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GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

HİDAYƏT ORUCOV,
Azərbaycan Respublikasının
Qırğız Respublikasında
Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

TƏQDİM
Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında münasibətlər xalqlarımızın qardaşlığının, tarixi bağlarının xarakterinə və çağdaş çağırışların dərkinə uyğun şəkildə inkişaf etməkdədir. Bu inkişafda mədəni əlaqələrin, o
cümlədən ədəbiyyat müstəvisində əməkdaşlığın özünəməxsus yeri və rolu olduğu danılmazdır. Azərbaycanda Manası,
Çingiz Aytmatovu bilməyən, oxumayan, təsirlənməyən çox
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az adam tapmaq olar; qırğız qardaş və bacılarımız da Azərbaycan klassik və çağdaş ədəbiyyatını sevir, oxuyur, öyrənirlər. Çox xoşdur ki, artıq ən yeni ədəbi nəslin nümayəndələri estafeti məsuliyyət və qətiyyətlə ələ alır, müstəqillik
dövrü yaranmış yaradıcılıq örnəklərinin oxuculara qazandırılmasına çalışırlar. Bu planda, mərkəzi Bakıda olan Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin (DGTYB) özünəməxsus
təşəbbüs, ideya və planlarını alqışladığımı sözlərimə əlavə
etmək istərdim. DGTYB 20 illik fəaliyyəti dövründə qardaş
ölkə və topluluqların gənc (və orta nəsil) yazarları arasında
çoxsaylı görüş, konfrans, simpozium təşkil etmiş, neçə-neçə
nəşrlərlə çıxış etmişdir. Budur, artıq Azərbaycan oxucusu
ən yeni nəsil qırğız şeirinin yaradıcıları ilə bir güldəstədə
tanış olur. İlk vərəqlərini çevirdiyiniz bu antologiyayadək
də, gənc qırğız yazarlarını (ümumən qırğız yazarlarını)
Azərbaycanda, Türkiyədə və başqa ölkələrdə baş tutan tədbirlərə dəvət edən DGTYB-nin təmsilçilərinin Bişkеkdə,
Issık-Göldə keçirilən tədbirlərdə uğurlu iştirakını məmnuniyyətlə xatırlayıram. Elə bilirəm, şairlərin görüşü, şeirlərin
kitablaşdırlması xalqlar, ölkələr arasındakı münasibətlərə
yeni rəng qatır, zənginlik gətirir.
Mənim 2012-ci ildə gün üzü görən iki cildli tərcümələr
kitabım “Özüm yazmaq istərdim” adlanır. Bu gün də elə
fikirləşirəm ki, bir əsər o zaman uğur qazanır ki, sən onu
öz duyğularının, hiss-həyəcanının tərcümanı hesab edirsən,
hesab edirən ki, bu şeir yazılmasaydı, onu sən özün yazmalıydın... Müxtəlif illərdə (xüsusilə gəncliyimdə) Qərb və
Şərq ədəbiyyatından etdiyim tərcümələrin hamısı o irihəcmli iki cildliyə - “Özüm yazmaq istədim...”ə sığmayıb. Ancaq
bu həqiqəti bir daha vurğulamaq istəyirəm: O əsərlərin hamısını özüm yazmaq istərdim. Təəssüf ki, (bəlkə də yaxşı
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ki!) məni qabaqlayıblar və gözəl yaradıblar! Mənim missiyam yalnız o əsərləri bacardığım qədər səlist və yüksək
bədii tutumda çevirməkdən ibarət olub. Bax, bu anlamda,
gənc qırğız şeirini Azərbaycan oxucusuna qazandıran həmvətənlərimin, yeni nəsil yazarlarının bu işi sevə-sevə, sözün
bütün mənalarında könüllü gördüklərindən şadam. Çünki
könül işi, könül bağı-çevirdiyin, uyğunlaşdırdığın mətndə
öz dünyanı görmək ayrı bir aləmdir.
Bir qədər öncə “ədəbiyyat müstəvisində” deyə bir söz
işlətmişdik, əslində ədəbiyyat sözü ilə yanaşı ən uyğun söz
dünyadır – ədəbiyyat dünyası! Bizim bir də dünya içrə ayrı
bir dünyamız var: türk dünyası. Əlbəttə, hər xalqın təmsilçisi öz xalqının adı qarşısında dünya yaza bilər, lakin gərək bu
yazılım mexaniki, texniki xarakter daşımaya, necə deyərlər,
söz sözü çəkə, söz sözdən sevinə, söz sözə dayaq ola! Türk
dünyasının bir -biri ilə coğrafi cəhətdən xeyli uzaq, könülcə
yaxın iki xalqının gənc nəsli ədəbiyyat dünyası ilə qaynayıb
qarışırsa, qardaşlıq bağlarını təzələyirsə, bu çox təqdirəlayiq hadisədir. -Bəli, mən məhz hadisə sözünü işlətməkdən
çəkinmirəm. Çünki gənclər daha çox gələcəyə xitab edir,
onların gələcəyi var və bu gələcək yalnız onların özlərinə
məxsus deyil, o gələcək hamımızın (xalqlarımızın) sabahını, perspektivini inşa edir...
Əziz dostlar,
Azərbaycan ilə Qırğız Respublikası arasında əməkdaşlıq
bütün sahələrdə inkişaf edir. Bu xətt Azərbaycan və Qırğız
Respublikasının prezidentləri İlham Əliyevin və Sooronbay
Jeenbekovun siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Ulu
Öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Biz kökü bir, dili bir olan
5
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xalqlarıq. “Manas”ın dili – bizim ümumi dilimizdir.”. Bu
tarixi bağlılığın bərpa edilməsi məqsədi ilə son illərdə ciddi
iş aparılmışdır. Azərbaycan ilə Qırğız Respublikası arasında
bütün sahələrdə olduğu kimi humanitar sahədə də əlaqələr
dinamik inkişaf edir və çoxsaylı mədəniyyət tədbirləri baş
tutur. Bişkekdə Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 130
illiyi, Mir Cəlal Paşayevin 110 illiyi, Qara Qarayevin və
Rəşid Behbudovun 100 illiyi münasibətilə yubiley gecələri,
Müslüm Maqomayevin yaradıcılığına həsr olunmuş “Göy
əbədiyyət” adlı qala-konsert, yazıçı ANARla görüş və digər tədbirlər keçirilmişdir. Bu tədbirlərin hamısı Milli Opera və Balet Teatrının əsas salonunda, yüksək səviyyədə baş
tutmuşdur. Həmin teatrın səhnəsində Üzeyir Hacıbəylinin
“Arşın mal alan” operettası yeni quruluşda hazırlanmışdır.
Bakıda qırğız yazıçıları Çingiz Aytmatovun 85 və 90 illiyi, Toktoqul Satılqanovun 150 illiyi yubileyləri və s. silsilə
tədbirlər keçirilmişdir. Çingiz Aytmatovun 85 illiyi yubileyi
Qırğız Respublikasından sonra yalnız Azərbaycanda dövlət
səviyyəsində təntənəli qeyd edilmişdir. Keçirilən bütün tədbirlər həm Qırğız Respublikasında, həm də Azərbaycanda
böyük maraq doğurmuşdur.
Ölkələrimizin müvafiq qurum və quruluşları arasında
davamlı görüş, müzakirə və icraatların olduğunu vurğulamaq istərdim. Belə münasibətlərin bütövlükdə xalqlarımızı, yeni nəsillərimizi əhatə etməsi üçün qələm adamlarının
üzərinə təbii olaraq, mənəvi yük düşdüyü də danılmzdır.
Ona görə də, həm bir səfir, həm yazıçı olaraq, “Gənc qırğız
şeiri antologiyası”nın gün üzü görməsi ilə bağlı məmnunluğumu bir daha ifadə etmək istərdim. Mən bu layihənin
qalıcı, davamlı sonucları olacağına inanıram. İnanıram ki,
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bütün maraqlı tərəflərin qatqısı ilə qarşı ildə müstəqillik
dövrü Azərbaycan şeirini, nəsrini qırğız oxucusuna bir güldəstə şəklində təqdim edə biləcəyik. Sonra yeni nəsil qırğız
yazıçılarının əsərlərini, nəhayət ardınca, klassiklərdən çağdaşlara olmaq etibarı ilə hər iki xalqın yaradıcı insanlarını
bir-birimizə daha böyük ölçüdə tanıda biləcəyik. Bizim işimiz tanıtmaqdır, bu tanışlığın sevgi selinə dönüşməsinə isə
şübhə yeri yoxdur...
BİŞKEK-2019
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Dr. CAVANŞİR FEYZİYEV,
Millət vəkili,
Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə heyətinin üzvü

ÖNSÖZ
“Yeni qırğız şeiri antologiyası” 35 gənc qırğız şairinin
şeirlərini Azərbaycan oxucusuna çatdırır. Qəbul etsək ki,
yalnız bir istedadlı şair, hətta o şairin bir şeiri belə mənsub
olduğu xalqın, ölkənin düşüncə ritmini, yaşam ahəngini,
habelə o coğrafiyada meydana çıxan duyğu və düşüncələri
çatdıra bilər, o zaman 35 şair üçün bu miqyasın bəlli ölçüdə böyüdüyünü təsəvvür etmək çətin deyil. Bu kitab qırğız
gənc şeirinin güldəstəsini xatırladan poetik bir çələngdir.
8
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Xalq şairi Zəlimxan Yaqub deyirdi, “Biz bir eşqin butasıyıq, Gülü gülə tutasıyıq...” – elə bilirəm, qırğız şeirinin bu
güldəstəsi ilə biz də gülü gülə tutur, gözlərə, könüllərə xitab
edirik.
Layihə rəhbəri olduğum “Gənc qırğız şeiri antologiyası”
ölkəmizin Qırğız Respublikasındakı səfirliyi, şəxsən hörmətli səfirimiz, görkəmli ədibimiz Hidayət Orucov, Qırğız
və Azərbaycan yazarları, eləcə də, böyük türk dünyasının
gənc yazarları arasında bu işləri koordinasiya edən Dünya
Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB) ilə ortaq çalışmamızdır. Çox şadam ki, aylarla üzərində çalışdığımız layihə artıq
öz nəfis məhsulu ilə müsbət sonluğa varmışdır. Hər kitab
bir təşəbbüsün sonu olduğu qədər, bəlkə bir başlanğıc kimi
də xarakterizə oluna bilər. Ona görə ki, bu sonuc özündə
yeni təşəbbüs, ideya və təklifləri də barındırır; istər ikitərəfli, istər çoxtərəfli tanışlıqlar, yaradıcı insanlarımızın daha
yeni müstəvilərdə, platformalarda əməkdaşlığına zəmin yarada və yeni üfüqlər açılmasına vəsilə ola bilər. Məsələn,
növbədə, Azərbaycan yeni nəsil yazarlarının antologiyasının Bişkekdə hazırlanması, daha çox iştirakçı ilə ikitərəli
ədəbi müzakirələrin təşkili və s. mümkün ola bilər.
Bu yerdə, bizim DGTYB ilə Azərbaycanda Qazaxıstan,
Qazaxıstanda isə Azərbaycan yeni nəsil şairlərinin antologiyasının çap olunması kimi yaxşı nümunəmizin olduğunu da xatırlatmaq istərdim.
***
Qırğız şeiri, ümumən qırğız ədəbiyyatı zəngin köklərə
malikdir. Yalnız onu demək yetərlidir ki, dünyanın ən böyük eposu “Manas” qırğız ədəbi abidəsidir. XX yüzillikdə
9
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Çingiz Aytmatov kimi hələ sağlığında əfsanələşmiş bir
yazıçı məhz qırğız ruhunun, ümumtürk ruhunun parlaq təcəssümüdür. Belə zəngin epik təfəkkürdən, belə bir çağdaş
ədəbi örnəkdən təsirlənmiş, su içmiş və göyərib boy atmış
gənc qırğız şeirinin dəyərli oxucularımız üçün maraq kəsb
edəcəyinə şübhə etmirəm. İnanrıam ki, bu maraq sevgiyə
çevriləcək, bu sevgi yeni ünvanlar qazanacaq, yeni kitablar meydana çıxacaqdır. Şeir-şeir, vərəq-vərəq, kitab-kitab
böyüyən, yayılan sevgi seli hər yeni fəth etdiyi könüllə qardaşlığımızı daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikası son
illər TÜRKSOY, TürkPA, Türk Dövlətləri Başçıları Daimi
Şurası və digər ümumtürk platformalarında yüksək səviyyəli, ardıcıl işbirliyi içindədir. Xalqlarımızın siyasi iradəsinə
uyğun olaraq inkişaf etməkdə olan bu qardaşlıq münasibətlərimizin ictimai-ədəbi platformadan da ciddi dəstək görməsini müşahidə etmək çox qürurvericidr. Hazırda əlinizdə
tutduğunuz bu şeiriyyat çələngini – burada öz şeirləri, tərcümələri ilə iştirakı və əməyi olan yeni nəsil yazarlarımızın
çalışmalarını da, dövlətlərimizin yüksək səviyyəli əlaqələri
ilə səsləşən bir çalışma hesab edirəm. Bir millət vəkili, bir
elm adamı və ən başlıcası, bir türk kimi belə vacib bir layihəyə rəhbərlik etməyi özümə şərəf hesab edirəm.
Ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan gənc həmvətənlərim
çağdaş qırğız şeirinin təmsilçilərinin yaradıcılıq örnəklərini
həm sevgi, həm də yüksək peşəkarlıqla dilimizə uyğunlaşdırıb. Bu çalışma qardaşlıq ruhumuzun təzahürü olmaqla
yanaşı, həm də ümumtürk ədəbiyyatımıza bəslənən dərin və
məsuliyyətli münasibətin ifadəsidir. Ümid edirəm ki, “Gənc
10
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qırğız şeiri antologiyası” yalnız şairlər arasında əməkdaşlıq formatında qalmayıb, rəssamlar, bəstəçilər və digər incəsənət adamları arasında da işbirliyinə təkan verəcək. Belə
hərtərəfli əməkdaşlıq həm tarixi ənənələrimizə uyğundur,
həm də gələcəyə baxışlarımızla üst-üstə düşür. Alimlərimizin “Ortaq keçmişdən ortaq gələcəyə” çağırışının ədiblərimiz, xüsusilə də gənclərimiz arasında yayılması və dəstək
tapması çox ümidverici və sevindirici bir haldır. Azərbaycan-Qırğız ədəbi əlaqələrində bu günədək görülmüş bütün
yaddaqalan işləri yüksək qiymətləndirməklə yanaşı, məhz
çağdaş dövrümüzün ədəbi uğurlarının gənclərimizin iştirakı ilə qardaş xalqların dillərinə çevrilib, tirajlanması ümumi
işimizin – ortaq türk mədəniyyətimizin təbliği baxımından
olduqca əhəmiyyətlidir. Fürsətdən istifadə edib, indiyədək
ümumtürk ədəbi maraqlarının qorunmasında, bir türkcəmizdə olan ən ümdə əsərlərin digər türkcələrimizə qazandırılmasında əmək sərf edən hər kəsə sonsuz təşəkkürlərimi
və minnətdarlığımı bildirirəm!
BAKI-2019
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AZAMAT JAMANKULOV –
Qırğız Respublikasının
Mədəniyyət, informasiya və turizm naziri

BİŞKEKDƏN BAKIYA POEZİYA BUKETİ
Əziz Azərbaycanlı dostlar, qardaş və bacılarım,
Azərbaycan Respublikasının Qırğız Respublikasındakı
Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, hörmətli Hidayət Orucov
mənə Bakıda “Gənc qırğız şeiri antologiyası”nın hazırlanması haqqında bildirəndə çox şad oldum. Mənim xalqımın
ədəbiyyatının ölkə xaricində təbliğinə xidmət edən hər bir
addım, nazir olaraq mənimçün çox xoşdur.
Gənc şairlərin seçmə şeirlərinin toplandığı antologiyanın məhz Azərbaycanda çıxmasını ən yeni tariximizin
12
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yaddaqalan mədəniyyət hadisələrindən biri hesab edirəm.
Biz iki qardaş ölkə olsaq da, ortaq sərhədlərimizin olmaması, bir-birimizdən məsafəcə xeyli uzaqda yerləşdiyimiz
də faktdır. Bizim qardaşlıq bağlarımız, ruhumuz sərhədsiz
olduğu, məsafə tanımadığı üçün bir-birimizi axtarır, arayırıq; qırğızlar azərbaycanlıların, azərbaycanlılar qırğızların
sevincini bölüşüb çoxaldır, kədərini bölüşüb azaldır – bu
dünən də belə olub, bugün də belədir, sabah da belə olacaq.
Ədəbiyyatın (ümumən mədəniyyətin) xalqın taleyində,
tarixində oynadığı rol, xalqlararası münasibətlər sistemində
tutduğu yer danılmazdır; bu, bəlkə digər xalqlarla müqayisədə biz türk xalqları üçün daha aşkar, daha təsirlidir.
Ona görə də, Azərbaycanlı yeni nəsil yazarlarının Bakıda
azərbaycancaya çevirdiyi bu şeirlərin qırğız ruhunu, qırğız
qardaşlarınızın yaşantılarını, həyata, dünyaya baxışlarını
layiqincə yansıtdığına inanır, bu inamın işığında daha yeni
layihələrə imza atacağımıza əminliyimi bildirirəm.
***
Məmnunluqla qeyd etməliyəm ki, bizim hökumətlə qardaş Azərbaycan hökumətinin, digər hakimiyyət qollarının,
dövlət orqanlarımızın yaxşı əlaqələri var, bir çox hallarda
bu əlaqələr ciddi işbirliyinə çevrilib; gələcəkdə daha böyük
miqyasda işbirliyi içində olacağımıza da şübhə etmirik. Biz
ikitərəfli əlaqələrlə yanaşı, üzvü olduğumuz uluslararası
qurum və quruluşlarda da bir-birimizi hər zaman dəstəkləyirik. Dövlət səviyyəsində əlaqələr və işbirliyi ictimai təsisatlara da sirayət edir və ictimai qurumlarımız sağlam zəmin üzərində daha yeni üfüqlərə qanadlanır. Hətta, ictimai
mühitdən gələn çağırışlar da, öz növbəsində nazirliklərin,
hökumətlərin qərarlarında yer alır. Heç təsadüfi deyil ki,
13
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“Gənc qırğız şeiri antologiyası” məhz bir ictimai qurumun
– Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin (DGTYB) xətti ilə
çap edilib. Çox yaxşıdır ki, mənim ölkəmin gənc yazarları DGTYB-nin çalışmalarında yaxından iştirak edir, öz
töhfələri ilə çıxış edir. Hesab edirəm, gənc yazarlarımızın
sıx təmasları digər yeni nəsil yaradıcılarına da sirayət edəcək, münasibətlər getdikcə daha da dərinləşəcək və çiçəkləyəcəkdir.
Fürsətdən istifadə edib, hörmətli səfir Hidayət Orucova,
bu layihənin rəhbəri, Azərbaycan parlamentinin üzvü hörmətli Cavanşir Feyziyevə, bütün Azərbaycanlı dostlara, bu
layihədə əmək sərf edən hər kəsə könül dolusu təşəkkürlərimi yetirirəm! Ayrıca, qırğız gənc şairlərini təbrik edirəm;
bu, bir uğurdur. İnanıram ki, bu uğur dalğa-dalğa yayılacaq,
kitab -kitab böyüyəcək və iki qardaş ölkə arasında bağların
daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək.
Növbəti təşəbbüs və xidmətlərdən biri kimi, Azərbaycan yeni nəsil yazarlarının yaradıcılıq örnəklərinin qırğızcaya çevrilib, Bişkekdə çap edilməsi olacağına inandığımı,
bizim nazirliyin bu istiqamətdə çalışmaları məmnunluqla
dəstəkləyəcəyini də buradan duyurmaq istərdim.
BİŞKEK-2019
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ADİLET ZARILBEKOĞLU

(АДИЛЕТ ЗАРЫЛБЕК УУЛУ) –
1993-cü ildə Qırğz Respublikası
Narın bölgəsinin Ağ Talaa elinin
Konorçok kəndində doğulub.
2016-cı ildə Qırğız Milli Universitetinin
Məktəbəqədər təhsil fakultəsini bitirib.
Uluslararası “Nur borbor” Yaradıcı Gənclər Akademiyası
nəzdində fəaliyyət göstərən
Canı Tolkun Ədəbi Klubunun üzvüdür.
“Gərəkli ömür” adlı şeirlər kitabı gün üzü görüb.
15

КЫРГЫЗ ЖАШТАР ПОЭЗИЯСЫНЫН АНТОЛОГИЯСЫ

			***
Yol olsun... yolçuyam, yollarda varam,
Nağıltək düşüncə, xəyallardayam.
Torpaq anamızın izinə düşüb,
Qulağa xoş gələn bir sədadayam.
Məqsədlər bənzəməz biri-birinə,
Bələdəm həyatın sirri-sehrinə;
Məni yollar yorsa, qalan yolçular,
Yola davam edib, gözləməsinlər..!
Ucu-bucağı yox, yoldu sonacan,
Ömrün bu başından - o başınacan...
Onun azı-çoxu, günah-savabı,
Ölçülər yolçunun öz məramıncan...
Axır,
gedib çıxar ömür sürənlər
Cənnət, cəhənnəmə eyni yol ilə...
			***
Ah... o qız bir daha geri dönmədi,
Hökmü beləydimi təmiz diləyin?
Qaysı çiçəkləri nə qədər gözəl...
Ömrün gül açması bundan beləydi.
Nə qədər çarpışdı ağılla ürək,Həqiqət edəlim yalan dünaynı.
Buluşalım qaysı çiçəkləyəndə,
Ömür gül açanda ayrılmayalım.
16
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***
İtkinin izinə düşmək kimidir,
Ötən aya, ilə yenidən dönmək.
Yanlışdan-yanlışa yollar arayıb,
Mən də o illərə qayıtdım, demək.
İkiyə bölündü burada dünya,
Bəxtsizliklə bəxtdi – durub qayğılı… –
Burada anladım dünya genişmiş,
Burdaymış dünyanın əsil darlığı…
Tale yolu əzəlindən bəlliykən,
Yol başlayan yola vardı heç nəsiz.
Sən var ikən mənə gərək olanlar,
İndə mənə gərəksizdi, gərəksiz.
Böyük dərdlər qəfil gələr, həm də ki,
Arzu, istək, fikir almaz eyninə.
Gedəcəyin, getdiyin yol dolanbac,
Bir kabusdur ömür mənim əynimə…
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BAZAR GÜNÜ
Bazar günü –
azadlığın simgəsi.
Həyatın bağını açarıq,
Könlümüz sevənlərlə
Könlümüz sevdiyincə
uçarıq.
Buluşarıq sevgiliylə;
Əl sevinər dost əliylə.
Bazar günü –
Ən bərəkətli vaxt.
Doyunca uyudum, yuxum aldandı,
Ömrü istədiyin kimi xərcləməyə
imkandı.
Gəncliyim qaça-qovdu,
Yaxşı işsə bəlli olur
yolçuluqda…
Bazar günü –
Buluşmalar davam edər.
Ən maraqlı halı budur,
Danışmaqla sözlər bitməz,
Sevişməyə gözlər yetməz.
Taleyə tale qatarıq
biz gedərilər...

