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Giriş

Çingiz Törökul oğlu Aytmatov 2008-ci ildə özünün, sonra-
dan məlum olduğu kimi, vida romanını yazıb dünyasını dəyişdi. 
Hərçənd, romanın adında – “Dağlar düşəndə” – sətiraltı eyhamlar 
və bəzi gələcəyi görmə bacarığı hiss edilirdi.  Yazıçının dünyanı 
dərk etməyində dərin faciəvilik lap ilk yazılarında nəzərə çarpırdı, 
amma sonuncu romana məxsus bəşəri kədəri, aciz çarəsizliyi heç 
bir əsərində yox idi. “Dağlar düşəndə” – sanki Qiyamət gününün 
obrazı, Aytmatovsayağı Pompeyin son gecəsidir.  Yenidən onun 
yaradıcılığında ara-sıra gözə dəyən  durnalar mövzusu peyda olur, 
onların dünya səması altında, ya da Sent Ekzüperi demişkən, İnsan 
Planetinin başına dolanması, dövrəsi təsvir olunur. Ümumilikdə, bu 
kitab həm həyata vida, həm də sənətkarın ona ayrılan müddətdə ye-
tdiyi, dərk etdiyi, ürəyindən süzdüyü hislərin məcmusunu özündə 
ehtiva edir.

Amma onun dünyadan gedişində həqiqətən də qlobal simvol 
vardı: Çingiz Aytmatovla birlikdə bütöv bir dövr bitdi. Sanki canı 
canından olan, sərtliyinə baxmayaraq doğma saydığı, özünə ata 
bildiyi, orqanik intellektual yetirməsi olduğu Sovet İmperiyasının 
dövrü bitdi. O, yazıçılıq şöhrətinin ən yüksək məqamına çatdığı 
illərdə, bu böyük, çoxmillətli dövlətin tacında iri bir mirvari, rəsmi 
qürur mənbəyi, milli, sosial – mədəni siyasətinin canlı təzahürü kimi 
qəbul edilirdi. 

Məlumdur ki, Aytmatov 19-cu əsrin səyyahlarının və etnoqra-
fl arının sosial – iqtisadi  inkişafdan geri qalmış hesab etdiyi, köçəri 
həyat sürən, azsaylı Orta Asiya xalqının nümayəndəsi idi. Bu, doğ-
ru qənaət idi. Biz qırğızlar Altaydan Cənubi Sibirə köçürüləndə, bir 
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neçə yüz il ucsuz – bucaqsız tarixin kənarında dolanmışıq. Amma 
Sovet hakimiyyəti dövründə xalqımız dəyişərək, sosial həyatda, 
mədəniyyət və elm sahəsində böyük  sıçrayış etdi. Bunu bir növ 
dirçəliş, özünəməxsus milli renesans adlandırmaq olar.  Aytmatovun 
varlığı isə bu inkişafın ən böyük zəfəri oldu. 

Parçalanmış imperiyanın oğlu barədə tənqidçilərin nə deməyindən 
asılı olmayaraq, həqiqət bundan ibarətdir ki, onu şəxsiyyət və yazıçı 
kimi formalaşdıran bütün eniş – yoxuşları, dramları,  faiciələri ilə 
onun qəribə taleyində, şəxsi və ailə həyatında, təbii ki, yaradıcılığın-
da əks olunan məhz Sovet epoxasıdır. Məhz  Aytmatov unudulmaz 
dövrün həm işıqlı cazibəsini, həm yanlışlarını, nəhayət, 1980-ci 
illərin sonuna doğru qürub çağını öz romanlarında, povestlərində, 
hekayələrində  yarada bilib. Sovet İttifaqı adlanan böyük imperi-
yanın süqutu... 

Çingiz Aytmatov həmişə Qırğızıstanı öz ana vətəni, ata yurdu 
bilib. Bu, onun ədəbi məhəbbəti və bitməyən ağrısı olub. Amma 
vətəni qədər Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Orta Asiyanın digər 
dövlətləri və son illərdə ilahiləşdirdiyi  Türkiyə də ona eyni dərəcədə 
doğma idi. Aytmatov Avropada, xüsusən, Almanyada kifayət qədər 
tanınırdı, elə onun özü mədəni bağlarına, əxlaqına görə əsl avropalı 
idi. Daha dəqiq desək, avrasiyalı. 

