигинниин 
Айбыт айылҕаҥ алгыһа 
Аргыстаһыа мэлдьитин, 
Ийэ тылыҥ иилии кууһан 
Араҥаччылыа, арчылыа. 
 
Тапталгын, дьолгун, кырдьыккын 
Сахаҥ тылыгар итэҕэйээр, 
Төрөөбүт төрүт тылгынан 
Олоҕуҥ суолун солоноор! 
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*** 

Həyat çaydır – 
çox böyük bir çay. 
Amma sakitdən sakit, 
rahatdan rahat axar. 
O,  
mənim taleyimə  
sakit anlar göndərər. 
Arabir coşub-daşar, 
                      daşar, qaynayar. 
Mənim sakit sahilimə  
toxunar dəli dalğalar. 
 

Həyat bir çaydır –  
güclülərdən güclü çay.  
Axdığı zaman   
mənim balaca xoşbəxtlik adamın  
qızıl qumlarını 
bilmədən 
yuyub aparar... 
 
Həyat çaydır – 
ağıllı bir çay. 
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O, 
sənin doğulmağını, 
sənin böyüməyini, 
sənin uğurlarını  
qoruyar. 
 

Həyat çaydır – 
böyük bir çay. 
O –  
sənə verilən pay... 
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*** 
Олох – өрүс, 
Улуу өрүс. 
Устар аа-дьуо, 
Холкутук, 
Үүт тураан 
Халааннаатар 
Мин дьылҕабар 
Түстүүр. 
Сороҕор сүүрдэр 
Балысханнык, 
Дохсуннук, 
Чуумпу кытылбын 
Балыырдаах баалынан 
Сабыта сынньар... 
Олох – өрүс, 
Улуу өрүс. 
Харса суохтук 
Халааинаатар даҕаны 
Сотои ылбат, 
Тимирдибэт 
Дьол дьоҕус арыытын, 
Дьол көмүс кумаҕын. 
Олох – өрүс, 
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Мындыр өрүс. 
Төрүүр, үөскүүр, 
Киһи буолар 
Аналларгын арчылыыр, 
Быстар, сүтэр, 
Симэлийэр 
Өлөр өлүүнү да уйар... 
Олох – өрүс, улуу өрүс, 
Умсугутар сүдү күүс! 
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BOZ QURD3 
 

Geniş çöllərin içindən, 
qayaların arasından, 
qədim türklərin yoluyla 
qaçır, qaçır  
                 bir Boz qurd. 
 

Pusquları, təhlükəli yolları  
Keçir, ustufca keçir. 
Ötür qəddar əsrləri; 
Qaçır, qaçır  
                 bir Boz Qurd. 
 

Dünyamızın ətrafından, 
savaşlardan keçərək, 
Azadlığın yoluyla 
qaçır, qaçır  
                 bir Boz Qurd. 

 

                                                 
3 Şeirin əsl adı GÖY BÖRÜdür. Göy börü boz qurdun tükü göy (açıq mavi) 
rəngində olanıdır. Türk əfsanə və dastanlarına görə göy börü, yüz ildə bir (ya 
iki) dəfə görünür. Oğuz Kağan Dastanındakı qurdun bu göy börülərdən biri 
olduğu söylənir.  
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Qaçır, qaçır  
                 bir Boz Qurd 
zamanla, əsrlərlə birgə. 
Bizə Atalarımızı –  
qədim Göy Türkləri xatırladır... 
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КҮӨХ  БӨРӨ 

 
Киэҥ кэйээр киэлитинэн, 
Үрдүк хайалар быыстарынан, 
Улуу түүрдэр ыырдарынан 
Күөх бөрө сүүрэр. 
 
Үтүмэн үйэлэри нөҥүөлээн, 
Сүүс тоһууру быһалаан, 
Тоҕус моһолу туораан 
Күөх бөрө сүүрэр. 
 
Орто туруу дойдубар 
Мөккүөр, киирсии эйгэтигэр, 
Мин көҥүл санаабар 
Күөх бөрө сүүрэр. 
 
Күөх бөрө сүүрэр, сүүрэр, 
Күөх түүрдэри өйдөтөр, 
Хантан хааннаах, кимтэн кииннээх 
Эбиппитин санатар... 
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BİR QADININ 

DÜŞÜNCƏLƏRİ 
 
Mən – atəşəm! 
Mən – gecələr parlayan  
bir ulduzam! 
 
Mən – atəşəm! 
İsinmək, ərimək istəyirəm. 
Mən belə yaradılmışam. 
Bu –  
mənim qədərimdir. 
 
Mən – külək əsən zaman 
bir məşələm! 
Mən – ocaqdakı alovam! 
 
Mən – atəşəm! 
Məni anlamağa çalışmayın! 
Mənim ruhum  
alovun tüstüsü kimidir... 
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Mən istəsəm 
buz kimi ola bilərəm. 
Mən kobud sözlərə 
gülə bilərəm. 
Mən donmuş ruhları 
isidə bilərəm. 
Məni incitsəniz, 
qəhqəhə çəkib gülərəm. 
 
Mənim izlərimi  
heç nə silməz. 
Heç nə məni  
zəif salıb,  
                məğlub 
                edəmməz. 
Mən yalnız 
sizin  
      xeyrixah  
                  gülüşünüzə 
təslim ola bilərəm...  
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ДЬАХТАР  САНААТА 

 
Мин – уоппун. 
Сулуспун хараҥа халлааҥҥа, 
Кутаабын тыа саҕатыгар, 
Дьиэтийбит оһох төлөнөбүн. 
 
Мин – уоппун. 
Сылытар, ириэрэр баҕалаахпын, 
Ыраахтан ыҥырар аптаахпын, 
Айылҕаттан оннук аналлаахпын. 
 
Мин – уоппун. 
Син биир уот иччитинии 
Дууһам кубулҕат, хараҥа. 
 
Баҕарыам – тоҥу уулларыам, 
Холус тылы мичээргэ кубулутуом, 
Тоҥуй дууһаны иччилиэм. 
 

Хомотуоҥ – күлүнэн бүрүнүөм, 
Уонна биир эрэ албаска бэриниэм 
Эн эрэ мичээриҥ сыдьаайыгар. 
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PAYIZ   YAĞIŞLARI 

 
Bu payız yağışları, 
nədəncə gecikdilər. 
Yaxşı ki, qarışıqlıq, 
salmayaraq gəldilər. 
 
Sevinir ana torpaq, 
səssizlik özü bir sirr. 
Bu payız yağışları 
necə hərarətlidir!.. 
 
Bu payız yağışları, 
axdıqca dönür selə. 
Deyəsən gələcəkdən 
xəbər verir o belə. 
 
Bu payız yağışları, 
utancaq və incədir. 
Sevincdən oxuduğu, 
nəğmə ürəyimcədir. 
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КҮҺҮҤҤҮ  АРДАХТАР 

 
Күһүҥҥү ардахтар, 
Хойутаабыт ардахтар 
Тыаһа суох үктэнэн, 
Бу тиийэн кэллилэр. 
 
Күһүҥҥү ардахха, 
Сып-сылаас ардахха 
Үөрбүттүү, сир ийэ 
Симиктик иһийэр. 
 
Күһүҥҥү ардахтар, 
Нап-наҕыл ардахтар 
Кэлэр кэм кэскилин 
Сипсийэр курдуктар. 
 