18
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Bazar günü –
Xəyallarda xatırlaram;
İndi keçdiyimiz küçəylə
Qızımızın, oğlumuzun
əlindən tutub,
Onları oynatmağa gedərik.
Azad eşqdən bəhs edərik.
Dostlar gəlincə bizə
yaşayarıq,
Və hər zaman gözləyərik
bazar gününü.
Bazar günü –
Səbəbimsən sən.
Fikirlərin doğrusu səndə,
Yolların sonu səndə.
Günlərin sultanısan,
fikirlərin mayası...
Ruzi paylayıb duran
Hər dəfə adı dəyişən
bayramımızsan!
Bazar günü...
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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AKBAR KUBANIÇBEKOV
(АКБАР КУБАНЫЧБЕКОВ) –

22 aprel 1992-ci ildə Narın bölgəsinin
At başı elinin Qara suu kəndində doğulub.
2015-ci ildə Yusif Balasaqunlu ad. Qırğız Milli
Universitetinin Qırğız filologiyası fakultəsini bitirib.
Qırğız Respublikası Milli Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Alıkul Osmanov ad. Ədəbi ödülün laureatıdır.
“Fəriştənin qanadı”,
“Bir gün” adlı şeir topluları gün üzü görüb.
Hazırda Qırğız Tele-Radio
Komitəsində çalışır.
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BİR GÜN
Bir gün gələr köç karvanın yollanar,
Bir gün gələr bəxtin üzü allanar;
Varlığını qoruduğun bədənin,
Bir gün gələr, bir quyuya sallanar.
Bir gün süzüb təyyarətək uçarsan,
Bir gün uçub quşlara yol açarsan;
O dünyadan özünə ev aldınsa,
Bir gün gəlib yaşayarsan, bacarsan.
Bir gün gələr taleyinə qonar şan,
Bir gün olar iki ürək bir vurar.
Zəhəri də bal adına yedirər,
Bir gün səni ayrı salar dostundan...
Bir gün olar qol götürüb uçar at,
Bir il keçər, bala açar qol-qanad;
Bilinməyən bəxtin dadına baxıb,
Ötüb keçər ömür adlı əmanət...
Bir gün gələr əcəl çatar atana,
Bir gün gələr ölüm qonar anana;
Olan olur... Tanrı gecindən versin,
Bir gün üçün min gün hesab qapanar.
Bir gün olar ümidimə şam, çıraq,
Bir gün gələr ağ-boz atım çaparaq;
Bir bayrağın kölgəsində əsgərim,
Bir gün məndən zəfər əmri alacaq..!
21

КЫРГЫЗ ЖАШТАР ПОЭЗИЯСЫНЫН АНТОЛОГИЯСЫ

Bir gün aləm gözlərini doldurar,
Bir gün yaxın-uzaq – hamı yox olar;
Bilirsən ki, ümidlər azalanda,
Arsız adam şeytanı da dost qılar...
Bir gün gözlər qapanarsa, yox güman,
Bir gün yolun görünməyən boz duman;
Bu dünyanın sanlı yazarı kimi,
Bir gün mən də öz şeirimi oxuyam...
Bir gün axır qiyamət də gələcək,
Qorxunc, xəstə - hər kəs sonda öləcək;
Ömrün boyu xoş amalla yaşa ki,
Əvvəl-axır fəriştələr biləcək...
Bir gün dursa ürəyində şah damar,
Bir gün yanıb alovundan od salar;
Büt adamlar imana qul olmasa,
Gün gələr ki, bu Yer üzü yox olar...
Bir gün gələr öz yerindən uçar can,
Bir gün gələr ayrılanlar tapışar;
Biz aparırıq ölənləri məzara,
Bir gün bizi aparanlar tapılar...
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GÖRDÜM
Gec oldu... sonunda çıxdım yoluma,
Günlərlə qaçaraq xəyaltək uçdum;
Gördüm gen dünyanı öz ürəyimcə,
Könül qapılarmı taybatay açdım.
Heç bilmirəm, kimdi məni arayan?
Mən gözləyən kimid? – xatırlamıram...
O anaydı...
sən azca səbr eyləsən,
Bir körpə ətrindən ruhun məst olar.
Dadı heç vaxt damağından getməyən
Ana südü yaddaşında iz qoyar...
Sevgi idi...
Yalqız daştək ovulub...
Yenilən,
“Mən!” deyən qəhrəman olmuş...
Bir göz qırpımında üstünə qonub,
Bir də görərsən ki, tələyə salmış...
Göz yaşıydı...
Özüm öz qəlbimə baş əymişəm mən,
Bəxtimi bəlalar əlimdən aldı...
Aman, bəla dünya, dərd verən dünya,
Ötən zamanlardan sənə nə qaldı..?
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Ev idi...

Əzrayıl lövbər salaraq,
İçində can gəzər – qəlbinə yatan...
Evlər var uzanar göyüzünədək,
Boş qalmış otaqlar qulaqbatırar...
Sehr idi...
Gecənin Gün üzlü Ay işığı var,
Arzuların dalğa-dalğa axışı var.
Evinə çatmağa can atanların,
Ömürdən savayı nə naxışı var?..
... Alim
gecə kitab oxur, göz yummaz,
Həmsöhbət axtarar – özünə oxşar.
Arılar bal çəkər, o bilik toplar,
Alimdir əməli sözünə oxşar.
Düşüncə yolları dördə bölünər,
İllər bir-birini qovaraq keçər;
Zaman qamçısını göstərib ötər,
Eh, həyat nələrin sirrini açar..?
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ANA ÜRƏYİ
Dalğın görsə gecə qırpmaz gözünü,
Zülməti əridər şam şöləsitək.
Düşünmədi heç bir ana özünü,
Təmizdir analar eşq mələyitək.
Utanc hisslərimdən hifz eyləyərək,
Alqışla yanlışı düzəltdin min yol;
Gözlərin yol çəkdi, yollara baxdın,
Gecələr keşikçim oldun, çox sağ ol.
Başım sığallanar, qəlbim gülərdi,
O ana
dünyanı dəyişmərəm mən;
Dağ boyda dərdləri oyuncaq bildin,
Dağdan uca oldun, beləliklə, sən..!
Yanımdasan, harda olsam, can ana,
duracaqsan bəxtə, ömrə nur saçıb.
Böyüyübdür daha bu dəcəl balan,
arzuların çiçək açıb, gül açıb.
Yer üzünü ana mehri ovudar,
Nurun yetər, bəşər qalsa can üstə.
Yaranmazdı qırğın, savaş heç zaman,
Səninkitək ürək olsa hər kəsdə...
(Çevirən: Gülnar SƏMA)
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AKJOL DORANBEKOĞLU
(АКЖОЛ ДОРАНБЕК УУЛУ) –

1994-cü ildə Bişkek şəhərində doğulub.
2016-cı ildə Qırğız Respublikası Prezidenti yanında
İdarəçilik Akademiyasını bitirib.
Uluslararası “Nur borbor” Yaradıcı Gənclər
Akademiyasının üzvüdür.
“Gözləntinin sonu”(“Kütüünün ayağı”) adlı
şeir kitabı gün üzü görüb.
2018-ci ildə DGTYB-nin xətti ilə Azərbaycanda
keçirilən ədəbi konfransda
qırğız gənc yazarlarını təmsil edib.
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BİR ƏSƏR
Xəyalən şeir yazıram –
nə tükənməz, nə bitməz.
Duyğu daşır şeirdən,
yazsam da, kağız yetməz.
O an mənimkidir: ötən günləri
xəyalı göylərdə keçirmişəm mən... –
Peşmanlığım, şirin-acım, gözləntim,
Doğuluşum, dünyaya ilk gəlişim
və ilk dəfə ana südü əmdiyim...
Anamın ilk laylasını çalması,
qanımın bir ilkbaharda coşması...
İlk günümün haralardan başlaması, bitməsi...
Nələr yazıb,
əlimi nələrdən geri çəkdim,
bəs necə oldu mənim bu günlərə gəlməyim?
Kimlə azdım, kimlə mən? Kimlər dərdi gülümü?
Kimə sərhəd olmuşam? Kimə çatıb sevgimdən?
(Kimlər mənə, mən kimlərə yetmədim?..
Hələ neçə sual var, çoxusunu vermədim.)
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HAMISINI YAZDIM
Ömrü varaq-varaq bir də çevirdim,
Mənim varlıq səbəbimdir əsərim;
Mələklərin kitabına baxaraq,
Köçürdüyüm sözlər harda bitəcək?
Və sonra mən hansı yolla gedəcəm?
Öz ömrümü özüm sınaq edəcəm.
Kimdə arzu-dilək dolub-daşacaq?
Kimlər harda, necə dəyər verəcək?
Bilməm, Tanrı qarşısında nə cürə
Yamanlıqlar yaxşılığı yenəcək?
Yaşamağın mənası nə? – düşünüb,
Fikirləşib, necə cavab verəcəm..?
Qiyamətdə – hesab-kitab günündə
Tərəzimin hansı gözü əyəcək?
Sirri-pünhan cəhənnəmin, cənnətin
Hansı yolu məni alıb gedəcək..?
İstərdim ki, bu şeir çox uzansın,
Hər gələcək günə yeni iz salsın.
Və həyatın son günləri gəlincə
Şeirlərim də qələbə çalacaq..!
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DİLDƏKİ CAVAB
“…Başqasını sevirdinsə,
Niyə mənlə evləndin?!”
Sən mənim ömrümün qısqanc gözəli,
Dünya mənə səndən ibarət gəlir...
Etiraf edirəm, səndən öncə də,
Özgə gözəllərə bağlıydı könül...
Biri sənin kimi xəyalpərvərdi,
Biri şirniyyatı yaman sevərdi.
Biri süzgün gözlə süzüb, baxardı
Və bir az üzülsə tez ağlayardı...
Yaxşı yadımdadır,
birinin boyu
165 santimetr olardı.
Bircə boyu deyil, saçı, qaşı da,
mənim arzularmı tora salardı...
Biri mənə çox bağlıydı,
Biri mənlə var olurdu.
Şeirlərmi oxuyurdu,
Sözlərimə yar olurdu...
Özünü tapmışdı birisi məndə,
O biri mənimlə bütövləşirdi.
Bunların hamısı bir canda olan
birini tapmaqsa çətinləşirdi...
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- Sonra?
- Sonra da sən çıxdın qarşıma mənim,
Hər kəsi, hər kəsi əvəz eylədin.
Bütün gözəlliklər bir cana dolub,
ən kamil şəkildə qəlbimə hopdu...
Sən, sən, yaraşırsan mənə,
yalnız sən,
yaşama səbəbim, könül xoşluğum.

NOSTALGİYA
Söz verdik bir ömür birgə olmağa,
o anda ancaq bir məqsəd güdərdik.
Bir dəfə yaşamaq şansımız olan,
həyatda ölümlə dostluq edərdik.
Dərə gül-çiçəklik, ətraf quraqlıq,
Xatirələr isə qara boyandı...
Tale qopartdığı yarpaqlar ilə
Keçmiş tənhalıqlar üzə dayandı.
Məzarlığı dalda bilib, görüşdük,
Bilmədik bu adət uğur gətirməz.
Tapdayıb yol saldıq güllük içindən,
Sən demə, bayquşluq çiçək bitirməz.
...
(Çevirən: Gülnar SƏMA)
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AKILBEK MƏMMƏDƏLİYEV
(АКЫЛБЕК МАМАДАЛИЕВ) –

19 May 1980-ci ildə
Suzak elinin Qara Darıya kəndində doğulub.
Qırğız Milli Universiteti Jurnalistlika fakultəsinin
məzunudur. Hazırda Qırğız Respublikasının
Moskvadakı Böyükelçiliyinin
“Dostluq köprüsü qəzeti”ndə
baş redaktordur.
“Qürbət” adlı şeir kitabı gün üzü görüb.
“Qızıl qələm” ödülü laureatıdır.
2009-cu ildən bəri Qırğız Respublikası
Milli Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
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BURA GƏLİN, DOSTLAR,
BİR XOŞ XƏBƏR VAR
Bura gəlin, dostlar, bir xoş xəbər var,
Ömür çiçək açdı, bəxt üzə güldü.
Sevincdən göylərdə uçmayım deyə,
Ayağım torpağa bağlanıb, durdu...
Xoşbəxtəm! Mənə də qismət oldu bu, –
Tanrım, nə gözəlmiş sevginin dadı..!
Qoy, bədxah illəri yellər aparsın,
Bəsdir, təslim olub güldürdük yadı.
Tanrı mərhəmətli və laməkandır,
O bir həqiqətdir – əbədi, güclü...
Ona tapınıram dualarımla,
Eşqimin yolları olsun uğurlu...
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MƏNİ BAĞIŞLA
Tanrım, bağışla məni, mən bir aciz bəndənəm,
Günahlarım böyükdür, arındır, durult məni.
Ağlım başımdan çıxdı, urcah oldum nələrə,
Doğru-dürüst yolundan sapdım, unudub səni.
Tanrım, bağışla məni, bəzən olur belə də,
Olubdur nə zamansa, incə qəlbə dəymişəm.
Bu həyatın dolanbac, ümidsiz yollarında,
Olub ki, yanılmışam, səhv qərarlar vermişəm.
Tanrım, bağışla məni, sən ki, bağışlayansan,
Bağışla ki, səhvimin bədəlini ödəyim.
Səhər tezdən oyanıb, əl açıram göylərə,
Əyilirəm qarşında, daha özgə nə deyim?..
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SIĞINIRAM SƏNİN MƏRHƏMƏTİNƏ
Kədərli günümdə, qəmli günümdə,
Əzablı günümdə, ümid itəndə,
Ancaq sən gəlirsən ağlıma mənim,
Tanrım, səninkidi bu sətirlər də.
Məhəbbət quşları göydə ötəndə,
Yerlərə xoş xəbər gəlib yetəndə,
Tanrım, sən yetirsən hayıma mənim,
Düzürsən incitək sətirləri də.
Bir yoldu gedirəm axınla yenə,
Qəlbimdə əbədi sevgi var sənə.
Tanrım, heç bir vədə unutmam səni,
Sığınıram sənin mərhəmətinə...
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MƏNİM BƏY DURUŞUM
UCALTSIN MƏNİ
Dünyada hər şeyə qadirsən, Tanrım,
Mənim sənə uçan ürəyimdə ol!
Məni şərəfli et, elmli eylə,
Adımı doğruldum, bəsimdi bu yol.
Özgə uğurunda olmasın gözüm,
Həsəddən, hikkədən uzaq olum mən.
Adın ürəyimdə olsun həmişə,
Tək sənə tapınım, varlığım ol sən.
Mənim yolum deyil, əyilmək, əymək,
O hansı qüvvədir sapdırsın məni?
Ləyaqətlə qalxım ucalıqlara,
Mənim bəy duruşum ucaltsın məni.
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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ALTINAY ORMOTOYEVA
(АЛТЫНАЙ ОРМОТОЕВА) –

1980-ci ildə Calalabad bölgəsindəki
Çatkal elinə bağlı Quruluş kəndində doğulub.
Dastan Texniki Universitetinin məzunudur.
“Aləm kraliçası” adlı şeirlər kitabı gün üzü görüb.
Hazırda “MezgilNews” saytının
baş redaktorudur.
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UZAQDA... ÇOX UZAQDA...
Köynəyi göy mavisi

və

dalğalı ətəyi,
Burum-burum dalğalar dostlaşır nazlı yellə.
Gəl-gəl deyib, dənizlər çağırır yenə məni,
Uzaqda... çox uzaqda... yayılan qəmli səslə...
Sis bürümüş kimidir, tökdüyü nur görünməz,
Saçımtək hörülməyən dalğalar yuxumdadır.
Həyatımda bir dəfə görməmiş olsam belə,
Dəniz səsi və yuxu... – özü ayrı dünyadır.
Yuxumda dəniz görrəm, sıxıntı çəkdiyimdə,
Diləklərim davamlı... – ümid fitili yanar...
Zəng səsinə oxşayar dalğaların səsi də,
Mələklər məkanıtək əngin dəniz duyular...
Mərvə daşı kimidir – gözəlliyi göz qırpan,
Dost kimi baxıb, sonra düşmənə satar kimi?..
Saflığın, duruluğun bitməz xəzinəsi var,
Könlümdə dəniz məni hər şeydən qorur sanki...
Yosunlarçün darıxıb, balıqlartək oynayıb,
“Dəniz”, “Dəniz” çağırıb, ürəyim sızlar, inlər...
Çünki, yuxularımın və qəlbimin dincliyi,
Çağlayan dənizlərə qoşulub da, getdilər...
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Uzaqda... çox uzaqda... yayılan qəmli səslə...
Burum-burum dalğalar dostlaşar nazlı yellə.
Saçımı ahəstəcə oxşar, gözümü silər,
Mənimtək dəcəl dəniz dalğayla gözlər məni...
Qəlbimi sızlatmadan yanımda dayanacaq,
Sevgilim, bir də dəniz uzaqda gözlər məni.
Uzaqda... çox uzaqda... həsrət türküsü ilə
Uzaqda... çox uzaqda... dənizlər səslənmədə...
Uzaqda... uzaqlarda...
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ALƏM KRALİÇASI
Bilirsən, bu aləmdə kraliça mənəm, mən! –
büsbütün aləmləri öz qəlbinə sığdıran.
Gecənin kömür qara köynəyini geyərək,
qədərin tərsliyini ulduzuyla gizləyən...
Bilirsən, mən özüməm bu aləmin sultanı,
Bax, bu topal dünyanın dayağını saxlayan!
“Qadınsan sən, acizsən” dedilər aldanmadım,
Məncə qadın aləmin şəfqətiylə yaşayar...
Qurban olmam, acizliyim olsa da,
Bu aləmin sirri məndən sorular...
Necə ərlər qadın üçün, çaşaraq,
“Can fəda!” söyləyib, diz çökər, durar.
Bu aləmdə qartal qonan yer ollam,
mən qadınam, onun üçün təmizəm.
Kirpiklərin sevdasına bağlaram,
həsrətlilər diz çökər, baş əyərlər...
Gözlə, yarım,
Aydan arı qadınam,
Tək səninlə bölüşərəm odamı.
Bircə anlıq ləzzət verib, sonrasa
Ömür boyu dərd çəkdirsəm, layiqsən...
Bu aləmin kraliçası mənəm, mən..!
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YOLLAR
Yollar hey uzanır boylu boyunca,
Gözləyirəm… şahid yoxdu, görələr…
Hissim, duyğum zaman adlı qıfılda,
Boz toza bələnər, boz libas geyər…
Sənə qarşı olan təmiz, pak hisslər,
Qanadlanar, səndən cavab gözləyər.
Mən unutmam, məni unudan kəslər,
Sonra durub boran-qarda gəzərlər...
Ümid uçdu, yelə döndü diləklər,
Yollar mənə neçə cavab sadalar...
Soyuq kəsər, qar yastığa dirənər,
Gözlərim yorular, qayğılar çarpar...
Sevdiciyim, qış ardınca yaz gələr,
Qovuşarıq, yollarımız birləşər.
Yaradılmış duyğu cəza tanımaz,
Xətadırmı? - bəlkə də əfv verilər…
(Çevirən: İntiqam YAŞAR)
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ALTINBEK İSMAİL

(АЛТЫНБЕК ИСМАИЛОВ)–
1982-ci ildə Oş bölgəsinin Köldük kəndində doğulub.
2005-ci ildə MANAS Universitetinin Türkologiya fakultəsini bitirib. Türk ədəbiyyatı və şeiri, özəlliklə təsəvvüf
şairləri və şeirləri üzrə mütəxəssis olan şair, Yunus Əmrənin, Mövlananın, Bəxtiyar Vahabzadənin əsərlərindən
örnəkləri qırğızcaya çevirərək, yayımlayıb. 2005-ci ildə
DGTYB-nin təmsilçisi seçilib.
2006-cı ildə isə Qırğız Respublikası
Milli Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul edilib.
Hazırda MANAS Universitetində çalışır.
Şairin “Daş güzgü” şeirlər kitabı 2008-ci ildə ilk dəfə,
2009-cu ildə isə təkrar nəşr edilib.
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İÇİMDƏKİ ADAM
Nədənsə qorxulu tər basır məni,
Qorxular yığılıb, tərs asır məni;
Boşluq zəmisinə yıxılır zaman, –
Mən şeir yazıram... şeir yazır məni.
Arzular puç oldu, sındı qanadım,
Gün döydü, odunda kəmiyim yandı;
Boylanıb göyüzlü aynalara mən,
Bir xeyli özümün seyrinə daldım...
Köksümü qovurdu qəlbin atəşi,
yandı budaqlarım, yaşıl yarpağım;
Qəlbimin oduna su səpsin barı, bir soyuq daş tapıb, hey qucaqladım...
Sümürüb cismimin alovlarını,
bir qüvvə o daşa çəkib ötürdü.
Od tutan canımı heç bilmirəm kim,
bir uçrum başına dartıb gətirdi...
Dinləyib rüzgarın xoş avazını,
Mən şeirə sarıldım, tək-tənha qaldım.
Əslimi bulmadım Yer üzündə mən,
Dolandım dünyanı, xəyala daldım.
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Gecəm gündüz oldu, gündüzüm gecə,
Günəş hardan çıxdı, hayanda batdı?..
İlk dəfə özümü gördüm, onda da,
Gördüm ki, bir kölgə ardınca çatdı...
Ciyərim od tutdu... su içirmədi,
İçimdəki yanğı heç kiçilmədi;
Gördüm, nə divanlar tuturmuş mənə
İçimdəki adam – öz içimdəki..!
Qabaran dəniztək hey dalğalandım,
Duydum: güzgüdəki adam nə çəkir...
Bilənlər bilir ki, mən ömrüm boyu,
Özümdən qorxmuşam, öz içimdəki...
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EŞQ ELANI
Köhnə yatağından çağlayıb-daşan
Bir düşüncə məni özümdən aldı.
Sözləri qış kimi bir şeir yazdım,
O bir gənc qızaydı... – xatirə qalsın.
Gözləri önündə kinolent kimi
Canlandı olaylar oxuyanların...
Qısqanclıq duyunca, qaldı yarısı,
Gəldim evdəkinə oxuyum barı...
Xanımım hirslənib çıxdı özündən, –
Savaşdıq, danışdıq dan ağarınca...
“Kimə vurulmusan?” sorğu-sualı
Uzandı, uzandı, ta usanınca...
Doğrusu, nə deyim, aldadıb onu,
Gerçəyi desəm də, o inanmamış.
Axır ki, yorulub cəngi-cidaldan,
Yatdı axşamadək Allah saxlamış.
Anlam verməyib də, sözün məğzinə,
Düşünüb, burda yad ünvan tapacaq.
Subay vaxtımızı xatırlayıb da,
Mən ona yazmışıdım bu şeiri ancaq...
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QIRĞIZISTAN
Kim dünyadan dövlət umar, çox-azdan,
Kim baxt umar göydə Aydan, ulduzdan.
Özgələri bilməm, ancaq mənimçün,
Qırğızıstan dövlət-vardı, ad-sandı!
Əsil dünya nə minnətdə, nə haqda...
İnsanlar var – saf əməldən uzaqda;
Özgələri bilməm, ancaq mənimçün,
Qırğızıstan namus, həm də vicdandı!
Özü üçün şöhrət gəzən, taxt quran,
Şahlar gördük, yıxıldı da o taxtdan;
Özgələri bilməm, ancaq mənimçün,
Qırğızıstan uca durur səmadan!
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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TANRI DAĞI
Tanrı dağı – Günəşin doğduğu yerdi,
Tanrı dağı – rüzgarın donduğu yerdi.
Tanrı dağı – buludun qonduğu yerdi,
Tanrı dağı – Qırğızların olduğu yerdi!
Tanrı dağı – şeytanın “öldüyü” yerdi,
Tanrı dağı – mələyin saç hördüyü yerdi.
Tanrı dağı – qaranlığın söndüyü yerdi,
Tanrı dağı – Qırğızların özünü gördüyü yerdi!
Tanrı dağı – ruhların axdığı yerdi,
Tanrı dağı – Manasın yatdığı yerdi.
Tanrı dağı – tarixin daşlara batdığı yerdi,
Tanrı dağı – Qırğızların Tanrıya tapdığı* yerdi!
(Çevirən: Əkbər QOŞALI)

* tapdığı – tapındığı
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BAKITBEK YUNUSƏLİYEV
(БАКЫТБЕК ЖУНУСАЛИЕВ)–

16 fevral 1980-ci ildə Talas elinin Kök Qaşat kəndində
doğulub. MANAS Universitetinin məzunudur.
Yazarı olduğu şeir kitablarından başqa, Türkiyə və
Azərbaycan türkcəsindən qırğızcaya çevirdiyi
60-dan çox kitabın altında imzası var.
2016-cı ildən bu yana MANAS Universitetində
Qırğız dili müəllimidir.
Qırğız Respublikası Milli Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
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UŞAQLIQ
Zaman düşüncədən sürətli oldu,
daha dünən dəcəl körpələriydik.
Ağacla kəndirdən bir “at” düzəldib,
minirdik, düşürdük, yəhərləyirdik...
Bağımızda alma-ərik varikən,
Biz qonşu bağına oğru olardıq.
Hərəmiz hindən bir xoruz qaçırıb,
Ev-ev düşüb, xoruz tutaşdırardıq.
Burnumun ucunda göynəyir hərdən
Dəcəl uşaqlığım – o şirin günlər...
Mənim xatirəmin durduğu yerdən
Bir azdan övladım qaçar, tələsər...