Aytmatov – iki dilə, həm qırğız, yəni türk, həm də rus dilinə  eyni 
səviyyyədə mükəmməl qaydada hakim idi. Qatı milli ruha malik olan 
yazıçıya dünyavilik hissi də məlum idi. Ona görə də, Uzaq Şərqdən 
Avropya qədər planetimizin müxtəlif guşələrində o, doğma biri kimi 
qəbul edilib və edilir. Çində Aytmatov ən çox nəşr edilən xarici  
müəlliflərdən biri idi. Onun yazıçı dilinin universallığı, məşhur “pan-
monqolizm”i – ədəbi yaradıcılığının ən parlaq nümunələrindəndir. 
Rusdilli yazıçı kimi o, bu dildə oxuyub yazan insanlara yaxın olduğu 
qədər, türkdilli yazıçı kimi də bu milli mədəniyyətə sahib olan areal-
da onlarla xalqın ümumi qürur mənbəyi olub.

 Bundan sonra yeni çağ başladı – postsovet dövrü, beləliklə, hər 
şey köklü dəyişməyə başladı. Təbii ki, bu yeniliklər Çingiz Ayt-
matova da təsir elədi, ilk olaraq da yazıçı Aytmatova. Daha dəqiq 
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desək, onu ideal bilən, müxtəlif ölkə və şəhərlərdə onilliklərlə ona 
sadiq olan oxucu auditoriyası məhdudlaşdı. Milyon tirajlarla nəşr 
edilən “Cəmilə”, “Ağ gəmi” əsərlərinin müəllifi, “Gün var əsrə 
bərabər”, “Qiyamət” və digər romanlarını qələmə alan yazıçı oxuc-
ularını itirməyə başladı, halbuki, yaxın vaxtlara qədər bu ad – legion 
sayılırdı. İndi onları fərqli sərhədlər, yazıçının zəhləsi gedən və açıq 
– aşkar nifrətini biruzə verdiyi blokpostlar ayırırdı.  Aytmatovun 
illüziyası yox idi – o, sistemin yaralarını dəqiq görür, ona görə də, 
sadəcə dəstkləməklə  kifayətlənməyib, Qarbaçovun islahatlarının 
fəal tərəfdarı oldu. Amma o, Sovet İttifaqının dağılacağını gözləmir-
di, buna səsləmirdi. Gözünün qabağında parçalanan ölkəni görəndə, 
yazıçı bir müddət özünə qapandı və susdu. 

Gənc yaşlarından ictimai fəal olan Aytmatov üçün bunu qəbul 
eləmək asan deyildi.  O, sözün əsl mənasında müstəqil ölkələr – 
dövlətlər  arasında qalmışdı. Öz balaca ölkəsinin Avropada təmsil 
edən Qırğızıstanlı diplomat, Brüsseldə yaşayır, tez – tez Moskvaya 
səfər edir, Alma – Ata və Astanada, İstanbulda, Bakıda olurdu. İstər 
– istəməz böyük ölkəsinin, İttifaqının artıq olmadığını dərk etməli 
olurdu. Həm də, bayaq dediyimiz, əvvəllər sahib olduğu həmin oxu-
cu auditoriyasının  yoxluğunu qəbul eləmək də asan deyildi. Deməli, 
ittifaqla birlikdə dünya vətəndaşı, onu tanıyan, təkrar – təkrar oxuy-
an, istedadına pərəstiş edən oxucu kütləsi, hər kəsə aid olan yazıçının 
özü də yoxa çıxırdı?

Çingiz Aytmatov 10 iyun 2008 – ci ildə vəfat etdi. Qəflətən Ka-
zanda ağır xəstəliyə tutuldu və Nyurenberqə müalicəyə getdi, elə 
orada kiçik bir özəl xəstəxanada həyata vəda etdi. 

Onu doğma şəhəri Bişkekdə dəfn ediblər. 
Bu kitabın müəllifinə Çiniz Aytmatovla eyni dövrdə yaşamaq, 

onunla həmkar, ədəbiyyatda  kiçik qardaşı olmaq nəsib olub, uzun 
illər Aytmatovun yaradıcılığını tədqiq edib.  

Çingiz Törökul oğlunun həyat və yaradıcılığı barədə, bu və ya 
digər şəkildə, mənim iki hissəli “XX əsr Qırğız ədəbiyyatının tarixi”  
araşdırma kitabımda, “Qirğız dövlətinin tarixi” bölümündə və başqa 
işlərimdə söhbət açılıb. Kitabın hazırlanmasında yazıçının həyat 
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yoldaşı  Mariya Urmat qızı Aytmatovaya, oğlu Eldar Aytmatova və 
bacısı Roza Törökul qızı Aytmatovaya göstərdikləri əvəzsiz  köməyə 
görə sonsuz təşəkkür edirəm. 

