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“Qırğızlar” (Vətən haqqında Söz) kitabı Qırğız Respublikasının Müstəqilliyinin 25 
illiyinə həsr olunur. Qırğız torpağının misilsiz gözəllikləri təbii sərvətləri, ehtişamlı 
dağları, coğrafiyası ilə bahəm təsvir olunur. Kitabda qırğız xalqının tarixi genezisi və 
çoxmillətli Qırğızıstanın digər xalqları ilə birgə təkamülündən bəhs olunur.

Qədim qırğızlar milli-mənəvi dəyərlərə, ənənələrə, atalar sözlərinə, zərbül-məsəllərə və 
kəlamlara, adət-ənənələrə xüsusi əhəmiyyət verirdilər. Bu nəşrdə də bizim ənənələrimizə 
diqqət yönəldilmişdir. Həmçinin təsviri və tətbiqi incəsənət də vurğulanmışdır.

Qırğız xaqanlığının yaradıcıları, tanınmış dövlət və ictimai xadimlər xalq arasında 
xüsusi ehtirama malikdirlər və əsərdə onlara bütöv fəsil ayrılmışdır.

Kitabın illüstrasiyalarla zəngin tərtibatı oxucunun gözü qarşısında qırğız rəngkarlığının, 
heyvanat və nəbatat aləminin, landşaftının və yer təkinin mənzərələrini açır.

“Qırğızlar” (Vətən haqqında Söz) – qırğız xalqının tarixi, mədəniyyəti, ölkənin taleyi, 
görkəmli övladları barəsində kitabdır.
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XALQIN SEVİMLİ 
XANƏNDƏSİ ARSTANBƏYİN 

NƏSİHƏTLƏRİ:

Səni görüm, xalqın düşmənləri üçün tatarı olasan,
Səni görüm, quraqlıqda bircə damcı su olasan,

Səni görüm, lal-karın eşidən qulağı, danışan dili olasan, 
Səni görüm, səhranın düzündə quyu olasan, 

Səni görüm, qaçağan at belində bahadır olasan,
Səni görüm, zəiflərin ürəkli havadarı olasan,

Səni görüm, dul qalmışlara, yetimlərə pasiban durasan,
Səni görüm, müstəbidlərə təhlükə olasan, 
Səni görüm, yalançılara cəza kəsiləsən, 
Səni görüm, oğruların qənimi düşəsən, 

Səni görüm, rifaha alicənab minnətdarlıq göstərəsən,
Səni görüm, binəsiblərə ruzi verəsən, 

Səni görüm, köməksizlərə qılınclı-qalxanlı yardımçı olasan, 
Səni görüm, sözün qısasını deyəsən, 

Səni görüm, aramla danışıb millətə vacibini söyləyəsən,
Səni görüm, adil olub işini biləsən, 

Səni görüm, tərif edənlərindən qaçasan,
Səni görüm, dəmirçinin çəkici olasan, 

Səni görüm, layiqlilərin möhkəm arxası olasan,
Səni görüm, ürkəklərə təpər verəsən,

Səni görüm, mütərəddidləri əmin edəsən,
Xalq quraqlığa düçar olsa, 

Səni görüm, göydən yağış kimi töküləsən,
Səni görüm, ahıllara rəhmdil olasan, 

Səni görüm, aca ayran süzəsən,
Səni görüm, qovğalıları barışdırasan,

Səni görüm, xalqın üçün xəzinə olasan,
Səni görüm, bayraqdar şərəfi görəsən,
Səni görüm, çağa üçün beşik olasan, 

Səni görüm, bəxtəvərlik üçün qapı olasan,
Səni görüm, torpaqsızlara sığınacaq olasan,

Səni görüm, sakit və xeyirxah olasan, 
Səni görüm, şöhrətdən çaşmayasan,

Səni görüm, daim əliaçıq olasan,
Hərgah heç nəyin yoxsa belə,

Səni görüm, şöhrətpərəstin ürəyincə olasan,
Səni görüm, tərəzinin daş-mizanı olasan,
Səni görüm, həqiqətlərin həqiqəti olasan.

Qoy mənəvi var-dövlətin tükənməsin,
Qoy sözlərin vəzndə ağır olsun,

Qoy şərəfin və ləyaqətin 
Cəmi qırğız xalqına nümunə olsun! 
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VƏTƏN HAQQINDA SÖZ

Yeni əsrdə xalqımın tarixinin təzə dönəmi başladı. Biz, qədim 
köçəri qırğızların nəsilləri, anadangəlmə səyyahlar daima yolumuzun 
axtarışındayıq. Və qüdrətli xalq dastanını əsrlərdən keçirib tam, dolğun 
həcmdə ərsəyə gətirmiş şəxs də, ilk yurtanı və üçsimli qomuzu yaradan 
insan da, ilk dəfə ağ qırğız qalpağını fikirləşib taparaq tikən adam da, həm 
öz dövrünün, həm bu günün dühasıdır. Müstəqillik qazandıqdan sonra 
bizim üçün azad və bəxtiyar yaşamaq imkanını açan yeni zaman saatı 
vurmağa başladı. Fəqət dərk edilmiş keçmişsiz xoşbəxt gələcək olmur. 
Keçmişinin dərki – Vətənə sevgi etirafıdır. Həqiqi məhəbbət dağıtmır, 
həmişə yaradır.

Qırğızıstan – ölçülərinə görə kiçik ölkədir, lakin xeyirxah ideallara 
söykənən gözəl mənəvi dəyərləri ilə əzəmətlidir. Həmin ötüb keçməyən 
dəyərləri dirçəltdikcə, ən yüksək mənəviyyat və ruh qüvvəsi ilə 
silahlanaraq, xalqın qəlbini və inamını möhkəmlədərək, dinc, firavan və 
çiçəklənən Qırğızıstan qura bilərik.

Elə zaman yetişmişdir ki, keçmişin həqiqi səsini eşitməyə borcluyuq. 
Bu, gələcəyimiz naminə zəruridir. Əsil vətənpərvərlik, Vətənə məhəbbət 
hissini izhar etmək, sadəcə gələcək haqqında düşünmək deyildir, öz 
əllərimizlə qurub yaratmaq vaxtı gəlmişdir. Qırğızların həqiqi tarixi 
barədə düzgün söz deməyin, xalq ənənələrinin dərin mənasını yenidən 
açmağın vaxtı çatmışdır. Xalqın ənənələri və əxlaqi qaydaları gələcəyə 
ibrət kimi xidmət etmirsə, tarix ölüdür. Hərgah tarix müasir həyatın 
vəziyyəti və tələbatına çevrilirsə, dirilir.   

Kitabımda Vətənim, xalqım, doğma yurdum haqqında nəql etmək, 
oxucular qarşısında məni həyəcanlandıran, batinimdə yaşayan, məni 
insana və şəxsiyyətə çevirən barədə tövbə etmək, ən gizli düşüncələrimlə 
bölüşmək niyyətindəyəm. Qədim xalqımın Asiyanın intəhasız 
ənginliklərindəki böyük tarixi haqqında, əcdadlarımızın cəsurluğu və 
qəhrəmanlığı, xalqımın mənəvi əzəməti və qüdrətli xeyirxahlığı barədə 
söyləmək fikrindəyəm. Dağlıq ölkəmin təkrarolunmaz gözəlliyinin 
təsvirini vermək və gələcəyinin barəsində arzularla bölüşmək istəyirəm. 
Xalqım haqqında bütün gerçəkliyi danışmaq istəyirəm. Mənim tövbə-
essem məhz bundan bəhs edir.
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Hər millətin onu başqalarından fərqləndirən 
və xalqa çevirən səciyyəvi cizgiləri, öz müqəddəs 
məfhumları mövcuddur. Düşünürəm, bir çox 
oxucu mənimlə razılaşar ki, qırğızların yeddi 
müqəddəs məfhumu var: komuz, qalpaq, yurta, 
at, Səxavətli Manas, Ala-Too dağları və İssık-Kul 
gölü. Bunlarsız qırğız xalqının dolğun həyatını 
təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Hekayətimi 
komuzun yaranışı ilə başlamaq niyyətindəyəm 
– onun simləri bütün iki min illik qırğız tarixini 
yaddaşına hopdurub saxlamışdır. Mənə elə gəlir 
ki, dünyada komuz tərəfindən vəsf olunmamış heç 
nə qalmamışdır. Onun havaları bəxtəvər məhəbbət, 
uğurlar və məyusluqlar, qəmgin və məzəli 
yaşantılar haqqında bəhs edə bilər. Komuzun 
zümzüməsi altında salamlamalar, ithaflar oxunmuş, 
zəfərlərə mədhiyyələr söylənmiş, məğlubiyyətlərə 

Bülbül – komuz barədə

göz yaşı axıdılmışdır. Və xalq musiqisi də, sözlər 
də genlərimizdə qorunub saxlanaraq əbədiyyətə 
qovuşmuşdur. 

Komuz – bizim də miras qəbul etdiyimiz 
əcdadlarımızın ruhudur. Xalqımız üçün bu gerçək 
mənəvi dəyərdir ki, nəinki insanları qanadlandırır 
və ilhama gətirir, həmçinin xalqı birləşdirir. Komuz 
odda yanmadı, yüzilliklərin uzun və faciəli yolunda 
izsiz-tozsuz batıb getmədi. Komuzun melodiyaları 
çətin dəqiqələrdə qırğız xalqına sıralarını 
möhkəmlətməyə yardım göstərdi, çox vaxt 
mübarizəyə çağırış kimi səsləndi. Komuzçularla 
bütün dövrlərdə fəxr etmişlər və onlar bu günə 
qədər ən möhtərəm insanlar hesab olunurlar. 

Böyük komuzçu və akın Toktoqulun faciəvi 
taleyi barədə hekayətləri dinləyəndə, onun nağıl 
qəhrəmanı deyil, real şəxsiyyət olmasına inanmaq 

Aytiyev Q., Kojəhmədov D. “Akınlar” 1956-1957-ci illər, kətan, yağlı boya, 206 x 306
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çox çətindir. Danışırlar ki, Toktoqul Sibirə sürgün 
zamanı nəzarətçi onun mandolinini sındırıbmış, 
lakin komuzçu sonradan salamat qalmış simlərdən 
özünə komuz quraşdırıb düzəldibmiş. Heç nə onun 
yaradıcılığa məhəbbətini qıra bilməmişdi, axı 
yalnız musiqi və mahnı oxumağı ilə azadlığa can 
atmasını və Vətənə sevgisini ifadə etməyə qabil 
idi. O vaxt komuzçunun bədbəxt yoldaşları, digər 
katorqaçılar bildirirdilər ki,  Toktoqulun nəğmələri 
həmişə həqiqəti əks etdirirdi.

Toktoqulun “Sürgündə” mahnısından bəzi 
misraları təqdim edirəm:

               Komuzum yorğunları dirçəldir,
               Ürəklərə ümid bəxş edir.
               Dilimi hamı anlamayır, 
               Ancaq komuz – hər kəslə danışır!
Özümü tanıyandan bəri komuzun 

melodiyalarını məmnuniyyətlə dinləyirdim, 
uşaqlıqda isə elə zənn edirdim ki, təbiətin özü 
oxuyur. Hansısa gizli cazibə qüvvəsi məni həmişə 
komuza çəkirdi, fəqət eyni zamanda indiyəcən 
onun simlərinə toxuna bilmirəm, sanki onların 
müqəddəsliyini və səslənmənin sehrini pozmağa 
qorxuram.

İlk dəfə komuzda ifa olunmuş “Get, Buka!” 
havasının yaranma tarixi maraqlıdır. Mahnının adı 
bir çox mətləbi aydınlaşdırır. “Get, Buka!” – deyə 
əcdadlar qırğız torpaqlarının işğalçıları monqolları 
lənətləyirdilər. Buka monqolların qırğızlar üzərində 
canişini idi. Bir dəfə ovda onun oğlu həlak oldu, lakin 
heç kəs bu xəbərin qara çaparı olmaq istəmədi, zira 
sahibin sərt cəzasından qorxdu. Fəqət faciəvi xəbəri 
çatdırmaq zəruri idi. O təqdirdə, komuzçulardan 
biri Bukaya baş vermiş faciədən xəbər verən kədərli 
hava çalmaq qərarına gəldi. Buka dərhal hər şeyi 
anlayıb mətləbi tutdu və qeyzlənərək komuzun 
üstünə və musiqiçinin gözlərinə ərinmiş qurğuşun 
tökmək əmrini verdi... Deyilənə görə, o vaxtdan 
bəri komuzda səsi gücləndirən dəyirmi dəlik əmələ 
gəldi. Sağ qalmış kor musiqiçi bələdçinin köməyi 
ilə gəzib dolaşdı, komuzda çalmağını davam 
etdirdi. Komuz isə əvvəlkindən də gur, elə şaqraq 
səslənirdi ki, quşlar susur, sehrli melodiyanın 
ağuşuna düşürdülər. Hətta musiqiçini dünya işığına 
baxmaq xoşbəxtliyindən məhrum etsələr belə, 
heç kəs yaratmaq bəxtiyarlığını onun əlindən ala 
bilmədi. Yerlərə sığmayan müdriklikdən doğulmuş 
komuzun gücü bunda idi. 

Əfsanəyə görə, komuz ovçu Kambarkan 
tərəfindən icad olunmuşdur. İlk qırğız melodiyası 
onun sayəsində bəstələnmişdi, bihudə yerə onu 
“melodiyanın atası” adlandırmırlar. Bir çox quşun 

Raykan Şükürbəyov

Ölümsüz komuz

Ölüm qorxuludur hər şeydən, fəqət, lap əzəldən
Ölümlə həyat qoşa qanaddır. Eynidir onlar.
Lakin həyat daha güclü, ölümə ram deyil,
Həyat, günün bu günündə lap əzəlki kimi.

Xalqımın deyimi belədir: yaxşı heç öləməz!
Cavanlar bunu yadda saxlasın möhkəm...

Naqafil Moldoke nəğməsinə başlarkən həmən,
İssık-Kulun suları tək dalğa-dalğa yayılardı. 
Ürəkləri riqqətlədib titrədirdi o gözəl hava. 

Onun nəğmələri düşüncələr dəryası,
İri quş qanadları çırpılır hər tərəfdə,
Bəyaz qu quşu süzür sakit sularda,
Hətta taxtalar belə bülbül kimi ötür.

Moldoke, bax bir, dünya necə genişdir!
Komuzun əlində tərk etdin bizi niyə?..

Haralarda öz havanı axtarırsan sən indi?..  
Uzaqlardan xəfif komuz sədası yayılır!

Həyat bir göldür, dalğaları dağılır,
Qoca şam ağacını tufan əyib çökdürür. 
Bülbül tökür acı-acı göz yaşın o ağaca,

Zaman qadiri-külldür, torpağı da, xalqı da,
Dəyişdirəcək, öz təbirinə salacaq.

Yalnız komuz susmayacaq heç zaman, 
Üçsimli komuzun üç qartalın yuvasıdır, 

Sizin – Toktoqul, Atay, Karamoldo...
Dənizlər quruyar, dağlar dağılar, 

Ancaq siz zirvənizdən heç vaxt enməzsiz.  
Ölüm o zirvənizin önündə aciz...
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və heyvanın “dil”ini anlayırmış, səslərinə görə 
ayırd edirmiş. Əfsanəyə isnadən, ovçu Kambarkan 
heç vaxt quşları öldürməz, onları müqəddəs 
sanarmış. Hər şeydən çox quşları dinləməyi sevər, 
saatlarla onların cəh-cəhindən zövq alarmış. Bir 
dəfə sıx meşədə ova çıxan Kambarkan heyrətamiz, 
indiyəcən rast gəlmədiyi hava eşidir. Melodiya onu 
elə ovsunlayır ki, bu füsunkar səslərin sirrini faş 
etməyincə sadəcə yolunu davam etdirmək iqtidarını 
itirir. Naməlum quşu görəcəyini nəzərdə tutan ovçu 
canlını ürkütmək üçün fit çalmağa başlayır. Lakin 
sehrləyici səslərin yayıldığı uca ağacın başına 
dırmaşandan sonra görür ki, iki qonşu ağacın 
budaqları dələnin qurumuş bağırsağı ilə bir-birinə 
bağlanıb. Ehtimalən, zavallı heyvancığaz ağacdan 
ağaca uğursuz sıçrayışda iti budağa ilişib qarnını 
cırmışdı. Mehin xəfifcə tərpənişi nəticəsində 
heyranedici sədaları məhz tarıma çəkilmiş quru 
bağırsaq çıxarırdı. Kambarkan bağırsağı budaqdan 
götürüb evə aparır, asıldığı ağacdan isə formasına 
görə tuluq-kookoru xatırladan alət yonub kəsir. 
Belə tuluqlarda qırğızlar kumıs saxlayırlar. İlk 
simi tarıma çəkən andaca onu meşədə heyrətə 

gətirən tanış inilti eşidilir, ikincisi yumşaq səslənir, 
üçüncüsü isə zərif və melodik çıxır. Üç simin 
sədaları üç qaçağan atın dırnaqlarının tappıltısını 
xatırladır...

Minilliklər ötüb dolandı, komuz isə heyrət 
doğuran musiqisi ilə bu günə qədər yaşamaqdadır 
və bizə həzzin sevincli dəqiqələrini bəxş edir. 
Ona görə xalq arasında deyim var: “Kyuu atası 
Kambarkan” – “Melodiya atası Kambarkan”. 

Digər bir əfsanə də mövcuddur. Bu, qədim 
əyyamlarda cərəyan edibmiş. Bir qoca bülbüllə 
dostlaşıbmış. Qoca yaxşı komuzçu olubmuş, 
bircə dəfə eşitməklə hər hansı havanı komuzda 
olduğu kimi çala bilirmiş. Bir dəfə bülbül onun 
gözəl çalğısını eşidib qocadan ona komuz kimi 
oxumağı öyrətməyi rica edibmiş. Buradan da inanc 
yayılıb ki, komuz bülbülə oxumaq öyrədib. Hər 
əfsanənin öz yozumu və   yaşamağa hüququ var. 
Çin məxəzlərində qırğız komuzu barədə iki min 
illik “Xun bu sı” təqvimində xatırlatmalara təsadüf 
edilir. 

Deyilənə görə, komuz bizə Manas dövründən 
gəlib çıxmışdır. Xalq arasında hələ VIII-X əsrlərdə 

Flekman D.N. “Komuzçu Osmonovun portreti” 1964-cü il. K., yağlı boya, 70 x 50
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məlum imiş. “Manas” eposunda komuzun qaysı 
ağacından hazırlanmasının təfərrüatlı təsvirinə rast 
gəlinir: 

“Komuzu ərik ağacından yonurdular, 
Tazanəni ukukdan çapırdılar, 
Çalası girdə idi, dərin idi,
Sim üçün kabılqası kiçik idi,
Simi – tarım quru bağırsaqdı...”
1982-1983-cü illərdə Tokmok şəhəri 

yaxınlığında Şəmşi qazıntılarında arxeoloqlar qızıl 
maska və komuz aşkara çıxardılar. Bu əşyaların 
yaranma tarixini alimlər IV-V əsrlərə aid etdilər 
və bir daha komuzun mənşəyinin əskiliyini 
isbata yetirdilər. O səbəbdən, tam ixtiyarla və 
fəxarətlə demək mümkündür: “Əbədi yaşa, qızıl 
komuzumuz!” Qızıl maskaya gəldikdə isə... 
Belələri cahanda cəmi üç ədəddir, biri də bizimkidir 
– qırğızlarınkı. 

XIX əsrdə rus şərqşünas-səyyahları 
N.A.Severtsev və A.P.Fedçenko Çon-Kəminə gəlib 
çıxmışdılar. İlk növbədə onları yerli sakinlərin 
mehmannəvazlığı və qəlbən səxavəti şaşırtmışdı. 
Səyyahları köhnə tanış kimi qarşılayır, pişvazın 
şərəfinə komuzun şən havalarını səsləndirir, 
görüşün fərəhini və yadellilərə xoş münasibəti 
vurğulayırdılar. 

Qırğız xalqının ən populyar havaları 
kyuulardır – nəsildən nəslə ötürülən instrumental 
melodiyalar. Şərq musiqisinin bilicilərindən və 
dəyərləndiricilərindən biri A.B.Zatayeviç yazırdı: 
“Bu xalqın öz tərəfindən musiqi xəzinəsinə töhfə 
verəcəyi ən qiymətlisi, əhəmiyyətlisi və orijinalı, 
onun nəğmələrində (obonlar) deyil, daha çox 
özünəməxsus mədəniyyətin nümunələrində əks 
olunan xalq alətləri üçün pyesləridir (kyuu)”.     

Qəzetlərin birində oxumuşdum ki, Doğan 
Günəş ölkəsindən Qırğızıstana kimyaçı, təbiət 
elmləri doktoru Makoto İsimoto gəlmişdi. Məlum 
oldu ki, səksən yaşında canlı zehniyyətini və 
çevikliyini, diribaşlığını qoruyub saxlamış həmin 
alimin maraqlı məşğuliyyəti musiqi imiş. Alim 
istənilən xalq musiqisi ilə maraqlanaraq sırf qırğız 
havalarını dinləmək arzusunda imiş. Musiqini 
eşidən andaca alim etiraf etmişdi: “... istənilən 
insan üçün bu, təmiz hava udumu, iri şəhərdə 
boğulmaqdan istirahətdir”. 

Bir dəfə 70-ci illərdə komuzçuların ansamblı 
Avropaya Ümumittifaq folklor musiqisi festivalına 
səfər etmişdi. Münsiflər heyətinin tərkibində 

dünya şöhrətli Aram Xaçaturyan var idi. Komuzçu-
uşaqlarımızın çıxışından sonra bəstəkar vəcdə 
gələrək demişdi: “Skripkadan sonra bu, yəqin ki, 
dünyada ikinci alətdir”.  

Komuzun melodiyaları konseptual xarakter 
daşıyır, onlar iradənin gücünü, insanın ehtişamını, 
həyat eşqini, gözəllikləri ifadə edir. Bu havalar 
qırğız xalqının tarixində cərəyan etmiş qüssəli 
vaqiələrin doğurduğu hisslərin ali faciəviliyini əks 
etdirməyə qabildir. Məs., “Kokoy kesti”, “Sınqan 
buqu” və s. Tilsimli qırğız melodiyalarında və 
nəğmələrində güzgü sayağı xalqın düşüncələri və 
amalları, əsarətçilərə nifrət, azadlığa canatma əksini 
tapmışdır.   

XX əsrdə komuzda instrumental pyeslərin və 
havaların parlaq peşəkar ifaçıları musiqi təcrübəsinin 
və biliklərinin əsil xəzinələri – qırğız musiqiçiləri və 
bəstəkarları Muzooke, Niyazalı, sonralar Muratalı 
Kurenkeyev, Karamoldo Orozov, Atay Oqombayev, 
Toktoqul Satılqanov, İbray Tumanov, Asılbəy 
Eşmambetov və b. olmuşlar. Tanınmış komuzçu və 
bəstəçi Atay Oqombayevin ustalığı və istedadına 
ictimaiyyətə çatdırılmış gerçək fakt dəlalət edir.      

1939-cu il Moskvada keçirilən Qırğızıstan 
incəsənəti Dekadasında Atay Oqombayev “Kuydum 
çok” nəğməsini riqqətə gələrək ifa edərkən özü 
mahnısını komuzda müşayiət edirdi. Konsertdə 
iştirak edən Stalin ilk olaraq Ataya ucadan əl 
çalır. Belə yüksək diqqətdən azca özünü itirmiş 
komuzçumuz toxtayıb ayaq barmaqlarında tutub 
sıxdığı iti bıçaqlarla komuzda melodiyasını çalmağa 
başlayır. Qırğız nümayəndə heyəti donub qalır. 
Hərgah bıçaq nazik simi kəssə idi, Atay Stalinin 
qorxunc qəzəbindən can qurtara bilməyəcəkdi!..  

Lakin hər şey yaxşı qurtarır. Atay havasını 
virtuoz çalıb bitirir. Stalinin özündən gümüş qaşıq 
dəsti, pul mükafatı bəxşiş alır, bundan əlavə, ömrünün 
son günlərinə qədər Stalin mükafatı təqaüdçüsü 
olur. Qırğız komuzu bu minvalla XX yüzilin ən 
qəddar müstəbidinin ürəyini fəth edir. Atayın 
dəfn günlərində şair-bədiyəçi İsmayıl Boronçiyev 
mahnısının misrasına dərin məna vermişdi: “Atayın 
külünü torpağa tapşırmağa – dostların qalxmır əli...” 

Komuz ölümsüzdür. İnsan rəhmətə gedir, onu 
torpağa tapşırırlar. Fəqət ruh asimanın bir parçasıdır. 
Qabiliyyətli musiqi yaradanların istedadı və onların 
bəstələdikləri melodiyalar xalq yaşadıqca səslənəcək. 
Yeni-yeni nəsillər gəlir, gedir, komuzun – xalqımın 
nəğməli ruhunun – melodiyası isə həmişəyaşardır. 
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Ağ qalpaq

Bizim qırğızlarda cəmiyyətdə yüksək 
mövqeyə nail olmuş insana belə alqış etmək qəbul 
olunub: “Başından Ağ qalpaq əskik olmasın!” Bu 
arzuda çox gizli niyyətlər var: əcdadlarının adına 
xələl gətirməmək, heç vəchlə heç bir vəziyyətdə 
ləyaqətini itirməmək. Ağ qalpağın itirilməsi məcazi 
mənada əxlaqi paklığı, şərəfi, namusu itirmək 
deməkdir. 

Əsil qırğız üçün qalpaq – sadəcə geyim atributu 
deyil, müqəddəs məfhum, rəmzdir ki, onda da 
müəyyən energetik qüvvə cəm olmuşdur. Yağılar 
bahadırları öldürsələr də, fəqət ağ qalpağı məhv 
etməyi və unutdurmağı bacarmadılar. O, xalqın 
əzəmətli dühası ilə yaradılmışdır. Çox əsrlər boyu 
qalpaq heç vaxt şəklini dəyişməmişdir. Ağ qalpaq 
sadəcə baş örtüyü deyil, tariximizin bir parçasıdır. 
Qalpaq başı qarlı qırğız dağlarının yüksəkliyinin 
rəmzi kimi sanki güzgüdə amalların aliliyini, 
xalqın qəlbinin paklığını və onun birliyini özündə 
əks etdirir. 

“Manas” dastanında qırğız xalqı “zirvəsi 
dağlar başı kimi bəyaz, aşağısı isə dağ ətəyi 
kimi tünd ağ qalpaq qoyan xalqdır” sözləri ilə 
səciyyələndirilmişdir. Əski sənədlərdə Altayda və 
Yeniseydə qar kimi bəyaz hündür keçə papaqlı 
adamların zahir olması barədə xatırlatmalara rast 
gəlinir. Etnoqraf alim Lev Qumilyova isnadən, 
qalpaq – formasına görə dağları, yurtanı və eyni 
zamanda Misir ehramlarını xatırladır.   Maraqlıdır, 
yalnız bizim günlərimizdə alimlər kəşf etmişlər ki, 
ehramların formasının sayəsində onların daxilində 
canlı orqanizmin qocalma prosesi ləngiyir, maddələr 
mübadiləsi yaxşılaşır, cismin parçalanması dayanır. 
Təsadüfi deyil ki, xalq arasında qalpağın göz-
nəzərdən qoruması inancı gəzib dolaşmaqdadır. 

Külleyi cahanda belə qalpağı yalnız qırğızlar 
qoyurlar. Qazax qardaşlarımızın da belə papağı var, 
amma onlar quruluşda azacıq dəyişiklik etmişlər. 
Keçə papağın orijinallığı və təkrarolunmazlığı bir 
daha özünü o məqamda göstərir ki, onu qışda da, 
yayda da, payızda da, yazda da qoymaq olar. Qışda 
istilik verir, yayda isə qızmar günəşin yandırıcı 
şüalarını buraxmır. Bu baş örtüyü hər mövsümə 
yarayandır, rahat geyilir, asanlıqla qatlanır, bu 
zaman formasını itirmir. Bəstəboy adam qalpaqda 
boyunu göz-görəsi uzadır, süvariyə isə qalpaq irəli 

qatlanan uclarının sayəsində comərdlik siması 
verir. 

Qalpağın heç bir ünsürü təsadüfi deyil. Qotaz 
həmişə irəlidə olmalıdır: o, qırğızlarda əbədiyyətlə 
assosiasiya yaradan ardıcın rəmzidir. Qalpağın 
ağ keçəsini bəzəyən nəqşlərin barəsində yüzlərlə 
əfsanə nəql etmək mümkündür, zira hər buruğun 
öz mənası, öz tarixçəsi var. 

Qırğızlar qalpağı yalnız yaxın dostlarına 
ərməğan edirlər. Qədim əyyamlarda qalpaq dostluq 
və ağılların birləşməsi rəmzi idi. Düşmənçilik edən 
tayfalar dəfələrlə barışıq nişanı timsalında bir-
birinə qar kimi bəyaz qalpaq təqdim etmişlər. 

Ötən yüzilin 90-cı illərinə qədər bizim partiya 
rəhbərləri sanki vətənə məhəbbət ittihamından 
çəkinərək rəsmi tədbirlərdə çox nadir hallarda 
qalpaq qoyardılar. O səbəbdən, 1991-ci ilin 27 
oktyabr tarixi yaddaşlarda parlaq iz buraxmışdır. 
Həmin gün Əskər Akayev respublika Prezidenti 
seçilmişdi. Hökumət Evinin yanında cəmləşmiş 
adamların sevinci yerə-göyə sığmırdı, izdiham 
suveren Qırğızıstanın birinci Prezidentinə qar 
kimi bəyaz, rəmzi qalpaq təqdim etdi. Seçiləndən 
on gün sonra, noyabrın 7-də Prezident bayram 
meydanına bu qalpaqda çıxdı və sanki biz gənclərə 
milli qürurumuzu xatırlatdı. Məhz o yaddaqalan 
gündən bu yana birinci Prezident əcdadlarımızın 
ənənələrinə ehtiram göstərərək qalpağı nəinki 
öz xalqı ilə görüşdə, habelə xarici ölkələrə rəsmi 
səfərlərdə də mütləq qoyurdu.

Əfsuslar olsun ki, qalpaq çox uzun müddət 
sandıqlarımızın küncündə atılıb qalmışdı, çünki 
“dəbdə deyildi”. Lakin bu gün respublikamızda onu 
məmnuniyyətlə nəinki qırğızların özləri, həmçinin 
digər milliyyətlərin nümayəndələri – yerli əhalinin 
ənənələrinə hörmətlə yanaşıb riayət edən insanlar 
qoyurlar. Ola bilsin, bu səbəbdən, Qırğızıstanın 
dükanlarındakı suvenir şöbələrində qalpaq son 
dövrlər əcnəbi qonaqlar tərəfindən xüsusi yüksək 
tələbatla alınır.

Bir maraqlı hadisəni yada salmaq istərdim. 
1995-ci ildə seçkiqabağı kampaniya ərzində 
Prezident Əskər Akayevlə birgə təyyarədə Oş 
vilayətinə uçurduq. Naqafil pilotun qəza enişi 
zərurəti barədə məlumat verdiyini eşitdik. Fəqət 
saniyələr keçdi və sıradan çıxmış mühərrik 
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təyyarəçinin özünün təəccübünə rəğmən, yenidən 
işə düşdü. Sonralar Prezident müsahibələrinin 
birində bu haqda təbəssümlə danışırdı:  “hamımız 
qalpaqlarda idik və bu da bizi xilas etdi...” Zarafat 
öz yerində, lakin çox ehtimal ki, ağ qalpağın hələlik 
bizə naməlum qalan sirli qüvvəsi mövcuddur. Axı 
təsadüfi deyil ki, əski çağlardan məhz qalpaqla 
bağlı saysız-hesabsız əlamətlər və inanclar var.

Məs., öz qalpağını başqasına pay vermək 
olmaz. Onunla göyə tolazlamaqla “zarafatlaşmaq” 
olmaz, təpikləmək barədə isə qətiyyən demirəm. 
Yurtaya daxil olanda, qalpağı çıxarıb heç vəchlə 
döşəməyə qoymaq olmaz – bu məqsədlə mütləq 
hündür yer seçilməlidir. Əcdadlarımız qalpağın bir 
sehrli qüvvəsinə də səmimi-qəlbdən inanırdılar: 
qalpağını qoxulasan, azar-bezardan və bəd 
nəzərdən can qurtarmaq olar.

Bu gün bizim çox gənclərimiz xaricdə təhsil 
alırlar və uzaq ölkəyə mütləq qalpağı – doğma Ala-
Toonun bir hissəsini götürürlər. 

1999-cu ildə Avstriyanın paytaxtı Vyanada 
uzaqdan izdihamda ağ qalpaqlı adam sezdim. Mənim 
də başımda qalpağım var idi. Həmin adamın mənə tərəf 
qaçdığını görəndə, əsla təəccüblənmədim. Görüşdük, 
qucaqlaşdıq. Bəlli oldu ki, Min-Kuşdandır və artıq 
üçüncü ildir, Vyana İncəsənət Akademiyasında təhsil 
alır. Bu minvalla, milli baş örtüyü həmyerlilərə qərib 
diyarda xoş görüş bəxş etdi. 

Bu il ayrı-ayrı vətənpərvərlər təklif yürütdülər 
ki, hər il 5 mart Ağ qalpaq günü kimi qeyd edilsin. 
Zənnimcə, bu həm də baş örtüyünü ləyaqətlə qoymuş 
əcdadlarımıza hörmət olardı.

Ağ sözü qırğız dilində kontekstdə anlaşıqlı 
çox məcazi mənaya malikdir və daima nə isə ali, 
müqəddəs məfhum bildirir: ak Ala-Too – bəyaz Ala-
Too, ak çaç Ene – ağsaç Ana, ak tilek – nurlu dilək, 
ak bata – xoş arzu, ak sut – ağ ana südü, ak suyuu – 
həqiqi məhəbbət. Səciyyəvi xalq inancı çox şeydən 
xəbər verir: torpağa kumıs, süd, ayran tökmək böyük 
günah sanılır... 

Qoy ağ qalpaq 
– bu bəyaz müqəddəs əşya 

– əbədi mövcud olsun!      

Usubəliyev A. “Manasçı Aşimbayevin portreti” 1968-ci il, kətan, yağlı boya, 56 x 45

11



“Respublikanın dövlət bayrağı - mərkəzində qırx eyniölçülü yayılan şüalı və diskin içinə qırğız 
yurtasının qırmızı rəngli tündüyü yerləşdirilmiş qızılı dəyirmi günəş diskli qırmızı parçadan ibarətdir”. 

“Qırğızıstan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında”  Məcəllənin I bəndi

Qırğız yurtasının qar kimi bəyaz 
gümbəzləri

Qırğız yurtası – köçəri memarlığının sənət 
əsəridir. Ağ yurta, fransızlar üçün Eyfel qülləsi, 
italyanlar üçün Kolizey sayağı ölkənin arxitektura 
rəmzidir. Alimlərin gəldiyi nəticəyə əsasən, yurta 
haqqında ilk məlumat b.e.ə. V əsrə aiddir və 
beləliklə bu unikal insan məskəninin qədimliyi 
barədə fikir yürütməyə imkan verir.

Bizim məktəb dərsliklərimizdə 1917-ci il 
Oktyabr sosialist inqilabının nailiyyətlərindən 
biri qismində qırğızların köçəri həyat tərzindən 
oturaqlığa keçidi, kütləvi surətdə yurtalardan çiy 
kərpic tikililərinə köçü vurğulanırdı. Bu zaman 
nəzərdən qaçırılırdı ki, bu çiy kərpic tikililərinə 
qırğızlar yalnız XX əsrdə köçmüşlər, əcdadlarımız 
isə yurtalarda üç min ildən artıq zaman keçirmişlər.  

Məgər zaman qırğız yurtalarının təkcə rahatlığı 
deyil, həmçinin dahiliyinə hökm çıxaran layiqli 
hakim deyilmi? Ən qədim qırğız milləti məhz 
bu möhkəm və isti yurtalarda doğulmuş, qüvvə 
toplamışdır. Onun üçün bura həm ailə ocağı, 
həm beşik, həm də özünəməxsus həyat amfiteatrı 
idi. “Konstitusion” normasına görə yurta adi 
evdən qat-qat çox məna kəsb edir. Yurta yalnız 
heyrətamiz konstruktor məsələlərinin həllərinin 
nümunəsi deyil. Onun daxili avadanlığı milli 
özünəməxsusluğun misalıdır. Yurta iki hissəyə 
bölünür: yəhər, qırmanc, kişi geyimi saxlanan kişi 
və mətbəx qab-qacağı, qadın qəlbinin sevimlisi olan 
hər cürə xırım-xırda yığılmış qadın tərəfləri. Hətta 
ocaq öz yerinə və əhəmiyyətinə malikdir. Qırğızlar 
ocağa müqəddəs məkana yanaşan kimi münasibət 
bəsləyir və yazılmamış ciddi qanunlarına tabe 
olurlar. Ocağın üstündən atlanmaq, çirkli cır-cındır 
yandırmaq, alova tüpürmək ağlasığmaz bir işdir. 
Yurtanın mərhum sahibini qohum-əqrəba mütləq 
ocağın başında oxşayıb ağlayır.

Yurtanın ən yüksək nöqtəsi – tündükdür, ən 
yuxarıdakı girdə dairə, gümbəz, bütün tikilinin 

cağlarının əsası, payaların baş uclarını birləşdirən 
nöqtə. Forması – əski qırğızlar üçün səmanın dörd 
cəhətini bildirən dörd iri şüalı günəşi xatırladır. 
Bu, ocağın tüstüsünün çıxan bacası, habelə günəş 
şüalarının pəncərəsidir.      

Əski çağlardan belə hesab edilir ki, tündük 
– xalqların özünəməxsus birləşmə, bir ailənin 
toplum rəmzidir. Tündük gecə keçə palazla örtülür, 
onun vəziyyətinə isnadən isə yurtanın sahiblərinin 
şakərləri, xasiyyəti barədə fikir yürütmək olar. 
Zəhmətkeşlər şəfəq söküləndə tündüyü açır, 
ocağı qalayırlar. Tənbəllər isə bəzən nahara kimi 
tündüyü bağlı saxlayırlar. Təsadüfi deyil ki, 
əcdadlarımız saleh əməllər üçün erkən oyananları 
bəxtəvər sanırdılar. Qədim əyyamların atalar sözü 
belə deyir: “Bekerden tenirim bezer” – “Bikardan 
Tanrım bezər”. 

Əcdadlarımız inanırdılar ki, məhz tündükdən 
yurtaya kut – xoşbəxtlik, rifah daxil olur, hərgah 
ailə mehriban və zəhmətkeşdirsə, kut günəş sayağı 
yurtanın sakit küncündə özünə məskən tapacaq.

Bu sözün başlıca mənası – mövcudiyyətin 
rüşeymi, həyat qüvvəsi, ruh, xoşbəxtlik, 
firavanlıqdır. Bəzi məzarlıqlarda aparılan qazıntılar 
zamanı, ehtimalən, bu ilahi peşkəşin saxlanılması 
üçün nəzərdə tutulmuş və “kut” rəmzi ilə 
işarələnmiş kiçik dəri futlyarlar aşkara çıxarılmışdı. 
Xalq arasında deyim var: “Yurtaya düşən işıq şüası, 
yelənə yığılan süd kimidir”. 

1985-ci ildə Abakan çayının sahilindəki 
VIII əsr kurqanının qazıntılarında aşkara çıxmış 
məzarlıqda qızıl sırğalar tapılmışdı. Sırğa əlində 
qab, ayaqları ilə artıq dünyada məşhur rombşəkilli 
futlyarı tutmuş qanadlı məhsuldarlıq ilahəsi Umayı 
təsvir edirdi. 

Ona görə sahiblər tündüklərini açmağa 
tələsirdilər: axı günəş şüaları ilə bahəm yurtaya 
firavanlıq baş çəkə bilərdi. Qədim əyyamlardan 

12



hər qırğız üçün yağının tökdüyü ən qorxulu lənət, 
qarğış “Yurtanın tündüyü həmişəlik bağlansın!” 
idi. İlk dəfə açılan tündük yeni ailənin yaranışını 
bildirirdi. Yeni evlənmişlər üçün beləcə də deyirlər: 
“Onlar tündüklərini qaldırdılar”, – başqa sözlə, təzə 
ailə qurdular.   

Hələ Səxavətli Manas Almambetinə söyləyirdi: 
“Sən turkuka dayaq olan tir kimi olmalısan”. Manas 
nəzərdə tuturdu ki, onun məsləkdaş bahadırı tündük 
qədər möhkəm və etibarlı olmalıdır. 

Amansız siyasi repressiyaların tüğyan 
etdiyi 1938-ci ildə xalqın güllələnmiş ən yaxşı 
oğullarının dəfn yeri Ata-Beyitdə onların nəsilləri 
tərəfindən əzəmətli monument ucaldılmışdır. 
Abidə rəmzi mənada torpağın üstünə aşırılmış 
tündüyü təsadüfən təsvir etmir. Bu bizə və 
övladlarımıza əbədi xatırlatmadır ki, totalitarizmin 
müdhiş illərində millətin nəinki seçmə oğullarını 
və qızlarını güllələmişlər, həmçinin tündüyümüzü 
– yurtanın səqfini, həyatımızın özülünü aşırmışlar. 
Qırğızlar üçün bundan faciəvi heç nə yoxdur.  

Ata-Beyit məzarlığının sirri faş olandan 
sonra həyatımızda yeni ənənə yarandı. Artıq beş 
ildir, hər müsəlman üçün müqəddəs Kurman Ayt 
günü dostlarımızla Ata-Beyti ziyarət edir, böyük 
əcdadlarımızı yada salır, Quran oxuyur, cavan 
qoyun qurban kəsirik. 

Növbəti Kurman Aytda altı yaşlı qızım 
Kanayımı özümlə ora götürdüm. Qızcığaz diqqətlə 
Ata-Beyitin qorxunc vaqiələrindən bəhs edən 
hekayətimi dinləyib suallar verirdi: “Kim onları 
güllələdi?.. Nəyə görə?..” Qız hadisələri bugünkü 
faciə kimi yenidən yaşadı. 53 ildən bəri bizim 143 
adsız həmvətənlərimizin torpağa basdırıldığı qəbri 
gözü ilə görəndə isə ələlxüsus sarsıldı.  

Həmin gecə Kanayım qəfil yuxuda ucadan 
ağladı. Yoldaşım ondan hönkürməsinin səbəbini 
xəbər alanda, cavab verdi ki, qorxur. “Bizi gecə ikən 
gülələməzlər?” – deyə astadan soruşub səhərəcən 
gözünü yummadı. 

Uşaq qəlbinin paklığı – təhtəlşüurumuzun 
açıq kitabıdır. Uşaq insanların nəyə görə qətlə 

Çuykov S.A. “Əbədiyyətə toxunuş” 1974-cü il, kətan, yağlı boya, 116, 5x139, 79
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yetirildiyini dərk edə bilmirdi. Qız inana 
bilmirdi ki, adamlar bir-birinə münasibətdə bu 
dərəcədə qəddarlıqla ədalətsiz əməllər törətməyə 
qadirdirlər...  

Yaradana dua etmək istərdik ki, belə vaqiələr 
bir daha heç vaxt təkrarən cərəyan etməsin. Yalnız 
Ala-Too torpağında deyil, külleyi cahanda belə 
hadisələr təkrarlanmasın!

Hər ailə öz yurtasının daxili avadanlığına xüsusi 
diqqət yetirirdi. Divarlar xalçalarla, tikmələrlə 
bəzənir, kimsə bu gözəlliyin yanına bahalı tülkü, 
yaxud dələ dəriləri əlavə edirdi. Girişlə üzbəüz, 
adətən, daşlarla, metalla süslənmiş sandıq, yaxud 
əlvan yorğanlar, keçə palaz, nazbalış yüklü taxt 
qoyulurdu.  

Qırğız yurtasında qeyd-şərtsiz olmalı əşyaların 
siyahısı: kooker və konok – basma nəqşli dəridən 
kumıs üçün qablar; ayak kapı və baştık – ev-eşikdə 
xırım-xırda saxlamaq üçün tikmə bəzəkli tüklü 
kisəciklər; çını kap – dəridən, yaxud ağacdan 
hazırlanmış, yumşaq yundan nəqş vurulmuş 
piyalələr üçün futlyarlar və bir çox digər əşyalar.  

Qədim köçəri qırğızların məskən yerinin 
unikallığı bir daha özünü onda təzahür etdirir ki, 
yurtanı üç usta yarım saata bircə mıx işlətmədən 
yığa bilər. Xalq arasında yurtanı sürətlə yığıb 
açmaq barədə atalar sözü çoxdur. O qabiliyyət 
özünəməxsus tərzdə xalqın ənənələrinə sədaqətin 
və dözümün sınağıdır. Qocalar sadədilliklə zarafat 
edirlər: “Mələyən keçini köç zamanı tanıyarlar, 
çığırqan arvadı – yurtanı sökəndə”.

Yurtanı yalnız ikicə at belində köçürtmək 
mümkündür, yağışda islanmır, ən isti günlərdə 
sərin saxlayır, hər küləyə tab gətirir. Qırğızların 
bu qədim yaşayış məskəni bizimlə bahəm hər 
keşməkeşli yollarla oddan da keçmişdir, sudan da. 
Qarlı dağlarda, ipək kimi yumşaq örüşlərdə köç 
etmiş, zamanın sərt sınağına sinə gərmişdir.

Hətta paytaxtın yurtanı quraşdırmağa heç bir 
şəraitin olmadığı mikrorayonlarında, mərhumların 
dəfn günü vidalaşma məhz yurtada təşkil olunur. Bu 
yalnız rəhmətə getmişə verdiyimiz son borcumuz 
deyil, həmçinin həmin unikal müqəddəs əşyanı 
yaratmış əbavü-əcdadımıza təzimdir.  
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Qırx kişi bir evi doldurmaz, bir qadın doldurar;
Kişi bacarmayanı, arvad düzəldər. 
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Nə qədər atan sağdır, adamları tanı, 
Nə qədər atın var, dünyanı tanı. 

Atalar sözü

“At – igidin qanadıdır” – xalqın belə bir 
müdrik sözü var. Qırğızlar üçün bu kəlam 
– həyat gerçəkliyidir. Qızılyallı at şairlər və 
dastanyaradanlar tərəfindən tərənnüm olunmuşdur. 
At haqqında xalq arasında yüzlərlə atalar sözü 
və zərbül-məsələr qoşulmuşdur: “Atsız bahadır – 
döyüşçü deyil”;

“Atının nazını çəkən, piyada qalmaz”;
“Əsil arqımak döyüşdə də qızıldır, dinc 

ticarətdə də”;
“Yarışda xoşbəxtlik quşu çaparın 

ayaqlarındadır, minicinin ürəyində”;
“Azmış at yenə gəlib tövləsini tapacaq”; 
“Atını qorumayan, qılçasız qalar”; 
“Yaxşı at ölümdən qurtarmaz, ancaq bəladan 

qoruyar”... 
Həm də qocaların deyiminə görə, ömrün bir 

gündürsə, onun yarım gününü at belindən düşmə. 
Xalq arasında atın başına qamçı ilə vurmazlar. 

Əgər belə hadisə vaqe olubsa, bu, müharibəyə 
çağırış, döyüşə dəvətdir. İtaət etməkdən boyun 
qaçıran insan isə atının quyruğunu qırxıb doğma 
kəndi tərk edir, bu da Vətəndən uzaqda ölümə 
bərabərdir.  

Məhz at bahadırı qəhrəmana çevirirdi. Savaş 
zamanı bahadırın yanında sadiq atın, etibarlı qovğa 
yoldaşının qaibliyi ucbatından məğlubiyyətə 
uğraması barədə bir neçə əfsanə var. Onlardan 
biri bahadır Kurmanbəydən bəhs edir. O, XIV 
əsrin sonu, XV əsrin əvvəlində kalmıklara qarşı 
müharibə aparırdı və yağı ilə qovğada yalnız ona 
görə uduzdu ki, atası sevimli çaparı Teltorunu ona 
verməmişdi. Faciəvi ölüm oğlanı haqlamaya da 
bilərdi, ancaq indi xalq onun haqqında belə deyir: 
“Kurmanbəy bahadırdır, amma Teltorunun belində 
deyil”. Taylak bahadır öləndə isə onun qaçağanını 
yəhərləyib belinə qara çul sərmişdilər. 

Qırğızlar atı dost sanırlar, inanırlar ki, Allah 

onu insanın özü yaradılan gilin qalığından 
yapmışdır. Ona görə əvvəllər at ətini yemək 
mümkünat xaricində hesab olunurdu. Belə 
vəziyyət Məhəmməd peyğəmbərin zehniyyətinin 
işıqlanmasına qədər sürmüşdü. Məhəmməd səhrada 
olarkən azuqə ehtiyatı tükənir və naqafil qarşısında 
zahir olub özünü müti şəkildə qida kimi təklif edən 
atın sayəsində xilas olur. Məhəmməd peyğəmbər 
bu xilası ilahi peşkəş qismində qəbul edir və o 
dövrdən bəri müsəlmanlara at əti yemək halal 
buyrulmuşdur. Vaqiən, at əti – təbiətin qiymətsiz 
sovqatıdır, zira təkcə kumıs deyil, at ətinin özü 
də müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Axı bu ağıllı 
heyvan yalnız təmiz faydalı ot-ələflə qidalanır və 
hətta susuzluqdan yansa da,  durğun gölməçədən 
su içmir. 

Köçərilərin savaş yoldaşları kimi qırğız 
atları qaçışda yüngül, dözümlüdür, aza qane olur, 
dağlarda heyrətamiz dərəcədə düzgün səmt götürür. 
Bu xislətləri sadalayan YUNESKO üzvü L.Quro 
vaxtilə bildirirdi: “Bu cins yalnız qırğız xalqına 
deyil, külleyi bəşəriyyətə mənsubdur”.  

At yolu yüngüllüklə zülmətdə də tapa bilir, 
dumanda da. Hərgah yöndəmsiz minici atdan 
yıxılsa, heyvan heç vaxt onu tapdalamaz, səbirlə 
ayağa durmasını gözlər. Şahidlər təsdiqləyirlər ki, 
atdan yıxılsan, heyvan yalını sənə uzadar, ulaqdan 
yıxılsan, səni dırnaqları ilə soncuqlayar. Dağlıq 
bölgələrdə boğaz tutmalarından əziyyət çəkənə 
at yalını qoxulamağı tövsiyə edirlər... Dördayaqlı 
sədaqətli yol yoldaşının insana göstərdiyi həyat 
əhəmiyyətli xidmətlərini sadalamaqla qurtarmaz. 
Təsadüfi deyil ki, hər sahib ata yaxşı qulluqla 
kifayətlənmir, həmçinin onun qoşqusunu 
həyatında oynadığı əhəmiyyətin miqyasına görə 
səxavətlə bəzəməyə çalışır. Xalqın sözü: “At rica 
etmək – rüsvayçılıq deyil, yəhər xahiş etmək – 
rüsvayçılıqdır”.

At – insanın qanadlarıdır
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Atla insanın dostluğu qırğız qəhrəmanlıq 
eposunda tərənnüm edilmişdir: “Qüdrətli at Akkula 
Manası dağların şiş ucları ilə elə aparır ki, sanki 
at şığımır, nəhayətsizliyə çıxmış quş səkir...” Xalq 
zarafatı: “Qırğız eşşəyin belinə oturmaqdansa, 
piyada gedər”.

Pəhləvan Səxavətli Manası sədaqətli atı 
Akkulasız təsəvvür etmək çətin məsələdir. Epik 
əsatirə görə Manasın tulparı insan təfəkkürünə 
malik olaraq daima pəhləvanı qoruyurmuş. Manas 
sonuncu yürüşünə yollananda, Akkula hiddətlə 
dırnağını torpağa çırpır, sevgili sahibini gözləyən 
ölümcül təhlükədən xəbərdar edirmiş.

Hələ min il əqdəm Manas və onun bahadırları 
təzə madyan südündən hazırlanmış kumıs içirdilər. 
Bu, müalicəvi içkidir. Bir çox azar-bezardan 
qoruyan hərtərəfli davacat, qırğız millətinin genetik 
sağlamlığının keşiyində duran sadiq mühafizdir. 
Kumısı ən yaxşı köpüklü içmək vacibdir, o zaman 
insana təpər verir, enerji gətirir. Qırğızların kumıs 
mərasimi ət mərasimi qədər ənənələrlə zəngindir. 
Madyanı sağan sahiblər ilk növbədə qonşu və tanış-
bilişi qonaq edirlər ki, yaxşı diləklər və alqışlar 
qazansınlar. Kumısın özünəməxsus təmi heç nə ilə 
müqayisə edilməzdir. Onun təravəti dağ otlarının 
səxavəti və şəlalələrin enerjisi ilə dolub-daşır. 

Qırğız xalq ənənəsinə görə kumıs ilk təamdır. 
Bu pəhləvan içkisi lap çoxdan məlumdur və təkcə 
qırğızlarınkı deyil. Hələ təbabətin padərşahı 
Hippokrat kumısı uzunömürlülük, fərəh və əqli 
inkişaf içkisi adlandırırdı. Məşhur Venesiya səyyahı 
Marko Polo qırğız kumısını belə təsvir edirdi: “...
madyan südündən hazırlanmış elə içkidir ki, onu ağ 
şəraba oxşatmaq olar”.

Tanınmış alim Vladimir Dal deyirdi: “Kumıs 
hər cür istidə susuzluğu yatırır, bədən hərarətini 
eyni səviyyədə saxlayır. İştah açır. Daxili orqanların 
fəaliyyəti üçün yaxşı şərait yaradır, gümrahlaşdırır”.

Kumısın heyrətamiz keyfiyyətləri barədə 
məşhur rus yazıçıları da fikir söyləmişlər. Lev 
Tolstoy tez-tez Başqırdıstanda istirahət etməyi 
xoşlayırdı, orada isə onu sevimli kumısına 
qonaq edirdilər. Vərəmə yoluxmuş Anton Çexov 
yalnız kumıs içərək özünü saxlayırdı. Digər rus 
yazıçısı Sergey Aksakov kumısın cavanlaşdırıcı 
keyfiyyətini qeyd edirdi. Şairə Marina Svetayeva 
kumısı başqa içkilərdən üstün tuturdu...

Qırğız xalqı bu sehrli içkiyə dair bir çox 
atalar sözü qoşub: “Kumıs içən, yüz yaşar”, 
“Kumıs – insanın qanıdır, hava – qəlbi”. Kumısın 
müalicəvi cəhətləri dünya alimləri tərəfindən 
isbata yetirilmişdir. Bu gün bir çox sanatorilərdə 

Umetov D. “Gecənin əsrarı” 1974-cü il.
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kumısla vərəmin, mədə-bağırsaq traktının xroniki 
xəstəliklərinin, qanazlığının, böyrək və əsəb sistemi 
xəstəliklərinin və b.  xüsusi müalicə kursu aparılır. 
Hər halda, mən elə sanıram ki, kumısın müalicəvi 
tərəfləri hələ sonadək tədqiq olunmamışdır. 

Uşaq vaxtı ağsaqqallardan təsadüfən bataqlığa 
düşmüş, orada ilişmiş ata dair hekayəti eşitmişdim. 
İlxıçılar uzun müddət atı bataqlığın zığından 
dartıb çıxara bilmirlər. Əlləri üzülüb heyvanı 
taleyin hökmünə buraxmaq istəyirlər ki, haradansa 
ağsaçlı ixtiyar kişi zahir olur və məsləhət verir: at 
ilxısnı dördnala bataqlığın yanından çapdırmaq. 
Və qəfil, buna qədər başını aşağı salıb zığa batan 
at kəskin şəkildə tərpənib şaqraq səslə kişnəyir və 
özü, heç kəsin köməyi olmadan bataqlığın dəmir 
məngənəsindən qurtulur ki, yanından çapıb gedən 
ilxıya çatsın. Bəli, bizim dağ çaparlarının iradə 
gücü və xarakteri möhkəmdir, onlar ləyaqət və 
vətənpərvərlik hissi ilə doğulur!

Beləliklə, qırğız dünyagörüşündə at sanki 
əsilzadədir. Yəqin, çoxları uşaqlığını kənddə 
keçirib və yadındadır ki, yandan keçən ilxını görən 
dayça ucadan kişnəyərək dırnaqlarını torpağa 
vurur. Hərgah bu an onun belində oturmuşsansa, 
nəcib heyvanın sevinc hissini və qüvvəsini unutmaq 
mümkün iş deyil. At kişnərtisi ilə sanki həm ilxını 
salamlayır, həm də onu müdafiə edir. 

Qırğız üçün at – hər şeydir. Hələ Semyonov-
Tyanşanski qeyd edirdi: “Qırğızlar ömürlərinin 
yarısını at belində keçirirlər, zira at – onların 
həyatında ola biləcək ən dəyərli şeydir”. XIX 
əsrin sonunda rus həkimi N.Zelandın yazılarından: 
“Məlumdur ki, igidlər at belində böyük zirəklik 
nümayiş etdirirlər. Qırğız at belində özünü sanki 
qılçaları üstündə olduğu qədər sərbəst saxlayır”. 

İnsan və at vəhdət təşkil edir. İnsanın və atın 
fəlsəfi vəhdəti barədə yığcam və dəqiqliklə məşhur 
qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov “Əlvida, Gülsarı!” 
povestində söyləmişdir. Gülsarı sadəcə at deyil, 
əsərin baş qəhrəmanı ixtiyar Tanabayın qəlbinin 
bir parçasıdır. Onların taleyi sıx birləşmişdir. 
Qocanın ən fərəhli dəqiqələri atının surəti ilə 
bağlıdır. Onlar birgə həm sevinc, həm dərd-bəla 
yaşayırlar. Çingiz Aytmatov qırğızın ata bəslədiyi 
kövrək münasibəti dahiyanə surətdə əks etdirməyə 
müvəffəq olmuşdur. Tanabay üçün atın ölümü öz 
həyatınəın sonuna bərabər olur.  

Çin məxəzlərinə isnadən, b.e.ə. II əsrdə Fərqanə 
vadisində Davan quldarlıq dövlətinin qurulmasına 
və mövcudiyyətinə imkan vermiş inkişaflı oturaq 
həyat, əkinçilik mədəniyyəti var imiş. Davanda 
təmiz qanlı cins çaparlar yetişdirilirmiş ki, onların 

Eraliyev S.

At belində

Qaçağan tarımdır, pıçıldadım: “Hə!”
Həssas dərisinə qamçını çəkdim.
Aramakım şığıdı, uçurtdu məni.

Bahar hökmfərmadır, çöllərdəyəm mən.

Sanki bir gülləyəm, uçuram hey mən,
Yala sığmışdım, külək arxadan tutdu.
Uğuldar, fışıldar, vıyıldar alov kimi,

Yal bir od parçası kimi alovlanar hey. 
  

Zaman dörd at ayağına çırpılır, gəlir, 
Üstümə bərk gurultuyla atır özünü.  
Fəqət xırda çiliklənib yerə tökülür,
Sanki kövrək şüşə qranitə vurulur. 

Sürətim baş gicəldir, altımda tufan, 
Yerin geniş sonudurmu bura əcəba?!

Qasırğa iki qara ətəyimi sərib yellədir,
Arxamda qüvvətli qanadlar gərilir, qalxır.

Dağlar gerilədi, sinəmlə yardım,
Dərələrin darlığından çıxdım genişə.
Yayıldım əşarın ağ köpüklü seli tək 

O intəhasız bərri-biyabanın köksünə.

Fitini ilxının sayına görə çal,
Burnunun uzunluğuna görə asqır; 

Yorğanını ayağına görə uzat.
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şöhrəti Fərqanənin hüdudlarından çox uzaqlara 
yayılıbmış. Bu qırğız qaçağanları ipəklə rəqabətə 
girərək qızıl qiymətinə olmuşlar və Çində onlara 
çox böyük tələbat var imiş. “Səma atları”nın 
təsviri indiyəcən Oş şəhərinin və Aravan kəndinin 
yaxınlığında qayaları bəzəyir. Bu qayaüstü 
rəsmlərin neçə yüz il yaşı var. Qocalar bu günün 
özündə balaca nəvələrini mehribanlıqla “dayça 
balam”, “qulun balam” sevib oxşayırlar. Bu, həlim, 
sədaqətli, gözəl heyvana bəslənən məhəbbətin 
etirafıdır. 

Bu gün qırğız xalqı bir çox əski oyunlarla 
bahəm qorxmaz kişi oyunu kok boranı da yenidən 
dirçəldib gündəmə gətirmişdir. Bu oyun əsil cəsarət, 
yəhərdə əminlik və çapar atın idarə edilməsində əl 
çevikliyi tələb edir. 

Bir neçə sözü atın həyatımızdakı digər 
əvəzolunmaz rolu barəsində söyləmək istərdim. 
Bineyi-qədimdən at təkcə döyüş yoldaşı, gözəl 
qaçağan çapar deyil, həm də əsas qoşqu heyvanı, 
hər kəndli ailəsinin başlıca zəhmətkeşi olmuşdur. 
Yadımdadır, 80-ci illərdə kəndimizdə kolxozun 
Kurjun (xurcun) ləqəbli işlək atı var idi. Yazın 
əvvəlindən onu kotana, xışa qoşurdular, ilboyu su, 
odun daşıtdırırdılar, heyvan iri-iri saman, küləş 
tayaları dartıb aparırdı. Ömrünün son dəqiqəsinıə 
görə Kurjun gecə-gündüz dinməzcə, fağır-fağır 
ən ağır işi gördü. Bu sadiq köməkçini çatladıb 
öldürdüklərini yadıma düşəndə ürəyimin başına 
od düşür. Bir gün ərzində zavallı heyvan bir neçə 
bostanı şumlayıb, axşama çatlayıb yıxıldı. Heyvan 
zülmlə, sitəmlə öldü. Öz sahibi yox idi – kolxoz 
malı idi. Ona görə heç kim onun dərdini çəkib 
ürəyinə salmadı. Ancaq onun qəmgin, yaşla dolu, 
az qala insan kimi dil açıb danışan məzəmmət  dolu 
gözləri xəyalımdan heç vaxt silinmir... 

Sonradan dövlət kolxoz əmlakı tərəfdarları ilə 
mübahisəyə girişəndə, həmişə Kurjun atın faciəvi 
taleyini yada salırdım. Əsil sahib heç vaxt heyvana 
bu qədər əzab verib incitməyə rəvac verməzdi.

Tolubay sınçı (peyğəmbər, qabaqcadan görən) 
haqqında belə bir maraqlı əfsanə mövcuddur. 

Bir xan nökərlərinə əmr verir ki, ilxılarının 
içində ən yaxşı qaçağan çapar atını seçməyi 
bacaran ixtiyar peyğəmbər tapsınlar. Nökərlər 
qocanı can verən atın qarşısında oturub taleyinə 
ağlayan tapırlar: “Ey mənim qaçağan atım, mən 
peyğəmbərin qədri bilinməyən kimi, heç kəs sənin 
də qədrini bilmədi”. Ahıl kişini xanın hüzuruna 
gətirirlər. Xan dillənir: “Hərgah haqqında söz-
söhbət gəzən həmin Tolubay peyğəmbərsənsə, 

ilxılarımın içində ən yaxşı çapar atımı seçməlisən. 
Ancaq səhv buraxsan, bəxtindən küs: gözlərinə mil 
çəkdirtdirəcəyəm!” 

Xan saraylarının birinin eyvanında dayanan 
Tolubay sarayın yanından çapıb şütüyən atların 
arasından seçsə də, ən yaxşısını tapa bilmədi. 
İlxıların hamısı keçəndən sonra xan rəiyyətindən 
xanlığında daha atın qalıb-qalmamasını xəbər aldı. 
Ona kifir, xallı, ləkəli, arığından üzülən, damarları 
çıxmış at gətirdilər. Tolubay peyğəmbər atı görən 
kimi onun ən yaxşı olduğunu bəyan etdi. Qeyzlənmiş 
xan peyğəmbərin gözlərinə mil çəkdirdi. Onda 
Tolubay xana son təvəqqe ilə xitab etdi: “Siz məni 
cəzalandırdınız, yaxşılıq edin, bu arıq-uruq atı mənə 
verin!” Xan onun ricasını yerinə yetirdi. 

Qoca atı evə gətirdi. Qarısı ilə birgə gözdən iraq 
bir yerə çəkilib ata baxmağa başladılar. Qırx gün 
keçdi. Qırx birinci gün ahıl özü atın belinə çıxıb 
qarısını tərkinə aldı. Çöldə yol gedəndə, əshabələri ilə 
birgə at çapan xana ürcah oldular. Tolubay xana yarış 
təklif etdi və izahat verdi ki, ilxıların içində ən yaxşı 
yemlənmiş atların arasında seçdiyi həmin o arıq-
uruğun belindədir. Təhqir olunmuş xan nökərlərinə 
həyasızı tutub qətlə yetirmək əmrini verdi. Yalnız 
ertəsi gün günəş tülu edəndə, xanın ən yaxşı köhləni 
Tolubayla qarısını haqlamağa başladı. Peyğəmbər 
qarısına atın başını günəşə çevirmək əmrini verdi. 
Gün işığından kor olmuş xan köhləni qaçqınlardan 
geri qaldı. Ertəsi gün onları xanın alnı səkil qaşqa 
çapar atı haqlamağa başladı. At dırnaqlarının 
tappıltısını eşidən qoca atın ayaqlarının nazik 
olduğunu ayırd etdi və qarısına atının başını daşlıq 
yola salmaq əmrini verdi. Yalnız üçüncü gün onlara 
xan qaçağan çaparlarının ən güclüsü çatdı. Tolubay 
qarısından atın rəngini xəbər aldı. Bu, üçyaşar kəhər 
idi. Qoca tərifi tərif ardınca yağdırmağa başladı və 
cavan çapar belindəki xanla bahəm təriflərdən yağ 
kimi əridi və geriləməyə başladı. Tolubay peyğəmbər 
qımışıb çiyninin üstündən xana qışqırdı: “Axı sənə 
demişdim, bu sənin xanlığında ən yaxşı çapar atdır!” 
Atının başını buraxıb dördnala çaparaq bir neçə dəfə 
cövlan edib əfsanəyə döndü və yoxa çıxdı. Deyirlər, 
onun atının dırnaqları hələ də hər qırğızın ürəyində 
tappıldayır.       

Xalq arasında belə bir atalar sözü qorunub 
saxlanmışdır: “Peyğəmbər olmaq istəyirsənsə, 
Tolubay ol, xanəndə olmaq istəyirsənsə, Toktoqul 
ol!” 

Get-gedə daha çox əmin olub inanıram ki, hər 
xalqın tarixi həyat tərəfindən yaranmış əfsanələrdən 
yazılır.
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Get-gedə daha çox əmin olub inanıram ki, hər xalqın tarixi həyat 
tərəfindən yaranmış əfsanələrdən yazılır. 

        Doğma yurdum, həm atamsan, həm də anam.
        Mislin varmı bu dünyada?!
        Dağların, ağsaçlı zirvələrin,

        Ürəyə həm təpər verir, həm sakitləşdirir.
        Sübh tezdən oxuyuram, 

        Qürubda nəğmə deyirəm.
        Məni ilhama sən gətirirsən, Ala-Too!

                        
Midin Alıbayev

Həşəmətli dağlar

Mən dağlarla əhatələnmiş və sanki nəhəng  
çömçənin dibində yerləşmiş kənddə anadan 
olmuşam. Adamlar kəndi Qızıl cam adlandırmışlar. 
Kənddə doğulmuş istənilən qırğız körpəsi dil 
açanda ilk öyrəndiyi mütləq ana, ata, nan – çörək 
sözlərindən sonra, too – dağ, at, Manas söyləməyə 
başlayır... Kəndli qırğız tifilləri üçün Vətən məhz 
bu müqəddəs dağlardan başlayır. 

Dağlar – qırğızlar üçün sadəcə dağ deyil. Bu, 
əcdadlarımızın uca ruhlarının, onların azadlığa 
doğru əbədi can atmalarının, həyat müdrikliyinin 
və fəlsəfəsinin rəmzidir. Axı həyatda yuxarı 
belə çətinliklə dırmaşmaq olur, çox asanlıqla da 
müvazinəti itirib aşağı uçmaq mümkündür.  

Torpağımın tinəti – səma dağlarıdır. Yalnız 
ölümsüz günəşin şüaları qırğız dağlarının 
simasını diriltməyə qabildir. Sanki bu əzəmətli 
zirvələrin hündürlüyündə at belində oturaraq, 
ulduzlara toxunmaq olar. Bura dağların ulduzlarla 
mükaliməyə girdiyi məkandır. Dincliyin və hüznün 
hakim kəsildiyi yerdir. Bu hündürlükləri gözlə 
əhatə etmək mümkünat xaricindədir. Qayalar 
Manasın döyüşçüləri, xalqımızı qoruyan qılınc 
və qalxan sayağı çiyin-çiyinə söykənmişlər. Ala-
Toonun donmuş, günəş şüaları ilə nazlanan zirvələri 
sanki asi, boynu əyilməyən əcdadlarımız tərəfindən 
vəsiyyət edilmiş kişilik bayrağı, yeni amallara 
aparan əbədi çağırışdır. Dağların susqunluğunda 
abavü-əcdadımızın müdrikliyi gizlənmişdir. 

Mənim Qırğızıstanım – insan şüurunun və 
təbiət ruhunun vəhdətini özündə təzahür etdirən 

ölkədir. Yalnız qırğız dağlarının ucalığından 
cahanda nə qədər meşələrin, aşırımların, insan 
məğlubiyyətlərinin və zəfərlərinin, kədərinin və 
bəxtiyarlığının, fərəhin və məhəbbətin olduğunu 
gözlə görmək mümkündür... Müstəqillik 
qazanandan bəri sanki bu dağların zirvələrindən 
bizim üçün yeni ənginliklər açılmışdır. Və bu 
dağların ucalığından gələcəyimiz aşkar görünür – 
azad, firavan, dinc və tərəqqi edən Qırğızıstan. 

Dağlar qırğızlar üçün hansısa ilahi qüvvənin 
təcəssümdür. Xan-Tenqrinin tərcüməsi təsadüfən 
“səma dağları” (yaxud “ruhların hakimi”) kimi 
səslənmir. Məhz bu dağlar dünya miqyaslı 
istedadlar yaradıb və yaradır, məs., qüdrətli manasçı 
Sayakbay Karalayev və yazıçı Çingiz Aytmatov, 
balerina Bübüsara Beyşenaliyeva, heykəltəraş 
Turqunbay Sadıkov, şairlər Aalı Tokombayev və 
Alıkul Osmonov, aktyor Suymenkul Çokmorov 
və xanəndə Bulat Minjilkiyev, birinci Prezident 
Əskər Akayev, kosmonavt Salijan Şaripov və bir 
çox özgələri.       

Heç də hamı dağların hündürlüyünə qalxmağa 
qabil deyil, hər kəsə dağlarda doğulmaq və 
yaşamaq nəsibi qismət deyil. Dağlı xalq ucalığa 
da, xoşbəxtliyə də layiqdir. Qoy bu bəxtəvərlik 
ağır zəhmətlə başa gəlir – yalnız bu sayaq dağın 
zirvəsinə çatmaq mümkündür. Qırğız üçün dağlar 
yalnız hündürlük deyil. Bu onun qəlbinin bir 
parçasıdır. Qırğızın ömrü məhz burada – göylə yer 
arasında keçir. Yalnız dağa qalxsan, uçuş hissini 
duyarsan.  
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Dünyada cənnət – məhz bizim Ala-Too 
torpağıdır, desəm, öz rəyinin olmasına ixtiyarlı 
oxucu məndən inciməsin.

Bineyi-qədimdən bu cənnətməkanın qırğız 
xalqının ixtiyarına verilməsi barədə məzəli bir 
zarafat-əfsanə dolaşır. Allah torpağı övladlarınn 
arasında bölüşdürəndə, qırğızlar gecikibmişlər. 
Allah xəbər alır: “Harada idiniz? Torpaqların 
hamısını müxtəlif xalqların arasında payladım”. 
Qırğızlar boyunlarına alırlar ki, sadəcə yatıb 
qalıblar. O təqdirdə, Allah deyir: “Səmimiliyiniz 
və müqəddəs sadəlövhlüyünüzün müqabilində 
özümün istirahətim üçün saxladığım Ala-Toonu 
sizə əta edirəm”. Yaradan xalqımın sadədilliyi 
əvəzində beləcə səxavətli minnətdarlıq bəxş 
etmişdir! Qırğızların sevimli zərbül-məsəli belə 
yaranmışdır: “Ən yaxşısını Allah sevən alır!” 
Sözsüz, bu əfsanədə həqiqətdən çox zarafat duyulur, 
fəqət həqiqətin hissəciyi də var. Susqunluğuna və 
zahiri sərtliyinə rəğmən, qırğız dağları əzəmətli 
və gözəldir. Dağın ətəyində dayananda, yaxud 
yüksəkliyinə dırmaşanda, daşın mükəmməlliyini 

öz gözünlə görüb harmoniyasını duymaq olar. 
Quş uçuşu hündürlüyündən qırğız dağlarının 
özünəməxsus spiralvari burulan və baxışları 
sonsuzluğa aparan həmailə bənzəri var. Dağlarda 
hava da təmizdir, göy də yaxındır, ulduzlar da 
parlaqdır. Təəccüblü deyil ki, bir çox səyyahlar 
Qırğızıstanı dağlar ölkəsi adlandırmışlar.     

Qədim çağlarda qoşulmuş digər əfsanə belə 
bəhs edir: “Qırğızların haçansa münbit məhsuldar 
torpaqları yandırıcı günəşdən, səmumdan, 
susuzluqdan quruyub cadar-cadar çatladı. Meşələr 
və otlar solmağa, adamlar aclıqdan tələf olmağa 
başladılar. Fəqət misli görünməmiş qüvvəli bir 
pəhləvan zühur edib həyatverici havanın qarşısını 
kəsən iri qaya parçalarını araladı və qırğız 
torpağı dirildi. Əvvəlkindən daha da zənginləşdi, 
gözəlləşdi. Xalq pəhləvanı şərəfyab edib ona 
səmavi dağ silsilələrindən də uca mədhiyyələr 
oxudu”.   

Görkəmli feyləsuf Şarl Monteskyenin 
fikrincə, dağlıların üstünlük təşkil edən cəhəti – 
azadlıqsevərlikdir. Onlar üçün dağlar yalnız zəruri 

Kim V.A. “Ooruk-Daş” 1991-ci il, kətan, yağlı boya. 72,7 x 92
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həyat şəraiti deyil, dağlar öz təsirini idarəetmə 
formalarına da göstərir. Dağlılar digər xalqlara 
nisbətdə azadlığı daha çox dəyərləndirir, onlar 
üçün azadlıq – hətta həyatı bahasına müdafiəsinə 
qalxmağa dəyən yeganə nemətdir, bu səbəbdən, 
azadlıq başlıca surətdə məhz yaşayış üçün narahat 
dağ ölkələrində hakimdir.  

Dağlarda çoxəsrlik həyat təcrübəsi qazanmış 
dağlı xalqların xasiyyəti inadkardır, onlarda 
əsrlər boyu istənilən təbiət bəlasına qarşıdurma 
qabiliyyəti yaranmışdır. Dağlarda sərt həyat tərzi 
əcdadlarımızı dəyanətli və cəsur olmağa vadar 
etmişdir. Yumşaq xasiyyətlə dağlarda sağ qala 
bilməzsən. Qırğızlar ünsiyyətdə açıq, bəzən hətta 
sadəlövh, çox məqamda mövhumatçıdırlar. Fəqət 
bizim qonaqpərvərlikdə tayımız yoxdur. Bu tinət 
də dağların sərt qanunları ilə hopdurulmuşdur – 
burada hər insan özünü digəri ilə “eyni kəndirlə 
bağlı” hiss edir. Uşaqlar amansız dağ şəraitində 
möhkəm və dözümlü böyüyürlər. Bəzən heç ayaq 
tutub gəzməyi bacarmadıqları halda gözlərini 
yummadan qorxu-hürküsüz yəhərə – böyüklərin 
tərkinə minirlər.   

Məni sadə bir ağsaqqalın mülahizələri heyrətə 
saldı. Onun rəyincə, insanda hər şeydən əvvəl 
xarakter, sonra dünyagörüşü formalaşır. Bu azmış, 
hər birimizin genlərimizə qoyulmuş qayə təbiətlə 
cilalanır. Bu kənd müdriyi mənə bəyan etdi ki, 
duru sudan və təmiz havadan insanda mütləq arı 
niyyətlər yaranır, torpağın zənginliyindən isə – 
qəlbin səxavəti. Toxunulmamış füsunkar təbiətin 
qoynunda yaşayan insan özü ruhən gözəldir. İlahi 
aura isə onun nəinki ruhunu, habelə cismini paka 
çıxarır. 

Vaqiən, dağlarda məskən salmış insanlar 
nəinki dəfələrlə dözümlü, fiziki sağlam, hər 
cürə narahatlığa sakit yanaşan, həmçinin ruhən 
pakdırlar. Onların açıqlığı, sadəliyi, səxavəti ana 
təbiətin özündən irəli gəlir. 

Qırğız xalqında əlçatmaz ucalıqlara meyl aydın 
təzahür edir. Bu da dağların yaratdığı səciyyəvi 
cəhətin təcəssümüdür. Eləcə də daxili sərbəstlik, 
düşüncə azadlığı. Xalqımız inanır ki, yalnız 
mənzərəli füsunkar dağlıq yerlərdə əsil gözəl 
gəlinlər doğulur. İnanır ki, torpağın və təbiətin 
aurası bütünlükdə insanın zahirdən və batindən 
gözəlliyi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Ehtişamlı silsilələrlə əhatələnmiş vadidə 
doğulmuş şəxs kimi mənim üçün dağlar sadəcə 
zahirdən soyuq, bir-birinin üstünə yıxılmış 
susqun qəmbər yığnağı deyil, bura mənim isti 
evim, Vətənimdir. Doğulduqdan sonra uşaq, 
adətən, ilk növbədə valideynlərini və yaxınlarını, 

sonra isə pəncərədən görünəni – dağları tanıyır. 
Dağlar – açılmış nəhəng qanadlara oxşayır. Məhz 
bizim dağlarda dağların özündən ucalıqlara uçan 
berkut, Tyan-Şan hündürlüklərinin şahı – qar 
bəbiri məskundur. Dağlar – qara ayının, qırmızı 
canavarın, bəzəkli kəkliyin, xoşbəxtlik quşu uların 
məskənidir... 

Qırğızıstanın çoxəsrlik tarixi boyu xalqımın 
idrakına müxtəlif etiqadlar hakim kəsilmişdir. Fəqət 
ən uzunömürlüsü təbiətə – yedizdirən və xilasedici 
anaya xitabən yönəldilmiş bütpərəst etiqad oldu. 
Dağlarda, dağətəklərində məskunlaşmış qırğızların 
həyatı batırların sakitcə torpaq altına getməsi, 
şeytanın özü ilə qovğaya girişməsi və oradan 
qorxu-ürkü bilmədən göylərə qalxmasına dair 
əsatir və əfsanələri həddən ziyadə çoxdur. Xalqıma 
xas qayə də bundadır – cəmi döyüşkən kişilərin 
adlarının birbəbir siyahısını özündə ehtiva edən 
genetik yaddaşı daşımaq. 

Qırğızıstanın dağlarında 600-dən artıq buzlaq 
saymaq olar. Onların sahəsi Qafqazın, Alpın 
və Dağlıq Altayın buzlu çöllərinin ümumilikdə 
götürəndə hamısına bərabərdir. Çatır-kul sırtlarında 
əbədi buzların qalınlığı 80 m-ə çatır. Unikal 
mağara Saymaluu-Daş, Toquz-Torouz bölgəsində 
uzaq əcdadlarımızın bütpərəst etiqadları və bir çox 
özgə mətləblərdən uzun zaman bəhs etmək olar. 
Məs., tarixin və zamanın işarələrinin həkk olunmuş 
izləri təki silinməz siluetlərin çapıldığı oxuyan 
daşlar barədə. Bu qəmbərlər təpəliklərin dağlara 
keçid bitişiyində, çayların asimanla birləşdiyi 
məkanda səpələnmişdir... Təsadüfi deyil ki, Avropa 
təfəkkürünün 84 yaşlı qanunvericisi Humboldt 
bir dəfə artıq XIX əsrin ortalarında məşhur alim-
səyyah Semyonov-Tyanşanskiyə bildirmişdi: 
“Ancaq Sizdən Tyan-Şan qayasının qəlpəsini 
alandan sonra öləcəyəm”.   

İşimin lap əvvəlində bir fikir mənə rahatlıq 
vermirdi – balaca ölkəmin hər bucağına baş 
çəkməmiş onun gözəlliyini əks etdirmək 
mümkünsüzdür. Və işimə görə yüklənməyimə 
rəğmən, qarşımda respublikanı qarış-qarış gəzib 
hər məşhur bucağını ziyarət emək məqsədini 
qoydum.

Yəqin ki, respublikamızın istənilən sakini kimi 
hər şeydən öncə, İssık-Kul regionu ilə tanışam. 
Məhz burada daima özünə cəzb edib çəkən 
müqəddəs göl-dəniz dalğalanır. Yolda ikən mərkəzi 
avtotrasdan azca aralı XIII əsrin unikal abidəsi – 
Buran qülləsi ucalır. Qüllə çoxlu sayda elmi işlərin 
tədqiqat mənbəyidir – bu işlər haqqında söhbət 
uzanıb bitməz. Gölün ətrafına cənubdan dolananda 
– xoşbəxtlikdən, dəfələrlə etmişəm – nağılvari 
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Cetı Oquz (“Yeddi öküz”) mağarasına düşürsən. 
Mağaranın adı götürülmüş yeddi nəhəng qırmızı 
qaya, vaqiən, çiçəkli örüşdə otlayan iri öküzləri 
xatırladır. Yeddi öküz haqqında ən müxtəlif 
variantlarda saysız əfsanələr qoşulmuşdur. Onların 
biri bu məkanın müalicəvi əhəmiyyətini yaxşı əks 
etdirir. 

Qədim əyyamlarda yerli sakinlərin birdən birə 
yeddi öküzü itir. Uzun müddət onları axtarandan 
sonra öküzləri canavarların dağıtdığı güman edilir. 
Qəflətən insan ayağı dəyməyən keçilməz bir 
dərədə yeddi iri öküz qayadan çıxıb əbədi donur. 
Sən demə, kəllərin əbədi pərçim olduqları nöqtədə 
qoruq, xoşbəxt, müalicəvi məkan gizlənirmiş. 
Zaman keçdikcə insanlar dərəyə keçib dağ talasında 
məskən salaraq uca sırtlarda yaşamağa alışdılar, bu 
zaman tam bəxtiyarlıq duymadılar. 

Lakin hər birinin qəlbində ümid yaşamaqda 
davam etdi ki, məhz burada beteqe – otla örtülmüş 
tilsimli torpaqlar uzanıb gedir və bu otlaqlarda 
sürülərin qarnı tox, dəriləri qızıl olur...  

Zəngin radon bulaqları ilə zəngin yerlər bihudə 
yerə hələ keçən əsrin ortalarından kurort zonası 
qismində seçilməmişdir. Dağın yamacında Cetı-
Oquz kurortu yerləşir. Müalicəvi təbiət suları, 
dağ günəşi və duru hava radikuliti, ürək-damar 
xəstəliklərini, böyrək və qaraciyər naxoşluqlarını 
və bir çox özgə azar-bezarı sağaldır. Amma hər 
halda, əcdadlarımızın arzusu “qızıl qoyun dərisi” 
əlimizə hələ də əməlli-başlı keçməmişdir.

Bu dərənin başını bir neçə km uzanan Cetı-
Oquz divarı qapayır. Divarı Oquz-Başı (“öküz 
başı“) adlanan beş min m-lik zirvə bəzəyir. Bir 
əsr yarım əqdəm bu zirvəni görkəmli alim-səyyah 
Semyonov-Tyanşanski İsveçrə Alpının fəxri 
Yunqfrau dağı ilə müqayisə edirdi.

Ot-ələf burada o dərəcədə gurdur ki, sövq-
təbii əcdadlardan bizə şifahi qalma sadə çoban 
bicliklərini yada salırsan: “Qoyunları elə qov 
ki, onlar otu yarıb keçməsin, ot onlardan keçsin. 
Səhər ertədən sürünün başını şərqə sal, taki günəş 
qoyunların gözünə düşənəcən, istiləşəndə isə, 
sürünün arxasını günəşə və mütləq üzüküləyə 
çevir...” Qoyun – yer canlısıdır, quş – ruh varlığı. 
Göylərin və yerlərin vəhdəti – sülhdür. 

Başlıca qayda – səhər qoyunu “kölgədən” otar 
– üzü şərqə, nə qədər ki, günün şüaları qızmayıb, 
sonra tədricən cənuba hərlə, nəhayət, arxaya – 
qoyunu günorta yatağına “öz kölgəsi boyu” sür. 
Qoyma günün ən isti çağı qoyunun gözünə günəş 
vursun. Qoyunları elə qov ki, onlar otu yarıb 
keçməsin, ot onlardan keçsin...

Lakin qaydalara düzəlişlər də var. İsti havada 

Kalık Akiyev

Tyan-Şan barədə nəğmə 

Möhtərəm xalqım mənim,
Sevimli, doğma xalqım.
Ala-Tooya bənzərin var,
Tyan-Şanın dağları uca,

Qarlı zirvələri parlar.
Möhkəm dağlar təkində, 
Altun damarlar gizlər.

Xalqımın şan-şövkəti var,
Fitri istedadlarla zəngin.
Akının səs verilmişsə, 
Nəğmə oxur Vətəninə.

Vətənimə dastan qoşuram,
Dostlar, xoş günlərimiz artır.

Uca dağlar ətəyində,
Xırda otlar xəfif titrər.
Asimana baxıram mən,
Ağ yallarını yellədibən
Buludlar şütüyür, üzür.

Mavi nura boyanmış yer,
Gədiklər göy rəngdə itir.
Sübh ayazı qılınc kimi.
Dərədəki su çox iti axır, 

Firuzeyi alovunu saça-saça.

Yarpaq maviyə, zərrinə bürünmüş;
Abı hava təmiz, təravətlidir.

Addımlaram dağ cığırı boyu mən,
Zirvələrdə sübhə, şəfəqə qənşər. 
Arpaya tay dağlar varmı əcəba?! 

Örüşümüz necə nəhayətsizdir.
Sanki otlaqlara səpələnmiş daş kimi

Bəyaz qaz sürüsü yamaclara tökülmüş.
Dağlarsa hər tərəfdə qürurla durmuş,

Cahana gözəllik saçmağındadır.
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çalış, sürünü küləklə apar, qayıdanda isti saatlarda 
qoyunlar üzüküləyə getsin: toz arxada qalacaq...

Və daha minlərlə qayda: hansı sürətlə, 
hansı otun arasından, ilin hansı mövsümündə, 
yamacın hansı dikdirində, hansı dəniz səviyyəsi 
hündürlüyündə, müxtəlif sürüləri hansı havada 
çıxarmalı.              

... Sürü gedir, sürü birbaşa günəşə doğru üzür. 
Çoban ilk cərgəni səfləyir ki, güclü qoyunlar irəli 
cummasınlar, zəiflərə də yer çatsın.

Çoban at çapır – onun hər şeyi mahnı oxuyur: 
ot oxuyur, buludlar oxuyur, dağlar oxuyur. Çoban 
da ot, bulud, dağlar barədə oxuyur. Sürünün hər 
hərəkətinə göz qoyur: qoyunlar irəli qaçmasın, geri 
qalmasın, ayrı düşməsin, ot hamıya çatsın.

Kimsə qoyun kəsəndə, sülb adətinə görə 
bütün əqrəbanı qonaq çağırmağa borcludur. 
Qoyunun cəmdəyi on iki hissəyə (ustukan) ayrılır: 
ən möhtərəm qonağa baş və bir ustukan verirlər. 
Əsas ustukanı digər hörmətli qonaq alır, adətən, 
kişiyə jambaş (çanaq sümüyünün üst hissəsi), 
qadına kuymulçak (büzdüm sümüyünü) təqdim 
olunur. Ardınca ciddi ardıcıllıqla digər ustukanları 
paylayırlar: kaşka jilik (bud sümüyü), joto jilik 
(baldır sümüyü), kyun jilik (dizdən bel sümüyünə 
qədər hissə), dalı (bel sümüyü), karı jilik (ön ayağın 
bud sümüyü). Qonaqların sayı çox olanda, ustukan 
kimi bolluca ət qatı və piylə karçıqa (böyrək hissəsi) 
verilir. Hörmətə görə sonuncu omurtka (boyun və 
bel onurğası: arka və moyun) hesab olunur. 

Bu mərasimin hər incəliyindən hali və 
cəmdəyi doğrayan, bişirilmiş ustukanı paylayan 
adama bököol, bəzi bölgələrdə isə çıqdançı 
deyirlər. Ətin verilməsi mərasimi qırğızların 
mehmannəvazlığından irəli gəlir və qonağa, sinli 
adamlara səciyyəvi şərq hörmətinə dəlalət edir. 
Bunlar bizə əsrlərdən süzülüb gəlmişdir və bu günə 
kimi yaşamaqdadır. 

Qoyunlarla əlaqəli əfsanələr və inanclar 
var. “Qışqırsan, tərs qoyun da gəlib boynunu 
bağlatdırar”, “Ucuz qoyun ətinin şorbası da pis 
çıxır” kimi atalar sözləri geniş yayılıb. 

Köçün illik dövriyyəsi otlaqların dəyişməsini 
nəzərdə tutur: qış köçü (kıştoo), yaz köçü (jazdoo), 
yay köçü (jayloo), payız köçü (küzdoo). Adamların 
deyimləri:

Yaz – hərəkətdir, 
Yay – nemətdir, 
Payız – bərəkətdir,
Qış – məsrəfdir. 
Hər canlının atası kim? 
Bəs anası kim?
Qan nədir?

Bəs ruh nədir?
Hər canlının atası – gün,
Anası – torpaq,
Qanı – su, 
Ruhu – hava.   
Mürəkkəb sülb-tayfa bölgüsü köçəri həyat 

tərzinin xüsusiyyətlərinə uyğun idi. Köçlər kor-
koranə sürülmürdü, ciddi şəkildə təşkil edilirdi. 
Örüş torpaqları ayıllarda birləşən ailələrə aid 
olunurdu.  

Qırğızlar qədimdən anlayırdılar ki, birlik olan 
yerə bəla gəlmir. O səbəbdən, həmişə varlı da, 
kasıb da birgə köç edirdi. “Karış ajıraqan karaqança 
körüşpöyt” məşhur atalar sözünün təxmini 
mənası belədir: “Bir yerdə olsan, toxsan, ayrı 
düşsən, döyülərsən”. Onların həyat tərzi: ictimai 
quruluş, adətlər, sənətlər, biliklər, məişət – hər 
şey firavanlığın və xalqın rifahının əsas mənbəyi 
olan mal-davarın otladığı örüşlərin vəziyyətindən 
və ilin mövsümündən asılı olaraq davamlı surətdə 
yerdəyişməyə tabe olurdu. 

Mənə misilsiz gözəl, əbədi hüznü qoruyub 
saxlayan dağ gölü Son-Kulda (tərcüməsi – “sakit 
göl”) və planetdə ən iri vəhşi qoz bağı Arslan-
Bobda olmaq xoşbəxtliyi nəsib oldu. Bu məhsuldar 
bağa nə səbəbdənsə xalq arasında “vəhşi bağ” 
deyirlər. Bu təkrarsız yerlərə mən bitməkdə olan 
XX əsrin sonunda baş çəkdim.     

Şübhəsiz, tanınmış Süleyman dağını da 
diqqətdən kənarda qoymadım. 

Oş şəhərində müqəddəs Süleyman dağı bütün 
dövrlərdə səyyahların (onlardan biri əfsanəvi italyan 
Marko Polodur), tarixnəvislərin, coğrafiyaçıların, 
arxeoloqların, şərqşünasların diqqətini özünə çəkir. 
Bu müqəddəs dağ XI-XIII əsrlərdə Səmənilər və 
Qaraxanilər dövlətinin mərkəzi olmuşdur. 

Beş yüz min il əvvəl ibtidai insanların 
məskunlaşdığı Süleyman dağı, həmin insanların 
sonrakı nəsillərə yüzdən artıq qayaüstü rəsm qoyub 
getdikləri unikal mağaralarla zəngindir. Bu rəsmlər 
Oş vahəsinin və külleyi Fərqanə vadisinin ən qədim 
əhlinin tarixi və dini inancları barədə bol məlumat 
verir. Süleyman dağı haçanlarsa həmçinin zərdüşt 
məbədgahı kimi də xidmət etmişdir. İslamın 
yayılmasından sonra isə Süleyman peyğəmbərin adı 
ilə adlandırılaraq, Avrasiya kontinentində “ikinci 
Məkkə” kimi müsəlmanların ziyarət məkanına 
çevrilmişdir.  

Tyan-Şan dağlarında üç ən yuksək zirvə var: 
Lenin zirvəsi, Qələbə zirvəsi, həşəmətli Xan-
Tenqri – ruhların fatehi.

Xan-Tenqrini mən artıq XXI əsrin əvvəlində 
“fəth” etdim. Xan-Tenqriyə yol “Manas” eposundə 

24



əks olunan əsas vaqiələrin baş verdiyi Karkıra 
“durna” dərəsindən keçirdi. Karkıra dərəsindən 
gedəndə banlarının üzərində Amerika, Kanada, 
Türkiyə və bir sıra ölkələrin bayraqcıqları 
dalğalanan əcnəbi avtomaşın karvanına rast gəldim. 
Mən heyrətlənməkdən çox, sevindim. Dağlarımızın 
gözəlliyi hamı üçün açıq və əlçatandır.

Diqqət yetirdim ki, Xan-Tenqrinin ətəyində 
insanların xisləti dəyişikliyə uğrayır, onlar 
həlimləşir, mehribanlaşırlar. Orada tamamən yad 
adamların heyranlıqla gülümsəyərək bir-birinin 
əllərini sıxmasının, hətta qucaqlaşmalarının şahidi 
oldum. Bu xoş ünsiyyətədə tərcüməçilərə sadəcə 
ehtiyac duyulmurdu.        

Biz Karkıra otlaqlarından Xan-Tenqrinin 
ətəklərinə çatmağa bir saata qədər vaxt sərf etdik, 
lakin ilin dörd mövsümündə də olduq. Dərəyə 
yaxınlaşanda adəti üzrə zəmilərdə payız məhsul 
yığımının şahidi olduq, Karkıra dərəsinin özündə 
isti yay hökm sürürdü, soyuq kumıs üçün ürəyimiz 
yanırdı. Dağın yamacında yaz ot-ələfinin və 
kolluqların çiçəkləməsinə tamaşa etdik, zirvədə 
isə əbədi qış idi. Möcüzə! Belə şeyi bir də harada 
görmək olar? İlk dəfə Xan-Tenqrini görəndə isə elə 
sandım, Yaradan yanımda bulunur.   

Sən demə, Xan-Tenqrini təkcə qırğızlar 
müqəddəs məkan sanmırlar. Bolqarlar da belə 
düşünürlər. Tenqri bolqar dilindən “Güclü 
göylərin tanrısı” kimi tərcümə olunur. Həqiqətən, 
deyəsən, Xan-Tenqri Torpaq-Ananın Səma-Ata ilə 
qovuşduğu məkandır. 

Bu yaxınlarda Bolqarıstan baş nazirinin 
inanılmış şəxsi Dimitr Dekev respublikamıza səfər 
etmişdi. Söhbətlərin birində qonaq vurğulamışdi ki, 
bolqarların arasında genetik cəhətdən qıpçaqlarla 
bağlı şəxslər yaşayır. Qıpçaq nəsli isə məlum 
olduğu kimi qırğızlara qohumdur. Beləliklə, bir çox 
bolqarın Xan-Tenqri zirvəsinin uzaq əcdadlarının 
vətəni sayması təsadüfi deyil.      

Hələ XIX əsrin ortasında müasir coğrafiyanın 
atası, alman alimi Aleksandr Humboldt belə bir 
fərziyyə yürütmüşdü ki, Tyan-Şan dağlarının 
mərkəzi fəaliyyətdə olan, yainki bu yaxınlarda 
sönmüş vulkanın nəticəsində yaranmışdır. Həmin 
vaxtlarda yerli əfsanələr və hekayətlər əsasında  
dumanlı şəkildə məlum olan Xan-Tenqri zirvəsi də 
bu qəbildən hesab edilir. 

1 300 il bundan əqdəm çinli buddist rahibi “min 
liyə uzanan” Səma dağlarını bu sayaq  təsvir edirdi: 
“Onların yüzlərlə dikdir zirvəsi var. Dünyanın 
əzəlindən burada heç zaman əriməyən qarlar 
yığılıb. Yolçuları burada əjdahalar basıb yeyir”.

Semyonov-Tyanşanskinin yol gündəliyindən 

sətirlər: “Bizdən dübbədüz cənuba haçansa 
gördüyüm dağ gədiklərinin arasında ən ehtişamlısı 
ucalırdı. Qarlı nəhənglərin ortasında biri lap yuxarı 
qalxır, qalanlarının arasında hündürlüyünə görə qar 
kimi bəyaz şişuclu ehram şəklində fərqlənirdi”. Bu 
piramidal nəhəng məhz Xan-Tenqri zirvəsi idi.  

...Yolumuz Karkıra dərəsindən keçməklə 
səhər erkən qayıdırıq, yenə könlümüzə soyuq 
kumıs düşür. Ev sahiblərinin şirin səhər yuxusuna 
haram qatmaqdan çəkinərək yurtaların qarşısında 
saxlamağa ürək etmirik. Ancaq yurtaların birinin 
yanında ev sahibinin bizə mehribanlıqla əlini 
yellədiyini, ayaq saxlamağımız üçün dəvət etdiyini 
görürük. Salamlaşan ev sahibi kimliyimizi, haradan 
gəldiyimizi belə xəbər almadan yurtaya çağırıb təzə 
kumısa qonaq edir. Mehmannəvaz ev sahiblərinə 
minnətdarlığımızı bildirib yolumuza davam edirik 
və hələ uzun müddət o adamları xatırlayırıq. Yoldan 
ötən, qətiyyən tanımadıqları yad adamları kumısa 
qonaq etməklə sübh ertədən yaxşı iş görməyə vaxt 
tapdıqları üçün cani-dildən sevinən insanların 
simaları gözümüzün önündən getmir.  

Bir dəfə dostum Osmonla Murat adlı çobanla 
söhbətləşirdik. Murat öz həyatında baş vermiş 
vaqiəni, haçansa onunla sözləşmiş sərhədçi barədə 
bir hekayəti nəql etdi. Ovçu səlahiyyətlərini 
mənimsəyən sərhədçi Muratı sürüsünü izin 
olmayan yerdə otarmaqda günahlandırmışdı. 
Məsələ gün kimi aydın idi – qayda-qanun 
qulluqçusunun könlünə təzə qoyun əti düşmüşdü. 
Fəqət Muratın höcətliyi tutdu. Azad dağların 
təmiz aurası şəraitində anadan olmuş və boya-
başa çatmış çoban ilk sözündən sərhədçinin 
niyyətini tutaraq onun dediyi ilə hərəkət etməkdən 
imtina etdi. Hüquqlarının üstündə durub dediyinə 
nail olan çoban sözü sərhədçinin birbaşa üzünə 
dedi: “Əzizim, əsil qırğız belə hərəkət eləmir. 
Yaxınlaşıb mərifətlə xahiş etsəydin, sənə nəinki 
qoyun verərdim, heç atı da əsirgəməzdim. Amma 
indi atımın yalından bircə tükü də sənə qıymaram. 
Əlvida!”    

Bu yalnız üzərində qarşılıqlı surətdə təmizlik 
və mehribanlıqla qələbə çalmaq mümkün olan 
şərəfli insanın qürurunun və açıqlığının bariz canlı 
nümunəsidir. Onun əcdadları belə olmuşdur, özü 
belə böyüyüb boya-başa çatmışdır, Allah eləsin, 
övladları da belə qalsınlar. Dağların arasındakı 
kövrək dünya yalnız bu tövr sadə və təmiz insanlara 
söykənir. 

Kənddə anadan olmuşam, məktəbi bitirənəcən 
orada valideynlərimlə yaşamışam. Orduda xidməti 
və universitetdə təhsili nəzərə almaqla son iyirmi 
beş ili Bişkekdə bulunuram. Bu, kənd sakinlərinin 
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biz şəhərlilərə nisbətdə dəfələrlə səmimi, mülayim və 
səxavətli olduğu fikrinin təsdiqi üçün böyük paytaxt 
şəhərində yetərincə zaman kəsiyidir. 

İndi, doğma kəndə gələndə – heyif ki, belə səfərlər 
çox nadir hallarda ələ düşür – mən aydın surətdə həm 
təbiətin gözəlliyini, həm insanların mənəvi saflığını 
görürəm. Məhz burada mən tamamən boşala və dincimi 
ala bilirəm. Təəccüblüsü odur ki, kənddə dolğun 
yuxuya 3-5 saat kifayətdir, sanki qırğız dağlarının 
havasına insan orqanizminə xoş təsir göstərən tilsimli 
eliksir hopmuşdur. Burada iri şəhərin dəli həyat ritmini 
duymursan. Dağlarda zaman ləng axır və bununla 
həyatı uzadır. Təbiətin ağuşunda sadəcə yaşamırsan, 
yerin və göyün füsununda nazlanaraq həyatdan həzz 
alırsan.   

Torpağa və azadlığa malik xalq xoşbəxtdir. 
Bizim də özümüzü bəxtəvər sanmağa ixtiyarımız var. 
Hərgah bizim əcdadlarımız torpaqlarını bu dərəcədə 
sevməsəydilər, çoxdan neçə əsrlik tarixin zülmət 
künclərində əriyib gedərdilər. Dağ qartalları balalarını 
uçuşa hazırlayan kimi, biz də əcdadlarımızın nəsihətləri 
əsasında övladlarımıza tərbiyə verir, onlara yaxşı həyat 
uğrunda arzulamaq öyrədirik.

Dağlar – xalqımın neçə minillik tarixinin canlı 
şahidləridir. Yaman vaxtlarda onlar xalqla birgə 
ağlamış, tökülən iri göz yaşları şəklində daşlaşmışlar. 
Ehtimalən, dağlarımızın torpağı əcdadlarımızın 
göz yaşından və qanından şoranlaşmışdır... Həyat 
çiçəklənəndə isə dağlar sevinir, böyüyür, göylərə 
ucalır, sevinc göz yaşları isə dağ göllərinə süzülür.   

Dağlar – nəhəng məbəddir, təbiət yaradıcılığının 
ali formasıdır. Dağlar – bizim beşiyimiz, irsimiz, 
variyyətimizdir. Qırğız dağlarının dərinliklərində 
Mendeleyev cədvəlinin bütün elementləri gizlənmişdir. 
Bu, nəhəng var-dövlətdir və hələ Vətənin rifahına çox 
xidmət edəcək. 

Dağlar – sükut və hüzndür. Dağların aurası – parlaq 
lacivərdi asiman və təntənəli sükutdur. Dağ havası – 
təmiz, sərin, otların rahiyəsi hopmuş havadır. 

Dağ cığırları təhlükəlidir və həmişə belə 
olmuşlar. Fəqət ulularımız onları bizim üçün, arxadan 
addımlayanlar üçün tapdamışlar. Bu cığırlar – ulu 
babalarımızın salnaməsidir. İzlərini qoyduqca, onlar 
uçurumdan uzaqlaşdıran, naz-nemətli vadiyə qısaldan 
düzgün yolu bizə göstərmişlər. Başlıcası isə – hər 
belə cığır bulaq başına aparır. Əfsus, bu cığırların 
dili yoxdur, əks təqdirdə, tariximizə dair bizi çox 
mətləblərdən hali edərdilər. Daha mühümü odur ki, 
məhz bu dağ cığırları bizi magistral inkişaf əsas yoluna 
çıxardır. Zənnimcə, artıq əsil demokratiyanın və bazar 
münasibətlərinin başlanğıcındayıq.  
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Nurqaziyev D. “Labirint” 2001-ci il, kətan, yağlı boya. 90 x 150

Damcı dağı-daşı deşər, söz-söhbət adamları korlar;
Böhtanda həqiqət axtarma, yalanda xeyir. 
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“İssık-Kul göl dalğasıyla səda salanda,
Titrəyib şəfəq nuruna qaynar, qarışar,

Düşünürəm, onun dilindən torpağım mənim,
Həm də altun beşiyim dinər, danışar”.

Aalı Tokombayev   

İssık-Kul – Mərkəzi Asiyanın dürrdanəsi

İssık-Kul... Könlümə doğma göl. Duzlu və ilıq, 
heç vaxt donmayan qırğız dağ gölü. İssık-Kulda 
olmuş bir çox şəxslər onun barəsində yüzlərlə nəzm, 
nəsr sətirləri qoşmuşlar. Mən də istisna deyiləm. 
Bu sehrli gölün lacivərdi səthinin üzərində ən azı 
bir dəfə günəşin tülusunu və şəfəqini görən hər kəs, 
gördüklərindən şaşıraraq  ömrü boyu unutmayacaq. 

İssık-Kulun cənub sahilləri həmail kimi qarlı 
zirvələrlə əhatələnmişdir. Şimal sahilindən onlar 
güclə görünür, ya yüngül buluddan yaşmaq 
tuturlar,  ya da səxavətli günəşin zərrin şüaları 
altında rəngarəng çalarlarla parlayırlar. Gecə 
gözqamaşdırıcı ay cığırı sanki bir sahildən digərinə 
atılmış altun körpü kimi həndəvərə nur saçır. 

Duxanin A.A. “Vətən” 1985-cü il, kətan, yağlı boya, 76 x 178.
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Mənim həmişə acığıma gəlib ki, bizim 
“dürrdanəmiz”in mövcudiyyəti barədə hələ 
dünyada çox az adama bəllidir. Məgər yüksək 
dağ gölünün iriliyi və 700 m-lik dərinliyi, dəniz 
səviyyəsindən 1609 km hündürlükdə yerləşməsi 
barədə quru rəqəmlər onun büllur kimi təmiz 
suyu, ipək qumlu sahilləri və rayihəli nəfəsi 

haqqında nəql edə bilərmi? Hərdən mən ucadan 
səslənmək istərdim: “Ey insanlar! Bu yer üzündəki 
möcüzəyə tamaşa üçün gəlin, inandırıram, biganə 
qalmayacaqsınız!”

Çox əsrlərdir, bu gölün mənşəyi haqqında 
mübahisələr səngimək bilmir və gələcək nəsillərə 
də bunun açılmamış tapmacaları veriləcək. 
Həqiqətənmi, onun zümrüd dalğaları altında əski bir 
şəhər uyuyur? Kimsə fərziyyə sürür ki, bu Letada 
itirilmiş mifik Kitej-qraddır, kimsə təxəyyülünün 
canlandırdığı Makedoniyalı İsgəndərin dəfinələr 
dolu qalasını gözünün önünə gətirir, kimsə 
Teymurləngin tikililərinin adını çəkir... Mən hətta 
yarımfantastik, yarımelmi məqalədə oxumuşdum 
ki, planetdə bütün düşünən canlılar kimi iki 
təfəkkürə malik göl var, onun da biri İssık-Kuldur. 
Hərçənd, İssık-Kul haqqında fantastik əfsanələr 
yüzlərlədir və onlar nəsildən nəslə ötürülür. Alimlər 
təsdiqləyirlər ki, İssık Kul gölünün 300 mln ildən 
az yaşı yoxdur. 

Qədimlərdə göl Duz-Kul adlanırdı – Duzlu 
göl. Suyu həmişə müalicəvi hesab olunub və 
bu gün elmi cəhətdən isbata yetirilmiş faktdır. 
Bu zərif, nəvazişli, bəzən isə hiddətli, üsyankar 
dəryada ərimiş kalium və dəmir, silisium və 
maqnium, kalsium və xlor var... Həkimlər hətta 
gölü nəhəng təbiət tərəfindən yaradılmış radon 
vannası adlandırırlar. 

Xalq arasında deyirlər ki, qədim vaxtlarda 
İssık-Kulun yerində vaqiən əski şəhər mövcud 
olub. Dik sıldırım dağın zirvəsindəki qəsrdə 
zənginliyindən çox qəddarlığı ilə ad çıxarmış qoca, 
qüdrətli xan yaşayırmış. Bir dəfə xanın qulağına 
çatır ki, yaxınlıqdakı kiçik kasıb aildə füsunkar bir 
qız yaşayır. Ona gözü düşən oğlan çox idi, amma 
qız hamıya rədd cavabı verirdi ki, özgəsini sevir, 
hərçənd özü də bilmirdi, kimi. Ya yuxusunda, ya da 
oyaq olanda, qızın gözünə ağ at belində bir oğlan 
zühur eləmiş, qızı tərkinə alıb tufan kimi dağlardan 
yuxarı qaldırmışdı. Xudahafizləşəndə isə igid 
ona üzük bağışlamış və gələn görüşlərinədək 
barmağından çıxarmamağı rica etmişdi. 

Xanın elçiləri qızın yanına bahalı sovqatlarla 
gələrək ona ərə getməyi təklif edirlər. Ancaq qız 
sevgilisini taparaq ona pənah aparmaq ümidi ilə 
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onların gözündən oğurlanıb dağlara qaçır. Qəfildən 
qız sezir ki, üzük barmağından yoxa çıxıb. Qız 
göz yaşlarına boğularaq evə qayıdır. Elçilər onu 
tutub xanın yanına aparırlar. Qız zalım xana əsir 
düşdüyünü anlayanda, onun arvadı olmaqdansa, 
ölməyi üstün tutur. Xan bütün bahalı peşkəşləri 
rədd etmiş qıza güc tətbiq etmək istəyəndə, qız 
onun əlindən qurtulub özünü pəncərədən atır. 
Həmin andaca qranit səqflər uçulur və qarabatdaq 
qəsr uçuruma aşır. Külleyi dərələrdən su aşıb-
daşır. Su elə güclü axınla gəlir ki, qısa müddətə 
vadini batırır, şəhərləri və qəsəbələri əbədi ağuşuna 
alır. Əfsanələrin birinin dediyinə görə, İssık-Kul 
məhəbbət yolunda yaranmış bir göldür. 

Arxeoloqların tədqiqatlarına isnadən, İssık 
Kulun dibində bir neçə zəngin qədim şəhər 
yatır. Göl öz ənginliklərində, alimlərə istinadla, 
məhvedici fəlakətlərin nəticəsində həlak olmuş  
əzəli sivilizasiyaların xarabazarlıqlarını gizlədir.

Hazırkı İssıkkulyanındakı qədim yaşayış 
məntəqələri barədə ərəb salnamələrində çox 
yazılmışdır. Makedoniyalı İsgəndərin vaxtında 
tikilmiş Barsxan şəhəri iranlı girovlarla birgə 
burada suya batmışdı. Həmin şəhərin adı hətta 
görkəmli mütəfəkkir Biruninin traktatında çəkilir. 
O yazırdı ki, bu şəhərciyin müdrik əhli vaxtilə 
yalnız Çinə məlum olan sirli metal xəlitənin 
sirrini aça bilmişdi. Güman ki, məhz bu metaldan 
hazırlanmış məmulatları bu gün dalğıclar qırğız 
gölünün dibindən aşkara çıxarırlar. Hər şeyə 
rəğmən, bu sehrli gölün dibində yatan sirlər bağlı 
qapı arxasındadır. Kompüter təhlilləri onu göstərir 
ki, İssık-Kulun dibindəki zəngin dəfinələr yeni 
Kustonun intizarındadır. 

Bu gün qırğız arxeoloqları doqquz batmış 
yaşayış məntəqəsinin yerini aşkarlamışlar, onlardan 
biri – Çiqu, alimlərim zənniycə, Mərkəzi Asiya 
xalqının ordugahı olmuşdur. Məhz suyun altında 
gizlənmiş bu xarabazırlaqlara 1857-ci ildə məşhur 
rus alimi Semyonov-Tyanşanski böyük maraq 
göstərmişdi: “Kunqeydən göllə səma silsiləsinə 
keçən səyyahın gözü önündə açılan landşaftdan 
möhtəşəm bir şey təsəvvür etmək mümkünat 
xaricindədir. İssık-Kulun tünd-göy səthi rəngi ilə 
Cenevrə gölünün eyni abı səthi ilə rəqabətə girə 
bilər...”

Dünyanın yarısını gəzmiş görkəmli rus səyyahı 
Nikolay Mixayloviç Prjevalski vəsiyyətində onu 
sevimli möcüzə-gölünün sahilində dəfn etməyi 
təvəqqe etmişdi. O, 1888-ci ildə Qaraqolda vəfat 
etmişdi və tanınmış alim-səyyahın iradəsi yerinə 
yetirilmişdi. Onun məzarı dürrdanə gölün göz 

oxşayan panoramı açılan hündür bir sıldırımda 
yerləşir. Prjevalskinin İssık-Kulyanı sakinlər 
tərəfindən əziz tutularaq qorunan memorial abidəsi 
cənuba – adlı-sanlı səyahətçinin ömrünün qırıldığı 
məkana yönlənmişdir.

Bu gün İssık-Kul sahillərində yüzlərlə km 
uzanan məkanda böyük qırğız nəsli Buqu – 
Marallar nəsli məskundur. Bu sülb öz ulu əcdadını 
buynuzlu Ana-Maralı hesab edir. Şöhrəti hər 
yana yayılmış qırğız yazıçısı və feyləsufu Çingiz 
Aytmatov Buqu-ənə – Ana-Maral haqqında qədim 
əfsanəni dəqiqliklə və şairanə qələmlə məşhur “Ağ 
paroxod” povestində təsvir edir.  

Bu əfsanənin qısa məzmununu oxucuların 
ixtiyarına veririrk. Sübh şəfəqi sökülməmiş yağı 
naqafil qırğızların elatına həmlə edib hamını bir 
nəfər kimi qırır və qırğızların əhədini birdəfəlik 
kəsdiklərini qət edib tüstülənən yanğın yerlərindən 
çıxıb gedirlər. Onlara bəlli deyildi ki, bir qız, bir 
oğlan uşağı meşədə gizlənib xilas olublar. Xana bu 
xəbər haradansa əyan olur və amir topal cadukun 
qarını onları öldürtməyə yollayır. Cadukun 
uşaqları tapır, onalrı kol-kosluğa salıb divan 
tutmağa hazırlaşanda, Ana-Maral onun yolunu 
kəsir. Ovçular maralın balalarını tələf etmişdilər və 
südlə dolu yeləni heyvana zülm verirdi. Ana-Maral 
körpələri əmizdirmək üçün ona verməyi təvəqqe 
edir. Cadugər qarı təəccüblənir: “Uşaqlara rəhmin 
gəlir? Axı onların valideynləri sənin balalarını 
qırıblar!” Ana-Maral cavab verir: “Onlar – tifildir, 
ona görə məsumdurlar”. Cadukun cocuqları dişi 
marala verir və heyvan insanları meşənin gur yetinə 
aparır. Uşaqlar böyüyürlər və qırğızların nəslini 
davam etdirirlər...

Ecazkar gölümüz barədə daha bir əfsanə 1910-
cu ildə fransız dərgilərinin birinin səhifələrində 
ruslaşmış fransız P.Qurdenin sayəsində işıq üzü 
görmüşdür. Taleyin hökmü ilə Vernı (hazırkı 
Almatı) şəhərində məskən salan Qurde İssık-Kul 
sahillərində olmuşdu.

Qədim çağlarda gölün yerində çoxlu şəhərləri, 
kənd-obaları olan zəngin və münbit vadi yerləşirmiş. 
Əsas şəhərin mərkəzində şəffaf sulu bir quyu var 
imiş. Quyunun ağzı həmişə ağır qapaqla örtülü 
olurmuş ki, su daşıb axmasın. İnsanlara möhkəm-
möhkəm tapşırılmışdı ki, suyu yığan kimi quyunun 
ağzını ciddi-cəhdlə örtsünlər, əks təqdirdə, müdhiş 
bəla qaçılmaz olacaq. 

Bir axşam nişanlı qız adaxlısının gözlədiyi 
quyunun başına gəlir. Söhbətə aludə olmuş aşiqlər 
dolçalarını doldurub quyunu örtməyi unudurlar. 
Su aşıb-daşır, küçələri basır, ardınca külleyi vadini 
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ağuşuna alır və şəhərləri, kəndləri batırır... Bu 
minvalla, yaranışına məhəbbətin səbəb olduğu göl 
peyda olur.

Mən oxucularımla daha bir könlü riqqətə 
gətirən hadisə ilə bölüşmək istərdim. 90-cı illərdə 
İssık-Kulun cənub sahilində istirahət edərkən bir 
ağsaqqaldan qu quşları barədə heyrətamiz vaqiə 
eşitmişəm.

Bir qış günü Ton vilayətinin qəsəbə sakinləri 
sahildə buza yapışmış qu quşu görürlər. Bir an 
belə düşünmədən quşu xilas edəndə, qanadından 
yaralı olduğunu görürlər. Qu quşunu evə aparmaq, 
yemləmək və qanadını sağaltmaq qərarına gəlirlər. 
Ertəsi gün ev sahibləri səsə həyətə çıxırlar – 
başlarının üstündə başqa bir qu quşu uçub ucadan 
qışqırırdı. Onlar yaralı quşu eşiyə çıxarıb həyətdəki 
tirə bağlayırlar ki, qanadını müalicə etsinlər və 
zaqdan ona göz qoymağa başlayırlar. İki yaraşıqlı 
şahanə quşun görüş səhnəsi baxanları şaşırıb riqqətə 
gətirir. Quşlar zərifliklə quruldaya-quruldaqya 
uzun boyunlarını qucaqlayıb dururlar...

Nahardan sonra eşiyə çıxan insanlar quşların 
susqun hərəkətsiz uzandıqlarını görürlər və dəhşətə 
gəlirlər. Hamıya agah olur ki, qu quşları qəsdən 
bir-birilərini boğublar. Ehtimal ki, bir-biri üçün 
xiffət edib darıxmış quşlar ölümlərini hicrandan 
üstün tutmuşdular. İssık-Kulun sahillərində bu qu 
quşlarının sədaqəti haqqında heyrətamiz tarixçəni 
həyat özü qoşmuşdur. Bəlkə üç yüz mln il ərzində 
göl məhz bu tövr əfsanələr, əsatirlərlə tarixini 
zənginləşdirmişdir?

Onlardan daha biri. X-XI əsrlərdə böyük 
Yeniseyin sahillərində qırğızlarla kıdanların 
arasında müharibə gedirdi. Qanlı döyüşlər 
qırğızların xeyrinə deyildi – onların vəziyyəti 
ağırlaşmışdı. Millət tələfatın bir addımlığında idi. 
Ağsaqqallar divanında təcili surətdə İssık-Kula 
yaxın köç sürmək qərarı qəbul olundu. Məhz 
bu divanda bir çox qırğızın uzun əsrlər boyu ali 
arzusuna çevrilmiş sözlər səslənmişdi: müqəddəs 
gölün sahilərində ləyaqətlə ölümü qəbul etmək və 
əbədiyyətə çevrilmək... 

25.01.2002 tarixli «Вечерний Бишкек» 
qəzetində Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, general 
Nikolay Qriqoryeviç Lyaşşenko barədə yazılmış 
kiçik qeyd qəlbimi titrətdi. Uşaqlığı İssık-Kulun 
sahilində keçmiş Lyşşenko həyatdan 2000-ci 
ildə getmişdi. Böyük Vətən Müharibəsində alaya 
komandirlik edib, müharibədən sonra Türküstan və 
Orta Asiya hərbi dairələr qoşunlarının komandanı 
olub. General böyük beynəlmiləlçi idi. Qırğız dilinə 
səlis yiyələnmişdi. Son illər Moskvada yaşayırdı, 

Alıkul Osmonov 

İssık-Kul

... Mən də gənc olmuşam, İssık-Kulum,
Çox qayğısız olmuşam...
Sən bahara sevinirsən,

Ördəklərə dalğanla layla deyirsən.
Baxıram onlara, zənn edirəm ki,

Sevgilimlə sükuta dalmışam da mən.

Yaman qoçaq olmuşam, İssık-Kulum,
Zirək, qıvraq olmuşam...
Uşaq kimi oynaqlarkən,

Dalğa dalğanı qumlarla örtür. 
Baxıram, zənn edirəm ki,
Cayloonun sərinindəyəm.

Sən yüz verstlərlə qaçan bir çapar atsan, 
Sən göylərdə süzən qara qartalsan,   

Mavi dağları qoyub gələn quş...
Camdan süzən köpüklü kumıstək,
Dalğaların sahilə şığıyır sənin...

At belində çapan bir qız tək,
Parıldar muncuğu, özü sevincək.
Şıltaq dalğa mənimlə oynaqlar, 
Damlalarıyla isladıb geri gaçar, 
sanki əməlindən utanmış kimi... 
İssık-Kulun qürubu füsunkar...
Guruldayıb səs-küy salsa da, 

Dərd-bəlamı unutdum, dincimi aldım,
...Ötüb-keçmiş uzaq uşaqlığım tək

Uzaqdan bəyaz qu quşu süzülüb getdi... 
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lakin həmişə deyirdi: “Ölümümdən sonra harada 
yatsam, ürəyim həmişə İssık-Kulda olacaq”. Dəfn 
örtüyünü Qırğızıstanda valideynlərinin məzarı 
üstündə basdırmağı vəsiyyət etmişdi. Həqiqətən, 
qəhrəmanlar ölmür, onlar ulduzlara... yaxud gölə 
çevrilirlər.       

Mənim xalqımın qəlbi İssık-Kulun suları 
kimi pak və şəffafdır, xalqımın ürəyinin 
dərinliyini müqəddəs gölün dərinliyi ilə ölçmək 
olar. Gölümüzün ənginliklərində dağların 
gözqamaşdırıcı bəyazlığı və günəşin zərrin parıltısı 
vəhdət təşkil edir, günəş isə sanki dürrdanə gölün 
yaraşığına qibtə ilə İssık-Kulun səthində inikas 
edərək daha gur şəfəq saçmağa cəhd göstərir. 
Hərgah dağlar ana təbiətin düşüncələridirsə, göl – 
onun qəlbidir. 

Diqqətcil baxış İssık-Kulun daha bir 
keyfiyyətini sezir. Dalbadal tökən neçə günlük 
yağışlar gilli dağlardan axıb gölə tökülən çayları 
qaldırıb daşırdır və göldə su bulanır. Ancaq bu, uzun 
çəkmir. Bircə günə göl güzgü qarşısında zinətlənən 
göyçək qız kimi günəş altında təbəddülata uğrayır 
və yenə də zümrüd suları ilə sakit-sakit bərq vurur. 
Bu özünütəmizləmə qabiliyyəti çox şeyi öyrətməyə 
qadirdir.  

Bizim diyarlarda iki mindən artıq buludlara 
çatan göl var, lakin gözəlliyinə görə qırğız dilində 
“isti göl” bildirən İssık-Kulu Tyan-Şanın mirvarisi 
adlandırırlar. Dağ silsilələri ilə çevrələnmiş göl 
qışda donmur və çimərlik mövsümü bəzən oktyabra 
qədər uzanır, suyun temperaturu yayda 24`C-yə 
qalxır, qışda isə 4`-dən aşağı düşmür. Füsunkar 
qumlu çimərlikləri, mineral mənbəli büllur kimi 
şəffaf suları, dağ və dəniz iqlimlərinin vəhdəti ilə 
palçıq və termomineral müalicələri ilə gözəl kurort 
zonasıdır.      

Büllur kimi saf İssık-Kul gölü haqqında 
sonsuzluğa qədər danışmaq olar, fəqət onun 
valehedici simasının gözəlliyindən əmin olmaq 
üçün yalnız ora getmək lazımdır. 

Hələ iki əsr bundan əqdəm qırğız şairi Kalıqul 
unikal dağ gölünü belə tərənnüm etmişdi:   

Kungey dağından minlərlə çay,
Terskey dağından minlərlə çay
Hövzəyə sarı qaçır, tələsir.
Oradan çaylar axmır daha,
Ətrafda dağlar hündür, uca. 
O gur çaylar bihudə axmır:
İssık-Kul – behiştə darvazadır!

Torobəyov S. “Cənub sahili” 2010-cu il, kətan, yağlı boya. 70 x 50
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Keçən əsrin əvvəlində ilhama gəlib İssık-Kula 
yüzlərlə şeir yazmış “qırğız bülbülü” şair Alıkul 
Osmonov göl haqqında əbədi uşaqlığı kimi bəhs 
edirdi:

... Mən də gənc olmuşam, İssık-Kulum,
Çox qayğısız olmuşam...
Sən bahara sevinirsən,
Ördəklərə dalğanla layla deyirsən.
Baxıram onlara, zənn edirəm ki,
Sevgilimlə sükuta dalmışam da mən.
Yaman qoçaq olmuşam, İssık-Kulum,
Zirək, qıvraq olmuşam...
Uşaq kimi oynaqlarkən,
Dalğa dalğanı qumlarla örtür. 
Baxıram, zənn edirəm ki,
Cayloonun sərinindəyəm.
Sən yüz verstlərlə qaçan bir çapar atsan, 
Sən göylərdə süzən qara qartalsan, 
Mavi dağları qoyub gələn quş...

Camdan süzən köpüklü kumıstək,
Dalğaların sahilə şığıyır sənin...    

2002-ci ildə mən İssık-Kulu ziyarət etdim və 
onun gözəlliyindən ilhamlanaraq belə misraları 
olan şeir yazdım:

Göydə yüz minlərlə ulduz var,  
Yerdə bir dənə - İssık-Kulum mənim.

Hərgah həyat insana bircə kərə bəxş olunursa, 
tam xoşbəxtlik duymaq qəsdilə sehrli İssık-
Kul gölünün sahilində bircə gün belə keçirmək 
sadəcə zəruridir. Bu gölün səxavəti cəmi insanlara 
kifayətdir. Bica yerə deyirlər ki, yer üzündə tam 
bəxtiyarlıq olmur. Düşünürəm, hər şey insanın öz 
əlindədir və yaşamağı və təbiətlə harmoniyada 
yaratmağı bacaran hər kəs bəxtəvərliyi tapmağa 
qadirdir. 

Kərimbəyov K. “İssık-Kul” 1960-cı il, kətan, yağlı boya. 22 x 35, 5 

Göl tərpəşsə, su üzünə köpük qalxar, 
Xalq tərpəşsə, ortalığa nadinc çıxar;

Tək adam bir daşı tərpətməz, 
Elliklə dağı yerdən qaldırarlar.
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“Manas” trilogiyası kimi abidə daha heç bir xalqda yoxdur. 
Trilogiya qırğız xalqının dünya mədəniyyət xəzinəsinə verdiyi dəyərli töhfədir. 

S.M.Abramzon 

Səxavətli Manasın ruhu

Əfsuslar, köçəri əcdadlarımız bizə Hindistanın, 
Fransanın, İtaliyanın, Yunanıstanın və digər 
ölkələrin belə zənginliklə malik olduqları nə 
həşəmətli ehramlar və məbədgahlar, nə tor şəbəkəli 
kilsələr və tağlar, nə də başqa qədim abidələr qoyub 
getməmişlər. 

Fəqət fəxr edirik ki, əcdadlarımız bizim 
üçün mənəvi qalalarını – sözün sehrli qüvvəsi ilə 
yaranmış ən qüdrətli sənət əsəri olan qəhrəmanlıq 
dastanı “Manas”ı – ucaltmış və bizim üçün qoruyub 
saxlamışlar. Bu qala heç bir bərpaya ehtiyac 
duymur. O hər zaman eyni cingilti ilə himn vuran 
zəngə bənzəyir.

Düşünsək, məhz “Manas” eposu qırğız 
xalqının millət kimi özünü qorumasında başlıca 
rol oynayaraq, doğma dilin çoxsaylı tarixi 
keşməkeşlərdə əriyib qeybə çəkilməsinə imkan 
verməmişdir.

“Manas” eposu qırğız xalqının müqəddəs 
məfhumu, əbədi vicdanı, böyüklüyünə, dərinliyinə, 
təsir qüvvəsinə görə şifahi xalq yaradıcılığının 
qeyri-adi nüsxəsidir. Burada əcdadlarımızın keçdiyi 
başlıca tarixi mərhələlər əksini tapmışdır. “Manas” 
dastanı təkcə xalq dühasının monumental yaratdığı 
deyil, ona hər insanda qəhrəman oyatmağa qadir güc 
və qüvvə hopdurulmuşdur. Bu, xalqımın mənəvi və 
əxlaqi paklığının apogeyidir. Bu, Qırğızıstan xalqını 
keçmişdə və gələcəkdə birləşdirən bayraqdır. 
Sanskritdə “manas” – ağıl deməkdir. Yalnız xalq 
qəhrəmanı ağıllı deyil, ondan bəhs edən dastanın 
özünün başdan-başa hər sətrindən xalq müdrikliyi 
axıb tökülür. “Manas” barədə “okeanabənzər epos” 
deyirlər. Hətta böyük akınlar onu sonadək nəql edə 
bilməmişlər – dünyəvi həyatları buna çatmamışdır. 
Hər birisi də öz qeyri-kamilliyinə təəssüflənərək, 
dünyalarını dəyişmişlər. 

Əfsanəvi Manasın surətində eposun 
yaradıcıları doğma ölkənin şərəf və müstəqilliyini 
qoruyan, ədalət uğrunda ideal xalq mübarizi 
yaratmışlar. Dastanın əsas ideyası qırğız xalqını 
yadelli düşməninə qarşı mübarizədə birləşdirmək 
kimi alicənab amaldır. Eposda mərkəzi yeri qırğız 
xalqının birliyinin və həmrəyliyinin saxlanması 
ideyası tutur. Bu əsərdə dastana ad vermiş 
Səxavətli Manasın nəhəng surəti boyaboy ucalır. 
Məhz o parçalanmış qırğız tayfalarını xalq şəklində 
birləşdirməyə vəkil olunmuşdu.

Epos özünə çoxlu olmuş vaqiələri, xalq 
nağıllarını, əsatirləri əxz edərək, minilliklər boyu 
yaradılmışdır. Dastan bahadır Manas, oğlu Semetey, 
nəvəsi Seytek barədə trilogiya-hekayətdən 
ibarətdir. Eposun tam nəşri 20 irihəcmli cildi güclə 
tutardı və ən azı yarım il onun oxunmasına sərf 
olunardı. Bir çox qırğız bu günə qədər dastandan 
parçaları əzbərdən iqtibas gətirir, kəlamlar isə 
çoxdan danışıq dilinin bir hissəsinə çevrilmişdir.   

...Manasın qorxunc üzünü

Görən Alooke qorxdu: 
Gözləri – yanar kömür, 
Kirpik – od dilimləri, 
İnsanlar arasında
Ona tay-tuş yox.
Dediyi sözləri – 
Atılmış güllədir.
Tək canında min
Pəhləvan qüvvəsi var.
Belə sima heç kəsdə yox. 
Ağıllıdır, zalım deyil, 
Danışdığı kəlmələri
Xalqına fayda verir...
   “Manas” dastanından
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Şıqayev Y.A. “Ad” 1998-ci il, kətan, akril. 200 x 100
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Qırğızlar Manasın adına “Səxavətli” epitetini 
bica yerə əlavə etmirlər. Söhbət xalq qəhrəmanının 
ən dəyərli mənəvi keyfiyyətindən gedir. Qəhrəmana 
münasibət irihəcmli və şairanə danışıq rəmzlərində 
təcəssüm etdirilmişdir. Qırğızlar ixlaskarlıqla nura, 
gölə, aya, suya yanaşırlar. Xalq bahadır Manası 
Aykol Manas adlandıranda, bu ismi-şərifə gizli 
məna verir. Ay – işıq, nur, xeyirxahlıq, kol (göl) – 
dərinlik, paklıq, sahilsizlik deməkdir. Bu iki sözün 
vəhdəti Böyük Ruh məfhumunu bildirir.

“Manas” dastanı qırğız xalqının şifahi nəzm 
yaradıcılığının şah əsəridir. Bu, həqiqətən, xalqımın 
çoxillik tarixinin şairanə sözlə təcəssüm etdirilmiş 
epos-dəryasıdır. Vaqiən, heç bir dünya epik əsəri 
“Manas” dastanı ilə nə həcmi, nə bədii poetikası, nə 
məzmununun zənginliyinə görə müqayisəyə girə 
bilməz. Eposun həcmi 500 553 misradır. Böyük kor 
müəllif Homerin cahanşümul “İliada”sı (15 693) 
və “Odisseya”sı birgə 27 803 misradan ibarətdir. 

Qırğız dastanının həcmi qədim Yunanıstanın ədəbi 
abidəsindən az qala 20 dəfə böyükdür. “Manas” 
“Mahabharata”dan iki dəfə yarım, “Şahnamə”dən 
isə beş dəfə iridir.

Manası “əfsanəvi” adlandırırlar. Uzun müddət 
eposun qəhrəmanı hamı üçün mifik, nağılvari 
qəhrəmanın təzahürü idi, lakin son dövrlər onu 
daha tez-tez gerçək tarixi şəxsiyyət kimi qəbul 
edirlər və bir sıra sübut bizim həqiqətdən əsla uzaq 
olmadığımızı göstərir. Bahadır Manası “dirildən” 
və uzaq keçmişdə həyatda mövcud olmağını isbat 
edən çoxlu dəlillər mövcuddur.

Keçən il Bişkekdə “qırğız” etnoniminin 
2 000 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi. 
Tədbirdə məşhur Rusiya alimi Sergey Qriqoryeviç 
Klyaştornı tarixi bəyanat vermişdir ki, qırğızların 
böyük qələbəsindən sonra Çin hökmdarının 
Səxavətli Manası qəbul etməsi və onu yüksək 
hərbi adla təltifatı barədə qədim xronikalara 

Toktəliyev E. “Sayakbəy” 1987-ci il, kətan, yağlı boya. 109, 5 x 1999, 53
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istinadlar mövcuddur. Bu görüşdə onların arasında 
sülh müqaviləsi bağlanmışdır. Qırğızların tarixini 
öyrənən Pekin universitetinin doktoru Xu Çjenxua 
sonrakı fəaliyyətini bu tarixi mühüm sənədin 
axtarışlarına həsr edəcəyini vəd etdi.

Koçkor vadisinin sakinləri “Kırk çoro” 
gümbəzlər kompleksi ilə fəxr edirlər. Bu XVII-XIX 
əsrlər memarlıq abidəsini Manasın oğlu Semeteyin 
mövcudiyyəti ilə əlaqələndirirlər. Çon Kəminin hər 
hansı sakini əminliklə ərz edəcək ki, məhz onların 
Urbu vadisində eposun personajlarından biri atının 
başını çəkib saxlamışdır. 

Mərkəzi Tyan-Şanda çoxsaylı arxeoloji 
abidələrin arasında XV əsr karvansarası Daş-Rabat 
kimi ad çıxarmış sirli daş tikili durur. Nəsillərdən 
nəsillərə ötürülən hekayətlərə istinadla yerli sakinlər 
nəql edirlər ki, bu qalanı çinlilərin basqınlarından 
qorunmaq qəsdilə Manasın məsləkdaşı Koşoy inşa 
etmişdir.

Manasın məqbərəsi

Ala-Too dağlarından güc yığaraq, 
Əngəlləri, maneəni həm aşaraq,

Güzgü səthli, büllur sulu Talas çayı
Çu vadisinə doğru bərk şütüyür. 

Dağ yamacında bir sərdabə ucalır,
Görəni dərin fikirlərə qərq edir məzar.

Çox əsrlər bundan əqdəm hüznlə, kədərlə,
Sərdabədə igid Manas tapşırılmış torpağa.

Bu sərdabəni kimlər tikmiş axı belə ecazla? 
Yüz illər əqdəm burada nələr baş vermiş? 

Kim imiş o Manas? Bunlar barədə
Daş yazılar bizə xəbər verərmiş, fəqət

Amansız yağı yazını ordan silib götürmüş.
Öz qayda-qanununu bərqərar etmiş.

Bu gün bəlli deyil bizə nələr baş vermiş, 
Zira yağı əli o yazını pozub da silmiş. 

Ancaq sərdabə günün bu günündə orda,
Uzaqlardan ziyarətə gələn kim?! 

Kimlər dayanmadan hey ora gəlir?
Məzarlıqda uyumuş o igidə baş əymək, 

Xatirəsini anmağı borc bilən kəslər.  
Hərdən dağ qürub mehi, şəfəq küləyi,

Sərdabəylə asta-asta pıçıldaşıb sirr açır,   
Bugünkü nəsillərdən, gəlib-gedəndən.

Dağların başı lap asimana dirənir,
Ala-Too Manası igidlər igidi adlandırıban,

Aya, günəşə tay tutur, mədhiyyə oxur, 
Qürurla başını dik qaldırır, Manas çağırır. 

Manasın keşiyin çəkər yalçın qayalar.
Sarp daşlar ondan sözə-söhbətə başlar. 

Olub keçənlərin izi, təsiri qəlblərdə qalmış
İnsan ürəkləri ağrıyla vurur, çırpınır. 

Dastançı üzünü Manasa tutmuş, 
Qomuzun havası Manas barədə,
Kədərli, qüssəli zümzümə edir. 

Hünərdən, güc-təpərdən və sitəmdən.
Qəlblər od tutub alovlanır, qanlar qaynayır, 

Manasın cavanlığı burada anılır. 
Ala-Too dağlarından güc yığaraq, 
Əngəlləri, maneəni həm aşaraq,

Güzgü səthli, büllur sulu Talas çayı
Çu vadisinə doğru bərk şütüyür. 

Dağ yamacında bir sərdabə ucalır,
Görəni dərin fikirlərə qərq edir məzar.

Çox əsrlər bundan əqdəm hüznlə, kədərlə,
Sərdabədə igid Manas tapşırılmış torpağa.
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Karakol (Qaragöl) çayı sahilində hələ də 
Zulpukor gümbəzinin dördmetrlik divarları durur. 
Yaşlılar təsdiqləyirlər ki, onların babaları həmişə 
bu orta əsrlər tikilisini Manasın düşmənlərlə 
qovğasının şərəfinə inşa edilmiş abidə zənn ediblər.

Dastanın populyarlığı onun ölçülərindən 
heç də geri qalmır. Eposun əks-sədaları bütün 
yer üzündəki yer adlarında, tarixi abidələrində 
səslənməkdədir. Təbii ki, ən çox belə əks-sədalar 
Qırğızıstanın özündə ucalır.   

“Manas” adı yalnız bizim respublikamızda 
geniş yayılmamışdır. Məs., Çində əski çağlardan 
qalmış gözətçi qülləsi Manas var, Sin-Tszyan 
əyalətində isə Manas çayı axır. Himalayda Manas 
gölü yerləşir və onun adı Qərbi Sibirin Man, 
Mana və Manıç göllərinin adı ilə çox həmahəng 
səslənir. Altayda Manas aşırımı var. Macarıstanda 
Manas kəndi mövcuddur. Dağıstanda da Manas və 
Manasaul kəndləri yaşayır. Qazaxıstanda, Yuxarı 
İrtışda örüş, balaca bir şəhər və çay “Manas” adını 
daşıyır, Tarbaqatay bölgəsində isə trasın üstündə 
kiçik Manas aşırımı var. Türkiyədə də Manas otlağı 
yerləşir. Aral dənizinin ərazisində balaca Manas 
adasını tapmaq olar. Yaponiyada Semetey şəhəri 
və “Manesyu” eposu var. Latın Amerikasında 
da, İspaniyada da “Manas” adlı şəhərlər yaşayır. 
İordaniya və Suriyanın sərhədində Manasex tayfası 
məskundur. Ərəblərin Manasik müqəddəs məkanı 
var – ora Allaha dua etmək üçün gəlirlər. Yalnız 
təəccüblənmək qalır ki, Hindistan da öz “Manas” 
dastanına və müqəddəs Manas dağına malikdir.

Altaylıların “Alp-Manaş”, özbəklərin 
“Alpamış”, başqırdların “Alpamışa”, oyrot-
buryatların “Manqıs” eposları mövcuddur. 

Eposda təsvir olunan personajlardan birinin 
faciəvi taleyi bir daha ona dəlalət edir ki, bu, əfsanə 
deyil, həyatın qəddar gerçəkliyidir. Çinli Almambet 
taleyin hökmü ilə vətəninini tərk edərək Manasa 
sadiq, əsil qəhrəmana çevrilir. Fəqət Almambetin 
faciəsi onda təzahür edir ki, nə evində, nə qərib 
yerdə ona etibar etmirlər. Burada da, orada da 
həmin insan yad qalır.

Qırğızlar üçün Manas, bütün müsəlmanlar üçün 
Məhəmməd, buddistlər üçün Budda, çinlilər üçün 
Konfusi, məsihi dünyası üçün İsadır. Fransız alimi 
Pave de Kurteil hələ 1887-ci ildə təsdiqləyirdi ki, 
“Manas” dastanında islam təbliğatı yoxdur, o daha 
çox Tanrının özünə birbaşa müraciətdir. 

Dastanın yaradıcıları və qoruyucuları xalq 
arasından çıxmış istedadlı insanlar olmuşlar. Onlar 
eposu nəsildən nəslə şifahi surətdə ötürürmüşlər. 
Belə adamlara manasçı deyirlər. Onlar bütün 

ömürləri boyu yalnız “Manas”ı ifa edirlər, dastan 
söyləmək onların əsas peşəsinə çevrilir. Onların 
yaradıcılığında fərdi özülün rolu böyükdür, belə 
insanlar hamı tərəfindən kamilləşmiş şəxsiyyət 
kimi qəbul olunurlar. Manasçılar xalq yaddaşı 
xəzinəsidirlər və dini təbliğatçılardan fərqli olaraq 
xüsusi məktəblərdə və mədrəsələrdə təhsil almırlar. 
Bu insanlar yazı qabiliyyətinə malik olmurlar, intəhası 
Yaradan tərəfindən əta olunmuş heyrətamiz yaddaş və 
istedad sahibidirlər.  

Bir dəfə Londonda işgüzar ezamiyyətdə olarkən 
daha bir maraqlı hadisənin şahidi oldum. London 
iqtisadiyyat universitetinin zalında qırğız “Kambarkan” 
ansamblı konsert verirdi. Tamaşaçıları, ələlxüsus, 
gənc manasçı Asan uulu Tilekin ifası şaşırtdı. Zalda 
yığılanlardan heç kəs qırğızca kəlmə də bilmirdi. Mən 
uzun müddət konsertdən sonra balaca Asanın başına 
toplaşıb ona tərcüməçi vasitəsilə suallar yağdıran 
tamaşaçıları müşahidə etdim.