Күһүҥҥү ардах – 
Килбик, амарах, 
Үтүөнү билгэлиир 
Ыралаах эбит дии... 
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OKTAY  HACIMUSALININ  
ÇEVİRDİKLƏRİ 
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ŞAMAN QADININ TÜRKÜSÜ 

  
Aar-tatay4, övladlarım mənim, 
Ah, ah, ah, əzizlərim mənim! 
Qut Ayısıt5 tanrıçasının, 
Duyğu dolu Eyehsit6 ilahəsinin 
Xeyir-dua verdiyi  
bu bərəkətli torpaq  
                             necə də          
                    yoxsullaşmış! 
Aralıq dünyanın sakinləri – 
ruhlar necə də solmuş, 
necə də məzlumlaşmış. 
Demək ki, küsmüşlər,  
üz çevirmişlər bizdən. 
Onlara veriləcək sədəqəni, 
                ediləcək duaları  
   gözləməkdən yorulmuşlar. 
Ulu qanunlarımız pozulmuş, 
Salam-sayğı görməyən  

                                                 
4 Aar–tatay – burada: ay-aman anlamında işlədilib. 
5,6  Ayısıt və Eyehsit – Saxa (Yakut) mifologiyasında doğum zamanı yardım 
edən, nəsli qoruyan və ömür boyu himayədarlıq edən ilahələr. 
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Tanrıların qəzəbinə düçar olduq. 
Bir yanda  
   çəkişmələr ilahəsi  
                            Ebir Kütürük 
   qəzəbli baxışlarla... 
Bir yanda isə 
  nəfsləri oyandıran, 
  hərislikdən məst olmuş  
  Salbanıkı Kuo. 
Xalqımın düşüncələri dağınıq, 
   niyyətləri qarışıq... 
Gələcəyi olmayana tapınmış, 
Kiçik  
       və boş maraqlara inanmışlar. 
Güclərini,  
              iradələrini itirmişlər. 
Ən zəif yel belə 
                   sovura bilər onları,  
                   pis ruhlar əsir edər. 
Qurumuş otlar kimi 
       köksüzdür onların düşüncələri. 
 
Aar-tatay, övladlarım mənim, 
Ah, ah, ah, əzizlərim mənim! 
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Üzülməyin bütün bu olanlara, 
Axırda, aralıq dünyanın sakini kimi 
üzünüzü gələcəyə çevirin, 
kiçik zərrələrdən asılı olun! 
Sonda, geniş ərazilər əladır… 
Ortaların dünyasında, 
Göy üzü parıldayır 
Üstümüzə masmavi; 
Qədim dövrlərdə yaradılan – 
Bugün parçalanan, 
yıxılan, yağmalanan 
işıq ruhları artıq ruh deyil. 
Düzgünlər gücdən düşmüş artıq, 
Heç kim ram olmaq istəmir 
  qədim adətlərə, gələnəklərə... 
Gələcək aşkardır. 
Elə bir zaman gəlir ki, 
  lənətlər peyda olur. 
Övladların  
  öz ana dilini bilməməsindən, 
  yollarını azmasından, 
     nəsihət dinləməz olduqlarından, 
     bütlərə tapınmaqlarından 
Sizsiniz suçlu! 
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Amma müdrik 
            və kamil olan 
yeni nəsil gələcək! 
Və o zaman 
Anlayaq onları! 
Sözlərinə qulaq verək! 
 
Bəs mən kiməm? 
Qoy mənim bu həzin nəğməm, 
qəlbimin sızıltısı, 
hönkürtüm 
oyatsın Yuryun Ayıı toyonu7, 
Kyun Kyubay iyeyi8. 
Onlar bizi qoruyur, 
onlar himayə edir. 
Bizə acıyır,  
pis yoldan yayındırırlar. 
Bunu görə bilənlər görür, 
eşidə bilənlər eşidir! 
 

                                                 
7,8 Yuryun Ayıı toyon, Kyun Kyubay iye – Saxa (Yakut) mifologiyasında 
bütün ruhları və dünyanı idarə edən baş tanrılar, Onlar intiqam almağa 
yardım edir. 
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Aar-tatay,  
                övladlarım mənim, 
Ah, ah, ah,  
               əzizlərim mənim! 
İnanmırsınızsa –  
Yalan bilin! 
                 Yox bilin! 
                                Silin atın! 
Mənsə boşaltdım ürəyimi, 
nə lazımsa dedim sizə! 
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УДАҔАН ЫРЫАТА 

  

Аар-татай, оҕолоор! 
Айыыһыт-хотун 
Алҕаабыт дойдута, 
Иэйиэхсит-хотун 
Иччилээбит сирэ 
Айгыраабытын ньии, 
Иэдэйбитин ньии! 
Орто дойдум 
Сис тыатын, 
Ааттаах күөллэрин, 
Кыра алаастарын иччилэрэ 
Иринньэхсийбиттэрин ини, 
Дьүкээрбиттэрин ини! 
Айах тутуллан, 
Алгыс этиллэн 
Сиэр быһыытынан 
Мааныламмакка, 
Өбүгэ үгэһинэн 
Күндүлэммэккэ 
Айыы күүстэр 
Кэлэйдэхтэрэ буоллаҕа, 
Хомойдохторо турдаҕа! 
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Ол оннугар 
Кырыылаах хараҕынан 
Кынчарыйа одуулаһан 
Илбис кыыһа 
Эбир Кутурук  
Илэ бэйэтэ элэҥниир буолла, 
Иҥсэ иччитэ Салбаныкы-Куо 
Сөрүөччү таттара  
Сүөдэҥниир буолла  
Дьонум-сэргэм 
Санаата сатарыйбытын, 
Майгыта маратыйбытын, 
Кэскилэ суоҕу кэрэһэлээн, 
Дириҥэ суохха дураһыйан, 
Ыыра кыччаан, 
Кыаҕа мөлтөөн, 
Холорук да оҕото 
Хайыта сөрүөҕүнүү 
Күүстэрэ сөллөн, 
Абааһы аймаҕа 
Ааранан алдьатыаҕыныы 
Санаалара сахсайан 
Сырыттахтара эбитин! 
Аарт-татай, оҕолоор! 
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Буолумуна даҕаны, 
Инчэҕэй эттээх, 
Иннинэн сирэйдээх 
Бу орто дойдуга 
Бэрт кыраттан 
Тутулуктаах эбээт! 
Силигэ сиппит сир ийэ дойду, 
Килбэйэр иэннээх 
Киҥкиниир киэн, халлаан, 
Айылҕаттан айыллыбыт оҥоһуута, 
Былыргыттан быһыллыбыт быыһа 
Быһыта тыытыллан, 
Тоҕута анньыллан 
Алдьанаахтыыр кэмигэр 
Айыы да айыы буолаахтаабат, 
Иччи да иччи буолаахтаабат, 
Сиэр-майгы ситэриллибэт, 
Кэлэр кэнчээри кэскиллэммэт. 
Сэт-сэмэ ситэр кэмэ 
Кэлээхтээбит диэтэҕим, 
Кырыыс-муҥ булар күнэ 
Буулаабыт диэтэҕим: 
Төрөппүт оҕоҕут 
Төрөөбүт тылынан 
 



 61 

 
Төлкөлөөбөт буолбутугар, 
Аарыма кырдьаҕас 
Алгыстаах тыла 
Аара хаалбытыгар, 
Иҥсэ-обот эмэгэтин 
Икки атахтаах 
Үҥэр таҥара оҥостубутугар 
Буруйдаах 
Бэйэҕит бааргыт! 
Сытыы саҥалаахтар, 
Өркөн өйдөөхтөр 
Өссө да үөскүүллэр эбээт. 
Кинилэр этэллэрин, 
Кинилэр эҥсэллэрин 
Иһиллиэҕиҥ дуу, 
Истиэҕиҥ дуу! 
 