48

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

UNUTMA
Gülün işi gül olmaqdı, gül balam,
Sevilib-sev, öz ətrini saç, qızım.
Gördükləri bir güzgüdür insana,
Ürəyini o sevgiyə aç, qızım.
Yarpağını çevirmə sərt tikana,
Heç usanma sevdadan və sevgidən.
Saflığı gen tarlalara borclusan,
Utanma heç vədə öz güllüyündən...
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MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRƏ
“Bismillah”la çıxıb yola, yenə sənə yazıram,
Salamımı qəbul eylə, vərəq üstə hazıram.
Allah özü sənə verdi müqəddəs bir tapşırıq,
Varmı belə bir ali iş..? – dərin fikrə dalırıq...
Yetimliyin lap dibindən imtahanlar vermirsən,
Və sultanlıq taxt-tacında kasıblığı seçmisən...
Dayanmadan, durmadan şükr elədin Tanrımıza,
Yalan dünya mallarını heç qoymadın yaxına.
Qəlbi kasıb, cibi dolu kim çıxdısa qarşına,
Dedin ki, gəl haqqa tapın, möhtacsan beş arşına...
Dilsizlərin haqq söyləyən dili oldun, əfəndim,
Cəhənnəmlərdən qoruyan yeli oldun, əfəndim.
Sən söylədin, “Beşikdən ta məzaradək öyrənin”,
“Kəsmə Yaradandan ümid, inam!” deyib, öyrətdin.
Dedin “Cənnət anaların ayağı altındadır”,
Sən saldın ən ali şəklə qadın, ana adını.
Allahına sığınaraq, bağışladın düşməni,
Sən, ey qəlbimin şahı, yox eylədin pislikləri!
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İnsanları doğruya və haqqa dəvət eylədin,
Məndən sonra da, ümmətim davam etsin, söylədin.
Sən sildin fanilikləri insanların ağlından,
Tək olan Allahı sevin! – istəyindi insandan...
İşıq tutdu Yoluna, Haqq ardınca yürüyənlər,
Milyonlar gedir yolunca, büsbütün aləm görər...
(Çevirən: Tural TURAN)
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BƏYALI TOKTOQULOV
(БЕГАЛЫ ТОКТОГУЛОВ) –

13 fevral 1994-cü ildə Narında doğulub.
Hüseyn Qarasayev adına Bişkek Humanitar
Universitetini Qırğız filologiyası ixtisası üzrə bitirib.
“Əsildar” adlı şeirlər kitabı gün üzü görüb.
Hazırda Qırğız radiosunda jurnalist,
Toktoqul Satılqanov adına litseydə
müəllim olaraq çalışır.
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QİYMƏTLİLƏR
Bəyaz buludlardan süzülüb enib,
Yağış damlaları sel olub axır.
Sevgilim, bu yağış səni çox sevir,
Döyür pəncərəni, bax, qadan alım.
O nur damlaları külək çiləsin,
Dayanmasın yağış, durmadan yağsın;
Paklığı, saflığı sevən sevgilim,
Yağış toxununca üzün gül açsın.
Yağış, o qiymətlim səntək təmizdir,
Tanrı saf mələktək yaradıb onu.
Sən havanın, yerin çirkabını yu,
Bəlkə üzüntüdən biz də qurtulduq...
De, sizdən qiymətli nə var həyatda? –
Yağan narın yağış çölləri yuyub.
Yalvarıram, tez ol, gecikmə, başla,
Bəlkə də sevgilim xəyala dalıb...
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ZAMANI GƏLSƏ
O kimdi deyir ki, “dəyişmərəm mən”?
Pöhrələr böyüyüb çinara dönür.
Cavan ömrü bircə zərbəylə əyən,
baltalı əl, qanlı bıçaq görmüşük...
O kimdi deyir ki, “dəyişmərəm mən”?
Gün keçər, ən körpə ən qoca olar.
Əvvəli xoş, sonu qəmli ömür də,
Gün gəlincə, “Sağ ol” ilə ayrılar...
Xoşbəxt anlar sonsuz kimi görünər
Amma heyif olsun,
qırıla bilər...
Yer də öz oxundan sıyrılıb bir gün,
parçalanıb, minbir yerə bölünər.
Yüz il deyil, keçər saat, dəqiqə,
Günəşin işığı sozalıb, gedər.
Həyat vəfasızdır, fanidir elə,
Vaxt gələr canına susayıb, gedər...
Budur, zaman bir şərt kəsir, söylənir,
Bu gün varıq, sabah çətin var olluq...
Bəlkə də biz başqa Günəş altında
yabançıtək özgə yerdə doğulluq...
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GÜCLÜ İNSAN
Mən zamanla yarışan bir insanam,
Ədalətçün öz canımdan keçirəm;
Vaxt gələcək gedəcəm bu dünyadan,
Hələliksə öz qanımdan içirəm...
Bəli, gec-tez yox olacam, bilirəm,
Gec olacaq, tez olacaq, bilmərəm?
Mən gəzdiyim ədaləti bəlkə də,
Bir də, Tanrı dərgahında görərəm...
Mən güclüyəm!
Mən bu güclə yaşaram,
Hardan gəldim? İndi hara gedirəm?
Seçdiklərim doğrudurmu, həyatda?
Bəzirgantək gəlib, xoca gedirəm.
Yox olmayan qanadlarım var mənim,
“Qulam” deyib ürəyimi qanatma..!
Haqlıyam çox şeydə, varam hər yerdə,
Tanrı, məni balan bilib, bağışla...
(Çevirən: Günel EYVAZLI)
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KEÇMİŞİN LENTLƏRİ
Geriyə qayıtsam, üzümə baxma..!
Heç güvənmə mənə! Çox danışıram;
Sənli xatirələr dönsə torpağa,
Quru xəzəl kimi yanıb, kül ollam...
Bitişər yarası ürəyimizin,
Gӧz yaşı quruyub tezcə yox olar.
Keçmişdə çəkilən o şən şəkillər,
Unudulub, muncuq kimi dağılar.
Vaxt gələr, bir yerdə dura bilməzsən,
şəkilləri sonra yenə toplarsan.
Bax, o zaman axan gӧz yaşlarıyla,
Çox şeyləri yada salıb ağlarsan.
Mənim toprağımı ӧpərsən onda,
keçmişi film kimi seyr eləyərsən.
Yaşayıb həyatı qu quşu kimi,
“Olan oldu, keçən keçdi” deyərsən...
(Çevirən: Dos.Dr. Pərvanə MƏMMƏDLİ)
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BEKBOLOT SARIBAY

(БЕКБОЛОТ САРЫБАЕВ) –
22 may 1995-ci ildə Calalabad bölgəsinin
Suzak elində doğulub.
2012-ci ildə M.Orozaliyeva ad. orta məktəbi bitirib.
MANAS Universitetinin Türkoloji bölümünün
IV kurs tələbəsi,
Uluslararası “Nur borbor”
Yaradıcı Gənclər Akademiyasının və
DGTYB-nin üzvüdür.
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STÜARDESSA
Yolçusu az olan bir uçaqdayam,
Vətən qucağını açıb, dönürəm.
Boş yerləri odur sanki, dolduran,
bu xanımı yaxın bir dost bilirəm.
Yerləşdirər hər bir kəsi yerində,
Bir başqa gözəldi üzü – gülüncə.
Yolçuların gör nə qədər qayğısı,
Düşür onun zərif çiyinlərinə.
Bəlkə, bir az çox danışdım, qoy susum,
Ürəyimdən nələr keçir... nə deyim..?
Ona “mən şairəm” dediyim anda,
“Sahimi? Bir şeir oxu...” söylədi.
Yüz illəri bircə ana sığdıran
O Günəş üz, başdan-başa sehrmi?
Diləklərim çiçək açdı qəlbimdə,
Ona ad edirəm mən bu şeirimi.
Yəqin, hər gün göy üzünə baxar o,
Oralarda bir də məni xatırlar.
Üzü təzə doğmuş Aya oxşayır,
Amma o da mənim gülümə çatmaz...
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***
Hər gün həyəcanla peşinə düşdüm...
istəyim: səninlə göz-gözə gəlmək..!
Hərdən gülə-gülə qarşılaşsaq da,
baxa bilmədiyim film kimisən...
Əndamın görüncə, nitqim tutulur,
Deyəsi sözüm də yadıma gəlmir.
Biz yetincə filmin tən ortasına,
Reklamtək yetişir ananın səsi...
Dağ başından çıxan Aya bənzərsən,
Hər an haldan-hala salırsan məni.
Filmi yar-yarımçıq başa vurmamış,
yetişir bir daha ananın səsi...
Alovlandım,
atəş nədir, bilirəm,
Indi evinizin düz böyründəyəm.
Sənin köpəyinlə isnişdim, sənsiz,
Evdən gətirdiyim yeməklər ilə...
Sevgimin qüdrəti artar günbəgün,
Sevdalar dəqiqə, saatı bilməz...
Mən gözlərəm filmin son bölümünü,
Kimsə varmı, işi düzəldə bilə?..
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ANA DİLİM
Əvəzsiz nemətdir ana dilimiz,
Tayı yoxdur, gəzsən də dördbir yanı.
Anam öz dilində əzizlər məni,
tanıdım bu dillə bütün cahanı.
Yaşamaq olarmı heç ana dilsiz?
Könlüm öz dilimdən güc alır mənim.
Tanrıma bu dildə sığınıram mən,
Bu dildə danışır sevgi şeirim.
Bir yad eldə duysam, qəlbim ovunar,
Əbədi dastandır – tükənməyi yox..!
Bir ocaqdır ana dilim, soyumaz,
Dosta könül evi, düşmənə bir ox..!
Qədimlərdən miras qalıb bizlərə,
Gücüm qədər mən də onu bəslərəm.
Qiyamət günündə haqq-hesabımı
yenə öz dilimdə vermək istərəm...
(Çevirən: Xan RƏSULOĞLU)
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BEKMURAT KELDİBAYEV
(БЕКМУРАТ КЕЛДИБАЕВ)–

1 iyul 1990-cı ildə Oşun Özgön elinin
1 May kəndində doğulub.
2008-ci ildə həmin kənddə
25 saylı orta məktəbi bitirib.
2014-cü ildə Oş Texnologiya Universitetini
“Proqramçı” ixtisası üzrə bitirib.
“Günəşin gizləndiyi qaya” adlı şeirlər
kitabı gün üzü görüb.
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KÖHNƏ ŞƏKİL
Bu gün bir şəkillə daldım keçmişə:
Axşam düşdü, Günəş döndü evinə.
Ocaqdan uzaqda kölgəydi, gördüm,
Gizlənmişdi uzun paltar içinə...
Küləklərlə gələn yemək qoxusu,
Uşaq səsləritək qab-qacaq səsi;
Ocaq çıtıltısı başqa bir aləm,
Yenə də çaydanın köhnə nəğməsi...
Gənc və Aybaxışlı bir lalə ana,
Şal altda saçını oxşayır külək.
Odunu ocağın içinə atıb,
Kölgə uzaqlaşır asta gedərək...
Ocağın, odunun yanında durub,
Yaxın idi qara saca, çaydana.
Əlini alova verib hər dəfə,
Yemək bişirirdi anam axşama...
Köhnə şəkil hələ göz önündəydi,
Hər axşam bu səhnə yenilənirdi.
Başqa vaxtı ondan uzaq düşsəm də,
İlk dəfə bu gün mən bir qərar verdim:
-Sənə sarılmaqçun darıxdım, ana,
Bilirəm yoldadı yorğun gözlərin.
Küləkləri sənin ətrinlə dolu
Kəndə hazırlaşıb gəlirəm indi.
Yanına gəlirəm, qarşıla, ana,
Həmin şal yenə də çiynində ola...
62

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

OŞ
Bu yerləri görmək qismətim oldu,
çəməni – yamyaşıl otlardan xalı.
Xan sarayı ilə zinətlənən Oş! –
Mən 18 yaşdan sevdim bu yarı.
Bülbüldə şux nəğmə, məndəsə kədər,
Qaynayıb-qarışır yaz avazıyla.
Ağ Buura necə də anama bənzər,
Daranmış, arınmış uzun saçıyla.
Gecə də işığı Günəşdən alır,
gözəlliyin dolub – gözlərimdədir.
Süleyman Dağının kölgəsi qalxıb,
o da atam kimi gücümdür mənim.
Söyüdlərin teli sığala yatıb,
Sanki oxşayıram nazlı qızları.
Yanından ötüşür cavanlar,
oğlun
ağaca söykənib, şeirlər yazır...
Su quşları qanad çalır xəfifcə,
Qoy, əbədi barış görsün bu torpaq.
Ey, Oş! Ürəyisən Yer kürəsinin,
Mən də sənin vuran qəlbin olacam...
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BİZİM GÜNLƏR
O vaxt top arxasınca qaçan bir uşağıydım,
Sənsə saçları lentli, mehriban qızcığazdın.
Məktəb dövrü bizimçün yamyaşıl bir bağ kimi,
On səkkiz ilin isti nəfəsinə bələnmiş...
İllər ötüb o vaxtdan yelqanad quş misali,
Tale bizi yenə də, bax, üz-üzə gətirmiş.
Taleyimə min dəfə şükr edirəm qəlbimdə,
Bilirsənmi nə qədər gözlədim mən bu günü?
Bu dünyada sən varsan, sən varsan deyə həyat
Mənim sənli gözümə gənc və gözəl görünür.
Gözlərində məsum yazın surəti,
Sənin ətrin körpə nəfəsi kimi...
Zaman, bir macal ver, təntitmə məni,
sevdiyimdən qoy zövq alsın gözlərim.
Ah, ötən günləri xatırladım mən,
Sən də yada saldın xoş xatirəni.
Tale bizi necə sevindirdi gör,
Hiss etdi necə də yaxınıq indi...
Sakit vidalaşdıq,
Sən varıb getdin;
Biz gedən cığırlar yaşıldı hələ,
Günlər ömrə işıq saçsın beləcə...
(Çevirən: Dos.Dr. Təranə TURAN RƏHİMLİ)
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BERDİBEK CAMQIRÇİYEV
(БЕРДИБЕК ЖАМГЫРЧИЕВ) –

1987-ci ildə İssık-Göl bolgəsinin Ceti-Ögüz elinin
Ağ Terek kəndində doğulub. 2010-cu ildə Hüseyn
Qarasayev ad. Bişkek Sosial Elmlər Universitetinin
Qırğız filologiyası fakultəsini bitirib.
2013-cü ildə “Ürəkdə qalan bir ad” (“Cüröktö kalgan
bir isim”) adlı şeir kitabı gün üzü görüb.
Həmin ildə Qırğız Respublikası Milli Yazıçılar
Birliyinin “Qızıl Qələm” ödülünə,
2015-ci ildə isə Alıkul Osmonov ad.
Ədəbiyyat ödülünə layiq görülüb.
2016-cı ildə Yazıçlar Birliyinə üzv qəbul edilib.
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NAMUS DAVAM
Düşüncələr tutar mənim yaxamdan,
Quruyarmı zər biçilməz ilhamım?
Əzab verər namus ilə ar mənə,
Elə sanma aman dilər imanım.
Eh, uşaqlıq... hardadır o duyğular? –
ha qaçıram o zamanın dalınca.
Buz olacaq, duz tutacaq bədənim,
isti yaydan qarlı qışa varınca...
Qovğa edib zərbə aldım ömürdən,
Ha can atdım uzaq düşdüm gerçəkdən.
Qüruruna qısılmaq da bir dərddir,
Bürələnib imanıma yatdım mən.
Məni görsə məndən qaçar adamlar,
Öz əlim öz başım olar, “al!” deyər.
Dinc dayanmır başımdakı havalar,
bir gün mənə “öldür!” deyər, “öl!” deyər...
Ürəyimə işıq düşməz külümdən,
Gerçəklər çox uzaq, qaldı daha nə?..
Bu davanı qazanmağa inam yox,
Vurulduğum o yalandır bəhanə...
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ULDUZ
Ürəyimə yasaq etdi hər şeyi,
Ulduz gəldi, ulduz gəldi, yanıma.
Gözlərini açıb yumdu bir anda,
Ulduz adlı bir qız gəldi yanıma.
“Mənim sənə bir sualım var” dedim, –
“Yurdun ikən, yuvan ikən göy özü –
Niyə sənə doğma gəldi Yer?” dedim,
“Dar idimi dolanmağa göy üzü”?..
Ulduz dedi: sən də eşit sözümü,
Bir sevdaya yar olmağa gəlmişəm.
Göy üzündə itirmişdim özümü,
Yerdə səni aramağa gəlmişəm.
Nazlı-nazlı sayrışınca önümdə,
Sardı məni işığının haləsi.
Sevindim ki, göydən gəlib sevdiyim,
Ürəyimə od vurdu eşq naləsi.
Sirr bölüşdük, sözlər axdı bal kimi,
Fərəhimdən yerə-göyə sığmadım.
Düşündüm ki, ulduz olam keşkə mən,
Ulduz yanan göylər mənə doğmadır.
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ANA QƏLBİ
Əziz anam, üzündədir taleyim,
Düşüncən var zamanımda, vaxtımda.
Göy üzünə göz dikməyim əbəsdir,
Cənnət sənin ayağının altında...
Sevgi tapdım addımında, izində,
Varmı sənin bərabərin, əvəzin?
Yıxsa məni taleyimin şilləsi,
Ürəyini yastıq edərsən özün.
Anaların ömür yolu ağırdı,
Sığal çəkib, anam açıb gözümü.
Qaranlığa qərq olaram anamsız,
Viran olmuş ev bilərəm özümü.
Günəş doğar ürəyinin odunda,
Daş yollara çiçək düzər analar.
Səfəq saçar atamızın yurduna,
Yolumuzda nur tək süzər analar.
Kölgən kimi hər an səni izləyər,
Qoymaz sənə gələ pislik, gələ qəm.
O cənnətdən əllərini üz deyər,
Anaların ölən günü cəhənnəm…
Ana deyib kimsə qəmə dalmasın,
Anaların ürəyi heç durmasın!..
(Çevirən: Elşən ƏZİM)
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BÜKALÇA MƏMMƏDƏLİQIZI
(БҮКАЛЧА МАМАТАЛЫ КЫЗЫ) –

17 sentyabr 1996-cı ildə Oş bölgəsi, Nookat elinin Teskey
Kojoke kəndində doğulub. 2014-cü ildə həmin kənddə
Kojoke ad. orta məktəbi bitirib. 2018-ci ildə
Oş Dövlət Universitetini bitirib. Nəğmə qanadları”
(2014) və “Odlu anlar” (2018) adlı şeir kitabları gün üzü
görüb. Hazırda Oş Dövlət Universitetinin magistridir. Eyni
zamanda, P.J.Nişanov ad. orta məktəbdə Qırğız dili və
ədəbiyyatı müəllimi işləyir.
“Jiger” Yaradıcı Gənclik Mərkəzinin üzvüdür.
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HƏKİM AĞA
Ah, onun surəti getmir gözümdən,
O, nə pilot, nə fizik, nə şairdir.
Amma kölgəsi də şəfalar saçır,
Peşəsi, bilirəm, həkim deyildir.
Hisslərim şüursuzca idarə edir məni,
Necə davranım
onun
surəti gözlərimdə..?
Başqasında olmayan
əsrar dolu aləmi,
Mənə şeir yazdırır, o vardır sözlərimdə.
Yaşayır o fikrimdə, harada olsam belə,
Deyərdim “Mənim ağam”, ürək cəsarət etmir...
Onun gözlərini mən gizlətdim bəbəyimdə,
Orda onu görməyə kimsənin gücü yetmir...
Onu başqalarının içində necə tapdım,
Necə toqquşdu bir an ikimizin baxışı.!?
Yenə baxmaq istəsəm, cəsarət eləmərəm,
Onun gözlərindədir şimşəklərin çaxışı...
Darıxan ürəyimi şeirlə doldururam,
Yanına yaxınlaşmaq, ona toxunmaq olmaz..!
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Biz yəqin iki müsbət qüvvə kimiyik indi,
Görəndə bir-birini,
qəti
əl vurmaq olmaz..!
Qəribədirmi görən mənim bu hərəkətim,
Onu bir qızla görsəm ağlayıram kədərlə.
Əgər o mənə doğru dönüb addımlayarsa,
Dəyişirəm yolumu baxıb ani nəzərlə...
...Şeirlərsə ömrümü uzadaydı durmadan,
Gəncliyim boş və hədər ötüb-getməsin deyə.
Səni əbədi yaşa, yaşa, ey “Həkim ağam”,
Şeirlər və insanlar heç tükənməsin deyə..!
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SOBA
Vurnuxuram bütün günü eləcə,
Nə qədər odunu udar bir soba..?
Ağac, budaq, pöhrə ya da ot-ələf...
Səninsə heç nəyin yanmır sobada.
Bu bir dərin yanlış idi bəlkə də,
Sobadadır elə bizim həyat da...
Ah, nə xatirələr yanır atəşdə,
Buna görə günlər hey yanhayanda...
Biz alışdıq hələ körpə fidankən,
Yanacağıq ağac olana qədər...
Həyatımız tüstü kimi uçacaq,
Bizdən nazik qabıq qalana qədər.
Doğrudu, görürəm dünya sobadı,
Sönür zəif olan, təzəsi yanır.
Bir günümü qoyub qızınacağam,
Sobanın yanında səssiz dayanıb...
(Çevirən: Dos.Dr. Təranə TURAN RƏHİMLİ)
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VENERA AKMATOVA
(ВЕНЕРА АКМАТОВА) –

19 oktyabr 1985-ci ildə Narın bölgəsi,
Cumqal elinin Baş Kuuqandı kəndində doğulub.
2017-ci ildə Qırğız İqtisadiyyat Universitetini bitirib.
“Tabılqa” (2010) və “Ademim”(2013 )
adlı şeir kitabları gün üzü görüb.
Uluslararası “Nur borbor”
Yaradıcı Gənclər Akademiyası və
Qırğız Respublikası Milli Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
73