Daha bir maraqlı hadisə. Bir dəfə parlament 
işləri ilə əlaqədar Türkiyədə səfərdə olarkən, mənə 
danışmışdılar ki, türk millət vəkillərindən biri ilk 
dəfə “Manas” eposunu eşidəndə ağlamışdı. Dastanın 
insan qəlblərinə ecazkar təsiri belədir. ““Manas” 
dastanı, yunanların eposu kimi həyatın və bütöv 
xalqın adətlərinin aydın təsvirini verir, epik genişliklə 
hərbi yürüşləri, elçiliyi, dəfn mərasimlərini, cıdırı, 
ev məişətini və s. canlandırır”, – alim V.Radlov belə 
yazırdı.

“Epos, xalqın şifahi salnaməsi – həm ehtiva etdiyi 
faktlara, həm də xalq müdrikliyinin inikasına görə 
hədsiz zəngindir”, – A.Bernştam əlavə edirdi.

““Manas” qəhrəmanlıq dastanı – qırğız xalqının 
bütün nəzmi yaradıcılığının sintezi və zirvəsidir”, – 
dastanın digər tədqiqatçısı S.Abramzon yekun vururdu.

Əski bir əfsanəyə istinadla, qırğızlar xeyxunlar 
tərəfindən əsarət altına alınmışdılar. Onlar istilaçıların 
tam hakimiyyəti altına düşərək köləyə çevrilmiş, 
keçmişlərini unutmuşdular. Xeyxunlar üçün qırğızların 
yaddaşından hünərvər keçmiş, qüdrətli uluları haqqında 
xatirələri silmək vacib idi. Bu dövrdə şair Irıman 
yaşayırdı. O, nəğmələri ilə qırğızların könüllərini 
alt-üst edir, qürurlu əcdadlarını və şan-şövkətli 
keçmişlərini yada salırdı. Sonda, işğalçılara başlarını 
aramla yuxarı qaldıran qulları idarə etmək get-gedə lap 
çətinləşdi. Xeyxunlara əyan deyildi ki, bu binəvalar 
qoxmazlığı haradan alırlar və müqavimətə qüvvəni 
necə tapa bilirlər. Xeyxunlar haradan biləydilər ki, 
qırğızlar özləri üçün cürət mənbəyi – suda batmayan, 
odda yanmayan, oxlayanda ölməyən, taziyanənin 
zərbəsinin altında əyilməyən, zamanın gərdişinə tabe 
olmayan səma vergisi tapmışlar. Bu, vaqiən, insanları 
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azadlığa ruhlandıran qüdrətli qüvvə idi. Bu, şanlı-
şövkətli əcdadlar və xalq qəhrəmanları barədə povest 
– “Manas” dastanı idi. 

Düşmənlər asimanın qüvvətli vergisini – şairanə 
sözü lazımınca qiymətləndirmədilər. Onlar asiliyin 
səbəbini aşkara çıxaranda, sadəcə bütün qırğız 
nəslini qırmaq qərarına gəldilər ki, müstəqillik və 
itaətsizlik fikrini hətta həyatdan köklü-köməcli dartıb 
qoparsınlar. Təsadüfən balaca oğlan Caysan – şair 
Irımanın oğlu xilas oldu. Uşaq atasından şair təbini 
miras almışdı. Əfsanəyə əsasən, sonralar o Manasın 
qırx məsləkdaşından biri kimi böyük pəhləvanın 
qəhrəmanlıqlarından insanlara ilk danışan olub. 
Əfsanədə onun şairanə təbi haqqında deyilir ki, şair 
günün yarısını ancaq yurtanın içindəki avadanlığı, 
bəzək-düzəyi tərənnüm etməyə qabil idi. “Manas” 
eposu bizə bu sayaq gəlib çatmışdır. Sonradan böyük 
manasçıların bütöv pleyadası yaranmışdı – Çoyükə, 
Şapak, Moldobasan, Gəldibəy, Balıkooz, Tınıbəy və b.

Manasçı heç vaxt öyrənilmişi təkrarlamır, ənənəvi 
epizodları, məşhur süjetləri öz baxımından, öz sözləri 
ilə izhar edir. Süjetin əvvəllər ərz olunduğu ana xəttini 
əlində əsas tutan manasçı təfərrüatları öz dili ilə ərz edir, 
ayrıca təzahürləri başa salır, hətta bəzi qəhrəmanların 
surətlərini öz səpkisindən traktovka edir. 

Maraqlıdır ki, manasçıların hamısı nəqletmə 
vergisinin peyda olmasını eyni cürə izah edirlər. 
Söhbət, bir qayda olaraq, yuxuda məchul bir qüvvənin 
zühuru və Manasın hünərləri barədə söyləməyə təkan 
verən məqamdan gedir. Bu zaman çoxları etiraf edirlər 
ki, Manas haqqında nəql edəndə sanki bu hadisələrin 
biixtiyar şahidləri olur və bütün qəhrəmanları canlı 
adamlar kimi görürlər. Məs., manasçı Tınıbəy Manas 
barədə dastanların nəqlinə meylinin səbəbini və bu 
unikal yaradıcılıq növünə naqafil oyanan istedadını 
izah edəndə, inanılmaz, fəqət maraqlı tarixçə danışdı. 
Bir dəfə, uzaq yoldan bərk yorulanda, çəmənlikdə 
uzanıb bərk yuxuya gedir. Yuxusunda Manas özü 
başda olmaqla süvariləri görür. Təama oturan Manas 
döyüşçülərinə Tınıbəyə bal verməyi əmr edir. Maraqlısı 
odur ki, buna qədər Tınıbəy balı heç vaxt yeməmişdi 
və dadını bilmirdi. Minnətdarlıqla balı götürən 
Tınıbəy ehtiyatla əsgərlərdən sahibin adını soruşmağa 
başlayır. Şaşırdıcı cavabı eşidən Tınıbəy Manasa və 
məsləkdaşlarına yaxınlaşmağa cəhd göstərən anda, 
onlar ayağa sıçrayıb göz qırpımıda atların belinə 
atılaraq gözdən itirlər. Tınıbəy onlara çatmaq istəsə də, 
hər şey əbəs idi.      

Həm də Tınıbəy yuxuda “Manas”ın bötöv 
fəsillərini ucadan oxumağa başlayır, səhər oyananda 
isə güclü təpər və Manasın hünərləri barədə oxumaq 
ehtirası hiss edir. Tınıbəy bütün gecəni sərasər 

oxuyur. Bu minvalla da ona manasçı-ravi vergisi 
verilir. Ən görkəmli manasşünas rejissorlardan 
sandığım M.Ubukeyevin sözlərinə görə, Manasla 
ümumiyyətlə çox qeyri-adi şeylər bağlıdır. Axı hər 
bir manasçının peyda olması – xüsusi təzahürdür. 
Hərgah onlardan kimsə Manas dastanını oxumaqdan 
imtina edirdisə, tezliklə həyatını itirirdi.     

Akademik K.Karasayevin uşaqlıq haqqında 
xatirələrində 1916-cı ilin faciəvi hadisələrinin 
təsviri var. Onun həyatına öz taleyindən yaşadığı 
müdhiş söz – soyqırım daxil olmuşdur. Qırğızların 
Çindən qaçışı və qayıdışı. Uzun və qanlı yol. 
Yollarda atılmış minlərlə nəş və cənazələri gəmirən 
ac köpəklər... Qısa müddət ərzində qırğız xalqının 
40% məhv edilmişdi.

Karasayev xatırlayırdı ki, yolda qaçqınlara 
manasçı Çoyükə ürcah olur. O da hamı kimi 
aclıqdan üzülmüşdü, ayaq üstə dayanmağa taqəti 
yox idi. Amma hər şeyə rəğmən, axşamlar adamları 
başına yığıb Səxavətli Manas barədə hekəyətlər 
söyləyirdi. Yeddi axşam manasçı adamlara 
“Manas”ı danışdı. Aclığı unudan insanların ruhu 
dirçəldi, onlar dəyişildilər. Sözün tilsimli qüvvəsi 
məşəqqət çəkmiş insanların yaralı ürəklərinə 
məlhəm qoydu. Manasçıya qulaq asan adamlar 
tezliklə Vətənlərinə qayıtmaq, yurd-yuva salmaq, 
ocaq yandırmaq, heyvanat saxlamaq, övladlarının 
gələcəyini düşünmək barədə arzulamağa 
başladılar... Vətənlərini itirmiş insanlar Manası 
itirməmişdilər! Ürəklərində Manasın ruhunu 
dirçəldibən onlar milləti qaldırırdılar. Ona görə 
hesab olunur ki, qırğızlar – sözün sehrli gücündən 
doğulmuş millətdir. Elə bu da mənim azadlıqsevər 
xalqımın asiliyinin və yenilməzliyinin əsas tinətidir.   

Eposdan bu sətirlər sevimli atalar sözlərinə və 
zərbül-məsəllərə çevrilmişdir:

             Dehqanın gücü, işində yaşar,
             Budanın gücü, tərində yaşayar,
             Madyanın gücü, yalında yaşar, 
             Küləyin gücü, əsəndə yaşar.

             Küləkdə bulud gücü yaşar, 
             Leysanda külək gücü yaşar,
             Çovğunun gücü, sazaqda yaşar,
             Arvadın gücü, ərində yaşar...  

Səxavətli Manasın ruhu bütün zamanlarda 
xalqımıza qanad verərək onu xarüqələrə ruhlandırır. 
Yəqin, Manasın ruhu sayəsində biz nəhayət, 
müstəqilliyimizi əldə edə bilmişik.

Özüm – manasçı istedadının böyük 
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pərəstişkarıyam və şübhə etmirəm ki, eposun 
ravisinin hekayətini həyəcansız dinləyə bilən 
bir qırğız tapılsın. Üç sutka sərasər yüksək bədii 
səviyyədə dastanı əzbərdən söyləyən adamın gücü 
haradan aldığını təsəvvürə sığışdırmaq mümkünat 
xaricindədir. Həqiqətən, bu insanlar Xaliq 
tərəfindən seçilmişlərdir. 

Bir dəfə şair Cəlil Sadıkov mənə söylədi ki, 
manasçı çulğalayıcı hekayəti ilə hətta təbiətə də 
sirayət etməyə qadirdir və özünün şahidi olduğu 
əcaib bir hadisəni danışdı. 

Cavanlığında tez-tez qələm qardaşları ilə 
sadə adamlarla görüşlərə – söhbətləşməyə, təzə 
şeirlərini oxumağa gedirdi. Camaat həmişə manasçı 
Sayakbayla görüşü xüsusi həvəslə gözlərdi. Bir 
dəfə Sayakbay görüşün təşkilatçılarının çox güclü 
ziyafətindən sonra sadəcə camaatın qarşısına 
çıxmaq üçün ayaq üstə dura bilmirdi. Ancaq dostları 
onu xalqın gözünə görünməyə yola gətirdilər, 
səhnəyə kreslo çıxardılar, ravinin yerini rahatladılar. 
Sayakbay nəqlini ən əvvəldən yox, “Teytorunun 
çabılışı” – ən güclü çaparların cıdırından bəhs 
edən fəsildən başladı. Manasçı ən yaxşı qaçağan 
Teytorunun gerilədiyi məqama çatanda, camaat 
gözyaşı tökdü. Qəfildən yağış başladı. Manasçının 
səsinin ahəngi dəyişdi, hekayətində vaqiələr digər 
məcraya düşdü. Yarış səhnəsindən özü təbə gəlmiş 
böyük manasçı qollarını çırmalayıb oturduğu 
yerdən sıçradı, onunla bahəm adamlar da ayağa 
qalxdılar. O dərəcədə nəql insanları öz ağuşuna 
alıb çulğalamışdı. Budur, məğrur Teytoru son 
qüvvəsini toplayıb qaçışını sürətləndirdi və birinci 
gəlib çatdı! Dinləyənlərin bənizi fərəhdən nurlandı, 
həmin andaca yağış kəsdi, günəş boylandı. Sanki 
insanların təbiətlə qovuşması baş vermişdi. 
Manasçının nəqli adamlara elə təsir bağışlamışdı 
ki, hər biri özünü ötüb keçmiş günlərin iştirakçısı 
duymuşdu. Bu, əsil triumf idi – həm Sayakbayın, 
həm xalqın, həm də Səxavətli Manasın özünün.    

Şair Cəlil Sadıkov Sayakbay Karalayevə həsr 
olunmuş şeirində yazır ki, manasçı sözünün qüvvəsi 
ilə hətta azarlı uşağa şəfa verə bilər. Emosional 
nəqli ilə xəstənin başını qatır və ona mütləq 
tezliklə sağalacığını təlqin edirdi.  Manasçının 
nəqli ağlayıb-sıtqayanları saktləşdirir, tənbəlləri 
hərəkətə gətirir, insanda yaxşı hisslər oyadır, 
getməyə tələsənləri cazibə qüvvəsinin altına çəkib 
salır. Hərgah Sözün ilahi mənşəyi, başlanğıclar 
başlanğıcı barədə danışılırsa, manasçının vergisi 
buna ən yaxşı isbatdır.  

Kanıkey Semeteyə atası – Manas bahadır, xalqı 
qırğızlar, doğma Talas torpağı barədə danışır:

              Oğlum, sənə nəğmə
              Söyləyirəm Talasdan.
              Ot-ələfli torpaqdan, 
              Meşəli təpələrdən. 
              Dağ yamacında maral,
              Keçi kimi, qoyun kimi, 
              Kolluqlarda, sıldırımda,
              Qarnıtox dincəlir, bax,
              Doğulub böyümüşsən,
              O cavan diyarda sən...
              Varı çox, sərvəti çox, 
               Ecazı onlardan çox.
               Çeşməsi göz yaşı tək,
               Dağda irmaq oxuyar,
               Alma ağacda bol-bol, 
               Vadilərdə axar çaylar.
               Quşlar Talasda yuva qurar,
               Uca tozağaclarında, bax.
               Sürətlidir quş qatarı,
               Yola hazır, göyə hazır...
               Möcüzə torpağı gözəl!
               Yada saxla, oğul, bu yerlərdə
               Sənin xalqın qırğızlardır. 
               Orda gümüş də çox, 
               Dəmir, qurğuşun da bol...

                          (“Manas” dastanından parça) 

Şair Arstan bəy-ırçı bildirir ki, uzaq keçmişdə 
yaşamış manasçı Gəldibəy təbiətə gözgörəsi təsir 
etməyə qadir idi. Onun hekayəti dinləyicilərini 
çulğalayıb keçmişin faciəvi anlarına aparanda, 
külək qalxır, tufan qopur, lərzəyə gəlmiş yurtanın 
divarları arxasında göy guruldayır, at dırnaqlarının 
tappıltısı eşidilirdi. Aulu qəfildən fırtına ağuşuna 
alır, tüğyan edən təbiət qüvvələrinin arasından 
naməlum süvarilər zahir olurdu... Lakin sevincli 
vaqiələrdən söyləyəndə, hər şey səngiyir və zərrin 
günəş parlayırdı. Deyirlər, Gəldibəy nəqli ilə 
hətta qadının ağır doğuşunu da yüngülləşdirməyi 
bacarırımış.  

Ümumiyyətlə, qədim dastanın raviləri ilə 
tilsimli qüvvələr bağlıdır. Manasçı Saqımbay 
Orozbakov məs., çar II Nikolayın həlakətini 
öncədən görmüşdü. İlk dəfə əlinə çarın portreti 
basılmış Rusiya rublunu alan manasçı hökmdarın 
boyunsuz və çiyinsiz təsviriniə diqqət yetirmişdi. 
Akının rəyinə görə isə bu, çox pis əlamət idi. Bu 
zaman manasçı qəti şəkildə bildirmişdi ki, çar 
həlak olacaq, Allah eləsin, az qan tökülsün!    

Bəs ravilərin yuxusuna gələn, onların gələcək 
bəxtini bildirənlər? Onlardan sonra insanda şairanə, 

40



azad, ehtiraslı, intəhası dəqiqliklə süjetin ana xəttinə 
otuzdurulmuş bədiyə istedadı baş qaldırır. Bir çox 
manasçı etiraf edir ki, vaxtaşırı eposun təkamüllü 
hadisələrinin şahidi olur, özləri vaqiələrdə iştirak 
edir, sonra isə uzun saatlar boyu görüntülərdən öz 
başına gələnlər kimi danışa bilirlər.   

Bir dəfə əlimə kosmonavt A.Serebrovun 
məqaləsi keçdi. O da belə vaqiə söyləyirdi – 
uçuşuna bir xeyli qalmış kosmik fəza ilə əlaqədar 
cəlbedici fantastik yuxular görübmüş. Əfsuslar 
ki, yuxuların peyğəmbər dilinin açılması hələ 
bəşəriyyətin idrakından çox uzaqdır.  

“Manas” dastanı bu gün qırğız millətinin birlik 
və mənəvi dirçəliş, mədəniyyət, milli ləyaqət və 
özünüdərk rəmzinə çevrilmişdir.

1995-ci il “Manas”ın minilliyinin ümumdünya 
səviyyəsində qeyd edilməsi ili elan olundu, eposun 
yubileyi isə beynəlxalq əhəmiyyət kəsb etdi. Bu 
sözdə təcəssüm tapmış qəhrəmanlıq xalq abidəsini 
tam dolğunluğu ilə dirçəltmək üçün neçə yüz il 
gərək olacaq. Yeri gəlmişkə, indiyəcən eposun digər 
dillərə dəqiq tərcüməsi yoxdur, rus dilinə ən uğurlu 
təcümə isə Semyon Lipkin tərəfindən eposun kiçik 
«Манас Великодушный» kitabçasına sığışdırılmış 
süjetinin nəsrlə müxtəsər nəqlidir. 

“Manas” o zirvədir ki, xalqımız ora neçə 

Gertsen T.T. “Manas” dastanına illüstrasiya “Manas”

minilliklərdir, qalxır. Hərgah millətin ruhunu 
dirçəltmək niyyətimiz varsa, o təqdirdə, bu 
xalq yaradıcılığı zirvəsini əsrlər boyu qoruyub 
saxlamalıyıq. Rəsul Həmzətovun fikrinə azacıq 
dəyişiklik verib demək olar: “Əgər sabah “Manas” 
eposu olmasa, qırğız milləti artıq bu gün ölməlidir”. 
“Manas”ın dili – əxlaqı paklığın və əbədiyyətin 
dilidir. Nə qədər ki, hər qırğızın qəlbində Manas 
üçün guşə var – ona ölüm yoxdur. Qoy Manasın 
ruhu sizə pasiban dursun!  

Talas vilayətində qədim gümbzəin yaxınlığında 
Səxavətli Manasa abudə qoyulmuşdur. İndən belə 
o hamı üçün müqəddəs sanılır və zaman keçdikcə, 
zənn edirəm, ziyarətgaha çevriləcək. Təbir 
caizsə, sitayiş və ruhun paklığa çıxarılması üçün 
özünəməxsus Məkkə olacaq. 

Son dövrlərdə, Bübü Məryəm Musa qızınım 
oncildliyini mütaliə edərkən, bir daha əminlik hasil 
etdim ki, bizim üçün “Manas” dastanı bədii əsər 
məfhumundan daha böyük dəyər kəsb edir. Bu 
mənəvi müqəddəs məfhum daima hərəkətdədir. 
O, tükənməz enerji paylaşır. Son kitab isə, sadəcə, 
millətin genetik kodunun açmasıdır. Buna bizim 
qüvvəmiz kifayət edəcəkmi? Artıq bu, zaman və 
iradə gücü məsələsidir. Hətta ölkənin gələcəyi 
məsələsi...
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Natiqlik barədə

Qırğız xalqı üçün kəlmə – nitqdən daha çox 
əhəmiyyət kəsb edir. Bütün iki min illik tarixi boyu 
əcdadlarımız şüuri və təhtəlşüuri söz yaratmağa 
qulluq etmişlər. Söz millətin, xalqın tarixini 
qoruyub saxlamışdır. Kəlmələrlə mərhumların 
ruhlarını oyadır, azar-bezara lövh oxuyur, naxoşları 
sağaldır, müharibələri dayandırır, sevgili cananın 
qəlbini ələ alırdılar. Xalq arasında hesab olunurdu 
ki, söz güclü qüdrətə malikdir. Qırğızlar ruhi 
manifest kimi kəlmənin əcaib sehrli qüvvəsinə 
inanırdılar. Hələ bineyi-qədimdə yazımız 
olmayanda, sözün qüvvəsi camaat arasında o 
dərəcədə yüksək dəyərləndirilirdi ki, hətta atalar 
sözü də qoşulmuşdu: “İgidin ağzından çıxan kəlamı 
ölməkdənsə, özü həlak olsun”. Digər bir atalar 
sözü də bundan az məna kəsb etmir: “Gəzəndə 
büdrəyən, durar, sözündə büdrəyən, qalxa bilməz”; 
“Birinci sözü demək, müharibəni ilk başlamaqdan 
çətindir”.

Axıcı dilə malik insanları qırğızlar çeçen 
adlandırırdılar. Söz deyişmələrində çeçenlər 
anında bədahətən iti söz və müdrik cavab axtarıb 
tapmağı bacarmalı idilər. Çeçenlər cəmiyyətdə 
mühüm diplomatik funksiya daşıyırdılar. Böyük 
və kiçik münaqişələrdə məhz çeçenlər diplomat 
qabiliyyətinə malik oluban düşmənçilik edən 
tərəfləri barışdırırdılar. Çeçenlər aramla, sərrast, 
əsaslandırılmış dəlillərlə, dəqiq, obrazlı, şəraitdən 
çıxış edərək improvizə ilə danışır, heç vaxt kobud 
ifadə işlətmir, məcazi mənalar üçün geniş surətdə 
Ezop dilini tətbiq edirdilər.   

Qırğızlar həmişə dildən pərgarlıqları ilə 
fərqlənmiş və bu tövr sözünü sərrast deməyi 
bacaran adamları da yüksək qiymətləndirmişlər. 
Xalq arasında belə rəy var ki, səlis nitq insana sərrast 
düşüncə, mülahizə və dünyagörüşünün düzgün 
inikasını təlqin edir. Səlis danışıq qabiliyyətinə 
əsasən, insanın zehni səviyyəsi barədə fikir 
yürüdür, fikrini rəvan ifadə etmək qabiliyyətini 
daxili mədəniyyətə bərabər tuturlar.     

Qırğız xalqının içindən bu günün özündə də 
fikrini obrazlı və hazırcavablıqla ifadə etməyi, 

əsrlərdən keçib gəlmiş atalar sözünü, yaxud zərbül-
məsəli yerində misal gətirməyi bacaran söz ustaları 
çıxır. Bu insanlar ətrafdakıların xüsusi ehtiramını 
və cəmiyyətdə yüksək nüfuz qazanmışlar. Yalnız 
təfəkkürün dərinliyi insana kamallı mülahizələr 
yürütməyə imkan yaradır – bu məqamda xalq 
bineyi-qədimdən mövqeyində dəyişməzdir. Hələ 
orta əsrlər məxəzləri qırğızların müdrik kəlama 
ehmal münasibətini xatırladır. 

Məşhur rus şərqşünası V.V.Radlov qırğız 
xalqının natiqlik sənətinin yüksək inkişafını 
xüsusi qeyd edirdi. Bu xüsusiyyət türkoloq 
alimlər Ç.Vəlixanov, V.M.Jirmunski tərəfindən də 
vurğulanmışdır. “Manas” qəhrəmanlıq eposunda 
həmçinin qeyd olunmuşdur ki, yaxşı natiqin dilindən 
hətta sadə nitq dinləyicilər tərəfindən nəğmə 
kimi dinlənilir. Səxavətli Manasın məsləkdaşları 
arasında dastansöyləyənlərin – istedadlı natiqlər 
Bayjiqit və Ajibayın adları çəkilir. Xalq nağılları 
çox vaxt qəhrəmanlarının natiqlik vergisi üzərində 
qurulur. Aldar Kose, Akılqaraçaç və b. kimi məşhur 
nağıl personajlarının adlarını xatırlamaq kifayətdir.    

Deyə bilərik ki, XVII-XIX əsrlər qırğız 
xalqının natiqlik və şairlik sənətinin zirvəsi 
olmuşdur. Xalq yaddaşı şifahi nitq sənətkarlığının 
parlaq nümayəndələrinin adlarını özündə həkk 
etmişdir: Tilekmat ake, Moyt ake, Sart ake, Kalıqul, 
Arstanbəy, Moldo Niyaz, Moldo Qılıç, Nurmoldo, 
Qalmırza və b. 

Hesab olunur ki, dildən pərgarlıq erkən 
uşaqlıqda özünü göstərir. Məs., belə maraqlı bir 
hekayət mövcuddur. Qədim əyyamlarda bir müdrik 
araba ilə yol gedirmiş və yolunun üstündə gildən 
şəhər yapan uşağa ürcah olur. Müdrik uşağa üz tutur: 
“Oğlum, bəlkə mənə yol verəsən?” Tifil müdriyə 
baxıb cavab verir: “Ata, sənin yolunun üstündə 
şəhər salınır. Şəhər arabaya yol verə bilər? Bəlkə 
araba şəhərin başına dolansın?” Müdrik iti cavabdan 
elə heyrətlənir ki, arabadan düşüb heyranlığını ona 
göstərmək istəyir: “Oğul, belə cavansan, amma 
yaşına rəğmən müdrik fikir yürüdürsən!” Uşaq 
çiyinlərini qısır: “Nəyə təəccüblənirisiniz? Hətta 

44



üç günlük dovşan balası yem dalınca ora-bura 
qaçır, mənim isə artıq yeddi yaşım var – nə isə 
bilməliyəm!”. Müdrik lap təəccüblənib dillənir: 
“Belədirsə, zəhmətdən keçib, suallarıma cavab ver, 
görüm: hansı suda balıq olmur, hansı dağda daş 
olmur, hansı ağacda budaq olmur?” Uşaq söyləyir: 
“Quyuda balıq olmur, qum təpələrində daş olmur, 
çürümüş ağacda budaq olmur”. Və əvəzində 
müdriyə xitabən öz sualını ünvanlandırır: “Ata, 
bəs göydə nə qədər ulduz var?” Müdrik düşünüb-
daşınıb belə deyir: “Ulduzlar bizdən çox iraqdır, nə 
isə yerə aid soruş!” “Qaşlarınızda neçə tük var?” – 
uşağın sualı əlüstü hazır idi. Müdriyə ancaq başını 

qaşımaq qalır: “Bu sualının da qarşısında acizəm. 
Sənin iti zehniyyətinə baş əyirəm. İdrakını bundan 
sonra da cilala, ömrün uzun olsun”. Və müdrik 
balacaya xeyir-duasını verir.      

Başqa bir hekayət də mövcuddur. Nəzakət 
adlı məfhumdan uzaq anlayışı da olmayan bir 
yolçu mehmannəvaz ev sahiblərinin yurtasında 
gecələməyə qalır. Ev sahibinə və ailənin digər 
üzvlərinə qarşı müştəbehlik nümayiş etdirir, özünü 
öyür. Cavan ev sahibəsinə gözü düşür və bunu aşkar 
bildirir. Sahibəyə onun həyasızlığı qətiyyən xoş 
gəlməsə də, qonaqpərvərlik qanunu qonağı birbaşa 
başa salıb yerində oturtmağı qadağan edir. Evin 

Kurmanov T. “Mahnı” 2001-ci il, Bişkek, quaş, 40 x 30
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xanımı yurtadan eşiyə çıxıb qonağı yola salanda, 
həyətin iti yolçunun üstünə bərkdən hürür. Qonaq 
itə taziyanə çəkmək fürsətini fövtə vermir. Zavallı 
heyvan zingildəyir, ev sahibəsi iti tumarlayıb 
sakitləşdirir: “Eybi yox, zərəri yoxdur. İncimə. 
Böyük qardaş kiçik qardaşı döyəndə, inciməzlər!” 
Utanıb yerə girən qaba qonaq evdən rədd olur.   

Növbəti əfsanə aydın olsun deyə, qırğız xalq 
natiqlik deyişmə yarışlarını xatırlatmaq vacibdir. 
Ağıllı qız barədə əfsanə məhz bu ənənəyə əsaslanır. 
Gənc xan ən yaraşıqlı və ağıllı qızla evlənmək 
niyyətinə düşür və gələcək zövcəsinin axtarışlarında 
bir çox gözələ iti-iti suallar verir. Məs., “Şərqdən 
Qərbə at belində nə qədər yol getmək lazımdır? Yerlə 
göyün arasında, həqiqətlə yalanın arasında hansı 
məsafə var?..” Qızlardan biri ona belə söyləyir: 
“Qərblə Şərqin arasında bircə günlük yol var. Yerlə 
göyün arasındakı məsafə qaşla kirpik arasındakı 
qədərdir, zira gözlərimizi yuxarı qaldıranda səmanı 
görürük, aşağı salanda – yeri. Həqiqətlə yalanın 
arsındakı məsafə çox deyil – təqribən dörd barmaq, 
qulaqla göz arasında. Çox vaxt qulaq bir şey eşidir, 
göz özgə şey görür”. Gözəlin hazırcavablığından 
heyrətlənmiş xan onunla evlənir.    

Qədimdə gənc aşiqlər toydan əvvəl dil 
pərgarlığına görə mütləq sınaqdan çıxmalı idilər. 
Deyilənə görə, dövrünün məşhuru, natiq və şair 
Arstanbəy-ırçı on altı yaşlı gözəl Ayqanıma 
ehtiraslı sevgi ilə aşiq olmuşdu. Qız aşiqinin 
hazırcavablığını imtahana çəkməkdən xoşlanaraq, 
onun fikrinin itiliyindən və nitqinin gözəlliyindən 
həzz alırdı. Məs., qız xəbər alırdı: “Sən igidin üç 
ən sadiq dostunun, üç düşməninin adını çəkə, üç 
ən yaxşı cəhətini və üç ən pis xislətini, üç ən zəruri 
əşyanı, üç bəla gətirən əşyanı sadalaya bilərsən?” 
Arstanbəy-ırçı bu sualı cavablandırmaqla seçdiyi 
qızın könlünü əbədiyyətə qədər fəth etmişdi: “İgidin 
üç sədaqətli dostu var: sadiq arvadı, yaxşı atı, 
etibarlı yoldaşı. Xasiyyətin üç ən yaxşısı: təmizlik, 
adillik və xeyirxahlıq. Təmizsənsə, dağ qovağı 
kimi əlçatmazsan; adilsənsə, xalqın hökmdarı ola 
bilərsən; hərgah heç kəsə pisliyin keçmirsə, özün 
də rahat yaşaya bilərsən. Üç ən zəruri əşya: həyat 
mənbəyi – su, həyatın əsası – çörək, həyatın ruhu 
– od. Üç düşmən: tənbəllik, laübalılıq, avamlıq. Üç 
bəla gətirən məfhum: qəlb üçün əziyyətverici dedi-
qodu, xoşbəxtliyi aparan yalan, insanı şərəfindən 
məhrum edən lovğalıq. Xasiyyətin üç ən pisi: 
yaltaqlıq, yalançılıq, qorxaqlıq!” Qırğız igidləri 
beləcə valehedici fikirlərlə və kəlamlarla gözəllərin 
könlünü ram edirdilər. 

Qırğızlar və qazaxlar qədimdən qonşu 

Kalıqulun 
qırğız xalqına 

bəlli nəsihətləri

Nəsihətlər 

İyirmi ötdü, otuz da çatdı,
Həyat titrər, izin hanı bəs sənin?

Qoca cavanlaşmaz daha heç zaman, 
Qızğın at qocalmış, əldən düşmüşdür.

Çinarı kəsə bildin, bəs xırda
Budağı hardan taparsan?
Ölüm səni qəfil haqlasa,

Ruh bədəndə qalmayacaq.
Fürsəti fövtə versən, 
Daha tutmayacaqsan.
İgid yoxsul yaşasa,
Kəfəndə rahat olar.

Sorsalar: – Verərmisən?
Hardan alım axı mən,
Ha özümü öldürsəm, 

Verərdim, amma heç nəyim yox.
Alın onda elə mənim özümü.   

Danışa bilməyən, yumruğun düyər;
Hərcayı sualın, mərcayı da cavabı olacaq. 
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yaşayırlar və tez-tez birgə bayramlarda – toy – 
deyişmə təşkil edirlər. Toyların birində qazax 
sultanının nəslindən olan Çakırbayla qırğız xalq 
natiqi Toktorbay arasında belə yarış baş tutmuşdu. 
Çakırbay söz döyüşünü bu aforizmlərlə başlamışdı: 
“Həyat – yanmayan, tüstülənən alaq otudur; həyat 
sönükləşən alovdur. Arzu – ələkeçməz quşdur, 
deyilmiş söz – silahdan çıxan güllə. Bu dünyanı 
hamı su kimi, süzülən qum kimi tərk edir. Ot 
quruyacaq, dağlar qalacaq. İgidlər gedəcək, xalq 
qalacaq. Rəng solacaq, qaşlar qalacaq. Şan-şöhrət 
keçəcək, baş qalacaq. Bu cahanda yalnız üç şey 
əbədi qalacaq: həşəmətli torpaq, uca dağlar və 
axar su. Qalan hamısı – gəldi-gedərdir. Bu gün var, 
sabah yox!”

O zaman yarışa Toktorbay girmişdi: “Bəli, 
doğru buyurursan. Eşitdiklərinin hamısı – nağıldır, 
gördüklərin – gerçək. Camaat kəlmənin qayəsini 
dərk etməsə, natiqlər haradan çıxacaq? Sualın 
layiqli cavabı tapılmırsa, dil nəyə lazım? İnsan 
müdrikləşmirsə, qocalıq niyə başının üstünü alır? 
On beş yaşlı oğlan xeylağı uçurumun üstündə 
atılıb-düşən çəpişə bənzərdir. İyirmi beş yaşlı 
gəncin həyat qüvvəsi quyu kimidir. Otuz yaşında 
– hər şeyə hazır pələngsən, qırx yaşında – qınından 
sıyrılmış qılıncsan, əllidə – dağ zirvələrini aşan dağ 
təkəsisən. Altmışa – axsaq topala dönürsən, yetmişə 
– kövrəkləşirsən. Səksənində durğunluq başlayır, 
doxsanında mütləq uçuruma yuvarlanırsan... 
Təsdiq edirsən ki, aləmdə yalnız üç ölümsüz əşya 
var: torpaq, su və dağlar. Əriməz qar altında torpaq 
donub ölür. Buzlu quyuda su ölür. Dağların başını 
qara bulud uzun müddətə örtsə, hündür dağlar da 
ölür. Qəhrəman səhv buraxsa, həyatından məhrum 
olur, natiq yanlışlıq buraxsa – ləyaqətini itirir! 
Ölümsüz yalnız həqiqətdir! Əlvida rəfiqim mənim, 
ehtiyatsızlığı ucbatından həyatını itirən qorxmaz 
bəbir, səbri ilə pələngin həmləsindən qurtula 
bilməyən səbirli nər!”  

Xalq yaddaşı bu deyişməni özündə həkk edərək 
qələbəni Toktorbaya vermişdi. 

İssık-Kulda vaxtilə iki tanınmış natiq, iki rəqib 
yaşayırdı. Moyt ake və Sart ake.

Günlərin bir günü Moyt ake Sart akedən xəbər 
alır:

– Dünyada ən varlı adam kimdir? 
– Ən zəngin şəxs, ən səxavətlisidir, – Sart eke 

söyləyir. 
– Bütün ömür boyu ən sadiq dost kimdir?
– Bəlalardan və düşünülməmiş əməllərdən 

xilas edən səbir. 
– Bəs sitəm nədir?

– Susuzluq. Susuz həyat yoxdur. Su tükənən 
yerdə, həyat da məşəqqətlə bitir.

– Bəs insanın əsas düşmənləri kimdir?
– Tez özündən çıxmaq və intiqam hissi. Hərgah 

sənə ehtiram göstərilməsini və uca tutulmağını 
istəyirsənsə, deməli, əcdadların ənənələrinə 
xain çıxmağa ixtiyarın yoxdur, – Sart eke cavab 
vermişdi. 

Kiçikdən böyüyə bircə addımdır. Burada, 
məlum olduğu kimi, artıq şərh verməyə ehtiyac 
yox. 

Sovet dövründə bir qırğız kolxozunda vaqe olan 
hadisəni danışmaq istərdim. Əvvəl SSRİ Nazirlər 
Sovetinin sədri Malenkov camaata həyətdə mal-
davar saxlamağa icazə vermişdi. Ancaq tezliklə 
Xruşşov fərman çıxardı ki, iribuynuzlu mal-qara 
kollektivin olmalıdır, kolxozçular isə həyətyanı 
təsərrüfatlarında ancaq toyuq-cücə saxlasınlar. 
Sadə kəndli bir baba atlarını itirdiyinə görə çox 
sarsılaraq demişdi: “Bax, atları qolçomaq elədilər! 
Amma toyuq-cücə Kommunist Partiyasının üzvləri 
oldu!”

Əfsanələr həmçinin təsdiqləyirlər ki, bütün 
fövqəltəbii xislətlər insana göylər tərəfindən 
əta olunur. Əfsanələrin biri hələ Kalıqula qədər 
yaşamış məşhur müdrik Sançı-sınçıdan bəhs edir. 
Sançı-sınçı atadan-anadan yetim idi və bayın 
yanında çoban şagirdi kimi çalışırdı. Bir dəfə 
qoyunları Beş-Moynok cayloosunda otararkən, 
səmadan gələn səs-küy eşidir. Göydə tənha ağ 
bulud süzürmüş. Qəfildən, ancaq çoban şagirdinin 
eşitdiyi qorxunc göy gurultusu səslənir. Qoyun-
quzu sakit-sakit otlayırmış. Naqafil göylərdə alov 
parlayır, oddan ağ geyimli sinli kişi çıxır, yetimə 
xitab edir: “Qorxma məndən, oğul! Sənə sədəmə 
yetirmərəm. Sirlər cahanından gəlmişəm ki, sənə 
qabaqcadangörmə vergisi əta edim. Qoy asiman 
sənə pasiban dursun!”       

Sançı-sınçı özünə gələndə, ahıl kişinin izi 
belə qalmamışdı. O zamandan bəri Sançı-sınçının 
qulağına müdrik sözlər pıçıldayan səslər eşidilməyə 
başladı. Sançı-sınçının şöhrəti xalq arasında yayıldı. 
O, çox şeyi əvvəlcədən görüb deyə bilir, başlıcası, 
istənilən mübahisədə insanları razılığa gəlməyə sövq 
etməyi bacarırdı. Müdrik Sançı-sınçı dağınıq qırğız 
nəsillərini birləşdirmək üçün çox işlər görmüşdü.    

Deyirlər, bir dəfə müdrik Tilekmat ake 
peyğəmbər Kalıquluya xitabən müraciət edir: 
“Kereqe açılsa – möhkəmlətmək olar, yəhər sınsa 
– düzəltmək olar, torpaq çatlasa – sel suları onu 
doldurar... Adamların arasına ikitirəlik düşsə, ən 
qorxulusu budur. Onda necə olsun?!”
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Ləyaqət barədə

Tez-tez uşaqlıq illərimi, ələlxüsus, üç nənəmlə 
keçirdiyim vaxtları xatırlayıram. Bu xatirələr 
könlümdə bu üç qoca nənəyə zəriflik və üzücü 
xiffət hisslərini doğurur. Sanki yenə onların bir-
birinə qara “ölən gün”ləri üçün yığdıqlarından 
danışan xışıltılı səslərini eşidirəm.

1984-çü ilin qışında kəndimizə iki nənə gəldi. 
Onlardan biri Ağ-Düzdən uzaq qohumumuz, o 
birisi onun həmkəndlisi idi. Oğlundan incimişdi, 
ona görə bizə köçməyə qərar vermişdi. İkisini də 
ilk dəfə görürdüm. Qohumumuza həmin an balaca 
boyuna görə Kiçi-ənə adını qoydum. Üçüncü 
nənəm – Turdukan tayanə anamım anası idi və 
artıq əvvəldən bizimlə yaşayırdı. 

Onda hamımız böyük bir otaqda yatırdıq. 
Axşamlar nənələrə yerləri salmağa kömək edirdim, 
onlar da məndən dualarını əsirgəmirdilər. Sonra 
astadan pıçıldaşırdılar. Artıq səkkizinci sinif şagirdi 
idim, amma bu qara “ölən gün” söhbətlərindən 
dəhşətə gəlirdim. Qoca nənələr yaxınlaşan ölüm 
haqda çox asanlıqla və rahatlıqla danışırdılar.

Sonsuz və tənha Kiçi-ənə bizdə qışı keçirmək 
qərarına gələndən sonra özü ilə ən yaxşı paltarını 
və al-əlvan parçalarını gətirmişdi. Qırğız adətlərinə 
görə insan qocalıb dünyasını dəyişəndə, onun yaxşı 
əşyalarını yaxın və doğmalarına paylayırlar. Kiçi-
ənə hər şeydən çox ondan qorxurdu ki, ölümündən 
sonra kimsə tənə ilə deyə bilər: “Övladı yox idi, 
ona görə yası da belə yoxsul keçdi”. Zavallı qadın 
bəzəkli pal-paltarını çoxdan hazırlayıb boğçaya 
yığmışdı ki, yasına gələn adamlara layiqincə bəxşiş 
qoya bilsin.

Tez-tez doğma nənəm məni yanında otuzdurur, 
hər üç qarıya böyük məmnuniyyət gətirən, 
mənim özümə isə zülm verən mövzuda söhbətə 
başlayardı. Sual həmişə eyni olurdu: “Biz öləndə, 
bərkdən ağlayacaqsan?” “Əlbəttə”, – əminliklə 
cavab versəm də, təskinlik tapmayaraq hönkürtü 
çəkməyimi əsla təsəvvür edə bilmirdim. Cavanlıq 

ölümə inanmır, mənə elə gəlirdi ki, qarılar ölsələr 
də, bu çox-çox sonra baş verəcək. Amma ancaq 
birini ağlaya bildim – doğma nənəmi, çünki o 
birilər, mən orduda xidmət edəndə getdilər...

Nəyə görə bu gün məhz o qarıların söhbətlərini 
yada salıram? Sadəcə illər keçdikcə buna ayrı 
səpkidən baxıram. Babam kənd idarəsinin böyüyü 
– başkarma işləyirdi və doğma nənəm hər şeydən 
qane idi, heç nədən korluq çəkmirdi. Digər iki 
nənəm isə nisbətən kasıb idilər, o səbəbdən, onları 
bir şey narahat edirdi – necə ləyaqətlə ölsünlər ki, 
heç kəs nə onlar, nə qohum-əqrəba, nə də övladları 
barədə pis bir söz deməsin. Təəccüblü idi, doğma 
oğlu evdən qovmuş nənə heç vaxt onu pisləmirdi. 
Hətta oğlunu da, gəlinini də tərifləyirdi və öz 
nöqteyi-nəzərindən ona bəslənən yaxşı münasibətə 
tutarlı nümunə gətirirdi: guya “ölən gün” üçün 
ehtiyatların əksəriyyətini ona uşaqları vermişlər.

Nə nifrətə, nə qisasa qadir olmayan alicənab 
ana ürəyinin qarşısında təzim edirəm! Yəqin 
hətta Vətən xaininə də ana ürəyi bir bəraət tapıb 
qazandıracaqdı.

Bu gün nənələrin yaxınlaşan ölümü sakit 
gözləməkləri məni təəccübləndirmir. Məhz 
belə dünyagörmüş qoca ağbirçəkləri toy, yas 
məclislərini aparmağa dəvət edirlər ki, hər ayinə 
əməl olunsun – onlar öz ölümlərinə də həyatın 
zəruri mərasimi kimi yanaşırlar. Digər bir şey 
heyrətə gətirir: onların adamların nə deyəcəyinə 
kövrək yanaşması. Ağbirçəklər həyatlarını qurban 
verə bilərdilər, amma ləyaqətlərini heç vaxt. Öz 
mövcudiyyətlərinin son mərhələsində bu kövrək 
ağbirçəklər müdriklik, xeyirxahlıq, qürur və 
ləyaqət, hətta cəsarət mücəssəməsi idilər. 

Yüksək vəzifə tutan bir möhtərəm adam mənə 
yeznəsi haqqında danışmışdı. Uzun müddət idi, 
yeznə içkiyə qurşanmışdı, heç harada işləmir, 
hətta işə düzəlməyə cəhd də göstərmirdi. Bacı 
tez-tez bifər ərindən şikayət edirdi, amma kişi düz 
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yola gəlmirdi. Tanışım 1999-cu ildə İssık-Kula 
gedəndə yolüstü bacısına baş çəkmək qərarına 
gəlir. Yeznəsini ayıq başla görəndə heyrəti yerə-
göə sığmır. Dinməz suala yeznə cavab verir ki, 
Batkən vilayətində hərbi əməliyyatlar başlanıb 
və ehtiyatda olan əsgərləri orduya çağıra bilərlər. 
Və tərxis olunmuş əsgər kimi ayıq həyat tərzi 
keçirməyə məcburdur. Birdən çağırış vərəqəsi 
gətirərlər, o da sərxoş olar! Belə rüsvayçılığa 
dözə bilməz... Beləcə bəlli olur ki, bu insan əgər 

çətin anda tərəddüd etmədən cavanlarla çiyin-
çiyinə Vətənin və xalqın müdafiəsinə qalxmağa 
hazırdırsa, deməli o dərəcədə pis adam deyil. Bu 
qərar boş söhbət deyildi, axı yaxşı məlumdur ki, 
içki aludəçisi pis vərdişindən əl çəkmək üçün 
necə iradə göstərməlidir. Bu hadisədən sonra 
tanışımın göstərdiyi səmimilyinə və iradə gücünə 
görə yeznəsinə hörməti artdı. Bu azmış tanışım 
bu qənaətə gəldi ki, adamlar bütünlüklə pis ola 
bilməzlər.   

Kurmanov T. “Rəfiqələr” (payız söz-söhbəti) 1980-ci il, quaş, 18 x 25

Hər at – qaçağan deyil, 
hər alıcı quş – şunqar.
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AK-BATA (öyüd-nəsihət)

Ləl-cavahirat götürmə, qocaların öyüdünü götür.
                                                                                                                    

Atalar özü

Qırğızlarda deyirlər: torpaq yağışla 
münbitləşir, cavan – qocaların nəsihətləri ilə. Ahıl 
adamların xeyir-duası – hər qızın, hər gənc oğlanın 
qazana bilmədiyi mənəvi xəzinədir. Özünəməxsus 
şəkildə arzuların yerinə yetirilməsini əta edən səma 
hamiləri ilə vəhdətdir. 

Tanınmış ağsaqqalların xeyir-duasını və 
nəsihətlərini almaq bu gün də gənclərimiz arasında 
böyük şərəf sayılır. 

Öyüd-nəsihət həmişə ali mənəvi sirr sayılır. 
Cavan oğlan nə qədər bu şərəfə tez-tez nail 
olurdusa, həyatda bir o qədər uğur qazanır, bəxti 
üzünə gülürdü. Fəqət bu öyüdü almaq üçün gənc 
yaxşı əməllər etməli, layiqli davranmalı, böyüklərə 
ehtiram göstərməlidir. Məhz ağsaqqal Koşoyun 
nəsihətindən sonra Manasın həyat yoldaşı Kanıkey 
Semetey pəhləvanı dünyaya gətirir. 

Ev sahibinin kiçik oğlu qonaq gələndə, adətən, 
təamdan əvvəl qonaqların əlinə su tökür, onların 
xeyir-duasını almağa ümid bəsləyirdi. Cavan oğlan 
xeyir-duanı ahıl süvariyə atdan düşməyə əl tutanda, 
atının başını saxlayanda ala bilərdi. Bu xeyir-duada 
başlıcası – onların cani-dildən, səmimi-qəlbdən 
gəlməsidir. Nəsihət istənilən cümlələrlə verilə 
bilərdi, ancaq çox vaxt insan həyatının ən vacib 
məqamlarını əhatə edirdi:  

Ruzin bol olsun,
Ömrün şərəflə keçsin, 
Allah uzun ömür versin,
Bərəkətin əskik olmasın, 
Azar-bezar bilməyəsən nədir,
Camaat dinc, qarnı tox olsun, 
Xan öz yerində otursun.
Allah gizli düşməndən qorusun,
Allah ölümdən saxlasın, 
Allah dərddən-bəladan saxlasın, 
Allah qəfil hadisədən qorusun.
Sülh bərqərar olsun, 

Zəhmət çəkilsin, firavanlıq olsun,
Babalarımız müdrik olsun, 
Nənələrimiz həlim olsun. 
Qızlarımız namusunu qorusun,
Uşaqlarımız ürəkdən xəbər versin...

Belə öyüdlərdə, bir qayda olaraq, eqoizm 
qaibdir. Xoş arzu, niyyət konkret şəxsə ünvanlanmır, 
bütün millətə xidmət edir. Xalq yaddışnda hamının 
sevimlisi xanəndə Arstanbəyin bu günə qədər 
dəyəri azlmayan, sönməyən müqəddəs xeyir-duası 
həkk olunmuşdur:

Səni görüm, xalqın düşmənləri üçün tatarı 
olasan,

Səni görüm, quraqlıqda bircə damcı su olasan,
Səni görüm, lal-karın eşidən qulağı, danışan 

dili olasan, 
Səni görüm, səhranın düzündə quyu olasan, 
Səni görüm, qaçağan at belində bahadır olasan,
Səni görüm, zəiflərin ürəkli havadarı olasan,
Səni görüm, dul qalmışlara, yetimlərə pasiban 

durasan,
Səni görüm, müstəbidlərə təhlükə olasan, 
Səni görüm, yalançılara cəza kəsiləsən, 
Səni görüm, oğruların qənimi düşəsən, 
Səni görüm, rifaha alicənab minnətdarlıq 

göstərəsən,
Səni görüm, binəsiblərə ruzi verəsən, 
Səni görüm, köməksizlərə qılınclı-qalxanlı 

yardımçı olasan, 
Səni görüm, sözün qısasını deyəsən, 
Səni görüm, aramla danışıb millətə vacibini 

söyləyəsən,
Səni görüm, adil olub işini biləsən, 
Səni görüm, tərif edənlərindən qaçasan,
Səni görüm, dəmirçinin çəkici olasan, 
Səni görüm, layiqlilərin möhkəm arxası olasan,
Səni görüm, ürkəklərə təpər verəsən,
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Səni görüm, mütərəddidləri əmin edəsən,
Xalq quraqlığa düçar olsa, 
Səni görüm, göydən yağış kimi töküləsən,
Səni görüm, ahıllara rəhmdil olasan, 
Səni görüm, aca ayran süzəsən,
Səni görüm, qovğalıları barışdırasan,
Səni görüm, xalqın üçün xəzinə olasan,
Səni görüm, bayraqdar şərəfi görəsən,
Səni görüm, çağa üçün beşik olasan, 
Səni görüm, bəxtəvərlik üçün qapı olasan,
Səni görüm, torpaqsızlara sığınacaq olasan,
Səni görüm, sakit və xeyirxah olasan, 
Səni görüm, şöhrətdən çaşmayasan,
Səni görüm, daim əliaçıq olasan,
Hərgah heç nəyin yoxsa belə,
Səni görüm, şöhrətpərəstin ürəyincə olasan,
Səni görüm, tərəzinin daş-mizanı olasan,
Səni görüm, həqiqətlərin həqiqəti olasan.
Qoy mənəvi var-dövlətin tükənməsin,
Qoy sözlərin vəzndə ağır olsun,
Qoy şərəfin və ləyaqətin 
Cəmi qırğız xalqına nümunə olsun!  

Xalq yazıçısı Tuqelbay Sıdıkbəyovun 
özünəməxsus nəsihətləri:

– Dərindən düşün, qoy dediklərin hamının 
ürəyinə yatsın.

– İşində bitərəf və adil ol, tükü yarıdan 
bölüb özününkünü də, yadı da qohum etməyə 
qadir bir insan kimi. Qoy haqq işin büdrəməsin.

– Ləyaqətin, şərəfin artıq olsun.
– Hiddətini gülüşünlə söndür... 
Bir qısa, ancaq mənalı bir öyüd var: “Eldin 

uulu bol!” – “Elinin oğlu ol!”. Bu kəlam bica 
yerə yaranmayıb. Əcdadlarımız çətin vaxtlar 
yaşayanda, ürəklərinin dərinliyində möcüzə 
gözləyir, ümid edirdilər. Hər yeni doğulmuş 
çağaya böyüyüb pəhləvan olmağı arzulayırdlar 
ki, xalqı müdafiə etməyə qadir olsun. Səxavətli 
Manas da belə bahadır şəxsində zühur etdi. 

Ənənəyə görə çağanın qırxı çıxanda ona 
xeyir-dua verilir. Uşağa xeyir-dua oxunur, 
beşiyə qoyulur. Mütləq ad seçiləndə xoş niyyət 
arzulanır. Gəlinə, yol üstündə, köçqabağı, 
səpinqabağı, yurta qurmazdan öncə, təamdan 
sonra verilən xeyir-dualar var... Təzə bəylə 
təzə gəlinə verilən öyüd, alqış da var. Onların 
başına ağ örtük salır və deyirlər: qoy bu örtük 
sizə uğur gətirsin, qoy həyatınız birgə gül açsın, 
çiçək açsın.  

Ənənələrə zidd olan valideynlərə 
hörmətsizlik, kobudluq əvəzində atanın yaman 
sözü (ola bilsin, qarğış-nifrini) kimi cəza növü 
vardır ki, o bağışlanıb geri götürülmür.  

Torobəyov S.S. “Tələbələr təcrübə zamanı”. Kətan, yağlı boya, 47 x 60.
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Xalq əlamətləri haqqında

Qocaların dediyinə görə yer üzündə canlı 
nə varsa, torpaqdan, sudan, oddan və havadan 
yaranıb. Yalnız iki tövr xəstəlik olur: ruhi və cismi 
xəstəlik. Ruhi azar göz-nəzərdən, cadudan əmələ 
gəlir. Belə azar-bezara ən çox balaca uşaqlar düçar 
olur. Körpə – hələ insana çevrilməmiş mələkdir və 
adamların dünyasında zərif və köməksiz bulunur. 
Çox rahatlıqla ona saxta tərif, bəd söz, həta sadəcə 
qibtəli baxışlarla gözə gətirmək mümkündür, ona 
görə anaya 40 gününə qədər çağanı evin yaxın 
adamlarından və ailə üzvlərindən savayı heç kəsə 
göstərməmək, adamlar yığılmış tünlük yerlərə, 
bayramlara aparmamaq tövsiyə olunur. 

Qırğızlar əvvəl də, indi də göz-nəzəri 
deyimlərlə, tilsimlərlə, lövhlərlə çıxarırlar. Bundan 
ötrü təmiz su ilə dolu cam istifadə olunur. Camı 
uşağın başının üstündə hərləyir, lövh oxuyurlar:

          Səhərki nəzər axşam çıxsın,
          Axşamkı nəzər səhər çıxsın,
          Möhkəm axan çay suları  
          Aparsın nəzəri uca dağlara...

Sonra suyu adam ayağı dəyməyən yerə tökür 
və hesab edirlər ki, bəd-nəzər su ilə götürülmüşdür.

Bir çox qırğız çağalarının biləklərində 
ağ “göz”lü qara gözmuncuğu görmək olar. 
Gözmuncuğu göz-nəzərdən qoruyur. Çox vaxt 
uşağın boynuna taxılan, ya da paltarına tikilən 
amuletdən – tumardan da istifadə olunur. Xalq 
arasında inanırlar ki, təzə doğulmuş çağanın 
əllərində qan vardısa, böyüyəndə, qorxmaz 
igidlərdən olacaq. Uşaq ölümü barədə məcazi 

mənada söylənilir – sanki quşa dönərək “uçub”. 
Ümumiyyətlə, qırğızların yaxınları rəhmətə 
gedəndə, heç kəs dilinə gətirmir, sadəcə deyirlər ki, 
ağır xəstə yatır.  

Qırğız adətlərinə görə, ağsaqqalın, yainki bir 
neçə adamın yanından ötüb keçən adam onları 
tanımasa belə, ayaq saxlayıb salamlaşmalıdır. 
Bununla da yolçu həmin obaların əhlinə hörmətini 
izhar edir. 

Qırğızların bir sıra məclis mərasimi var. 
Bilicilər ət xörəkləri ilə əlaqədar kult səviyyəsinə 
qaldırılmış onlarla adət sadalaya bilərlər. Məs., 
heyvanı kəsməzdən əvvəl mütləq ondan əfv 
olunmaq diləyər, deyərdilər: “Sənin günahın 
yoxdur, mənim yeməyim” və s. Bu gün belə 
ayinlərin çoxu gündəmdədir. Hörmət əlaməti 
kimi qonağa ən yaxşı yeri – toru və ətin ən yaxşı 
hissəsini təklif edirlər. Məs., masa arxasında 
qoyunu 12 ləziz hissəyə bölürlər ki, onların da hər 
biri öz əhəmiyyətinə malikdir.

Görüşəndə əl vermək etiketi də mövcuddur. 
Birinci əlini yaşca kiçik verir. Hərgah qarşınızdakı 
çox möhtərəm adam, yaxud ağsaqqaldırsa, onun 
ovcunu ikiəlli sıxmaq vacibdir. Kişilər, yaxın 
dostlar çiyin-çiyinə qucaqlaşır, qadınlar qucaqlarını 
yüngülcə açırlar. Kişilər qadınlarla görüş zamanı 
birinci salamlaşır, qadın isə cavabında yüngülcə 
təzim edə, yainki sadəcə başını tərpədə bilər. 

Hələ bineyi-qədimdə qırğızlarda gənclərin 
tərbiyəsinin xalq ənənələri qəbul olunmuşdur. 
Qırğız Milli Elmlər Akademiyasının akademiki 
A.E.İzmaylov bu barədə əsərlərində yazır: “...
qırğızlar – həqiqətən əsrlər boyu gənc nəsilləri 
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zəhmətsevərlik və şərəf, dəyanət və mənəvi 
paklıq ruhunda yetişdirmək üçün tərbiyənin ən 
mühüm əsaslarını empirik işləyib hazırlayan xalq 
pedaqogikasının sehrkarlarıdır”.

Yazı peyda olanadək folklor yaradıcılığı 
qırğız xalqının mənəvi nəsihətinin başlıca forması, 
məişətinin ən yaxşı keyfiyyətlərinin əksi olmuşdur. 
Məhz nağıllar kiçik yaşlarından qırğız uşaqlarına 
xoşbəxtliyin mənbəyinin yalnız əmək olduğunu 
təlqin edirdilər. Kiminsə ricasını yerinə yetirmək 
müqəddəs iş, vədə xilaf çıxmaq isə rüsvayçı və 
utanclı əməl hesab olunurdu. Mühüm əxlaqi 
göstərişlərlə bahəm nağıllar yeni nəsillərə saysız-
hesabsız mövhumat və əlamət gətirmişlər. Onların 
tinətinə vardıqca xeyirxahlıq və ətraf dünyaya 
ehtiram məntiqi duyulur. 

Xalq arasında inanc var ki, yaşadığın evin 
divarlarını təpikləmək olmaz. Evinə qapını ayaqla 
açan şəxs həmişəlik uğurdan məhrum ola bilər. 

Gecə canlıları narahat edərək fit çalmaq olmaz. 
Hərgah gecə suyu bulandırıb çirkləndirsən, ananın 
sinəsi nasazlaya bilər. 

Günəşin tülusu zamanı yatmaq qadağan 
edilirdi, zira insan günəşlə xudahafizləşməlidir. 
Günü qarşılayıb ötürmək qəsdilə insan tez 
oyanmalı və gec yatmalıdır. Uzaq yola yalnız yaxşı 
ovqatla çıxmaq lazımdır. Yarı yoldan qayıtmaq 
olmaz – uğurunla yolunu səhv salarsan, bir-birinizi 
itirərsiniz. 

İstənilən qırğız ailəsində baş örtüyü paltar 
atributları arasında ən hörmətlisidir: papağı 
dəyişdirmək, hədiyyə vermək, satmaq olmaz. 
Yurtaya, yaxud evə daxil olanda qalpağı (papağı, 
şlyapanı, furajkanı) ən hündür yerə qoymaq 
lazımdır. 

“Nandı eki koldop sındır” – çörəyi iki əllə 
qoparmaq lazımdır. İki əliniz varsa, çörəyi bir 
əllə qoparmaq olmaz. Çörəyi həmişə üzüyuxarı 
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qoyarlar. Küçədə, ayaq altında çörəyi görən götürüb 
təmiz yerə qoyar. Qırğızlar çörəyə həmişə ehtiramla 
yanamışlar və hətta ona səcdə edirlər. Hərçənd, 
islam dinində Allahdan uca heç nəyin olmadığı 
və başqa şeyə itaətin günah sayıldığı deyilir. Bu 
əlamət ona dəlalət edir ki, qırğızlarda bütpərəst 
mədəniyyətin ünsürləri qorunub saxlanmaqdadır.

   “Erkekti teppeyt” – kişiləri təpikləmək olmaz. 
Qızcığaza və həddi-büluğa çatmış qıza kişini 
təpikləmək olmaz. Əks təqdirdə, qadın sonsuz 
qalar.  

“Böyrök tayanbayt” – əllərini belinə vurmaq, 
dirsəklərini qaldırıb ovuclarını qarının aşağısına 
qoymaq olmaz. Belə hərəkəti ərini ağlayan 
dul qadın edirdi. Kişilər qırmancın dəstəyi ilə 
böyürlərinə dayaq verib mərhumun yurtasına at 
belində yaxınlaşaraq başsağlığı verirdilər. Buna 
görə adi günlərdə belə eləmək olmaz. Əlini belinə, 
büzdümün ortasına  tutmaq – istər kişi, istər qadın 
üçün yaxşı deyil, tək qalmaq arzusunu bildirir.  

“Açuunu ayabayt” – acını əsirgəmə. Hərgah 
qapını zəhlətökən, gündə neçə dəfə gəlib-gedən 
qonşu döyürsə, ya borc pul istəyirsə, çörək almaq 
yadından çıxırsa, ütüsü xarab olursa, nələr, nələr 
üçün ağız açırsa, kibriti, bıçağı, acılı ərzaqları 
ondan əsirgəmə.  

“Tuz surabayt” – duz istəmək olmaz. Heç 
vəchlə duz borc götürmək olmaz. Bu halda xahiş 
edən şəxs bütün ağrı-acını üzərinə götürür. 

“Keçində şıpırbayt” – axşamlar ev süpürməzlər. 
Axşam süpürüləndə, evin öz “ırıskı” – ruzisi, 
ərzağı, yəni insanın rifahı eşiyə atılır. 

“Butundu öydö kötörbö” – ayaqlarını yuxarı 
qaldırma. Deyilənə görə, ayaqları yuxarı qaldıranda, 
düşmənlər baş qaldırır. Bədxahlar süpürgə dik 
qoyulan vaxt da üsyan edirlər.

“Beymaalda uktabayt” – şər qarışanda 
yatmazlar. “Beymaal” – namünasib, uyğun olmayan 
vaxt deməldir. Tülu zamanı Allah mələklərini yer 
üzündəki sağ insanları saymaq üçün göndərir, bu 
vaxt yatmışlar isə hesaba götürülmürlər. Üstəlik, 
deyirlər ki, gürub çağı yuxulamışlar duranda güclü 
baş ağrılarından əziyyət çəkəcəklər.   

“Balanı dalıqa çappayt” – uşağı kürəyindən 
vurmazlar. Zira bu nahiyədə qoruyucu-mələklər 
oturur və uşaq döyüləndə qaça bilərlər. Allah 
eləməmiş, bu baş versə, uşaq tez-tez naxoşlayacaq. 

“Jolqo mışık albayt” – yola pişik götürməzlər. 
Qlrğızlar düşünür ki, pişiyin mənfi enerjisi çoxdur 
və pisniyyət canlıdır.  

“Ölqöndön tüz üyqö barat” – dəfndən birbaşa 
evə. Dəfndən, yaxud hüzr yerindən qayıdanda 

 Cundubayeva N. 

“Xalq”

 Xalqın göz yaşlarını 
Axdırıb birləşdirsən, 
Çöllər də, vadilər də, 
Zəqqum duz dadar. 

Yazda cayloda açacaq gül də
Göz yaşlarıyla qoxuyar, aman.

Xalqın səadətini
Axıdıb birləşdirsən, 

Müstəbidlər paxıllıqdan
Çatlayar da partlayar.
Xalqın təbəssümlərini
Nurladıb birləşdirsən, 
Göydə al günəş doğar.

Ey xalqım!
Böyük köçlə köç edirsən,

Nəhəng karvanını
Əsrlərdən çəkirsən. 

Milyonəlli,
Milyonayaq, 
Milyongözlü, 
Milyonsima, 

Xalqımsan sən!
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kiminsə evinə hətta ayaqüstü qonaq getmək olmaz. 
Bu əlamətə riayət edilməsə, kimə isə dərd-qəm 
gətirmək olar. 

“Keçində akçanı kolqo karmatpayt” – axşam 
ələ pul verməzlər. Əks təqdirdə, bu, pulsuzluğa 
gətirib çıxarar. 

“Bela menen mışıktı oyqotpoyt” – uşağı və 
pişiyi oyatmazlar. Ehtimalən, burada söhbət adicə 
sağlam uşaq yuxusundan gedir. Pişik isə məkrli 
heyvandır, intiqam ala bilər. 

“Jaş adam jelbegey jamınbayt” – cavanlar 
çiyinlərinə üst geyimi salmazlar. Üst paltarı çiyninə 
sinlilər və atasızlar salırlar. Gənclərə həmçinin bığ 
saxlamaq daolmaz. Hətta ailəli kişilər, ataları hələ 
sağdırsa, bığ buraxmırlar. 

“Tizeni kuçaktabayt” – dizi qucaqlamazlar. 
Belə vəziyyət tənhalığa çağırış sanılır və və ardınca 
“tartış” çatışmamazlıq, əskiklik gətirə bilər. 

Deyilənə görə, məhz qırğız-köçərilər vəhşi iti 
ilk dəfə əhliləşdirmişlər və o çağlardan bəri it ən 
sadəqətli ev heyvanına çevrilmişdir. Evə təsadüfən 
gəlib çıxmış iti yemləmək ənənəsi buradan 

qaynaqlanır, zira it – akjoltoy – evə uğur gətirən 
ola bilər. Yeri gəlmişkə, Akjoltoy bizim obalarda 
çox geniş yayılmış it ləqəbidir.  

Hərga it ölürsə, onun ağzına ərinmiş yağ 
qoymaq lazımdır ki, son nəfəsinəcən sahibinə 
minnətdar olsun. Sahib onu basdırmağa borcludur. 
Doğrudur, bəzən sadiq ölümcül naxoş it evdən 
çıxıb gedir ki, ölümü ilə sahibini mütəəssir etməsin 
və iraq bir yerdə ölür.  

Sahibini ən faciəvi anda xilas etmiş köpək 
haqqında əfsanə mövcuddur. Sahib qocalmış itini 
suda batırmaq niyyətinə düşür, ancaq üzməyi 
bacarmadığı halda özü təsadüfən yıxılıb çaya 
düşür. Sədaqətli dördayaqlı dost dartıb kişini sahilə 
çıxarır. 

Qırğızlar heç vaxt itlərini yaxud alıcı quşlarını 
satmazdılar. Sadəcə hədiyyə verər, ya da azadlığa 
buraxardılar. Səbəbini bilmirəm, amma bizə qədər 
belə olub, qoy indən belə də bu sayaq olsun.  

Hesab olunur ki, insana yuxarıdan verilmiş 
beş nəsib var və onlarla barışmaq lazımdır. Bunlar 
sevgi ehtirası, istedad, təsadüf, bəla və ölümdür. 
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Adətlər

Qırğızlarda bütöv bir məişət qanunları 
məcəlləsi var. Onları pozmağa özlərinə nə ahıllar, 
nə də uşaqlar rəvac vermir. Onlardan bəzilərini 
misal gətiririk:

Papağı yerə atmazlar.
Şər qarışanda uzaq yola çıxmazlar.
Səhər ertədən pis sözlər danışmazlar.
Qurumuş ağacları uzun müddət evin yanında 

saxlamazlar.
Nişan üzüyünü kiməsə hətta taxıb baxmağa 

belə verməzlər.
Bıçaqla yemək yeməzlər. 
Böyüklərin yanında çox gülməzlər. 
Evin içində fit çalmazlar.
Su aparanın yolda qabağından keçməzlər. 
Oda tüpürməzlər.
Bıçağı çörəyə sürtüb silməzlər.
Hazır xörəyi saxlamazlar.
Boş beşiyi yırğalamazlar.
Oda təpik vurmazlar.  
Küləyi söyməzlər. 
Gecə qatıq, ya süd istəməzlər.
Adamın dalınca pis danışmazlar. 
Kiminsə uğuruna paxıllıq etməzlər.
Hamilə qadınlar qab-qacağın üstündən 

keçməzlər.
Balışın üstündən ayaq atmazlar. 
Gecə çirk qab qoymazlar. 
Boş dağarcıqla başqasının qabağından 

keçməzlər. 
Evdə çatlaq qab-qacaq saxlamazlar.
Adamın bədəinin eyiblərinə loğaz qoşmazlar.
Böyüklərdən əvvəl söhbətə başlamazlar.
Böyüklərə cavab qaytarmazlar.
Çayı çirkli yerə tökməzlər.
Evin divarını təpikləməzlər. 
Yola çıxmazdan əvvəl tikiş tikmək olmaz – yol 

uğursuz olar.  
Papağı masanın üstünə yox, yuxarı qoyarlar.
Başqasına cib yaylığı hədiyyə etməzlər – göz 

yaşları gətirər. 
Tingləri sındırmazlar. 

Sübh açılana qədər yatmazlar. 
Dili nırçıldatmazlar. 
Əli büzdümün üstünə qoymazlar.
Duz istəməzlər. 
Axşam ev süpürməzlər.
Gecə xörəyi üstüaçıq eşikdə qoymazlar. 
Paltar suyu tökülən yeri tapdalamazlar. 
Adamın qarşısında əl-qol yelləməzlər.
Böyüyü öyrətməzlər.
Ətəklə burun silməzlər. 
Camaatın qarşısında tək yemək yeməzlər.
Uşağın kürəyinə vurmazlar. 
Dəfndən sonra kiminsə evinə getməzlər. 
Dizini qucaqlayıb oturmazlar. 
Sol əllə çay verməzlər. 
Paltarı çayda yumaq, yaxalamaq olmaz.
Sınıq güzgüyə baxmazlar. 
Böyüyü arxada qoyub qarşısına çıxmazlar. 
Özgəsinin söhbətinə qarışmazlar. 
Başını aşağı sallayıb oturmazlar. 
Kandarda durmazlar.
Astanada qapı çərçivəsinə söykənməzlər. 
Evin başına hərlənib qaçmazlar.
Əlini çənəyə söykəməzlər.
Çəliyə yaslanmazlar. 
Çörəyi bir əllə qoparmazlar. 
Papağı dal-qabaq qoymazlar. 
Qayışı boynuna salıb ölçməzlər. 
Qürub çağından əvvəl yatmağa getməzlər. 
Uşağa gün batan zaman baxmazlar. 
Üzü aya yuyunub təharət (daarat) almazlar.  
Qəbristanı əllə göstərməzlər.
Suya tüpürməzlər. 
Süpürgəni dik qoymazlar. 
Astanadan əl verib görüşməzlər. 
Adam yanında dərindən ah çəkməzlər (yaxşı 

əlamət deyil). 
Torpağa əllə dayaq verib oturmazlar. 
Süpürgənin üstünə çıxmazlar. 
Tonqalın külünə çirkli su tökməzlər. 
Əllərini belinə vurub böyüyə cavab verməzlər. 
Göyə baxa-baxa tüpürməzlər. 
Bıçaq bəxşiş verməzlər. 
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Çəkmələri yatağın baş tərəfinə qoymazlar. 
Borcu axşam qaytarmazlar. 
Borcu səhər qaytaranda, uğur gələr. 
Qadın döşəmədə qılçalarını çarpazlaşdırıb 

oturmaz. 
Burulmuş kəməndin üstündən adlamazlar. 
Qaranquşa daş atmazlar. 
Qumruları öldürmək olmaz, əl göyərçinlərini 

isə sevgi nişanəsi kimi ağız suyu ilə suvarmaq 
gərək.

Böyükləri adları ilə çağırmazlar. 
Kişilərə hörmətlə bayke – böyük qardaş, 

qadınlara eje – böyük bacı demək lazımdır. 
Uçaqları gecə tək qoymazlar. 
Gecə su dalınca getməzlər, zərurət olarsa, 

suyun ruhundan izin almaq gərək.
Bıçağın, qırmancın, silahın üstündıən 

adlamazlar. 
Gecə dırnaq tutub oda atmazlar.  
Ata sağdırsa, saqqal buraxmazlar. 
Böyüklərdən əvvəl yeməyə başlamazlar. 
Belin (alət) üstünə çıxmazlar. 
Yaşlılarla zarafatlaşmazlar. 
Pis yuxunu dilə gətirməzlər, yaxşısı budur, 

axar suya pıçıldayasan. 
Müsahibinin üzünə qeyzlə baxmazlar. 
Adamları barmaqla göstərə-göstərə sanamaq 

olmaz. 
Çörək istəyəni rədd etmək – böyük günahdır. 
Binəsibi incitmək – böyük günahdır. 
Böyüklər olan yerdə çox danışmazlar, onlara 

çox qulaq asmaq gərək.
Kandarda oturmazlar. 
Sol əllə görüşməzlər. 
Qu quşlarına güllə atmazlar. 
Ölənin dalınca pis danışmazlar. 
Südün qalığını yerə tökməzlər, inəyin yeləni 

quruyar.
Cilovları satmazlar. 
Sürünü, ev karastılarını, neməti təpikləmək 

olmaz.
Çörəyi masa üstünə üzü üstə qoymazlar. 
Qamçı ilə atın başından vurmazlar. 
Ayağını atın yalına qoymazlar. 
Bulağın gözünü çirkləndirməzlər. 
Yolda böyükləri ötüb keçmək olmaz. 
Yola daş, zibil atmazlar. 
Uzanan yerdə çörək yeməzlər. 
Evdə böyükdən hündür yedə oturmazlar. 
Gəlin böyükləri adı ilə çağırmaz. 
Uşaqları söymək, ya tərəfini tutmazlar. 
Uşaqların yanında özgə adamlarla söyüşməzlər. 

Uşaqları suçlandırmazlar.
Uşaqları ərköyün böyütməzlər. 
Uşaqlarla hər işdə razılaşmazlar. 
Başqasının pis gününə baxıb sevinmə, onun 

bəlaları sənin qapına gələr. 
Qarışqa yuvasını dağıtmazlar, öz evin dağılar. 
Yola sabunlu su atmazlar. 
Müsahibinə arxa çevirib oturmazlar. 
Tər otu tapdamazlar. 
Evin başına hərlənib qaçmazlar. 
Böyüklərin sözünü yarımçıq kəsməzlər.  
Özündən yaşca böyükdən əvvəl oturmazlar. 
Otlamadan sonra dincələn sürünün qoyunlarını 

dəng etməzlər.  
Atın başına qırmanc vurmazlar. 
Andı pozmazlar. 
Ağacları yandırmazlar. 
Qonağa pis xəbər çatdırmazlar. 
Qonağa hiddətini göstərməzlər. 
Qonağa namünasib suallar verməzlər. 
Tayfanı, sülbünü rüsvay etməzlər. 
Göydə ulduz saymazlar. 
Evə ilan sürünüb girsə, öldürməzlər, piyalədə 

süd, ya da qatıq qoyarlar.
Zahı qadın iti özündən uzaqlaşdırıb qovmaz, 

yoxsa dişləri tökülər. 
Qırğızlar köçəriləri qonaq edərlər, yardım 

göstərərlər. 
Qırğızlar ev tikənə, zəmidə toxum səpənə əl 

tutarlar. 
Qırğızlar it öləndə ağzına ərinmiş yağ qoyarlar 

ki, heyvanın acından ölmədiyi bilinsin.  

   Müşahidə qabiliyyəti

Belə xalq nəsihətləri saysız-hesabsızdır. 
Onları sadalamaq uzun çəkər, lakin hər qırğız bu 
nəsihətləri təhtəlşüuri bilir və demək olar ki, heç 
vaxt pozmur. 

Qırğızlara heyrətamiz müşahidəçilik qabiliyyəti 
xasdır. Bir çox xalq arasında müşahidə olunan 
əlamətlər zamanla sınanıb və o səbəbdən, xüsusən 
dəqiqdir. Bu əlamətlərin böyük əksəriyyətini hava 
haqqında məlumatlar təşkil edir:

- əgər quşlar pırpızlanmışsa, hava dəyişəcək;
- bildirçin həşirlə oxuyursa, yağış yağacaq;
- yağış iri-iri tökürsə, tez qurtaracaq;
- çisələyən yağış, çox çəkəcək;
- quş yuvanı şərqdə qurursa, yay sərin 

keçəcək; 
- it yerdə ağnayırsa, yağış tökəcək;
- dolaşalar tez uçub gəlibsə, yaz ilıq keçəcək;
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- qazlar ucadan uçursa, su bol olacaq, 
alçaqdan uçurlarsa, az;

- qaranquşlar alçaqdan uçursa, tufan qopacaq;
- lələkvari buludlar gəlibsə, hava dəyişəcək, 

çox vaxt isə tufan qopacaq;
- şimal-qərbdən uçub gələn xırda buludlar – 

hava açıq keçəcək;
- külək güclənib qəfil istiqamətini dəyişirsə, 

yağış tökəcək;
- külək qərbdən əsirsə, yağış tökməyə də 

bilər;
- kəpənək alçaqdan uçub daldalanacaq 

axtarırsa, qarışqalar yuvalarında gizlənirsə, hava 
kəskin dəyişə bilər;

- səhər dumanlıdırsa, hava aydın olacaq;
- külək istiqamətini sürətlə dəyişirsə, yağış 

tökəcək;
- əgər külək qərbdəndirsə, yağış olmayacaq;
- qarışqalar yuvalarında gizlənirsə, yağış 

tökəcək;
- at qarın üstündə uzanırsa, tezliklə isti 

düşəcək;
- sağsağan şaqqıldadısa, qonaq gələcək;
- hamilə qadın alma çox yeyirsə, uşağı 

qəşəng olacaq;
- əgər oğlan balaca olanda qızları döyürsə, 

gələcəkdə əlləri titrəyəcək;
- kim masadan hətta qırıntıları da sonadək 

yeyirsə, varlı olacaq; 
- tikinti işinin qızğın çağında qonşuya getmiş 

adam işə girişməlidir, yoxsa uşaqları qozbel olacaq;
- uşaq əl çalırsa, yaxşı xəbər gözlə;
- yatan çağanın başının altına bıçaq, ya da 

qamçı qoyurlar ki, rahat yatsın;
- hərgah yurtada quş yuva qurubsa, bala 

çıxardacaqsa, ev sahibi köçünü balalar çıxanacan 
saxlamalıdır.

Camaat çox vaxt əlamətlərə görə gələn 
mövsümün xarakterini müəyyənləşdirə bilir. Məs.:

- bülbül oxusa – su azalacaq;
- qazlar tez gəlibsə – yayda məhsul bol 

olacaq;
- quraqlaıqdan qabaq çoxlu siçan gəlir;
- əgər dələ yuvasını yuxarıda qurursa – qış 

sərt keçəcək;
- xəzan tez başlamışsa – qış sərt keçəcək;
- sığırçınların qış lələklərində ağ ləkələr 

çoxdursa – qış o qədər soyuq keçəcək;
- canavarlar kəndin başına dolanırsa, itlər 

ulaşırsa, durnalar yuxarıdan uçursa – il ac gələcək;
- əgər cüyür və dağ qoyunları ilk payızdan 

çəkini artırırlarsa və cütləşmə dövrü həmişəkindən 

tez başlayırsa – onlar ilin ac keçəcəyini duyur, piy 
toplamağa çalışırlar ki, balalarını aclıq düşənəcən 
yedizdirməyə çatdırsınlar;

- ayın başında yağış tökübsə – ortasında da 
yağacaq, axırında da;

- ay bədirlənəndə çevrilibsə (böyrü üstə 
aşıbsa), ay sakit keçəcək;

- buludlar ayı örtmüşsə, fırtına gözlə.
Təzə ay doğulanda necə olursa, bütün ay elə 

keçəcək.
Təzə ay doğulanda hər 5-ci gün külək qopur. 
Təzə ay doğulanda 4-cü gün hava necə idisə, 

təxminən belə hava da bütün ayı keçəcək.
Əgər hilal çox nazikdirsə, ay boyu yaxşı hava 

hökmfərma olacaq. 
Hərgah tozağacı çox şirə buraxırsa, il yağışlı 

keçəcək.
Sərçə və qaranquş yuvalarının ağzını şimala 

qurursa, yay çox isti keçəcək.
Duman yerə lap yaxın sürünürsə, tez əriyəcək, 

yuxarıdan yayılırsa, hava korlanacaq.  
Qarışqalar yuvanı yuxarı tikirlərsə, qış ağır 

keçəcək.
Payızda göbələk az olacaqsa, qış ağır keçəcək.
Qoz-fındıq bol məhsul versə, qışda qar çox 

düşəcək.
Kimsə uzaq yola çıxırsa, çörəyin başından ona 

dişləm verirlər, qalanını saxlayırlar ki, qayıdanda 
hamısını yesin. 

Yolda daş varsa, götürmək lazımdır. 

Qadının xasiyyətinin xırdalıqları

1. Üzün təmizliyi – genetik paklıq və nəcabətli 
soy-kökdür. 

Dişlərin ağlığı – qaraciyərin və həzm sisteminin 
sağlamlığıdır.

Təmiz, şəffaf gözlər – daxili aləmin paklığıdır. 
Dırnaqlarının kökünün ağlığı – dərrakənin 

paklığıdır. 
2. Qadının dodaqlarının qırmızılığı – qəlbinin 

və gözəlliyinin paklığıdır.
Yanaqları qızartılıdırsa – ürəyinin təmizliyinə, 

uzunömürlülüyə, qadın zərifliyinə dəlalət edir. 
Dili qırmızıdırsa – genləri nəcibdir. 
3. Hörükləri uzundursa – övladı çox olacaq. 
Kirpikləri uzundursa – bəxtlidir, uğurludur. 
Barmaqları uzundursa – səxavətli, ürəyiyuxadır. 
Kəkili uzundursa – əkizləri olacaq.  
4. Pəncələri balacadırsa – hərəki, qıvraqdır. 
Ağzı balacadırsa – fikirlidir.
Dili balacadırsa – fikir azadlığını dəyərləndirir 
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və natiqlik qabiliyyətinə malikdir. 
Çiyinləri enlidirsə – mahir əl işi var.
Burnu balacadırsa – həyatsevərdir.
5. Orta (jumuru) biləyi varsa – sağlam uşaq 

doğacaq.
Dizləri ortadırsa (jumuru) – mütənasib bədənli 

uşaq doğacaq.
6. Çanağı enlidirsə – rahat doğacaq, yerişi 

yüngüldür.
Boynu yoğundursa – sağlam, idmançı bədənli 

uşaq doğacaq. Amma uşaqlar tərs ola bilər.  
7. Alnı iridirsə – insanlara rəhbərlik edəcək 

müdrik uşaq doğacaq.
Bəbəklərin iriliyi – gözəllikdir, övladları da 

gözəl olacaq. 
Ovucları iridirsə – əliaçıqdır. 
Addımları iridirsə – gözəl yerişi var və 

pəhləvanlar doğacaq.
8. İncə qaşları varsa – uzunömürlüdür.
Dodaqları zərifdirsə – mərhəmətlidir, tez 

inanandır.
Burnu zərifdirsə – nəzakətlidir. 
Barmaqları incədirsə – yaxşı əl qabiliyyəti var. 

9. Balaca ağız – ağıl və xeyirxahlıqdır.
Qoltuqları balacadırsa – sədaqətlidir. 
Burun pərəkləri balacadırsa – işlərində 

dəqiqdir. 
10. Gözləri qaradırsa – qəşəng uşaqları olacaq. 
Saçları qaradırsa – cəsur uşaqları olacaq.
Kirpikləri qaradırsa – ağıllı uşaqları olacaq.
Qaşları qaradırsa – ciddi uşaqları olacaq.
11. Gülüşü incədirsə – incəsənətə meyllidir.
Səsi incədirsə – nəzakətli, ürəyiyanan, 

hünərvərdir. 
Münasibəti incədirsə – insanpərvərdir.
Sözləri incədirsə – şərəflidir.
12. Atasına oxşayan qız, anasına oxşayan oğul 

– xoşbəxt olar.
Uşaq əsas tərbiyəni evdə, ailəsində alar.
Ayın ortasında anadan olan, uzun ömür sürər. 

Haçan və necə salamlaşmaq lazımdır?

Yaxın tanışlarını görəndə.
Adam arasına gələndə, yaxud oranı tərk 

edəndə.

Artıkbayev K. “Uzaq örüşdə” 1982-ci il, kətan, yağlı boya, 110 x 110  
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Öz evinə, işinə, doğma kəndinə gedəndə.
Atlı piyadaya birinci salam verməlidir. 
Ayaq üstə duran oturana birinci salam 

verməlidir. 
Kiçik böyüyə salam verməlidir. 
Sonuncu gələn məclisə salam verməlidir. 
Yağışlı gecə uzaq yola çıxmaq – yaxşı işlərdən 

xəbər verir.

Çörək 

Qırğızlarda çörək – müqəddəsdir. 
Qonaq gələnləri duz-çörəklə qarşılayarlar. 
Bədbəxtlik gələndə, adamlara yeddi çörək 

paylayarlar. 
Çörəyin qırıntısını zibilə atmır, itə, quşlara 

tökürlər. 
Qonaq gedəndə, özləri ilə çörək götürərlər. 
Evdə çörək bişəndə, yır-yığış etmirlər. 
Yeməyi nəzakətlə verərlər. 
Fəxri yerlərdə böyüklər oturar.
Çox danışmazlar, çoz dinləyərlər.
Kiməsə yaxşılıqlarından danışanda, üç dəfə 

ağaca vur, çiynindən üstündən tüpür, göz dəyməsin.
Qabaqcadan danışma – göz dəyər, işin gətirməz. 

Yetim kimdir?

Acı yetimlik taleyinə aid atalar sözləri və 
zərbül-məsəllər də maraqlıdır:

Yetim – ot bitməyən torpaqdır. 
Yetim –xalqından uzaq düşən uşaqdır. 
Yiyəsiz xalq – yetimdir. 
Eşidilməmiş söz – yetimdir. 
Ərsiz qadın – yetimdir. 
Qarısız qoca – yetimdir. 
Yiyəsiz qalmış sürü – yetimdir. 

Bu münasibətlə xalqın arasında çoxlu atalar 
sözü və zərbül-məsəl var. Onlardan bəziləri:

Həyatda ən dəyərli – valideynlərindir. 
Ən yaxın dostun – arvadındır.
Qəzəbin – düşmənindir.
Dostun – ağlındır. 
Qohumun – hörmətindir. 
Tənqidçin – xalqındır. 
Müdafiəçin – səbrindir.
Yol yoldaşın – fikirlərindir. 
Dayağın – valideynlərindir. 
Taleyin – xasiyyətindir. 

Ağsaqqallar insanın təbii qabiliyyətlərini və 
mənəvi xasiyyətlərini çox maraqlı surətdə qulaqdan 
ağır eşitməyə aid edirlər: 

- daşqulaq – karqulaqlıq (qulaqda daş);
- axmaqulaq – yelçəkən (bir qulağından girir, 

oi birisindən çıxır);
- quymaqulaq – iti qulaq (vacib sözü göydə 

tutur).
Eyni dərəcədə gözlənilmədən insan müdrikliyi 

dərəcələrə bölünür:
- bilmədiyini bilməyən insan;
- bildiyini bilməyən insan;
- bilmədiyini bilən insan;
- bildiyini bilən insan.
Xalq arasında yayılmış müdriklik insanın üç 

növ varidata malik olmasının vacibliyini vurğulayır:
- birinci sərvət – sağlamlıqdır;
- ikinci sərvət – həyat yoldaşıdır;
- ancaq üçüncü sərvət – ailəni dolandırmaq 

üçün təsərrüfat. 

Nəsihətlər

Həm də deyirlər, üç bəla həyatı zəhərə döndərir: 
sağalmaz dərd, tərbiyəsiz oğul, pis söz.

Tam razı salan üç sevinc: valideynlərin 
minnətdarlığı, seçdiyin işindən aldığın zövq, 
uşaqların üçün duyduğun sevinc.

Üç üstünlük: ölməkdənsə, yenidən doğulmaq, 
öldürülmüş aslandansa, diri siçan, yaxşı qazılmış 
qəbirdənsə, köhnə koma.

Zülm verən üç şey: ölüm, qorxu, hakimiyyət. 
İnsan qəlbinin üç zəifliyi: həlimlik, qadına 

məhəbbət, heyvanlara mülayim münasibət.
Həyat boyu üç yol yoldaşı: dost, düşmən, ailə.
Üç şeyə yazığın gəlir: sağalmaz xəstəlik, 

bədbəxt məhəbbət və boşanmış ailə. 
Ehtiyat tələb edən üç hiss: göz (iti şey 

batırmamaqdan ötrü), dil (deyilmiş sözdən 
əzab çəkməməkdən ötrü), boğaz (hər nə gəldi, 
yeməməkdən ötrü).

Ən şirin şey: həyat, övlad, yuxu.
Üç növ ağsaqqal: ailə ağsaqqalı, kənd 

ağsaqqalı, xalq ağsaqqalı.
İnsan üç halda səhv buraxa bilər: düşünülməmiş 

danışsa (ehtiyatsız sözdən), vəd verib xilaf çıxsa 
(etimadı itirər), çox gəzəndə (yolun dolanbacında).

Xalq arasında, ehtimalən, tez-tez aparılan söz 
deyişmələrinin nəticəsi kimi “kimin nəyi yoxdur?” 
sualına hazır cavablar formalaşıb:

- kəlin südü yoxdur; 
- ağ ciyərin tükü yoxdur;
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- buzlağın iyi yoxdur;
- quyu üçün qış yoxdur;
- ilanın ayağı yoxdur;
- daşın kökü yoxdur; 
- simicin rəhmi yoxdur;
- ümidin gecəsi yoxdur:
- balığın səsi yoxdur;
- yumurtanın küncü yoxdur;
- yalanın həqiqəti yoxdur;
- Allahla mübahisə yoxdur.

Beş öyüd

1. Bir dəfə aldadana, inanma.
2. Düşmənə inanma.
3. Həmişə ehtiyatını saxla.
4. Pis ailədə gecələmə.
5. Kasıbın heç nəyini götürmə. 

Yeddi uğur

1.  Sağlamlıq.
2. Ailə.
3. Dost.
4. Bilik
5. Nəsil.
6. Heyvanat. 

Yeddi bəla 

1. Quraqlıq.
2. Yanğın.
3. Müharibə.
4. Sağalmaz dərd.
5. Zəlzələ.
6. Daşqın.
7. Cut (yemsizlik ucbatından heyvanatın tələfatı).

Orozmatov K. “Sarı-Ozon” 1999-cu il, kətan, yağlı boya, 80 x 110   
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Qırğızların dəyərləri 

Onların paklığı – günahlara tab gətirməkdədir. 
Onların insaniliyi – xeyriyyəçilikdədir. 
Onların tərbiyəsi – qadınlarda hörmətdədir. 
Onların dəyəri – öz isimlərinə ehtiramdadır.  
Onların müdikliyi – atalar sözündədir.
Onların salamı – səni olasan!
Onların arzusu – çox yaşa!
Onların andı – sıxılmış əllərdədir.
Onların aludə olduğu – İssık-Kuldur.
Onların əminliyi – əlamətlərdədir. 
Onların qəm-qüssəsi – ağılardadır.
Onların təmizlənməsi – ardıcdır. 
Onların vicdanı – ədalətdədir. 
Onların zirvəsi – atadır. 
Onların alicənablığı – sadəlikdədir. 

Onların diqqəti – gözlərdən oxumaqdadır.
Onların ləl-cavahiratı – əcdadların nəsihətidir.
Onların sərvəti – ana dilidir. 
Onların rəmzi – yaşıl mahudlu bayraqdır. 
Onların beşiyi – ciyədən qan damlası süzülmüş 

torpaqdır. 
Onların şərikliyi – yaşlı nəslə ehtiramdır. 
Onların müdrikliyi – təbiətə yaxınlıqdır. 
Onların var-dövləti – layiqli qocalıqdadır. 
Onların düşməni – qeybətdir.
Onların dilə gətirmədikləri – kasıblıqdır. 
Onların səbatı – salamlamadadır. 
Onların xoşagəlməz işi – daxili bölünmədir. 
Onların xoşbəxtliyi – canlıya rəhmdir. 
Onların qidası – dördayaqlıların ətidir. 

Matayev J. “Cıdır” 2009-cu il, kətan, yağlı boya, 75 x 60  
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Onların nifrət etdiyi şey – ağciyərlikdir.
Onların zəfəri – qürurdadır. 
Onların köməyi – qohumlardır. 
Onların yumşaqlığı – ovqatdadır.
Onların badalağı deyilmiş sözdədir. 
Onların əmlakı – atdır.
Onların fərəhi – çağadır. 
Onların içkisi – kumısdır. 
Onların hörməti – qocalıqdadır. 
Onların kədəri ölümdədir.
Onların israrı – höcətlikdədir. 
Onların şahidi – xalqdır.    
Onların ədaləti – həqiqətdir. 
Onların qanadları – atdır. 
Onların məyusluğu – övladsızlıqdır. 
Onların lənəti – səni yerə girəsən!
Onların dəyanəti anddadır. 
Onların vəsiyyəti – doğma torpaqdır.
Onların azarı – pis oğuldur.
Onların bağışlanmaz günahı – satqınlıqdır. 
Onların səxavəti – müdriklikdir. 
Onların alçaldılması – xəstəlikdir. 
Onların qorxusu – qarğışdır. 
Onların hamisi – atanın ruhudur. 
Onların qaldırılmış hündürlüyü – tündükdür. 
Onların möhkəmliyi – imandadır. 
Onların həvəsi – quşlarıdır.
Onların mübarizəsi – zəhmətdir. 
Onların intizarı – yaxşı xəbərdir. 
Onların dəyəri – anadır. 
Onların əyləncəsi – uşaqdır. 
Onların qəmgin düşüncələri – tale haqqındadır. 
Onların mirası – vəsiyyətdir. 
Onların amalı – birlikdir. 
Onların xasiyyəti – səbirdir. 
Onların zərifliyi – anadır. 
Onların niyyətləri pakdır. 
Onların qiymətləndirilən keyfiyyəti – nəcabətli 

soy-kökdür.
Onların ən birinci qidası – çörəkdir. 
Onların arzusu – bəxtiyarlıqdır. 
Onların səyi – böyüklərin ənənələridir. 
Onların qəniməti – fikirdir.
Onların təhdidi – səni Allaha tapşırıram! 
Onların oturacağı – yəhərdir.
Onların qayəsi – mahnıya məhəbbətdir.
Onların təəssüfü – həyatdır.
Onların nümunəsi – vərdişdir. 

Onların borcu – ananın südünün halallığını 
qazanmaqdır.

Onların ürək açıqlığı – mehmannəvazlıqdır. 
Onların ruhu – səxavətdir. 
Onların salamı – azar-bezar olmasın!
Onların xiffəti – Vətən üçündür.
Onların sevinci – toy-düyündür. 
Onların arzusu – birlikdir. 
Onların məsləhəti – sülalə deyimləridir. 
Onların cəhəti – obyektivlikdir. 
Onların mükafatı – bulağın gözünün 

təmizlənməsidir. 
Onların ciddi-cəhdi – gözəllikdir. 
Onların möhtərəm qonaqları – qudalardır.   
Onların fəxarəti – Vətəndir. 
Onların ehtiramı – qonaqlardır. 
Onların sınağı – cəsarətdir. 
Onların tənqidçisi – camaatdır. 
Onların müsahibi – rəfiqdir.
Onların ürəyiaçığlığı – kinsizlikdir.
Onların dayağı – şan-şərəfdir.
Onların tərbiyəsi – uluların müdrikliyidir.
Onların susuzluğu – bulaqdır. 
Onların şirnisi – nəvə-nəticədir. 
Onların ayaqları altında torpaq – dağlardır. 
Onların talismanı – ağ qalpaqdır. 
Onların yaşayış məkanı – yurtadır. 
Onların səcdə yeri – müqəddəs məkandır.
Onların toxluğu – ruzilərindədir.
Onların paklığı – məhəbbətdir. 
Onların saxlanması – ənənələrdədir. 
Onların qüdrətli dağı – Xan Tenqridir. 
Onların məğlubiyyəti – gerçəklikdir. 
Onların hayqırtısı – “Manas!”dır.
Onların hörməti – böyükləri əziz tutmaqdır. 
Onların rüsvayçılığı – tənbəllikdir. 
Onların evlərinin sərvəti – arvaddır.
Onların müqəddəs səcdə yeri – Səma və 

Allahdır. 
Onların həzzi – sağlamlıqldır.
Onların əyləncəsi – komuzdur. 
Onların ən müqəddəs məfhumu – ana südüdür.
Onların qohumu – həmtayfasıdır. 
Onların cütünün bir tayı – həyat yoldaşıdır. 
Onların göstəricisi – prinsipdir. 
Onların ithafı – ağ qalpaqdır. 
Onların təlimi – atı yəhərləməkdir. 
Onların etiqadı – xeyirdir.      
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Qırğızların etik prinsipləri və əxlaqi-mənəvi 
prinsipləri 

Vətəni göz bəbəyin kimi qoru.
Bayrağını öz doğma torpağında sanc. 
Əsil kişi sərhəddə durub xalqı yağıdan qoruyur.
Kişiləri yaradan xalq – ölümsüzdür. 
Düşmənə sirr açmaqdansa, həyatını ver.
Başını itirmək, qeyrətini itirməkdən yaxşıdır.
Şərəfini cavanlığından qoru.
Öz xalqına daş atma.
Camaatdan ayrılma.
Vətənin torpağını da, suyunu da bərk qoru.
Torpağı müdafiə et, bayrağı qoru.
Doğma torpağı gözlərinlə gör, ürəyinlə duy.
Göy müqəddəsdir, günəş müqəddəsdir. 
Adili göylər sevir. 
Ata – dağ zirvəsidir, ana – təmiz bulaq.
Yeddi arxa nəslini tanı.
Sənin atanı tanıyandan məsləhət al.
Atanı Allah kimi əziz tut.
Adətin qiymətini bil, sözünün dəyərini.
Qadına ana gözü ilə hörmət et.
Qızın hətta saçları da hörmətə layiqdir. 
Qızı olan ev həmişə yığışılıdr.
Özgə ailəsini dağıtma.
Hiddətinə ixtiyar vermə.
Zarafat edəndə də, düşünməmiş danışma.
Sözünlə əməlin bir olsun.
Söz eşitməyənlə oturub-durma.
Dilişirindən uzaq ol.
Tərbiyənin kökü – dildədir.
Özgəsinin malında gözün olmasın.
Pis niyyəti də qov, əməli də.
Şərəflə yaşa, təmiz işlə.

Böyüksənsə, rəhman ol.
Su içdiyin quyuya tüpürmə.
Davarı yox, qeyrətini qoru.
Böyüyü öyrətmə.
Böyükdən qabağa düşmə. 
Böyüyün sözlərini başına yığ.
Düşmən su versə, onu dost say.
Partlayanacan yeməkdənsə, qədərincə ye.
Sənə toxunmayana, sən də toxunma. 
Yer varsa da, böyüklərdən yuxarı oturma. 
Yuxarıda oturmuşsansa da, sözünü düz de. 
Danışmağı xoşlayırsansa, dinləməyi öyrən.
Az danış, çox dinlə.
Camaatın malına göz dikmə.
Sənə çəkilməyən xörəyi arzulama.
Başqasının bəlasına sevinmə.
Başını boş-boş şeylərlə doldurma.
Nahaq qarğış öz başına düşəcək.
Kasıbdan incimə.
Tikanlı sözə cavab qaytarma.
Yaxşı şeyə səy göstər, pis şeydən qaç.
Keçənə güzəşt deyərlər.
Arı balı xoşlayırsansa, arının qəzəbinə döz.
Torpağa dayaq verib oturma.
Səhər qismətini dadmamış atma.
Boyunu gizlədib belini əymə.
Salamını ver, sonra işindən danış.
Süfrəni tərs üzünə salmazlar.
Şər qarışanda pul istəməzlər .
Adama arxa çevirməzlər.
Məkkəyə tərəf ayaqlarını uzatmazlar.
Qapını ayaqla açmazlar.
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Qəbristana əl uzatmazlar.
Qəbri tapdamazlar.
Atın başına vurmazlar.
Meşəni yandırmazlar.
Günəşi sevinə-sevinə qarşıla.
Təzə otu qırma.
Quş yuvasını dağıtmazlar.
Ağacın budağını qırmazlar.
Yola çirkli su tökməzlər.
Qurumuş sümüyü saxlamazlar.
Dula kobud söz demə, yetimi döymə.
Fəqirə əl tut.
İki adamın arasından keçmə.

Qapı çərçivəsində boy ölçməzlər.  
Haçan gəldi, yatmazlar. 
Yurtanın taxtasının üstündən aşmazlar. 
Dil dişlərə şahiddir.
Səadətin kökü – birlikdədir. 
Adamlardan qaçan, qurdlara yem olar.
Verdiyin andını tut.
Rüsvayçılıq ölümdən bədtərdir. 
Kürkünü tərsinə geymə.
Başının papağını nə itir, nə sat.  
Özgəsinin dərdinə sevinmə, özünün 

xoşbəxtliyinə sevin.
Dost dar gündə tanınar. 

Stukoşin F.M. “Dastansöyləyən” (Manasçı) 1948-ci il, kətan, yağlı boya, 148 x 192, 5 
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Ağsaqqallar divanı 

Qırğızlar qədimdən böyüklərə hörmət və izzəti 
təbiətin qırılmaz qanunları hesab edərək, onlara 
riayəti layiqli iş hesab edirdilər. 

Hələ icraedici məhkəmə hakimiyyətinin 
mövcudiyyətindən əvvəl bütün mübahisəli 
məsələlərlə ağsaqqallar – ahıl qocalar məşğul 
olurdular. Fəqət hər ağsaqqal xalq divanına 
seçilə bilməzdi. Qazılar – ancaq ləyaqəti, ədaləti, 
müdrikliyi və xeyirxahlığı müqabilində hamı 
tərəfindən hörmət bəslənən şəxslər ola bilərdilər. 
Onlar həm özününkülərə, həm yadlara eyni gözlə 
baxmalı idilər.

Bu gün müstəqil Qırğızıstanda Ağsaqqallar 
divanının fəaliyyəti Konstitusiya və qanun 
tərəfindən möhkəmləndirilmişdir. Belə xalq 
məhkəməsi hələlik yalnız bizim ölkəmizdə 
mövcuddur. 

Nə gizlədək, hüquqi qanunları yaxşı öyrənmiş 
dövlət hakimləri çox vaxt onları elə özləri pozur, 
xalqın etimadını itirirlər. Məhz belələri üçün 
camaat arasında deyirlər: “Qoyunun qarğışı qurdun 
qulağına çatmaz”. Dövlət hakimləri, əksərən, 
şəhərlərdə, vilayət və rayon mərkəzlərində 
yaşayırlar. Ağsaqqallar isə, əksinə, illər boyu 
tanıdıqları adamların arasında yaşayır və bu, ya 
digər münaqişəli vəziyyətdən ətraflı xəbərdardırlar. 
O səbəbdən, kənd yerlərində yaranan istənilən 
ixtilafı Ağsaqqalar divanı vasitəsilə həll etmək 
daha asan və ədalətlidir.  

Nahaqdan müdrik ağsaqqalı kəndin atası 
adlandırmırlar. Qırğızlarda maraqlı metafora 
silsiləsi var: basın atası – beyindir, cazibənin atası 
– bənizdir, qulağın atası – səsdir, burnun atası 
– qoxudur, dişlərin atası – yeməkdir, dilin atası 
– sözdür, əlin atası – zəhmətdir, kəndin atası – 
ağsaqqaldır. 

Təkcə doğmaların ailəsi deyil, bütün el-oba – 
ail ağsaqqallar tərəfindən qorunan qayda-qanunla 
yaşayır. Məhz dünyagörmüş, ağ saqqallı ahıllar 
haçanlarsa köçün haçan başlanacağını, havanın 
necəliyini, mövsümün dəyişəcəyini qət edirdilər... 
Qocalar dağlarda bütün cığırları, bütün örüşləri 

tamıyırlar. Qırğız xalqı daima insanları cəmləşdirib 
birləşdirən qoca müdriklərinin sayəsində sağ qalıb 
yaşaya bilib.

Ağsaqqallar həmişə balacalara böyük diqqət 
yetirir, asta-asta onlara əcdadların tarixini, yaxud 
nağıllar söyləyirlər. Belə hekayətlər universitetlərdə 
professorların mühazirələrindən az təfəkkür qidası 
vermir. Çox vaxt uşaqlar “Kimin oğlusan?” sualına 
atasının deyil, babasının adını çəkir.

Sancıranı – şəcərəni söyləyəndə, ağsaqqallar 
tifillərə erkən yaşlarından ulularının, əsil-nəslinin 
adlarını ən azı yeddi arxa dönəmdən bəri tanımağa 
öyrədirlər. Balacaları qohum-əqrəbanın və sülbün 
adətlərindən baş çıxarıb bəhrələnməyə öyrədirlər. 
Şəcərənin öyrənilməsi habelə uşağın hafizəsini 
yaxşı inkişaf etdirir.

Sanjırada yalnız nəslin-kökün adı çəkilmir, 
habelə ağsaqqalların müdrik nəsihətləri sadalanır. 
Uşaq erkən yaşlarından inanır ki, böyüklərə qulaq 
asıb onların hörmətini tutsa, onu rifah, ruzi, bərəkət 
gözləyir. Balacalar elə zənn edirlər ki, qırğız 
anaları həmişə səbirli və zəhmətkeş, insanpərvər 
və sakit, qırğız igidləri – cəsur, dəyanətli, hünərvər, 
qırğız qızları utancaq və səmimidirlər... Balacanın 
gələcək mövcudiyyəti bu tərzdə formalaşdırılır. 
Vaqiən, səadət evə yalnız o zaman ayaq açır ki, 
kiçiklər böyüklərə, arvadlar ərlərə, ərlər arvadlara 
ehtiram göstərir...    

Sanjırada kimə nə arzulamağı da öyrədirlər: 
düşmənə – əvf, yaşlılara – hörmət, analara – fəxr 
etməli övlad, dostlara – sədaqət, özünə – ləyaqət, 
aşiqlərə – əhd-peymanlı qəlb, yoxsula – sədəqə, 
Vətənə – məhəbbət.

Bizim əcdadlarımızda tarixə özünəməxsus 
yanaşma var idi. Tarix məhz xaniman hekayətlərində 
həkk olunurdu. Köçəri cəmiyyətində qohumluq 
xətti keçmişdə ən yaxşı orientir, emosional 
sabitliyin mühüm amilidir. Deyilənlərə bariz 
nümunə “Manas” qəhrəmanlıq dastanıdır, orada 
bahadırın əcdadlarının şəcərə əfsanəsində cəmi 
qırğız xalqının tarixi izlənilir.

Biliklər şagirdlərə müəllimlərə bəslənən 
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hörmətdən süzülüb gəlir, xalqın rifahı isə amirin 
ədalətindən asılıdır. Qocalar tərəfindən qısqanclıqla 
qorunub saxlanan köçəri əxlaqi məcəlləsinin 
başlıca prinsipləri bunlardır. 

Ağsaqqallar həmişə fəxri yerdə otururlar. 
Səliqəli və sadə geyinirlər. Evə birinci ağsaqqal 
daxil olmalıdır. Ağsaqqalın xasiyyətinin tinəti 
dözümlülük, xeyirxahlıq və ədalət sayılır. 
Ağsaqqallar heç vaxt tamahkarlıq və tənbəlliklə 
barışmırlar, həmyerlilərinin və qohumlarının bu 
meyllərini pisləyirlər. Ağsaqqaldan hiddətli “Uyat 
bolot” – “eyibdir” töhmətini qazanmaq biabırçılıq, 
ölümdən bədtər sayılır. Uşaqlara ağsaqqal olan 
yerdə ucadan qışqırmağa və qaçışmağa icazə 
verilmir. Kimsə iş törədirsə, ən yaşlı ağsaqqaldan 
əfv diləmək lazımdır, adətən, o bağışlayır. Ahılların 

düzgün qərarları şübhə altına alınmır. Bu dəyərləri 
qoruyub-saxlamaq – nəsil-kökümüzlə mənəvi 
əlaqəmizi qurmaq deməkdir. 

Vaxt var idi, ağsaqqallar hətta ekoloji 
problemləri həll edirdilər. Məs., meşələri qırmağa 
qadağa qoyurdular. Onlara müti şəkildə qüdrətli 
bahadırlar da qulaq asırdı, üstəlik, pəhləvanlar 
hünərlərini onların xeyir-duası ilə edirdilər. Hərgah 
bu gün Ağsaqqallar divanını əzəli ucalığına 
qaldırmağa nail olsaq, külleyi ölkəni yenidən 
dirçəldərik.

Tələbə illərində Mərkəzi kitabxananın 
qiraətxanasına tez-tez gedib işləyirdim. Bir dəfə 
oradakı kartotekanın qarşısında dayanıb işləyən 
məşhur akademik Kusein Karasayevi və yanında 
dayanmış həyat yoldaşı Aişə-apanı gördüm. Bu 

Matayev J. “Berkutçu” 2004-cü il, kətan, yağlı boya, 55 x 60
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cütlük nəinki ahıl yaşı, habelə çox ciddi, səliqəli 
geyimi və bir-birinə zərif münasibətilə dəiqqət 
çəkirdi. 90 yaşında nəinki yaddaşını və biliklərə 
can atmağı itirməmək, hamçinin birgə yaradıcılıq 
fəaliyyətinə arzusunu pərvazlandırmaq necə 
vacibdir! Bu mülayim cütlük cavanların yanında 
təqlid, örnək üçün canlı nümunə idi.   

Sonradan yerli qəzetlərin birində K.Karasayevlə 
müsahibədə oxumuşdum ki, akademik sidq-
ürəkdən xalqı ilə bahəm uzun və xoşbəxt ömür 
sürdüyünü etiraf edir və indi yalnız bir şey arzulayır 
– o dünyaya hörmət-izzət, ləyaqətlə köçmək.    

Kənddən gəlmiş insanı ilk baxışda yalnız 
geyimindən deyil, dilinin sadəliyindən də ayırd 
etmək asandır. Uşaqlıqda mən Əbdürəhman adlı 
bir ağsaqqal tanıyırdım, qocalığında ömrünü 
uzatmaq üçün bütün quşların ətindən dadmışdı, 
son günlərində isə boş dağarcıqla gəzir, haqqında 
çox eşitdiyi ölümsüzlük bulağını axtarıb tapmağa 
çalışırdı. Həyatını kənddə sürmüş insan nağıllarda 
yalnız həqiqətə və xeyrə inanır, yalanı yaxın belə 
buraxmaq istəmirdi.  

Hal-hazırda “BBC” radiosunda qırğız 
redaksiyasını təmsil edən Arslan Koyçiyev 
(Toktoqul bölgəsindən) bir dəfə mənə babasından 
danışmışdı. Can verən ahıl artıq uzanıb danışa 
bilmirdi. Amma qonşusu ona baş çəkməyə gələndə, 

başı ilə dəstərxana işarə etmişdi. Qocalarımız son 
ana qədər mehmannəvazlığın xoş ənənələrinə 
riayət etməyə çalışırlar. İxtiyar insan üçün başlıcası 
– ləyaqətini saxlamaqdır. “Canın-başın necədir?” 
sualına, can verən mütləq “Jakşımın” – “yaxşıyam” 
cavab verəcək. Halı necə pis olsa da, yanındakıların 
ovqaını heç bir vəchlə pozmayacaq. Qırğızıstanın 
xalq şairi Aalı Tokombayev məşhur “Ana dili” 
şeirində əcdaları sayaq ləyaqətlə getməyə ümid  
bəslədiyini yazır: “...qoy ölüm saatımda mənim 
“xoşbəxtəm!” etirafı dilimə “jakşımın” gəlsin”. Bu 
barədə şair C.Sadıkov isə belə yazır: 

Qırğızın səbri çox yoxlanılıb.
Xəbər al ondan: “Necəsən?”
“Yaxşıyam!” – deyəcək. 
Doğmasını incitməyəcək,
Rahatlıqla da burdan köçəcək.    
Mərhumu son mənzilə ötürəndə qəbristanda 

ağsaqqal mütləq toplaşanlardan ölən adamın necə 
həyat sürdüyünü, özü haqqında qoyduğu xatirələri 
xəbər alır. Adətə görə, hər kəs bu adam barədə 
yaxşı xatirə söyləməli, xasiyyətinin yalnız müsbət 
cəhətlərini dilə gətirməlidir.  

Qırğızlar hamının hörmət bəslədiyi ağsaqqalın 
ölümü barədə deyirlər ki, bir nəfər yox, min nəfər 
rəhmətə gedib. Hörmət qazanmayan pis adam 
ölürsə, elə belə də deyirlər: “Bir adam ölüb”.  
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Müqəddəs ana – Umay Ənə

Qırğız xalqı qədimdən qadına hörmət edib onu 
əziz tutur. Bunun ən yaxşı şahidi – xalq atalar sözü 
və zərbül-məsəllərdir: “Yaxşı gəlin – xəzinədir”; 

“Gəlin pis olmaz, düşdüyü ev pis olar”;
“Birinci sərvət – sağlamlıqdır, ikincisi – arvad”; 
“Gül – torpağın bəzəyidir, qız – xalqın”; 
“Qadının xisləti hörmət tələb edir”; 
“Yaxşı arvadın, yaxşı əri də olur”; 
“Kim arvadının qayğısına qalmır, onu qula 

döndərir”; 
“Qadın olan yerdə, bərəkət də var”; 
“Kimin anası sağdır, qocalmaz”; 
“Cənnət, ananın ayaqları altındadır”... 
Hətta belə bir atalar sözü də var: “Allahın 

qəzəbinə keçmişsənsə – günahın bağışlanar, ananın 
qarğışına keçmişsənsə – heç vaxt”. 

Hələ Manasın vaxtında hesab edilirdi ki, pak 
qadın ərinin hətta ölümcül yarasını da sağalda bilər 
– yalnız üstündən keçməklə. Eposun qəhrəmanı 
Ayçörək qu quşu görkəmini alıb yaralı Semeteyin 
yanına tələsir. Qadın yaralı Semeteyim üstünfən 
keçir və... “onda, nəhayət, qanlı ox ucluğu yaradan 
çıxdı”, – dastan belə nəql edir. Manasın arvadı 
Kanıkey hər hərəkəti, hər sözü ilə ərini yüksəldir, 
bahadırın başına gələcəkləri yarım il əvvəlcədənm 
görə bilirdi. Dastanda birbaşa söylənilir ki, qadın 
ilahi mənşəli varlıqdar.  

Qırğız rəvayətlərinin motivləri əsasında lentə 
alınmış “Ağ bəbirin nəsli” filminin baş qəhrəmanı 
Saykal-ənə xalqının xəstəliklərini müalicə edir, bəd 
ruhları qovur, çətin illərdə Yaradandan xanədanı 
üçün nicat istəyirdi. Qadın “Ağ bəbir”ların anası 
hesab olunurdu. Qədim xalq təbabətinin bəzi 
üsulları birbaşa epik əfsanələrin əks –sədası kimi 
səslənir. Məs., əgər kişinin boynu şişirsə, sadəcə üç 
dəfə qadına təzim etməlidir – şiş çəkiləcək. 

Çox vaxt qırğız ailələrində yeni doğulmuş qızın 
adına gül kəlməsi əlavə olunur. Bununla yalnız 
qızın zərifliyi və gözəlliyi vurğulanmır, həmçinin 
ilk qadının güldən çıxdığı barədə inanc əks olunur. 
Qırğız kişiləri qızı adı ilə çağırmırlar, hörmətlə 
çon qız, xanım deyirlər. Qadınlar ərlərinə bahadır 

deyərək, ailədə onların mövqelərini qaldırırdılar. 
Ovçu evə şikarla qayıdanda, əvvəl qadınla, 

sonra ahıllarla, yalnız  bundan sonra qalanları 
ilə bölüşürdü. Bizim abavü-əcdadımız analarını, 
arvadlarını, bacılarını, qızlarını bu dərəcədə əziz 
tuturdular. Demək lazımdır ki, qırğız qadını heç 
vaxt çadralanmayıb və həmişə kişilərlə çiyin-çiyinə 
həyat çətinliklərinə sinə gərib.

Xalqımın tarixində qadına münasibəti bütün 
sözlərdən yaxşı nümayş etdirən unikal fakt var. 
840-cı ildə Uyğur xaqanlığının paytaxtı talan 
olunarkən, qırğız döyüşçüləri çinli şahzadə Tay-
Xonu əsir götürürlər. Qırğız xaqanı onu özünə 
günü almır, əksinə, gücləndirilmiş fəxri qarovulun 
müşayiəti ilə vətəni Çinə göndərir. Yol uzaq olur. 
Dəfələrlə karvan uyğur xanı Ugenin döyüşçülərinin 
hücumuna məruz qalır. Yalnız üç ildən sonra 
şahzadəni evinə sağ-salamat çatdıra bilirlər. 
Xaqanımızın bu hərəkəti çinlilərdə hörmət qazanır. 

1825-1827-ci illər amansız müharibələr 
dövründə düşmənlər Taylak bahadırın qəbiləsini 
qırıb tələf eləyirlər. Ancaq onun arvadı, müdrik 
qadın son anda çağasını beşikdən götürüb enli 
ətəyinin altında gizlətməyə macal tapır. Sonda bu 
cəsarətli qadın həlakətini tapsa da, körpə sağ qalır 
və sülbü davam etdirir. Bu, məşhur Osmon bahadır 
idi.

Ümumiyyətlə, qırğız qadınlarını azadlıqsevərlik 
və heyrətamiz iradə gücü fərqləndirir. Xalq 
yaddaşında bir çox görkəmli qırğız qadınlarının 
unudulmaz adları həkk olunmuşdur. İlk növbədə, 
yadımıza 96 il yaşamış və 1907-ci ildə vəfat 
etmiş Kurmanjan datkanın əfsanəvi adı gəlir. Bu 
heyrətamiz qadın çağdaşlarının böyük ehtiramını 
qazanmışdır. Valideynləri onu bay oğluna verməyi 
qərara alanda, qızın cəmi 18 yaşı var idi. Kurmanjan 
onların seçimini qətiyyətlə rədd edir, bu isə o vaxtlar 
misli görünməmiş asilik hesab edilirdi. Kurmanjan 
ilk dəfə cənublu qadınların kölə vəziyyətinə açıq 
çağırışla çıxış etmişdi. 21 yaşında sevib ailə qurdu. 
Əri – Kokand xanlığı baş Komandanı və beş oğlu ilə 
bahəm maarifləndirməyə və məscidlərin inşasına 

70



böyük töhfə verdi. Datka adına – amir qadın – 
qadınlardan yeganə şəxs kimi layiq görülmüşdü. 
Onu Alayın çarıçası adlandırırdılar. Kurmanjana 
təkcə dostları deyil, düşmənləri də hörmət 
bəsləyirdi. Rusiya imperatoru ona brilyantlarla 
işlənmiş qızıl saatı şəxsən özü təqdim etmişdi. 
Kurmanjanın adı xalq yaddaşına əbədi yazılmışdır. 

Təbiətin onlar üçün təyin etdiyi bir xeyli 
birbaşa vəzifələrdən savayı ocaqların mühafizləri 
qadınların nəsibinə dəfələrlə sülalələri və hətta 

bütöv xalqı birləşdirmək düşmüşdür. XIX əsrin 
ikinci yarısında yaşamış, buqu tayfasının başçısı 
Borombayın nəvəsi cazibədar Torotaydan bəhs 
edək. O dövr ayrı-ayrı qırğız xanədanlarının 
mürəkkəb münasibətlərinin hökmfərma olduğu 
zaman idi. Göyçək Torotay nəslinin yolunda 
özünü qurban verərək qərib elə – qazaxa ərə getdi. 
Qazaxlar cavan gəlinin həmtayfalarının mövqeyini 
möhkəmlətməyə vəd vermişdilər. Qız o dərəcədə 
yaraşıqlı idi ki, şərəfinə mahnılar qoşulur, akınlar 

Çokmorov S. “Bayram” 1987-ci il, kətan, yağlı boya, 117, 3 x 141, 5

Son saatında ana balasını düşünər, 
Balası uzaq-uzaq elləri.
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onn gözəlliyini İssık-Kulun mavi sularında süzən 
qu quşunun zərifliyi ilə müqayisə edirdilər... Qu 
quşu naz-nemətli doğma yurdundan uçub sərt 
qazax çöllüklərinə getdi.

XX əsrin başlanğıcında baş vermiş, Borombayın 
nəvələrindən başqası – buqu sülbündən olan qız 
haqqında daha bir vaqiə. Valideynləri onu əsilzadə 
adamın oğluna vermək niyyətində imişlər. Adaxlı 
oğlan gəlinin arxasınca gələndə, qız ilk dəfə onu 
görür. Qonaqlarla dolu yurtadan sivişib çıxan qız 
baldızına bildirir ki, adaxlı oğlan onun xoşuna 
gəlmir və heç bir vəchlə ona ərə getməyəcək. 
Gecə kişi paltarı geyinən qız doğma aildən əvvəlcə 
Narına, oradan da Çon-Kəminə qaçır. Uzun 
müddət kişi geyimi ilə gizlənən höcət qız kişilərlə 
çiyin-çiyinə meşəqıran işləyir. Axırda yalanın üstü 
açılır. Fəqət tale qızın üzünə gülür və o sevərək, 
əfsanəvi Şabdan bahadırın oğluna ərə gedir. Bu qız 
barədə də xalq arasında çoxlu mahnı və rəvayətlər 
qoşulmuşdur. 

Ananın alicənablığı barədə bir əfsanə 
mövcuddur. Əyyami-qədimdə bir qadının 
gözünün ağı-qarası yeganə oğlu böyüyüb həddi-
büluğa çatandan sonra şıltaq gözələ aşiq olur. Qız 
oğlanın məhəbbətinin gücünü yoxlamaq üçün üç 
arzusunun yerinə yetirilməsini tələb edir. Əvvəlcə 
uca dağlarda bitən nadir aygülünü istəyir. İgid onun 
xahişini yerinə yetirir. Sonra qız pələng dərisindən 
kürk tələb edir. Vurğun bu arzunu da yerinə yetirir. 
Qəddar gözəlin üçüncü arzusu inanılmaz olur: 
“Sevirsənsə, ananın ürəyini köksündən qopar, 
mənə göstər!” Ehtirasdan beyni qaralmış gənc 
anasını öldürür. Yolda anasının qanı axan ürəyini 
aparanda, büdrəyib yıxılır. Qəfildən, ana ürəyi dil 
açır: “Can bala, əzildin?” Budur ananın nəhayətsiz 
məhəbbəti, həlimliyi!

Qırğız xalqında müqəddəs sözlər var: “Ananın 
südü halal olsun”. Bu kəlmələrin mənası həddən 
ziyadə dərindir: layiqli insan olmaq, qocalmış 
ananın qayğısına elə qalmaq ki, ölümündən əvvəl 
bunu deyə bilsin: “Ağ südümü halal edirəm”.

A.Tokombayevin sözlərinə bəstələnmiş 
gözəl bir “Munarım” nəğməsi var. Mahnının 
lirik qəhrəmanı sevgilsini yada salır, onun ətrini 
körpəsinə süd verən qadının qoxusuna bənzədir. 
Tam açığlığı ilə təzahür etmiş insan hissləri necə 
də sadə və füsunkardır!

Qadının əliaçıqlığından və ovqatından ailə ab-
havası asılı idi. Müdrik Kalıqulun qadın haqqında 
dediklərindən: “Gəlinin üzü gülmürsə, əlindən 
xörək – it qabağına atılmış yemə oxşayacaq. Arvadın 
üzü gülmürsə – sağalmaz dərddir. Arvadın xoş üz 

göstərməməsi – cismi saran buz nəfəsdir. Gəlinin 
qayına xoş üz göstərməməsi – yeddiaylıq qışdır...” 
Övladı olmayan qadının xətrinə dəyməməkdən 
ötrü onu sonsuz adlandırmırdılar, sadəcə deyirdilər 
ki, hələ dabanları qana batmayıb. Əcdadlarımız 
bizə belə mənəviyyat miras qoyub getmişlər. 

Qadınlar bütün xalqların zaman boyu ilham 
mənbəyi olmuşlar. Əlavə edərdim ki, onlar bizim 
kişilər üçün yalnız ali deyil, kövrək, zərif hisslərin 
də mənbəyidirlər. Akademik Musa Adışevin 
həyat yoldaşı, istedadlı şairə Tənti Adışevaya 
münasibətini xatırlayıram. Onlar Çelpon-Atada 
istirahət edəndə, tanınmış akademik arvadının 
nahardan sonrakı yuxusunun qayğısına qalaraq, 
yelpazə ilə milçəkləri qovurdu... Populyar komuzçu 
Samarbübü Toktoxunovanın müsahibəsindən bəll 
olmuşdu ki, özü də komuzçu olan əri Çalaqız 
İsabayev, arvadının əllərini qoruyaraq ev işlərinin 
hamısını öz çiyninə götürmüşdü: paltar da yuyur, 
xörək də bişirir, hətta tikiş də tikirdi. Müsəlman 
kişilərinin mentaliteti budur! 

Hamının yaxşı tanıdığı bəstəkar Mikael 
Tariverdiyev cavan vaxtı sevimli akrisası ilə yol 
gedəndə, sükan arxasında oturmuş qadının başına 
iş gəlir və maşınla adam vurur. Bəstəkar tərəddüd 
etmədən məhkəmədə bütün günahı öz boynuna 
götürür. Əsil kişi hərəkəti. 

İndi isə müdrik qadın ədalətinə misal gətirim. 
1995-ci ildə respublika prezident seçkiləri zamanı 
məşhur təcrübəli siyasətçi Apsamat Məsəliyev 
öz namizədliyini irəli sürmüşdü. Onun anası 
sonradan “Qırğız ruhu” qəzetindəki müsahibəsində 
bildirmişdi ki, oğlunun lehinə deyil, cari Prezident 
Əsgər Akayevin lehinə səs vermişdi. Jurnalistin 
onun seçimi haqqında sualına ana cavab vermişdi 
ki, oğlunu dəfələrlə namizədliyini geri çağırmaq 
üçün yola gətirməyə çalışmışdır, çünki artıq onun 
vaxtı ötmüşdür, hər şey dəyişilmişdir, cavanlara 
yol açmaq zəruridir. İstərdim ki, sadə qırğız 
qadını olan bu ananın əməli ambisiyalarını doğma 
xalqının rifahından uca qoyan bir çox siyasətçilər 
üçün nümunə ola idi.  

Bir vaxtlar qəzetlərin çoxu Daşkənddən 
Şamahmudovların çoxuşaqlı ailəsindən yazırdı. 
Hələ Böyük Vətən Müharibəsinin başlanğıcında 
öz övladı olmayan ailə keçmiş İttifaqın çox 
şəhərlərindən təxliyə olunmuş müxtəlif millətli 
balacaları öz himayəsinə götürmüşdü. Bu 
tifillərin valideynləri bombardman zamanı həlak 
olmuşdular. Yadımdadır, məqalələrin birində 
deyilirdi ki, ailənin 14 övladlığa götürülmüş uşağı 
var. Sonra aydın oldu ki, onlar ailələrinə 22 cocuğu 
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qəbul etmişlər! Ən balacası, doğuş zamanı anasını 
itirmiş özbək qızı idi. Deyirlər, heç vaxt doğmamış 
Şamahmudova binəva çağanı görəndə ürəyi elə 
sıxılıb ki, özündə ana südü yaranıb. Qadın təbiəti 
nə dərəcədə səxavətli və izaholunmazdır! 

Qadınlar barədə söz açmışamsa, anam 
haqqında, onun xeyirxah qabaqcadangörən qəlbi 
haqda kəlmə kəsməsəm, ədalətsizlik olar.    

1987-ci ildə Sovet Ordusu sıralarında uzaq 
Baykalarxasında qulluq edirdim. Bir dəfə bütün 
bölümlər, tibbi-sanitar hissəsi də daxil olmaqla, 
təlimlərə göndərilmişdi. Yalnız növbətçilər, o 
cümlədən mən qalmışdım. Soyuq yazın burnu 
hələ təzə-təzə qanayırdı, növbətçilikdə duranda, 
möhkəm soyuqladım. Dərman yox, tibbi-sanitar 
hissənin qapısı bağlı, boğazımın ağrısından isə 
gözüm açılmır. Yarım gün zülm çəkdim, birdən 
yadıma düşdü ki, qışın oğlan çağında anam evdən 
barat göndərəndə, içinə qoyun quyruğu qoymuşdu. 
Onda elə hirslənmişdim ki, utandığımdan, anamın 
göndərdiyi payı camaat görməsin deyə, baratı YBM-
in (Yoxlama Buraxılış Məntəqəsi) taxtapuşuna 
tolazlamışdım. İndi yadıma düşən kimi özümü 
taxtapuşa atdım, tələsik qoyun quyruğu bağlamasını 
açıb bir parçasını odun üstündə əritdim, yavaş-
yavaş qurtumladım. Qırğız xalq təbabəti vasitəsi 
kömək etdi, boğazımın ağrısı səngidi, boğulmam 
keçdi. Fikrə getdim: anam haradan bilə bilərdi ki, 
başıma nələr gələcək? O qədər ona minnətdar idim 
ki, yalnız Allahıma bəllidir. Bu quyruq məni və 
əsgər yoldaşlarımı sonradan nə qədər azr-bezardan 
qurtardı. Bineyi-qədimdən müdrik atalar sözləri 
var: “Uşağın barmağı incidirsə, ananın ürəyi”;

“Ananı belində üç dəfə Məkkəyə apar – 
borcundan çıxa bilməzsən”.

Başıma bir iş də gəlmişdi – iş yoldaşlarım 
şahiddir. Beş il bundan əvvəl baş vermişdi. 
Qəflətən əllərimdə ekzema əmələ gəldi. Açığını 
deyim, heç də ürəkaçan mənzərə deyil. Qələmi 
əldə tutmaq mümlün deyil, dostlarla görüşəndə əl 
verə bilmirsən. Xülasə, həm fiziki, həm mənəvi 
cəhətdən üstümə min tərəfdən pisliklər töküldü. 
Dörd ay bu dərdlə əlləşdim. Həkim qalmadı – 
qəbuluna düşməyim, davacat qalmadı – içməyim, 
ara həkimi qalmadı – baş çəkməyim. Hər şey bihudə 
idi. Əlimi hər yerdən üzmüşdüm ki, anam kənddən 
gəldi və İssık-Kul kökü gətirdi. O dəqiqə qaynatdı, 
birinci suyunu atdı, ikinci suyunu soyudub əllərimi 
ora qoymağa məcbur etdi. Bu proseduru düz bir 
həftə sərasər etdim. Bir neçə gündən sonra ekzema 
necə gəlmişdisə, elə də yoxa çıxdı – özündən 
sonra yalnız xatirə qoydu. Əminəm, mənə həm 

ot dəmləməsi kömək etdi, həm də anamım sidq-
ürəkdən etdiyi duası. İndi hamıya deyirəm ki, ən 
yaxşı təbib – həkimlik təhsili almayan anamdır. 

Rəhmdil ürəkdən – mülayim niyyətlər doğur. 
Mülayim niyyətlərdən – xeyirxah əməllər. Xeyirxah 
əməllərdən isə ədalətli, humanist ideallara söykənən 
mehriban cəmiyyət. Qırğızıstan – balaca, dağlıq 
ölkədir, onu əsil xoş niyyətlər və xeyirxah ideallar 
cəmiyyətinə döndərmək ancaq bizim əlimizdədir.

Qırğız xalqının qadın gözəlliyinə də, qadın 
qəlbinin genişliyinə də həsr etdiyi çoxlu nəğmə 
və rəvayəti var. Bizdə deyirlər: ən yaxşı alma 
– İssık-Kuldadır, bal – Toktoquldadır, kumıs 
– Suusamırdadır, qaysı – Batkəndədir, düyü – 
Üzgəndədir, gözəllər isə Son-Kuldadır. Məhz bu 
unikal dağ gölünün yaxınlığında qənirsiz gözəl və 
istedadlı aktrisa Tattıbübü Tursunbayeva anadan 
olmuş və böyüyüb ərsəyə yetmişdi. Belə göyçəklər 
haqqında xalq arasında deyirlər: “Qızı öpərsən – 
almanın, şəkərin, balın dadını bilərsən”. Həyatdan 
çox tez köçmüş misli görünməmiş qənirsiz gözəl.

Aktrisanın doğma qardaşından müsahibə 
götürmüşdüm. Onun sözlərinə görə sonda dəfnə 
yığılanlardan heç kəsin onun üzünü örtməyə əli 
gəlmirdi. Hamının ölüm yatağında sanki yatmış 
gözəl kimi uzanmış Tattıbübüdən ayrılmağa 
heyfi gəlirdi... Hamı diqqət yetirmişdi ki, qızın 
qəbri üstündə qağayılar necə uzun müddət 
hərlənmişdilər. Hər kəs quşların da insanlarla 
bahəm göz yaşı töküb ağlamağına, cahandan bir 
gözəlin getdiyinə yandıqlarına inanmaq istərdi. 
Belə gözəl qadınlar dünyamızı tərk edəndə onları 
tanıyan üçün də, tanımayan üçün də əfsanəyə 
dönürlər... F.Dostoyevski “Dünyanı gözəllik xilas 
edəcək” deyəndə, haqlı idi. Axı ən avam adam da 
qadın gözəlliyinin dəyərini anlayır. 

Atay Oqonbaeyevin “Oy, Bülbül” mahnısı 
sevgilisi Bülbülə həsr olunmuşdur. Şair aşiqinin 
səsini bülbülün cəh-cəh ilə müqayisə edir. 
Deməliyəm ki, xalqın ən sevimli mahnıları – 
akınların məhəbbətə dair nəğmələridir. Hətta şair-
demokrat Toktoqul ən yaxşı əsərlərini vurğunu 
Alımkana həsr etmişdir. Mahnıların birində ona 
xitabən deyir:

At belində qızıl kimi gözəlsən, 
Mənə verilməmiş al bir çiçəksən, 
Alımkan, sağlamam, ancaq yanıram – 
Sitəmliyəm, ancaq sən bilməyəcəksən...  

Xalqın sevimli akını Jenijok son günlərinə 
qədər sevgilisi Koksuluunun vurğunu qalmışdı. 

73



Hərçənd övladları olmasa da, Koksuluu – kişi üçün 
dünyada yeganə qadın idi. Onun sevgili qadınına 
yazdığı çılğın nəğməsindən sətirlər: 

Kim sevgi ehtirasının oduna düşməmişsə, 
Nə sevgiyə dəyər verər, nə bəxtiyarlığa.   
      
“Manas” dastanında Semetey bahadırın arvadı 

Ayçörəyin gözəlliyi belə vəsf olunur:

Sözləri qənddən şirin,
Gözləri – bir cüt ulduz, 
Ağ dərisi məxmərdir, 
Al yanağı – qırmızı.
Sanki bəyaz qar üstə
Qan yerə dağılmışdır. 
Üzü od tutub yanır,
Gözdən nəvaziş yağır. 
Hörükləri lap ipəkdir.
Tel alnına dağılmış, 
Qaməti hilala bənzər. 
Dodaqları nar kimidir, 
Ağzından da alov çıxır...  

Qadın gözəlliyini hamıdan yaxşı tərənnüm edən 
qırğız akını Barpı Alıkulov ömrünün son illərində 
dünya işığından məhrum olmuşdu. Lakin nəğmələrinin 
qəhrəmanları qadınlar batinində daha parlaq şüalarla 
bərq vurub cilvələnirdilər. Ölən günü iyirmi saat sərasər 
gözəlliyin ilahi əsrarəngizliyi barədə yeni sətirlər düzmüş, 
yalnız təbi bitəndən sonra dünyasını dəyişmişdi.   

Toktoqul

Qızlara  

Qızlar, atlaslara, ipəklərə,
Bəzənərək siz qurşanın.

Nə qədər cavansınız, 
Deyin, gülün, əylənin.
Cavanlıq tez sürəcək, 
Bunu siz unutmayın.

Dərd-bəla sizi qocaltmasın, 
Yadınızdan çıxarmayın.

Həm rəqs edin, həm oynayın,
Axı biz də gənc olmuşuq.

Qızlar, atlaslara, ipəklərə,
Bəzənərək siz qurşanın.

Libas nə qədər xoşa gəlir, 
Geyinin, həm tumarlanın.

Həyat budur – gözəl günlər, 
Çiçək açın, sığallanın.

Ancaq keçən əyyamları
Qaytarmağa çalışmayın.

Həm rəqs edin, həm oynayın,
Axı biz də gənc olmuşuq.

Balbay kimi gül açmısız,
Göylərin rəngi qoy çoxalsın.
Oxuyun, həm oynayın, qızlar, 

Hər anın sevincini yaşayın.
Qocalıq gəlib çatdıracaq özünü, 

Sevməyə ümid bağlamayın.
Üstünüzü torpaq örtəcək, 

Əbədi qarlarsa sizi göməcək.
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Xalqın səxavəti barədə

Digər milliyyət və xalqların keyfiyyətlərini 
nəzərdən salmaq fikrində deyiləm. Sadəcə, 
qırğızların qeyri-adi mehribanlığı və 
mehmannəvazlığı barədə bəhs etmək istəyirəm. 
Bizim xalq qonaqları çox sevir. Yurtaya daxil 
olan hər kəsi – bəzən lap yad adamı – ən layiqli 
yerdə otuzdurur, təzə bişmiş çörəyə qonaq edirlər. 
Qırğızlar təbirincə, öz “ağ hiss”lərini ifadə etmək 
qəsdilə qonağa mütləq kumıs, ayran süzürlər, 
qarşısına qaymaq qoyurlar. Təamların bəyaz 
olması vacibdir. Hətta evə ilan sürünüb girsə də, 
ev  sahibi onu yedirtməli, ağ ayran, ya da süd 
tökməli, bununla çağrılmamış mehmana xoş 
niyyətini nümayiş etdirməlidir. Maraqlısı odur ki, 
belə hallarda ilan heç vaxt çalmır. Qırğızlarda tək-
tənha oturub yemək qəbul olunmayıb – uğur yan 
keçə bilər. Hətta belə adət mövcud imiş – sadəcə 
yoldan keçən bir adamı yurtaya dəvət edib ona 
kumıs, isti çörək vermək. Yurtanın qapısını qonaq 
üçün həmişə açıq saxlayırdılar. Yurtaya əvvəlcə 
böyüklər, arxasınca yaşca kiçiklər daxil olurdular.

Qırğız evinə gələn qonaq süfrədə hazırlanmış 
bütün təamlardan birinci çörəyi – həyatın əsasını, 
təamların tanınmış “şah”ını dadmalı idi. Çörəyi 
iki əllə qoparmaq lazımdır – bu üsulla müqəddəs 
təama ali ehtiram ifadə olunur. Bu ənənə qırğız 
ailələrində günümüzə qədər saxlanmaqdadır. Məs., 
bizim ailədə çörəyə hörmət ciddi qanun səviyyəsinə 
qaldırılıb. Atam hətta qurumuş çörək qırıntılarını 
ya çaya, ya da şorbaya tökür. Xörəklə dolu kasanı 
yalnız sağ əllə kiməsə ötürmək olar. 

Qədim çağlarda yurta sahibi qonağı və onun 
atını yeddi gün yedizdirməli idi. Vaxt bitəndən 
sonra isə qonağını hörmətlə yola salmalı, yəhərə 
oturmağa əl tutmalı idi. Ümumiyyətlə, ev sahibinin 
mehriban təbəssümü şərq mehmannəvazlığının 
mütləq atributudur. Təsadüfən yurtaya gəlmiş 
yolçu bir neçə gün orada yaşaya bilərdi və özü 
söhbət açmamış, heç kəs ondan kimliyini, haradan 
gəlib haraya getdiyini xəbər almağa cürət etməzdi. 

Hətta susqun qonağa da diqqət yetirilir, səmimi-
qəlbdən qulluq edilirdi.

 Güman ki, harada isə özgə yerdə qonağa bu 
dərəcədə hörmət-izzət göstərilən məkan tapmaq 
çətindir: qonağı dəstərxanın başında ən yaxşı 
yerdə otuzdururlar, dirsəklənməyə balış verirlər, 
qoyun ətinin ən yaxşı hissəsini qarşısına qoyurlar, 
kumısın ilk piyaləsini ona süzürlər. Ev sahibləri 
qonağın birinci içib qəlyanaltı yeməsini gözləyir, 
yalnız bundan sonra özləri təama başlayır. 

Bir hekayət nəql eləyirlər. Qədim çağlarda 
yadelli yolçular uzun səyahətdən yorulub yol 
kənarındakı yurtaya qonaq gəlirlər. Həmin 
məqamda isə ev sahibinin gözünün ağı-qarası 
yeganə oğlu ölüm ayağında can verirmiş. Lakin 
kişi qonaqların ovqatını pozmamaqdan ötrü 
dərdini heç nə ilə bildirməyibmiş. Onları böyük ağ 
yurtaya dəvət edən kişi üzügülər, xoşsima qalaraq 
qonaqlarına təam verir, asta-asta söhbətləşir, 
komuzunda şən hava çalırmış. Məqam tapan kimi 
can verən oğlu uzanmış qonşu yurtaya baş çəkir 
və uşağın artıq keçindiyini görür. Binəva atanın 
ürəyi dərdən-sitəmdən sıxılır parçalanır, lakin geri 
qayıdıb zahirən sakitliyini saxlayır. Hər şeydən 
bixəbər qonaqlar vidalaşanda ondan komuzda 
bir daha çalmağı təvəqqe edirlər. Bu dəfə komuz 
hönkürür. Diqqətlə qulaq kəsilən qonaqlar ev 
sahibinin həyatdan köçən əziz adamı üçün koşok 
(ağı) dediyini anlayırlar. “Botoy” (“Nərçə”) adlı 
bu sitəmli hava insanların yaddaşına həmişəlik 
həkk olunur. Dərddən beli bükülmüş ev sahibinə 
başsağlığı verən qonaqlar qaydanı pozmayaraq 
vidalaşıb yollarına davam edirlər. 