Мин буолуохсут 
Сыналыйбыт сыналыйыым, 
Ынчыктаабыт ынчыгым, 
Мэнэрийбит мэнэрийиим 
Үрүҥ Айыы тойоҥҥо, 
Күн Күбэй хотуҥҥа, 
Тиийиэхтэрэ буоллун! 
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Кинилэр бааллар 
Иилээн-саҕалаан 
Илдьэ сылдьар айыыларбыт, 
Аһынан – харыстаан 
Араҥаччылыыр айыыларбыт! 
Ону даҕаны 
Истээччи истиэҕэ, 
Көрөөччү көрүөҕэ, 
Өйдөөччү өйдүөҕэ... 
Аар-татай, оҕолоор! 
Сымыйа диэтэххитинэ 
Сыта-тура ырытыҥ, 
Сыыһа диэтэххитинэ 
Сыыска түһэриҥ! 
Эрэйдиир санаабын 
Эстэҕим буоллун, 
Этиэхпин баҕарбыппын 
Эттэҕим буоллун! 

 

                                                        1993 с. 
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ASİYA XATUN 

(Alqış) 
 

Əgər 
        ataların cəsur qanı 
          təzədən atarsa şah damarımda  
və gecənin tən yarısı  
                  başım üstdə dayanarsa ruhları, 
Görəcəyəm əsrlərlə gördüyüm insanları. 
Mənim köçəri ruhum bundan narahat olsa, 
həm görmək, həm eşitmək hissimi itilərəm; 
fikrimdən daşınmaq hissi dolsa içimə 
                 qəfil güclənnəm yenidən, 
sevincimlə, kədərimlə bərabər 
ürəyimin, zehnimin heç fərqinə varmadan 
Sizin qarşınızda diz çökmək istərəm, 
Bir qutsal yuxuyla geriyə dönün! 
 
Ah, Asiya – ulu nənəm! 
Sən qorxurdun, sən görürdün, sən bilirdin: 
Böyük millətlər qeybə çəkildi, 
                          yıxıldı, 
                          bəzisi özünü yedi! 
     Danışmıram, söz açmıram bunlardan, 
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 Sən,  
  qorudun xalqımı – 
  biz səndən heç bir zaman ögeylik hiss 
etmədik – 
bərəkətli ətəklərin bəslədi uzun müddət,         
                                      bəslədi ana kimi; 
Qıraqları isti, soyuq, 
   geniş düzənlər vardı, 
   Tənha yerlər vardı... 
 Alqışlarım sənədir,  
                   böyük ana, 
                              alqışlar! – 
Düşüncə və xəyalların  
                             bizim olduğu üçün!  
Alqışlar 
            həqiqətçün! – 
Zamanla, 
   ruhun sərtləşdiyi doğruya alqış! 
Havanın sərt şərtlərinə  
                       məruz qalan insanımı 
Böyük çayın qıyısına yönəltdin. 
Və  
   dərin qarların arasında dəfn edilən, 
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nəfəsimin saf qalmağına  
                            yardımçı olan 
Gömrük,  
İnanc  
         və Yol vardır… 

 

Ah, Asiya – ulu nənəm! 
Məşhurların dövranını bağlamayın; 
Mən bəzən də xəyalıma qanad taxıram. – 
Sizi dinləmək imkanı olan  
                               hamını tanımağı, 
Xalqımın keçmişi ilə bağlı, 
Atalarımızı inkar edənləri, 
Haram qatılmış qanları  
          kim tanıyır? deyə! – 
xəyallar qururam, sual verirəm.  
Vətəni sevən, neynək, canını yolda qoyur, 
Bu elə bir nəşə, elə bir sevgi ki, 
bu nəşəyə, bu sevgiyə  
türklərin bir parçası deyilir, 
Məni və ailəmi tərk edin, orada yol var…       
Orada… 
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Ah, Asiya – ulu nənəm! 
Bizi bizə bənzəyən bir ruhla bütövləşdir, 
Al, al, onu qucaqla, 
Qızılın gücündən xilas et, 
Feilləri inancla bir məqamda birləşdir 
və bütün üzlər uyğundur bir-birinə -  
                        üz-üzə dayansınlar; 

Xalqın qapısını aç, 
Qədimliyini əsla unutma! 
Sənə Saxa adını verdik, 
Damarlardakı qan cuşa gələcək. 
Adın dilə alınanda, 
“Bəli, odur!” – dediklərini eşidəcəksən 
Və köksündə titrəyən bir hərarət!.. 
Və səni görənlər gözlərini görəcəklər. – 
Həm də  
əsrlərdir qaranlıqlar ucbatından                 
                          görmədiklərini! 
Ah, Asiya – ulu nənəm! 
Mən qoca uşağam. 
Hələ də böyüklərdən gizlənirəm. 
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Qədim türklərin varisiyəm mən, 
Mən adlı-sanlı uryanxayların9 
istək və iradəsinin 
             sabahlara daşınacağını  
                     bilən bir köçəriyəm. 
At belində ikən  
oynaq və islaq damarlarım 
soyuğu, istini və nəmişliyi  
                       öz canına çəkirdi 
Və qəlbimi tanıyıram, qəlbimi – 
bu laqeyd, bu acgöz günümüzü  
                    gün saymayan qəlbimi! 
Ah, Asiya – ulu nənəm! 
Bizə bir daha qutsanmışlıq bəxş et! 
Daha bir dəfə də bax… 
Bax… 
Xəfif incə kirpiklərlə 
Və yenə  
             günəşli çiyinlər üstdən  
                               bizə gülümsə! 

 

                                                 
9 Saxa (Yakut) türklərinin qədim adlarından biri 
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АЗИЯ  ХОТУН 

(ааттал) 
 

Өбүгэм хаҥыл хаана 
сүрэхпин хамсаттаҕына, 
Сулустаах хара халлааҥҥа 
омугум суола көһүннэҕинэ, 
Үйэлэри нөҥүөлээбит 
көс санаам уһугуннаҕына, 
Ат сиэлигэр сыста сүүрдэр 
баҕа санаам дьалкыйдаҕына, 
Дьолу, сору тэбис тэҥҥэ 
иҥиэттэ иҥэриннэхпинэ, 
Эн иннигэр тобуктуу түһэн 
анал тылларбын – 
анаарыахпын баҕарабын! 
Оо, Азия хотун! 
Эн хараҕыҥ далыгар, 
эн эйгэҥ иитигэр 
Улуулар да уостубуттара, 
Саргылаахтар да 
самныбыттара, 
Күүстээхтэр да 
күрдьүллүбүттэрэ! 
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Мин омукпун 
тоҥкуруун хааннаах 
маачаха ийэлии 
Кытаанахтык тутан, 
хабырдык дьаһайан 
иэдэппитиҥ диэбэппин, 
Ичигэс сирдэргэ, 
киэҥ кэйээр киэлитигэр 
күөмчүлүү күөйэн 
кистээбэтэҕиҥ диэбэппин. 
Махтанабын эйиэхэ, 
Улуу-дьаалы хотунум, 
Өйүм-санаам ситимин 
үйэлэргэ салҕаабыккар, 
Этим-хааным чиргэлин 
хаҕыстык хатарбыккар, 
Улуу эбэ эҥэрдэрин 
булларбыккар, 
Халыҥ хаардар хоннохторугар 
хорҕоппуккар, 
Хаарыан хайалар 
тэллэхтэригэр 
тиэрдибиккэр, 
Олохпут оҥоһуутун 
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ордорон биэрбиккэр, 
Итэҕэлбит тутулун 
куппар иҥэрбиккэр! 
Оо, Азия хотун! 
Түүлбэр көрөр 
түҥ былыргыбын үрэйимэ, 
Омугум салҕанар 
сырдык сабаҕалааһыммын 
сахсатыма, 
Бүтэйдии сэрэйэр 
дьоһун өбүгэлэрбин 
мэлдьэһимэ! 
Хааллар миэхэ, алаас 
маанылаах кыыһыгар, 
Үйэлэртэн кэлэр 
улуу ситиммин, 
Түүр омук сорҕотобун дэнэр 
дьоллоох добуммун, 
Сахтарга салҕанар 
иччилээх сыдьааммын! 
Оо, Азия хотун! 
Кыраларгар кыттыһыннараҥҥын, 
Аччыгыйдаргар ханыылааҥҥын 
Көмүс күүспүтүн өһүлтэримэ, 
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Тылбытынан таҥаҥҥын, 
Дьүһүммүтүнэн дьүөрэлээҥҥин 
Сүдү кыахпытын кыаһылатыма, 
Түҥ былыргыбытын умуннарыма! 
Сахабын дэнээччи хаана хамсаатын 
Үйэлэр түгэхтэриттэн одуулаһар 
Сымнаҕас харахтаргыттан, 
Биллэн ааһар, итиинэн илгийэр 
Алгыстаах ааккыттан! 
Оо, Азия хотун! 
Киэҥ эҥэргэр кистээбит 
оҕоҥ буолабын, 
Сылаас ытыскар саһыарбыт 
сыдьааныҥ буолабын, 
Уһуну-киэҥи ырыҥалыыр 
уйгулаах урааҥхайбын, 
Ат үрдүгэр ыстана үөрүйэх 
уһунньут айанньыппын, 
Куйааһы, тымныыны иҥэриммит 
инчэҕэй иҥиирдээхпин, 
Аныгы кэм албаһын өһүлэр 
өлбөт үөстээхпин... 
Оо, Азия хотун! 
Анаар дуу алгыскын өссө төгүл! 
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Көр дуу эргиллэн 
кыламаныҥ быыһыман, 
Мичээр дуу сайаҕастык 
санныҥ үрдүнэн! 
Оо, Азия хотун! 
Түүр тылыҥ үлтүркэйинэн, 
Моҕол тылыҥ модунунан, 
Сахаҥ тылын 
сарбынньаҕынан 
Саҥардаҕым буоллун, 
Көрдөстөҕүм буоллун, 
Ааттастаҕым буоллун! 
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QƏDİM  