КЫРГЫЗ ЖАШТАР ПОЭЗИЯСЫНЫН АНТОЛОГИЯСЫ

ƏZİZLƏRİM
Atam – başımın tacı,
O varkən
dağlardan
ağırdır çəkim,
Onunla bir möcüzədir bu aləm,
Atamdır nur mənbəyim.
Anam – mənim qızıl taxtım, dirəyim,
Anam varsa, kədər kəmdir, sevinc bol;
Ölümlə cırmaqlaşıb həyat verdi bizlərə
Anam, ömrün uzun olsun, çox var ol!
Arxam sizsiz, ümidim siz,
Səadətdir
mənimçün o nur yağan üzünüz.
İşığınız sönməsin!
Dilinizdən
düşməsin: “körpəm, balam” sözünüz.
Ömrümüzün bərəkəti sizsiniz,
Üzünüzdə qırışınız bizik, biz.
Pardaqlanıb, gül açıb bar verdiniz,
Siz dünyanın əzabında bişdiniz...
Min zəhmətlə başa gələn meyvəni
Hələ indi-indi nübar edirsiz.
Kölgənizdə nəfəs almaq nə xoşdur,
Anam, atam, ömrünüz uzun olsun!
74

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

DAHA GƏLMƏ YUXUMA
Yalvarıram,
gəlmə daha yuxuma,
bu sevginin odu nə vaxtdan sönüb.
Ögeyləşib hisslər, yatıb duyğular,
Eşq axtaran qəlbim riyalar görüb.
Xəyalınla gəzib, hey dolanardım,
Üzünü anardım yuxudan əvvəl.
Bircə kərə görsəm, xoşbəxt olardım,
İndi daha adın dilimə gəlməz.
Xatirələr, üzdü məni, yoruldum,
Xoşbəxtlik də sərab oldu gözümə;
Üzdə gülüb, hey yaş töküb içimə,
Ağlamağı peşə bildim özümə...
Kim bilir ki, hissin mütləq hakimi,
Qəlbimdəki yara sənsən, ağrı sən!
Qəlb evimi yıxdın, sızlatdın məni,
Bir közərən ümid versən, barı sən...
İndi nə gəlişdir, bu, nə, yuxuma,
gələcək yarımın cildinə girmə..!
Mən özümü heç vaxt oxşatmayacam,
Hər gün yatağını bölüşdüyünə.
Nə bilim, indi o çox bəxtəvərdir,
Ondan səni alıb, qaça bilmərəm;
Həyatını bölüb evdəki ilə,
Başqasına yuxu olmaq bəs nədir?
Yalvarıram, gəlmə daha yuxuma..!
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ÜÇ ÜRƏK
Eşq odunuz hələ təzə qalanır,
Bəzən Günəş kimi odlayır,
			
olsun.
Məni də bir sevən var, qarşılıqsız
Əgər haqdandırsa, nə olur, olsun.
Ümid – göz qırpımı,
baxdınmı? – getdi...
Amma mən umanlar
gecəyə sığmaz.
Ögeylik buzunu yar əritməsə,
könlüm bu həyatla heç vaxt barışmaz.
Bir başqası üçün mən,
Sən mənimçün dəyərsən;
Eh, nə deyim, bəlkə sən,
Eşqə itaətdəsən...
Həsrət evin küncüdür,
Küncdən sıxılar ürək.
Xatirə güvəncimdir,
Ondan bəslənər dilək
Və boy atar gələcək...
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KÖRPƏM
Qoxladıqca istəyirəm, yenə, yenə qoxlayım,
Şirin balam, bərəkətim, bu günüm və sabahım...
Min bir kərə diləyimlə Tanrı verən muradım,
Səni necə tərif edim? – Damarda qan,
canda canım...
Xoşbəxtlikdən sərxoş oldum, qədərimə min şükür!
Bilməz idim necə olur mehri, nazı körpənin.
Acılardan doğulan şirinlik səndə imiş
Sevincim, həyat eşqim!..
Gözümün çırağısan,
havalanan qanadım,
Fidanım, qönçəm mənim,
yaşıl şam ağacımsan.
Uğur səninlə olsun, var ol və gülgün yaşa.
Xalqına layiq ol!
Xalqınçün yaşa!
(Çevirən: Sona ƏLİ)
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GÜLAYIM KALIBEKOVA

(ГҮЛАЙЫМ КАЛЫБЕКОВА) –
1991-ci ildə Narında doğulub.
2009-cu ildə orta məktəbi bitirib.
Müəllim ixtisaisı üzrə ali təhsil alıb (2014).
Uluslararası “Nur borbor”
Yaradıcı Gənclər Akademiyasının üzvüdür.
“Xəyal uçuşu” (“Kıyal çabıttan”)
adlı şeirlər kitabı gün üzü görüb.
Hazırda “Ledi.kg” saytının redkatorudur.
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KÜLƏK
Uzaq nədir, yaxın nədir, bilməyən,
Qədərindən, öz yolundan dönməyən,
O küləkdir, azadlığın simvolu,
bir fəsil var
amma
onu sevməyən...
Yaşayar o bəslədiyi arzunu,
Getdiyi heç yeri deməz kimsəyə;
Göz qırpınca gəzər bütün dünyanı,
Yolunu da salar üzü göylərə.
Yeri-göyü barmağında fırladar,
Ona nə var, dağları da oynadar;
Qanad çalar səmalarda quş kimi
Gen çayları, dənizləri adlayar...
Fəsillərlə bəhsə girib yarışsam,
ümid dolu sabahlara çataram;
Azadlığı küləyə də arzular,
buludlara yaxşı qismət yazaram...
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MƏN
Mən yaramaz deyiləm,
Ağıllı da deyiləm;
Canam,
canan deyiləm,
Doğmalarma gərəyəm.
Mən bir coşğun dağ çayına yatağam,
Səhər-axşam xeyrə qənşər axıram;
Ayrılıq qoxuyan eşq nəğməsiyəm,
Səadətin qibləsinə yaxınam.
Doğrulara ələyəm,
Oğrulara kələyəm;
Niyyətim yaxşılıq,
sevgi, gözəllik
Vəhşəti silməyə dəli küləyəm.
Mən sahiləm, mən bucağam,
Bəlkə bütöv bir zərrəyəm;
Ağılların ağılıyam,
Filosofam, fəlsəfəyəm...
Mən yaramaz deyiləm,
Ağıllı da deyiləm;
Ədalətə söykənmişəm,
Bu dünyanın sirlərini çözürəm...
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AĞ YAĞIŞ
Öz neyini çalır təbiət yenə,
Yağışın səsini eşidirəm mən.
Hardasa bir adam yuxularında
Ömrümə səadət, sevgi bəxş edir.
Tökülür ağ damcılar,
tökülür aram-aram,
Sevgi yağır yastığına – hələ yatan adamın.
bu yağışla oyanar, yatanlar – ümidvaram,
İkimizin birlikdə görəcəyi gün yaxın...
Sizinləyəm, ağ damcılar,
yuxusunda sevgilim,
çiçək toplar mənim üçün...
Toxunmayın qəlbinə,
Məndən öncə qoxlamayın,
toxunmayın gülünə.
Ağ damcılar asta-asta danışsın,
Buludlar çəkilsin göyün üzündən;
Diləklərə dümağ ümid gətirsin,
Mənə xəbər versin məhəbbətimdən.
Təbiətin komuzu,
neyi çalınır yenə,
Yağış səsi duyulur.
Mənə ilham verir, mənə güc verir
Pəncərəmin nazıyla oynayan bu musiqi...
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YALNIZLIĞA
Ün yetməyən səssiz bir dunyadayam,
Nə görən var, nə bir bilən yerimi.
Yalnızlığa dəli kimi vurğunam,
Taleyim əzəldən çəkir rəsmimi.
Mərhəməti səndə duyandan sonra
Səninlə görüşmək səadət oldu.
Kimsə görməz ruhum necə rahatdı,
sükutlar içində,
qəlb fərəh dolu...
Tək sirdaşım tənhalıqdı,
Sənsiz hər şey yarımçıqdı;
İşim-gücüm yalnızlıqdan
ilham alıb yüz il yaşar
şeirləri yaratmaqdı...
(Çevirən: Taleh MANSUR)
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DIYKANBEK KƏRİMQULOV
(ДЫЙКАНБЕК КЕРИМКУЛОВ) –

27 sentyabr 1980-ci ildə Calalabad bölgəsinin
Toktoqul elində doğulub. Yusuf Balasaqun ad. Qırğız Milli
Universitetinin Jurnalistika fakultəsini bitirib.
Qırğız Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət dili üzrə
Milli Komitənin “Qırğızıstanlı” qılıncına, eləcə də, Qırğız
Milli Elmlər Akademiyasının diplomuna layiq görülüb.
Hazırda “ErkinToo” qəzetinin
baş redaktorudur.
Evlidir. İki qızı, bir oğlu var.
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SON PAYIZ
Ölü bir sükut var, səsiz-səmirsiz,
Quduz bir qaranlıq udur zamanı.
Payız küləkləri meydan sulayır,
Soyuq iynə kimi deşir adamı.
Hörümçək görkəmi almış söyüdlər,
Zaman təhlükədə… çıxmağa qorxur.
Dəcəl uşaq kimi soyuq fit çalır,
Durub pəncərəmə burnunu soxur...
Gecədə üzücü, qəmli zümzümə,
Bitmiş xəyalları mürgüylə oxşar.
Bir küncə qısılıb, sızlar son payız,
Tək ayaq üstündə durmuş toyuqlar...
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YUXUMAMI GİRİRSƏN?
Nə qəribə adamsan
Həmişə olduğutək
gah sakit, gah duyğulu...
...heç özündə deyilsən.
Nəsə demək istədin,
Nəyi xəyal edirsən?
Tez-tez fikrin dəyişir,
Bir qərara gəlmirsən.
Bəlkə məni düşünüb
“Dostluq” parkına gəldin.Qulağında mahnılar,
Qəlbində mən… gözlədin.
Mən də oturub evdə
Gözlərimi yoruram.
Ağ yelkənli gəminin
xəyalını qururam...
Gözüm sənə alışmış,
Gözləyirəm, bilmirsən.
Sükutun acığına
Yuxumamı girirsən?
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KİRPİKLƏRİN GÖZƏTÇİMİ?
Bu gün yenə niyə görə bilmədim,
Gözlərində tapındığım nuru mən?
Necə gömdün məni de, öz qəlbində,
Bir şairin xəyalını qururkən?..
Şagirdlərin duyub dərdli qəlbini,
Sirlərini gözdən uzaq saxlamış...
Qu quşunda olar belə nəvaziş,
Hürkək baxış, görməz kimi davranış…
Kipriklərin gözətçitək oyaqdı,
Gözlərini məndən alıb, qorğayır.
Ürəyimi deşib, keçib ox kimi,
Yaralayıb, təbib dərman axtarır…
Ay nurumu, gözəlliyin şövqümü? –
Gözlərində tapmışam mən özümü…
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SƏN ŞEİR DEYİRSƏN,
MƏN DİNLƏYİRƏM
Mən sənin eşqinə şeir yazıram,
Yenə həyəcandan ürəyim əsir.
Ətrini yaydıqca dağ çiçəkləri,
Ruhum pərvazlanır, ilhamım çoşur,
Sözüm gənc, özüm gənc, titrər qələmim;
Önümdə uzun bir yolum var mənim.
Alıkul* sevilən, gözlənən qonaq,
Təptəzə yaylaqlar vurğunu ancaq;
O sənin sevimlin, doğman olacaq
İlahi bir eşqin təntənəsində,
Aylı bir gecənin möcüzəsində
Sən şeir deyirsən, mən dinləyirəm...
(Çevirən: Akəm XAQAN)

*Alıkul Osmanov – Qırğız şairi, dramaturq və tərcüməçi
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YAZGÜL YAMANQULOVA

(ЖАЗГҮЛ ЖАМАНГУЛОВА) –
2 May 1983-cü ildə Narının Min Bulaq kəndində doğulub.
2006-cı ildə Yusuf Balasaqun ad. Qırğız Milli
Universitetinin Jurnalistika fakultəsini bitirib.
2004-2011-ci illərdə “Azadlıq” radiosunun müxbiri
işləyib. 2008-ci ildə “Debütlərin dostluğu” adlı
uluslararası gənc şairlər yarışmasının qalibi olub.
“Nur borbor” Yaradıcı Gənclər Akademiyasının,
həmçinin Qırğız Respublikası Milli Yazıçılar Birliyinin
üzvüdür. “Dövranın göz yaşları” adlı nəğmələr
kitabı gün üzü görüb.
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YOL
Bax, məni aparan bu yol olacaq,
Qarşıda işıqlı ümidlər durur…
Bu gün səmalarda süzəmməsəm də,
Dünənim göylərdə hələ bərq vurur.
Dünyada günbatan yoxuydu onda,
Kimsədən küsməyim, inciməyim də...
Həyat məzardan da qaranlıq imiş,
Bilmirəm gözüm var onun nəyində..?
Başım daşdan-daşa dəydikcə dəydi,
Səmtini dəyişdi cığırım, izim.
O vaxt ki, çaylaqlar mənə yad oldu,
Özümü daşlara çırpdım, əzildim...
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SADƏLÖVHLÜK
Gecdir, artıq gecə gecədən keçib,
Baxıram yuxusuz gözlərimə mən.
Bu qədər gözlərim dəyişib, görən,
Bunca dəyişibmi fikrim, düşüncəm?
Ola bilsin, mən də başqaları tək,
Həyatdan mözücə gözləyirmişəm.
Burda izləri var uşaq ağlının,
Gör-götür dünyası nədi? – bilmişəm.
Gözümdə gəzirəm sadəlövhlüyü,
Di gəl, ha axtarsam tapmıram kəmi.
Bəlkə sadəlövhlük dediyim bu hal,
Köçüb gözlərinə əziz körpəmin.
İndi gözlərimdən qayğılar baxar,
Boylanmaz gözümdən sadəlövhlüyüm.
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DÜNƏN
KƏNDIMİZƏ YOLUM DÜŞMÜŞDÜ
Dünən kəndimizə yolum düşmüşdü,
Azalıb sayları ağca evlərin...
“Qızıl payız” gəlib deyirlər, noolsun,
Atıldım qoynuna düşüncələrin...
Görünür, ruhlar da korlanıb indi,
Qalmayıb əvvəlki xeyir-bərəkət.
Məni qarşılayan adamlara da
Sanki “dəli suyu” içirtmişdilər…
Bəli, kəndimizə getmişdim dünən,
Gözü yol çəkirdi bir ağsaqqalın...
Anam hamımızdan tez oyanardı –
sobanı qalardı... hə, yadımdadı...
Nə vaxtsa, nə vaxtsa elə bu kənddə,
Bərəkət varıydı, bolluq varıydı.
İndi yetim kimi ələbaxandı,
Nə əvvəlki ruh var, nə də ki adı...
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UZUN YOL
Dağların döşündə uzun yol vardı,
Yol boyu söz-söhbət baş aparardı.
Yada salırsanmı o söz-söhbəti,
Gözümüzə yuxu gəlməzdi qəti.
Məndə o söhbətdən bir şeylər qalıb,–
Nə dedik gecəni xəyala dalıb..?
Yadında qalıbmı üzüm dodaqlar? –
Dedim bu sükutda bir möcüzə var.
Mən o mənzərini yığdım gözümə,
Yolçular dəyişdi, baxdım özümə.
Qənim kəsilmişdi bizə saatlar,
Sənə bu xoşbəxtlik qaldı yadigar.
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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YILDIZBEK TURSUNBAYEV
(ЖЫЛДЫЗБЕК ТУРСУНБАЕВ) –

15 avqust 1982-ci ildə Calalabad bölgəsinin
Qara Göl şəhərində doğulub.
2004-cü ildə MANAS Universitetinin
Jurnalistika fakultəsini bitirib. 2008-ci ildə həmin
universitetdə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
2009-cu ildən bəri Bişkekdəki
“MANAS” radiosunun aparıcısıdır.
Bundan başqa, özü milli nəğmələr, türkülər,
şərqilər oxuyur və bir neçə dəfə milli sənət yarışmasında
baş ödülə layiq görülüb.
“Yaralı hisslər” və “Ruhun uçuşu” adlı
iki şeir kitabı gün üzü görüb.
“Nur borbor” Yaradıcı Gənclər Akademiyasının üzvüdür.
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ŞÜKR ELƏ
Ayağın yalınsa dərd etmə bunu,
Dönüb bircə dəfə boylan arxana.
Min bir bəlaların odundan keçib,
Ayaqsız qalanlar vardır, baxsana.
Barmaqları üzük tanımır deyə,
Görərsən, boş yerə üzülər bir qız.
Bir yerdə ümidə bərk-bərk sarılar,
Həyatla savaşar ayaqsız, əlsiz...
Bahalı telefon fikrindən öncə,
Duyub, eşidirsən
deyə
şükr elə.
Dünyanın səsini xəyal edənlər,
Səssiz dünyasında səbr edir belə.
Hər kəsi susdurub, dinmə könülsüz,
Zənn etmə sənmişsən qüsursuz, səhvsiz.
Necə anldardın dərdini, qardaş,
Tanrı yaratsaydı doğuşdan dilsiz?
Aynada özündən narazı qalıb,
Tanrı verdiyinə peşiman olma.
Çəkidən şikayət edəndə düşün,
Dünyada ac-susuz yaşayanlar var...
Hər kiçik əziyyət yormasın səni,
Şükr et Yardana, şükr et ki, varsan.
Tale belə sevmir tez yeniləni,
Şükr et hər halına, hüzur duyarsan...
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NARAHATLIQ
Qazanarsan, itirərsən – budur həyat,
Yaşananlar üzər səni, əzilərsən.
Can atdığın zirvələrə gücün yoxsa,
Yolundakı əngəllərə üzülərsən...
Bəzən məğlub, bəzən qalib edər həyat,
Göz açınca zaman keçər, ömür bitər.
Gözəl günlər qapı döyər ən sonunda,
Azalmasın içindəki ümid, yetər.
Bəzən sevinc uçar quştək, kədər qonar,
Dalaşarıq olanlarla, ağıl qalmaz.
Təki o an sol yanında biri olub,
Dəstəkləyib, səbr versə, ağrın olmaz.
Gah batarsan qarışıqlıq girdabında,
Bu dünyanın oyununa heyrət qalıb.
Dayanmağa gücün yetsin deyə, qəlbdə,
Baxarsan ki, namus özü təbil çalıb...
Ələnərsən həyat adlı gur axında,
Yaxşı tapmaq çətin olub, yaman çoxdur.
Uca Tanrı insanlığı qorusun ki,
Yığval gülsün, deməyək ki, qismət yoxdur.
Yoxsulluğun yükü altda əzilsək də,
El görsün ki, ruh zəngindir, könül toxdur...
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MÜQƏDDƏS ANA ADI
Övlad üçün hər şeyindən keçər o,
Tək diləyi: xoşbəxt olsun balası.
Şəfqət dolu, o nur saçan üzüylə,
Bir çıraqdır hər bir kəsə anası.
Gecə boyu yuxusunu bölər o,
Yorğunluğu kirpiyində gizləyər.
Göz yaşını dodağıyla silər o,
Usanmadan körpəsini əzizlər.
Xəstələnsək kirpikləri nəm çəkər,
Canı yanar, qurban gedər bizimçün.
Gəncliyini – o ən gözəl illəri,
Sağlam ömrü fəda edər bizimçün.
Hər kəlməyə o, can deyər durmadan,
Biz üzülsək bizdən öncə üzülər.
Odur ömrü boyu çıraqtək yanan,
Övladı da ömrü ona borc bilər...
Bir Günəşdir göyümüzdə parlayan,
Nə söz deyim, layiq olsun, de, ona?
Saçlarının bəyazını görəndə,
Kövrəlmədən durammıram mən amma...
İtaətdə, qulun, kölən mən olum,
Alqışınla başlayıram günə mən.
Adın ilə dada gəlir bu ömrüm,
Yaşlanmaram heç, yanımda olsan sən..!
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İSTƏRSƏNMİ?
Ulduz düzüb göyqurşağı budağına,
Günəş qoydum gecələrin sabahına.
Həyatına rəng qatarsa, qan ağlayım,
Ürəyimi boyayımmı de, ahına?
Fəqət bunu istərsənmi?
Köynəyini bəzəsinmi Ay, gözəlim,
Buludların yaxasına gül düzərim...
Alıb Ayı sinəsindən gecələrin,
Yastığının altındaca gizlədərim,
Fəqət bunu istərsənmi?
Kölgə kimi izləyərəm səni hər an,
Yağış kimi söylənərəm həzin-həzin...
Gözlərindən həsrət baxsa, gülüm,
olum,
o qupquru dodağında su əvəzi...
Fəqət bunu istərsənmi?
Zərifliyi səpələyib hər şeirimdə,
Əsir olum, sürgün olum ürəyinə.
“Gəl, yarım ol! Sevgilim ol” deyim sənə,
Qoy çağırım görüşümə, sən gəl yenə...
Fəqət bunu istərsənmi?
(Çevirən: Aysel XANLARQIZI)
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KALİÇA YAQUB

(КАЛИЧА ЖАКЫПОВА) –
1 noyabr 1984-cü ildə Narında doğulub.
2008-ci ildə Qırğız Kənd təsərrüfatı
Universitetini bitirib.
“Eyforiya” adlı şeirlər kitabı gün üzü görüb.
Azərbaycancadan, qazaxcadan qırğızcaya uyğunlaşdırmaları var. Azərbaycanda, Qazaxıstanda, digər qardaş ölkə
və topluluqlarda keçirilən ədəbiyyat tədbirlərində qırğız
gənc yazarlarını təmsil edib. DGTYB-nin üzvüdür.
98

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

“AMNEZİYA”
“Sən axı əvvəllər belə deyildin...” –
neçə yol deyərlər, bezdim, usandım.
Əvvəllər gözündə axı necəydim? –
indi lal-dinməzəm, – dedin, inandım.
Sanki dünya uçub üstümə mənim,
köksümün altında yellər ulaşır...
Bəzən danışıram özüm-özümlə,
yörəmdə tənhalıq gəzib dolaşır.
Qəmə qərq oluram xatirələrdə,
hərdən də, özümə nifrət edirəm.
Keçmişim gözümdə donur kədərlə,
təzadlar qoynunda xiffət edirəm.
Məni ovundurmur uzaq ilğımlar,
günahı zamanın üstə atmıram.
Əvvəlki məni sev, qoru, nə olar,
mən unutdum onu, xatırlamıram...

* Amneziya – huşsuzluq, hafizəni itirmək
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P.S.
Səninçün məhəbbət qız ədasıdır,
Sən bilə bilməzsən nə çəkirəm mən.
Belə darıxansan, gəl çıx..! hardasan? –
Amma nə minnət qoy, nə yazıq de, sən.
Göstərmə özünü mənə yad kimi,
Bezdim, hər baxışın min oyunludu...
“Bunu da bacarram, ötüşər bu da” –
Bu da sənə cavab..! oldumu? – oldu..!
Gözləmə, araxanca hönkürmürəm də,
Amma yenə heyif… – uzaqlardasan...
Sən mənim sevgimdə təmənna gəzmə,
Sənin kobudluğun düzəlmir – busan!..
Yar-yardımsız qalım –
qalım yanında...
İstəyin budursa, olsun..! – gün gələr,
sənsiz də açılar yeni sabahlar...
Mənə göz yaşlarım yeni güc verər,
amma çox istərdim gücsüzün olam...