Bu, qırğız xalqının mehmannəvazlıq 
qanunlarına müqəddəs münasibətinin bariz 
nümunəsidir. Əcdadlarımızın ali mənəviyyatı ən 
dərdli-ələmli vəziyyətlərdə belə yolçuların ovqatını 
pozmağa, öz dərd-sərini onların üstünə tökməyə 
izin vermirdi. 

Qonaq qarşılamaq, onlara ehtiram göstərmək, 
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Xalqına igidi əzizdir, igidə Vətəni; 
Vətən hər igidinin arxasında dağ kimi durar.
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xoş arzularla yola salmaq qırğız xalqının tinətində 
təsadüfən yaranmayıb. Keçmiş əyyamlardan belə 
bir inanc dolaşır ki, evə daxil olan hər kəs səadətin 
elçisi, hətta Kıdır əkənin (Xızır) – qonaqpərvər və 
əliaçıq ev sahibinə rifah, ruzi, hər işində bərəkət 
gətirən xeyir və firavanlıq ruhu – özü ola bilər.

Qırğızların Allah tərəfindən seçilmiş bəndə 
sandığı Şabdan bahadır barədə maraqlı əfsanə var. 
Günlərin bir günü Şabdan bahadır gözəl atının 
belində, sadiq igidləri –  əshabələrinin müşayiəti 
ilə yol gedərkən, bir səfil qocaya ürcah olur. Sinli 
kişi ona qeyri-adi rica ilə xitab edir – bahadır çapar 
atını ona bağışlasın. Şabdanın igidləri qocanın misli 
görünməmiş dikbaşlığından hiddətlənərək onu 
yerində oturtmaq istəyəndə, bahadır qeyzlənmiş 
nökərlərini (döyüşçü) dayandırıb kirimişcə atdan 
düşür, atın cilovunu ahılın əlinə verir. Şabdan 
nəinki sevimli atını ahıl kişiyə verir, həm də onu 
yəhərə otuzdurur. Onda nurani kişi Şabdana 
peyğəmbərcəsinə sözlər deyir: “Qoy sənin 
alicənablığın barədə təkcə xalqın yox, qonşular da 
eşidib bilsin. Qoy şan-şövkətin intəhasız çöllərə 
yayılsın!” Bu kəlmələri dilinə gətirən qoca göz 
qırpımında qeybə çəkilir. Şaşırmış Şabdan yoluna 
piyada davam edir, fəqət yol burulanda sevimli 
çapar atını yol üstündəki ağaca bağlanmış görür. 
Həmkəndli qocalar Şabdanın başına gələn vaqiəni 
xoşbəxt əlamət kimi yozurlar. Ona rast gələn kişi 
– Kıdır əkənin özü imiş. Bahadırı sınağa çəkmək 
qərarına gələrək, qarşısında qoca yoxsul dərviş 
surətində zühur edibmiş. 

Həqiqətən, tezliklə adil və səxavətli Şabdan 
bahadır barədə şöhrət bütün köçəbə ellərə yayılır. 
Xalq arasında belə bir inam yaranır ki, Şabdan 
bahadırı sadə əcəllilərin gözünə görünməyən 
qırmızı pələng daima müşayiət edir. O pələngi yalnız 
Allahın seçilmişləri – müdriklər, peyğəmbərlər, 
qabaqcadangörənlər gözləri ilə görməyə qadirdirlər. 

Şabdan bahadır, onun alicənablığı, səxavəti 
haqqında çox əfsanələr nəql edilir. Onlardan 
birində bəhs edilir ki, müdrik Kalıqulunun yanına 
solto xanədanının nümayəndəsi Baytik gələrək 
Şabdanın başına ağıl qoymaq üçün xahişini ərz edir. 
Sən demə, Şabdan əsilzadə nəcabətini unudub, ən 
yoxsul bəndə ilə – fərq etməz, özbək, rus, yaxud 
qazax olsun – dostluq edirmiş. Baytik hesab edirdi 
ki, kübara belə davranış yaramaz, axı kölgə bütün 
manapların üstünə düşür. Kalıqulu diqqətlə şikayətə 
qulaq asıb fikrini söyləyir: “Demək, kiçik qardaşım 
Şabdan Narın, Sırdərya və Edildərya çaylarının 
üstündən atılmış möhkəm körpüyə çevrilib. Elə 
körpü ki, oradan qazax da, rus da, özbək də bir-

birinin yanına gələ bilər. Şabdan xalqları bağlayan 
qızıl körpü olub!” 

Şabdan bahadırın anası Baalı-ənənin 
hekayətlərinə əsasən, səxavət elə uşaqlıqdan onun 
oğluna xas imiş. Şabdanın cəmi üç yaşı olanda, 
xırda dostlarını evə gətirər, anasından onları 
südlə yedizdirməyi rica edərmiş. İnsansevərliyin 
heyrətamiz nümunəsi! Altı yaşı tamam olanda, 
Şabdan atası Cantay xandan sürüdən yağlı bir 
qoyun götürmək üçün izin istəyir. Təəccüblənmiş 
ata tifilin qoyunu nəyə görə istədiyini xəbər alır. 
Şabdan cavab verir ki, bir yoxsul dostunun anası 
ağır xəstələnib, isti, üzlü ət suyu içsə, sağalar. 
Cantay xan balaca oğlunun sözünü yerə sala bilmir.  

Əcdadlarımıza bəlli idi ki, yalnız səbir 
firavanlığa gətirib çıxaracaq. Onların deyimi: 
“Səbirli olsan – irəli gedərsən, səbirsiz olsan – 
rüsvay olarsan”.

Bəzi alimlər müharibələrin yaranma səbəbi 
barədə fərziyyələr irəli sürəndə, bütün dünyanı 
lərzəyə gətirmiş 11.09. 2001-ci il Nyu-York 
teraktına da istinadən, belə nəticə hasil etmişlər 
ki, bütün münaqişəli vəziyyətlərin başlıca səbəbi – 
insanın təcavüzkar xislətidir. 

Qırğız xalqının tarixi – başlıca həyat 
instinkti kimi mülayimlik təcəssümüdür. Bəli, 
qırğızların da nəsibi qanlı müharibələr olmuşdur. 
Lakin əcdadlarımız hərbi münaqişələri özləri 
qızışdırmırdılar. Məs., qədim qırğızlar uyğur 
xaqanlığını fəth etmişdi, lakin oranın xalqını 
qırmamışdı, zira təsir dairələrini genişləndirmək 
kimi təcavüzkar tələbatları yox idi. 

Daha bir misal gətirək. Ayrı-ayrı millətlərdə, 
ələlxüsus, Qafqaz xalqlarında qan ədavəti 
hökmfərmadır. Qırğızlara bağışlamaq xasdır ki, 
bununla da münaqişəyə sülh yolu ilə xitam verirlər. 
Bütün dövrlərdə qırğızlar yalnız alicənablıq və 
səbirlə düşmənlərinə qalib gəlirdilər. 

Atalar sözü əsrlərlə yaranır, cilalanır, özündə 
külleyi xalq müdrikliyini toplayır. Qırğız atalar 
sözü eynən Bibliya nəsihəti kimi səslənir: “Kimsə 
sənə daş atsa, onu qonaq elə”. Daha bir əski 
atalar sözü mövcuddur: “Ananı atanın qatilinə ərə 
ver”. Heç bir xalqda ali əxlaqi idealların genetik 
yaddaşının təcəssüm olunduğu belə nəsihət yoxdur. 
Ailənin çörəkgətirəni həlak olanda, hadisənin 
müqəssiri kun – həcmini möhtərəm ağsaqqallar 
şurasının təyin etdiyi maddi qanbahası ödəməli 
idi. Sonrakı qətllərin qarşısını alan belə ənənə, 
mehmannəvazlıq ənənəsi də daxil olmaqla kiçik və 
böyük adətlərdən toplanıb formalaşmış səxavətli 
xalqın mövcudiyyətini uzadırdı.  
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Bərabərliyə səy – həmçinin qırğızların 
genetik xasiyyətlərindən biridir. Məhz bərabərlik 
bineyi-qədimdən yaşayışın əsas prinsiplərindən 
biri hesab edilirdi. Bu mövzuda qədim qırğız 
atalar sözü bəhs edir: “Allah üçün hamı birdir”; 
“Varlının yağı varsa, kasıbın duzu”. Eyni 
zamanda, qırğız xalqı amirlərinə hörmətlə yanaşır. 
Xalqın müdrikliyinin sayəsində hökmranlar və 
xalq üşün şərəf məcəlləsi tərtib olunmuşdu. “Xan 
camaatın ürəyindəndirsə, qoy sevimli dəvəsini 
xalq yolunda kəsməyə heyfi gəlməsin”. “Amirə 
qibtə edən çoxdur, amma ona çatan olmaz. 
Hiddətlənsin, ancaq qisas almasın”. “Gün işığını 
görən donmaz, xanın gözlərini görən ac qalmaz”. 
Xalqın öz amirinə bəslədiyi böyük etimad bu 
sözlərlə ifadə olunmamışdırmı? Hökmdarın 
ləyaqətinin müdafiə olunması haqqında qırğızlar 
belə deyirdilər: “Birləşmiş camaat şahını 
incitməməlidir”. Keçmiş əyyamlarda xan mühüm 
qərar qəbul etməzdən öncə mütləq camaatı ilə 
məsləhət-məşvərət edirdi. “Camaatla məsləhət 
etmişsənsə, kəsilmiş barmaq da elə incitməz”, 
– əcdadlarımızın  dediklərindən. “Ellə gələn hər 
şey – toy-bayramdır”.

“Adam arasında ölüm də qəşəngdir” – xalq 
inamı çox məqamda əliaçıqlıq və mehmannəvazlıq 
qanunlarını müəyyənləşdirmişdir. 

Mərkəzi Asiya xalqlarının arasında 
qonaqpərvərlik qanunlarının geniş hökmfərma 
olması, hər şeydən əvvəl, keçmişdə onların 
səciyyəvi həyat şəraiti ilə bağlıdır. Hər yeni 
gəlmiş adam köçəriyə həm poçtu, həm radionu 
əvəz edirdi və buna görə çox əziz idi. Qırğızın 
yurtasına istənilən millətdən qonaq sərbəst girə 
bilərdi və hamısına ev sahibləri eyni dərəcədə 
şad idilər. Cani-dildən dəstərxan açır, əvvəlcədən 
qonaq üçün yaxşı sovqat hazırlayıb saxlayırdılar.  

Xalqımın əliaçıqlığının və 
mehmannəvazlığının humanist xarakterini 
hamının sevimlisi şair Alıkul Osmonov 
“Qonağım ol” şeirində düzgün açmışdır:

Qırğız qonağa şaddır. Xoş bir saatda, 
Gəl içəri, yoldaş! Qonağım olarsan!
Qonaq yoxdur – kədərlidir ürəyim, 
Qanıqaradır evim də yol kənarında.

Xalq yazılmamış qonaqpərvərlik qanunlarına 
çoxsaylı maraqlı mülahizə, xoş nəsihət və atalar 
sözü həsr edib. Bəziləri bu gün dillərdədir, digərləri 
unudulmaqdadır. Onlardan bəzilərini yada salmaq 
istərdim:

– Qonaqpərvər evdən çörək dadmamış getmək 
günahdır;

– Evinə qonaq girirsə, demək uğur onunla gəlir;
– Gələn yeddi nəfərdirsə, onlardan birini Allah 

göndərib;
– Qapına girən yolçunu Allah göndərib. 

Əvvəlcə onu yedizdir, sonra soruş kimdir;
– Ən ləziz yeməyini qonağın üçün saxla;
– Qonağını da yedizdir, onun atını da;
– Yaxşılıq elə, əvəzi gələcək.

Söhbət səxavətdən və bir-birinə bəslənən 
ehtiramdan düşəndə, yaddaşımda məşhur qırğız 
pəhləvanı barədə əfsanə canlanır. Günlərin bir 
günü pəhləvana bir qoca ürcah olub xəbər alır:

“Bax, pəhləvansan, tayın-bərabərin yoxdur. 
Söylə mənə, dünyada qorxduğun nədir?” Pəhləvan 
fikrə gedir: “Möhtərəm ağsaqqal, mən hətta 
Allahdan da qorxmuram. Ancaq adamların etibarını 
və hörmətini itirməkdən qorxuram. İnsanlar 
mənə şan-şövkət bəxş ediblər, ona görə onların 
qarşısında baş əyirəm”. Keçmiş zamanda qırğızlara 
dair İsveç tədqiqatçısı Sven Qedin (1865-1952) 
çox yazmışdır. Mərkəzi Asiyaya beş ekspedisiya 
ərzində alim tərəfindən qırğız xalqının tarixi, 
coğrafiyası və mənəvi mədəniyyəti barədə dəyərli 
məlumatlar toplanmışdır. “Asiyadan keçərkən” 
kitabında alim qırğızlarla görüşlərini belə təsvir 
edir: “Tədricən qırğızlara hüsn-rəğbət bəsləməyi 
öyrəndim. Onların arasında dörd ay yaşadım və 
özümü tənha hiss etmədim. Tərəddüd etmədən 
mənə mehmannəvazlıq və dostluq nümayiş 
etdirirdilər”. Alim qırğız qadınlarını ənənəvi baş 
örtüyü ələçəyə görə tanıyıb ayırd edirdi.

Bizim günlərimizə qədər əski, gözəl bir ənənə 
gəlib çıxmışdır – aşar. Zəhmət tələb edən işlər 
zamanı, məs., ev tikintisində, qohum-əqrəba və 
dostlar yığışıb evin divarlarını qaldırır, damını 
örtürlər. Aşarın mahiyyəti – yoldaşlıqdır. Son on 
ildə yüz mindən artıq paytaxt bənnaları Bişkekin 
ətrafında aşar üsulu ilə özlərinə ev inşa etmişlər. 
Mənə Qırğız Respublikasının Joqorku Keneş 
xalq nümayəndələri İclasına məhz aşar vasitəsilə 
birləşmiş seçicilər tərəfindən deputat seçilmək 
xöşbəxtliyi nəsib olub.  

Xalqın müdrikliyinə aid çox söz demək olar. 
Təbiət və məişət qanunları çox vaxt vəhdət təşkil 
etmiş, xalqın amal və ümidləri isə hadisələrin 
təbii axarına maneələr qoymamışdı. Təbiətin 
özü yoldaşlıq fədakarlığına, qarşılıqlı yardıma, 
qonaqpərvərliyə, sadədilliyə və səbrə əsaslanan sağ 
qalma qaydalarını insanlara öyrətmişdi.  
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Atalar sözü, kəlamlar, zərbi-məsəllər barədə

Xalqın əsrlər boyu cilalanmış şifahi 
kəlamlarında möhkəmlətdiyi əcdadların müdrik 
nəsihətləri sayəsində biz mənəviyyatımızı qoruyub 
saxlamışıq. Şübhəsiz, qərb ölkələrinin texniki 
sivilizasiyasının səviyyəsinə çatmağımıza hələ çox 
var və bu istiqamətdə görəcəyimiz iş irəlidədir, 
fəqət əgər hərəkatımızın bu sahəsi hələ irəlidədirsə, 
mənəvi sərvətimizi keçmişimizdən alırıq. Köçəri-
qırğızların mənəvi sivilizasiyası biz varislər üçün 
bu gün əsil müdriklik dəfinəsi, əxlaqi qaydalar 
xəzinəsidir. 

Bu gün bizim üçün çox şeyi bərpa etmək və 
miras qalmış varidatdan qənaətlə istifadə etmək 
vacibdir. Axı əfsanələrin, əsatirlərin, atalar sözünün, 
zərbül-məsəllərin əksəriyyəti, təbir caizsə, qırğız 
xalqının fəlsəfi tərcümeyi-halı, əxlaqi manifestidir.

Hər belə kəlam – xalq şüurunun dərinliklərindən 
üzə çıxarılmış və zamanla cilalanmış əsil mirvaridir:

– Pis işin üstü qırx ildən sonra da açılır; 
– Söz yarası, güllə yarasından bərk incidir;
– Sağ əlin qeyzini sol əllə sakitləşdir; 
– Təzə doğulmuş oğluna elinin vətənpərvəri 

olmaq arzula;
– Qolu güclü olan birini yıxar, biliyi güclü olan 

– minini;
– Adam haqqında sözünə görə yox, işinə görə 

danış;
– Xalça, onu toxuyanındır;
– Atı nallayırlar, eşşək ayağını qaldırır;
– İgid doğmuş xalqa zaval yoxdur;   
– Peşman olmuş başı qılınc da üzmür;
– Atanın qatili səndən əfv diləyirsə, günahından 

keç;
– Böyük sözü – azar-bezara dərmandır;
– Ağsaqqal olan evdə, səadət də var;
– İlanın pulu qəşəngdir, dişi zəhərli;
– Qul kimi işlə, şah kimi yaşa;

– Məğrurla məğrur ol – peyğəmbər oğlu deyil, 
qorxaqla qorxaq ol – atanın qulu deyil;

– Görməyəcəklər deyə, oğurluq etmə;
– Adam olan yerdə, tülkü də acından ölməz;
– Uşaqlı ev – bazar, uşaqsız ev – məzar; 
– Yaxşı adama toz da yapışmır;
– Qızıl yerdən çıxar, igid xalq arasından;
– Vətənin xoşbəxtliyi, adamın həyatından 

əzizdir;
– Böyüklərə – hörmət, kiçiklərə – izzət;
– Yeddi arxa nəslini tanımayan oğul – quldur;
– Özünü nəsildən hesab eləməyən qız, kölədir;
– Yetim ciyəsini özü kəsər;
– Torpaq haqqında pis söz demə, orada 

yatacaqsan,
Camaat haqqında pis söz demə, sənə qarğıyar;
– Necə işləmisənsə, elə dişləyəcəksən;
– Uşaqlıqdan zəhmətə qatlaşsan, səadət səni 

atmaz;
– Polad odda bərkiyir, insan işdə;
– Sərvətin atası zəhmətdir, anası – torpaq;
– Zəhmət yerdə qalmır;
– Qoyunun yağlılığı – çobandan asılıdır;
– Zəhmətkeş adam yorğunluq nədir, bilməz;
– İgidin özünə baxma, işinə bax;
– Çox bilməyin ziyanı yoxdur;
– Harada razılıq yoxdur, orada xoş gün də 

yoxdur;   
– Bircə buğda dənəsindən sıyıq bişirməzsən. 

Köçərilərin həyatı böyük keçidlə müqayisə 
olunurdu: “Böyük hara, kiçik də ora”, “Böyük 
qardaş çıxan ağacı, kiçiyi budaq-budaq gəzər”, 
“Böyük bacının tökdüklərini, kiçik bacı bir-bir 
yığar”.

Tənbəl haqqında adam arasında belə deyirlər: 
“Heç iti də yoxdur, hürsün”. Ümumiyyətlə, 
tənbəllik və zəhmətsevərlik – xalq kəlamlarının 
sevimli mövzusudur. 
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Layla 

Ulu nənələrimizin körpələrinə çaldığı laylalar 
bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Onlara 
vətənpərvərlik hissinin, doğma torpağa məhəbbətin 
inkişafına yönəldilmiş böyük tərbiyə qüvvəsi  
hopdurulmuşdur. Balacasını sakitləşdiraən ana ona 
atanın tezliklə qələbə ilə qayıdacağından, onun 
isə atasının layiqli oğlu kimi böyüməsindən və 
atasını işini davam etdirməli olacağından – xalqını 
yağılardan qorumaq borcundan oxuyurdu... Dinc 
vaxtlarda yuxuya gedən çağa böyüyəndə köməkçi 
olacağı valideynlərinin qayğıları barədə dinləyirdi: 

Lay-lay dedim, yatasan, 
İşim çoxdur, yatasan.
Axşama nə bişirim?
Atan gələcək çöldən. 

Lay-lay dedim böyü sən,
Görüm sənin işini, 
Anana kömək elə, 
Dalında dur, dağ kimi...

Eyni zamanda, laylalarda məişətin sadə, 
sevimli səhnəcikləri də öz əksini tapır:

Lay-lay dedim, oğluma, 
Ağ beşikdə yatanıma, 
Ağlama, yat, qızıl balam...
Sümükdən şirin ilik, 
Çıxardaram səninçün. 
Küçüyün Baykutan da, 
Evə gəlmək istəyir.
Onu qonaq çağıraq, 
Quyruğuna bant bağlayaq.
Üstündəki tikandan, 
Ona yal düzəldərəm.

Lay-lay, mənim ağ balam
Qoyundan papaq balam.
Qoy hamıya kifirsən,
Xoşbəxt olasan, balam.

Lay-lay, gözüm  işığı!
Göldəki qamış balam!
Uca qovağım mənim!
Arxam, dayağım mənim!

Lay-lay, Allahım mənim,
Qulun ollam mən sənin.
Dilimdən dua düşməz, 
Könlümü verrəm qurban.

Lay-lay balacam, laylam,
Ağlama, yat, balacam.
Başının üstündə duran, 
Çox ucadır, balacam.

O Allahım, köməyim, 
Sənə də dayaq, oğlum.

Əlinin bir atı var, 
Topuğunda nişan var. 
Ulduz kimi xalı var,
Başdan-başa xallıdır,
Uzun, ipək yallıdır... 
Çayda canlı su axar,
Haradasa babın var.
Hər yurtada bərk paya,
Gününün böyüyü var. 
Dəmirə – var yerdə çəkic, 
Pis adama – göydən xəbər...

Körpənin eşitdiyi ilk səda – anasının oxuduğu 
sonsuz laylalardır. Onlarda öyrədici və əyləncə, 
gerçək və nağılvari, ani keçici və əbədi hər şey 
qarışıb vəhdət təşkil edir. Vətənpərvərlik məhz 
laylalardan kök alır. 

Xalq pedaqogikasının prinsipləri “Manas” 
dastanında bariz göstərilmişdir. Balaca Manas 
dəcəllik edəndə, onu çobana şagird qismində 
verirdilər. Gələcək qəhrəman zəhmət çəkə-
çəkə laylalardan mövzu səpkidən fərqli, daha 
istiqamətləndirilmiş nəğmələri ruhuna hopdururdu. 
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Osmonov A.

Laylay 

Yat, balamsan...  hamı çoxdandır yatmış,
Ay işığı pəncərədən yüngül-yüngül süzülür.
Yuxun şirin olsun, qəşəng yuxular gör sən,

Anan yatmayacaq, ay balaca, sən yum gözünü,
Gecə aildə işıqların hamısını söndürmüş,

Doğma balam, şirin-şirin yat, yuxun qaçmasın.
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Əmək nəğmələri 

Qırğız xalqı çox musiqili xalqdır. Musiqiyə, 
mahnıya meyli köçəri həyat tərzi doğurmuşdur. 
Körpələr mahnılarla yatızdırılır, mahnılarla yol 
qısaldılır, nəğmələrlə qonaqlar əyləndirilir, nəğmə 
ilə ilk məhəbbət gəlir, mahnı ilə müharibəyə yola 
salınır, müharibədən gələn qarşılanır, son mənzilə 
aparılırdı. 

İlk xalq mahnıları həm qadınlar, həm kişilər 
tərəfidnən edilən çoban zümzümələri idi. Onlar 
uzun zülmət gecələrdə yaranmışdı – gözlərinin 
acısını almadan, kirpik-kirpik üstə çalmadan qoyun 
sürülərinin qarovulunu çəkmək lazım gəlirdi. 
Bu uzun, sürəkli mahnılar hərdən canavarları 

qorxutmaq və digər çobanları təhlükədən xəbərdar 
etməkdən ötrü qəfil hayqırtılarla müşayiət 
olunurdu. Əmək mahnı janrı geniş yayılmışdı. 
İlxıçıların arasında xüsusi sevgi ilə “Şırıldan” 
mahnısı oxunurdu. Uca dağların başında, zülmət 
gecədə tənha qalan ilxıçılar özlərini yerdən çox, 
göyə yaxın hiss edibən belə mahnılar qoşurdular:

Çöldə taxıl cücərdi,
Biz Şırıldan oxuduq.
Yaxşı darı bitəcək, 
Biz Şırıldan oxuduq.

Torobekov S.S. “Bazar” 1991 – ci il k. p. 130x140
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Yəqin ona görə bu mahnı
Hamının ürəyindəndir.
Axı burdan çox uzaqda
İlxıçılar qoşdu onu.    

Mahnı qovur yuxumuzu
Otarırıq ilxımızı.
Atlarımız sağ qalsa,
Sabah yuxumuzu
Yatıb yaxşı alacayıq. 

Bu Şırıldan mahnısı
Yaxşı söhbətimizdir.
Ata və babamız da,
Şırıldanı oxuyub.

Çörək haqqında mahnı oxunurdu:

Ay müqəddəs Baba-dehqan,
Ay əzizim Baba-dehqan, 
Gəl hirslənmə sən bizə,
Gəl qoru səpinimizi!..
Nə qızıl istərik, nə gümüş,
Varlı-hallı yaşamaqçün.
Bizə lazımdır axı nə çox?
Uşaqlar olsun qarnı tox... 

Məhsul yığımı vaxtı həmçinin iş mahnıların 
müşayiəti ilə üsulluca gedirdi:

Üyüdürük, üyüdürük,
Taxıl keçir xəlbirlərdən,
Taxıl keçir xəlbirlərdən.
Taxta təknə dolur, dolur.
Hələ çoxdur təknədə yer.
Xəmiri gör necə yoğururuq, 
Qara-qura bir qazanda.
Çörək bişir od üstündə. 
Əqrəbaya çörək çatar  
Sənə də çatar, 
mənə də çatar.

Heyvanı ayin duası oxunmadan kəsmək qəbul 
olunmamışdı, çünki bu əməl sağ qalıb yaşamaq 
üçün mərasimə tay tutulurdu:

Günün günorta çağı,
Ataya, yaradana, 
Atı qurban veririk, 
Qoyun qurban veririk.
İlahi, özün qoru,
Bəd nəzərdən, bəd gözdən.

Eşşək kimi anqırmayaq,
Öküz kimi böyürməyək.
Yaşayaq biz şad-xürrəm,
Sonra borc da qoymayaq!

Köçəri həyat tərzi qadın çoban mahnısı da 
doğurmuşdur. Bu mahnının sətirlərinin arasından 
sürüləri otaran qızların oynaq səsləri ucalır:

Yaxşı bax ha, yaxşı bax!
Gözün olsun, yaxşı bax!
Möhkəm qoru, möhkəm bax!
Gözün olsun, yaxşı bax!.. 

Mahnı təvəqqelər də səslənirdi. Göy guruldayan 
kimi qadınlar üç dəfə yurtanın başına dolanır, qaşığı 
dağarcığa döyə-döyə qışqırırdılar: 

Çevril, ay torpaq – çıxın, ay otlar!
Çevril, ay yelən – ver mənə südü!

Təzə paltar biçən qadınlar dodaqlarının altında 
zümzümə edirdilər: 

Qoy ümidim doğrulsun,
Paltarım qəşəng olsun,
Gözəl biçilsin, sadə tikilsin.
Əynimə kip otursun, 
Mənim ucuz libasım.
Kaş ki, hamının gözü, 
Yapışsın, səndə qalsın.
  
Taxıləkənlərin təbiətə xitabən öz ricaları var idi:

Külək, bizə lazımsan!
Xırmanda əs bərkdən sən!
Küləşi sovur apar,
Saxla təmiz taxılı!..

Artıq 6 ildir, Amerikanın Kaliforniya ştatından 
gitaraçı və radiojurnalist Mark Hambri Qırğızıstana 
gəlir. O, qırğız xalq mahnılarını, dastanlarını, “Manas” 
eposunun parçalarını və müxtəlif xalq melodiyalarını 
lentə alıb toplayır. Amerikan gitaraçısını dünyanın 
yarısını qət edib bura gəlməyə Bəktəmir Əginçiyevin 
xalq artisti Salamat Sadıkovanın ifasında bircə 
“Kulqun jaş” (Tərəqqi edən gənclik) mahnısı 
olmuşdur. Qırğızıstana gəlmiş Mark Hambri ölkəmizə 
aşiq olub sevmişdir. O, mütəmadi olaraq qırğız xalq 
musiqisini tədqiq etmək üçün bura gəlir və hesab edir 
ki, bu sayaq zəngin və unikal musiqi mirasını heç 
yanda tapmaq olmaz.  
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Andlar

Keçmiş əyyamlarda dostlar ağır yürüşdən əvvəl bir-biri ilə sədaqət əhd-
peymanı bağlayır, andı möhkəmlətmək üçün bir camdan su içirdilər. 

Onlardan hər birinə yaxşı əyan idi ki, andın pozulması ölümdən qorxuncdur. 
Xalq hesab edirdi ki, həyatın atası – Günəşdir, anası – Torpaq, qanı – Su, ruhu – 
Havadır. 

Andını pozan insan özü özünü bu sözlərlə lənətləməli idi:

– Qoy məni sonsuz səma cəzalandırsın!
– Qoy məni məhsuldar torpaq cəzalandırsın!
– Qoy məni müqəddəs cümə cəzalandırsın!
– Qoy məni dibsiz qəbir cəzalandırsın!
– Qoy ən müqəddəs şeylərimdən məhrum olum!
– Qoy məni Tenir-Too dağları və Manasın ruhu cəzalandırsın!
– Qoy bu zülmət gecədən sağ çıxmayım!
– Qoy günün doğmasını görməyim!
– Qoy günün batmasını görməyim!
– Qoy hər şeyə ay şahid dursun!
– Qoy məni dogma torpağımın duzu cəzalandırsın!

Manasın döyüşçüləri yürüşdən əvvəl bu sayaq and içirdilər: 

Andı pozana Göy Səmanın
Açılmış sonsuzluğu cəza kəssin,
Qara Torpağın tüklü sinəsi, 
Andı pozanı cəzalandırsın, 
Qoy isti qanı yerə tökülsün!  

Məsləkdaşlar bir-birinə belə and içirdilər: “Ölsək, bir çalada ölərik. Sağ 
qalsaq, sonradan bizi təpənin başında hörmətlə dəfn edərlər!”

Ola bilsin, çoxları 1993-1996-cı illəri xatırlayır. O illərin kədərli şöhrəti həmin 
dövrdə çağırışçıların çoxunun hərbi hissələrdən fərariliyi ilə yadda qalmışdı. 
Mətbuatın yaydığı məlumatlara isnadən, yalnız üç il müddətində üç yüzdən artıq 
əsgər qırğız ordusundan fərarilik etmişdi. Sonradan bəlli olmuşdu ki, bu əsgərlər 
Talas bölgəsindən savayı respublikanın bütün yerlərindən gəlmiş sakinlər idi. 
Məlum olmuşdu ki, Talasdan gələn çağırışçılar hərbi hissəyə göndərilməzdən 
əvvəl Səxavətli Manasın gümbəzi önündə hərbi borclarını ləyaqətlə yerinə 
yetirəcəkləri barədə and içmişlər. Onlar qanundan deyil, Manasın ruhunun andını 
pozacaqları təqdirdə, cəzalandırılacaqlarından qorxmuşdular.    Bu ayinin ənənəyə 
çevrilməsi pis olmazdı. Belə mərasimlərin çağırışçılar üçün təşkil edilməsi əsil 
vətənpərvərlik hissinin aşılanması üçün zəruridir. 
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Lənətlər baqda

Qırğızlar üç lənəti ən qorxunc sayırlar: 
valideynlərin lənətini, şikəstin lənətini və 
millətin lənətini. Hətta xalq arasında deyim var: 
müharibəyə getmək daha yaxşıdır, Allah verər, sağ 
qayıdarsan, amma Allah eləməsin, başına lənət-
qarğış töksünlər!

Valideyn qarğışı haqqında əfsanə var. Bir 
ailədə valideynlərinin ümidlərini doğrultmayan 
beş oğul var imiş. Onılar hər gün Tenqrinin 
prinsiplərinin əleyhinə gedən əməllər törədərmişlər: 
həmkəndlilərin mal-davarını oğurlayar, hətta körpə 
uşaqlı ailələrə belə rəhm etməzmişlər. İş o yerə çatır 
ki, valideynlərinin də heyvanını həyətdən qovub 
aparırlar. Ata-ana hiddətlə onları qarğıyıb daşürəkli 

adlandırırlar. Söz ağızlarından çıxıb qurtarmamış, 
oğullar daşa dönüb yerə pərçimlənirlər. İndinin 
özündə də Talasda Beş-Daş adlı məkan var. Orada 
daşürəkli  oğulların daşürəkliliyinə abidə hələ də 
ucalmaqdadır.

O zamandan bəri xalq arasında söz-söhbət 
gəzib-dolaşır ki, valideyn qarğışından güclü və 
qorxunc heç nə yoxdur. Hətta təsdiqləyənlər var ki, 
qarğış yeddi arxa nəslə təsir edir. Xalqın müdrik, 
möhtərəm ağsaqqalının ağzından çıxan qarğışının 
bundan az qorxulu olmadığı da yaxşı məlumdur. 

İndiyəcən belə inanc bəllidir ki, ata-anasını 
incidənə anasının müqəddəs südü haram olur; 
özündən böyüyü, möhtərəm şəxsi incidənə doğma 

İlyina L. A. “Qara gün” seriyasından İntiqam 1964-cü il

88



torpağın müqəddəs duzu qarğış tökür; əcdadlarının 
ruhu barədə bihörmət danışan adam binəsibə, 
yainki köləyə çevrilir. Hərgah peşman olub üzr 
istəyirdisə, boynuna tatarı salırdılar, belə deyirdi: 
“Əcdadlarımın ruhu, günahımdan keç, bağışla, 
doğma torpaq, bağışla, doğmalarım, bağışlayın, 
sizin qulunuz ollam!”   

Mənim kəndimdə bokonçu var. Onun nəslində 
heyvanları ağına-bozuna baxmadan ovlayan bir 
qana həris ovçu var imiş. Deyilənə görə, bunun 
ucbatından vəhşi dağ qoçu (arxar) kişiyə qarğış 
töküb. Neçə nəsildir, bu sülbün kişiləri ya faciəvi 
şəkildə həlak olurlar, ya da özlərini öldürürlər. 

Sibirə sürgündən qayıdan Toktoqul Satılqanov 
deyişmələrin birində akın Korqooldan öz ünvanına 
yaman sözlər eşidir. Akın deyirmiş ki, Toktoqul 
katorqada donuz əti yeyirmiş. Bu da müsəlmanlar 
üçün bağışlanmaz günahdır. İncimiş Toktoqul 

Korqoolu qarğayıb bundan sonra ömründə 
xoşbəxtlik nədir, bilməsin, deyibmiş. Qocalar 
danışırdılar ki, Toktoqulun qorxunc qarğışı 
Korqoolu tutmuşdu.  

Qarğışın müdhiş qüvvəsini açan daha bir 
əfsanə yaşayır. Qədim əyyamlarda iki ovçu 
yaşayırmış – Karamırza və Asan. Günlərin bir 
günü Narında yerləşən Alamışık meşələrində ova 
çıxmış kişilər otlayan maralların arasında əliuşaqlı 
buynuzlu bir qadın görürlər. İri, yağlı bir maralı 
nişana götürən ovçular onu vurmaq qərarına 
gəlirlər. Atəş açılır, ardınca uşaq fəryadı eşidilir. 
Bəlli olur ki, ovçular qadının yanında oynaqlayan 
uşağı vurublar. Buynuzlu qadın elə qarğış tökür ki, 
sonradan hamısı tutur: “Karamırzanın nəsli üçüncü 
arxada kəsilsin. Asanın nəsli yüzə çatmasın, çatsa 
da payıza qalmasın!” Qırğızlar deyirlər: “Özündən 
qabaq, sözə qulaq as”. 

Çoxmarov S. “Minas” eposuna ill. “Hücumdan sonra” 1989- cu il. 51,5x74,5
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Ağılar

Ağılar. Qırğızlar onlardan heç vaxt 
ayrılmamışlar. O dünyaya köçənləri həmişə xüsusi 
nəğmələr – koşoklarla yola salırlar. 

Ağıçı qadınların qəribə sənəti barədə xalq 
deyir: “Oxuyanın hərəkətlərinə loğaz qoşulmur”.

Bineyi-qədimdən qorunub saxlanmış kəndli 
arvadının ağısı:

Səninlə xoşbəxt idim,
Pislik nədir, bilməzdim. 
Evim yandı, çıxdı əldən,
Nəyi qaldı? Külü qaldı.
Əlin-qolun güclü idi,
Qılçaların uzun idi.
 Arvadını oxşadığın, 
Dillərin nə şirin idi.
Sözlərin nə kamallıydı.
Ailimizdə yüz araba,
Ən deyən, ən güləndin. 
Nəyin vardı, gizlətmirdin, 
Verən əlin istəmirdi.
Buğda, arpa səpərdin, 
Qürubacan çöldə sən.
Kətmənin şütüyürdü, 
Tənbəllik bilməyənim...  

Əski çağlardan iki növ koşok mövcud 
olmuşdur: toy və dəfn koşoku. Toy koşoku gəlinin 
anası və rəfiqələri tərəfindən ifa olunur və yad evə 
qədəm basan gəlinə çoxsaylı öyüdlərlə müşayiət 
edilirdi. 

Dəfn ağı-oxşamaları da qadınlar tərəfindən 
bəstələnirdi. Onlar mərhumun şərəfinə oxunan 
qısa lirik əsərlərdir. Ölkənin yalnız ayrı-ayrı 
bölgələrində, xüsusilə cənubda qalmış toy 
koşokundan fərqli olaraq, yas ağıları indi də oxunur. 

Ölən adam üçün ağı deyən koşokçu – ağıçının 
yaradıcılığı qədim çağlarda yaranmış faciəli 
nəğmələrlə eyni zaman kəsiyinə düşür. Ağıçı 
qadınlara koşokçular deyirlər. Bunlar mərhumun 
qohumlarının kəfn-dəfn günü dəvət etdikləri 

və onların dərdinin dərinliyini mahnılarla ifadə 
edən, bu fani dünyanı tərk etmiş mərhumun yaxşı 
xasiyyətlərini açıb göstərən peşəkar ağıçılardır. 
Koşokçular onun insansevərliyini, nailiyyətlərini, 
doğmalara və yaxınlara həlim yanaşmasını və b. 
müsbət cəhətlərini vəsf edə bilərlər. Hərgah ağıçı 
koşokun şairanə və məzmunlu mətnini yaxşı tərtib 
edib oxşaya bilsə, onun haqqında deyirlər: “Yaxşı 
ağladı”.

Ay doğmam, parlaq ulduz axdı,
Qırğızların şahini qoydu bizi.
Dağlarda ilxının say-hesabı yox, 
Arqımaklar, qaçağanlar...
Uşağın hələ balacadır, 
Onları bükə bilməz, 
Ruhumu cəhənnəmə salma, 
Qoyma, özünlə apar!
Ay batdı, gecə düşdü.
Şərəfin yayılmışdı hər yana,
Qırğızların saysız-hesabsız nəsli, 
Gücsüzlədi, boyun əydi taleyə...
Köçəbə ellərin – qırğızların
Yaman çoxdurlar,
 Səni əbəs yerə axtaracaqlar,
Yavaşca səngiyib soyuyacaqlar.
Qalmış dulun sakitləşmir heç cürə, 
İndən belə halı necə olacaq?..
   “Manas” dastanından

Dul qadının koşoku:
Qaçağanın belində çapırdın,
Həmişə tüklü kürk geyinirdin.
Qaçağanın beli boş qalıb sənsiz, 
Kürkün tənhadır, qalıb sənsiz.  

Xalq arasında Ormon xanın dulu Ulbalının 
koşoku da geniş yayılmışdır: 

Ərim Ormon xan aslanıydı
Dağların, aslanıydı çöllərin, 
Ölməz hünəri nəsillərə qaldı, getdi.   
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Aytış (mahnı yarışı) 

Qırğız və qazax xalqlarının səciyyəvi milli 
ənənəsindən – aytışdan söz açmamaq mümkün 
deyil. Aytış – bədiyyəçi-akınların deyişməsidir. 

Aytış – yalnız kütləvi yerlərdə, böyük xalq 
şənlikləri zamanı keçirilən müğənnilərin yarışı, 
akınların bədahətən söz qoşmalarının zirvə 
məqamıdır. Akınlar sinədən mahnı qoşur və 
yerindəcə onları ifa edirlər. Onlar dinləyiciləri öz 
şairlik istedadları, hazırcavablıqları, iti atmacaları, 
hamıya yaxın mövzulara toxunan zarafatları ilə 
maraqlandırıb cəlb etməyə cəhd göstərirlər. Bu 
hər akının “rəqib”i üzərində üstünlüyünü nümayiş 
etdirməyə çalışan mahnı mücadiləsidir. 

Maraqlıdır ki, məhz aytış qırğız dilinin 
təkamülündə və formalaşmasında mühüm rol 
oynamışdır. Bu günə qədər aytış milli mədəniyyətin 
ən sevimli növlərinə aid edilir. Hal-hazırda aytış 
yeni məzmunla zənginləşmiş, müasir inkişaf 
yolunu tutmuş və gənc nəslin populyar mahnı-
nəzm janrına çevrilmişdir. 

Qırğızlar heyrətamiz dərəcədə bədiyyə 
istedadına malikdirlər. XIX əsrin sonunda bizim 
dağlıq diyarımıza təşrif buyurmuş bir rus səyyahı 
təəccüblə qırğızların şeirlə danışmaq, bu zaman 
iti kəskinliklə atalar sözünü və zərbül-məsəlləri 
məqamında işlətmək bacarığı barədə yazırdı.

Yaxşı bədahətən söz deyənləri xalq arasında 
tokmo-akın – şair-bədiyyəçi adlandırırlar. 
Qabiliyyətli tokmo-akın həmişə hər evdə göz 
üstündə saxlanan qonaqdır.

Sinədəftər bədiyyəçilərin adları doğma 
obaların hüdudlarından çox-çox uzaqlara yayılır. 
Ziyafətlərdə və əsilzadələrin hüzr məclislərində 
onlar ən möhtərəm qonaq kimi qarşılanır və ev 
sahibinin xüsusi hüsn-rəğbətini, məclisdəkilərin 
hamısının hörmətini qazanırdı. 

Bu günün özündə də qırğız aillərində qafiyəli 
misraları muncuq kimi süzülüb düzülən, sətir-
sətir bədahətən söz deyən insanlara tez-tez rast 
gəlinir. Onların istedadı hüdudsuzdur, istənilən 
vəziyyətdə qafiyə tutub söz qoşmağa qabildirlər. 
Elə tokmo-akınlar olub ki, yarım gün ərzində 
bir dəqiqə dayanmadan, ev sahibini tərifləyərək 
yurtanın dəbdəbəli təchizatı barədə sərasər nəzmlə 
mədhiyyələr oxumuşlar.

Hələ 1876-cı ildə adlı-sanlı etnoqraf 
A.A.Divayevin yazdıqlarından: “Qırğızların və 
qazaxların köçəri və azad həyatına diqqət yetirəndə, 
tezliklə əminlik hasil etdim ki, bu xalqlar hədsiz 
maraqlı, elmi cəhətdən dəyərli etnosa malikdirlər 
və bütöv poemaları, olmuş hadisələri, əfsanələri 
əzbərdən bilən, neçə-neçə həddən ziyadə istedadlı 
sinədəftər bədiyyəçiləri, müğənniləri, çalğıçıları, 
raviləri ilə fəxarət duya bilərlər...”

Qırğız xalqının istedadlı nümayəndələri əsil 
həyat həqiqətini şan-şöhrətdə deyil, – hərçənd, şan-
şövkətdən də imtina etmirdilər – ənənələrin davam 
edilməsində, mənəvi dəyərlərin zənginləşməsində, 
xalqın əbədi ruhunun – milli mədəniyyətin 
inkişafında görürdülər...

92



Amankojoyev K. “Akının nəğməsi” 1964-cü il, kətan, yağlı boya, 87 x 112

Dilin gözəlliyi – atalar sözüdür, 
İgidin yaraşığı – saqqalı; 

Nitq – zərbül-məsəllə gözəlləşir.  
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XALQ: 

ADƏTLƏR, 
ƏNƏNƏLƏR, 

MİLLİ OYUNLAR
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Toylar haqqında 

Hər xalqın əsrlər boyu qaydaya-qəlibə salınıb 
oturuşmuş adətləri, ayinləri və ənənələri var 
ki, onlardan milliyyətin cəmi həyat fəlsəfəsini, 
mentallığını, mənəviyyatını asanlıqla oxumaq olar. 
Əcdadlarımızda təsadüfi heç nə yoxdur, ələlxüsus, 
ənənələri nəzərdə tuturuqsa. Bu səpkidən həyat 
dərəcəli mühüm ayinlərin keçirilmə ənənəsi 
xüsusən maraq kəsb edir. Məs., qırğızların toy 
adətlərindən söz açım.

Bir qayda olaraq, cavanları yaxın qohum-
əqrəba tanış edir. Görüşlər qayın arvadının ayıq 
baxışları altında keçir. Gənclər sevgilərini əhd-
peyman və sevgi məktubları ilə bildirirlər:

Bil, kağız ürəyimin qılafıdır,
Bil, mürəkkəb qəlbimin qanıdır,
Namədə əlimin yazdıqları, 
Yaralı könlümün izləridir.

Bu ənənəni qırğız atalar sözü tam dəqiqliklə 
təsvir edir: “Buğdanın gedəcəyi yer –dəyirmandır. 
Gəlinin gedəcəyi yer – adaxlısının evi”.

Qırğızların toy ənənələri islamaqədərki 
inanclardan qaynaqlanır və bir neçə mərhələdən 
ibarətdir: elçilik, nişan, toy, gəlinin ər evinə 
köçməsi. Toyun mütləq şərti kalımdır – başlıq. 
Sovet dövründə kalımı keçmişin ziyanlı qalığı 
kimi damğalamış, adətin özünü isə təhrif edilmiş 
şəkildə izah etmişdilər. Əslində, kalım – gəlinin 
valideynlərinə özünəməxsus minnətdarlıq, habelə 
qızını yad ailəyə verən ata-anaya sosial müavinət 
rolunu oynayırdı. Bundan əlavə, qızın bundan 
sonra taleyini həmişəlik bağlayacaq evin maliyyə 
imkanlarını nümayiş etdirirdi. Adətə görə, gəlini 
vida mahnıları ilə yola salırdılar. 

“Gəlinin xalasının vida mahnısı” “qarşılıqlı 
sovqatlar”ın maraqlı sadalanmasını nümayiş 
etdirir:

Zərif yun verdik sən əvəzi, 
Tülkü kürkü verdik həm də.

Əvəzində aldıq nərçə,
At da aldıq, həm qoşqu da,
Qayınatan qoyun verdi, 
Üstəlik də dana verdi. 
Sənə ipək aldıq bəzəkli, 
İpəkdən üç parça idi,
Carkənd parçası da gəldi... 

Gəlini köçürüb yola salma mərasimində qızın 
anası və bacıları oğlanın ata-anası eşitsin deyə, 
ucadan qızın yaxşı keyfiyyətlərini tərənnüm edən 
mahnı oxuyurlar. Gəlinin anası ona öyüd-nəsihət 
verir:

Yurtada ocaq yandıranda, 
Elə yandır, qızım, tüstüləməsin.
Yaman sözlər eşidəndə, 
Gülər üzlə bağışla.
Qayınatan girəndə yurtaya, 
Qızım, baş əy ona, salamla,
Qayınanan girəndə yurtaya, 
Dur ayağa, qızım, kömək et ona. 

Ananın qızını böyük həyata ötürən toy 
mahnısında çox vaxt əsrlərdən süzülüb gəlmiş 
kədərli həyat müdrikliyi əksini tapır:

Sevimli ərlə, ya yaman ərlə,
Kim olsa, ona qulluq edirik.
Yaxşıdır, pisdir, sözünü eşit, 
İnan, eşitməsən, lap pis olar.  
Ər – evin sahibi, ona boyun əy,
Qonaq gələndə, üzünə gül sən. 
Varlıdır, kasıbdır, fərq eləməz
Mis samovarda çayını qoy sən...
Qızın qayın arvadları isə belə oxuyurlar:
Qızılını, tənəsini tax üstünə, 
Doğma qızın kimi qəbul eylə.
Oğlana isə belə xitab olunur:
Ay adaxlı, əymə cavan qamışı ,
Cavan arvadına hörmət eylə...
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Qayınarvadının ərə gedən qayınxatınına xitabla mahnısı:

Qız, yaxşı ailəyə düşürsən, 
Allah xoşbəxt eyləsin.
Qız, adaxlın göyçəkdir, göyçək,
Allah qızıl beşiyini versin...
Gənc ər-arvada arzulanan bəxtəvərliklər:
Ocağınız sönməsin, 
Sevginizi qoruyun. 
Beşiyiniz qızıl olsun, 
Evdə qoşa qarıyın.
Başınızda oğul-uşaq, 
Eviniz də min budaq,
Otlaqda, örüşdə sakit-sakit,
Sürünüz otlasın sizin.  

Ata evindən köçən qız xırda güzgü, burun yaylığı, ətir, daraq götürür 
ki, baldızlarına paylasın. Bəxşişlərini verərkən sanki ərinin evinə xoş 
niyyətlə, xoşbəxtliyə ümidlə, qohum-əqrəbasına sevgi ilə gəldiyinə 
eyham vurur.

Cehizi qız anası hazırlayır. Hər cehizin mütləq əşyası – əllə toxunmuş 
keçə xalçalar şırdak, ala-kiyiz, tuş-kiyizlər – habelə əllə tikilmiş divar 
xalçaları və balışlardır. Hər ana qızının cehizinə qəlbinin bir parçasını, 
məhəbbətini, incəliyini qoyur, ona görə cehiz əşyaları ailə xatirələri kimi 
qorunur. Sonradan onlar miras kimi qıza, nəvəyə, nəticəyə və s. ötürülə 
bilər. Bu ənənədə münasibətlərin və sənətin sirlərinin varisliyi özünü 
ehtiva edir. Belə təkrarolunmaz əşyalar özünəməxsus ailə xatirələridir. 

Evə daxil olmazdan əvvəl təzə gəlin evə təzim etməlidir, yalnız 
bundan sonra onun başına ağ örpək salırlar. 

Təzəgəlin adaxlısının evinə daxil olanda, kandarda ayaq saxlayır. 
Evin ən böyüyü – nənə, ana – təmiz su dolu fincanı qızın başına 
dolandırır, bu zaman tilsimli lövhlər oxuyur ki, qız evdə yaxşı gəlin və 
ərinə müti arvad olsun. Sonra təzə gəlini hər bir gələcəyin qayınanasında 
olan arakəsmənin – koşoqonun arxasına otuzdururlar. Koşoqo həmçinin 
əvvəlcədən hazırlanaraq sandıqda öz məqamını gözləyir. 

Gəlin oturan otağa kişilərin daxil olmasına izin yoxdur. Qadınlar 
yalnız təzə gəlinə baxmağa, yaylıq bağışlamağa, xoş söz deməyə görə 
otağa girirlər. Təzə gəlin onların hamısına, ələlxüsus, yaşca böyük 
olanlara baş əyməli, qadınlar isə çoxlu uşaq, topdağıtmaz ev təsərrüfatı, 
çoxlu heyvanat arzulamalıdırlar. “Aldındı bala bassın, artındı mal 
bassın!”; “Koşoqonor koqorsun!”.

Ardınca nikah – nike kıyuu – keçirilir. Kəbin müsəlman adətlərinin 
qanunlarına əsasən kəsilir. Molla Qurandan izdivac üçün lazımi surəni 
oxuyur, gənclərin nikaha girməyə razılığını alır, kəbini kəsib şahidlərin 
yanında möhkəmləndirir. Elə həmin gündə oğlanın valideynləri 
tərəfindən cavanların kirvəsi təyin olunur. 

Qız övladı – bir qonaqdır;
Qız – bir kəsilmiş tikədir.
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Körpənin doğuluşu, ad seçimi

İnsanın doğuluşu, bütün 
dünyada olduğu kimi bizim də 
xalqımızda bir çox əski ayin və 
ənənələrlə nurlanır. Bu ənənələr 
hal-hazırda müasirlərimiz 
tərəfindən də əziz tutulur, onlara 
ehtiram göstərilir. Elə ekzotikləri 
var ki, ayrı heç yanda qarşıma 
çıxmayıb. Məs., çağanı ananın 
sinəsinə salmazdan əvvəl ağzına 
bircə tikə ərinmiş yağ qoyurlar 
ki, balacanın sonrakı həyatı o yağ 
parçası kimi şirin olsun, ömür 
yolu isə hamar getsin. Yalnız 
bu prosedurdan sonra ana uşağı 
əmizdirməyə başlayır. 

Ana südü yəqin bütün insanlar kimi, qırğız 
üçün müqəddəsdir və insan ömrü boyu əlindən 
gələni etməlidir ki, ananın südü halal olsun.

Belə inanc var ki, körpə yuxuda gülümsəyirsə, 
qoruyucu-mələk yuxusuna girib, yarıörtülü gözlə 
yatırsa, qismətinə göyçək qızla evlənmək yazılıb...

Qırğız laylaları, bir qayda olaraq, çox lirik 
və həlimdir və əksərən, ətraf dünya haqqında 
bəhs edir, sanki balaca insancığazı quşlarla və 
heyvanlarla: bülbüllərlə, bildirçinlərlə, durnalarla, 
sərçələrlə, çəpişlə, nərçə ilə görüşə hazırlayır... 
Laylalarda uşaqlardan canlı aləmə ehtiyatla, ehmal, 
məhəbbətlə yanaşmağı xahiş edirlər ki, gözəl quşlar 
daima insanların yanına uçub gəlsin, heyvanlar isə 
hürkmədən yaxınlaşsınlar...  

Ümumiyyətlə, qırğızlara heyvan balalarına 
riqqətlə yanaşmaq xasdır. Təsadüfi deyil ki, 
nəvazişlə övladlarımızı belə adlarla çağırırıq: 
qulunum (dayça), botom – nərçə.  

Qırğızlar qədimdən körpəyə ad seçiminə böyük 
məsuliyyətlə yanaşmışlar. Hesab olunur ki, düzgün 
seçilmiş isimdən uşağın taleyi çox asılıdır. 

Müsəlman adətinə görə uşağa adı nəsildə ən 
möhtərəm şəxs üç dəfə “Allahu-əkbər” deyərək 
verir. Bunu deyərkən, həmin şəxs sanki Xaliqi 

məlumatlandırır ki, dünyada belə 
ismi-şəriflə insan zahir olub və 
onun üçün Yaradandan mərhəmət, 
nüsrət diləyir. 

Çağanın valideynləri üçün 
ad verimi çox məsuliyyətli 
missiyadır, çünki ata-ana körpə ilə 
əlaqədar gələcəyə böyük arzular, 
ümidlər bəsləyir. Bəzən körpəyə 
adı anadan olmamış verirlər, ancaq 
bu nadir hallarda vaqe olur. Belə 
vaxtından əvvəl advermə bata 
– nəsildəki ən möhtərəm ixtiyar 
qocadan xeyir-dua və xoş arzular 
almaq niyyətini güdür. Məs., 

“Manas” dastanında Manasın yoldaşı Kanıkey 
Koşoyun ricası ilə oğlu hələ boyunda olarkən onu 
Semetey adlandırmışdı. Bu qədim ənənə hələ də 
yaşamaqdadır. Çağanın adına xeyir-dua verilməsi 
çox mühüm iş hesab olunur. 

Yeri gəlmişkə, xoş bir ənənə barədə kəlmə 
kəsmək istərdim. Hərgah ən yaxın qohumların 
övladı olmursa, çox vaxt qırğızlar o ailəyə öz 
övladlarından birini verirlər və əmin olurlar ki, 
uşaq həmin ailədə sevimli və xoşbəxt yaşayacaq. 

Ölkəmizdə tanınmış və möhtərəm xalq yazıçısı 
Keneş Jusupov ibrətamiz bir söhbət edirdi ki, çox 
məşhur bir kişinin gözünün ağının-qarası, savadlı, 
ağıllı-kamallı yeganə oğlu tədricən içkiyə qurşanır, 
sonda lap yolunu itirir. Tanış ağsaqqallardan biri 
ailəyə məsləhət görür ki, ola bilsin, oğlanın adla 
bəxti gətirməyib və nə qədər gec deyil, ona ayrı, 
daha alicənab ad vermək və ada xeyir-dua almaq 
qəsdilə qonaq çağırmaq, qoyun kəsmək lazımdır. 
Yolunu azmış oğul uzun müddət bu niyyətə əks 
çıxır, lakin nəticədə, nənə oğlanı yola gətirməyi 
bacarır: bəlkə Allah bəxtini verər? Ağsaqqalları 
dəvət edirlər, kiçik ziyafət qururlar, qonaqlar 
hamılıqla yeni adı bəyənir... Həqiqətən, tezliklə 
oğlan spirtli içki qəbul etməyi azaldıb tərkidir, haqq 
yoluna gəlir, arvadı ilə barışır, ailəsinə qayıdır.
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Belə olur ki, çağaya adı məhz həmin gün evə 
ilk daxil olan şəxsin şərəfinə verirlər. Bu gün hələ 
b.e.ə. V əsrdə mövcud olmuş çox qədim adlara 
təsadüf olunur. Məs., Turan, Kaqan, Tegin, Bars...  

Atantay, Joomart (comərd, səxavətli) 
adlarını ən mehriban körpələrə verirlər. Belə 
əhvalat söyləyirlər ki, bir qadın balacasının süd 
yeməkdən imtina etməsindən narahat olubmuş. 
Uşaq qətiyyən anasının sinəsinə yaxın düşmürdü. 
O zaman müdrik bir adam qadına yad çağanı, bir 
ac yetimi doyuzdurmağı məsləhət bilir. Qadın 
yad balacanı yedizdirdikdən sonra öz çağası tam 
sakitliklə südünü yeməyə başlayır. Digər balacanı 
isə ac quşları görəndə həmişə ağlamaq tuturmuş... 
Çağaların xeyirxah qəlblə anadan olmasına çoxlu 
misal gətirmək olar. Qırğızlar bu cür balacalara 
Atantay, Joomart və b. adları verirlər. 

Çox vaxt çağaya ad verəndə, sanki ətraf aləmi 

peşkəş edirlər: Kolbəy – göl sahibi, Taalaybəy 
– xoşbəxtlik  sahibi... Uzağa getməyəcəyəm. 
Özümün iki qızım, iki oğlum var. Hələ xırdadırlar: 
böyük qızım Kanayımın yeddi yaşı, ortancıl oğlum 
Elimbəyin dörd yaşı var. Ancaq oğlan yaşına görə 
yetərincə kamallı uşaqdır. Bir dəfə onu özümlə 
İssık-Kula istirahətə aparmışdım. Sahildə gəzişir, 
söhbətləşirdik. Uşağın bacılarının, kiçik qaqaşının 
adlarının mənasını, nəyin kimə mənsub olmasını 
orijinallıqla “açmağına” mat-məəttəl qaldım:

“Ay – göydəki aydır, demək ay Kanayıma 
məxsusdur. Kun – günəşdir, ona görə günəşin 
sahibəsi Kunayımdır. Dağlar – Tenirbəyindir. 
Anamız Şatquldur – güllərin hamısı ananındır. 
Mən isə Elimbəyəm , demək bütün xalq mənimdir. 
Axı el – millətdir...”

Bax biz beləcə təbiətin başlıca sərvətini 
mənimsəmişik!     

İlyina L.A. Analıq silsiləsindən “Səadət” (Sevinc) 1967-ci il, Bişkek, linoqravür, 90 x 50
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Bəzi əlamətlər, məişət ənənələri və bayramlar haqqında

Suyunçuloo – hamıdan birinci gətirəndə 
müqabilində muştuluq alınan xoş xəbər. Körpə 
anadan olanda, bu barədə ilk məlumat alan 
şəxs qohum-əqrəbaya xəbər gətirir və əvəzində 
muştuluq alır.   

Suyunçu – qohumun evliliyi, yaxud özgə yaxşı 
xəbər müqabilində alınan sovqatdır. Məs., Manasın 
atası – Jakıp oğlunun anadan olmasını eşidəındə, 
bu gözəl ismarıcı gətirən şəxsə bir kurcun (xurcun) 
qızıl vermişdi. 

Jentek – körpənin anadan olması münasibətilə 
verilən ziyafət. Uşaq doğulan yurtada süfrə açırlar 
ki, qonaqlar balacaya baxsınlar və bu münasibətlə 
hazırlanan təamlardan dadsınlar. Yurta sahibi 
sevincini qonaqlarla bölüşür ki, yeni insanın gəlişi 
ilk gündən cahanı sevindirə bilsin.

Beşikke saluu – çağanın ilk dəfə beşiyə 
qoyulması. Beşiyi və bütün lazımi ləvazimatı ana 
tərəfdən nənə bağışlayır.

Beşiyi ardıc tüstüsü ilə pak edir, çağaya şirin 
yuxu, cansağlığı və müdriklik arzulayırlar. Bu 
ayinin şahidləri evə əlidolu gələn qohum-əqrəba 
olur. Balacanı beşiyə ilk dəfə qoymaq çoxlu övladı 
və nəvə-nəticəsi olan möhtərəm ağbirçəyə həvalə 
olunur. Bu zaman qadın belə sözlər deyir: “Ana 
beşik, möhkəm dayan. Umay-ənə, çağaya sakit 
yuxu ver”.

“Yeddi” rəqəmi nəinki qırğızlar, külleyi 
müsəlmanlar üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 7 – 
müqəddəs sayılır, zira həftədə 7 gün var, asimanda 
7 ən parlaq ulduz var, yerin 7 qatı var, hava 7 
atmosferdən ibarətdir. Ona görə çağanı beşikdə 
7 nazik örtüklə örtür, hərəsi üçün ayrıca xüsusi 
sözlər deyir, arzular diləyirlər. Beşiyin başını, ayaq 
hissəsini ərinmiş yağla yağlayırlar, uşağa bəxtəvər 
uşaqlıq istəyirlər. Mərasim bitəndən sonra çağanın 
anası baş əyir və ağbirçəklərin xeyir-duasını alır. 
Bu münasibətlə çağanın valideynləri kiçik ziyafət 
qurur və dəvət olunan qonaqlara şirniyyat və 
boorsok (yağda qızardılmış xəmir) paylayır. 

Beşik çox bərk oduncaqlı ağacdan yonulur, 
adətən, ardıcdan, palıddan, küknardan. Ona görə 
nəsildən nəslə ötürülə bilir. Hərgah beşik layiqli 
insana mənsub olmuşsa, hər ana körpəsini o beşiyə 
qoymağı şərəf sanır. 

Korunduk – “koruu” – görmək, baxmaq 
felindən. Qırxı çıxmış çağanı, gəlini, bəyi ilk dəfə 
görəndə xoş niyyəti, xeyirli arzunu bildirmək üçün 
təqdim olunan peşkəş.

 Tuşoo kesuu – körpənin ilk sərbəst addımına 
həsr olunmuş bayram. Bayramda təzə-təzə gəzməyə 
başlayan balacanın qılçalarında rəmzi  “kəndirləri 
kəsirlər”. Uşağın qılçalarını nazik kəndirlə 
kəndirləyirlər və balacanı bir az aralıda dayanmış 
uşaqların dəstəsinin qarşısında saxlayırlar. 
Böyüklərin işarəsi ilə körpəyə qaçıb ilk çatan və 
kəndiri kəsən uşaq bəxşiş alır. Belə özünəməxsus 
yarışda böyüklər də iştirak edir və ərməğan alır. 
Həmin gün böyük ailə bayramı təşkil olunur. 
Keçmişdə ən sürətli yarışmaçıya qırmanc peşkəş 
olunurdu. Hesab edilir ki, kəndirləri kəsəndən 
sonra uşaq daha arxayın, yıxılmadan gəzməyə 
başlayır. Ona xeyir-dua verirlər ki, həyat yolu düz 
və bəxtəvər olsun. 

Kırkın çıqaruu. Çağanın qırxı çıxanda, 
saçlarını qırxır, qırx qaşıqda duz əridib suyunda 
uşağı çimizdirirlər. Hesab edilir ki, bu su körpənin 
sağlamlığını möhkəmlədir. Bu ayini çağanın ana 
tərəfinin qohumları icra edir. Əsas hədiyyə balaca 
dayça sayılır.

Yeni evə köç. Yeni evə köçə yaxın qohum-
əqrəba, dostlar, tanışlar gəlib ən zəruri əşyaları 
hədiyyə verirlər: şırdaklar, ala-kiyizlər, balışlar, 
tuş-kiyizlər, toşoklar, yataq dəstləri, qab-qacaq, ev 
hacətləri və s. Lakin ən dəyərli peşkəş ev heyvanı, 
çox vaxt at sayılır. 

Tabak tartuu – qonaqlara təqdimat. Milli xörəyin 
düzgün təqdimatı incə yanaşma, bacarıq və biliklər 
tələb edən incəsənətdir. Tabak (ət xörəyi ilə nimçə) 
– qonağın yaşına və mövqeyinə uyğun olmalıdır. 
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Baş tabak - əsas nimçə; sıy tabak – fəxri nimçə; 
kuyoo tabak – kürəkən üçün nimçə; kelin tabak 
– gəlin üçün nimçə. Tabak tartuu – sadəcə ənənə 
deyil, bu hər şeydən öncə, adətlərdən xəbərdarlıq, 
ədəb-ərkan və qonaqpərvərlik qanunlarına riayət 
deməkdir.   

Terqoo – qadınların ərinin qohumlarına 
xitabən söylədiyi məcazi sözlərdir. Məs., gəlin 
ərinin ən yaxın qohumlarını adbaad çağıra bilməz 
– ədəbsizlik sayılır. Və gəlin sözləri seçir və bu 
minvalla öz hörmətini izhar edir. Bu zaman belə 
münasibət təkcə yaşca böyüklərə aid edilmir, habelə 
ərin kiçik qardaşına, yaxud bacısına ərz edilir. 

Otko kiruu – gəlinin ilk dəfə bəyin 
qohumlarının, yaxud qonşularının evinə getməsi, 
sovqatların təqdimatı və yeni ocağın sahibəsi 
şəxsində tanınması. Bəyin valideynləri ona örpək 
hədiyyə verirlər və bu andan etibarən gəlin ümumi 
ev təsərrüfatı işlərinə qoşulmalı və özünü evindəki 
kimi duymalıdır. 

Bu münasibətlə müəyyən dərəcədə qorunub 
saxlanmış qadının ərinin qohumlarından və ərin 
arvadının qohumlarından “qaçması” ayinini yada 
salmaq lazımdır. Qırğızca “uyat bolot” – “kimdənsə 
qaçmaq”, “utanmaq” deməkdir, eyni zamanda 
“hörmət bəsləmək” sözünə sinonimdir. Bu adət 
özünü fərqli göstərir. Bəzən gəlinə ərinin ailəsinin 
bir neçə üzvü ilə görüşmək, ən yaxınlarını adbaad 
çağırmaq qadağan edilirdi. Gəlin saçlarını örtən 
örpək örtməli idi. Gəlinlə qayınata eyni vaxtda 
yurtada bulunmamalı idilər. Gəlin qohum-əqrəbanı 
görəndə baş əyməli idi. Qayınataya hörmət və 
məhəbbət ən xırda detallarda təzahür edirdi. Hətta 
ona qədər ki, gəlin qayınatanın gözünün içinə dik 
baxa, kobudluq edə, sözləşə bilməzdi. Uşaqlıqdan 
təlqin edilmiş belə tərbiyə qız ərə gedəndə özünü 
göstərirdi. O, qayınatasının, qayınlarının gözünün 
içinə dikbaşlıqla baxa bilməzdi...

İlk uşaq anadan olandan sonra bu qadağalar 
tədricən yumşalırdı. Qadağaların hamısı gəlin 
ərinin qohumlarından xeyir-dua alandan sonra 
tamamən götürülürdü.

Xalq arasında deyilir: gəlin yaxşı deyil, 
düşdüyü yer yaxşıdır. Adətə görə qayınana 
narazılığını birbaşa gəlinin üzünə deməməlidir, 
sanki kimə isə ayrı adama xitabla bildirməli, gəlin 
isə mətləbi tutmalıdır. 

Çox gözəl mərasimlər var. Məs., gəlinin ər 
evinə gələndə hamıya hörmətlə təzimi. Cavabında 
ərin valideynləri cavanlara yaxşılıq və möhkəm 
ailə bəxtəvərliyi arzulayırlar. “Ağ örpək başından 
düşməsin” duası solmaz gözəllik, təvazökarlıq və 

ailə səadəti arzusu rəmzidir. Mənə bəllidir ki, məs., 
İssık-Kul vilayətində gəlinlər hələ də bu ənənəyə 
sadiqdirlər. Belə bir hadisə baş vermişdi ki, gəlin 
qəzaya düşüb xəstəxanaya aparılmışdı. Qayınanası 
onu yoluxmağa gələndə, ayağa durmağa halı 
olmayan gəlin üzr istəyərək, təzimini qəbul etməyi 
rica ertmişdi. Minnətdar qayınana xoşbəxtliyindən 
ağlamışdı – gəlinin bu dərəcədə diqqətcil olması 
onu riqqətə gətirmişdi.

Sut akı – “müqəddəs ana südü haqqı”. Gələcək 
kürəkənin ona layiqli arvad doğmuş və tərbiyə 
etmiş qız anasına minnətdarlıq ifadəsi. Gəlinin 
ər evindəki gələcək ocağına aparılması qarşılıqlı 
surətdə qudalar tərəfindən danışılıb razılaşdırılır. 
Bəy gəlinin arxasınca qızın ata evinə gələndə, 
digər sovqatların arasında qız anası üçün nəzərdə 
tutulmuş sut akı da götürür. Bir qayda olaraq, bu ən 
dəyərli peşkəşdir – at, inək, hətta dəvə. 

Kiyit. Elçilikdən sonra gəlinin atası qudalarına 
hədiyyə verir  və ən dəyərli kiyit (geyim əşyası) 
bəyin atasına təqdim olunur. Ümumiyyətlə, qırğız 
adətlərinə görə bütün bəxşişlər qohumluq və 
layiqlilik dərəcəsinə görə paylanır. Gəlin tərəfdən 
qudalar da öz növbəsində kiyit alırlar, ancaq 
nisbətən aşağı vəzndə.

Ooz basırık. Pis vəziyyətə düşmüş və bu barədə 
söz-söhbətin yayılmasını istəməyən şəxs, şahidə 
ooz basırık – susma rəhni verir. Qiymətli pay almış 
adamların sirri faş etməyə ixtiyarları yoxdur. Bu, 
and içməyə bərabərdir. 

Ooz tiyu – qədim, xoş qırğız ənənəsi. Hərgah 
adam evə gəlmişsə, mütləq bir fincan çay içməli, 
yaxud ev sahibləri ilə nahar etməlidir. Bu ənənə 
xalqımın mehmannəvazlığının və əliaçıqlığının 
daha bir isbatıdır. 

Uquzuu. Qırğızlarda bineyi-qədimdən dəfnlə 
bağlı çox ayinlər var ki, bu gün də onlara qeyd-
şərtsiz əməl olunur. Uquzuu – ölüm haqqında xəbər 
mühüm iş sanılır. Ölüm barədə söz açmağı həmişə 
möhtərəm, ədəb-ərkan gözləyəməyi bacaran, 
doğmaları və yaxınları ağır xəbərə hazırlayan, 
rəhman bir şəxsə tapşırırlar. Məs., ölən adamın son 
sözünü – kereezi eşitmək vacibdir. Ölüm haqda 
danışmağa başlayanda mətləbə dərhal keçmirlər. 
Söhbət uzaqdan, qeyri-birbaşa yumşaq söz ifadələri 
seçməklə gedir. Məs., “Biz onsuz qaldıq” ya da “O 
bizi tərk edib uçdu” və s.

Nooruz – yeni gün. Şərq xalqları Yeni ilin 
gəlişini martın 21-də bayram edir. Burada dərin 
fəlsəfə təzahür edir – insanın sanki qüdrətli təbiət 
qüvvəsi önündə təzimi. Bu, yenilənmiş təbiətin 
təntənəsinin və bahar gecə-gündüz bərabərliyinin 
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bayramıdır. Bahar gecə-gündüz bərabərliyinin – 
Nooruzun – gəlişi ilə gündüzlər uzanır, gecələr 
qısalır. Bəzi alimlər Nooruzun bayram edilməsini 
zərdüştlüklə bağlayır, digərləri islamla. Lakin 
onların hamısının fikri üst-üstə düşür ki, Nooruz – 
təbiət qüvvələrinin oyanma bayramıdır.

Əcdadlarımız əmin idilər ki, insanlar bu cahana 
düşmənçilik toxumu deyil, insanpərvərlik toxumu 
səpmək üçün,  sonrakı nəsillərə barış və firavanlıq 
qoymaq üçün gəlir. Onlar sönməyən ümid və ruhdan 
düşməyən qəlblə yer əkirdilər, səpirdilər, mal-davar 
otarırdılar, həyat köçünü bir an belə nəzarətsiz 
qoymurdular. Hami-ruhlara xitabən müraciət edir, 
payızda şirəli zəmilər göndərmək, ocaqların istisini 
saxlamaq üçün onlara yalvarırdılar. Ələlxüsus, 
Nooruz günü edilən dualar lap təsirli sanılırdı. Bu 
gün insanlar incikliklərini, ixtilaflarını unutmalı, 
bütün yaxın qohumlarına, dostlarına, qonşularına 
xoş arzularla baş çəkməlidirlər. Onlar qəlblərini 
pis niyyətdən təmizləməli, evlərindən isə ardıc 
tüstüsü – təmizlik və uzunömürlülük rəmzi – ilə 
bəd ruhları qovmalıdırlar. Bu gün hər bir müsəlman 
xoş niyyətlə, daha yaxşı gələcəyə ümidlə ağac 
əkməlidir. Nooruz hər kəsin qəlbinə xeyir, sülh və 
yaxınına rəhm gətirir. Demək olar ki, bu bayram 
vaqiən birliyi, dostluğu və insan qəlblərinin 
paklığını tərənnüm edir. 

“Nooruz”un bayram edilməsi zamanı hər 
qırğız ailəsində ənənəvi surətdə bu gün səslənən 
ayin nəğmələri və alqışlar səslənir. Məs.:

Alas, alas, 
Ar baləədən kalas, 
Əski jıl ketti, 
Janı jıl kəldi.
Alas, alas,
Aydan aman,
Jıldan əsən,
Jakşılıktı berdi tenir,
Jarık kündü berdi tenir.

Alas, alas, 
Bəladan qoru bizi,
Köhnə il getdi,
Təzə il gəldi.
Alas, alas.
Aydan ruzi,
İldən nemət, 
Yaxşılıqdır, verdi göylər,
Açıq gündür, verdi göylər.
Alas, alas.

 “Orozo-ayt” və “Kurman-ayt” dirçəldilmişdir. 
Birinci bayram müsəlmanlarda 30 günlük orucdan 
sonra rəhmətə getmiş yaxınların xatirəsinə qeyd 
olunur. Bu gün insanlar açıq-açığına bir-birinin 
evinə gedib-gəlir və uzun ömür, sağlamlıq, uğur 
arzulayırlar. Əgər sovet dövründə orucluqda 
oxunan “jaramazan” mərasim mahnıları qadağan 
olunmuşdusa, müstəqillik qazanandan sonra 
onların hər yerdə ifası ənənəsi yenidən dirçəlmişdir. 
Bu mahnıların mahiyyəti xeyrin, səadətin və 
rəhmanlığın təsdiqidir:

Jaramazan aytıp keldim əşiqinə!
Baktıluu nariste bersin beşiqine!

Jaramazan oxuyuram qapınızda!
Beşiyinizə Allah xoşbəxt tifil versin!      
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Həyatda yaşayan insanların şərəfinə qeyd olunan bayram – “Kurman-ayt” – həmçinin qırğızların 
məişətinə möhkəm daxil olmuşdur. Bu gün yaxınlar və dostlar dəvətsiz, səmimi-qəlbdən bir-birinə baş 
çəkir, hər işdə uğur arzulayırlar. Dindarlıq səviyyəsindən asılı olmayaraq, əhalinin hamısı bu bayramı 
qeyd etməyə başlamışdır.

Deymant L.F. “Sağıcıların toplantısı” 1963-cü il, kətan, yağlı boya, 62 x 120 

Gəlin başlıqsız (kalımsız) da olur, 
amma adətsiz olmur.
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Təsviri və tətbiqi incəsənət

Sonuncu yüzilin tarixi icadları ilə tanış olanda 
əminlik hasil etdim ki, qırğız xalqı hələ uzaq 
keçmişdə təsviri və tətbiqi incəsənətə meylli 
olmuşdur. Qırğız dekorativ-tətbiqi incəsənətinin 
təşəkkülü ev təsərrüfatının və məişətin təcrübi 
tələbatından, eləcə də mənəvi istəklərdən – xalqın 
gözəlliyə duyduğu tükənməz məhəbbətindən irəli 
gəlirdi. 

Hərçənd köçəri həyat tərzi incəsənətin inkişaf 
imkanlarını məhdudlaşdırırdı, amma milli məişət 
əşyalarının bir çoxu bədii zövq və sənətkarlığı 
ilə fərqlənir: zinət əşyaları, qoşqu, libas, ev 
təsərrüfatı əşyaları, mətbəx əşyaları, evin daxili 
və zahiri bəzəkləri və s. Əksəriyyət elə dekorativ 
nəqşlənməyə malik idi ki, əsla təcrübi istifadəsinə 
maneçilik törətmirdi. 

Bəzəkli əşyalar heç vaxt unikal bədii 
sənətkarlıq nüsxələri kimi qəbul olunmurdu – 
onlar məişət sahmanından ayrılmaz idilər. Qırğız 
tətbiqi incəsənətinin seçmə əsərləri heç vaxt xəlqi 
keyfiyyətini itirməmiş və özlərində nəsildən nəslə 
ötürülən ən yaxşı bədii ənənələri ehtiva etmişdir. 

Qırğızlar atlarının bəzənməsinə xüsusi diqqət 
yetirmişlər. At ləvazimatı üstün nəqşlənmiş, 
döyməli, cızmalı, qara savadlı , şəbəkəli metal, 
yaxud gümüş lövhəciklərdən və piləklərdən 
hazırlanırdı. Həmçinin minalı, iri dəncikli, əlvan 
daş-qaşlı, mərcanlı zinətlər tətbiq olunurdu. Tərlik, 
çul nəbati motivli parlaq tikmələrlə işlənir, çuldan 
iri qotazlar sallanırdı. Qotazlar təkcə effektli bəzək 
deyil, həmçinin bəd-nəzərdən qoruyan talisman, 
gözmuncuğu rolunu oynayırdı.

Gümüşdən həm qadın zinətləri hazırlanırdı, 
həm kişi kəmərləri. Gümüşün ən geniş yayılmış 
hazırlanma texnikası dəmirin üstündə gümüşlə, 
yaxud gümüş torla qurama, həmçinin zərgərlərin 
bu gün də geniş istifadə etdikləri möhürləmə üsülu 
idi. 

Geniş yayılmış ağac üzərində oyma da uzaq 
ulularımızdan qalma məşğuliyyətdir. Yurtada 
qapılar və qapı çərçivələri, sandıqlar, dolablar, 
musiqi alətləri müxtəlif nəqşlərlə örtülürdü. Son 

vaxtlar ustalar milli özəlliyə malik oyma şahmat 
fiqurları da hazırlayırlar. 

Qırğızların tətbiqi incəsənətinin ən geniş 
yayılmış növlərindən başqa yundan və ipəkdən 
hörmələr, naxışlı yun corabların və əlcəklərin 
toxunması, tor parçaların toxunması, dəridən hörmə 
və dəri üzərinə basma, ağac üzərində boyama, 
sümük üzərində oyma və s. kimi məişət əşyaları 
üçün bədii emalın digər üsulları inkişaf etmişdir.  

Köçəri məişətinin ən ekzotik əşyaları müxtəlif 
qab-qacaq, dəri futlyarlardır. Bu yekə sabaadır – 
onda kumıs çalınır, bu – kumısın daşındığı çanaçdır, 
kumısın qonaqlara süzülüb paylandığı isə kookor 
və qəhvədana oxşayan konoçokdur. Bu əşyaların 
dekorativliyinə böyük diqqət yetirilirdi, ona görə 
onlar basma, metal məftillərlə tikmə, rəngli dəri ilə 
quramalarla nəqşləndirilirdi. Bəzəkli dəri qabları 
çox vaxt qadınlar hazırlayırdı. Camaat arasında 
onlara oymoçu – “bəzəkvuran” deyirdilər. 

Ümumiyyətlə, demək lazımdır ki, köçəri 
qırğızların ənənəvi yaşayış yeri – yurta – öz-
özlüyündə tətbiqi incəsənətin bariz nümunəsidir. 
Formasına və daxili sahmanına görə eyni bəzənmiş 
iki yurta tapmaq mümkünat xaricindədir, hərçənd 
yurtaların daxili avadanlığın sahmanlanmasında 
əsrlik xalq ənənələrinin müəyyən standartlarının 
saxlanması bacarığı həmişə göz qarşısındadır.  

Yurtanın divarları üçün yumşaq söyüd və 
ağ söyüd istifadə olunurdu. Yurtanın divarlarını 
rahatlıq üçün xüsusi gön qayışlarla bərkidilən 
hərəki yastı zolaqlı barmaqlıq şəkildə düzəldirdilər. 
Karkasın bayır hissəsini qalın keçə ilə örtürdülər. 
Daixli qapını incə oymalarla nəqşləməyə 
çalışırdılar, bayır qapısı isə palazdan, ya da çiydən 
hazırlanırdı. Əvvəlcə döşəməyə adi keçə sərirdilər, 
sonra xovlu xalça, ardınca üçüncü qat müxtəlif 
heyvanların aşılanmış dəriləri örtülürdü. Bəzəyin 
rəng qamması, xalçaların nəqşləri, yurtanın 
divarlarının rənglənməsi, daxili qapıların oymaları, 
yürüş sandıqlarına və digər ev əşyalarına verilən 
xüsusi zinət, görünüş tamamən yurtanın sahiblərinin 
zövqündən və ustalığından asılı olurdu.   
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Qırğızların təsviri incəsənətinin canlı 
şahidləri qismində Yeniseyin yuxarı axarlarında 
və Qırğızıstanın ərazisində aşkara çıxarılmış 
memarlıq və tətbiqi incəsənət abidələri çıxış edir. 
Bu abidələr müasir dövrümüzdə artıq heç bir şübhə 
yeri qoymur ki, köçəri-qırğızlar təsviri sənətkarlığa 
malik olmuşlar. Qayaüstü rəsmlər qədim 
rəssamların təbiəti və insanların məişətini əl altında 
olan vasitələrlə gerçək əks etdirmək tendensiyasını 
aşkar nümayiş etdirir. Əcdadlarımızın tarixinin 
təkamülü daşların üstündəki rəsmlərdə öz əksini 
parlaq surətdə tapmışdır. Həmin rəsmlərin 
əksəriyyəti həm ibtidai, həm də sinifli cəmiyyətin 
estetik dünyagörüşünün xarakteristikasını özündə 
ehtiva edir. Tədqiqatçılar isbat etmişlər ki, hər 
qayaüstü rəsm gözəllik axtarışının nəticəsidir. 
Bu fikri qədim yaşayış məskəni Saymalı-Daşda 
tapılmış heyvanların şəkilləri, əkin və mərasim 
rəqslərinin səhnələri təsdiqləyir. Hal-hazırda bu 
abidələr dövlət mühafizəsi altındadır.    

Qayaüstü rəsmlər bizə keçmişdə mövcud 
olmuş şamanlardan bəhs edir. Şamanlıq ruhlara 
inama əsaslanır və şaman insanla ruh arasında 
vasitəçi sayılır. Bundan əlavə, o qədim dövrlərdə 
şaman həm də dastansöyləyən, özünəməxsus 
“şifahi salnaməçi” idi. Maraqlıdır ki, üstündən min 
illər keçəndən sonra “Manas” dastanının məşhur 
ifaçısı Saqımbay Orozbakov yaradıcılıq ilhamı 
gələn anları vergisini hami-ruhların müdaxiləsi ilə 
izah edirdi.  

Qədimliklə belə müqayisəni əl işi xalçalarında, 
fərqli zinətlərdəki, əsrdən əsrə təkrarlanan, 
sevimli qırğız xalq naxışlarını tədqiq etməklə 
aparmaq olar... Bu gün də qırğız təsviri və tətbiqi 
incəsənətnin səciyyəvi keyfiyyəti sənətşünasların 
rəyincə, özünəməxsus məzmunun və gözəlliyin 
vəhdətidir.    

Şırdak. Keçə nəqşləri 

Bu gün cahanda kim  qırğız xalçaları – şırdak, 
tuş kiyiz, ala kiyiz – barədə, usta qadınların 
təkrarolunmaz əl işləri haqqında eşitməyib? 
Əllə qoyun yunundan əyrilmiş ipliklə toxunmuş, 
müxtəlif heyvanların rəmzli təsvirləri, bəzən isə 
bütöv səhnələrlə – ovla, toyla, yarışlarla bəzənmiş 
isti keçə şırdak nağılvarı rənglərlə gül açır...

Məs., döşəmə və divar xalçaları – ala kiyizlər, 
şırdaklar, tuş kiyizlər – hər qırğız ailəsinin mütləq 
atributu və gəlinin başlıca tərkib hissəsidir. Ala 
kiyizlərin və şırdakların hazırlanmasına hər usta 

qəlbinin bir parçasını qoyur, rəng seçir, şən kolorit 
verir, qeyri-adi nəqş vurur. 

Qırğız şırdakı dərhal tanınır. Onun üçün 
yerliyin və nəqşin bərabəliyi, ritmik sadəlik və 
ifadəlilik xarakterikdir, naxışları hədsiz dekorativ 
və monumentaldır. Koçkor muyuz – qoç buynuzu, 
təkə muyuz – təkə buynuzu, kıyal – təxəyyül kimi 
motivlərin nisbi yeknəsəqliyi ilə müsbət-mənfi 
yerləşmə prinsipi, xalça naxışının səthi xarakterinə 
və rəng qamması məhdudluğuna rəğmən, zənginlik 
hissiyyatı yaradır.

Ustanın əvvəlcədən şəklə əsasən kəsib 
doğradığı naxışlar və yerlik parçalarının bir-birinə 
tikilib birləşdirildiyi mozaika texnikası xalçanı 
mürəkkəb ton uzlaşmalarından məhrum edir. Fəqət 
rəngin özü bundan udub ifadəli bərq vurur, şırdaka 
şən kolorit və dəqiq rəng uzlaşmaları verir: qırmızı 
– abı, qəhvəyi – narıncı, qəhvəyi – bəyaz.

Tonal koloritinə görə ala kiyiz əlvan Ala-Too 
dağlarına çox yaxındır. Vaqiən, çox al-əlvandır, 
fəqət bu rəngarənglik dəqiq çalar qammasına və 
ritmik müəyyənliyə malik şirdakla müqayisədə 
azca sönükdür. Lakin eyni zamanda ala kiyizlərin 
hazırlanmasında qadın ustalar istənilən improvizəni 
əldə edir, zira boyanmış yundan keçə özülə nəqş 
basanda, sanki onun cizgiləri bir qədər yayılır 
və ənənəvi naxışlar yeni forma və yeni səslənmə 
qazanır. Şırdak 30-40 il xidmət edir, ala-kiyiz iki 
dəfə az. Ancaq onun hazırlanması da ikiqat asandır. 
Bəzəkli keçə məmulatlar qədim ənənəyə malikdir 
və bəzi tədqiqatçıların rəyincə, onların ornament 
və texnika kökü skif dövrünün sənət abidələrinə 
qədər uzanıb gedir. 

Tuş-kiyiz – xonçalı və enli yelənli düzbucaqlı 
xalçadır. Yelənin yuxarı hissəsi xonçanın dərininə 
işləyən bir, iki, yaxud üç üçbucaqla – tumarla 
bəzənə bilər. Ornamentdə tumar qədimdən amulet, 
gözmuncuğu rolunu oynayır.

Tuş kiyuza məxmər, ipək, mahud, satin və 
plüş kimi rənginə və quruluşuna görə nəzərəçarpan 
parçaların vəhdəti parlaq dekorativlik bəxş edir. 

Lakin bu vəhdət yalnız bayramsayağılığı, 
motivlərin zənginliyini, tikmənin boya 
rəngarəngliyini vurğulayır. Ustalar tikməni sanki 
yelənin tikilməmiş yerliyində ornamental portalı 
qabardaraq effektlə nümayiş etdirirlər. 

Nə qədər usta qadın varsa, bir o qədər də 
xalça naxışı var. Qırğız naxışlarında çox vaxt Ana-
hami – Umay-ənənin surəti canlandırılır. Umay-
ənənin əbədi yol yoldaşını qırğızlar ilxıçı quşu 
adlandırırlar. İlxıçı quş da Umay-ənə kimi tifilləri 
qoruyur, onlara pasiban durur, ona görə qırğızlar 
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“Ala kiiz”
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heç vaxt ilxıçı quşa daş tolazlamır və uşaqlarına 
belə bidəti də qadağan edirlər. 

Qırğız naxışlarını tədqiq edən bir çox rəssamlar 
onların peyzaj janrı ilə yaxınlığını qeyd edirlər. 
Nəqşlərin arasında dağ zirvələrinin uca ağlığına, 
bayçeçeklərin (novruzgülü) ağ ulduzlarına və yanar 
zanbaqlara təsadüf etmək olar. Qırğız incəsənətinə 
xas bütün bu motivlər öz canlı təcəssümünü döşəmə 
xalçalarında – ala-kiyiz və şırdakda tapmışdır (ala-
kiyiz – boşamtraq keçə əsasının içinə müxtəlif 
rənglərlə boyanaraq düzülmüş ondan da boş yun 
əlçimlərinin salınması; şırdak – keçə yerlikdə 
boyanmış keçələrdən nəqşli qurama).

“Biz qırğız xalçalarında xətlərin və bəzəyin 
həyatiliyinin, cizginin ifadəliliyinin, işığın 
təzadının və kompozisiyanın tamlığının şahidi 
olduq”, – sənətşünas A.Romm yazır.    

Həqiqətən, qırğız ornamentinin sevimli 
quruluşu oval və yarımdəyirmi xətlər, aparıcı 
rənglər isə qırmızı və göyün vəhdətidir. Hər şey 
məhz bu çalarları seçmiş müdrik ustalar tərəfindən 
düşünülmüşdür, axı qırmızı və göyün uzlaşması 
təmiz səma və çiçəklənən bahar torpağının rəmzidir.

Keçmişin dərinliklərindən süzülüb gələn 
ustalıq nəsildən nəslə ötürülmüşdür və bu gün 
alimlərin arasında belə bir rəy mövcuddur ki, 
qırğız xalçalarının nəqşləri əsrlərin özünəməxsus 
salnaməsi, əcdadlarımızın gələcəyə “namə”ləridir.

Deməliyik ki, tekstilin növü kimi keçə 
məmulatlar Qırğızıstanda qədim çağlardan geniş 
yayılmışdır. Keçədən baş örtükləri, arxalıqlar, 
şırdaklar tikilirdi. Keçə isidici material kimi 
də işlənirdi. Keçə – hər şeyə yarayan çox yaxşı 
materialdır. Onun dəyərli xassələri və usta qadın 
tərəfindən məmulata ötürülmüş insan enerjisinin 
istisi sahibinə sakitlik və ev rahatlığı bəxş edir. 
Keçədən çantalar, başmaqlar, suvenirlər və 

qalpaqlar bu gün cazibədar ölkəmizə ən azı bir dəfə 
gəlmiş müxtəlif turistlərin vətənlərində hərgünkü 
həyatda istifadə olunur.    

   
Qırğız çiyi

Bizim yerlərdə olmuş amerikan alimi Con 
Sammers “Qırğız çiyi” adlı kitab nəşr etmişdir. 
Onun dediyinə görə, yalnız qırğızlar – dünyada 
yeganə xalq – çiydən gözəl zinətlər, hər cürə 
suvenirlər və ev əşyaları hazırlayırlar. 

Çiy evi tozdan və güclü küləkdən yaxşı 
qoruyur. Gecə və səhər ertədən qırğızlar adətən, 
yurtanın ətəyini açırlar, xalçanı çirmələyirlər və 
taxta kereqeyə bağlayırlar ki, yurtanın çiydən 
düzəldilmiş taxta barmaqlıqlarının arasından təmiz 
dağ havası girsin.

Yurtanın mərkəzindəki ocağın üstündə xörək 
bişirərkən, çiy alovu artmağa qoymur və tüstünün 
yurtaya yayılmasının qarşısını alır.

Çiydən toxunmuş həsirlər, əlvan divar 
mənzərələri, çoxlu irili-xırdalı əşyalar, qadın 
çantaları, uşaq gəlincikləri göz oxşayır və 
qadın ustaların əllərinin istisini və günəşin 
hərarətini insanlara ötürür. Bütün bunların hamısı 
özünəməxsus möhkəm, nazik, elastik “qırğız 
bambuku”nun məhsuludur.

Bu gün Qırğızıstanda tətbiqi incəsənətin xalq 
ənənələrini bərpa edən və inkişaf etdirən ustalar 
var. “Kıyal” birliyinin ustalarının fəaliyyəti ona 
istiqamətlənmişdir ki, milli dekorativ-tətbiqi 
incəsənətin unudulmuş üsulları və texnologiyası 
öyrənilib bərpa edilsin. Ustalarımızın məhsulları 
nəinki respublika daxilində, həmçinin onun 
hüdudlarından kənarda ad-san çıxarmışdır. 
Məhsullar çoxsaylı sərgilərdə və yarmarkalarda 
qızıl, gümüş və bürünc medallar qazanmışdır. 

Yatağın darlığı – darısqallıqdır, 
Qəlbin darlığı – zülmdür;

Yerin darısqallığı eyib etməz, 
Ürək geniş olsun.
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Xalq oyunları

Min illər ərzində qırğız xalqı yadelli işğalçılarla 
mübarizə aparmışdır. Hərb həyatı, yürüşlər və 
qovğalar dözüm, dəyanət, qüvvə, çeviklik, zirəklik 
tələb edirdi. Bunların hamısı milli oyunların 
xarakterində də müəyyən izlər qoyurdu.

Sonralar, müharibələr xətm olunanda, oyun 
və yarışlar hərbi vuruşma çalarını itirir (“Cambı 
atmay” – atın belində çaparaq atma), bəziləri 
isə büsbütün ölüb gedirdi (“Sayış” – at belində 
nizələrlə savaş). Oyunlar idman, istirahət, əyləncə 
xarakteri alırdı.

Köç həyatının səciyyəsi bir çox oyuna 
köçərinin mütləq yol yoldaşı – atı, qaçağan çaparı 
daxil etmək tələbini irəli sürürdü.

Lakin sovet hökumətinin torpağımıza gəlişi ilə 
kamandan ox atmaq qadağan olundu. Ağsaqqallar 
bunun bircə səbəbini izah edirlər – elə hallar olurdu 
ki, qırğızlar çilləyə ox qoyub çəkməklə yadelli 
zalımları hədəfə götürüb bir atəşə məhv edirdilər. 
Bir neçə onillik ərzində qırğızlar kamandan ox 
atmağa yadırğadılar. Bu gün həmin idman növü 
demək olar ki, dirçəlir və Qırğızıstanın idman 
həyatında yenilik sayılır. Dövlət səviyyəsində 
“Oodarış” (minicini yəhərdən vurub salma), “At 
çabış” (cıdır), “Qız kuumay” (qıza çat) və b. kimi 
milli idman növləri təsbit olunmuşdur.    

Xalq oyunları qırğız dastanı “Manas”da çox 
koloritli və dolğun təsvir olunmuşdur. Akademik 
V.V.Radlovun təbirincə: “Hərbi yürüşlər, elçiliklər, 
dəfn mərasimləri, cıdırlar, ev məişəti və s. epik 
genişliyi ilə canlanır”.

Qırğız kişiləri və qadınları, gəncləri və uşaqları, 
sinli adamları bu gün də at belində istənilən dağ 
yolunda çapa, daşl-kəsəkli cığırlarla yuksəkliklərə 
qalxa, aşırımları aşa bilirlər. 

Son 19-20 ildə “kureş” (güləş), at oyunları 
“ulak tartış”, “toquz korqool” və b. kimi milli 
idman növləri fəal bərpa olunub yenidən gündəmə 
gətirilir. 

Milli idman növləri üzrə ən iri yarışlardan biri 
1997-ci ildə keçirilmiş Qırğız Respublikasının milli 

idman növləri və milli oyunları üzrə I Spartakiadası 
oldu. İlk dəfə yarışlara “Burkut saluu” (qartalla 
ov) və “Quş saluu” (şahinlə ov) daxil edilmişdi. 
Bu idman növləri qırğızları mahir ovçular kimi 
xarakterizə edir. Yarış iştirakçıları quşları idarə 
etməkdə məharət göstərirdilər. Yırtıcı quşlar isə, 
ümumiyyətlə, təlimə çox çətinliklə yatır.   

“Berkutla, yaxud qırğı ilə ov”. Bu yırtıcı quşları 
insana xidmət etmək üçün əhliləşdirmək məqsədilə 
təlimçi, quşların xarakter və vərdişlərini bilməli, bu 
tutağan quşların imkanlarına bələd olmalıdır.  

Hal-hazırda ölkəmizdə berkutla canavar və 
tülkü, qırğı ilə dovşan və qırqovul ovuna çox sayda 
ovçu çıxır. 

Yerli yaşlı adamlar nəql edirlər ki, qırğızlar 
çox yaxşı atıcı olmuşlar. Bu fakt heyrət doğurmur, 
zira ov – qırğızlar üçün bütün sülbə azuqə, geyim 
verən aparıcı peşələrdən olub. Böyük ziyafətlərdə, 
yaxud əsilzadə insanın yas məclislərində kamandan 
oxatma üzrə özünəməxsus yarış keçirilirdi. 
Deyilənə görə, hətta ad-sanı doğma diyardan çox-
çox uzaqlara yayılan mahir atıcılar var imiş.     

Ancaq güman ki, qırğızların ən sevimli idman 
növü “kureş”dir – unudulmaz və vaqiən, təntənəli 
bir mənzərə olan pəhləvanlar güləşi. Məhz burada 
güləşçilərin qücü, təpəri tam dolğunluğu ilə 
açılıb nümayiş edilir. Belə güləş yarışları bir çox 
xalqlarda populyardır. Amma qırğız güləşçilərinin 
yarışları onunla fərqlənir ki, bütün tutaşmaları 
komuzçular müşayiət edir, mücadilənin şərhini 
verir, yarışmaçıların qüvvəsinin və cəsarətinin 
şöhrətini göylərə qaldırır.

Bu yarışlar – lakmus kağızı kimi millətin 
pəhləvan qüvvəsini səhvsiz təyin etməyə 
imkan yaradır. Axı qırğızlar əyyami-qədimdən 
pəhləvanları ilə ad çıxarmışlar. Cantaraq qırğız 
oğullarının qüvvə və qüdrəti unikal “Manas” 
əsərində tərənnüm edilmişdir. Orada Koşoy bahadır 
ondan heç də gücdə geri qalmayan qırğız Joloyun 
kürəyini yerə qoyur. Onu da vurğulamalıyıq ki, 
eposda əski təsvirlər, təbir caizsə, kureşin hədsiz 
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Qaçağan nə qədər uzağa çapsa, 
Sürətini bir o qədər artırar;

Çılğın at hamını ötər.
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dəyərli əzəli təfərrüatları əks olunmuşdur. Bu gün 
məhz o növ respublikada yenidən gündəmə gətirilib 
dirçəldilir. 

“Jambı atmay” – at belində çapa-çapa 
oxatma. Bu, qırğız milli idman növlərinin ən 
qədimlərindəndir. Jambı – gümüş xəlitəsi, yaxud 
digər vəzndə ağır cavahirdir və maili basdırılmış 
payadan mükafat kimi asılmışdır. Oyunun şərtlərinə 
görə yarışmaçı at belində çaparaq qaytanı oxlamalı 
və jambını yerə salmalıdır. 

Bu gün silahdan tarım çəkilmiş ipə və ondan 
asılmış metal xəlitəsinə atəş açırlar. “Cambı 
atmay” oyununa 16 yaşından yuxarı, silahı yaxşı 
işlətməyi bacaran və yəhərdə möhkəm oturan 
şəxslər buraxılır.  

XX əsrin əvvəlinə qırğızlarda ondan artıq cıdır 
növü var idi: tay çabış -  üçyaşar və daha cavan 
dayçalarla cıdır; kunan çabış – üçyaşar qulunlarla 
cıdır; bıştı çabış – dördyaşar atlarla cıdır; at çabış 
– böyük atların belində müxtəlif cıdırlar. Onların 
arasında ən populyarı isə dəfn mərasimində təşkil 
olunan çon at çabış idi. 

“At çabış” – cıdır. Bu, qədim və ən geniş 
yayılmış idman növüdür. Demək olar ki, qırğız 
xalqının ən sevimli və ən başlıca idmanıdır. Cıdır 
üçün oynaq və dözümlü, uzaq məsafələrə qaçışa tab 
gətirə biləcək atları seçirlər. Təcrübəli məşqçilər, 
adətən, böyük cıdırlara təkyaşar dayçaları (tay 
çabış) hazırlayır, təlim keçir və il yarımlıqda cıdıra 
çıxarırlar (kunan çabış).  

Əvvəllər at çabışı fərqli səbəblərə görə, çox 
vaxt bayramda, yainki dəfndə təşkil edirdilər. Qalib 
ləl-cavahirat və heyvan mükafat alırdı. Cıdırda 
bütün cinslərdən və hər yaşda atlar iştirak edirdi. 
Hər məşqçi (sayapker) çaparı çıxışa özü bildiyi 
kimi hazırlayırdı. Ekspertlər (sınçi) atın köklüyü, 
əzələ quruluşu, qan damarları, tənəffüsü, yerişi 
əsasında cıdıra hazır olub-olmamağını səhvsiz 
təyin edirdilər.   

Bu idman növü ilə indinin özündə də iri 
təntənəli tədbirlərin açılışı başlayır, bağlanışa 
xitam verilir.   

Ola bilsin, cavan nəsildə güc, qorxmazlıq və 
hünər tərbiyə edən qırğız atçılıq idman növləri 
haçanlarsa dünyanın olimpiya oyunları sıyahısına 
daxil ediləcək.

“Jorqo salış” – yorğaların uzaq məsafələrə 
idman cıdırları. Qırğızlarda yorğa – sevimli atdır. 
Yorğa atın gözəl, axıcı, ritmik, iti qaçışı həmişə 
tamaşaçıların və süvarilərin heyranlığına səbəb 
olur. Gələcək minicinin hazırlığı erkən uşaqlıqdan 
başlanır və 9-10 yaşlı oğlan xeylağı peşəkar 

miniciyə çevrilib böyük, kiçik yarışlarda jokey 
şəxsində iştirak edir.  

Bu idman növünün həvəskarları jorqonu minik 
atının ən yüksək keyfiyyəti hesab edirlər. Burada 
nəinki qaçışın sürəti və dəyanət, həmçinin heyrətamiz 
dərəcədə rəvan, tərpənişsiz qaçış nümayiş etdirilir.

Qırğız xalqı yorğalar haqqında çox atalar sözü 
və zərbül-məsəllər qoşub: “Yorğa ata minənə yoldaş 
olma”, “Bir gün ömrün qalıbsa, günün yarısını yorğa 
atın belində keçir” və b. 

Yorğa atların yarışları hal-hazırda yüksək dağlıq 
otlaqlarda və cıdır yollarında keçirilir. Yarışlara 
həddi-büluğa çatmış minicilər və yorğa atı idarə 
etməyə qədərincə vərdişli yeniyetmələr buraxılır. 

Qırğız üçün yorğa – xüsusən sevimli atdır. 
Yorğalar at belində gedən minicilər üçün çox dəyər 
kəsb edir, çünki yorğa yeriş süvari üçün çapıq və 
xoşdiur; at ayaqları üstə aşırılır və minicini tərpədib 
silkələmir. Ələlxüsus, yorğa atın belində hamar səthli 
uzaq məsafələri qət etmək rahatdır – düzəngahları və 
preriyaları.

Qırğızların yorğalara xüsusi sevgisi bir çox 
atalar sözündə inikasını tapmışdır. Məs., deyirlər: 
“Corqo mingendey – elə həzz alıram, sanki yorğa 
belində oturmuşam”; “corqo süylöö – yorğa çapan 
kimi rəvan və səlis danışmaq”; “kişinin corqosu – 
yorğa adam” – komuzçunu, virtuoz musiqiçini belə 
adlandırırlar və s.    

Hər qırğızın gözündə yorğa at göyçəkdir. 
Çingiz Aytmatov “Əlvida, Gülsarı!” povestində 

yorğa atın yerişini belə təsvir edir:
“... Və o an gəlib çatdı. Çapar atlar yorulmağa 

və tədricən geriləməyə başladılar, yorğa isə hələ-hələ 
sürət götürürdü. “Çu, Gülsarı, çu!” – at sahibinin səsini 
eşitdi və günəş daha sürətlə üzü bəri yuvarlandı. Və 
çatdığı, sonra arxada qoyduğu minicilərin hiddətdən 
əyilmiş sifətləri, havaya qulaylanmış qırmanclar, 
dişləri ağaran, xırıldayan atların başları bir-bir ötüb 
keçdilər. Naqafil yüyənin və cilovun hakimiyyəti 
qeybə çəkildi, Gülsarı üçün nə yəhəri, nə süvarisi 
mövcud oldu – atın batinində yalnız qaçışın odlu 
ruhu baş qaldırdı...

Hər şeyə rəğmən, irəlidə yan-yana iki at çapırdı, 
tünd boz və kəhər. Heç birisi güzəştə getmir, geri 
qalmır, minicilərinin hayqırtıları və qamçıları ilə 
qızışdırılaraq irəli şığıyırdılar. Onlar güclü çaparlar 
idi. Gülsarı uzun müddət qovub atlara çatdı və 
yoxuşda, nəhayət, ötüb keçdi. Təpəliyin üstündə elə 
bil böyük dalğanın belinə sıçradı, bir anlığa sanki 
uçuşda çəkisiz donub qaldı...”  

“Ulak tartış” yaxud “kok börü” – keçi cəmdəyi 
uğrunda süvarilərin tutaşması – qırğız xalqının çox 
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qədim oyunudur. Bu gün həm də onu “Kök börü” 
(boz qurd) adlandırırlar. Bu qəribə oyunun kökləri 
əsrlərin dərinliyinə gedib çıxır. Ehtimalən, oyun o 
uzaq dövrlərdə yaranmışdır ki, Qırğızıstanın adamsız 
çöl və dağlarında heyvan sürüləri qışda, yayda açıq 
səma altında, süni yemsiz, ağılsız-axursuz otlayırdı 
və canavarlar tez-tez həmlə edərək qoyun-quzunu 
dağıdır, adamlara dərd-bəla gətirirdi.

Odlu silahın qaibliyi ucbatından heyvandarlar 
yerindəcə canavarların öhdəsindən gələ bilmirdilər. 
Cəsur igidlər oynaq və dözümlü atların belində 
canavarların təqibinə çıxır, yırtıcıları yarımcan 
çatlayana qədər qovalayır, çomaqla, qamçı ilə vurur, 
leşini yerdən götürüb bir-birinin əlindən alırdılar.   

Sonralar, daha oturaq həyat tərzinə keçəndən 
sonra kok börü ulak tartışla əvəzlənib milli atçılıq 
idmanına – minicilərin keçi cəmdəyi uğrunda 
mübarizəsinə çevrildi.

Hal-hazırda respublikada bir çix atçılıq idman 
növü koloritini və əzəliliyini saxlayaraq milli 
sərhədləri aşmış, ölkədə qaynar atların belində 
qüclü, qorxmaz, cəsur igidlərin sevimli yarışlarına 
çevrilmişdir.  

Bu gün hətta beynəlxalq “Kök börü” federasiyası 
yaradılmışdır. Hər il Müstəqillik günündə kubok 
uğrunda yarış keçirilir. Güman, oyun oradan kök 
almışdır ki, qurdların sürülərə basqınlarından 
hirslənmiş, qeyzlənmiş insanlar əllərinə düşmüş 
əbədi düşməni parçalayır, cırım-cırıq edirdilər. 
Yaranandan, təkmilləşəndən sonra bu ənənə məişətə 
iştirakçılarından atı bacarıqla idarə etmə məharəti, 
böyük fiziki qüvvə, dəyanət, cəsarət tələb edən ən 
geniş yayılmış, sevimli oyunlardan biri kimi daxil 
olmuşdur. 

Bu gün respublikada “Kök börü” üzrə 
vahid qaydalar tətbiq olunur. Yarışlar komanda 
xarakterlidir. 19 yaşından cavan oğlanlar iştirakl 
qadağandır. Komandanın tərkibi məhduddur. 

Yarış üçün yumşaq torpaqlı, hamar səthli 100-
150x200-300 m sahəli, iki başında qapını göstərən 
bayraqlar sancılmış meydança seçilir. Meydançanın 
ortasında 6 m diametrli dairə (mara) cızılır və cəmdək 
ora qoyulur.

Hakimin işarəsi ilə hər komandadan bir oyunçu 
keçini yerdən götürməyə çalışır. Cəmdək qaldırılan 
kimi mücadiləyə digər üzvlər qatılır. Komandaların 
məqsədi – cəmdəyi rəqibin qapısına tullamaq və 
özünün qapısını qorumaqdır. Qalib – rəqib qapıya 
cəmdəyi daha çox dəfə atan komanda sayılır. 

Qaydalar izin verilmiş və verilməmiş üsulları 
ayırd edir. Məs., rəqibin atının cilovundan tutmaq, 
heyvanı qırmancla vurmaq, rəqibin özünün 

əllərindən, qurşağından yapışmaq, keçini yəhərə 
bağlamaq, atını üstünə çapan digər atın qarşısına 
köndələn çevirmək, meydançanın hüdudlarından 
kənara çapmaq olmaz.  

“Oodarış” – həmçinin çox populyar at idmanı 
növüdür. Şən, emosional bir oyundur – iki süvari 
bir-birini atdan vurub yıxmağa cəhd göstərir. 
Rəqibi atla bahəm yıxmağa da izin verilir. Oyunda 
bunlara izin verilir: rəqibin qurşağndan, əlindən, 
bədənindən tutmaq, dizlərini və ayaqlarını rəqibin 
atının bədəninə, sağrısına dayamaq. Oyunda 
qadağandır: rəqibə, ya atına nə ilə olur-olsun, zərbə 
vurmaq, rəqibin başından, boynundan, saçlarından, 
üzündən tutmaq, atın cilovundan, yüyənindən 
yapışmaq, rəqibin barmaqlarını burmaq, qayda 
əleyhinə fənd işlətmək, əllərini rəqibin ayaqları, 
üzəngisinin altına salmaq, cilovu rəqibin başına, 
əllərinə atmaq.  

Bu mücadilə fiziki hazırlıq, zirəklik və atı 
yaxşı sürmək məharəti tələb edir. Risk ehtimalını 
nəzərə alanda, oodarışı qorxmazların idman növü 
adlandırmaq olar.

“Ər sayış” – cəngavər turnirlərini xatırladan 
pəhləvanların at belində nizə ilə tutaşmasıdır. 
Vuruşma açıqlıq yerdə, tamaşaçıların iştirakı ilə 
təşkil olunur. Oyunun məğzi ondan ibarətdir ki, 
süvarilər çöllüyə çıxıb atı var gücü ilə çapdıraraq 
nizənin küt ucu ilə rəqibi yəhərdən salırlar. Bu 
oyun növü “Manas” eposunda rast gəlinir və ən 
qorxmaz, cəsur bahadırların özlərini sınamasıdır. 
“Ər sayış” qırğızların hərbi keçmişi ilə sıx bağlıdır 
və hərbi zamanın tələbatından doğmuşdur. Bu oyun 
uzun müddət qırğız xalqının hərbi hazırlığının əsas 
vasitələrindən biri olub və qalmaqdadır. 

“Qız kuumay” – əvvəllər toy adəti olan 
populyar cavan oyunu. Bu, bəylə gəlinin və 
dostlarının iştirak etdiyi cıdırdır. Məqsəd – bəyin 
gəlinə çatıb öpməyə çalışmasıdır. 

Oyunun şərtlərinə isnadən, gəlin ən yaxşı atın 
belinə oturub cıdıra birinci çıxır. Bəyin vəzifəsi 
“qaçan” gəlinə çatıb tutmaqdır. Bununla bəy 
nəinki öz zirəkliyini, qıvraqlığını isbata yetirir, 
həm də gəlinə məhəbbətini təsbit edərək evlənmək 
hüququnu “möhkəmləndirir”.

Ancaq bunu əldə etmək əsla asan iş deyildir. 
Axı bəyin vəziyyəti daha əlverişsizdir – gəlinin atı 
da yaxşıdır, ona bir neçə m imtiyaz da verilir. Belə 
şərait bəydən atı məharətlə sürmək bacarığı və 
təqibi üsulluca qurmaq qabiliyyəti tələb edir. Qıza 
çatmayan igidə sonrakı çıxışlara icazə verilmir.

“Qız carış” – çox gözəl və valehedici mənzərəli 
oyundur. Qızlar və gənc qadınlar göyçək atların 
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belində, bəzənmiş milli yəhərlərdə, parlaq milli 
geyimlərdə starta yığışırlar. Bayramlarda, təntənələr 
zamanı təşkil olunan oyundur. Tamaşaçılar 
nəfəslərini qısıb cıdırın başlanğıcını gözləyirlər. 
Yalnız gözəl baş örtüklərindən yarışda neçə qızın 
və gənc qadının iştirakını ayırd etmək mümkündür. 
Qırğız qadınları kütləvi toplum yerlərində libasın 
“forma”sına ciddi riayət etməyi xoşlayırlar. 

Yüksək dağlıq, sərt qış, dərin qarlar şəraitində, 
sürülərlə yalnız dar daş-kəsəkli cığırla hərəkət 
etmək mümkün olan yerlərdə, ensiz dərələrdən 
axan gur, köpüklənə-köpüklənə guruldayıb nəfəs 
kəsən çaydan keçərkən atsız keçinmək mümkünat 
xaricindədir. Amma qırğız qadınları yalnız ev 
qayğılarını çəkmirdilər, məharətlə at belində də 
gəzib dolaşırdılar. Bu barədə V.İ.Lipski 1906-cı 
ildə yazıırdı: “Mən gözəl mənzərə şahidi olmuşam: 
ən təhlükəli və çətin məkanlarda, dağlarda, gur dağ 
çaylarından keçəndə qırğız qadını sakitcə yol gedir. 
Bir əlində körpəsini tutur, digəri ilə ev əşyaları 
qablanmış tərs nəri dartır; bu zaman hələ öz atını 
da idarə etməyə macal tapır”.

Qırğız qadını balacalıqdan at belindədir. 
Yüksək dağlıq, amansız qış, dibi görünməyən qarlar 
şəraitində sürülərlə köç dağların dikdir yamacları 
ilə, sürətli çaylarla hərəkət edir – atsız keçinmək 
olmur. Ona görə qız jarış, gəlin jarış idman növü 
bu gün geniş miqyasda istənilən yarışların, 
bayramların, xalq şənliklərinin proqramına daxil 
edilir. Bu idman növündə minici qadından yəhərdə 
möhkəm oturuş və çaparı məharətlə sürmək vərdişi 
tələb olunur. 

“Tıyın enməy” – oyunun mənası süvarinin 
tam sürətlə çapan atın belindən əyilib yerdəki 
sikkəni əlinə götürməsidir. Təbir caizsə, igidlərin 
at belində özlərini göstərməsidir. Müasir oyunun 
yeni növüdür. 

Çıxış nöqtəsindən finişə qədər məsafənin 
uzunluğu 100 m-dən çox deyil. İştirakçı hakimin 
işarəsi ilə start xəttinə yaxınlaşır. Start xəttindən 
50-60 m uzaqlıqda təmiz, rəvan, açıq rəngli qum, 
yaxud yonqarla işarələnmiş yerdə tıyın – sikkə 
qoyulub. İştirakçı atını dördnala çapdıraraq sikkəni 
qaldırmalıdır. Asta yerişə keçəndə, yaxud pulu 
götürən anda atın başını çəkib dayandıranda, 
sayılmır, ikinci çıxışa isə izin verilmir. Vaxt 
startdan finişə qədər qeydə alınır. Minici yıxılsa, 
yenidən durub atın belinə oturmalı və finişə qədər 
çapmalıdır. Əks təqdirdə, oyundan çıxarılacaq. Hər 
iştirakçının üç çıxışa icazəsi var. Qələbə sikkəni 
daha çox qaldıran şəxsə verilir.  

“Ordo” – tarixi köklərə malik qoyun aşıqları 

ilə emosional, baxımlı oyundur. Ciddi qaydaları 
və sərt tələbləri var. Məğzi ondan ibarətdir ki, hər 
iki dəstə ordonu söküb “xan”ı sərkərdələri ilə əsir 
götürsün.

“Ak çolmak” – Qırğızıstanda geniş yayılmış 
gecə oyunlarındandır. Ancaq aylı, işıqlı gecələr 
oynanılır. Aparıcı tərəfindən naməlum istiqamətdə 
atılmış ağ yaylığı, ya da ağ çubuğu axtarıb tapmaq 
lazımdır. 

“Arkan tartış” – respublikanın bütün 
regionlarında geniş yayılmış komandalı güclü kişi 
oyunu. Hər iki komandada oyunçuların sayı eyni 
olmalıdır. Say məhdud deyil. Oyunun məqsədi – 
rəqib dəstənin üzvlərini xətdən o yana dartmaqdır. 

Oyun üçün örkən götürülür. Sonuna düyün 
vurulur. Təqribən 2 m aralıda üzbəüz iki xətt 
çəkilir. Onların ortasında daha biri – başlanğıc 
cızığı çəkilir. Örkənin ortası həmin cızığa qoyulur. 

Hakimin işarəsi ilə dəstələr kəndiri qaldırıb 
ikiəlli yapışırlar (kəndirin ortası başlanğıc xəttində 
hakimin dabanı altındadır).

İrəlidə olan oyunçusu başlanğıc xəttini keçən 
dəstə uduzur. 

“Jooluk taştamay” – ən kütləvi, ən geniş 
yayılmış cavan oyunu. Adətən, gündəlik 
qayğılardan qurtulan gənclər axşamlar, əksərən, 
aylı gecələrdə çəmənliyə çıxır və oyun başlayır.   

İştirakçılar dairə vurub bir-birinin yanında sıx 
otururlar. Gənc oğlan, yaxud qız xeylağı aparıcı 
yaylığını burub oturanların arxasınca gəzir, yaylığı 
kimə isə nəzərəçarpmadan atmaq üçün münasib 
məqam axtarır.  

Oyunun qaydalarına əsasən, oturanlar 
qılçalarını rahat qoya bilərlər, əlləri isə irəlidə 
olmalıdır. Hərdən arxanı əllə yoxlamağa icazə 
var. Başı çevirmək, ətrafına baxınmaq olmaz. 
Bu tələbləri pozanı “doqquz qaytan”la (yaylıqla 
doqquz zərbə) cəzalandırırlar. Yaylıq-qaytanı 
nəzərəçarpmadan atan aparıcı dairə vurmaqda 
davam edir, yaylıq atılan adam bunu sezmədisə, 
aparıcı qaytanı götürüb ondan qaçan key oyunçunu 
vurmağa çalışır. Bu zaman hər ikisi dairə 
vururlar. Şansını qaçırmış oyunçu həm zərbədən 
yayınmalıdır, həm də öz boşalmış yerinə oturmağa 
cəhd göstərməlidir. Həmin oyunçu yerinə oturmağa 
macal tapırsa, aparıcı əvvəlki adam qalır və oyun 
yenidən başlanır.      

“Selkinçək”. Qırğız gəncləri həmişə yelləncəklə 
əylənmişlər. Bir qayda olaraq, xalq bayramlarında, 
toylarda, digər tünlük yerlərdə daima yelləncək 
qurmağa təşəbbüs göstərən adam tapılır. 

Əvvəllər, adətən, yelləncəyi asmaq üçün 
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yaxınlıqdakı ağacdan istifadə edir, kəndir atırdılar. 
Adam çox olanda, “Selkinçək”in ikinci 

variantı var – “Altı bakan” (altı paya). Bu ad böyük 
yelləncəyin qurulması üçün payaların (bakanların) 
istifadə olunduğu dövrdən qalıb. Bu payalarla yurta 
quranda xalçaları və yurtanın tündüyünü qaldırırlar.

Selkinçəkdə 1 nəfər yellənirsə, altı bakana 2, 
bəzən daha çox nəfər minir. Bu zaman yelləncəyin 
yerliyinin başında-ayağında gənclər, ortada isə 
qızlar dayanır. Cavanlar çox canlı, şən, emosional 
yellənir və mütləq ovqat qaldıran səmimi mahnılar 
oxuyurlar.   

“Ak tərək-kök tərək”. Keçmişdə bu ancaq 
qızların oyunu idi, amma tədricən hər iki cinsdən 
olan 12-16 yaşlı yeniyetmələrin oyununa çevrildi. 
Komanda oyunudur, məzmunca bizim “Bənövşə, 
bəndə düşə” oyununu xatırladır. Oyunçuların sayı 
sərbəst olur, adətən, 10-15 nəfər yığılır. 

Komandalar 30-50 m uzaqlıqda əl-ələ tutaraq 
üzbəüz səf qururlar. Hər komanda əvvəlcədən 
şərtləşərək oyun adı alır. Oyun püşklə başlanır. 
Oyunun məqsədi rəqibin zəncirini qırmaq və 
qırılmış zəncirin daha çox bəndlərini (oyunçuları) 
öz tərəfinə çəkməkdir. 

“Çikit”. Əsasən, orta və yuxarı sinif şagirdləri 
oğlan xeylaqları oynayırlar. Alət kimi iki paya 
istifadə olunur. Birincisi – bala, ya da bala çikit 
– 15-20 sm, ikincisi – ənə, yainki ənə çikit – 1 
m-ə yaxın uzunluqda olur. Respublikanın cənub 

bölgələrində bu payalara at və dayaq deyirlər. 
Oyun üçün hamar meydançada 3-4 m diametrli 
çevrə çəkilir. Dairənin ortasına balanın (paya) 
diametrindən kiçik çala olur.  

Oyunun məqsədi – ənənin köməyi ilə iti 
payanı çaladan qaldırmaq və havada zərbə vuraraq 
mümkünat daxilində uzağa tolazlamaqdır.

“Toquz korqol”. Azacıq şahmatı xatırladan 
masaüstü mürəkkəb oyundur. Oyun taxtası 18 
dəlikdən və 2 qazandan ibarətdir. Hər oyunçu 
tərəfdən 9 dəlik və sağ səmtdə qazan var. Eyni 
zamanda “Toquz korqol”u yalnız 2 nəfər oynaya 
bilər. Hər 9 dəliyin öz adı var, nömrələmə isə 
ümumidir – 1-dən 18-ə qədər. 

1. Quyruq (quyruq uy).
2. Narahat (tekildək uy).
3. Atötməz dəlik (at ötpös).
4. Yaman inək (jaman uy).
5. Bel (bel uy).
6. Kürək (dalı).
7. İki diş (eki diş uy).
8. Yaşıl boyun (kok moyun).
9. Ağız (ooz).
Qeyd: partiyada gedişlərin yazısı zamanı sözlər 

dəliklərin nömrələnməsi ilə əvəzlənir. Oyunçular 
üzbəüz oturur. Hər oyunçu 81 kürə alır və hər dəliyə 
9 ədəd kürə qoyur. İlk gedişi püşk müəyyənləşdirir. 
Bu gediş I və X dəlikdən savayı istənilən dəlikdən 
başlana bilər. 

Torobəyov S.S. Diptix “Kok Boru” Sol hissə, 2010-cu il, kətan, yağlı boya, 90 x 100
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Ənənəvi geyimlər 

XIX əsrin ortalarında kişilər alnında 
və peysərində kəsik, uca, şiş, keçə papaq 
qoyurdular; xalatları parçalardan tikib 
əlvan qurşaqla qurşaqlayır, yürüşlər 
zamanı ətəklərini aşağıdan kəsikli enli 
dəri şalvarın içinə salırdılar; dik dabanlı 
uzunqunc çəkmələrin pəncəsi qısa idi. 
Gənc qadınlar baş örtüyü – konusşəkilli 
mahud özüllü, xəzlə, gümüş zinətlərlə, 
qiymətli daşlarla işlənmiş, yanlardan 
asma bəzəklər vurulmuş şökülö 
qoyurdular. Bu barədə tarixçi və 
kulturoloq S.M.Abramzon hədsiz 
hörmətlə “Qırğız xalqının mədəniyyəti 
barədə oçerk” kitabında yazır. 

Kişilərin son dövrdə geyimi köynökdən və çit, 
yaxud bez, çox vaxt sırıqlı materialdan, yoxsullarda 
isə armyakdan tikilən qaytanlı aşırmalı enli şalvardan 
– dambaldan ibarətdir; köynəyin üstündən qısa 
arxalıq – beşmant, ya da qolsuz kəltəçə, soyuqda 
isə astarına pambıq doldurulmuş pambıq parçadan 
xalat – çapan, ya da mahud, armyakla örtülmüş 
sırıqlı – çəpkən, çəkmən geyilirdi. Qışda aşılanmış 
qoyun dərisindən yunu içəri kürk – ton, poston 
və eyni materialdan yunu içəri şalvar – terı-şım 
istifadə olunurdu. Həmçinin yundan təmizlənmiş, 
varlı qırğızlarda isə rəngli ipəklə işlənmiş təkə 
dərisindən dəri şalvar – jarqak-şım geyilirdi. Həm 
qadınların, həm də kişilərin üst geyimi, altdan hər 
hansı xəzlə (qoyun, tülkü, canavar və s.) işlənmiş 
və üstünə parça tikilmiş kürk – içikdir. Yağışdan 
və çiskinli havadan qoruyan geyim kimi qolçaqlı 
keçə yapıncıdan – kementaydan istifadə olunurdu. 
Çobanlar keçə astarlı, evdə toxunmuş yun parçadan 
xalat – çiydan geyirdilər. 

İmkanlı qırğız məxmər arxalıq və şalvar, 
bir neçə mahud və ipək xalat geyinirdi, kürkü 
yumşaq ağ quzu dərilərindən tikilirdi. Kasıb üst 
geyimi kimi bəzən üryan bədənə geyilən qaba 
xalatla kifayətlənirdi. Çəkmələr qismən əvvəlki 
kimi qorunub saxlanmışdır – hündür dabanlı 

uzunqunclar, amma ən çox dabansız 
və möhkəm arxasız, yumşaq altlıqlı 
uzunqunclar – maas yayılmışdır. 
Maası dəri qaloşla – kəpiçlə geyirdilər, 
nadir hallarda qaloş rezindən olurdu 
– kölöş. Cənublu qırğızların arasında 
dabansız, qaba altlıqlı, burnu azacıq 
qalxmış uzunqunclar – mökülər geniş 
yayılmışdı. Keçmiş zamanlarda keçi 
yunundan tikməli ağ keçə uzunqunclar 
tikilirdi. Baylarda və manaplarda dəri 
altlıqlı məxmər uzunqunclara da təsadüf 
olunurdu. Əhalinin ən yoxsul təbəqəsi 
kobud uzunqunc – çokoy, aşılanmamış 

dəri parçalarından qurama çarıq geyir, çobanlar isə 
dağlarda gəzib dolaşmaq üçün at dırnaqlarından 
səndəllər – tay-tuyak istifadə edirdilər. Məişətə 
həmçinin rus sapoqları növlü ayaqqabılar da 
daxil olurdu. Başa araqçın və  variyyətdən asılı 
olaraq qoyun dərisindən, tülkü, dələ xəzindən 
tebetey qoyulurdu. Yayda onu keçə papaqla – 
kənarları qatlanmış və məxmərlə işlənmiş qalpaqla 
əvəzləyirdilər. Kişi libasının zəruri ləvazimatı 
– kəmər, yaxud ətəyinə mütləq bıçaq asılan yun 
qurşaq – kur idi. Bayların və manapların kəmərləri 
bahalı gümüş zinətlərlə işlənirdi. 

Qadın libası eyni zamanda paltar rolunu 
oynayan uzun və enli köynəkdən, uzun çaxçurdan 
– ılazımdan, paltarın altından geyinən aşırmalı 
dambaldan və qolsuz arxalıqdan – jeletkedən 
ibarət olurdu. Paltarlar üçün parlaq və çığırqan 
çitlər seçilir, az imkanlı qadınlar isə mata 
parçasından istifadə edirdilər. Qız xeylaqlarının 
geyiminin qadınlarınkından fərqi sinəsində kəsiyin 
qaibliyi idi. Bəzi məkanlarda qızlar arxalıq – 
çıptama geyinirlər. Əvvəllər qadın köynəklərinin 
sinəsini ağ matanın üzərində rəngli yun, yainki 
ipək tikmələrlə bəzəyirdilər. Arxalıqları tünd 
pambıq parçadan, astarlı tikirdilər. Qızlar və gənc 
qadınlar libasın üstündən moruğu, yaşıl, yaxud abı 
məxmərdən jaket geyinirdilər. Köç, yainki başqa 
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ailə (oba) yol gedərkən üstdən pambıq parçadan, 
yaxud yarımipəkdən, varlılarda isə xalis ipəkdən 
xalat atılırdı. Qadınlar kürk geyinmirdilər. Qırğız 
qadınlarının Ukrayna plaxtasını xatırladan ətəyi 
– beldemçi çox özünəməxsusdur. Ətək qarşıdan 
kəsiklə və enli qurşaqla tikilirdi. Ətəyi əksərən 
yaşlı qadınlar köynəyin üstündən geyirdilər və 
qurşaq bel nahiyəsinə düşür, açılıb-bağlana bilirdi. 
Daha az imkanlılar belə ətəkləri yunu içəri qoyun 
dərisindən tikir, varlılar isə özlərinə yarımipəkdən, 
mahuddan, məxmərdən astarlı, kənarlarına dələ, 
susamuru xəzləri vurulmuş, çox vaxt ipək saplarla 

işlənmiş ətək rəva bilirdilər. Yaxın adamını itirən 
qadınlar yaslı paltarı geyinirdilər, daha dəqiqi, 
başlarını xüsusi üsulla bağlayırdılar.       

Ərli qadının baş örtüyü ağ örpəkdən – 
oromoldan, joolukdan, yaxud da çox vaxt onlarla 
m kiseyi parçadan başa bürünən ağ çalmadan – 
ələçəkdən ibarət idi. Yoxsul qadınlarda bu çalma 
5-6 m parçadan bükülürdü və kiçik olurdu, imkanlı 
qırğız qadınlarında isə çalma iri ölçülərdə təsadüf 
edilirdi. Çalmanın bürünmə üsulları, nəqşlənməsi, 
çalmaya bərkidilən tikməli qaytanın – kırqak tartma 
– geyinmə tərzi müxtəlif qəbilələrdə fərqlənirdi. 

Matayev J. “Rəqs” 2008-ci il, kətan, yağlı boya, 60 x 70
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Cənub qırğız qadınlarında baş örtüyü, ümumiyyətlə, ayrı 
formada olurdu. Onlar arxadan çiyinlərə qədər sallanan 
çiyinlikli papaq – çaçkap qoyurdular. Bu papağın 
üstündən çalma taxılır, azca irəli çıxaraq üzə əyilirdi. 
Çalma tikməli qaytanla bağlanır, bəzən yuxarıdan 
işləməli örpəklə örtülürdü. Çalmanın altından çıxıb 
yanaqlara sallanan papağın qurtaracaqları rəngbərəng 
ipəklə məharətlə nəqşlənir, bu sonluqlara isə mərcan 
düzümləri ilə birləşmiş fərqli formalı uzun gümüş toqqalı 
asılqanlar asılırdı.   

Qızların baş örtüyü kənarlarına dələ xəzi, varlılarda 
isə susamuru xəzi vurulmuş, bayquş, yaxud yapalaq 
lələyi (göz qaytarmaq qəsdilə) ilə bəzənmiş dəyirmi 
tebetey – araqçın idi.  

Qadın zinətlərindən iri konusşəkilli sırğalar 
düzülmüş gümüş həmail söykönün, gümüş, yaxud mis 
sırğaların, bilərziklərin, mərcan düzümlərinin, üzüklərin, 
cənub qırğız qızlarının köynəyinin yaxalığına bərkidilən 
üstünə gümüş vurulmuş dəmir, yaxud teyxa gümüşdən 
girdə toqqanın – boquçun, püçülüyün, hörüklərə taxılan 
müxtəlif şarı  bəzəklərin adını çəkə bilərik.  

Ərli qadın mütləq iki hörük, qızlar isə çoxlu xırda 
hörüklər (8-12-16) hörürdülər. Balacaların (həm qız, həm 
oğlan xeylaqları) saçını qırxır, azca saçla kəkil, çəngə, 
gicgahlara sallanan xırda hörük qoyurdular – kökül, 
saamay. Kişilər başlarını qırxır, keçmişdə isə peysərdə 
çəngə saxlayırdılar – jılkı-çaç (yal; dastanda isə buna 
adətən aydar deyilir).

Qırğızların xalq geyimində son illər dəyişikliklər 
baş vermişdir. Keçmişdə qırğız libası tayfaların yerlərdə 
məskunlaşması ilə əlaqədar ərazi fərqlərinə malik idi. 
Hal-hazırda mənzərə ayrı cürdür. XIX əsrdə səciyyəvi 
xalq libası bu gün yeni üslub tapır. Müasir dövrdə 
Bişkekdə milli geyim əsasında yeni dəbli qadın libasları 
tikən şirkətlər açılmışdır. Onlar nüfuzlu beynəlxalq 
konkurslarda bir çox mükafatlar qazanmışlar.  

Kişi geyimlərindən papaqlar qalmışdır: qalpaqlar, 
qış papaqları, araqçınlar. Kənd yerlərində ahıllar sırıqlı 
xalatlar geyir, aşılanmış dərilərdən paltar tikirlər. 

Yalnız böyük bayramlarda yaşlı ağbirçəklər milli baş 
örtüyü – ələçək taxır, enli qurşaqlı tikməli ətək – beldemçı 
geyinirlər. Gündəlik geyim üçün plüşdən tikilmiş yeni 
milli qadın paltarı və başı xüsusi üsulla bağlamaq hər 
yerdə geniş yayılıb. Yaşlı nəslin nümayəndələri hələ də 
yumşaq uzunqunc çəkmələrlə qaloş geyməyə alışıblar.   

Nadir hallarda qıraqları dələ, yaxud susamuru xəzinə 
tutulmuş, ortasına bayquş lələyi taxılmış girdə papaq 
qoymuş qıza rast gəlmək olar.  

120



121



Üç qırğız bahadırı – Koşoy, Kojomkul və Kanıbəy 
Osmonəliyev haqqında

Toktoqul vadisinin daş darvazasına 
yaxınlaşdıqca yəhərəbənzər əcaib dağ diqqəti 
özünə çəkir, sanki kimsə dağı Narın çayının sahilinə 
yaxın çəkib. 

Əski əfsanə söyləyir ki, bunu Koşoy nəhəng-
bahadır edib. Guya çayın qarşısına bənd atıb 
suyunu vadiyə döndərmək istəyirmiş. Yalnız 
üçüncü cəhddə, yüz Tibet öküzünün ətini yeyib yüz 
ilxının kumısını içəndən sonra yekə kətmənlə dağı 
yerindən tərpədə bilib. Amma pəhləvan Narının 
məcrasını dəyişdirməyə nail olmayıb – gərgin 
işdən ürəyi partlayıb. Kətmənin dağın ortasında 
şırımlayıb qoyduğu izinə görə insanlar ona sonralar 
Kətmən-Tübə adını vermişlər.    

Əfsanəvi qırğız pəhləvanı Kaba uulu 
Kojomkulun adını çəkməməyim ədalətsizlik olardı. 
Vaxtilə onu “rus Poddubnı” adlandırırdılar. Fiziki 
göstərişlərinə əsasən rus pəhləvanlarından geri 
qalmırdı – boyu 197 sm, çəkisi 164 kq. Entuziast 
olaraq kureş və oodarış üzrə yarışlar təşkil edir, çox 
vaxt şəxsən özü də yarışırdı. O vaxt ən sadə idman 
qurğularının inşasına böyük diqqət yetirirdi.   

Kojomkulun bugünkü həyatı dildən-
dilə ötürülən əfsanəyə çevrilmişdir. Suusamır 
düzəngahlarında hamı bu pəhləvanı tanıyırdı. Bu 
günün özündə vadidə adam hündürlüyündə daş 
parçası durur – pəhləvan bayram günlərinin birində 
qoca çobanın xahişi ilə daşı çayın məcrasından 
götürüb yurtanın yaxınına aparmışdı. Yurtaya qədər 
məsafə isə yüz m olardı… Bu gün Kojomkulun 
həmyaşları ixtiyar kişilər daşı onun abidəsi hesab 
edirlər.

Daha bir misli görünməmiş hadisə baş 
vermişdi. 1921-ci ildə Kojomkulu Semireçensk 
(Yeddiçay) vilayətinin I kasıblar qurultayına 

nümayəndə qismində dəvət etmişdilər. Şahidlərin 
danışdığına görə, bir dəfə qurultaydan sonra 
nümayəndələr parka toplaşıb istirahət edəndə, 
ixtiyar bir kişi at belində onlara yaxınlaşır – öz 
gözü ilə pəhləvanı görüb onun qüvvəsindən 
əminlik hasil etmək niyyəti var imiş. Kojomkul çox 
fikirləşmədən kişinin atının altına girib yekə əlləri 
ilə atın ayaqlarını qucaqlayaraq üstündəki minici 
ilə parkın çıxışına aparır. Hamı heyrətə gəlir. Ahıl 
kişi isə ağlayıb Kojomkulu bağrına basır və deyir: 
“Sağ ol, oğul. Belə bir oğlumun olmasını istərdim”.

Bax beləcə qırğız bahadırın həyatı epik tarixə 
çevrildi. Bu insanın xatirəsi əbədiləşdirilmişdir: 
Qırğızıstanda güləş idmanı Federasiyasının qərarı 
ilə hər il qırğız xalqının görkəmli oğlu Kojomkul 
Kaba uulunun xatirəsinə həsr olunmuş sərbəst 
güləş üzrə yarışlar keçirilir. 

Həmyerlimiz Kanıbəy Osmonəliyev ağır 
atletikada ilk SSRİ çempionu olmuşdur. Mənə 
danışmışdılar ki, finalda Kanıbəy Osmonəliyev 
Koreyadan olan çox güclü rəqiblərlə mücadiləyə 
çıxmışdı. Ştanqadan yapışanda, tamaşaçılar onun 
dodağının altında pıçıldadığını görmüşdülər – 
ardınca dartıntı, təkan… və ştanqa pəhləvanın 
başı üstündədir! Təəccüblüsü odur ki, məşqlərdə 
Kanıbəy Osmonəliyevə bu ağırlığın öhdəsindən 
gəlmək nəsib omurdu. Sonradan ondan nə 
pıçıldadığını soruşanda, Manasın ruhunun ona 
yardım etməsi üçün dua etdiyini cavab vermişdi. 
Kanıbəy indiyəcən əmindir ki, məhz Manasın 
ruhu ştanqanı qaldırmağa ona kömək göstərmişdi. 
Ölkəmzin tarixində Kanıbəy ilk qırğız idmançısı – 
Olimpiada çempionu olmuşdur. Yəqin ki, genlər 
rolunu oynamışdır, axı necə də olsa, Kanıbəy Koşoy 
bahadırın və Kojomkul pəhləvanın nəslindəndir. 

İgid şərəf üçün doğulur, 
Şərəf uğrunda ölür.
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Qırğız günəşinə dair

Aləmdə hamı üçün yeganə günəş şəfəq 
saçır. Fəqət, deyəsən, mənim üçün isə daha biri 
mövcuddur – doğma qırğız günəşi. O elə günəşdir 
ki, xüsusi isti saçır, daima istidir və harada olsam, 
məni özünə cəzb edir. Həyat yolumu nurlandıran 
günəşdir. O doğma günəş insan həyatının son 
günləri, saatları, dəqiqələri, saniyələrində o qədər 
dəyərlidir ki, hər kəs Allahdan onun şəfəqini daha 
bir an görmək üçün möhlət istəyəcək. Həyat ona 
görə tükənmir ki, biz ölürük, sadəcə günəşin gur 
nurunu daha görmək imkanını itiririk. Aydın 
məsələdir – günəş yoxdursa, cahanda həyat da 
bitmişdir. 

Baykalarxasında keçirdiyim hərbi 
xidmətimdə uzunmüddətli ezamiyyətlərdə olmaq 
məcburiyyətində idim, hara getsəydim, isti qırğız 
günəşimin yoxluğunu hiss edirdim. Dünyaya 
gəlişimlə anama borcluyamsa, torpağımın 
gözəlliyini görməyimlə günəşə borcluyam. Ona 
görə doğma günəş – zənnimcə ana südü ilə əxz 
etdiyimiz günəşdir. 

Xatirimdədir, uzun müddət Yaponiyaya ezam 
olunmuşdum. Hərçənd orada günəş torpağa daha 
yaxın yerləşsə də, oranın günəşi mənə doğma 
gəlmədi, yad təsiri bağışladı. Yaponiya möcüzəli 
ölkədir. Ancaq orada yaşamaq istəməzdim, o diyar 
mənim üçün deyil. Doğan günəş ölkəsində qaldığım 
son günlər doğma günəşim üçün burnumun ucu 
göynəyirdi. O günəş mənim üçün ana südü kimidir 
– yeganə, əvəzedilməz, doğuluşdan müqəddəs. 
Doğma günəşimə bağlılığımı evdən iraq lap kəskin 
duydum.

Zənnimcə, çoxlarının xatirindədir ki, 
sovet hökuməti illərində on beş sosialist 
respublikasının arasında yalnız Qırğızıstanı 
“günəşli” adlandırırıdılar. Yadımdadır, məktəb 
buraxılış imtahanında məhz “Günəşli Qırğızıstan” 
mövzusuna inşa yazmışdım.