Şəcərə

Çingiz Törökul oğlu Aytmatov  Talasın – orta əsrin əvvələrində 
Altaydan bura köç edən  qədim qırğızların ilk vətəninin yetirmə-
sidir. Müəllif   “Özüm haqda qeydlər”də yazır ki, qırğız üçün kökünü 
bilmək, yeddi nəsil dönəmini tanımaq vacib şərtdir və  hər bir 
oğlun mütləq  borcudur. “Ailəmizdə yaşlılar bu məsələyə çox cid-
di yanaşardılar, – deyə xatırlayır – adətən oğlan uşaqlarını bununla  
sınağa çəkərdilər: “ İgidim, de görək, hansı nəsildənsən,  atanın atası 
kimdir? Bəs onun atası kimdir? Bəs onun? Danış görək necə adam 
olub, nə işlə məşğul olub, insanlar onun haqqında nə deyirlər?”  Əgər 
oğlanın şəcərəsini tanımadığı məlum olarsa, onda bu mütləq valid-
eynlərinin qulağına çatar.  Yəni ki, bu nə atadır, nə şəcərəsi məlum-
dur, nə qəbiləsi? Hara baxır bu valideyn, nəslini tanımayan övlad 
yetişdirmək olar? Və s.

Mən də öz tərcümeyi – halıma, necə deyərlər, “feodal qa-
lıqlar”dan  başlaya bilərdim.  Şəkər nəslindən olduğumu deyərdim. 
Şəkər – bizim kökün başlanğıcıdır, atam Törökul, babam Aytmat, 
ulu babam Kimbildi, onun da atası Konçudjok”.1  Deylənlərə onu da 
əlavə eləmək olar ki, adı  qeyd olunan nəsil (Çingiz Aytmatov Qa-
zaxıstanın şimalında eyniadlı kənddə doğulub) böyük kıtaylar – tar-
ixi köçəri qırğızların sol qoluna aid  şəcərəsinə məxsusdur.  Şəkərlə 
Konçudjok arasında onlarla nəsil və ad var, amma yazıçı özü də eti-
raf edirdi ki, onların kimliyi barədə məlumatsızdır. 

Konçuşdok köçəri idi, hərfi tərcümədə adının mənası “çarıxlı”, 
yəni  çarıq – xam dəri ayaqqabı geyinən deməkdir.  Onun oğlu Kim-
bildi isə kifayət qədər  işgüzar və təşəbbüskar bəy olub. Aytmat isə 
atasının dövlətini qoruya bilməsə də, tam kasıblamayıb da. Hətta öz 
həmyerliləri üçün su dəyirmanı da tikdirib. Çingiz  uşaq vaxtı bu 
tikilinin qalıqlarını görüb.  “Aytmat babanı görə bilmədim, amma 
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deyirlər ki, çox bacarıqlı biri olub. Şəhərdən paltar maşınını gətirən 
ilk adam olub və dərzilik edib. Buna görə də “maşınçı Aytmat”, yəni 
“dərzi Aytmat” ləqəbi alıb. Babam yəhər düzəltməyi, qalay tök-
məyi və lehimləməyi, qopuzda ifa etməyi və ərəb əlifbasında oxuy-
ub yazmağı da bacarırmış. Bütün təşəbbüskarlığına baxmayaraq... 
həyatı boyu borclardan və yoxsulluqdan yaxa qurtara bilməyib, 
bəzən “yataq” – köçərilərə qoşulmayan, mal – qarası olmadığı üçün 
yaylağa getməyənlərdən olub. Tamamilə yoxusllaşan babam on 
iki yaşlı oğlu Törökulla – atamla Maymak stansiyası yaxınlığında 
tuneldə dəmir yolunun salınması üçün işləməyə gedib. Törökul or-
dakı rus administriyasının köməyi ilə indiki Canbul, o zamankı adı 
ilə Aul-Ata şəhərində yerli rus məktəbində təhsil almağa başlayıb”1. 

Çingizin daha bir uzaq ulu babası – Kıtay barəsində də 
danışmalıyam. Yazıçının bacısı Roza Aytmatova qeyd edirdi ki, 
Kıtay Kuba uul – qala qırğızları nəslinin sol qolundan törəmədir. 