 TÜRK  QADINLARI 
HAQQINDA 

TRİPTİX 
 

– 1 – 
 

Üfüqdəki səhra  
                axır yun xirqətək yavaşdan yavaş. 
Yaddaşımız burda dəfn olunurmu, 
  Səhra tozundakı adlarınız 
  geri qaytarılırmı və  
                             şaxtalar kimi     
                               qurudulurmu? 
Müharibələr, davalar və düşmənlik zamanı 
köksünüz acgözlüklə yeyildi, bitdi. 
Söz verilməli heç nə qalmadı, 
Ancaq hadisələr döyüşlərlə dəyişdi. 
Bugünə nə gəlib axı sizdən, nə? – 
             Ancaq gözlərdəki işıq... 
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  Gedirəm,  
               üstümdəki muncuqlar parıldayır, 
 Dəbdə olan bir kəllə üstümdə. 
 Lakin həmin kəllənin dalınca gəlir, 
       ağır hörgülərlə  
   min illərdən bəri çəkilən yük. 
 Bir dar sınır keçidində dayanmışam 
 yüzillərlə davam edir davalar,  
                                     müharibələr... 
 Və...  
    əgər sirr mənim ruhumdadırsa, 
 Bütün türk qadınları  
                   qürurlu  
                            tikanlı məftillərdir... 
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– 2 – 
 

Ah, mənim bacım!  
Sizin üçün umudum və arzularım var:  
      məni səbrlə mükafatlandır. 
Siz, ey, yoldaşlarıyla savaşlarda olanlar, 
Göy üzündə həsrəti türküylə boğmalıyıq. 
 

Ucsuz-bucaqsız səhralar arasında  
           ancaq külək və göy üzü var, 
Fərqində olmadan həyatın mərkəzindəsən. 
Çılgın bir savaş tanrısından imdad istədim, 
                          göz yaşları və qan gördüm. 
Qaranlıqda titrəyən, işıq yayan sənsən, 
Köksünün naxışları Ay altında parıldar. 
Mənə ağrılardan və səfalətdən  
                        necə xilas olmayacağımı  
                                           öyrət – 
Səbrini paylaş mənimlə! 
Ah, mənim bacım,  
       geri qaytar müdrikliyimi! 
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 Sən quzeyə gedəndə  
        həyat xilas eləyən gur tonqallar  
        qalandı 
Və  
Aan Alaxçından10, Ayııhıtdan –  
evlərimizi qoruyan, 
                      övlad bəxş edən, 
                      xeyirxah tanrıçalardan  
                      sizi yalnız qoymamağı  
                                        xahiş  etdik. 
Fəryad eyləmədim, döyüşmədim,   
                                     büdrədim. 
Ah, bacım mənim!  
                    Səndən bircə diləyim var – 
Mənə müdriklik bəxş et!.. 

 

                                                 
10 (Saxa (Yakut) mifologiyasına görə), torpaq ilahəsi, yurdun, obanın 
qoruyucusu 
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– 3 – 

 

Qədim türk qadınlarının 
  dünyaya gətirdiyi 
  nəsillərik biz! 
Yəqin ki, 
onların ağır və müdrik nəsihətlərinə, 
aydın düşüncələrinin xeyir-duasına, 
gözəl və möhtəşəm  
                 örnəklərinə  
                 arxalanaraq 
gəzirik  
           Yer üzündə..! 
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БЫЛЫРГЫ ТҮҮР ДЬАХТАЛЛАРЫН 
ТУҺУНАН ТРИПТИХ 

 
-1- 

Эһиги ааккыт киэҥ кэйээргэ 
Ахсым аттар туйахтарын анныгар 
Сүппүтэ, уостубута, күдэн буолбута... 
 

Эһиги ыанньыйбыт эмиийгитин 
Кыргыс кэмэ иҥсээлээхтик эммитэ, 
Топпута көстүбэккэ охсуһууга охтубута... 

 

Арай, алгыскыт аламаҕай сырдыга 
Бүгүҥҥү күҥҥэ тиийэн кэлбитэ, 
Сылааһынан сыдьаайа, үтүөнэн үөдүйэ... 
 

Мин кыргыллыбыт кылгас баттаҕым 
Суон суһуох курдук тиэрэ тардар, 
Былыргы өбүгэм үтүөкэн илдьитэ 
Сүнньүбүнэн тэбэ кэйэн киирэр, 
Түүр дьахтарын мындыра, тулуура 
Хаҥыл хааммар, майгыбар тиллэр! 
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Былыргы түүр дьахтарын кута – 
Мин бодом кистэлэҥ күлүгэ... 

 
-2- 

Оо, тыйыс эдьиийдэриэм, 
Бэрсиҥ даа, тулуургутуттан, 
Нэлэмэн истиэп, киэн, куйаар 
Туллар тутааҕа буолбуттар, 
Эр киһини, боотуру 
Кыргыһыыга атаарбыттар, 
Сэрии сэлиик илбиһин 
Кутуругар олорсубуттар, 
Хааннаах хара батыйаны 
Харах уутунан сайҕаабыттар, 
Им балай хараҥаҕа 
Сырдык сыдьаайы сахпыттар, 
Илин кэбиһэр, кэлин кэбиһэр 
Ыйааһынын уйбуттар, 
Тойон эр атаҕастабылын 
Умса көрө ылыммыттар – 
Тулуургутуттан бэрсиҥ! 
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Оо, тыйыс эдьиийдэриэм, 
Бэрсиҥ даа, мындыргытыттан, 
Аал уоту умулларбакка 
Тус хоту айаҥҥа турбуттар, 
Айыы аймаҕа тэйбэтин диэн 
Ыһыах туһун санаабыттар, 
 

Аан Алахчын Айыыһыты 
Батыһыннара хаампыттар, 
Үс саха үксүүрүгэр 
Талыы таһыырын тулуйбуттар, 
Кыһыл оҕо мэҥнээх сиһин 
Ымманыйа сыллаабыттар – 
Мындыргытыттан бэрсиҥ! 
 