Qırğızlar lap qədimdən günəşə sitayiş etmişlər. 
Dağlılar günlə oyanır, günlə yatır, günlə havanın 
necə olacağını deyirlər. Ola bilsin, bu səbəbdən, 

milli bayraqda tündükdən içəri süzülən günəş 
təsviri verilmişdir. O da təsadüfi deyil. Əski 
çağlarda, bəşəriyyət hələ saat icad etməmişdən 
qabaq, əcdadlarımız zamanı günəşin hərəkəti ilə 
təyin edirmişlər. Hətta belə bir inanc da yayılmışdı: 
yağış yağırsa, demək günəş ağlayır, gur şəfəq 
saçırsa, deməli gülür.    

Bir dəfə xalq şairi Jalil Sadıkovla söhbət 
edərkən mənə bir dostunun – tanınmış şair Maştay 
Kudayevin hekayətini söylədi. Maştay Kudayev 
Stalin repressiyaları dövründən bəri həyatının 
böyük əksəriyyətini Qırğızıstanda yaşamışdı. 
Ancaq 80-ci illərin sonunda ailə səbəblərinə görə 
qohumları ilə vətəninə – Nalçik şəhərinə köçməli 
olmuşdu. 

Kudayev uşaqlıq illərini Kantda keçirmişdi 
və paytaxtdan (o vaxt hələ Frunze adlanan) şəhər 
tipli kiçik qəsəbəyə aparan bir qəşəng yol onun 
hafizəsinə möhkəm həkk olunmuşdu. Yol, vaqiən, 
çox gözəl idi – hər iki tərəfdən uca qovaqlarla 
əhatələnib uzanırdı. Nalçikə köçəndən sonra 
Maştay heç vəchlə daha bu pöhrəliyi görməyəcəyi 
fikri ilə razılaşa bilmirdi. Sonradan şəhərdən 
kənarda yarım saatlıq məsafədə oxşar pöhrəlik 
tapmış və heç olmazsa, ayda bir dəfə ora gedib 
könlünü sakitləşdirməyə adət etmişdi. 

Jalil Sadıkov dəfələrlə dostunun yanına qonaq 
getmişdi. Son görüşlərində isə Maştay Kudayev 
dostundan rica etmişdi ki, doğma Qırğızıstana 
onun gözləri ilə baxsın. Ayrılanda ağlamış, həyat 
yoldaşının ucbatından sevdiyi diyardan kənar 
düşdüyünə görə peşman olduğunu bildirmişdi. Bu, 
iki yaxın dostun son görüşü olur. Kudayev son söz 
kimi söyləmişdi ki, günəşin ayrı cürə şəfəq saçdığı 
qırğız torpağında qalıb yaşasaydı, ömrü uzun 
olardı. Bu yalnız Qırğızıstanın Qafqaz xalqının 
oğlu üçün doğmalaşması, əziz diyara çevrilməsi 
barədə bircə canlı misaldır. İndi isə Qırğızıstanın 
uşaqlıq və gənclik ölkəsinə çevrildiyi digər “bizim 
qafqazlı” – Nəzir Xubiyevin şeirindən sətirlər 
gətiririk:
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...İssık-Kulun mavi dalğaları, 
yenə yuxuma girir, gəncliyim kimi.
Onilliklər keçsə də, unudarammı
Çörəyinizi, ey qırğız diyarı.
Dumanlı mavilik, çəhrayı alov,
Kumısınızı və o uzaq axşamı?..
Hər şeyi xatırlaram! Şirin nitqiniz,
Günəşiniz kimi, isidir qəlbimi.
Kumısın ruhu, acılı tüstü təmi,
Yurtada yuva qurur uzun illəri. 
Süzüb gedir ay işığı, tutammazsan,
Nəğmə kimi səslənir, su kimi axır...

Onun sözlərinə dəfələrlə respublikamızda 
olmuş balkar xalq şairi Qaysın Quliyev qüvvət 
verir:

...Otun sanki yataqdır mənə, 
Su içdim, çörəyini nuş elədim.
Balkar dərəsinə oxşar yerlərdə
Ağrımı, gəncliyimi qoydum mən.

Qırğız diyarı, çox şey etdin mənə sən,
Müğənnilərini dost etdin mənə.
Əllərimi sıxdılar, amma göz yaşı
Məndə yox, onlarda... parladı.   

Bu yaxınlarda Türkiyəyə səfərim zamanı uzun 
illər TİKA-nın (Türk İşbirliyi və Koordinasiya 
Ajansı)  Qırğızıstanda nümayəndəsi kimi çalışan 
Selde Özdenoğlunun evinə getmək nəsibim oldu. 
Söhbət ərzində bizə isti münasibətini bildirib söylədi: 
“Qəribə də olsa, Türkiyəni ikinci vətənim hesab 
edirəm. Təəccüblüsü budur ku, Qırğızıstan üçün daha 
çox darıxıram. Hələlik ailədə övladımız yoxdur və 
Qırğızıstan mənim üçün darıxdığım bir uşaq kimi 
qalmaqdadır”.  Nə deyək, şərhsiz. Belə bir atalar sözü 
var: “Xoş söz ürəyə məlhəmdir”.

Mənim üçün qırğız pasportunda qırğız yazılan 
qırğız deyil, o kəsdir ki, bu torpaqda doğulub, böyüyüb, 
kök atıb, Vətəninin rifahı üçün əlindən gələni edib və 
bu günə qədər doğma yerlərini əziz tutur, həyatını 
Ala-Toonun dağ silsiləsi olmadan təsəvvür edə bilmir. 

Axunov U. “Oşun köhnə küçəsi” 1974-cü il, Bişkek, sulu boya, 50 x 60
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Dogma Torpaq haqqında rəvayət

Torpağımız həm də ona görə əzizdir ki, burada 
əcdadlarımızın əbədi yuxuya getmiş neçə-neçə 
nəsli yatır. Belə nəticə hasil olur ki, torpağımın 
kimyəvi təhlili mənim abavü-əcdadımın da bir 
damcısının orada olacağını göstərəcək. Torpaq ona 
görə də dəyərlidir ki, onun üzərində əcdadlarımız 
yaşamışlar, özümüz doğulub boya-başa çatmışıq, 
ərsəyə yetişmişik, gələcəkdə də uşaqlarımız burada 
ömür sürəcək. Ala-Toonu isə əcdadlarımızın 
məhəbbəti ilə sevirik. 

Biz bu torpaqlara işğalçı kimi deyil, yolaçanlar 
şəxsində gəlib çıxmışıq. Millətimiz məhz burada 
doğulmuşdur. Dövlətçilik öz quruculuğu zamanı 
təsdiqlədi ki, biz inkişafa qabilik – demək, 
əcdadlarımıza layiqik.

Belə bir dastan var. Əyyami-qədimdə qızıl 
qəfəsə salınan bülbülü dinləyən bir xan yaşayırmış. 
Qəfəsin içi ləl-cavahiratla nəqşlənibmiş, quşun 
özünü isə hər cür ləziz nemətlərlə yemləyirmişlər. 
Fəqət bülbül daima bir kədərli nəğmə oxuyurmuş:

 Budaqdakı qızıl yuva,
 Səni bir də görərəmmi?
 Yoxsa bu qəfəsdə qalıban
 Qəmli-qüssəli öləcəyəmmi?

Xan bülbülün qüssəli nəğməsinə təəccüb qalıb 
haqqında oxuduğu qızıl yuvanı görmək niyyətinə 
düşür. “Onun yuvası necə olmalıdır ki, quş onun 
üçün bu qədər xiffət edir? Güman, saraydakı 
qəfəsindən daha zəngindir”. Xan bülbülü azad 
buraxmaq əmrini verdi, özü isə igidlərinə quşun 
arxasınca düşüb izləməyi, qonacağı yuvanı tapıb 
necəliyi barədə ona xəbər gətirməyi tapşırdı. 
İgidlər azad olunmuş əsiri izlədilər. Bülbül təmiz 
çaya düşdü, çimdi, pırpızlandı, füsunkar səsilə 
şən bir mahnını cəh-cəh vurub yuvasına sarı uçdu. 
İgidlər yuvanı görəndə heyrətə gəldilər – yuva 
adi qurumuş otdan yapılmışdı. Geri qayıdaraq 
gördüklərini xana nəql etdilər. “Anladım! Bülbül 
üçün dogma torpağının otlarındna yapılmış yoxsul 
yuvası hər cürə qızıldan əzizdir”, – xan səsləndi… 

Bax belə! Bu ancaq quşlara aiddir. İnsan üçün 
isə “qızıl yuva” anlayışı daha geniş, müqəddəs 
mənaya malikdir. “Qırğızıstan – ümumi evimizdir” 
termini ötüb keçmiş əsrin sonuncu onilliyində 
yaranmışdır. Bu gün biz evimizi hamı üçün eyni 
məkanlı və bərabər hüquqlu inşa edirik. Bizim 
etnik enerjimiz bir çox məqamda dağların xislətinə 
bənzər. Dağlarda qayalar müxtəlif şəkildə dayansa 
da, hamısı bir yerdə vəhdətdir.

Qırğızıstanın coğrafi-siyasi mövqeyi 
əzəldən əlverişlidir: cənub-şərqdə Çinlə, şimalda 
Qazaxıstanla, qərbdə Özbəkistanla, cənub-qərbdə 
Tacikistanla həmsərhədik. Bu minvalla, torpağımız 
sanki Mərkəzi Asiyanın mərkəzində, həşəmətli 
dağların zirvəsində, demək Allaha yaxın yerləşir. 

Sovet İttifaqı Xalq Artisti Mahmud 
Esembayev 17.12.1994-cü ildə Bişkekdə olarkən 
həmyerlilərinin qarşısında çıxışında söyləmişdi: 
“Özbəklərin, taciklərin və qazaxların bəxti 
gətirmişdir, axı  Qırğızıstanın belə dinc xalqı ilə 
qonşudurlar”.

Vətən – sadəcə taleyin əta etdiyi yaşayış yeri 
deyil, xalqın beşiyi, əcdadların uyuduğu müqəddəs 
torpaqdır. Bura bizə miras qoyulmuş torpaqdır. 
Xalq üçün doğma torpağından əziz heç nə yoxdur. 
Manasın düşmən düşərgəsində böyümüş nəvəsi 
Seytek atası, xalqı haqqında həqiqəti öyrənəndə, 
Talasa tələsir:  

Doğma yurdunu görcək,
Seytek göz yaşı tökdü!
Qırğızlar adını almış,
Doğma elini görcək,
Seytek göz yaşı tökdü!
Şəffaf pak çayı görcək,
Seytek göz yaşı tökdü!
Dağların açıq qapısını görcək,
Seytek göz yaşı tökdü!

Onda Semetey dindi:
Qırğızların yurdudur bu.
Sən onun çöllərinə bax!
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Yerin yeddi qatı var;
Yerin də qulağı var. 
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Sən onun sıldırımına bax!
Sən onun elinə-obasına bax!
Sən onun qışlağına bax!
Sən onun köç yerinə bax!
Sən onun çəməninə bax!
Sən onun qarlarına bax!
Sən onun gülünə, çiçəyinə bax!
Sən onun bulağına bax!
Sən onun qu quşuna bax!
Sən onun atlarına bax!
Sən onun çöllərinə bax!
Orada təkəsi otlar!
Sən onun dərəsinə bax!
Sən onun şəlaləsinə bax!
Sən onun alıcı quşuna bir bax!  
   (“Manas” dastanından) 

Ev – doğma ocaqdır. Ev – hər insanın həyatında 
başlıca dəyərlərdən biridir. Hər insan üçün ev – 
kiçik vətəndir, burada doğulmuş, ərsəyə yetişmiş, 
ilk addımını atmış, ilk sözünü dilinə gətirmiş, 
arzulamağı öyrənmiş, oranın qapısından müstəqil 
həyata atılmışdır. İnsan harada olursa, olsun, taleyi 
onu hansı məkana atırsa, atsın, sevinc və qüssə 
anında atasının evinə, anasının ocağının başına can 
atır. 

Hətta ən xırda canlılar belə evinə məhəbbət 
hissindən məhrum deyil. Qarışqa yuvasının 
amansızlıqla müdafiəsinə duran qarışqalar barədə 
oxuyanda şaşırmışdım. Quraqlıq dövründə meşə 
yanğınları tez-tez baş verir, təhlükə qarşısında 
qarışqalar evlərini xilas etmək üçün diri-diri 
yanmaqdan qorxmadan belə qarınlarından maye 
çıxarıb alovu söndürməyə çalışırlar. Təbiət bütün 
canlıların batininə evləri üçün məsuliyyət kimi 

alicənab bir hiss aşılamağı bacarmışdır.  
Qırğız igidləri taleyin hökmü ilə Vətəndən 

uzaqda həlak olanda, ömürlərinin son nəfəsində 
istədikləri bir ovuc vətən torpağı olur ki, məzara 
qoyulmuş doğma torpaq Vətənin uşaqlıqdan 
süzülüb gələn şirin yovşan ətri ilə onların əbədi 
yuxusunu ağuşuna alıb çulğalasın. 

Nəsildən nəslə qüdrətli alay çariçası Kurmanjan 
datkanın oğlu Abdılbəyin doğma torpağına 
fövqəladə məhəbbətindən bəhs edən hekayət 
ötürülür. Əfqanıstana sürgün edilmiş Abdılbəy 
ölümünün yaxınlaşdığını duyaraq vəsiyyətnamə 
qoymuşdur: “Ölümümdən sonra köksümü yarın, 
ürəyimi çıxarın. Cismimi burada dəfn edin, ürəyimi 
doğma torpağıma aparın. Qoy xalqım və Vətənim 
uğrunda döyünən ürəyim əcdadlarımın yanında 
uyusun – yalnız o vaxt ruhum rahatlıq tapar”. Şərqi 
mövhumata isnadən, ruh – insanın ürəyindədir.

Daha bir misal. Qərib diyarda rəhmətə getmiş 
məşhur qırğız ictimai və dövlət xadimi İshaq 
Rəzzaqov vəsiyyətnaməsində rica etmişdi ki, 
haçanlarsa, külünü doğma torpağa basdırsınlar. 
Onun son iradəsi yalnız 2000-ci ildə yerinə yetirildi.

Dəyərli ənənələr vasitəsilə bizə ötürülmüş 
xalqın qədim əyyamlardan qalmış hissləri, 
ovqatları, amalları, arzuları bu günümüzlə sıx 
qovuşmuşdur. Bunun sayəsində qırğızlar özlərini 
xalq kimi saxlamağa müvəffəq olmuş, Allah 
tərəfindən bəxşiş verilmiş öz altun beşiklərini – 
Vətəni qoruyub müdafiə etmiş və ana dilini ali 
müqəddəs məfhum kimi min illərin keşməkeşindən 
keçirmişlər. Hər halda, bu Torpaqda özbaşına peyda 
olmamışıq. Bizə qədər bizi özlərindən sonra qoyub 
getmiş insanlar məskun olmuşlar, bizdən sonra 
özümüz qoyacaqlarımız isə yoldadırlar.  
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Müqəddəs Ala-Too torpağı 

Qırğızıstanda əsrlərdən bəri müqəddəs sayılan 
bir çox məkan var. Yüzilliklərdir, insanlar onlara 
sitayiş edir, qoruyurlar, bu ənənələrə riayət 
etməyənlər isə mənhus tale tərəfindən qəddarlıqla 
cəzalandırılır.

Nümunə üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. 
Doğma cayloom Kok-Oyrokda uca yerdən keçən 
yol kənarında nəhəng gəmbər durmuşdu. Daşa 
camaat arasında Kanıkey-ənə daşı (Kanıkey 
ananın daşı) deyirdilər. Hələ “Manas” dastanında 
bu məkan təsvir olunmuşdur və ona görə insanlar 
həmişə bu daşa sitayiş edirlər. Bir dəfə artıq keçmiş 
yüzilin 80-ci illərinin sonunda iki nəfər buldozerçi 
yolu hamarlayanda nəhəg qəmbəri uçuruma 
aşırmışdılar. Ağsaqqallar söyləmişdilər ki, indən 
belə o iki nəfərin üstündə lənət var. İş necə hərlənib-
fırlandısa, müəyyən müddət keçəndən sonra hər iki 
yoldüzəldən buldozerlə birgə elə həmin uçuruma 
yuvarlandılar. Bu minvalla, hətta qəmbər də 
ilahiləşə bilər, axı həmin daş üzərində göz yaşı, qan 
axıtmışdılar, böyük əcdadlarımız isə ona xeyir-dua 
vermişdi.

Belə bir müəmmalı hadisəni yerli qəzetlərin 
birində təsvir etmişdilər. 2000-ci ildə Qahirə 
yaxınlığında bir neçə italyan arxeoloqu Misir 
fironunun və arvadının məzarlığını aşkara 
çıxarırlar. Qəbirüstü daşın yazısını çevirəndə 
belə mətn oxuyurlar: “Böyük ilahə İsida bu qəbri 
narahat edənləri üç dəfə cəzalandıracaq”. Lakin 
alimlər xəbərdarlığa məhəl qoymadan qazıntıları 
davam etdirərək, nəinki özləri ilə fironun 
əşyalarını, hətta mumiyaları da götürürlər. İntiqam 
uzun çəkmir. İtaliayaya səfər qabağı bir-birinin 
ardınca ekspedisiyanın üzvlərinin hamısı bir-bir 
həlak olur. İlk ölən ekspedisiyanın rəhbəri olur – 
ürək çatışmazlığı. İki gün sonra birinci köməkçi 
ilan çalmasından dünyasını dəyişir. Ən dəhşətlisi 
o olur ki, ekspedisiyanın digər üzvlərini və tarixi 
əşyaları aparan qatar relsdən çıxır. Dəstədən sağ 
qalan olmur, əşyalar və mumiyalar isə izsiz-tozsuz 
qeybə çəkilir. 

Bir çox əfsanələr xəbərdar edir ki, mərhumları 

yuxusundan dəng etmək olmaz. Üç il əvvəl bir qrup 
avstriyalı arxeoloq Çinin şimal-şərqində X əsrin 
kurqanını aşkara çıxarmışdı. Yerli camaat misallar 
gətirərək dəfələrlə xəbərdar edirlər ki, ruhlar qəbrin 
sökülməsini bağışlamayacaqlar. 

Artıq bir həftə sonra ürək tutmasından alimlərin 
biri ölür. Az keçməmiş daha ikisi dünyasını 
dəyişir. Sağ qalanlar qorxu içində təxirsiz evlərinə 
qayıdırlar. 

Daha belə bir tarixçəni Karkır otlaqlarında 
olanda eşitmişdim. Orada yaşıllıq vadinin ortasında 
daşlı-kəsəkli bir dağ ucalır. Sanki kimsə onun 
daşlarını qəsdən yığıb qalaqlamışdır. Xalq arsında 
dağa San-Daş deyirlər. Əfsanəyə görə, qədimdə bu 
daşlar, vaqiən, həlak olmuş döyüşçüılərin xatirəsinə 
toplanmışdır – hərəsi bir öldürülmüş igidin şanına. 
Bu daş nəhəgə baxanda, neçə-neçə döyüşçünün 
doğma torpağını işğalçılardan qorumaq üçün 
başını qoyduğunu təsəvvür etmək mümkünat 
xaricindədir. Artıq bu günümüzdə, ağsaqqalların 
onu fikrindən daşındırmağına rəğmən, kimsə 
daşlardan yeni evinin özülü üçün istifadə etmək 
qərarına gəlir. Deyilənə görə, sonradan bu adam da 
faciəvi həlakətini tapır. 

Toktoqul vadisində, Uç-terek (üç qovaq) 
məkanında üç qoca qovaq ucalır. Yerli əhali bu 
üçü qovağa on illərdir, səcdə edərək qoruyur, zira 
qırğızlar üçün qovaq müqəddəs ağacdır. Qovaq 
kəsmək böyük suç sayılır. Çoxdan olmuş vaqiəyə 
görə, bir cavan oğlan gücünü göstərib öyünmək 
qəsdilə heç kəsin sözünə məhəl qoymadan qovağı 
kəsməyə başlayır. Naqafil zarıltılı inilti eşidir 
və başını qaldıranda ağacdan qırmızı mayenin 
axdığını görür. Dəhşət onun əzalarını sarır və cavan 
əbədi daşa çevrilib çapdığı qovağın yanında qalır. 

Uşaqlığımdan qonşuluğumuzdakı traktorçunun 
başına gələn bir hadisəni xatırlayıram. Xasiyyətcə 
sakit və təmkinli insan olan traktorçu meşənin 
yaxınlığında özünə ev tikmək fikrinə düşür və bir 
xeyli ağac qırır. Və günlərin bir günü Bıstrov rayon 
mərkəzinə aparan yolda onun başına əcaib vaqiə 
gəlir. Qəfildən havalanıb dəli olur və tezliklə ölür. 
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Heç bir həkim ölüm səbəbini aydınlaşdıra bilmir. 
Qocalar mülahizə yürüdürlər ki, biçarə bilmədən 
camaat arasında müqəddəs sayılan məzar adlanan 
ağacı narahat etmişdir. Ehtimalən, göydəki hansı 
qüvvələr isə traktoristə bu təqsiri bağışlamamışdılar. 
Bu sayaq bir çox hadisəni müqayisə edərkən 
əminlik hasil edirsən ki, əcdadların ənənlərini 
nəticəsiz pozmaq olmaz. 

Qırğızlarda əski çağlardan müqəddəs 
sayılanlar: kıdır – qədər, müqəddəs qüvvə, arbak 
- əcdadların ruhu və tenir – asiman. İnsan təbiətlə, 
səma qüvvələri və əcdadların ruhları ilə qırılmaz 
telləri duyurdu və onlar mütləq bir çox arzunu 
yerinə yetirərdilər: həyatda bəxti gətirmək, bol 
məhsul yığmaq, evdə firavanlıq. Ruhların meylini, 
nüsrətini qazanmaq üçün insan sözün sehrli təsiri 
ilə təlqin etməlidir. 

Qırğızlar islamın qəbuluna qədər hökmfərma 
olan mərhum əcdadların kultuna ixlaskarcasına 
sitayiş edirdilər. Əcdadların ruhları ilahi, 
müqəddəs gücə malik idi. Ağır dəqiqələrd qırğızlar 
əcdadlarının məzarlarını ziyarət edir, qurban 
kəsir, müxtəlif bəlalardan qorunmaq üçün ruhlara 
pənah aparır, nicat diləyirdilər. Adətən, bunu 
uzaq yol ərəfəsində, yaxud sülbə aid iri tədbirlərə 
hazırlaşarkən təvəqqe edirdilər.   

Ali qüvvələrin insanlara pasiban durmağı 
barədə əfsanələr çoxdur. Danışırlar ki, Koçkor 
vadisində gözəl bir qız yaşayırmış. Ərə getsə də, 
uzun müddət övladı olmurmuş. Binəvanın əli 
hər yandan üzülübmüş. Əri ilə qədim qəbristanın 
yanında yaşayırmışlar. İki yüz il əvvəl orada 
əfsanəyə görə bir qırmanc zərbəsi ilə pələngin 
əhədini kəsib öldürən Torogeldi bahadır dəfn 
edilibmiş. Məzarı zman keçdikcə yerlə yeksan 
olubmuş. Sonsuz gözəl döyüşçünün qəbrini bərpa 
etmək qərarına gəlir. Gili qoyun piyi ilə qarışdıran 
gəlin bacardığı qədər məzarın üstünü torpaqlayıb 

təpəlik qaldırır. Gəlin göz yaşı tökə-tökə Allahdan 
dərdinə çarə istəyirmiş. Deyilənə görə, artıq yaşa 
dolandan sonra qadın dünyaya doqquz oğul gətirir 
və layiqli, bəxtəvər bir həyat sürür. 

İssık-Kulun şimal sahilindəki dağətəyindən 
çağlayıb çıxan Məzar-Bulağın müalicəvi suyu üçün 
yerli camaat bu gün də ora gəlir. Qocaların sözünə 
görə, bu su nəinki cismi, həmçinin ruhu da sağaldır. 
İnanclara isnadən, suyun qeyri-adi keyfiyyəti çox 
illər bundan əqdəm, bulağın yanında naxoş çoban 
yuxulayandan sonra bəlli olub. Çoban dağlarda 
möhkəm soyuqlayır, o dərəcədə zəifləyir ki, daha 
ev-eşiyini görmək ümidini itirir, halsızlığından 
bulağın başında yıxılıb yuxuya gedir. Oyanan 
kimi möhkəm susuzluq duyub bulağın suyunu 
udumlamağa başlayır, hər qurtumla həyat gücünün 
qayıtdığını hiss edir. O vaxtdan bəri bir çox adam 
Məzar-Bulağa şəfa tapmağa üz tutur. 

Bulağın başında bitən bitkilər də qeyri-adidir. 
Məs., kökləri və bur-budağı bir-birinə sarmaşıb 
bitən cüt ağaca xalq arasında “cavan ər-arvad 
ağacı” deyirlər. Ağacların əzəmətli tacları sanki 
bu yerlərdə keçmişdə yaşamış cavanların tarixini 
özündə həkk etmişdir. Onlar bir-birini dəlicəsinə 
sevirmişlər. Oğlan varlı-hallı bay oğlu, qız yoxsul 
dul qadının qızı idi. Gəncin atası heç bir vəchlə 
belə qeyri-bərabər nikaha razılıq vermirdi. 

– Bir gecəyə ağac bitər, amma mən bu izdivaca 
razılıq vermərəm, – məğrur varlı kişi deyir. 

Qızın anası uşaqlara yardım etməyə qərar 
verir. Sinli qadın müqəddəs bulağın başına gedir 
və bütün gecəni sərasər onların xoşbəxtliyi üçün 
dua edir. Səhər ertədən bulaq başına gələn adamlar 
əsil möcüzə görürlər. Dünən ot bitmiş yerdə 
iki ağac budaqlarını zərifliklə qucub göylərə əl 
uzadır. Adaxlı oğlanın atası da bulaq başına gəlir 
və oğlunun yoxsul qızla sevgisinə inanıb toylarına 
əngəl törətmir.  

Boş-boş danışmaqdansa, işini gör.
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TURIZM 

Bizim dağlıq diyarın zəngin təbiəti barədə 
qonaqlar vəcdlə, bəzən isə yüngül qibtə ilə danışırlar. 
Həqiqətən, Qırğızıstanın dağlarında gəzintiyə 
çıxarkən bir yay günü ilin bütün mövsümlərinin 
gözəlliklərini duymaq mümkündür: dağətəyində 
mülayim yazı, vadilərdə isti yayı, dağlıq otlaqlarda 
payızın sərinini, yuxarılarda daima qış hökm 
sürən buzlaqların gümrahlıq gətirən sazağını. 
Təbii görməli yerlərdən savayı Qırğızıstan Böyük 
İpək yolu üzərində yerləşən və dünya miqyaslı 
şan-şöhrətə malik tarixi abidələrlə də zəngindir: 
arxeoloji muzey “Suleyman-Too”, Buran tarixi 
kompleksi, Manas Gümbəzi, Üzgən türbəsi, XI 
əsrin karvansarası “Daş-Rabat” və b. 

“Dünyada Qırğızıstan kimi heyrətamiz tərzdə 
təbii və mədəni cəhətləri özündə ehtiva edən ölkə 
azdır. Şübhə yoxdur, dağlıq rayonlarda dünyada ən 
cəzbedici peyzajlardan birini görmək mümkündür”, 
– əcnəbi qonaqlar ölkəmizi məhz belə xarakterizə 
edirlər. İnsan qəlbini ilhama gətirən qar kimi bəyaz 
dağlar və Suusamırın, Cetı-Oquzun, Son-Kulun, 
Karkırın zümrüd vadiləri...

Cahanın bir çox ölkələrindən qonaqları 
ölkəmizin rəngarəng təbiəti cəlb edir: əzəmətli 
qarlı silsilələr, çiçəklənən bağlar və üzümlüklər, 
ağ şam pöhrəlikləri, füsunkar ardıclıq, hündür 
gövdəli Tyan-Şan şamları meşələri,  gur çaylar 
və şəlalələr, çaytikanı, zirinc, itburnu kolluqları, 
respublikanın cənubunda bitmiş, yaşı üç mini 
keçmiş, meyvələrindən hələ Makedoniyalı 
İsgəndərin legionerləri dadmış Arslanbob qədim 
qozluq meşələri.  

Dünya miqyaslı şöhrəti olan Arslanbob qozluğu 
Oş vilayətinin Bazar-Kurqan bölgəsindədir. 
Təbiətin özü tərəfindən xəlq olunmuş sərabvari 
botanik bağ. Külleyi planetdə belə ikincisi yoxdur. 
Burada nəhəng qoz ağacları, püstə, cid, armud, 
qaysı, albalı, alma bitir, çoxsaylı talalarda isə meşə 
çiyələyi və костяника  yığmaq olar.

Tanınmış rus səyyahı və diyarşünas V.Masalski 
məşhur Arslanboba dair belə yazırdı: “Yerli əfsanə 
bəhs edir ki, bu yerlərdə meşələri haçanlarsa əməli-

saleh bahadır Arslanbob salmışdır. Onun bacarıqlı 
bağban ad-sanı isə kürreyi-ərzə yayılıbmış. 
Arslanbobun adını eşitcək, peyğəmbər Daniil 
insanların dediklərini yoxlamaq qərarına gəlir, 
Daşman meşəsinə girəndə, bahadırın yaratdıqlarına 
heyran qalır. Daniil diz çökərək Xaliqə Arslanbobun 
günlərini Məhəmməd gələnəcən uzatmağı üçün 
yalvarır ki, ona da bağ salmaq sənətini öyrətsin. 
Daniilin təvəqqesi eşidilir və Arslanbob uzun 
ömür sürür. Ölümündən sonra isə yaşadığı məkan 
müqəddəs yerə çevrilir”.

Cəlalabad vilayətindəki Qlz-Bulaq bulağının 
müalicəvi mineral suyu barədə çox adamın xəbəri 
var. Bu qurumayan bulağa dair qədim əfsanə var. 
Keçmişdə burada üç qızı olan bir bay yaşayırmış. 
İllər keçir, qızlar böyüyür, ərə gedir, onlardan ikisi 
yavaş-yavaş qocalır, üçüncüsü isə əvvəlki cavanlığı, 
gözəlliyi ilə qalır. Artıq ölümündən qabaq sirrini 
açır və bildirir ki, hər gün yeraltı mənbədən gələn 
müqəddəs su ilə yuyunurmuş. O vaxtdan bu bulağa 
Qız bulağı deyirlər.   

1887-ci ildə fransız alimləri Pamir-Alaya ilk 
ekspedisiyanı təşkil etdiər. Onlardan biri – Q.Kapyu 
–kitabında səyyahların etibarlı köməkçiləri olan 
qırğızların heyrətamiz tolerantlığı və xeyirxahlığı 
barədə yazırdı. Mürəkkəb aşırımlardan aşarkən, 
bələdçilər həmçinin həyatlarını riskə atsalar da, 
borclarını şərəflə və ləyaqətlə yerinə yetirirdilər.  

Qırğızıstanda və Özbəkistanda olmuş ərəb 
səyahətçiləri və coğrafiyaçıları xatirələrində qeyd 
edirdilər ki, Oş şəhəri böyüklyünə görə Fərqanə 
vadisində üçüncü, gözəlliyinə görə birinci yerdədir. 
Ələlxüsus, onları şəhərin mərkəzində ucalan 
və şəhər əhli üçün müqəddəs sayılan Süleyman 
dağı heyrətləndirmişdi. Rəvayətə görə Süleyman 
dağının mağarasında əski çağlarda çoxlu mələklər 
məskun imiş. Onlar Makedoniyalı İsgəndər Oşu 
mühasirəyə alanda, şəhəri xilas edibmişlər. Hələ 
orta əsrlər ərəb ensiklopediyaçısı İakut Həməvinin 
yazılarında oxuyuruq: ”Qırğızlar qamış qələmlə 
yazır və iti əqlə sahibdirlər”.       

İnqilabaqədərki rus tədqiqatçıları qırğızların 
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ideyanı əxz etmək qabiliyyətlərinə yüksək 
dəyər vermişdilər. Onların işlərində oxuyuruq: 
“Qırğızlara əqli qabiliyyətlər verilmişdir. Təlimi 
çətinlik çəkmədən götürürlər, hərçənd, bu günə 
qədər böyük əksəriyyəti hələlik savadsızdır”.

Vaxtilə Ukrayna yazıçısı Oles Qonçar o 
zamankı qüdrətli dövlətin – Sovet İttifaqının 
ərazisində Karpatdan Tyan-Şana qədər məskən 
salmış bütün xalqların dostluq əlaqəsini durnaların 
haylayıb səslə bir-birini çağırmağına bənzətmişdi.  

Ukraynadan publisist Vasil Bolşak 
Qırğızıstanda Ukrayna ədəbiyyatı və incəsənəti 
Dekadasında iştirak edibən xatirələridnə yazır: 
“Təvazökarlıq, təmkin, çətinliklərin dəf olunmasına 
hazırlıq – qırğızlarla görüşdən sonra ürəyimə həkk 
olan cəhətlərdir. Hərgah Qırğızıstanı özüm üçün 
kəşf etməsə idim, mənən qat-qat kasad olardım”.  

Hələ XIX əsrdə Ukraynadan köçkünlər Tyan-
Şana öz nəğmələrini gətirmişdilər. Qırğız akınları 
Ukrayna mahnılarını yadda saxlayır və camaat 
qarşısında ifa edirdilər. Biz nəğmələri qartal uçuşu, 
dağ çayının cingiltisi, tifil qəlbinin büllur paklığı 
təki dəyərləndirməyi bacarırıq... Mahnıda fikrin 

dərinliyi İssık-Kulun dərinliyinə oxşardır. Nəğmə 
insanları yaxınlaşdırır və müştərək zəhmətə 
ruhlandırır. Xalq mahnılarında səmimilik daima 
əzəldəndir...

Görkəmli şərqşünas, professor Yuri 
Nikolayeviç Rerix atası ilə birgə beş il ərzində 
hind və Mərkəzi Asiya yolu ilə səyahətə çıxmışdı. 
Şərqə, onun tarixinin və mədəniyyətinin dərkinə 
meyllilik bu ailənin özülünə qoyulmuşdu. Rerixlər 
öz səfərləri boyu bir çox xalqın, o cümlədən 
qırğızların həyat tərzi ilə tanış olmuşdular. Rerixlər 
gündəlik qeydlərində qırğızların yaşadıqları məkan 
və məişətləri, onların qoyunları və Tibet öküzlərini 
yetişdirməkləri barəsində yazırdılar. Alim 
Rerixlərin müşahidələrinə görə qırğızlar daxili və 
tranzit ticarətlə fəal məşğul olur, vasitəçi qismində 
çıxış edirdilər. Alimlər yerli sakinlərin mənəvi 
həyatına da diqqət yetirir, əfsanə, dastan,rəvayət 
qoşanlarla görüşürdülər...

Böyük rus şairi A.S.Puşkin qədim arxivlərə 
daxil olmağa imkanına sahib idi və Mərkəzi Asiya 
xalqlarının, daha dəqiq, Tyan-Şan qırğızlarının 
nümayəndələrinə dair bəzi məlumatlardan hali 

Torogəldiyev A. “Süleyman-Too” 1993-cü il, 60 x 60

137



idi. “Puqaçovun tarixi”nin ilk səhifələrində Puşkin 
yazırdı: “Yaikin o tayında bizdə qırğız-kaysak adı 
altında tanınmış tayfa ordaları köç edirlər”. Bundan 
əlavə, Puşkinin əlyazmalarında “Heykəl” seirinin 
qaralama variantında “qırğız” sözünə rast gəlmək 
olar. Üçüncü bəndin son sətirləri belə oxunurdu: 
“Slavyanların nəvəsi də, finn də, bu gün yarımvəhşi 
çərkəz, qırğız və kalmık...” 

Akademik V.Petrovski ilk dəfə Qırğızıstanı 
İsveçrə ilə müqayisə edərək respublikamızı 
“Orta Asiyanın İsveçrəsi” adlandırmışdı. Onu 
da sözarası qeyd edək ki, İsveçrənin qədim adı 
Gelvetstan Qırğızıstanla həmahəngdir. Ondan 
əvvəl ölkəmizdə 30-cu illərdə olmuş məşhur rus 
coğrafiyaçısı Aleksandrov da habelə Qırğızıstanı 
“ikinci İsveçrə” adlandırmışdı. Aleksandr indinin 
özündə də kurort zonalarının inkişafı üzrə ən yaxşı 
mütəxəssis sayılır. 

Gənc respublikaya yardım göstərmək məqsədi 
ilə 1931-ci ildə Çexoslovakiyadan Frunze ş. 
(hazırkı Bişkek) gəlmiş “İnterqelpo” koopertavi 
üzlərinin xatirələrindən: “Biz burjua nağılçılarının 
barəsində vəhşi ekzotik ölkə kimi danışdıqları bir 
ölkəyə gedirdik. Lakin biz elə ölkəyə gəlib düşdük 
ki, burada tikinti sürəti Qərbin ən qabaqcıl kapitalist 
ölkələrindəkindən yüksəkdir. Frunze – tamamən 
Avropa şəhiridir. Planlaşdırılmış hamar küçələri, 
genişlik və qovaqların dübbədüz hündürlüyü 
heyran qoyur. Teatrdan yeniliyin qoxusu gəlir. Bu 
yaxınlarda “İntergelpo”dan memarın rəhbərliyi 
altında inşa olmuşdur... Dağlar, dağlar, dağlar – 
Qırğızıstan budur. Qırğız Alatausu, Terskey Alatau, 
Kunqey Alatau, Narın-tau, At-Baş-tau – bunların 
hamısı Qırğızıstandır. Tyan-Şan da Qırğızıstandır. 
Qüdrətli yeddi kilometrlik Xan-Tenqri, ruhların şahı 
onun başının üstündə əfsanəvi hökmran kimi ucalır. 
Dağlar – Qırğızıstanın kasıblığının əsas səbibidir, 
lakin eyni zamanda onun sərvəti dağlardadır. Bu 
dağların tərkində faydalı qazıntıların nağılvari 
ehtiyatları gizlənir: burada kömür, neft, qalay, mis, 
qızıl var...”  

Yulius Fuçikin valideynlərinə yazdığı 
məktubdan parçalar: “Özümü gözəl hiss edirəm. 
Dörd nəfərin əvəzinə yeyirəm, Orta Asiya ilə Orta 
Avropanın arasında qətiyyən fərq duymuram. 
Ancaq Qırğızıstanda iqlim azca ayrı cürədir. 
Bu gün 48` istilik var idi. Bədənimin qaralığı bu 
temperatura uyğundur. Hərgah burada bir ay da 
qalsam, hətta mütəxəssis məni qırğızdan ayıra 
bilməyəcək. Başlıcası isə – burada elə azadlıq və 
sakitlik var ki, sadəcə gül kimi açmışıq...”

Hans Şerfinq, məşhur Danimarka yazıçısı, 

dəfələrlə Sovet İttifaqında və XX əsrin 60-cı 
illərində bizdə Qırğızıstanda olmuşdur. Onun 
“Qırğızların yanında qonaq olarkən” kitabında 
təsvir olinmuş xatirələrdən bir neçə sətir:

“... Bu kitabçam – yaddaşımın Qırğızıstan, 
nağılvari ölkə barədə qoruyub saxladığı 
xatirələrimin bir hissəsidir. Həyat yoldaşımla 
Frunzeyə dəvətlə gəlmişdik. Frunze – vadidə 
yaranıb böyümüş iri şəhərdir. Şəhər bağa bənzərdir. 
Nəhəng, göz işlədikcə nəhayətsiz park, ağaclar 
evləri gizlədir. Bir çix amerikan evləri kimi 
Frunzenin planlaşdırılması dördküncdür, onun 
eyni, dübbədüz küçələri bir-birini düz bucaq altında 
kəsir. Cənuba gedən küçələrdən Monblandan uca 
dağlara panoram açılır. Onların dağlı zirvələri səhər 
ertədən göy səmanın fonunda çəhrayı çalarla nur 
saçır. Sanki, bu dağlar küçənin sonundadır, fəqət 
bəlli olur ki, onlara 40 km məsafə var...” 

Qırğızıstan təbiət xəzinələrindən savayı tarixi-
mədəni abidələrlə zəngindir. Onlardan biri Böyük 
İpək yolunda yerləşir – “Süleyman-Too” arxeoloji 
muzeyi. Özündən sonra misilsiz “Baburnamə” 
tarixi yaddaşını qoymuş görkəmli sərkərdə, Böyük 
Moğol sülaləsinin banisi Babur uzun müddət Oşun 
valisi olmuşdu. İndiyə qədər bütün müsəlmanlar 
üçün müqəddəs “Süleyman-Too” dağında onun 
düşüncələri üçün üstündə uzandığı taxtı durur. 
Oradan isə Baburun yazdığına görə “Fərqanə 
vadisinə gözəl mənzərə açılır”. Bu unikal dağ 
2000-ci ildə 3 000 illiyi qeyd olunan respublikanın 
cənub paytaxtı Oşun mərkəzində yerləşir. Oş şəhəri 
– Mərkəzi Asiyanın 15 əsr ərzində dünyanın üç 
hissəsini – Asiyanı, Avropanı, Afrikanı birləşdirən 
Böyük İpək Yolu keçən ən qədim şəhərlərindən 
biridir. Haqqında tarixi əfsanələr qoşulmuş əski 
şəhər Oş daima alimlərin və səyyahların, habelə XX 
əsrin məşhur şərqşünaslarının diqqətini çəkmişdir.         

Qırğızıstan qədimdən inkişaf etmiş Mərkəzi 
Asiya sivilizasiya orbitinə daxil olmuşdu və 
beynəlxalq karvan yollarının əsas keçid məkanı 
kimi xidmət edirdi. Böyük İpək Yolunun sayəsində 
Şərq və Qərb ölkələrinin mədəniyyətlərinin 
qarşılıqlı zənginləşməsi baş verirdi. Buna qırğız 
xalqının zəngin adət və ənənələri dəlalət edir. Hər 
şey özünü qırğızların mədəniyyətində, məişətində, 
dilində əks etdirir.      

Üzgən. Türklər tərəfindən VIII-IX əsrdə 
vahənin mərkəzində Mavəraünnəhrdən Şərqi 
Türküstana aparan qədim karvan yolunun üstündə 
əsası qoyulmuş Qədim Üzgən – unikal memarlıq 
abidələri olan əski, tarixi-mədəni şəhərdir. Karvan 
yolunun üstündə olması şəhərin inkişafına səbəb 
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olmuşdu. Qədim Üzgən çiçəklənən şəhər idi, 
möhkəm qalasından isə Səmərqəndə, Qaşqara və 
Fərqanənin hər tərəfinə yol gedirdi. 

Qırğız xalqının mədəni irsinə dəyər verib 
yanaşmasına parlaq misal respublikada arxeoloji-
memarlıq muzeyi Buran Qülləsinin yaradılmasıdır. 
Muzey hazırkı Tokmak şəhərinin 12 km cənuba 
yerləşən Buran əski məskəninin ərazisindədir. 
Tarixçilərin və arxeoloqların çoxillik zəhməti ilə 
aşkara çıxarılmışdır ki, bu əski məskən Qaraxani 
xaqanlığının paytaxtı Balasaqun şəhərinin 
qalıqlarıdır.       

Orta Asiyanın digər şəhərlərindən fərqli olaraq, 
Balasaqun Çingiz xanın ordusunun basqınlarından 
zərər çəkməmişdi və monqollar hətta onun adını 
dəyişdirib Qobalık, yəni “Yaxşı şəhər” qoymuşdular.   

Şəhər XIII-XIV əsrlərdə hələ yaşayırdı, lakin 
artıq əvvəlki kimi əhəmiyyətə malik deyildi. 
Həyat şəhərdə tədricən sönükləşir, sakinlər 
onu tərk edir, tikililər sökülür və XV əsrə şəhər 
birdəfəlik mövcudiyyətini itirir. Adı yaddaşlardan 
silinir, hal-hazırda isə şəhərin yalnız minarəsi və 
qala tikililərinin qalıqları vaxtilə mövcud olmuş 
Qaraxanilər dövlətinin paytaxtının lal şahidləri 
qismində qalırlar. 

Təpənin cənub-şərqində açıq havada yerləşən 
muzeyin mərkəzi abidəsi – Buran qülləsidir.  

Buran qülləsi – XI əsrin minarəsidir və Orta Asiya 
ərazisində bu sayaq tikililərdən ilkidir. Minarələr 
məscidin nəzdində inşa edilir və möminləri namaza 
çağırmağa qulluq edir. Tədqiqatçılar güman edirlər 
ki, Buran qülləsinin yanındakı məscid qərb tərəfdən 
imiş.

Minarənin şərq səmtindən 1970-1972-ci və 
1974-cü illərdə qazıntılar nəticəsinə aşkara çıxarılmış 
gümbəzlərin qalıqları yerləşir. Onlardan yalnız 
özüllər qalmışdır. Hər üç gümbəz Qırğızıstanın 
unikal orta əsrlər memarlığının abidəsidir. 

Muzeydə memarlıq abidələrindən başqa açıq 
havada həm qədim məskənin özündən tapılmış, 
həm də respublikanın digər rayonlarından gətirilmiş 
eksponatlar nümayiş etdirilir.

Daş-Rabat- iki ən qədim abidədən: Daş-
Rabat karvansarasından və qədim məskən Koşoy-
Korqandan ibarət tarixi-mədəni zonadır. Daş-
Rabat nadir və yaxşı qorunub saxlanmış orta əsrlər 
abidəsidir. XV əsrdə Orta Asiyadan Çinə aparan 
qədim karvan yolunun üstündə inşa olunmuşdur, 
tacirlər və səyyahlar üçün yolüstü sığınacaq rolunu 
oynamışdır. Bu karvansara bizə yarıuçuq şəkildə 
qalmışdı, lakin son illər bərpa işləri aparılmış və 
qismən karvansaraya əzəli görkəm qaytarılmışdır.     

Sarı Çələk – (Sarı cam) zonası. Bir çox 
səyyahların arzu etdiyi görməli yer – şan-şöhrəti 
respublikanın hüdudlarından çox uzaqlara yayılmış 
Sarı-Çələk gölünün ətrafı qoruq sahələridir. Bura 
təbii geobotanik muzeydir, çünki qaynar Orta Asiya 
üçün tipik ağac növlərindən başqa, Sibir şəraitinə 
uyğun ekzotik bitkilərin məkanıdır. Tyan-Şan şamı 
ilə yanaşı cır alma, qoz və ağ şam, doqquzdon kolu 
və soqd gavalısı (alça), püstə və ardıc çox yaxşı 
bitib dururlar.  

Çatır-Kul (Çətir-göl) zonası Narın Toruqart 
avtotrasında yerləşir. Yol gölün başına qərbdən və 
cənubdan dolanır, Ak-Say vadisinə uzanıb gedir. 
Nəhəng dağ gədiklərinin yamacları küləklərdən 
ovulub əcaib şəkilllərə düşmüş valehedici sarımtıl-
boz əhəngdaşı ilə örtülmüşdür. Burada çoxlu 
mağaralar var, dərələrinin üstünə əzəmətli sarp 
qayalar və daşlı-qəmbərli yamaclar əyilir, gur dağ 
çayları üzüaşağı şütüyr.  

Min-quş. Bu vadinin yerlərinin adları zonada 
məskunlaşan çoxsaylı heyvanatın, ələlxüsus, 
saysız-hesabsız quşlardan bəhs edir. Burada 
arıquşular, payızbülbülləri, göyərçinlər, alabaxtalar, 
qaratoyuqlar, qarğalar, sığırçınlar, bağtorağayıları, 
qarasinə krasnoşeykalar boldur. Cingiltili nəğmələr, 
cəh-cəh, fit, civilti qeyri-adi meşə musiqi bəstələyir. 
Uçurumlu yamaclarda mağaralara rast gəlinir, sıx 
qarışıq meşə ilə örtülü Kabak-Toonun yamaclarında 
Min-Buqu (min maral) qədim insan məskəni var.  

Son-Kul. Bu gölün yaradılışı haqqında qoşulmuş 
əfsanədə deyilir ki, guya onun yerində haçanlarsa 
xan mülkü var imiş. Zalım hökmdar öz sarayında 
ən gözəl qızları əsarətdə saxlarmış. Hərəmxanasını 
doldurmaq üçün xan döyüşçüləri gözəllər seçməyə 
göndərirmiş. Qızlar gözüyaşlı dərələrə baş götürüb 
qaçırmışlar və onların göz yaşı ehtişamlı dağları 
riqqətə gətirir. Xan sarayı duran yer torpağın tərkinə 
batır, yamaclardan axan sular zalım xanın sarayını 
üstünü örtüb qərq edir...  

Bu zonanın heyvanat aləmi fövqəladə dərəcədə 
rəngarəngdir. Yayda müxtəlif ördəklər, qağayılar 
və digər su quşları yuva qurur. Gölün şirin suyunda 
keçəl osman, qubaç, peled yetişdirirlir. 40 il 
bundan əvvəl Son-Kul tamaməm balıqdan məhrum 
idi. Bu yaxınlarda, 2002-ci ilin uylunda Rusiya 
Federasiyasının keçmiş Prezidenti B.Yeltsinin və 
Qırğızıstan Prezidenti Ə. Akayevin iştirakı ilə bu 
gözəl gölün sahilində Taylak bahadırın 200 illiyi 
qeyd olundu. Şahidlərin dediyinə görə B.Yeltsin 
gölün füsunkarlığına, ələlxüsus şaqraq milli 
oyunlara valeh olmuş, xudahafizləşəndə demişdi ki, 
bura “ikinci Hollivuddur”.  
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Təbiətlə harmoniyada

Qırğızıstan, bizim təbiətimiz – səliqə-sahmanda 
saxlamalı olduğumuz yaşayış məkanımızdır. Axı 
ətraf mühit sadəcə insanın yaşadığı yer deyil, ancaq 
həyatın mütləq şərti və vasitəsidir, zira insan Yer 
üzündə yaşayır, onun havası ilə nəfəs alır, suyunu 
içir, özü üçün yerin nəbati, heyvani, mineral və 
digər resurslarını istifadə edir.

Yuxarıda adı çəkilənlərdən savayı deyə bilərəm 
ki, ətraf mühit mənəvi dayaq və ilham mənbəyidir. 
Elə buradan da dahiyanə nəzm, ölümsüz musiqi, 
böyük rəssamların rəsm əsərləri və cahanşümul 
məşhur istedadlar tərəfindən yaradılmış neçə-neçə 
şeylər.

Sivilizasiyanın lap əzəlində bəşəriyyət 
ekologiya üçün belə dünya miqyasında təhlükəni 
təsəvvür edə bilməzdi. İnsanın ekologiyaya təsiri 
lokal xarakter daşıyırdı və bütövlükdə nə tarazlığı, 
nə özününizamlama və özünübərpa qabiliyyətini 
pozmurdu. Bu gün bəşəriyyət təbiətin mövcud 
simasını kardinal dəyişməyə qabil güdrətli, planetar 
miqyasda qüvvənin təcəssümüdür. Cahanşümul 
alimlər çoxdan isbata yetirmişlər ki, biz ulduzların 
övladlarıyıq və ona görə təbiətlə əlaqəmizi qıra 
bilmərik. Mümkünat daxilində hüdudlarında 
yaşadığımız Kainatla əlaqə saxlamalıyıq. Fizika 
üzrə Nobel mükafatçısı Rikardo Cakkoninin 
təbirincə, cismimizdə, daha dəqiqi, hemoqlobində 
olan metallar öz mənşəyini ulduzlardan götürür, 
bədənimizdə olan hydrogen isə Böyük partlayışdan 
əmələ gəlmişdir.  

Alimlərin təbiət kataklizmlərinin səbəbləri və 
fəlakətlərin cəmiyyətin psixi vəziyyəti ilə əlaqəsi 
barədə müxtəlif izharları var. Bu fərziyyə Qədim 
Babilistanda bir neçə min il əqdəm yaranmış və öz 
inikasını XX əsrdə tapmışdır. Akademik Vernadski 
noosfer haqqında nəzəriyyəsində təsdiq edir ki, 
təbiətin bugünkü vəziyyəti bilavasitə planetin psixi 
durumundan asılıdır. O yazır: “Yer öz biosahəsinə 
malik canlı varlıqdır. İnsanlarla planet arasında, 
təbir caizsə, bioenergetik mübadilə baş verir. 
Ölümündən sonra insanın ruhu psixi enerjinin 
sıxması kimi planetin ruhu, yəni noosferlə qovuşur. 

Noosferdə bioloji enerji şəklində mənfi informasiya 
cəmləşir və bununla bağlı yer kürəsinin təbiətində 
dəyişikliklər baş verir”.

Bu gün, ekoloji problemlər qlobal problemlər 
səviyyəsinə qalxmışdır və yəqin ki, insanların canlı 
təbiətə, yerə, suya ehtiramını və sitayişini yada 
salmaq zəruridir. Biz bu əski ənənələrdə daha dərin 
gizli məna görməliyik. 

Dərinə varmalıyıq ki, nəyə görə əcdadlarımız 
torpağa, suya belə əhəmiyyət vermis və təbiətə 
dərin izzətlərini nəsildən nəslə ötürmüş, övladları 
və nəvələri üçün çoxsaylı əfsanələr və nağıllar 
qoşmuşlar ki, onların da baş qəhrəmanı daima 
doğma torpaq olur. Yer üzündəki bu cənnətdə 
məskən salmış köçərilər necə xəzinəyə malik 
olduqlarından hali idilər və həmin anlayışı uzaq 
nəsillərinə ötürməyi arzu edirdilər. 

Yaradan kürreyi-ərzimizi təbiətin şah 
əsəri kimi xəlq etmişdir. Son dövrlərdə ekoloji 
fəlakətlər təbiəti lərzəyə gətirir və hərgah insan 
ona münasibətini dəyişməsə, böyük bəlalar baş 
verəcək. Təbiətə münasibət uşağa bəslənən kimi 
səmimi və pak olmalıdır. 

Təsadüfi deyildir ki, qədimdə qırğızlar səma 
cisimlərinə – günəşə, ulduzlara, aya səcdə edirdilər. 
Ay bədirlənəndə, adətən, bu sözləri dilə gətirirdliər: 
“Canlı ayı gördüm. Qızıl kəkilli oğlan xeylağını 
gördüm. Qızıl dırnaqlı heyvanları gördüm. Bizi 
seldən və hər dərddən-bəladan qoru…” İlk bahar göy 
gurultusu qopanda, əcdadlarımız dua edir, qurban 
kəsir, təbiətdən rica edirdilər: “Ey müqəddəs su! Ey 
müqəddəs torpaq! Mal-davarımızı azar-bezardan, 
dərddən-bəladan qurtar…” Doğma torpaq heç vaxt 
övladlarının təvəqqelərini diqqətsiz qoymurdu. 

Elə zənn edirəm, əski qırğızların zahiri 
dünya barədə bəzi-para təsəvvürlərinə oxucuların 
diqqətini çəkmək yerinə düşər: 

Jer – (yer) müxtəlif tərkiblərdən və hissələrdən 
ibarətdir. Daşlar yerin mahiyyətidir, onlarsız yer 
dağılar, ən xırda hissəciklərə parçalanardı. Yer 
Yaradanın iradəsi ilə havada durmuş öküzün qızıl 
buynuzları üstündə dayanır. Yerin tərkindən çıxan 
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buxarlanmalar kəlin tənəffüsü ilə izah olunur. 
Zəlzələlər ona görə baş verir ki, kəl yeri bir 
buynuzundan o birisinə tullayır. Belə bir inanc var 
ki, harada narahatlıq, müharibə var, orada təbiət 
fəlakətini gözlə. Bu gün biz bundan tez-tez əminlik 
hasil edirik. Dünyanı insan dərrakəsini sarsıdan 
yanğınlar, daşqınlar, fəlakətlər bürümüşdür. 

Od – qırğızlar üçün, məs., sudan daha az 
müqəddəslik kəsb edir, çünki alovdan dünyada çox 
bəlalar baş verir. Bu zaman əski qırğızlar ənənəyə 
riayət edibən oda sitayiş edir, tonqalın üstündən 
atılmağı, yaxud alova çirkli su atmağı özlərinə rəva 
bilməzdilər. 

Suu – (su) qədim qırğızlarda müqəddəs 
həyat mənbəyi hesab edirlirdi, çünki təbiətin 
özü tərəfindən insana və yer üzündə yaşayan hər 
canlıya fayda vermək, nemətini artırmaq üçün 
yaradılmışdır. Əcdadlarımızın təsəvvürlərinə 
görə külleyi yer suyu iki hissəyə ayrılır: cənnətin 
müqəddəs suyuna və cəhənnəmin qaynar suyuna. 
Guya yalnız mömin müsəlmanlar cənnətdə 
əbədi yaşayıb naz-nemət suyunda yaşayacaq, 
cəhənnəmin qaynar sularında isə bütün günahkarlar 
və natəmiz dindarlar bişiriləcək. Belə bir inanc var 
ki, ana təbiətə təzim edən insanlar axar suya dərd-
bəlalarını danışanda, su onların ağrı-acısını özü ilə 
axıb aparar. 

Bəllidir ki, su ehtiyatlarının sayəsində, bizim 
torpaqlarda heç vaxt aclıq olmayıb. Ulularımız 
bulaqdan bulağa köç edirmişlər. Su qonşu xalqlara 
nicat verirmiş və hal-hazırda verir. Baharda 
Narının suları gur-gur guruldayır, yayda sular sakit 
və şəffafdır, payızda irəlidə vuracaq qış sazağını 
düşünərək fikrə qərq olur. Bu pəhləvan çayı barədə 
minnətdar qırğız xalqı az nəğmə, əfsanə, rəvayət 
qoşmamışdır.  

Xalq arasında gözəllər gözəli Aksu (Ağsu) 
çayı barədə də əfsanələr dolaşmaqdadır. Onun 
suları Suusamırın zümrüd vadilərini münbitləşdirir 
və sərvətini artırır. Poetik bir əfsanə nəql edək: 
“Bu hadisə çoxdan cərəyan etmişdir. O zamanlar 
baylar və manaplar, xeyir və şər ruhlar yaşayırdılar. 
Qorxmaz igid Aksay və göyçək Adeginə bir 
könüldən min könülə aşiq idilər. Ancaq gözəlin 
atası onu varlı-hallı Kojoya vermək niyyətində idi. 
Bir bayramda igidlər yarışanda, oodarışda qalib 
Aksay çıxmışdı. Gözəl qız çevik, güclü pəhləvanını 
lap sevmişdi. Atası görürdü ki, qızının ürəyi Aksay 
bahadır üçün nanə yarpağı kimi əsir, amma onları 
əbədi ayırmaq qərarına gəlir. Aksayı uca dağlara 
edelveys sədaqət gülü üçün göndərir ki, igid 
məhəbbətini hünəri ilə isbata yetirsin. İllər ötüb 

dolanır, Aksay qayıtmır. Ata da ölür, Adeginənin də 
saçlarına dən düşür, cəsur igiddən səs-səmir çıxmır. 

Bir dəfə Adeginənin gözünə görünür ki, oğlan 
sağdır və onun yardımına ehtiyacı var. Vaxtilə 
sevgilisinin sehrli gül arxasınca yola düsdüyü cığırı 
tutub qaçmağa başlayır. Dərəyə çatıb aşağı boylanır 
və buzlaqlarda… əlində edelveys tutaraq donmuş 
Aksayı görür. “Sənsiz yaşaya bilmərəm, sevgilim!” 
– sözləri ilə Adeginə addımını atıb uçuruma yıxılır. 
O vaxtdan bəri hər bahar bu dağın ətəyindəki Ağsu 
çayı oyanır. Su zərif-zərif şırıldayır – Aksay öz 
Adeginəsinə sevgisini ərz edir”.

“Saysız-hesabsız çaylar və göllər ölkəsi”, “Ağ 
su diyarı”, “Göylərin və yerin suları ilə xeyir-dua 
verilmiş məkan”, “Vahələr çiçəkliyi” – Qırğızıstan 
bu sayaq epitetlərlə çox tez-tez səxavətlə 
mükaftlanır. Onlara bineyi-qədimdən Çin, fars, 
ərəb və Avropa tarixnəvislərinin və səyyahlarının 
əsərlərində rast gəlmək olar.  

Duz – həmçinin qırğızlarda müqəddəs sanılır, 
çünki məişətdə çox işlənir. Belə bir əfsanə var ki, 
Məhəmməd peyğəmbər bir aylıq orucdan sonra 
səhrada olanda, Allahın göndərdiyi duzla iftarını 
açıbmış. O vaxtdan bəri bir çox müsəlmanlar iftarı 
duzla açmağa başladılar. Qırğızlar qonağı süfrəyə 
dəvət edəndə, deyirlər: “Duz-çörəyimizdən nuş 
edin”. Kimsə pislik edibsə, zərərdidə qarğış tökür: 
“Duz ursun” – “Səni duz öldürsün”. Bu sözlər 
müdhiş nifrin kimi qəbul edilir. Duz – dogma 
torpağın dadının rəmzidir. Qırğızlar həmişə duzun 
rolunu yüksək tutmuşlar. Atalar sözü də var: 
“Doğma torpağın duzu – qızıldan qiymətlidir”. 
Ailəyə rifah, sərvət gətirən böyük işi görüb başa 
çatdıranda, qırğızlar doqquz kökə bişirib nəzir 
paylayırlar.   

Bu günə qədər qırğızların hərgünkü 
həyatlarında şamanizmin və bütpərəstliyin 
əlamətləri qalmaqdadır. Məs., bəzi bitkilər adları 
ilə çağrılmır. Çox gözəl, amma hədsiz zəhərli dağ 
zınqırovu İssık-Kul kökü kimi. Xalq arasında ona 
“Ququ quşunun göz yaşları” deyirlər və əsilli-
nəsilli otla müalicə edən türkə-çarələr onun ölümcül 
şirəsi ilə neçə xəstəliyi sağalda bilirlər. Qırğızlar 
üçün ardıc müqəddəs ağacdır: ardıc tüstüsü ilə evi 
təmizləyir, bəd ruhları qovur, bəd-nəzəri, cadunu 
çıxarırlar. Ancaq ardıcı evin qarşısında əkmək 
adət deyil, zira bu ağac uzunömürlüdür və insanın 
müəyyən qüvvəsini çəkib aparır. 

Manasın dövründən mumiya davacatı – sümük 
sınmaları zamanı istifadə olunan həyat kökü 
məlumdur. Mumiyanın tətbiqi heyrətamiz effekt 
yaradırdı. Deyirlər, hətta alicənab maral (Marko 
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Polo qoyunu) mumiyanı yalayaraq yaralarını 
sağaldırdı. Bu barədə xalq şairi Aalı Tokombayev 
şeirində yazmışdı:

Çoxdan dağlar mumiyanın 
Sirrini açmışdılar, 
Cadulu otun, sehrli 
Şirəsinin o sirrini…
Əfsanələr bizi həyata gətirdilər,
Bəbir yaralamış maral sağalanda.
O maral ani torpağa yatır, 
Ahıl, ağsaç təbib Aukman,
Dərələri gəzərkən-dolaşarkən, 
Otları arar-tapar, dəribən yığıb saxlar.
Bir damla donmuş şirə, 
Daş yanağında göz yaşıdır.
Günəşin ölməzliyi 
O göz yaşında gizli.
Həmin o ölməzliyi, 
Bütün cahana paylar. 
Cığırda maral qaçsın, 
Göylərə qartal qalxsın, 
Nəsillərin damarında
Yerin ölməz suyu axsın…

Ümumiyyətlə, bitkilər barədə xalq arasında 
çoxlu rəvayətlər qoşulmuşdur. Onlardan biri – 
əsrarəngiz çiçək haqdadır. 

Batkən şəhərinə girişdə daşlı alçaq dağ durur. 
Diqqəti qətiyyən çəkməyən bir dağdır. Dağ – adi 
dağdır. İntəhası, onun özəlliyi bətnində çox nadir və 
sirli bir çiçəyi gizlətməsindədir. Bu çiçək isə yalnız 
daha özgə iki ölkədə təsadüf olunur – Kanadada 
və Əfqanıstanda. Unikallığına görə Qırmızı kitaba 
düşmüşdür. Xalq arasında bu çox nadir gül – Ayqül 
qülü barədə bir neçə əfsanə mövcuddur. 

Qədim çağlarda bu diyarda varidatlı bir insan 
yaşayırmış və həm ağlı, həm yaraşığı ilə ad çıxarmış 
Aygül adlı gözəl qızı var imiş. Qızın pəhləvan güclü 
Kozu Ulan adlı bir sevgilisi var imiş. Ancaq bir 
savaşda Kozu Ulan və döyüşçülərinin hamısı həlak 
olur və məsləkdaşları onun ürəyini aula gətirirlər. 
Aygül dərdə tab gətirə bilmir. Rəfiqələrini toplayıb 
dağın başına çıxır və özünü dağdan atır. Yazda qızın 
qanı dammış yerdən heyrətamiz çiçəklər çıxır. 
Onu xalq arasında Aygül gülü, dağı isə Aygül-Daş 
adlandırmağa başlayırlar. Üzbəüz, sevgili oğlanın 
ürəyi dəfn olunmuş dağı isə Kozu Ulan adlandırırlar. 
Məhz bu iki dağ Qara-Bulaq kəndinə girişdə qəribə 
bir darvaza şəklini alır. Yovşan qırğızlar üçün Vətən 
rəmzidir. Bu günə qədər hüzr yerində qəbirlə yanaşı 
yovşan budağı qoyulur ki, guya mərhum Vətənin 

qoxusunu “duysun”. Qırğızlar tarixləri boyu harada 
məskən salırlar, salsınlar – Monqolustanun Qırğız-
Nur sahillərində, Yeniseydə Altun-göl sahillərində, 
İssık-Kul gölündə, yaxud Ala-Tooda, hər tərəfdə 
təkrarsız qoxulu yovşan bitir. İlk qırğız tarixnəvisi 
B.Soltonoyevin təbirincə, hələ əski çağlardan xalq 
təbabətində çoxlu müalicəvi otlar işlənir: zəhərli 
akonit – İssık –Kul kökü, girdəyarpaq akonit, 
bəngotu, nanə, çobansüzgəci, adıraşman (yabanı 
sədəfotu), şıraaljan (yovşanın növü) və b. 

Canlı təbiətin müqəddəs harmoniyasına sakral 
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səcdə ilə əlaqədar qırğız xalq şairi Asan-Qayğı 
haqqında kəlmə kəsməsəm, mümkün deyil. Bu fitri 
qabiliyyətli şair xalqının ağır nəsibinə həmşərik 
olaraq hər canlını, o cümlədən, bu dünyaya göz 
açmış hər bəni-adəmi sevməyə çağırır, qənaət, 
qayğı, “kiçik qardaşlarımız”ın qeydinə qalmaq 
kimi hissləri oyatmağa çalışırdı. Asan-Qayğı 
hesab edirdi ki, təbiətə yalnız belə münasibət 
insana dogma torpağın yardımını və hamiliyini 
bəxş etməyə qadirdir. “Kibiregen jandıktar da öz 
günün görsün” – “Hətta ən xırda həşəratlar da qoy 

öz həyatları ilə yaşasınlar” – Asan-Qayğı belə zənn 
edirdi. Onun xalq tərəfindən sevilən şeirləri hər 
canlıya qəlb açmağa çağırırdı:   

Yuvada qar sıxanda,
Dərd üstünü alanda, 
Quşcuğaz necə yaşar?
Qış ayazı gəlmişdir, 
Suları buz örtmüşdür. 
Qazlar, ördəklər ölmüş, 
Durnalara nə olmuş?

Matayev J. “Qürub” 1994-cü il, kətan, yağlı boya, 45 x 80
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Xalqın sevimlisi, şair Toktoqul barədə 
danışmaq zəruridir. Şair nəğmələrində təbiətlə 
harmoniyada fəal hərəkətə və həyatın sevincinin 
dərkinə çağırır. Məşhur “Quldop al” (“Gül aç”) 
şeirindən misralar:

Hələ lap əvvəldəsiniz, 
Gözəl həyatın əzəlində, 
Lap körpəlik dövründə, 
Gül açın, sanki Gülkair tək, 
Cavansınız, sevinin siz həyata,
Hələ ki, qocalıq gəlməmişdir. 
Canım, sonda həyat tükənir,
Qalacaqsınız torpaq altda, 
Əziləcəksiniz kəsək altda…       
  
İnsan taleyinin təbiət qanunları ilə 

qırılmazlığını, bu qarşılıqlı münasibətlərin yüksək 
mənəviyyat zəruriliyini nəsildən nəslə ötürülən 
əski qırğız rəvayət və əfsanələri təcəssüm etdirir. 
Onlardan biri: “Qaragül bottom”.

Günlərin bir günü gözünün itiliyi və qorxmazlığı 
ilə diyarda ad çıxarmış ovçuya sinli yaşında Allah 
bir oğul payı verir – Qaragülü. Ovçu yeganə 
oğlunun nazını çəkir, qəlbinin dərinliklərindən 
süzülən ata məhəbbətini balasına bəxş edirdi. 
Ovçu-ata oğlunu balacalıqdan ov ovlamağı, tələ 
qurmağı, şikara ehmallıca yanaşmağı öyrətmişdi. 
Çox vaxt ovdan bol qənimətlə gəlməyə çalışırdı ki, 
oğlunu sevindirib könlünü xoş etsin.

Bir dəfə ovçu ən yüksək dağa dırmaşıb dağ 
keçisi ovlamağa qərar verdi. Yol dikdir və təhlükəli 
idi və oğlunu evdə qoymağı üstün tutdu, amma 
uşağın nəzərəçarpmadan, ehmallıca arxasınca 
evdən çıxmağını sezmədi. Yol uzaq idi və balaca 
yorulub əldən düşdü, ağacın altında uzanıb vəhşi 
cüyür dərisindən tukilimiş arxalığına bürünərək 
möhkəm yuxuya getdi.

Ov uğursuz keçdi və evə gec qayıdan ata 
qəfildən ağac altında yatmış vəhşi cüyür balasını 
gördü. Uğuruna çox sevindi, ehmallıca ona 
yaxınlaşdı və sərrast atəşlə hədəfə dəydi. Ancaq 
güllə səsi ilə bahəm oğlu Qaragülün ürəkdeşən 
çığırtısını eşitdi: “Ata-aaa!” Vəhşi cüyür balasanın 
dərisi altında oğlunu görəndə, atanın dərddən bağrı 
çatladı…

Öldürdüm səni, Qaragülüm mənim,
Tək qaldım dünyada, Qaragülüm.
Tale mənə cəza verdi, Qaragülüm,
 Tək qaldım dünyada, Qaragülüm. 
 Səsimə kim hay verəcək, Qaragülüm, 

Ağlama, hönkürmə, Qaragülüm.
Səni özüm öldürdüm, Qaragülüm, 
Öz əlimlə öldürdüm, Qaragülüm…

Ovçunun faciəsi, atanın ağrısı “Qaragül 
bottom” (bottom –nərçəm mənim) xalq ağısında 
inikas olunmuşdur. Ağıda xalqımın insanla təbiətin 
vəhdətinə inamı əks olunur, o vəhdəti aşıb hüdudu 
pozan isə öz-özünü cəzalandırır.

 Sarıbağış (marallar qəbiləsi) tayfası haqqında 
maraqlı əfsanə mövcuddur. 

Taqay biy adlı birisinin iki oğlu var imiş – 
Orozbak və Dolozbak. Narın yaxınlığında bir ovçu 
yaşayırmış. Arvadı erkən vəfat edir və kişinin əlində 
dörd yaşlı qızı qalır. Dolanmaq üçün Alamışıq 
dağlarında ov edirmiş. Bir dəfə ovçu boğaz maral 
tutur və tezliklə dişi maral doğur. Ovçu onun 
südündən qızına verir. Daha doğrusu, dişi maral 
qızı balası kimi südü ilə əmizdirir. Taqay biyin artıq 
özünün üç övladı olan oğlanlarından biri Orozbak 
bir dəfə maralın qızı əmizdirməsini təsadüfən 
görür. Oğlan qorxub dişi maralı vurur, qız bərkdən 
ağlamağa başlayır. Orozbak şikarını götürür, qızı 
isə özü ilə İssık-Kula aparır. İllər keçəndən sonra 
kiçik qardaşı Dolozbakı qızla evləndirir. Qızı 
maral-gəlin adlandırmağa başlayırlar. Buradan da 
tayfanın adı – sarıbağış əmələ gəlir. 

Qırğızıstanda hələ bu günə qədər bəşər 
sivilizasiyaının toxunmadığı unikal landşaftlar, 
ən təmiz buzlaq suları və ozon havası – müasir 
iqtisadi dəyər, XXI əsrin beynəlxalq əhəmiyyətli 
əvəzedilməz “əmtəəsi” qalır. Bu “əmtəə”nin 
məzənnəsi ildən ilə qalxacaq.

Maraqlısı odur ki, uzaq ulularımız bu 
“əmtəə”nin əhəmiyyətini anlayırmışlar və buzlaq 
sularının mənşəyi haqqında heyrətamiz şairanə 
əfsanə qoşmuşlar. “Xoşbəxt əyyami-qədimdə Sarı-
Caz vadisində gözələr gözəli Çinar yaşayırmış o 
qədər qənirsiz gözəl imiş ki, bazarda al-ver onun 
yaraşığının nuru ilə hətta gecələr gedirmiş. Ancaq 
günün qurtarmamasından hirslənən insanlar onun 
üzünə örpək salırlar. Ancaq elə bu dəm qorxunc, 
çopur, əyriqulaq quldur Batırbay gəlir, bazarı 
soyub-talayır və ən gözəl qızı özünə adaxlı tələb 
edir. Qorxmuş Çinar örpəyini üzündən atıb 
Allaha yalvarır: “Ey Qüdrətli Xaliq, əgər məni 
eybəcər Batırbaya verirsənsə, özümü kimdən ötrü 
qoruyum!?” Allah onun gözəlliyini görəndə özünü 
itirir, Çinarın örpəyini götürür və günəşim üzünü 
örtür. Elə zülmət çökür ki, hətta Çinar da öz gözəlliyi 
ilə bu zülməti yara bilmir. Günəş isitmir, çaylar, 
arxlar quruyur. Batırbay hiddətlənir: “Çinar onsuz 
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da mənimki olacaq!” Batırbay dağların yamaclarına 
bir neçə min igid qoyub tonqal qalatdırır. Özü 
isə zirvədə dayanaraq kətmənlə buz parçalarını 
qoparıb oda atmağa başlayır. Buz əridikcə, su 
arxları, çayları doldurur. Allah kimi isə Batırbayın 
ipini çəkmək üçün aşağı göndərmək qərarına gəlir. 
Və cənntdən ancaq başqasının sözünü təkrarlamağı 
bacaran bir qocanı yerə göndərir. Batırbay buz 
parçasını qopardır və deyir: “Batıracağam hər şeyi 
suda! Çinar –mənimdir!” Qoca təkrarlayır: “Çinar 
– mənimdir!” Batırbay ətrafına baxınır, heç kəsi 
görmür. Yenə ucadan səslənir: “Yox, mənimdir!” 
Qoca da ona: “Yox, mənimdir!” Batırbay qorxub 

qorxusunu gizlətmək üçün gülməyə başlayır. Ancaq 
qoca da onunla bahəm gülür. Batırbay gülüb-gülüb 
havalanır. O təqdirdə, Allah səslənir: “Qoy indən 
belə bu qoca dağlarda buzu və qarı qorusun!” Ey 
yolçu! Hərgah dağlarda əks-səda eşitsən, bil və 
agah ol: qoca xəbərdar edir ki, izin verilmiş sərhədi 
aşmışsan. Hərgah günəşin üzü tutulursa, sənə əyan 
olsun ki, Allah Çinarın örpəyini günəşin üzünə 
atıb və insanlara özlərinə mənsub olmayana əl 
atmamağı xatırladır. Səninki deyilsə, heç nəyi güclə 
ələ keçirmək olmaz. Su isə heç kəsin deyil, zira su 
olmasa, nə ot olar, nə insan, nə onun hiyləgərliyi, 
nə gücü-təpəri”. 

Turpanov N. Axşam. “Kurpsay hidroelektrik stansiyası” 1981-ci il, kətan, yağlı boya, 100 x 130, 2
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Təbiət

Qırğızıstan – uca dağlar və nəhayətsiz vadilər 
ölkəsidir. Mülayim, qismən subtropik en dairəsində, 
təqribən Bolqarıstan, İtaliya, Monqolustan 
yerləşən paraleldə yerləşir (39-43` şimal en 
dairəsi). Qırğızıstanın şimal sərhədi Bakı, Roma, 
Nyu-Yorkla eyni en dairəsində, cənub sərhədi isə 
Lissabon, Vaşinqtonla eyni en dairəsinə uyğundur. 
Respublika şərqdən qərbə 900 km uzanır, ən ucqar 
şimal və cənub nöqtələrinin arasındakı məsafə isə 
410 kim-dir. 

Qırğızıstanın təbiəti özünəməxsus və zəngindir. 
Dağətəyi ovalıqlardan və dağarası çökəkliklərdən 
kəskin surətdə göyə ucalan qayalıq zirvəli 
ehtişamlı dağ silsilələri yüz km-lərlə uzanıb gedir. 
Uca dağ gədiklərinin beli zərrin parlaq günəşin 
şüaları altında bərq vuran əbədi qarlarla və aramla 
aşağı sürüşən göyümtül buzlaqlarla örtülmüşdür. 
Buralarda qayalar və soyuqlar hökmfərmadır, 
aşağda isə dağlıq və yarımdağlıq otlaqlar, meşələr, 
qupquru düzəngahlar, bəzən səhralar. Dərənin 
dibi ilə nəhəng qaya parçalarını qabağına qatıb 
sürütləyən sürətli su axını gur-gur guruldayır. Gah 
burada, gah orada yol üstünə sarp qayalar, daşlı-
kəsəkli yamaclar çıxır. Sanki indicə daşlar uçulub 
töküləcək. Yamaclara yaxınlaşdıqca landşaftlar bir-
birini əvəzləyir. Yarımsəhranın günəşdən cızdağı 
çıxmış kasad, qaba, qonur bitki örtüyü tünd-yaşıl 
örüşlərlə və ucagövdəli Tyan-Şan ağ şam meşəliyi 
ilə dəyişilir. 

Qırğızıstan təbiətinin belə təzadları onun 
ərazisinin dəniz səviyyəsindən xeyli hündürə 
qalxması, dağ relyefi və geniş Avrasiya materikinin 
mərkəzindəki mülayim qurşaq səhralarının 
arasındakı mövqeyi ilə şərtlənir.   

 
Səth

Qırğızıstan Tyan-Şanın və Alayın əksər hissəsini 
tutur və intəhasız Orta Asiya səhraları Betpak-Dala, 
Muyunqum, Sarı-İşikotrau, Qızılqumla, şərqdən 
isə Tarim çökəkliyi ilə əhatələnir. Respublikanın 
heç yerdə səthi dəniz səthindən 500 m-dən aşağı 
düşmür, bəzi zirvələr isə 7 000 m-ə çatır. Onlardan 
ən hündürü – Qələbə zirvəsidir. Zirvə – Böyük 
Vətən Müharibəsi illərində kəşf olunmuş və 
faşist Almaniyası üzərində qələbənin şərəfinə 
belə adlandırılmışdır. Hündürlüyü – 7 439 m-dir. 
Respublikanın yarısından çox sahəsi 1 000 m-dən 3 
000 m-ə qədər, üçdə biri isə 3 000 m-dən 4 000-mə 
kimi ucalıqda yerləşir. 

Səthin quruluşunda əsas rolu dağ silsilələri 
oynayır. Ərazinin ¾ tutan silsilələr şərqdən qərbə 
yüz km-lərlə uzanıb gedir. Tarim çanağının sərt 
strukturlarının Sibir platforması ilə ən yaxınlaşdığı 
nöqtəsində Qələbə zirvəli hündür dağ qovuşuğu 
Xan-Tenqri yaranmışdır. Xan-Tenqri Tyan-Şanın 
oroqrafik mərkəzidir. Buradan Tyan-Şanın üç iri 
dağ qövsü ayrılır – şimal, orta və cənub. 

Şimal qövsü Kungey-Alatau, Qırğız Alatausu 
və Talas Alatausu silsilələrindən ibarətdir.   

Tyan-Şanın orta qövsü İssık-Kul çökəkliyindən, 
Koçkor, Cumqal, Susamır vadilərindən cənuba 
uzanaraq qərbdə Fərqanə silsiləsinə bitişir. Orta 
qövs iki təcrid zəncirdən ibarətdir: şimal və 
cənub zəncirlərindən. Şimal zənciri Terskey-
Alatau, Qarakoktı, Qızart, Sandıqtau, Cumqaltau, 
Susamırtau silsilələrini özündə birləşdirir; cənub 
qövsü – Sarıcaz, İnılçektau, Akşiyrak, Cetimbel, 
Baydulı, Son-göl-tau, Qavaq, Cetim, Moldotau, 
Kökirimtau silsilələrindən ibarətdir. 

Tyan-Şanın cənub qövsü Kokşaal-Tau, 
Borkoldoy, Atbaşı, Toruqarttau silsilələrindən 
əmələ gəlir. Qərbdə Fərqanə silsiləsinə keçir, o da 
şimal-qərbə uzanır. Qırğızıstanın cənub-qərbində 
Alay, Türküstan və Alayarxası silsilələri ucalır. 

Müasir Tyan-Şanın relyefi yer qabığının uzun 
sürən təkamül tarixinin nəticəsində formalaşmışdır. 
Burada ən müxtəlif dövrlərdən qalma süxurlar var: 
Kembriyayaqədərki, Kembriya-silur, daş kömür, 
mezozoy. Tyan-Şanın dağarası yarıqlarında tez-
tez kövrək paleogen və kaynozoy erasının ikinci 
hissəsinin geoloji mərhələsinə aid laylara rast 
gəlinir ki, onlar da paleozoy dağlarının dağılması 
nəticəsində əmələ gələn süxurlardır.

Dağ süxurlarının laylaşmasının ardıcıllığı, 
həmçinin onların yatma xarakteri, qazıntı faunası 
Qırğızıstan hüdudlarında yer qabığının tarixinin 
başlıca mərhələlərini bərpa etməyə imkan yaradır. 

Devonda (400-320 mln il əvvəl) – paleozoyun ən 
uzun sürən mərhələsində neokaledon qatlaşmasının 
nəticəsində külleyi Qırğızıstan ərazisində qurunun 
qalxması və dənizin geriləməsi baş verir. Bu zaman 
Tyan-Şanın şimal zonasının – Narın-Kokşaal 
və Fərqanə zonalarının əsas strukturları qat-qat 
yığılır. Azacıq fasilədən sonra burada yenidən 
geosinklinal rejim başlayır. Hal-hazırda Borkoldoy 
və Atbaşı silsilələrinin yerləşdiyi nöqtələrdə dəniz 
süxurlarının laylaşması baş verir. Yuxarı devonda 
dəniz irəli gəlir və Şimali Tyan-Şanın geniş 
torpaqlarını su altına alır. Həmin mərhələnin dəniz 
süxurlarının burada olmağı buna dəlalət edir.

Daş kömür mərhələsi (320-270 mln il) Tyan-
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Şan üçün yer qabığının hərəkiliyi və landşaftın 
sürətli dəyişilmıəsi ilə əlamətdardır. Quru-dəniz 
nisbətində Qırğızıstanın müasir ərazisi qurunun 
üstünlük təşkil etdiyi şimali Tyan-Şana və dəniz 
rejimi hökmfərma olan Cənubi Tyan-Şana və daha 
çox qurunun olduğu Türküstan-Alay sisteminə 
ayrılır. 

Orta Asiyanın iqlimi bu vaxt quru idi və Qırğız 
silsiləsində və İssık-Kul hövzəsində gips, dolomit 
və daş duz süxurları formalaşdı.

Permdə – paleozoyun son mərhələsində – 
Tyan-Şanın relyefi indiki kimi sahmanlanmışdı. 
Qalxmalar arasında suya batmaların zonaları yatırdı 
ki, onlarda da güclü yığıntılar toplanırdı. Dənizin 
geriləməsindən sonra Tyan-Şanın ümumi qalxması 
baş verir. Hündürlük tərəddüdləri bu mərhələdə 
müasir səviyyəyə çatmasalar da, nəzərəçarpacaq 
dərəcədə idi. Buna konqlomeratların güclü 
yığıntıları dəlalət edir. 

Trias mərhələsində – mezozoy erasının ilk 
mərhələsi (225-185 mln il əvvəl) – Tyan-Şan 
platoşəkilli və maili yamaclı uzunsov hündürlük 
şəkilli idi. Aşınma qabığı və qismən kök süxurları 
ovulurdu və hissəciklər maili aşağılara sürüşürdü. 
Sonradan onlar dağönü qarılmalarına çevrilmişdilər.

Yurada (185-140 mln il əvvəl) ovalıqların 
mütəmadi bataqlıqlaşan alçaq sahələrində qonur 
və daş kömürləri üçün başlanğıc olan nəbati 
material yığılırdı. Bu mərhələdə relyef düzənlik, 
maili-təpəli idi. Çoxsaylı çaylar sularını və daş 
qırıntılarını yarıqlara tökürdülər ki, onların da 
əyrintisi gil, qum, qırmadaşın laylaşması ilə 
kompensasiya olunurdu. Çatlaqlar geniş allüvial 
ovalıqlar xarakteri daşıyırdı. Düzənliklərdə bolsulu 
çaylar aramla axır, burulur, çoxlu xırda göllər və 
geniş bataqlışlaşmış sahələr yaradırdı. 

70 mln il çəkən təbaşir dövründə Tyan-Şanın 
ümumi çökməsi fonunda nisbi yuxarı sahələr 
seçilirdi. Cənubi-Qərbi Tyan-Şanda cənub-qərbi 
istaqamətə uzanmış yarımada, habelə geniş 
sərilmiş Alay-Türküstan adası aşkar yuxarı çıxırdı. 
Bu adalarda Tyan-Şanın silsilələri hündür idi.

Paleogen – kaynozoy erasının birinci 

mərhələsi (70-26 mln il əqdəm) onunla xarakterizə 
olunur ki, Turan ovalıqlarına sarı açıq ucqar 
çökəkliklər – Fərqanə, Zərəvşan, Çuy və b. danizin 
altında qalmışdı. Onları ayıran Qərbi Tyan-Şanın 
silsilələrinin belləri isə Orta Asiya dənizinə burunlar 
formasında girir, adalar arxipelaqlarına keçirdi. 
Tyan-Şanın silsilələrlə tamamən qapanmış daxili 
yarıqları – Narın, İssık- Kul, Aksay və b. – dəniz 
səviyyəsindən azca yuxarıda yerləşirdi. 

Tyan-Şanın paleogen silsilələri müasirlərdən 
alçaq və kiçik idi. Geniş dağönlərinin və bəzi ön 
silsilələirn yerində yastı uzunsov təpəliklər yerləşirdi. 
Tyan-Şanın landşaftı üçün müxtəlif hündürlüklərdə 
səpələnmiş əhatəli hamarlanmış sahələr (peneplen) 
səciyyəvi idi. Tyan-Şan neogendə intensiv qalxırdı. 
Bu müddət ərzində atmosfer yağıntılarının həcmi 
çoxaldı və soyuqlaşma başladı. Bu da kaynozoy 
erasının ikinci hissəsinin lap əvvəlində buzlaqların 
yaranması ilə nəticələndi.  

Neogenin sonunda və kaynozoy erasının ikinci 
hissəsinin əvvəlində qalxmalar o qədər sürətli idi ki, 
dağlar xarici təzahürlərin təsiri altında dağılmağa 
macal tapmırdı: suyun, küləyin, şaxta aşılanmasının. 
Dağların yüksəlişi qaba qırıntı materialının – 
prolüvinin əmələ gəlməsi ilə müşayiət olunurdu. 
Qırıntı materialı yarıqları və göl çökəkliklərini 
doldururdu. Bu laylar dağlar qalxanda geniş vadilərə 
istiqamətli ətəklərdə dağönü zəncirlərini – adırları 
yaratdı. Qalxma prosesində keçidli antesedent 
(latın “əvvəl gələn” sözündən) vadilər əmələ gəldi. 
Onlar əvvəlcədən də var idi, lakin neogen tektonik 
hərəkətlərə qədər bunlar balaca təpəliklərdən çarpaz 
keçən xırda çay vadiləri idi. Hərçənd, neogendə 
təpəliklər ovalıqlardan sürətlə qalxırdı, hər halda, 
çaylar onların içində özlərinə məcra ovub “deşməyə” 
macal tapırdı. Dağyaranma müxtəlif güclü, bəzən 
fələkətə gətirib çıxaran qüvvəli zəlzələlərlə müşayiət 
olunurdu. Bu günün özündə də Qırğızıstan yüksək 
seysmik rayonlara aid edilir. Deyilənlərdən aydın 
olur ki, Tyan-Şan qalxma ərzində ayrı-ayrı struktur 
ünsürlərinin geri qalması ilə izah olunan pilləli 
yamac quruluşlu, müxtəlif yaşlı çoxyaruslu sinəli 
dirçəlmiş dağlıq ölkədir.  

Yerdə yatan yumurta – 
Göydə uçan quş olacaq; 
Hər şeyin öz vaxtı var. 
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Heyvanat aləmi 

Uzaq keçmişdə qırğızlar üçün bir çox əşya, 
quşlar, heyvanat müqəddəs sayılırdı. Onlara səcdə 
edir, haqqında hər cür əfsanələr qoşurdular. Çoxları 
indi də əski çağlarda insanların doğum ilini necə 
müəyyənləşdirməyi xatırlayırlar. Onlar belə 
deyirdilər: “Coomərd balıq ilində anadan olub”, 
yaxud “Mezgil bəbir ilində evlənib”.

Bir sıra sənəd ona dəlalət edir ki, Qırğızıstan hələ 
keçən əsrin başlanğıcında qoruq diyar kimi məşhur 
olub. ABŞ-ın o vaxtkı prezidenti Teodor Ruzveltin 
Qırğızıstana gəlişi bu barədə çox şey deyir. Bəlli 
olmuşdur ki, o ova çox aludə və həvəsli səyyah 
imiş. İki həftə ərzində dağlarda yaşamış, məşhur 
Marko Polo keçilərinin ovuna çıxıbmış. Bizdə ağ qu 
quşlarının və vağların gözəl rəqsindən zövq almaq, 
uca dağlara qalxanda isə Tibet öküzlərinə (yak) rast 
gəlmək olar. Tyan-Şan qonur ayısı, qırmızı canavar, 
Türküstan vaşağı və müşklü öküz, maral, yenot və 
varan dövlət müdafiəsi altına götürülüb. Bizim 
ölkəmiz Mərkəzi Asiyada vəhşi heyvan və bitki 
növlərinin unikal toplum yeridir. Burada 500 növ 
onurğalı, o cümlədən, 83 növ məməli, 368 növ quş, 
28 növ sürünən, 3 növ suda-quruda yaşayan, 75 
növ balıq, 300 növ həşərat yaşayır, 4 500 növ bitki 
bitir. O səbəbdən, ekoloji təhlükəsizliyin həyati 
vacib   problemlərindən biri insanların dərrakəsinin 
paradiqmasının dəyişdirilməsi, inkişafın texnokrat, 
istehlakçı modelindən humanist modelinə keçidin 
təminatıdır. Bu humanist modelin özülündə müasir 
qırğızların əcdadların nəsihətlərinə qayıdışı durur 
– təbiətlə həmahəng yaşamaq, onu dağıtmamaq, 
qorumaq və inkişaf etdirmək. Zənnimcə, hələlik qar 
bəbirinin məskunlaşdığı yeganə yerin Qırğızıstan 
olmasını desəm, yanılmaram.   

İlbirs – qar bəbiri – yüksəkliklərin şahıdır. 
Bəbir qarlı dağların lap kəlləsində məskundur və 
çox nadir hallarda sürüdə yaşayır. İlbirs saxlanma 
şəraitində sağ qalmır. Qar bəbiri dünyada ən 
məğrur, qorxmaz canlı sayılır. O, özgə qənimətinə 
heç vaxt əl atmaz, öz ləyaqətini alçaltmaz. Bəbir 
azadlıqsevər, ağıllı, ehtiyatlı və valehedivci 
gözəldir. Sıx, qar kimi bəyaz, yaraşıqlı xallı dərisi 
bəbiri nəsli tam kəsilmək təhlükəsi qarşısında 
qoyub. Bu yaxınlaradək xalq inanır ki, qırğızların 

qəbilələrindən biri ağ bəbirin nəslindəndir. 
Tibet öküzləri (yak) də 3 000 m-dən yuxarıda 

yaşayır. Həmçinin güclü, cəsur heyvandır, özünü 
canavardan, hətta bəbirdən qorumağa qadirdir. 
Tibet öküzü üçün ən sərt şaxtalar belə qorxulu 
deyil. Qidasını özləri tapır. 

Əcdadlarımız hələ qədim əyyamlarda 
əski qıllı mamontları xatırladan dağ kəllərini 
əhliləşdirməyi bacarmışlar. Tibet öküzlərinin əti 
yüksək kalorili və dadlı hesab olunur. Çox vaxt 
öküz əti kosmonavtların və alpinistlərin rasionuna 
daxil edilir. Südü o qədər yağlıdır ki, istifadə 
edərkən su ilə durulaşdırmaq zəruridir. Belə 
süddən çalınmış yağın analoqu yoxdur: 5 qr Tibet 
öküzünün yağı 100 qr kərə yağını əvəzləyir. Bu 
heyvanların ödü qiymətli dərman preparatlarının 
hazırlanmasında istifadə olunur. Buynuzlarından 
suvenirlər hazırlanır. Tibet öküzlərinin dərisi çox 
dəyərləndirilir – möhkəm, uzunömürlü... Dağlarda 
yaşayan qırğızlar öküzlərə ehtiramla xitab edir, 
onları “cənab” sözünün mənasını verən toro-toro 
adlandırırlar. 

Pələng. Qırmızı pələng haqqında bir neçə 
kəlmə söyləmək istərdim. Xalq arasında danışırlar 
ki, qırmızı pələng Kurmanjan datkanı müşayiət 
edirmiş. Guya Alay çariçasını haradansa peyda 
olmuş, sanki ildırımlardan toxunmuş qırmızı 
pələngin gur çay axınından xilas etməsini görən 
şahidlər var imiş. Kurmanjan datka ərinin yanına 
tələsərək çayı keçirmiş və ayağı büdrəyib az qala 
suların qoynunda həlakətini tapacaqmış. Onu 
müşayiət edən əshabələri möcüzəli xilasın şahidi 
oluban qırmızı pələngi göylərin elçisi, Kurmanjan 
datkanın pasibandarı hesab etmişlər. 

Dağ keçisi (qarapaça). Buludlara çatan 
yüksəkliklərdə hər tərəfə heyvanların tapdayıb 
açdığı cığırlar uzanıb gedir. Bunlar dağ 
keçilərinindir. Onlar onlarla ildir, eyni aşırımları 
aşıb keçirlər. Belə hündürlükdə bəbirlərdən savayş 
heç kəsdən qorxuları yoxdur, bu səbəbdən, sakit-
sakit dağların yamaclarında otlayırlar. Müşahidə 
olunmuşdur ki, çəpişlər yamacların yuxarısında 
otlayanda, analar mütləq aşağıdan onları sanki 
sığortalayaraq qoruyur.  
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Vəhşi dağ qoyunu (arxar) – dağlarımızın 
yaraşığıdır. Nə istidən, nə şaxtadan qorxmayan, 
dözümlü, məğrur heyvan. Arxarlar çox gözəldir, 
ələlxüsus, erkəklər ağır, buruq-buruq burulmuş 
buynuzları ilə göz oxşayır. İri kütləsinə rəğmən – 
bəzən çəkiləri 150 kq-a çatır – onlar hərəki, çevik, 
zirəkdir. Vəhşi qoyunlar sakitcə otlayır, cığırda 
bir-birirnin arxasınca düşüb gedir. İrəlidə həmişə 
başçıdır. Qayalar ildırımların arasıkəsilmədən 
parıltıları ilə işıqlanır, sanki göy gurultusunun 
qulaqbatırıcı şaqqıltıları altında dağılmaq dərəcəsi 
ilə lərzəyə gəlir. Dağ əks-sədası gurultuları qat-qat, 
laybalay qaytarır, uzaqlaşdırır. Bax, arxarlara çox 
yəqin ki, bu məkanlarda ürcah olmaq mümkündür.  

Hara baxsan, sarp qayalar, yalçın uçurumlar, 
şiş zirvələrin güdrətsi, daş-qəmbərin xaotik 
yığıntıları. Hətta isti yay günündə burada buzlaqlı, 
qarlı silsilələrin zirvələri çox yaxındır. 

Dikdir dağ gədikləri ilə dağ qoyunlarının daimi 
sevimli yerlərinə – dəniz səviyyəsindən 3-4 min m 
hündürlüyə qalxmaq, yolboyu çoxsaylı qayaarası 
dar keçidlərdən, daşlı-kəsəkli yığnaqlardan, irili-
xırdalı aşarımlardan aşmaq asan iş deyil. Fəqət bu 
heyvana rast gələn andaca dağ yolunun əziyyəti, 
məşəqqəti dərhal unudulur. 

Cüyür – zərif, gözəl, sadəlövh inanan, çox sürətli 
canlı. Cüyür qəfil zahir olur. Bu maralkimilərin ən 
balacasının incə ayaqları nə yayda ot üstündə, nə 
də qışda qar içində azacıq belə xışıltı qoparmır. 

Erkək əlik xırda bur-budaqlı buynuzlu başını 
qürurla dik qaldıranda, gözəl görünüşə malik olur. 
Dişi – incə, yumşaq hərəkətli, zərifdir. Arxasınca 
balalarını aparanda əliyə tamaşa etmək üçün iki 
göz lazımdır. 

Avqustun axırında cütləşmə vaxtı çatanda,  
əliklər çox vaxt dağ dərələrində yoğun səslə 
böyürməyə başlayırlar. Həqiqətən, əliklərin 
cütləşmə dövrünün səciyyəvi, mütləq əlaməti – 
erkəklərin nərəli böyürtüləridir. Erkəklər cütləşmə 
dövründə sanki dəyişilirlər: adətən, ürkək heyvanlar 
cəsurlaşır, davakar olur, çox vaxt ehtiyatı əldən 
verirlər. 

Maral – buynuzlu iri heyvandır. Bur-budaqlı 
buynuzlu, çəkidə 3-3,5 sentnerə çatan, güclü, 
yaraşıqlı. Maralın hər şeyi dəyər kəsb edir: 
həmçinin hər il təzələnən cavan buynuzları. Avanı 
heyvandır. Yazda erkəklər buynuzlarını atır, ancaq 
yayın axırına təzələrini çıxarırlar. Şərq nəzmində 
gözəl və mütənasib əndamlı qızları çox vaxt məhz 
bu yaraşıqlı, alicənab canlılara bənzədirlər.   

Qırğızıstanda maral dağlıq şam ağacları 
meşələrinin daimi məskunudur. Qırğızca müxtəlif 
təbii sərhədlərin, dərələrin, çayların maralla bağlı 
adları, məs., “Ur-maral” (maralı öldür), “Min 

buqu” (min erkək maral) və s. ona dəlalət dir ki, 
maral bu yaxınlaradək səma dağlarının örüşlərində 
çox geniş yayılmışdı.

Canavar – hər yerdə yaxşı tanınmış gecə 
yırtıcısıdır. Dağlarda da, çöllüklərdə də, 
meşələrdə də quldurluq edir. Qışda dağlardakı 
canavarlar dərələrə, vadilərə enir, vaxtaşırı fermer 
təsərrüfatlarını da talayıb dağıdırlar. Qırğızıstanda 
qurda hər yerdə rast gəlmək olar – vadi bölgələrindən 
tutmuş sırtlara, yüksək dağlıq aşırımlara qədər. 
Ələlxüsus, canavarlar Mərkəzi Tyan-Şanda – təbii 
sərhədlər Aksayda, Arpada, Cəngi-Cer-Ulanda, 
Son-Kul və Çatır-Kul zonasında çoxdur. Qurdlar 
Sarı-Cas, Köylü otlaqlarında, İssık-Kul sırtlarında, 
Oş vilayətinin dağlıq rayonlarında da geniş 
yayılmışlar.  

Şimali və xüsusən Cənubi Qırğızıstanın 
dağlarında, əsasən, yüksək dağlıq qurşağı 
zonasında, peşəkar ovçulara, bəzən isə çobanlara 
nadir hallarda çox ehtiyatlı və ayıq heyvanlara, 
qırğızların “çuyo”, rusların qırmızı canavar 
dedikləri qurdlara rast gəlmək nəsib olur. 

Bu yaxınlarda Rusiyanın qəzetlərinin birində 
belə bir xəbər oxudum ki, Rostov vilayətində 
dişi canavar 9 nəfər adamı dişləri ilə parçalayıb 
dağıdıb. Yerli sakinlər qurdu güllələməyə müvəffəq 
olmuşdular, hamı belə qərara gəlmişdi ki, heyvan 
quduzluq xəstəliyinə tutulub. Lakin dünya görmüş 
təcrübəli ovçular belə nəticəyə gəlmişlər ki, bu, 
heyvanın insanlardan aldığı qisas idi: son vaxtlar 
Rusiya meşələrində yanğınlar ara vermir, ola bilsin, 
alovda dişi canavarın balalarının hamısı həlak olub.   

Tülkü – kürən, yumşaq tüklü, hiyləgər, zərif 
yırtıcıdır, canavar kimi hər yerdən çıxır. Rus 
nağıllarında islaholunmaz oğru və yalançı, Çin 
nağıllarında tovlayıcı cadukun-qulyabanı, qırğız 
nağıllarında isə bicliyi və hiyləgərliyinə tülküyə 
qeyri-adi diplomat istedadı da aid edilir.  

Ayı – qidasında ağına-bozuna baxmayan 
heyvandır. Yeməyinin əsasını meyvələr, giləmeyvə, 
həşərat, sürfələr təşkil edir. Daha iri şikardan da 
imtina etmir: çəpişi, cüyürü əzib parçalaya bilir. 
Amma bu ona nadir hallarda nəsib olur. Heyvan 
Qırmızı kitaba daxil edilmişdir.   

Vaşaq. Adı çəkilən vəhşi heyvanı ilk görən, 
bu vəhşi pişikdə – Qırğızıstan dağlarının 
daimi sakinində – nə qədər gücün, enerjinin, 
hiyləgərliyin, məkrin, kin-küdurətin gizləndiyini 
təsəvvür edə bilməz. Yırtıcı rahatlıqla cüyürün, 
təkənin, dovşanın öhdəsindən gəlir. Sututarın 
yaxınlığındakı ağaca dırmaşan vaşaq saatlarla 
hərəkətsiz, səbirlə qənimətinin marığına yatır. 
Canlılar su içməyə yaxınlaşanda, birinin kürəyinə 
havadan qorxunc, 20-30 kq-lıq bir cəmdək 
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atılır... Vaşağın iti caynaqlarından və qüvvətli 
pəncələrindən qurtulmaq çətin məsələdir.

Marmot – respublikamızın yüksək dağlıq 
bölgələrinin məskunudur. Yumşaq, qısa xəzi ilə 
seçilir. Dərilərin əksəriyyəti ixraca gedir. Xırda 
heyvanlaın həyatı yadların gözündən etibarlı 
surətdə gizlənir. Günortalar marmotlar, dələlər, 
dovşanlar, sünbülqıranlar, sincablar, dələlər çox 
fəaldır. Digər canlılar, əksinə, “fəaliyyətə” ancaq 
gecələr çıxır: kirpilər, yarasalar, ərəbdovşanları və 
hətta bəzi yırtıcılar. 

Alaqızıl (forel). Bu balıq İssık-Kulun yararlı 
su hövzəsində nəinki yeni vətənini tapdı, həmçinin 
özü üçün xüsusi əlverişli həyat mühitində 
kəskin surətdə dəyişildi. 1930 və 1936-cı illərdə 
Ermənistanın Sevan gölündən xüsusi soyuducularda 
bir neçə mln geqarkun alaqızıl kürüsü gətirildi. 
Sevandakı maksimum 30-40 sm-in müqabilində 
89 sm uzlunuğa, çəkidə isə Süvandakı 3-4 kq-la 
müqayisədə 10 kq-a, ayrı-ayrı hallarda 15-18 kq-a 
çatan İssık-Kul geqarkunun erkəkləri Sevandakı 
həmcinsləri ilə yanaşı qoyulanda 4,5 dəfə ağır, 
dişiləri isə 7 dəfə böyüdü. Boyla bahəm bu balığın 
məhsuldarlığı da artdı. Maraqlı faktdır ki, İssık-Kul 
alaqızılı zahirən də dəyişikliyə uğramışdır: rəngi 
əlvanlaşmış, vücudunda yeni halqavari ləkələr 
əmələ gəlmiş, alnı genişlənmişdir. Balıq qışın ən 
sərt aylarında, əsasən, dekabr-yanvarda çoxalmaya 
gedir.

Bundan əlavə, alaqızıl İssık-Kulda yırtıcıya 
çevrilmişdir. Əsas qidasının 80%-ni təşkil edən 
şimal qızılbalığını və digər alaq funksiyalı balıqları 
yeyir. 

Dəqiq bəllidir ki, heyvanlar və quşlar 
valideynlik hissindən məhrum deyil. Maraqlı misal: 
yumurta üstündə yatan ilan instinktiv titrətməyə 
başlayır. Özü qızışanda, yumurtalarını da isidir. 
Qırğızıstanın dağlarında bu sürünənin 50-dən artıq 
növünə təsadüf etmək olar. Quşlar “şahlığı” da eyni 
dərəcədə rəngarəngdir. Qırğızlar uzaq keçmişdə 
quşları və heyvanatı müqəddəs sanırdılar. Onlara 
sitayiş edir, barələrində hər cür əfsanə qoşurdular. 
Qədimdə elə olurdu ki, adamlar doğum illərini 
heyvan adı ilə müəyyənləşdirirdilər. 

I il – çıçkan (siçan) ili;
II il – uy (inək) ili;
III il – bəbir ili;
IV il – koyön (davşan) ili;
V il – balıq ili;
VI il – jılan (ilan) ili;
VII il – jılkı (at) ili;
VIII il – koy (qoyun) ili;
IX il – maymıl (meymun) ili;

X il – took (toyuq) ili;
XI il – it ili;
XII il – donuz ili.   

Xalq arasında əfsanə gəzib-dolaşır ki, qədim 
çağlarda siçanla dəvə mərcə girirlər ki, yeni əsrin 
birinci ilini kimin adı ilə adlandıracaqlar. Qərara 
alınır ki, qələbə şəfəqi ilk görənə veriləcək. Günəşin 
doğmasını gözləyəndə, dəvə uzun boynunu uzadır, 
siçan isə onun təpəsinin düz ortasına dırmaşıb 
birinci ciyildəyir: “Günəşi görürəm!” Bu minvalla, 
siçan mərci udur və indi əsrin ilk ili onun adı ilə 
başlanır.  

Qırğızıstanın təbiət landşaftlarının müxtəlifliyi 
və ərazisinə Ön Asiya, Orta Asiya, Cənubi 
Asiya, Şərqi Sibir, Avropa və Avrasiya növlərinin 
müdaxiləsi faunaya fövqəladə rəngarənglik bəxş 
etmişdir. Buradakı nisbi kiçik ərazidə ovalıq və 
yüksək dağlıq, səhra və meşə, çöllük və çəmənlik 
canlılarına rast gəlinir. 

Səhra heyvanları Qırğızıstanda meşə və dağlıq 
canlıları ilə müqayisədə azdır. Onların səciyyəvi 
nümayəndələri – gəmiricilərdir: sarı sünbülqıran, 
cəngil qumsiçanı, qırmızıquyruq qumsiçanı, 
ərəbdovşanı, tolay dovşanı, uzunqulaq kirpi. 
Quşlardan burada saca - büldürük, səhra qarquşu, 
çəhrayı sığırçın, sürünənlərdən düzənlik tısbağası, 
şərqi kiçik boa, jeltopuzik – çox uzun ayaqsız 
kərtənkələ və b. məskundur. 

Bütün bu canlılar rütubətin və yemin kasad 
olduğu, havanıт isti keçdiyi və demək olar ki, təbii 
daldalanacaqların az rast gəlindiyi səhra həyatına 
fərqli tərzdə uyğunlaşmışdır. Səhra canlılarının 
əksəriyyəti gecə həyatı keçirir, gündüz isə istidən 
xilas axtararaq, yuvalarına girir (sarı sünbülqıran 
və uzunqulaq kirpi), yaxud da qumun içinə qazınıb 
gizlənirlər (şərqi kiçik boa, kərtənkələlər). Səhrada 
rütubət az olduğuna görə, burada iri məsafələri 
sürətlə qət etməyə qabil, yainki qidada olan su ilə 
dolanmağı bacaran heyvanat sağ qalıb yaşamağa 
qadirdir. Birincilərin sırasına ryaboklar, ikincilərə 
– bir çox gəmiricilər, yırtıcı və bitkiyeyən quşlar, 
həmçinin bütün sürünənlər aiddir. Məməlilərin 
əksəriyyətində və quşların hamısında tər vəzləri 
qaibdir, bu da suyun buxarlanmasını azaldır. Səhra 
məskunlarının hərarəti qalxmaqdan xilas edən açıq 
rənglərini vurğulamamaq olmaz. Hər şeyə rəğmən, 
bunlar qədərincə deyil. Ən isti dövrdə gəmiricilərin 
və sürünənlərin əksəriyyəti yuxuya gedir, quşlar 
və tolay dovşanları isə səhranı tərk edir. Çox vaxt 
istidə bitki örtüyü tezliklə yanıb cızdağı çıxmış 
lyoss  səhralarında yaşayan sünbülqıranlar və 
tısbağalar yay yuxusundan qış yuxusuna gedir və 
onların fəal həyat dövrü yalnız yazda çəkir. 
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Təbii daldalanacaqların az olduğu məkanda 
mövcudiyyət uğrunda mübarizə kəskin şəkildə 
gedir. Düşməni vaxtında sezmək və müdafiə, 
yaxud xilas üçün lazımi tədbirlərin görülməsinə 
sarı-qonur qoruyucu rəng, iti qulaq, yaxınlaşan 
düşməni nəinki yandan, həm də arxadan görən çəp 
yerləşmiş gözlər kömək edir. 

Çöllükərin heyvanat aləmi zəngin və 
müxtəlifdir. Bu onunla izah olunur ki, əvvəla, 
buralarda qida daha boldur və həyat şəraiti nisbətən 
az sərt, yumşaq keçir, ikincisi, bu məkana canlılar 
yalnız Ön və Mərkəzi Asiyanın səhralarından, 
düzənliklərindən (boz dağsiçovulu, açıqrəngli 
savsar, çölpişiyi, qızılı arıqapan, göyçəqarğa, 
suilanı, bəzəkli bağilanı, yaşıl qurbağa, göl quru 
qurbağası) deyil, habelə Avropa çöllərindən də 
(dovdaq, çölsiçanları, bildirçin, bəzgək və b) gəlib 
çıxmışdır. 

Çöllüyün həyat tərzi səhra həyat tərzinə 
oxşardır, ona görə düzlərin canlılarının 
uyğunlaşması səhranınkılara oxşayır, ancaq elə də 
kəskin təzahür etmir. 

Meşələrin heyvanat aləmi ən zəngin və 
rəngarəngdir. Yemin bolluğu, düşməndən sıx meşə 
yarpaqlarının arasında gizlənmək imkanı, mülayim 
iqlim bura həm gəmiriciləri, həm dırnaqlıları, həm 
yırtıcıları, həm də ələlxüsus növbənöv çoxsaylı 
quşları cəlb edir.  

Qırğızıstanın meşə faunası əsas etibarilə 
Avropada və Asiyada geniş yayılmış heyvanlardan 
ibarətdir. Bunlar məməlilər – qonur ayının Tyan-
Şan növü, vaşaq, qaban, cüyür, sincab, boz qurd, 
meşə dələsi, quşlardan – qırğı, adi qaragöz qızılquş 
və b.-dır. Burada sırf Avropa üçün xarakterik 
növlər də məskundur: gəmiricilər – ağac siçanı, 
meşə siçanı; quşlar – tetraquşu (buralar onun 
yayılmasının cənub sərhədidir), qırğı, alacadimdik 
və yeganə meşə sürünəni – qıvraq kərtənkələ. 
Hərdən Şərqi Sibir növləri də bu məkana baş 
çəkir – xırda həşəratyeyən burozubka, nadir 
hallarda rast gəlinən maral, səciyyəvi tayqa quşu – 
üçbarmaq ağacdələn və b. Qırğızıstanda Orta Asiya 
növlərindən endemiklər məskundur: gəmiricilər – 
Tyan-Şan mışovkası, Tyan-Şan çölsiçanı.

Meşə heyvanatının və quşlarının əksəriyyəti 
oturaq həyat tərzi keçirir, yaxud meşə hüdudlarında 
köç edir. Burada çöldən və səhradan fərqli olaraq 
həyat mərtəbələrə ayrılır. Aşağı yarusda heyvanların 
çoxu məskundur – gəmiricilər, dırnaqlılar, 
yırtıcılar. Yuxarı – ağac yarusu, əsasən, quşlarla 
məskunlaşıb. Məməlilərdən ikinci mərtəbədə meşə 
dələsi, ağac siçanı yaşayır. Bu heyvanların hamısı 
öz mühitlərinə fərqli uyğunlaşmışdır. Dırmaşan 
canlıların iti caynaqlı yapışan pəncələri var – 

onların sayəsində sürətlə ağacların gövdələrinə 
dırmaşırlar, uzun, tüklü quyruqları isə sıçrayışlarda 
sükan rolunu oynayır. Qırğı meşə həyatına ən yaxşı 
cəhətdən uyğunlaşmışdır. Qısa, dəyirmiləşmiş 
qanadları və uzun quyruğu qidalandığı quşların 
arxasınca qovan zaman sıx budaqların arasından 
sivişib keçməyə və ən gur yerlərə soxulmağa imkan 
yaradır.  

Yüksək dağlıq Qırğızıstanın heyvanat aləmi 
çox özünəməxsusdur. Səciyyəvi nümayəndələr: 
dağ keçisi – təkə, vəhşi dağ qoyununun 
arxasınca ova çıxmış qar bəbiri – irbis, çox 
nadir heyvana çevrilmiş qırmızı canavar, həddən 
ziyadə ehtiyatlı, amma aciz quş olan ular – dağ 
hindtoyuğu, daşlarına arasında çaşıb geri qalmış 
çölsiçanını axtaran daş dələsi (beloduşka). Tyan-
Şanın yüksək dağlıq sırtlarında daha bir maraqlı 
canlı məskundur – relikt sünbülqıran. Heç kəsə 
bəlli deyil Avropa (boz) sünbülqıranının ən 
yaxın qohumunu, səciyyəvi çöl heyvanını hətta 
yayı sərin keçən 3 500 m ucalıqda sığınacaq 
axtarmağa nə vadar edib. Alimlər güman edirlər 
ki, heyvancığaz bu hündürlüyə dağyaranma 
başlayanda, yaşadığı düzəngahla bahəm qalxıb. 
Bu lap çoxdan baş vermiş ləng qaldırmada bizim 
səyahətçimiz sərt şəraitə alışmış və müstəqil 
növə çevrilmişdir. Bütün dağ canlıları dağlarda 
yaşamaq üçün xüsusi bədən üzvlərinə malik olur. 
Məməlilərdə arxa ayaqlar yaxşı inkişaf etmiş, 
oma sümüyü kürək sümüklərindən yuxarıda 
yerləşmiş olur. Belə quruluşla dağlarda qaçmaq 
və bir qayadan o birinə atılmaq yüngüllüklə başa 
gəlir. Buradakı çox azsaylı sürünənlər (Himalay 
kələzi, Alay qoloqlazı, qlazçatı kərtənkələ), 
yumurtaların inkubasiya dövrünə əngəl törədən 
sərin iqlim səbəbindən diri bala doğurlar. Dağlarda 
quşlar özünü yaxşı hiss edir. Suyun yanındakı 
qayalıqlarda daş kəkliyi, daha doğrusu, yüksək 
dağlıq quşu deməkdən çox, qaya kəkliyi yaşayır, 
çünki onu şəhər qaranquşu kimi qayalar özlərinə 
cəlb edir. Burada həmçinin günəşdə lələkləri tünd-
bənövşəyi və abı çalarlarla bərq vuran göy quşun 
füsunkar nəğməsini eşitmək olar. Yüksək dağlıq 
yerlərdə yırtıcı quşlar – qar və qara keçəl kərkəs, 
toğlugötürən, həmçinin dağ zağçası, dağ vüroku, 
dağ bağtorağayı, tixedrom və s. yuva qururlar.   

Dağ heyvanlarının və quşların əksəriyyəti 
Mərkəzi Asiya faunasına aiddir, lakin burada Orta 
Asiya nümayəndələrinə də rast gəlinir – bunlar 
endemiklərdir: gümüşü çölsiçanı, uzunquyruq 
marmot, ular – dağ hindtoyuğu, daş dələsi, keçəl 
kərkəslər, toğlugötürən, kəklik, dağ zağcası daha 
geniş yayılmışdır. Onlara Mərkəzi, Ön və Orta 
Asiyada təsadüf olunur. 
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Quşlar

Qırğızlar bineyi-qədimdən köçəri həyat 
tərzi sürmüş, vəhşi təbiətin qoynunda yaşamış, 
onu sevmiş, müşahidə etməyi bacaramışlar. 
Onlar yüzlərlə quşun, heyvanın, bitkinin adını 
gözyumulu bilirdilər. Qırğız şifahi rəvayətlərində, 
əfsanələrində, folklorunda yüzlərlə quşun adı çəkilir. 
Quşlara, ələlxüsus, quşçular və berkutçular yaxşı 
bələd idilər. Onlar alıcı quşların xarakterlərindən, 
vərdişlərindən, yuva həyatlarından, tüklənmə 
xüsusiyyətlərindən məharətlə baş çıxarırdılar. 
Qırğızlar qədimdən quşlarla zəngin diyarda 
məskundurlar. Ovçular və maldarlar alıcı iti gözə 
malik idilər, ən səciyyəvi cəhətləri sezir və təbiətdə 
çoxlu quş növlərini asanlıqla ayırd edib tanıyırdılar.   

Hər landşaftda öz quş növlərinin toplumu var. 
Əlvan dağlıq aləminə rəngbərəng quşlar cahanı da 
münasibdir.

Sanki təbiət nisbi kiçik məkanda bu sayda quş 
növləri üçün həyat şəraiti yaratmağın qayğısına 
qalmışdır. Bu, bir-birinə qətiyyən oxşarları 
olmayan quşların və heyvanların məskən saldığı 
təbii heyvanxanaya bənzəyir. Haradasa cəm 50 
km yol getmək lazımdır ki, səhra, çöllük, dağlıq 
çəmənliyi, əbədi qarlar qurşaqlarını keçəsən.

Onlara görə cənnət quşları adını almış neçə 
növün təsviri verilmişdir. Daima havada yaşayan 
quşlar. Havanı mənimsəyən quşlar heç də ora 
köçməmişlər. Onların siması yalnız səma ilə 
deyil, həmçinin torpaq və yerdə bitən hər şeylə 
formalaşmışdır. Sözsüz, yalnız bitkilər onlar üçün 
əhəmiyyət kəsb etmir. Quşları gözlərinə görünən 
hər şey maraqlandırır. Hərəkilik və fəallıq quşları 
Yerin digər məxluqları ilə toqquşdurur. Quşlar 
bəzi canlılardan qaçır, digərlərinə laqeyddirlər, 
üçüncülərsiz isə yaşaya bilmirlər. Demək olar ki, 
quşların ətraf mühitləri kimi, özləri də rəngarəngdir.

Quşların yerləşdirilməsi – maraqlı prosesdir. 
Hər ayrı halda səbəb ayrıdır və təbiətin əsrlər 
boyu iqlim tərəddüdləri, yaxud insan fəaliyyətinin 
nəticəsində səbatlı dəyişkənliyindən xəbər verir.

Qırğızıstanda ən xırda quş 5-6 q çəkisində – 
çalıquşudur (korolyok), ən nəhəng toğlugötürən isə 
min dəfə ağırdır. Dovdaq isə ondan ağır çəkilidir – 

12-15 kq. Ölçülər – mühüm əlamətdir və nisbi tanış 
quşların təsvirində verilir: sərçələrə, sığırçınlara, 
ördəklərə, qazlara.

Fərdlərin sayına görə növlər çoxsaylılara, 
adilərə və azsaylılara bölünür. Bu və ya digər 
məkanlarda rast gəlməyə görə dominant quşlar, fon 
quşları və nadir quşlar olurlar. 

Çoxsaylı növlər milyonlarla fərdlərlə təmsil 
olunur. Bunlar sərçələr, qarğakimilər, vüroklar, 
tənəkquşları, ötməquşları, qaratoyuqlar, sığırçınlar, 
konyoklar, qaranquşlar və digərləridir.

Azsaylılara tək-tək, ən yaxşı halda onlarla 
fərd aiddir. Bunlar, hər şeydən öncə, nadir hallarda 
rast gəlinən iri quşlardır: toğlugötürən, keçəl 
kərkəs (kumay), berkut, cırtdan qartal, oraqdimdik 
(serpoklyuv), qara hacıleylək, çayqaranquşu, 
dovdaq. Bu siyahıda yırtıcı quşların belə sayı 
təsadüfi deyil. Axı təbiətin qanunlarına görə, 
yırtıcıların sayı, səbəbinə yaşadıqları qurbanlarının 
sayından həmişə az olur. 

Bərri-biyabanda, qəsəbədə, şəhərdə, meşədə, 
dağlarda – quşlara hər yerdə rast gəlirik. Bəzən 
onlar çoxminlik ədəddən ibarət dəstələrə yığılır. 
Elə zənn edirik ki, onlar çoxdur. Əslində, belə deyil. 
Mütəxəssislər quşları təbiətdə saymağı öyrənəndə 
bəlli olub ki, bəzi quşlar lap az qalıb. Ornitoloq 
alimlər hesab edirlər ki, kürreyi-ərzdə 100 mlrd 
quş məskundur. Bu o deməkdir ki, planetin hər 
sakininə 20-25 ədəd quş düşür. Bəzi ovçular isə bir 
ov mövsümündə daha çox quş vurmağa müvəffəq 
olurlar. Təsəvvür edirsinizmi, dünyada hər adam 
onlardan nümunə götürsə, nələr baş verər, planet 
nə halətə düşər?!

Bəs Qırğızıstanda nə qədər quş var? Bunu səhih 
bilən yoxdur. Doğrudur, ov və sənaye əhəmiyyətli 
quşların haqq-hesabı aparılır. O səbəbdən, aşkar 
etmişik ki, su quşlarının sayı bizdə 50 mindən bir 
qədər atrıqdır. Onların ən çoxsaylısı – qırmızıburun 
dalğıcdır – 31 min ədəd. Bir neçə yüz yaşılbaş 
ördək, qaşqaldaq; 700, bəzən 1 000 qu quşu var. 
Ancaq bunlar – İssık-Kul gölündə qışlayanlardır. 
Su quşlarının yuvalarına yüz dəfələrlə az rast 
gəlinir, bəzisi isə ümumiyyətlə yuva qurmur. Digər 
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ov quşlarından ən çoxsaylıları: kəklik – 532 min, 
ular – 166 min, qırqovul – 317 min. Bu minvalla, 
Qırğızıstanda bir kəkliyə 7, bir ulara – 24, bir 
qırqovula – 100 sakin düşür.

Mütəxəssislərin sözlərinə görə dağlıq 
meşələrdə 4-5 mln quş (hektara 8-10 quş) yaşayır, 
meşələr isə ərazimizin yalnız 3%-i təşkil edir. 

Çöllüklərdə, yarımsəhralarda və sırtlarda 
quşlar nadir hallarda məskən salır, ona görə bütün 
Qırğızıstanda 50-70 mln-dan çox quş yoxdur. Hər 
sakinə 5-7 quş düşür. 

Respublikada 21 dəstəyə məxsus 340 növ quş 
var (dünya faunasının 40 dəstəsindən). Ən zəngin 
sərçəkimilər dəstəsində 150 növə təsadüf etmək 
olar. İkinci yerdə 40-dan artıq növlə cüllütlər gedir, 
üçüncü yerdə – 30-dan çox gündüz yırtıcı quşları, 
dördüncü yeri yastıdimdiklilər 25 növlə tutur, qalan 
dəstələrdə isə 5-10, bəzən hətta 1-2 növ olur.

Ən müxtəlif növ toplumu orta hündürlüklü 
dağlardadır. Orada mühit yüksək dağlıq ərazilərdə 
olduğu kimi sərt deyil. 3 000 m-dən yuxarı 130 növə 
təsadüf edirlir, onlardan yalnız 90-ı yuva qurur. 

Çokmorov S. “Tovuz quşları”. Yağlı boya, 57, 5 x 74, 5 
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Orta dağlıq sahələrdə 260 növ quş məskundur, 
onlardan yuva quranları 160 növdür.

Çəmənliklərdə, adətən daşların altında, 
qırmızı marmotların iri yuvalarını tapmaq olar. 
Qayaların üstündə heykəllər kimi qımıldanmadan 
qara, nəhəng, lüt boyunlu keçəl kərkəslər oturur. 
Yuksəklikdə qartallar süzür. Daşlı sinələrdə daş 
kəklikləri qaçışırlar. 

Qırğızıstanda səhra adacıqları var. Onlar həm 
təbii şəraitlərinə, həm də quşlarla məskunluğuna 
bir-birindən tam fərqlənir. Səhralarda 15 növ quş 
yuva qurur. Buralarda bayağı qocagöz (avdotka), 
enlidimdik yağışcüllütü, qumru, qonur göyərçin, 
büldürük, çöl qartalı, şah qartal, qızıl şahin, yapalaq, 
səhra cücə bayquşu, çobanaldadan, göyçə qarğa, 
yaşıl arıquşu, şanapipik, kəkilli torağay yaşayır.

Çöllərdə 34 növ quş var: telli durna, dovdaq, 
bəzgək, belibağlı, çil, çobanaldadan, ciydəçi 
(mayna), çöl və kəkilli torağaylar, quyruqqapan 
(kamenka) və b.

Çəmənliklərdə 20 növ tapmaq olar: bildirçin, 
qarabaş çayır daşçalanı, çəkçəki, çaydaçapan, çöl 
konyoku və s.

Kolluqlarda qırqovul, silviya quşu, bülbül, 
qumru, qaratoyuq, qamışquşu, çütrə yaşayır. Cəmi 
40 növ. 

Meşədə 50-dən artıq növ tapmaq olar:  qırğılar, 
sar quşu, qırğı, tetraquşu, qıllıayaq yapalaq, ishaq 
quşu (baquş), bayquş, ağacdələn, cövizqıran, 
alacadimdik, süzənlər, arıquşu, çalıquşu, alabaxta, 
göyçə göyərçin, ötməquşu, qarğa, sağsağan, 
çütrə, quququşu, çit quşu, qaraboğaz bağtorağayı, 
meşə konyoku, qaratoyuq, ardıc quşu, qırmızıbel 
qızılquyruq, qırmızıpapaq vürok. 

Təqribən 3 000 m hündürlükdəki ardıclıqlarda 
və kolluq qurşaqda, solğun bağtorağayı, çəhrayı və 
böyük çütrələr, аrdıc baltadimdiyi, qırmızıbel və  
çalbaş qızılquyruqlar, qırmızıboyun bülbül, əlvan 
arıquşu yuva qurur.

Yüksək dağlıq yerlərin siması aşağıdakı 
quşlarla bəzənmişdir: toğlugötürən, Asiya kərkəsi, 
Himalay kərkəsi, qara keçəl kərkəs, berkut, 
həmçinin qar və sədəf vürokları, qırmızı vürok, dağ 
konyoku, oraqdimdik cüllüt, qaya göyərçini, ular, 
dolaşa, dağlıq zağçası, qırmızıqarın qızılquyruq, 
Himalay və dağlıq bağtorağayı. 

Qayalarda göyərçinlər, qara hacıleyləklər,  
ulu qırğı (baloban ), çalağan,  leşyeyən qartal 
(quzğun) ağbabalar, Himalay kərkəsi, qara 
keçəl kərkəs, yapalaq, uzunqanad, dolaşa, 
qaya tənək quşu, qaya sittaları, hind ötməquşu, 
alabəzək, göy daş qaratoyuqları, göy quş, qara 
qızılquyruqlar,qaranquş. 

Su hövzələri ən çox sayda növləri özünə 
cəlb edir – yüzdən artıq. Onların arasında anqut, 
vağ, hacıleylək, qazkimilər, dəniz qartalları, 
çayqaranquşu, durna, sutoyuqları (pastuşki), cüllüt, 
qağayı, su qaranquşu, daşadöyən, qamışquşu, 
susərçələri. 

Bir çox növlər insan tərəfindən dəyişdirilmiş 
landşaftlarda məskən salmağa uyğunlaşmışlar: 
şəhərlərdə, kəndlərdə, tarlalarda. Bir quşlar burada 
çöllüklə, meşə ilə oxşar şərait tapır. Digərləri 
insanlara o qədər alışmışlar ki, kənddən kənarda 
vəhşi təbiətdə, demək olar, təsadüf olunmurlar. 
Belələrinə sərçələr, qumrular misaldır. İnsan 
tikililərini qaranquşlar üstün sayır, şəhər yaşıllıq 
zolaqlarında isə özləri üçün çox yaxşı şərait tapan 
– qaratoyuqdur. 

Nə qədər çox quş növü var, bir o qədər təbiət 
mühiti rəngarəngdir. Belə mühitdə insanlara da 
yaşamaq rahatdır. Bu o deməkdir ki, çirkləndirici 
və zəhərləyici maddələr azdır. Quşlar – təbiət 
mühitinin sağlamlığının ən nəzərəçarpan və etibarlı 
göstəricisidir. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, onlar 
insanlar kimi istiqanlıdır və təkamül inkişafında 
insana yaxındırlar.

Hətta şamlıqların yaxşı vəziyyəti də çox halda 
quşlardan asılıdır. Şamlıq qurşaqda təqribən 100 
növ quş məskən salıb. Onlar Qırğızıstanın demək 
olar ki, üçdə birini təşkil edir; quşların hamısı bu və 
ya digər səpkidən faydalı hesab olunur.

Düşmənlərimizin düşmənləri – çoxsaylı faydalı 
heyvanlar olmasaydı, vəziyyət acınacaqlı olardı. 
Xəzli heyvanlar: gəlincik, sincab, dələ, tülkü ilboyu 
siçankimi gəmiriciləri məhv edir. Ziyanverici 
həşəratların buğumayaqlılarına arasında çox 
düşməni var. Xüsusilə hörümçəklərin, sarı meşə 
qarışqalarının, qarafatmalar, parəbüzənlərin və 
mənənələrin rolu böyükdür. 

Qərbi Tyan-Şanın Mərkəzi Asiyanın cəmi 
1/40 hissəsini tutmasına rəğmən, burada 63% 
quş və 34% məməli növü yaşayır. Quş növlərinin 
Mərkəzi Asiya üzrə orta sıxlığından sahə vahidində 
5 dəfə, məməlilərin ki 15 dəfə çoxdur. Heyvanların 
və bitkilərin digər qruplarında oxşar mənzərə 
müşahidə olunur.

İlan qartalı – qəribə yırtıcı quşdur. İlanlarla 
(bəzən zəhərli) və kərtənkələlərlə qidalanır, 
ətcəbalalarını da onlarla yemləyir. Buradan da 
əcaib adını almışdır. İri quşdur – təqribən 2 kq-a 
yaxındır. İlanı tutanda, başını dimdiyi ilə əzir, udur, 
yalnız quyruğunun ucunu saxlayır. Uçub qayıdır, 
yuvasının kənarına oturur, ətcəbala quyruğun 
ucundan tutub dartır və sürünəni yeyir.

Qırğızıstanda nadir dağ qazı yaşayır. Yaşayış 
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yerləri Son-Göl və Çatır-Göldür. Son-Göldə cəmi 
30 cüt, Çatır-Göldə 50-60 cüt quş var. Dağ qazı 
Qırmızı kitaba düşüb.

Yıxılmış atın cəmdəynin üstünə keçəl kərkəslər, 
qızıl ağbabalar və toğlugötürənlər uçub gəldi. Bu, 
nadir hallarda ələ düşən mənzərədir – müxtəlif 
leşyeən quşların ziyafəti.

Qırğızıstanda qar keçəl kərkəsi yaşayır. 
Qanadlarının açılmış uzunluğu 3 m-ə çatan nəhəng, 
ölçüsü 12 kq-a qədər nadir quş. Lələkləri açıq-
sarıdır, qanadları və quyruğu qaradır, başı və boynu 
açıq rəngli pərqu ilə örtülmüşdür. Uzaqdan lap 
keçəl görünür. Uca dağlarda məskundur, əlçatmaz 
qayalarda yuva qurur. Kərkəsə təbiətin sanitarı 
deyirlər – leşyeyən quşdur. 

Toğlugötürən – 6 kq-a qədər çəkisi olan iri 
quşdur. Qanadları açılanda 3 m-ə çatır. Çənəsində 
uzun saqqal şəklində uzanmış qara lələkləri var, 
ona görə saqqallı da deyirlər. Kərkəskimilərə 
aiddir. Heyvanların sümükləri əsas qidasıdır. 

Qonur gərdənli balaca dərəquşu (susərçəsi, 
olyapka) ilboyu dağ çaylarının yanında məskundur. 
Onu heç vaxt sudan uzaqda görməzsən, adətən sahil 
çınqılında... ya da dağ çayının dibində qidalanır. 
Dərəquşu gözəl dalğıcdır. Su onun təbiətidir. 
Təəccüblüdür, bu balaca və zahirdən zəif quş necə 
cəsarətlə özünü guruldayan dağ çayının köksünə 
atır. Caynaqları ilə daşlardan yapışan quş çayın 
dibi ilə əminlikjlə və sürətlə gedir, həşəratların 
sürfələrini, mollyuskları və b. yemi dartıb çıxarır.

Ular – dağ hindtoyuğu xalq arasında müqəddəs 
quş sayılır. Belə bir inanc var: hərgah dağların 
hündürlüyünə qalxıb uların səsini eşitmişsənsə, 
demək həyatın gözəlliyini dərk etmişsən. Ularlar 
şaqraq cingilti ilə fitləşirlər, sanki fleytada çalırlar. 

Ağ şumkar – ağ dağ qırğısı. Məğrur, alicənab 
kübar quş. Təsadüfi deyil ki, ən ali fərqlənmə nişanı 
olan Qırğızıstan Respublikasının Qəhrəmanında ağ 
qırğı– Ağ Şumkar cəsarət və fədakarlıq rəmzi kimi 
təsvir olunmuşdur. 

Qırqovul (fazan) – Qırğızıstanın ən gözəl iri 
quşlarındandır. Gur günəş işığında qırqovulun 
lələkləri göy qurşağının hər rəngi ilə cilvələnir. 
Qırqovulun erkəyi gözəllikdə cürətlə nağılvari 
tovuz quşu ilə rəqabətə girə bilər. Qırqovulun 
başlıca düşmənləri – tülkülər və canavarlardır.   

Qırğızıstan – Orta Asiya qırqovulunun yayıldığı 
əsas bölgələrdən biridir. Fazanın yaşadığı sahə 
respublikanın bütün cənubu və şimalı, həmçinin 
Mərkəzi Tyan-Şanın bir çox vadiləridir. Bu 
yaraşıqlı quşlar daima təbiət həvəskarının diqqətini 
özünə çəkir, amma eyni zamanda da ovçular 
tərəfindən daimi ovlanmaya məhkumdurlar. 

Qırqovulun nisbətən asan ovlanması, vurulan 
quşların miqdarının və qırqovulun həyatında 
bioloji dövriyyəni nəzərə alan ov mövsümünün 
heç bir normalara salınmaması ucbatından, bu 
quşların sayı bütün respublika üzrə kəskin surətdə 
azalmışdır.       

Sona (anır) – bu quşu peyğəmbər gəlini 
adlandırırlar. Belə bir rəvayət var ki, peyğəmbər 
dəstəmaz alanda, gəlin içəri girib ona baxır. 
Peyğəmbər gəlinin getmək niyyətində olmadığını 
anlayanda, dillənir: “Anır bol” – “sona ol”. Həmin 
andaca quşa dönmüş gəlin uçub gedir. 

Çalağan – yırtıcı quşdur. Çalağan göydə 
süzəndə, quyruğunu yelpazə kimi açır və quyruqdakı 
dərin yarıq görünür. Quyruğundakı yarığa görə onu 
digər yırtıcı quşlardan seçmək mümkündür.  

Bu yaxınlaradək xalq arasında inanc 
mövcuddur. Keçmişdə barqı adlı bir ilahi quş var 
imiş. Səhər sübh söküləndə ayaq üstə olan adamları 
sanalayırmış. Əgər kimsə hələ oyanmamışdısa, quş 
belələrini ölülərin siyahısına daxil edir və gələcəkdə 
hər cür bərəkət-ruzidən məhrum edirmiş. Ona görə 
tənbəllik təkcə rüsvayçılıq sayılmırdı. “Qara” 
siyahıya düşməməkdən ötrü gününü sübhə qədər 
başlamaq lazım idi.   

Kəklik. Dimdik və ayaqları qırmızıdır, başında 
və böyürlərində qara zolaqları var. Kəkliyin beli 
boz daş rəngindədir, ona görə ovçular onu çətinliklə 
sezirlər.       

Qırğızıstanın çoxlu dağ dərələrində dağ 
kəkliklərinin şaqraq səslərini eşitmək olar.

Daşlı sinələr, çılpaq qayalıqlar, maili ətəkli 
təpəliklər, cır yulaf, ayrıq və b. quru sevən dənli 
bitkilərlə örtülmüş dağ meydançaları kəkliklərin 
sevimli yerləridir.    

Yazdan savayı, ilin bütün mövsümlərində 
kəkliklər xırda dəstələrdə yaşayırlar. Qışa yaxın isə 
ətcəbala çıxarmış kəkliklər toplaşıb iri dəstələrlə 
dolanırlar. Bahar çoxalma dövründə dəstələr 
parçalanır, balalar qaçışıb səpələnir və kəkliklər 
cütləşirlər.             

Qartal – yaxşı xəbərlər rəmzidir. Qartal çox 
etibar edən quşdur və tez əhliləşir. Dünyada yeganə 
quşdur ki, günəşin şüalarına qarşı uçmağa qadirdir. 
Manasın atası yuxusunda qartal yedirtdiyini 
görəndə, anladı ki, bu, yaxşı yuxudur: qocalığında 
onu çoxsaylı düşmənlərdən qoruyacaq adam 
olacaq. Yuxu çin çıxdı. İki il sonra onun oğlu 
doğuldu. (Dastanda bəhs edilir ki, Manasın anası 
hamilə qalanda qəfildən pələng ürəyinə yerikləyir. 
Bu da müdafiəçi-oğul doğulacağına işarədir).

Deyirlər ki, ötmüş XX əsrin 70-ci illərində 
Prjevalsk şəhərindəki (indiki Qaragöl) aeroport 
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təzə-təzə istismara veriləndə, Frunze-Prjevalsk 
xətti ilə sərnişin daşınması başlayanda, təyyarəçilər 
dəfələrlə həmlə edən qartallarla üzləşmişdilər. 
Qartallar öz ərazilərində digər, daha güclü 
“qartal”ları tanımaq istəmirdilər!

Ulularımız inanırdılar ki, qartal – müqəddəs 
quşdur. Qartalın yuvasının altına qoyun şaqqası, ya 
da ayrı heyvanın cəmdəyini asır, önun qüvvəsinin və 
müdrikliyinin qarşısında sitayişlərini bildirirdilər.      

Qədimlərdə qartalın öldürülməsinə ciddi 
qadağa qoyulmuşdu. Aşiqləri quşlara bənzədirdilər. 
Elçilikdə isə alleqoriyalarla danışırdılar: “Eşitmişik, 
sizdə qırğı var, bizdə şunqar... Hesab olunurdu ki, 
qartal çağaları qoruyur, ona görə uşağın beşiyinin 
üstünə qartal pəncəsi asırdılar – sanki balacaya 
qartalın qüvvəsini və müdrikliyini ötürəcək 
talisman kimi. 

Ümumiyyətlə, xalqımızda hökmfərma olan 
quş kultu haqqında danışmaq olar. Qocalar çox 
erkən, şəfəq söküləndə qalxırlar. Moldo Kılıçın 
“Buudayık” (“Möcüzə-quş”)  poemasında quşların 
hamisi quş barədə bəhs olunur. İnanclarımıza görə 
hər insanın öz hamisi, pasibandarı, qoruyucu-
mələyi var. Məs., Manasın qoruyucusu ak şumkar 
idi. Onun ölümündən sonra bahadır da həlakətini 
tapdı. Ehtimalən, bir çox əlamətlər bizim günümüzə 
quşlar üçün səxavətlə qoynunu açıb sığınacaq 
vermiş Yenisey sahillərindən süzülüb gəlmişdir.  

250 il bundan əqdəm Moyt əkə – hamının 
tanıdğı berkutçu yaşayırdı. Bu qürurlu quşlara 
o qədər bağlı idi ki, ölümündən qabaq vəsiyyət 
etmişdi – berkutun göstərdiyi yerdə dəfn olunsun. 
Sonralar onun basdırıldığı yerdən qazan-tulqa 
tapıldı, yəni oralar xoşbəxt yerlərmiş.  

Əski çağlardan xalq arasında uca səmada süzən 
berkut günəş allahı və yaxşı xəbərlər elçisi sayılır. 
Berkutla ov qədimdən məlumdur. Buna qədim 
tayfaların qayaüstü rəsmlər dəlalət edir. Köhnə 
ovçular nəql edirlər ki, azad quşu əhliləşdirmək 
asan məsələ deyil, “qartal xasiyyəti”nin bütün 
incəliklərinə bələd olmaq və heç vəchlə onu 
incitməmək gərəkdir. Məğrur quşu əhliləşdirən 
berkutçu gələcəkdə nəinki tülkü, marmot və dovşan 
tutur, hətta təkə və arxar – dağ qoyunu da ovlaya 
bilir. İllərlə berkut tədricən qüvvətlənir və həmişə 
bel bağlaya biləcəyin etibarlı dosta çevrilir.