Bir dəfə onun nəticəsi Karanay qonşu çin qəbilələri ilə 
müharibədən qələbə ilə qayıdanda çoxdan gözlənilən xoş xəbər alır: 
həyat yoldaşı oğul doğub. Ailə ənənəsinə görə həmin gecə yeni ay 
doğulub – “qut-kuttuu”, yəni “müqəddəs”. Beləliklə, yeni doğulan 
körpənin adı “Qut – ay” olub. Qutay zamanla Kıtaya çevrilir və bu-
radan da nəslin adı formalışır – kıtaylar. 

Çingiz Törökul oğlu isə ulu babası Kıtayın  haqqında başqa bir 
hadisə danışır.  Yazıçının ənənlərə hörmət etməyi ilə bərabər, bu 
hekayələrə müəyyən ironiyalı yanaşmağı da vardı. Yaxşı yadımdadır, 
dar çevrədə, yaxın tanışlarının əhatəsində kimin hansı nəsildən old-
uğu barədə söhbət edirdik. Çingiz Aytmatov gülərək dedi: “Mən isə 
çin imperatorlarının nəslindənəm...” Biz hamımız təəccübləndik və 
ürəkdən güldük. Axı məlumdur ki, etnik  kıtayların çinlərə heç bir 
adiyyəti yoxdur. Bəlkə də, o vaxt nahaq güldük. Axı əfsanə və miflər 
sadəcə fantaziya məhsulu deyil, onların gerçəyə dayananları da var. 
Bu əfsanələrdən birini onun özündən eşitmişdim. Qırğız hərbçiləri 
bitişik sərhədlərdə yaşayan çinlilərə hücum edir, qarət və talanla 

1 Çingiz Aytmatov. Məqalələr, çıxışlar, dialoqlar, müsahibələr. – M., APN 
(Xəbərlər nəşriyyat evi) nəşr.,1988, səh. 24-24
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məşğul olurlar. Çinlilər onları cəzalandırmağa çalışsalar da, buna 
müvəffəq ola bilmirlər. Qırğızlar az müddətdə geri çəkilir və uca 
dağlarda yoxa çıxırlar. “Çaparlar onların ardınca dağlara qalxsalar 
da, məharətlə gizlənən qırğızları heç kim  tapa bilmirdi.  

Çin imperatorunu qırğızların hücumu barədə şikayətlərdən be-
zir və köməkçilərini çağırıb, qırğız xanı ilə danışıqların təşkil olun-
mağını əmr edir. Beləliklə, imperator və xan sülh sazişi bağlayırlar: 
qırğızlar hücumlarını dayandırır, bunun müqabilində isə impera-
tor qızlarından birini xana ərə verir. Bununla da, xanın çin  şahza-
dəsindən oğlu doğulur. Körpəni xanın o biri zövcələrinin uşaqlrın-
dan ayıra bilmək üçün onu “kıtay ayaldın balası”, yəni, “çin gəlinin 
oğlu”, adlandırırlar.  Ad qısaldıqca, “kıtaydan balası” ya “kıtay”a 
çevrilir, bununla da, bu uşaqdan törəyən nəsil kıtaylar adlanır.  1

Beləliklə, ehtmal var ki, Aytmatovun dədə – babaları həm də çin-
lidir, hətta onun damarlarında imperator qanı axır.  Əslində, bu elə 
də əhəmiyyət kəsb eləmir,  damarında hansı qanın axmasından asılı 
olmayaraq, o, Mirzo Tusunzadenin dediyi kimi  “Ruh Xaqanı” və 
Oljas Süleymanovun dediyi kimi “Söz padişahı” idi. Bunlara sahib 
olmaq isə imperatorluqdan daha əzəmətlidir.  

Kıtayın Tulku adlı oğlu olub. Tulkudan Baytike, Budday və Bob-
oju Budday törəyib. Baytikenin ikioğlu vardı: Tontoqor və Kıyra. 
Şəkər Tontoqorun oğlu və Aytmatovlar nəslinin başlanğıcı, Kuday-
nazarın atasıdır. Kudaynazarın isə iki ekiz oğlu Asan və Usen olub. 
Asandan – Tabıldı törəyib. Tabıldanın iki oğlu olub : Konçujok və 
Tanabay. Konçujokdan Canalı və Tınalı törəyib.  Tınalı ulu babadır. 
Onun oğlu Kimbildidir. Kimbildinin iki oğlu olub: Birimkul və 
Aytmat. Aytmatın böyük qardaşı Birimkulun iki arvadı varmış, on-
lardan üç oğlu olub: Alımkul, Ozubəy, Kərimbəy. Aytmatla həyat 
yoldaşı Aimkanın beş uşağı olub – iki oğul, üç qız: Aimkul, Törökul, 
Karaqız, Qulyaim və Rasulbəy. Törökulun övladları Çingiz, İlqız, 
Lüsiya və Roza dünyaya gəlib. 
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( Aytmatovların ailə ağacı )1