100

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

SABAH GEC OLACAQ...
Bəstələndim, ancaq oxunammadım,
Gözləmə zalında qonaq kimiyəm.
Sabah gec olacaq –olaram yadın,
Mən bu gün səninəm, keşkə biləsən..!
Sənə olan sevgim sirdir, gizlidir,
Axır gözlərimdən yaş damla-damla.
“Sevgiyə sərhəd yox...” – belə deyirdin,
Kim bilir, nələr var gələn sabahda..?
Ta səni arayıb, üzülüm niyə,
Ta niyə adına şeirlər yazım?
Sənintək ürəkdən sevəmmirəmsə,
Nəyinə lazımam, nəyinə, zalım?!.
Tale yollarında azır gümanım,
Sıxıla-sıxıla ömür sürürəm.
Qədərə baş əymək... – yol budur, canım,
Səni unutmaqdı çarə, görürəm.
Bəstələndim, ancaq oxunammadım,
Hicran adasında qonaq kimiyəm.
Sabah gec olacaq... olaram yadın,
Mən bu gün səninəm, keşkə biləsən.
Keşkə biləsən ki, bu gün səninəm!
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“0770...” NÖMRƏSİNƏ
Hisslər param-parça, duyğular dəli,
Mən nələr çəkirəm, sən bilməzmisən?
Gözlərimdən yaşlar axıb sellənir,
Dönüb o yaşları heç silməzmisən?
Könlüm dolacaqdı bəxtiyarlıqla,
Bilsən necə, necə özlədim səni?
Yapışıb qalsa da barmaqlarıma,
Titrəyən əllərim yığmır nömrəni...
Gecə keçir, saat düz onikidir,
Varmı, bu nömrənin sahibi, varmı?!.
“Çoxdan qapalıdı...” – belə deyəydi,
0770... amanmı, ahmı?!.
...Açsan telefonu, duysam səsini,
Nələr söyləyərdim, bilərmisən sən?
Buz kimi sərt, soyuq olsan da belə,
Tək sənə möhtacam...
möhtacam nədən?
Məni dondursa da soyuq rüzgarın,
İndi ancaq sənə ehtiyacım var!..
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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KAMÇIBEK UZAQBƏYOĞLU
(КАМЧЫБЕК УЗАКБАЙ УУЛУ) –

10 dekabr 1996-cı ildə Oş bölgəsi, Özgön elinin
Janı Ayıl kəndində doğulub. 2014-cü ildə həmin kənddə
M.Joldoşaliyeva ad. 78 saylı orta məktəbi bitirib.
2015-ci ildə Oş Texnologiya Universitetinin Arxitektura və
inşaat fakultəsinə daxil olub. Ali Məktəb tələbələri arasında keçirilən Çingiz Aytmatovun 90 illiyinə həsr olunmuş
“Gənc şair - 2018” yarışmasının qalibidir.
Hazırda ali təhsilini davam etdirir.
“Jiqer” Yaradıcı Gənclər Mərkəzinin başqanıdır.
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XOŞBƏXT OL
“Əlvida!” söyləyib uçdun uzağa,
Mənim əsir düşən səadətimsən.
Alovlar qoynunda xoşbəxt olacam,
Adı var, özü yox, sədaqətindən...
Həyatda hamımı vurula bilər?..
Özünü nə qına, nə göz yaşı tök.
Səndən uzaqlarda xoşbəxtəm demə,
Demə ki, peşmansan... ört, üstünü ört...
Sənin xoşbəxtliyin əlçatmazlıqdı,
Barış taleyinlə, özgə yolmu var?
Mən elə xoşbəxtəm həsrətinlə də,
Sənin astananda tutmuşam qərar...
Birlikdə az olduq, neynək, incimə,
Sənin taleyinə buraxaq bunu...
Özgə ocağında gəlinsən indi,
Ta sev, bir yastığa baş qoyduğunu...
Nə qəzəblən, nə də peşiman olma,
Özünü itirmə bu həyatda, sən.
Harda səadəti tapmısan orda,
Xoşbəxt ol, istəyim bir budu, bilsən…
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BİZİM AİLƏ
Anam, atam, bir də doğmalarımız,
Hərə bir tərəfdə... nəsə çatışmır.
Eyni məhrəbaya əlimiz dəymir,
Eyni süfrə bizi şama çağırmır.
Biri təhsil, biri iş arzusuyla
Tərk etdik nə vaxtdı doğma ocağı.
Xeyir-dua verdi ata-anamız,
Qoyub gəldik gözəl bağçanı-bağı.
Həyətə örüşdən dönən mal-qara,
Baxışır gözləri yol çəkən kimi...
Nə bilim... bəlkə də, düşünürlər ki,
Hardasa ev-eşik olmağa getdik...
Köçəri quşlartək uçub dağıldıq,
Oşa, Moskvaya, kəndə, uzağa...
İndi burnumuzun ucu göynəyir,
Biz ki döşənərdik eyni yatağa...
Atamız, anamız, doğmamız kimi,
Kim sevər, kim sevər söyləynən bizi?
Biz harda olsaq da yenə gözümüz
Ordadı. Nə verər onun yerini?!.
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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KIYAL TACİYEVA

(КЫЯЛ ТАЖИЕВА) –
30 sentyabr 1983-cü ildə Narın bölgəsi Cumal elinin
Kızart kəndində doğulub. Qırğız Dövlət Universitetinin
Qırğız filologiyası fakultəsini bitirib.
Uluslararası “Nur borbor” Yaradıcı Gənclər
Akademiyasının üzvüdür. “Sirli ağac” (2011) və
“Xəyal” (2014) adlı şeir kitabları gün üzü görüb.
Hazırda Baken Kıdıkeev ad. Qırğız Dövlət Gənclər
Teatrında Ədəbi hissə müdiridir.
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YALNIZLIQ
Gizli duyğuları göstərmək üçün,
bəlkə də bir sözüm bəs eyləyərdi.
Bir başqa ünvanda, bir özgə dildə,
bütün dərdlərimi faş eyləyərdim...
Özümü ifadə edə bilmirəm,
İtmişəm boşluqda, görünmür sonu.
Kim demiş dünyayçün – “o əbədidir”,
Hələ əlimdədir bu, “xeyrixahlıq”
adlanan çubuğun nazilmiş ucu,
Qorxuram, sındıra bilməyim onu...
Mən heç bir işartı görə bilmirəm,
Gözlərim Günəşdən qamaşıb sanki...
Bir-birinə kələk gələnlər kimi,
Hamı məndən qaçıb gizlənir, niyə?
Hamı toz içində çaşdırıb izi...
Bir zaman özümçün yad olacağam,
O zaman başqası nə edər mənə?
Bu bədən bu ruhu duymayan zaman,
Gəlsə, yaxınıma yalnızlıq gələr...
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DÜNYA HARA TƏLƏSİR?
Şələsi boynunda,
qayğısı qəlbdə,
Bu dünya
haraya aparır bizi?
Uzun gecələrin
qaranlığını
uduban,
görəsən, hara tələsir?
Tələsir, tələsir, dayanmayır heç,
Hətta suala da cavab verməyir.
Sürüyüb şalvarnın gen balağını
ağır addımlarla yeriyəndə də,
zamanın ətrini çəkib ciyərə
kimlərdən və
nədən qaçır? – bilinmir.
Sakit insanları sakit əzərlər,
Ağrıyar aqilin ürəyi, əlbət.
Deyirlər, tərsinə dönər nə desən,
Bəs dünya özü də dönə bilərmi?
Utanmağı bacaranlar
utanaraq ölürlər...
sən de, utanmamaq həyatdır, bəlkə?
“Özünəvurğunluq ölümə bənzər”,
Ölüm ahəstə gələr...
108

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

Əgər yalançı və fırıldaqçılar
ən ağıllı adam sayılacaqsa,
yamanlanacaqsa, aldadılanlar,
Yaxşılıqla yamanlıq arasından fərq itər... –
Tanrımız göstərməsin!
Tələsməyin, insanlar, tələsməyin!
Sizin üçün yazılmış qədərdənmi qaçırsız?
Bəlkə də, bu dünyanın toruna ilişmişik.
Tələsməyin, tələsməyin!
Sussun həyəcan təbili...
Xeyr!
Dəyişməyibdir bu dünyanın rəngləri!
Məsələn, mənim anam bu dünyada
heç yerə təntiyib-tələsməyir.
Öz ritmiylə fırlanan yumağı əlindədir.
Mənə Yer üzündən söhbətlər edir,
deyir: “Yerin qüdrəti onun sürətindədir”...
Budur, iplər azalır,
əriyir sıralanmış illər kimi birbəbir...
Yumaq nə vaxt qurtaracaq? – bilinmir;
Yalnız anam yumağı əliylə tutduğu vaxt
sönür onun sürəti...
Bu dünyanın
anamın əlində olduğuna sevinirim...
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NƏ ÜÇÜN
GƏLMİŞƏM MƏN BU DÜNYAYA?..
Yalan-palan nağılların
və
çox fərqli cavabların dolaşdığı
bu həyatda,
mənim ruhum üsyan meydanı olar.
Sinəmi düyünlər qara duyğular,
Varamsa, təsadüf sayıla bilməz...
O zaman
nə üçün bəs
gəlmişəm
bu dünyaya?
Ümidlərim param-parça olarkən
getdiyim yol öz-özünə dağıldı.
Mən elə bir insan istəyirəm ki,
Qalxıb fələk ilə vuruşa bilsin..!
Yaxşıların yaxşısı,
uca ruh sahibləri
niyə sevinə bilmir?!.
Gözlərindən qığılcımlar sıçramayır
nə üçün?Külləri təkrar yanır,
Alovlanır könlündəki ocaqlar...
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Mən
Ana Vətənimə köləliyə hazıram!
Qaraguruh olmamışam, olmaram!
Qorxularmı yenməyə
güc tapmaq əzmindəyəm.
Toplayıb var gücümü,
yalanlar yaşadığı
sakit bir yerə deyil,
zülüm-zülüm ağlayan
insanı
xatırladan
gerçəyə
dönməliyəm...
Mən öz savaşlarımı şərəflə aparacam!
Mənim bu həyatla bir işim vardır,
Torpağa dönürəm mən yavaş-yavaş...
Yenidən əvvələ qayıdacağam...
Eləsə,
“nə üçün gəlmişəm mən bu dünyaya”?..
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TELEFON
Hələ də sirli bir dünya varmıdır?
Əsrin qalıqları haraya getdi?
Yoxsa, bu, “rəqəmsal dünya” bizlərin
duyğu dünyasını tamam məhv etdi?
Şəfəq səslərlə sökülür,
Axşam səslərlə gəlir.
Telefon çıxandan bəri
bir-birimizin kölgəsini
görmək üçün dayandıq...
Ruhum heç kim üçün darıxmır,
Bəlkə daha heç vaxt darıxmayacaq...
Biz bir-birimizi itirdiyimizçün
nə görüşə bildik, nə də can atdıq...
Neçə il keçibdir, buna baxmayın,
biz bir-birimizçün darıxmamışıq...
Səni bu gün deyil, sabah taparam,
İstəsəm indi də taparam bəlkə;
telefonumda nömrən var...
Hər gün nəsə baş verir.
Gündəlik qayğılarla
yüklənmiş
insan üçün
telefon çox dəyərlidir...
...İstəyirəm,
o, mənim göz önümdə otursun.
Yenə əvvəlkitək dərdini bölsün.
Gəncləşmək istəyirəm.
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Kədərli gözündən axan yaşları
görmək istəyirəm mən.
Təəssüf ki, bunları
yalnız telefonda eşitdim.
Yaxın insanlar indi
bir-birini görməyə
heç tələsmir.
Sanki
rəqəmə çevrilib
hər şey...
Bəzən
telefon olmadan
sizin üçün darıxaraq
yaşamaq istəyirəm...
Sizin ilə üz-üzə
danışmaq istəyirəm.
Telefonda danışmağa son verək..!
Bu müşkülə
özümüz bir-bir çarə arayaq.
Boş yerə deməmişlər:
“Tez-tez və
çox işlənən
sözlər ölü sözlərdir”.
Əgər belə gedərsə,
Sizin üçün mən necə
və
nə zaman darıxaram?..
(Çevirən: Dos.Dr. Rəsmiyyə SABİR)
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MƏQSƏD CANQAZİYEV
(МАКСАТ ЖАНГАЗИЕВ) –

1992-ci ildə Toktoqul elində doğulub.
2015-ci ildə Qırğız Milli Universitetini bitirib.
Çingiz Aytmatov ad. Gənclər ödülünə layiq görülüb.
“Ürək səsi” adlı kitabı gün üzü görüb.
Uluslararası “Nur borbor” Yaradıcı Gənclər
Akademiyasının üzvüdür.
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FƏRQ...

(Uşaqlıq haqqında)
Ürəklər görmədi, görmədi bəlkə,
düşüncəylə necə qanadlanardıq;
Çimdik qoparardı yaşlılarımız,
ağrımız keçincə, yenə oynardıq.
Ah!
İndisə həyat özü
çimdikləyir ürəyimdən,
Ağrısı indiyədək keçmədi...
Dəyişib canlanır sonralarımız
İndikindən fərqli idi öncələr...
götürüb atardıq bir-birimizi...
Oyunda yıxılınca
ağrımazdı canımız,
indi
fələk
vursa
ayağımızdan,
düşmədən dayanmaq asan deyildir.
Gizlənqaç oynardıq uşaqlıqda biz,
“tez tərpən, yaxşıca gizlən” deyərdik.
Gözüm bağlı olsa da, tapmaq çətin deyildi,
kimin harda olduğunu, duyurdum, elə bil ki!
İndi dörd gözlə belə axtarıb-arasam da,
dostlarımı tapa bilmirəm amma…
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Ondakı hekayə qapandı bu gün.
Qapandı neyçün?..
Sonu bitməz deyə gözləmişdik hey…
Bəlkə də,
çətin yoldan keçdik, bilmirəm,
Ancaq hekayədəki
qəhrəman güclü idi,
Həyat indi bizə ağ-qara gəlir,
Halbuki
bir vaxtlar rəngliydi dünya…
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BU YAZDA
Vüqarlı buludlar tökər göz yaşlarını,
Su damar təzə bitən otlardan, çiçəklərdən;
Yox, bu yaz çox fərqlidir əvvəlinci yazlardan –
Yol gözlədən, çox gözlədən, gec gələn…
Yarpaqlar da aynadır… yerdə yatır aynalar,
Yaşıl otlar boy atır göyə doğru,
Körpələrə görə bu yaz fəslində,
Kiminə görəsə son fəsildir bu…
Bu yazda da səslənir arılar və bülbüllər…
güllər nazla oynayar…
Bir ürəkdə həsrət çalınar, həsrət…
Bir ürəkdə eşq şərqisi oxunar.
Yenidən cana gələr sevdalanmış ağaclar,
Budaqları meyvədən dolub-dolub, sallanar.
Bu yaz vaxtı da sevib yenə kimsə kimisə,
Bu yazda sevinəcək ürəklər çiçək-çiçək.
Diləklər öz üzünü məzarlara tutarsa,
Kimlərinsə yenə də, yeri göynəyər, durar…
Zamanı və şərabı birgə dadıb, udaraq,
Kimlərsə on səkkizə qədəm basar bu yazda…
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***
Büdrədim, yıxıldım bir neçə dəfə,
gücsüz gəlmək istəmədim meydana
həm də,
canım özü-özündən alovlanıb, yanarkən,
sevib-sevilərək mən, həyat eşqiylə doldum.
Yanımda aydın sabah bircə dəfə doğsa da,
aldandım dəfələrcə,
gəncliyimdən götürdüm,
Dünyam daralıb mənim, ürəyim parçalansa,
İnsanları sevərək, işıq tərəfə qaçdım.
Sınıqları zirvədən aşağı atsalar da,
qırılmadım mən əsla,
qalxıb, yenə yarışdım,
Yıxılmaqla daha da gücləndim,
bir də qalxdım,
Aldandığım həyatdan yeni təcrübə aldım...
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HƏKİMƏ
Yerindəmi ürəyimin vuruşu?
Bir baxışdan canım ağrıyar, dinməz...
Əgər məndə hər şey yolundadırsa,
Həkim, düşün o vaxt: ürək nə istər?
Bəzən bir təsəlliyə açılar çiçəyimiz.
İnkar edə bilmərəm, çəkdiyiniz zəhməti
Sapsağlam olsun deyə belə dərdli ürəyə
Cərrahmı bıçağını işə salacaq, yoxsa?
Qırılan kəmiyə çarə var, əlbət,
Bilirəm, həkimsiz, çox şey bilirsiz,
Lütf edin, söyləyin: sözdən yaralı,
ürək qırıqlığı sağalacaqmı?..
(Çevirən: Ümid NƏCCARİ)
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MƏHƏBBƏT KASEİNOVA
(МАХАБАТ КАСЕИНОВА) –

25 avqust 1985-ci ildə Narın bölgəsinin
At başı elinin Taldı Suu kəndində doğulub.
2009-cu ildə MANAS Universitetini bitirib.
Hazırda İssık Göl bölgəsinin Ton elinin
Bokonbayevo kəndində əmək
fəaliyyəti ilə məşğuldur.
“Yolda” adlı kitabı gün üzü görüb.
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XATIRLA MƏNİ
Yenə xatırlayaq bir-birimizi,
Səni sevməməkdə qına sən məni.
Baxma, çox uzağıq bir-birimizdən,
Qəlbim yanındadı öncəki kimi.
Yenidən sev məni, mən də sevəcəm,
Canımdan keçərəm yolunda sənin.
Qabaqlar qorxardım səni düşünəm,
İndi təkcə sənsən könlümdə mənim.
Daha olan olub, keçən keçibdi,
Qınaqdan əl çəkək, üzməsin bizi.
Mənim adım qonsun dodaqlarına,
Yenə xatırlayaq bir-birimizi...

BİR ŞAİRƏ
Aralı gəzirdim səndən, bilirsən,
Yanaşı getməkdən lap çəkinirdim.
Uzaqdan həsədlə baxsam da sənə,
Üz-üzə gələndə yol dəyişirdim.
Gizlin izləyərdim səni həmişə,
Bəzən sözün mənə çatmırdı, qəti.
Kimsə həvəslidir təzə geyimə,
Sənəsə uğurlu şeir gərəkdi...
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Sənin üst-başına fikir verərdim,
Xəbərim yox idi qəlbində nə var..?
Səni bir avara adam sanardım,
Deyərdim, il boyu kasıb yaşayar.
Çirkli köynəyini görüb deyərdim,
Zalım itib-batır kir-pas içində...
Mən hardan biləydim, ah, sənin kimi
Təmiz adam yoxmuş Yer kürəsində.

YOLDA
Nədənsə, qəlbimi tərk etmir kədər,
Şəklinə baxıram
gözləri yaşlı...
Qoşa gəzdiyimiz yollar boyunca
İzini gəzirəm mən başıdaşlı...
Yollar yerindədi, çarəsi nədi,
anlamıram səni aparıb necə..?
Yollar anlasaydı mən çəkənləri
qaytara bilərdi səni bir gecə...
Yaralı quş kimi vurnuxuram hey,
qəlbimi sürüyür qarlı küləklər.
Bizi ayrı salan bu yollardısa,
razıyam, burdaca qalım ömürlük...
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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EYNƏN SƏNİN KİMİ...
Heyrətlə baxıram oxşarına hey,
gözləri, gözləri, gözlərin kimi.
Ancaq o gözlərdə sənin sevdanı
söyləyən od-alov yoxdur, elə bil.
Baxışlar, baxışlar eynən səninki,
səsinə bənzəyir elə səsi də.
Eynən səninkidi gülümsəməyi,
oxşayır “əlvida” söyləməsi də.
Rastımıza oxşar adamlar çıxar –
Qarşımda dayanıb eynən sən kimi.
Ancaq qəlb deyilən ayrı aləmdi,
O məni sevəmməz sən sevən kimi...
(Çevirən: Əkbər QOŞALI)
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MELİS MAMATCANOV

(МЕЛИС МАМАТЖАНОВ) –
1992-ci ildə Oşun Qara Suu elinin Canı Arık kəndində
doğulub. Ali təhsilini doğma Oşda alıb.
“Anamın alması” adlı şeirlər kitabı gün üzü görüb.
“Nur borbor” Yaradıcı Gənclər Akademiyasının üzvüdür.
“Beş şair” müsabiqəsində və “Colon Mamıtov”
Fondunun düzənlədiyi festivalda I yerə layiq görülüb.
“Sancıra” radiosunun seçimi ilə “2014-cü ilin ən yaxşı
şairi” olub. Hazırda Oş Dövlət Universitetinin
“Nur” qəzetinin baş redaktorudur.
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QIŞ FƏSLİ
Həm titrədir həm də sıxır əli qış,
hər canlıya soyuq hökmü bəlli qış;
Xırçıltısı hər tərəfdə duyuldu,
geyinib yun corabını gəldi qış.
Gün işığı yerə enməz burada,
soyuq rüzgar türkü söylər bu ara;
Donub qalmış göyüzüylə dərdləşib,
ev bacası çəkməkdədi siqara...
Tufan qalxıb, qar dolub hər dalana,
çılın-çılpaq bədənləri hey qucur.
Xizək sürüb əylənən şən uşaqlar
yorulunca ocaq çatıb, oturur.
Qan-yaş töküb öz ömrünə qıyammır,
qarlar ərir qucağımda günbəgün...
Çadırlara sığınan buz salxımlar,
damla-damla sırğa kimi tökülür...
Şaxtanı yox, qışı sevən adamam,
gözəllikdi – şeir deyib yazaram.
Gizlənibdir təmizliyin altında,
gəncliyimi
qar kürüyüb
araram…
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ANAMIN ALMASI
“Yaxşısanmı, qurban olum, övladım,
Yoxsa səni ayırdımmı işindən?”
O dedikcə “mən sənə nə göndərim”,
Sevgin bəsdi! – Bir səs gəlir içimdən.
Həyəcandan xalatı tərs geyərsən,
“Oğlum..!” deyə keçər sənin günlərin.
Dünyadakı şirniyatlar içindən
önə keçər sənin yavan çörəyin.
Hisslərimə nizam verdi ovqatın,
Göndərdiyin yarıb gəldi buludu.
Güzərana dəyər qatdı sovqatın,
Quru ərik, təzə balın, qurudun...
Həsrətindən yanağıma yaş endi,
damağımı şorban ilə çağ etdim.
Əllərinə toxunmuşdu, anacan,
almanı da heç yumadan dişlədim...
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TƏPƏCİK
Ayaqyalın gəzmişəm bu torpaqda,
Tamarzıtək atmışam hər addımı.
Evimizin qarşısında bir təpə –
Bu təpəmi, ya hamilə qadınmı?
Nəğmə deyir otlarına yağışlar,
Fal daşına yazılıbdı qədərim.
Büklüm-büklüm yollar yatıb üstündə,
Ya qırışıb sir-sifəti,
deyərdim...
Güc-qüvvəti nəfəs ilə yoğrulub,
Qoy kənd bilsin bu təpəcik mənimdi.
Gendən baxsan – otlar qoyun sürüsü,
Ya da ərik sərgisidi çöl indi...
Yarışıb da bu zamanla, rüzgarla,
Uşaqlığı gözlərimə çəkəm, ah...
Həsrətinlə uzaqlarda gəzincə,
Qucağında yaşlanaydım, təpəm, ah...
Naxışlanar şeirlərim səninlə,
Hər sabahda surətini görəcəm.
Mən səninəm, bu da sübut, ölüncə,
Məzar olub bir parçana dönəcəm…