Dərhal deyim, berkutun əhliləşdirilməsi və 
təlimi çox çətin yoldur. Quşu tutmaq və özünə 
isnişdirmək asan deyil. İnsanlarda olduğu kimi 
hər quşun da öz xasiyyəti var: biri 2-3 günə alışıb 
öyrəşə bilər, digəri neçə sutka sahibinin əlindən 
yemək götürməz. Berkutçu həyatını təhlükəyə 
qoyaraq sarp qayadan berkutun yuvasına düşür. 

Quşu yedizdirən sahib asta-asta onu ova öyrəşdirir, 
böyük quşu tutur. Belə də olur: berkutçu payızın 
sonunda cələlər və tələ yemləri (kəklik və göyərçin) 
qoymaqla berkutu tutur, ardınca ağır təlim prosesi 
başlanır. Quşun ayaqlarını qaytanlayır, quşu ilk 
sutkalar dəri qayışla qalın əlcəyin üstünə bağlayıb 
əl üstündə sərasər daşıyır ki, sahibinin əlinə alışsın. 
Heç vəchlə mürgüləmək olmaz – quş dərhal bunu 
hiss edib qımıldanacaq. Artıq ikinci sutka sübhə 
qədər azca gözünün acısını almaq olar. Berkut ələ 
öyrəşən kimi onu ovucdan ət götürməyə alışdırırlar 
ki, sahibinə sadiq olsun. Məğrur alıcı qırğı ilə 
ünsiyyət hədsiz qəliz işdir. İnsanın qırğıya təlim 
keçib tərbiyə vermək bacarıqsızlığı ucbatından 
yırtıcı bəzən həyatını itirir.

Berkutla ov qırğız əhalisinin arasında ən 
populyar və sevimli işdir. Ovun kökləri ağsaçlı 
qədimlərə uzanıb gedir. Buna qayaüstü rəsmlər, 
arxeoloji qazıntılar və günlərimizə qədər gəlib 
çatmış xalq rəvayətləri, olmuş vaqiələr, mahnılar, 
şeirlər dəlalət edir. Xalq yaradıcılığı əsərlərində 
qırğız ovçularının alıcı berkutu tutma, təlim və 
şikarın üstünə buraxma məharəti aşkar təsvir 
olunmuşdur. 

Qürurlu quşu tərənnüm edən qırğız şair-akınlar 
berkutçuları da vəsf edirlər. Onların yüksək təlim 
bacarıqları əzəmətli qartalları insanlara müti 
və faydalı xidmət etmək üçün tərbiyələnməyə 
yardımçı olur. Berkutu necə əldə edirlər və hansı 
üsulla təlim verirlər? Qırğızıstanın dağlıq şəraiti 
ilə tanış olmayan nabələd adam çoxsaylı dərələrin, 
yalçın uçurumların, sarp qayaların, darısqal 
keçidlərin dolanbacında quşun yuvasını axtarıb 
tapmağı və təlim qəsdilə yuvadan qartal balasını 
götürməyi təsəvvüründə canlandıra bilməz. Bu 
çətinliklərə o da əlavə olur ki, quştutanın dağlarda 
sezdiyi berkutların hamısı yuva qurmur. 

Berkut şikarını yanlışlıq buraxmadan tutanda 
gücünü, zirəkliyini, bacarığını ortaya qoyur. 
Yırtıcının keyfiyyətlərini hiyləgər, sivişkən 
tülkü ovunda, bəzən isə berkuta dəyanətli rəqib 
olan canavar ovunda görmək və dəyərləndirmək 
mümkündür. Berkuta qurdla təkbətək tutaşmada 
səhv buraxmaq olmaz – həlakət qaçılmazdır. Ancaq 
berkutun caynaqları həmişə daha güclü, enerjili və 
heyrətamiz dərəcədə dəqiq olduğuna görə, adətən, 
berkut qalib çıxır. 

Allah eləməsin, quşun xətrinə dəyəndə, 
ya üstünə qışqıranda, şikar arxasınca qalxanda 
birdəfəlik uçub gedərək sahibini tərk edə bilər. 
Qayğıkeş, həlim sahibə berkut son günlərinə qədər 
xidmət edir. Ən yaxşı berkut dostun itkisi sahibi 
tərəfindən çətin yaşanılır:
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Taleyi niyə tənələyim mən?
İndən sonra necə yaşamaq?
Göz yaşımı quruda billəm?
Qardaş, alıcı quş itirmişəm...      
  
Cavan yaşlarımdan böyüklərin əcdadlarımızın 

ən qədim peşəsi – qırğı ovu barədə söhbətlərinə 
qulaq asmaq mənim üçün həmişə maraqlı 
idi. Hər tövr ov əlamətlərinin və ənənələrinin 
toxunulmazlığına məəttəl qalırdım.

Bu gün yəqin məhz bizim torpaq şahinə, 
berkuta, qartala, qırğıya, qızılquşa, çalağana 
sədaqət qorunub saxlanan yeganə məkandır. Bu 
azad quşlar dağlarda məskən salmış qırğızların 
əbədi yol yoldaşı olmuş və bu gün qalmaqdadırlar. 
Onlar heç vaxt unutmurlar ki, qüvvətli quş təkcə 
dost deyil, ruzi gətirən də ola bilər. Qədim Misirdə 
qırğıya səcdəyə gedir, onları Günəş allahının rəmzi 
hesab edir, şərəflərinə daşdan heykəl yonurdular. 
Orta əsrlərdə isə külleyi Avropa bu alicənab 
ova aludə olmuşdu. Rusiyada quş ovu Aleksey 
Mixayloviçin – Böyük Pyotrun atasının dövründə 
xüsusilə populyar idi. Hal-hazırda qırğı Qırmızı 
kitaba salınmış nadir quşdur.          

Qırğızlar onları əhatə edən əlvan heyvanat 
aləmində həmişə yaxşı istinadgah götürməyi 
bacarırlar. Onlar təbir caizsə, xüsusi virtuozluqla 
ovda istifadə olunan yırtıcı quşların müxtəlif 
növlərini və quşların hünərlərini ayırd edirlər. 
Qırğızlar qırğıların müxtəlif növlərini ayırırlar: 
kırqıy (bildirçintutan qırğı), çüylü quş (tetraquşu 
vuran qırğı), qırğıların arasında: şumkar (кречет), 
ителги (балобан), ылаачын (сапсан), подвиды 
последнего кара-ылаачын, тоо-ылаачын и др.   

Mövzu ilə əlaqədar daha bir qətiyyətlə izhar 
olunmuş rəyi sizin ixtiyarınıza veririk: “Orta 
Asiyada lələkli yırtıcıların ən yaxşı təlimçilıəri 
qırğızlar hesab olunur”. ((Г.Белугин, 1903, s.291). 

Bir fikir də gətiririk: “Alıcı quşlarla ov – 
həm qırğızların, həm də özbəklərin və digər yerli 
əhalinin ən sevimli əyləncələrindəndir. Ələlxüsus, 
bu ovu qırğızlar sevir... Qəribədir, hər əyləncəni 
sevən – cıdırı, bayqunu – qırğız, qırğı ilə ovu da 
xoşlayır...” (Д.Н.Кашгаров, 1931, s. 167). 

Qırğı ovunun, ələlxüsus qırğızlarda populyar 
olması nəticəsinə biz də gəlmişik, zira İssık-Kul 
gölünün vadisi, ətrafdakı dağlar və gölün özü, 
müəlliflər tərəfindən qeyd olunduğu kimi, Orta 
Asiyada alıcı quşların tutulması, təlimi və ov 
aparılması üçün ən münasib yerlərdəndir.

Qırğızlar alıcı quşları səciyyəvi xüsusiyyətlərinə 
görə fərqləndirməyə qabildirlər. Caynaqları məftilə 

oxşayan ırqak var; ak tırmak – ağ caynaqlı qartal; 
motonun akşın – təlimə tez gələn; muzdakka tuuqan 
muz murut – buzlaqların yanında yuva salan; ak köz 
– ən itigözlü və güclü, qanadları açılanda iki m-ə 
çatan və ayran kimi ağ gözlü. Dünyada quş çoxdur, 
amma hamısı insanla yola gedə və ona xidmət edə 
bilmir. Berkutun köməyi ilə bir mövsümə minlərlə 
tülkü, marmot, dovşan əldə edirlər. Berkutla ov – 
ələlxüsus, canavar düşəndə, cəzbedici mənzərədir. 
Qurd – güclü və zirək yırtıcıdır. Bəzən adam elə 
zənn edir ki, berkut onunla bacarmayacaq. Ancaq 
quş kəskinliklə daş kimi özünü aşağı atır, dəmir 
dimdiyi ilə yırtıcının təpəsinə elə vurur ki, heyvan 
yerə yıxılır. Quş canavara qurtulmağa macal 
vermir. Sonra qıvraq caynaqlarını heyvanın ənginə 
və belinə batırıb yenə dimdiyi ilə müdhiş zərbələr 
endirir. Yırtıcı halsızlaşıb çökür... Tutaşma, sözsüz, 
çox amansızdır.  

Əyyami-qədimdə ovçular 1 000 sehrli rəqəminə 
inanırdılar. Bu o demək idi ki, insan bütün ömrü 
boyu ovla məşğul olurdusa, qənimətin sayı mindən 
keçirdisə, daha heyvan öldürməyə ixtiyarı yox 
idi. Qırğızlar heyvanların hamisi Kaybərənə sidq-
ürəkdən inanırdı və onun amansız cəzasından 
çox qorxurdular. Mən artıq qoca ovçunun yeganə 
oğlunu cüyür balası ilə səhv salıb öldürdüyü 
əfsanəni danışmışdım. Bu ona Kaybərənin ona 
göndərdiyi lənətdən sonra baş vermişdi: 

Kaybərənə qarşı çıxdım,
Lənətini mən qazandım...
Kaybərənin qara nəfsilə
Arxam, səni özüm öldürdüm... 

Qırğızıstanda vağ və durna kimi alicənab quşlar 
yaşayır. Bizdə onlar lirik Leylək (tacikcə – durna) 
adlı yerdə məskundur. Xalq inancına görə, durnalar 
– tanrıların insanlara sülh və bəxtiyarlıq gətirən 
elçiləridir. Təkcə qırğızlarda deyil, dünyanın bir 
çox başqa mədəniyyətlərində də durnalara sehrli 
qüvvə və mənəvi əhəmiyyət aid edirlər. Məs., 
çinlilər inanırlar ki, durnaların min il ömrü var 
və onları uzunömürlülük rəmzi hesab edirlər. Bu 
ölkədə uşaqlar yaşlı valideynlərinə üstünə tilsimli 
qüvvəyə malik durna rəmzi tikilmiş libaslar peşkəş 
edir. Bu güman edilən uzunömürlülük durnaları 
həm də sağlamlıq rəmzinə çevirir.

Yaponiyada həyat amuletləri – durnacıqlar 
– kağızdan düzəldilir. Burada durnanı gəlinin 
kimonosunda da təsvir edirlər, çünki həm də ər-
arvad sədaqətinin və ailə saədətinin rəmzidir. 
Bundan əlavə, Yaponiyada yaşayan aynlarda durna 
– bataqlıq tanrısıdır və onun hərəkətlərinin təqlidini 
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çıxaran rəqs qoruyucu tilsim yaratmaq üçün 
ifa olunur, axı hamıya bəllidir, durna yuvasının 
müdafiəsinə necə cəsarətlə, qorxmadan durur. 

Qırğızlarda durnalar savaş meydanında həlak 
olmuş döyüşçülərin ruhları ilə əlaqələndirilir. 
Belə təsəvvür rus folklorunda da mövcuddur. 
German mifologiyasında isə qovğa meydanında 
həlakətlərini tapmış döyüşçülər ağ qu quşlarına 
çevrilirdilər. Qu quşları durnalara çox bənzərdir: 
eyni yaşayış mühiti, eyni miqrasiya davranışı, eyni 
pazşəkilli uçuş düzülüşü. Durnalar barədə Qurani-
şərifdə də şimala – Məkəyə üz tutan “xeyirxah 
quşlar” barədə danışılır. 

Qədimdən bəri durnaların səmada peyda olması 
baharın qayıdışını, payız uçuşu isə – soyuqların 
düşməsini bildirir. Tez-tez köçəri durnalar gecə, 
ay işığında uçur. Bu onları uşaqların və ev-eşik 
ocağının hamisi Umay-ənə ilə bağlayır.   

Ümumiyətlə, durna həmişə təbiətin bahar 
oyanışı ilə assosiasiya edilir, onun yuvasını 
qırğızların bacalarında qurmağı isə şamanist 
mədəniyyətində ruhun çxış və qayıdış nöqtəsini 
bildirir.Əgər hacıleylək, yaxud durna övladsız evin 
damında məskən salırsa, yaxşı əlamət sayılır. Bu 
əməl ümid yaradır ki, mütləq tezliklə bu evdə körpə 
doğulacaq. Yəqin ki, çağaların hacıleylək, yainki 
durna tərəfindən gətirilməsi inancı da buradan kök 
alır.   

Bizim qocalar böyük arıquşu barədə belə nəql 
edirlər: guya onun “repertuar”ında 7 müxtəlif səma 
qatlarının havaları səslənir, ancaq arıquşular sərasər 
vətənə sadiq hisslərini ifadə edərək oxuyurlar. 
Müşahidə olunmuşdur ki, arıquşu cütlüyü oxumursa 
və cütləşmirsə, deməli onlar burada hələlik təzə 
gəlmələrdir və özgə diyarlardandır.  

Daha bir misal. Qaz – müstəqil quşdur. Yazda 
və payızda vəhşi qazların uçub getdikləri yerlərdə 
ev qazları onların qışqırtılarına hay verirlər. 
Əfsuslar, onlara qoşulub uçmaq imkanları yoxdur. 
Qədim qırğız inancına görə hər bir adamın ruhu 
ölümündən sonra quşa çevrilir. Hərgah ölən 
xeyirxah adamdırsa, ya durnaya çevrilir, ya qu 
quşuna. İdbar adamdırsa – qarğaya. Həlak olmuş 
cocuqlarn ruhları isə qaranquşlara çevrilir və 
onlar tifillər kimi isti münasibətə və nəvazişə 
möhtacdırlar.  

İlan və qaranquş haqda əski qırğız əfsanəsini 
nəql edim. Cahan daşqınından sonra ilan özünə 
yem tapa bilmir və dostu şeytandan kimin qanının 
daha şirin olduğunu xəbər alır. Şeytan cavab verir 
ki, insan qanından şirin heç nə yoxdur. Lakin insanı 
hər dərd-bəladan qoruyan Yaradan yer üzünə mələk 

göndərir və mələk ilanı qaranquşun ətinin və qanının 
insanınkından daha şirin olduğunu inandırır. İlan 
ehmallıca qaranquşa sarı sürünür, ancaq çalmağa 
çatdırmır, zira ağılı quş ilanın niyyətini anlayır. Quş 
ilanın ağzını açıb dilini göstərməyi xahiş edir. Heç 
nədən şübhələnməyən ilan dilini çıxarır, qaranquş 
isə sürətli hərəkətlə onun dilini qopardır, gözünü 
dimdikləyir. Kor olmuş ilan yuvasına sürünüb 
girir və orada həlak olur. Bu minvalla, qaranquş 
insanı ölümdən qurtarır. Həmin dövrdən qaranquş 
qırğızlarda müqəddəs quş sanılır. Heç bir şəraitdə, 
hətta güclü aclıq zamanı qırğızlar qaranquşun 
ətini və yumurtasını qida kimi istifadə etməmişlər. 
Qaranquşların yuvasını dağıdan uşaqlar həmişə 
ciddi cəzalandırılırlar – onlara bu dınqılı quşa dərin 
hörmət və pərəstiş etmək təlqin olunur. Hesab edilir 
ki, həmin dövrlərdən bu yana, qaranquş yuvasını 
insan məskənlərinə yaxın qurur. Burada səadət 
quşundan bəhs edən daha bir qədim əfsanəni yada 
salmaya bilmərəm.      

Çox-çox illər əqdəm, uca dağların arasında 
daxili qarğaşalıqlarla, quraqlıqla, aclıqla parçalanıb 
qırılan bir tayfa yaşayırdı. Qəbilə başçısı xalqını 
birləşdirə biləcək, yaradıcı, bəxtəvər həyatın 
yolunu tapa bilmədiyinə görə dərd çəkirdi. Bir dəfə 
belə bir söz eşitdi ki, qayalıqların arasında səadət 
quşu adlanan bir müqəddəs quş məskundur. Onu 
tutan – xoşbəxtliyə qovuşur.    

Başçı sadiq igidlərinə bu quşun axtarışlarına 
çıxmaq əmrini verdi. Çoxları onun yolunda 
həlakələrini tapdılar – qayalardan uçdular. Qara 
camaatın isə heç nə vecinə deyildi – onsuz da 
soyuqdan, aclıqdan tələf olurdular... 

İllər, onilliklər keçdi, hamı səadət quşunun 
axtarışlarında idi. Başçı çoxdan ömrünü 
bağışlamışdı, nəsillər dəyişmişdi. Yalnız yeddinci 
amir xoşbəxtlik quşunu axtarmağa qadağa qoydu. 
Ancaq zəhmət çəkmək və alın təri ilə naz-nemət 
qazanmaq, ruzi əldə etmək nəsihətini etdi. O 
dedi: “Biz heç vaxt xoşbəxtlik quşunu güclə tuta 
bilmərik. Ancaq hərgah sülh və razılıq şəraitində 
tər töküb zəhmət çəksək, quşun özü yanımıza uçub 
gələcək. Zira o quş əməksevərliyi və mehribanlığı 
sevir”.   

Həqiqətən, bir müddət keçəndən sonra bu xalq 
firavan, barışıq və razılıq şəraitində yaşamağa 
başladı. Və səadət quşu həmişəloik onların 
arasında məskən saldı. Bu günə qədər belə bir fikir 
mövcuddur ki, bəxtiyarlıq quşu qırğızların arasında 
məskundur. O quş elə kəslərə təşrif buyurur ki, 
düşmənçilik deyil – dostluq, nifaq yox – birlik, 
yalan deyil – həqiqət, şər deyil – xeyir yayır.
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Nəbatat dünyası

İnsan üçün təbiət həyat mühiti və mövcudiyyət üçün vacib 
təbii ehtiyatların mənbəyidir. İnsan və təbiət qarşılıqlı sıx bağlı və 
ayrılmazdır.  

Ölkəmizin nəbatat dünyası rəngarəng və zəngindir. Tyan-
Şan şamı meşələrinin nəhəng sahələri. Süni surətdə artırılmış 
küknarlar, çoxsaylı üvəz, zirinc, qarağat, itburnu giləmeyvələri 
kolluqları. Göbələk, payızın sonuna qədər təzə-tər qalan şirəli 
otluqlar, qayalıqlar, ardıclıqlar burada həm yem bitkiləri üçün, 
həm də dağ keçisi, cüyür, qaban, maral kimi qiymətli dırnaqlıların 
daimi yaşayış və çoxalma yeri üçün qoruyucu şəraitin əlverişli 
kompleksini yaratmışdır.

Regionun milyonlarla insanının həyatının və rifahının asılı 
olduğu ali dəyərli şey – sudur. Qərbi Tyan-Şan dağları Atlantik 
okeandan rütubət gətirən qərb küləklərinin qarşısını kəsərək, 
onlarla çayın mənbəyini yaratmışdır. Çayların suyu israf 
olunmadan suvarmaya, məişət və sənaye ehtiyaclarına işlənir. 

Yağıntının həcmi yalnız dağların hündürlüyündən deyil, 
həmçinin təbii bitki örtüyü, ələlxüsus meşə və kolluq örtüyündən 
asılıdır. Təbii bitki örtüyü saxlanan yerdə yağmur da çoxdur, 
axıntının paylanması da bərabəır həcmdədir. Bulaqlar çağlayan 
yerdə çayların da suyu bollaşır. İnsanın ağılsız hərəkətləri 
ucbatından bitki örtüyü pozulmuş yerlərdə yağıntının həcmi 
azalır, əksinə, daşqınların və sellərin dağıntı gücü və tezliyi artır. 
Sellər və daşqınlar evləri, körpüləri, yolları yuyub dağıdır, mln-
larla dollar zərər vurur.

Hissə tamdan böyük olamaz, amma zəngin ola bilər. Qərbi 
Tyan-Şanın bioloji rəngarəngliyi – yalnız Mərkəzi Asiyanın və 
bütövlükdə cahanın bioloji müxtəlifliyinin bir qismidir. Fəqət 
onun konsentrasiyası burada çox yüksəkdir. Buralar sanki yerli 
növ – aborigenlərin də, uzaq ölkələrdən gəlmələrin də birləşib 
dinc və yanaşı yaşadığı təbii botanika bağı və heyvanxanadır. 

Burada 3,5 mindən artıq bitki növü, başqa sözlə cəmi Mərkəzi 
Asiyanın bitki aləminin 60 %, 30 növ balıq, 3 növ suda-quruda 
yaşayan, 20 növdən artıq sürünən, 300-dən artıq quş, 60 növ 
məməli, 6 min növdən artıq həşərat məskundur. Bitkilərin və 
ələlxüsus, onurğasızların arasında bir çoxu hələ kəşf olunmaqlarını 
gözləyir. 

Respublikanın bitki landşaftı bioloji formaların çoxluğunun 
sayəsində rəngarəngdir: birillik və çoxillik otlar, kolluqlar, 
yarımkolluqlar, ağac növləri .

Dağlıq otlaqlar – keçəl qayalıqların və buzlaqların önündə 
sonuncu pillələrdir. Bu otlaqların məskunları sərt şəraitə alışmışlar 
– ilin yarısı mənfi temperatur hökmfərmadır. 
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Daqlıq çəmənliklərin bitkiləri özünəməxsusdur, 
lakin rəngarəngliyinə görə orta dağlıq örüşlərdən 
geri qalır. Primula, daşqıran, oksitrop (ostrolodki), 
kobreziya, zanbaq, lalə, süsən, yaddaş çiçəyi, 
dəlicincilim, astraqal, edelveys, xırdaləçək, 
çayırsədəfi, qaytarma, şultsiya, gentiana 
(qoreçavka), qarabaşaq, prolomnik, bənövşə, 
kalliantemum, dənli bitkilərdən – şırımlı topal, 
trişetinnik (trisetim), reqneriya, yumaq, dağ qırtıcı. 
Soyuq çınqıllı yüksək dağlıq yerlərdə ən yuxarıdakı 
qarların arasından adda-budda tikanlı-balışlııar 
bitir.

Sürünənlərdən buralara Alaq qoloqlazı и 
qalxansifət (şitomordnik) kərtənkələləri dırmaşır. 
Quşlardan keçəl kərkəslər (toğlugötürən, qızıl 
ağbaba), berkut, ulu doğan (baloban), ular, qaya 
göyərçini, qaya qaranquşu, buynuzlu torağay, dağ 
incir quşu, boz quyruqqapan (kamenka-plyasunya), 
qırmızıqarın qızılquyruq, qara qızılquyruq, 
vüroklar, qarğa, dağ zağcası, kluşitsa xarakterikdir. 

Qırğızıstanda çoxlu mağara var – speleoloqlar 
üçün geniş fəaliyyət meydanı açılmışdır. Onlar 75 
mağaranı tədqiq etmişlər.

Bitkilərin rolu insan üçün əvəzedilməzdir. 
Qədim çağlardan bitkilər insanların qida mənbəyi 
olmuş, onları yedirtmiş, müalicə etmişdir. 
Heyvanların davranışını müşahidə edən insanlar 
otların, kökümsovların, giləmeyvələrin köməyi 
ilə müxtəlif xəstəliklərdən can qurtarmışlar. Xalq 
arasında məlumdur ki, nir çox heyvan xəstələnəndə 
inadla müəyyən otları axtarıb tapır və yeyir. Məs., 
itlər, pişiklər dənli bitkilərin yarpaqları, marallar 
levzeya (maral kökü), keçilər qəhvə ağacını və b. 
yeyirlər. 

Yabanı bitkilərin müalicəvi cəhətlərini qədim 
yunanlar öz əsatirlərində, babillər, assiriyalılar, 
misirlilər və b. papiruslarında qeyd etmişlər.    

Qırğızların canlı təbiət sahəsində bilikləri 
müstəsna dərəcədədir. Onlara yüzlərlə müxtəlif 
dağ bitkilərinin adı məlumdur. Bu zaman bitkilərin 
zəhəri, həm heyvanlar üçün, həm də xalq təbabəti 
üçün faydalı xüsusiyyətləri yaxşı öyrənilmişdir.    

Qırğızıstan bitkilərin rəngarəngliyi üzrə unikal 
diyardır və çox illərdir, ölkənin əczaçılıq sənayesinin 
cır moruq (acılıq), çaytikanı, termopsis, çayırsədəfi  
və digər dərmanlara olan ehtiyacını ödəyir.

Müasir təbabət təcrübəsi xəstələri müalicə 
etmək üçün böyük həcmdə dərman vasitələrinə 
malikdir. Onlardan 40 % bitki mənşəlidir.

Qırğızıstanın florası 4 min ali bitki növünə 
sahibdir. Onların arasında xalq təsərrüfatında geniş 
istifadə olunan çoxlu yem, dərman, aşılayıcı, efir-
yağlı, kauçuklu bitkilər var. Onlardan ən azı dörddə 
biri dünyanın daha heç harasında bitmir. 

Bizim subdağlıq, dağlıq çəmənliklərimizin 
təsərrüfat, yem əhəmiyyəti böyükdür. Onlar 
yüksək dağlıq örüşlərinin əsas və məhsuldar 
tipidir. Qırğızıstanda kənd təsərrüfatı sahələrinin 
əksəriyyətini yüksək yem məhsuldarlığı olan 
örüşlər təşkil edir. 

Meşələr ən mühüm təbiət sərvətlərindəndir. 
Qırğızıstanda onlar 705 min hektar ərazini 
tuturlar. Respublikanın ən qiymətli meşə massivi 
Qırğızıstanın cənubunda cəmləşmiş dünyada 
yeganə unikal relikt qozluqlardır. Dağlıq diyarımızın 
gözəlliyinə görə nadir guşəsi, təbii botanik bağdır. 
Meşəliklərdə 130 növ ağac və kolluqlar bitir: qoz, 
püstə, badam, armud, yabanı gavalı, zirinc.

Ardıc – möcüzəli ağacdır. Uzunömürlüdür, 2 
min ilə qədər yaşayır. Bəzi ağacların yaşı 3 min ilə 
çatır. Tyan-Şan dağlarında diametri 10 m-ə çatan 
ardıc nüsxələrinə rast gəlmək olar. Ardıc meşələri 
Qırğızıstanın bütün meşələrinin 40 % təşkil edir.  

Fitonsidlər buxarlandıran ardıc ağacları 
havanın sağlamlaşdırılmasına kömək edir. Ardıc 
meşələri dağların yamaclarını eroziyadan qoruyur, 
rütubəti toplayıb özündə saxlayır. Təsadüfi deyil 
ki, xalq arsında ardıc beşiyində yatan çağanın 
böyüyəndə pəhləvan qabiliyyətli olacağını, ardıc 
türbəsində basdırılan nəşlərin isə çürümədiyini 
hesab edirlər.

Hal-hazırda ardıc oduncağı geniş tətbiq olunur: 
taxta məmulatların lakla örtülməsi üçün qətran, efir 
yağı istehsal olunur, karandaşlara işlənir. Ona görə 
çox vaxt ardıcı karandaş ağacı adlandırırlar. 

Qırğızıstan şəraitində Tyan-Şan – Şrenk şamı 
geniş yayılmışdır. Bu gözəl ağacın sıx konusşəkilli 
tacı var, hündürlüyü 60 m-ə çatır, diametri isə 
1,5 m-ə qədər enlənir. Şam 380-450 il yaşayır. 
Ən qocaman nüsxələr Terskey Ala-Toosunun və 
Kungey Ala-Toosunun yamaclarında rast gəlinir. 
Oralarda ağacın inkişafı üçün əlverişli şərait 
var. Tyan-Şan şamı meşələri respublikanın meşə 
örtüyünün 12%-dən çoxunu təşkil edir.

Ağacın oğuncağı yüngül, ağ və yumşaqdır, 
tikintidə, musiqi alətlərinin istehsalında istifadə 
olunur. Ondan qətran, zift, skipidar, kanifol, ağac 
sirkəsi, aşılayıcı maddələr əldə olunur. 

Tyan-Şanı soğan ölkəsi adlandırırlar. Burada 
yabanı soğan həddən ziyadə çoxdur. Dağönlərindən 
qarlı sıralara qədər bitir. Qırğızıstanda 60 növdən 
çox müxtəlif soğan tapmaq olar. Çox növü qidaya 
yararlıdır, uğurla baş soğanı əvəzləyir. Bəzi dağ 
soğanlarınəın görkəmi o qədər gözəldir ki, onları 
bəzək bitkisi kimi tətbiq etmək mümkündür – 
güllüklərin və çiçək dirriklərinin bəzəkləri olar. 

Maraqlıdır ki, efedranın (cır moruq) yaxın 
qohumları (şam, küknar, qara şam, ağ şam) 

164



meşələrdə bitir, efedra isə səhra-çöllük və dağlıq 
zonada.  

Cır moruq İssık-Kul gölünün həndəvərində, 
Boom dərəsindəki qayaların səthində və daş-
kəsəkli dağ yamaclarında çox yayılmışdır. 

Çaytikanı qəribə bitkidir. Qırğızıstanda yalnız 
İssık-Kul gölünün sahilində və Çuy vilayətində 
deyil, bütün rayonlarda çayların sahilinə yayılaraq, 
çətin keçilən kolluqlar əmələ gətirib. Yerli camaat 
onlara çıçırkənək deyir. Çaytikanının meyvələri 
karotin, alma və digər üzvi turşuları (2.7%-ə 
qədər), şəkər (3,5%-ə qədər), aşılayıcı maddələr, 
C,B2, E  və b. vitaminləri ehtiva edir. Təbabətdə 
geniş istifadə olunur. Ələlxüsus, meyvələrdən 
alınan çaytikanı yağı yüksək qiymətə malikdir. 
Hal-hazırda çaytikanı Qırmızı kitaba salınmışdır 
və qanunla mühafizə olunur.

Semyonov ağ şamı – 30 m hündürlüyə qalxan, 
gur tünd-yaşıl iynə yarpaqlara, ehramşəkilli taca 
malik ağacdır. Yüksək dekorativ xüsusiyyətləri 
var. Ağ şam meşələri Qırğızıstanda 6 min ha sahəni 
tutur, əsas etibarilə Çatkal silsiləsində yerləşir. 

Zanbaq – Tyan-Şanın fəxridir. Qırğızıstanda 
onun 20 növü bitir. Onlardan iri al-qırmızı, moruğu, 
ortası qara Albert zanbağı; enli xallı yarpaqlı, iri 
narıncı-qırmızı güllü Qreyq zanbağı; zahirdən 
qırmızımtıl-bənövşəyi, daxildən ağ, yaxud çəhrayı, 
dibində sarı, nadir hallarda ağ ləkəli Kaufman 
zanbağı; ortasında qara xallı incə qırmızı, narıncı-
qırmızı, yaxud sarı güllü Ostrovski zanbağı. Bu 
güllər Qırmızı kitaba salınmış və respublikada 
qorunan bitkilər siyahısındandır. Mədəni şəkildə 
becərilir, bir çox ölkənin botanik bağlarında 
sınaqdan çıxarılmışdır. 

Üvəz (quşarmudu) – gözəl meyvə ağacıdır. 
Üvəzin meyvələri al-qırmızı, acıdır, dondurulandan 
sonra acılığı gedir. Sentyabrın əvvəlində yetişir və 
bütün qışı ağaclarda sallanıb qalır. Quş armudunun 
giləmeyvəsi vitamin yığımıdır. Vitamin C, karotin, 
şəkər, acı və aşılayıcı maddələr, alma turşusu, 
sorbit spirti və digər maddələr bu giləmeyvəyə 
toplanmışdır. Polivitamin vasitə kimi istifadə olunur. 
Yeyinti sənayesində isə spirt-araq məmulatlarının, 
mürəbbələrin, rıçalların və s. istehsalında işlənir. 

Qara-qarağat – ikmetrlik koldur. Qırğızıstan 
ərazisində bir neçə növ qarağata rast gəlmək 
olar (Meyer qarağatı, Yanıçevski qarağatı və b.). 
yabanı halda dağ yamaclarında, dərələrdə, kiçik 
meşəliklərdə bitir, mədəni bitki kimi becərilir. 
Qarağatın giləmeyvələrinin çox faydalı olduğu 
hamıya bəllidir. Onların tərkibində üzvi turşular, 
C vitamini, efir yağı, şəkər, aşılayıcı, boya 
maddələri və s. var. Qarağatdan yüksək vitaminli 
ekstraktlar, mürəbbələr, müxtəlif içliklər, şirələr, 

sirop və b. hazırlanır. Ancaq hamıya məlum deyil 
ki, qarağat yarpağı təbabətdə tərqovucu və yel 
əleyhinə vasitələr qismində işlədilir. Yarpaqları 
konservləşdirmə zamanı və tutmalarda qoyulur. 
Tutma xiyar, pomidor, göbələyin dadı digər 
ədvalarla bahəm qarağat yarpağı ilə daha dadlı olur. 

Qarağat tumurcuqları efir yağı ehtiva edir, 
onlardan qənnadı sənayesi üçün meyvə essensiyası, 
siroplar, likörlər hazırlanır. Meyvələr avqust-
sentyabrda yetişir.

Dağların yamaclarında, süni salınmış meşə 
sahələrində qara yumurtavari meyvəli, hündürlüyü 
üç m-ə çatan kolluqlara rast gəlinir. Bu, murdarçadır. 
Cəlbedici sulu meyvələri dadlı deyil, şirintil-
acımtıl dad verir. Lakin ondan işlətmə dərmanı 
kimi istifadə etmək olar. Giləmeyvələrin tərkibində 
ramnoemodini parçalayan antroqlikozidlər, 
şəkər, pektin maddələri, kitrə, rəngləyici və 
başqa maddələr var. Giləmeyvənin tam yetişməsi 
avqustda olur, demək olar ki, şaxta vurana qədər 
tökülmədən kolun üstündə qala bilir. 

Koyçu batık – quşəppəyi. Bu bitki öz adını 
çobanların heybəsinə və ya tənbəki kisəsinə 
bənzəyən meyvəsinin qeyri-adi formasına görə 
almışdır.

Bu, uzunsov dəstə halında xırda ağ çiçəkləri 
olan, balaca, birillik ot bitkisidir. 

Kaakım – zəncirotu. Yer kürəsində ən çox 
yayılan və uşaqlar tərəfindən sevilən bitkidir. Bizdən 
hər birimiz uşaq vaxtı onun yumşaq başcıqlarını 
üfürməkdən zövq almışıq. O, parklarda, qazonlarda, 
çəmənliklərdə, yol kənarlarında, meşə talalarında, 
çəmənlərdə, yaşayış məntəqələrində, bərri-
biyabanda, yüksək dağlarda bitir. Qırğızıstanın ən 
müxtəlif ekoloji zonalarında zəncirotunun 40-a 
yaxın növünə rast gəlinir.

Kadimki tanatsetum – dağ tərxunu. Bu, 
çoxillik, dik dayanan, yuxarı hissəsi şaxəli bitkidir. 
Yarpaqları növbəli şəkildə, lələkli, ikiyə bölünmüş 
haldadır. Bitkinin güclü səciyyəvi qoxusu var. Gül 
səbəti nazik qalxanaoxşar sarı rəngli hamaşıçiçəklə 
toplanmışdır. Bir ümumi hamaşıçiçəkdə 100-ə 
qədər səbət saymaq olar. İyul-avqust aylarında 
çiçəkləyir.

Baka jalbırak – bağayarpağı. Birkinin adı 
latin sözü olan “planta” – pəncə sözündən gəlir, 
bu da qeyri-tələbkar bitkinin həmişə təpik altında 
bitməsini bildirir. İnsan ayağı hara dəyirsə, 
bağayarpağı da orada bitir.

Böyük bağayarpağı. Çoxillik saçaqlı köklü və 
torpağa sıxılmış böyük yumru rozetkalı, enli, rəvan, 
yumurtavari yarpaqları olan bitkidir. Yarpaqları 
enli gövdəlidir və 5-7 qövsşəkilli damarları 
vardır. Yarpağın rozetkasının ortasından ucu sıx, 
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gözəçarpmayan, xırda, qonur, qılaflı çiçəklərlə 
dolu uzun sünbül çıxır. May ayından avqusta 
qədər çiçəkləyir. Bağayarpağının bir nüsxəsi bir 
vegetasiya mövsümündə 8-60 min toxum verə bilir. 

Orta bağayarpağı – yaxşı inkişaf etmiş dərin 
kökə malik çoxillik bitkidir.  Yarpaqları, demək 
olar ki, yerə yatandır, enli özəklidir, elliptik 
formalıdır, hər iki tərəfdən qıllıdır. Çiçək saplaqları 
yuxarı qalxan, solğun-çəhrayı rəngdədir. May-iyun 
aylarında çiçəkləyir.

Neştərəoxşar bağayarpağı – çoxillik, bir qədər 
xovlu bitkidir. Kökü qollu-budaqlıdır. Yarpaqları 
ensiz, neştərəoxşar, uzunözəklidir. Çiçəklərin 
saplağı yarpaqlardan uzundur, çiçək tağları açıq-
kürən rəngdədir. İyun ayında çiçəkləyir. 

Qırğızıstanın floristik tərkibi çox rəngarəngdir. 
Əgər Orta Asiya səhralarının florasında 600 növ 
varsa, öz coğrafi mövqeyinə görə mülayim iqlimli 
səhralarda yerləşdiyi səbəbindən, Qırğızıstandakı 
bitki növlərinin sayı 3,5 minə çatır. Floranın bu 
cür zənginliyi – dağ landşaftının müxtəlifliyi və 
Qırğızıstanın bitki növlərinin miqrasiya yolunda 
yerləşməsi ilə izah edilir. 

Respublikanın bitki örtüyündə tez-tez şimal, 
Mərkəzi Asiyaya xas, Hind-Himalay, Ön Asiya 
floristik ünsürlərinə, bəzən isə onların vəhdətinə 
rast gəlinir. Bununla bərabər, qədim Avropa-Asiya 
quru torpağında və Tetis dənizi sahillərindəki 
bitkilərdən özünəməxsus Tyan-Şan-Alay florası 
əmələ gəlmişdir. 

Təbii şəraitin qeyri-bərabərliyi – bitkilərin 
yaşama şəraitləri – və yerin səthinin inkişaf 
tarixinin mürəkkəbliyi nəbatatın müxtəlifliyinə 
şərait yaratdı. Beləliklə, Qırğızıstanın ərazisində 
səhra və yarımsəhralıqlar, çöllüklər və çöllük-
çəmənliklər, çəmənlər və meşələr, yüksək dağlıq 
səhraları formalaşmışdır. Onların respublika 
ərazisində yayılması yüksək qurşaqlıq qanununa 
əsasən baş vermişdir.

Qırğızıstanda səhra və yarımsəhralıqlar 
Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistandakı kimi 
geniş ərazini əhatə etməmişdir. Ancaq onlara tez-
tez rast gəlinir. 

Səhra və yarımsəhralıqların bitki örtüyü çox 
seyrəkdir. O, çoxillik quraqlığa davamlı bitkilərlə, 
əsasən də, yovşan, teresken, ərkudə, şoran ot kimi 
kolluqlar və yarımkolluqlardan ibarətdir. Onlara 
balaca, çox zaman bozumtul-xovlu yarpaq örtüyü 
xasdır, çoxusu sukkulent (rütubəti yığıb saxlamaq 
üçün toxumalar) xüsusiyyətə malikdir.  Tez-
tez ceyranotuya da (dənli bitkilərdən), xüsusilə 
də Qafqaz ceryanotusuna rast gəlinir. Səhra və 
yarımsəhralara həm də efemer və efemeroidlər 
xasdır: qırmızı çuğundur və ayrıq, qırtıc, səhra 

qumotusu, zanbaqlar. Onlar yalnız yaz fəslinin 
bir-iki yağmurlu aylarında bitir və inkişaf edirlər. 
İlin başqa mövsümündə bu bitkilər qurumaqdan 
qorunmuş toxum, yaxud qalın qabıq (toxum) və ya 
çoxqatlı dəri yarpaqları (soğancıqlar, kökümsovlar) 
ilə yeraltı orqanlar şəklində mövcud olurlar. 

Respublikanın hər bir vadisində və çökəkliyində 
səhra və yarımsəhra sahələrə rast gəlmək olar. 
Fərqanə, Çuy, Talas kimi tam əkinçiliyə yararlı 
məkanlar şumlamaya qədər səhra və yarımsəhralıq 
idilər. 

Daxili Tyan-Şanın vadilərində və 
çökəkliklərindəki narıntorpaq, güclü şoranlaşmış 
torpaqlarda bolluca şoranotu, simpeqmalar, 
reomüriyalar, svedlər, potaşnik bitmiş şoranlıq 
səhralar yayılmışdır. Daha az şoranlaşmış 
torpaqlara yarımsəhralıq xasdır – buralarda aparıcı 
rol yovşanındır: Tyan-Şan yovşanı, fərqli güllü 
yovşan, hamçinin qumotu, tərəskən, ərküdənin də 
adını çəkə bilərik. Çuy, Talas, Fərqanə vadilərinin 
yarımsəhraları əsas etibarilə alçaq dağönünə aid 
olub yovşanla örtülüdür – Namanqan, Fərqanə 
yovşanları, efemerlə, efemeroidlə, habelə 
girgensoniya ilə, erinqiumla.

Daxili Tyan-Şanın daşlı səhralarına, çılpaq 
torpaqlı yarımsəhralarına qatırquyruğu və orta 
cır-moruq, qırğız qaraqanası, traqakant sarmaşığı, 
akantolimonlar xasdır. Fərqanə vadisində daşlı 
səhralar və yarımsəhralar üçün tərəskən, sveda, 
ağacşəkilli şoranotu, darıcan, kaperslər, parnolistnik, 
səhrasevər, Namanqan, tacik yovşanları, püstə, 
tikanlı badam, otostegiya xarakterikdir.

Yalnız səhraların və yarımsəhraların, 
vadilərin və alçaq dağlıq yerlərin aztorpaqlı və 
zəif şoranlaşmış sahələri suvarılan əkinçilik üçün 
istifadə olunur. Bəzi silsilələrdə onlar 4 000 m-ə 
qədər yuxarıda yerləşir. 

Çöllüklər və çəmənlik-çöllüklər Qırğızıstanın 
bütün ərazisində yayılmışdır. Onların arasında 
xırda çimli çöllər və çəmənlik-çöllər, yovşan və 
quruyadavamlı ot-ələf örtüklü quru çöllər və cənub 
hündürotluçöllər və çəmənlik-çöllər fərqləndirilir.

Quru çöllərdə dənli bitkilər üstünlük təşkil edir 
– qumotu, şırımlı topal, itilaqrostislər və yovşanlar 
– Tyan-Şan, möhkəm, müxtəlif güllü yovşanlar.  
Onlarla bahəm burada az miqdarda yarımsıhranın 
müxtəlif ot-ələfi – ərküdə, tərəskən də bitir.

Quru çöllərdə və çəmənlik-çöllərdə 
kolluqlar boldur. Onlar ən çox İssık-Kul və 
Narın çökəkliklərindıə, Qırğız və Talas Ala-Too 
silsilələrinin yamaclarında, həmçinin Fərqanə 
vadisini əhatələyən sıra dağların yamaclarında 
bitir. Quru çöllük kolluqlardan ən səciyyəviləri – 
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çoxyarpaq karaqana, Tyan-Şan albalısı, kurçavka, 
çəmənlik-çöllüklərdə isə itburnu, spireya, kizilnik, 
doqquzdon və b.-dır

Şimal çölləri əsasən, narın çimli dənli bitkilərlə 
örtülmüşdür – məs., şırımlı topal, qumotu, 
ovsets, keleriya, daraqotu, süsən, ptilaqrostislər 
və hər cürə ot-ələflə. Bunlar yovşanlar – tərxun 
və səndəlyarpaq yovşan, solneçnik, qara yonca, 
qaytarma, boymadərən, edelveys, sosüreyadır.

Çəmənlik-çöllüklərdə müxtəlif ot-ələf bitir. 
Üstəlik, ayrıq, süsən, cil (qumotu) kimi kökümsovlu 
dənli bitkilər də az rol oynamır. Daha rütubəti 
sevən cüəbəcürə otlar toplumu üstünlük təşkil edir: 
çölnoxudu, qatıqotu, voloduşka, ostrolodoçnik. 
Çöllük-çəmənlik ərazilərin örtüyü quru çöllüklərə 
nisbətən, daha sıx və hündürdür.

Cənub hündürotlu çöllər və çəmənlik-çöllər 
əsasən respublikanın cənubunda – Türküstan, 
Alay, Fərqanə və Çatkal silsilələrinin alçaq dağ 
bölgələrində hökmfərmadır. Оnların içində ayrıq, 
söyüdyarpaq şəmür, çaşır, pranqos, qankəsən ağot 
və b. ot tapmaq olar. Çəmənlik-çöllərdə bu otlara 
çoxlu tonqalotu, pişikquyruğu, süsən, qara yonca, 
çölnoxudu, çobandarağı da əlavə olunur.

Çöllərin bitki örtüyündə ən çox yeri istiyə 
və rütubətə tələbata görə səhra və çəmənlik 
bitkiləri arasında orta mövqeyi tutan bitkilər 
götürür. Çöllüklərin nəbatatının özülünü çimli 
dənli bitkilər təşkil edir – çox xarakterik qıllı, 
bəzi hallarda göyümtül yarpaqlı qumotu, şırımlı 
topal, ptilaqrostislər təşkil edir. Həmçinin böyük 
rolu yarımkolluqlar oynayır – yovşan, ərküdə və 
hər cür bərri-biyaban ot-ələfi: qaytarma, çaşır, 
zmeeqolovnik – adətən, xırdayarpaq, xovlu, yaxud 
göyümtül, çox vaxt kələ-kötür və tikanlı yarpaqlarla. 
Həmçinin efemerlər və efemeroidlər səciyyəvidir. 
Çöllərə, səhralardan və yarımsəhralardan fərqli 
olaraq bitkilərin zəngin növ tərkibi, habelə bitki 
örtüyünün sıxlığı xasdır.

Vadi çölləri və çəmənlik-çölləri suvarılaraq 
taxıl, texniki, yem və meyvə bitkilər əkilir. Alçaq 
dağlıq çölləri və çəmənlik-çöllərdə taxıllar dəmyə 
üsulu ilə becərilir.

Respublikanın daha rütubətli əraziləri 
çəmənliklərdən ibarətdir. Alçaq çökəkliklərdə 
və aşağı dağlıq bölgələrdə çay sahili boyu qrunt 
sularının çıxışlarında az miqdarda sahələr atmosfer-
qrunt rütubətindən qidalanır. Çəmənlərin əsas 
massivləri yüksık dağlıqlarda və orta dağlıqlarda 
yerləşir. Orada torpağın rütubətə ehtiyacı atmosfer 
yağıntıları ilə ödənilir. Belə çəmənlər atmosfer 
qidalı, yaxud dağ çəmənləri adlanır. 

Çəmənlər – yüksək rütubət tələb edən bitkiləri 
bitirir. Bunlar – dənli bitkilər, cillər, nisbi enli və iri 

yarpaqlı ot-ələfdir. Çəmənlər bütün respublikada 
geniş yayılmışdır, ancaq ən çox şimalda və şərqdə 
xarakterikdir.

Dağlıq çəmənliklərin arasında yuksək otlu, 
orta otlu və alçaq otluları fərqləndirirlər. Yüksək 
otlu çəmənlər alçaq və orta dağlıqlarda, şimalda 
və     cənubda bitkilərin növlərinə görə seçilir. 
Şimalda – daktilis (yeja), tonqalotu, sürünən 
ayrıq, süsən, qısaayaq (korotkonojka), çölnoxudu, 
akonit, çayırsədəfi və s. Cənubda – daktilislə 
(yeja), süsənlə, çölnoxudu ilə birgə böyük rolu 
meşəsüpürgəsi, soğanaqlı arpa, çobandarağı, 
pranqos (şaşır), çaşır və aşılayıcı akonoqonon və s. 
növlər movcuddur. Ot örtüyünün hündürlüyü 1-1,5 
m-ə çatır. Təsərrüfatda hündür otlu çəmənlər əsas 
etibarilə ot çalımı üçün istifadə olunur, çünki belə 
çəməndə 1 ha-dan 20-25 sentner saman əldə etmək 
mümkündür. 

Orta hündürlüklü çəmənlər orta dağlıqlarda və 
yüksək dağlıqların aşağı hissələrində yerləşir və 
burada hər cür ota rast gəlmək olar: şəmür, ətirşah, 
anemon, Asiya qızartması (kupalnitsa), şirpəncəsi, 
süsən. Dənli bitkilər də böyük əhəmiyyət kəsb edir: 
süsən, cır yulaf, ovsets, itquyruğu. Burada otun 
hündürlüyü 35-50 sm-i ötmür.

Orta və hündür otluqlarda çox vaxt kol-kos 
da bitir. Orta hündürlüklü çəmənlərdə adətən 
doqquzdona, qarağata, yallı karaqanaya, Türküstan 
ardıcına, söyüdə, hündür otların arasında isə 
itburnuya, doqquzdona, yayılıcı dağ muşmulasına 
(kizilnik) təsadüf edilir. 

Alçaq otlu çəmənliklər yüksək dağlıqlarda 
yerləşir. Burada dağ süsəni, kobreziya, cil, madımak 
(qorets), ətirşah, şəmür, süsən, sarı centiyan 
(qoreçavka), qaytarma, oksitrop (ostrоlodoçnik), 
şehduran. Otun hündürlüyü 25-35 sm-i aşmır. 
Onlar da orta hündürlüklü çəmənlər kimi yaxşı 
örüşlər qismində istifadə olunur. 

Demək olar ki, hər yerdə (yüksək dağlıqdan 
savayı) çəmənlik və çöllük örüşlərin həddən artıq 
yüklənməsi məhsuldarlığın azalmasına və pis 
yeyilən, yaxud yeyilməyən bitkilərin çoxalmasına 
gətirib çıxarmışdır. Otlaqların əndazəsiz istismarı 
bir çox çöllük ərazinin səhralaşması, çəmənlərdə 
heyvanların hədsiz otarılması daha məhsuldar 
dənlilərin sahələrinin azalması, müxtəlif ot-ələfli 
bitki örtüyünün genişlənməsi ilə nəticələnmişdir.  

Qırğızıstanda meşələr ərazinin 3%-i 
tutmuşdur. Meşələr orta dağlıq sahələrdə, nadir 
hallarda şimala yönəlmiş alçaq dağ yamaclarında, 
həmçinin dərələrdə bitir. Onların ən çoxunu 
şamlıq, ardıclıq və qozluqlar təşkil edir. Həm 
də ağ şamlıqlara, almalıqlara, ağcaqayınlıqlara, 
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tozağacılıqlara, söyüdlüklərə, qovaqlıqlara ürcah 
olmaq mümkündür.  

Şamlıqlar mütənasib Tyan-Şan şamından 
(Şrenk şamı) ibarətdir. Bu meşələrin çox hissəsi 
İssık-Kul çökəkliyində, Terskey və Kungey 
Alatausunda; Daxili Tyan-Şanda, Narıntau, Atbaşı, 
Baydulı və digər silsilələrdə; Qırğız sıra dağlarında, 
Çon-Kəmin, Tara və b. çayların hövzəsində 
yayılmışdır. Şamlıq meşələr 1 600 m-dən 3 100 
m-ə qədər hüdürlükdə bitir. Çox vaxt şamlara 
quşüzümü, tozağacları, hündürgövdə söyüdlər, bəzi 
yerlərdə ağackimi ardıc və ağcaqovaq qatılır. Alçaq 
boylu meşələrdə adətən, doqquzdon, itburdni, yallı 
karaqana, söyüd, Türküstan ardıcı boldur. Bir 
qayda olaraq, ot örtüyü çəmənliklə identikdir, nadir 
hallarda çəmənlik-çöllük xarakteri daşıyır. 

Fərqanə və Çatkal silsilələrinin cənub 
yamaclarında 1 500 m-dən 2 800 m-ə kimi 
hündürlükdə iri qozluq massivləri yayılmışdır. 
Oralarda qozla bahəm qırğız alması, soqd gavalısı, 
Türküstün ağcaqayını bitir. Alçaq meşələrdə 
itburnu, doqquzdon, abeliya, bəzən isə ekzexorda 
və aflatuniya böyüyür. 

Ot tərkibi rəngarəngdir və meşə iri ot 
örtüyündən – Tomson liqulariyası, Томсона, 
Cunqariya xaçgülü, Beneken tonqalotu, nəhəng 
cır yulaf, meşə qısaayağı (korotkonojka) kimi 
bitkilərlə zəngin örtükdən ibarətdir. Bu meşələrdəki 
təmiz pöhrəliklərdə qırğız almaları, Türküstan 
ağcaqayını, adda-budda soqd gavalısı və soqd vəni 
tapmaq olar.

Ağackimi ardıclar. Türküstan yarımkürəvi, 
Zərəvşan ardıcı meşələri – Türküstan və Alay 
silsilələrində geniş əraziləri tutur. Onlar Talas 
Alatausunda da təsadüf edilir (Talas ardıcı). 
Yarımkürəvi Türküstan ardıcı isə Qırğız silsiləsində 
və Daxili Tyan-Şanda bitir. 1 200 m-dən 3 000 
m-dək hündürlükdə yayılmışlar. Adətən, quru, 
seyrək, nisbətən alçaqboylu meşələrdir, bəzi 
yerlərdə seyrək meşəliklərə keçir. Ağacların 
arasında adda-budda topulqa, itburnu, doqquzdon 
kolları gözə dəyir. Onların bitki örtüyü çöllük və 
çəmənlik-çöllüyündür.

Ağ şam ağaclıqları Semyonov ağ şamından 
ibarət olur. Ağ şamlıqlara Talas Alatausunun 
Beşdaş hövzəsində, Kətməntübinsk çökəkliyindəki 
Uzunəhməd çayı boyu, Çatkal silsiləsinin 
cənub yamacında – şam ağacı meşələri ilə eyni 
hündürlükdə rast gəlinir. Ağ şam ağacının yanında 
bitənlər digər bitkilər isə Tyan-Şan şamınkıları ilə 
eynidir (ağcaqovağı istisna etməklə). Bunlardan 
əlavə, oralarda ekzexorda, abeliya, əflatuniya da 
tapmaq olar. Çatkal silsiləsində Semyonov ağ 
şamına Tyan-Şan şamı qarışır. 

Söyüd və qovaq meşələri çayların sututarlarında 
bitir. Adətən, onları tuğay, ya da tokoy adlandırırlar. 
Sahil qarağat, çaytikanı, karaqana kolluqları da belə 
adlanır. Susamır, Qaragöl (Susamır əski yaşayış 
məskəni),Talas, Kökömərən, Narın, Atbaşı boyu 
böyük sututar meşələri bitmişdir. 

3 600 – 4 000 m hündürlükdəki ən yuxarı 
nəbatat sərhədlərində çox sahə boşluqdur, yaxud 
ən soyuğadavamlı bitkilərdən – kobreziya, 
ptilaqrostis, ağ qırtıc, çır yulaf, meşə süpürgəsi, 
qorkuşa (sosyureya), şibyə, mamırdan ibarət qağ 
tundrasıdır. Adətən, boşluqlardan yay örüşləri kimi 
istifadə edirlər. Eynən bu hündürlüklərdə kiçik 
sahələr driad gülü, dağ sosyureyası, ostrolodoçnik 
(oksitrop) kimi yüksək dağlıq balışkimilərilə 
örtülüdür.  Bitkilər istini və rütubəti saxlamaq 
üçün yerə yatır və balış görkəmi alır. Adda-budda 
yastıqların arasından cil, yaxud sarı süsən kolları 
bitir.

Qoz meşələri – ölkənin fəxarəti

Baharda dağların boz və qırmızımtıl-qonur 
yamacları çiçəkləyən almanın və alçanın köpüklü 
çiçəkləri ilə örtülür, qırmızı və çəhrayı zanbaqlar, 
lalələr, qızılgül topluları bütün aləmi bürüyür 
və dağlara xüsusi bəzək verir. Yaşıl meşə zolağı 
yayda qaynar Fərqanə vadisi ilə Arslanboba – qoz 
massivinin mərkəzinin yaxınlığındakı bərq vuran 
ağ qarlı zirvələr arasındakı təzadı daha da nəzərə 
çarpdırır. 

Təbii qoz məhsul verməyə 10-15, bəzən isə 
hətta 20 ildən sonra, yeni “ideal” sortu isə iki ildən 
sonra başlayır.

Qırğızıstanda yetişdirilmiş yeni qoz sortlarına 
Krasnodar diyarında, Krımda, Özbəkistanda, 
Tacikistanda, Gürcüstanda rast gəlmk olar. Artıq 
qozun 8 növü qəbul edilmişdir, onların içində 
qozçuların arzusu “oş”, “desert” və “ideal” – tez 
bəhər verən, şaxtaya davamlı sortlar da vardır.

Bu nə möcüzədir? Biz vərdiş etmişik ki, 
qoz ağacları 30 metrə qədər hündürlükdə olan 
nəhənglərdir. Amma “ideal” – cırtdan-ağacdır, 
hər biri on qramlıq qozlarla örtülən yaşıl ağacın 
hündürlüyü yerdən bir metrə qalxır.

Qoz meşələri – gələcəkdə ittifaq dərəcəli iqlim 
kurortlarının məkanıdır, belə ki, iqlim burada 
İsveçrənin kurortlarından geri qalmır. Buranın 
təbiəti turistlərin ürəyincə olacaq, eləcə də ləpirçi 
və naturalistlərin ixtiyarına geniş müşahidə, 
tədqiqat və flora, fauna kolleksiyası üçün yaxşı 
imkanlar verilmişdir.

Sarı-Çələk, Ken-Göl və başqa dağ gölləri 
burada zümrüd ormanlıqlar içində mavi ləkələri 
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ilə bərq vurur, onların soyuq və şəffaf sularında 
çimmək isə unudulmaz təəssüratlar yaradır. Burada 
buzlaqlara və qarlı aşırımlara qalxmaq, eləcə də 
suyu günəşin zərrin şüaları altında göy qurşağının 
bütün rəngləri ilə bərq vuran, daşların üzərinə 
şırıltı ilə və çilənə-çilənə hündürlükdən tökülüb 
köpüklənən məşhur Arslanboba şəlaləsinə getmək 
mümkündür. Arslanbobanın həndəvəri turistlərin 
sevdiyi məkandır. Qoz ağacları bitmiş enli dərələr 
gözəl və əzəmətli mənzərələri ilə göz oxşayır. 
Uzaqdan bozaran dağönünə qədər torpağın hər 
qarışı təravətli-yaşıl günbəzlərlə örtülmüşdür. 

Meşə aləminin heyvanat aləmi də rəngarəngdir. 
Burada cüyür, qaban, tülkü, ayı, porsuq, oxlu kirpi 
yaşayır. Yenot buranın iqliminə uyğunlaşmışdır. Bu 
meşələrdə çoxlu quş da vardır. Qara qaratoyuqlar 
dayanmadan oxuyur, şərq bülbülləri kolluqlarda 
cəh-cəh vurur, göyərçinlər quruldayır, qoz 
ağaclarının yaşıl budaqlarının arasında çalbaş 
payızbülbülləri civildəyir.

Qırğızıstanın qoz meşələri təkcə mədəni-
estetik əhəmiyyət daşımır, onların bütün digər 
dağ meşələr kimi, aşağılarda yerləşən və pambıq 
yetişdirilən bölgələrdə çox mühüm amil olan su 
tarazlığının saxlanılmasında və torpağı eroziyadan 
qorumaqda dəyəri misilsizdir. 

Yabançı meyvələrin, xüsusilə də qozun yığımına 
görə Qırğızıstan keçmiş Sovet İttifaqında birinci 
yerdə gedirdi. Bizim respublikamızda toplanan 
meyvə yüksək keyfiyyətinə görə dəyərləndirilir. 
Tərkibindəki yağ (75%) və zülala görə o, təkcə 
fransız və ispan qozunu üstələmir, eləcə də bir çox 
Orta Asiya respublikalarıın məhsullarına nisbətdə 
dünyada öndə gedən yerlərdən birini tutur. 

“Gələcəyin ağacı” – K.E.Tsiolkovski qoz 
ağacı haqqında belə demişdi. Qozun dəyəri nədən 
ibarətdir – gələcəyin də, dövrümüzün də ağacı 
insana nə verir? 

Onun meyvələri forma, rəng və qabığının 
qalınlığına, dadına və ləpənin qabıqdan çıxmağına 
görə müxtəlifdir. Qozun ən yaxşı sortları meyvə 
əldə etmək üçün çoxaldılır, ehtiyatla qorunur və 
mühafizə edilir, pislər isə, əsasən, oduncaq və 
qoruyucu yaşıllıqların salınması üçün istifadə 
olunur.

Hamıya bəllidir ki, qoz meyvə bitkisi kimi 
xüsusilə dəyərləndirilir. Qozun ləpəsində 70%-ədək 
yağ, 30%-ədək zülal və şəkər, insan orqanizmindəki 
zərərli piroüzüm (pürovik) turşunu məhv edən B 
vitamini, görməni gücləndirən A vitamini və sinqa 
kimi xəstəliklərin qarşısını alan C vitamini vardır. 
Qozun ləpəsi xoş dada malikdir, qidalandırıcı 

xüsusiyyətlərinə görə isə buğda çörəyini üç dəfə, 
kartofu – yeddi, almanı – on iki-on üç, inək südünü 
on dəfə üstələyir.

Arslanboba meşələrində qoz məhsulunun 
toplamı orta hesabla bir hektardan 250-300 kq-a 
gəlir. Həmçinin bu məhsulun alınmasına edilən 
maliyyə sərfiyyatı minimaldır. Onlar, əsasən, 
əkilmiş tinglərin kəsilməkdən qorunmağına, 
məhsul yığımına və ziyanvericilərdən qoruyucu 
tədbirlərin keçirilməsinə xərclənir. Məhsul bol 
yetişən il bu qədər qozu sərbəst şəkildə bitən bircə 
ağacdan yığmaq olar. Kalori ehtiyatına görə 300 kq 
meyvə bir nəfərin illik qida rasionuna bərabərdir. 

Qozun ləpəsi təkcə natural vəziyyətdə deyil, 
eləcə də, tort, halva, qoz yağı, qoz qaymağı 
və konfetlərin hazırlanmasında  geniş istifadə 
edilir. Kal qozlardan arakəsmələri ilə birlikdə 
həm mürəbbə bişirilir, həm də yarpaqlarla birgə 
yetişməmiş meyvələr C vitaminin alınmasına 
yararlıdır. C vitamini limon, portağal və naringiyə 
nisbətən yetişməmiş qozda daha çoxdur. Qoz yağı 
həmçinin öz növbəsində təkcə qidaya deyil, tez 
quruyan yükəsk keyfiyyətli rəngkarlıq boyaları, lak, 
möhkəm mətbəə mürəkkəblərinin hazırlanmasında 
işlədilir. Qoz yağı ətriyyat sənayesində bahalı efir 
yağlarının – qızılgül, narınc, bənövşə və v. əldə 
edilməsində istifadə edilir.

Qozun ləpəsindən əlavə qabığını da sumbata 
və bülövlərin istehsalı üçün düzəldilən qarışıq 
maddəyə töküb istifadə edirlər. Ondan alınan 
furfurol linoleuma və rezin məmulatlara möhkəmlik 
verir. Qozun arakəsmələri, qabığı və yarpaqları 
25%-ədək aşılayıcı maddələrdən ibarətdir, bu da 
dərinin aşılanması və parçaların qəhvəyi və qara 
rənglənməsində istifadə edilir.

Mebel hazırlanması və naxışvurma işlərində 
ən dəyərli material kimi qoz oduncağına böyük 
tələbat vardır. Bu oduncağın dəyərli fərqləndirici 
əlamətləri damarların hər hansı qanunauyğunluqdan 
asılı olmayan dağınıqlığı və emal olunmuş səthin 
olmazın dərəcədə hamar olmasıdır.

Mebel sənayesində qoz uru, yaxud təbir caizsə, 
yatmış tumurcuqların koloniyasından gövdədə 
əmələ gələn fır ələlxüsus çox yüksək dəyərləndirilir. 
Fırın kəsiyi kifayət qədər mürəkkəb şəkildə alınır. 
Bu rəsmdə sferik çevrələr və ovallar oduncağın al-
əlvan, fərqli enlikdə dolanbac layları əhatəyə alır 
və hər şey füsunkarcasına vəhdət təşkil edir. Dünya 
bazarında qoz ağacının fırı həddindən artıq yüksək 
dəyərləndirilir. Belə hallara da rast gəlinmişdir ki, 
qoz ağacının bir pud fırı bir pud gümüşə bərabər 
tutulurmuş.  
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 İqlim

Qırğızıstanda günəş çox olur. Gün 
parlaqlığının orta illik müddəti burada 2 500- 2 700 
saat (Moskvada – təqribən 1 600 saat) həddində 
bulunur. Çon-Kəmin, Çonqızılsu, Arasana, 
Qarabaltı, Çonaşu və b. tipli çoxsaylı ensiz 
vadilərdə illik müddət 1 700-1 800 saatdan yuxarı 
olmur. Günəş parıltısının davamiyyətinə müəyyən 
təsiri buludluluq da göstərir. Buludluluğun orta illik 
ölçüsü Qırğızıstanın bölgələri üzrə 5-6 bal təşkil 
edir. Maksimum buludluluq mart-aprel aylarına 
düşərək 7-8 bal, minimum avqust-sentyabrda 3-4 
baldır.

Davamedici günəş parlaqlığı ilə əlaqədar 
Qırğızıstan böyük istilik həcmi alır. İstilik və işığın 

bolluğu burada üzüm, pambıq, qaysı kimi bitkiləri 
yetişdirməyə imkan verir. Düzənlik Qırğızıstanın il 
ərzində aldığı radiasiyanın ümumi həcmi 120-160 
kkal/kv. sm-dir ki, keçmiş Sovet İttifaqının heç bir 
yerində bu qədər çox radiasiya həcmi yoxdur. 

Orta Asiyanın cənubundan – İrandan və 
Əfqanıstandan – əsən siklon küləklər İran 
havasının (belə desək, Cənubi Xəzər, murqab və 
Yuxarı Amudərya siklonları) isti tropik axınları 
daxil olarkən, onlara qarışır. İsti qış havası onlarla 
əlaqədardır. 

Qışda soyuq, qarlı hava və yayda sərin, yağışlı 
hava soyuq havanın şimal-qərbdən və şimaldan 
axını ilə əlaqədardır. Qışda aydın hava Sibir 
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antisiklonunun cənub-qərbi periferiyasının təsiri 
altında bərqərar olur. 

Bütün Orta Asiya, o cümlədən Qırğızıstan 
siklonlar sistemlərinin cənub periferiyasına düşür. 
Onların sayəsində respublikanın ərazisinə qərbdən 
nisbi soyuq və rütubətli hava kütlələri daxil olur. 

Qırğızıstanın, həm də külleyi Orta Asiyanın 
üzərində azad atmosferdə təxminən 3 000 m 
yüksəkliklərdə atmosferin ümumi dövriyyəsi ilə 
əlaqədar havanın qərbi keçidi hökm sürür. Çox 
vaxt yer səthi yaxınlığında relyefdən asılı olaraq 
küləklərin istiqaməti qısa məsafələrə dəyişilir.  

İssık-Kul gölü ətrafındakı silsilələr güclü yerli 
küləklərin yaranmasını şərtləndirir. Burada hakim 
küləklər – qərbi ulan və şərqi santaşdır.   

İssık-Kul hövzəsində göl qışda havanın 
temperaturuna yumşaq təsir göstərir. Onun 
sayəsində gölün daha dərin mərkəzi hissısinə 
bitişən sahil bütün Şimali Qırğızıstanda ən isti 
qışla fərqlənir. Burada orta yanvar temperaturu – 
2-3`-dir. 

Nisbi qısa və yumşaq qış Cənub-Qərbi 
Qırğızıstanda keçir. Belə ki, respublikada ən 
yüksək yanvar temperaturları – 0`-dən aşağı 
1,5-2,6` - Ak-Terek-Qavda və Cəlalabadda olur. 
Elə il keçir ki, Fərqanə və hətta Çuy vadilərində 
temperatur dekabr və yanvar aylarında 15-20`-
yə qalxır. Aşağı temperaturlar Alay, Çatkal, 
Ketmentübin vadiləri üçün xarakterikdir. Orada 
orta yanvar temperaturları -13,5`-dən -17,5` 
qədərdir.  

Qışda sərt temperatur şəraiti Tyan-Şanın 
bir çox qapalı yüksək dağlıq çökəkliklərində – 
Aksayda, Arpada, Susamırda, Toquztorooda, 
Çonuzenqequşda və b. müşahidə olunur. Burada 
relyef havanın durğunluğu və möhkəm soyuması 
üçün şərait yaradır. Aksay rayonu Qırğızıstanın 
soyuq qütbü hesab edilir. Burada çoxillik orta 
yanvar temperaturu 0`-dən aşağı 27,7 ` çatır. 
Mütləq minimum isə - 53,6`-dir. Bu temperatura 
yaxın soyuqlar Arpa vadisində (-51`), Susamırda 
(-50`), Çatırgöldə (-49`) qeyd olunmuşdur. 

Qırğızıstanda bahar qısa, yağışlıdır. Digər 
mövsümlər kimi eyni zamanda gəlmir. Yaz, 
Fərqanyanı Qırğıızıstanda, adətən, fevralın 

sonunda, Çuy vadisində martda başlayır. Dağlarda 
hər yüz metr hündürlükdən bir bahar təqribən üç 
gün gecikir.  

Yay ən uzunsürən mövsümdür – mayda 
başlayır. Gələn hava kütlələri səthdən isinərək 
sürətlə tropik kontinental kütlələrin cəhətlərini 
– quruluğu və yüksək temperatuları – özlərində 
təzahür etdirirlər. Ələlxsus Fərqanyanında çox isti 
olur. Burada Lenin-Col kəndində respublikada ən 
yüksək (27,5`) orta temperatur qeydə alınmışdır.   

Dağlarda yay, ələlxüsus, birinci yarısında, 
sərin keçir. Ən aşağı (4,3`) orta iyul temperaturu 
Tyan-Şan müşahidə nöqtəsində qeydə alınmışdır. 
4 500 m-dən artıq hündürlüklərdə isə, bir qayda 
olaraq, iyulun orta temperaturu 0`-dən aşağıdır.     

Qırğızıstana payız sentyabrın sonunda gəlir. 
Bu zaman soyuq hava kütlələrinin təsiri güclənir 
və yazdakkı kimi havanın kəskin dəyişməsi 
müşahidə olunur. Payız uzun, quru keçir. Dağətəyi 
düzənliklərdə noyabr-dekabra qədər çəkir. 

Hava axınları üçün açıq dağ silsilələri ən 
çox yağmur həcmini öz səthlərinə alırlar. Belə 
ki, Çuy vadisinin düzənlik hissəsində 300-400 
mm yağmur düşürsə, Qırğız silsiləsinin Cənub-
Qərbinin 3 000 m hündürlüyündə ildə 750-770 
mm yağıntı düşür. Qırğızıstanın Cənub-Qərbində 
ən çox həcmdə yağıntı –  900-1 000 mm – cənub-
qərbə yönəlmiş Fərqanə silsiləsinin yamaclarına 
düşür. Bu silsilənin Daxili Tyan-Şana tərəf qarşı 
ətəklərinə 200-250 mm yağıntı düşür. 

Xüsusən qış yağmurları Tyan-Şanın yüksək 
dağlıq bölgələrinə az düşür. Qış qar buludları 
adətən, 3 000 m-dən aşağıda toplaşır, bu səbəbdən, 
yağmurlar dağ silsilələri tərəfindən tutulub saxlanır 
və çökəkliklərə düşmür. Bunun nəticəsində Koçkor 
vadisi, Narının, Aksayın, Arpanın yuxarı axarları 
üçün qarsız qışlar xarakterikdir.  

Dağlıq bölgələrdə cənub ekspozisiyasının 
yamaclarında tamamən qar örtüyündən təmiz 
yerlərə rast gəlinir ki, bu da heyvanların qışda 
otarılması üçün yaxşı şərait yaradır.      

Eyni zamanda şimal və şimal-qərbi 
ekspozisiyanın yamaclarında çoxlu qar yığılır və 
orada tez-tez qar uçqunları baş verir. Bunlar özləri 
ilə bəzən böyük bəlalar gətirir. 
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Sular 

Tyan-Şan və Alay dağlarında nəhəng buzlaşma 
qovşaqlarının, qarlı dağlar yerləşən böyük sahələrin 
mövcudiyyəti, yeraltı suların çxışı sıx və yayılmış 
hidroqrafik şəbəkəni formalaşdırır.

Qırğzıstanın bütün iri çayları uca dağlarda 
buzlaqların və qarlı zirvələrin yanında başlanğıc 
götürür. Çayların su tutumu onların hövzəsinin mütləq 
hündürlüyü, buzlaşma dərəcəsi və çayları qidalandıran 
qarlı çöllərin sahələri ilə əlaqəlidir. Aşağı axarlarda 
intensiv buxarlanma və filtrasiya nəticəsində çayların 
su tutumu azalır.

Qırğızıstanda iki hidroloji sahə ayrılır: axının 
formalaşdığı sahə – dağlıq zona və axının paylaşma 
sahəsi – dağətəyi və ovalıq. Axının paylaşma sahəsində 
həm də, belə desək, yeraltı suların altdan çıxarılması 
zonası formalaşır və orada bir çox çay əlavə qidalanma 
alır. Çox vaxt burada qrunt sularından qidalanan çaylar 
və çeşmələr başlanğıc götürür. Belə suaxarları suyun 
şəffaflığına görə “qara su” adlandırırlar. 

Qırğızıstanın çayları Aral dənizinin (Qırğız 
Respublikasının 76,5%), Tarimin (12,4%), İssık-
Kulun (10,8%), Balxaşın (0,3%) hövzələrinə aiddir. 

Respublikanın bütün çaylarının orta illik axını 45,6 
km3 təşkil edirki, o da keçmiş Sovet İttifaqının ümumi 
axınını 3%-dir. Qırğızıstanın çayları nəhəng potensial 
enerjiyə malikdir. Bütün çayların məcra enerjisinin 
ehtiyatları orta illik su nəzərə alınmaqla 165 mlrd.
kv/saat, yaxud 18,9 mln kvt təşkil edir. Qırğızıstan 
çaylarının hesablanmış potensial enerji ehtiyatları 
keçmiş Sovet İttifaqında Rusiyadan və Tacikistandan 
sonra 3-cü yeri tutur. Zəngin su resursları nəinki 
respublikanın, eləcə də Özbəkistanın, Qazaxıstanın, 
Tacikistanın kənd təsərrüfatı zəmilərinin suvarılması 
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Qırğızıstanda çaylar əsasən, qar və buzlaqların 
ərinti suları ilə qidalanır. Əbədi qarların sərhədi, başqa 
sözlə, qarların yuxarı yığılıb buzlaq təşkil etdiyi o xətt, 
silsilələrin yamaclarının istiqamətindən asılı olaraq  
3 600-4 600 m yüksəklikdə yerləşir. Halbuki qərbi 
Qafqazda o xətt ortalama 2 800 m yüksəklikdə, Altayda 
isə 2 400-3 500 m yüksəklikdədir. Qar xəttinin çox 
hündürdə olması yalnız Qırğızıstanın cənubi mövqeyi 
ilə deyil, həm də iqliminin quruluğu ilə izah olunur. Ən 
alçaq qar xətti Fərqanə və Qırğız silsilələrində yerləşir. 

Çayların çoxunun mənbəyi qarlıqlarda və 
buzlaqlarda olduğu üçün, suyun temperaturu aşağıdır. 
Lakın axın o qədər gurultulu və sürətlidir ki, qışda 

çaylar donmur. Bir çox çaylarda yalnız sahillərə 
yapışmış ensiz buz qəmbərləri və xəşələ əmələ gəlir. 
Adətən, xəşələni su elektrik stansiyalarının bəlası 
adlandırırlar, çünki kanalları və barmaqlıqları doldurur 
və suyun turbinlərə dolmasına əngəl törədir. 

Yuksək dağlardan başlanğıc götürüb möhkəm, 
çətin ovulan süxurların arasından axan su heyrətamiz 
dərəcədə şəffafdır. Yayda isə buzlaqlardan çıxarılmış 
yığıntıların ucbatından ağımtıl-boz rəngə boyanır. 
Kövrək, asan yuyulub ovulan süxurların arsından axan 
çaylar qarlar əriyəndə və leysanlar zamanı bulanır, 
qırımızımtıl-kərpici, yaxud çirkli-qəhvəyi çalar alır.

Əsas Tyan-Şan-Narın su arteriyası Böyük və Kiçik 
Narının (Narın şəhərindən 44 km şərqə) qovuşuğundan 
əmələ gəlir. Çayın uzunluğu – 616 kim, məcranın sahəsi 
– 50 110 km2-dir. Böyük Narının mənbəyi Akşiyrak 
masivinin Petrov buzlağı ətəyində yerləşən göldən 
çıxır; Kiçik Narın Cetimbel silsiləsinin buzlaqlarından 
çıxan çoxsaylı çaylardan əmələ gəlir. Böyük və Kiçik 
Narının qovuşuq nöqtəsində su israfı 90 m3 /san, 
mənsəbdə 421 m3/san-dir. Çoxsaylı qolları – Atbaşı, 
Alabuka, Kökömərən və b. – qəbul edən Narın Fərqanə 
silsiləsini yarır. Fərqanə vadisi hüdudlarında Narın 
Qaradərya ilə qovuşur və Sırdəryanı yaradır. 

 Çu – Tyan-Şanın digər iri çayıdır. Öz adını 
Cuvanarık və Koçkorla qovuşandan sonra alır. Boom 
dərəsindən Çuya çıxandan sonra sağdan çaya başlıca 
qolu – Çon-Kəmin tökülür, ardınca şimal-qərbə 
burularaq Çuy vadisinin münbit zəmilərini suvarır və 
Münkümün qumlarında itir.

Qırğızıstanın iri çaylarına həmçinin Talas, Qızılsu 
(Alay), Sarıcaz, Aksay, Sox və b. aiddir.  

Qırğızıstanın bir çox bölgələrində davamlı 
yağışlar və bitkilərlə zəif möhkəmlənmiş dağ 
yamaclarındakı qarların əriməyi nəticəsində, su axını 
torpağı yuyub aparır, bəzən isə iri qaya parçalarını 
özü ilə sürütləyir və sel gəlir. Bəzən sel zəmiləri basır, 
yolları yuyub aparır, tikililəri sökür, xalq təsərrüfatına 
böyük məbləğə başa gələn ziyan vurur.

Yeraltı sular mənşəyinə görə, əksərən, filtrasiyadan 
keçir. Onlar yağış, ərinti və digər suların yerin altına 
və xırda çatlaqlara süzülməsi nəticəsində əmələ gəlir. 

Yeraltı suların böyük hissəsi yüksək dağlıq 
yerlərdə yaranır və yeraltı su axarları ilə aşağı süzülür. 
Dağarası və dağların içindəki boşamtraq divarlı 
yarıqlarda, adətən, nəhənf qrunt suları ehtiyatları 
yığılır. Bəzən bu toplanmış sular  səthə yaxın 
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çıxır. Mənşələr – yeraltı suların çıxışları – dağların 
yamaclarında, dərələrin dibində, çayların yatağında, 
çay terraslarının üstü açılmış suçəkər laylarında 
müşahidə olunur. Ələlxüsus, dağətəyi ovalıqlar boyu 
konusların çıxışlarının sonlarında daha çox bulaqlar 
var.

Yeraltı suların keyfiyyəti çox fərqlənir. Dağlıq 
rayonlarda suların tərkibində, bir qayda olaraq çox 
az ərinmiş maddələr olur, dağətəyi ovalıqlarda isə su, 
adətən, azca  şoranlaşır. Duz yataqları yaxınlığında 
– Norusda, Koçkor vadisində və Kətməntübin 
çökəkliyində yüksək şoranlıq səviyyəli mənbələrə rast 
gəlinir. Məs., Çatrıgöl kimi karbonatlı mənbələr də 
var. Onlarda su soyuq və dəmir tamlı olur. Onu qırğız 
nazranı adlandırırlar.     

Araşanlar – termal, yaxud isti irmaqlar çox 
böyük dəyər kəsb edir. Onlar Qırğızıstanın bir çox 
bölgələrində yayılmışdır. Hal-hazırda təqribən 25 qrup 
araşan məlumdur. Onların mənbəyi, ehtimalən, onunla 
bağlıdır ki, yüksək dağlıq yerlərdə dərin tektonik 
yarıqlarda ərinti və yağış suları yerin tərkinə sızır, 
orada isinir və artıq digər yarıqlardan yolda soyuyaraq 
torpağın səthinə çıxır. Mənbələrin əksəriyyəti 1litr 
suya 1 qramdan da az ərinmiş duz ehtiva edir. Onlardan 
bəzilərini mineral su adlandırmaq olar. Bu, 1 litrə 4 
qr ərinmiş duz olan Cəlalabad və litrində 13 qr duzlu 
Cetı-Oquz sularıdır. Bineyi-qədimdən termal bulaqlar 
müalicəvi məqsədlərə qulluq edir. Bu gün onlardan 
bəzilərinin ütündə balneoloji kurortlar inşa onumuşdur 
– İssıkata, Cəlalabad, Ceto-Oquz, Aksu.

Şimali Qırğızıstanda Terskey Ala-Too 
silsiləsindəki “Qızıl bulaq” (Altun-Araşan) dərəsi 
heyrətamiz dərəcədə füsunkardır. Bu dərənin 

müalicəvi, isti, kükürdlü-hidrogenli və radonlu 
bulaqlarının şan-şöhrəti uzaqlara yayılmış, dərə isə 
onların şərəfinə elə şairanə adlandırılmışdır.       

Göllər Qırğızıstanda nisbətən azdır, fəqət 
genetik tiplərinə görə rəngarəngdir. Bəzi dağarası 
çökəkliklərdə tektonik mənşəli nisbətən böyük göllər 
yerləşir: İssık-Kul, Son-göl, Çatır-göl. Güman ki, 
əvvəllər belə göllər Susamır, Kətməntübin və özgə 
çökəkliklərdə olubmuş. Bəzi dərələrdə bəndli göllərə 
– sallanmış qayaların uçulması, torpaq sürüşməsi, sel 
axını, yaxud buzlaq çeşmələrinə morenlər tərəfindən 
bənd atılması nəticəsində yaranmış göllərə təsadüf 
olunur. Belə göllərə nümunə kimi Çatkal silsiləsində 
Sarıçələk, Kavakda Akgöl, Talas Alatauda Beşdaş və 
b. göstərmək olar. Yüksək dağlıq yerlərdə xırda kar 
(cam, piyalə) gölləri var. Bir qayda olaraq, onların suyu 
firuzeyi və çox soyuqdur. Həmçinin karst göllərinə 
təsadüf olunur, ələlxüsus, Çatkal, Alay və Fərqanə 
silsilələrində.    

Göllərin çoxu axarlı və şirinsuludur. Yalnız İssık-
Kul və Çatırgöl suları azca duzludur. Bir çox göllərdə 
üzvi həyat zəif inkişaflıdır, çünki soyuq olur: göllərin 
əksəriyyəti yüksək dağlıq ərazilərdə yerləşir. Yalnız 
əksərən lilli düzənlik  göllərində üzvi həyat qaynayır, 
lakin onlar tezliklə bataqlıqlaşır.

Qırğızıstanda bataqlıqlar  azdır. Onlar ərazinin 
cəmi 0,5 %-i tutur. Sovet İttifaqı üzrə bu rəqəm 10 
%-dir, ölkənin bəzi bölgələrində isə hətta 50%-i keçir. 
Bataqlıq, yaxud burada deyilən kimi sazlar – adətən, 
dərələrdə, vadilərdə, dağətəyi düzənliklərdə kiçik 
ləkələr kimi seçilir. O yerlərdə su çıxışlarınım konusları 
bitir, yaxud qrunt suları yer səthinə yaxınlaşır. Çox 
vaxt sazlarda cil bitir.   

Matayev J. “Payızda nohur” 2008-ci il, kətan, yağlı boya, 53 x 94, 5 
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Torpaqlar 

Qırğızıstanda, əsasən, dağ torpaqları təşəkkül 
tapmışdır. Onların yerləşməsi, bir qayda olaraq, 
yüksəklik qurşağının qanununa tabedir.

Əsas əkin torpaq fondunu boztorpaq təşkil 
edir. Onlar isti, quru iqlim şəraitində yaranır. 
Şimal – Yeddisu, yaxud Çuy və Talas vadilərində 
yayılmış azkarbonatlı və adi cənub, yaxud 
Fərqanəyanı Qırğızıstanda rast gəlinən tipik 
torpaqları fərqləndirirlər. Adətən, onlar dağətəyi 
ovalıqlarda 1 200 m hündürlükdə dağönü sahələrdə 
inkişaf etmişdir. Boztorpağın çox hissəsi əkinçilik, 
hər şeydən öncə suvarmanın təsiri altında köklü 
dəyişikliyə uğramışdır. Boztorpağın tərkibi 
zəif çimlidir, struktursuzdur, 2-3% çürüntü var, 
karbonatlıdır, zəif təbəqələşmiş torpaq profilinə 
malikdir. Yüksək kapillyarlılıq və sukeçirənlik su 
rejimini və mineral duzların bitkilərin köklərinə 
çatdırılmasını yaxşılaşdırır ki, bu da onları 
münbitləşdirir. Eyni zamanda, bu keyfiyyətlər 
şoranlaşmaya və səthdə, ələlxüsus, suvarmadan 
sonra, boşaltma tələb edən qabıq bağlamaya səbəb 
olur. Yüksək məhsul almaqdan ötrü bu torpaqları 
səylə becərmək, işləmək lazımdır.    

Daxili Tyan-Şanda əkinçilik üçün eyni 
əhəmiyyəti açıq-qonur yaxud daxili Tyan-Şan 
torpaqları kəsb edir (əvvəllər bir çox torpaqşünas 
onu boztorpaq tipinə aid edirdi). Onlar 2 200 m-ə 
qədər hündürlükdə dağarası yarıqların dibini və 
dağönünü örtürlər. Torpaqların tərkibində çürüntü 
azdır, zəif çimlidir, çox vaxt şorantəhərdir. Onların 
məhsuldarlığını artırmaq üçün mineral gübrələrin 
əlavəsi zəruridir. 

Açıq-qonur və tünd-şabalıdı (dağlıq-ovalıq, 
dağlıq) torpaqlar geniş yayılmışdır. Onlar 
boztorpaqdan fərqli olaraq daha rütubətli iqlim 
şəraitində yaranır. Adətən, belə torpaqlar dağətəyi 
ovalıqlarda, dağarası yarıqlarda, dağönündə, 3 000 
m hündürlüyə qədər dağ yamaclarında rast gəlinir. 

Tərkibində çürüntü azdır, 2%-dən 6%-ə qədər. 
Şabalıdı torpaqlar karbonatlı illüvial üfüqlü dəqiq 
ifadə olunmuş profilə malikdir. Çox vaxt onlar 
çınqıllı və şoran olur. Şabalıdı torpaqlar əkinçilikdə 
istifadə olunur. 

Fərqanə vadisini əhatələyən silsilələrin 
ətəklərində, 1 600 m-dən 2 700 m-ə qədər 
yüksəklikdə, yayda nisbi isti və quru olan yerdə 
qəhvəyi torpaqlar yayılmışdır. Onların fərqləndirici 
cəhəti – üst çim üfüqünün qəhvəyi, yaxud boz-
qəhvəyi rəngi, profil üzrə aşağı düşdükcə qozlu-
kəsəkli struktura keçən kəsəkli strukturu, yaxşı 
ifadə olunmuş karbonatlı-illüvial üfüqü, yüksək 
tərkibdə çürüntüsü (4-13%), gilliliyidir. 

İssık-Kul çökəkliyinin şərqində və Kungey-
Alataunun Qırğız silsiləsinin şimal yamaclarında 
yetərincə rütubətli şəraitdə qaratorpaq formalaşır. 
Onun üçün yaxşı ifadə olunmuş çürüntü üfüqünün 
möhkəm strukturu, dəqiq profil və yüksək faizli 
çürüntü (6-13%) xarakterikdir. Qaratorpaqda 
karbonatlı-illüvial üfüq, şabalıdı və qəhvəyi 
torpaqlarda olduğundan daha dərində yerləşir. 

Dağətəyi ovalıqların çay sututarlarında və 
terraslarında, çıxıntı konuslarının sonluqları 
yaxınlığında qrunt sularının bol çıxan yerlərində 
və dağlarda – dağ çaylarının subasarlarında və 2 
000 m-dən 4 000-m-ə qədər hündürlükdə ən çox 
yağıntı qəbul edən dağ yamaclarında müxtəlif 
çəmənlik torpaqları inkişaf etmişdir. onlar üçün 
inkişaf etmiş strukturlu, çürüntülü üfüqlü dəqiq 
profil, karbonatların tamamən qaibliyi və neytral, 
yaxud zəif qələvili reaksiya səciyyəvidir. Yüksək 
səviyyəli çürüntü (20%-ə qədər) çəmənlik 
torpaqlarında yaxşı məhsul götürməyə imkan verir. 
Bu torpaqların çatışmayan cəhəti – aşağı üfüqlərdə 
çınqılın böyük həcmdə toplanması və cilliklərin, 
kobreziyalı çəmənliklərin altında inkişaf edən 
torflaşmadır.       
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Dağ meşələri altında dağlıq meşə torpaqları 
yaranır: qonur – küknarkimilər meşələrinin altında, 
qara-qəhvəyi – qozluqların altında və qəhvəyi-
qonur – Alay və Türküstan silsilələrinin ardıc 
meşələrinin altında. 

Şam meşələrinin qonur torpaqları çox 
özünəməxsusdur. Onlar adi qonur torpaqlardan 
daha tünd rəngləri ilə fərqlənir. Onlarda Tyan-Şan 
ağ şamının karbonatlılığı ilə əlaqədar küllənmə 
əlamətləri yoxdur. Bu torpaqlar kalsiumla zəngindir 
və 7%-dən 18%-ə qədər çürüntü tərkiblidir. 

Bitki örtüyü yayılmasının yuxarı sərhədlərində 
kiçik sahələr çimli-yarımtorflu və yüksək dağlıq 
poliqonal torpaqlarla örtülmüşdür. Çimli-
yarımtorflu torpaqlar üçün yuxarı üfüqün güclü 
çimlənmə və torflaşma xarakterikdir. Çimlənmə 
və torflaşma çürüntü faizinin yüksəkliyinə (20%-ə 
qədər) rəğmən, torpağın əkinçilik üçün istifadəsinə 
imkan vermir. Sərt yüksək dağlıq şəraitdə 
formalaşmış poliqonal torpaqlar torpaq layının zəif 
gücü, çox miqdarda çınqıllaşma, az tərkibli çürüntü 
(4-7%), torflaşma və karbonatlılıqla fərqlənir. 

Murzakərimov A.B. “Xırmanda” 1969-cu il, kətan, yağlı boya, 90 x 149, 5

Torpağı doyuzdurmasan, camaat doymaz;
Qarlar yağar – taxıl bol olar,
Su dağılar – saman yığılar.
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Landşaftlar 

Qırğızıstanın landşaftları dağlıq ölkə kimi 
hədsiz rəgarəngdir. Termik şəraitin, yağıntılar 
rejiminin hündürlüklə bahəm böyük dəyişiklikləri 
təbii yüksəklik qurşaqlarının formalaşmasına gətirib 
çıxarır, yəni sanki səciyyəvi səhra landşaftlarının 
dağlıq landşaftına keçid pilləsi rolunu oynayan 
dağətəyi ovalıqların əmələ gəlməsi ilə nəticələnir: 
dağətəyi, orta dağlıq və yüksək dağlıq landşaftların. 
Bu yüksəklik qurşaqlarının fiziki-coğrafi siması 
coğrafi mövqedən, səthin quruluşundan, torpaq-
bitki örtüyündən və heyvanat aləmindən asılı 
olaraq öz xüsusiyyətlərinə malikdir ki, onların da 
hərəsi özünə görə orijinaldır. 

Dağətəyi ovalıqlar Qırğızıstanın ucqarlarında 
1 200 m hündürlükdə yerləşir. Onlar nisbi az 
sahəyə malikdir, ancaq mənimsənilmişdir və 
sıx məskunlaşmışdır. Relyef qərbə zəif maili 
və dağlardan aşağıya düşən, lyoss torpaqdan, 
lyossşəkilli gilli torpaqdan ibarətdir ki, dağların 
yaxınlığında çox vaxt iri daş parçaları və 
qırmadaşla qarışıqdır. Nadir hallarda qumlara rast 
gəlinir. Burada güclü, çox vaxt maili çıxışların 
konuslarından ibarət dağaltı şleyf geniş inkişaf 
etmişdir. Ovalıqlar, bir qayda olaraq, çayların 
çoxsaylı dayaz və ensiz vadiləri və yarğanlarla 
çarpaz kəsişmişdir. Yay isti keçir. Burada 
hökmfərma torpaqlar – yarımsəhralar inkişaf 
edən boztorpaqdır: yovşanlı-efemeroid, yovşanlı-
efemeroid-şoranlıq, yovşanlı-dənli, nadir hallarda 
çox cüzi sahələrdə saxlanmış dənli və çayırlı çöllər. 
Otların arasında kərtənkələlər şütüyür, ilanlar 
sürünür. Haçanlarsa tısbağalar yaşasa da, indi gözə 
az dəyir. Quşlar dünyası çoxşaxəlidir: həşəratların 
arxasınca torağaylar, qızılı milçəkqapanlar, çəhrayı 
sığırçınlar şığıyır, qənimət axtaran yırtıcılar – çöl 
qartalları, müşgüllər, belibağlılar havada aramla 
süzürlər. İntensiv təsərrüfat mənimsəməsi və ov 
bildirçinin, bəzgəyin, dovdağın sayının kəskin 
ixtisarına gətirib çıxarsa da, onlar nadir quşlar 
deyil. Düzlərdə gəmiricilərə – sünbülqıranlara, 
çölsiçanlarına və digər kənd təsərrüfatı 
ziyanvericilərinə rast gəlmək mümkündür. 

Çay subasarlarında qovaq, söyüd tokoy-
pöhrəlikləri və doqquzdon, çaytikanı, itburnu 
kolluqları bitir. Əfsuslar, bir çox tokoyların artıq 
qırıb kökünü kəsmişlər. 

Yeraltı suların çıxış nöqtələrində və səthə 
yaxın yerlərində, yəni, adətən, çıxıntı konuslarının 
uclarının yaxınlığında, bataqlıqlar göllənir. 

Hal-hazırda dağətəyi ovalıqlarda mədəni 
landşaft hökmfərmadır. Burada buğda, şəkər 
çuğunduru, pambıq, tütün, yem bitkiləri, meyvə 
ağacları, tərəvəz becərirlər. 

Dağönü yerlər – Qırğızıstanın ikinci təbii 
mərtəbəsi təqribən 1 200-2 500 m hündürlükdə 
yerləşir. Dağönü zəncirləri dağiçi yarıqlarla ayrılır, 
bəzən bir-birinə paralel uzanır. Adətən, onların 
zirvələri yastı, ətəkləri sıldırım, eroziya şırımları 
ilə, yarğanlarla kəsik-kəsik olur və çayların 
ensiz vadiləri ilə çarpazlaşır. Tərkibi gildən, gilli 
torpaqdan, bəzən şoran qumluqdan, lyossdan, 
lyossşəkilli gilli torpaqdan ibarət olur, çox vaxt 
səthinə çoxlu iri qaya parçaları, qırmadaş səpələnir; 
bəzən qırmızı qumdaşına rəst gəlinir. Dağiçi 
yarıqlarda kaynozoy erasının ikinci hissəsinin 
geoloji dövrünün çay, göl və başqa çöküntüləri 
geniş yayılmışdır. 

Yayda temperatur bitişik dağətəyi ovalıqlara 
nisbətən yüksək olur. Qışlar daha sakit keçir. 
Yüksəkliklərdən və coğrafi mövqedən, habelə 
daxili yarıqların bağlılıq dərəcəsindən asılı olaraq 
atmosfer yağıntıları 250-600 mm civarındadır. 
Dağönü yerlərin yamaclarında, dağiçi yarıqlarda 
qrunt sularının çıxışına təsadüf olunur ki, bunlar 
da su təchizatında mühüm rol oynayır. Torpaq 
növlərindən burada boztorpaq, şabalıdı və boz-
qonur torpaqlar geniş yayılmışdır.  

Alçaq dağönü – efemeroid-yovşanlı 
yarımsəhradan ibarətdir. İlk yazda, qar əriyən kimi 
burada ağ krokuslar, qızılı quşsoğanı, sarı, qırmızı 
zanbaqlar çiçək açır, ancaq çox tezliklə, quraqlıq 
düşən kimi güllər solur, vegetasiyanı bitirir və hər 
şey bozarır. Yalnız dəngil-düngül yovşan kolları 
gözə dəyir. 
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Burada alçaqboylu seyrək ot-ələfli yovşanlı-
dənli yarımsəhraya da rast gəlmək olar. 

Çapların – sıldırımlı, adətən, şoranlıq gilli, 
giltorpaqlı, qumlu təpələrin səhralıq landşaftı 
özünəməxsusdur. Bu təpələr bəd torpaqların 
landşaftını xatırladır. Onlar ya tamamilə bitki 
örtüyündən məhrumdur, ya da ərkudə, ceyranotu, 
yovşan, tərəskən, şoranotu, cır moruq (efedra), 
nitrari kolluqları ilə örtülmüşdür. Fərqanə 
adırlarında – təpəli dağönü – çox vaxt püstə 
ağaclarına təsadüf etmək olar. 

Hündürdəki dağönü, adətən, çöllük olur. Cənub-
qərbdə bu, hündürotlu düzəngahlardır. Yazda onlar 
təzə-tər otla yaşıllaşır, çiçəkləyir, isti düşəndə isə 
bitkilər qonurlaşır, quruyur, gövdələri ağaclaşır. 
Şimalda narın çimli çöllüklər hökmfərmadır. Onlar 
müxtəlif dənli bitkilərlə zəngindir: şırımlı topal, 
ağot, keleriya, arpa, bəzən onlara çobanyastığı da 
qoşulur, kəklikotu və müxtəlif kolluqlar bitir. 

Alçaq dağönünün heyvanat aləmi də təxminən 
dağətəyi ovalıqlarda olduğu kimi, ancaq ələlxüsus, 
yüksəklik dağönünün kolluqlarında və çöllərində, 
zəngindir. Burada oxlu kirpiyə, tolay dovşana, 
dağkeçisinə (qarapaça), canavara, tülküyə, müxtəlif 
çölsiçanlarına, quşlardan isə keçəl kərkəsə rast 
gəlmək olar. 

Orta dağlıq ərazilər əsas silsilələrin 
yamaclarında, 1 800- 3 500 m hündürlükdə 
yerləşir. Bu yüksəklik qurşağın relyefi mürəkkəb 
xarakterlidir. Burada qədim, güclü surətdə dağılmış 
ünsürlərlə bahəm gənc süxurlara da təsadüf olunur. 
Qədim relyef müəyyən hündürlüyə qalxmış hamar 
səthi təcəssüm etdirir. Cavan relyef – çox böyük 
tərəddüdlü hündürlüklü, güclü surətdə parça-parça 
bölünmüş dağ silsilələridir. 

Bu qurşağın iqlim şəraiti nisbi mülayimdir. Orta 
iyul temperaturu 20`-dən 10` arasında, orta yanvar 
temperaturu -10`,-20` civarındadır. Yağıntıların 
həcmi yamacların küləklərə münasibətdə səmtindən 
asılı olaraq 400 mm-dən 1 000 mm-ə qədər dəyişir. 
Çox vaxt, xüsusilə, Daxil Tyan-Şan silsilələrində, 
həmçinin Alay və Türküstan silsilələrində havada 
rütubət çatışmazlığı duyulur. Dərələrin dibi ilə 
mənbəyini yüksək dağlıqdan götürən çaylar axır. 
Çayların çoxu orta dağlıq hündürlüyündə də 
başlanğıc götürür. Onlar yağış və qar ərintisi suları 
ilə qidalanırlar. Burada torpaqlar müxtəlifdir: 
dağlıq-şabalıdı torpaq, dağlıq qəhvəyi torpaq, 
dağlıq qaratorpaq, dağlıq-çəmənlik torpağı, dağlıq-
çəmənlik-çöllük torpağı, dağlıq meşə torpağı. Bu 
da hər şeydən öncə, fərqli rütubətləndirmə dərəcəsi 
ilə şərtlənir. 

Əsasən, bu qurşaqda çöllüklər, çəmənlik-
çöllüklər və çəmənliklər inkişaf etmişlər. 2 800- 
3100 m hündürlüyə qədər dərələrdə meşələr 
bitmişdir. Onlar seyrək meşələrdən və parktipli 
ağaclıqlardan ibarətdir.

Cənubi Qırğızıstanda, Fərqanə və Çatkal 
silsilələrinin yamaclarında qədərincə isti və 
nisbi rütubət var. 1 200 m-dən 2 200 m-ə qədər 
hündürlükdəki dağlıq-meşə tünd-qəhvəyi 
torpaqlarda qozluqlar bitmişdir. Burada qoz 
ağacları, yabanı alma, alça, armud, yabanı badam, 
Türküstan ağcaqayını ilə qonşu böyüyürlər. Kiçik 
meşələr isə adətən, ekzaxordadan, qarağacyarpaqlı 
albalıdan, yabanı badamdan, yemişandan, 
itburnudan ibarətdir.

Şimali Qırğızıstanda və Daxili Tyan-Şanda 1 
600-3 100 m hündürlükdə şam ağacı meşəlikləri 
geniş yayılmışdır. Cənubi Qırğızıstanda onlar 
qozluqlardan yuxarıda birmişdir. O meşələrdə 
torpaq dağlıq-meşə qonurdur. Bu meşələr Şrenk 
şam ağacından ibarətdir – digər növlərlə nisbətdə 
daha çox işıqsevər və rütubəti az tələb edən ağac 
növündən.

Qərbi Tyan-Şanda şam-ağ şam meşələri 
hökmfərmadır, Qırğızıstanın çox meşələrində 
isə ardıc bitir. Orta dağlıq hissənin yuxarılarında 
belə ardıclıqların boyu balacalaşır və iri ağaclar 
alçaqboylu cır ardıclıqlara çevrilir. Çöllərdə, 
çəmənlik-çöllüklərdə, meşələrdə çoxlu quru hava 
sevən kolluqlar, su üzərində başlarını əymiş topa-
topa tozağacı, söyüd, qovaq bitmişdir. 

Gah burada, gah orada dərənin üstünə 
sallanmış, ya da göyə qalxmış zirvəli, diş-diş uclu, 
sütunlu qranit, əhəngdaşı, qırmızı qumdaşı qayalar 
gözə dəyir. Qayaların səthləri mamırla ləkə-ləkə 
olmuşdur. Yarıqlarda ot, kol-kos, tənha, cılız, 
əyri-üyrü, dəngil-düngül şam ağacları, ardıclar 
bitmişdir.  

Cənub ekspozisiyasının yamaclarında, adətən, 
daş yığıntıları olur. Çox vaxt onlar bitki örtüyündən 
məhrumdur və daşlar xırda təkandan hərəkətə 
gəlir, ancaq dağlıq kserofitlər bitmiş kəsəkli dağ 
sinələrinə də rast gəlinir.  

Orta dağlıq yerlərin heyvanat aləmi digər 
yüksəkli qurşaqlarına nisbətdə daha zəngindir, çünki 
meşələrdə və bitişik çəmənliklərdə canlıların həyatı 
üçün daha əlverişli şərait var. Quşlardan burada: 
arıquşu, ötməquşu, silviya quşu, boz arıtutuan, 
Fərqanə knyaz quşu, qaratoyuq, ağacdələn, tənək 
quşu, çalbaş payızbülbülü, sığırçın, cövizqıran, 
alacadimdik, ardıc baltadimdiyi yaşayır. Qayalarda 
vəhşi göyərçinlər yuva qurur. Daşların arasında 
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qida axtaran dağ kəklikləri ora-bura qaçışır. Yırtıcı 
quşlar da qarşıya çıxır: bayquş, kor yapalaq, tərlan, 
qartal, müşgül, şahin (xırda quşları yeyən) və 
qışda bura gələn qırğı (iri quşları yeyən). Burada 
balaca saman tayacıqları yığan süzən quşu görmək 
olar. Xırda gəmiricilər çoxdur: çölsiçanları, meşə 
siçanları. Qozluqlarda Türküstan mişovulu olur. 
Qozları yeyib ağaclara böyük zərər vurur. Xırda 
quşların yumurtaları və ətcəbalaları yeməyi 
xoşlayan meşə süleysini görmək olar. Cüyür, əlik, 
porsuq, qaban, oxlu kirpi, tülkü, canavar, sincab, 
dələ növlərinə təsadüf edilir.   

Faunanı zənginləşdirmək və yem ehtiyatlarını 
tam qüvvəsi ilə istifadə etmək üçün şam meşələrinə 
Sibir siçovulu, teleut-dələ, qozluqlara isə yenot 
və amerikan su samuru gətirilmişdir. Onlar yerli 
mühitə yaxşı uyğunlaşmışlar.  

Orta dağlıq qurşağın örüşləri güclü surətdə 
işlədilir. Burada nəinki Qırğızıstanın, habelə 
Qazaxıstanın, Özbəkistanın və Tacikistanın 
kolxozlarının və sovxozlarının çoxsaylı sürüləri 
otarılır. Dağlıq səth əkinçilik üçün becərilməni 
məhdudlaşdırır, amma buna rəğmən, kiçik 
zəmilərdə taxıl və yem bitkiləri əkilir. Meşə 
sərvətləri də istifadə olunur. 

Yüksək dağlıq yerlər – Qırğızıstanın yuxarı 
təbii mərtəbəsidir – 3 500 m-dən çox hündürlükdə 
yerləşir. Təbiətin xüsusiyyətlərinə və təsərrüfatda 
roluna görə iki zona ayrılır: aşağı – dağlıq-çəmənlik 
və yuxarı qarlı-buzlaqlı.

Bu qurşağın aşağı zonasında orta dağlıqdakı 
kimi yamaclar, qayalar, daşlı si nələr var, tez-tez 
morenalara – buzlaqların sürüşməsindən qalan 
daş yığnaqlarına rast gəlinir. Yay soyuq keçir, orta 
iyul temperaturları 0`-dan – 10` arasında olur. Qış 
uzun sürür, yağıntı çox vaxt yayda da dənəvər 
qar şəklində düşür. Torpaq gücsüz, daşlı, dağlıq-
çəmənlik tipli, 8%-dən 15%-ə qədər çürüntülü, 
hərdən çimli-yarımtorflu (çürüntü 10-20%) olsa da, 
onların münbitliyi zəif istifadə olunur. Sərt təbiət 
şəraitinin ucbatından əkinçilik inkişaf etmir. Ən 
qiymətli örüşlər – rəngarəng dağlıq otlaqlar ayrı-
ayrı sahələrdə gözəl görünüşə malikdirlər. Aşağı 
sərhəddə çəmənlik-çöllük və çöllük yerlərə də rast 
gəlinir. Tez-tez bitki örtüyündən tamamən məhrum 
keçəl daşlı sinələr də qarşıya çıxır.  

Qayaların arasındakı otlaqlarda təkə və 
arxarların (dağ qoyunu) sürüləri otlayır. Onların 
ovuna qar bəbiri – irbis çıxır. Çox nadir hallarda 
olsa da, adi həmcinsindən dəfələrlə azğın qırmızı, 
yaxud dağ canavarı təsadüf olur. Hərdən ayı da bura 

baş çəkir. Ancaq onu yüksək dağlıq heyvanı saymaq 
olnmaz, çünki çox vaxt orta dağlıq meşələrində 
rast gəlinir. Çəmənliklərdə və çöllüklərdə çoxlu 
gəmiricilər şütüyür – örüşlərə böyük ziyan 
vuran yüksək dağlıq nazikkəllə çölsiçanları və 
s. Burada marmotlar da var. Quşlar aləmi çox 
özünəməxsusdur. Səciyyəvi nümayəndələr – 
bağtorağayı, dağ dolaşası, qızılca qarğa, buynuzlu 
torağay, toğluaparan, hər cürə leş yediyinə görə 
dağların sanitarı adlandırılan yırtıcı keçəl kərkəs, 
berkut, yaxud ovçuların arzuladığı dağ hindtoyuğu 
– ular.    

Yay otlaqları – cayloolar zəngin ot-ələfi, yaxşı 
suvatları, zəhlətökən həşəratın olmamağı ilə yüksək 
dəyərləndirilir.

Qarlı-buzlu zonada il boyu orta temperatur 
0`dən aşağıdır, ancaq yayda günəşli havada hətta 
gündən qaralmaq olar, hərçənd, kölgədə soyuqdur.    

Dağların beli, zirvələr, aşırımlar, buzlu qayalar, 
üstü açılmış daşlı yamaclar, qəmbər yığnaqları, 
buzlaşmış camlar, çox vaxt soyuq, zümrüdü rəngli 
su dolmuş çökəkliklər, əbədi qarlar, dənəvər qarlı 
buzlar (firn), buzlaqlar – bu zonanın ümumi 
landşaftı belə mənzərə yaradır. Yalnız dağlıq 
çəmənlərlə sərhəddə, qayaların daldalanacağında, 
iri daşların arasında kasad örtüklü xırda bitkili 
sahəciklər tapmaq olar. İntəhası, 4 200 m-dən 
yuxarı hündürlükdə heç onlara da təsadüf etmək 
mümkünat xaricindədir – bitkilər yoxdur. Burada 
bakteriyalar, təkhüceyrəli yaşıl, göy-yaşıl, diatom 
yosunlar, ən ibtidai mikroskopik göbələklər 
dünyası hakimdir. Bəzən qarın üstündə qanlı 
ləkələr nəzərə çarpır – qar sferellası yosunlarının 
toplaşdığı nöqtələr.  

Qırğızıstanın təbiət ehtiyatları zəngin 
və rəngarəngdir. Ancaq onların daha planlı 
istifadəsi, qorunması və artırılması üçün çox işlər 
görülməlidir. İndi respublikada bir sıra qoruqluq 
və mühafizə olunan bölgələr var. Qırğızıstanın 
ən böyük qoruğu – İssık-Kul 600 min ha-dan 
artıq sahəni tutur. Ora gölün özü və 2 km-lik 
sahil zolağı, habelə Terskey-Alatau-Cetıoquz və 
Teploklyuçinsk yamaclarında iki sahə daxildir. 
Göl su quşlarının kütləvi qışlama məkanıdır. Qu 
quşlarından və qazlardan başqa bura cürəbəcürə 
ördəklər uçub gəlir: qırmızıburun dalğıc, kəkilli 
qara ördək, pazdimdik və b. Sahildə büldürük 
– səhra quşu yuva qurub qışlayır. Dağların 
ətəklərində cüyür, əlik, təkə, qırqovul və 
Tyan-Şan dağlarının heyvanat şahlığının digər 
nümayəndəlirinə rast gəlmək olar. 
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Uca dağa yandan bax, zirvəsinə qalxma,
Yaxşı adam haqqında uzaqdan eşit, yaxınına getmə

(yaxınlıqda onlar əhəmiyyətlərini itirirlər).
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QIRĞIZ XALQININ 
TARİXİ

V
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Qırğız xalqının tarixi həmişə məndə sual 
doğurur: necə olur ki, tarixin azman kataklizmləri 
qarşısında, qüdrətli qonşuların əhatəsində balaca 
bir xalq öz milliliyini, əzəli mədəniyyətini, adət-
ənənələrini qoruya bilmişdir? Çoxəsrlik tariximizi 
təhlil edərkən bir fikrə gəlirəm ki, xalqımız 
yuxarılardan ona verilmiş hansısa ruhun gücünə 
malikdir. Bəlkə də ən kritik məqamlarda onu tam 
tələfatdan təbiət özü qorumuşdur: torpaq, Ala-
Toonun yüksək qarlı silsilələri, dərin dərələr, 
coşğun çaylar, dağ gölləri və Səxavətli Manasın 
ruhu. 

Təəccüblüsü odur ki, müstəqillik uğrunda 
qırğızlarla bərabər bir çox azsaylı xalqlar da 
mübarizə aparmışlar, amma bu millətlər artıq 
yoxdurlar, yalnız tarixdə quru adları qalmışdır. 
Ulularımız nahaq yerə deməyiblər ki: “Min 
dəfə ölüb-dirilməklə indiki günümüzə çatdıq” 
Amansız qırğınlar dövrü də olmuşdu, qırğızların 
kütləvi şəkildə məhv edildikləri zaman da, amma 
onlar, sanki küldən yaranmmış simurğ quşu 
kimi, yenə doğulurdular. Qırğızlar əcdadların 
ruhları ilə, Allahla ünsiyyətdə olarkən aralarında 
sanki vasitəçi olan Manasın adına and içirmişlər. 
Qırğızların qeyri-adiliyi ondadır ki, onlar özlərini 
elə beləcə millət kimi saxlamayıblar, üstəlik bu gün 
dövlətçiliklərinə də malikdirlər, münbit, bərəkətli 
torpaqda, gözəl dağların, çiçəklənən hündür dağ 
çəmənliklərinin  əhatəsində yaşayırlar. Düşünürəm 
ki, çağdaş qırğızların Mərkəzi Asiyanın ən inkişaf 
etmiş xalqlarından biri olması faktı heç də təsadüfi 
hadisələr qovuşuğu deyil, qanunauyğunluqdur. 

Çinə səfərimizi xatırladım. Qırğızıstanın o 
zamankı xarici işlər naziri Murad İmanəliyev mənə 
danışdı ki, çinlilər qırğızları “tsziqa” adlandırırlar, 
bu da tərcümədə “xoşbəxt xalq” mənasını verir. 
Üstəlik, bu isim çinlilərdə lap qədim zamanlardan, 
belə desək, qonşuluğumuzun ilk günlərindən 
mövcuddur. Etiraf edirəm ki, yaxşı mənada 
heyrətimi gizlədə bilmədim, çünki bu, mənim 
xalqımı nə dərəcədə dəqiq xarakterizə edirdi. Bizi 
xoşbəxt xalq adlandıran qonşumuz Çin xalqı necə 
də düzünü söyləyir!

 Qırğızlar artıq ona görə xoşbəxtdirlər ki, 
müxtəlif imperiyaların təzyiqinə, totalitar  rejimə, 

müharibənin dəhşətli gilyotininə, repressiyalara 
baxmayaraq, xeyirxahlıq, halına acımaq və 
həssaslığını qoruyub saxlayıban sağ qalmışlar. 
Bizim millətin dəyəri ondadır ki, qəlbində qəzəb, 
amansızliq və eqoizm yoxdur. Və o xalqın ki, 
qəlbində nifrət yoxdur, insanpərvərlik var, – o, 
vaqiən, xoşbəxtdir. Bəlkə də niyyətin təmizliyi, 
xüsusi qəlb dincliyi və mehribanlıq bizim xalqımıza 
böyük dünya xalqları ailəsi arasında özünün layiqli 
yerini tutmağa rəvac vermişdir. Məgər Yer kürəsinin 
cənnətməkan guşəsində yaşamaq xoşbəxtlik 
deyilmi? Məgər sevib-sevilmək, uşaq böyütmək 
və müxtəlif millətlərlə yanaşı çalışıb onlarla birgə 
yurdunu və dəstorxonunu, sevincini və kədərini 
bölmək xoşbəxtlik deyilmi? Məgər əcdadlarımızın 
ciddi-cəhdlə can atdığı və tarixi rubikonu aşaraq 
çoxdan gözlənilən müstəqilliyi əldə etmək, ciyər 
dolusu təmiz azadlıq havasını udmaq, köçəri 
millətdən böyük intellektual imkanları olan xalqa 
çevrilmək xoşbəxtlik deyilmi?

Həqiqi tariximiz haqqında son söz hələ 
deyilməmişdir. Amma yaxın keçmişimizə nəzər 
salmalıyıq, kimliyimizi, haradan gəldiyimizi və hara 
gedəcəyimizi müəyyənləşdirməliyik. İnsan anadan 
olanda onun doğum haqqında şəhadətnaməsinə 
yalnız adı, doğulduğu tarixi və məkan qeyd edilir, 
təbii ki, onun nəyə görə doğulduğu qeyd olunmur. 
Sonradan bizim hər birimiz öz həyat yolumuzda 
doğuluşumuzun məqsədini sübut edirik. Xalq da 
eynən belə bütün tarixi boyu öz milli doğuluşunun 
qayəsini dünyaya sübut edərək müəyyən iz qoyur. 
Əlbəttə, çox istərdik ki, qırğız tarixinin bütün dərin 
sirlərini öyrənək. Bizim keçmişimiz sanki qapımızı 
döyərək bizə gələcəkdə zəruri olacaq ruh, ilham, 
güc, əminlik verməklə özünü xatırladır.

Akademik V.V.Bartold yazırdı ki: “Tyan-Şan-
Alay massivini arxada qoymaq olmazdı, Şərqlə 
Qərbi qovuşduran yolu onun başına dolanmaqla 
salmaq olmazdı”.  Ona Makedoniyalı İsgəndər 
(e.ə. IV əsr) sahib olmaq istədi, ona Li Quan-
linin (e.ə. 104-99-ci illər) başçılığı altında U Di 
çinli döyüşçülər hücum etdilər. Onu Uzaq Şərqin 
orduları Sudinfan və Van Çjen-syan (e. 654 və 748-
ci illəri) qismən zəbt etdilər. Onu Teymur (XIV əsr) 
və qərbdən gələn Kokand xanları (XIX əsr) işğal 
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etdilər. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Tyan-Şan 
və Alayın dağ vadilərində daima Orta Asiya əsas 
çay sistemlərini qidalandıran dağlarının buzlaqları 
kimi tükənməz qüvvələr gizlənmişdir”. Lakin 
xoşbəxtlikdən, əcdadlarımız gözəl qırğız torpağını 
qoruyub mühafizə edə bildilər. 

Fəxarət hissi keçirirəm ki, həqiqətən də 
“Qırğızıstan – bizim ümumi evimizdir” şüarı 
bu gün, sadəcə, gözəl deyilmiş sözlər deyil, 
günümüzün reallığıdır. Həqiqətən də, bu öz 
görkəmində inşa edilmiş və orada məskunlaşmış 
hər bir kəs tərəfindən yaşayış məskəninə çevrilmiş, 
adı böyük hərflə başlayan Evdir. İndi bu ümumi 
evimizin tikintisinə kimin daha çox qüvvə sərf 
etdiyini müəyyən etmək çətindir, amma bir şey 
aydındır ki, müasir Qırğızıstan – respublikanın 
vahid xalqını təcəssüm etdirən bütün millətlərin 
birləşərək əmək sərf etdiyi işin nəticəsidir. 

Tariximiz bundan sonra da bizə ilham, güc və 
inam verəcəkdir. İlk qırğız tarixçisivə maarifçisi 
Osmonalı Sıdık uulu özü özünə sual vermişdi: 
“Tarixi bilmək nəyə gərəkdir?” Özü də tarixin 
öyrənilməsinin zəruriliyini aşağıdakı kimi açmışdı: 
“Hərarətli qəlblə Vətənini sevən igidlər öz 
xalqlarının tarixini bilməlidirlər. Tarix – ən zəruri 
elmlərdən biridir”. Əsas odur ki, bütün tarixi boyu 
qırğız xalqı heç bir zaman öz zehnini, müdrikliyini 
və milli mənəviyyatını itirməmişdir. 

Gələcəkdə səhv etməmək üçün keçmişi 
bilmək lazımdır. Gedilmiş yolu dərk etmək üçün 
ötənlərə nəzər salmaq gərəkdir. Mənəvi “hücum” 
gəldiyi zaman ruhən bu günə bağlı olmaq naminə 
də keçmişi öyrənmək zəruridir. Beləliklə, keçmiş 
haqqında söz deməyin zamanı gəldi. Aşağıda 
tariximizin əsas qollarını şərti olaraq yeddi dövrə 
bölərək onların üzərində dayanmaq istəyirəm. 
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 E.Ə. III-I əsrlər. Millətin yaranma dövrü 

Hələ ötən əsrin əvvəllərində akademik 
V.V.Bartold yazırdı ki: “Qırğızlar Orta Asiyanın 
qədim xalqları sırasındandır. Orta Asiyada hal-
hazırda yaşayan xalqlardan, güman, elə bir digər 
xalq adı yoxdur ki, ona bu qədər qədimdən tarixi 
abidələrdə rast gəlinsin”. Məhz bu amil də elə bizim 
doğma torpağımızın əski qırğız məkanı olmasına 
daha bir parlaq sübutdur.

Qırğızlar xalqın tarixin bütün mümkün 
kataklizmləri ilə, müharibələrlə və əziyyət-
məşəqqətləri ilə “dolu” kifayət qədər çətin yol 
keçmişlər. Bu yolda nə qədər gur çaylardan, sıra 
dağlardan, qızmar səhralardan keçib getmək lazım 
olub! Lap əzəli çağlarda Monqolustandakı Qırğız-
Nur gölünün sahillərində millətin rüşeymlərinin 
yaranma zamanında da, Yenisey çayının 
sahillərindəki böyük qırğız xaqanlığının dövründə 
də, Sayan dağlarının ətəklərində də, bugünkü 
bərəkətli Ala-Too torpağında da, Allah şahiddir 
ki, nə qədər itkilər və sitəm, zülm olmuşdur. Xalq 
folklorundan gətirilən bu misal köçəri-qırğızların 
həyatının nə qədər ağır olduğunu təsdiq edir:

Dağların yamacında elə bir 
Tozağacı taparsanmı, 
Qırğızın baltası ora dəyməsin?! 
Varmı görən, elə yarğan, dərə 
Qovğalarda başın qoymuş,
Neçə qırğız orda yatmasın?! 

 Çin tarixçisi Sıma Tsyan (e.ə. 145-86-cı 
illər) özünün “Şi tszı” (“Tarixi salnamələr”) əsərində 
xəbər verir ki, e.ə. 201-ci ildə hunnların hökmdarı 
şanyuy Mode qonşuluqdakı şimal və şimal-qərb 
əraziləri zəbt etməyə yollandı. Bu yürüşdə o, bir 
neçə müstəqil tayfanı – qyanqunları, dinlinləri, 
sinliləri özünə tabe etdirdi. Alimlər tərəfindən tam 
sübut edilmişdir ki, çinlilərin qanqun (qequn, tsiqu, 
kiqu və başqa variantlar) adlandırdıqları – qədim 
qırğızlar imiş. Bu məlumatlar “qırğız” etnoniminin 
ilk dəfə adının çəkilməsi kimi Qırğızıstanın 
tarixində və tarix elmində mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. 

Bu məlumatlara əsasən təsdiqləmək olar 
ki, artıq e.ə. III əsrdə qırğızların öz torpaqları 
olmuşdur. Beləliklə, “qırğız” etnonimi türk kökü 

olan çağdaş xalq adlarının arasında ən qədimidir. 
Türk etnonimləri “türkmən”, “özbək”, “qazax”, 
“uyğur”, “tatar”, “başqırd” və başqaları çox gec 
yaranmışdır. 

Amerikalı diplomat və alim Kannen Katisner 
özünün “Dünya dilləri” kitabında yazırdı ki: 
“Hərgah aşkara çıxarılmış 2 000 illik yaşa malik 
yazılı tarixi abidələrə əsasən nəticə çıxarsaq, 
bir məsələ aydın olur: ən qədim türk xalqı – 
qırğızlardır”. Əlbəttə ki, türklərin bizim torpağımızı 
“Ata Məkan” adlandırmağı təsadüfi deyildir. 

  “Hələ e.ə. 201-ci ildə qırğız tayfaları 
müasir Qərbi Monqolustanın və Şərqi Türküstanın 
ərazisində səpələnmişdilər və artıq e.ə. III əsrdən 
başlayaraq qırğızların qərb qolu – tarixi ədəbiyyatda 
daha çox usunlar kimi tanınan uyşunlar Orta 
Asiyada sak tayfalarını sıxışdırır. Şimal qırğızları 
isə Sayan arxasına, Yeniseyə tərəf gedirlər”. Bunu 
başqa bir mənbə sübut edir.

Qırğızların əski tarixinin ən əzəli mərhələsi 
tapmacaların tapmacası olaraq qalmaqdadır. 
Bəs qırğızlar e.ə. 201-ci ildə onlar haqqında Çin 
salnamələrində ilk qeydlər olan zaman harada 
məskən salmışdılar? Bu barədə çoxlu müxtəlif 
fikirlər hələ də qalmaqdadır. Qırğızların qədim 
məkanı kimi Şərqi Tyan-Şandakı Boro-Xoro sıra 
dağlarını, Şimal-Qərbi Monqolustandakı Qırğız-
Nur gölü bölgəsini, eləcə də Şərqi Türküstanı və 
Tyan-Şanı göstərirlər. Sonuncu varianta, məs., rus 
şərqşünaslığının banisi N.Biçurin də tərəfdar idi. O 
hesab edirdi ki, məhz bu qədim bölgə sonradan ora 
köç etməmiş, burada əvvəldən yaşamış qırğızların 
vətəni sayıla bilər. 

Tan Şuya görə, qədim qırğızlar “sərt qayda-
qanun və adət-ənənəyə riayət edən xalqdır. 
Onlar qürurlu və möhkəmdirlər. Müharibədə ox-
kaman və bayraq istifadə edirlər. Atlılar əllərini 
və ayaqlarını taxta qalxanlarla örtürlər, üstəlik, 
çiyinlərinə də girdə qalxancıqlar taxırdılar ki, 
onları ox ucluqlarından və qılınclardan qorusun. 
Onların qanunları çox sərtdir. Döyüşdən qabaq 
özünü itirb qorxaqlıq göstərənin, elçi vəzifəsini 
yerinə yetirməyənin, hökmdara ağılsız məsləhət 
verənin, eləcə də oğurluq edənin boynunun 
vurulması haqda hökm çıxarılır. Hərgah oğrunun 
atası vardısa, onun kəlləsini atasının boynuna 
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asırlar, o ölənəcən bu yükü daşımalıdır”. Sözsüz ki, 
bu, qəddarlıq idi, amma qırğızlar tərbiyə naminə və 
millətin namusunun qorunması üçün bu cür zalım 
qanunlara əl atmalı olurdular, çünki o zamanın 
gerçəkliyi özü çox amansız idi.  

 Mezolit, neolit və eneolit dövrlərində 
Qırğızıstanda artıq mütəşəkkil insan cəmiyyətləri 
mövcud idi. Tarixnəvislər epoxadan epoxaya həyat, 
məişət, mədəniyyət və insanın həyat fəaliyyətinin 
üsullarının təkamülünü izləyirlər. Yaşamaq uğrunda 
birgə mübarizə aparan 5-6 nəfərlik kiçik qruplardan 
tutmuş daha da böyük kollektivlərin yaradılmasına 
qədər təkamülün mərhələlərini aydınlaşdırırlar.

 Müvafiq olaraq Qırğızıstanda e.ə. II 
minillikdə başlanmış bürünc dövründə alimlər 
iki tipik mədəniyyət ayırırlar: andronov dövrü 
(Krasnodar diyarının Açinsk yaxınlığındakı 
Andronovo kəndinin adı ilə əlaqədar) və çust 
(Namanqan vilayətinin Çust qəsəbəsinin adı ilə 
əlaqədar). Onlardan birincisi daha çox çoban-
əkinçilik tipli təsərrüfatla, ikincisi isə Fərqanə 
vadisinin vahələrində və çay vadilərində oturaq 
əkinçiliklə bağlı idi. 

 Andronovçular yarımköçəri həyat sürərək 
maldarlıqla məşğul olan ilklərdən idilər.

Eramızdan əvvəl I minilliyin birinci yarısında 
Qırğızıstan ərazisi sak, usun və hunn tayfalarının 
təsiri altında idi. E.ə. I minilliyin sonunda 
Qırğızıstan ərazisində iki dövlət birləşməsi əmələ 
gəldi: Tyan-Şanda köçəri Usun və Fərqanədə oturaq 
həyat sürən əkinçi Davan. Hələ e.ə. I minillikdə 
torpaqlarının dağönü və şərq hissəsinin müasir 
Qırğızıstanın ərazisi olan Fərqanə vadisində inkişaf 
etmiş oturaq həyat sürən əkinçi mədəniyyətli dövlət 
yaranmışdı. Bu dövlətin tarixi min ildən artıq olsa 
da, yazılı abidələrdə onun haqqında məlumata 
yalnız e.ə II-I əsrlərə aid dövrdən bu yana rast 
gəlinir. Çin xronikalarında Fərqanə dövlətinin adı 
Davan (Daban) çarlığı kimi qeyd edilir. Qədim 
türk dilindən tərcümədə “Fərqanə” və “Davan” 
sözlərinin mənası “çox gözəl, əsrarəngsiz məkan” 
mənasını verir. Farslar o dövləti “Soq”, çinlilər isə 
“Polono” adlandırırdılar. 

 E.ə. II minillikdə Fərqanə – təsərrüfatının 
sahələri inkişaf etmiş güclü dövlət idi. Onun 
iqtisadiyyatının əsasını suvarılan əkinçilik təşkil 
edirdi. Fərqanənin paytaxtı Ərşi şəhəri idi. 
Alimlərin fikrinə görə, Şərqi Fərqanədə yarım 
milyon, Çin mənbələrinə görə isə 300 minə 
yaxın əhali yaşayırdı. Antropoloji araşdırmaların 
nəticəsinə görə, oranın əhalisi avropoidlər idi: 
göz yuvaları dərində yerləşirdi və top saqqalları 
vardı. Biçurinin yazdığına görə, qırğızların hunn 
dövründə qəbilə halında toplumları, birincisi, 
hunnlarla və syanbilərlə, ikincisi, dinlinlərlə, 
üçüncüsü, usunlarla yaxın qarşılıqlı münasibətlərdə 

inkişaf edirdilər. Eramızdan əvvəl III əsrdə 
sak tayfaları müstəqilliklərini qorumaq üçün 
Əhəmənilər dövlətinə qarşı mübarizə apararaq 
qəbilə birləşmələri yaratdılar. Artıq o zaman 
sakların mədəniyyəti birinci hesab edilirdi, lakin 
onların mədəniyyətində skiflərlə oxşarlıq çox idi. 
Onların bəzək əşyalarının üslubu skif-Sibir bəzək 
əşyalarını (heyvanların təsviri) xatırladırdı, daha 
doğrusu, orada ellinizm ruhu duyulurdu. Eyni 
zamanda, Çin tarixçilərinin təsdiqlədiyi kimi, e.ə. 
III minilliyin sonlarında “qırğızların knyazlıqları” 
mövcud idi. O dövrün əhəmiyyət kəsb edən bir 
neçə rəsminin yığıldığı yerlər Saymalı-Daş qədim 
yaşayış məskənində, Talas, Alay, Kətmən-Tübinsk 
vadilərində və Çolpon-Atı şəhər bölgəsində aşkara 
çıxarılmışdır. 

E.ə. II əsrdə usunlar sakları darmadağın 
etdilər və onların ərazisinin xarabazarlıqlarında öz 
dövlətçiliyini qurdular. Çin salnaməsinə əsasən, 
qırğızlar hündür boyları, kürən saçları, al yanaqları 
və mavi gözləri ilə seçilirdilər. Onların niqtində türk 
sözlərinə rast gəlinirdi. N.V.Küner qırğızları belə 
təsvir edir: “...vücudlarına görə hamısı hündür və 
yekəpərdirlər, qırmızı saçları və yaşılımtıl gözləri 
vardır”. Qədim dövrün qayaüstü rəsmlərinə əsasən 
demək olar ki, usunlar atları çox sevərmişlər. Oş 
şəhəri və Aravan kəndinin yaxınlığında indinin 
özündə də “səma atları”nın təsvirlərinə rast gəlmək 
olar. Ayrı-ayrı alimlərin fərziyyələrinə görə, 
usunların qədim dövlətinin paytaxt şəhərlərindən 
biri olan Çiqu İssık-Kul gölünün cənub-şərq 
sahilində yerləşirmiş. Bu yaxınlarda “İPV News” 
şirkətinin çəkiliş qrupunun nümayəndələri İssık-
Kul gölünün dərinliklərində ərəb mənşəli gümüş 
sikkələr, firuzədən bəzək əşyaları, sak və usunların 
dövrünə aid saxsı məmulatların parçalarını tapdılar. 
A.N.Bernştamın sözlərini burada söyləmək yerinə 
düşər: “Əgər lap qədim zamanda qırğızların vilayəti 
siyasi cəhətdən alan ölkə idisə, mədəni cəhətdən 
verən idi”. 

Qırğızlar və usunlar eyni kökə malik idilər. 
Tədqiqatçı A.N.Aristovun fikrinə görə, usunların 
əsil adı, hər halda, “qırğız” olmuşdur. N.Y.Biçurin 
(İakinf) türklərin ənənələrini “Orta Asiyada qədim 
dövrdə yaşamış xalqlar haqqında” kitabında 
təsvirini verərək, qeyd edir: “Onların cinayət 
məcəlləsinə görə: üsyan, xəyanət, qətl, kiminsə 
arvadı ilə zina, dolaşıq düşən atın qaçırdılması 
ölüm hökmü ilə cəzalandırılırdı.  Baharda və yayda 
rəhmətə gedənləri çiçəklər açılan məqamda dəfn 
edirdilər; payızda və qışda dünyasını dəyişənləri 
ağacda yarpaqlar saralmağa və xəzələ dönməyə 
başlayanda dəfn edərdilər. Doğmaları – şəxsin vəfat 
etdiyi gün, eləcə də dəfn edildiyi gün qurban təklif 
edər, atda çapar və sifətlərini çərtərdilər. Ruhlara və 
cadugərlərə inanırdılar.  Müharibədə ölməyi şərəf, 
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xəstəlikdən ölməyi rüsvayi-cahan olmaq hesab 
edərdilər...”. Qədim qırğızlar çöllük əhli idilər. 
onlar köçəri həyat sürür, maldarlıqla məşğul olur 
və rahat surətdə köç edərdilər. Eramızın II əsrində 
qədim qırğız etnosu iki yerə ayrıldı: şərqi (Yenisey) 
və qərbi (Altay) qırğızlara.

Usunların malik olduqları ərazi Tyan-Şandan 
Yeddisuya qədəf uzanırdı. Hakimiyyət usun 
çarına mənsub idi və nəsillikcə keçirdi. Usunlar 
hərbi sənətə çox gözəl yiyələnmişdilər və təbii 
ki, öz düşmənlərində qorxu, bəzən də hörmət 
hissi yaradırdılar. Usun dövləti özünün ən güclü 
dövründə şərqi və şimal-şərqi Yenisey qırğızları ilə 
əlaqə saxlayırdı.

 Bürünc və dəmir dövrü Qırğızıstana unikal 
abidə qoyub getdi – dünyanın ən böyük petroqliflər 
qalereyası. Daşlar üzərinə yonulmuş təsvirlər o 
dövrün insanlarının həyatı, məişəti və inancları 
barədə təsəvvür yaradır. Saymalı-Daş da alimlərə 
az tapmaca verməmişdir: onlar burada, daşda təsvir 
edilən səhnələrin dünya xalqları mifologiyasında, 
ilk növbədə hind-iranlılarda analoqunu axtarırlar, 
indi şəkillərin çoxusu artıq öz “səs”ini əldə 
etmişdir və insanların sərt daşları yonarkən nələr 
barədə düşündüklərini söyləyə bilərlər. Amma bu 
Saymalı-Daşda artıq mağaranın özünə aid daha bir 
tapmaca da vardır: insanlar nəyə görə məhz buranı, 
ilin on ayını qarlarla vadidən ayrılmış məkanı inanc 
yeri kimi seçibmişlər?

 Dəmir dövründə Qırğızıstan ərazisində 
sak və çust tayfaları yaranır. Onlarda dövlətçilik 
meydana gəlir – sakların (e.ə. VIII-VII əsrlər) və 
sonra Qırğızıstanın şimalında, Davan və Fərqanə 
vadisində usunların (e.ə. II əsr) dövləti yaranır.

 Mərkəzi Asiya xalqlarının tarixinin ən 
parlaq səhifələrindən biri e.ə. II əsrdə Mərkəzi 
Asiyada və onun ətrafındakı çöllük ərazilərdə böyük 
köçəri imperiyası yaratmış hunnların (qunnların) 
etnosu ilə sıx bağlıdır. Bu imperiyanın gücünü o 
fakt sübut edir ki, 60 il ərzində, e.ə. II əsrdə Çin 
sülaləsi Xan ondan asılı vəziyyətdə olmuşdur. 
Hunnların çiçəkləndiyi dövrdə qırğızlar, dinlinlər, 
usunlar və başqa hunnlara qohum tayfalar birlikləri 
hunn dövlətinin tərkibinə daxil idilər ki, bu da 
müəyyən mənada həmin xalqların siyasi və dövlət 
idarəçiliyi təcrübəsinin artması ilə nəticələnmişdi.  
Bundan əlavə, etnoslararası dil, dini, etnomədəni 
kontaktlar prosesləri fəal surətdə genişlənirdi. Bu, 
sonrakı tarixi ümumiliyin dərinləşməsinə səbəb 
oldu.

 Abidələr sübut edir ki, hunnlar (Avropaya 
b.e. IV-V əsrlərində gəlmiş hunnların bir hissəsini 
avropalılar qunnlar adlandırırdılar) qohum türkdilli 

xalqların ümumi uluları olmuşlar. Türk xalqlarının 
ümumtarixi dövlətçiliyinin əsasını məhz hunnlar 
qoymuşlar. Buna görə də, bəzi ayrı-ayrı alimlərin 
güman etdikləri kimi, hunnları yalnız bəzi müasir 
türk xalqlarının əcdadları hesab etmək düzgün 
olmazdı: hunnların mədəniyyəti, adət-ənənələri, 
siyasi təcrübəsi bütün türk tayfalarına çox böyük 
təsir göstərmişdir. 

E.ə. I əsr onunla yaddaqalan oldu ki, hunn 
tayfasının parlaq nümayəndəsi Mode-Şanyuy 26 
dövləti zəbt etdi və hunnlar tərəfindən istila olunmış 
ərazi sonrakı türk xalqlarının yaranacağı ən qədim 
köçəri imperiyalarının ocağı oldu. Monqolustanın 
şimal-qərbindən Çjunqariyaya qədər Mode-
Şanyuy imperiyası uzanırdı. Qoçaq köçərilərin,  
hunnların hücumlarından qorunmaq üçün Böyük 
Çin səddinin inşasına başlanıldı.  Yalnız e.ə. 556-cı 
ildə hunn imperiyasının süqutundan sonra qırğızlar 
azadlıq əldə edə bildilər. Sonradan Monqolustan 
ərazisində qazıntılar zamanı yalnız qırğızlara xas 
milli ornamentli şırdak, eləcə də digər məişət 
əşyaları tapılmışdı ki, bunlar da qırğızların hunn 
mədəniyyətinin birbaşa varisləri olduğunu təsdiq 
edir. Hunnların mədəniyyəti qırğız, türk, türgəş və 
uyğur xaqanlıqlarına keçdi.

  Hunnların tayfalarını birləşdirən müəssisin 
adı tarixə bəlli deyildir. Çin mənbələrində adı 
çəkilən ilk hunn hökmdarının adı isə Touman 
kimi səslənir (qırğızca Tümön). O, şanyuy titulu 
daşıyırdı. Yazılı abidələrə əsasən, hunnlar şanyuy 
Toumanın  hakimiyyəti dövründə güclü dunhu və 
yueçji tayfalarının (təqribən e.ə. III əsrin sonuncu 
rübü) ərazilərinə sahib idilər.

 “Qırğız” etnonimini tərkib hissələrinə 
parçalayaraq, linqvistik və onomastik tədqiqat 
metodikasını tətbiq edib, sözün mənşəyinə və 
traktovkasına dair ən müxtəlif variantlar gətirirlər. 
Bəzilərini sadalayaq.

1. Qırk + yüz – (qırk jüz). V.Radlov. 
2. Qırk + ər – (qırk kişi). Əhməd Тоqan.
3. Qara + qız – (qarasaçlı xalq). D.Аytmuradov.
4. Qırquu – (qırk + cəm halının suffiksi ız). 

K.Petrov.
5. Qırk + оğuz – (qırx oğuz, daha dəqiqi, 

cənub, yaxud qərb oğuzları). N.Baskakov.
6. Qırğın-Qırğıt-Qırğız – (ağüzlü, göygöz 

xalq). А.Kononov.
7. Qırğız-Qırılqıs – (məhv edilməyən, yenidən 

doğulan, daimi, məğlubedilməz). А.Оmurkulov.
8. Kırk uuz – (qırx uuz, daha dəqiqi, Uuz 

xanın qırx oğlunun nəsilləri) “Manas” dastanının 
“Jaysan” variantı üzrə. Sonuncu interpretasiya 
mənim üçün hamıdan inandırıcı oldu.
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B.E. VI-VIII əsrləri. Türk və uyğur xaqanlığı dövrü

Eramızın 552-ci ilindən 744-cü ilinə 
qədərki dövrü bütün Mərkəzi Asiya ərazisi Türk 
xaqanlığının təsiri altında idi. Həmin dövr Türk 
xaqanlığının çiçəklənmə dövrü olmuşdu. “Türk”, 
“türküt”, “türkut” (Çin transkipsiyasında “tutszie”) 
etnonimlərinə ilk dəfə 546-cı il Çin salnamələrində 
rast gəlinir. Bu ad altında soqdlar, farslar və 
bizanslar çöllüklərin nəhayətsizliklərinin yeni 
sahiblərini adlandırdılar. Xalqın özünün özünə 
verdiyi isim isə, runa yazılarına görə, “güclü”, 
“sabit”, “məğlubedilməz” mənalarını ifadə edir. 
Digər tərəfdən, termin etnik mənadan daha çox 
sosial məna daşıyırdı, belə ki, əzəldən bu ad yalnız 
hərbi aristokratların nümayəndələrinə aid edilirdi. 
Zaman keçdikcə bu ad nəinki hərbi kübarların 
rəhbərliyi altındakı tayfanı, eləcə də onların 
tabeliyində olan xalqları da bildirməyə başladı.