-3- 
Былыргы түүр дьахталларын 
Дьоһун, мындыр дьаһалларын, 
Алгыстаах сырдык санааларын, 
Чэгиэн, толуу бэйэлэрин, 
Кэрэ, мааны сэбэрэлэрин, 
Сыдьааннара буоламмыт 
Сырыттахпыт эбитэ дуу... 
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*** 

 

Uluların keçdiyi ulu yolun adıyla! 
Mənim yolumu kimsə tutmadı. 
Mənim inamım,  
                         ağlımın gücü 
Məni doğru yolla apardı. 
 
Ululardan daha ulu  
                  olmağa can atmadım, 
ad-san ardınca getmədim. 
Həyatda ikən yüksək mövqe arzusuyla 
                                 yaşamadım. 
 
Ehtişam Tanrınındır, onsuz da. 
Həyatda özümə görə  
bir pay seçdim. 
Mən özümü qorudum   
                    vəhşi düşüncələrdən. 
Yüksələcəyəm, 
Həyatda qalmaq məni sağaldacaq. 
Bəli, axmaq deyiləm. 
Kimlərinsə danışdıqlarına görə 
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   saçlarımın daha qısa olması 
   ağlıma ilham verdi. 
Bəli,  
       mən ancaq sadə, 
       adi bir Saxa qadınıyam; 
Hər şeyi duya bilirəm. 
Mən acılı-şirinli  
bir ömür yaşadım 
İçimdə bir bıçaq yarası varmış kimi 
yüz dəfə öldüm, 
yüz dəfə dirildim… 
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*** 

Ааттаах-суоллаах аймах бэрдэ 
Суолбун тэлэн биэрбэтэҕэ, 
Бэйэм эрэлим, санаам күүһэ 
Олохпор сирдээбитэ. 
 
Дьонтон ордук мындыр өйдөөх 
Дэнэргэ ымсыырбатаҕым, 
Тыыннаах сылдьан улуу буолар 
Аналга таласпатаҕым. 
 

Аспынааҕар кылгас өйдөөх 
Кэнэн саха дьахтарабын, 
Ороммуттан орохпор 
Тиэстэр кылгас орохпор 
Сүүс санааҕа ылларабын, 
Сүүстэ өлөн ылабын, 
Сүүстэ тиллэн кэлэбин... 
 

Ол да иһин дьиксинэ 
Тулабын көрүнэбин, 
Дьон көрбөтүн көрөбүн – 
Бэрт былдьаһыы былаҕайыгар 
Кэлэр кэскил былдьанарын, 
Бөлүһүөгэ суох үйэбэр 
Омугум бытанарын... 
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*** 

Nə qədər qar, nə qədər yağış 
nə qədər yollar keçmişəm, 
Nələr örtmüş üzərimi,  
Sərkərdan dolaşmışam 
Orta dünya11 boyunca 
Ağır zamanlar sarıb ətrafımızı. 
 

Mənim düşüncələrim, şərqilərim 
Özlərini şam kimi əridib qət etdilər, 
İtirdiyim yuxuları 
Sıx meşələrdə tapmaq üçün 
İslandılar yağış yağan dərələrdə, 
Dondular soyuq buzlaqlarda, 
Zühur etdi... Geriyə döndü üç şeir, 
Dərindən sinədolu nəfəs aldı üç dəfə... 

 
 
 

                                                 
11 Orta dünya (aləm) – Saxa (Yakut) mifologiyasında  yuxarı, orta və aşağı 
olmaqla üç dünya (aləm) olduğuna inanılır. Orta dünya insanlar və digər 
canlılar yaşayan dünya (aləm) sayılır. 
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*** 

 

Төһө хаары, төһө ардаҕы 
Тоҕо кэһэн, бүрүнэн, 
Ханан мунан, эргийэн, 
Орто дойдуга тиксибит 
Уустук кэммэр сууланан, 
Хайа санаам, хайа ырам 
Туолар суолун ирдэһэн, 
Ханнык өһүм, ханнык үөрүүм 
Дуорааныгар кубулуйан, 
Өтө көрүүм, сэрэйиим 
Бэриэччитэ буолан, 
Биитэр соҕотох тапталым 
Мунаах иэйиитин сиэтэн – 
Үс хоһоон тиийэн кэллэ, 
Үс төгүл үөһэ тыынна... 
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QIRMIZI QARÇİÇƏKLƏRİ 

 
      Bir əziz, dəyərli dost 
               həyəcanla söz açdı – 
               hardasa uzaqlarda  
               qıpqırmızı qarçiçəyi görmüşdü. 
 
Bu qədər gözəl gülü hələ heç kim görməyib, 
Bəlkə də tam əksinə... 
Və budur, 
   mən möcüzə xəyal etdim, 
   dostum da durub ardımca gəldi. 
 
Soyuqlar və küləklər uğuldayan qıyıda, 
qismətində nələr var, bir də nələr olacaq?!. 
Bəlkə də bir çiçəklə qarşılaşmayacaq o, 
Bəlkə də xoş gün özü bir andaca solacaq… 
 

Bilirsənmi,  
   bu nazik, amma cəsur vücudun 
   bir acı həsrətdən yoğrulduğunu?!  
   Bu möcüzə qarçiçəyinin bir səhər 
   pəncərəmin altında  
                    dərddən boğulduğunu… 
         Bilirsənmi?! 
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    КЫҺЫЛ НЬУРГУҺУН 
 
Мин омун, мин нарын доҕорум 
Дойдутун киэргэтэр уоҕар 
Кэпсээбитэ ким да билбэтин – 
Кыһыл ньургуһуну булбутун. 
Ханнык да сыһыыга, кырдалга 
Истибэтим ол оннук баарын, 
Сахам сирин тыйыс айылҕата 
Сааскыттан чаҕылын ыспытын. 
Кэрэҕэ тардыһар дууһалаах 
Мин омун доҕорбун таптыыбын, 
Кырдалыгар кыһыл ньургуһуннаах 
Дойдуга тиийиэҕин билэбин. 
Билэбин мин хаһан да тиксибэт 
Алааспар айаннаан иһэрин, 
Бүгүн дуу, сарсын дуу күлүгэ 
Хара тыа кэтэҕэр сүтүөҕүн. 
Ол онно күннээх ыллыкка 
Дьол кинини кууһуоҕа. 
Мин түннүгүм анныгар 
Кыһыл ньургуһун тыллыаҕа. 
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*** 

Dünyaya uşaq gətirmək,  
hələ analıq deyil..! 
Hələ analıq deyil 
bu dünyaya yol açmaq ağrı və acılarla... 
Necə illər boyunca böyüyəcək bu uşaq? 
Və sevinci çox munis, 
      bir də təbəssümləri… 
Bəzən elə bildim ki, 
nə qızım, 
nə də Günəş təmin etmir dünyamı. – 
Mənə söylədilər ki: 
çox bənzəyir təbiətə,  
                     şeiriyyətə bənzəyir – 
Çiynimdə gəzdirirəm  
                             ömrümün günəşini;  
Və məni 
             dəyərlərim ucalara aparır. 
Aparır eşqi ilə, varlığıyla aparır,  
Bir də, həssaslıqla, anlayış ilə. 
Baxın, gözünüzün içinə baxın, – 
qəfil çıxacaq ortaya, 
nələrin nə olduğu; 
Analıq adı mənim haqqımdır... 
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*** 

 