127

КЫРГЫЗ ЖАШТАР ПОЭЗИЯСЫНЫН АНТОЛОГИЯСЫ

BOMBALAR PARTLAMASIN
İnsanlar ürpənir öz kölgəsindən,
Nədi bu zalımlıq, zalımlar, bunca?!
Yaralı torpaqlar, – nolar, demirmi,
Dünyanın ürəyi qəfildən yatsa?
Hər gün doğan Günəş yerdə qan görür,
Torpağa gömülən neçə can görür.
Uşaqlar unudub oyuncaq nədi,
Göz açıb dünyanı bağrıqan görür…
Gözümüzə qanlar sağılar oldu,
Duyduğumuz nəğmə ağılar oldu.
İnsan ömrü nədi – bir kağızdımı? –
Yanıb, çuxurlara dağılar oldu!..
İnsanı görəndə insan qorxmasın,
Bozqırda ürkmədən atlar otlasın.
Nə tüfəng havadan güllə yağdırsın,
Nə də ki, yerlərdə mina partlasın.
Tüfəngin gülləsi özünə dəysin,
Bombanın qəlpəsi özünə dəysin.
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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MİRLAN ALTIMIŞOĞLU

(МИРЛАН АЛТЫМЫШ УУЛУ) –
1992-ci ildə Narın bölgəsinin Koçkor elində
yerləşən Çolpon kəndində doğulub.
2016-cı ildə Qırğız Milli Universitetinin
Filologiya fakultəsini bitirib.
Uluslararası “Nur borbor” Yaradıcı Gənclər
Akademiyasının üzvüdür.
“Sevgiologiya” (“Süyologiya”) adlı şeirlər kitabı
gün üzü görüb.
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HİSSLƏR
Uşaqlığım maraqlıydı,
Ötüb keçən şən qızları görürdüm;
Tələbə vaxtlarımda –
Sənə aşiq olunca, həyat yeni rəng aldı,
sevgin ilə dəyişdim.
Sənin ilə ürəyim həyəcandan əsirdi,
bilirsən, var gücümlə, hey sənə can atardım.
Görüşümüzdən öncə, nə gizlədim, dişimi,
sən bəyənəsən deyə, düz üç dəfə yuyardım.
Hisslərimi saxlaya bilmərəm, qəlbə sığmaz!
Allahım, o zamanlar necə də ağılsızdım.
Bəlkə də bəyənərsən, xoşuna gələr deyə,
Üzərimə anamın ətrini çiləyərdim...
Çaylar kimi nazilir, incəlir hissiyatım,
dönüb, xatırlayanda görüşdüyümüz günü;
On gündə bircə dəfə su tanıyan saçlarım,
elə görüş günündə yuyunardı, doğrusu...
“Gəl, görüşək” yazdığım məktub cavablananda,
Sanki içim şennənir, hayıl-mayıl olurdum.
Qardaşımın tərliyi böyükdü ayağıma,
Bəzən başım qarışır, atıl-batıl olurdum...
Məktəbdən dönüş vaxtı, mən səni gözləyərək,
durardım böyük yolda... böyükdü həyəcan da...
Günəşi qucmaq qədər güc duyardım özümdə,
Kitab dolu çantamı çiynimə aşıranda...
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ŞAİRİ TANIMAQ...
Kimə bənzər şairlər,
Dünyaları nə rəngdir?
Sevgilisi kimi də
Şeirləri əzizdir.
Sirdaşı dağ-daş, küçə,
Həsrətlərə öyrəşər;
Qarışqanın qulağı
Gülüşünü eşidər...
Qızlarının saçıtək,
Misraları da hörər.
Gözləriylə görməzlər,
Könülləriylə görər...
Qulaqları
maşallah,
Göyləri də soraqlar.
Çəyirtkənin ürəyi
Necə vurur? - duyarlar...
Dünyaya gətirsə də
öz doğmaca anası,
Bir qarında yatmıştək,
torpaqla da var bağı.
Döşəyidir yaşıl yer,
göyün üzü də yorğan;
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Şairlərin könlünə
sığar, dünya da sığar...
Gecələrdir sirdaşı –
ovqatını soruşar...
Darağıdır sərin meh –
saçlarını oxşayar...
Başqaları baxsınlar,
evində var güzgüsü;
Şairlərin özünə,
ayna olar göl üzü...
Dünya malı demədən,
uzaq durar hər şeydən;
Düymə qədər doğruyçün,
keçər, dağdan da keçər...
Bir görərsiz qələmdən,
şeir damlar – bal dadlı.
Baş qoşsa, bir qələmlə
mum eyləyər dağ-daşı.
Xarakteri bəzən sərt,
bəzən də çox yumşalar.
Sevgisi var qəlbində –
dörd mövsümdə gül açar...
Yüzillərcə yaşayan
dağlar
dostdu şairlə...
Saf eşq, həsrət, məhəbbət,
bir doğulub şairlə...
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Ömür Yolu bəs necə
çoxalır və azalır?.. –
Gücü yetməz ölümün, –
yaşayacaq yazdığı..!
Şair kimdir? – bir düşün, –
Bu dünyası hədiyyə...
Bir dadımlıq sevgiyçün
verir canı əcələ...
Fəlakətlər ötüşsün,
Şair gəlir dünyaya...
Hey yükləyər ağlıma,
peşmanlıq var nə qədər...
Başqasını axtarma,
ağıllı ol, zalım qız,
Nə taparsan, söylə, nə,
sevməməklə şairi?..

DƏLİ OLURAM...
Sənin ən biganə vaxtlarında mən,
sevgi etirafı edirdim tez-tez.
Cibdanı çevirib, o üz-bu üzə,
tezcə restorana yollanardıq, hey.
Kölgəntək izləyib, yerlə sürünüb,
Bayramlarda dəstə güllər verirdim.
Teatr, konsert, kino... – şəndi günümüz,
Arxandan qaçaraq, axır evləndim.
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Evləndik, əvvəlki adam olsam da,
bir dəfə yeməyə çıxmadıq belə...
Dəli kimiyəm ah, hələ üstəlik,
bircə gül almıram bayramda belə...
Hədiyyələr versəm, bu gün durmadan,
dadı-tamı gedər, israf sayılar.
Sənə indilərdə hədiyyə alsam,
bəlkə də, bir başqa anlam tapılar...
Maaşı özümə xərcləmərəm heç,
Sənə köynək alım deyə çıxaram.
Tale dəyişdirən qərarlarımla
Evin kirəsini ödəyib, qallam…
Diqqət! Əksikləri dolsun, istərəm,
Maaşı calaram maaşa, çatmaz…
Canıma qor dolur, gül alammıram,
Un, çörək, şəkərsə... almasam, olmaz…
Bir bəhanə edib ata-anamdan
Pul alıb qaçıram bazara sarı;
Sənə ətir almaq istərdim ancaq
Evə güzgü, sabun alıram, yarım…
Sənə almasam da hər dəm hədiyyə,
Dəli olmuşamsa, vardır bir səbəb!
(Çevirən: Ümid NƏCCARİ)

134

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

NARSULUU QURQUBAY

(НАРСУЛУУ ГУРГУБАЕВА) –
17 noyabr 1979-cu ildə Oş bölgəsinin
Qara Suu şəhərində doğulub.
Oş Milli Universitetinin Qırğız filologiyası fakultəsini,
habelə Moskvadakı M.Qorki ad. Ədəbiyyat İnstitutunu
bitirib. Azərbaycanda Mikayıl Müşfiq ödülünə layiq
görülüb. “Göz muncuğu” və “Uzaqdakı az işıq”
adlı kitabları gün üzü görüb. Şeirləri rus,
ingilis dillərinə və qardaş türkcələrə çevrilib.
Hazırda Moskvada yaşayır.
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BAKI ÜÇÜN ŞEİR*
Yaxşı gördüm, yaxın gördüm mən səni,
Sən, ey dəniz rəngli, küləkli şəhər..!
Eşqin dalğalanır rüzgarlar boyu,
Şərqin söylənilir neçə dillərdə...
Dəniz şərqisini zümzümə edən,
Yolun – dəniz, dümdüz göyə bağlanar.
Sıyah gecə, zülmət və üzüntüdə,
Dəniz səni varlığıyla qucaqlar...
Mən səninlə dəniz olub, dəyişdim,
Qəlbimdə özgürlük eşqi oyandı.
Göz yaşından, sorunlardan doysan da,
Sevdim sənə doğru gələn yolları...
Sevdim və
doğmalıq duydum mən sənə,
Sən, ey dəniz rəngli, rüzgarlı şəhər...
(Çevirən: Əkbər QOŞALI)

* Şair bu şeiri “Qəlbdəki və qələmdəki Qarabağ” layihəsi çərçivəsində ilk dəfə Bakıya səfər etdikdən (4-9/
VI/2016) sonra yazıb.
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ANAM AYKANA
Bilirəm, ana, bilirəm, fəsilləri səhv saldım,
Getdiyim yolu, haradan gəldiyimi unutdum.
İnsan olmaq çox çətinmiş.
Qadın olmaqsa yüz qat
artıq çətinmiş. Bilirəm.
Lənət almasın ruhum!
Dilərdin ailəm olsun, olum xoşbəxt, firavan,
Sığınmışam öz içimə, bir kimsəni üzmədim.
Qarşılıq gözləmirəm ta, yorulmuşam, anacan,
Odur ki, şikayətçiyəm taleyimdən... gülmədim.
Bircə “neyçün, niyə?” deyib sorma
məndən, can ana,
Həyatın sənə qaranlıq tərəfini tərpətmə...
Ağrıya ağrı, dərdə dərd, kədərə kədər qatan,
xətalar sorur qanımı... yaram üstə duz səpmə.
Bu fani dünyanın müsafiriyik,
Dünyamız da fərqli, fikirlər fərqli...
Sənin duaların işıq selimdir;
Yanılmağın özü də bir naxışdır,
Yanılmaq – həyata özgə baxışdır...
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***
Bu həyat... Geniş bir tarladan
dönüb şəhər oldu... Keçid oldu.
Arada sönmüşdü ürəyimdəki “tunel işığı”
məni çağıran, mənim səslədiyim o ağ işıq.
O ağ işıq ürəyimdə sönən andan
Özüm də öləzidim.
Pəncərədən mənə boylanan gözlər
gözləyir, özləyir və izləyirdi...
Burdakılar qaranlığa alışmayıb,
başqa işıq axtarmağa getdilər...
O gedənlər bəlkə də mənə yad idi,
Bəlkə də sönük işıq bəsimdir mənim, bəsim.
Qaranlıqda özümü arayıb, qurdaladım,
Tanrı oxşamadı alnımı mənim,
Mən də ona yaxın ola bilmədim...
Bildiyimdən çoxdu bilmədiklərim,
İşığı kəmləri görüb, dərk etdim.
Yanılıb azdığım o köhnə küçə,
Bu gün məndən daha təcrübəsizdir…
Kədər çökmüş bu yollar
Çox fırtınalar görüb, necə buludlar qovub;
Söykənib səssiz illərə,
Məni görür, görmədiyim əsrlər...
Söykənib işığı sönmüş illərə,
Bizi görür, görmədiyimiz əsrlər...
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***
Xəbərsiz və dəvətsiz gəlmişəm, dostum,
Evinizə gələn yollar rüzgarlıdı.
Gəlmədiyim günlərdə də,
sarı payız, yaşıl yazla,
ara-sıra yad etmişik
adını,
Uzun sözün qısası,
Bir gecə
səninlə söhbət etməyi
çox diləmişdim.
Dərdimi, ağrımı süfrətək açıb,
köksümdən kədəri
qovmaq istədim...
Və yanına gəldim.
Otur, dostum, otur, bir dayan, görüm.
Atımı qarşılama, acımaynan halıma
nə də heç üzülməynən...
Mən əzabı saçında gizlədən bir sərsəri,
Eh, mənim dərdlərimi örtsə, torpaqlar örtər;
Təkcə qara torpaq olar ağrılarıma acıyan...
Həyat dediyin budur... Elə mən də eləyəm,
Heçlikdən baş alıb gəldiyim yolda,
Mən özüm də, varlığa dönüşən bir yoxluqdum…
Tikan kimi diləyimi çox görən,
diləyimi yamanlayan,
diləyimi görməz olan, gözlü həyat
mənə soyuq divar oldu – daş divar.
Otur, dostum, bu gün heç haytalanma,
Ortamızda bir tonqal çat, alov göyə yüksəlsin;
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Səmimiyyət donu geysin bağça-bağ.
Otur, dostum, sözlərimə diqqət elə, amandı.
Yəqin sən də zaman-zaman xatırlardın adımı,
Bir gecəlik söhbəti diləmişdik nə vaxtdı...
Ah, o səsin! – Fəsillərin musiqisi…
Ah, o evin! İndi övladından yaraşıq almış…
Bəxt olub yuxuya gələr bu yolda,
Cocuğunun cızma-qara dəftəri..
Cocuğunun hələ dümağ dəftəri...
		
***
Günəş doğur sən yaşayan səmtdə,
Günəş ölüb, mən yaşayan tərəfdə.
Günəşi qarşılamaq adətindir, bilirəm,
Amma qəlbimdə qəmdir Günəşin qürub anı...
Doğu... Batı... aralığı bir əsr..!
Mənim dünyam iki yerə bölünüb…
Yaradana döndərdim kürəyimi
Yaradantək yapayalnız göründün...
Niyə bir payız günü çıxar oldun qarşıma?
Və üstümə töküldün qarla yağış qarışıq?
...Bu dünyanı ayırmadan yaşar yaxşı adamlar
Düz dediyin dünyamız əyrilikdən pay alıb...
Sən varmışsan mən yaşayan dünyada,
Bir ömür gecikib, axşama düşdüm,
Bağışla, sən günahlardan arındın,
Ey, mənim arınmış, saf günahkarım,
Yaradana döndərdim kürəyimi
Yaradantək yapayalnız göründün...
(Çevirən: Dos.Dr. Pərvanə MƏMMƏDLİ)
140

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

NURİZА ÖMÜRBAYEVA
(НУРИЗА ӨМҮРБАЕВА) –

19 sentyabr 1985-ci ildə Calalabadın
Toktoqul kəndində doğulub. Qırğız Milli Universitetinin
Qırğız filologiyası fakultəsini,
habelə Moskvadakı M.Qorki ad. Ədəbiyyat İnstitutunu
bitirib. Onun “Ay mənim sirdaşımdır”
(“Ay menen sırdaşuu”) adlı kitabı gün üzü görüb.
Qırğız Respublikası Milli Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Hazırda Türkiyədə yaşayır.
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ÜRƏYİMƏ
Gecələr ötdü, ah... Unuduldummu? –
Hər şeymi silinir xatirələrdən?..
Bir sevgi dünyası qaldı geridə,
Bir sevgi dünyası başlarmı, görən?
Səssizlik istədin, mən heç susmadım,
Bağışla sən məni, həssas ürəyim!
Bir eşq cəfakeşi neynəyə bilər? –
Sənintək yorğundu arzum, diləyim...
Həyat bizə çox boş göründü, heyhat,
Başqaları kimi ola bilmədik.
Dünyaya pəncərə aralasaq da,
İlin sonu gəldi...
Əlvida, gənclik..!
İlin sonudur bu... Hardasan, sevgi? –
Axşam düşən ömrə... düşürəm mən də...
Ürəyim içində öldü birisi,
Xatirəyə dönüb yaşayır bəlkə...
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BİR ŞEİRİN DAVAMI
Həyatının kəsdiyi ağır cəzaları gör,
Necə yanlış olarmış atdığın hər addımın.
İndi məni düşündürür
keçmişdə mənə görə
yanılan insanların suya düşən yığvalı...
Keçmişimdən silinməyən bir söz qaldı, İlahi..!
Cahillərin üzündən atəşdən köynək geydim.
Dünyaya qadın kimi göz açandan bu günə,
Qadınlara çiləmi verdim yoxsa, İlahi?
Ölçüb biçdim, öz-özümə tərəzimi yoxladım,
bəs niyə mən özümü haqlı saya bilmədim?
Bəzən gülər, bəzənsə ağlar qalar gözlərim,
uzun incə yolların yolçusu oldum artıq...
Keyfi də, kədəri də çoxdur mən gedən yolun,
Sonuna hansı günü yazıb, qoymuşdur qədər?
Mərhəmət görməyincə, ağladım və ovundum,
Üz çevirə bilmirəm insanlara, neynəyim?..
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***
Qar yağmışdı axşamdan yol boyu şamlıqlara,
Yol yoldaşım həm xətam, həm də ki, bəxtim idi.
Səssiz-səmirsiz duruxub, oturduğum yer isə
Mənim həm çuxurumdu, həm də ki, təxtim idi.
Bəs Sən? – Yuxularımda aldığım butamdınmı?
Gümanlarım hardaydı? Ağlım harada qaldı?
Dumanlı bir axşamda ömrümə həkk olunmuş
Sisli gələcəyimi təqdim etdin sən mənə.
Yolda qalıb, yolumu aradığım günlərdə
Kimlərin yadına düşürdüm ki mən?
Bir kimsənin qalmadığı dünyamda
təkcə sənin dayanıb, qalmağını dilədim...
Qar yağmışdı axşamdan... sisli yol boyu şamlar,
Can yoldaşım
həm xətam, həm də ki yığvalımsan.
Suçlara və ümidə məhkum qalmış taleyin
bir şeirə daşınmış ağrı-acısıdır bu...
(Çevirən: Dos.Dr. Pərvanə MƏMMƏDLİ)
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NURQIZ RISKULQIZI

(НУРКЫЗ РЫСКУЛ КЫЗЫ) –
1991-ci ildə Narın bölgəsinin Ağ talaa elinin Ağ qaya kəndində doğulub. Həmin kənddəki Asaanalı Abdraimov ad.
orta məktəbdə və Bişkekdəki 87 saylı litseydə oxuyub.
2014-cü ildə Hüseyn Qarasayev ad. Bişkek Humanitar
Universitetinin Qırğız filologiyası fakultəsini bitirib.
“Nur borbor” Yaradıcı Gənclər Akademiyasının üzvüdür.
2011-ci ildə “Şeir, səni sevirəm”
adlı kitabı gün üzü görüb.
“Obon” və “FabulaPress” qəzetlərinin müxbiri,
T.Abdumomunov ad. Qırğız Milli Akademik Dram
Teatrının şöbə müdiri,
“Mədəniyyət, Tarix, Dil” televiziya kanalının
“Teatr və səhnə” verilişinin aparıcısıdır.
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ŞEİR DEMƏYİMİ GÖZLƏRDİ ATAM…
O vaxt dünyam dolu idi, ən azı,
İndi isə ağrı-acı, nə yazıq!
Dəyərliydim,
zaman vardı hər kəsə,
Atam da öyərdi “saf qızım” deyə.
O zaman həyatın dərd-qəmi yoxdu,
Geri gəlməz... Ürək alov-oduydu.
Vardı televizor, radio vardı,
Amma atam məndən şeir alardı.
Mən şeir oxusam kefi açılır,
“Qızım, sən yaz-yarat, durma” deyərdi.
Oydu qoruyanım, arxam-dayağım,
Bağrına basaraq tumarlayanım.
Xırda-para hər şey üçün ağlayıb,
Sarılardım ona, bərk qucaqlayıb.
İndi sevinirəm yuxuda görsəm,
Tanrıdan atamçun cənnət istərəm;
Onsuz elə yorğun, halsız, solğunam...
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TƏKCƏ ANAM MƏNİ TƏRK EDƏ BİLMƏZ
Saçımı darasam, daramasam da,
Aynaya baxsam da, heç baxmasam da,
Təkcə anam məni tərk edə bilməz,
Təkcə anam məndən üzün çevirməz.
Paltarım təzədi, yoxsa nimdaşdı,
Həyatımda qışdı, ya da bahardı,
Təkcə anam məni hər halda sevər,
Təkcə anam mənim dərdimi bilər.
Pul-param var, yoxdu – nə fərq eləyər?
İşıq ya qaranlıq olsa bəxtimdə,
Təkcə anam yarı yolda buraxmaz,
Başıma dərd-bəla gəlsə də, atmaz.
Pis, yaxşı neyləsəm keçəcək yenə,
Qıymaz mənə, onun üçün körpəyəm.
Hər işə həqiqi dəyəri verən,
Anama nə desəm, azdır, nə desəm.
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ANA HAQQINDA BALLADA
Yadımdadı, imtahanlar bitmişdi,
Saatlarca avtobusu gözlədim.
Yazıydı, mən nazik paltar geymişdim,
Gurşad yağdı, əməllicə üşüdüm…
Dayanacaq tutmayırdı adamı,
Getmək olmur, yağış güclü yağırdı;
İtələyir bir-birini hər yetən,
Bir-birinə kimsə dönüb baxmırdı.
Avtobus bir azdan gəldi, doluydu,
Tezcə mindim, ən arxada yer vardı.
Bir qadın da mindi bizim maşına,
Qucağında gül körpəsi yatırdı.
Düz yanımda oturdu yol yoldaşım,
Yağış yaman islatmışdı qadını;
Amma gözü sevgi ilə baxırdı,
Jaketinə bürülüydü balası.
Hey ağladı körpə bütün yol boyu,
Dayanmadan anasını incitdi.
Gənc ananın üzü necə gülürdü,
Onu görüb qəlbim başqa cür atdı.
Bu anadır, üşüməyə razıdır,
Xoşbəxt olar, təki gülsün körpəsi.
Heç bir şeyi anlamayan, bəxtəvər
uşaqlığım yada düşdü, bax indi… –
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Hamıdan çox ərköyündüm o zaman,
İncidərdim, hey anamı yorardım.
Nə istəsəm atam mənə alardı,
Göy üzünə – Aya əlim uzardı...
O vaxtlardan söhbət açmaq istərəm –
Xatirədir keçmişlərin açarı...
Əsib-coşan zaman anam, nəhayət,
Atam yenə mənə qucaq açardı...
Anam, atam – ən dəyərli yaxınım,
kimlərləsə əvəz olmaz canlarım;
Qanad gərib, geniş qucaq açaraq,
qoruduz nə qədər məni yağışdan…
Düşünürəm, fikirliyəm indi mən,
Kənd qoxusu əsib gələr uzaqdan...
Uşaqlığım keçən evə həsrətəm,
Üşüyürəm hələ yağış altında...
Əvvəl-axır son bulacaq həsrətim,
Qovuşaram darıxdığım kəndimə.
Məni dostu bilən dərdi, möhnəti,
Yarı yolda qoyub burdan gedərəm...
(Çevirən: Dos.Dr. Təranə TURAN RƏHİMLİ)
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ÖMÜRBEK AZİMBAYEV
(ӨМҮРБЕК АЗИМБАЕВ) –