Türk tayfaları, özlərini əfsanəvi dişi canavarın 
oğlu Aşinin şəcərəsinin uluları hesab edən 
hunların tərkibində IV-V əsrlərdə yaranmışdı. 
Aşin sülbündən İstəmi-xaqan Yeddisuyu və Orta 
Asiyanı ram etdi. Köçəri-türklər İstəmi-xaqanın 
başçılığı altında qərbdə İtilə (Volqa) qədər gedib 
çıxdılar. Çinin şimal hissəsi (Tsi və Çjou dövlətləri) 
isə Mukan-xaqanın hakimiyyəti altına düşdü. Ayrı-
ayrı tarixçilərin fikrinə görə, qırğızlar hələ VI 
əsrin ikinci yarısı-VII əsrin əvvəlində oğuzlardan 
ayrılmış və Altayın şimalına köçmüşlər. Bu vaxta 
qədər isə onlar oğuzlarla birgə Türk xaqanlığının 
tərkibinə daxil idilər. 

Türk xaqanlığı Bizansla ittifaqda Böyük İpək 
yolunun ələ keçirilməsi uğrunda İran əleyhinə 
müharibə aparırdı. Və onlar uğur qazandılar. 
Bu dövrdə türkdilli əhalinin konsolidasiyası baş 
verirdi. Talasda İstemi-xaqan Xosrov şahın özünün 
elçilərini qəbul etdi. Sonradan, 704-cü ildə Aşin 
sülaləsinin 23-cü xaqanı qətlə yetirildi və nəticədə, 
türqəş xaqanları hakimiyyəti tam ələ keçirdilər. 
Tyan-Şan və Yeddisuda Türgəş xaqanlığı (704-
766) yaradıldı. İllər keçdikdən sonra türgəşlərin 
arasındakı ikitirəlikdən istifadə edən karluklar 
Karluk xaqanlığı, köçəri-qırğızlar isə sonradan 

Böyük Kema (Yenisey) çayının orta axarının hər 
iki tərəfində yerləşən şərqli qırğızların dövlətinə 
çevrilmiş qırğız-dinlin tayfa ittifaqını yaratdılar. 
Qətim qırğız etnosu hələ b.e. II əsrdə şərqli və 
qərbli qırğızlarınkına bölünürdü. Şərqli qırğızlar 
Abakan və Kema (Yenisey) çaylarının aralıq 
hissəsinə, Koybal düzənliyinə getdilər. Qərblilər 
uzun müddət, VI-VII əsrlərədək ata-babalarının 
yaşadıqları məkanlarda yaşadılar. Onlar vaxtilə 
Mərkəzi Asiyada hökmranlıq edən köçəri dövlətlətin 
tərkibinə daxil idilər. Bunlar uzun müddət əzəldən 
buralarda yaşamış avropoidlər kimi, ağbəniz, 
mavi gözlü, ağdərili insanlar idilər. Çin səfirinin 
sözlərinə görə, onlar qırğızların hökmdarını ajo 
adlandırırdılar. Qırğızlar azadlıqsevər köçəri və 
əkinçilər idi. Böyük sürülərə, zəngin otlaqlara və 
məhsuldar torpaqlara malik idilər. 

Qırğız tarixinin məşhur bilicisi akademik 
A.N.Bernştam yazırdı: “Qüdrətli Sibir çayı 
Yeniseyin sahillərində qırğız tayfalarının – buranın 
qədim əhalisinin köçəbələri səpələnmişdi. Bu, 
güclü və öz dövrünə (VI-X) görə heç də geri 
qalmayan dövlət idi”. 

Sonra A.N.Bernştam “Qırğızıstanın və 
qırğızların arxeologiya və tarixi üzrə seçilmiş 
əsərlər”ində yazır ki, Yenisey tayfalarının əzəli 
tarix dövrünü yalnız qırğız tayfalarının yaranması 
dövrü hesab etmək olar. O zaman yalnız b.e.ə. 
I minilliyin sonunda ilk qırğız tayfalarını əmələ 
gətirmiş etnik ünsürlərin rüşeymləri yaranırdı. 
Artıq bu mərhələdən Yeniseyin qırğız tayfaları ilə 
Tyan-Şanın əlaqələri sezilir ki, bu da Yenisey və 
Tyan-Şan vahid dövlət qurumuna daxil olan zaman 
XII əsrdə Qara-Kitay dövlətində tam inikasını 
tapmışdı.

Beləliklə, yuxarıda ərz edilmiş tarix eyni 
zamanda qırğız xalqının yeni vətəninin yaranma 
tarixidir. Demək olar ki, iki min il ərzində uzaq 
Yeniseydən gələrək Tyan-Şana köç etmiş qırğızlar 
Tyan-Şan xalqlarının böyük mədəni-yaradıcı 
proseslərinin müasirləri və iştirakçıları oldular. 
Yeniseydən gəlmiş qırğızlar “vəhşi” xalq deyildi. 
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İgid ölər, silahını atmaz.
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Onlar Yeniseydə nisbi yüksək mədəniyyətə malik 
idilər. Çin məxəzləri xəbər verirlər ki, orada 
çoxlu sayda Çin sənətkarı olmuşdur və bir sıra 
qırğız şəhərlərinin adını sadalayırlar, onların da 
içində İylan Çjounun adını qeyd etmək lazımdır. 
Qırğızlar Tyan-Şanda köçəri həyat sürməyə davam 
edirdilər, amma onların bir hissəsi metaldan 
əşyalar istehsal edir və şəhərlərdə məskən salıb 
qalırdı. Qırğızlar özlərinin qabiliyyətli sənətkarları 
ilə də öyünürdülər. Onların filiz-mədən ustaları 
xüsusilə məşhurlaşmışdılar. Ətrafda yaşayan bütün 
dövlətlər, xalqlar və tayfalar qırğız qılınc, bıçaq, 
xəncər və zirehlərini yüksək dəyərləndirirdilər. VI 
əsrin ortalarında Yeniseyi ələ almış türk xaqanları 
qırğızlardan ilk növbədə “dəmir töycüsü” tələb 
edirdilər.

N.Ya.Biçurinin sözlərinə görə, “... köçəbə 
obası yerə basdırılmış tirlərlə çevrələnmişdi. Ev 
üzərinə keçə çəklimiş və “midici” adlandırılan 
çadırdan ibarətdir. Rəhbərlər balaca çadırlarda 
yaşayırlar. Qoşun bütün nəsillərdən yığılır. 
Yasak toplayanlar (vergiyığanlar) samur və dələ 
xəzi töycüsü verirdilər. Məmurlar təqribən altı 
qrupa bölünürdülər: nazirlər, baş idarə edənlər, 
idarə edənlər, iş icraçıları, rəhbərlər və daqanlar 
(tarxanlar). Nazirlərin sayı yeddi olurdu. Baş idarə 
edənlər – 3, idarə edənlər – 10. Onların hər birinin 
ordusu vardı. İş içraçıları on beş nəfər olurdu; 
rəhbərlər və daqanların rütbələri yox idi”. 

VI əsrin ikinici yarısında Xaqyasda yeni 
hegemonlar – Altay (qərbi) qırğızlar meydana 
gəldilər. Onlar vaxtaşırı məğrur və azadlıqsevən 
elləri – Xaqyas knyazlığını və Qırmızı bayraq 
dövlətini birləşdirməyə müyəssər olurdular. Qırğız 
xaqanlğı güclü və qorxunc dövlətə çevrilirdi. VI 
əsrin sonlarında Yeniseydə qırğız tayfalarının 
bazasında sərhədləri şərqdə Baykal gölünə, 
cənubda Şərqi Türküstana qədər gedib çıxmış 
güclü patriarxat Qırğız xaqanlığı dövləti yaradıldı. 
Qırğız adları indinin özünəcən Sibirin xəritəsini 
bəzəməkdədir. Məs.: Ənə-Say – Yenisey, Altı-Ay – 
Altay, Bay-Kol – Baykal, Min-Suu – Minusinsk, 
Qızıl-Jar – Krasnoyarsk və s. 

Yeniseydə qırğızlar avropoid xalqı dinlinlərlə 
qarışdılar və açıq saçlı və mavigözlü avropoidlərə 
bənzəməyə başladılar. Yeri gəlmişkən, müasir 
qırğızların içərisində saçlarının rəngi açıq, gözlərinin 
rəngi mavi olanlara indi də rast gəlinir. Minusda 
metal epoxası mədəniyyətinin dövrləşməsinin 
yaradıcısı S.A.Teplouxov təsdiqləyir: “B.e. VII-X 
əsrlər (Tan-Şu) hadisələrini əhatə edən bir qədər 
sonrakı salnamələrdə həmin dövrdə türk dilində 

danışan qırğızların (hyaqas) “dinlinlərlə qaynayıb-
qarışdıqları” və güman ki, Yeniseyin cənub hövzəsi 
ərazisini bütünlüklə ələ keçirərək hakim mövqe 
tutduqları barədə müəyyən qeydlər vardır”. 

Cənubi Sibir və Mərkəzi Asiya ərazisində 
yerbəyer olmuş qırğızlar haqqında qırıq-qırıq 
kasad məlumatlar qalmışdır. Lakin elə onlara 
əsasən də qırğızların həmin bölgənin inkişafına 
nəzərəçarpacaq təsiri barədə mülahizə yürütmək 
mümkündür. 

Tarixi yazılarda qırğız döyüşçülərinin qoçaqlığı 
və qorxmazlığı barədə məlumatlar vardır. Məşhur 
rusiyalı alim Yu.Xudyakovun fikrinə görə, həmin 
dövr üçün qırğız silahı, bəlkə də, dünyanın ən 
yaxşısı hesab olunurdu.

Akademik V.V.Bartoldun yazdığına görə, 
o dövrdə Qırğız dövləti “Orta Asiyanın şərq 
hissəsində birincilik əldə etmiş köçəri dövləti hesab 
edilirdi”. Təqdidatçı alimlər qırğız silahlarının 
heyrətamiz uğur qazandığı, qırğız mədəniyyətinin 
Asiyanın nəhayətsiz dağlıq-düzənlik sahələrində 
geniş yayıldığı bu dövrü qırğız tarixinin qızıl dövrü 
adlandırırlar. Hətta böyük fransız şairi Pol Valeri 
“Qırğız haqqında” nəğməsində yazırdı ki, amansız 
qırğız işğalçısı yenə də atını Senada suvarmaq 
istəyir.

 VII əsrdə Qərbi-Türk xaqanlığı “on ox 
xalqı” dövləti kimi tanınırdı. Rəsmən Aşin türk 
sülaləsindən olan dövlət başçıları “caqbu-xaqan” 
və ya “on ox xalqının xaqanı” titulunu daşıyırdılar. 
Həm dövlətin adı, həm amirlərin rəsmi titulu 
ölkədə “on ox xalqı”nın dominant mövqeyindən 
xəbər verirdi, belə ki, bunlar Mərkəzi Asiyadan 
gəlmə türklər deyil, yerli Tenir-Too əhalisindən 
olan qəbilələr idi. Xalq iki böyük birləşmədən 
ibarət idi. Nuşibi konfederasiyasına Sır-Dəryanın 
sahillərindən Çu çayına qədər əraziyə malik 
beş tayfa daxil idi. Ümumi dulu adı altında 
birləşdirilmiş beş digər tayfa Çu çayından Altaya 
və Cunqariyaya qədər torpaqları tuturdu. Qərbi-
Türk xaqanlığının tərkibinə Şərqi Türküstan, Orta 
Asiyanın əkinçiliklə məşğul bölgələri, Aralyanı 
ərazinin, Şimali Qafqazın intəhasız çöllükləri 
daxil idi. Dövlətin inzibati-siyasi mərkəzi əvvəlcə 
Talas vadisindəki Min-Bulaq şəhəri, 618-ci ildən 
isə Suyab şəhəri (qədim məskən Ak-Beşimin 
xarabalıqları indiki Tokmok tərəflərdədir) olmuşdu. 

630-cu ilə Çin imeriyasının yüzminlik ordusu 
türklərə qarşı çıxdı. Şərqi-Türk xaqanlığı öz 
mövcudiyyətini itirdi. Qırğızların Yenisey xaqanlığı 
çinlilərin əsarəti altına düşdü. 640-cı ildə Çin 
imperiyasının təzyiqi altında Qərbi-Türk xaqanlığı 
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çökdü. 648-ci ildə Yenisey qırğızlarının xaqanı 
Şivara-Ajan təntənə ilə Çin imperatoru tərəfindən 
qəbul olundu. Qırğız xaqanlığı Çin imperiyasının 
tərkibinə daxil oldu, Şivara-Ajan isə “baş general” 
rütbəsinə layiq görüldü. 

Müxtəlif sarsıntılar Yeddisu (Семиречье) 
və Tenir-Too xalqlarının inkişafını saxlaya və ya 
qarşısını ala bilmədi. VIII əsrin əvvəlində Qərbi-
Türk xaqanlığının xarabalıqlarında Türgəş dövləti 
yarandı. 

Türgəşlər “on ox xalqı” dulu tayfa birliyi 
konfederasiyasına daxil idilər və İli və Çu 
çaylarının arasındakı vadilərdə yaşayırdılar. 
Türgəşlər başçılarının həmişə bir-biri ilə mübarizə 
apardığı iki nəslə bölünürdülər – “sarı türgəşlər” və 
“qara türgəşlər”.

“Sarı” türgəşlərin başçısı Uç-əliq-xaqan (704-
706) hakim nəslin banisi oldu, onun qərargahı isə ələ 
keçirilmiş Suyab şəhərində yerləşirdi. Türgəşlərin 
hakimiyyəti altına Sır-Dərya çayının orta axınından 
İrtışın yuxarı axarlarına qədər olan sahələr düşdü. 
Xaqan öz torpaqlarını iyirmi viyalətə böldü, onların 
hər biri ehtiyac olan məqamda ali hökmdara yeddi 
min döyüşçü verməli idi. Türgeşlərin hökmranlığı 
Şərqi Türküstana da yayılmışdı. 

Qırğızların ölkəsi yüksək mədəniyyətə, 
inkişaf etmiş əkinçiliyə, heyvandarlığa, müxtəlif 
növ sənətkarlığa və o dövr üçün çox yaxşı silah-
sursata malik idi. Qırğızlar Orta Asiya, Şərqi 
Türküstan və Çinlə geniş ticarət aparırdılar. O 
zaman Yeniseydə qədim qırğız yazısı formalaşırdı, 
üstündə tarix qoyulmuş ədəbi abidələrdən biri 
bizim respublikamızın ərazisindədir. Adları qədim 
xəttatlar tərəfindən əski qırğız runa yazıları ilə qəbir 
daşlarına həkk edilmiş mətnlərdə qırğız zadəgan 
nəsli olan beqlər öz köklərini mifik əcdadlarından 
– barslardan götürürlər. “Mən yeddi canavar 
öldürdüm. Mən bars və alaca maral öldürmədim”, 
– qədim qırğızlar bu sayaq epitafiyaları məzar 
daşlarında həkk edərdilər. V.Radlova görə, Barlıq 
qədim yaşayış ərazisi tərəfdə daş üzərində tapılmış 
xarakterik yazılara daha bir misal:

Səmadan, günəşdən, yerdən, xalqımdan zövq 
almadım, 

Günülərimdən, öz oğlanlarımdan ayrıldım.
Yenisey mətnlərinin müəlliflərinin qırğızlar 

olduğu və bu kitabələrin savadlı xəttatlar tərəfindən 
daşların üzərinə həkk edilməsi tarixən təsdiqini 
tapmışdır. Bu mətnlərin izhar olunduğu ədəbi 
dildən asılı olmayaraq, Minusin diyarının qədim 
qırğızlarının məzar daşlarının mətnləri ən qədim 
qırğız ədəbiyyatı qismində nəzərdən keçirilməlidir. 

Bu uyğur xaqanlığının işğalçısı olan qırğız 
xaqanının ismini söyləyən maraqlı mətn isə həm 
Çin əlyazmalarında, həm də qədim qırğızların 
runalarında qeyd olunmuşdur. 

Uyğur torpağına atam Yaqlaxar xan gəldi
Mən qırğız oğluyam.
Mən – Boylayam, xoşbəxtəm, sakitəm.
Mən məşhur uca Buyurukam, Baqa-Tarkanam,
Şöhrətim, nüfuzum tüludan, şəfəqdən asılıydı.
Zəngin idim mən. 
On axurum vardı, saysız ilxılarım.
Yeddi kiçik qardaşım, üç oğlum, üç qızım, bir 

oğulluğum var idi.
Qızımı başlıq üçün verdim.
Müəllimimə yüz adam verdim, oba üçün yer 

ayırdım.
Övladlarımı, qızlarımı, oğullarımı görmüşəm.
İndi ölürəm.
Nəslim-köküm, vəsiyyət edirəm, müəllim olun,
Xana hünərlə xidmət göstərin.
Qüdrətli (böyük) oğlum (döyüşə) getdi. 
Görmədim (rəşadətli) oğlumu. 

VIII əsrin sonu-IX əsrin əvvəllərində qədim 
türk və uyğurların kütləvi zərbələrinin təsiri altında 
qırğız dövləti dağıdılmış və tənəzzül etmişdi. Lakin 
çox keçmədən parçalanmış tayfaları cəmləşdirərək 
vahid və güclü bir ittifaqda birləşdirə bilən 
xalq hökmdarı gəldi. S.E.Malovun fikrinə görə, 
“qırğızlar uyğurlarla rəqabətdə olan güclü Yenisey 
dövləti idilər. Belə zənn etmək olardı ki, tofalarlar 
(qaraqaslar) və tuvalılar (uryanxaylar, soyonlar) 
qırğızlarla birgə olmuşlar”.

Eramızın VI-VIII əsrlərində Yenisey çayının 
yuxarı axarlarında Yenisey qırğızları monqol 
dövrünə qədər mövcud olmuş suveren dövlətlərini 
yaratdılar. Onların sahib olduqları məkan “Afu 
(Abakan) və Gyan (Kəm) çaylarının arasında 
olmuşdur”.

Qırğız dövlətində xalqın daxili iqtisadi 
potensialı, ilk növbədə, dağ-mədən işləri, 
metallurgiya və sənətçilik üzərində dayanmışdı. 
Bu dövrdə qırğız mədəniyyətnin çiçəklənməsi 
başlanmış və daş kitabələrdə runa yazıları ilə 
yazılmış ilk yazılı qırğız dili formalaşmağa 
başlamışdı. 

Dövlət üçlük idarə sistemi ilə idarə olunudu. 
“Tszyu Tan-Şu”ya görə, onların dövlətlərində 
adlarının sonuna “bi” (“biy”) dövlət titulu artırılan 
komandan “Həsi-bəy”, növbəti rütbə sahibi 
“Atszyuyşəbi-bəy”, ondan sonrakı rütbə sahibi 
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A-mi-bəy adlanırdı. Qırğız knyazları öz dövlətlərini 
birgə idarə edirdilər. 

Zaman keçdikcə, qədim Qırğız dövləti Mərkəzi 
Asiyanın qüdrətli dövlətlərinin mövcudiyyətini 
təhlükə altına qoyan güclü şimal qonşusuna 
çevrilirdi. Bu, oralarda hökmranlıq edən köçəri 
qruplaşmaların – Böyük Çöllüyün qayıtmasını 
və orada ağalıq etməyi arzulayan Qərbi (Altay) 
qırğızlarının maraqları ilə birbaşa bağlı idi. 
Beləliklə, VIII əsrin əvvəlində Haqyasda əsas şəxs 
– knyaz adı Barsbəy (Knyaz Bars) olmuş böyük 
xaqan Inançu Alp Bilgə idi. Çin mənbələrində 
onun adı VII əsrin sonu-VIII əsrin əvvəllərində 
güclü dövlət yaratmış məşhur qırğız xaqanı kimi 
çəkilir. Barsbəy 689-cu ildə xaqan titulu almış 
və qırğızların ali rəhbəri kimi öz hökmranlığını 
genişləndirməyə başlamışdı. Mərkəzi Asiyanın 
o dövrünün hökmdarları Qırğızıstan xaqanlığını, 
Tan (Çin) və ya Qərbi-Türk xaqanlığından daha 
təhlükəli və güclü rəqib hesab edirdilər.  

B.Radlov özünün Minusin çökəkliyində 
apardığı qazıntı işlərinin nəticələrini 
dəyərləndirərkən yazırdı ki, “qırğız xalqı özünün 
dəlisov yürüşləri ilə qonşularınının yuxusunu 
ərşə çəkən və onları vahiməyə salan döyüşkən 
xalqdır”. Ondan sonra D.A.Klements təsdiq edir 
ki: “qırğızların simasında tarixə döyüşkən, atlı xalq 
daxil oldu”.

Ajo və həmin dövrün qırğızları haqqında 
deyilir: “Qışda samurdan, yayda isə qızılı haşiyəli, 
konus ucluqlu və aşağı hissəsi bükülmüş papaq 
qoyurlar”. Qalanları ağ keçədən papaq qoyurlar. 
Ümumiyyətlə, burada qurşaqda bülöv, başqa 
sözlə musat gəzdirməyi xoşlayırlar... Samur və 
vaşaq xəzləri zənginlərin geyimlərdir... Kasıblar 
qoyun dərisindən geyim geyinərlər... Qadınlar 
Ansi, Bəythin və Dahyadan alınmış yun və ipək 
parçalardan libaslar geyinərlər”. 

Bizə 710-711-ci illərdə həlak olmuş Barsbəy 
adlı qırğız xaqanına həsr olunmuş epitafiya – 
qəbirüstü yazı çatmışdır: “(Anam) daşıdı məni 
bətnində 10 ay! O gətirdi bu elə (məni). Ləyaqətlə 
bu torpaqda yerimi tapdım. Çoxsaylı yağılarla 
qəhrəmancasına döyüşdüm və yurdumu peşmanlıq 
içində (qoyub) tərk etdim. Heyhat, bu dünyada 
nələr oldu – mənim əməllərimlə, mənim hünərimlə  
– doymadım onları etməkdən mən Bars! Ey qızıl 
güruhun şikarları Sunqa, törə-çoxal! Doğ (öz 
tərəmələrini, nəslini)! Mənim Barsım öküzləri, 
(bütün bu) cahanı tərk etdi, getdi! Heyhat! Ali 

xanimandan dörd nəfər idik, Erkliq ayırdı bizi. 
Heyhat! Mənim hərbi fədakarlığıma, böyük 
qardaşlarımın və kiçik qardaşlarımın qüdrəti 
naminə (bu) əbədi abidə şərəfimə qoyuldu”. 

Bu sözlər qüdrətli ulularımızın qan və həyatları 
bahasına əbədiləşdirilmişdir. 

Barsbəyin qırğız xaqanı olmağını türk 
sərgərdəsi Bilgə-Xaqanın şərəfinə yazılmış başqa 
bir stela da təsdiq edir: “...bir Barsbəy var idi. Ona 
xaqan titulunu biz verdik. Həm də kiçik bacımı-
knyaginyanı ona ərə verdik. Fəqət o (bizə) xəyanət 
etdi. Elə buna görə də xaqan məhv edildi, onun 
xaqlı isə qula çevrildi”. 

Türk xaqanı “xaqan” titulunu əldə etmək 
naminə öz sələfi – Kutluq xaqanın qızını ona ərə 
verdi. Beləliklə, qırğız dövləti Türk xaqanlığı ilə 
bərabər səviyyəyə çatdı. Bundan sonra iki xaqanlıq 
arasında sülh müqaviləsi imzalandı.

Həmin dövrdə Ala-Tooda mürəkkəb proseslər 
gedirdi. Qərbi-Türk xaqanlığının süqutundan sonra 
orada yeni dövlət – Türqəş xaqanlığı yaranmışdı. 
Xaqanlıq 712-738-ci illərdə türklərin yerini 
tutmaq istəyən, Mərkəzi Asiyaya cənub-qərbdən 
soxulmuş ərəblərin işğalçı cəhdlərinə qarşı çıxdı. 
Türgəşlərin Mavəraünnəhrlə birgə müqaviməti 
bir müddət ərəblərin irəliləyişini yubatdı. Lakin 
Türgəş xaqanlığının daxilindəki ixtilaflar öz işini 
görərək onun qüvvəsini zəiflətdi. Ərəb xilafətinin 
Ala-Tooya təzyiqi yenidən artdı. Bu sayaq vəziyyət 
Orta Asiyanın ərəblərin nəzarətinə keçməsinə razı 
olmayan Tan sülbünün hakimiyyətdə olduğu Çinin 
aydın narahatlığına səbəb oldu. Çinlilərlə ərəblərin 
toqquşması qaçılmaz hala çevrildi. 

Çin ordusu 748-ci ilə Şərqi Türküstan 
ərazisindən Çuy vadisinə daxil oldu və Suyab 
şəhərini tutdu. Çin-ərəb qarşıdurmasında kimin-
kimə sualı meydana çıxdı. Son nəticə üç ildən 
sonra əldə edildi. 571-ci ilin iyulunda ərəb ordusu 
ilə çinlilərin yüzminlik ordusunun üz-üzə gəldiyi 
Talas çayı üzərindəki məşhur savaş baş verdi. 
Döyüşdə hər iki tərəf ağır itkilər verdi. Bu, son 
nəticədə həm onların, həm də bunların bölgəni 
tərk etməsinə səbəb oldu.

VIII əsrin 70-ci illərində Ala-Tooda 
hakimiyyət Talas döyüşündə ərəblərin tərəfində 
vuruşan və onları darmadağın olmaqdan xilas edən 
karlukların əlinə keçdi. Lakin karluk hakimiyyəti 
zəif çıxdı. Bu dalğada Mavəraünnəhr gücləndi və 
Orta Asiyanın şərq rayonlarını öz əlinə keçirməyə 
başladı.
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Eramızın VIII-XI əsrləri. Böyük Qırğız dövləti epoxasıdövrü

Xalqımızın tarixində dövlətçiliyin rolunun güclənməsi 
və onun yaradılmasının əsas məqamları nəzər-diqqəti cəlb 
edir. “Səma eli” – ilahi dövlət, bu, bir çox müəlliflərin qırğız 
xaqanlığına ithaf etdiyi epitafiyadır. Məs., “Mənim adım 
Əl Tutan Tutukdur. Mən ilahi dövlətin elçisiyəm”, – deyə 
Uyuk-Tarlık yazısının müəllifi yazır. Qızıl-Çira yazısının 
müəllifi isə belə öyünür: “İlahi dövlətə mənim xeyrim budur 
ki, doqquz yağı ömrünü yarımçıq kəsdim”. 

VII-IX əsrlərə aid tapılmış Orxon-Yenisey runa yazılı 
abidələr özündə əsasən qırğız aristokratiyasına həsr olunmuş 
qəbirüstü yazılardır. Qədim qırğız dövlətinin abidələri, 
Tonyukuk, Orxon-Yenisey daş kitabələrindəki Gültəkin runa 
yazıları. İkinci Türk xaqanlığının əsas başçılarından biri olan 
Tonyukuk qırğızları belə təsvir edirdi: “Tabqaç (çinli) xaqan 
bizim düşmənimiz idi. Türgəş xaqan bizim düşmənimiz idi. 
Amma bizim ən böyük düşmənimiz güclü qırğız xaqanı idi”. 
Beləliklə, bizim ulularımızın qüdrətinə hətta düşmənləri də 
hörmət edirdilər.

722-ci ildə qırğız səfiri İsobo Şeyuçje Bişinin oğlu 
Tegin xaqan Tan imperiyasının başçısı tərəfindən qəbul 
edildi. 723-cü ildə isə çinli səfir Tszuyli Pin Xaç Jun Yenisey 
qırğızları tərəfindən qəbul edildi. Yenisey namələrində 
Tibet dövlətinə səfir Ərən Uluğun yazıları saxlanılmışdır: 
“Rəşadət göstərdiyimə görə məni Tibet çariçasına səfir kimi 
təqdim etdilər”. İndiki Tuva ərazisində aparılan qazıntılar 
zamanı 26 yaşlı gənc Əzgənə adlı gəncin artıq Türgəşdə 
səfir olmasını sübut edən əşyalar tapılmışdır. Yenisey 
qırğızlarının Çin imperiyası ilə siyasi ittifaqı yüz ildən artıq 
mövcud oldu – 758-ci ilə qədər. Bu tarixi ittifaq dövründə 
əkinçilik geniş vüsət aldı, ticarət və din sürətlə inkişaf etdi, 
qızıl və gümüz mənbələri mənimsənildi. Paralel olaraq, 37-
38 işarəsi olan runa yazısı geniş vüsət aldı. Həmin dövrdə 
kağızı Çindən idxal edirdilər. Qədim Çin yazılı mənbələri 
(“Tan imperiyasının yeni salnaməsi”, “Qırğızların şəcərəsi”) 
göstərir ki, Yenisey qırğızlarında türkdilli tayfalar arasında 
ilk dəfə olaraq stasionar təqvim olmuşdur. Qırğızlar ilin 
əvvəlini “baş ay” adlandırmışdılar. İli bərabər olaraq dörd 
fəslə bölürdülər: yaz, yay, payız, qış. Hər il 12 heyvandan 
birinin adı ilə başlayırdı.

Çin yazılı abidələri Koşo Tsaydam və Qarabalqasuna 
görə, Qırğız dövlətinin nəsibinə qüdrətli olmaq yazılmışdır. 
Guya bu dövlət, başında xaqanın dayandığı 400 minlik orduya 
malik olmuşdur. Eləcə də bu tarixi mənbələrin məzmununa 
görə, qırğızlar o dövrdə varlı hesab edilirdilər. Hətta ərəb 
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Düşməninə dost gözü ilə baxma – 
Haçansa pislik edəcək;

Qurdla dostluq et, 

195



tacirləri qırğız xaqanlığının var-dövlətinə heyran 
olurdular. 

840-cı ildə qırğız xaqanı Xyun-Vu Çen Min 
(təəssüf ki, əsil adı bizə qədər gəlib çatmamışdır, 
o, tarixə çinli Tan sülaləsinin imperatoru tərəfindən 
əta edilən taxt-tac ismi ilə daxil olmuşdu) 
yüzminlik ordu ilə uyğur ordusunu darmadağın 
etdi, onların paytaxtını – Ordu-Balıq – şəhərini isə 
talan edib yandırdı. Mərkəzi Asiyanın çöllərində 
qırğız xaqanlığı hökmfərma idi. Uyğurlar tam 
məğlubiyyətə uğradılar. Məğlub döyüşçülər 
təşviş içində müxtəlif istiqamətlərdə qaçdılar. 
Hissələrə parçalanmış dəstələr Baykalətrafı 
yerlərə, Cənubi Mançjuriyaya, İrtışyanı səmtinə, 
Daxili Monqolustana doğru getdilər. Uyğurların 
iri, potensialını saxlamış dəstələri cənub-şərqə, 
Çin Tan imperiyasının sərhədlərinə sarı istiqamət 
götürdülər ki, bu da Pekində böyük narahatlığa 
səbəb oldu. Bu barədə Lev Qumilyov görün, nə 
yazır: "818-ci ildə qırğız knyazı Ajo özünü xan 
elan etdi və Uyğurustana qarşı üsyana qalxdı. 
Uyğur xanı Baom xanın üsyanı yatırtmaq cəhdləri 
uğur qazanmadı. Ajo qeyd-şərtsiz təslimat tələb 
edirdi. “Taleyinin sonu çatmışdır” – deyə o, uyğur 
xanına müraciət etdi, –   “tezliklə mən sənin Qızıl 
Ordanı zəbt edəcəyəm, öz atımı onun qarşısına 
çıxaracağam və bayrağımı yerə sancacağam. 
Hərgah yarışmaq istəyirsənsə, gəl. Bacarmazsansa, 
vaxt itirmədən çıx get”. Yenisey qırğızları 
uyğurların təqibinə çıxıb karlukların indiki Şərqi 
Türküstan ərazisindəki torpaqlarına qədər gəlib 
çıxdılar və karlukların Beytin (Beşbalıq) və Ansi 
(Kuça) şəhərlərini ələ keçirdilər. Qırğızlar 840-cı 
ildə Uyğurustanın paytaxtı – Qaraquum şəhərini 
götürdülər. Bu minvalla yeni qüdrətli qırğız dövləti 
yarandı. Bizə çatmış məlumatlara görə, qırğız 
xaqanı özü 847-ci ildə həlak olubmuş.

 Çin yazılı məxəzlərində Tan dövləti 
imperatorunun qırğız xaqanına qırğız səfiri Çjuu-
Xesu vasitəsilə göndərilmiş məktubu saxlanılmışdır, 
məktubda deyilir: “İmperator syatszyas (qırğız) 
xanına hörmətlə müraciət edir. İndi bahar gəlmişdir 
və düşünürəm, güman ki, Sizin (bütün) işləriniz 
rəvan gedir. Çjuu-Xesu və başqaları gəlmişlər. 
(Mən) (Sizin) məktubunuzu oxudum və atların 
təqdimat işi ilə bağlı hər şeylə tanış oldum. Siz 
İnınanda (İnşan - Xuanxenin döngəsindən şimala 
dağlar), qüvvənizlə şöhrətlənmişsiniz və şimalın 
qəhrəmanısınız. (Siz) bütün varlığınızla müdrik 
planlar tökürsünüz, səmimi hərəkət edirsiniz və 
xalq (Sizinlədir). (Sizin) Şöhrətiniz vəhşi tayfalarda 
artmışdır, qüvvənizə isə xarici sərhədlərdə hörmət 
edilir. (Siz) səfirinizi qəsdən yollamışsınız 
və uzaqlardan bəxşiş kimi məşhur atları 

göndərmişsiniz. (Sizin) göstərdiyiniz səmimiyyət 
böyükdür və (Sizin) sədaqətinizin nümayişi üçün 
cəhdlər (bizə) yaxşı bəllidir”.

Beləliklə, Yu.Xudyakovun yazdığı kimi, IX 
əsrin 40-cı illərində qırğız imperiyasının sərhədləri 
qərbdə Mərkəzi Qazaxıstana və Qərbi Sibirə, cənub-
qərbdə İssık-Kula və Mərkəzi Tyan-Şana, Kaşğara, 
Tarim hövzəsinə və Tibetin şimal rayonlarına qədər 
uzanaraq nəhəng miqyaslarda genişləndi. Orta 
əsrlər tarixində ilk dəfə dağlıq-düzənlik Asiyanın 
geniş intəhasızlıqları balaca cənubi-sibirli xaqlın 
– qırğızların hakimiyyəti altına keçdi. Qırğızlar 
əkinçiliyin yüskək inkişafı sayəsində Mərkəzi 
Asiyanın və Sibirin digər xalqlarından seçilirdilər. 

Qırğızıstan Böyük Dövləti dövründə Xaqyasa 
Cənubi Sibir, Monqolustan, Baykalətrafının bir 
hissəsi, İrtışyanı tərəflər, Şərqi Qazaxıstan, Yeddisu 
aid idi. Bu həm də Tan Şudakı informasiyalarla 
təsdiqlənir: "Xaqyas güclü dövlət idi, sahəsinə 
görə ona Quliqani (Baykal), cənubdan Tibet 
(Şərqi Türküstana qədər), cənub-qərbdə 
karlukların Qelolusu (Yeddisuya qədər) daxildir”. 
Ye.S.Malovun fikrinə görə, qırğızlar güclü Yenisey 
dövləti idilər. VIII əsrdə qırğızlar Böyük İpək yolu 
hərəkatının aktiv iştirakçılarına çevrildilər. Onlar 
Çin və Tibetə ən yaxşı qaçağanları və başqa nadir 
heyvanların xəzini ixrac edir, oralardan isə ipək, 
çini qab-qacaq və bəzək-düzək idxal edirdilər.

Böyük İpək yolu Avrasiya xalqlarının həyatında 
şah damarı kimi mühüm rol oynamışdır. Nəticədə, 
mənəvi və maddi dəyərlərin təbii mübadilə prosesi 
gedirdi. Qırğızıstan öz coğrafi mövqeyinə görə 
İpək yolunda münasib, əlverişli yer tuturdu. Əsas 
yollardan birini elə belə də adlandırırdılar: “qırğız 
yolu”. Bu yolda aktiv ticarət gedirdi və əhalinin 
miqrasiyası baş tuturdu ki, bu da qırğız xalqının 
başqa xalqlarla inteqrasiyasına nəzərəçarpacaq 
dərəcədə təsir göstərirdi. Qırğızlar Tan imperiyası 
ilə diplomatik və ticarət əlaqələri qurmağa can 
atırdılar. Tibetlə, karluklarla və qonşu müsəlman 
dövlətləri ilə ticarət aparırdılar. V.V.Bartoldun 
sözlərinə görə, qırğızlar həmişə müxtəlif ölkə 
tacirləri üçün böyük maraq kəsb etmişlər. Qırğızlar 
gəlmə tacirlərə xəz malları, müşk, mamont xiləsi 
və tozağacı oduncağı təklif edərdilər, atları Çinə 
sarı sürüb aparardılar. 

VII əsrin sonu-VIII əsrin əvvəllərində özündə 
Qərb və Şərqin çalarlarını əks etdirən yerli sikkələrin 
buraxılışı başlandı. Xalqlar bütün Böyük İpək yolu 
– beynəlxalq ticarət istiqaməti boyu təkcə mallarla 
deyil, ideyalar üzrə də mübadilə işləri aparırdılar. 
Onlar müxtəlif inanca malik insanlar idilər: 
müsəlmanlar, isəvilər, buddistlər, zərdüştlər. Təbii 
ki, bu həm də bütöv dövlət və xalqların mədəni-
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inteqrasiya münasibətlərində möhkəmləndirici rol 
oynadı. Burada A.N.Bernştamdan iqtibas gətirmək 
yerinə düşər: “Qırğızların Daşi (Orta Asiya, ərəblər) 
Tufan (Tibet) və Qelolu (Yeddisu karlukları) ilə 
həmişə dostluq münasibətlərində olmasından bəhs 
edən VII-VIII əsrlərə aid məşhur Çin salnaməsi 
Tanşunun qeydini xatırlayaq”. Qırğızıstanın 
ərazisindəki qədim türk, soqd, uyğur, Suriya, 
hind, Çin və ərəb qrafemləri ilə yazılmış məşhur 
tarixi abidələr buna sübutdur. Bunların içində 
ən uzunömürlüsü XX əsrin 20-ci illərinə qədər 
qırğızların istifadə etdiyi ərəb əlifbası olmuşdur.

Böyük İpək yolu qırğız xalqını məhvedici 
təcridatdan qorudu. Fenomenin təcəssümü ondadır 
ki, hələ o dövrdə bu yolda bütün məşhur dünya 
dinlərinin missionerləri təbliğat aparırdılar: 
Mani, Budda, İsa Məsih, Zərdüşt və Məhəmməd 
peyğəmbərlərin dinləri. Bunu dünya etiqadlarının 
Qırğızıstan ərazisində yerli yayılma mərkəzlərinin 
yerləşməsi bariz şəkildə isbat edir. VII-XI əsrlərdə 
Taraz, Krasnoreçensk əski yaşayış məskəni 
(Nəvakət) və Suyab, XIII-XIV əsrlərdə isə 
Tarsakənd və Balasaqun xristian icmalarının iri 
mərkəzləri olmuşdur. VII-IX əsrlərdə Ak-Beşim 
(Suyab), Nəvakət, Novo-Pokrovsk əski yaşayış 
məskəni budda məbədgahları ilə məşhurdur. 
Zərdüştlər Taraz, Nəvakət, Suyab (VI-IX əsrlər) 
və Çu-Talas çayarası məkanının başqa şəhərlərində 
yaşamışdılar. X-XI əsrlərdən isə bu dinləri islam 
sıxışdırdı. 

Böyük İpək yolunun tarixi bir neçə min ili 
ehtiva edir və bu qədər uzun müddət ərzində yol 
ölkələr və sivilizasiyalar arasında əlaqələndirici 
körpü rolu oynamışdır. Dünya böyük feyləsuf və 
dövlət xadimlərinin əsər və ideyalarını tanıyıb 
dərk edirdi. Aktiv surətdə bilik, mənəviyyat və 
fəlsəfi bilik mübadiləsi aparılırdı. Böyük İpək 
yolunun sayəsində dahi epik və əfsanəvi əsərlər 
külleyi bəşəriyyətin sərvətinə çevrildi. İpək 
yolunun Avropa və Asiyanın iri dövlətləri arasında 
olan diplomatik münasibətlərin qurulması və 
möhkəmləndirilməsində dəyəri əvəzsizdir. Müxtəlif 
səviyyəli sivilisaziyalararası kommunikasiya 
prosesi intensiv surətdə əsrlər boyu uzandı. 
Tolerantlıq, humanizm, mənəvi yüksəliş ideyaları 
əsrlər boyu çəkən mövhumat və özgə fikirlərə 
dözümsüzlük kimi hallarla inadkar mübarizədə 
özünə yol açdı.

V.Bartold öz kitablarının birində Çin 
əlyazmalarından toquz-oğuzların ölkəsindən, 
daha doğrusu Şərqi Türküstandan gələn ticarət 
yolu haqqında aşağıdakı informasiyaları bildirir: 
“Qırğızların ölkəsindən müşk, xəz və xutu buynuzu 
gətirilir. Qırğızlar, hindlilər kimi, ölülərini yandırır 

və deyirlər: “Od ən təmiz şeydir; alova nə düşürsə, 
paklanır; ölünü də alov çirkab və günahlardan 
təmizləyir”. Qırğızların bəziləri – inəyə, başqaları 
– küləyə, digərləri – kirpiyə, dördüncülər – 
sağsağana, beşincilər – şahinə, altıncılar – gözəl 
ağaclara itaət edirlər. Onların arasında elələri var 
ki, fəginun adlanırlar və hər il müəyyən bir gündə 
bütün musiqiçiləri toplayıb şadyanalıq üçün hər 
şey hazırlayırlar. Musiqiçilər çalmağa başlayanda 
fəginun bayılır; bundan sonra gələn il baş verəcək 
bütün hadisələri ondan soruşurlar: ehtiyac və 
bolluq haqqında, yağış və quraqlıq haqqında, qorxu 
və təhlükəsizlik haqqında, düşmənlərin hücumu 
haqqında. O da hər şeyi söyləməyə başlayır və 
bunun da çox zaman böyük hissəsi baş verir”. 

Uyğur amirliyi dövründə (745-840) Tuva 
torpağında Yenisey qırğızları və uyğurlar dövlətləri 
arasında qanlı müharibə başladı. Yalnız iyirmi ildən 
sonra qələbə qurbanlar bahasına da olsa, qırğızlara 
nəsib oldu. Qırğız ajosu Yağlaxar özünü xan elan 
edərək ordugahını Yenisey sahillərindən Selenqa 
yamacları Du-Mana köçürtdü. A.N.Bernştama görə, 
Manasın prototipi məhz uyğurlara qalib gəlmiş 
Yağlaxar xan olmuşdur. Qırğızlar bununla güclü 
köçəri dövləti təmsil edərək, Çin imperiyasının 
şimal və qərb sərhədlərini qorumaqda təminatçı 
oldular. Bununla da Yenisey qırğızlarının Mərkəzi 
Asiyada hökmranlığının təməli qoyuldu. Bəzi 
mülahizələrə görə, həmin qələbəyə görə, Yağlaxar 
xan ali hərbi titul “manas”a layiq görülmüşdü. 
Həmin zamandan etibarən, qırğız başçılarının 
rəşadətlərinin Manas adı altında təqdimatı adi hal 
oldu. Digər fərziyyələrə görə isə, ölmüş qırğız 
xaqanı Tan imperatorluğundan Tszun-in Xyun-vu 
Çen-Min-Xan titulu almışdır. Qırğızlar o zaman 
təkcə gözəl döyüşçülər və əkinçilərilə deyil, 
eləcə də metal (bürünc, gümüş) və gil ustaları ilə 
məşhurlaşmışdılar. Onlar bıçaq, behbud və müxtəlif 
bəzək əşyaları düzəldirdilər. 

IX-X əsrlər qırğızların tarixində önəmli yer 
tutur. Bu dövr akademik V.B.Bartold tərəfindən 
“Qırğızların böyük dövləti” epoxası adlandırılmışdı. 
Qırğızlar üçün Tyan-Şana yol məhz bu zaman 
açılmışdı. “Böyük Qırğız dövləti” dövründə 
əhalinin sayı çoxalıb 700 mindən 1 milyona qədər 
artmışdı. Döyüş əməliyyatları zamanı nizam-
intizama ciddi riayət edilirdi. Qırğız qəbilələrinin 
başında varlı zadəgan xanimanları dururdu – 
saysız-hesabsız naxırlara, sürülərə, ilxılara və 
sərvətə, həmçinin qullara sahib zümrə. Yenisey 
qırğızlarının mədəni səviyyəsi digər xalqlarla 
nisbətdə yüksək idi. Qırğızların özlərinin yazısı 
vardı və vaxtaşırı digər tayfalara təsir göstərirdilər. 
Varidatlı qırğızlar öz oğlanlarını təhsil almaq üçün 
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Şimali Çinə göndərirdilər – orada istedadlı uşaqlar 
üçün məktəb açılmışdı. Lakin qırğız millətinin 
çiçəklənmə dövrü IX-X əsrlərdə, Mərkəzi Asiyanın 
düzənliklərini özünə tabe etdirdikdən sonra vüsət 
tapdı. Artıq bu zamana qırğızlar yüksək döyüş 
hazırlığı ilə seçilən vahid hərbi-inzibati idarə 
sistemi yaratmışdılar. 

Daha tutarlı sübut üçün A.N.Bernştamın 
yazısını misal gətirim: ““Ortalıq dövlət”in qədim 
qırğızlara qarşı göstərdiyi  müstəsna nəvaziş, ilk 
növbədə, qırğızların hərbi qüvvəsi ilə əlaqədar 
idi”. Çinlilər qırğızların tiyəsinin gücünü və 
döyüşdə mətanətini IX əsrdə olduğu kimi, XVI 
əsrdə də etiraf edib tanımışdılar. Qırğızlar savaşda 
güclü idilər və o dövr üçün təkmil silahları – 
tiyəsi kərgədan dərisindən düzəldilmiş qalxanı 
deşən silah – vardı. Qırğızlar həm də dəyanətli 
və uşaqlıqdan onlara öyrədilən silahla məharətlə 
rəftar etmək bacarıqlarına görə güclü idilər. 
Məlumdur ki, hunnlar arasında məxsusi olaraq 
döyüşçü tərbiyə etmək qaydası var idi və şübhə 
yoxdur, qırğızlara bu qayda-qanun məlum idi. Belə 
ki, uşaq altı-yeddi yaşına qədər qoyun üstündə 
çapmağı və kamandan quşcuğazlara ox atmağı, 
sonralar qulun minməyi və balaca şikarlara ova 
çıxmağı öyrənərdi, 15 yaşında isə artıq o döyüşçü 
qismində süvarilər dəstəsinə qəbul ola bilərdi. 
Fərdi hərbi təlim tərbiyənin özəyini təşkil edərdi. 
Təkcə silahla istifadə texnikasını deyil, eləcə də 
döyüşçü ruhunu tərbiyə edərdilər. Təsadüfi deyil 
ki, qırğızlarda döyüşqabağı qorxaqlıq göstərənin 
boynunu vururdular. V.V.Bartold təsdiqləyirdi: “...
Monqolustanın üzərində hökmranlıq qırğızların 
əlinə keçdi. Onların köçəri dövləti 970-ci ilə qədər 
Orta Asiyanın şərq hissəsində mövcudiyyətini 
saxlayaraq ən irəlidə gedən köçəri qurum oldu”. 

Uyğur xaqanlığının süqutu, yerində Yeniseydə 
Qırğızıstan xaqanlığının yaranması, eləcə də təzə 
dövlətin qüdrətinin artması nəinki qırğızların tarixi 
inkişaf prosesində mühüm rol oynadı, həmçinin 
digər həmhüdud tayfaların sonrakı taleyinə böyük 
təsir göstərdi.

Birincisi, Uyğur xaqanlığının uzunmüddətli 
daxili müharibələri və ikitirəliyi dayandı ki,  bu 
da Böyük Qırğızıstan dövlətinin özünü saxlayıb 
təşəkkül tapması üçün münasib şərait yaratdı.

İkincisi, Böyük Qırğızıstan dövləti Tan 
imperiyasının şimal və qərb sərhədləri üçün etibarlı 
sipərə çevrilirdi. Yerli tayfalar uyğurlar tərəfindən 
həmişə məruz qaldıqları hücumlardan qurtuldular.

Üçüncüsü, yeni şərtlər qırğız etnosunun 
inkişafı, konsolidasiyası və möhkəmlənməsi üçün 
şərait yaratdı. Bir çox kiçik tayfalar qırğızların 
tərkibinə qoşuldular. Məs., sartların bir hissəsi 

– Cunqar bölgəsində yaşayan türk tayfalarının 
nümayəndələri – qırğızlarla assimilyasiyaya 
uğrayaraq sart tayfasını yaratdılar. Monqollarla 
ümumi kökdən olan tatarların, manqıtların və 
noqoyların bir hissəsi qırğızların “altmış nəsil” 
tayfasının tərkibinə daxil oldu.

Beləliklə, Qırğız xaqanlığının Yeniseydə 
yüksəliş dövrü – özülündə müasir qırğız xalqının 
rüşeymləri yaranan feodal münasibətlərin 
formalaşması dövrüdür.

Çöllüklərdən ibarət böyük qırğız imperiyası 
XII əsrdə monqollar tərəfindən darmadağın edildi. 
O, Mərkəzi Asiyada sonuncu qüdrətli qədim 
türk dövləti oldu. Dövlətçiliyə qarşı sonrakı yol 
dolanbac və çətin alındı. Yenisey qırğızları monqol 
hökmranlığından qurtulmaq üçün əllərindən 
gələni edirdilər. Qırğızlar 1524-cü ildə üsyan 
qaldıraraq dövlətlərində 16 il müddətinə müstəqil 
idarəçiliyi əldə etdilər. Qırğızları tabe etdirmək 
üçün monqollar 1270-ci ildə Yeniseyə 20 min 
döyüşçü göndərməyə məcbur oldular. Lakin onlar 
qırğızların kişilik və gücləri qarşısında davam 
gətirə bilmədilər ki, bunun da nəticəsi olaraq, 1273-
cü ildə Yenisey qırğızları yenidən üsyana qalxaraq 
Çin əsilli monqol canişini Lyü Xao Lini qovdular 
və öz dövlətçiliyini daha 20 il saxladılar. Fəqət, 
1293-cü il qırğızlar üçün ən faciəvi və Yeniseydə 
qırğız dövlətinin mövcudluğunun sonuncu ili oldu. 
Bu qanlı ildə Xubilayın başçılığı altında monqol 
döyüşçüləri Minusin çökəkliyinə girdilər və ilk 
növbədə qırğız başçıları və sərkərdələrinə amansız 
divan tutdular. Bundan sonra Yenisey qırğızları 
Pamirə və Tyan-Şana köç etdilər. Yeniseydən köç 
edən qırğızların içərisində iki oğlu ilə birgə Dolon-
biy də var idi, onun yerbəyer olduğu məkan hal-
hazırda Dolon adlanır. B.Soltonoyev öz əsərlərində 
yazır: “Monqol işğalı dövründə qırğızlar, ələlxüsus 
da şimal qırğızları, ev tikmirdilər ki, evdə yaşamaq 
özünə ölüm hökmü yazmaq kimi bir şeydir”. 

Hər xalqın öz eposu, qəhrəmanı vardır ki, onun 
adı ilə bütöv xalqın mövcudiyyətinin tarixi bağlıdır. 
“Manas” eposunda eramızın birinci minilliyindən 
başlayaraq, qırğızların ulularının dünyagörüşü əks 
olunmuşdur. Bu, ulu qırğızlar tərəfindən yaradılmış 
ali dərəcəli mənəvi manifest bütün türk xalqlarının 
mənəvi ruhunu qaldırırdı. Talasdakı XIV əsr 
Manas mavzoleyi sübut edir ki, köçəri qırğızların 
dövlət qərargahı məhz Talasda yerləşmişdir. IX-X 
əsrlərdə qırğız əsilzadələri əcnəbi dini təlimlərə 
müraciət etdilər. Əbu Dulaf  qeyd edirdi ki, IX 
əsrdə qırğızlarda “ibadət üçün məbəd və yazı 
qamışı vardı. O zaman xalq düşünüb-daşınardı 
və ehtiyatı əldən verməzdi”. S.A.Teplouxovun 
sözlərinə görə, “Yeniseyin cənub hövzəsinin 
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torpaqlarını bütünlüklə ələ keçirən qırğızlar hakim 
mövqe tutdular”.

 XII əsrdə türk təsiri Kiçik Asiyaya, Uzaq Şərqə 
yayıldı. Qaraxanilər dövründə (940-1212) – “türk 
epoxasının qızıl əsri”ndə – Mərkəzi Asiyadakı 
xalqlar türk qəbilələrinin – karluklar, yağmalar, 
çiqillər, qırğızlar və b.-larının daxil olduğu dünya 
sivilizasiyasının önünə çıxdılar. Qaraxanilərin 
ərazilərinin tərkibinə Yeddisu, Çuy və Talas 
vadiləri daxil idi. Balasaqun isə paytaxtlardan biri 
hesab olunurdu. 

Qaraxanilər o dövr üçün möhtəşəm hesab 
edilən Buran və Üzgən qüllələrinin tikintisinə 
başladılar ki, bu da arxitektor və bənnaların 
yüksək peşəkarlığından bariz surətdə xəbər verir. 
Sonradan Şərqi Türküstan və Cənubi Qazaxıstanın 
ərazisini ələ keçirən Qaraxani hökmdarları bir-
biri ilə ümumi dil tapa bilməyərək iki xaqanlığa 
parçalandılar: Şərqi-qaraxanilər xaqanlığının 
paytaxtı əvvəl Kaşğar, sonra Balasaqun, Qərbi-
qaraxanilər xaqanlığının paytaxtı Üzgən şəhəri idi. 
Məhz bu mərhələdə (XI-XII əsrlər) Qırğızıstanın 
ərazisində fəal surətdə islam yayılmağa başladı. 

Məşhur tarixçi-alimlərdən biri XI-XII əsr 
Qırğızıstanını belə təsvir edir: “Qırğızıstanda 
çoxlu sayda şəhərlər vardı. O zaman cənubun iri 
şəhərləri Oş, Mədva (indiki Madı qışlağı tərəf), 
Üzgən idi. Üzgən şəhərinin taleyinə Qaraxanilər 
dövlətinin Mavəraünnəhr diyarının hökmdarları 
həmin şəhərdə bərqərar olanda hətta Orta Asiya 
paytaxtı olmaq da düşmüşdü. Bu şəhərlər təkcə 
siyasi hakimiyyət, ticarət və sənətkarlıq mərkəzi 
deyildilər, həmçinin onların ətrafında şan-şöhrəti 
Fərqanənin hüdudlarından uzaqlara yayılan güclü 
inkişaf etmiş emal-çıxarma sənayesi toplaşmışdı. 
Sıx şəhər, qala və karvansara şəbəkəsi Şimali 
Qırğızıstanı, Çuy vadisini, İssık-Kul sahilini və 
Tyan-Şanı bürümüşdü. Səmərqənd, Buxara və 
başqa şəhərlərdən çıxan çoxsaylı karvanlar Şərqi 
Türküstana buradan gedirdilər. 

Talasu və Çu çayları boyu çoxlu xırda şəhərlər 
salınmışdı. Belə ki, Qırğızıstanın ərazisində Talas 
boyu Таrazdan cənuba (hazırkı Cambul) bu şəhərlər 
dururdu: Аtlax (Soldatski kəndinin yaxınlığında), 
Хаmukat (Serafimovka kəndinin yaxınlığında), 
Şəlci (Kirovsk qəsəbəsi yaxınlığında), Susı 
(Vodnı kəndi yaxınlığında), Kul (Orlovka kəndi 
yaxınlığında), Теkabket (Dmitriyevsk kəndi 
yaxınlığında), müasir Qırğızıstanla Qazaxıstanın 
sərhədində Çuy vadisində Аşpara (Çaldıvar 
kəndi), Nuzkət (Qarabaltı kəndi), Harran-Cuvan 
(Belovodskdan şimala), Cul (Novo-Pavlovka 

kəndi yaxınlığında), Sarıq (Krasnaya reçka kəndi), 
Balasaqun (Тоkmokun yaxınlığında), Nəvakət 
(Orlovka kəndi), Kümbrikət (Sovetskoye kəndi), 
Suyab (Novorossiyskoye kəndi). İssık-Kulun Ton 
körfəzindən Tüp körfəzinə qədər Yuxarı Barsxan 
vilayətinin 9 şəhəri və Tyan-Şandakı, daha dəqiqi, 
Koçkorkadakı digər şəhərlər yerləşirdi”.

Qırğızıstan şəhərlərinin mövqeləri 
özünəməxsusluğu ilə seçilir. Onların böyük hissəsi 
V-VII əsrlərdə qədim soqd müstəmləkləri və hərbi-
ticarət faktoriyaları bazasında (Çuy vadisi və 
İssık-Kul) əmələ gəlmişdi. Yaşayış məntəqələrinin 
bəziləri köçəri torpaqlarının arasında, hərbi-ticarət 
faktoriyaları və xan ordugahları bazasında (Mərkəzi 
Tyan-Şanda Atbaş və Qacin-qarbaşı şəhərləri kimi 
– qədim yaşayış məskənləri Şirdakbəy və Koşoy-
Kurqan), şimali Yeddisuyun Suyab (Çon-Kəmin) 
və digər “şəhərləri”, məs., İli çayının hövzəsindəki 
(müasir Taldı-Kurqan yaxınlığında əski yaşayış 
məskəni Düngənə) Koylık kimi yaranmışdı. 
Əhalinin ikinci tip yayılması əsasən XI-XII əsrə 
aiddir. 

O dövrün şəhərinin mərkəzini, adətən, 
imkan daxilində yüksəklikdə yerləşmiş və 
möhkəmləndirilmiş hissə təşkil edərdi; burada, 
mərkəzdə, hökmdar sarayı (ark-qala) yerləşərdi. 
Ətrafında isə möhkəm divarlar arxasında, məs., 
xəzinədarlıq, cəbbəxana və onlarla yanaşı, digər 
mühüm dövlət təşkilatları və əlbəttə, hökmdarın, onun 
ailəsinin və arkda yaşayan qalan adamların nökər-naibi 
üçüb məişət-təsərrüfat tikililəri olurdu. Arkın yanında, 
yaxud çox vaxt ətrafında şəhristan – qülləli ümumi 
divarlı və möhkəmləndirilmiş darvazalı çevrələnmiş 
yer olurdu. Şəhristanın daxilində o dövrün şəhər 
həyatı üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən dövlət 
müəssisələri, zadəganların və məmurların mülkləri, 
məscid və bazarlar yerləşdirilərdi. Bazarların çoxusu 
həmçinin məhsulların istehsal və emal yeri idi ki, 
hərçənd, bu, o zamankı bütün Orta Asiya bazarlarının 
özünəməxsus xüsusiyyətidir. Şəhristanın divarları 
xaricində isə ticarət-sənətkarlıq məkanları (rabadalar) 
yerləşirdi. Bunlara, əsas etibarilə, dəri sənayesinin, 
bişirici sobaların, sallaqxana və b.-nın istehsal 
prosesində özünəməxsus spesifik xüsusiyyətlərinə 
görə şəhristanın daxilində olması məsləhət bilinməyən 
müəssisələr aid idi. 

Orta Asiya türk, fars və ərəb etnomədəni və 
ideoloji birləşməsi yolu ilə dünyaya Birunu, İbn Sina, 
Ömər Xəyyam, Əl Xorəzmi, Mahmud Kaşğari və bir 
çoxları kimi üləma fenomenlər verdi. Məhz qırğız 
torpağında həmin dövrün iki böyük ulduzu doğdu – 
Yusif Balasaquni və Mahmud Kaşğari.
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XII-XVII əsrlər. Böyük sınaqlar dövrüepoxasıdövrü

XII əsrdə, qırğız xalqı öz dövlətçiliyini təsdiq 
etdikdən sonra əsrlər boyu, yəni XVIII əsrə qədər 
yadelli istilaçılara qarşı – monqollar, kalmaklar, 
çinlilər, teymurilər və b. – daimi mübarəzə aparırdılar. 
Orta əsrtlərdə azsaylı qırğız xalqına öz mövcudiyyətini 
qorumaq heç də asan başa gəlmirdi. Qırğız torpağı bir 
çox qanlı müharibələr meydanına çevrilmişdi. Kifayət 
qədər güclü olan uyğur və türklərin amansız və 
məhvedici basqınları qırğızları həmişə döyüşə hazır 
vəziyyətdə olmağa sövq edirdi. Təsadüfi deyildir ki, 
B.Soltonoyevin fikrinə görə, “oğlan uşaqlarını hələ 
kiçik yaşlarından müharibəyə hazırlayırdılar ki, 
onlar hərbi taktikanın ilkin mahiyyətini dərk etsinlər, 
qoçaq, bacarıqlı döyüşçü kimi böyüsünlər. Hərbi 
mükəlləfiyyəti 17-50 yaşlı kişilər daşıyırdılar, amma 
müharibə illərində savaşlarda 60-70 yaşlı qocalar 
da iştirak edir, hətta əlbəyaxa döyüşə də girirdilər. 
Qırğızlar yalnız at üzərində döyüşür və vuruşurdular”. 
Təsadüfi deyildir ki, bir çox tarixi abidə-stelalar 
qırğız döyüşçülərinin savaşda qəhrəmanlıq və 
qormazlığı barədə məlumatları özlərində saxlamışdır. 
B.Soltonoyevin yazdığına görə, hətta milli oyunların 
ayrı-ayrı növləri uluların hərbi taktikalarının, hərbi 
ruhun əksini özünə əxz etdirmişdir. 

X-XII əsrlər Tenir-Too bölgəsində Qaraxani 
xaqanlığının iqtisadi və mədəni tərəqqi dövrüdür. 
Orta əsr dövrünün qırğızları “qara” sözünə “böyük”, 
“iri”, “qüdrətli”, “qəhrəman”, “cəsur” mənasını 
verirdilər. Beləlikə, “Qaraxan” adı “qüdrətli xan, 
böyük hökmdar” mənasını verir.

“Qaraxanilər” termini XIX əsr Şərqi araşdıran 
ruslar tərəfindən tarixi dövriyyəyə daxil edilmiş və 
ümumilikdə türk sülaləsinə aid edilməyə başlamışdı. 
Dövlətin əsas əhalisini ümumi Xaqan türkləri adı 
altında birləşmiş tayfalar ittifaqı təşkil edirdi. Onlar 
uyğurlarla güclü mübarizə aparırdılar. Məlumdur ki, 
dövlətdə aparıcı mövqeləri karlukların tayfa birliyinə 
daxil olan çiqil və yaqma kimi nəsillər tuturdular.

Yenisey qırğızları XIII əsrin əvvəllərində monqol 
istilasından qurtulmaq üçün bütün vasitələrdən 
istifadə edirdilər. Türküstanın ərazisi Çingiz xanın 
oğulları arasında bölüşdürülmüşdü. Monqol orduları 
öz hakimiyyətləri dövründə əhalini talan edir və 

tamamilə var-yoxdan çıxarırdılar. S.M.Abramzonun 
fikrinə görə: “Hələ 1207-ci ildə Çingiz xan qırğızlara 
itaət tələbi ilə elçilər göndərmişdi. Lakin qırğızlar 
nəinki müstəqil qaldılar, həm də üstəlik 1218-ci 
ildə monqollarla döyüşə də girdilər. Amma qanlı 
döyüşlərdən sonra qırğızlar məğlub oldular”. Əlbəttə, 
o dövrdə Sakit okeandan Qara dənizə qədər ərazisi 
olan hərbi imperiya yaratmış qüdrətli müstəbidə 
qarşı müqavimət göstərmək qeyri-mümkün idi. 
Beləliklə, XIII əsrin əvvəllərində Yeniseydə Yedi-
Orun (Orta Yenisey), Tuvada və Altayda qırğızların 
monqollarla qonşuluq edən kiçik əraziləri (xanlıqları) 
onlara tabe oldular. 1293-cü ildə qırğız xaqanlığı öz 
mövcudiyyətini tam olaraq itirdi. Bunun nəticəsində 
Yeniseyin yuxarı axarlarında yaşayan qırğızların 
böyük hissəsi Mancuriyanın cənub-şərqinə köç 
etdilər, 1295-ci ildə isə qırğızların bir qismi Şandun 
(Çin) vilayətinə köçdü və həmişəlik orada qaldı. 
Yeri gəlmişkən, 1998-ci ildə bu bölgələrdə olmaq 
xoşbəxliyi mənə nəsib oldu və yerli əhalinin müasir 
qırğızlarla çox oxşarlığına əmin oldum. 

Qırğızlar xeyli müddət sonra, Teymurləng 
hakimiyyətə gəldiyi zaman, XIV əsrin sonlarında 
monqol əsarətindən qurtula bildilər. Sonralar qırğız 
və qıpçaq tayfaları tədricən bir yerə toplaşmağa və 
tədricən Tyan-Şan tərəfə köç etməyə başladılar. XV-
XVI əsrlərdə bizim əcdadlarımız Yenisey sahillərindən 
və Sayan dağlarından çətin və uzun yol qət edərək 
bütünlüklə müqəddəs torpaq Ala-Too-da məskən 
saldılar. Ərəb-fars müəllifləri qırğızların cəsurluğu 
barədə yekdilliklə danışırdılar. Məhz ərəblər və farslar 
qırğızlara “Moğolustanın meşə aslanları” fəxri adını 
vermişdilər. 

Qırğızlar Teymurləngin yürüşüləri zamanı öz 
torpaqları uğrunda inadla mübarizə aparırdılar. 
Tarixçilərin rəyinə görə, Teymurləngin hökmranlığı 
yalnız Çuy vadisinə qədər çatmışdı. Həmin dövrün 
qırğızları döyüşlərdəki cəngavərlik xüsusiyyətlərinə, 
mətanətlərinə və qoçaqlıqlarına görə “Moğolustanın 
meşə aslanları”  şöhrətlərini həqiqətən doğruldurdular.  

Teymurləngin varislərinin Ala-Tooda mövqelərini 
möhkəmlətmək üçün daha bir cəhdi 1425-ci ildə, 
onun nəvəsi Uluğbəyin böyük qoşunla Talasa yürüşü 
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zamanı olmuşdu. Amma elə həmin zaman da, 
məcburən geri çəkilmələrinə baxmayaraq, qırğızlar 
tabe olmadılar.  

Teymurləngin ona heç də həmişə istədiyi nəticəni 
gətirməmiş Ala-Tooya münasibətini onun geniş işğal 
planında kontekstindən ayırmaq olmaz. Teymurləng 
Toxtamışa qarşı etdiyi üç yürüş nəticəsində XIV əsrin 
sonlarında Qızıl Ordanı xeyli zəiflətmiş, paytaxtı 
Saray-Berkeni və digər şəhərləri qarət etmişdi ki, son 
nəticədə də Rusiyada monqol-tatar əsarətinin sonunu 
yaxınlardırmışdı.  1398-ci ildə Hindistana soxulması 
nəticəsində onun əsas şəhəri Dehli ələ keçirilmişdi. 
1402-ci ildə Türkiyə məğlubiyyətə uğradı, sultan 
Bəyazid isə Ankara savaşında əsir düşdü. Sonradan 
1404-cü ildə Çin yürüşü gəldi. O Çin yürüşü ki, 
Teymurun ölümü ilə əlaqədar olaraq 1405-ci ildə 
yarımçıq qaldı. Uzun sözün qısası, Teymurləng öz 
yürüşləri ilə bütün Avrasiyanı alt-üst etmişdi. 

Qırğızların Monqolustanda hökmranlıqları 
haqqında xatirələr, V.Bartold yazdığı kimi, 
“monqolların yaddaşlarında bu günə qədər qalmışdır, 
bəlkə ona görə ki, qırğızlar Monqolustanda yaşamış 
və hökmranlıq etmiş sonuncu xalqdır”. XIV əsrin 
sonlarında Əmir Teymur (o zaman Mərkəzi Asiyada 
onların qüdrətli dövləti yaradılmışdı) çoxmilyonlu 
ordusu ilə Tarbaqatay dağlarının ətəklərində Kobuk 
çayı vadisində Baymuratın rəhbərliyi altında olan 
qırğızlara hücum etdi. Düşmən güclü idi. Yenə də 
qırğızlar Teymurun ölümünə qədər teymurilərin 
əsarəti altına düşdülər. XIV əsrdə öz dövlətçiliyini 
itirmiş qırğızlar ayrı-ayrılıqda tayfa birlikləri halında 
sağ qalmaq üçün cəhd göstərərək yaşamağa başladılar. 

Moğolustanın şərq hissəsində, Altayda və 
Cunqariyada köçəri həyat sürən qırğızlar tədricən 
tərk edilmiş torpaqlara köç etməyə başladılar, 
Əmir Teymurun müntəzəm yürüşləri nəticəsində 
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darmadağın edilmiş moğol tayfalarının qalıqlarını 
ram edib onları özlərinə qarışdırdılar. Bu dövrlərdə 
Baymurat-Çerikin başçılıq etdiyi qırğız döyüşçüləri öz 
qəhrəmanlıq və dözümlüyünə görə xüsusi seçilirdilər. 

Məşhur Məhəmməd Heydər özünün iki dəftərdən 
ibarət “Tarix-i-Rəşidi” (“Rəşidin tarixi”) əsərində 
qırğızları “Moğolustan meşələrinin aslanları” 
adlandırmışdır ki, bu da qırğızşünaslara həmin epitet 
barədə düşünməyə əsas verir. 

XV əsrin əvvəllərində qazax və qırğızların 
ərazilərinə müdaxilə etmiş cunqarlarla (kalmaklarla) 
müharibə başladı. Uzun (200 ildən artıq), qanlı 
müharibə getdi. Və yalnız ümumi qüvvə ilə, qırğızlar 
qazaxlarla birləşdikdən sonra cunqarlara qalib gələ 
bildilər. Və həmin dövrdən bu yana xalqın hafizəsində 
o zamanın bütün faciəviliyini özündə əxz etdirən 
belə bir məsəl qalmışdır: “Qazaxlar tozağacından 
şirə çəkərkən, qırğızlar Qissara daxil oldular” 
(Tacikistandakı Qissar vadisi). Müharibənin lap 
başlanğıcında məğlub olmuş qırğızlar, hər halda, illər 
sonra qalib gəldilər. Təəssüf ki, həmin böyük hadisə 
barədə biz çox az bilirik və hələ də bu tarixi dövr 
layiqincə dəyərləndirilməmişdir. Axı məhz o dövrdə 
qırğız xalqının döyüş əzmi öz davamlılığına görə ağır 
sınaqdan keçmişdi. Güman ki, döyüşçüləri analarının 
duası xilas edirdi, məs., təqribən Ç.Aytmatov 
tərəfindən hələ 1957-ci ildə qələmə alınmış “Üzbəüz” 
povestində Kertolqo-zayip ananın duası kimi: “Ey 
Tengri, təhlükəli və qorxulu saatda oyrat düşməninin 
qarşısında tab gətirmək üçün bizə qüvvə ver. Bizim altı 
arxa nəsli birləşdirən, dağlarda sənin ruzinlə yaşayan, 
otlaqlarda və çəmənliklərdə mal-qara otaran qırğız 
xalqını qoru.  Bizim ocaqlarımızın oyratların atlarının 
dırnaqları altında əzilməyinə qoyma. Ədalətli ol, açıq 
savaşda bizə zəfər verməyə etiraz etmə. O dağlar 
arxasında, Talçuy vadisində nələr var? Orada nə baş 
vermişdir? Nə xəbər var, nə müharibə meydanından 
gələn çapar var, ürək həyəcan içində çırpınır. Orada 
nə var, nə yox? Bizi sabah nə gözləyir? Qoru, 
qoru, Tengeri, döyüşlərə gedənləri. Onları atlarının 
yəhərlərində oturmuş görməyə şərait yarat, dəvələrə 
yüklənmiş meyitlərini görməyə yox. Eşit dualarımı, 
Tenqri, mən üç oğul anasıyam...” 

XVII-XVIII əsrlərdə oyrot-kalmak işğalçıları 
Qırğızıstana fasiləsiz talançı yürüşlər edirdilər. Türk 
xalqları monqolların “sağ” qollarına aid olan tayfaları 
qədimdən kalmak, cunqar, oyrot adlandırırdılar. 
Oyrotlar Monqolustanın qərb hissəsində böyük 
ərazini tutmuşdular.

XV əsrdə müstəqil Oyrot xanlığı yaradıldı. 
Oyrotlar tədricən möhkəmlənərək XVI əsrdə 
tərkibində tırqoot, derbet, xoşut, çoros tayfalarının 
daxil olduğu “Derben oyrot” (“Dörd oyrot”) 
ittifaqında birləşdilər. Bundan sonra kalmaklar 

qazaxlar və qırğızlara real təhlükə yaradaraq qərbə 
doğru irəlilədilər. Tarixi mənbələrə əsasən, Doolos 
batırın başçılıq etdiyi qırğız qəbilələri kalmakların 
aqressiv iddialarını qəti şəkildə dəf edə bilmişdilər. 

Uzun zamandır bir-birinə dayaq durmuş qırğız 
və qazaxların başının üzərində sıxlaşmış yeni təhlükə 
onları birləşdirdi. Həmin ittifaq xüsusilə XVII 
əsrdə, qırğız-qazax xanı Eşimin (doğum tarixi bəlli 
deyil-1628) hakimiyyəti dövründə möhkəmləndi ki, 
bu da işğalçılara qarşı uğurla dayanıb tab gətirməyə 
və onların həmlələrinin qarşısını almağa kömək etdi. 
Onların müvəffəqiyyətləri həmçinin yerli qırğız 
hökmdarlarının düşmən əleyhinə aktiv fəaliyyətləri 
ilə möhkəmləndi. 

Qırğız-qazax koalisiyasının 
möhkəmləndirilməsində, cunqar işğalçılarına qarşı 
kəsərli cavab verməklə böyük işlər görənlər Manap-
biy, onun oğlu Jarban-bahadır, Tursun-xan, Kokum-
biy, Tüqol biy, Çaa və başqaları oldular. 

XVI əsrin ortalarında qırğızların və qazaxların 
vahid xanları vardı, lakin sonradan onlar müstəqil 
hərəkət etməyə başladılar. Artıq 1558-ci ildə vahid 
siyasi birlik yaratmayan qırğızlar Kaşğaristana, 
qazaxlar isə Daşkəndə hədə-qorxu gəlirdilər. Həmin 
dövrün təsvirlərinə əsasən, bizim əcdadlarımız çətin 
keçilən məkanlarda yaşayır, düşmən həmlə etdiyi 
məqamda öz ailələrini dağların ucqarına göndərir, 
özləri isə bütün keçidləri bağlayırdılar. 

Burada A.N.Bernştamın tarixi təqdiqi yerinə 
düşər: “XVI əsrdə qırğızlar Tyan-Şanda siyasi 
hegemonluğa nail oldular,  hətta formal olaraq XIII-
XVI əsrlərdə monqolların, XVII-XVIII əsrlərdə 
kalmıkların, XVIII-XIX əsrlərdə çinlilərin, XIX əsrdə 
Qaşqar, Kokand və rus çarlığının əsarəti altında olsalar 
da, Tyan-Şanın sayəsində öz iqtisadi müstəqilliklərini, 
müstəqillik uğrunda mübarizənin həyata keçirilməsinə 
yönəldilmiş suveren siyasi istiqaməti saxladılar”. 

Şimal qırğız tayfalarının kalmak işğalçıları 
ilə mübarizəsinə Atake-bahadır, Ər-Soltonoy, 
Berdike-bahadır və başqaları başçılıq edirdilər. 
Onlar düşmənlərin hücumundan sonra parçalanmış 
qırğızların birləşməsi və xalqın müstəqillik uğrunda 
səfərbərliyi naminə böyük səylər göstərmişlər. 

Təxminən 130 il mövcud olmuş Cunqar xanlığı 
(1628-1758) Rusiyanın millətlərinin, qırğızların, 
monqolların, qazaxların, sartların, türkmənlərin, 
qıpçaqların, qaraqalpaqların və başqalarının tarixində 
nəzərəçarpacaq iz qoydu. 1652-ci ildə kalmak dəstələri 
Tyan-Şan qırğızlarına qarşı yürüş etdilər. Kalmakların 
qırğızlara qarşı növbəti yürüşü 1749-cu ildə 27 minlik 
süvari ordusunun hücumu ilə başlamışdı ki, 7 min 
döyüşçüsünü itirməklə, məğlubiyyətə uğradılar. 
1758-ci ildə tsin ordusu kalmakları darmadağın etdi. 
Nəticədə, milyondan çox adam qırıldı, amma çoxusu 
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Rusiyaya qaçmaqla canlarını qurtardı, onların nəsilləri 
isə müasir Kalmıkiyada yaşayırlar. 

 Qırğız qəbilə hökmdarları bir müddət 
monqollardan qalma adətlər üzrə hərəkət edərək, 
hakimiyyətə Çingiz xanın nəslindən olanları 
gətirməklə yanaşı, faktiki ərazi üzrə idarəetməni öz 
əllərinə keçirdilər. XV əsrdən başlayaraq Ala-Toonun 
ərazisi sabit siyasi-dövlət anlamına – Qırğızıstan 
torpağı anlamına çevrilməyə başladı.

 1508-ci ildə Məhəmməd Qırğız ağ keçə 
xalçada yuxarı qaldırıldı və qırğız hökmdarı elan 
edildi. Onun hakimiyyəti altında olan bölgə “qırğız 
ulusu” adlandırıldı. Məhəmməd Qırğız qırğızların 
tarixinə əfsanəvi Taqay biy adı ilə daxil olmuş və 
qırğızların ulubabası, onların ilk ali hökmdarları 
hesab edilibən öz yerini tutmuşdur. Bu, qırğız 
tarixində, qırğız qəbilə və tayfalarının birləşməsində 
çox əhəmiyyətli taleyüklü mərhələ idi. 

Məhəmməd Qırğızın şəxsiyyəti haqqında 
o dövrdən, demək olar ki, birbaşa heç bir xatirə 
qalmamışdır. Lakin hərəkətlərini, əməllərini izlədikcə, 
o şəxsin güclü siyasi iradəli, tükənməz enerjili və 
məqsədyönlü olduğunu təsəvvür etmək çətin deyildir. 
Onun məqsədi qırğızların birləşdirilməsi və həmin 
şəraitdə müstəqil qırğız dövlətçiliyinin yaradılması 
idi. 

XVI əsrin ikinci yarısı qırğız qəbilələrinin 
birləşməsi və qüvvələrinin cəmləşdirilməsi, Tyan-
Şanda müstəqil qırğız xanlığının yaranması ilə 
əlamətdardır. Əvvəlcə bu xanlıq Çingiz xanın 
nəslinin nümayəndəsi tərəfindən idarə olunurdu, fəqət 
Məhəmməd Qırğız (Taqay biy) Çingizilərlə mübarizə 
apararaq qələbə çaldı və amirlərin yalnız Çingiz xanın 
nəslinin nümayəndəsi olmaq məcburiyyəti ənənəsinə 
son qoydu. Мəhəmməd Qırğız qırğız tayfalarının 
“sol” və “sağ” qanadlarının etnosiyasi cəmləşməsini 
möhkəmlətdi. XV əsr Teymurun (Teymurləngin) 
dövlətinin tamamən süqutu, qazax xanlığının 
yaranması və Tyan-Şan ərazisində iki güclü qırğız 
etnosiyasi birliyinin meydana gəlməsi ilə (on qanad, 
sol qаnаd), həmçinin qırğızlarla qazaxların arasında 
monqol, özbək və oyrat feodallarının təcavüzünə 
qarşı ittifaqın bağlanması ilə əlamətdardır. Bu dövrdə 
dağınıq qırğız tayfalarının konsolidasiyası gücləndi və 
yeni tarixi ümumiliyə – qırğız xalqının yaranmasına 
– keçid reallaşdı. 1510-cu ildə Məhəmməd 
Qırğıza (Taqay biy) çar titulu veridli. Məhəmməd 
Qırğız 1514-cü ildə monqol xanı Sultan Seyidə 
Qaşqarıstanın ələ keçirilməsində güclü köməklik 
göstərdi. 1517-ci ildə isə Məhəmməd Türküstana 
yürüş etdi. Onun hakimiyyəti dövründə (1510-1524) 
müstəqil qırğız dövləti yaradılmışdı. V.V.Bartoldun 

sözlərinə görə, düşmənləri onu “qırğızların padşahı” 
adlandırırdılar. Lakin elə 1517-ci ildə də Sultan 
Seyid özü güclü ordunun başında duraraq xaincəsinə 
qırğızların İssık-Kul sahilindəki torpaqlarına soxuldu. 
Məhəmmədin döyüşçüləri qeyri-bərabər qovğada 
məğlubiyyətə uğradılar. Çox təəssüf ki, biz, qırğızlar 
hələ də bu sərkərdənin əməllərini lazımi səviyyədə 
dəyərləndirməmişik. XV əsrin sonu-XVI əsrin 
əvvəllərində Seyf-əd-din Əksikənd qırğızların tarixi 
haqqında ilk məlumatları ərəb əlifbası ilə qələmə 
aldı. Sonradan qırğızların yenə də Şərqi Türküstanın 
(1616-1630) hökmdarlarının və kalmakların (1635-
1758) əleyhinə qanlı müharibələri başladı. Qələbə 
əldə etmiş biylər 1680-ci ildən 1702-ci ilə qədər bu 
geniş məkanlarda hökmranlıq etdilər. Qırğızlar həmin 
dövrdə Sır-Dərya vilayətinin Auleatin uyezdində 
yaşayırdılar. Qırğızlar XVIII əsrin ikinci yarısında 
qazax xanı Ablay xan tərəfindən hücuma məruz 
qaldılar. 

Digər görkəmli şəxsiyyət – quşçu tayfasından 
olub, öz xalqının azadlığı uğrunda mübarizə aparan 
Kubat biydir. Tyan-Şanda, Fərqanədə və Şərqi 
Türküstanda qırğız tayfalarını məhz o birləşdirə 
bilmiş və hətta qırğızların dövlətçiliyini yaratmaq 
uğrunda ilk addımlar atmışdı. 

Qırğızların tarixinin bu mərhələsi barədə 
İ.Biçurin bunları qeyd edir: “Qırğızlar kasıb, amma 
qoçaqdırlar, öz həyatlarını qorumazlar, müharibədə 
cəsurdurlar. Qazaxlar və bolurlar onlardan 
çəkinirlər. Hətta cunqarlar öz hökmranlıqları 
dövründə qırğızları hakimiyyətlərinə tabe etdirə 
bilməmişdilər”. A.Bernştamın sözlərinə görə isə: “...
XVIII əsrin qırğızlar barədə Çin mətnlərinin təhlili 
həmin dövrdə Sintszyanın ərazisində baş vermiş 
hadisələrdə qırğızların əhəmiyyətli rolunu göstərir. 
Çin imperiyasını onlarla hesablaşmağa məcbur 
edən qırğızların hərbi-demokratik quruluşu bu kiçik 
xalqın ən mühüm sosial qüvvəsini təşkil edirdi. 
Çin mənbələrinə istinadda bu tayfaların, ələlxüsus 
da onlar iri konferderasiyalar halında birləşəndə, 
azman qüvvəsi haqqında  sənəddə “hətta cunqarlar 
da öz qüdrətli  hökmdarlıqları zamanı onları 
hakimiyyətlərinə tabe edə bilməmişdilər” sözləri ilə 
əyani surətdə bildirilmişdir. Bu sözlər öz tarixində 
çox zaman geridə qalmış Şərq zülmkarlarının 
sistemində bulunub, çox əziyyətlərə qatlaşmış, həyat 
qüvvəsini saxlamış qırğız xalqının asi ruhunu ifadə 
edir”. 

1909-cu ildə Almaniyada işıq üzü görmüş 
kitabında professor Martin Qartman qırğızları cəld, 
güclü, mənlik hissi olan və verdikləri vədə naxələf 
çıxmayan insanlar kimi xarakterizə edir. 
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XVIII-XIX əsrlər. Millətin möhkəmlənməsi dövrü 

XVIII əsrin əvvəllərində qırğızların tarixində 
ən ağır dövr olmuşdu, fəqət eyni zamanda 
bu mərhələdə xalqın mənəvi vətənpərvərliyi 
və birliyinin yüksəlişi, etnik özünüdərkin 
möhkəmlənməsi nəzərə çarpırdı. Bu, eposlar dövrü 
idi. Qırğızların kalmaklarla mübarizəsi öz əksini 
xalq dastanlarında tapmışdı: “Kurmanbəy”, “Janış-
Bayış”, “Ər Tabıldı”, “Janıl Mirzə”, “Sarıncı 
Bokoy” və başqaları. Bu dövr, xalqın birliyini 
möhkəmləndirmiş və ideologiyada rol oynamış 
şifahi xalq yaradıcılığında parlaq surətdə öz əksini 
tapmışdı. 

Qırğız etnosunun yaranması prosesi neçə əsri 
– uzun bir dövrü əhatə edir. Bu proses  XVI-XVIII 
əsrlər ərzində həmin dövrdə Şərqi Sibir və Şərqi 
Türküstanda, Tyan-Şan, Pamir-Alay, Orta Asiya 
və Ural (başqırdların arasında) ərazisində yaşamış 
tayfaların iştirakı ilə baş vermişdir. Birləşməyə 
əsas şərt möhkəm tayfa-qohumluq əlaqələri, dilin 
ümumiliyi və daimi ərazinin olması idi.

Cənub qırğızları 107 il ərzində (1769-1876-cı 
illər), sonra şimal qırğızları 38 il ərzində (1825-
1863) böyük hissəsini özbəklər, qıpçaqlar, qırğızlar 
və taciklər təşkil edən Kokand xanlığının (paytaxtı 
Kokand ş.) tərkibində olmuşlar. Qırğızlar Kokand 
xanlığı dövründə Taylak bahadır və Pulat xanın 
başçılığı ilə 20 dəfədən çox üsyan qaldırmışdılar. 
1825-ci ildə Taylak bahadır onminlik ordu 
toplayaraq, Şimali və Cənubi Tyan-Şanın ərazisinə 
soxulmuş Tsin döyüşçülərinin xeyli hissəsini məhv 
etdi. 

XIV əsrin sonundan-XVIII əsrə qədər, demək 
olar ki, 400 il ərzində qırğızlar milli dövlətçiliyi 
bərpa etmək uğrunda çıxış edirdilər. Amma 
məqsədlərinə çata bilmirdilər. Bu sayaq çıxışların 
birində qırğız tayfasının başçısı Kubat biy Kokand 
xanlığının əleyhinə olan döyüşlərdə öz qoçaqlığı ilə 
seçilmişdi. Mərkəzi Tyan-Şanda, “Dağlar aslanı” 
adını almış Taylak bahadır sayak, monoldor, çerik 
qırğız tayfalarının başında duraraq iki dəfə Kokand 
xanlığının dəstələrinə qarşı çıxmış və qələbə 
qazanmışdı. Amma qırğız tayfalarını birləşdirmək 
ona müyəssər olmamışdı. 

Münasib təbii-iqlim şəraitli zəngin dağlıq diyar 
həmişə yadelli işğalçıların diqqətini cəlb etmişdir. 
Feodal Kokand xanlığının hökmranlığı dövründə 
(1769-1876) milli-azadlıq xarakterli 20-dən çox 
üsyan baş vermişdi. Qırğız xalqı ağlagəlməz 
məbləğdə töycü verməli, üstəlik, Kokand 
ordusunda hərbi xidmət keçməli idi. Məşhur 
şərqşünas A.Kun o zaman yazırdı ki, Kokand 
xanlığı insanın doğulması və ölümü üçün də vergi 
verməyə məcbur edirdi, töycüsüz yalnız hava idi. 
Məğrur, azadlıqsevər xalq bu cür alçaldıcı vassallıq 
vəziyyəti ilə razılaşmaq istəmirdi. Qırğızların 
vaxtaşırı öz əsarətçilərinə qarşı qiyamları bununla 
izah edilir. Baxmayaraq ki, bu üsyanlar kifayət 
qədər insan itkisinə gətirib çıxarırdı, qırğızlar öz 
müstəqillik və azadlıqları üçün qızğın mübarizə 
aparmaqda davamlı idilər.

Tarixi salnamələrə əsasən, Narboto biy, Alim 
xan, Mədəli xan və Şeralı xan kimi kokandlı 
hökmdarların qırğızlarla qohumluq əlaqələri vardı 
və kokandlılar nəinki qırğızlara rəğbət bəsləyir, 
hətta bəzən öz həmyerlilərindən daha çox onlara 
etibar göstərirdilər. Nəticədə, kokandlıların inzibati 
idarələrində rəhbər vəzifələri qırğızların xanəman 
və tayfalarından nümayəndələr tuturdular.

Kokand xanlığının tarixində təqribən 30 il 
hakimiyyətdə olmuş Xudayar xanın şəxsiyyəti 
xüsusilə seçilir. O, qırğızların əhatəsində böyümüş 
və tərbiyə edilmişdi, ona görə davranışında, 
nitqində və xasiyyətində onlardan götürdüyü 
vərdişləri saxlamışdı.

Doğrudur, təsdiq edilir ki, o, qırğız mühiti 
tərəfindən yüksəldilmişdisə, elə onun tərəfindən də 
devrilmişdi. 1858-ci ildə hakimiyyətə gəlmiş Məllə 
xan Alayda hökmranlıq edən Alımbəy datkaya 
xanlığın inzibati tərkibində, faktiki olaraq hədsiz-
hüdudsuz hüquqlar verdi. 

Saray münaqişələri həmişə bütün dövr, ölkə 
və xalqların hökmdarlarının həyatlarının ayrılmaz 
hissəsi olmuşdur. Kokand xanlığında da belə idi. 
Məllə xanın Alımbəy datkanın başçılığı altında 
qırğız əshabələri dörd ildən sonra onu kənarlaşdırır. 
Onun devrilişindən sonra Şerəli xanın Şahmurad 
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adlı nəvəsi oyuncaq kimi istifadə edilmək məqsədi 
ilə xan taxtına otuzdurulur. Şahmuradın dövründə 
rəsmən baş vəzir vəzifəsini tutmuş Alımbəy datka 
1862-ci ildə sui-qəsdçilər tərəfindən öldürülür. 

Kokandın hakimiyyəti dövründə müstəqil 
Qırğız dövlətinin yaradılması, xalqın birləşdirilməsi 
uğrunda Alay qırğızlarının başçısı Alımbəy bahadır 
çıxış edirdi. Onun Kokand xanlığını parçalamaq və 
qırğızları əsarətdən qurtarmaq cəhdləri uğursuz 
nəticələndi, Alımbəy özü isə saray münaqişələrinin 
qurbanı oldu. Alımbəyin uzaqgörən siyasəti, onun 
siyasi duyumu Rusiya çarı II Aleksandr tərəfindən 
layiqincə dəyərləndirildi və o, sərəncamlarının 
birində Qərbi-Sibir general-qubernatoru 
Dyüqamelə Alımbəyə yardım göstərmək və onunla 
dostluq münasibətləri qurub-saxlamaq göstərişi 
verdi. 

Alımbəy tərəfindən başlanılan iş onun həyat 
yoldaşı Kurmanjan tərəfindən davam etdirildi. 
Tacsız “Alay çariçası” ilə Buxara əmiri Müzəffər və 
ona datka rütbəsi (çar ordusunda generala bərabər 
sayılan rütbə) vermiş Kokand xanı Xudayar da 
hesablaşırdılar. Kurmanjan datkanın siyasi kredosu 
öz xalqını qoruyub saxlamaq, ona sülh və əmin-
amanlıq bəxş etmək idi. Bu niyyətlə o, Rusiya 
ilə ittifaqa daxil oldu və çar xidmətinə keçdi. 
Ələlxüsus, güclü düşmənlərə güclü də müttəfiqlər 
lazım idi. Alay qırğızlarının itaətsizliyi haqqında 
general Skobelev belə yazır: “Alay qırğızları 
heç zaman, hətta güclü xanların başçılığı altında 
olsalar da, adi itaət göstərməməkləri ilə seçilirdilər. 
Müqayisədə daha döyüşkənliyi ilə seçilən və 
dağ köçəbə obalarının əlçatmazlığından sui-
istifadə edən qara-qırğızlar çox asanlıqla, demək 
mümkünsə, mütəmadi surətdə xana qarşı etiraz 
edirdilər. Qara-qırğızların nisbi itaəti isə dağətəyi 
qışlaqlardakı bazarlardan asılılıq və qışlaqların  
çoxunun aşağı tərəflərdə, daha doğrusu əlçatan 
məkanlarda yerləşməsinə görə idi...”.

XIX əsrin 40-cı illərində qırğız xalqının Kokand 
zülmünə qarşı azadlıq hərəkatı artdı və böyük 
ərazini tutdu. 1843-cü ildə İssık-Kul çökəkliyinin 
qırğızları üsyana qalxıb Qaragöl, Barskoon, Qonur-
Olen qalalarından Kokand qarnizonlarını qovub 
çıxartdılar.

Kokand hakimiyyəti dövrü qırğızların tarixində 
parlaq şəxsiyyətlər formalaşdırdı. Bu şəxsiyyətlərin 
adları mühüm tarixi hadisələrlə bağlıdır. Onların 
arasında milli liderlər Şabdan-Bahadır və Baytik 
bahadır adları diqqətəşayandır. Bütünlükdə isə 
XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin birinci yarısında 
Rusiya və Tsin kimi nəhəng imperiyaların təzyiqinə 
davam gətirən xalqım öz mövcudiyyətini saxlamaq 

kimi müşkülü həll edərkən, vəziyyətdən ən az 
itkilərlə çıxdı.

Kokand xanlığı dövründə qırğızlara güclü 
hami lazım idi. XIX əsrin birinci yarısında 
intensiv inkişaf edən çar Rusiyası öz ərazilərini 
genişləndirmək üçün yeni, əsasən də, Qafqaz, Orta 
Asiya və Sibirdə torpaq və müstəmləkə axtarırdı. 
Bu bölgələr təbii resurslarının zənginliyi, münasib 
təbii-iqlim şəraitləri və məhsuldar torpaqları ilə 
rusların nəzər-diqqətini cəlb edirdi. 1785-ci ildə 
Atake bahadırın elçiləri Abdrəhman və Şerqazı 
imperatriça II Yekaterinanın qəbuluna düşdülər və 
ona qarşılıqlı dostluq haqqında məktub çatdırdılar. 
Bu təklif imperatriça tərəfindən qəbul edildi 
və bununla Rusiya ilə Qırğızıstan arasında ilk 
diplomatik əlaqələrin başlanğıcı qoyuldu. 1855-
ci ildə buqu tayfasının iri manapı səfir Borombay 
bahadır Omsk şəhərində İssık-Kul qırğızları 
adından təntənəlu surətdə rus imperatoruna 
sədaqət andı içdi ki, bu, bütün tayfanın Rusiyanın 
təbəəliyinə keçməsi demək idi. 

Ormon xan Rusiyanın himayəsinə ümid 
bəsləyir və qırğızlar içərisində təsirini artırırdı. O, 
düşmənlərə münasibətində fərasət və ustalıq işlədirdi 
ki, bu da onların arasında çaşqınlığa səbəb olurdu. 
Cənub qırğızları yalnız qazax Sultan Kenensarı 
onlara hücum çəkdikdən sonra Ormonu xan kimi 
qəbul etdilər. 1846-1847-ci illərdə Ormon xan 
qırğızlar üzərində başçılığı qəbul edərək, qazaxlarla 
mübarizəyə başladı. Qeyd etmək lazımdır ki, 
birinci hücum edən qazaxlar olmuşdular, qırğızlar 
isə, sadəcə olaraq, ərazi bütövlüyü uğrunda cavab 
mübarizəsi aparırdılar. Ormon xan bu müharibədə 
özünü istedadlı sərkərdə kimi göstərdi. 1847-ci 
ilin aprelində qazax sultanı Kenesarı Qasımov 
beşminlik dəstə ilə Çuy vadisinin əhalisi üzərinə 
hücuma keçdi. Onların hücumuna Ormon xan 
çoxminlik ordunu darmadağın etməklə cavab verdi, 
Kenensarı özü isə kütlə qarşısında edam olundu. 
Ormon xan bu cür dağıdıcı və yenilməz qələbədən 
sonra İssık-Kul sahillərində İssık-Kul, Çuy, Narın 
və Talas vadilərinin qırğızlarını toplayıb qurultay 
çağırdı və orada xan elan edildi.  O, təxminən 8 il 
hakimiyyətdə oldu. Rəvayətdə deyilir ki, xan bunu 
belə izah etmişdi: “Qırmızı papaq yalnız bir dənə 
olmalıdır” – burada xan titulu nəzərdə tutulurdu.

1853-cü il qırğızların tarixində qara ləkə kimi 
qaldı. Buqu və sarbağış tayfalarında birincilik 
uğrunda daxili müharibə başladı. Kalıqul dəfələrlə 
xalqı yola gəlməyə, düzgün addım atmağa çağırdı, 
fəqət onun sözünü heç kim eşitmədi. Bu mənasız 
qardaş qırğınında qırğız xalqının birliyinin 
parçalanması baş verdi. Əsrlər boyu davam edən 
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tayfadaxili nəsil “haqq-hesablar”ı, ambisiyalar, 
xalqda vahid iradənin olmaması və bütün bunlar 
millətin formalaşmasına həddindən artıq böyük 
zərbə vurdu. Nəsil təkəbbürlüyü millətin özünün 
müstəqilliyini kölgə altına alması ilə nəticələndi ki, 
bu da qırğız xalqının tarixin bütün mərhələlərində 
inkişaf sürətinin azalmasına gətirib çıxardı. XVIII 
əsrin sonlarında-XIX əsrin birinci yarısında 
yaşamış əsil söz peyğəmbəri müdrik Kalıqul baş 
verən hadisələrə öz münasibətini qırğız poeziyası 
xəzinəsinə daxil olan seirində bildirmişdi:

Əsil qoçaq, cəsur igid 
Xalqına hörmət edər.
Oxuyar, baxar, düşünər,
Elmlərə sahib olar.
Ən müxtəlif xalqların
Dillərinə sahib olar.
Bənzər o kəs çinara,
Ağacda – o çinarda,
Bülbüllər oxuyarlar.
Ağac kök atar, möhkəmlənər,
Bur-budağı min olar.
Ağacın kölgəsi, sərini də
Çoxlarına qulluq edər.
Belə insanları tapmaq olar
Görəsən haralarda.
Ancaq belə adam gələcək 
Bu dünyaya. Axı ləl də,
Cavahirat da o danədəndir.  

Tayfalararası münaqişənin canlı şahidi 
Semyonov-Tyanşanski olmuşdu (1856-1857).  O, 
“ölü sahə” adlandırılan döyüş yerlərində olduqdan 
sonra öz memuarlarında yazırdı: “Bu düzəngahın 
buraxdığı təəssürat, San-Bernardakı morqla 
müqayisə ediləsi deyildir. ”

Siyasi vəziyyət akınların da yaradıcılığında öz 
əksini tapmışdı. Rus xalqı ilə dostluq əlaqələrini 
gələcəkdə möhkəmləndirmək kimi proqressiv 
baxışlar yaranırdı. Ədalət və dərrakəyə çağırışlar 
səslənirdi. 1710-cu ildən 1876-cı ilə qədər 
qırğızların başlıca məqsədi Kokand xanlığının 
və Tsin imperiyasının əsarətindən tezliklə 
qurtulmaq idi. Pulat xanın başçılığı altında tez-
tez xalq üsyanları qalxırdı. 1842-ci ildə qırğızların 
birləşməsi baş tutdu. 

Mənəvi zənginlik bütöv bir pleyada şair, xalq 
dastansöyləyənləri və musiqiçilərin yaradıcılığında 
təmsil olunmağa başladı: Gəldibəy, Balıkooz, 
Tınıbəy, Çoyükə, Sağınbay, Kalıqul, Arstanbəy, 
Moldo Kılıç, Jenijok, Moldo Niyaz, Kurənkə, 
Aydaralı, Sırtbay, Niyazəli, Taykojo, Booqaçı 

və s. Böyük qazax etnoqrafı və maarifpərvəri 
Çokan Vəlixanov 1856-cı ildə Qırğızıstanı gəzib 
dolaşdıqdan sonra 1861-ci ildə “Manas” eposu 
barədə “Rus İmperator Coğrafiya Cəmiyyətinin 
etnoqrafiya bölməsinin yazıları”nda oçerk çap 
etdirdi. Bu, ilk ədəbi qeyd idi. Sonradan akademik 
V.V.Radlov 1862-ci ildə Qırğızıstana ilk dəfə 
getikdən sonra 1869-cu ildə “Manas”, “Semetey”, 
“Seytek” trilogiyasını yazdı.

Qırğızıstanın cənubunda, Alay vadisində 
Kokand xanından “bəy” titulunu almış Alımbəy 
datka hökmranlıq edirdi. 1862-ci ildə solto 
qəbiləsinin manapı Baytik bahadır Kokand bəyi 
Rəhmətullanın Pişpek yaxınlığındakı qalasını ələ 
keçirməyə müyəssər oldu. Sonralar Baytik bahadır 
türk qoşunlarına Mərkə, Oluya-Ata, Çimkənd 
qalalarını ələ keçirməyə köməklik göstərdi və 
bunun müqabilində ordenlə mükafatlandırıldı. 
1863-cü ildə Kokand xanlığında hakimiyyət 
qıpçaq-qırğızların əlinə keçdi – onların 
nümayəndəsi Altım Kul üç il ərzində hökmranlıq 
etdi. Altım Kul Kokand hökmdarı şəxsində şimal 
qırğızlarının başçıları Jantay xan və Baytiklə sülh 
bağlamağa çalışırdı. Qırğızıstanda olmuş görkəmli 
coğrafiyaşünas A.N.Severtsev 1864-cü ildə yazırdı:  
“İlk dəfə idi, qara-qırğızlarla tanış olurdum. Onlar 
M.İ.Venkjov və Ç.Valixanov təsvir edənlərdən 
daha səliqəlidirlər”. İ.Strelkovun söylədiyinə görə, 
Ç.Vəlixanov 1856-cı ildə İssık-Kula səfər edibmiş. 
O yazırdı: “Qirğızlar, Çokanda qazaxlara nisbətən 
daha döyüşkən xalq təəssüratı yaratmışdılar, 
qırğızlar ona dostcasına, yaşca böyük qadınlar isə 
anasayağı baxırdılar”.  Sonradan qırğızların məişət 
və həyat tərzləri ilə tanış olan digər rus alim-səyyah 
V.İ.Lipkin belə qeyd etmişdir: “Sözsüz ki, qırğızlar 
– Avropa mədəniyyətinə meyl edən qabiliyyətli və 
zadəgan əsilli tayfadır.”

1855-1868-ci illərdə Kokand əsarəti qurtardı. 
Şimali qırğızlar Rusiya imperiyasının tərkibinə 
daxil oldular. 

11.07.1867-ci ildə Sır-Dərya və Yeddisu (Jeti-
Suu) vilayətlərindən ibarət Türküstan general-
qubernatorluğu təşkil edildi. Yeni inzibati-ərazi 
qurumun strateji əhəmiyyəti nəzərə alındı və 
Türküstan hərbi nazirliyin tərkibinə daxil edildi. 
Beləliklə, tərkibinə Qırğızıstanın da qatıldığı 
Türküstanın hərbi və mülki idarəçiliyi üçün 
müstəmləkəçilik aparatının əsası qoyuldu. Rus 
hökuməti inzibati idarəçilik təşkili ilə bərabər 
yeni torpaqlarda çarizmin hərbi-siyasi və 
sosial istinadgahlarını yaratmaq məqsədilə rus 
köçkünlərinin ərazilərdə yerləşdirilməsinə başladı.  
Qaragöl (İssık-Kul) və Tokmokda (Çuy) 1867-
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ci ildə rus kəndlilərinin gəldikləri köçürülmə 
məntəqələri yaradıldı.

Rusiyanın Mərkəzi Asiyayaya müdaxiləsinin 
ilkin mərhələsindən (1855-1863-cü illər) fərqli 
olaraq, Rusiya hökumətinin Qırğızıstanda faktiki 
hakimiyyətinin yekun təsdiqi yalnız 1863-1868-ci 
illərdə başa çatdı. 

XIX əsrin birinci rübündə Rusiya Qırğızıstana 
müstəmləkə nəzər nöqtəsi ilə diqqətini artırdı 
və 1860-1870-ci illərdə bölgəyə müdaxilə 
məqsədi ilə planlarını həyata keçirməyə başladı. 
Birinci mərhələdə, 1853-1855-ci illərdə bu, 
ticarət münasibətlərində və şifahi müqavilələrdə 
reallaşmağa başladı, sonra 17.01.1855-ci il və 
13.10.1863-cü il bəzi qırğız tayfalarının Rusiya 
protektoratına daxil olması söz verib and içmə 
ilə sənədlərdə möhkəmlənmişdi. 1860-1863-cü 
illərdə hərbi-siyasi üsullarla Çuy və Tenir-Too 
bölgələri tabe etdirildi. Şimali Qırğızıstanın Rusiya 
imperiyasına birləşdirilməsi 1868-ci ildə başa çatdı. 

1876-cı il Kokand xanlığının tam süqutu və 
cənublu qırğızların Rusiya imperiyasının tərkibinə 
keçməsi ilə yadda qaldı. Cənub bölgəsinin 
Rusiyanın tərkibinə keçməsi birbaşa işğal yolu ilə 
həyata keçirildi. 1873-1876-cı illər xalq hərəkatının 
yatırılması və alay qırğızlarının 1876-cı ilin 
sonunda rus təbəəliyini qəbul etməsi ilə Cənubi 
Qırğızıstan tamamən Rusiyaya birləşdirildi. 

Qrığızıstanın Rusiyaya birləşdirilməsi vacib 
tarixi əhəmiyyət kəsb edirdi:

• Qırğızıstanın İngiltərə və ya başqa geridə 
qalmış şərq dövlətlərindən biri tərəfindən işğalı 
təhlükəsi aradan götürüldü; 

• Rus inzibati-siyasi idarəçiliyinin daxil 
edilməsi dövlət aparatının formalaşmasına gətirdi; 

• dağlıq bölgələrin iqtisadi inkişafı, onlarda 
kapitalist münasibətlərinin qurulması və sosial 
təbəqələşmə üçün sabit zəmin yarandı; 

• oturaq əhainin, qəsəbə və şəhərlərin sayı 
artdı, natural təsərrüfat bazar münasibətlərinə 
uyğunlaşmağa başladı. 

 Baş vermiş hadisələrə uyğun olaraq, Rusiya ilə 
diplomatik əlaqələrin başlanması və himayədarlıq 
barədə məsələlərdə razılığa gəlindi. Bu prosesin 
bütün mürəkkəbliyinə və ziddiyyətinə rəğmən, 
həmin münasibətlər xalqın konsolidasiyasına 
yardımçı oldular və onun təşəkkülünün tarixi 
perspektivinin özülünü qoydular. Qırğızıstanın 
ərazisində ilk köçkün-kəndlilər XIX əsrin 60-cı 
illərində peyda oldular, onlar əsasən Rusiyanın və 
Ukraynanın cənub və qaratorpaq bölgələrindən 
sürgün olunmuşdular.

O dövrdə müstəqilliyə daha çox can atan 

Şimali Qırğızıstanın tayfaları, xüsusiə də sarı-
bağış və buqu tayfaları idilər. Məhz o tayfaların 
başçıları rus hökumətinə öz nümayəndələrini 
tayfalarının onların tabeliyinə keçməsi xahişi ilə 
göndərmişdilər. 

1842-ci ilin yayında İssık-Kulun qərb sahilndəki 
Kotmalda adlanan yerdə (indiki Balıqçı) məşhur 
qurultay çağrıldı. Çağırışın təşəbbüsü sarı-bağış 
manap nəslinin nümayəndəsi Ormon Niyazbəyovdan 
gəlirdi. Qurultayda sarıbağış, buqu, sayak, solto, 
saruu, quşçu, çerik və başqa tayfaların nümayəndələri 
iştirak edirdilər. Kokand tərəfindən sıxışdırılmalara 
və digər təhlükələrə qarşı birgə mübarizə üçün 
qırğız tayfalarının birləşdirilməsi ideyası qurultayda 
tam tərəf topladı. Sarıbağış tayfasının biyi Cantay 
Qarabəyovun və sayak tayfasının biyi Kaçıkenin 
təklifinə görə, Ormon Niyazbəyov qırğızların Ali xanı 
seçildi.

Ormon Santaş aşırımında öz qalasına, öz 
bayrağına malik idi, naxırları, ilxıları, sürüləri vardı. 
Onun qırğız tayfaları içərisində nüfuzu yüksək idi. 
Qurultayın qərarı özünü doğrultdu. Qədim adətlərə 
görə, onu ağ keçədə yuxarı qaldırdılar. Bu, əslində 
Qırğız xanlığının mövcudluğunu bəyan etmək, onun 
Kokanda bərabər tutulduğunu bildirmək demək idi.  

Ormon xan tərəfindən görülən tədbirləri 
ümumilikdə nəzərdən keçirəndə bəlli olur ki, Ala-
Toodakı qırğız dövlətçiliyi XIX əsrin ortalarında 
real cizgilər əldə etdi. Bu xüsusilə öz əksini 1847-
ci ildə sultan Kenes arı Qasımovun hücumu dəf 
olunanda tapdı. Bu dövrdə Ormon xan silahlı döyüş 
strategiyasını və taktikasını yaxşı bilən hərbi sərkərdə 
kimi qeyri-adi xüsusiyyətlərini nümayiş etdirdi.

Kenesar Qasımovun ordusunun darmadağın 
edilməsi, onun əsir alınması və ölümü həm Rusiyada, 
həm də Kokandda alqışlandı. “Bəyaz çar” Ormon 
xan və onun silahdaşları Canatay Qarabəyovu və 
digərlərini qızıl medallarla təltifləndirdi. Ümumqırğız 
xanına həmçinin o dövr üçün ali bəxşiş hesab olunan 
qızıl baftalı xalat hədiyyə edildi. Qarşılıqlı hörmət 
əlaməti olaraq o, rus canişininin yanına Omska dəvət 
edildi. 

Ormon xan XIX əsrin ortalarında yeni tarixi 
şəraitdə qırğız dövlətçiliyini yüksəklərə qaldırışını 
təmin etmişdir və bu təminat Ormon xanın bizim 
xalqın qarşısında ən böyük tarixi xidmətidir.

XIX əsrin ən parlaq təmsilçiləri Ormon xan, 
Qubad biy, Taylak bahadır, Atake biy (1785-ci ildə 
qırğız xalqı adından Rusiyada ilk səfir), Baytik 
bahadır, Balbay, Borombay, Kurmanjan datka, 
Alımbəy datka, Jantay xan, Ajıbəy datka, Mədət 
datka, Torogəldi, Kalıqul, Asrtanbəy və ictimai-siyasi 
həyatın digər iştirakçılarıdır. 
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XX əsr. İnkişaf dövrü. 
Rusiya imperiyasının tərkibində

Türküstanın ruslaşdırılması, millətçi-
müstəmləkəçilik siyasətinin əsası kimi, XX 
əsrin əvvəlində daha da güclənirdi. Buna bariz 
nümunə kimi, regionun general-qubernatorunun 
vilayətlərin bütün qubernatorlarına ünvanlanmış 
31.10.1911-ci il təlimnaməsi durur: “Yerli əhali 
bizi gələcəkdə rus kəndlilərinin işlərini görəcək bir 
material kimi maraqlandırır, buna görə də onların 
hamısının qanına ruslara hörmət-izzət bəsləməyi 
yeritmək lazımdır; hərgah kimsə tabe olmaq 
istəməsə, torpaqdan məhrum olub dilənçi kökündə 
yaşayacaq, ya da, Rusiya onlarla vidalaşacaq”. 
Çarizmin digər məmuru, Tokmak uyezdinin rəisi 
Q.Zaqryajski “Туркестанскиe ведомости” mətbu 
orqanında (“Türküstan xəbərləri”) yazırdı: “Biz 
qırğızları yer üzündən siləcəyik, tarixin taleyi 
belədir...”

Üsyanın əsas səbəblərindən biri Rusiyadan 
olan kəndlilərin kütləvi surətdə köçürülməsi və 
onların yerləşdirilməsindəki özbaşınalıqlar idi. Rus 
kəndlilərinin mərkəzi vilayətlərdən köçürülməsi 
kampaniyasına təkcə 1896-1916-cı illərdə 237 
mln 310 min 236 rubl xərclənmişdi. 1916-cı ildə 
Türküstan əhalisinin 6 %-ni təşkil etmiş ruslara 
57,7% əkinəyararlı torpaq ayrılmışdı. O ki, qaldı 
94% təşkil edən yerdi əhaliyə, onlara cəmi-
cümlətanı 42,3% torpaq saxlanılmışdı.  Gəlmə 
kəndlilər qırğızlara ikrahlı münasibət bəsləyir, 
yerli su mənbələrini tutur, suyun qarşısını kəsir, 
yerli əhalini öz yurdlarını qoyub köçməyə məcbur 
edirdilər.

1916-cı il qırğızların çarizm siyasətinə, qırğız 
xalqının repressiyasına qarşı üsyanı, həmçinin 
müstəqillik və azadlıq uğrunda ümummilli 
hərəkatın başlanması ilə yadda qaldı. Üsyan 
çarın 25.06.1916-cı ildə çıxardığı kədərli məşhur 
Qərardan sonra başlandı, qərarda göstərilirdi 
ki, hərbi mükəlləfiyyətə 19 yaşından 31 yaşına 
qədər olan kişilər qatılmalıdırlar. Ciddi-cəhdlə 
sahibkarların mülkiyyət hüququndan məhrum 
edilməsi və kəndlilərin Rusiyanın mərkəzi 

bölgələrindən qırğız əhalisinin əlindən zor 
gücünə alınmış məhsuldar torpaqlara köçürülməsi 
siyasəti həyata keçirilirdi. Öz övladlarını çar ordu 
sıralarına hərbi qulluğa verməkdən imtina edən 
qırğız xalqı müstəmləkəçi üsuli-idarəyə qarşı çıxış 
edirdi. O dövrün məşhur qazax lideri T.Rıskulov 
çar siyasətinin əsas məqsədini açaraq yazırdı: 
“Çarizm bu üsyandan sui-istifadə edərək, bütün 
Çuy vadisini, həmçinin İssık-Kul gölü hövzəsini və 
Narın çayını bütünlüklə qırğızların əlindən almaq 
və onların özünü boş dağlıq sahələrə köçürmək 
layihəsini həyata keçirmək istəyirdi”. Qırğızların 
bu dəhşətli qırğını haqqında Q.İ.Broydo tərəfindən 
tərtib edilmiş növbəti sənədlər vardır: “...qırğız 
qızları “teatralcasına” qəşəng geyinir və qazaxların 
gözü qarşısında özlərini qayalıqdan başı aşağı 
atırdılar”. Belovodsk kəndi yaxınlığında isə 
Qribanovski adlı birisi aldatma yolu ilə 500 qırğızı 
karvansaraya salmış və orada silah işlətmədən, 
görünür, patronlara qənaət məqsədi ilə, heyvan 
kimi daş, yaba və çubuqlarla döyüb öldürmüşdülər. 

1916-cı il üsyanı Orta Asiyada barbar, həyasız 
istismar və talan sistemi yaratmış, əsasən, hərbi-
feodal quruluşlu rus imperializminin hökmranlığına 
qarşı milli-azadlıq müharibəsi idi.  

Sovet hökumətinin görkəmli xadimləri 
M.V.Frunze və V.V.Kuybışev bu qiyamı zülm 
altında əzilən qırğız və qazax xalqlarının çar üsuli-
idarə sisteminə “etiraz cəhdi” və “aşkar hiddət” 
kimi xarakterizə etdilər. Orta Asiyada üsyan 
yatırıldıqdan sonra hər iki xadim dərhal orada 
olmuş və yazmışdılar ki, Yeddisunun yerli əhalisi 
çar müstəmləkəçiyiniə qarşı ayağa qalxdığına görə 
talana məruz qalmışdır. Qırğız xalqı öz yaşamaq 
hüququ və milli azadlıq naminə çıxış edirdi. 
O öz torpaqlarının müstəmləkəçilər tərəfindən 
işğalına, çar üsuli-idarəsinə və onun xalqa qarşı 
yönəldilmiş milli siyasətinə, müstəmləkəçi və 
sosial əsarətə, talana, çar məmurlarının özbaşınalıq 
və zorakılığına, istismarçı-qolçomaqlara qarşı 
mübarizəyə qalxmışdı. Üsyançılar həmçinin 
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Xalq olan yerdə, qələbə də var;
Kimin işə tək gücü çatmasa, kollektivlə bacarar.
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müflisedici Birinci Dünya müharibəsiə və hərbi-
feodal imperializmə qarşı da mübarizə aparırdılar. 
Bu, çıxışların xarakterini müəyyənləşdirərək 
onların milli-azadlıq, inqilabi, antimüstəmləkəçi, 
antiimperialist, antihərbi xarakter daşıdığını 
göstərdi.

Çinə qaçmış qırğızların vəziyyəti daha da çətin 
idi. Soyuqların düşməsi və yolüstü yemin qaibliyi 
səbəbindən, yolda demək olar ki, bütün mal-qara 
tələf oldu və Çinə lap məzlum, xəstə və qohum-
əqrəbalarının çoxunu yollarda itirərək çatdılar. Bir 
parça çörək qazanmaq üçün onlar sonuncu var-
yoxlarını satmalı oldular. Var-dövləti olmayanlar 
isə öz qızlarını satmaq məcburiyyətində qaldılar. 
Digər tərəfdən, yerli kalmıklar qırğızların 
məzlumluğundan istifadə edərək onlara hücum 
çəkir, son mallarını əllərindən alırdılar. Hər tərəfdən 
qovularaq çıxılmaz vəziyyətə düşən qırğızlar öz 
evlərinə qayıtmaq məcburiyyətində qaldılar, lakin 
çar rejiminin nümayəndələri qırğızların torpaqlarını 
zor gücünə əllərindən aldıqlarını unudaraq burada 
onları əvvəlki kimi düşmən sifətilə qarşıladılar. 
Bu öz həyatlarını gələcək nəsillər naminə qurban 
vermiş xalqımın tarixində qanlı genosidin ən faciəvi 
günləridir.  Tarixçilərin söylədiklərinə görə, 1916-
cı ildə şimali qırğızların 40%-i (təxminən 200 min 
adam) qırılmışdı.  Özü də qaçqınlar sırasından olan 
akın İsak Şaybəyov “Zavallı millət” poemasında 
qürbətdə qalan həmyerlilərinin faciəsini belə təsvir 
edir:  

Nə ət görürsən, nə də ki, süd sən,
Binəva, ac xalqım mənim. 
Hər şeyini satdın-sovdun,
Zülmə düşdün, xalqım mənim.
Bir qarnı ac, bir qarnı tox,
Yaşayammazsan, xalqım mənim. 

1917-1918-ci illərdə Böyük Oktyabr inqilabı 
və ölkəmizin xalqlarının taleyində əsas hadisəyə 
çevrilmiş sovet hökumətinin qurulması baş verdi. 
Bu, ölkənin iqtisadiyyat, milli münasibətlər, 
siyasi və mədəni həyatında çox böyük çeviriliş 
idi. İnqilab Rusiyanın əvvəl təhkimçilikdə olmuş 
xalqlarını müstəmləkəçilikdən azad etdi, milli 
qeyri-bərabərliyin tam aradan qaldırılması üçün 
özül yaratdı. Əsrlərlə azadlıq və müstəqillik 
arzusunda olmuş qırğız xalqı Oktyabr inqilabını 
böyük şadyanalıqla qarşıladı və müdafiə etdi. 
Sovet hökuməti qalan qaçqın-qırğızların öz 
doğma məkanlarına qayıtması və onlara yardım 
göstərilməsi üçün Qərbi Çinə xüsusi komissiya 

göndərdi. Bu komissiya Türküstan Mərkəzi 
İcraiyyə Komitəsinin 02.02.1920-ci il xüsusi 
sərəncamı ilə təsdiqlənmişdi. Komissiyaya 
qaçqınların öz vətənlərinə qayıtması və onların 
torpaq mülkiyyətçilik hüquqlarının bərpası, 
sıxışdırılmaların dayandırılması, qul kimi 
satılmışların geri qaytarılması, ruslarla qırğızların 
arasında bərabərliyin bərpasının təminatı həvalə 
edildi.

Çarizmin süqutundan və sovet hökuməti 
qurulduqdan sonra 1916-cı ildə vaxtilə Çinə qaçmış 
332 min qırğızdan təqribən 300 mini geri qayıtdı. 
Sovet hökuməti sovet hakimiyyətinin köməyi ilə 
qayıtmış qaçqın-qırğızlara təmənnasız olaraq 100 
milyon rubl ayırdı. Bu vəsaitlə qaçqınlar üçün 
mal-qara, kənd təsərrüfatı alətləri, yurtalar, tikinti 
materialları əldə edildi. Vətəninə qayıtmış qırğızlara 
təkcə 1920-ci ildə 46 min desyatin şumluq torpaq, 80 
min desyatin əkin sahələri ayrıldı. Bütün qaçqınlar 
5 illik dövlət vergilərindən azad olunurdular. 
Həmin 1917-ci ildə Rusiyanın bir çox xalqları, 
o cümlədən qırğızlar, öz müqəddəratlarını həll 
etmək hüquqlarını gerçəkləşdirmək və Rusiyadan 
ayrılmaq şərti ilə öz dövlətlərini yaratmaq istədilər. 
Bu dövrdə sovet hökumətinə köhnə Rusiyanın 
parçalanmasından sonrakı nəticələri aradan 
qaldırmaq və onun xalqlarının ittifaqını saxlamaq 
önəmli idi. Bu məqsədlə sovet hökuməti tərəfindən 
Rusiyadakı inqilabı müdafiə etmək, öz azad 
həyatını qurmaq, bərabərlik yaratmaq və Rusiya 
xalqlarının öz dövlətlərini yaratmaq səviyyəsinə 
qədər suverenliyini təmin etmək çağırışları ilə 
Xalq Komissarları Soveti tərəfindən “Rusiya 
xalqlarının hüquq dekalarasiyası” və “Rusiya 
və Şərqin bütün zəhmətkeş müsəlmanlarına” 
müraciəti qəbul edildi. Nəticədə, 1921-1922-ci 
illər torpaq-su islahatlarının və sosialist siyasətinin 
nəticəsində, qırğızlarla rusların tutduqları torpaqlar 
bərabər bölündü. Torpağında oturuşmuş qırğızların 
təsərrüfatlarının sayı artdı. Bütün bunlar şumluq 
torpaqların çoxalmasına və onların becərilməsinin 
yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxardı. Böyük rus xalqı 
qırğız xalqına mədəni inqilab etməkdə, əhalini 
savadlandırmaqda, milli ziyalıları yaratmaqda 
yardımçı oldu. Qırğızıstan SSR-in bütün ittifaq 
respublikaları ilə iqtisadi və mədəni əlaqələri ildən 
ilə möhkəmlənirdi. Sovet Qırğızıstanına Moskva 
və Leninqrad, Qorki və Novosibirskdən traktorlar, 
kombaynlar, minik avtomobilləri və sənaye 
avadanlıqları daxil olmağa başladı. Mənəvi-siyasi 
elita mühitində milli konsolidasiya baş verdi. 
Kütlənin ictimai-siyasi aktivliyi artdı, siyasi 
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təşkilat və partiyalar yaranmağa başladı. Sovet 
hökumətinə inam yarandı, xalqda ruh yüksəkliyi 
və beynəlmiləlçilik hissi qalxdı. 

1922-ci ildə qırğız uyezdlərindən ayrıca 
Dağlıq Respublikası yaratması üçün ilk cəhd 
göstərildi. Respublikanın əsasını milli dövlətçiliyin 
bərpası prinsipləri təşkil etməli idi. Yeni milli 
ruhun yaranması – siyasi səhnəyə J.Abdrəhmanov, 
İ.Arabayev, S.Sıdıkov kimi liderləri çıxartdı.

14.10.1924 tarixdə RSFSR-in tərkibində 610 
min qırğızın yaşadığı Qara-Qırğız Muxtar Vilayəti 
(QQMV) yaradıldı. Təsisedici qurultay çağrıldı 
və QQMV-nin inqilab komitəsi yaradıldı ki, onun 
da sədri İ.Aydarbəyov təyin edildi. QQMV-nin 
icra komitəsinin sədri isə A.Orozbəyov oldu. 
Bu orqanın əsas vəzifələri müəyyən edildi: xalq 
adından dövlət hakimiyyətini həyata keçirmək, 
vilayət idarə aparatını formalaşdırmaq, vilayətin 
inzibati-ərazi bölgələşdirilməsini həyata keçirmək, 
Sovetlərin təsisedici qurultayını keçirmək. Pişpek 
şəhəri vilayətin paytaxtı oldu. 1925-ci ildə may 
ayının sonunda Qara-Qırğız Muxtar Vilayətinin 
adı dəyişdirilərək Qırğız Muxtar Vilayətinə 
çevrildi. Muxtar vilayətin birinci partiya təşkilatına 
M.Kamenski və Y.Abdrahmanov başçılıq etdilər. 
İnqilab komitəsinin sədri İ.Aydarbəyov oldu. Burada 
“mahir üçlüy”ün tarixi rolu barədə, daha doğrusu, 
həqiqi vətənpərvərlər Yusup Abdrahmanov, 
Abdıkərim Sıdıkov və İşənalı Arabayev haqqında 
xüsusi qeyd etmək istərdim. Milli dövlətçiliyə yolu 
məhz onlar açdılar. Məhz onlar, millətçilər kimi, 
sərt cəzalandırılacaqlarını bilə-bilə, Türküstan 
Respublikasının tərkibində Dağlıq Qara-Qırğız 
Muxtar Vilayətinin yaradılması ideyasını irəli 
sürmüşdülər. Y.Abdrahmanov Qırğızıstan MSSR-in 
Qırğızıstan İttifaq Respublikası ilə əvəzlənməsinin 
zəruriliyi haqqında bir sıra sübutlarla 1928-ci 
ildə Stalinin şəxsən özünə məktub yazmışdı. 
Haqq-hesabı gözləmək çox çəkmədi – hər üçü 
Stalin repressiyasının qurbanı oldular. Qırğız 
Muxtar Vilayətində vilayət icra komitəsinin 
şöbələri qismində kifayət qədər şaxələnmiş idarə 
sistemi yaradılmışdı: maliyyə, torpaq, su və yerli 
təsərrüfat, əmək, xalq təhsili, səhiyyə, millətlərlə 
bağlı, sosial təminat, ticarət, plan, inzibati və s. Bir 
sıra komissiyalar fəaliyyətdə idilər: uşaq, Çindən 
olan qaçqınlara yardım məqsədli, idarə aparatının 
yerləşdirilməsi, bölgələşdirmə və s. komissiyaları. 
Mərkəzi Seçki Komitəsində Qırğızıstan 
Muxtar Vilayətinin dövlət-hüquqi stasusunu 
müəyyənləşdirən xüsusi göstəriş təsdiqlənmişdi. 

1927-ci ildə QQMV-nin QMSSR-ə çevrilməsi 

ilə əlaqədar idarəçilikdə vəhdət və mərkəzləşdirmə 
əldə olundu. Qırğızıstan MSSR-in sovetinin II 
qurultayında qəbul edilmiş ilk Konsitusiyanın 
təsdiqi oldu. Bu dövrdə rəhbərlər aşağıdakı şəxslər 
idilər: N.A.Uzyukov (1925-1927), V.P.Şubrikov 
(1927-1929), M.M.Kulkov (1929-1930), 
A.O.Şaxray (1930-1033). 

1936-cı ildə Qırğızıstan SSR təşkil edildi. 
Bu, böyük hadisə oldu, belə ki, 1991-ci ildə əsil 
müstəqillik qazanmaq üçün konstitusion-hüquqi 
özül qoyuldu. Üçüncü Konstitusiyanın qəbulu 
üçün VIII Ümumittifaq fövqəladə iclası keçirildi. 
Bu, qırğız dövlətçiliyinin yaradılması üçün keçid 
məqamı oldu. 

1930-1938-ci illərdə 30 minə yaxın qırğızıstanlı 
repressiya qurbanı oldu. Eyni zamanda, 20-40-cı 
illərdə qırğız xalqı minlərlə deportasoya edilmiş 
millətləri aclıq və soyuqdan, Stalin repressiyasından 
və totalitarizmdən xilas etmişdi. Lakin qeyri-
dəqiq məlumatlara görə, respublikada repressiya 
olunanların sayı təqribən 40 min nəfərdir. Çon-Daş 
qardaş məzarlığındakı siyahıdaka Abdrəhmanov 
Yusup, Abdrəhmanov Abdray, Aytmatov Torekul, 
Əluyev Osmonkul, Tınıstanov Qasım, İsakeyev 
Bayalı və başqa bu kimi bir çox məşhur soyadlar 
da vardır. Bu, əsasən, alimlər, dövlət və siyasi 
xadimlər, millətin qaymaqları idilər. Dəhşətli dövr 
idi.

Qırğızıstan ağır stalinizm və repressiya 
illərini “dağılmaz İttifaq”ın digər respublikaları 
ilə bərabər yaşadı. Xalqın əleyhinə ağır cinayətlər 
məhz o zaman törədildi. Qafqaz xalqlarının zor 
gücünə köçürülməsi – XX əsrin 30-40-cı illərində 
oldu. Qırğızıstana eşelonlarla ləzgilər, dargilər, 
qaraçaylar, inquşlar, iranlılar, azərbaycanlılar, 
türklər, kürdlər, uyğurlar, koreyalılar, Buxara 
yəhudiləri və hamısı cəmi 100 min olmaqla bir 
çoxları gətirildi. Qırğızıstan bütün deportasiya 
edilmiş xalqlara ikinci vətən oldu. Qırğız xalqı ən 
çətin məqamlarda onlara əlindən gələni yardımı 
göstərirdi. Yerli əhalinin xoş münasibəti sayəsində 
deportasiya edilmiş bir çox xalqlar qəlb sakitliyi 
və təpər tapdılar. Həmçinin müharibə illərində 
Qırğızıstana rumınlar, polyaklar və macar yəhudiləri 
göndərilmişdi. Onlar Böyük Çuy kanalının və 
Frunze-Balıqçı dəmiryolunun tikintisində iştirak 
edirdilər.

Sovet İttifaqının bütün vətəndaşları Böyük 
Vətən müharibəsi illərində olmazın dərəcədə 
vətənpərvərlik, Vətənə məhəbbət, torpağına sevgi, 
düşmən üzərində qələbə çalmağa cəhd göstərirdilər. 
Faşist Almaniyasının xaincəsinə hücumu təkcə 
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Qırğızıstanı deyil, bütün ittifaq respublikalarını 
ağır sınaq qarşısında qoydu. 380 mindən döyüşçü-
qırğız böyük vətənin sərhədlərini qorumağa 
getdilər. Onların 80 mini, əsasən də cavanlar, qanlı 
döyüşlərdə həlak oldular. Qırğızıstan müharibədən 
sonra ən yaxşı övladlarını itirmiş Tolqonay ana 
obrazına çevrildi. Ç.Tuleberdiyev kimi sinəsi ilə 
mazğala sipər olan və bununla batalyonun yolunu 
açan qəhrəmanlar isə ölməz şücaət və qəhrəmanlıq 
göstərdilər. Təsadüfi deyildir ki, onun dəfn edildiyi 
Voronej torpağında hündür obeliskin üzərində belə 
bir yazı vardır: “Eşq olsun sənə, qırğız xalqının 
qəhrəmanı”. Müharibə illərində respublikamıza 
ölkənin cəbhəyanı bölgələrindən 200 mindən çox 
insan təxliyə olunub gəlmişdi. 76 qırğızıstanlı Sovet 
İttifaqı Qəhrəmanı adı aldı, fəqət məlum olduğu 
kimi, onların heç də hamısı geri qayıtmadı. Onların 
çoxusu həyatlarını döyüş meydanında itirdilər. 
Məktəb illərindən panfilovçu-qəhrəmanların 
soyadları bizim hamımıza bəllidir: general Panfilov 
İvan Vasilyeviç, Şopokov Duyşenkul, Ananyev 
Vasili, Tuleverdiyev Çolponbay, qadın-təyyarəçi 
Pasko Yekaterina, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
Begeldinov Talqat, öz vətəninin əsil vətənpərvəri 
Asanov Dayır, hal-hazırda yaşayan general 
Usenbəyov Kalıynur Usenbeyoviç – Böyük Vətən 
müharibəsi veteran-iştirakçılarının şurasının sədri 
və bir çox başqaları. Arxa cəbhədə yağı üzərində 
qələbə naminə əmək fəaliyyəti göstərənlər üçün də 
asan deyildi.

Respublikanın xalq təsərrüfatının hərbi 
istiqamətə yönlənməsində  başlıca vəzifə ölkənin 
mərkəzi regionlarından evakuasiya edilmiş sənaye 
müəssisələrinin yerləşdirilməsi və istehsalatın 
yoluna salınması məsələsi idi.

Qırğızıstana 28 iri fabrik və zavod gəldi. Bunlar 
Zaporojets vilayətindən Berdyansk maşınqayırma 
zavodu, Donetsk vilayətindən civə kombinatı, 
Odessadan dəri-gön və yapışqan zavodları, 
Xarkovdan tikiş fabriki, Kursk və Xarkovdan 
trikotaj fabrikləri, beş ayaqqabı fabriki, bir neçə 
şəkər zavodu, Rostovdan spirt zavodu, Kursk 
vilayətindən mexanika-təmir zavodu, Kiyevdən 
ayaqqabı fabriki və başqaları idi. 

Qırğızıstanda evakuasiya edilmiş və cəbhəyanı 
bölgələrdən gəlmiş əhalinin yerləşdirilməsi üzrə 
böyük işlər görülürdü. Təkcə 1941-ci ilin iyulundan 
1942-ci ilin yanvarına qədər Qırğızıstana 61,8 min 
adam gəlmişdi. Bunlar Moskva şəhəri, Moskva 
və Leninqrad vilayətləri, Ukrayna və Belorusiya, 
uzaq Litva və Karelo-Fin SSR, Kursk, Orlov, Tula, 
Rostov, Voronej, Stalinqrad vilayətlərinin, Krım, 

Stavropol və Krasnodar diyarlarının sakinləri 
idilər. Bunlardan əlavə, Qırğızıstana 12,9 min 
Polşa vətəndaşı evakuasiya edilmişdi. 

Evakuasiya edilmiş şəxslərin qəbulu, yerbəyer 
rahatlanması və işlə təmin edilməsi, gələn 
qaçqınlara ilkin praktiki kömək göstərilməsi 
üçün respublika, vilayət və rayon komissiyaları 
yaradılmışdı. Qırğızıstanın camaatı evakuasiya 
olunmuş insanların qəbulu üçün əlindən gələni 
əsirgəmirdi və yenidən gəlmişlərlə birgə bütün 
qüvvəni cəbhəyə yönəldirdi.

1946-1985-ci illərdə, bütün ittifaq 
respublikaları kimi, bizim ölkəmiz də iqtisadi, 
sosial-mədəni sahədə nəzərəçarpacaq uğurlar 
əldə etdi. Bu, dağıdılmış təsərrüfatın bərpa dövrü 
idi. 200-dən çox iri sənaye müəssisəsinin tikintisi 
həyata keçdi. Toktoqul və Narın SES-ləri inşa 
edildi. Bu, beynəlmiləlçilik, bərabərlik, Sov.İKP-
nin başçılığı altında gələcəyə inam, inkişaf edən 
sosializmin qurulması epoxası idi. Bu dövrün parlaq 
şəxsiyyətlərindən N.Boqolyubov, İ.Rəzzaqov, 
A.Tokombayev, T.Sıdıkbəyov, S.İbrahimov, 
Z.Kaynazarova, T.Usubəliyev, Ç.Aytmatovu misal 
çəkmək olar. 

I.Rəzzaqov respublikanın elmi-təhsil 
potensialının inkişafına xüsusi qayğı göstərirdi. 
Həmin dövrdə: Elmlər Akademiyası, Qırğız 
Qızlar Pedaqoji İnstitutu, Oş və Prjevalsk pedaqoji 
institutları, Qırğızıstan Bədən Tərbiyəsi İnstitutu, 
bir çox elmi və təhsil müəssisələri yaranmışdı. 
İshaq Rəzzaqovun şəxsi təşəbbüsü və fəal iştirakı 
ilə milli kadrlar hazırlanırdı. Elm öyrənmək 
istəyən, istedadlı oğlan və qızlar Moskva, 
Leninqrad, Novosibirsk, Omsk şəhərlərinin ali 
təhsil müəssisələrinə göndərilirdilər. SSRİ Elmlər 
Akademiyasının qırğız filialına 1943-1952-ci 
illərdə rəhbərlik etmiş K.İ.Skryabin bunu xüsusi 
qeyd edirdi. 

İ.Rəzzaqovun Qırğızıstanda rəhbərliyi 
dövründə mədəniyyətin və kütləvi informasiya 
vasitələrinin inkişafında nəzərəçarpacaq uğurlar 
əldə edildi. 50-ci illərdə respublikada ədəbiyyat və 
incəsənətin bütün janrlarında əsərlər yaranırdı 1958-
ci ildə Moskvada keçirilən Qırğızıstan bədii xalq 
yaradıcılığı dekadası onun xalqını, mədəniyyətini 
bütün İttifaq boyu məşhurlaşdırdı. İ.Rəzzaqovun 
müasirləri deyirdilər ki, o, dekadada qırğız xalqını, 
onun mədəni irsini təmsil edən artistlərin, akınların 
uğuruna necə səmimi qəlbən sevinirdi.

40-50-ci illərdə Moskva və Leninqradın 
elmi-mədəni mərkəzlərinin görkəmli alimlərinin 
və məşhur ictimai xadimlərin iştirakı ilə qırğız 
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xalqının tarixinin tədqiqatı və dəqiqləşdirilməsi 
üzrə, “Manas” eposunun hərtərəfli öyrənilməsində 
böyük işlər aparıldı. 1952-ci ildə “Manas” dastanı 
ilk dəfə olaraq nəşr edildi, 1956-cı ildə isə qırğız 
xalqının əmələ gəlməsi (etnogenezisi) barədə 
ümumittifaq səviyyəli elmi-praktiki konfrans 
keçirildi. “Manas” eposunun əsil xəlqiliyi sübut 
edildi.

İshaq Rəzzaqov təkcə qırğız xalqının deyil, 
eləcə də bütün Orta Asiyanın dahi şəxsiyyəti, 
dövlət və siyasi xadimi idi. Xalq içində belə deyim 
var: “Çətin günlər gələr, qəhrəmanlar doğular”. 
Bəşər tarixi yaranan gündən belə olmuşdur. 

Qırğızıstanın sənayesi “inkişaf edən sosializm” 
vəziyyətində ölkənin vahid xalq təsərrüfatı 
kompleksinin ayrılmaz hissəsi kimi inkişaf edirdi. 
1965-1985-ci illərdə respublikada milli gəlir 2,7 
dəfə, sənaye məhsulu 4,4 dəfə artmışdı. Onlardan 
maşınqayırma və metal emalı sahəsi 8 dəfə, 
elektrik enerjisi istehsalı 5 dəfə artdı. Həmin illər 
ümumi məhsulun 60%-i, respublika milli gəlirinin 
yarısından çoxu istehsal sənayesinin payına 
düşürdü. 150 yeni sənaye müəssisəsi tikilmişdi.

Qırğızıstan SSR-də xalq təsərrüfatının 
kompleksi daxilində əsas istiqaməti sənayenin 
energetika, əlvan metallurgiya, maşınqayırma, 
elektronika, elektrotexnika, cihazqayırma, tikinti 
sənayesi kimi sahələri müəyyənləşdirməyə 
başladı. Çoxlu sayda yüngül sənaye, ərzaq və ət-
süd sahələri üzrə müəssisələr yenidən tikildi və ya 
rekonstruksiya edildi.

80-ci illərin əvvəllərində Orta Asiyada çıxarılan 
qara kömürün 40%-i Qırğızıstan SSR-in payına 
düşürdü. Lakin bu göstəricilər də sənayenin daha 
çox ekstensiv inkişafı sayəsində əldə edilmişdi. 
Qırğızıstanda energetikanın artımı Narın şəlaləsində 
Üç-Korqon və Toktoqul SES-lərin tikilməsi 
sayəsində təmin olundu. 80-ci illərin ortalarında 
respublikanın hidroelektrostansiyalarında ildə 
11 mlrd kilovatt-saat elektrik enerjisi istehsal 
olunmuşdu. Müasir Qırğızıstanın ən perspektivli 
sahələrindən biri olan hidroenergetika məhz o 
illər formalaşmışdı. Ümumittifaq çərçivəsində 
Qırğızıstanda əsas istiqamətdə antimon, civə, 
nadir metalların istehsalı mühüm rol oynayırdı. 
Kadamcay kombinatında istehsal edilmiş antimon 
dünya bazarında keyfiyyət etalonu idi. Dünya 
bazarında Haydarkan civə kombinatının məhsulları 
da yüksək dəyərləndirilirdi. 70-80-ci illərdə əlvan 
metallurgiya respublika istehsalatında birinci 
yer tutmuşdu. 1970-1985-ci illərdə əlvan metal 
istehsalı iki dəfədən də çox artdı. Bu məhsul 40-dan 

çox dünya ölkəsinə ixrac olunurdu. Bununla yanaşı 
qızıl, mis, qalay və başqa metalların yeni yataqları 
kəşf edilmiş və yerlərdə istehsal müəssisələrinin 
tikintisinə başlanılmışdı. 