Ийэ буолуу бигэргэммэт 
Талыы сытыы абытайынан, 
Күн сиригэр 
Көтөҕөн аҕалбыт 
Кырачаан киһиҥ 
Үөрдэ улаатарынан. 
Дьүһүммүн санатар, 
Майгыбын батыһар 
Көмүс чыычааҕым 
Таптыы, аһына, 
Санаабын таба 
Уйаннык көрдөҕүнэ, 
Олох үрдүк кытылыгар 
Сарын санныга 
Саҥата суох 
Аттыбар турдаҕына, 
Ийэ дэнэр үрдүк аналы 
Ситтим дуу диибин... 
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SAĞALMAQ 

 

Ruhum dolaşırdı 
Yerlə göy arasında, 
Cənnətin və torpağın birləşdiyi nöqtədə; 
Yollarsa qeyri-müəyyən,  
hardasa 
bir ulduz axdı, 
islaq qaranlıqda, 
yağış başlayanda, 
qayaların düz yanında, 
Dan yeri söküləndə… 
Bir dəqiqə davam etdi 
xəstəlik 
bədənimi işğal etdi. 
Ruhumu məhv etmək istədim, 
Havada əridi; 
Necə toxunursansa toxun 
bir yara açıldı, budur, 
başınıza bəla olan da düzəldi az-az, 
pisliklə yaxşılıq öpüşdü, 
qara ilə ağ görüşdü... 
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Yolu belə idi  
özünüzə geri qayıtmağınız, 
özünüzü xilas etməyiniz. 
Dik bir təpədə 
qorxunc uçurumlar, 
Tikanlı bir yolda 
həyata qayıdın; 
Mən  
Yerin və göyün görüşdüyü nöqtədən, 
izlərin üstündən, 
ulduzların axdığı yerdən, 
qayıtdım... 
Yolda olanda ayağa durdum, 
Həm gözəl, həm vəhşi dünya, 
bildiyini gizlədi məndən. 
Ustuf-ustuf, soyuqqanlı  
                    baxıb dörd yana 
  anladım:  
    kim kimdir. – 
Və  
   sakintcə hər şeyi qəbul etdim, 
Hər şeyi qəbul etmək gücünü tapdım 
özümdə, 
Hər şeyi olduğu kimi! 
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 ҮТҮӨРҮҮ 

 
Мин кутум мөхсөрө 
Сир уонна халлаан 
Силбэһэр сииктэригэр, 
Сулус сууллар 
Устугас суолугар, 
Ардах үөскүүр 
Сүдүрүүнүн үөһүгэр, 
Саһарҕа төрүүр 
Кыбычаанын быыһыгар... 
 

Эппин-сииммин 
ыарыы сэймэктиир, 
Куппун-сүрбүн 
үрэйэ сатыыр 
Түгэнэ этэ ол. 
 
Харбаан ылбытым 
салгыҥҥа симэлийэрэ, 
Тутан көрбүтүм 
сааһа аһыллара, 
Дьол эрэйдиин силбэһэрэ, 
Үтүө өстөһүүлүүн үмүөрүһэрэ, 
Үрүҥ харалыын алтыһара... 
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Бэйэбэр төннөр, 
Бэйэбин өрүһүнэр 
Айаным этэ ол. 
 

Хараҥа далай 
быстар үөһүнэн, 
Олоххо төннөр 
уустук суолунан, 
Сир уонна халлаан 
Силбэһэр сииктэринэн, 
Сулус сууллар 
Устугас суолунан 
Субурус гынан 
Субу кэллим... 
Орто туруу бараан дойдум 
Атааннаах-мөҥүөннээх 
аартыгар киирдим, 
Билбит билиибин 
бэйэбэр кистэнним, 
Тымныытык, мындырдык 
тулабын көрүннүм, 
Ким тугун, 
хайдаҕын 
Холкутук ылынным, 
уйунар кыахтанным! 

         2005 с. 
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YUXU 

 

Ağırtaxtalı kişilərdən biri 
Muqal Urasda12, 
Qəhvəyi bir ayı dərisinin  
                               üstə oturub 
Qaşlarını çatdı və  
        sərt baxışlarnı mənə zillədi. 
Sərsəri küləklər qulaqlarıma gətirdi: 
“Hansı sözləri eşitməlisən –  
                                 onu bilmirsən, 
Dan yerinin dediyi bu... 
Orta dünyanın bayrağı altda 
Yaşamaq çətindir” – dedi. 
Üz-gözümdən axan məna,  
                        təəccüblü baxışım, 
sanki onu səksəndirdi. 
“Başa düşmədin?!.” – 
Üzündəki mənaları görməliydiz… 
 

Və sonra addımladı  
Çadırın qarşısında dayandı, 
Qıyıq, şişmiş gözləriylə, 
seyr eylədi ətrafı; 

                                                 
12 Muxal-Uras – mükəmməl şəkildə dizayn edilmiş çadır yurdlar 
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dizlərinin üstünə çökdü sonra 
Və hər şeyin sahibinə israrla pıçıldadı. 
“Bax, belə!  Görüşərik!” 
Çevrilib baxdı, 
Əlinin bir hərəkəti 
Orduları hərəkətə keçirdi. 
“Sən müdrik qadınsan, 
Və indi bu torpaqlara yerləşməyin  
                                             vaxtıdır! 
Səni seçib, sayıb  
       bir ərməğan bəxş elədik ömrünə. 
İndi əyləncələr zamanı deyil! 
Hədiyyə itsə əgər, 
hesab-kitabımız ağır olacaq...” 
Sözlərin içində sözün yoxdursa, 
cəzalar kəsməyin nə mənası var?!. 
Bunu duydum, 
  falçıların şərqisini söyləyən 
        özü necə xoşbəxt olar, 
Necə sevgi dənizində yuyuna bilər? 
Və çoxlu sərvətin yiyəsi olmaq 
   bir ayrı üstünlük sayılardımı? 
Yük tutub peyğəmbər kəlamlarından  
                 dincələ bilmirəm heyhat. 
Bəlkə davam eləyər  
                     bu hal, ömür bitincə… 
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ТҮҮЛ 
 

Хагдаҥ эһэ тэллэхтээх, 
Хаҕыс, тыйыс көрүҥнээх 
Моҕол ураһа тойоно 
Хааһын хамсата көрсүбүтэ. 
Удаҕамсыйар сурахтаргын 
Устугас тыаллар аҕалаллар, 
Сыыһа-халты саҥараргын 
Саһарҕалар кэпсииллэр... 
Орто туруу дойдуга 
Олохторгун сирэҕиэн, 
Үйэ үтүөтүгэр сылдьаргын 
Долоҕойгор оҕустарбаккыан? 
 

Сабыстыгас халтаһалаах 
Сүбэһит чаҕар киһитэ 
Тойоҥҥо тобуктаан туран 
Тугу эрэ сипсийбитэ. 
Дьэ, ол! – кэлэйбитэ тойон, 
Миигин супту одуулаабыта, 
Илиитинэн антах анньан 
Киһитин кыйдаабыта. 