1988-ci ildə Batken bölgəsinin
Kadamçay elinin
Kötörmö kəndində doğulub.
Uluslararası “Nur borbor” Yaradıcı Gənclər
Akademiyasının üzvüdür.
Bir şeir kitabı gün üzü görüb.
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***
Əlini uzatdın, baxışlar yayğın,
Yoxdu bu gecənin qiyməti, yoxdu.
Tor qurdun beləcə könül şəhrimə,
Daha səndən özgə söhbəti yoxdu.
Bir rəssam əsəri olsaydı ömrüm,
Süslənərdi sənli duyğularımla.
Şeirlər qoşsaydım, kəlmə yerinə
Özün boylanardın misralarımdan...
Səs-səsə vermişik, sanki bir şeirin
Bənd-bənd misralarda sözü çulğaşır.
Sən dünyanı gülə tutduğun üçün,
Mən də öz ruhumu sənə tapşırdım...
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***
Bu gün bitmək üzrə bir işim vardı,
Sabah bitirərəm, – deyə boşladım.
Sabah olunca da bitmədi işim,
Sonra yetirərəm, – deyə boşladım.
Verəcək də vardı, alacağım da,
Qaçmır, alarsan də, – deyib dayandım.
Demişdim verərəm verəcəyimi,
Vermədim, olanı yeyib oyandım.
Xəyallar qurmuşdum, hədəfim vardı,
Nələr gözləyirmiş qarşıda məni...
Nəfs, səbirsizlik, bir də tənbəllik –
Üçüymüş həyatda demə, düşmənim.
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ƏFV
Tələskənlik köhnə xasiyətimdi,
Bir dostu küsdürdüm bu gün özümdən.
Ah kobudluq... iynə udmuş kimiyəm,
Dostun etdikləri gəldi gözümdən.
Başı ağrısaydı dərman tapardım,
Beli ağrısaydı – qulluğundaydım.
Bir qəlb ki qırıldı, məlhəmi yoxdu,
Gör, mən nə sayırdım, fələk nə saydı..?
Boynum həqiqətə qıldan incədi,
Bircə yolum qalır – o, etirafdı!..
Məni əfv et! – deyə bir məktub yazsam,
Görən əfv edərmi? – axı o haqdı...
Küyə gedib, kimlər xəta yapmadı? –
Bağışlamaq da bir Tanrı lütfüdü.
Küsən könüllərin, qırılan qəlbin,
Dəvası əfv adlı insaf görküdü…
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ÜRƏKLƏRƏ MƏLHƏM OLMAQ İSTƏRƏM
Anlayanlar bilər nədi bu həyat,
Dünyanın sonu yox, – deyənə yadam.
Mən təqva sahibi olammasam da,
Mömin olduğuma ürəkdən şadam.
Acı sözdən qoru dilimi, deyib,
Dua eləyərəm hər səhər-axşam.
Bir könül incidib, bir üz küsdürüb,
Sonra hansı üzlə şeir yazaram?..
İraq olsalar da biri-birindən,
Təmiz könüllülər yaxındı qəlbən.
Yaman göz, yaman söz dəlib qanadan
Ürəklərə məlhəm olmaq istərəm.
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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RISGÜL İZATOVA

(РЫСКҮЛ ИЗАТОВА) –
13 may 1994-cü ildə Narın bölgəsinin
Koçkor elinin Tendik kəndində doğulub.
İşenalı Arabayev ad. Qırğız Milli Universitetini bitirib.
Uluslararası “Nur borbor” Yaradıcı Gənclər
Akademiyasının üzvüdür.
Hazırda jurnalistlika və
pedaqogika sahəsində çalışır.
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YENƏ MƏNİ GÖZLƏRMİSƏN?..
Könül əgər qırılarsa, düzəlməz,
Görməz olar... bütün yollar qarışar.
Gül üzündən göz çəkməyi bacarmaz,
Başqasıyla ağıl necə barışar?
Qaş çatılı, ürək üzgün, həvəs yox,
Bu hal ilə deyin necə yaşaram?
Çox adamın eşqinə mən susqunam,
Qayğıların ağuşunda çaşaram.
Əsil adam, dinlə mənim sözümü,
Xoşbəxtliyin üçün əngəl olamam.
Yaraşıqlım, yox bu eşqin çözümü,
Özgəninəm, gəlib səndə qalamam.
Yenə məni gözlərmisən hələ sən?..
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ÇIRPINTI
Gün işığı pəncərədə sınaraq,
Gülə-gülə oxşadı gül üzünü.
Bu gün səni düşünərək söylədim:
“Bu sabah o neyləyibdir?..” sözünü.
Olar-olmaz nələrəsə sıxılıb,
Ola bilər qayğılıdı əhvalın;
Baxma, başım olmazlara qarışdı,
O gün-bu gün dildən düşmür heç adın…
Günü-gündən artır sənə həsrətim,
Könlümdəsə tasalarım daşır, hey...
Gərçi qədər məni rahat buraxmaz,
Səni görmək arzusuyla coşur, hey...
Görüşməyə umutlarım can atar,
Gecə-gündüz könül sızlar... kədərli.
Sonsuzadək davam edər bu istək,
“GƏL” deməyin yetərlidi, yetərli...
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BAĞIŞLA
Hökmünü sürdürür, haqq da eləyir,
Hüzünlü hisslərim köz ürəyimdə.
Səndən əl çəkmərəm, lap belə olsun,
Olsun başqa biri öz ürəyində...
Bezdirdi içimin iztirabları,
Məni yalqız qoydu bu istilası;
Mənim misralarım qan ağlamaqda,
Ümidi parlatdı eşqin cilası…
Ağlaram, duyduğum dilimə gəlməz,
Qarşılıqsız sevda önünə gəlməm.
Sizdən əfv dilərəm, ey şeirlərim,
Neynim, o adamı unuda bilməm.
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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SADIRBEK TURDUBEKOĞLU
(САДЫРБЕК ТУРДУБЕК УУЛУ) –

1994-cü ildə Narın bölgəsinin At başı elinin
1 May kəndində doğulub.
Qırğız Dövlət Universitetinin
Filologiya fakultəsini bitirib.
Uluslararası “Nur borbor”
Yaradıcı Gənclər Akademiyasının üzvüdür.
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UŞAQÇÜN OYUNCAQ OLMAQ İSTƏRƏM
Adam deyil, dirək ola bilsəydim,
yıxılan adama bir aman üçün.
Yanıb yaxılardım, atəş olardım,
fırtına zamanı donmaman üçün.
Əgər dağ olsaydım, uca Tanrıya,
Şikayət edərdim mələkərindən.
Amansız düşmənlə hey vuruşaraq,
Mehriban ellərə sığınardım mən.
Onlar böyüklərə örnək olurlar, –
Uşaqlar dünyada qanadım, qolum...
Zərif əlləriylə tutsunlar deyə,
İstərdim onlarçün oyuncaq olum...

CAN VƏ BƏDƏN
Bir gün gələr,
öz üzümü öpərəm.
Sağ gözümdən
sol gözümə
yaş axar...
Sol əlimi
sağ əlimlə sıxaram.
Kürəyimi ənsəm ilə görərəm.
Gizli-gizli hıçqıraraq,
öz-özümü
qucaram.
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Varlığımı
hiss etməkçün
öz burnumu dişlərəm.
Amma
canım bədənimdən
uçunca,
nə mən özm,
nə də kimsə tutammaz...
O an
biri
gəlib söylər:
“Bağlanma dar qəfəsə!
İndi azad,
gerçək həyat sənindir”.
“Bu aləmi dolan,
durma”
deyən vaxt,
verməyə yox cavabım..!
Kövrək ümid
və istək
var canımda.
Vücudumla
vidalaşıb uçaram.
Onu bir də
qiyamətdə görərəm.
Sonuncu gün ...
Dağlar
pambıqtək uçar.
Sıralanar ağaclar.
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Bir anda
vücudlar
yenə görüşər.
Mən
məsciddə
ya bir yoxsul daxmasında
parçalarını arayaram
vücudumun.
Harının kifsənmiş evinə deyil,
yenə də xalqıma xidmət edərəm.
***
Dağlar sığar,
tarix yatar
gözümdə.
Göz oxşayan
bir gözəlin üzündən
itirdim özümü.
Mən nə dərd çəkdimsə
onun üzündən
çəkdim.
Görüncə
özümdən getdim,
haldan düşdüm.
Əllərindən
şərbət içmək istədim.
Əgər mənim ürəyim
köksündə atsaydı,
162

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

kor gözlər
açılıb
görürdü onu...
Ürəyimin
dilinin olmaması gözəldi.
Yoxsa, ilham gəlincə
dayanmaz, qışqırardı.
Dodaqlarım
sevinsin
deyə,
içdim suyunu.
“Yox” demədi bir kərə...
Təmizlədi
can evinin
otaqlarını.
Təbiətin nurunu da
üzünə səpdi.
Paxıllıq etsinlər deyə
yaratmışdır Yaradan..!
Axı
gözəllik sevən
gözlərdə nə günah var?..
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***
Yüz illiklər keçər
Və
sən gəlməsən də
Sənə
verə
bilmədiyim ürəyim
başqa birisinə qismət olmadan
qaynayıb-qarışar qara torpağa.
Torpaq Ürəyimdən
güllər açılar.
O gülü, o gülü
sənə versəydim...
Sən
sözümü eşidən vaxt
karıxdın.
Baxıram
üzündə gülüş gizlənib;
Düşünmə ağlımdan
əl çəkdiyimi. –
Mən sənə söylərəm
necə verəcəm
Torpaq Ürəyimdən qalxan gülləri.
Əlbət, bir gün
mənim də
bir məzarım olacaq,
Gün keçər,
məzarımdan
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gül kimi güllər açar.
Rüzgar
gül bədənimi
qoxlayar, üflər keçər...
O dünyadan
sənə gül göndərərəm...
Dağların dəli yeli
qırar budaqlarımı;
Amma heç nə
və heç kim
durdura bilməz məni.
Hər nə var – qoy, olsun,
nə yoxsa, qalsın
Gəl, gül ətri duyunca
sarıl torpaq qoluma...
(Çevirən: Dos.Dr. Rəsmiyyə SABİR)
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ULAN DÖVLƏTOV

(УЛАН ДӨӨЛӨТОВ) –
1985-ci ildə Narın bölgəsinin At başı elinə bağlı
Kazıbek kəndində doğulub.
2003-cü ildə Naamatbek Üsönaliev ad. litseyi bitirib.
Uluslararası “Nur borbor” Yaradıcı Gənclər
Akademiyasının üzvüdür.
“Bu vaxt” adlı şeirlər kitabı gün üzü görüb.
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YUXUMA GƏL
Bu gecə yuxudan səni istədim,
Yuxum sənin kimi çox gözəl olsun..!
Sən də mənim kimi düşünüb, yatsan,
Qayğılar yuxundan gözəl yox olsun..!
Hər gecə yastıqla qucaqlaşıram,
arxanca kəsilmir giley-güzarım.
Dan üzünü dirigözlü açıram,
Tökülür gözümdən ağrı-azarım...
Əl aç, Ay işığı süzən göylərə,
Gəl, gəl, xəyalımdan bir gecə quraq.
Yaşayaq sevdanı yuxuya bənzər,
Qalan ömrümüzü selə buraxaq...
Bu gecə, bu gecə səni istədim,
Yuxum sənin kimi çox gözəl olsun..!
Sən də mənim kimi düşünüb, yatsan,
Qayğılar yuxundan gözəl yox olsun..!
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VAXT
Vaxt keçdi, vaxt gəldi, vaxt durmaz amma,
Nə vaxt sayılmağa başlandın axı?
Səni kimlər saydı, nə vaxt saydılar,
Ünvanına ən ilk hərfi kim yazdı?
Söylə, kimin yazı vaxtına düşdü,
ömrün əcəlini kim dərman bildi?
Ağlaya-ağlaya doğulan körpə,
Gözə görünməyən adamsan indi;
Bir çoşmuş dənizdə şahlanan dalğa,
Tütün tüstülənən mavi havasan...
Külək qulağıma deyir adını,
Burnuma yetişən uzaq qoxusan;
Duymadan, görmədən, lal-kar dayansam,
Ürəyimdə gup-gup edər, çarparsan.
Çox şey anlamayan insanoğlunun
Elmi bu gün zirvə görür, yayılır!
Yüzillik başlayır, dolur, boşalır...
Yenisi başlayır, dönür zəmanə,
Vaxt öz vaxtlığında gənc qalır yenə…
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BAĞÇADAKI PAYIZ GECƏSİ
Yerlərə üz qoyub, torpaqda yatan
Yarpaqlar asfaltda çətin dirilər.
Küləyi gözləyib, göyə can atan,
Budaqlar yarpaqla salama gələr…
Sərçələr yox canlana budaqların qırağı,
Gözəl səsdən məhrumdu, ac qalacaq ağaclar...
Gətirib iştahına düşən ən son yarpağı,
Qışa ümid bağlayıb qızıl payızdan aclar…
Səssizliyə çəkilmiş şeytan da aldanacaq,
Ya da aldanmış kimi göstərəcək özünü…
Qaranlıq paltarını geyinib
lap uzaqdan,
Bu gecə payız bizdən çəkir iri gözünü…
Təbiət parçası tək gözəl görünsə belə
İnsan əli toxunan ögey kimidir nəsə…
Ay nazlanıb, işıqdan bayraq çəkir göylərə,
Bu payızda duyğular bağda verib səs-səsə…
(Çevirən: Elməddin NİCAT)
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ULUKBEK OMOKEYEV

(УЛУКБЕК ОМОКЕЕВ) –
Oş bölgəsinin Qara Qulca elinin Çalma kəndində
doğulub. 2006-cı ildə Oş Dövlət Universitetinin
Qırğız filologiyası fakultəsini bitirib. “Jiqer” Yaradıcı
Gənclər Mərkəzinin üzvüdür. Alıkul Osmanov ad.
Respublika Ədəbiyyat Ödülü laureatıdır.
E.Ermatov ad. Respublika Poeziya Festivalında I yerə
layiq görülüb. “Yaz ətri”, “Gecilkmiş payız gözəlləri”,
“Ata məhəbbəti” adlı kitabları gün üzü görüb.
Hazırda Oş Dövlət Universitetinin Jurnalıistika
fakultəsində müəllim işləyir.
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DÜNYANIN TARAZLIĞI
Bulağa aparan dar cığır ilə
Bir ana yeriyir çiyinliyiylə.
Yanında şip-şirin bir uşaq da var,
Yapışıb ananın düz ətəyindən…
Uşaq cığır ilə üzü aşağı
yellənir...
gah dinir, gah da ki, susur.
Budur,
vedrələri dolduran ana,
Maral kimi səkir, arabir durur…
Yolu da təmizdir ömrün özütək,
Deyərsən, çiyininə ağırlıq düşmür…
Dolu vedrələrdə bərq vurur Günəş,
Sulardan ətrafa bir damcı düşmür...
Bir vedrə həyatdı, bir vedrə evi,
Sirdi bu çiyinlik, kökü dərində…
Nataraz dünyanın tarazlığını
Analar saxlayır çiyinlərində!..
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BİRİNCİ QAR
Mən ona gül vermək istədiyimdə,
Göylərdən birinci qar yağdı, yağdı.
Ən xoşbəxt günümmüş o gün sən demə,
Necə qaçırtmışam bu gözəl vaxtı?!.
İlk dəfə “Sevirəm” sözünü dedim,
Duydum ləzzətini birinci qarın.
Bu bir töhfəsiydi ilk məhəbbətin,
Tuflidə donurdu yazıq ayağım…
“Səbəb taleyindi” dedilər mənə,
Ömür keçirmisən qarda, sazaqda.
Dördüncü dəfəydi qarın yağdığı,
Birinci qar sandım mən bunu bağda...
Elə istəyirdim ara vermədən
Qar yağsın, özümü qəhrəman sanım.
Şəkil çəkdirmişdik bir vaxt önündə,
indi həmin ağac yıxılı qalıb…
Bu yeri dağıtdı bizim arzular,
İndi özümüz də başqa cürəyik;
Biz də ağac kimi yerə sərildik,
Bizdən cücərənlər donmasın təki…

172

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

BAĞIŞLAYIN, SİZDƏN ÜZR İSTƏYİRƏM
Hərəmiz bir parça ürək kimiyik, –
Ürək ki – qapısı, bacası açıq...
Bir gözəl başını çevirib dedi:
“Bağışlayın, basdım ayağınızı.”
Az qala ürəyim dayanacaqdı,
Başım da qalxmadı həyəcanımdan.
O sözü bir daha təkrar edəydi,
Bir daha basaydı kaş, ayağımdan.
Nə qədər üzürlü illər yaşadım,
Nə qədər ümidlər soldu, adımda…
O qədər hissləri tapdayıb keçdim,
“Bağışla” söyləmək çıxdı yadımdan...
Çox incə hissləri ayaqlasam da,
Ancaq üzrhaxlıq yoxdur adımda...

KÖRPƏLİK YAŞAYIR ÜRƏYİMİZDƏ
Gözəl illərini insan ömrünün
Gündəlik qayğılar hey mənimsəyir.
Adam yaşa dolur, açıb deyəmmir,
Bir də çubuq ata minmək istəyir…
Bəzən yalandan da gülümsəyirik,
Meylimiz haqqa yox, yalana çoxdu.
Hamıdan inciyib küsürük, ancaq
Bilmirik ki, bunun faydası yoxdu.
173

КЫРГЫЗ ЖАШТАР ПОЭЗИЯСЫНЫН АНТОЛОГИЯСЫ

Baxmayaraq ötüb uşaqlıq çağı,
Bəzən körpə kimi ağlayırıq da. –
Başımız istəyir ana sığalı,
O kiridər bizi, biz ağlayanda…
Dönüb yaşlı-başlı insan oluruq,
Ancaq içimizdə qalır bir illət.
Körpəlik yaşayır ürəyimizdə,
Yaşayır güc ilə nəfəs dərərək...

EY,
MƏNİM QANADLI ARZULARIM...
Heyrət içindəyəm, bu yaşımda da,
Bəzən körpə olmaq keçir könlümdən.
Həyata keçsə də, böyük arzular,
Yeni istəklərim durur önümdə.
Arzusuz, xəyalsız yaşayammıram,
Hərdən unuduram əsil həyatı.
Ey, mənim qanadlı arzularım, hey...
Məni səsləyirsiz uzaqlaramı?..
(Çevirən: İbrahim İLYASLI)
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ÇOLPON OROZALİYEVA
(ЧОЛПОН ОРОЗАЛИЕВА) –

2 oktyabr 1991-ci ildə Calalabad bölgəsinin Toktoqul
elində doğulub. Bişkek Musiqi və Pedaqoji Kollecinin
(2014), İşenalı Arabayev ad. Qırğız Dövlət Universitetinin
Filologiya fakultəsinin (2018) məzunudur.
“Nur borbor” Yaradıcı Gənclər Akademiyasının üzvüdür.
“Gənc qələmlər” şeir müsabiqəsinin yüksək ödülünü
qazanıb. “Vida” adlı hekayələr, “Yaşıl düzdəki musiqi
səsi” adlı şeir kitabı gün üzü görüb.
Hazırda Bişkekdə özəl ali təhsil müəssisəsində
Ədəbiyyat fənnini tədris edir.
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YAYLAQDAKI XATİRƏ
Sərin yelin çəmən boyu coşması,
göy yamacda dəli atın qaçması,
ah, nə xoşdur dada gələn yaddaşla
xatirənin çiçək kimi açması...
Hünərini öydüm mərd dağlıların,
Gördüm o əriyən kəhraba yağı. –
Altı il keçibdi dada bilmirəm
Qazanın dibində qalan qazmağı...
At bağlanan köhnə dirək boş qalıb,
Axtardım aramsız – beş gün boyunca.
Gözlərim dolmuşdu, düzünü deyim,
Ölüncə o qaşqa buzov, uçqunda...
İlk dəfə isitdi qəlbimi orda,
Köhnəlməyən əziz, zərif hədiyyə.
Çobanın oğlutək o gündən bəri,
Kimsənin eşqini duymadım elə...
Xoşbəxtliyə həsrət qalıb həyatda,
Xəyallarım bəzən uçur uzağa... –
Yoldaş olub yola çıxmaq qələmlə...
Artır yenə getmək arzum yaylağa.
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GÜMÜŞ DÖVRÜ
Bir qarı çox süzdü hörüklərimi,
O baxdıqca şübhə qondu ağlıma.
Maraqla qarıya doğru çevrildim,
“Bənzəyirsən, dedi, gənclik çağıma.”
Bu gününü güldüm keçdim taleyin,
Hər gününə sevgi qatım omrümün.
Qürurlanıb nazlı-nazlı yeridim,
Dedilər, geyimim qəşəng görünür.
Görkəminə bir az diqqət eləsən,
Yaraşacaq uzun-qısa – nə geysən.
Hər yaşında gülsən belə fərəhlə,
Yaraşacaq qara sevda da gəlsə...
Yanılırıq azdı desək xoş günlər,
Yığılan güc damla kimi daş dələr.
Bəzən bir səhvimiz olanda belə
“Öyrənəcək, hələ gəncdi” deyərlər...
İstəməsək belə onu biz əsla,
Gələcəkdir gümüş dövrü təlaşla.
Çata bilsək uşaqlara baxarkən,
Həsrəti çəkilən o gənc illərə..!
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KÖYNƏK
Vaxtı çatdı, görüşməyə gedəcək,
Xəfif yeldə yellənərək ağ köynək.
Gülümsədin gəldiyimi görüncə,
“Baxın, mənim gülüm gəldi” deyərək.
Bəlkə bitər bu həsrətin ömrü də,
Bu arzum da hələ düşmür gözümdən.
Köynəyində solğun ləkə göründü,
Qırmızı rəng, başqa dodaq izindən...
Bəzən insan aza bilir yolundan,
Bu düşüncə yanlışsa da sonunda;
Kiçik səhvdir, düşünməyə gərək yox,
Bağışladım, qəzəb, hirs yox halımda.
Güclü olsun deyə eşqin alovu,
Qəhvə rəngli köynək geyib gələrsən;
Sonra əgər çaşsan yenə yolunu,
Günahını qəhvə köynək gizləsin...
(Çevirən: Dos.Dr. Təranə TURAN RƏHİMLİ)
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ERKİNBEK MUKANBETOĞLU
(ЭРКИНБЕК МУКАНБЕТ УУЛУ) –