1986-1990-cı illər ərzində SSRİ-də 
“yeni düşüncə”, “sürətləndirmə”, “aşkarlıq”, 
durğunluq dövrünün tənqidi kimi şüarlar altında 
yenidənqurma gedirdi. Reformaların məqsədi 
sosialist cəmiyyətinin kökündən “rekonstruksiya”sı 
idi, amma sosial-məişət problemlərinin həll 
edilməməsi iqtisadi böhranı daha da kəskinləşdirdi. 
Xalq cəbhələri yaradıldı, müxtəlif qeyri-rəsmi 
birliklər, bölgələrarası deputat qrupları meydana 
gəldi. Rusiyada demokratik hərəkat gücləndi, 
Vilnüs, Tbilisi, Bakı, Almatıda dəhşətli hadisələr 
baş verdi. Sov.İKP MK-nın aprel plenumundan 
(1985) sonra qırğızların tarixində ilk dəfə olaraq, 
SSRİ Ali Sovetinə alternativ seçkilər keçirildi. 
1989-cu ildə qırğız dilinə dövlət statusu verildi. Bu, 
milli özünüdərk və millətin mənəvi dirçəlməsində 
əvəzsiz rol oynadı. 

Bütün mənfi xüsusiyyətlərə, milli çalarları 
SSRİ-nin siyasi qalxma-enmə liberalizasiyasının 
təsirinə məruz qalaraq, ənənələri hamarlayan 
komanda-inzibatçılıq sisteminin nəticələrinə 
baxmayaraq, respublikada iri etnosiyasi, etnososial 
inkişafının tarixi məsələləri həll edilmişdi. Bu 
məsələlər Qırğızıstanın doğma torpağın tarixinə 
“sənayeləşmə” və “mədəni inqilab” kimi daxil 
olmuş kateqoriyalarla qırılmaz surətdə birbaşa 
bağlı idi:  

- subetnik parçalanmanın qarşısı alındı, qırğız 
xalqının etnik nüvəsi möhkəmləndi;

- əhalinin kütləvi surətdə savadlanmasına nail 
olundu, qırğız dilində etno-mədəni informasiyaların 
və etnotarixi biliklərin toplanması və geniş 
yayılması təmin edildi;

- fəhlə sinfinin ixtisaslaşdırılmış kadrları 
formalaşdırıldı, ziyalı təbəqə çoxsaylı sosial qrupu 
təşkil etdi;

- özünün etnolinqvistik fərdiliyi ilə vahid qırğız 
ədəbi dili formalaşdı;

 - müəyyən milli dövlətçilik, siyasi mədəniyyət 
ənənələri toplandı;

- özündə müvafiq etnik informasiyanı, əhalinin 
ən sıx kütlələrinə milli ideologemi daxil etdirmək 
imkanını ehtiva edən geniş kütləvi informasiya və 
kommunikasıya vasitələri şəbəkəsi yaradıldı;

- qırğız xalqı məhz rus dili və rus mədəniyyəti 
vasitəsi ilə Avropa mədəniyyətinin nailiyyətlərini 
əxz etdi. 

Bu əsas üzərində də Qırğızıstanın yeni peşəkar 
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mədəniyyəti yetişdi, vahid qırğız xalqı haqqında 
təsəvvür formalaşdı, ictimai düşüncəyə qırğız 
dövlətçiliyi, dili, milli tarixi və məsəniyyəti 
haqqında ideyalar möhkəm daxil oldu. Milli 
özünüdərk, milli mənlik, müstəqilliyə cəhd 
hallarının artması nəzərə çarpdı. 

Qırğızıstan əhalisinin siyasi aktivlik göstərdiyi 
və milli özünüdərkin cücərdiyi dövrdə Qırğızıstan 
SSR-in Ali Soveti hələ Qırğızıstan Komunist 
Partiyasının tam nəzarəti altında ola-ola, 23.09. 
1989 tarixdə “Qırğızıstan SSR-in dövlət dili 
haqqında” qanun qəbul etdi ki, orada qırğız dili 
dövlət dili elan olunur, rus dili millətlərarası dil 
təyin edilir, həmçinin respublikada yaşayan digər 
milliyyətlətlərin dillərinin azad inkişafı üçün 
təminat verilməsi göstərilirdi.

90-cı illərin əvvəllərində kəskin mənzil 
problemlərinin həllini tələb edən qırğız gənclərinin 
narazılıqları artdı. Onların birinci xahişi şəxsi 
evlərin tikilməsi üçün torpaq sahələrinin ayrılması 
oldu. Öz maraqlarının müdafiəsi və hüquqlarının 
qorunması üçün cavanlar “Aşar” ictimai-siyasi 
hərəkat yaratdılar. Lakin gənclər hakimiyyətdə 
olanlar tərəfindən dəstək görmədilər. Kortəbii 
surətdə Oşda da  bu sayaq təşkilat yaradıldı – “Oş 
aymağı”. Hakimiyyət onlarla konstruktiv əsaslarla 
işləmək əvəzinə, təqiblərini artırdı. Respublikada 
yığılıb qalmış problemlərin həlli üçün tədbirlərin 
çatışmazlıqları və vaxtında həyata keçirilməməsi 
ictimai həyatın digər sahələrinə də təsirini 
göstərirdi. Cinayətkarlığın artması, partiya-dövlət 
orqanlarının onlarla mübarizədə gücsüzlüyü, 
nəhayət, kütləvi iğtişaşlara və qırğınlara gətirib 
çıxardı. 

 Nəticədə, əvvəlki hadisələrdən canı boğazına 
yığılmış şəxslərin səbir kasası dolub daşdı,  
barışmaz konfrontrasiya böyüyüb əsil talan-qırğına 
çevrildi. Qarşıdurmalar əsil qanlı döyüşə keçdi. 
Yerli hakimiyyət orqanları qeyzlənmiş gənclərin 
qarşısını almaq iqtidarında olmadı. Şəhərin bir 
tərəfindən qırğızlar, digər tərəfindən özbəklər Oşda 
qanlı çaxnaşma törətdilər. Şəhər məhəllələrindəki 
toqquşmalarda 155 nəfər vəhşicəsinə qətlə 
yetirildi, 845 nəfər yaralandı. 262 ev, 24 mağaza və 
başqa tikili, 67 avtomaşın talan edilərək yandırıldı, 
iyun ayının 5-i Oş bütünülüklə mühasirəyə alındı, 
şəhərə hərbi hissələr yeridildi, iyunun 6-sı şəhərdə 
vəziyyət nəzarət altına alındı.

Artıq 1990-cı ilin mayında ölkənin 
demokratikləşdirilməsi məqsədi ilə iyirmiyə qədər 
ictimai-siyasi təşkilat “Qırğızıstanın Demokratik 
Hərəkatı” adı altında birləşdi. Onların tərəfində 

respublika Ali Sovetinin demokratik hissəsi 
durdu (144 deputat). 1990-cı ilin martında SSRİ 
Xalq deputatlarının III qurultayında prezidentlik 
institutu yaradıldı. Yeni üsuli-idarə forması bir sıra 
köklü demokratik dəyişikliklərlə, millətlərarası 
münasibətlərin demokratik təkamülü, cəmiyyətdə 
çoxpartiyalılıq və plüralizmin inkişafı ilə şərtlənirdi. 

27.10.1990 tarixdə Qırğızıstan SSR-in 
Ali Sovetinin sessiyasında alternativ əsaslarla 
Ə.Akayev Qırğızıstanın birinci Prezidenti seçildi. 

 Onun öhdəsinə əvvəlki hakimiyyətdən 
ciddi problemlərlə dolu miras düşdü. 1990-cı ilin 
yayındakı millətlərarası qanlı qarşıdurmadan sonra 
milli münasibətlər çox gərgin idi. 

15.12.1990 tarixdə Qırğızıstan SSR Ali Soveti 
tərəfindən “Qırğızıstan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyi haqqında deklarasiya” qəbul edildi. 
Deklarasiyada qeyd olunurdu ki, Qırğızıstan 
xalqını respublikanın vətəndaşları – orada yaşayan 
bütün xalq və millətlər təşkil edirlər və dövlət hər 
cəhətdən onların mədəniyyətlərinin, dillərinin, 
adət-ənənələrinin qayğısını çəkməyə və inkişaf 
etdirməyə təminat verir. Deklarasiya həmçinin 
mülkiyyətçiliyin çoxnövlüyünü və onların dövlət 
qarşısında bərabər hüquqlara malik olduğunu 
bəyan edirdi.

Qırğızıstanın dövlət suverenliyi prinsiplərinin 
müzakirəsi zamanı dövlət hakimiyyətinin yenidən 
təşkil olunması və möhkəmləndirilməsi haqqında 
çox təkliflər irəli sürülmüşdü. Nəticədə, onu üç 
istiqamətə – qanunverici, icraedici və məhkəmə – 
bölmək qərarına gəlindi.

Bu günə qədər dövlət hakimiyyətinin daşıyıcısı 
və ifadəsi hesab edilən Sov.İKP ölkəni idarə etmək 
hüququndan məhrum edildikdən sonra Sovetlər 
yeni şəraitdə özlərinin tam qabiliyyətsizliyini 
göstərdilər. Dövlət hakimiyyətinin 
möhkəmləndirilməsi məsələsi respublika üçün 
həyati dərəcədə əhəmiyyətli oldu. Bunu dərindən 
dərk edən Ə.Akayev 1990-cı ilin dekabrında Ali 
Sovetə “Dövlət hakimiyyəti sisteminin yenidən 
təşkili üçün ilkin tədbirlər haqqında” müraciət 
göndərdi və parlamentə “Qırğızıstan SSR-in vilayət 
bölgüsünün təkmilləşdirilməsi və yeni vilayətlərin 
yaradılması” haqqında qanun layihəsini təqdim 
etdi. 14.12.1990 tarixli sənədlərə əsasən, Çuy və 
Cəlalabad vilayətləri yaradılmış, Narın və Talas 
vilayətləri bərpa edilmişdi.

22.01.1991 tarixdə Prezident Ali Sovetin III 
sessiyasında dövlət hakimiyyətinin sonrakı inkişaf 
proqramını elan etdi.
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Qırğız Respublikasının müdafiə nazirinin 17.11.2001 tarixli Sərəncamına əsasən, Qırğız 
Respublikasının cənub sərhədlərini qoruyarkən döyüş əməliyyatları zamanı həlak olmuş ən yaxşı 
oğullarımız həmişəlik Qırğız Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinə aid olunmuşlar. Onların 
adlarını xatırlayaq:

Оmurzakov K.K. Bəybalayev S.Т. Аnаrbayev J.K. Моldobayev E.J. Ərməkov Ş.А. Аytmаtоv Ç.А. 
Doulbəyov B.М. Baltabayev М.А. Quşbəyov Q.N. Qulmanbetov М.А. Osmonov Т.D. Nikituşkin V.Q. 
Zayarko R.N. İbrayev А.B. Мukambet uulu Ulan Sıdıkov Т.J. Аbdıkojoyev K.J. Beyşebayev U.S. Burхаnov 
D.А. Saypidinov K.О. Yunusov R.М. Kadıkov М.P. Haşımov S.М. Bekturqanov K.N. Samsakov R.Q. 
Şabdanov J.K. Мəhəmmədov А.А. Маmаtахunov S.E. Qolubev V.V. Аrjimanov R.А. Subanbəyov J.А. 
Əsənbəyov İ.А. Bukarbayev Т.А. Тurdubəyov U.K. Düşəbayev А.А. Seksenbayev B.J. Аlmabəyov B.B. 
Rahimbəkov B.J. Маmırkanov E.Z. Моldosanov J.А. Rəhmətullayev А.Q. Namazbayev D.А. Dоminov 
А.А. Kоçorbayev Z.U. Аrkabayev Т.А Тоrobəyov М.S. Səmədov K.М. Əgəmberdiyev J.U. Аbdullayev 
B.R.

Kojəhmədov D. “Frunzenin dəstəsinə” 1958-ci il, kətan, yağlı boya, 220 x 175

Cavanlığında çalışan – xeyrini görər, səfasını çəkər;
Kim gəncliyində işləyirsə, hər işə yarayar.
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 XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəli. 
Azadlıq mücadiləsi

1990-cı il dekabrın 15-də Qırğızıstan 
Respublikasının Ali Soveti tərəfindən respublikanın 
SSRİ tərkibində müstəqilliyi barədə Deklarasiya 
qəbul edildi. 1991-ci il avqustun 31-də isə 
dünyanın geosiyasi xəritəsində yeni dövlət yarandı 
– Qırğızıstan Respublikası. Həmin gündən bizim 
milli tariximizin yeni salnaməsi başlandı. Həmin 
gün günəş böyük Azadlıq ruhundan nurlanaraq 
qeyri-adi parlaq şəfəq saçırdı. Qırğızıstanın 
müstəqilliyi haqqında gizli ümid və böyük arzular 
həyata keçdi. 

1991-ci il dekabrın 8-də Belarus Respublikası, 
Rusiya Federasiyası və Ukrayna Minsk şəhəri 
yaxınlığındakı Belovej meşəliyində Müstəqil 
Dövlətlər Birliyinin (MDB) yaradılması barədə 
Müqavilə imzaladılar. Bu hadisə SSRİ-nin 
dağılması başlanğıcı prosesinin əsasını qoydu və 
onu sürətləndirdi. 21 dekabr 1991-ci ildə Almatıda 
MDB-nin yaradılması haqqında müqaviləyə 
Belarus Respublikası, Rusiya Federasiyası, 
Ukrayna, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, 
Qırğızıstan, Moldaviya, Tacikistan, Türmkənistan 
və Özbəkistan imza atdılar. Bu o demək idi ki, 
SSRİ öz mövcudiyyətini dayandırmışdır. SSRİ-nin 
ləğvi ilə əlaqədar olaraq, M.S.Qorbaçov dekabrın 
25-i özünün Prezident postundan istefası barədə 
bildiriş elan etdi.

1991-ci ildə uzun-uzadı müzakirələrdən sonra 
respublikanın paytaxtının tarixi adı Bişkek özünə 
qaytarıldı. Siyasi dərketmə və siyasi mədəniyyətin, 
milli özünüdərkin, demokratik qüvvələrin və bütün 
cəmiyyətin möhkəmlənməsinin inkişafı xüsusilə 
nəzərə çarpırdı. Qırğızıstan Respublikası BMT-nin 
Baş Assambleyası tərərindən BMT-yə üzv oldu, 
demokratik institutlar yarandı. Qırğızıstan 1993-cü 
ildə özünü suveren demokratik dövlət elan etdi. Elə 
həmin ildə də Qırğızıstan parlament debatlarından 
sonra Mərkəzi Asiyada ilk olaraq özünün milli 
valyutasını – somu dövrüyyəyə buraxdı və faktiki, 
radikal bazar islahatlarına başladı. Müstəqil 
respublikanın Konstitusiyası, yeni dövlət və milli 
rəmzləri qəbul edildi, Dövlət gerbi, bayrağı və 
ölkənin himni təsdiq olundu.

Prezidentin 1992-ci il 3 avqust tarixli 
qərarında dövlət, kommunal əmlakının mülkiyyət 
sahibliyindən çıxarılması və mülkiyyətin 
özəlləşdirməsi haqqında proqram təsdiq olundu. 
Buradan da ölkənin iqtisadiyyatında yeni dövr 
başlandı. Qırğızıstan müstəqillik əldə edənə qədərki 
bütün Konstitusiyalar ölkənin suverenliyini sırf 
deklarativ formada qəbul edirdi. 5 may 1993-cü ildə 
Qırğızıstanın Ali Soveti tərəfindən qəbul edilmiş 
yeni Konstitusiya respublikanı “suveren, müstəqil, 
demokratik, hüquqi və dünyəvi əsaslar üzərində 
qurulmuş” dövlət kimi elan etdi. Qırğızıstanın 
Respublikasının Konstitusiyası elan edir ki, insan, 
onun hüquqları və vəzifələri ali dəyərlərdir, dövlət 
bu hüquq və azadlıqları qəbul etməli, onlara riayət 
etməli və qorumalıdır, Qırğızıstan Respublikasının 
suverenliyi onun bütün ərazisində qüvvədədir. 

Qırğızıstan Respublikası Konstitusiyasına 
yazılmiş qaydalar insan hüquqları haqqında 
Ümumi deklarasiyaya, beynəlxalq paktlara və 
insan hüquqları sahələri sənədlərinə uyğun gəlir. 
Milli qanunvericiliyə əsasən, milli və sosial 
mənsubiyyətindən, cinsindən, dilindən, siyasi və 
digər baxışlarından, dinindən, yaşayış yerindən, 
mülkiyyət vəziyyətindən və digər şəraitdən asılı 
olmayaraq, respublikanın bütün vətəndaşları 
öz hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək üçün 
bərabər hüquqa malikdirlər. Hüquq və azadlıqların 
məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir, bu 
səbəbdən də, əgər vətəndaşlar güman edirlərsə 
ki, onların hüquqları pozulmuşdur, məhkəməyə 
müraciət etmək hüququna malikdirlər.

İndi demək olar ki, bütün dünya Qırğızıstanı 
artıq tanıyır. Bütün proqressiv dünya ictimaiyyətinin 
nəzər-diqqəti mənim ölkəmdə baş verən demokratik 
proseslərə yönəlmişdir. Hal-hazırda Qırğızıstanda 
həqiqətən də tarixi hadisələr baş verməkdədir, 
bunlar da özülündən dağıdıcı deyil, siyasi və iqtisadi 
cəhətdən qurucu xarakter daşıyır. Qırğızıstan, 
bütün çətinliklərə baxmayaraq, distansiyadan 
çıxmamaqla, daha qətiyyətlə sürət yığır. Zənnimcə, 
burada minilliklər ərzində formalaşmış xalqımın 
mentalitetinin də rolu az olmamışdır.
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İqnatyev A.İ. “Frunze – Qırğızıstanın paytaxtı”, 1977-ci il, kətan, yağlı boya, 118 x 159

Çağdaşların bicliyi də eynidir;
Hər zamanın öz nəğməsi.
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 Lakin Sovet İttifaqının dağılması və müstəqil 
dövlətlərin yaranması ilə respublikadan yaxın 
və uzaq xaricə miqrasiya aktivləşdi. Əsasən də 
rusdilli xalqların: slavyan, alman, yəhudi, tatar 
və s. ölkədən öz tarixi vətənlərinə kütləvi axını 
başlandı. Miqrasiyanın ən yüksək nöqtəsi 1993-
1994-cü illərə təsadüf edir. Eyni kökdən olan, 
eyni taleni yaşamış bu millətlərin kütləvi halda 
ölkəni tərk etməsi qırzızıstanlıları laqeyd qoya 
bilməzdi. Onların axınının qarşısını azacıq da 
olsa, azaltmaq, həmin millətlərin yaşayış şəraitinin 
yaxşılaşdırılması üçün qətiyyətli addımlar atıldı. 
Bu məqsədlə rus dilinə rəsmi dil statusu verildi. 
Bu gün qırğız cəmiyyətində rus dili həm rəsmi 
səviyyədə, həm də kütləvi danışıq dili kimi geniş 
istifadə edilir. Qırğız-Rusiya (Slavyan) Universiteti 
rus dili, ədəbiyyatı, tarixi və mədəniyyətinin 
öyrənilməsi üçün mərkəz hesab edilir. 

Xalqların birləşdirilməsi planında böyük 
rolu Qırğızıstan xalqının Assambleyası oynadı. 
Assambleya 1994-cü ildə keçirilmiş I Qurultayda  
Qırğızıstanın bütün etnoslarının təşəbbüsü və 
Prezidentin dəstəyi ilə yaranmışdır. Onun əsas 
məqsədi həm qırğızlarla birgə Qırğızıstan xalqını 
təşkil edən milli azlıqların maraqlarını, həm 
də Qırğızıstan əhalisinin etnik əksəriyyətinin 
müdafiəsidir.

 Assambleya öz fəaliyyətini Ümumdünya 
İnsan Hüquqları Deklarasiyasına, sosial, iqtisadi 
və mədəni hüquqları üzrə Beynəlxalq pakta 
əsasən həyata keçirir. Milli, etnik, dini və dil 
azlıqlarına mənsub şəxslərin hüquqları barədə 
Deklarasiya ilə, Qırğız Respublikası Konstitusiyası 
və Qırğızıstan Respublikasının ictimai birliklər 
barədə qanunvericiliyi ilə. Hal-hazırda Assambleya 
aşağıdakı millətlərin diasporalarını təmsil edən 28 
milli-mədəni mərkəzi və ictimai birliyi özündə 
birləşdirir: rus, alman, Ukrayna, belorus, yəhudi, 
Koreya, qazax, tacik, özbək, dunqan, qaraçay, 
Dağıstan, yunan, gürcü, erməni, azərbaycanlı, 
tatar, başqırd, uyğur, türk, kürd, çeçen, inquş. 
Beynəlxalq təşkilat “Tuqelbay-Ata” və “Çoxuşaqlı 
ailə” Fondu. Qırğızıstanın başlıca sərvəti onun 
xalqı, biliyi, yaradıcılığı və iradəsidir. Bu səbəbdən 
də, bizim respublikamız məhz bu resursların 
inkişafına diqqət yetirir. Bu bizə nə verəcəkdir? İlk 
növbədə insanın ən ali dəyərli varlıq olduğu, inkişaf 
etmiş iqtisadiyyatlı və mədəniyyətli demokratik 
cəmiyyətin quruluşu. 

1995-ci ildə xalqım üçün çox əlamətdar 
hadisələrdən biri də bütün dövrlərdə azadlıq 
uğrunda mübarizə simvolu olmuş “Manas” 
eposunun 1 000 illiyini keçirmək oldu. BMT-
nin sərəncamı ilə 1995-ci il – “Manas” eposunun 

1 000-ci ildönümünün ili elan edildi. Bişkekdə 
təqribən 500 nəfərin iştirakı ilə beynəlxalq 
simpozium keçirildi. 29-31 avqust tarixində eposun 
1000 illiyi münasibətilə bayram tədbirlərində 
Bişkekdə türkdilli dövlətlərin dövlət başçılarının 
görüşü keçirildi. “Manas”ın 1000 illik yubileyinə 
həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti H.Əliyev, Qazaxıstan 
Respublikasının Prezidenti N.Nazarbayev, 
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İ.Kərimov, 
Türkiyə Respublikasının Prezidenti S.Dəmirəl, 
Türkmənistan Respublikasının Prezidenti 
S.Niyazov və Qırğızıstan Respublikasının 
Prezidenti Ə.Akayev çıxış etdilər. Onlar tərəfindən 
“Manas” eposunun 1000 illiyi ilə bağlı türkdilli 
ölkələrə bəyanat qəbul edildi. “...“Manas”da 
qoyulmuş ümumbəşəri birləşdirici ideyaların 
rolunun əhəmiyyəti üçüncü minilliyin astanasında 
daha da artmaqdadır”. Baş tutmuş beynəlxalq 
sammit hüdudlarında dahi eposa bütün min il 
ərzində və qırğızların cəmi tarixi boyu bu dərəcə 
yüksək səviyyədə verilmiş dəyər belə idi. 

Bu bayram həqiqətən də ümummilli oldu. 
Bişkekin küçə və meydanlarında müxtəlif milli 
geyimlər geyinmiş insanlara rast gəldim, onların 
simaları sevincdən işıq saçırdı, fərəhləri yerə-
göyə sığmırdı. Ətrafda Qırğızıstanın müxtəlif 
millətlərinin dilində nəğmələr eşidilirdi: rusca və 
Ukraynaca, belarusca və özbəkcə, uyğurca, almanca, 
dunqanca, koreyaca və bir çox başqa dillərdə. 80-
dən çox dildə danışıb oxuyan insanla dolu meydan 
və küçələri təsəvvür edin! Qırğızıstanda məhz elə o 
qədər də millət yaşayır.

1995-ci ildə Joqorku Keneş parlamenti 
deputatlarının və Qırğızıstan Respublikasının 
Prezidentinin demokratik seçkiləri keçirildi. 
Birlik, həmrəylik, xalqın ruhunun qaldırılması, 
öz vətəninin tarixinə görə qürur –ölkənin mənəvi 
həyatında əsas imperativə çevrildi. 1998-ci ildə 
ümumxalq referendumunda qəbul edilmiş torpağa 
mülkiyyət hüququnun qüvvəyə minməsi ölkənin 
iqtisadi həyatında inqilabi başlanğıc oldu. 

1999-cu ildə minlərlə beynəlxalq quldur 
dəstələri Batken vilayəti ərazisinə soxulub, 
vətəndaşlarımızdan bir neçəsini girov götürməyə 
müyəssər oldular. İtkilərimiz də oldu. Ölkəmizin 
bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda 49 əsgər və 
zabitimiz qəhrəmancasına həlak oldular. 

2001-ci ildə, Oş şəhərinin 3 000 illik 
yubileyinin keçirilməsi xalqın birləşməsinin 
möhkəmlənməsində və milli dəyərlərin dirçəlişində 
daha bir əlamətdar  hadisə oldu. QR parlamentinə 
seçkilər keçirildi. Bugünkü tələblərə uyğun olaraq, 
peşəkarlığın, məsuliyyətin artması tempi və 
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illüziyalardan xilas olma qeyd edildi. Elə bu il həm 
də Qırğızıstanın müstəqilliyinin hələ ki, böyük 
olmayan ildönümü – 10 illik yubileyi qeyd edildi. 
Bu illər ərzində ictimai təfəkkürün dərin təbəddülatı 
baş verdi. Demokratiya bugünkü ictimai həyatda 
reallığa çevrildi. Ötüb keçmiş onillik mahiyyətcə 
əsrə bərabə dramatik hadisə və həyat dönəmləri 
ilə zəngin oldu. Əsas odur ki, ölkədə nəinki siyasi 
sabitliyi qoruyub saxlaya, vətəndaş həmrəyliyinə 
və beynəlxalq razılığa gələ bildik, həm də bazar 
iqtisadiyyatını qura bildik. Lakin bu qısa tarixi 
müddəət ərzində ölkəmiz dünyanın 135 dövləti 
tərəfindən tanındı. Bu, Qırğızıstan Respublikasını 
yolunun əsas dönüş nöqtəsidir. Onların hər 
birinin arxasında o qədər xoşbəxt və kədərli 
məqanlar dayanır ki, bu yaşantıları təsvir etmək 
yalnız yüzlərlə salnaməçinin iqtidarındadır və bu 
salnamə onlarla qalın folianta sığar. Qırğızıstan 
Respublikasının Prezidentinin təşəbbüsü ilə “İpək 
Yolu Diplomatıyası” doktrinası geniş beynəlxalq 
rezonans doğurdu və Böyük İpək Yolunun 
üzərində yerləşən ərazilərin müxtəlif mədəniyyət 
və sivilizasiyaları arasında dostluq və əməkdaşlığa 
körpü rolunu oynadı.

Batken hadisələri zamanı qəzetlərin birində 
Böyük Vətən müharibəsi ağsaqqal-veteranlarının 
müraciətini oxudum. Veteranlar yazmışdılar 
ki, “qalan həyatlarını Vətən uğrunda qurban 
verməyə hazırdırlar”. Onlar bizim əcdadlarımızdır, 
onar bizim qaliblərimizdir. Və biz onlara layiq 
olmalıyıq. Bizim boş-bikar dayanıb oturmağa 
haqqımız yoxdur. Ata-analarımızın qanı hesabına 
əldə edilmiş torpaqları, biz heç zaman heç kimə 
verməməliyik. Biz öz övladlarımız və nəvələrimiz 
uğrunda mübarizəmizi davam etdirməliyik. 
Qırğızıstanın çoxdan gözlənilən ulduz saatı 
yetişmişdir. İndi hər şey bizdən, Avrasiyanın günəş 
kələfində yerləşən doğma Qırğızıstanımızı necə 
qurmağımızdan asılıdır. 

BMT Baş Assambleyasının qərarına əsasən, 
2002-ci ildə beynəlxalq dağlıq sammitin Bişkekdə 
keçirilməsi dağlıq ölkələrin ardıcıl və perspektivli 
inkişafının başlanğıcı oldu. Bu gündən etibarən biz 
ümidvarıq ki, müəyyən müddət keçdikdən sonra 
Qırğızıstan inkişaf etmiş ölkələr və qonşu müstəqil 
dövlətlərlə bir sırada dayanacaqdır. Beynəlxalq 
maliyyə təşkilatlarının dəstəyi ilə ölkəmizdə 
Qırğızıstan Respulikasının yaxın onillik ərzində 
əsaslı Kompleks inkişaf proqramı qəbul edilmişdir 
ki, bunun da başlıca məqsədi kasıbçılığın iki 
dəfə azaldılmasıdır. Bundan ötrü vətəndaşlara 
lazımi şərait yaratmaq lazımdır ki, özləri üçün 
pul qazana və bununla da şəraitlərini yaxşılaşdılra 
bilsinlər. Yalnız bu yol ilə biz tədricən Qırğızıstanı 

çiçəklənən ölkəyə çevirə bilərik. Sentyabrın 20-
si BMT Baş Assambleyasının 57-ci sessiyasında 
Qırğızıstan Prezidenti Ə.Akayev öz çıxışında 
BMT-nin Baş katibi Kofi Annana müraciətlə qırğız 
xalqının həyatında böyük tarixi hadisə olan qırğlz 
dövlətçiliyinin 2 200 illiyinə beynəlxalq status 
verilməsi barədə qərar qəbul olunması haqqında 
xahiş etmişdir. 

Bişkekdə Qırğızıstanın müstəqilliyinin 11-ci 
ildönümü ərəfəsində respublikanın 5 milyonuncu 
vətəndaşı dünyaya gəldi. Prezident Ə.Akayev ona 
Tınçtıkbəy ismi verdi ki, bu da “möhkəm dünya” 
mənasını verir.  

2005-ci ilin fevralında Qırğızıstan 
Respublikasının birpalatalı Parlamentinə növbəti 
seçkilər keçirildi ki, bu da ölkədəki siyasi vəziyyətin 
gərginləşməsinə gətirib çıxardı. 

Şərəf və ədalət qırğız xalqına xas 
xüsusiyyətlərdəndir. Bu xalq həmişə öz bəxtinə 
düşmüş ağır sınaqlara dəyanətlə sinə gərə 
bilmişdir. Müstəqilliyin ilk illərində çətinliklər az 
olmamışdı – çörək, ərzaq çatışmazlığl hiss edilirdi, 
lakin seçilmiş yolun doğruluğuna inanan insanlar 
bu çətinliklərə tab gətirdilər. Ədalət naminə qeyd 
edilməlidir ki, əvvəlki hakimiyyət də müstəqil 
dövlətin yaradılması, onun beynəlxalq nüfuzunun 
gücləndirilməsi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin 
artırılması üçün kifayət qədər iş görmüşdü. Lakin 
son illər görülən işlərin effektsizliyi cəmiyyətdə 
əsaslı narazılıqlara səbəb olmuşdu. Ali rəhbərliyin 
maraqları xatirinə əsas qanuna – Konstitusiyaya 
dəyişiklikər edilirdi. Aksada həyat şəraitinin 
yaşılaşdırılması ilə bağlı tələblərlə nümayişə 
çıxmış dinc insanlara qarşı silah tətbiq edildi. 
Nəticədə altı nəfər öldürüldü, ondan çox adam 
yaralandı. Bu hadisə 2002-ci il martın 17-18-i baş 
verdi. Öz xalqına qarşı silah işlətmiş rəhbərlikdən 
xalqın narazılığı günü-gündən artırdı. Joqorku 
Keneşin deputat seçkiləri zamanı ortaya çıxan 
kobud səhvlər – hər yerdə inzibati resurslardan 
istifadə, təhrif edilmə və səsvermənin nəticəsindəki 
əyriliklər – vəziyyəti get-gedə kəskinləşdirirdi. 
Bəzi vəzifəli şəxslər üçün şəxsi maraq hər şeydən 
üstün idi. Onların acgözlüyünün, asan qazanc əldə 
etməyə hərisliyinin həddi-hüdudu yox idi. Həmin 
ərəfədə isə əhalinin 70 faizindən çoxu kasıbçılıq 
şəraitində yaşayırdı.

2005-ci ilin martında Cəlalabad, Oş, Talas, 
İssık-Kulun əhalisi hakimiyyətə qarşı çıxdı. Etiraz 
aksiyaları Bişkeki bürüdü. Martın 10-u öz qarşısına 
haqq-ədaləti bərpa etməyi, cəmiyyətin bütün 
sahələrində islahatlar aparmağı məqsədləri qoyan 
“Xalq birliyi” hərəkatı yaradıldı. Onun başında 
Kurmanbəy Bakiyev dayanırdı. Martın 24-ü “Xalq 
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birliyi” hərəkatı Bişkekin küçələrində dinc nümayiş 
təşkil etdi. 

“Ala-Too” meydanında onun iştirakçılarını 
sabiq hakimiyyətin nümayəndələri qarşıladılar. 
Qarşıdurma qan tökmək həddinə çatmışdı. Belə 
müstəsna dərəcədə mürəkkəb məqamda Prezident 
Ə.Akayev öz vəzifəsindən imtina edib, Qırğızıstanı 
tərk etdi. Sonra hökumət başçısı N.Tanayev 
istefaya çıxdı. Beləliklə, “Ala-Too” meydanındakı 
qarşıdurma dinc mitinq iştirakçılarını hakimiyyətə 
gətirdi. 

Həmin anda əsas məsələ yeni başçı və ölkə 
lideri idi. Aydın məsələ idi ki, Ə.Akayevin qayıtması 
mümkün olmayacaq. Dövlət başçısı vəzifələrini 
K.S.Bakiyev icra edirdi. Onu həm sabiq, həm də 
mövcud çağırışların deputatları dəstəkləmişdilər. 
K.S.Bakiyevin hakimiyyətə gəlməsi – yenilənmə 
belə baş verdi. 2005-ci il iyulun 10-u Respublika 
Prezidenti seçkiləri keçirildi və K.S.Bakiyev öz 
rəqibləri üzərində tam qələbə qazandı. Prezidentin 
inaqurasiyası avqustun 14-ü baş tutdu və o, rəsmən 
vəzifəyə keçdi.

2006-cı ilin noyabrında və 2007-ci ilin aprelində 
Bakiyev rejiminin əleyhinə və Konstitusiyasının 
yeni redaktəsi lehinə kütləvi mitinqlər başladı. 

2007-ci ilin sentyabrında Konstitusiyanın 
yeni layihəsi ümumxalq müzakirəsinə çıxarıldı, 
oktyabrın 21-i isə referendumda ölkənin yeni baş 
qanunu qəbul edildi. 22 oktyabr 2007-ci ildə, 2005-
ci ildə seçlimiş Joqorku Keneş Prezident sərəncamı 
ilə vaxtından qabaq buraxıldı. 2007-ci ilin dekarın 
16-da isə 90 nəfərdən ibarət Joqorku Keneşin yeni, 
dördüncü çağırışına deputat seçkiləri keçirildi. 
Yeni Konstitusiya redaktəsinə əsasən, seçkilər 
həm də yeni qayda ilə – partiya siyahılarına 
əsasən həyata keçirilirdi. Joqorku Keneşin birinci 
iclası dekabrın 21-i baş tutdu, orada deputatlar 
dövlətin və xalqın maraqlarını qoruyacaqlarına and 
içdilər. 71 nəfərdən ibarət “Ak Jol”, 11 nəfərlik 
Qırğızıstanın Sosial-Demokratik Firqəsi və 8 
nəfərlik Qırğızıstanın Kommunist Partiyası adlı 3 
deputat fraksiyası yaradıldı. 

2010-cu ilin aprelin 7-də Qırğızıstan xalqı “ailə” 
hakimiyyətinin cinayətkar rejimli Kurmanbəy 
Bakiyevi hakimiyyətdən devirdi. O, 2005-ci ilin 
yayında, dövlət başçısı vəzifəsinə seçilməzdən əvvəl 
söz vermişdi ki, dövlət idarəçiliyində korrupsiya, 
qohumbazlıq, tayfabazlığın kökünü kəsəcək və 
siyasi təqiblərə son qoyacaq. Lakin növbəti beş 
ildə Bakiyev hər şeyi tərsinə etdi: korrupsiya 
çiçəkləndi, onlarla siyasi qətllər törədildi, birr şox 
görkəmli siyasi xadimlər həbs edildilər, bütün KİV-
lər nəzarət altına alındı, seçki institutu bütünlüklə 
hörmətdən düşdü. Prezident dövlət hakimiyyətini 

öz yaxın qohumları ilə doldurdu, energetikanın 
strateji obyektlərini dəyər-dəyməzinə özəlləşdirdi 
və misli görünməmiş miqyasda konstitusiyanı 
pozmağa əl atdı. Nəhayət, hakimiyyətin növbəti 
təxribatından sonra əhali üsyana qalxdı. Alay, Narın 
və Talasda başlayan kütləvi çaxnaşmalar özlkənin 
digər regionlarına da keçdi. Aprelin 6-sı müxalifətin, 
demək olar ki, bütün liderləri həbs edildi. Insanların 
dinc və güc tətbiq etmədən etiraza qalxmağa can 
atmalarına rəğmən, hakimiyyət prosesə zorakılıq 
qataraq silahlı münaqişə məcrasına çevirdi. 
Bakiyevin rejimi dinc nümayişçiləri məhv etmək 
məqsədilə atəş açdı. Nəticədə onlarla günahsız 
gənc öldürüldü. Lakin hakimiyyət ayağa qalxmış 
vətəndaşların hiddətinin və iradəsinin qarşısını ala 
bilmədi. Xalqın əleyhinə hərəkət etmiş cinayətkar 
hakimiyyət biabırçılıqla paytaxtdan qaçdı. Bu 
şəraitdə Qırğızıstan Respublikasının müvəqqəti xalq 
hökuməti ölkədə legitim seçiləcək hakimiyyətin 
formalaşmasına qədər dövləti və cəmiyyətdəki 
vəziyyəti tam nəsuliyyətlə idarə etmək üçün öz 
üzərinə götürdü. Təəssüf ki, Bakiyevin ətrafındakı 
qisasçı, təxribatçı şəxslərin qızışdırılması və ayrı-ayrı 
separatçı qüvvələrin günahı iyun ayında respubliknın 
cənubunda millətlərarası qarşıdurmalara gətirib 
çıxardı. Insanlar həlak oldular. Bu dəhşətli 
münaqişəni möcüzə nəticəsində dayandıra bildilər. 

2010-cu ilin oktyabrın 10-u 29 partiyanın 
iştirakı ilə parlamentə seçkilər keçirildi. 5%-lik səddi 
“Ata Jurt” – 28 yer, SDPK – 26, “Ar-Namıs” – 25, 
“Respublika” – 23 və “Ata Meken” – 18 yerlə adları 
çəkilmiş partiyalar aşa bildilər. Seçkilər əvvəlkilərə 
nisbətən düzgün və ədalətli keçirildi. 

Biz Qırğızıstanın birinci və ikinci prezidentinin 
heyətlərini çıxarmalıyıq. Belə ki, sonuncu seçkilərdə 
hökumətin formalaşmasından ötrü Joqorku Keneşə 
uydurma, ələbaxan siyasi partiyalar deyil, real 
firqələr təqdim edilmişdi. Yenidən seçilmiş Joqorku 
Keneş və Qırğızıstan Respublikasının Yeni hökuməti 
dövlət idarəçiliyinin inkişafında aşağıdakı prinsipləri 
prioritet hesab etməlidir: 

ölkədə xalqın hakimiyyətini bərpa etmək, 
demokratik dövlət quruluşunu geri qaytarmaq, 
ailə klanından və hakimiyyətin kim tərəfindənsə 
qanunsuz ələ keçirilməsi imkanından qəti surətdə 
can qurtarmaq;  

• Qırğızıstanı elə bir ölkəyə çevirmək ki, 
orada namus, vicdan, ədalət hər bir insanın, 
icmanın, millətin əsas mənəvi qayəsinə çevrilsin; 
Cəmiyyətimizə vicdanı və düzgünlüyü – bütün 
normal cəmiyyətə aid mənəvi normaları – qaytarmaq 
lazımdır. Bundan ötrü bizə, ilk növbədə, vicdanlı 
dövlət, vicdanlı və ləyaqətli hakimiyyət lazımdır; 

• Hamı üçün bərabər olan düzgün və ədalətli 
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iqtisadi qaydalar tətbiq etmək. Bakiyev ailə 
klanı tərəfindən bir çox qırğızıstanlıların əlindən 
qanunsuz alınıb mənimsənilmiş xalq mülkiyyətini 
geri qaytarmaq. Qırğızıstanlılar işləmək 
iqtidarındadırlar və onlar varlanmaq, ləyaqətlə 
yaşamaq, digər ölkələrdə, o cümlədən inkişaf etmiş 
ölkələrdə yaşayan insanlardan heç də pis olmayan 
şərait qurmaq üçün işləyəcəklər; 

• bölgələrin, ilk növbədə cənubun, dağlıq 
ərazilərin, sərhədyanı rayonların iqtisadi yüksəlişini 
təmin etmək;

• büdcə axınını, vergiləri ayrı-ayrı ailələrin 
üzvlərinin cibinə deyil, xəstəxana və məktəblərə, 
kasıblara əl tutmağa, uşaqlarımızın təhsilinə, 
elmin, mədəniyyətin, qırğız dilinin, ümumilikdə, 
ölkəmizdə yaşayan etnik birliklərin hamısının 
inkişaf etdirilməsinə yönəltmək; 

• ölkənin, dövlətin idarə edilməsi üçün 
namuslu, peşəkar, vicdanlı şəxsləri işə cəlb 
etmək – belələri bizdə heç də az deyildir. Dövlət 
orqanlarında ölkə naminə namusla və məsuliyyətlə 
işləmək istəyənlərə kömək etmək; 

• idarəçiliyə demokratik dəyərlərin 
tərəfkeşlərini və aktiv daşıyıcılarını, qırğız mədəni 
dəyərlərini bilən və onları tətbiq etməyi bacaran 
şəxsləri cəlb etmək zəruridir;

• Respublikada qüvvə toplayan mənfi 
proseslərin qarşısı alınmalıdır. Dövlət və siyasi 
arenaya yeni, avtoritar mentalitetdən azad, ölkənin 
inkişafını sivilizasiyalı dünyanın addımladığı 
yola döndərib istiqamətləndirəcək insanlar 
çıxarılmalıdır; 

• Qırğızıstana dövlət suverenliyini 
qaytarmaq. Xarici siyasətdə oyun və bazara son 
qoymaq. Qonşularımızla, Rusiya və digər ölkələrlə 
xoş münasibətləri bərpa etmək. Ölkə hərbi oyunların 
girovuna və müxtəlif hərbi-siyasi ittifaqların və 
böyük dövlətlərin meydançasına çevrilməməlidir; 

• daxili bölgələrarası iğtişaşlara son qoymalı 
və qırğız xalqını vahid bir xalqa çevirməliyik. Eyni 
zamanda cəmiyyətin çoxdillilik və çoxmillətliliyini 
üstünlük, imtiyaz, resurs hesab edirik və bu amillərə 
dayaq olub inkişaf etdirilməsini vacib sayırıq. Biz 
Vətənimizin orta əsr diktarurasına, dövlətimizin 
hər şeydən məhrum edilmiş quruma, qırğızların isə 
digər ölkələrin və yaxud, hər hansı digər hökmdarın 

qullarına çevrilməyinə imkan verməməliyik. 
Qırğızıstan xoşbəxt, mütərəqqi, sivil, özünün, 
vətəndaşlarının maraqlarının arxasında dayana 
biləcək bir ölkə olacaqdır. Bu – bizi birləşdirən və 
bizə qüvvə verən məqsəddir. 

 Hal-hazırda biz dövlətçilik əldə etmişik, 
milli dəyərlər və rəmzlər qazanmışıq, müdriklik, 
kişilik və dözüm dərsi keçmişik, yalnız birgə 
razılığa gəlmək qalır.

* * *

Əcdadlarımız belə deyərdilər: hər şeyin öz 
zamanı var. Bu gün birləşmək, yaratmaq, tikib-
qurmaq, inkişaf etmək və çiçəklənmək zamanıdır. 
Beləliklə, Böyük Yolun tarixi davam edir. Bu əbədi 
yolun əsas məqsədi isə dünyanı, insan həyatını, 
ailələri, millətləri və təbiəti yaratmaqdır.

Bu kitab üzrə işi bitirərkən, qəflətən beynimdə 
bir fikir tügyan etdi, yəqin, hansısa dahi rəssam 
qırğızların bütün tarixini kətan üzərinə köçürsəydi, 
əsasən qırmızı rəngdən istifadə etmiş olardı, çünki 
qırğız xalqı, demək olar ki, bütün tarixi boyu dinclik 
görməmiş, qanından keçməli olmuşdur.  Qırğızların 
bütün həyatı – yaşamaq uğrunda mübarizə, azadlıq 
naminə qovğa olmuşdur.

Hamıya məlumdur ki, tarixi olmayan xalq, 
anası olmayan uşaq kimidir, qədim tarixin hələ neçə 
səhifəsi açılmamışdır, hələ ulularımızın neçə-neçə 
sirləri bizim və nəsillərimiz üçün örtülü qalmışdır! 
Millətimin tarixini əks etdirən bu fəsli yazanadək 
kifayət qədər unikal arxiv sənədlərini, məşhur 
alim, tarixnəvis, coğrafiyaşünasların kitablarını 
və məqalələrini vərəqləməli oldum. Qırğızların 
əcdadlarının tarixini öyrənənlərin, ələlxüsus da, rus 
alim-səyyahların iradəsi, dözümü və dərin sağlam 
maraqları qarşısında baş əyirəm. Ötən yüzilliklərin 
sarsılmaz kanonlarına baxmayaraq, onlar qırğız 
dövlətçiliyinin yaranmasının tarixi haqqında bütün 
həqiqətləri ərz edibən, mətanətlə zənglərə vurmuş, 
aləmə car çəkmişlər. 

 Manasın ruhu, böyük xarüqələr görməyə bizə 
özün xeyir-dua ver!

Var ol, Vətən, var ol! 
Azad və xoşbəxt ol!
Hətta biz olmasaq da, sən var ol!
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QIRĞIZ TORPAĞININ 
YETİŞDİRDİYİ DAHİLƏR 

Hərgah xalq bəşəriyyətə qüdrətli şəxsiyyətlər verməmişsə, demək, tarixdə 
mövcudiyyətini doğrultmamışdır. 

Oljas Suleymenov

Ən uzunömürlü anlayış – insan yaddaşıdır. Nə qədər ki, xalq görkəmli insanlarının adlarını 
yadında saxlayır, onlar ölümsüzdür. Deməli, xalqa da ölüm yoxdur. Biz, qırğızlar, əcnəbi 
işğalçılarla amansız savaşlarda torpağımızı qoruyub saxlamış əcdadlarımızın şanlı əməllərini 
müqəddəscəsinə əziz tuturuq. O qəhrəmanların adını hafizəmizə yaxşı həkk etmişik və cəsarəti, 
müdrikliyi, istedadı və əməyi ilə qırğız xalqının başını uca edənlərin xatirəsiə hörmət bəsləyirik. 
Bu bölmədə onlardan qısaca bəhs etməyə cəhd göstərəcəyəm.
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BARSBƏY (680-711)

Qırğız xaqanı Barsbəy dövrünün görkəmli 
sərkərdəsi olub. Hakim qırğız sülbünün birbaşa 
varisi olaraq Umay-ənənin hamilik etdiyi nəslin 
nümayəndəsidir. Atasını çox erkən itirmişdir. 
İnadcıllığının sayəsində parlaq şəxsiyyətə 
çevrilmişdir. Artıq VII əsrin sonuna Sayan 
qığrğızları ona ajo deməyə başlamışdılar. Xalq bu 
ali adı nadir hallarda kimlərəsə layiq bilirdi. Ajo 
seçilən anda, qırğızlar onu tarım çəkilmiş ağ keçə 
xalçanın üstündə yuxarı qaldırdılar. Bu minvalla, 
Barsbəy mürəkkəb siyasi şəraitdə Yeniseydə 
qırğız dövlətinin birinci hökmranı seçildi. Barsbəy 
tədbirli sərkərdə, təcrübəli diplomat olaraq Tan, 
Tibet və Yürgeş imperiyaları ilə yaxşı münasibət 
qurmuşdu. Gözlənilmədən Mərkəzi Asiyada siyasi 
vəziyyət kəskin surətdə təbəddülata uğradı. Tan 
imperiyasının əsarəti əleyhinə Orxon türkləri 
baş qaldırdı və çöllərdə Çin ordularına, onların 
müttəfiqlərinə zərbələr endirdilər. Qırğızlar 
qoşunlarını sağ-salamat saxlamışdılar, zira bu 
qovğada iştirak etməmişdilər. Barsbəy xaqanlığın 

şimal sərhədlərində qalan qüvvələrə başçılıq etdi. 
Qırğızların gücünü anlayan Barsbəy mühüm siyasi 
addım atdı: taxt-tac Inançu Alp Bilge adlı xaqan 
titulunu qəbul etdi. Qırğızların ali hökmdarı digər 
xaqanlığa qətiyyətli çağırış atmış, Mərkəzi Asiyada 
hökmranlığa iddia irəli sürmüşdü. Qayaların birinin 
üstündə Barsbəyin tarixi abidəyə çevrilmiş vida 
nəğməsinin misrası aşkara çıxarılmışdı: “Mən 
cəsarətimin müqabilində xalqımdan arxa gördüm…” 
Görkəmli qırğız xaqanı Barsbəy barədə kasad 
tarixi məlumatlar bunlardır. Barsbəy Bilge xaqan, 
Tonyukuk və Gültəkinin başçılıq etdiyi Şərqi-Türk 
xaqanlığının orduları ilə qeyri-bərabər vuruşmada 
xalqını qoruyarkən əsil qəhrəman kimi həlak olmuşdu. 
Bu ordular qəfildən Sayan dağlarından, başqa sözlə, 
tamamən gözlənilməyən səmtdə, qırğızların yaşayış 
məskənlərinə həmləyə keçmişdilər. Barsbək – 
böyük tarixi şəxsiyyətdir. Adlı-sanlı tarixnəvislərin 
mülahizələrinə əsasən, Barsbəy Səxavətli Manasın 
proobrazıdır. Xalq onu yaddaşına həkk etmişdir, 
deməli Barsbəyə ölüm yoxdur.
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JUSUP BALASAQUNI (1018-1070)

Jusup Balasaquni insan ruhunun müdrik 
bilicisi, feyləsuf, alim-ensiklopediyaçı, ərəb və 
fars nəzminin incəliklərinə, habelə türk folkloruna 
bələd görkəmli şair olmuşdur. İndiki Tokmok 
şəhərinin yaxınlığında, Çu çayının sahilindəki 
Balasaqun şəhərində anadan olmuşdur. 13 
min sətirdən ibarət “Kutadqu biliq” (“Nemətli 
bilik”) poemasını yazmış və orada əski şərq 
pedaqogikasının prinsiplərini parlaq nəzmdə izhar 
etmişdir. O prinsiplər elə bu gün də uşaqların 
tərbiyəsində etibarlı orientir ola bilər – mahiyyətləri 
əsrlərlə sınanmışdır:

Bax ki, qalmasın oğlun işsiz, –  
Bikarların bütün ömrü dəyərsizdir, dəyərsiz.
Uşaqlara qarşı əgər insan sərt olsa,
Cürəti olmaz kimsənin onları lağa qoymağa.

“Bu kitabın əsası”, – Balasaquni yazır, – “bir 
neçə sönməz tinətdir: birincisi – ədalət, ikincisi 

– saədət, üçüncü – dərrakə, dördüncü – qeyri-
tələbkarlıq”.  

Amirə saysız ərmağanlar verilir 
Mənimki — “Nemətlli bilik” məcəlləsidir. 
Nə yığsan, toplasan, gəldi-gedərdir,
Yazının nuru çox, heç vaxt azalmaz! 

Həqiqətən, doqquz əsr onun əsərinin üzərində 
amir ola bilmədi. Bununla bahəm, “Nemətli bilik”, 
hər şeydən əlavə, ötüb-keçməyən estetik dəyərə 
malik, vaqiən dünya mədəniyyəti xəzinəsinin bir 
dürrü, ruhlanmış şairanə əsərdir. Bu, fikirlərin və 
husslərin xəlitəsi, yaşantı və fəlsəfi əxlaq dərsi, daha 
səhihi isə hər şəxs üçün cinsindən, milliyyətindən 
və etiqadından asılı olmayaraq, özünəməxsus 
mənəvi məcəllədir. Xülasə, bu poemanı müdriklik 
kitabı adlandırmaq olar. Belə miqyaslı əsər min 
ildən bir peyda olur, bəlkə də bəşəriyyət tarixində 
yeganə haldır.
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MAHMUD BARSKANI (KAŞĞARI) (1038-...) 

Mahmud Kaşğari türk dilinin özülünü qoyan 
və türkdilli xalqların mənəvi dünyasının ən parlaq 
nümayəndələrindən biridir. Linqvist, türkoloq, 
müxtəlif şəhərlər, düzənliklər və dağları gəzmiş, 
İssık-Kul gölü və dünyanın paytaxtı adlandırdığı 
Barskan şəhərinin, Qırğızıstanın uca dağlarının 
səhih qeyd olunduğu Yer kürəsinin və Mərkəzi 
Asiyanın ilk çoxrəngli coğrafi xəritəsini tərtib 
etmiş xəritəçəkən. Onun xəritəsi qədim xalqlar, 
şəhərlər və dövlətlər barədə çox yeni məlumatlar 
vermişdir. Xəritə mirasının informasiyaları öz 
unikallığı ilə Avropadan olan bir çox alimləri 
heyrətləndirmişdir. Mahmud Kaşğari özünün 
əsas yaratdığını – “Divan-i-Lüğəti-Türk” 
lüğətini – nəsillərə miras ötürmüşdür. “Divan-
i-Lüğəti-Türk” lüğətinin nəinki türk xalqları, 
eləcə də bütün bəşəriyyət üçün böyük dəyəri 
vardır. Onun lüğətinə hərbçilərin, kəndlilərin, 
tacirlərin və əkinçilərin işlətdikləri qədim 

sözlər, atalar sözləri, zərbül-məsəllər, poetik 
sətirlər, qırğızların tarixindın çoxlu kəlamlar 
və fraqmentlər daxildir. Həmin söz və ifadələr 
saxlanılmışdır və məişətimizin danışıq dilində 
bu gün də işlədilməkdədir. Kaşğari qəlbi söz 
ilə sağaldan şəxs olmuşdur və olmaqdadır. 
Kaşğarinin tərkibinə təqribən doqquz min sözün 
daxil olduğu lüğəti, məhrəm kəlam kimi, türk 
dünyası üçün monumental abidəyə çevrilmişdir. 
Bir qədər sonra ən qədim, ilk gümüş sikkələr məhz 
Kaşğarinin doğulduğu Barskaunda tapılmışdır. 
Güman ki, Kaşğarini məhz bu səbəbdən, həm də 
Barskani adlandırırdılar. XX əsrin sonunda onun 
adı bəşəriyyət səmasında yeni qüvvə ilə parladı. 
Xaricdə təhsil alan yeni nəsil ağıl, biliklərə güclü 
meyl nümayiş etdirir, bu isə onun təcəssümüdür 
ki, gənclər miraslarının günəşin zərrin şüaları 
kimi insan qəlbinin dərin guşələrini nurlandırdığı 
görkəmli maarifçilərini işini davam etdirirlər. 
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ORMON XAN (1790-1853)

XIX əsrin ikinci rübündə Sarıbağış manapının 
oğlu Niyazbəy uuulu Ormon öz tayfasının baş manapı 
olur və dərrakəli rəhbərliklə onu möhkəmləndirir. 
Feodal-sülb xanimanlığı arasında liderliyi ələ alan 
Ormon  şimal qırğızlarının tayfalarını hakimiyyəti altına 
gətirməyə çalışır, lakin bununla belə, hamını birliyə 
çağırırdı. 1842-ci ildə sarıbağış, solto, sayak, quşçu, 
çerik və başqa tayfaların nümayəndələrinin iştirak 
etdiyi qurultay çağırdı. Bu qurultayda Ormon xan elan 
edildi. O öz hökmranlığının məxsusi rəmzini – bayraq 
təsis etdi və xalq arasında “Ormon okuu” (“Ormonun 
nəsihəti”) adı ilə məşhur qanunu yaratdı. Dağınıq 
tayfaların özünəməxsus dövlətçilik birliyi əsasında 
mərkəzləşdirilmiş idarə sisteminin yaradılması Ormon 
xana nəsib oldu. Bu, qırğızların tarixində ilk siyasi dövlət 
birliyi idi. Hələ 1944-cü ildə akademik B.Camgerçinov 
bu barədə yazırdı: “Sözsüz ki, qırğız xalqının müəyyən 
dövlət qurumu bazasında mərkəzləşdirilmiş siyasi 
idarəsi uğrunda çalışan Ormon xanın tarixi rolu qırğız 
tayfalarının feodal parçalanması və təcridatı ilə qarşılıqlı 
nisbətdə proqressiv amildir”. 

Günümüzə qədər gəlib çıxmış əlyazmalara əsasən 
məlum olur ki, 1846-cı ildə qazax sultanı Kenensarı 
adından Ormon xanın yanına birləşmək və çar Rusiyasına 

qarşı mübarizə aparmaq təklifi ilə elçilər gəlmişdir. Sultan 
həmçinin öz şərtlərini də irəli sürürdü – xan hakimiyyətini 
bütünlüklə ona vermək. Amma Ormon xan razılaşmır və 
onların arasında əvvəlkindən də qanlı, amansız müharibə 
davam edir. Kenensarı ilə müharibə vaxtı müdrik Ormon 
xan öz dəstələrinə dağdan enərək, yol ilə addımlayaıb 
daha çox toz qaldırmaqla çoxsaylı qırğız ordusu təəssüratı 
yaratmaq əmrini vermişdi. Kenensarı həqiqətən uzaqdan 
yolu müşahidə edərkən bundan şaşırmışdı. Ormon xanın 
yığma ordu döyüşçüləri bu hiyləgər fəndi gecələr də 
həyata keçirir, dağlarda çoxsaylı tonqallar yandırırdılar. 
Bununla da o özünü mahir hərbi strateq kimi göstərmiş 
olmuşdu. Ormon xan Kenensarının ordusunu darmadağın 
edir, sultanın özünü isə qırğız xalqını məhv etmək və 
torpaqlarını ələ keçirmək istəyinə görə edam edirlər. 
Kenensarının ölümünü təsdiq etmək üçün onun kəsilmiş 
başı Qərbi Sibirin general-qubernatoru P.D.Qorçakova 
göndərilmişdi.

Sözsüz ki, dövlət qurumu uğrunda mübarizə 
aparmaqda və həmişə qırğız tayfalarının pərakəndəliyinin 
və dağınıqlığının əleyhinə olmaqda Ormon xanın böyük 
rolu olmuşdu. Xeyli müddət keçdikdən sonra, illər ötüb-
dolandı və qırğız tayfa zadəganları çar hökumətinə 
xidmətə getdilər.
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KURMANJAN DATKA (1811-1907)

Tarixin, nəticədə millətinin qəhrəman 
simasına çevrilmiş ictimai xadim qadınları az 
deyildir. Lakin güman ki, ötmüş inişilki əsrin 
şərqli qadınlarının içərisində ən parlaq və 
koloritli səxsiyyəti – xalq arasında Alay çariçası 
adlandırılan, qeyri-adi başçı xanım Kurmanjan 
datka Mamatbəy qızıdır. Siyasi meydanda 
nəzərəçarpacaq iz qoymuş bu qadının ismi öz 
xalqının tarixindən ayrı çəkilmir. O, Alayın əsil 
çariçası, hökmdarı olmuşdur. Kurmanjan datka 
təkcə qırğız qadınlarının ən yaxşı cəhətlərini 
deyil, həm də digər şərqli qadınların dərrakəsini, 
fədakarlığını, alicənablığını özündə təcəssüm 
etdirən millət anası kimidir. O, amirliyinin 50 
ili dövründə öz xalqının parçalanmasının və 
təcridatının əleyhinə israrla mübarizə apararaq 
millətini birləşdirməyə çalışmışdı ki, bununla 
müasirlərinin hörmət-izzətini qazanmışdı.

Gəncliyində, çar rejimi zamanı onun cəsarəti 
hamını heyrətə gətirmişdi – mənfur ərinin əlindən 
qurtulub sevgilisi Alımbəyin yanına qaçır və 
29 il onunla sevgi və razılıq şəraitində yaşayır. 

Bütün həyatı boyu ərinə nəinki sadiq həyat yoldaşı, 
eləcə də köməkçi olur. Alay qırğızlarının çariçası 
vəzifəsini isə ərinin ölümündən sonraöhdəsinə 
götürür. Xainlər ərini öldürəndə, Kokand xanı 
Xudayar, Buxara əmirinin himayəsi ilə ona fəxri 
“datka” rütbəsi vermişdi. 

Çar Rusiyasının hakimiyyəti Kurmanjan datkanı 
qəbul edir və Buxara əmiri, Kokand xanı, Türküstan 
vilayətinin general-qubernatoru və ya Finlandiyanın 
yeganə marşalı Karl Mannergeynə bərabər tutaraq 
dərrakəsinə, uğurlu diplomat cəsarətinə görə qadına 
hörmət bəsləyirdi. Finlandiyanın gələcək prezidenti 
marşal Mannergeyn sonralar 96 yaşlı çariçanı heyran 
və təəccüblə xatırlayırdı: “O, nəvəsinin köməyi ilə 
asanlıqla atlandı, yəhərində oturmağından bilinirdi 
ki, at çapmaq onun üçün adicə bir işdir”. Qırğız 
xalqının mərd qızı ölkəsinin azadlığı və müstəqilliyi 
uğrunda mətanətlə çıxış edirdi. Uzun, çətin və eyni 
zamanda xoşbəxt həyat sürməklə (96 il) datka 
həqiqətən də bizim milli fəxrimizə çevrildi. 2011-
ci il respublikamızda rəsmən Kurmanjan datkanın 
200-illik yubileyi elan edildi. 
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JENIJOK (1860-1916)

Jenijok təxəllüslü dahi akın Koko uulu 
Toto Talas vadisi, Qızıl-Küngəy ailində anadan 
olmuşdur. Onun ilk müəllimi həmin dövrün 
məşhur müğənni-bədiyyəçisi Nurmoldo olmuşdur. 
Jenijok öz təxəllüsünü həmişə sadə qolsuz geyimdə 
olduğuna və xalq qarşısında məhz bu qiyafədə 
mahnılarını komuzda müşayiət edərək ifa etdiyinə 
görə almışdı. 

İllər sonra Jenijok məşhur akın-bədiyyəçiyə 
çevrildi. O, əsasən, lakonik formada ədalət 
və xeyirxahlığa səsləyən, xalq müdrikliyinin 
və ənənələrinin əsasında dəqiq düşünülmüş 
nəsihətlərdən, kəlamlardan, öyüdlərdən ibarət 
mahnı-çağırışlar oxuyurdu. 

Jenijok həmin dövrün digər çağdaş akınlarından 
fərqli olaraq, savad almışdı və öz əsərlərini yazıya 

köçürən yeganə şəxs idi.  Yazılı olduğuna görə 
bu günümüzə qədər gəlib çatmış fəlsəfi “Axan 
su” mahnısı daima yenilənən təbiətdən və suyun 
tükənməyən sirli xüsusiyyətlərindən bəhs edir:

Qara dağlar bətnindən
Bir su axır tökülür. 
Həm bizə, həm torpağa,  
Axar sular tökülür...
On səkkiz min aləmi
Qidalandıran sudur. 
Yeni həyatı usanmadan
Axtarıb tapan sudur.
Vadidə firavanlıq və həyat
Doğuran sudur...
Sular axır, illər keçir, amma əsil istedadların 

ismi-şərifləri əsrlər boyu qalır. 
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TOQOLOK MOLDO (1860-1942)

Xalq akını Toqolok Moldo – qırğız xalqının ilk 
maarifpərvərlərindən biridir. O, 14 yaşından şeir, 
rəvayətlər yazmağa başlamışdı, “Manas” eposunu 
yaxşı bilirdi və xalq arasında yaxşı manasçı kimi 
tanınmışdı. Əsil humanist, təmsilçi kimi “qırğız 
Krılovu” adlandırılması təsadüfi deyildir. Satira 
onun güclü silahı idi. Öz şeirlərində xalqının ümid və 
ağrılarını təsvir edir, onu xoşbəxt görmək istəyirdi. 
O həmişə qəlbinin dərinliklərində dərk edirdi 
ki, avamlıqla yalnız mənəvi vasitə ilə mübarizə 
aparmaq olar. Çar rejiminin azğın və özbaşına üsuli-
idarəsinin əsarətinə rəğmən, o, qəlbən sadə xalqın 
tərəfində duraraq yalnız həqiqətə qulluq edirdi. 
Toqolok Moldonun koşoklarının qəhrəmanları, 
əsasən, zəhmətkeş xalqın nümayəndələri olmuşdur. 

T.Moldo hələ ötən əsrin əvvəllərində Ala-Too 

dağlarının gözəlliyinə həsr etdiyi gözəl poemasını 
yazdı. Bu poemanı oxuyarkən anlayırsan ki, 
müəllif hər qırğızıstanlının fikrini şeir halında ifadə 
etmişdir.

 Ala-Too yüksəkdədir bizdə,
 Yaxşı otlaqlar yox savayı.
Çatır-Göl – rəngi firuzə,
Ak-Say daha lacivərdi. 
Kənarda daşlar gedər yallı.
Həmin dağlar sakinidir,
Ta qədimdən qırğız xalqı.

Toqolok Moldonun adı hər bir qırğızın 
yaddaşına uşaqlıqadan həkk olunmuşdur və bu 
səbəbdəndir ki, dahi aşıq haqqında xatirələr həmişə 
xalqın qəlbində yaşayacaqdır. 
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TOKTOQUL SATILQANOV (1864-1933) 

Toktoqul – məşhur akın və bəstəkardır. Onun 
həyatı, yaradıcılığı, mahnıları – qırğız xalqının 
bioqrafiyasınin bir hissəsidir. Onun beytləri ədəbi 
yaradıcılığının leytmotivinə çevrilmişdir: 

Göylərdən təb almısansa,
Həqiqətə qulluq eylə, ey akın! 
Toktoqul həqiqi xalq şairi kimi sadə adamlar, 

onların rəşadəti, ədaləti, ayrı-ayrı hökmdarların 
əliəyriliyi və amansızlığı haqqında yaradardı. 
Bəzən digər akınlarla deyişməyə çıxardı. Qırğız 
xalqının ən yaxşı ənənələrini özündə daşıyaraq 
onları inkişaf etdirməyə çalışırdı. Toktoqulu 1898-
ci ildə saxta ittihamla həbs etdilər. Əvvəlcə, ona 
ölüm hökmü kəsildi, sonra hökm Sibirə 10 illik 
sürgünlə əvəzləndi. İki dəfə digər katorqaçılarla 
qaçmaq istəmişdi. Həbsxanada ona oxumağı qəti 
qadağan eləmişdilər. İllər sonra yazırdı ki, sanki 
“qanadlarımı kəsmişdilər”. Yalnız 12 ildən sonra 
Toktoqul doğmaları və yaxınlarının onu gözlədikləri 
Vətənə qayıtmışdı. Əzmi qırılmayan Toktoqul əmək, 
xoşbəxtlik və azadlığın qüdrəti haqqında oxumaqda 
davam etdi. 

Həyat, sən gələndə
Bədirlənmiş ay kimisən. 
Həyat, sən gedəndə,
Qurumuş çay kimisən.
At yorulub geriləməsə,  
Cavan bilməz, qocalıq nədir!
Hərgah həyat üçün gəlmişiksə,
Ölməyəydik, əbədi yaşayaydıq!  
Bəlkə də çar rejimindən ən çox əziyyət çəkən o 

olmuşdu, lakin cəsur akın və şairin güclü iradəsini 
heç nə sındırmamışdı. İstənilən müsabiqədən qalib 
çıxdığına görə onu “Ak Tanday” çağırırdılar, bu da 
“gümüşsəs” mənasını verir. O, Kalık, Alımkul və 
Korqol kimi şagirdlər pleyadası yetişdirdi ki, akınlar 
sonradan Toktoqul onların müəllimi olduqlarına 
görə qürur hissi duyurdular. Hətta ağır sınaq illəri də 
bu insanı sındırmadı, əksinə, bərkitdi.

Bu gün Bişkekin mərkəzində Toktoqula abidə 
var. Adına küçə salınmışdır, ismi respublikamızın 
ən böyük və məşhur SES-inə verilmişdir. Sanki 
o heç zaman bizi tərk etməmiş, daima yanımızda 
olmuşdur. 
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SAQIMBAY OROZBƏYOV  (1867 – 1930)

Əfsanəyə çevrilmiş daha bir görkəmli manasçı. 
Qırğızların epik irsinin parlaq nümayəndəsi. 
Şahidlərin dediklərinə görə, Saqımbay özünün 
“Manas” haqqında hekayələri ilə insanları maraqsız 
gündəlik həyat və laqeydlikdən “müalicə edirmiş”.  
Özünün fasiləsiz hekayətləri ilə dinləyiciləri 
sanki hipnoz altına salarmış. Danışa-danışa 
sözgəlişi mahnı bəstələyə bilərmiş. Saqımbay, 
demək olar ki, heç vaxt öz hekayətini sözbəsöz 
təkrarlamazmış. Deyilənlərə görə, bir dəfə onun 
hekayətini diktofona yazmışdılar, ertəsi gün o, 
hekayətin yenidən lentə alınmağını xahiş etmişdir, 
guya yuxuda eposun yeni misralarını görmüşdür. 
Fasiləsiz hekayətlərdən akının nəfəsi çatmırmış 
və bu səbəbdən də onun yanında həmişə ərinmiş 
kərə yağı ilə dolu piyalə olarmış, ondan da akın 
nadir hallarda qurtum alarmış. Qazax yazıçısı və 
alimi Muxtar Auezov Saqımbaya yüksək dəyər 
verirdi: “Onun adı olmadan qırğız ədəbi yaradıcılıq 
xəzinəsi çox kasadlaşardı”. Müasirləri Saqımbayın 
poetik istedadı barədə deyirdilər: “Onun hər misrası 

bir qaçağana dəyər”. Qırğız manasçısının taleyi 
üzücü dramatizmlə dolu keçsə də, özü ömrünün 
sonuna qədər saf və uşaq kimi səmimi qaldı. Qoca 
yaşlarında yaddaşını itirmişdi, hətta o dərəcədə 
ki, ismi Mariya olan həyat yoldaşının adını belə 
xatırlamırdı. Amma maraqlısı budur ki, arvadının 
adını unutsa da, “Manas”ı unutmamışdı və öz 
hekayətlərini davam etdirməkdə idi. Bu sadəcə, 
fenomenaldır, bu, insan idrakından kənardır!

Səhhəti ilə əlaqədar doğmaları onu Koçkor 
rayonundan İssık-Kula gətirmişdilər və görünür, 
bizim müqəddəs göl manasçıya necə ilham 
vermişdisə, bir müddətdən sonra akın yenidən 
sevimli Manası haqqında danışmağa başlamışdı. 
Sonra qohumları onu evinə apararkən Koçkorkada, 
Semizbel tərəflərdə yağış tökməyə başlayır. İxtiyar 
akın üzünü yağışın altına tutaraq, sanki vidalaşırmış 
kimi, deyir: “Bu, Allahdan mənə işarədir”.

Saqımbay kimi fitri istedadlar nadir hallarda 
dünyaya gələr. Onlar sanki Allah tərəfindən bizə 
göndərilmişlər.
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ŞABDAN BAHADIR (1839-1912)

Hələ uşaq vaxtından tale onun üçün çətin sınaqlar 
göndərmişdi. 1850-ci illərdə Kokand xanının girovu 
olmuşdu. 1860-cı ildə rus ordusuna qarşı döyüşdə 
iştirak etmişdi. Qələbə rusların tərəfində idi. Şabdan 
çar Rusiyasının güc və qüdrətini bu döyüşdə öz 
gözləri ilə əyani surətdə görmüşdü. Sonradan onun 
döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıq və qətiyyəti 
Kokand xanının onu Həzrəti-Sultan şəhərinin bəyi 
təyin etməsi ilə nəticələndi. Bir xeyli sonra xalqını 
kokandlıların zülmündən qurtarmaq üçün Şabdan 
rus təbəəliyini qəbul etdi. Şimali Qırğızıstanın digər 
feodalları da onun yolu ilə hərəkət etdilər. Rusiya 
ordusunun qeyri-nizami dəstələrində xidmət edərək, 
faktiki, müdrik müşavir vəzifəsini icra edirdi. Əsil 
vətənpərvər və yaxşı siyasətçi kimi öz xalqından 
ötrü çox narahat idi. İlk olaraq həmvətənlərini oturaq 
həyata və əkinçiliyi inkişaf etdirməyə çağırmışdı. 
Alay çariçası Kurmanjan datka əsir götürüləndə, 
Şabdan general Skobelevin zamini kimi çıxış etdi 
və bununla qadının azad olunmasına nail oldu.

General Skobelev və Kurmanjan datkanın 
oğlu Abdıldabəyin arasında münasibətlər 
gərginləşəndə, Şabdan hər şeyi sülh yolu ilə həll edə 
bilmişdi. Kalmurza akın Şabdan bahadır haqqında 
belə yazır: “Zəiflərə güc verərdi, kasıbları mal-
qara ilə təmin edərdi, evsizlərə başının üstündə 
dam bəxş edərdi, sözü eşidilməyənlərin səsini 
ucaldardı, dinsizləri imana qaytarardı”. 1905-
ci ilin iyununda onun tərəfindən Vernı şəhərinə 
çar II Nikolayın adına müsəlman cəmiyyətinin 
yaradılması, uşaqların doğma dilində təhsil 
almaları üçün mədrəsələrin və məktəblərin 
açılması, qanunverici orqanlarının tərkibinə yerli 
xalqların nümayəndələrinin qatılması təklifləri 
ilə petisiya göndərilmişdi. Qəhrəman öz adını 
səmimiyyət, xeyirxahlıq, ədalət və əliaçıqlığı ilə 
əbədiləşdirmişdir. Şabdan bahadır qırğız xalqının 
tarixində silinməz iz qoymuş mətanətli sərkərdə, 
Vətəninin müdafiəçisi idi. Belə oğullar doğan xalq 
hörmətə və heyranlığa layiqdir. 
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SAYAKBAY QARALAYEV (1894-1970)

Bu böyük yaradıcı insan Manas haqqında 
danışanda mövzuya elə uyurdu ki, ətrafda heç nəyi 
görmürdü. Sayakbay dinlənildiyini sezməyə bilərdi, 
çünki həyatının dövranına çevrilmiş uzaq keçmiş aləmə 
elə qatılırdı ki... Dinləyicilərə sehrli qüvvə kimi təsiri 
barədə danışmağa isə dəyməz. Bu, bir aktyorun teatrı 
idi. Gah irəli atılır, sanki qanadlı qaçağan atda çapır, 
gah da onu qəfil qarşında ağlayan uşaq kimi görürsən. 
Bəzən elə təəssürat yaranırdı ki, sanki nəql etdiyi 
hadisələin iştirakçısı elə o özüdür. Deyilənə görə, onun 
Kanıkey-ənə haqqındakı hekayətini dinləyərkən göz 
yaşlarını saxlamayan insan olmayıb. Onun sevincək 
səsi ulularımızın qəhrəmanlıqlarını uzaq əsrlərin 
zülmətindən zamanımıza çatdıra bilirdi.  

Böyük manasçı öz möcüzəli vergisinin peyda 
olması barədə görün, nə nəql edirdi. Bir dəfə ayt ayında 
(müsəlman bayramı zamanı) Sayakbay öz dosltarı ilə 
birgə ramazanı qeyd etmək üçün qonşu kəndə gedir. 
Geri qayıdarkən yol yoldaşlarından geri qalır və başqa 
istiqamət seçir. Ensiz bir dərədən keçərkən kiminsə 
qulaqbatırıcı çığırtısını eşidir. Altındakı at başqa 
istiqamətə cummaq istəsə də, Sayakbay heç nəyə 
baxmayaraq, heyvanı səs gələn tərəfə çevirir. Çatanda 
isə zəngin bir yurta görür. Yurtadan cavan, gözəl bir 
qız çıxır və Sayakbayı nemətlərindən dadmağa dəvət 
edir. Təəccüblənmiş Sayakbay atdan düşüb içəri daxil 
olur. Yurtada kimsəni görmür, dəstərxonda isə ömründə 
görmədiyi təamlardan barmaq basmağa yer yox idi. 

Gözəl deyir: “Keç, keç, bu təamların hər birindən dad”. 
Sayakbay yurtadan çölə qaçır və yurtanın yanında 
dayanmış atlıları görür. Onların arasında saçı-saqqalı 
ağarmış, sol əlində nizə, sağ əlində isə heybə tutmuş 
ahıl kişi dayanmışdı. İxtiyar kişi heybədən yarmaya, 
yaxud şəkərə bənzər nə isə çıxardaraq Sayakbaya 
uzadır: “Bunları ağzına qoy və ye”. Sayakbay hamısını 
son dənəsinə qədər çeynəyib udandan sonra qoca arxada 
dayanmış süvariləri göstərərək söyləyir: “Akkulanın 
tərkində olanı özün tanıyırsan. Bu – Almambet, o – 
Çubakdır, onların arxasındakı Sırqakdır. İndi sən öz 
yolunda iki qoyun otaran adamla rastlaşacaqsan. Onları 
çobandan almalı, kəsməli və həmkəndlilərinə tuloo – 
qurban kimi paylamalısan. Burada nələr baş verdiyini 
onlara danışmalısan”. Sayakbay özünə gəlməmiş 
atlılar külək kimi hərəsi bir tərəfə çapıb gözdən itdilər. 
Həqiqətən də Sayakbəy öz yolunda iki qoyun otaran 
adama rast gəldi, ondan qoyunları aldı və tuloo verdi 
– qurban kəsdi. Həmin gecə yuxuda Manas rəvayətini 
danışmağa başladı. Səhər bu barədə valideynləri ona 
xəbər verdilər. Sayakbay 77 il yaşadı. Onun 60 ilini 
Manas haqqında rəvayətlər danışmaqla keçirdi. O, 
fasiləsiz olaraq iki ay dalbadal yarım mln-dan çox, 
daha dəqiq desək, 700 min bəndi sinədəftər danışa 
bilərdi. “Manas” eposuna nağıl kimi yanaşanlardan çox 
inciyirdi. Epos ondan ötrü din, həyatının mənasi idi. 

2010-cu ildə dahi manasçıya həsr edilmiş “Dahi 
haqqında ballada” kitabımı nəşr etdirmişəm. 
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YUSUP ABDRƏHMANOV  (1901-1938)

Yusup Abdrəhmanov – Qırğızıstan 
dövlətçiliyinin əsasını qoymuş bani atalardan 
biri və məhşur siyasi xadimdir. O, 1901-ci ildə 
Qaragöl uyezdinin Aksuy vilayətinin Çirkey-
Kungey kəndində anadan olmuşdur. 1916-cı ildə 
baş vermiş üsyandan sonra atasını, anasını və bütün 
doğmalarını itirib Çinə qaçmışdır. Vətənə 1917-
ci ildə qayıtmış və üçillik rus-yerli məktəbində 
oxumuş, məktəbi bitirdikdən sonra işə düzəlmiş, bir 
qədər sonra Gənclərin İnqilab Kommunist İttifaqının 
III qurultayında nümayəndə kimi iştirakçı olmuş, 
V.İ.Leninlə şəxsən görüşüb söhbət etmişdir. 1918-ci 
ildə bolşeviklərin partiyasına daxil olmuş və Qızıl 
Orduda könüllü qulluq etmişdir. 1919-cu ildə tərxis 
olundurdan sonra vilayət komitəsi icra bürosunun 
üzvü seçilmişdir. 1920-ci ildən partiya işinə və ictimai 
həyata qatılmışdır. 1927-ci ilin martından – birinci 
Qırğızıstan MSSR hökumətinin sədri olmuşdur. 
O, altı il bu yüksək vəzifədə çalışmış, dövlətçilik 
naminə böyük əmək sərf etmişdir. Sadə adamların 
içərisində nüfuzu qalxdıqca, hakimiyyətdə olan 
rejimə xoş gəlmirdi. Öz çıxışlarında tez-tez cürətlə 

ölkənin milli-ərazi quruluşu məsələsini qaldırırdı. 
Zəiflik və yaltaqlıq uşaqlıqdan ona yabançı olmuşdu. 
Dərin intellekt, aydın zəka, qətiyyən və mətanət ona 
xas xüsusiyyətlərdən idi. 

Əti ətindən, qanı qanından olan xalqının 
əzablarına dözə bilmirdi. 1938-ci ildə guya Sosial-
Turan partiyasına cinayətkar üzvlüyünə görə 
güllələnmişdi. Böyük adamlar xalqın əzabından, 
millətin ağrısından doğulurlar. 

O öz gündəliklərində yazırdı: “Qırğızıstan 
mənim həmvətənlərin üçün arzulanan, sevilməli, 
qayğısı çəkilməli ölkə deyil, sadəcə, öz şəxsi 
rifahını düzəltmək üçün bazadır – bax, xalqımın 
bədbəxtçiliyi də elə bundadır”. Biz bu gün də, keçid 
dövründə həmin çətinlikləri hiss edirik. Ondan ötrü 
zəfər XX əsrin sonunda gəldi, o zaman ki, ölkədə 
kimin kim olduğu üzə çıxdı. Onun xatirəsi həmişə 
bizimlədir və müqəddəsdir. Paytaxtımızın mərkəzi 
küçəsi (keçmiş Sovetski) onun adına daşıyır. 
Y.Abdrəhmanovun dövlət quruculuğunda əməyi 
son dərəcə dəyərlidir. Bu isə o deməkdir ki, həmin 
insanın adı əbədidir. 
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ABDIKƏRIM SIDIKOV (1889-1938)

1889-cu ildə Çuy vadisində doğulmuşdur. O 
dövrə görə çox yaxşı təhsil almışdır. 1917-ci ildə 
həmfikir və silahdaşlarının aktiv iştirak etdikləri 
“Alaş” qazax-qırğız partiyasının Pişpek bölməsinin 
başçısı şəxsində Qırğızıstanın çoxmillətli xalqının 
birinci lideri olmuşdur. Onlar Qırğızıstanda ideya 
müxalif proqramı “otuzlar” adlandırılan məktubdan 
sonra bolşevik partiyasının rəsmi kursunun birinci 
mütəşəkkil qarşıdurması oldular. “Otuzlar”ın lideri və 
ideya ilhamçısı A.Sıdıkov idi. Bəyanatın müəlliflərinin 
dövlət yenidənqurmasının siyasi və iqtisadi kursuna öz 
baxışları vardı. 20-ci illərdə Yeddisu vilayət icraiyyə 
komitəsinin sədri A.Sıdıkov oldu. 1922-ci ildə o, 
Qırğız Dağlıq vilayətinin yaradılması ideyasını irəli 
sürür və Dağlıq vilayətin Təsis qurultayının çağırışı 
üzrə vilayət təşkilat komitəsinin sədri qismində təsdiq 
edildi. A.Sıdıkov və onun məsləkdaşları qırğız xalqının 
əsrlərlə arzusinda olduqları azadlıq amalının ilk 
ifadəçiləri kimi çıxış etdilər. Lakin Stalinin teleqramı 
müstəqil Qırğızıstan vilayəti haqqında məsələni təxirə 
saldı, A.Sıdıkov isə Türküstan MSSR-in MİK-nə geri 
çağırıldı. 1925-ci ildə “otuzlar”ın liderləri partiyadan 
və rəhbər vəzifələrdən azad edildilər. 1938-ci il 
kütləvi repressiyaları zamanı A.Sidıkov həbs edildi 
və xalq düşməni kimi güllələndi.

Qırğızıstanın müstəqilliyi haqqında ideya 
A.Sıdıkovu hələ 1920-ci ildən, V.İ.Leninə öz 
həmfikirləri ilə birgə qırğızların ağır şəraitlərindən və 
Çindən qayıdanlara diqqət yetirmək barədə məktub 
göndərdiyi zamandan düşündürürdü: məktəb yaşına 
çatan qırğız uşaqlarının ümumi icbari təhsili haqqında 
əmr vermək; xidmətə yararlı qırğız oğlanlarını 
orduya, hərbi xidmətə qəbul etmək, müəllimlərin 
və təlimatçıların Daşkənd hərbi kursları bitirmiş 
öz qırğızları olmaq şərtilə, onların təhsilini qırğız 
dilində aparmaq, eləcə də 1920-ci ildən başlayaraq 
qırğızların maldarlıq və kənd təsərrüfatı işlərinin 
istehsal səviyyəsini artırmaq üçün xalqa kömək və 
yardım göstərmək. Abdıkerim Sıdıkov xalq arasında 
böyük hörmət qazanmışdı, təsadüfi deyildir ki, onu 
böyük sevgi ilə əfsanəvi qırğız bahadırı – Manasın adı 
ilə adlandırırdılar.

Qırğız dövlətçiliyinin banilərinin xatirəsini 
əbədiləşdirmək və nəsillər arasında əlaqələr hissini 
möhkəmləndirmək üçün Bişkekdə Xatirə Xiyabanı 
salınmış və orada Qırğızıstanın XX əsrdə yaşamış 
digər dahi dövlət və siyasi xadimlərinin – Abdıqədir 
Orozbəyov, Yusup Abdrəhmanov, Bayal İsakeyev, 
Torobay Kulatov, İshaq Rəzzaqovun heykəlləri ilə bir 
sırada Abdıkərim Sıdıkovun abidəsi də  ucaldılmışdır.  
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İMANALI AYDARBƏYOV (1884-1938) 

O, 1884-cü ildə Pişpək uyezdinin Arçalı kəndində 
anadan olmuşdur. Pişpək kənd təsərrüfatı məktəbində təhsil 
almışdır. 1910-cu ildən müxtəlif kənd təsərrüfatı orqanlarında 
çalışmış, Pişpək uyezd icraiyyə Komitəsinin Fövqəladə 
Komissiyası kollegiyasının üzvü olmuş, Kuntuy nahiyəsinin 
deputatı seçilmişdir. 1919-cu ilin sonunda Pişpək uyezdi 
şəhər icraiyyə komitəsi Xalq Deputatları Sovetinin deputatı 
seçilmişdir. O, aclıq, savadsızlıq və banditizmlə daima 
mübarizə aparan mahir, bacarıqlı rəhbər idi. Köçərilərin 
torpaqla təchiz olunub məskunlaşdırılması probleminin 
həllində və Orta Asiya xalqlarının milli hüdudqoyulma 
işində fəal iştirak etmiş, paytaxtın yaşıllaşdırılması və 
abadlaşdırılmasında əsas təşəbbüskar olmuşdur. Qəlbinin 
dərinliyinə qədər inqilabçı İ.Aydarbəyovun adı XX əsr 
Qırğızıstanında geniş yayılmışdı. 

21.10.1924 tarixdə Qara-Qırğız Muxtar Vilayətinin 
İnqilab Komitəsi yaradıldı. İnqilab Komitəsinin sədri İmanalı 
Aydarbəyov seçildi. Onun planlarına növbəti məsələlərin 
həlli daxil idi: xalq adından dövlət hakimiyyətinin həyata 
keçirilməsi, vilayətin inzibati-ərazi bölgələşdirilməsini 
gerçəkləşdirmək, vilayət idarə aparatının formalaşdırılması, 
təsisedici Sovetlər qurultayına hazırlıq və tədbirin 
keçirilməsi. Bu missiyanı Aydarbəyov böyük məsuliyyətlə 
həyata keçirdi. O, təsisedici qurultaylardan birində Kreml 
adından Qırmızı Bayraq almış ilk şəxslərdən idi. Düz 
üç ildən sonra isə Qırğızıstan MSSR-in MİK-in birinci 
sessiyasında respublika xalq təsərrüfatı Mərkəzi Sovetinin 
sədrinin öhdəçilikləri üzərinə düşməklə Qırğızıstan MİK-in 

üzvü seçildi. Daha sonra o, sənaye və ticarət xalq komissarı, 
republika Ali Məhkəməsinin sədri seçildi. 1935-ci ildə 
İ.Aydarbəyov guya əksinqilabi ideyalarına görə partiyadan 
xaric edildi.  

O, təbiətən ağıllı, həsədaparacaq dərəcədə cəsarətli, 
dəyanətli və təvazökar bir insan idi. O, xalqın xatirində 
elə belə də qaldı. 1937-1938-ci illər təkcə Qırğızıstanın 
tarixində qanlı illər kimi qalmamışdır. Məhz bu illər 
respublikamızın mütərəqqi təbəqəsinə, ilk ziyalı zümrəsinə 
dəhşətli zərbə vuruldu. Totalitar rejimin cəlladlarının əli ilə 
qırğız xalqının ən yaxşı oğulları həlak oldular. Belə desək, 
“üçlük” adlanan ittihamçılar tərəfindən qəbul edilmiş cinayət 
ittihamından sitat: Qırğızıstan Respublikasının Daxili İşlər 
Xalq Komissarlığı (DİXK) orqanları tərəfindən sağ-trotskiçi 
terrorçu təşkilatı ilə eyni blokda olan antisovet, milliyətçi, 
terrorçu, təxribatçı-ziyanverici təşkilat ləğv edilmişdir. 
Göstərilən təşkilat – sosial-turan partiyası silahlı üsyan, terror, 
ziyanəvərlik, diversiya yolu ilə Sovet hökumətini devirmək, 
Qırğızıstanı Sovet İttifaqından ayırmaq, İngiltərənin nəzarəti 
altında burjua-kapitalist dövləti yaratmaq qərarına gəlmişdi”. 
Bu ittiham başdan-ayağa yalan və böhtan-iftira olsa da, o 
zaman üçün qanunauyğunluq idi. 1938-ci il 5 və 8 noyabr 
tarixlərində Çon-Daş qədim insan məskəni çöllüyündə 
138 nəfər, o cümlədən İmanalı Aydarbəyov güllələndilər. 
İ.Aydarbəyov yalnız 1958-ci ildə bəraət aldı. 

Onun yeganə qız övladı – Roza İmanalı qızı Aydarbəyova 
Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı və qırğız qadınları 
arasında ilk cərrah olmuşdur.
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ƏBDÜQADIR OROZBƏYOV (1889-1938) 

Oş vilayətinin Qızıl-Kiyə bölgəsinin Oxna 
kəndində anadan olmuşdur. Atası vəfat edərkən 
Əbdükadırın cəmi 9 yaşı vardı. Onun birinci 
inqilabi təcrübəsi 1916-cı il Fərqanə vadisindəki 
inqilabi hərəkatda iştirak etməsi idi. Sonradan, 
1918-1920-ci illərdə Qızıl Orduda xidmət etdi. 
1920-1925-ci illərdə Aravan bölgəsi üzrə inqilab 
komitəsi və rayon icra komitəsinin sədri, Oş 
dairə komitəsinin sədri oldu. Ə.Orozbəyov 1918-
ci ildən partiyanın üzvü idi. Sonradan MK(b)
P MK-nin, SSRİ MİK-n üzvü oldu. 1925-ci ildə 
Qırğızıstanda sovet hökumətinin quruculuğu 
və möhkəmləndirilməsində fəal iştirak etdiyinə 
görə, Qırğızıstan Muxtar Vilayətinin vilayət 
icraiyyə komitəsinin sədri seçilmişdi. 1927-ci ilin 
fevralından Qırğızıstan MSSR MSK-nın sədri 
vəzifəsində, 1937-ci ilin sentyabrina qədər fasiləsiz 
olaraq Qırğız Respublikasının birinci başçısı kimi 
çalışdı. Ümumqırğız Sovetlərinin V fövqəladə 
qurultayının açılışındakı nitqindən: “Qırğızıstanın 
muxtar vilayətdən ittifaq respublikasına çevrilməsi 
qırğız xalqının tarixində yeni böyük eranı bildirir”.

Həmin dövrdə xalqın dərd-qəmini duzgün ifadə 

edə bilən əsil vətənpərvər-beynəlmiləlçi kimi onun 
qətiyyətini yüksək dəyərləndirirdilər. Onun həm də 
ən böyük xidməti Qırğızıstanın Muxtar Respublika 
statusu almasıdır ki, sonradan muxtar respublika 
mövqeyini dəyişdirərək ittifaq respublikasına 
çevrilmişdi. Heç kim onun qədər gənclərin 
beynəlmiləl tərbiyəsinə, xüsusilə də Qırğızıstan və 
Özbəkistanın arasında mehriban qonşu və qardaş 
münasibətlərinin möhkəmlənməsinə bu qədər diqqət 
ayırmamışdı. Sadə insanlar onu “bütün qırğızların 
ağsaqqalı” adlandırırdılar. Fəqət, o zamanın bir 
çox şəxslərinin taleyi kimi, Ə.Orozbəyovun da 
ömrü 1938-ci il tarixi ilə yarımçıq qırıldı.  1937-
ci ilin noyabrında o, repressiyanın növbəti qurbanı 
oldu, 1938-ci ildə isə keçirdiyi ağır xəstəlikdən 
vəfat etdi. Yalnız 1956-cı ildə onun təmiz adı geri 
qaytarıldı. O ağır dövrün və respublikanın birinci 
rəhbərinin əməlləri əbədi xatirələrdə qaldı.  İllər 
keçir və qırğız torpağının bu cür oğulları əfsanəyə 
çevrilir. Onların əməlləri əsrlər boyu qalacaqdır. 
Və bizim müqəddəs borcumuz – əcdadlarımızın 
xatirəsini əziz  tutmaq və onların mütərəqqiliyinin 
simasında gəncləri Vətənə xidmətə səsləməkdir. 
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BAYALI İSAKEYEV (1897-1938)

Narın uyezdinin Koçkor kəndində anadan 
olmuşdur. Üç yaşından, atasının ölümündən sonra 
qohumlarının yanında tərbiyə almışdır. Kənd 
məktəbində oxumuş, 1916-cı ildə Narın şəhərində 
üçillik rus-yerli internat-məktəbini bitirmişdir. 1916-
cı ildə artıq çar rejimi əleyhinə yığma qoşuna başçılıq 
etmiş və bununla da əlaqədar Çinə qovulmuşdur. 
Qayıtdıqdan sonra 1917-1920-ci illərdə qara fəhlə 
çalışmışdır. 1920-ci ildən nahiyə icraiyyə komitəsinin 
və xalq məhkəməsinin katibi təyin edilmişdir. 
Sonradan vilayət komitəsinin ikinci katibi olmuşdur. 
1927-1928-ci illər “Qızıl Qırğızıstan” qəzetinin 
redaktoru olmuşdur. Onun 1937-ci ilədək sonuncu 
vəzifəsi Qırğızıstan SSR-in Xalq Komissarları 
Sovetinin sədri idi. Bu vəzifədə onu, xüsusilə də 
sənayeni qaldırmaq, növbəti torpaq islahatlarının 
keçirilməsi və cəmiyyətin sosial-mədəni həyatının 
inkişafı ilə əlaqəli məsələlər qaldırılanda, prinsipiallıq 
və işgüzarlıq fərqləndirirdi. “Manas” eposunun 
nəşrinin təşəbbüsçüsü idi və ölümündən 4 ay əvvəl bu 
barədə yalnız bu barədə danışardı. Milli özünüdərkin 
və müstəqilliyin kökünə qədər məhvi təhlükəsi baş 
üstünü alanda, yeganə bir yol qalır: bunun qarşısını 

almaq. Tarixin bu cür kritik məqamlarında xalqın 
fədakarlıqla bütün bəla və çətinliklərini öz üzərində 
milləti ilə birgə daşıyan, zərurət olsa, canından keçən 
ən yaxşı oğulları doğulur. B.İsakeyev öz torpağının 
bu cür vətənpərvərlərindən idi.

1991-ci ildə günahsız öldürülən həmvətənlərimiz 
haqqında bütün həqiqətlər aşkarlananda, Prezident 
Ə.Akayev siyasi repressiya qurbanlarının xatirəsinə 
həsr olunmuş mitinqdə demişdi ki, onların qətlə 
yetirildikləri və dəfn edildikləri yerdə totalitar 
cəmiyyətə lənət işarəsi kimi xatirə obeliski qoymaq 
gərəkdir. Bu gün orada amansız Stalin rejiminin 
vəhşicəsinə qətlə yetirdiyi qırğızıstanlıların xatirəsinə 
monumental kompleks ucalır, öldürülənlərin 
övladları, nəvələri öz şərəfli ulularını yad etmək 
üçün ora gələ bilirlər. Vətənin ən yaxşı oğullarının 
əbədi uyuduğu bu müqəddəs məkanı “Ata Beyit”, 
yəni “Atalar məzarlığı” adlandırırlar. 10.09.1937-ci 
il tarixdə o həbs olundu və 1938-ci ildə güllələndi. 
Çox illər sonra, yalnız 1957-ci ildə bəraət aldı. 

Bəzən xalqımızın böyük oğlu Bayalı İsakeyevin 
qızı Larisa-əjə ilə, zərif, eyni zamanda kişi qətiyyətli 
xanımla görüşmüşəm.
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İŞENALI ARABAYEV (1882-1938)

Maarifçi-pedaqoq, qırğız dilində ilk 
dərsliklərin müəllifi, ərəb əsaslı ilk qırğız 
əlifbasının müəllifi, ilk qırğız qəzeti “Erkin 
Too”nun açılmasının təşəbbüskarı, “Manas” 
eposunun toplayanlarından biri, yeni Qırğızıstanın 
ilk fəal qurucularından biri. Onu ilk qırğız ziyalısı 
adlandırmaq olar, çünki qırğız ziyalılar zümrəsinin 
yaranmasının mənbəyində dayanan, məhz 
İ.Arabayev idi. Stalinin qadağasına baxmayaraq, 
İ.Arabayev Qara-Qırğız Muxtar Vilayətinin 
yaradılması layihəsinin həyata keçirilməsində 
iştirak etmişdi. Qısa, lakin parlaq ömür yaşadı. 
Heç zaman susqun və dinməz icraçı deyildi. Hələ 
mədrəsədə təhsil aldığı vaxt İşenalı Arabayev 
dilçilik sahəsində öz dərin zəkası ilə seçilirdi. 
1911-ci ildə Ufada tələbə olarkən, ərəb əlifbası ilə 
kiçik həcmdə, cəmi 52 səhifəlik “Alippe” – qırğız 
və qazax uşaqları üçün əlifba nəşr etdirir. O, 
Daşkənddə nəşr olunmuş qırğız məktəbi üçün ilk 
dərsliyin müəllifidir. O, “Kırqız alippesi” (“Qırğız 
əlifbası”) adlanır. Elə həmin ildəcə İ.Arabayev və 
qırğız sovet dilçiliyinin görkəmli banilərindən 

biri H.Karasayev birlikdə böyüklər üçün “Janılık” 
(“Yenilik”) adlanan dolğun məzmunlu dərslik 
nəşr etdirirlər. Müəlliflər oraya savad öyrətməklə 
bağlı materiallardan əlavə, əlifbadansonrakı 
mərhələ üçün genişşaxəli materiallar, eləcə də 
ictimai-siyasi mövzularda məqalələr və bədii 
mətnlər saldılar. Beləliklə, bu kitab nəinki 
əlifba, eləcə də özünə görə mini-müntəxabat 
rolunu oynadı. 1918-1922-ci illərdə Jeti-Suy 
vilayətində rəhbər vəzifədə olarkən, müəllimlərin 
hazırlanması kursunu təşkil etmişdi. 1922-1924-
cü illərdə İ.Arabayev Türküstan MSSR-in xalq 
təhsili komissarlığına başçılıq etdi. İ.Arabayevin 
uşaqları qırğız dilində öyrətmək, onlara dərslik 
yazmaq kimi ali arzusu yalnız Qırğızıstan 
Türküstan Respublikasının tərkibindən ayrılıb 
muxtariyyət əldə edəndən sonra həyata keçdi. 
1933-cü ildə həbs edildi. Yalnız ölümündən illər 
keçəndən sonra bəraət aldı. Onun vətənpərvərliyi 
o qədər səmimi və dərin, xalqına və Vətəninə 
o dərəcədə fanatikcəsinə bağlı idi ki, bu gün 
siyasətçilərimizin hamısı üçün parlaq nümunədir.
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HÜSEYN KARASAYEV (1900-1998)

Düşünürəm ki, o, maraqlı, uzun, rəngarəng 
hadisələrlə zəngin həyat yaşamış ən xoşbəxt 
insandır. Yüzillik yubileyinə cəmisi ikicə il ömrü 
çatmadı. O, XX əsrin bütün ağır məhrumiyyətlərini 
və yüksəlişlərini yaşamışdı. Onun yaddaşında 
həm çar üsuli-idarəsi, həm rus imperiyası, həm 
də doğma ölkəsinin suverenlik qazanması qaldı. 
H.Karasayevlə vida mitinqində Əsgər Akayev 
qeyd etmişdi ki, “...o, demək olar ki, 100 il yaşamış 
və qırğız xalqının tarixində minilliklərə qoyub 
gedəcək silinməz iz salmış XX əsrin Kaşğarisidir”. 

90 illik yubileyində H.Karasayevdən 
müsahibə götürmək xoşbəxtliyi mənə nəsib oldu. 
Onun müstəsna yaddaşı və aydın zəkasına heyran 
qaldım. Dörd saat söhbətimiz ərzində o, demək 
olar ki, fasiləsiz dayanmadan bütün mümkün 
hadisələrlə zəngin tərcümeyi-halını danışdı. Mənə 
elə gəldi ki, o sadəcə danışmırdı, oxuyurdu. Onun 
danışıqlarını dinləmək çox xoş idi. O, Moldo 
Kılıçdan sərbəst surətdə sitat gətirir, öz söhbətinə 
“Manas” eposundan sətirlər salır, sadəcə, qırğız 

atalar sözlərini muncuq kimi “səpirdi”. DTK 
əməkdaşlarının onu necə izləmələrini də nəql etdi. 
Öz yazılı yetişdirməsi – qırğız-rus lüğəti barədə də 
danışdı. 

Söhbətimizin sonunda dözməyərək 
uzunömürlüyün sirrini açmağı xahiş etdim. o 
isə gülümsəyərək cavab verdi: “Bütün bunlar 
Allahın işidir. Dostlarım güllələnəndə – Moskvaya 
göndərildim. Başqalarını cəbhəyə aparanda, mənə 
dedilər ki, burada elmə lazımam. Görünür, Allah 
məni qoruyub. Bu, bir. İkincisi, özüm özümü 
də qorumuşam. Zərərli vərdişlərim heç zaman 
olmayıb. Ən yaxşı vərdişi həmişə əmək hesab 
etmişəm. Əmək mənim üçün həm müalicə, həm 
də eyni zamanda istirahətdir. Üçüncüsü isə, 
həmişə etibarlı arxam olub – həyat yoldaşım Ayşə. 
Uzun ailə həyatı sürərək, isti münasibətlərimizi 
saxlamışıq, hörmətlə bir-birimizə yalnız “Siz” 
deyə müraciət etmişik. Zənnimcə, kişinin yaşı 
daha çox qadının xasiyyətindən asılıdır”.  Budur, 
uzunömürlüyün və müdrikliyin ən sadə reseptləri.
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QASIM TINISTANOV (1901-1938)

Qasım Tınıstanov – filoloq, şair, ilk qırğız 
professorudur. Respublikada təhsil sistemi və ilk 
təcrübi rəhbərlik, özünütəlim dərs kitabları və 
lüğətləri tərtib edən entuziastlardan biri, eləcə də rus 
dilindən qırğız dilinə ilk mütərcim. Onun linqvistik 
əsərləri bu gün də böyük təcrübi əhəmiyyət 
daşıyır. Bu onun “Kırqız tilinin morfologiyası” 
(“Qırğız dilinin morfologiyası”) və “Kırqız 
tilinin sintaksisi” (“Qırğız dilinin sintaksisi”) 
əsərləridir. Bu dərsliklər qırğız məktəblərində 
milli yazının əsası oldu. Q.Tınıstanov doğma 
dilinin özünəməxsusluqlarının mahir bilicisi idi. 
Təsadüfi deyildir ki, böyük alim E.D.Polivanov 
deyirdi: “Mərkəzi Asiyada humanitar elmlər üzrə 
alimlərin içərisində Qasıma bərabər tutulası şəxs  
yoxdur”. 

İlk inqilabi dəyişikliklər onun adı ilə bağlıdır. 
Onun yaratdıqları xalqımızın mədəni dəyərlərinin 
sırasına daxildir. Milli özünüdərkin yüksəlməsində 
də onun rolu danılmazdır. Məhz onun xahişi ilə rus 

alimi, professor V.V.Bartold vaxtilə qırğız xalqının 
tarixi haqqında kitab yazdı. Xalqını sevərək onun 
qəlbinə yollar axtardı. Şəxsi ambisiyalardan imtina 
edərək digər xalqlara öz qardaşlarına baxan kimi 
baxmağa çağırdı. Öz əməyi, öz cəhdləri sayəsində 
ayağını ora basacaq hər kəsə şan-şövkətli bir şöhrət 
qalası, mənəvi məbəd tikdi. Bu gün Q.Tınıstanovu 
qırğız dilçiliyinin banisi hesab etməyə tam əsaslar 
var. 90 illiyi qeyd olunanda (1991), Qırğızıstanda 
onun adına elm və texnika sahəsində Dövlət 
Mükafatı təsis edildi. Qırğız xalqının görkəmli 
oğlu Q.Tınıstanovun çoxşaxəli böyük əməyini 
nəzərə alaraq, 2001-ci il – anadan olmasının 100 
illiyi münasibəti ilə YUNESKO tərəfindən qırğız 
alimi Qasım Tınıstanovun İli elan edildi. 

Biz xalqın özünüdərki üçün çox işlər görmüş, 
mədəniyyətin fədaisi olmuş, milli ziyalılar 
zümrəsinin birinci nəslinə, xüsusilə də alimlər və 
mədəniyyət xadimlərinə dayaq olmuş bu böyük 
oğlunun xatirəsi qarşısında baş əyirik.
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KONSTANTIN YUDAXIN (1889-1975)

Qırğızıstan SSR Elmlər Akademiysının akademiki, 
elm sahəsində SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, böyük 
türkoloq, filologiya elmləri doktoru, qırğızca-rusca və bir 
sıra digər lüğətlərin tərtibçisi K.Yudaxin, xoşbəxtlikdən 
repressiyalardan qurtula bilmişdi. Amma fəaliyyətinin 
bəhrəsinin – qırğızca-rusca lüğətin çap olunmasında 
az həyəcanlar yaşamamış və ona qarşı edilən psixoloji 
təzyiqlərdən qurtulmamışdır. Hətta dəfələrlə əlyazması 
“itmiş”di və necə çətin zəhmət sayəsində bərpa edilmişdi! 
Elə bir məqam çatdı ki, o artıq öz əməyini dəfn etməyə 
razılıq verdi. Lakin müəyyən müddət sonra lüğət, nəhayət 
ki, nəşr edildi və ümumdünya şöhrəti qazandı. Onun 
böyük əsəri nəinki təkcə türk linqvistikasında dəyərli 
varidata çevrildi, eləcə də iki xalqı birləşdirəcək bir körpü 
rolunu oynadı. O, Rusiyada doğulmiuş və vətəni Rusiyada 
da təhsil almışdı. Ömrünün sonuna qədər isə Yudaxin 
qırğız xalqı naminə çalışdı. Uzun illər o, qırğız xalqına 
yazılı abidələrin, o cümlədən xalq şairlərinin ədəbi irsinin 
qaytarılması naminə işlər gördü. Üzərinə “milliyyətçi” 
damğası vurulmasına baxmayaraq, K.Yudaxin oxucuya 
o zamanlar qadağan edilmiş akınların bir çox qadağan 
edilmiş əsərlərini çatdıra bilmişdi.  

30-cu illərin məşhur nəsli akademik Yudaxin 
tərəfindən tərbiyələnirdi. Onun şagirdləri Yudaxinin 
və həyat yoldaşının hər gün sübh ertədən internata 
gəlmələrini və mehribanlıqla onları oyatmalarını bu gün 
də xatırlayırlar: “Uşaqlar, durmaq vaxtıdır, sizi dağlar və 
isti günəş gözləyir”. Əlbəttə, o, gəncləri sevirdi və bütün 

qəlbi ilə başa düşdürdü ki, yalnız yaxşı tərbiyə və təhsil 
yolu ilə biz Qırğızıstanın iqtisadiyyatıni və qırğız xalqının 
mədəniyyətini irəlilədə bilərik. O tez-tez təkrar etməyi 
sevirdi: “Mən qırğız xalqının oğluyam”. Bu, müqəddəs 
bir həqiqət idi. Görkəmli manasçı Sayakbay Qaralayev 
deyirdi: “Yudaxin elmdə, əfsanəvi “Manas” eposundakı 
Bakay kimi dahidir”.

Konstantin Yudaxin və Qasım Tınıstanov hal-hazırda 
yüksək dəyərləndirilmiş və ölümlərindən sonra Prezident 
Ə.Akayevin “XX əsrdə böyük elmi nailiyyətlərə görə” 
qızıl medalı ilə təltiflənmişlər. Və əminəm ki, bir gün 
gələcək və onların həmkarı, qırğız elmi və mədəniyyətində 
böyük əməyi olmuş E.Polivanov da ölümündən sonra 
mükafatlandırılacaqdır. “Qırğız mədəniyyətinin üç 
nəhəngi” məqaləsində yazılır: “Həbsdən sonra Q.Tınıstanov 
və E.Polivanov ağır işgəncələrə məruz qaldılar. Möcüzə 
nəticəsində Polivanovun Qırğızıstan müstəntiqlərinə 
yazdığı bir ərizə salamat qalmışdır: “58-1a maddəsi ilə 
Yaponiyanın xeyrinə casusluqda ittiham edilirəm. Xahiş 
edirəm istintaqın ağır formaları bitsin (fiziki zorakılıq), 
belə ki, bu üsullar məni yalan danışmağa məcbur edir. 
Əlavə edirəm ki, artıq dəliliyə çatmaq dərəcəsindəyəm”. 
E.Polivanovu Moskvaya apardılar və 25.01.1938-ci ildə 
orada güllələdilər. Q.Tınıstanova qəddar işgəncələrdən 
sonra bu qeydli güllələnmə hökmü çıxardılar: “Hökm dərhal 
yerinə yetirilsin”. Bununla da qanlarını son damlasınadək 
Qırğızıstan elminə qurban verən XX əsrin iki dahi alimi 
həlak oldu. 
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AALI TOKOMBAYEV (1904-1988)

Qırğızıstanın xalq şairi, ilk qırğız yazıçısı, 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Toktoqul ad. Dövlət 
mükavatı laureatı, ilk qırğız dramaturqu, özünün 
yaşadığı 1916-cı illər hadisələrinə həsr edilən “Qanlı 
illər” mənzum romanının müəllifi, onlarla poeziya 
toplusunun müəllifi, “Yaralı qəlb”, “Melodiyanın 
sirri” kimi mənsur povestlərinin və bir çox əsərlərin 
müəllifi – Aalı Tokombayev respublikada bədii sözün 
patriarxı hesab edilir. 07.11.1924-cü ildə ilk qırğız 
qəzeti “Erkin Too”nun birinci nömrəsində məhz 
onun “Oktyabr epoxası” adlı şeiri çap edilmişdi.  Bir 
müddət sonra Aalı Tokombayev sonradan peşəkar 
yazıçılar birliyinə qədər yüksələcək “Uçqun” 
adlı ilk ədəbi birlik yaradır. O, birinci yazıçılar 
şəcərəsinin lideri oldu. Aalı Tokombayev Dante və 
Şekspir, Göte və Balzak, Puşkin və Tolstoy, Qorki 
və Mayakovskinin əsərlərini respublikada qırğız 
dilinə ilk tərcümə edən olmuşdur. Hələ 1936-cı ildə 
A.Tokombayev respublika Konstitusiyasına qırğız 
dilinə dövlət statusu verilməsi haqqında bəndin əlavə 
olunması barədə təklif irəli sürmüşdü.

A.Tokombayev Stalin həbsxanasında guya 

millətçi baxışlarına görə cəza çəkərkən ona nə kağız, 
nə mürəkkəb verirdilər, lakin bunlara baxmayaraq o, 
çörəyin içindən Lenini büstünü yapmış, geyimindən 
sapları dartaraq zindan döşəkağısında Puşkinin 
portretini və bu dahi rus şairinə həsr edilən üç rübai 
tikmişdi:  “Mən də sənin kimi şərləndim günahsız...” 
A.Tokambayev öz zəmanəsinin sadiq oğlu idi, o, 
sosializm ideallarına fədakarcasına inanır və qulluq 
edir, Rusiyanın ucqarlarındakı millətlərin çoxunun 
azadlığına yol açmış böyük şəxsiyyət hesab edərək 
Leninin qarşısında təzim edirdi.

Məşhur qırğız tənqidçisi Keneşbəy Asanəliyev 
öz əsərlərində A.Tokombayevi belə xarakterizə edir: 
“Aalı Tokombayevin öhdəsinə milli ədəbiyyatın 
peşəkarcasına doğulduğu, yaranış tapdığı və sonrakı 
inkişaf prosesi və çiçəklənmə məqamının bütün 
mühüm mərhələlərində xüsusi bir yük daşımaq 
missiyası düşdü” A.Tokombayev özündən sonra 
zəngin yaradıcılıq irsi qoyub getdi: şeirlər, pyeslər, 
povestlər və digər müəlliflərin əsərlərindən etdiyi 
tərcümələr. Onun parlaq həyat yolu hamıya yaxşı 
bəllidir və xalq tərəfindən sevilməkdədir.
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İSHAQ RƏZZAQOV (1910-1979) 

İshaq Rəzzaqov atadan-anadan yetim idi, 
savada uşaq evində yiyələnmişdi. Uzun müddət 
Özbəkistanda işləmiş, orada hörmət qazanmışdı, 
buna bariz nümunə kimi, onun neçə il Özbəkistan 
SSR KP MK-nın katibi işləməsini misal çəkmək 
olar. 1945-50-ci illərdə Qırğızıstan SSR Nazirlər 
Sovetinin sədri, 1950-ci ildən 1961-ci ilə qədər isə 
Qırğızıstanın KP MK-nın birinci katibi olmuşdu. 
70 il ərzində ötən əsrin dahi şəxsiyyətlərinin, 
o cümlədən milli kateqoriyalarla düşünən və 
yaradan İ.Rəzzaqovun da adı zor gücünə insanların 
hafizəsindən silinirdi.

O, həddindən artıq ziyalı, çox mütaliə etmiş və 
məqsədyönlü, xalqının müqəddəsliyini dərindən 
duyan, aktiv təşkilatçı bir insan idi, ədəbiyyatla ciddi 
maraqlanırdı və hətta L.Tolstoyun və A.Çexovun 
ayrı-ayrı əsərlərini özbək dilinə tərcümə də edirdi. 
Məhz onun dövründə Qırğızıstanda ilk elmi-
təhsil mərkəzləri, institutlar yaradılmış, iri sənaye 
və elmi müəssisələrin tikintisi başlanılmışdı. 
O, iqtisadi sferada bölgə məsələlərinin həlli 

üçün respublikanın səlahiyyətlərinin artırılması 
uğrunda fəal surətdə böyük işlər aparırdı. Onun 
zamanında Qırğızıstan KP MK-nın 18-28 
avqust 1958-ci il ildə “Rus məktəblərində qırğız 
dilinin tədrisi” haqqında qərarı qəbul edildi. 
İshaq Rəzzaqov özünü, həyatının mənasını 
Qırğızıstansız təsəvvür edə bilmirdi. Hətta o, 
Moskvada məcburən yaşadığı zamanda bircə 
şey arzulayırdı – ölümündən sonra Vətənində 
dəfn edilsin. Bu arzu yalnız 2000-ci ildə həyata 
keçdi, Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti 
Əsgər Akayevin təşəbbüsü ilə İ.Rəzzaqovun nəşi 
Vətəninə gətirilib dəfn olundu. Onun adı, dan 
ulduzu Çolpon kimi, xalqa xidmət yoluna şəfəq 
saçır. Onu başqalarından fərqləndirən misilsiz 
insansevərliyi, alicənablığı və şəffaf təmizliyi 
idi. Qırğızıstanı çiçəklənən görmək onun üçün 
xoşbəxtlik idi. Əldə etdiyimiz dövlətçiliyə görə 
biz böyük şəxsiyyətlərimizin yaradıcı əməyin, o 
cümlədən İ.Rəzzaqova borcluyuq. O, keçmişdə 
yaşadı, amma gələcəyin şəxsiyyətinə çevrildi.
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TOROBAY KULATOV (1908-1984)

1908-ci ildə Oş vilayətinin Aravan bölgəsinin 
Qızıl-Bulaq kəndində anadan olmuşdur. 1920-ci 
ildən 1925-ci ilədək Qızıl-Kiya şəhərində yaşamışdır. 
1925-ci ilin fevralından Kuvasay-Qızıl-Kiya 
dəmiryolunun tikintisində işləmişdir. Sonra şaxtada 
qazmaçı kimi çalışmışdır. 1934-cü ildə kömürçülərin 
komitə sədri seçilmişdir. 1936-cı ildə sovet-partiya 
işçilərinin kursunda təhsil almış, 1938-ci ildə Qızıl-
Kiya şəhər sovetinin icraiyyə komitəsinin sədr 
müavini seçilmiş, sonra “Qırğızkömür” trestinin 
direktor müavini olmuşdur. 1938-ci ilin iyulunda 
Qırğızıstan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 
sədri təyin edilmiş, 1945-ci ilin sentyabrında isə 
Qırğızıstan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin 
sədri seçilmişdir ki, orada 33 il səmərəli surətdə və 
uğurla işləmişdir. 1978-ci ildən İttifaq əhəmiyyətli 
təqaüdə çıxmışdır.  

Vətən qarşısında xüsusi xidmətlərinə görə, beş 
dəfə Lenin ordeni, dörd dəfə Qırmızı Bayraq ordeni 
və bir çox medallarla təltif edilmişdir. Dəfələrlə SSRİ 

və Qirğızıstan SSR Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir. 
T.Kulatov böyük yenidənqurmalar dövründə ölkənin 
rəhbəri olmuşdur. Yəqin respublikanın istənilən 
bölgəsində elə bir möhtəşəm tikili tapmaq olmaz ki, 
ora Kulatov öz imzasını atmamış olsun. Məhz bu illər 
Böyük Çuy kanalı salındı, Kant-Balıqçı dəmiryolu 
qolu çəkildi, eləcə də yüksək dağ magistralı Frunze-
Oş inşa olundu. T.Kulatov siyasətçi-konsolidator, 
xalqının mənafeyini güdən insan idi. O həddindən 
artıq xeyirxah, sadə və həssas insan olmuşdur. Bizdə 
belə deyirlər: “Ot quruyar, dağlar qalar, amir gedər, 
xalq qalar”. Həqiqətən də illər keçdi, amma Kulatov 
haqqında xatirələr xalqın bu gün də yaddaşındadır. 
Bu, Jenijokun mahnısında belə ifadə olunur.          

Xalqınla bahəm – insansan,
   Xalqsız bir kəs deyilsən. 
  Göydə ulduza çatsan da,
  Cahanı əl altına alsan da.
  Yalnız xalqınla böyüksən, 
  Xalqsız – yalnız “kiyiksən”.
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ALIKUL OSMONOV (1915-1950)

Cavanlığımdan əl çəkmərəm mən, 
Mahnıma əl dəyməyin, qoruyacağam.
Allaha lap yüz kərə yalan satsam da, 
Mahnımı ömrümdə aldatmaram mən.
Bu məşhur dördlük Alıkul Osmonovun qısa 

həyatının leytmotivinə çevrildi. A.Osmonov 
valideynlərini erkən itirib yetim qalmış və Tokmak 
şəhərinin uşaq evində böyümüşdü. Ağır uşaqlır 
illəri, sonradan isə uzun sürən xəstəlik onun 
səhhətini lap korlamışdı. O, həyatdan çox erkən, 
ürəyindəkilərin ən təkmilini, ən yaxşısını dilinə 
gətirməmiş, nəğməsini oxumamış, məşum yaşında 
– 35 il ömür sürərək getdi. O, qırğız şeir üslubunun 
imkanlarını genişləndirən, doğma poeziyanı yeni 
bədii formalarla zənginləşdirən, Puşkin, Şekspir və 
Şota Rustavelinin ən yaxşı tərcüməçilərindən olan 
şair-novator idi. O, xalqının yaddaşında doğma 
Qırğızıstanın ilhamlı realist şairi, dövrünün oğlu 
kimi əbədi qaldı. Bu gün, demək olar ki, şeirlərini 
sevən hər kəs onun şeirlərindən bir-iki bənd əzbər 
söyləyə bilər. Lirikaya və romantikliyinə görə, 
bir çox ədəbiyyatşünaslar onu qırğız Puşkini 
adlandırırlar. 

Xatirimdədir, bizə, Milli Dövlət Universitetinin 
jurnalistika fakültəsinin birinci kurs tələbələri 
A.Osmonovun poeziyasının vurğunlarına çox təsir edirdi 
ki, onun yaradıcılığı lazımınca dəyərləndirilməmişdir. 
Birləşib onun ad gününü özünəməxsus tərzdə keçirməyi 
qərara aldıq. A.Osmonovun doğum günü əlimizdə 
şairin portreti şəhərin mərkəzində addımladıq. Onun 
məzarına gül dəstələti qoyduq və orada bədii qiraət 
keçirdik. Biz bunları səmimi qəlbdən, ürəkdən edirdik. 
O da xatirimdədir ki, bizim kimi, o qədər də imkanlı 
olmayan tələbələrdən sevimli şairimizin heykəlini 
ucaltmaq üçün pul topladıq. Alıkul Osmonovun 
istedadına və xatirəsinə o vaxtkı hakimiyyətin tam 
laqeydliyi bizim şəstimizə toxunmuşdu. 

Çox şadam ki, 1997-ci ildə Milli Kitabxananın 
girişinin qarşısında, nəhayət, onun heykəli qoyuldu. 
Açılışda Prezident A.Osmonovun Vətənə, təbiət 
gözəlliyinə və İssık-Kul gölünə həsr edilmiş gözəl 
şeirlərindən özü əzbərdən oxudu.

Biz hələ də A.Osmonovun ad gününü onun məzarı 
önündə dostlarla birgə qeyd edirik. Özünün qoşduğu və 
onun böyüklüyünə aid qoşulan şeirləri əzbər söyləyirik. 
Beləliklə, onun ruhu bizi birləşdirir və ruhlandırır.
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ABDILAS MALDIBAYEV (1906-1978)

Abdılas Maldıbayev – peşəkar milli musiqinin 
banilərindən biri, məşhur bəstəkardır. Abdılas 
uşaqlıqdan mahnılar oxumağı və sadəcə, zümzümə 
etməyi çox sevərdi. Təhsil aldığı Çon-Kəmin 
kəndində məktəb açılanda sevincinin həddi-hüdudu 
yox idi. Sadəcə oxumaq uşaqlıq arzusu tələbat 
dərəcəsinə çatdı. Artıq məşhur xalq mahnılarının 
oxunmasına qane olmurdu, ona elə gəlirdi ki, 
zamanı, dövrü üçün həqiqəti, gerçəkliyi əks etdirən 
mahnılar lazımdır. Bu hissiyyat musiqiçi olmaq və 
mahnını özü bəstələmək arzusu ilə üst-üstə düşdü. 
Birinci mahnı necə isə, səssiz-səmirsiz, təhtəlşüuri 
gəldi. Onun adı “Akinay” idi. Orada Akinay adlı bir 
qızın gözəlliyindən və ona səmimi münasibətdən 
bəhs edilirdi. 

Abdılas Maldıbayev 1929-cu ildə pedaqoji 
texnikumu bitirib, milli teatr studiyasında 
işləməyə başladı ki, bu da onun musiqi ilə intensiv 
məşğul olmasına yardım göstərdi. A.Maldıbayev 
bir müddət teatrda musiqi texnikumunda işlə 
aktyorluğu bərabər aparırdı, amma üç il keçdikdən 

sonra birdəfəlik texnikuma keçdi. Bu gündən 
onun yaradıcılığında üç istiqamət müəyyən edildi: 
bəstəkarlıq, müğənnilik və aktyorluq. Moskvada 
1939-cu il mayın 26-dan iyunun 6-sına qədər 
keçirilən I qırğız incəsənətinin dekadasında iştirakı, 
yaradıcılığının Moskva tamaşaçıları tərəfindən 
yüksək dəyərləndirilməsi, onu daha da ruhlandırdı. 
Abdılasın şöhrəti hər tərəfə yayıldı. Dekada günləri 
Abdılas Maldıbayev həm də müğənni-aktyor 
kimi iştirak etdi: konsertdə həm öz, həm də xalq 
mahnılarını ifa etdi. 

O, “Ajal orduna” (“Ölüm əvəzinə”), “Altın 
qız” musiqili dramlarını, “Ayçörək”, “Toktoqul”, 
“Manas” oparalarını yazmışdır. Bəstəkar tərəfindən 
cəmi  400-ə yaxın mahnı və romans bəstələnmişdir. 
Abdılas bu gün də ifa edilən 200-ə qədər xalq 
mahnısını işləmişdir. A.Maldıbayevin istedadı 
ləyaqətlə qiymətləndirilmişdir. Bu gün portreti 
qırğız əskinazı somda öz əksini tapmışdır. Xalq isə 
onun melodiyalarını hələ də sevə-sevə, heyranlıqla 
dinləyir.
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QAPAR AYTIYEV (1912-1986)

SSRİ xalq rəssamı, Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı Qapar 
Aytiyev 1912-ci ildə Oş vilayətinin Tüleykən 
kəndində anadan olmuşdur. Valideynlərini erkən 
itirmiş, uşaq evində tərbiyə almışdır. Q.Aytiyev 
xalqın gizli düşüncə və diləklərini ifadə edən, 
ali vətəndaşlıq realist incəsənətinin dərinliklərini 
və bitib-tükənməz imkanlarını açan böyük rus 
təsviri sənət ustalarının məktəbini keçmişdir. O 
– sözün əsil mənasında öz torpağının oğlu idi. 
Təbiət – onun ilhamerici düşüncə və fikirlərinin 
mənbəyi idi. Q.Aytiyevin mənzərələri torpağa 
sevgi ilə ruhlandırılmışdır, dahiyanə tərzdə 
vüqarlıdır, dinclik gətirəndir. O, ilk növbədə, 
rəssam-mütəfəkkir, rəssam-feyləsufdur. Aytiyevin 
ən yaxşı silisilə mənzərələrindən biri – “Qırğız 
torpağı” adlanır. Məhz bu peyzaja görə rəssam 
1967-ci ildə Toktoqul adına respublika mükafatı 
almışdır.  Bu isim Q.Aytiyevin bütün yaradıcılığına 
epiqraf kimi də tətbiq oluna bilərdi, çünki rəssamın 
işlərinin hamısı bütünlüklə qırğız torpağının və 
onun insanlarının vəsfinə həsr olunmuşdur. Onun 

“Kolxoz həyəti”, Dağlarda axşam”, “İssık-Kulda 
günorta”, “Bərq vuran göl”, “Cayloda günorta”, 
“Cənubda axşam” ən yaxşı mənzərə əsərləri hesab 
edilir.

Bütün yaradıcılığı dövründə Q.Aytiyev 
portretə də müraciət etmişdir. Onun bu janrda 
ən yaxşı əsərləri qırğız mahnılarının tanınmış 
ifaçısı Musa Bayetovun, şair Alıkul Osmonovun 
portretləridir. O, 50-ci illərdə C.Kojəhmədovla 
birgə “Akınlar” qrup portretini yaratdı. Bu şəklin 
qəhrəmanları – milli mədəniyyətin inkişafında 
böyük xidmətləri olan qırğız incəsənəti və 
ədəbiyyatının ağsaqqallarıdır. Dahi rəssamın 
fərdiliyi ilə seçilən gözəl əsərləri Qırğızıstanın 
təsviri incəsənət üzrə qızıl fonduna daxildir. 
Q.Aytiyevin yaradıcılığı təkcə təbiəti əks etdirmir, 
o, seyrçinin şüurunu istiqamətləndirir, ona 
məsuliyyət, borc hissini oyadan müsbət enerji, 
Vətənə məhəbbət duyğusunu verir – biz bütün 
bunları vətənpərvərlik adlandırırıq. Qapar Aytiyev 
o milli rəssamlardandır ki, yaradıcılığı ilə xalqının 
böyük ruhunu təsdiq edir.
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TUGELBAY SIDIKBƏYOV (1912-1997)

Xalq yazıçısı, akademik T.Sıdıkbəyovdan 
müsahibə götürmək xoşbəxtliyi bir zaman mənə 
də nəsib olmuşdu. Ondan soruşanda ki,“Hörmətli 
Tugelbəy ata, siz neçə il yaşamısınız?” o zarafatla 
“Min” deyə cavab vermişdi.  Mən isə özüm 
özlüyümdə düşündüm ki, bu insan həqiqətən də öz 
ədəbi qəhrəmanlarının hesabına uzun ömür sürüb. 

O, yalnız Vətəninə təmənnasız xidmət edən 
yazıçı deyildi, həm də doğma dilin xüsusiyyətlərini 
saxlamaq uğrunda mücadilə aparan sadiq mübariz 
idi.  Onun yaradıcılıq həyatı – fədakar əməyin 
parlaq nümunəsidir. T.Sıdıkbəyovun sonuncu kitabı 
“Kok Asaba” – həm bədii ədərdir, həm də tarixi 
araşdırmadır. Xalqın özünüdərkinin yüksəlməsi və 
ozünəməxsusluğunu müəyyən etməsi ideyası orada 
aparıcı xətdir. “Vətən bir dənədir və ömürlükdür”, – 
deyə yazıçı təkrar etməyi sevirdi.

Biz böyük fəxarətlə deyə bilərik ki, unikal 
yüksək bədii çalarlı, humanizm və mənəviyyat 
ideyaları dolu əsərlər yaratmış Tuqelbay Sıdıkbəyov 
təkcə qırğız xalqına deyil, bütün dünyaya məxsusdur. 
T.Sıdıkbəyov qırğız xalqının ən hörmətli ağsaqqalı 
kimi müstəqil Qırğızıstanın ümumxalq seçkisi yolu 
ilə seçilmiş ilk Prezidentinə xeyir-dua vermişdir. Ahıl 
yaşına baxmayaraq, son günlərinə qədər gənclərin 
mənəvi nəsihətçisi olaraq qalmışdı. Qurucuların 
meydanda keçirilən səs-küylü mitinqlər zamanı 
yeganə insan idi ki, cəsarətlə irəli çıxaraq xalq ilə 
ünsiyyət qurur və vətəndaşlıq vicdanını oyadırdı. 
Xalq ona inanır və heyranlıqla pərəstiş edirdi. 
Təsadüfi deyildir ki, onu “Dağ-insan” adlandırırdılar.
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BIBISARA BEYŞENƏLIYEVA (1926-1973)

İstedadı, qeyri-adi gözəlliyi və yorulmaq bilməyən 
zəhmətkeşliyi ilə B.Beyşenəliyeva öz tamaşaçılarının 
sevgi və nüfuzunu qazanmışdı. Parlaq fərdiliyi 
ilə Qalina Ulanova və Mayya Plisetskaya ilə bir 
sırada dayanan sadə, təvazökar qırğız qızı. O, qırğız 
qadınlarının gözəllik simvoluna çevrilmişdi.

Bübüsara Beyşenəliyevanın yolu – adı əfsanəyə 
çevrilmiş, maraqlı, yaradıcılıq axtarışları ilə zəngin 
və böyük əməklə bağlı istedadlı qırğız rəqqasəsinin 
həyatıdır. Qırğız teatrının balet repertuarı üç onillik 
ərzində onun adı ilə sıx bağlı tərtib olunurdu. Onun 
“Çolpon” baletindıki sehrkar Ayday, “Qu gölü”ndəki 
ağ qu, aktrisanın ispan rəqsləri ifa etdiyi “Raymonda”, 
“Bağçasaray fəvvarəsi”ndə Mariya obrazları füsunkar 
yaradıclıq məhsuludur. O xüsusilə “Asel” baletində öz 
artistik qabiliyyətini göstərmişdi. “Romeo və Cülyetta” 
baletində Beyşenəliyeva sevgini oynadı: məhz onun 
qəlbindən süzülmüş Cülyettanın mənəvi dünyası, 
dünyagörüşü – durğun, qanlı, ömrünü başa vurmuş 
cahil aləmə qarşı atdığı cəsarətli addımları tamaşaçılar 
tərəfindən qəbul edilirdi.

Bübüsara Beyşenəliyeva sözün ali mənasında 
artist idi. Səhnə rəqsinin bütün forma, temp və 

ritmləri onun üçün mümkün idi, o, dəyişilməyin, 
təbəddülata uğramağın daxili və xarici sirlərinə bələd 
idi. Qabiliyyətinin hüdudsuzluğu və texniki hazırlığı 
Beyşenəliyevaya bir-birinə əkslik təşkil edən ən təzadlı 
rollarda çıxış etmək imkanı yaradırdı. Onun hər rəqsi – 
sanki qu quşunun nəğməsi idi. Onun əlləri – qanadlar, 
başı – tac idi. Onun saf, aybəniz incə sifəti – şərq 
gözəlliyinin mücəssəməsi idi. Deyilənlərə görə, nadir 
kişi tapılarmış ki, ilk görüşdə onun səmavi gözəlliyi 
qarşısında nitqini itirməsin.

Bübüsara Beyşenəliyevanın anadan olmasının 
70 illik yubileyi xatirəsinə ithaf edilmiş abidənin 
hazırlanması ərəfəsində yazıçı Çingiz Aytmatov çıxış 
etmiş, məşhur qırğız heykəltəraşı T.Sıdıkova xitabən 
belə söyləmişdi: “Mən sizin qara fəhləniz olmağa 
hazıram, amma nə isə qeyr-adi, misilsiz və bənsərsiz 
bir şey yaratmaq lazımdır. Bu, qu quşunun və könlün 
uçuşu olmalıdır ki, pərəstişkarları həmin abidəyə 
baxdıqda, onunla birgə o rəqs uçuşunda süzsünlər ”.  
Bu sözlərə nə isə əlavə etmək lazım deyildir. 

Bübüsaranın istedadının pərəstişkarları deyirdilər 
ki, o, bu dünyadan çox erkən köçdü. Bəlkə də ona görə 
ki, özünü qoca təsəvvür etmirdi və kiminsə onu 80-90 
yaşında görməsini istəmirdi. 
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MURADBƏY RISKULOV (1909-1974)

Xalq içindən çıxmış istedadlı səhnə ustadı, 
görkəmli aktyor M.Rıskulov qırğız teatr və 
kinosunun inkişafında silinməz iz buraxmışdır. 
Komik rollarla yanaşı, onun istedadı dramatik 
rollar da yaratmağa imkan verirdi, ələlxüsus, 
“Kurmanbəy” tamaşasındakı Teyitbəy obrazı 
daha parlaq idi. Amma ən uğurlu rolu – Lir obrazı 
sayılır. İngiltərənin paytaxtı Londonda dahi 
Şekspirin anadan olmasının 350 illiyi keçirilirdi. 
Sovet İttifaqından gedənlərin sırasında Lir rolunu 
qırğız dilində ifa etmiş və tələbkar ingilislərin 
ayaq üstə gurultulu alqışlarla qarşıladıqları günəşli 
Qırğızıstandan olan Muradbəy Rıskulov da var 
idi. Bununla o, dünyaya xalqımızın istedad və 
ruhunun gücünü göstərdi. M.Rıskulov ali fəxri 
ad – SSRİ-nin xalq artisti adını almış milli dramın 
ilk ustadlarından idi. Muradbəy bənzərsiz oyunu 
ilə tamaşaçıları laqeydlikdən “müalicə edir” və 
əvəzində sevinc bəxş edirdi. O, bir neçə nəsil 

sonrakı insanların şüuruna təsir etmək qabiliyyətinə 
malik idi. Maraqlısı isə bu idi ki, M.Rıskulov ilk 
dəfə teatra gələndə etirazla qarşılanmışdı, guya 
ki, onun eşitmə-duyma qabiliyyəti yoxmuş. Həyat 
yoldaşı S.Qumuşəliyevanın xatirələrindən bəlli 
olmuşdu ki, ağır cərrahiyyə əməliyyatından sonra 
həyatının son günlərində Axunbayev, Mamakeyev 
və Mirrəhimov kimi məşhur cərrahların yanında 
bayıla-bayıla kral Lirin, Otello və Teyitbəyin 
monoloqunu ifa etməyə başlamışdı... Sənətin dahi 
ustadı ömrünün sonunu hiss edib, incəsənət aləmi 
ilə vidalaşırdı.

Bizim taleyimizə mənəvi dəyərlərin 
yenidən dəyərləndirilməsi kimi böyük əməllər 
və dəyişikliklər dövründə yaşamaq xoşbəxtliyi 
düşdü. Onun istedadı bütün dəyişikliklər fonunda 
milli dahilərimizin səmasında sönməz ulduz kimi 
həmişə parlayır. Bu isə sırf yaradıcı insanın layiq 
ola bildiyi ən yüksək dəyərdir. 
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SUYMƏNKUL ÇOKMOROV (1939-1992)

Gözəl peşəkar rəssam, populyar və hamının sevimli 
artisti – beynəlxalq kinofestivallarda ən yaxşı kişi roluna 
görə beş dəfə ali mükafata layiq görülmüş yeganə 
aktyor.  Onun yaratdığı obrazlar sayəsində bütün dünya 
əsil qırğızın qəlbi, mentallığı və dünyagörüşündən 
xəbərdar oldu. Onun bədii təsvirləri Milli Muzeyin 
təsviri incəsənət zallarını bəzəyir, çəkildiyi filmlər 
isə yaşlı və gənc nəsli həyəcanlandırır. Suymənkulun 
qeyri-adi xasiyyəti haqqında, onun öz işinə məsuliyyətli 
münasibəti haqqında tənqidçilər və jurnalistlər az 
yazmamışlar. Bu aktyorun şəxsiyyətini parlaq xarakterizə 
edən bir hadisə yadıma düşür. “Karaş aşırımında atışma” 
filminin çəkilişləri zamanı Çokmorovun qəhrəmanı öz 
atı ilə gur dağ çayında boğulmalı idi, iş belə gətirdi ki, o 
həqiqətən də boğulmağa başladı. Çəkiliş qrupundan heç 
kim ona gur, buz kimi soyuq sudan çıxarmağa yardımçı 
ola bilmirdi, bu an rejissor tərəfindən lentə alındı və 
həqiqətdə nə baş verdiyi tamaşaçılardan heç kimin 
ağlına belə gəlmədi. Hamı yalnız ustalıqla oyuna və baş 
qəhrəmanın xarakterinin verilməsinə valeh olurdu. Bu 
məqam – filmin ən təsiredici anıdır. Məhz onda dahi 
qırğız aktyoru soyuqladı və sağalmaz böyrək xəstəliyinə 
tutuldu. Ömrünün son illərini Suymənkul Çokmorov ağır 

xəstəlikdən əziyyət çəkirdi, lakin bunlara baxmayaraq, 
mütəmadi olaraq filmlərdə çəkilməkdə davam edirdi. 
10 il ərzində hər üç gündən bir Suymənkulun 4-5 saat 
ərzində qanını təmizləyir və gün ərzində cəmi üç stəkan 
su içməyə icazə verirdilər. Onun həyata, insanlara 
sönməz məhəbbəti, sınmaz ruhunun aliliyi bütün xalqın 
iradəsinin əksi idi. 

Suymənkulla bütün Qırğızıstanın vidalaşdığı 
kədərli günü xatırlayıram. Akademik Opera və Balet 
Teatrında  vətəndaşların vidalaşması ilə dəfn mərasimi 
keçirildi.  Gələnlərin sayı həddindən artıq çox idi – ucu-
bucağı görünməyən kütlə. Gələnlərin heç də hamısı 
sonuncu dəfə dahi artistə təzim etmək üçün içəri keçə 
bilmədi. Çoxları dəfn mərasiminin arxasınca Ala-
Arça qəbristanlığına getdilər ki, sevimli artistlə orada 
vidalaşa bilsinlər. Suymənkul Çokmorovun vəfat günü 
ümummilli matəm günü oldu. O həqiqətən də milli 
qəhrəman idi və xalqın yaddaşında əfsanəvi şəxsiyyət 
kimi qaldı. 

Manas rolunu oynamağı arzulayan böyük aktyor 
dünyadan köçdü. Həqiqətən, o, bəlkə də Səxavətli 
Manasın obrazını nəinki mənəvi, eləcə də zahirən 
yaradacaq yeganə kino aktyoru idi. 

253



BULAT MINJILKIYEV (1940-1996)

Özünün ilhamverici incəsənəti ilə istedadlı 
və zəhmətkeş qırğız xalqını təmsil edən Bulat 
Minjilkiyev 23.04.1940 tarixində İssık-Kul 
vilayətinin Toru-Ayğır kəndində anadan olmuşdur. 
O, XX əsrin məhşur baslarından biri, SSRİ 
Xalq artisti, qırğız xalqının fəxarəti idi. Sözsüz, 
qüdrətli istedadı ona Allah tərəfindən verilmişdi, 
uşaq vaxtı eşitdiyi xalq melodiyaları, doğma 
yurdun əfsanələri, dahi musiqiçilərin yaratdıqları 
isə yaradıcı vergisini oyatmışdı. Onun əzəmətli, 
eyni zamanda məxməri səsi, gözəl aktyorluq 
qabiliyyəti təbiətin möcüzəsi idi. O, romansları, 
operalardan ariyaları parlaq peşəkarlıq və qəlbdən 
gələn insan hərarəti ilə ifa edərdi. Onun səhnəyə 
hər gəlişi hadisəyə çevrilərdi. Maraqlıdır ki, XX 
əsr qırğız incəsənəti renessansının nümayəndələri 
məhz opera müğənniləri olmuşdu. Bizim Bulat isə 
qırğız xalqının ruhunun güclü təmsilçisi idi. Bu, 
xüsusilə “Manas” və “Ayçörək” tamaşalarındakı 
onun yaratdığı əfsanəvi obrazlarda təzahür etmişdi. 
O təkrarolunmaz fərdiliyə malik idi: dinləyicini 

şaşırdan artistizmə, epik geniş əhatəyə, dramatik 
təzadlara, əzəmətli səsə və zahiri cazibədarlığa. 