 
 



 97 

 
 
Сааскын сиппит дьахтар 
Кэдэҥэлиир кэмиҥ ааста, 
Үрдүк айыылар ыйаахтарынан 
Тыл илбиһин бэрсибиппит 
Босхо буолуо дуо, 
Этэр тылгар имэҥ иҥпитэ 
Тумарыкка сүтүө дуо? 
Күдэҥҥэ көтүтэр күҥҥэр 
Төлөбүрдээх буолаарай, 
Иитэ-саҕата суох ыытарга 
Иэстэбиллээх буолаарай... 
Хаһан, ханна истибитиэҥ 
Ырыаһыт дьолу кууспутун, 
Баайга, быйаҥҥа, уйгуга 
Күөлэһийэ сыппытын? 
Илбис тыллыын иллэспиттэр 
Уоскулаҥы билбэттэр, 
Өлөн-сүтэн да баран 
Үтүө аакка тиксибэттэр. 
Төнүн сиргэр, кыҥкый дьахтар! 
Сүгүн сырыт, сүгүн ыллаа, 
Аҕастаргын ахтыма, 
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Төрдүлэргин түөһүмэ, 
Өбүгэлэргин өмүрдүмэ, 
Олорор олоххун мыыныма, 
Дьон дойҕоҕун истимэ, 
Аакка-суолга талаһыма, 
Баайга-дуолга ымсыырыма! – 
Үрүн, көмүс ойуу уктаах 
Дэйбииринэн сапсыйбытыгар 
Сандаарыйбыт сырдык сирэйдээх 
Саҥас дьахтар киирбитэ, 
Кымыстаах дьоҕус чороону 
Миэхэ утары ууммута. 
Мин испитим ол кымыһы, 
Уохтаах, аһыы кымыһы, 
Олох сыттаах кымыһы... 
Астыммытым даҕаны, 
Абыраммытым даҕаны! 
Уһуктубутум – күн күлэрэ 
Мин саҥа дьиэм түннүгэр. 
Суоҕа моҕол ураһа, 
Баара кымыс амтана, 
Олох дьикти амтана. 
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“YAPONİYA DƏFTƏRİ”NDƏN 
(ixtisarla) 

 
*** 

Kioto şəhərində çox qaranlıq axşamlar, 
amma göyün üzündə əlçatası ulduzlar. 
 
Kimlərsə pıçıldayır  
                                 əyri damlar altında,  
Çoxlu-çoxlu dua et, sən də, bu pıçıltıya. 
 

Bir nəfər Tanrını soruşur – 
                            xilas olub qara bəxtdən, – 
bir az xoşbəxtliyə yetişmək üçün. 
 
Qədim bir şəhər, köhnə bir tanrı 
Dualarım yeni, dərdi-sər yeni... 
 
Və xoşbəxtliyə görə bir arzu pıçıldadım. 
Kioto axşamının möcüzəsinə şahid oldum. 
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ЯПОНИЯ  БЛОКНОТУТТАН 
(кылгатыллан) 

 
*** 

 

Киото куоракка киэһэлэр хараҥалар. 
Намыһах халлааҥа сулустар бөдөҥнөр. 
 
Сарайбыт сарайдаах дьиэ күлүгэр 
Ким эрэ малыыппа сибигинэйэр. 
 
Ким эрэ көрдөһөр таҥараттан 
Дьолго тиксэр улахан баҕаттан. 
 
Былыргы куорат, былыргы таҥара, 
Аныгы малыыппа, аныгы кыһалҕа. 
 
Мин эмиэ уоһум иһигэр этинним. 
Киото киэһэтин алыбын билинним. 
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XOŞBƏXTLİK 
 

Ah, bu söz nə qısadır! – 
Lap bir dəqiqə kimi. 
Lakin mən bilmirəm ki, 
nə gizlənir arxasında bu sözün? – 
nə mənalar daşıyır öz canında – 
                   şəhvət, yoxsa həvəsmi? 
Və mən  
            bu sözlə hiss etməyə hazıram 
      sənə olan sevgimin gücünü; 
Tez-tez görüşəmmirik, 
Ona görə barmaqlarım, 
        sənin şəvə saçlarına qanad açanda, 
mən  
       bu güclü, isti əllər ucbatından 
iki qəlbin bir vurduğunu duydum həmişə. 
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ДЬОЛ 

 
Кылгас да тыл! 
Билбэтим эн тугу кистииргин 
Ити иччилээх, имэҥнээх 
кып-кылгас тылга, 
Тугу эрэнэ кини кэтэҕэр угаргын... 
Оттон мин билигин 
бу тылга истэбин 
Эйигин таптыыры, эйигин көрөрү, 
Эн хара баттаххар 
тарбаҕым дайарын, 
Эн илииҥ эрчимнээх иитигэр 
Чуумпуран олорон 
сүрэхпин истэрбин. 
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*** 
 

Qulağıma taxacağam sırğaları.  
Qəhər boğazımda düyünlənəcək. 
Şübhə dolu düşünəcələr  
                 boy atacaq qəlbimdə. 
Və 
               həyətə girdiyinizi eşidəndə – 
daha böyük bir kilidlə bağlayacam qapını! 
Daha sonra ocaqları kürüyüb 
          küllərini qapılara atacam. 
İçimi titrədən sözlər tapacam, 
Bax, onlara qulaq asandan sonra  
                             tərk edəcəm hər şeyi... 
Sırğalarsa  
              bəlkə xeyli böyüyəcək qulağımda. 
Düşüncələr  
                qara qara tüstülərdən  
                                  daha qalın olacaq... 
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*** 
Ыарахан ытарҕаны 
сэрэнэн кэтиэҕим, 
Ыарахан санааны 
сүрэхпэр уйалыам, 
Эн кэлэр күннэргэр 
ааннарбын хатыам, 
Атыллыыр боруоккун 
күлүнэн сотуом, 
Күлүнэн сотуом, 
уостубат уотунан, 
Эйигин тэйитэр 
тыллары иитиэхтиэм, 
Эйигин кэлэтэр 
албаһы бэрийиэм... 
Ыарахан ытарҕам 
кулгаахпар эйэҥниир, 
Ыарахан санаакам 
сүрэхпэр биэтэҥниир. 
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*** 

Mən qorxuram! 
İçimdəki sevinclərin qırılmağından. 
Sanki qırmanclayır məni. 
Qışqırımaq da olar, 
pıçıldamaq da. 
Vəhşi bir azadlıq! 
...Biət etmək gözəldir, 
möhkəmlədir insanı. 
Mənsə azadlığıma sahib çıxıb  
ona dəyər versəm 
təslim olmaram; 
gülərək, məhv olmadan  
                     “əlvida” – deyərəm. 
Ürəyimin tonqala düşmüş kimi  
                atəş tutub yanacağı nöqtədə 
dayandırın məni! 
Bilirəm, içimi isidəcək mərhəmət. 
Sevinc dedikləri... hissdirsə əgər, 
Mən aşiq olmaqdan utanmalıyam. 
Sadəcə yenidən doğulmalıyam 
xanım–xatın bir qadından – 
sonsuzadək sevilməyə hazır olan, 
eşq dadını yaşadacağım birinə  
                           çevrilməkçün. 
           Mən qorxuram! 
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*** 

 

Кыбыһыннар миигин, 
Батары көрөн самнар, 
Кымньыы курдук тылларгын 
Хаһыытаа, 
Биитэр сибигинэй. 
Көҥүл, хаҥыл бэйэм 
Бэриниэм этэ бэрт кыраҕа – 
Кытаанахтык, 
Мин туспар этиллибит 
Буойар, харыстыыр тылларгар! 
 
Дьахтар кыбыстыах тустаах 
Таптыыр эр киһититтэн. 
Онто суох ааһыам, 
Ааһыам аттыгынан 
Өйдөөҕүмсүйэ, 
Боччумура, 
Тонуй дьүһүммүн ыһыктыбакка, 
Үгэргиирбин кистээбэккэ... 
Кыбыһыннар миигин! 
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*** 
 

Çətin dövrlər başlayır – 
Özünə yazığın gələndə… 
 

Sözlərin dodaqların arasından  
çıxmasıyçün hələ tezdir. 
Ancaq alınmır,  
                       bu zavallı halınçün 
uçuşa ara verib,  
                     “bu da bəsdir” – deyirsən.  
Çətin dövrlər başlayır – 
Ruhun özünü bir balaca daşlığa vuranda, 
daşlığa vurub, təngnəfəs dayanıb duranda! 
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*** 

 

Ыар мүнүүтэ – 
Киһи бэйэтин сэнэниитэ, 
Үрдүк ыратын таҥнаран 
Кып-кыраҕа ымсыырыыта, 
Көтөр ыырын кыччатан 
“Бу да сөп” –  
                       дэниитэ. 
Ыар мүнүүтэ – 
Дууһа аргыый уолуута, 
Кут-сүр сөллүүтэ! 
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İLAHƏ ABDULLAYEVA  
VƏ ƏKBƏR QOŞALININ 

ÇEVİRDİKLƏRİ 
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MƏKTUB 

 
“Hər işini burax və gəl, 
səninçün çox darıxıram. 
Nə necəsə, qalsın elə, 
qəlbim sancır, ağrıyıram”.  
 