1980-ci ildə Narın bölgəsi, Koçkor elinin Şamşı kəndində
doğulub. Hüseyn Qarasayev ad. Bişkək Humanitar
Universitetinin Qırğız filologiyası fakultəsini bitirib.
2008-ci ildən öz doğma universitetində müəllimidir.
“Seçim ili- 2009” yarışmasında “Ən yaxşı kitab debütü”
nominasiyasında qalib olub.
Qırğız Respublikası Milli Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
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DOSTUM GECƏYƏ
Nə möhtəşəm, nə qorxulu gecədir,
Nə yaxşı, nə yaxşı sizlə görüşdüm.
Oturmuşuq, hər kəs dalıb fikrinə,
Arxamızca tövşüyürdü qış, gördüm...
Bir müqəddəs gun də qaldı arxada,
Savabından qoy hamıya pay olsun.
Şahidsən sən özün, hər şey zamanla,
Bir yolunu bulur… Gecə şad olsun..!
Bizsə yaşayarıq sevincdə, qəmdə,
Ya xoşbəxt olarıq ya da ki bədbəxt.
Sənsə möhtəşəmsən yenə, yenə də,
Yerdə də, Göydə də olmusan sərvaxt.
Ay Gecə, böyüksən, sehr dolusan,
Ürəkdən açıram sənə sevgimi.
Hətta, göz yaşıyla keçsə də ömrüm,
Tək sənə deyəcəm bunun sirrini…
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OVQAT
Çox axtardım bu həyatda mənanı,
ümidim yox oldu, tökdüm göz yaşı…
Göylərin çırpınan qəlbini duydum,
sandım ki xoşbəxtəm,
ocaq qaladım.
Ruhum da sevincdən qanad çıxardı,
şəfəqə büründüm başdan-ayağa.
Bələndim gör necə gözəl hisslərə,
Tanrıya şükranlıq qondu dodağa…
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YORUM
Həyatın bal kimi tamını daddım,
ərik çiçəyinə şeirlər yazdım.
Hamısı olmuşdu: pis də, yaxşı da,
gecikdim, yolumu azdım, nə azdım...
Yoruldum qolumda gücüm qalmadı,
tükəndim, qoruna bilmədim özüm;
Taleyimə lənət demirəm daha,
Özüm günahkaram, eyhamsız, özüm..!
Mənim vətənimə xoşbəxt günləri,
gəzirəm, amma ki yazmıram indi;
Özümə heç zaman rəhmim gəlmədi –
qəlbimdə dünyanın min cürə dərdi...
İndi fikirlər də çalpaşıq düşüb,
hirslənmirəm, dilxor olmuram daha.
Ağrılar, əzablar məni doyurdu,
Külli-kainata sığmıram daha.
(Çevirən: Faiq BALABƏYLİ)
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KÜLƏKLƏR
Küləklər, ey, çılğın, dəli küləklər,
Əsib, əsib, axır hara varırsız?
Aparırsız yamanlığı uzağa,
Bundan sonra bir az dinclik tapırsız...
Küləklər, hey, küləklər,
sizinlə bəxtiyaram.
Bax, qəlbimdən dərd-qəmi
sökürəm, çıxarıram.
Elə sevinirəm ki,
ölü dirilir sanki,
Xoşbəxtliyə dönmək də,
özü bir ayrılıqdı...
Küləklər, ey, çılğın, dəli küləklər,
Əsib, əsib, axır hara varırsız?
Aparırsız yamanlığı uzağa,
Yalnız bundan sonra dinclik tapırsız...
(Çevirən: Əkbər QOŞALI)
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ERLAN CUMAQAZIYEV
(ЭРЛАН ЖУМАГАЗИЕВ) –

1983-cü ildə Koçkor bölgəsinin Qara Moynok kəndində
doğulub. 2007-ci ildə İşenalı Arabayev ad. Qırğız Dövlət
Universitetinin Dövlət dili və Mədəniyyət İnstitutunu
bitirib. O, 2003-cü ildən “Nur borbor” Yaradıcı Gənclər
Akademiyasının üzvüdür. 2004-cü ildə “Qələmkər”
Ədəbiyyat Klubu üzvlüyünə qəbul edilib.
2011-ci ildə Qırğız Respublikası Milli Yazıçılar Birliyinə
üzv seçilən Erlan, eyni zamanda, B.Bəyşanaliyeva ad.
Qırğız Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin mətbuat katibidir.
“Ruh aləminin yanğısı” (2010), “Məşəqqətli ömür”
(2017) adlı şeir kitabları, “Aqibət”
(2017) povestlər kitabı gün üzü görüb.
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***
Bilirəm ki, bu gün məndən gen gəzən,
sabah gəlib qəbrim üstə ağlayar.
Bizi ayrı salan günlər cəmlənər,
Dəfn günü önümüzü bağlayar...
Gözümdən yenə də daşlanır yaşım,
Kim bilsin saxtadır o, yoxsa gerçək?
Bu soyumuş tənim yaşla qızınmaz,
Ruhuma yenə də zülmət çökəcək...
Məni qaranlığa qərq edən dostlar,
Məndən danışacaq məzar başında.
Nə dünən, nə də ki indi anlarlar,
Görün, nə çəkirəm bu gənc yaşımda..?
“Necə adamıydı?” – soruşsa biri,
“Gözəl insan idi” – deyərlər, noolsun?
Ancaq dar günümdə tərk etdiyini,
Dilinə alacaq, de, hansı dostum?..
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RUHUMLA SÖHBƏT
Dedi:
-İnsansanmı?
Çiynimi çəkdim.
Dedi:
-Təmizsənmi?
“Bilmirəm” dedim.
Budur,
fəndgirlikdə mənəm bayraqdar,
öyrədən həyatın özüdü, atam...
Dedi:
-Ədalətin varmıdır sənin?
Dinmədim, yellədim başımı,
səssiz.
Dedi:
-Bəs, vicdanın qar kimi ağmı?
Demədim ki,
Vicdan çoxdan qaralıb. –
Sıxdım bir-birinə, sıxdım dişimi...
Ağ yolumu sərdim qara sərgiyə.
Saflığımı hörmüşəm,
cavan vaxtı hörgüyə...
Dedi:
-Sıxıldınmı?
Dedim:
-Usanmışam çətinliklərdən.
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Dedi:
-Tanrı yetişib, verdiyini alsınmı?
Dedim:
-Alsa, yaxşı olar, bəlkə də..!
Əcəlin zərdabından ciyərimə çəkəcəm,
Günah saymasın Tanrı.
Çətinliyin daş-qasını
itələmək istəmirəm,
istəmirəm daha mən...
Dümağ ömrüm olsun mələk misali –
günahlardan uzaq durum, deyirdim...
Əhrimənlər xəyalımı çeynədi,
Ayılanda...
dizlərimə döyürdüm...
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ARZUM...
Duyğularım parçalasa qəlbimi,
De, mən necə ümidimə dur, deyim?
De, hiss varmı arzu kimi, kam kimi,
Əlim yetməz, ünüm çatmaz, neynəyim?..
Nazlı yel də gözəlliyin önündə,
əsib, əsib, birdən qeybə varacaq.
Hamı kimi mən də səni qısqandım,
bəxtimizi belə yazıb Yaradan.
Uzaqlardan yandırır od baxışın,
içindəki ilıq hava nədəndir?..
Gül çiyninə qaldırdığın çantanın
hörmə ipi belə məndən xoşbəxtdir...
O ip qədər olammadım mən, gülüm,
Qoy, başımı qatım isti xəyalla.
Hər dəfə istədim dodaqdan öpüm,
Utandım mən yazıq... özün anla ta...
(Çevirən: Tural TURAN)
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İbrahim İLYASLI
(İbrahim Musa oğlu HACIYEV) 1963-cü ildə Qazaxda doğulub.
Azərbaycan Texniki Universitetini (AzTU) 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 ildən
Əli Kərim ad. Poeziya Evinin direktorudur. “Hamı bir körpüdən keçir”, “Mən bir söz bilirəm” və “Yuxuma söykənmiş adam” adlı şeir kitabları gün üzü görüb.
Türkiyədə, Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Rusiyada
çıxan bir çox ədəbi qəzet və dərgidə şeirləri yayınlanıb.
Qazaxstanın I Prezidenti Nursultan Nazarbayevin “Avrasiyanın ürəyində” kitabını, Çingiz Aytmatovun, Vasili
Şukşinin, Fazil İskəndərin hekayələrdən ibarət kitablarını
rus dilindən çevirib.
Türk ədəbiyyatına xidmətlərinə görə Mahmud Kaşqarlı
medalı və DGTYB-nin “Üstün xidmət nişanı” ilə təltif edilib.
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Dos.Dr. Rəsmiyyə SABİR (ABDULLAYEVA)–
Masallının Ərkivan kəndində doğulub. AMİU-nu bitirib.
DGTYB-nin qurucularındandır. 2002-ci ildə sözlərinə yazılmış
mahnılardan ibarət “Səni aradım” adlı audio albom gün üzü görüb.
2003-cü ildə Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının(GTMŞ) Azərbaycan Respublikasının Gənclər İdman Nazirliyi (AGİN) ilə ortaq təsis
etdiyi “Fəxri Gənc” Qızıl nişanına layiq görülüb. Həmin il “Həbs
olunmuş sükut” adlı ilk şeirlər kitabı çıxıb.
2006-cı ildə “Kölgəsiz dar ağacları” (Kərkük), “Rəngsiz göz
yaşları”, 2009-cu ildə “Unutdun məni” (Bakı), 2011-ci ildə “Sahilsiz adam” (Ankara) adlı şeir kitabları çıxıb. 2006-cı ildə
KİBATEK və “VEKTOR”un “İlin Ədəbiyyat Ödülü”nü alıb.
40-dan artıq ədəbi, elmi kitabın müəllifi, tərtibçisi, redaktoru və önsöz müəllifidir.
Azərbayacan Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü olub.
2014-cü ildə ədəbi uğurlarına görə Qırğız Respublikasının “Coomert Bekenbaev”, 2018-ci ildə isə TÜRKSOYun “Molla Pənah
Vaqif” medalına layiq görülüb.
Hazırda AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda elmi katib və Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında dosent
vəzifəsində çalışır.
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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 fakultəsini bitirib. 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 fakultəsində
Yapon ədəbiyyatından mühazirə və seminar dərsləri aparır.
Onun şeirləri, məqalələri qardaş Türkiyə, Özbəkistan,
Qazaxıstan və Qırğız Respublikasında, habelə Belçika, İtaliya, Rusiya, Ukrayna, Yunanıstan və b. ölkələrdə də 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. Dəfələrlə
uluslararası konfransların nümayəndəsi olub, “Fəxri fərman” və ödüllərlə təltif olunub.
Hazırda “1960-1970-ci illər Azərbaycan nəsri ədəbi
tənqiddə” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.
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Dos.Dr. Pərvanə MƏMMƏDLİ
(Pərvanə Hacı qızı MƏMMƏDOVA) –
Şəmkir şəhərində doğulub. BDU-nun Jurnalistika fakultəsini
bitirib. AJB-nin və AYB-nin üzvüdür.
1998-ci ildən etibarən AMEA-nın NİZAMİ ad. Ədəbiyyat
İnstitutunda çalışır, aparııcı elmi işçidir. 2002-ci ildə Ədəbiyyat İnstitutunda “Varlıq jurnalında ədəbiyyat məsələləri (19792000-ci illər)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə
edib. 2000-ci ildə QKTC-də rəsmi nümayəndə heyəti tərkibində,
2008-ci ildə Türkiyədə Elazığ Şeir Axşamlarında və 2014-cü ildə
İsveçin üç şəhərində keçirilən konfranslarda məruzəçi kimi iştirak edib. Müxtəlif xarici universitetlərdə keçirilən uluslararası
konfrans və simpoziumlarda iştirak edib, təltif olunub.
Uzun illərdir İranda yaşayan türklərin mətbuat və ədəbiyyatını araşdırır. Yerli və xarici mətbuatda 200-dən artıq elmi-publisistik yazısı dərc olunub. Üç monoqrafiyanın, 5 elmi
kitabın müəllifidir.
Türkiyədə yerləşən “Türkcənin Diriliş Hərakatı”nın Azərbaycan təmsilçisidir. Həsən bəy Zərdabi, Rəsul Rza, Səməd Behrəngi və Mahmud Kaşqarlı ödüllərinə layiq görülüb. 2016-cı ildə
Azərbaycan Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü olub.
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Gülnar SƏMA
(Gülnar Vaqif qızı QASIMLI) –
1986-cı ildə Tovuzun Dondarquşçu kəndində doğulub. 2001ci ildə “Mən sehrli səmayam”, 2011-ci ildə “İçimdəki söhbətlər”, 2016-cı ildə isə “Gül” (şeirlər), 2019-cu ildə “Sözümüz
sözdür” (publisistika) 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 AMEA-nın NİZAMİ ad. Ədəbiyyat İnstitutuna doktoranturaya qəbul olub. 2014-cü ildən DGTYB-nin
üzvü, 2016-cı ildən isə DGTYB Məclisinin üzvüdür. Bir sıra uluslararası konfrans və simpoziumların nümayəndəsi olub. “Kaspi” qəzetinin keçirdiyi Hüseyn Cavidlə bağlı yarışmanın qaliblərindəndir. 2015-ci ildə Türkiyənin Qəhrəmanmaraş şəhərində
keçirilən “Dolunay” Şeir Şölənin və 2016-cı ildə Trabzonda keçirilən “Kitab fuarı”nın iştirakçısı olub. 2015-ci ildə AGİN-in
ödülünə və Azərbaycan Prezident Təqaüd Fondunun təqaüdünə
layiq görülüb. Hazırda AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun kiçik elmi
işçisidir.
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Ümid NƏCCARİ –
15 aprel 1989-cu ildə Təbriz şəhərində doğulub.
Təbrizdəki Azad Universitetində təhsil aldıqdan sonra,
(2016-cı ildən) təhsilini Bakı Avrasiya Universitetinin Filologiya fakultəsində davam etdirməyə başlayıb.
“Quşlar vadisi”, “Divarların o tayı”, “Qaranlığın fotosu” adlı şeir kitabları gün üzü görüb; bir sıra ədəbi çevriləri nüfuzlu ədəbi orqanlarda çap edilib.
Şeirləri Türkiyə, Özbəkistan, İraq, Qazaxıstan, Gürcüstan, İran mətbuatında yayınlanıb.
2016-cı ildə “Səməd Behrəngi” ödülünə layiq görülüb.
DGTYB-nin üzvüdür.
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Tural TURAN
(Tural Mətləb oğlu TURAN) –
28 oktyabr 1989-cu ildə Şəmkirin Alabaşlı kəndində doğulub.
DGTYB Məclisinin üzvüdür. Şeirləri doğma dillə yanaşı, qardaş
qazax və özbək türkcələrində də yayımlanıb.
Tural Turanın ilk şeiri 2002-ci ildə Şəmkirdə yayınlanan
“Nur qapısı» ədəbi toplusunda gün üzü görüb.
İlk şeirlər kitabı olan “Mənə bir az o dünyadan danışın”
2010-cu ildə çıxıb. 2015-ci ildə “Bələksiz qığılcım” adlı ikinci
kitabı gün üzü görüb.
2017-ci ildə “Tanrı qağaya ismarış” adlı üçüncü kitabı ilə
oxucularının görüşünə gələn Turalın 2018-ci ilin yanvarında
“Qaranlığın aydınlıq adı” isimli kitabı özbəkcə çap edilib. Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində adıçəkilən kitabın təqdimat törəni
keçirilib. 2018-ci ilin dekabrında T.Turanın “...Və bütün qaranlıq otaqlar” adlı sayca beşinci kitabı ədəbi ictimaiyyətə təqdim
olunub.
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XAN RƏSULOĞLU
(Xanoğlan Rəsul oğlu QULİYEV) –
11 oktyabr 1962-ci ildə Sumqayıt şəhərində doğulub.
BDU-nun Filologiya fakultəsinin bitirib (1990).
Sumqayıtın və Qubadlının bir neçə məktəbində Dil-ədəbiyyat müəllimi olaraq çalışıb.
AYB və AJB-nin üzvü, “Sözün sehri” qəzetinin redaktoru, tanınmış şair-tərcüməçidir.
Rusiya Yazıçılar Birliyinin, DGTYB-nin “Fəxri fərman”ına layiq görülüb. On kitabı gün üzü görüb.
“Xan xəzinəsi” Kitab Mərkəzinin başçısıdır.
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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. AGİN-də çalışıb
(1996-2000-ci il). Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi yaranandan
əmək fəaliyyətini burada davam etdirir, hazırda şöbə müdiridir.
DGTYB-nin Məsləhət Şurasının başqanı, AYB orqanları– “Ədəbiyyat Qəzeti” və “Ulu Çinar” dərgisi redaksiya heyətinin üzvüdür. İndiyədək müəllifi, tərtibçisi, redaktoru və “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, GTMŞnin AGİN-lə ortaq təsis etdiyi “Fəxri Gənc” Qızıl döş nişanına (2010), AGİN-nin “Gənclər Mükafatı”na (2002), Rəsul Rza
Fondunun “Rəsul Rza” Ədəbi Ödülünə (2009), Qırğız Respublikasının “Toktoqul Satılqanov” medalına (2014), Qazaxıstanın
“Tölegen Ayberqanov” (2015) və “GÜLTEGİN” medallarına
(2018), TÜRKSOYun “Molla Pənah Vaqif” medalına (2019) layiq görülüb.
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Akəm XAQAN
(Akəm Xanbaba oğlu MƏMMƏDZADƏ) –
Şair, tənqidçi.
1966-cı ildə Şəkinin Kiş kəndində doğulub.
“Səninlə dünyaya baxmağa dəyər” (Bakı, “Ağrıdağ”–
1998) şeirlər kitabı gün üzü görüb.
“Vətəndaş rəyi” saytının qurucu-baş redaktoru, DGTYB Məsləhət Şurasının üzvüdür.
Rusca, tatarca, qazaxca və qırğızcadan ədəbi çevriləri
yayımlanıb. DGTYB-nin, Türkiyənin Fəthiyyə Bələdiyyəsinin “Onur bəlgəsi” ilə təltif edilib.
Hazırda Bakıda yaşayır, üç uşaq atasıdır.
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Faiq BALABƏYLİ
(Faiq Ağaş oğlu SƏFƏROV) –
1964-cü ildə Cəlilabadın Sabirabad kəndində doğulub.
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında və BSU-da təhsil
alıb. Azərbaycan Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü
olub. “Vektor” Nəşrlər Evinin təsis etdiyi Şahmar Əkbərzadə ad. Ədəbi Ödülə, Rusiya Yazıçılar Birliyinin “Fəxri
fərman”ı və b. ədəbi ödüllərə layiq görülüb. AYB üzvüdür.
İndiyədək 7 kitabı gün üzü görən şair,
“Axar.az” saytının yazarı,
“Müstəqil.az” saytının qurucu-baş redaktorudur.

200

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

Elməddin NİCAT
(Elməddin Murad oğlu Əsədov) –
1 sentyabr 1982-ci ildə Kəlbəcərin Zəylik kəndində doğulub. Orta məktəbin V sinifinə qədər doğulduğu kənddə,
qalan sinifləri isə məcburi köçkün məntəqələrində oxuyub.
Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsini bitirib.
(Keçici olaraq, Şəmkirdə yerləşən) Kəlbəcər 74 saylı
ümumi orta məktəbinin direktorudur.
AYB-nin, DGTYB Məsləhət Şurasının və Uluslararası
Aktivist Sənətçilər Birliyinin üzvüdür.
2015-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Təqaüd Fondunun
təqaüdünə layiq görülüb
Ailəlidir, iki övladı var.
“Dağlar, yuxunuz çin olsun” adlı şeirlər kitabı gün üzü
görüb.
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Elşən ƏZİM
(Elşən Baxşeyiş oğlu ƏZİMOV) –
1975-ci ildə Kəlbəcərdə doğulub.
Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakultəsini bitirib. 2003-cü ildən AYB-nin üzvüdür.
DGTYB-nin Aran təmsilçisi, “Söz odası” qəzetinin qurucu-baş redaktorudur.
(Keçici olaraq, Mingəçevirdə yerləşən) Milli Qəhrəman
Şahlar Şükürov ad. Kəlbəcər 35 saylı orta məktəbin direktorudur.
“Könlümə yağan yagış”(2000), “Yuxu danışıram”
(2006), “İllərin o tayı” (2014) şeir kitabları gün üzü görüb.
Qardaş Qırğız Respublikasında (2013) və Özbəkistanda keçirilmiş ədəbi festivallarda (2019) Azərbaycanı təmsil
edib.

202

GƏNC QIRĞIZ ŞEİRİ ANTOLOGİYASI

Taleh MANSUR
(Taleh Hüseyn oğlu MANSUROV) –
22 avqust 1987-ci ildə Qazaxın Orta Salahlı kəndində
doğulub.
DGTYB-nin üzvüdür. 2017-cü ildə Azərbaycan Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdünə layiq görülüb.
Dövri mətbuatda şeir və hekayələrlə çıxış edir. Bir neçə
sənədli filmin ssenari müəllifidir. Respublika səviyyəli Poeziya yarışmalarında qalib olub, təltif edilib.
İndiyədək bir kitabı gün üzü görüb.
Xarici dillərdən bir sıra ədəbi örnəkləri Azərbaycancaya çevirib.
Hazırda AYB-nin “Ulduz” ədəbi gənclik dərgisində
çalışır.
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İntiqam YAŞAR
(İntiqam Yaşar oğlu CAVANŞİR) –
3 oktyabr 1990-cı ildə Gədəbəyin Çobankənd kəndində
doğulub.
1997-2008-ci illərdə doğulduğu kənddə orta məktəbdə,
2008-2012-ci illərdə isə AZƏRBAYCAN Universitetinin Filologiya fakultəsində ali təhsil alıb. “İlk görüş”(2012), “...və
susarsan” (2016 ), “Evdə yoxam” (2018) adlı şeir kitabları
gün üzü görüb.
DGTYB Məclis başqan vəkili, “Faktor.az” saytının baş
redaktorudur.
2015-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin Təqaüd Fondunun
təqaüdünə layiq görülüb.
AYB-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Ən yaxşı şeir” yarışmasının qaliblərindən olub. 2015-ci ildə AGİN-nin “Gənclər
mükafatı”na layiq görülüb.
Şeirləri və publisistik yazıları Azərbaycan və qardaş türk
ölkələri mətbuatında yayınlanıb. Qardaş Özbəkistanda keçirilən ədəbi festivallarda Azərbaycanı təmsil edib (2018, 2019).
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Günel EYVAZLI
(Günel Həsən qızı EYVAZLI) –
9 aprel 1984-cü ildə Sumqayıt şəhərində doğulub.
ADPU-nun Filologiya fakultəsini bitirib.
“Yuxumu xeyirə yozun” adlı şeirlər kitabı “QANUN”un
“1İnciKitab” layihəsi çərçivəsində nəşriyyatın öz hesabına
yayınlanıb. İkinci kitab “AYBKitab” layihəsində gün üzü
görüb.
2016-cı ildə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc olunan kul
troloji yazılarına görə Əli bəy Hüseynzadə ödülü ilə təltif
olunub. 2016-cı ildə Yaradıcılıq Fondunun və Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil etdiyi “Quran motivləri əsasında hekayələr” yarışmasının qaliblərindəndir.
2017-ci ilin 2 Fevral – Gənclər Günü münasibətilə AGİN
tərəfindən “İlin gənc yazıçısı” adına layiq görülüb.
Hazırda “Edebiyyatqazeti.az” saytının redaktoru,
Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecində kitabxana müdiridir.
205

КЫРГЫЗ ЖАШТАР ПОЭЗИЯСЫНЫН АНТОЛОГИЯСЫ

Aysel SƏFƏRLİ
(Aysel Xanlar qızı SƏFƏRLİ) –
1982-ci il Lənkəran şəhərində doğulub.
İxtisasca filoloqdur. Məktəbdə oxuduğu dövrdən şeirlər
yazır. Şeirləri tanınmış qəzet və dərgilərdə, antologiyalarda
yayınlanıb.
“Bir dünya var” adlı ilk şeirlər kitabı 2003-cü ildə,
“Yoxluğunun cazibə qüvvəsi” adlı ikinci şeirlər kitabı isə
2018-ci ildə gün üzü görüb.
3-cü şeirlər kitabı isə 2019-cu ildə Təbrizdə yayınlanıb.
AYB-nin üzvü, “Müstəqil.az” saytının redaktorudur.
Ailəlidir, iki övladı var.
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Sona ƏLİ
(Sona Xıdır qızı ƏLİYEVA) –
1988-ci ildə Zəngilanda doğulub.
ADPU-nun Filologiya fakultəsini bitirib;
BSU-nun Yaradıcılıq fakultəsinin dinləyicisi olub.
AYB-nin üzvü, Azərbaycan Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdçüsüdür. AYB-nin ədəbi orqanları “ULDUZ”,
“Azərbaycan” jurnallarında, habelə qardaş Türkiyədə
çıxan “Ədəbicə” dərgisində yazıları yayımlanıb.
Ailəlidir, üç övladı var.
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