İlya Erenburqun ədalətli sözləri yada düşür: 
“Milli dahi nə qədər böyükdürsə, sarhədləri 
bir o qədər asanlıqla aşıb ümumbəşəri olur”. 
Yəqin buna görədir ki, Bulatı İtaliyada və 
Fransada, Yaponiyada və Almaniyada, ABŞ-
da və Rusiyada, Avstriyada  və b. ölkələrdə də 
özününkü hesab edirdilər. O, çox gözəl opera 
incəsənəti məktəbi keçmişdi: Daşkənd, Sankt-
Peterburq, italyan məktəbləri və müğənninin 
sonuncu yaradıcılıq məkanı – cahanşümul ecazkar 
istedadlar koqortasını yetişdirən, həmişə dünya 
istedadlarının qızıl beşiyi olmuş Mariinsk opera və 
balet teatrı. Bulat Minjilkiyev həmişə qırğız opera 
incəsənətinin birinci ulduzu olaraq qalacaqdır. 
Mən 2010-cu ilin noyabrında Sankt-Peterburqda 
idim. Və afişalarda aşağıdakı məzmunlu mətni 
görəndə Mariinsk teatrına minnətdar oldum: “Bu 
ilin teatr mövsümünün açılışı SSRİ Xalq artisti 
Bulat Minjılkiyevin xatirəsinə ithaf olunur”.
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TOLOMUŞ OKEYEV (1937-2001)

Gənc qırğız rejissoru T.Okeyevin 
“Uşaqlığımızın səması” filmi ekrana çıxdıqdan 
sonra xarucdə “qırğız filminin möcüzəsi” haqqında 
danışmağa başladılar. Sonra digər filmlər çıxdı: 
“Atəşə itaət et”, “Qırmızı alma”, “Ulan”, “Qızıl 
payız”, “Vəhşi”, “Ağ Bəbirin nəsli” və əsil 
kinoşedevrə çevrilmiş daha onlarca filmlər. 
Bütün işlər yalnız ona xas uşaq səmimiliyi və 
sadəlövhlüyü ilə seçilir. Onun filmləri dəfələrlə 
beynəlxal festivallarda əsas mükafatlara layiq 
görülmüşdür. T.Okeyevin sayəsində bizdə yeni 
istedadlı aktyorlar pleyadası yaranmışdır. 

“Uşaqlığımızın səması” filmi kəndli-
tamaşaçılarda həmişə ayaqyalın uşaqlıq illərinin 
xatirələri ilə assosiasiya edilir.  “Ağ Bəbirin nəsli” 
– bu, ətraf aləmimizə, insanın ana-təbiətlə qırılmaz 
əlaqəsinə həsr olunan himndir. Bu filmin ayrı-
ayrı epizodları uşaqlığını dağlar arasında keçirən 

hər birimizə doğma və anlaşılandır. Azadlığa və 
sevgiyə oxunan himn... Özünün ən böyük arzusunu 
– Çingiz xan haqqında film çəkməyi – artıq həyata 
keçirməyə çatdırmadı. 

Istedadlı qırğız rejissorunun ölüm xəbəri bizim 
üçün naqafil oldu. Tolomuş Okeyevin qəfil ölümü 
barədə xəbər uzaq xaricdə bütün onu tanıyanlar 
arasında şok yaratdı. Həyatdan bu cür əsil 
insanın getməsi həqiqətən də milli faciə oldu. O, 
insanpərvərlik, humanizm və Vətənə məhəbbətinə 
görə hələ sağlığında ikən ümummilli sevgisi 
qazanmış şəxsiyyətlərdən biri idi. O, ölkəsinin əsil 
oğlu idi. 

 Məlum olmuşdur ki, Tolomuş ağa İssık-
Kul sahillərində azad iqtisadi zona – “Kinostan” 
yaratmaq istəyirmiş. Hal-hazırda mənim tərəfimdən 
“Kinostan” haqqında qanuncericilik hazırlanmışdır, 
dahi usta bunu bütün ömrü boyu arzulamışdı. 
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ÇOLPONBƏY BAZARBAYEV (1949-2002)

Qırğız torpağı bir çox pərəstişkarların 
kumirinə çevrilmiş dünya səviyyəli Çolponbəy 
Bazarbayev kimi cahanşümul istedadlardan heç 
vaxt məhrum olmamışdır.

Onun artistlik yüksəlişi sürətli oldu. Frunzedə 
M.Kurenkeyev ad. Musiqi-Xoreoqrafiya 
məktəbində təhsil aldığı illər və Moskva 
Akademik Xoreoqrafiya Məktəbindəki təcrübə 
artıq onu peşəkar səhnədə uğurlu debütə hazırladı. 
“Qu gölü” baletindəki ilk çıxışından sonra dərhal 
mütəxəssis və tamaşaçıların diqqətini cəlb etdi. 
Az sonra hamı tərəfindən milli balet truppasının 
lideri kimi tanınmış Bazarbayev “Yatmış gözəl”, 
“Şelkunçik”, Don Kixot”, “Karmen-süita”, 
“Əbədiyyət”, “Tomiris”, “Rəqqasə”, “Çolpon” 
və başqa baletlərdə aparıcı partiyaları ifa edirdi. 
Onun repertuar siyahısında həm müasir, həm də 
tarixi tematika əsas hissəni tuturdu. Aktyorun 
istedadı qəhrəmanlıq obrazlarında tam açıldı. 
Onların içində xüsusi aparıcı yeri rəşadətli Spartak 
tutur. O, döyüşdə hünərvərcəsinə məğlubedilməz, 
sevgilisi ilə görüşdə nəzakətli və sədaqətlidir. 

O həmçinin bəstəkar K.Moldobasanovun “Ana 
düzü” balet-oratoriyasındakı Qasım obrazını da 
qayğı və sevgi ilə, yalnız ona xas böyük ustalıqla 
yaratmışdı. Dünyanın bir çox səhnələrində ona 
əl çalaraq alqışlamışlar. O, başqalarının şeirdə, 
mahnıda və ya kətan üzərində verdikləri hər 
şeyi rəqsdə anlada bilmişdi. Bizdə xalq arasında 
yaraşıqlı kişiləri “cigittin-qulu” adlandırırlar 
ki, bu da “igidin gülü” deməkdir. Çolponbəy 
Bazarbayev həqiqətən də təkrarolunmaz cazibəyə 
və misilsiz istedada malik insan idi. Təəssüf ki, 
bu gün biz Allah tərəfindən verilmiş bu istedadı 
itirmişik. Çolponbəy nadir hallarda rast gəlinəcək 
ürəyiaçıq, ziyalı, həyatsevər, dərin yumor hissinə 
malik insan idi. Sadalanan bütün xüsusiyyətlərdən 
başqa həm də həddən ziyadə nadir natiqlik 
qabiliyyətinə malik idi. Onun qəfil faciəvi ölümü 
nəinki doğma və yaxınlarını, həmçinin bütün 
sevən pərəstişkarlarını sarsıtdı. Hamı ürəyində 
ağlayırdı. Bir həqiqəti dərk etdim ki, ulduzların 
səmadan yerə enməsi təhlükəlidir. O isə sözün 
əsil mənasında ulduz idi. 
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SABIRƏ QUMUŞƏLIYEVA (1917-2007)

Aktyor ər-arvadın ikisinin də eyni dərəcədə 
istedadlı olması, tamaşaçıların sevgisini paralel 
qazanması və zaman keçdikcə öz millətinin 
mənəvi liderinə çevrilməsi nadir haldır. Qırğızıstan 
Respublikasının xalq artısi Muradbəy Rəsulov – 
Sabirə Qumuşəliyevanın həyat yoldaşıdır. Deyilənə 
görə, ölümündən qabaq o, sevimli arvadına deyibmiş 
ki, xanımı, ərinin teatr incəsənətinin ulduzuna 
çevrilməyindən ötrü kölgədə qalaraq əlindən 
gələni edibmiş. Amma əslində hər şey əsla belə 
olmamışdı. Sabirə Qumuşəliyeva kölgədə qalmadı. 
Məhsuldar ömrünün 67 ilini səhnədə keçirərək, 
2000-ci ildə Qırğızıstanda ali fərqləndirmə mükafatı 
– “Qırğızıstan Respulikasının Xalq Qəhrəmanı” 
mükafatını alan ilk qadın oldu. S.Qumuşəliyeva 
– daxili gözəllik, qırğız qadınının istedadının 
mücəssəməsidir, milli ənənələri, azadlıq ruhunu, 
qabiliyyəti kövrəkliklə qoruyan insandır. Onun 
rejissor T.Okeyevin “Alova idaət et” filmində Urkui 
ana rolu bənzərsiz ifa olunmuşdur. Əminəm, elə 

bir tamaşaçı tapmaq olmaz ki, bu filmi seyr edərkən 
göz yaşına hakim kəsilsin. Dərininə varsaq, Sabirə 
Qumuşəliyeva – yeni nəsillərə xeyir-dua verən ikinci 
Umay-ənədir.

İndi qırğız kino və teatrını Sabira Qumuşəliyevanın 
uğurları olmadan təsəvvür etmək olmaz. Düşünürəm 
ki, gözəllik təkcə cavanlıqda olmur. Sönməz gözəllik 
qocalığa qədər gedə bilər. Bayramların birində 
meydanda bayraq ağacının yanındam keçən xalq 
artisti S.Qumuşəliyevanı görəndə öz düşüncələrimdə 
bir daha əmin oldum. O, qüsursuz formada idi: 
milli geyimdə və miniatür dikdaban tuflidə özünə 
əminliklə və mərdanə, yalnız ona xas ləyaqətlə və əsil 
aristokratlar sayağı addımlayırdı. Diqqət etdim ki, 
onun gözəlliyinə valeh olan təkcə mən deyilmişəm. 
Bir zamanlar rəssam Çuykov qırğız qızının şəklini 
çəkmişdi. Şəkil elə belə də adlanırdı: “Sovet 
Qırğızıstanın qızı”. Deyəsən, rəssam elə Sabirə-
əkənin özünün şəklini çəkmişdi. Onun cavanlığını 
elə belə də təsəvvür edirdim. 
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ÇINGIZ AYTMATOV  (1928 – 2008)

Qırğızıstanın xalq yazıçısı, Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı, Lenin mükafatı laureatı, Qırğızıstanın 
və dünyanın bir çox ölkələrinin Dövlət mükafatı 
laureatı, Qırğızıstanın Milli Qəhrəmanı, əsərləri 
planetin yüzlərlə dilinə tərcümə edilmiş şəxs Talas 
vilayətinin Şəkər kəndində anadan olmuşdur.

Çingiz Aytmatov “altmışıncılar” nəslindəndir. 
Bu, maarifpərvər ruhun, yaxud söylənildiyi kimi, 
“fizik və liriklərin” ən yaxşı dövrü idi. Hər halda, 
azadlığın toxumunu məhz onlar səpmişdilər və 
insana qarşı olan ictimai quruluşa qarşı səslərini 
ucaldan onlar olmuşdu. Ç.Aytmatovun bütün 
həyatı – xalqa ləyaqətlə xidmətdə və üzərinə düşən 
vəzifəni yerinə yetirməkdə bizim üçün nümunədir. 
O, həqiqətə və xeyirə möhkəm inamın bariz 
nümunəsidir. Bü gün dünya ədəbiyyatını Çingiz 
Aytmatovun ismi və onun misilsiz əsərləri olmadan 
təsəvvür etmək mümkün deyildir. O, dünyada 
əbədi və sönməz mənəvi dəyərlərin təsdiqinin 
güclü toplusunu özündə daşıyan yazıçı kimi 
tanınmışdır. “Cəmilə”, “İlk müəllim”, “Üzbəüz”, 
“Qırmızı alma”, “Qırmızı örpəyimdə qovaqcıq”, 
“Dəvə gözü”, “Oğulla görüş”, “Çətin keçid”, “Ağ 

paroxod” povestləri, “Cəllad kötüyü”, “Çovğunlu 
yarımstansiya” (“Gün var, əsrdən uzun”), 
“Əlvida, Gülsəri!”, “Dəniz qırağında qaçan ala 
it”, “Kassandranın damğası” romanları və adlarını 
xatırlatdığım başqa bir çox ölməz əsərlər onun 
qələminin bəhrəsidir.

Məhz Qırğızıstan, bu “sirli ölkə” (vaxtilə rus 
səyahətçiləri bizim diyarımızı belə adlandırırdılar) 
dünyaya XX yüzilliyin parlaq, görkəmli yazıçısını 
– Çingiz Aytmatovu bəxş etmişdir. Məhz Aytmatov, 
Yeniseyin yuxarı axarlarından qırğız səma dağları 
Ala-Too yüksəkliyinə qədər köçəri dünyasının 
yaratmış olduğu ən yaxşı yaradılışın – mənəvi 
müdrikliyin tükənməz bulağına çevrilmiş xalq 
dastanı “Manas”ın baş qaldırdığı mənbəyində 
dayanmışdı. Bütün dünya Ç.Aytmatovun 
yaradıcılığı sayəsində min illik inkişaf tarixinə 
malik qırğız xalqını, onun mədəniyyətini, 
ənənələrini, dünyagörüşünü, fəlsəfəsini, arzu-
diləklərini və can atdığı məqsədlərini tanıdı. 
Bununla da o sanki cahanın qırğız obrazını 
çəkmişdi. Yazıçı öz yaradıcılığında milli dəyərləri 
dünya mədəniyyətinin ən mütərəqqi uğurları ilə 
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sintez etməyi bacarmışdır. Qırğız ədəbiyyatının 
renessansı qırılmaz surətdə məhz onun adı ilə 
bağlıdır. O, XX əsr cahanşümul klassikləri arasında 
dəyərli yer tutmuşdur. 

Ç.Aytmatovun əsərləri oxucunun qəlbini 
nəinki ruhlandırır, alicənablaşdırır və saflaşdırır, 
həmçinin dünyanı daha yaradıcı və xeyrixah 
olmağa sövq edir. Dahi yazıçı, feyləsuf bütün 
planetin insanlarına qarşılıqlı anlaşma, tolerantlıq, 
din azadlığını qəbul etmə, dostluq və məhəbbət 
kimi ali əxlaqi tinətlər təlqin edir. Ç.Aytmatovun 
istedadının dəyəri ondadır ki, o, xalqları qəribə bir 
tərzdə birləşdirməyi bacarır. Bu gün bütün dünya 
onun heç nə ilə müqayisə olunmayan əsərlərinin 
səhifələrinin içinə baş vurur, mütaliəyə aludə olub 
alqışlayır. 

...2008-ci ilin iyun ayında Dahi yaradıcı 
köçünü artıq dünyadan sürmüşdü. O zaman mən 
növbəti məqaləmi yazırdım. 

Böyük şair Rəsul Həmzətovun belə fikirləri 
vardır: “Hərgah səndən kim olduğunu soruşsalar, 
pasportunu göstərməlisən, səndən haralı 
olduğunu soruşsalar, öz xalqının dahilərinin adını 
sadalamalısan”. 

Biz də bunu fəxarətlə söyləyə bilərik: 
“Biz Qırğızıstandanıq – Çingiz Aytmatovun 
Vətənindən”.

 Aytmatov vasitəsi ilə dünya bizi qəbul 
etdi. ÇİNGİZ AYTMATOV – güman edirəm ki, 
QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASI adı ilə yanaşı 
qoyulmağa yeganə layiqli isimdir. 

Bibliyada deylir: “Əvvəlcə söz olmuşdur”. 
Bu, Allaha söz vasitəsilə müraciətdir. Hərgah 

insanda söz və inam yoxdursa, demək, onda heç 
Allahın özü də yoxdur. Yalnız söz insan qəlbində 
nəyisə oyada bilər. Qırğızlar o nadir xalqlardandır 
ki, sözün qüdrətinə həyəcanla yanaşmış və dərin 
məna vermişlər. Qırğızın bütün həyatı söz və 
mahnı ilə keçmişdir. Uşaq doğulur – ana ona layla 
çalır, ağsaqqal isə xeyir-dua verir. Övladın uşaqlıq 
və gəncliyini valideynlər pis ruhlardan xeyir-dua 
ilə, ovsunlarla qoruyurlar. Oğlun toyunu ənənələrə 
uyğun, ayin, sevgi-məhəbbət mahnıları ilə bayram 
edirlər. Yazda səpin zamanı qırğızlar əmək, gələcək 
məhsul haqqında mahnılar oxuyurlar. Dünyasını 
dəyişmiş adamı son mənzilə vida mahnısı – koşokla 
yola salırlar. Maraqlıdır ki, bizim əcdadlarımız 
sözün vasitəsi ilə yağışı çağıra, yaxud yarımçıq 
kəsə bilər, dualarla insanların həyatına təsir 
göstərərdilər. Qırğız atalar sözləri isə, demək olar 
ki, xalq müdrikliyinin salnaməsidir. Bizim xalqımız 
həddindən ziyadə oxuyan, nəğməli xalqdır.

Əcdadlarımız bizə Kolizey və ya Tac-Mahal 
kimi memarlıq məbədləri qoyub getməyiblər, lakin 
xalqın monumental yaradıcılıq ruhu və milli ruhu – 
böyük “Manas” eposu kimi tikilidədır.

“Manas” eposu qırğız xalqının özünü 
saxlamasında, Böyük Çin səddi çinlilərin 

özünütəsdiqindən az rol oynamamışdır. Uzun 
tarix boyu yağılar qırğızları az məğlubiyyətə 
uğratmayıblar. Lakin xalqın “Manas”da gizlənmiş 
ruhu hər dəfə nağıl quşu simurğ küldən yaranan 
kimi, yaranırmış. Çünki bu düşmənlər ən mühüm 
olanı aradan götürə və xalqın ruhunu sındıra 
bilməyiblər. Qırğız xalqının bütün mədəniyyəti 
“Manas” eposunun söz və nitqi, bədiyyəçi akınların 
nəğmələri və atalar sözləri ilə bağlıdır. Yazıçı qırğız 
xalqının yaratdığı “Manas” monumental eposu ilə 
xüsusi maraqlanmışdır. Manasın fenomeni onda 
təzahür edir ki, eposun bütün raviləri – manasçılar 
öz yaradıcılıqlarına yuxugörmə və ya ilahi vergi 
ilə başlamışlar. O vaxta qədər onlar eposun 
məzmunundan qətiyyən xəbərdar olmurlar və 
ali ravilik (nəqletmə qabiliyyəti) də bacarmırlar. 
Böyük yazıçı ayrıca ailədə doğulmamışdır, o, 
qırğız xalqının çox nəsillərinin ruhi müdrikliyinin 
və söz yaradıcılığının sıx toplumu, yığması 
kimi zahir etmişdir. Yazıçının xatirələrinə görə, 
sinədəftər nənəsi Ayimkan savadsız olsa da, 
fenomenal yaddaşa və zəkaya malik idi, xeyli 
sayda xalq mahnısını, ağı-oxşamanı və nağılları 
əzbər bilirdi. Çingiz Aytmatov bizim hamımızındır, 
çünki onun əsərlərində bütün qığrız dilinin və xalq 
müdrikliyinin dəfinələri gizlənmişdir. Qədim xalq 
yaradıcılığının epik ənənələrini, onun tarixini 
və folklorunu dərindən dərk edib zehniyyətinin 
süzgəcindən keçirən Ç.Aytmatov müasir şəraitdə 
onun birbaşa davamçısı və varisinə çevrilmişdir.

Aytmatovun əsərlərinə xülasə verərkən 
aşağıdakı kvintessensiyanı, yaxud özünəməxsus 
Aytmatov həyat məcəlləsini əldə etmək olar.

1. Təbiətlə elə incəliklə rəftar etmək ki, “dağlar 
uçmasın”. İnsan – “Əlvida, Gülsəri!” povestindəki 
Yorğa kimi, yaxud “Cəllad kötüyü” romanındakı 
Əkbər kimi, təbiətin övladıdır. 

İnkişaf və sivilizasiya – heç də təbiətə 
qarşıdurma deyildir.  

Aytmatov özünün fəlsəfi konsepsiyasında 
torpaq və təbiətin müdafiəçisi kimi çıxış edir. 
Düynanın kim tərəfindən – Allah, Dərrakə və ya 
Sirli qüvvə – idarə olunduğu hələ də açılmamış 
sirr olaraq qalır. Hərgah Allah yoxdursa, cənnət 
də yoxdur. Əgər dünyanı Dərrakə idarə edirsə, 
nəyə görə biliyin inkişafı insanlığa humanizm 
və sülh deyil, mücadilə və dağıdıcı aqressiya 
gətirmişdir? Çingiz Aytmatov bizimlə açıq həqiqəti 
bölüşür. Bu planeti dəyişdirmək ixtiyarı insanlara 
verilməmişdir. Lakin insanın özünü, onun 
vicdanını, düşüncə və mənəviyyatını tərbiyə etmək 
mümkündür. Bu dünyadakı əsas varidat – nə var-
dövlət, nə günəşdir, heç torpaq da deyildir – sözdür. 
Allah insana söz vasitəsi ilə müraciət edir. Deməli, 
planeti qorumaqdan əvvəl insan öz mənəviyyatını 
bərpa etməli və sözü qorumalıdır. 

Hətta lap Qırmızı kitaba düşmüş hansısa quş 
yox olacaqsa, son nəticədə, bu, təbiətdə öz əksini 
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tapacaqdır. Bəlkə yüz ildən sonra, yaxud min ildən 
sonra. Hərgah söz yox olsa – bu, insanların təfəkkür 
və intellektində sözsüz əks olunacaqdır.  

Daha doğrusu, onun əsərlərinin Gülsarə və 
Qaranar, Daşçaynar və Akbara, Ana-maral və 
Jaabars heyvan qəhrəmanlarının insanlar kimi 
yaşamağa haqqı vardır. 

Aytmatov öz əsərləri ilə insanları təbiətin səbri 
ilə oynamamağa çağırır. Ümumplanetar problemləri 
qaldırmaqla Aytmatov sövqi-təbii sübut edir ki, 
o təkcə çağdaş dövrümüzə aid insan deyil, bütün 
tarixi dövrlərə mənsub adamdır. O, ictimai xadim 
kimi, “Mərkəzi Asiyanın mirvarisi” olan İssık-Kul 
gölünün müdafiəçilərindən biri olmuşdur.

2. Dünyada yaşamaq üçün dünyanı qorumaq. 
XX əsr tarixdə amansız müharibələr və nəhəng 
insan qurbanları ilə qalacaqdır. Ədəbiyyat 
da bununla razılaşa bilməzdi. Müharibəni öz 
yaradıcılığında əks etdirmiş yazıçılar az deyildir: 
Ernest Heminquey, Mixail Şoloxov və Viktor 
Astafyev, Rəsul Həmzətov, Qaysın Quliyev, David 
Kuqultdinov və Valentin Rasputin və digərləri 
ilə birgə Çingiz Aytmatov da öz zamanının 
dramatikliyini yaradıcılığında əks etdirən 
müharibədən sonrakı nəslin təmsilçisidir. 

Bir dahi yazıçı kimi, Çingiz Aytmatova 
müharibənin sərt və qeyri-insani mahiyyətini 
dərinliyi ilə açmaq müyəssər olmuşdur. O, 
Tolqonayın Ana-torpaqla dialoqunda planetin 
tarixinin müharibə alovunda əzizlərini və 
övladlarını itirmiş bütün analarının hönkürtüsünü 
vermişdir. Onun “Ana düzü” povesti – bütün 
dünya analarının zorakılıq və müharibəyə qarşı 
etirazıdır. O, Yedigey, Seyde, Jamile və Daniyar 
haqqında olan hekayətlərdə isə həyatın ölüm, 
sevginin nifrət üzərində qaçılmaz təntənəsini 
təsdiq edir. Onlar, sadəcə, özlərini millətin bir 
parçası hesab edən və insanpərvərlik məşəlini lap 
öləziyib sönməməsindən ötrü daşıyan namuslu və 
qeyrətli insanlardır. Onların cəhdləri və əməksevər 
qəlbləri, insan məsuliyyətləri hər hansı üsuli-idarə, 
yaxud ölkənin ideoloji və siyasi ambisiyalarından 
ucadadır. Bəşər isə bu cür sadə və zərif insanların 
çiyinlərində dayanır.

Əslinə qalsa, birinci günündən soununcu 
romana qədər Aytmatovun əsas aparıcı mövzusu 
dünya mövzusu olmuşdur. Hətta müəllif sonuncu 
“Dağlar uçulanda” əsərində “öldür`mə” hədisinə 
planetar əhəmiyyət verməyə çalışmışdır. Məs.: 
öldürmək, yoxsa öldürməmək? Cəbhəyə gedən 
sovet əsgəri bu iki sual arasında çırpınır. Bir tərəfdən  
“almanları öldür, yoxsa onlar səni öldürəcəklər!”, 
– deyə atasının nəsihəti. Digər tərəfdən, anasının 
“öldürmə!” kəlamı gələcəkdən çağırış deyil ki? 

3. Öz xeyirxahlığını və humanizmini qorumaq 
ki, istənilən vəziyyətdə insan simasını saxlamaq və 
heyvana çevrilməmək. Ədəbiyyat mənəvi mühiti 
dəyişdirməlidir, laüba ilə mübarizədə yardımçı 

olmalıdır. Bugünkü mənəvi düzüm kəskin surətdə 
dünya mədəniyyəti və bəşəri sivilizasiyanın çağdaş 
təkamülünün düz mərkəzinə qoyulmuşdur.  

Həyat – dəyərli töhfədir, o, boş-boşuna, hansısa 
mənasız xırdalıqlara, gündəlik məişət qayğıları 
naminə verilmir. O hansısa böyük məqsəddən ötrü 
verilir. Ç.Aytmatov bütün həyatı boyu XX əsrinin 
taleyini anlamağa çalışmışdır. O hər bir kitabında 
öz taleyini yaşamış olur.

O daha çox xalqın milli təhlükəsizliyinin 
qayğısını çəkirdi.

Aytmatovun qəhrəmanları bizim dost-
tanışlarımız, yaxud qəhrəmanlarımız kimi, sadə 
başa düşüləndirlər. Onlar sıravi insanlardır. 
Aytmatovun qəhrəmanları Şəkər kəndindən 
olan bir çox həmyerlilərinin prototipləridir. 
Yazıçı kəmkəndlilərinin taleləri vasitəsilə insan 
mənəviyyatı və həyatın mənası kimi əbədi 
mövzuları açmışdır. Bu insanların taleyində 
ümumbəşəri miqyaslı məsələləri qaldırmışdır. 

Və hər dəfə sanki meditasiya edərək, öz 
oxucusunu düşünməyə, bahəm yaşamağa və 
təhlil etməyə məcbur edir. Oxucusunun qəlbini 
yaralamağı, üstəlik, o yaraları məharətlə müalicə 
etməyi bacarır. Çingiz son beş yüz il ərzində insan 
sivilizasiyanın misli görünməmiş ali pillələrə 
çatdığını bizə xatırlamaqda yardım edir. Lakin 
insanlar xeyrixahlıq, mənəviyyat, humanizm 
sarıdan, dahi Şekspirin dövründə olduğu kimi, çox 
qeyri-təkmildirlər. Daha beş yüz ildən sonra biz 
bilmirik, dünya necə olacaq. Lakin hərgah insan 
həyatı, dünyanı və təbiəti qoruyub saxlamağa 
cəhd göstərirsə, onda o həmişə Çingiz Aytmatovun 
əsərlərinə müraciət edəcək. Xeyirxahlığın və 
insan mənəviyyatının təlim-tərbiyəsini BMT və 
BVF-yə həvalə etmək olmaz. Yalnız ali incəsənət 
və bədii sənətkarlıq cahanda milyonlarla insanın 
düşüncəsini formalaşdırır. Axı insan, il növbədə, 
“siyasi” deyil, mənəvi varlıqdır. 

Dahi yazıçının bədii araşdırmalarının 
əsas predmeti insan qəlbidir, onun böyüklüyü, 
alicənablığı, səmimiliyi və xislətidir. Həmçinin onun 
həyat və ölüm, məhəbbət və nifrət, ümumiyyətlə, 
həyatın mənası və məqsədi haqqında düşüncələri. 
O, pəhləvanlıq əməlləri edən sadə adamın əyilməz 
ruhunu təsvir edir. Bu insanın nifrət hökfərma 
olan məkana xeyrixahlıq aparmağa, düşmənçilik 
əvəzinə əfv etməyə, bağışlamağa, tərəddüd olan 
məqamda həqiqəti söyləməyə, əli hər yandan üzən 
məyusluq olan yerdə ümid yaratmağa can atdığını 
əks etdirir. 

Mikelancelo hətta mərmər qalıqlarından 
nadir gözəlliklər yapa bildiyi kimi, Aytmatov öz 
sözlərinin ecazı ilə sanki neyrocərrah sayağı, insan 
qəlbinin gizli tellərinə təsir edir,. Məs., “Cəmilə” 
– özü-özlüyündə sevgi haqqında nəğməli musiqili 
poemadır. 

Aytmatov insanın şəklini avtoportret açıqlığı 

260



ilə çəkir – bütün üstünlükləri və naqislikləri, 
təmənnasızlığı və xəsisliyi, ədaləti və eqoizmi, 
amansızlığı və paxıllığı, cəhaləti və sevgisi ilə 
bahəm. 

O, universal həyat qanunları qoymur. Onun hər 
qəhrəmanı həyat yolunu, həyat kredosunu özü tapır. 
Aytmatov bizə hansı yol ilə getməyimizə seçim 
qoyur. Öz tövbəsi ilə bizə, sadəcə, sevməyi öyrədir. 
Öz yaxınını, öz dilini, öz təbiətini və öz Vətənini 
sevməyi. Həmçinin bizdə şəxsi heysiyyət hissi 
oyadır. Axı yalnız mənəviyyatın böyük yaradıcı 
qüvvəyə malik enerjisi vardır. 

Hər xalq, hər sivilizasiya yalnız o zaman 
mövcud olur ki, o öz orijinallığını və eyniliyini 
saxlasın.

Vətəni və onun tarixini qorumaq lazımdır, əks 
halda, Vətənsiz insan “manqurt”dan başqa bir şey 
deyildir. 

Çingiz Aytmatov qırğızların mənəvi xəyallarını 
açır. Həmçinin onların məhəbbət, xeyirxahlıq və 
mərhəmət naminə insan nəslinin saxlanılması 
fəlsəfəsini açır. Taleyin istehzası ondadır ki, 
Aytmatovun əsərlərini dünyada ən çox Almaniyada 
oxuyurlar. Halbuki müharibə zamanı almanların 
özləri işğalçı tərəf idilər, biz isə onlardan müdafiə 
olunurduq. 

Qırğız oxucularına Aytmatovun erkən 
yaradıclığı – “Cəmilə”, “İlk müəllim”, “Ana 
düzəngahı”, “Üzbəüz”, “Gün var, əsrə bərabər” –  
bir qədər sonrakı dövrünə aid “Kassandra damğası” 
və “Əbədi gəlin” intellektual romanlarından 
daha yaxındır. Bu, kənddən çıxanlar üçün yabanı 
bitkinin rahiyəsinin asfaltın yanında bitmiş güllərin 
ətrindən daha xoş olmasına bənzəyir.

5. Məhəbbət və azadlığı qorumaq, onlarsız 
insan dünyası tam dolğun ola bilməz. İnsan həm 
intellektual, həm də vətəndaş kimi azad olmalıdır. 
Azadlıq gözəl olduğu qədər də təhlükəlidir. 
Azadlıq olmayanda onu tələb edirlər, o olanda isə 
təhrif edirlər. Real azadlıq olmadan nə mənəvi, nə 
də siyasi suverenlik mümkün deyil. 

Aytmatov bu barədə o qədər də açıq danışmır. 
O, sadəcə, yönəldib bu fikrə gətirir və biz oxucuları 
nəticələr çıxarmağa məcbur edir. İnsanları ilk 
növbədə əvvəldən xislətinə qoyulmuş mənəvi 
dəyər və prinsiplər – qeyrət, xeyirxahlıq və 
düzlük birləşdirir. Bu gün keçmiş İttifaqın bütün 
ölkələrində mənəvi istinadgahların faciəvi təhrifi 
gedir. Və biz bilmirik ki, dünyada yeni mənəvi 
qayda-qanun necə olacaqdır. Maddi nizam üçün 
dəyərlər vardır. Bunlar, əlbəttə ki, pul, mülkiyyət, 
yüksək sosial statusdur. Eləcə də digər mənəvi 
dəyərlər də vardır ki, həyatın əxlaqi düzümünü, 
insan münasibətlərini, millətin ideya və ideallarını 
müəyyən edir. 

Bu gün Aytmatovun əsərləri ölkənin mədəni 
brendinə çevrilmişdir. Hərgah kimsə qırğızların 
xisləti, qayəsi, tinəti barədə mütaliə etmək istəyirsə, 

o, Aytmatovun əsərlərini oxumalıdır. Hərgah 
kimsə qırğızların fəlsəfəsini öyrənmək istəyirsə, o, 
Aytmatovun yaradıcılığını tədqiq etməlidir. Hərhag 
kimisə qırğız xalqının ruhu maraqlandırırsa, o 
məkana Aytmatovun kitabları vasitəsi ilə daxil ola 
bilər.

   Sosializmin çökməsindən və Sovet İttifaqının 
dağılmasından sonra ölkənin bir çox kitablarına 
tələbat yox oldu, belə ki, onlar ideologiya qayda-
qanunları ilə yazılmışdı. Amma Aytmatova bu gün 
əvvəlkindən çox tələbat vardır. Deməli, Aytmatov 
triumfu davam edir. 

6. Ç.Aytmatov mədəniyyətlərin və 
sivilizasiyaların dialoqu haqqında hələ 80-ci illərin 
ortasında düşünürdü. Məhz bu məqsədlə o, dünyanın 
görkəmli mədəniyyət və intellektuallarının iştirakı 
ilə “İssık-Kul forumu”nun keçirilməsi təşəbbüsünü 
irəli sürmüşdü. Dünyadakı qlobal proseslər 
dialektik şəkildə özünün müqəddəratının həlli ilə, 
milli özünüdərklə bağlıdır.

“Bu diyardakı qatarlar şərqdən qərbə və 
qərbdən şərqə doğru gedir...”.

Bu sözlər Aytmatovun “Gün var, əsrə bərabər” 
romanında leytmotiv kimi təkrarlanır.

Qoy heç zaman həyat karvanı dayanmasın 
və həm Aytmatovun yaradıcılığındakı, həm də 
ölkəmizdəki qatarlar qərbdən şərqə və şərqdən 
qərbə doğru hərəkətdə olsunlar. 

Aytmatov – yaradıcı və birləşdirici idi. Onun 
dünyanın bütün guşələrində yaşayan  oxucuları 
irqindən, yaxud dinindən asılı olmayaraq qürurla 
deyə bilərlər: “Mənim Çingizim”. Axı hər kəs 
“Mənim Çingizxanım” deyə bilməz. Bu mənada 
mədəniyyətin siyasətdən fərqi ondadır ki, ikincisi 
– dağıdan yerdə, birincisi – yaradır. 

Görkəmli şəxslərdən biri söyləmişdir ki, 
hərgah hansısa xalq ümumdünya xəzinəsinə 
öz payını verməmişdirsə, o, mövcudiyyətini 
doğrultmamışdır. Bu mənada bəxtimiz gətirmişdir. 
Birincisi, “Manas” eposu ilə. İkincisi, Ç.Aytmatov 
ilə. 

Böyük yazıçı haqqında xatirələri qəlbimizdə 
saxlayırıq, onun humanist ideyaları bizim 
həyatımızda bundan sonra da həyata keçəcəkdir. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 2008-ci il  
yazıçının  80 illik yubileyi ilə əlaqədar Qırğızıstanda 
“Çıngiz Aytmatov” ili elan olunmuşdu. 
Dünyaşöhrətli yazıçının birinci və axırıncı yubiley 
mərasimi türkdilli dövlətlərin siyasətinə dəstək 
fondunun təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilmişdir. 
Bakıda keçirilən yubiley mərasimi çərçivəsində 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham 
Əliyev Çingiz Aytmatovu qəbul etmiş, onu №1 
“Dostluq” ordeni ilə təltif etmişdir.
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TURDAKUN USUBƏLIYEV

T.Usubəlyev Narın vilayətinin Koçkor rayonunun Koçkor 
kəndində anadan olmuşdur. 1941-ci ildə Qırğızıstan Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir. SovİKP-nın üzvüdür (1941). 
1945-ci ildə Sov.İPK MK nəzdində Ali Partiya Məktəbini, 1965-
ci ildə Moskva Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir. 1941-ci 
ildən orta məktəbdə müəllimdir. 1943-cü ildən partiya işində 
çalışmışdır – rayon partiya komitəsi şöbə müdirinin müavini, 
Qırğızıstan Kommunist Partıyası MK-nin təlimatçısı, Sov.İKP 
MK aparatının məsul işçisi, “Советтик Кыргызстан” respublika 
qəzetinin redaktoru, Qırğızıstan KP MK-nın şöbə müdiri, Frunze 
şəhər partiya komitəsinin birinci katibi, Qırğızıstan KP MK-nın 
birinci katibi. 28 yaşında SSRİ Ali Soveti və Qırğızıstan SSR-
in, 1995-ci ildən Qırğızıstan Respublikası Joqorku Keneş Xalq 
Nümayəndələri Yığıncağının deputatıdır. 2000-ci ildə Qırğızıstan 
Respublikası Joqorku Keneş Qanunvericilik Yiğıncağının deputatı 
seçilmişdir.

T.Usubəlyev əsrin bir rübünü Qırğızıstan SSR-in partiya 
rəhbərliyində birinci şəxs olmuşdur. O – siyasi-yaradıcıdır. Məhz 
onun sayəsində respublikamızın paytaxtının simasının dəyişdirildi. 
Paytaxtda ən böyük layihələr həyata keçirildi: “Manas” hava 
limanı, Dövlət Filarmoniyası, Hökumət Evi, “Ayçörək MUM”u, 
MEA-nın binası inşa edildi, mikrorayonlar genişləndi, İdman 
Sarayı, Zabitlər Evi, Toktoqul SES-i və digər energetika obyektləri, 
çoxsaylı zavod və fabriklər inşa olundu, kitabxanalar, teatrlar, 
muzeylər tikildi, ölkədə elmi həyat qaynadı. İqtisadi və mədəni 
həyatdakı bütün uğurlar onun əməyinin bəhrəsidir. Öz vaxtında 
bu şəxsin paxıllığını çəkənləri də, düşmənləri də çox idi. Lakin 
o həmişə insanlığını itirməməsini, öz işinə sadiq qalmasını, öz 
torpağına sədaqətli oğul olduğunu əməlində sübut edirdi. Bu gün, 
Usubəliyev Joqorku Keneş Qanunverici Yığıncağının deputatı 

qismində, yenə də əllərini yanına salaraq işsiz dayanmamışdır – 
onun təşəbbüsü ilə dəmiryol xəttinin  Balıkçı-Qarakeçə qolunun 
tikintisi başlanılmışdır, onun aktiv iştirakı ilə rus dilinə rəsmi status 
verilmişdir, Joqorku Keneş Qanunverici Yığıncağının iclaslarının 
birində isə Turdakunun tərəfindən ən “ağrılı” mövzu – toksik və 
radioaktiv tullantıların basdırılması barədə məsələ qaldırılmışdı.  

T.Usubəlyev Qırğızıstanın Xalq qəhrəmanı (“Ağ Şumkar” 
ordeni) adı almış ilk siyasi xadimdir.

Frunze haqqında söhbət ayrıcadır. O həqiqətən də paytaxt şəhəri 
idi – təmiz, yaşıl, səliqə-sahmanlı. Üzərində ziyalı, proqressiv fikir, 
nikbinlik qanadlanan ruhlu şəhər. “Usubəliyev” Frunzesi – o zaman 
burada yaşamış insanların çoxunun nostalji hissləri ilə yaşadığı böyük 
bir epoxadır.

Üstəlik, Turdakun Usubəliyeviçin rəhbərliyi dövründə 
Qırğızıstanın səviyyəsi ildən ilə, beşillikdən beşilliyə öz sosial-
iqtisadi və mədəni inkişafında, əhalisinin həyat səviyyəsində yuxarı 
qalxmaqda idi.  

Respublikada yaşayan bütün millətlərin nümayəndələrinin 
arasında dostluq günü-gündən möhkəmlənirdi. Hər yerdə, 
qırğızıstanlılar arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşma ab-havası hökm 
sürürdü. 

Bütün bunlara məqsədyönlü ideya-tərbiyəvi işlərlə nail olunurdu. 
Və bütün bunların əsasını kadrların hazırlanması, yerləşdirilməsi və 
tərbiyəsinin dərin düşünülmüş sistemi təşkil edirdi. Bu işdə meyar 
kimi, bir qayda olaraq, yalnız işgüzar keyfiyyətlər, biliklə birgə 
peşəkarlıq, iş təcrübəsi və düzgünlük götürülürdü.

Onun memuarları nəşr edilmişdir, güman ki, həmin yazılar 
ölkənin tarixi üzrə dərsliklərə çevriləcəklər. Xadimin həm ölkənin, 
həm də Mərkəzi Asiyanın regionu iqtisadiyyatının inkişafı üzrə işi 
yazılmış və işıq üzü görmüşdür.
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KALIY MOLDOBASANOV (1929-2006)

Bu, müasir Qırğızıstanın musiqi sənətində ən 
parlaq fiqurlarından biridir. K.Moldobasanov – 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, qırğız peşəkar musiqi 
sənətinin ilk dirijorlarındandır. K.Moldobasanovun 
SSRİ Dövlət Mükafatı almış “Ana düzənliyi” 
balet-oratoriyası nəinki Qırğızıstanda, eləcə 
də bir çox xarici ölkələrdə böyük populyarlıq 
qazanmışdır. Bəstəkar təkcə qırğız balalarının 
xarakter və tinətini tam həcmdə verməmişdir, o 
ən əsası, məhəbbətin qorxmaz ruhunu və gücünü 
inikas etdirməyə müvəffəq olmuşdur. 

Kalıy– gələcəkdə əsil musiqiçi, dirijor və 

bəstəkar olmağında başlıca rol oynayan xalq 
artisti Moldobasan Müsəlmankulovun varisidir. 
K.Moldobasanov musiqiçi kimi musiqinin 
gözəlliyini olmazın dərəcədə dəqiqliklə vermək 
iqtidarındadır. Dirijor kimi sanki çubuğunun 
yelləməsi ilə möcüzələr yaradan sehrbazdır. O, 
millətin mənəvi simasını yaratmaq naminə böyük 
əmək sərf etmiş və indinin özündə də bu amalla 
çalışmaqdadır. Onun Qırğızıstan Respublikasının 
Dövlət himninin yaradılmasında bəstəkar Nasır 
Davlesovla həmmüəllif olması heç də təsadüfi 
deyildir. 
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ASANXAN CUMAXMATOV (1923-2008)

Asanxan Cumaxmatov Çuy bölgəsinin İssık-Ata 
kəndində anadan olmuşdur. 1926-cı ildə Asanxanın 
üç yaşı olarkən, atasını həbsə almış və bütün əmlakını 
müsadirə etməklə Sibirə sürgünə göndərmiş, anası 
ilə uşağı isə Ukraynaya sürmüşdülər. 8 il Ukraynada 
yaşadıqdan sonra 1938-ci ildə Vətəninə qayıdır və 
təhsil almaq üçün pedaqoji texnikuma daxil olur, 
sonradan orkestrdə işləməyə başlayır. Böyük Vətən 
müharibəsi illərində A.Cumaxmatov Stalinqrad 
cəbhəsində döyüşür. Ağır yaralanmış və cəbhəçi 
kimi döyüş mükafatları almışdır: I dərəcəli “Vətən 
müharibəsi”, “Qırmızı ulduz” ordeni. Müstəqillik 
dövründə isə III dərəcəli “Manas” ordeni ilə 
mükafatlandırılmışdır.

Dirijor A.Cumaxmatovun əsas xidmətlərindən 
biri respublikada ilk simfonik orkestri təşkil edib 
yaratmaqla baş dirijor və bədii rəhbər vəzifələrini 
tutaraq kollektivin peşəkarlığını artırmaq və ustalıq 
səviyyəsini yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır.

Məhz qeyri-adi fitri istedadı, yorulmaz 
zəhmətkeşliyi və təşkilatçılıq qabiliyyəti sayəsində 
o, MDB ölkələrinin ən yaxşı dirijorları sırasına 
düşdü. A.Cumaxmatovun qırğız xalq musiqisinin 
inkişafında rolu böyükdür. Qırğız bəstəkarlarının 
əvvəllər yalnız komuzda ifa edilən klassik küylərini, 

A.Cumaxmatov milli kolorit və səslənməni saxlamaqla 
orkestr üçün işləyib hazırladı. Hətta əksinə, komuzda 
dinlənilməyə adət edilmiş xalq küyləri birdən-birə 
yeni rənglərlə və qüvvə ilə səslənməyə başlandı. 
Bununla yeni orkestr işləmələri yarandı: K.Orozovun 
“İbarət”, “Terme-kambarkan”, “Kokoy-kəsdi”si, 
M.Kurenkeyevin “Şınqırama”, “Kor ozan”, “At 
getdi”si, Toktoqulun “Min xəyal”, “Çaykama”sı, 
İ.Tumanovun “Jeniş”i, A.Oqonbayevin “Maş Botoy”, 
“Oy, Bülbül”ü.    

A.Cumaxmatovun yaradıcılıq yolunun yarım əsrdən 
çox müddəti teatrla bağlıdır. Bu müddət ərzində rus, 
qırğız, dünya klassikasından 50-dən çox opera və balet 
səhnələşdirilmişdir. Onun rəhbərliyi altında respublikada 
ilk dəfə olaraq, J.Bizenin “Karmen”, P.Çaykovskinin 
“Qaratoxmaq qadın”, M.Dorqomıjskinin “Su pərisi” 
kimi çox mürəkkəb tamaşalar səhnəyə qoyuldu. Uzun 
illik yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə çoxlu peşəkar 
musiqiçi-orkestrçininin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul 
olmuşdur. Bu gün o, tam güc-qüvvəsi ilə ictimai 
fəaliyyətini davam etdirir, respublika Musiqi Xadimləri 
İttifaqının prezidentidir. A.Cumaxmatov incəsənətə 
əvəzsiz xidməti, istedadı sayəsində nəinki doğma 
Qırğızıstanda, eləcə də onun hüdudlarından kənarda 
ümummilli sevgini qazana bilmişdir.
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TURQUNBAY SADIKOV

Bizim gözəl müasirimiz, görkəmli heykəltəraş, 
yorulmaz ictimai xadim və sadəcə, cazibədar, 
həyatsevər, açıq qəlbli insan. Turqunbay Sadıkovu, 
layiqli olaraq, Qırğızıstan heykəltəraşlığının 
özülünü qoyan şəxs hesab edirlər, elə buna görə 
də, bizim üçün o, qığrız Mikelancelosudur. Bunlar 
heç də gurultu ilə səslənən epitetlər deyil. Bü gün 
bizim abad, rahat, yaşıl Bişkekimizi onun əli ilə 
yaradılmış arxitektura abidələri olmadan təsəvvür 
etmək qeyri-mümkündür. Onun təkrarsız “Xalqlar 
dostluğu” Assambleyası, inqilab mübarizlərinə 
abidə, Toktoqul, “El kutu” və Səxavətli Manasın 
abidələri əsrlər boyu qalacaqdır. Onun möcüzəli 
sənət əsərlərindən biri də respublikanın 
paytaxtındakı müstəqillik obeliskidir. Bu şəxsin 

cəsarətinə həsəd aparmaq olar, axı o, bütün qadağa 
və əngəllərə baxmayaraq, heykəllərini 70-80-ci 
illərdə yapmışdır.

Bu gün T.Sadıkov Rəssamlıq Akademiyasının 
rektorudur, aludəçiliklə yeni heykəltəraşlar 
pleyadasının təlim-tərbiyəsi ilə məşğul 
olmaqdadır. Bu təhsil müəssisəsi Mərkəzi Asiyada 
gənc heykəltəraşların hazırlanmasında ən yaxşı 
ali məktəb hesab edilir. O, qapısı hər kəsin üzünə 
açıq olan yaradıcılıq emalatxanasını qonaqlarına 
böyük məmnuniyyətlə göstərir. Bütün Mərkəzi 
Asiyadan onun yanına qonaqlar gəlirlər. T.Sadıkov 
və ya sadəcə, Turqunbay ağa, xalq tərəfindən 
Qırğızıstanın qəhrəmanı elan edilmişdir və biz 
qırğızıstanlılar üçün ən hörmətli ağsaqqaldır. 
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Biz, qırğızıstanlılar, çoxmillətli xalqıq. 
Qırğızıstanın vətəndaşı olmaq – heç də yerli 
camaatla qan qohumluğu deyil. Bu, ümumi taleyi 
bölüşdürmək, gələcəyə birgə yolu addımlamaqdır. 
Qırğızlar daima böyük arzunun həyata keçməsi 
naminə axtarışda olmuş, yeniliklər qazanmış, 
həmişə xariqələr yaratmaq yolunu seçmişlər. 
Biz yorulmaz mübarizədə irəliləyərək, tədricən 
azad, firavan, təhlükəsiz, açıq, mənəvi dəyərlərə 
söykənən yeni Qırğızıstan qurmaq məqsədinə 
yaxınlaşırıq. Ölkənin müstəqilliyini qazanandan 
sonrakı az müddətdə bu yolda nəzərəçarpan 
addımlar atılmış, başlıcası isə maneələr təmizlənib 
aradan götürülmüşdür. Artıq azad üfüqlər göz 
qarşısındadır və doğan Qırğızıstanın yeni surəti 
parlaqlıqla nəzərə çarpır. Fəqət unutmaq olmaz 
ki, bizi irəlidə daha mürəkkəb iş gözləyir. 
Ancaq bunlar müvəqqəti çətinliklərdir. Bizim 
nailiyyətimiz – azadlığımızdır. Azadlıq əbədidir. 
Ondan ötrü yaşamağa və zəhmət çəkməyə dəyər. 
Yeni vəzifələr peyda olur, onlarla bahəm isə yeni 
yolda yeni məqsədyönlülük yaranır. Amallarımızın 
cani-dildən gələn qayəsi – nəsillərə çiçəklənən 
Vətəni bəxş etməkdir. Bu məqsədi həyata 
keçirmək asan iş deyil. Buna yalnız mədəniyyətdə 
buzla alovu, isti ilə soyuğu əridərək, yeni qırğız 
ruhunu ümumdünya mədəni dəyərlərinə və təzə 
texnologiyalara uyğunlaşdıraraq, uca dağları 
ram edərək, sərbəst çağlayan çayları fəth edərək 
müvəffəq olmaq mümkündür...

Bu dünyaya işğalçı kimi deyil, yolaçanlar 
qismində gəlmişik. Millətimiz məhz burada 
doğulub formalaşmışdır. Xalqımızın tarixi isbata 
yetirdi ki, düzgün yoldan sapmamışıq: əcdadlarımız 
bihudə yerə torpağı qanı, təri bahasına qoruyub 
saxlamamışlar və ondan əziz dünyada heç nə 
yoxdur. Yalnız bu torpaqda bəxtiyar həyat qura 
bilərik.

Bütün qırğız aillərində (oba) qırğızlar üçün 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən yüzlərlə dağ cığırı 
var. Məhz bu dağ cığırları sivilizasiyamızı bakirə 
təbiətlə, dağ silsilələrini isə ucqar aillərlə bağlayır. 
Əcdadlarımız tərəfindən qoyulub gedilmiş bu 
cığırların bəlkə də on min illər yaşı var. Onlar 
bizə elə onun üçün əzizdirlər ki, sanki tariximizin 
salnamələridir.

Yoldan artıq daş-kəsəyi götürmək, cığırları 
digər yolçular üçün təmizləmək   ənənəsi bu gün 
də yaşamaqdadır. Məhz bu dar cığırlar bütün 
zamanlarda insanlarda kompromis hissi, yolu 

böyüyə, at belində gedənə yox, piyada addımlayana 
güzəştə getməyi tərbiyə edir. Dərələrdə qıvrılan 
cığırlarla addımladıqca, azmaq mümkünat 
xaricindədir, çünki bu xırda cığırların hər birisi 
yolçunu iri, magistral yola çıxaracaq. Elə biz də 
suverenitet ərzində dar cığırla dağlardan keçmiş, 
bəzən uçurumun kənarına gəlmiş, maneələrlə 
üzləşmiş, ancaq yenə də bazar iqtisadiyyatı və əsil 
demokratiyanın iri yoluna çıxmışıq. Bu yol mütləq 
bizi tərəqqiyə gətirib çıxarmalıdır. 

Əcdadlarımız üçün yol sadəcə sadəcə yol deyil, 
daha dərin məna kəsb edirdi. Bu, tarix, fəlsəfi və 
mənəvi əhəmiyyətə malik idi. İnsan doğulur və bir 
il sonra sərbəst gəzməyə başlayır. Həyat yolunda ilk 
addımlarını atır. Ağsaqqllar ona xeyir-dua verirlər: 
“Allah onu saxlasın, yolunu işıqlı eləsin!”, “Sənə 
yaxşı yol, firavanlıq arzulayıram!”. Böyük ömür 
yolu belə başlayır. Uzaq yola çıxmazdan öncə nəsil-
kökümüz əbavü-əcdadın ruhlarına təzim edirdi. 
Ən müşküllü dəqiqələrdə həmçinin ruhlara xitab 
eyləyir, onları şahid durmağa çağırırdılar. Onların 
zənniycə, əcdadların ruhları sehrli qüvvəyə malik 
oluban insanların dünyagörüşünə təsir göstərə 
bilərdilər. Bu müqəddəs məfhumlar özünəməxsus 
tərzdə kulta çevrilmişdilər. İlhama gətirən, 
ruhlandıran, təpər verən müqəddəs anlayışlar və 
mütləq səni qoruyacağına ümid bəslədiyin və 
arxayın olduğun səma pasibandarları. 

Doğma torpaq – müqəddəsdir. Xalq folklorunda 
deyilənlərə dəlalət edən bir çox misallar var. 
Nümunə kimi aşağıdakı atalar sözlərini və zərbül-
məsəlləri gətirə bilərik: “Ar kimdin tuulqan jeri 
ozuno Misir” (“Kim harada doğulubsa, oranı da 
özünə cənnət bilir”); “Tuulqan jerdin topuraqı 
altın” (“Doğma torpaq – altundur”); “Başka eldə 
sultan bolqonço, oz jerində ultan bol” (“Özgə xalqın 
sultanı olmaqdansa, özününkünün payəndazı ol”)... 

Torpağımız bir də ona görə doğmadır ki, onun 
tərkində əcdadlarımızın neçə-neçə nəsilləri əbədi 
yuxuya dalıb yatır. Torpaq bir də ona görə əzizdir 
ki, biz onun üstündə böyüyüb ərsəyə yetişmişik, 
gələcəkdə isə övladlarımız böyüyəcək. Vətənə 
səcdə dini dərəcəyə qaldırılmışdır – qırğızların 
dünyagörüşündə bu sitayiş çox nəslin ömrü boyu 
süzgəcdən, keşməkeşdən keçmişdir. Xalqın mənəvi 
həyatında Vətən – həm ali ictimai dəyər, həm də 
dünyada ən yaxşı torpaqdır. Evimizdə sülhü və 
firavanlığı öz əllərimizlə yaratmalıyıq. 

Əslimizin-nəslimizin yolu – əsil vətənpərvərlik 
yoludur. Bu, doğma torpağa, təbiətə, xalqa 
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bəslənən və qırğızların bütün tarixi boyu izlənən 
səmimi, xoş duyğudur. Təbii ki, biz də bu yolu 
tutmalıyıq – Vətənə xidmət yolunu. Bu hiss 
xalq dastanı “Manas”da və bir çox digər folklor 
əsərlərində öz inikasını tapmışdır. Vətənin azadlığı 
və müstəqilliyi uğrunda canını qurban vermiş 
qəhrəman-bahadırların kultu isə xüsusi əziz tutulur. 
Bir çox mahnı və şeirlərdə milli qəhrəmanların 
müdrikliyi və vətənpərvərliyi milli sərvət kimi 
tərənnüm olunmuş və bu gün də vəsf olunur.   

Uzaq əcdadlarımız heç vaxt istilaçı olmamışlar, 
fəqət öz torpaqlarının qorxmaz və cəsarətli 
müdafiəçisi olmuşlar. Təsadüfi deyil ki, qırğızları 
“Moğolustan aslanları” adlandırmışlar. 

Neçə əsrdir, qırğızlar Səxavətli Manasın ruhuna 
baş əyirlər. Onlar üçün Manas hər şeydən alidir, dua 
oxuyarkən Manasın ruhuna xitab eyləyirlər. “Sənə 
Manasın ruhu qənim kəsilsin” – hər bir qırğız üçün 
ən qorxunc qarğışdır. “Sənə Manasın ruhu yardımçı 
olsun” duası – müqəddəsdir. Qırğızlar bu günə 
qədər Səxavətli Manasın kultunu əziz tuturlar. 

Hətta onun tayfası – Manasdır!
Hətta onun alovu – Manasdır!
Hətta onun bayrağı – Manasdır!
Hətta onun ismi də – Manasdır! 
Manasın surətini isə bu tövr təsvir edirdilər:
Sanki Yerin, Göyün,
Dayağından yaranmış Manas.
Sanki Ayın, Günün,
Nurundan toxunmuşdur Manas.
Sanki aylı buludların
Sərinindən toplanmışdır Manas.
Sanki Yerin tərkinin
Ağırlığından yapılmış Manas!

Xalqın həyat müdrikliyi bariz təcəssümünü 
çoxşaxəli atalar sözündə və zərbül-məsəllərdə 
tapmışdır. Bunlarda Vətənə, xalqa məhəbbət təlqin 
olunmuş, cəsarət hissinin tərbiyə edilməsi təzahür 
etmişdir. Məs.: “Bahadırı üstələmək olar, xalqı 
yox”, “Cəsur igid həyatı anasından alır, ölümünü 
yağıdan”, “Yastığın üstündə ölüm – rüsvayi-
cahan, döyüş meydanında ölüm – şanü-şövkət”, 
“Xalqın korluq çəkirsə, var-dövlətin lənətə gəlsin”, 
“Ədalətli bəyin yaxını olmur, qohumlu bəyin 
ədaləti” və b. sülalənin birləşməsinə yönəldilmişdi. 
Şifahi xalq yaradıcılığının bu janrının əsasında 
nəsihətamiz mahnılar və poemalar inkişaf etməyə 
başlamışdır. 

Yolda bərabərlər arasında bərabər olmaq 
və həmişə layiqli görünmək lazımdır. Bizim 
əcdadlarımız, sözün əsil mənasında, əməksevər 
olmuşlar. Onlar buğda səpir, qoyun sürülərini otarır, 

ilxıları qoruyur və mahnı oxuyur, dəyirmanda 
çalışır və yenə də nəğmə deyirdilər. İşləməyə elə 
gedərdilər ki, sanki toya-bayrama yığışırlar, mahnı 
oxuyanda – iş də yüngülləşir. Onlar, bizim müdrik 
əcdadlarımız çox gözəl anlayırdılar ki, xoşbəxtlik 
yalnız əməklə əldə edilə bilər. Onlar deyirdilər ki, 
zəhmətsiz var-dövlət – müvəqqəti ləzzətdir. Nahaq 
söz deyil: “Qul kimi işlə, şah kimi yaşa”. Əcdadların 
yolu hədsiz dərəcədə çətin idi: onlar uca dağlardan 
və qaynar çöllüklərdən keçib getməli idilər, lakin 
oraları da öz inadları və zəhmətləri sayəsində fəth 
edirdilər. Bica yerə deyilməyib: “Qoçağın əməyi 
yerdə qalmaz”. Bizim yurdumuz həmişə ruzili-
bərəkətli olmuşdur. Alın təri və halal zəhmət 
sayəsində qazanılan çörək bizim ata-analarımız 
üçün xüsusi müqəddəs əhəmiyyətə malik idi. Əbəs 
yerə deyildir ki, and içərkən qarşılarına çörək 
qoyar və çörəyə and içərdilər. Deməli, biz əgər 
sizinlə birgə dolğun həyat yaşamaq, hər evdə istilik 
və rahatlıq, zəngin dəstorxon olmasını istəyiriksə, 
buna yalnız, əcdadlarımız vəsiyyət etdikləri kimi, 
səbr və gərgin əməklə nail ola bilərik. 

Əcdadlarımız bu yolda torpaqlarını qorumuş, 
zəmilərini şumlamış və əkib-səpmiş, məhsul 
toplamış və uşaq böyütmüşlər, əllə böyük arxlar 
qazımış və ilk yolları salmışlar, meyvə ağacları 
əkmiş, mal-qara saxlamış, cıdır üçün qaçağan 
atlar yetişdirmiş və həmişə mahnılar oxumuşlar. 
Bu bərəkətli torpaqda, söylədiyim kimi, xalq heç 
zaman aclıq çəkməmişdir və həmişə başqalarını 
aclıqdan xilas etmək iqtidarında olmuşdur. 
Böyük sərvətlər torpağı qırğız ailələrini ümidsiz 
kasıbçılıqda qoymamışdır. Qırğızıstan torpağı 
möcüzəli məhsuldarlığı ilə seçilir, effektiv istifadə 
edildiyi halda milyonlarla insanları, saysız-hesabsız 
heyvan sürülərini yedizdirə bilər. Qədim zamandan 
xalqda torpaq haqqında belə bir deyim vardır: “Jerdi 
bir toyquzsan, jer seni on toyquzat” – “Torpağı 
bircə dəfə yedizdirsən, o səni on dəfə yedizdirər”. 
Qırğızıstan torpağının tərkində böyük sərvətləri 
yatır: qızıl, antimon, civə, aztapılan metallar. Lakin 
məlum olduğu kimi, sahibsiz torpaq – yetimdir. 
Bundan sonra, müstəqilliyimizin bərpa olunduğu 
dövrdə dehqanlarımız torpağa mülkiyyətçi kimi 
sahib çıxmağa ixtiyarlı olmalıdır. 

Deməli, biz və əcdadlarımızın yolunu davam 
etdirənlər imkan verməməliyik ki, onların 
övladları aclıq çəksin. Uşaqlar oxumağı, yazmağı, 
müxtəlif dillərdə danışmağı, çalışmağı və öz bilik 
səviyyələrini yüksəltməyi bacarmalıdırlar.

 Əcdadlarımızdan bizə qalmış ən böyük varidat 
– torpağımız, Ata jurtumuz –ulularımızın Vətənidir. 
Güman ki, millətin bu və ya başqa torpaqda yaşaması 
təsadüfi deyil, bunda hansısa qanunauyğunluq və 
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qarşılıqlı əlaqə vardır. Hər xalqın dünyagörüşünün 
və inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsində təbiət 
və torpaq nəhəng rol oynayır. 

Bu yolun uğurlu, soyuqda – isti, istidə isə 
sərin və əbədi gözəllik verməyindən ötrü biz sizlə 
birgə yorulmadan möcüzə-təbiətimizi qorumalıyıq. 
Təbiətlə harmoniya və tenqriantlığın ideyalarında 
qoyulan ali mənəvi ideallar qırğızlar üçün əsil 
dəyər hesab edilir. Bizim millətdə tengriantlığa 
səcdə güclüdür: ay, günəş, dağ və suya sitayiş. 
Görünür, tenqriantlığın sadə xalq arasında tərəfdar 
tapması təsadüfi deyildir, hərçənd, artıq neçə əsrdir 
ki, qabarıq nəzərə çarpmadan, mülayim surətdə 
islamın sünni təriqəti torpağımızda kök salmışdır. 

Qırğızıstanın dağları – tükənməyən həyat 
enerjisi, eyni zamanda da təbiət gözəlliklərinin 
xəzinəsidir! Bu gün ana-təbiət ümumbəşəri 
səviyyədə ciddi ekoloji böhran yaşayır: insanlar 
zəhərli hava ilə nəfəs alır, zərərli su içir və heç də 
təmiz olmayan ərzaqlarla qidalanır. Radiasiyadan 
və kimyəvi məhsullardan otlar, meşələr, çaylar və 
canlı aləm məhv olur. Şükür Allaha, bizi belə fəlakət 
gözləmir. Amma eyni zamanda biz ölkəmüzə 

uyğun “Ekoloji kodeks” hazırlamalıyıq. Ətraf 
mühitin qorunması bütün cəmiyyətin sağlamlığı 
üçün həyat əhəmiyyətli mühüm aspektlərdəndir. 
Mən əcdadlarımızın özünəməxsus formada təbiətə 
səcdəsində təzahür edən çoxəsrlik müdrikliyə 
təəccüblənməkdən usanmıram. Qədimdə qırğızların 
dünyagörüşündə hər heyvanın özünün qoruyucu 
mələyi – ruhu vardı. Hər məkanın bulağının özünün 
sahibi vardı. Onlara zirvələr, dərələr və aşırımların 
ruhları da aid idi. İnsan həyatının mahiyyəti 
yalnız təbiətlə bağlı idi. Əcdadlar belə deyərdilər: 
“Ayaqlar yerdə (dayaq kimi), baş isə səmaya 
(yüksəliş kimi), onların arasında insan oğulları 
doğular”. Beləliklə, əcdadlarımız dərk edirdilər ki, 
insanlar yalnız və yalnız bu təbiətin övladlarıdır 
və bu səbəbdən də təbiətə yüksək dərəcədə səcdə 
edirdilər. Elə onun sayəsində də turizmi yüksək 
gəlirli və ekoloji cəhətdən təmiz sahə kimi inkişaf 
etdirə bilərik. Qırğızıstan turizmi inkişaf etdirməklə 
indiki yüzilliyin dünya iqtisadiyyatına qoşula bilər. 
Mədəni dəyərləri və milli xüsusiyyətləri güclü 
kənar təsirlərə məruz qoymağa gətirib çıxaran 
XXI əsrin qloballaşma dövründə, bəşəriyyət bir-
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birinə zidd mürəkkəb xarakterlərlə zəngin böyük 
dəyişikliklərin şahidi olacaqdır. Vəzifə ondan 
ibarətdir ki, özünün mədəni və tarixi dəyərlərini, 
milli qürurunu və xalqın ruhunu qorumaqla, bu 
potensialı yeni texnoloji əsasla turizmin, yerli 
sənayenin inkişafı üçün istifadə etmək olar. 
Bizim bugünkü vəzifəmiz: ötən illərin məhsulu 
olan təhlükəli radiasiya “qəbristanlıqlar”ının 
etibarlı və keyfiyyətli basdırılması – bu zonaların 
reabilitasiyasını həyata keçirmək və təbii ekoloji 
parklar yaratmaq.  Biz torpaqdan bütünlüklə 
istifadə etmək ixtiyarındayıq, amma hər şeyin 
həddi vardır. Təkcə götürmək deyil, verməyi də 
bacarmaq lazımdır, bu isə o deməkdir ki, torpağı və 
onun zəngin mənbələrini qorumaq gərəkdir. Bizim 
üzərimizə böyük vəzifə düşür – təbii ehtiyatlardan 
qənaətlə istifadə etmək, eyni zamanda da torpağı, 
ələlxüsus da gözəllər gözəli təbiəti onun ilkin, 
bakirə görkəmində qorumağı bacarmaq. Canlı 
təbiət – bizim həmişə yaşayacağımız məkandır.

Qırğızıstanın əvəzsiz dəyərlərindən biri də 
sudur. Təbii yolla ehtiyatları daima dolan şəffaf 
buzlaq suyu – gələcəyin qızılıdır. Böyük İpək 
yolunun bir hissəsi kimi qırğız yolu haradan 
keçirsə keçsin, onu həmişə çaylar müşayiət 
etmişdir. Əsas yol bizim başlıca su arteriyalarımız 
Çuy, Talas və Narın çayları boyu keçmişdir. Su 
harada qurtarırdısa, orada həyat da bitirdi. Bu gün 
də, qədimdə olduğu kimi, təsdiqləmək olar: su 
yoxdursa, həyat da yoxdur.

Suyumuz bizə işıq və istilik verən tükənməz 
enerjiyə çevrilir. Müasir dövrdə suvarma və 
su təchizatının bərpa layihələri, xüsusilə də 
respublikanın kənd rayonlarında əhalinin təmiz 
içməli su ilə təmin olunması üzrə işlər həyata 
keçirilir. Axı təmiz hava, təmiz buzlaq, təmiz su olan 
torpaqda məişətdə çirkli suyun işlədilməsi, sadəcə, 
yolverilməzdir. Axı su dövləti adlandırılan ölkədə 
otlar qurumamalı və ağaclaq az su ucbatından 
məhv olmamalıdır – bu, bağışlanmazdır.

Köçəri əcdadlarımızın yolu həmişə 
maraqlı, mürəkkəb, keşməkeşli və qeyri-adi 
olmuşdur. Maraqlısı budur ki, bütün uzun yol 
boyu xəstələnməmək və aclıq çəkməmək üçün 
əcdadlarımız özləri ilə “jolazık” – yol azuqəsi 
götürərdilər. Möcüzəli “qulazık”, daha doğrusu, 
at ətindən “gül yenəyi”ni hazırlayırdılar. Bu ət 
uzun müddətə kifayət edərdi, xarab olmurdu və 
daşımaq da çətin deyildi. Bizim üçün isə bu gün 
“gül yeməyi” – bilikdir. Qabaqlar nahaq demirdilər 
ki: “Oxumaq – bilik mənbəyidir. Bilik – xoşbəxtlik 
mənbəyidir”. Axı bu həqəqətən də belədir, bilik 
zəifi –  güclü, güclünü – ağıllı, ağıllını – özünə 
arxayın edir. Yalnız dolu bilik yükü ilə biz öz 

həyat yolumuzu yüngülləşdirə bilərik. Beləliklə, 
yalnız və yalnız bilik bizə əvəzedilməz və bitib-
tükənməz yol ehtiyatı ola bilər. Bizdə yüksək 
intellektual potensiallı ali təhsillilər bazası var. Bu, 
xalqın böyük fəxridir. Hələ 1906-cı ildə «Вестник 
просвещения» (“Təhsil xəbərləri”) jurnalında 
yazılmışdı ki, qırğızların arasında bisavadlığı aradan 
qaldırmaq üçün ən azı 400 il lazımdır. Lakin artıq 
XX əsrin 80-ci illərində bizdə cahanşümul alimlər 
yarandı, qırğızların 93%-dən çoxu isə sərbəst oxuya 
və yaza bilirdi. Biz əlimizdə olan dəyərli təhsil və 
mənəvi kapitalı çox şaxələr üzrə inkişaf etdirmək 
və bundan sonra daha da irəlilətmək üçün yeni və 
daha münasib şərait yaratmalıyıq.

Dövlətimiz böyüyəcək və inkişaf edəcək, 
uşaqlarımız, nəvələrimiz, nəticələrimiz onunla 
birlikdə böyüyəcəklər. Tərəfimizdən başlanılmış 
yolu onlar davam etdirməlidirlər. Ümidvarıq 
ki, yeni nəsil məsuliyyətli, təhsilli və sağlam, 
müasir texnologiyaya uyğun şəraitdə, lakin 
əcdadlarının ənənələrini unutmamaq şərti ilə 
işləməyə hazır və ən əsası — sakit, çiçəklənən 
ölkələrinin vətənpərvərləri olacaqlar. Bizim 
uşaqlarımız bizdən yaxşı yaşamalıdırlar, bax, elə 
onda da cəhdlərimizin boşa çıxmadığına əmin 
olacağıq. Manasın ruhunun yeni innovasiyalar və 
təhsil ilə uyğunlaşması qırğız minillik tarixini və 
xalqın mənəviyyatını müasirliyə yazmağa imkan 
verəcək.  Mənəvi dəyərlər və ideyalar olmadan 
yeni yol qurmaq olmaz. Mənəviyyata və əxlaqa 
istinadgahsız, iqtisadiyyatda inkişafa nail olmaq 
olmaz. Mənəviyyat – ümumi həmrəylik hisslərini 
açan, bir insanın başqası, başqa tayfa və millətlərin 
nəsilləri ilə birləşməsini əmələ gətirən qırğızlar 
üçün möhkəmləndirmə ideyası idi. Bu halda 
başqalarının marağı hesabına öz maraqlarına can 
atma qəti şəkildə inkar edilirdi. Məhz mənəvi 
vasitələrlə qırğız xalqı digər xalqlarla ünsiyyətdə 
olaraq zənginləşmiş  və interqrasiya etmişdir.

Yolun səmtini müəyyənləşdirmək və mümkün 
dayanacaqları seçmək üçün müdrik başçı lazım idi. 
Və buna görə də ataların yolunu ləyaqətlə getmək 
üçün ən ədalətli və genişqəlbli, ən qoçaq və qeyrətli 
adam seçilərdi. Başçı bütün məsələləri onu seçmiş 
xalqın maraqları naminə həll edərdi. Belə şəxsi 
eşidər və hörmət edərdilər. Dostları çox ola bilərdi, 
amma ona heç kəs tay olmamalı idi. O hiddətlənə 
bilərdi, amma qisasçı olmamalı idi. Bütün xalqı 
arxasınca aparmaq üçün millətin beyni və ürəyi, 
qılıncı və qalxanı olmalı idi. Onun üçün xalqın 
hakimiyyətə inamı və fikri əsasdır. Başçının əsas 
vəzifəsi – bütün vətəndaşların birləşdirilməsinə və 
ümumi məqsədə çatmağa cəhd olmalıdır.  

Dövlətçilik yaranana qədər qırğızlar yığcam 
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şəkildə yaşamış və öz icmalarına görə böyük 
məsuliyyət daşıymışlar. Bu, gələcəkdə güclü yerli 
özünüidarəli vətəndaş cəmiyyətinin quruluşu 
üçün yaxşı bazadır. Bu planda yerli özünüidarənin 
başçısı böyük məsuliyyət daşıyır, buna görə də 
problemləri yerindəcə həll etmək üçün onlara daha 
çox səlahiyyət verilməsi zərurəti yaranır. Amma 
eyni zamanda onlar dövlət hökuməti ilə tərəfdaş 
kimi çalışmalıdırlar. Güclü yerli özünüidarə 
gələcəkdə  dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi 
üçün əsas institut ola bilər. Güclü başçı, güclü 
yerli özünüidarə, güclü dövlət hakimiyyəti – 
güclü dövlətçiliyin əsasıdır. Ritual dualar zamanı 
Altay və Yenisey köçəriləri öz uluslarının (millət) 
ömürlərinin uzanmasının qayğısına qalardılar:

Bu, düzülmüş yurtalar, — 
Qoy sakit dursunlar! 
Qoy yurtamın insanları — 
Lap rahat olsunlar. 
Sənə boyun əyənlər
Qoy yaxşı yaşasınlar!
Bu uşaqlar rahat,
Dinməz yaşasınlar!

Hərgah istəyiriksə ki, bizə hörmət edilsin, ilk 
növbədə özümüz özümüzə və seçdiyimiz rəhbərə 
hörmət etməliyik.  

Əcdadlarımız təmizliyi çox sevərmişlər. Axı 
onlar saf təbiətdə doğulmuş, təmiz su içmiş, təmiz 
hava ilə nəfəs almış və yurtalarını da həmişə təmiz 
saxlamağa çalışmışdılar. Əzəli təbiətin əhatəsində 
yaşayan insan daxilən saf olmalıdır. Deməli, bu 
gün kim siyasətdə olmaq istəyirsə, onun xalqa 
xidmətdə məqsədi və amalı tam təmiz olmalı, 
yalnız həqiqəti söyləməli, vicdansızlıq etməməli, 
təmiz niyyətlərini hər bir münasibətdə nümayiş 
etdirməlidir, axı Qırğızıstanı yalnız təmiz əllərlə 
qurub-tikmək olar. Həmişə xalq arasında böyük 
hörmət sahibləri o siyasətçilər olmuşlar ki, onlar 
onilliklər ərzində səbrlə qurub-tikmiş və yollar 
salmışlar.

Bizim yolumuz – əmək və birlik yoludur. Yalnız 
bir olacağımız təqdirdə, həyat yolumuzu şərəflə 
gedə bilərik. Tariximizin uzaq acı dərslərindən 
bəllidir ki, xalqımız bir olanda, qırğızların parlaq 
ulduzu doğur və xalq yenilməz olurdu. Amma 
elə ki, tayfalararası münaqişələr baş verirdi – 
uğur xalqdan üz döndərir, dövlətçilik dağılırdı. 
Nahaq deyil ki, əcdadlarımız deyirdilər: “Hərgah 
öləcəyiksə – bir çalada basdıracaqlar. Hərgah sağ 
qalsaq – bir təpədə yaşayacağıq. Mən – səhrayam. 
Biz isə – gölük”. Əlbəttə, biz yalnız bir olacağımız 

təqdirdə, sülh və əmin-amanlıq əldə edə bilərik. 
Bizim gücümüz – birliyimizdədir! Müdrik 
uluların təfriqə və ikitirəlik barədə əsrlərdən bu 
yana dilə gətirdikləri həyəcanlı xəbərdarlıqları 
eşidilməkdədir. Kalıqul-peyğəmbərin nəsihəti bax 
belə səslənir: “Dünyanın sonu o zaman gəlir ki, 
vicdan xalqı tərk edir. Qırğızların əsas bir düşməni 
var, o düşmənin adı isə – ixtilafdır”. Ulularımz, 
təbir caizsə, bizə ilahi nəsihətlər qoyub getmişlır. 
Bizim özümüzü qorumağımız birliyimizdədir. 

Yolda həmişə öz sağlamlığını qorumaq 
gərəkdir və bu səbəbdən, əcdadlarımız heç zaman 
yol yoldaşlarını, xəstə və sadəcə zəifləri, ələlxüsus 
da yetimləri yolda buraxmazdılar. Məhz onlara 
xüsusi diqqət ayrılardı, əks halda, bütün tayfa 
və nəslin başına təhqir, rüsvayçılıq tökülərdi. 
Bütün tarixi boyu qırğız xalqı tərəfindən heç 
zaman talan, məhv etmək, qətl hadisələri baş 
verməmişdir, çünki bu bizim xislətimizə uyğun 
deyildir! Heç vaxt müharibəni birinci qırğızlar 
başlamamışlar. Amma həyat yolumuzda yaratmaq, 
qurmaq, çoxaltmaq və zəiflərə kömək etmək – 
bu, bizlikdir! Əcdadlarımız yaşlıların, anaların 
və uşaqların dincliyini bütün məsuliyyətləri ilə 
qoruyardılar ki, onlar səfərdə özlərini sakit və 
təhlükəsiz hiss etsinlər. Ta qədimdən qırğızlara 
təkcə öz yaxınlarına deyil, bütün yetim uşaqlara, 
əlillərə və tənha təqaüdçülərə humanist münasibət, 
həssaslıqla yanaşma xas olmuşdur. Çətinliklər, 
maddi məhrumiyyət, bəlalar və təsadüfi hadisələr 
həmişə yolunun üstündə köçəriləri izləyər. Bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində insanlar arasında münasibət 
nəzərəçarpacaq şəkildə dəyişdi. Buna görə də biz 
yeni, kifayət qədər mürəkkəb şəraitdə zəiflərin və 
uyğunlaşmamış insanların müdafiəsinə durmalı və 
bununla sosial və humanist dəyərləri dirçəldib geri 
qaytarmalıyıq.

Ailənin rolunu artırmaq lazımdır, axı sağlam 
və tam ailə, məlum olduğu kimi, sağlam dövlətin 
təminatçısıdır. Ailə-hüquq kodeksini tərtib edərkən, 
özül kimi, xalq ənənələrinin münasib ünsürləri 
götürülməlidir. Anaya pərəstişin hər şeydən üstün 
olduğu keçmişin mənəvi dəyərlərini dirçəltmək 
çox lazımdır – Umay-ənəni, bütün uşaqların 
himayəçisini, özünəməxsus ilahəni xatırlamaq 
kifayətdir. 

Milli adətlər zəminində qırğızlar mühafizəkar 
xalqdır və hesab edirlər ki, keçmişin üzərindən 
xətt çəkmək olmaz, sosialist və sovet dövrünün 
yaxşı uğurlarını saxlamaq və çoxaltmaq lazımdır. 
Qırğızlar həmişə ağsaqqallara böyük hörmət-izzətlə 
yanaşmışlar. Həmişə yaşlıların himayələrinə və 
xoş məsləhətlərinə ehtiyac duymuşlar. Gələcəyin 
müdrik yaşlıların məsləhətinə ehtiyacı vardır. 
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Yaşlılara bu cür hörmət bizim əcdadlarımızın 
köklərindən gəlir.

Bu gün Qırğızıstan, bəlkə də yeganə ölkədir 
ki, orada ağsaqqallar məhkəməsi yaratmaq ideyası 
meydana çıxmışdır. Ağsaqqallar məhkəməsi 
kostitusiyon-qanuni əsaslarla fəaliyyət göstərir və 
vətəndaşlıq xarakterli mübahisəli məsələləri həll 
edir. Müasir anlamla bildirsək, onlar vətəndaş, 
arbitraj və cinayət məhkəməsinin müəyyən 
funksiyalarını həyata keçirir. Bu sayaq məhkəmələr 
el arasında nüfuza sahib olur, belə ki, onun tərkibi 
həmkəndlililər tərəfindən seçilir. Nahaq deyil 
ki, bizim xalqda belə bir deyim var: “Xoşbəxt 
odur ki, onun ağsaqqalı var”. Milli xalq ənənələri 
normalarına söykənmiş bu cür təcrübənin tarixi 
kökləri vardır və hələ qədim zamanda da mövcud 
olmuşdur. Bu barədə dəqiq faktlar məşhur IX-X 
əsrlər yazılı Orxon-Yenisey abidələrində öz əksini 
tapmışdır. Buna misal kimi, məktubların birində 
oxuyuruq: “Mən qırğız oğluyam, “boyla” dərəcəli 
hakim” və sonra “Qızlarım mənim tərəfimdən 
başlıqsız ərə verilmişdir”. Və bu gün, üstündən 
minillik keçəndən sonra, Qırğızıstanda bu qədim 
ənənəni yeni əsaslarla, demokratik prinsiplərlə 
uyğunlaşdıraraq bərpa etmişlər.

Bizim ata-analarımız yolları üstünə çıxanları 
duz-çörək və kumısla qarşılayar, xahiş edənlərə 
güzəştə yol verib kömək edər, həmişə həqiqəti 
söyləyər, həmişə xeyirxah və əliaçıq olar, bu yolda 
dostlarını tapardılar. Bu torpaqları və bu yolu heç 
vaxt yağıya verməmişlər. Sabah ölə biləcəklərindən 
hali ola-ola, son anadək, güc əsirgəmədən çalışmış 
və övladlarının xoşbəxtliyi, azadlıq və nəsillərinin 
rifahı naminə mübarizə aparmışlar. 

Deməli, qlobal dəyişikliklər yolunda öz 
dilimizi, mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi və 
bənzərsizliyimizi qorumaqla bütün Şimal və Şərq, 
Cənub və Qərbin öıkələri ilə əməkdaşlıq etməli, 
inteqrasiya etməli və inkişafda olmalıyıq. Yalnız bu 
minvalla irəli addımlaya bilərik. Yoldan sapmamaq 
üçün isə tək getməməli, qardaş saydığımız 
ölkələrlə, yaxın qonşularla və qohum xalqlarla 
mütləq birləşməliyik.

Əsrlər boyu dinlərarası və millətlərarası 
münaqişələr sahəsində bütün növ təcavüzlər 
qırğızlara yabançı olmuşdur. Müxtəlif dinə mənsub 
insanlar əsrlərdir ki, Qırğızıstanda yaşayırlar və 
onların arasında heç zaman dini zəmində iğtişaşlar 
baş verməmişdir. Qırğızlar tolerant xalqdır və buna 
görədir ki, qırğız torpağında nə millətçiliyə, nə 
separatçılığa, nə ekstremizmə yer yoxdur. Qırğızlar, 
yerli əhali kimi, həmişə digər xalqların mədəni 
dəyərlərinə məsuliyyət hissi və böyük hörmətlə 
yanaşmış, hər xalqın mədəniyyətinin individual 

əlamətlərini qorumuş və eyni zamanda onların yaxşı 
tərəflərini və imkanlarını birləşdirmişlər. Beləliklə, 
onlar cəmiyyətin əsil birliyini, xalqların bir-birinə 
qarşılıqlı təsirini, onların həmrəyliyini, birgə 
yaşamaq və fəaliyyət göstərməyin harmoniyasını 
yaratmışlar. Bu sintez xalqların daha yüksək, 
çoxşaxəli və ədalətli dayanıqlı inkişafını əmələ 
gətirirdi. Qırğızıstanın dünyada spesifik mövqeyi 
onun tarixi, adət-ənənələri, mədəniyyəti, çoxmillətli 
tərkibli əhalisi, müxtəlif təriqətlərə mənsubluğu ilə 
müəyyənləşir ki, bu da öz növbəsində Qırğızıstanın 
təkamülünün bənzərsizliyini şərtləndirir və onun 
nəinki Asiya, eləcə də Avropa ilə əlaqələrinin 
qırılmazlığını göstərir.

Qırğızlar üçün inteqrativlik – yeni uğurlara 
daima axtarış və cəhddir. Onlar mədəniyyətlərin 
inkişafında vasitəçi olmuşlar. Köç edə-edə bir-
birlərinə informasiya ötürür və dəyişikliklərə çox 
həssaslqla yanaşırdılar. Bütün yeniliklərə daima 
yaradıcı yanaşma qaırğızlara xas idi. Bütün XX 
əsr boyu qırğız xalqının inteqrativ məfkurələrinin 
təkamüllük xüsusiyyətləri xüsusilə izlənilir. 
Klassik Avropa incəsənəti, elmi və mədəniyyəti 
sahəsində bütün yeniliklər qırğızlar tərəfindən 
asanlıqla mənimsənilir və həyata tətbiq olunurdu. 
Dünya artıq ötən əsrin ortalarında qırğız incəsənəti 
və ədəbiyyatı ulduzlarından xəbərdar oldu.  Harada 
olsalar belə, köçərilərin mentalitetinə görə, 
xislətlərindəki ünsiyyətcilliyin, diplomatikliyin, 
dözümlülüyün və inteqrativliyin müxtəlif şəraitdə 
onlara necə xas olması haqqında fikir yürütmək 
mümkündür. Qırğızlar heç bir sahədə durğunluğu 
qəbul etmirdilər. Bu, qəhrəmanlığı dostluğu və 
ədaləti dəyərləndirən, azadlığı sevən bir xalq idi. 
Köçərilər sürətli transformasiya düşüncəsinin 
spesifik xüsusiyyətlərini əks etdirirdilər. Qırğızların 
inteqrasiyaya meylliliyi təkcə texnologiyanın yeni 
növlərinin mənimsənilməsində özünü göstərmir, 
həm də mənəvi özünütəkmilləşdirmədə və 
ümumbəşəri insani keyfiyyətlərin əxzində birüzə 
verir.

Bu gün biz səy göstərməliyik ki, gələcək nəsil 
hər tövr elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinə 
malik olsun. Son illər ərzində respublikamızda tam 
sürətlə bütün məktəblərin, dövlət müəssisələrinin 
və təhsil ocaqlarının kompüterləşməsi gedir. Bu, 
təbir caizsə, yeni prioritet olmuşdur. Dövlət dünya 
uğurlarının sonrakı mənimsənilməsi üçün düzgün 
istiqamət seçmişdir.   

Biz gələcəyə – ümid və yenilənmə magistral 
yolunun başlanğıcındayıq. Vaxtilə bu yolla 
əcdadlrımız keçmiş, arzularının gerçəkləşməsi üçün 
ilk cığırı tapdamışlar. Böyük İpək Yolunun vüsət 
tapdığı dövr – bizim də torpağımızın çiçəkləndiyi 
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əyyam idi. Böyük İpək Yolu öz vaxtında şərq 
yarımkürəsinin intəhasız ellərində xalqların 
tarixi-mədəni və sosial-iqtisadi nailiyyətlərinin 
mübadiləsinin çox güclü, azman vasitəsi rolunu 
oynayırdı. Bu gün bizim üçün İpək Yolunun əsil 
əzəmətinin yenidən qaldırılması və təsdiqi başlıca 
amaldır.     

Götürülmüş səmt, nəzərdə tutulmuş istiqamət 
– sadəcə meyl, canatma deyil, həmçinin yoldur. 
Yollar – sonrakı təşəkkül üçün əsas şərtdir. Zaman 
sürətlidir və hərfi mənada ən yaxın vaxtda ən böyük 
Bişkek-Oş avtomagistralının yenidənqurulması 
başa çatır. Bu baş avtomagistralda yüzlərlə digər 
yol qovuşur. Suveren Qırğızıstan üçün prioritet 
əhəmiyyət Transasiya dəmir yolu magistralının 
Kaşqar (Çin) – Toruqart – Cəlalabad (Qırğızıstan) 
– Əndican (Özbəkistan) qolunun layihəsinin 
gerçəkləşdirilməsidir. Böyük İpək Yolunun şah 
damarı Asiya, Avropa və Orta Şərq arasında ticarət 
əlaqələrinin qurulmasında mühüm rol oynamağa 
qadirdir. Bu şah damar ölkənin iqtisadi inkişafında 
təkan rolunu oynayacaq.

Tarixi yolları boyu nəslimiz-kökümüz 
sevinc də görüblər, kədər-qüssə də, qələbə də, 
məğlubityyət də, təntənə də, qəmginlik də. Fəqət 
heç vaxt təmkini və ləyaqət hissini itirməmiş, 
həmişə özlərini cilovlamış, səbirlərini basmışlar. 
Minillik tarix boyu millətimiz ən mütərəqqini və 
yaxşını qayəsinə hopdurmuş, mənəvi ehtiyatını 
tamamlamış, onun sayəsində sağ qalıb millət kimi 
özünü tutmuşdur.  Belə bir atalar sözü var: “Səbrin 
kökü – teyxa qızıldır”. Hövsələ qırğız xalqının 
tarixindəkı başlıca imperativlərdən olmuşdur.   

Yola çıxmazdan əvvəl sinli ağsaqqallardan 
yaxın günlər üçün havanı xəbər alır və uyğun 
surətdə zəruri pal-paltar hazırlayırdılar. Yolda 
adamın başının üstün soyuq və isti, boran və tufan 
ala bilərdi, bir sözlə hər şey kortəbii və gözlənilməz 
idi. Başlıcası isə hər şeyə rəğmən, əcdadlar heç 
vaxt yollarından dönməmişdilər. Yollarına davam 
etdirmək üçün qədərincə iradə gücünə və əminliyə 
malik idilər. 

Biz, nəsillər, seçilmiş demokratik dəyişikliklər 
və bazar islahatları yolundan, firavan, dinc 
və mütərəqqi Qırğızıstan yolundan dönməyə 
ixtiyarlı deyilik. 1991-ci ildə müstəqillik 
qazanandan sonra Qırğızıstan xalqı azadlıq 
ideyalarından qanadlanaraq fəallıqla radikal 
dəyişikliklər aparmağa başladı. Radikal bazar 
islahatları strategiyası cəmiyyətdə məqsədyönlü 
şəkildə demokratik əsasların möhkəmlənməsi 
ilə tamamlanırdı. 2010-cu ildə qəbul edilmiş 
Qırğızıstan Respublikasının Konstitusiyası 

respublikada demokratikləşmə prosesinin 
möhkəmləndirilməsi üçün atılan sonrakı addımların 
özülü oldu. Dövlət qayda-qanunu və qanunilik – 
xalq ənənələrinin davamıdır. Əcdadlarımızın bir 
sözlə adlanan ümumi norma və qaydaları var idi 
– adət. Ümumi qaydalardan kənarda dərrakə ilə 
yaşamaq olmaz. Oğrular, fırıldaqçılar və canilər 
qanunla cəzalandırılmalıdırlar. Kəskin şəkildə 
ədalət hissi, diktaturanın və totalitarizmin istənilən 
formada təzahürünün qəbul edilməməsi qırğızların 
qanında genetik səviyyədə qoyulmuşdur. Qədimdən 
qırğızlara xanların, xaqanların, tayfabaşıların, sülb 
başçılarının seçkili forması, həmçinin fəaliyyətin 
açıqlığı və şəffaflığı xas olmuşdur. İstənilən həyati 
mühüm məsələ xaqanlıqların elçiləri ilə sadə 
camaat arasında açıq-aşkar müzakirəyə qoyulurdu. 
Akınlar-bədiyyəçilər ayrı-ayrı hökmranların 
qüsurlarını asudə surətdə tənqidə tuturdular. Bir 
sözlə, demokratiya ideyaları qırğız xalqına yad 
deyil. Bu gün biz azad danışmaq, azad hərəkət 
etmək, seçmək, seçilmək, doğma evi azad tikmək 
imkanını əldə etmişik. Azad Qırğızıstanın tərəqqi 
yolunu 10, 100, lap 1000 il sonra da görmək 
istərdik.

...Qırğız igidlərinin 07.04.2010-cu ildə səkkiz 
saat ərzində K.Bakiyevin xalqa qarşı rejiminin 
əleyhinə mübarizə apararaq od yağışının üstünə 
getdiyinin şahidi olmuşam. Ən yaxşı oğullar 
həlak oldu. Onlar ədalət və qanunilik uğrunda 
mübarizə aparırdılar. Keçmişin dərslərindən ibrət 
götürməliyik. 

...Aprelin 9-u gecə ikən həlak olmuşlardan 
birinin evinə başsağlığı vermək üçün gəldik. Gecə 
saat 3 idi. Evi tərk edərkən, hökumətin adından 
həlak olmuşun atasına 1 mln som təqdim etmək 
istədik. Ata qəti etiraz edib bildirdi: “Yeganə 
oğlum puldan ötrü həlak olmayıb, Qırğızıstanın 
gələcəyindən ötrü həyatdan gedib. Hakimiyyət 
başında olanlara çatdırın ki, təmiz işləsinlər...”

 ... Nə qədər ki, bu sayaq insanlar yaşayır, bizim 
xalq daha firavan həyata layiqdir. Azadlıqsevər 
qırğız xalqı qürur duyur ki, bizim ən gözəl 
təbiətimiz var!

Ən yüksək dağlarımız var!
Ən duru havamız var!
Ən buludsuz səmamız var!
Ən həlim insanlarımız var!
Qırğızıstan – ən dinc ölkədir! 

Qırğızıstanım, yaxşı yol, Gülüstanım – 
çiçəklənən diyarım! Qoy Böyük yolda həyat və 
xoşbəxtlik karvanı heç vaxt bitib tükənməsin! 
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Son söz 
 

Qüvvəm daxilində hər şeyi nəql etdim. Əlbəttə, Vətən haqqında nəğmə 
tükənməzdir. Əminəm, o nəğmə övladlarımızda, nəvələrmizdə, nəticələrimizdə 

davam edib səslənəcək. Yekunda xalqıma, torpağıma, doğmalarıma, oxucularıma 
arzu bildirmək istərdim:

Qoy bu müqəddəs dağlar əbədi ucalıb dursun!
Qoy mirvari İssık-Kul hamını daima ilhama gətirib ruhlandırsın!
Qoy komuz – sənin qəlbin kimi daima səslənsin, Vətənim!
Qoy yurtada ocaq heç vaxt sönməsin!
Qoy ağaclar və güllər əbədi bitsin!
Qoy quşların uçuşu asudə olsun!
Qoy övladlarımız bəxtiyar yaşasın!
Qoy azad Vətənim əbədi tərəqqi etsin!
Səni göylər öz himayəsində saxlasın, Qırğızıstan! 
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QIRĞIZISTAN: BUGÜNKÜ HƏYAT

Qırğızıstan – Orta Asiyada, Pamir-Alay sərhədində cənub-qərbdə və Tyan-Şan 
hüdudlarında şimal-şərqdə yerləşən, mənzərəli landşaftları və təbiətinin bakirəliyi ilə 
şöhrət tapan dövlətdir. 

Qazaxıstan, Tacikistan, Özbəkistan və Çinlə həmsərhəddir. 

Dövlət quruluşu
Suveren, unitar, parlamentli demokratik respublika.

Hakimiyyətin və idarənin ali orqanları 
Dövlət başçısı – Prezident

Qanunverici hakimiyyətin ali orqanı – 120 deputatdan ibarət 
Joqorku Keneş (parlament)

İcraedici hakimiyyətin ali orqanı – Hökumət
Məhkəmə hakimiyyətinin ali orqanı – Ali Məhkəmə
Sahəsi – 199 945 km2, onlardan 90 % dağlar təşkil edir.

Əhalinin sayı 
Əhali – 5, 418 mln nəfər. 1926-cı ildən ölkə əhalisi 4 dəfədən artıq armışdır. 

Qırğızıstan əhalisinin orta sıxlığı 1 km2 27,1 nəfər. 
Paytaxtı – Bişkek (əhalisi bir mln yaxın)
Rəsmi dilləri – qırğız (dövlət) və rus dili 
Milli pul vahidi – som. 1993-cü ildə tədavülə buraxılmışdır. 
Beynəlxalq əlaqələr. Qırğızıstanın dövlət müstəqilliyini dünyanın 172 ölkəsi 

tanımışdır. 116 dövlətlə diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. Diplomatik nümayəndəliklər 
28 ölkədə açılmışdır, (23 səfarət, 4 baş konsulluq, 1 BMT nümayəndəliyi). 

Qırğızıstan– 120-dən artıq beynəlxalq təşkilatın üzvüdür, o cümlədən, BMT 
(02.03.1992), ATƏT (30.01.1992), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (18.11.1992), İslam 
Konfransı Təşkilatı (01.12.1992), Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (dekabr 1998), BVF, 
Ümumdünya Rekonstruksiya və İnkişaf Bankı, Avropa Rekonstruksiya və İnkişaf Bankı, 
İslam İnkişaf Bankı, Asiya Bankı və b. 

Milli tərkib 
Qırğızıstan – çoxmillətli ölkədir. Burada 80 millətin və xalqın nümayəndələri 

məskundur. 2009-cu ilin başlanğıcına olan məlumat: qırğızlar – 71%, ruslar – 7,8 %, 
özbəklər – 14,3%, ukraynalılar – 0,4 %, almanlar – 0,2%, tatarlar – 0,6%, qazaxlar – 
0,6%, uyğurlar – 0,9%, dunqanlar – 1,1%, taciklər – 0,9%, azərbaycanlılar və koreyalılar 
– 0,3%, türklər 0,7%, türkmənlər – 0,1%, çeçenlər 0,1%, digər milliyyətlər – 0,7%. 

Şəhər və kənd əhalisi
2009-cu ilin siyahıyaalınmasına isnadən, şəhərlərdə 1 846, 8 min sakin yaşayır. 

Onlardan yarıdan çoxu 100 mindən çox adam yaşayan şəhərlərin payına düşür. Əhalinin 
çox hissəsi (3 571, 5 min) kənd yerlərində məskundur. 

Relyef
Qırğızıstan Tyan-Şan və Pamir-Alay dağlarının əksər hissəsini tutur. Ölkənin 95 % 

sahəsi dəniz səviyyəsindən 1 000 m yuksəklikdə yerləşir. Ölkənin ən hündür ərazisi şərq 
ucqarındadır. Burada Tyan-Şanın ən hündür nöqtələri – Qələbə zirvəsi (7 439 m) və Xan-
Tenqri dağı (6 995 m) ucalır. 
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Ən hündür və geniş silsilələr Kakşaal-Too ölkənin cənub-şərqində, Alay və Türküstan 
silsilələri cənub-qərbində, Talas Ala-Toosu və Qırğız silsilələri şimal-qərbdə və şimalda, 
Küngey Ala-Toosu silsilələri şimal-şərqdədir. Ən ucqar cənub sərhədində Pamirin 
tərkibinə daxil olan Alayarxası silsiləsi ucalır. Burada Qırğızıstanın hündürlüyünə görə 
ikinci zirvəsi – Lenin zirvəsi (7 134 m) yerləşir. Qırğızıstanın ayrı-ayrı bölgələrində iri 
yüksək dağlıq qovşaqları ucalır (Muz-Too, Ak-Şıyrak). Onlar silsilələrin əksəriyyətinin 
suayırıcı hissələri kimi geniş buzlaşma ilə örtülmüşdür. 

İnzibati bölgü 
Qırğızıstanda yeddi vilayət var – Oş, Cəlalabad, Batkən, Çuy, İssık-Kul, Narın, Talas. 
Qırğızıstanın iri şəhərləri
Qırğızıstanın iri şəhərləri – Bişkek və Oşdur. Paytaxtda 846, 5 min nəfər (2010), 

Oşda 259, 1 min nəfər məskundur. Digər şəhərlərdə əhali 70-100 mini aşmır. 

Siyasi partiyalar
10.10.2010 parlament seçkilərində iştirak edən 29 siyasi partiyadan parlamentə 5-i 

keçmişdir – “Ata-Jurt”, Qırğızıstanın Sosial-Demokrat Partiyası (QSDP), “Ar-Namıs”, 
“Respublika” və “Ata Meken”. Qalan partiyalar – “Butun Kırqızstan”, “Ak-Şumkar”, 
“Zamandaş” və b. 5%-lik maneəni dəf edə bilməmişdilər. 

İqtisadiyyat
Qırğızıstan – aqrar-sənaye ölkəsidir. Sənayenin əsas sahələri energetika, əlvan 

metallurgiya, maşınqayırma, yüngül və yeyinti sənayesidir. Ölkə ən müxtəlif faydalı 
qazıntılarla zəngindir. Lakin kəşfiyyat işləri aparılmış yataqlar az miqdarda istismar 
olunur. Faydalı qazıntıların bəzi növləri isə ümumiyyətlə əldə olunmur.

Ənənvi kərpic, kirəmit, əhəng istehsalına son illər yeni sahələr – sement, yığma 
dəmir-beton, üzlük lövhələr, pəncərə şüşəsi istehsalı da əlavə olunur. İri tikinti materialları 
sənayesi müəssisələri – Bişkek və Oş evtikmə kombinatları, Kant sement zavodu və 
Tokmak şüşə zavodudur. 

Ağac emalı və mebel sənayesi meşə ehtiyatlarının məhdudluğu səbəbindən, əsasən, 
gətirilmə xammalla işləyir. Dəyirmi, yaxud xammal oduncaq az həcmdə İssık-Kul və 
Cəlalabad vilayətlərində, müəyyən qədər isə Narın vilayətində hazırlanır.

İqtisadiyyatda aparıcı sahələrdən biri həm ümumi məhsulun həcminə, həm də işçi 
qüvvəsinin sayına görə – yüngül sənayedir. Yüngül sənayenin əsas sahələrinə tekstil, 
tikiş, dəri-ayaqqabı sahələri aiddir. 2002-ci ildə Tokmak şüşə zavodu və müştərək qırğız-
Çin kağız fabriki istismara buraxılmışdır. 

Toxuculuq sənayesi özündə pambığın emalı, barama açılışı, ipək, çətənə-cut, yun, 
pambıq məmulatların istehsalını ehtiva edir. Bu sahələr başlıca olaraq iri şəhərlərdə 
cəmləşmişdir: “Bişkek, Oş, Kara-Suu və Tokmak.

Tikiş sənayesi Bişkekin, Oşun, Cəlalabadın iri tikiş fabriklərində istehsal prosesini 
gerçəkləşdirir. Respublika ərazisində bir çox xırda müəssisələr də fəaliyyətdədir.   

Gön-dəri və ayaqqabı fabriki Bişkekdə yerləşir. Bu sahənin müəssisələri Cəlalabadda, 
Kızıl-Kiydə, Talasda da işləyir. 

Yeyinti sənayesi ölkə iqtisadiyyatının ən qədim sahələrindəndir. Onun müəssisələri 
əsasən yerli bitki və heyvandarlıq məhsulları xammalı ilə işləyir və bütün ölkə ərazisi 
boyu yerləşmişdir. Yeyinti sənayesi 20 sahəyə, yarımqruplarla birgə isə 25-dən artıq 
sahəyə malikdir. Yeyinti sənayesinin yüksək dərəcədə mexanikləşdirilmiş müəssisələri ət, 
süd məhsulları, un, qənd, qənnadı məhsulları, likör-araq məmulatları, tütün məhsulları, 
meyvə-tərəvəz konservləri, şampan şərabı və s. emal edir. Qırğızıstan istehsal olunan 
məhsulun müəyyən hissəsini ixracata göndərir.
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Yerin tərki 
Qırğızıstan bir çox faydalı qazıntılar ehtiyatları ilə zəngin ölkədir. Bu qızıl, gümüş, 

kömür, sürmə, civə və digər əlvan metallardır. 
Bu günə mineral xammal ehtiyatları 60 mlrd-dan 3 trln dollara qədər dəyərləndirilir. 

Onlardan 67% metallardır. 
Sovet dönəmində Qırğızıstanın dağ-mədən sənayesində civənin, sürmənin, neftin, 

qazın, serium və ittrium yarımqrupundan bəzi nadir elementlərin qazıntısı aparıcı yerdə 
idi.

Respublikanın cənubunda kifayət qədər iri həcmdə (ildə 300 min t-a kimi) neft və qaz 
əldə olunur, ölkənin illik tələbatının yarısını ödəyirdi. Cənub regionun itqisadiyyatının və 
əhalinin ehtiyacları bu gün çıxarmanın həcmləri ilə 10-15%-dən çox qane olunmamışdır. 
Lakin investorlar, dəqiq desək, Rusiyanın “Газпром”u cənubda yeni neft və qaz yataqlarının 
axtarışlarını aparır. Onların qiymətləndirməsinə isnadən, yaxın 5 ildə Qırğızıstanda 
neftçıxarmanın 150 min t-a qalxması ehtimalı var. Yerli və əcnəbi ekspertlərin rəyincə, 
respublikanın ərazisində gələcəkdə 11 mln t neftin çıxarılması mümkündür. 

Hələ 20 il əvvəl Qırğızıstanda ildə 4,5 mln t daş və qonur kömür əldə olunurdu. 
Daş kömür yataqları Kokjanqakda, Taşkumırda, Cerqalanda yerləşir. Qonur kömürün 
iri ehtiyatları hələ sovet dövründən istismar olunur və şaxtalar Kızıl-Kiy şəhərinin 
yaxınlığında qazılmışdır. Ən perspektivli yataq isə Kara-Keçədədir. 

Civə ehtiyatları XXI əsrin əvvəlinə qədər Respublikanın cənubundakı Batken 
vilayətində, Haydarkan civə kombinatında istismar olunurdu. Bu metala dünya 
konyunkturasının dəyişikliyi və tələbatın ixtisarı ilə əlaqədar kombinatın profilini qızıl 
və qızıl qəniməti ilə bahəm çıxarılan metallar istehsalçısına döndərmək ideyası yarandı. 
Yaxınlıqdakı Haydarkan yatağındakı civə filizinin konsentratında civədən əlavə qızıl, 
sürmə-flüorit filizləri tapılmışdır. Sovet dövründə Qırğızıstanda istehsal olunan sürmə 
təmizlik və keyfiyyət üzrə dünya etalonu sayılırdı.

Respublikada üç qalay və volfram mənbəyi mövcuddur. Nadir metallar yataqları 
kəşfiyyat edilmişdir (o cümlədən, ən dəyərli ittrium qrupundan olan metallar). 2006-cı 
ildə qazax şirkəti “Sarı-Caz mining” Trudovoye qalay-volfram yatağının iki sahəsinin 
istismarına başlamışdır. Orada ilkin hesablamalara isnadən, 150 min t qalay, 95 min t 
volfram yatır. Bundan əlavə, sahələrin birini Çin şirkəti işlədir. Sərmayəçilərin diqqətini 
berillium və öyrənilmiş yataqlardakı bir sıra nadir elementlər çəkə bilər. 

Qırğızıstanın ərazisində  qızılın əlamətləri olan 2 500 mənbə aşkara çıxarılmışdır, 
lakin sənaye istismarı marağını yalnız onlarla yatağa aid etmək olar. Respublikada qızıl 
ehtiyatlarının ümumi həcmi təxminən 2, 5-3 min t-dur. Ən nəzər-diqqəti cəlb edən və artıq 
kəşfiyyat işlərinə məruz qalmış yataqlar bunlardır: Kumtor (İssık-Kul vilayəti), Ceruy və 
Andaş (Talas), Taldı-Bulak Levoberejnı (Çuy), Bozımçak (Cəlalabad) və b. 

Keçən əsrin 80-ci illərinin ortalarında respublikanın şimalındakı zəngin qızıl filizli 
yatağı Makmalı istismarına başlanmışdı. Lakin indiki zamana karxana ehtiyatları istismar 
olunmuşdur. Hərçənd, dərinliklərdə yaxşı qızıllı laylar yerləşir. Onlarda kəşfiyyat işlərinin 
aparılmasına və əlavə sərmayə qoyuluşuna ehtiyac var.   

Kumtor yatağı respublikada ən iri qızıl filizli və dünyada ən hündür dağlıq yerdə 
yerləşən mənbədir. Bu yataq Ortalıq Tyan-Şanın (İssık-Kul vilayəti) şərqi hissəsində, 
paytaxtdan 350 km uzaqlıqda, dəniz səviyyəsində 4 000 m hündürlükdədır.

Kumtorda qızıl istismarı açıq üsulla 1996-cı ildən qızıl istismarı ilə məşğul olan 
“Centerra Gold İnc.” şirkətinin filialı – Kanada şirkəti “Kumtor Operating Company” 
(KOK) tərəfindən aparılır. Şirkətin səhmləri Toronto fond birjasında CG rəmzi ilə 
dövriyyədədir. “Kumtor Operating Company” (KOK) 1993-cü ildə təsis olunmuşdur və 
“Кумторзолото” layihəsinin operatorudur. Maliyyələşdirmə, istehsal, məhsulun satılması 
üçün məsuliyyət daşıyır. 2004-cü ildə layihənin struktur dəyişikliyindən sonra KOK 
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“Centerra Gold İnc.” şirkətinin struktur yarımşöbəsidir və Qırğızıstanda, Monqolustanda 
qızıl yataqlarının kəşfiyyatı və ABŞ-da geoloji kəşfiyyatla məşğuldur.     

2009-cu il aprelində “Кумтор” layihəsi üzrə imzalanmış müqavilənin şərtlərinə 
əsasən, Qırğızıstan “Centerra Gold İnc.” şirkətinin 33% səhmlərinə malikdir. Respublika 
səhmlərinin paketinin qiyməti 2010-cu il yanvarı tarixində 1 mlrd ABŞ dollarından 
artıqdır.    

Ceruy – respublikada əhəmiyyətinə görə ikinci qızıl yatağıdır. Onun kəşfiyyat və 
təsdiq edilmiş ehtiyatları 1 tona orta 6,3 qr qızıl tərkibli olmaqla 80 t-dur. Ehtimal edilir 
ki, artıq bütün kəşfiyyat aparılmış ehtiyatlar 17-20 il ərzində təxminən ildə 5-6 t əldə 
olunmaqla istismar edilə bilər.    

Qırğızıstanda həmçinin qızıl əldə olunması üzrə yerli müəssisələrin birliyi ASC 
“Кыргызалтын” fəaliyyət göstərir. İşlər Makmal, Terek-Say və Solton-Sarı mədənlərində 
aparılır. Hal-hazırda bu mədənlərin layları dərində yerləşir və qənimətin davamiyyəti 
üçün böyük sərmayələr tələb olunur.  

Dağ-mədən sənayesində potensial investorlar üçün cəlbedici məqsəd respublikanın 
bütün ehtiyatlarının 2\3 cəm olunan xırda və orta qızıl yataqlarıdır. Bunlardan biri Talas 
vilayətindəki Andaş qızıl-mis yatağıdır ki, burada ehtiyat 19,4 t qızıl və 72 min t mis, 
habelə istismarı açıq üsulla mümkün olan 30 t gümüş həcmində qiymətləndirilmişdir.   

Kəmin rayonunda Taldı-Bulak Levoberejnı (respublikanın şimalında Çuy vilayəti) 
perspektivli yatağını Qazaxıstandan investor işlədir və ilk qızılı 2012-ci ilin başlanğıcında 
təhvil verməyə vəd etmişdir. 

2007-ci ildə özbək sərhədinin yaxınlığında, Cəlalabad vilayətində Ala-Bukin 
rayonundakı Bozımçak yatağının həcmi korrektə olunmuşdu. Orada təqribən 30 t qızıl 
və 164 min t mis aşkara çıxarılmışdır. Yataqda hazırlıq işlərini Niderland şirkəti aparır. 
Şirkət texniki-iqtisadi əsaslandırma (TİƏ) hazırlamışdır və infrastruktur yaradır.   

Tikinti materiallarının istehsalı sürətlə inkişaf edir. Zəngin əhəngdaşı, qum, təbii daş, 
giltorpaq ehtiyatları əsasında son illər qırmadaş, qum-çınqıl qarışığı, tikinti qumu, üzlük 
materiallar, bəzək daşı, əhəng istehsalı üzrə yeni-yeni orta və xırda müəssisələr yaradılır.  

Respublikanın ərazisində 4 sement zavodu fəaliyyətdədir, fərqli yerlərdə yeni kiçik 
kərpic zavodları açılır. Cənubda (Kızıl-Kiy şəhəri bölgəsində) yerli xammalla çalışacaq 
iri sement zavodu tikilməkdədir. 

Energetika 
Ölkənin energetikasının inkişafının əsasını hidroenergetika təşkil edir. Qırğızıstan 

su ehtiyatlarına görə MDB ölkələri arasında üçüncü yeri tutur (Rusiya və Tacikistandan 
sonra). Respublikanın hidroenergetik potensialı 142,5 mlrd kVt./saatdır ki, hələ onun 
heç 10%-i istismar olunmamışdır. Respublikanın 80%-dən çox elektrik enerjisi su-
elektrik stansiyalarında istehsal olunur. Onların ən mühüm hissəsi isə Toktoqul SES-inin 
kaskadının payına düşür.

Narın çayının hövzəsi 56, 9 mlrd kVt./saat potensiala malikdir. Bu çayın və qollarının 
üzərində 30 mlrd kVt./saat elektroenerji istehsal həcmli 22 SES tikmək mümkündür. Hal-
hazırda Narın çayının orta və yuxarı axarında ümumi gücü 5 850 mln kVt./saat olan SES-
lərin qurulması ilə su ehtiyatlarının istismarı perspektivlidir. 

Müasir energetikanın yaranışı 1950-ci illərin sonunda Aşağı Narın SES-inin kaskadı 
ilə başlanmışdır. Növbə ilə Uç-Korqon, Toktoqul, Kürp-Say, Taş-Kumır, Şamaldı-Say, 
həmçinin Narının orta axarında At-Başın SES-ləri istismara buraxıldı. SES-in şəlaləsinin 
ümumi gücünün həcmi 3 mln kVt-dır. Eyni zamanda iri istilik elektrik stansiyaları da inşa 
olundu – Frunze (hazırda Bişkek), Oş, Kara-Baltin, Mayluu-Suuy İES-ləri. Respublika 
elektroenerji ilə özünü tamamən təmin etməyi bacarmışdır, həmçinin elektroenerjini 
qonşu Özbəkistana və Qazaxıstana da göndərir. 
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Kənd təsərrüfatı
Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın aparıcı qollarından biri olaraq qalmaqdadır. Burada 

ümumi daxili istehsalatın təqribən 40 % istehsal olunur və respublikanın əmək qabiliyyətli 
sakinlərinin yarısından çoxu məşğuldur. Kənd təsərrüfatı sahələri təxminən 10,5 mln ha 
(1985) təşkil edir ki, onlardan əkin yeri 1,3 mln ha, otlaqlar isə 8,5 mln ha-dır. 

Heyvandarlıq kənd təsərrüfatının özülüdür. Əsas etibarilə zərifyunlu və yarımzərifyunlu 
qoyunçuluq nəzərə çarpır (təqribən 4 mln baş). Heyvandarlıq kompleksinin ikinci aparıcı 
qüvvəsi ətçilik-südçülüklə məşğul maldarlıqdır. Heyvandarlığın inkişafına geniş dağlıq 
örüşlər və tarixən yerli sakinlərin oturuşmuş vərdişləri şərait yaradır. Heyvandarlığın 
ənənəvi sahəsi isə ət və kumıs verən ilxılı atçılıqdır (təxminən 450 min baş). İnkişafı 
üçün çox vəsait tələb etməyən Tibet öküzünün (yak) yetişdirilməsi ölkənin yüksək dağlıq 
ərazilərində qazanclı sahədir. Həmçinin donuzçuluq da geniş yayılmaqdadır, Fərqanəətrafı 
regionlarda isə ipəkçilik vüsət tapmışdır.

Əkinçilikdə geniş yer texniki bitkilərin becərilməsi verilir. Son illər ərzində taxıl 
əkinində nəzərəçarpan nailiyyətlər qazanılmışdır. Qırğızıstan üçün tərəvəzçilik, bağçılıq, 
üzümçülük də ənənəvi sahələrdir. Heyvandarlığın ehtiyacı üçün yem bitkiləri yetişdirilir.

Orta Asiya şəraitində intensiz əkinçilik suvarmasız mümkünat xaricindədir. Suvarılan 
torpağın sahəsi 1 mln ha-dan artıqdır. Suvarılan zəmilərdə səpinin 60% yetişdirilir. 
Texniki bitkilər (pambıq, şəkər çuğunduru, tütün), tərəvəzlər, bağçılıq bitkiləri yalnız 
suvarlma yolu ilə becərilir. Taxıl səpinlərində dəmyə üsulu da tətbiq olunur – zəmilər 
qismən suvarılır. 

Avtomobil nəqliyyatı 
Qırğızıstanın mürəkkəb dağ relyefi şəraitində daxili əlaqələrində avtomobil nəqliyyatı 

birinci yer tutur. Bütün daşımaların 97%-dən çoxu onun payına düşür (2000). Avtomobil 
yollarının ümumi uzunluğu 20 min ki-dir ki, onların 90% möhkəm örtüklüdür. Oş-Bişkek 
avtotrasının, Cəlalabad yolunun yenidən qurulma prosesi gedir. Respublika avtomobil 
yolları ilə bütün həmsərhəd dövlətlərlə əlaqə saxlayır. 

Dəmir yolu
Dəmir qolu nəqliyyatı yalnız Çuy vadisində və Fərqanəyanında inkişaf etmişdir. 

Onun rolu dövlətlərarası iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsidir. Dəmir yolunun 
ümumi uzunluğu təqribən 400 km-dir. Ən gərgin dəmir yolu kəsiyi Luqovaya-Bişkek 
arasındakıdır.  

Su nəqliyyatı 
Su nəqliyyatı yalnız İssık-Kulyanı bölgələrdə xidmət edir. Əsas yol Balıkçı-Pristan-

Karakol marşrutu ilə keçir. Bu yolla, əsasən, yük daşınması həyata keçirilir. 

Aviasiya nəqliyyatı
Dağlıq relyef şəraitində aviasiya mühüm yer tutur. Hava yolları Qırğızıstanın 

paytaxtından demək olar ki, bütün vilayət və bölgə mərkəzlərinə işləyərək şəhərlər 
arasında əlaqə saxlayır. Avianəqliyyat kənd və meşə təsərrüfatına, səhiyyəyə böyük kömək 
göstərir. Ekspertlərin hesablamalarına əsasən, Avropadan Asiyanın bəzi ölkələrinə hava 
yolu Qırğızıstandan keçməklə 1,0-1,5 min km qısadır ki, bu da yolun ümumi uzunluğunu 
10-15% azaldır. “Manas” hava limanı saatda 1 700 sərnişini buraxmağa qabildir. 
Respublikadaxili 8, MDB-yə 13 marşrut üzrə, həmçinin beynəlxalq hava yolları ilə 
Hannoverə, Dehliyə, Karaçiyə, İstambula, Urumçiyə, Frankfurt-Mayna, Kuala-Lumpura, 
Şarcaya müntəzəm reyslər həyata keçirilir.   
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Boru-kəmər nəqliyyatı
Boru-kəmər nəqliyyatı Buxara-Daşkənd-Bişkek və Mayli-Suu-Cəlalabad-Oş qaz 

kəməri üzrə açılmışdır. Neft kəmərləri Fərqanəyanında salınmışdır və neft yataqlarını 
birləşdirməklə yerli əhəmiyyət kəsb edir. 

Xarici əlaqələr
Qırğız Respublikası iqtisadi cəhətdən Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Özbəkistan, 

Tacikistanla sıx əlaqəlidir. Son illər Koreya, Türkiyə, Kanada, Yaponiya, ABŞ və b. 
ölkələrlə geniş əlaqələr qurulur. Bu gün Qırğızıstan 91 dünya ölkəsi ilə ticarət əlaqələrində 
bulunur. MDB-dən Qırğızıstana qara metallar, müxtəlif maşınlar və avadanlıq, yanacaq, 
meşə materialları və s. idxal olunur. Uzaq xaricdən ölkəyə müasir texnologiyalar, 
kompüter avadanlığı, yüksək səviyyəli məişət texnikası, avtomobillər və s. gətirilir. 

Qırğızıstandan xaricə yüksək keyfiyyətli sürmə (antimon) və civə, zərif yun, maşınlar, 
fiziki cihazlar, yüngül və yeyinti sənayesi məhsulları göndərilir. 

Şəxsi hüquqlar və azadlıqlar
Qırğız Respublikasında insanın əsas hüquqları və azadlıqları ümumi beynəlxalq 

hüququn qəbul olunmuş prinsipləri və normalarına, insan hüquqları məsələlərinə dair 
dövlətlərarası sazişlər və razılaşmalara uyğun surətdə tanınır və təmin olunur. Bu normalar 
və sazişlər Qırğızıstan Respublikası tərəfindən ratifikasiya olunmuşdur. Respublika 
Konstitusiyası müəyyən edir ki, insanın əsas hüquq və azadlıqları hər kəsə doğuluşdan 
məxsusdur. Onlar qanun tərəfindən mütləq, heç kəsin məhrum etməyə ixtiyarı olmadığı, 
kimliyindən asılı olmayaraq hər hansı şəxs tərəfindən pozulduqları təqdirdə, qanun və 
məhkəmə tərəfindən müdafiə edilərək, tanınır.      

Qırğızıstanda qanun qarşısında hamı eynidir. Heç kəs hər hansı ayrı-seçkiliyə, cinsinə, 
irqinə, milliyyətinə, dilinə, dininə, siyasi və dini fikirlərinə görə, şəxsi, yaxud ictimai 
xarakterli digər səbəblərə və şəraitə görə hüquqlarının və azadlıqlarının pozulmasına 
məruz qala bilməz.  

Bu zaman Qırğız Respublikasının hüquq və azadlıqları fəaldır: onlar qanunların 
mənasını, məzmununu, tətbiqini müəyyənləşdirir, qanunverici, icraedici hakimiyyətlərin, 
yerli özünüidarənin qarşısına vəzifələr qoyur və ədalət məhkəməsi tərəfindən təmin 
olunur. 

Qırğız Respublikasının vətəndaşının hüquq və azadlıqları onun vəzifələri ilə ayrılmaz 
şəkildə bağlıdır. Onların yerinə yetirilməsi isə şəxsi və dövlət maraqlarının təminatı 
naminədir. Qırğızıstan Respublikasının vətəndaşının hüquq və vəzifələri Konstitusiyanın 
xüsusi şöbəsində bəyan olunmuşdur. Orada müəyyən edilir ki, Qırğızıstan Respublikasının 
vətəndaşlarına, onların birliklərinə Qırğız Respublikasının Konstitusiyası və qanunları 
tərəfindən qadağa qoyulmuş, yaxud məhdudlaşdırılmış hərəkət və fəaliyyətdən savayı 
hər cür hərəkət və fəaliyyətə icazə verilir. Bu zaman vətəndaşların hüquq və vəzifələri 
haqqında Qırğızıstan Respublikasının qanunları bütün vətəndaşlara eyni dərəcədə tətbiq 
olunmalı və onların heç birinə Konstitusiya və qanunlar tərəfindən vətəndaşların sosial 
müdafiəsi üçün nəzərdə tutulmuşlardan savayı üstünlük, yaxud imtiyaz yaratmamalıdır.   

KİV
KİV-in sayı durmadan artır. Ümumi saydan (təqribən 500) təxminən yarısı qırğız, 

45% rus dilində nəşr olunur.  Bundan əlavə, Qırğızıstanda özbək, alman, türk, dunqan, 
uyğur, ingilis və s. dillərdə qəzetlər dərc olunur. Ən çox tiraj “Вечерний Бишкек”, 
“Суперинфо”, “Дело№”, “КТР-Обо”, “Асман пресс”, “Агым” qəzetlərinə mənsubdur. 
Habelə КТР, НТС, 5 канал, “Пирамида”, НБТ kimi iri teleradioşirkətlər fəaliyyət 
göstərir. Söz azadlığı kifayət dərəcədə qüvvədə olan qanunvericiliklə təmin edilmişdir. 
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Söz azadlığı dövlət müstəqilliyi və suverenitet, ictimai rəydə inhisarçılığın dağıdılması 
və bu rəyin ideologiyadan kənarlaşdırılması uğrunda mübarizədən doğub vüsət tapmışdır. 
Bu yolda mühüm addım mətbuatın senzurasına qadağa qoyan “Kütləvi informasiyalar 
vasitəsi haqqında Qanun” oldu.   

Təhsil
Təhsilin və elmin islahatı dövlətin birinci dərəcəli vəzifələrindəndir. Bu istoqamətdə 

atılan ilk addım “Təhsil haqqında qanun”un konsepsiyasının yaradılması və qəbuludur. 
Respublikada çoxpilləli təhsil sistemi yaradılmışdır. Respublikada 44 dövlət və özəl ali 
məktəblərdə 100-dən artıq ixtisas üzrə mütəxəssislərin hazırlanması gerçəkləşdirilir. 
Baza ali təhsili, 13 ixtisas, 16 magistr hazırlanması standartları üzrə 10 istiqamətdə dövlət 
təhsil standartı işlənib tətbiq olunmuşdur. Bir çox qırğızıstanlılar ali təhsili Rusiyada, 
ABŞ-da, Türkiyədə, Çində, Almaniyada, Fransada və Yaponiyada təhsil alırlar. Yalnız 
“XXI əsrin kadrları” proqramı üzrə xaricdə 2 mindən artıq gənc oxuyur.  

Ölkə fəxr edə bilər ki, müstəqillik illərində yeni təhsil ocaqları açılmışdır: Qırğız-
Rusiya (Slavyan) Universiteti, Qırğızıstanda Amerika unversiteti, Qırğız-Türkiyə 
universiteti, Qırğız-Özbək Universiteti. Prezident tərəfindən bu işə böyük yardım 
göstərilir – istedadlı uşaqlar və aztəminatlı ailələrin övladları üçün “Jetkinçek” təqaüdü, 
habelə əlaçı-tələbələr üçün “Umut” təqaüdü təsis olunmuşdur.  

Mədəniyyət  
Son yarım əsr ərzində Qırğızıstan xalqı təhsil və mədəniyyətin inkişafında misli 

görünməmiş yüksəkliklərə çatmış, dünya mədəniyyətinin nailiyyətlərinə qoşulmuşdur. 
Radikal sosial-iqtisadi dəyişikliklərin dövründə mədəniyyət  sahəsində dövlət siyasətinin 
əsas vəzifəsi Qırğızıstan xalqlarının zəngin mədəni irsinin qorunub saxlanması, 
respublikanın mədəni həyatının əvvəllər yaradılmış institutlar sisteminin təşəkkülüdür. 
Gənc istedadlara dayaq üçün prezident təqaüdü “Prelüd” təsis olunmuşdur. Bir çox 
təqaüdçülər bu gün Rusiyanın və İtaliyanın ən yaxşı mədəni mərkəzlərində təhsil alırlar. 

Qırğızıstanda 14 dövlət teatrı, 3 filarmoniya, 2 ali, 8 orta ixtisas və 84 uşaq musiqi 
müəssisələri, 1 024 kitabxana, 32 muzey, 8 mədəniyyət parkı, xalq yaradıcılığı mərkəzi, 
sirk və 515 klub müəssisəsi fəaliyyətdədir.   

Səhiyyə
Respublikada, özündə xəstəxanaları, poliklinikaları, tibbi mərkəzlərini, feldşer-mama 

məntəqələrini və ambulator müəssisələri ehtiva edən inkişaf etmiş təbabət müəssisələri 
sistemi mövcuddur. İxtisaslaşdırılmış tibb müəssisələri və tibb-tədqiqat institutları 
fəaliyyət göstərir. Həkimlərin sayı 14 251 nəfər, orta  tibbi heyət 37 568 nəfər təşkil edir. 
Bəzi alim-həkimlərin və çalışan həkimlərin adları Qırğızıstanın hüdudlarından uzaqda 
tanınır. Qırğızıstan Respublikası 2000-ci ilə qədər əhalinin sağlamlığının qorunması 
vəzifələrini işləyərək onun əsasında “Sağlam millət” dövlət proqramını təsdiqləmişdir. 
Qırğızıstan Respublikasının orta ömür həddi 67,9 ildir. 

Tam sürətlə 1996-2006-cı illər “Manas” Milli proqramının gerçəkləşdirilməsi gedir. 
Bu proqram Qırğızıstan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən PROON, Ümumdünya 
Sağlamlıq Təşkilatı, DANİDA və Ümumdünya Bankının köməyi və məsləhətçilərinin 
yardımı ilə işlənib hazırlanmışdır. 

Din
Qırğızıstanda etiqad, mənəvi və kult inancları azaddır və bu, konstitusion qanunla 

möhkəm təmin olunmuşdur. Hal-hazırda 1 200 məscid, 40 məbəd, protestant məsihi 
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istiqamətində 150-dən artıq dua evi fəaliyyət göstərir. Yalnız son 5 il ərzində onlarla dini 
təhsil müəssisələri, o cümlədən Bişkek və Tokmak şəhərlərində islam institutları, Bibliya 
kolleci “İpək yolu”, Oş Dövlət Universitetində teoloji fakültə və onlarla orta islam təhsili 
mədrəsələri açılmışdır. Yüzlərlə gənc oğlan və qız Misirin, Saudiyyə Ərəbistanının və 
digər ölkələrin dini mərkəzlərində təhsil alır.  

Elm
Qırğızıstan Respublikası Milli Elmi Akademiyasında 1 810 işçi çalışır. Onlardan 855 

nəfər elmi işçi, o cümlədən, 154 elmlər doktoru və 309 elmlər namizədidir. QR MEA 
üzvlərinin arasında 40 akademik, 54 müxbir üzv var.   

2008-ci ildə QR MEA-nın elmi müəssisələri 53 layihə üzrə elmi tədqiqatlar aparmışlar 
ki, bunların maliyyələşdidirlməsinə büdcədən 120, 842 mln som ayrılmışdır. Beynəlxalq 
elmi fondların 1, 035 mln ABŞ dollar məbləğində 71 qrantı üzrə elmi axtarışlar aparılmışdır. 

2008-ci ildə QR MEA alimləri tərəfindən 1 090 elmi iş, o cümlədən, 795 məqalə, 
178 tezis məruzə, 44 monoqrafiya, 34 dərslik və dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur. 16 
rəqabətqabiliyətli texniki məsələ patentləşdirilmiş, 10 ixtiraya ərizə qəbul olunmuş, 
patentlərin təqdimatına 2 müsbət rəy alınmışdır.

2008-ci ildə “İlim” nəşriyyatı tərəfindən 33 adlı ümumi 551 çap vərəq həcmli elmi 
ədəbiyyatı dərc olunmuşdur ki, onlardan 71% akademik müəssisələrin nəşrləridir. 
QR MEA-nın 269 əməkdaşı – onlardan 82 elmlər doktoru və 135 elmlər namizədi ali 
məktəblərdə mühazirə oxumuş və təcrübi dərslər aparmışlar. 

2008-ci ildə QR MEA-nın aspiranturasında 205 nəfər təhsil almışdır ki, onlardan 
59-u əyani, 146-sı qiyabi oxumuşlar. 89 (onlardan 68 nəfər ali məktəblər üçün) elmlər 
namizədi və 20 (onlardan 17 nəfəri ali məktəblər üçün) hazırlanmışdır. 23 beynəlxalq 
iştiraklı konfrans və seminar keçirilmişdir. Şöbələrin institutlarına 21 ölkədən 138 əcnəbi 
alim baş çəkmişdir. Yaxın və uzaq xaricdə elmi-tədqiqat müəssisələri ilə elmi əməkdaşlıq 
barədə 20 müqavilə bağlanmışdır. Mərkəzi Milli Kitabxananın fonduna 5 533 nüsxə 
ədəbiyyat daxil olmuşdur ki, onlardan 1 828 ədədi xarici dildədir. Dünyanın 15 ölkəsində 
35 təşkilatla kitab mübadiləsi aparılmışdır ki, bu işin nəticəsində 93 kitab və 2 024 dərgi 
alınmışdır. 

İdman 
2000-ci ilin ən mühüm idman hadisəsi Qırğızıstan Respublikasının idmançılarının 

Sidney XXVII Olimpiya oyunlarında iştirakı olmuşdur. Milli yığma komandanın 
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heyəti 51 idmançıdan ibarət olmuşdur ki, onlar da 10 idman növündə çıxış etmişlər. 
Respublikanın bədən tərbiyəsi və idmanında Qırğızıstan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu 
əvəzedilməz rol oynayır. İnstitutda təqribən 400 əməkdaş çalışır. Hal-hazırda keçmiş 
ənənəvi federasiyalarla yanaşı “Kok-Boru”, “Toquz korqool”, “Kureş” kimi federasiyalar 
işləyir. 10 milli idman növü üzrə idman fəxri adları təyin olunmuşdur. Onları arasında “At 
çabış”, “Oodarış”, “Ordo”, “Jorqo salış”, “Tıyın enmey”, “Upay”, “Kulatuu” kimi adları 
sadalamaq olar. 

Sağlamlığın bərpası resursları
Sağlamlığın bərpası resursları əlverişli iqlimi ilə bahəm ölkənin əhəmiyyətli sosial-

iqtisadi potensialını təşkil edir. Diyar müalicəvi palçıqlarla, yeraltı mineral sularla 
zəngindir. Qırğızıstanda tərkibinə və xüsusiyyətlərinə görə 80-dan artıq fərqli mineral su 
və təxminən 20 müalicəvi palçıq yataqlarının kəşfiyyatı aparılmışdır. Bu ehtiyatların yarısı 
İssık-Kul hövzəsinə aid edilir. İssık-Kul gölünün suyunun özü də balneoloji əhəmiyyət 
kəsb edir. İssık-Kul kurort zonasında əksəriyyəti şöhrəti ölkənin hüdudlarından kənara 
çıxmış kurortlar yerləşir. Respublikanın digər kurortları Cəlalabadda, Ceto-Oquzda, Isık-
Atada, Arslanbobda və digər məkanlarda fəaliyyət göstərir. Turizm və alpinizm geniş 
yayılmışdır. 

Turizm 
Respublikanın ərazisinin 90% artığı dəniz səviyyəsindən 1 000 m yüksəklikdədir. 

Himalaydan və Pamirdən sonra dünyanın ən yüksək zirvələri Qırğızıstanda yerləşir; 
dəniz səviyyəsindən 7 439 m hündür Qələbə zirvəsi və dəniz səviyyəsindən 7 134 m 
uca Lenin zirvəsi. Ən uzun buzlaqlardan biri “Enilçek” dünya miqyaslı görməli yerdir. 
Qırğız torpağında 2 000-dən artıq hündürlük gölü var. İssık-Kul qırğız dilində “isti 
göl” deməkdir. Göl heç vaxt donmur və çimmək mövsümü bəzən noyabr ayına qədər 
uzanır, suyun temperaturu yayda 24`, qışda +4`-yə çatır. İssık-Kul bölgəsində bu 
gün 7 075 yerlik 121 sanatori və istirahət ocağı (kurort, pansionat, turist bazası və s.) 
fəaliyyət göstərir. Təbii görməli yerlərdən savayı diyar Böyük İpək Yolunun üzərində 
yerləşən tarixi-memarlıq abidələri ilə zəngindir. Axeoloji “Süleyman-Too” muzeyi, 
“Buran” qülləsi, Üzgən memarlıq kompleksi, Şah-Fazil türbəsi, Taş-Rabat karvansarayı, 
Saymalı-Taş dərəsinin qayaüstü rəsmləri, Manas gümbəzi və s. abidələr heç kəsi biganə 
qoymayacaq. Respublika 1993-cü ildən Ümumdünya Turist Təşkilatının həqiqi üzvüdür. 
Turist firmalarının sayı artır: 250-dən artıq şirkətdə təqribən 200 min iş yeri açılmışdır. 
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Qırğız tayfa başçılarının, xanlarının və 
amirlərinin hakimiyyət dövrləri

B.e.ə. IVəsr. Ulus xan

B.e.ə. III əsr. Моde – Şanyuy (Маоdun-Şanyuy) 
xunnu birləşməsində.

B.e. III əsri. Аkboto Аrstan хаn

IV əsr.  Qubad bahadır

VII sər. Keşik biy
  Qol Jasak biy
  Umay biy 

620-648-ci illər     İşbara Ajan

660-670-ci illər  Top Apa İçreki 

680-711-ci illər Barsbəy xan (Inançu Alp 
Bilgə)

718-ci il  Qutluq Bilgə xaqan

730-750-ci illər Qalaç xan

VIII əsr  Narboto Аrsatn хаn

818-842-ci illər Аvа хаn (Yağlaxar хаn)

1205-ci il  Irıs inal (Rısdarkan)

1218-ci il  Kоlup хаn
   Маmık хаn
   Таybukа хаn          
                       
XIII əsr  Jankoroz 
   Аlım Аrstan хаn 

XIV əsr  Dоmbul biy
   Мurаtаy
   Dolon biy
   Bayqara biy
   Jambı biy

XV əsr   Таqаy biy

XV-XVI əsrlər  Əhməd хаn (Аlаçа хаn, 
cənubi qırğızların amiri)
   Sultan-Хəlil-Sultan  
   Taqay biy

XVI əsr  М ə h ə m m ə d - q ı r ğ ı z 
(Qırğızıstanın şimal hissəsi)
   Ərəşə хаn 
   Boqorston
   Əştək

XVII əsr  Тəyiş хаn 
   Koçebay bəy (Sibir 
qırğızlarının ərazisində)
   İrənak İşey uulu (Sibir 
qırğızlarının xanı)
   Qoysarı biy (Çon bağış 
tayfasından, Qaşğar hökmdarı)

XVIII əsr   Qubad biy (Qubad mırza, 
içkilik qəbiləsinin hökmdarı, sərkərdə) 
   Аjı biy (Hacı biy, cənub 
qırğızlarının adıginə içkilik qırğızlarının          
amiri)
   Аtakə bahadır (Tınay biy 
uullu) (Çuy vadisinin Sarıbağış tayfasından 
hökmdar)

XVIII-XIX əsrlər   Оrmonxan Nıyazbəy 
uulu (şimal qırğızlarının Sarıbağış qəbiləsinin 
hökmdarı)
   Jantay xan  (Jantay 
Qarabəy uulu, Sarıbağış tayfasının manapı – 
Kəmin hökmranı)

XIX əsr   Janqaraç Əşkojo uulu 
(Solto tayfasının Çuy və Talas qırğızlarının 
hökmranı)
   Borombay Bəymurad uulu 
(Buqu qəbiləsinin başçısı )
   Тurdumamat Toymat uulu 
(Çerik tayfasının başçısı)
 
XIX-XX əsrlər Аlımbəy datka (Аlımbəy 
pərvanəçi, Alay qırğızlarının amiri).
   Kurmanjan datka 
(Kurmanjan Маnatbay qızı, Alay qırğızlarının 
hökmdarı)
   Şabdan Jantay uulu 
(Sarıbağış tayfasının başçısı)
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1923-24-cü illər İmanalı Aydarbəyov, Qara 
Qırğız Muxtar Vilayətinin İnqilab Komitəsinin 
sədri

1927-37-ci illər Аbdıqədir Оrozbəyov, 
Qırğız MSSR MSK-nın sədri

1927-33-cü illər     Jusup Abdırəhmanov, 
Qırğız MSSR Xalq Komissarları Sovetinin 
Sədri

1924-25-ci illər      Kamenski (EİDİS) Мixail 
Davidoviç RKP (b) Qırğız Vilayət Komitəsinin 
Birinci Katibi

1925-27-ci illər  Uzyukov Nikolay 
Anisimoviç VKP (b) vilayət komitəsinin birinci 
katibi 

1927-29-cu illər   Şubrikov Vladimir 
Petroviç, Qırğızıstan VKP (b) vilayət komitəsinin 
məsul katibi

1929-30-cu illər   Kulkov  Мixail 
Маksimoviç, Qırğız VKP (b) vilayət komitəsinin 
məsul katibi 

1930-33-cü illər   Şaxray Aleksandr 
Osipoviç, Qırğız VKP (b) vilayət komitəsinin 
birinci katibi 

1933-37-ci illər   Belotski Моris Lvoviç, 
Qırğız VKP (b) vilayət komitəsinin birinci katibi 

1933-37-ci illər İsakeyev Bayalı 
Dıykanbayeviç, Qırğızıstan SSR-in Xalq 
Komissarları Sovetinin (XKS) sədri.

1937-38-ci illər Аmmosov Maksim 
Kiroviç, Qırğızıstan PK KP (b) birinci katibi 

1937-39-ci illər Vaqov Aleksey Vlasoviç, 
Qırğızıstan KP MK(b) ÜKP (b) Vilayət 
Komitəsinin Birinci katibi

1937-40-cı illər Boqolyubov Nikolay 
Semyonoviç, Qırğızıstan MK KP (b) Birinci 
katibi

1945-78-c illər  Qulatov Torobay, 
Qırğızıstan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
sədri

1950-61-ci illər   Rəzzaqov İshaq Rəzzaqov, 
Qırğızıstan KP MK birinci katibi
 
1961-85-ci illər       Usubəliyev Тurdakun, 
Qırğızıstan KP MK birinci katibi

1985-90-cı illər  Маsaliyev Absamat 
Masaliyeviç, Qırğızıstan Respublikası KP MK 
birinci katibi, Qırğızıstan SSR Ali Sovetinin 
Rəyasət Heyətinin sədri 

1990-2005-ci illər Аkayev Əsgər Аkayeviç, 
Qırğız Respublikasının Prezidenti

2005-2010-cu illər    Bakiyev Kurmanbəy 
Saliyeviç, Qırğız Respublikasının Prezidenti.

2010-cu il  Оtunbayeva Roza 
İsakovna, Qırğız Respublikasının Prezidenti.

2010-2011-ci illər  Аtambayev Almazbəy 
Şarşenoviç, Qırğız Respublikasının Prezidenti

P.S. XIX əsrə qədər xanların adları və hökmranlıq vaxtları tarixi və runa 
yazılarına istinadən və sanjırala görə verilmişdir.

İMANƏLİYEV KANIBƏY KAPAŞOVİÇ – kitabın müəllifi. 47 yaşı var. 
Peşəsi – jurnalist, politoloq, siyasi elmlər doktoru. Respublika Joqorku 
Keneşinin II, III, V, VI çağırışlarının deputatı. Evlidir,  dörd övladı var.
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