Məktub yazdım. Aç və oxu, 
Darıxırsan – görəcəksən. 
Barmaqların barmağımdan  
çox soyuqdu – biləcəksən. 
 
Əzizim, çox ümidliyəm,  
Yığvalının adı mənəm. 
Qəmli könlü  
                   şəfqətimlə 
isidərəm, isidərəm... 
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СУРУК 
 

“Барытын бырах, кэлэ тарт. 
Ахтан аҥарым хаалла. 
Буолар буоллун. Үлэ хааллын – 
Санаам олус ыараата”. 
 
Сурукпун тутуоҥ. Ылан ааҕыаҥ. 
Сылайбытыҥ дьэ биллиэ. 
Эн тоҥмут тарбахтаргын 
Тымныы санаа хаарыйыа... 
 
Доҕоруом, хайдах гынан 
Мин Эйигин үөрдэбин... 
Хайдах ахтылҕан кынатын 
Итии, нарын тыынныыбын? 
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*** 

Əgər ki ömründə yoxsa bir yanlış,    
demək, bilməyirsən, nədir aldanış. 
Demək, həqiqətə  
                         tapınmamısan, 
ayağına doğru yol tanıtmamısan. 
 
Əgər heç peşmanlıq çəkməmisənsə, 
özünü günahkar bilməmisənsə, 
Yaxşılığa xidmət eyləməmisən, 
  demək ki,  
             qurbanlar verməmisən sən. 
 
Əgər sən heç zaman sevməmisənsə,  
əgər gözündən yaş tökməmisənsə, 
Onda, sən həyata alışmamısan, 
demək, sən heç onu yaşamamısan... 
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*** 

Хаһан да алҕаһаабатах буоллаххына,  
Хаһан да албыннаппатах буоллаххына, 
Ол аата Кырдьыкка үҥпэтэххин, 
Көнө суолу тэлбэтэххин. 
 
Хаһан да кэмсиммэт буоллаххына, 
Хаһан да буруйдамматах буоллаххына 
Ол аата Үтүөнү өрө туппатаххын, 
Толук тугу да укпатаххын. 
 
Хаһан да таптаабатах буоллаххына, 
Хаһан да ытаабатах буоллаххына, 
Ол аата Олоҕу билбэккин, 
Олорботох да курдуккун... 
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*** 
Həyat nədir? – 
Ölümə aparan yol. 
Bir dönüşdən digərinə, 
bir cığırdan digərinə, 
ta ölümün özünədək  
uzanan tək yoldur o. 
Yalnızca bir sonu var  
Və yalnız bir başı var. 
Sən  
    bu dünyanı tərk edənin  
ən sonuncu günündəsən. 
Fəqət, 
 yaşamağı vəsf edirəm mən. 
Bu yolun ən son ucunu  
       öyrənəcəm, deyirəm. 
Ləyaqət və cəsarətlə 
    yolu başa vuracam. 
Minnətdarlıq duyğusuyla  
son zirvəyə qalxacam. 
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*** 
Олох диэн тутуй? 
Өлуүгэ айан. 
Тоҕойтон тоҕойго, 
аартыктан аартыкка, 
Биир эрэ түмүккэ, 
биир эрэ үрдүккэ, 
Өлүүгэ тириэрдэр 
соҕотох ыллыкка, 
Бу сиртэн арахсар 
бүтэһик күҥҥэ. 
Ол эрэн, син биир 
олоҕу айхаллыы көрсүөҕүм, 
Бу суол ханна 
тиэрдэрин билиэҕим,  
Дьоһуннук, холкутук 
айаммын салгыаҕым,  
Бүтэһик үрдэлбэр 
алгыстаах тахсыаҕым. 
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BU MƏNƏM! 
 

Bu mənəm!  
Mənim olduğum yol!   
Dəyişməmişəm, 
Yaman sözə, 
      qeybətlərə qulaq asmamışam heç. 
Çiynimdəki yükü də 
                    rahatca daşımışam. 
Balaca uşaq kimi 
  gələn hər yeni günün  
                          parlaq olacağına 
dəlicə güvənmişəm –  
Bu mənəm! 
 
Bu mənəm!  
                  Özüm özcə yolumu 
seçib, hazırlamışam. 
Sevgini, həyatı, sakin günləri 
görmüşəm, götürmüşəm. 
Təəssüf və nigaranlıq içində 
qəlbimdəki sevgiylə 
mən əl-ələ gəzmişəm. 
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Bu mənəm! 
u mənəm! 
Qəbul etsəniz də etməsəniz də. 
Güclü sözlərimə  
güvənmişəm mən. 
Güc... 
Əsrlər boyunca, 
göy qurşağı altında 
Yer üzü həyatımın  
        ən son səfəri üçün 
        yır-yığış eləmişəm –  
Bu mənəm! 
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БУ  МИН! 

 
Бу мин! Бэйэм бэйэбинэн, 
Кур бэйэм кубулуйбакка 
Хара санааҕа итэҕэйбэккэ,  
Хоптон-сиптэн самныбакка,  
Сүгэһэрбин чэпчэкитик  
Санныбар сүгэммин,  
Сарсыҥҥы күн үтүөтүгэр  
Оҕолуу итэҕэйэммин – 
Бу мин! 
 
Бу мин! Бэйэм таламмын  
Суолбун соҕотох солономмун,  
Таптал, олох, түспэтийии  
Албастарын билэммин,  
Сүрэҕим дуйдаах иэйиитин  
Сэлээппэ оҥостон кэтэммин  
Кэмсиниини, дьиксиниини  
Батыһыннара сиэтэммин – 
Бу мин! 
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Бу мин! 
Ылыныҥ, ылынымаҥ,  
Иччилээх тылларым 
Күүһүгэр уйдаран, 
Үйэни уҥуордуур 
Айаммар турунан, 
Сирдээҕи аналым 
Кустугун аннынан – 
Бу мин! 
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*** 

Bu ilki aprelim, borcluyam sənə, 
ən zərif, qayğıkeş münasibətçün;  
Kimsəsiz daxmama gəldin, çox sağ ol,  
çox sağ ol, sən mənə baş çəkdiyinçün. 
 
Sənindir sualsız gecəm, xoş günüm,  
çoxlu minnətdaram, sənə, gözəl ay. 
Şahlanmağı səndən öyrəndi ruhum, 
açdın öz qapını, açdın taybatay. 
 
Mən öz dincliyimi,  
                              oturub burda,  
 yenidən özümə qaytarmışam, bax. 
Sakitəm. Sarsıntı yoxdu ruhumda, 
 sən də ruhum kimi sakit-sakit ax. 
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*** 
Быйылгы муус устар, баһыыба,  
Эн наҕыл, эн холку сыһыаҥҥар,  
Соҕотох олорор үүтээммэр 
Эн эрэ ыалдьыттаан ааһаргар. 
 
Баһыыба, эн дьоһун күннэргэр,  
Ыйытыынан эрийбэт киэһэҕэр,  
Дууһа тутуллар үлэтин 
Билинэр истиҥ иэйиигэр. 
 
Мин буллум манна олорон  
Сүтэрбит олоххо эйэбин.  
Уоскуйдум. Дууһам урусхалы  
Саҥаттан көрсүөр диэритин. 
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