Törökul Aytmatov barəsində nəslin daha əvvəlki, yaxın və uzaq  
nümayəndələrindən daha çox məlumat var. Amma onun tərcümeyi 
– halı barədə ətraflı danışmayacağıq. Sadəcə, qeyd edək ki, o, qatı 
bolşevik – leninçi olub.  Yaşıdlarından fərqli olaraq Moskvada, Mark-
sizm-leninizm institutunda, qızıl professorlar kursu fakültəsində təh-
sil alıb. Qırğızıstanda Partiyanın ən yüksək vəzifələrində çalışıb. 

Deyilənə görə, nurlu, mehriban, canayaxın və yaraşıqlı kişi olub.  
Şəkillərdən hündürboylu, müdrik baxışlı, mənalı qəhvəyi gözləri, 
dalğalı (buruq)qara saçları olduğu görünür. Çingiz Aytmatov deyərdi 
ki, saçları atasından, üzü, gözləri isə anasındandır. Siyasətçi və icti-
mai xadim  Törökul Aytmatov ürəynin dərinliyində azad Türküstanın 
xəyalı ilə yaşayan Sovet Qırğızıstanın ilk yerli  idarəçilərindən biri 
idi.  Bu barədə pərakəndə olsa da, 20-ci illərin əvvəlində, o zaman-
larda mövcud olan Alaş Ordu və  Böyük Turan ideyasını dəstəkləyən 
qırğız və qazax elitası çevrələrində danışılırdı. Bu, əlbəttə ki, xüsusi 
mövzudur. Tək elə onu qeyd eləmək kifayətdir ki, amerikalı tarixçi 
Luis Fişer iddia edir ki, V.İ.Lenin bu müzakirələrin yaranmasının 
səbəbkarı olub. Fişer iddia edir ki, Lenin bir neçə dəfə, Sovet Ru-
siyasından ayrılmaq istəyən xalqlar olarsa, ciddi maneə yarat-
mamalıyıq, deyib. Təbii ki, bu cür yanaşma siyasi gediş idi.

Məsələ burasındadır ki, elə həmin Luis Fişer yazır ki, Le-
nin məşhur millətlərin müqəddaratı formulunu tərtib edərkən, 
haqlı olaraq düşünürdü ki, bu azinkişafetmiş, hətta iqtisadi cəhət-
dən aciz xalqlar, nə qədər arzu etsələr də Rusiyasız mövcud ola 
bilməyəcəklər.1 Dünya proletariatı  liderinin yerli elitaların gücünü 
layiqincə qiymətləndirə bilməməyi isə başqa məsələdir. Zaqafqazi-
ya siyasi dairələrinin bəziləri azadlıq ideyasını o dəqiqə qəbul etdi, 
orta asiyanın siyasi xadimləri bu fikri dəstəklməklə yanaşı, açıq bir-
liklər yaratmağa və gələcəklə bağlı planlar qurmağa başladılar. On-
lar Moskvada dəyişən mövqelərə ya lazimi diqqət yetirmədilər, ya 
da görməzdən gəldilər. Özünü sözdə Leninin davamçısı adlandıran 

1 Aytmatova R.  Tarixin ağ səhifələri. Bişkek, 2013, səh. 44
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yeni rəhbər – İosif Stalin hakmiyyətə gələn kimi hakimiyyətin mak-
simal dərəcədə mərkəzləşdirilməsinə başladı.  Müstəqillik barədə 
düşünənləri əvvəl həbs, daha sonra “xalq düşməni” damğası ilə 
məhv etdi.  Həm mərkəz, həm də ətrafda görkəmli ziyalılar 1937 
– 38 – ci illərin terror qurbanı oldu.  Onlardan biri də dünən res-
publikanın idarəetmə orqanlarında çalışan, bu gün “xalq düşməni”, 
onillik “yazışma hüququ olmadanı” (bunun nə demək olduğu, hər 
kəsə çox yaxşı məlum idi) həbs edilən, digər “xalq düşmənləri” ilə 
gizli güllələnən, qəbrə atılan və ancaq ölümündən  yarım əsr sonra 
tapılan – Törökul Aytmatov idi. 

Biz erkən yaşlarında atasını itirmiş oğulun hansı hislər yaşadığını, 
bu bəlanın onun mənəvi inkişafında əks təsirini ancaq ehtimal edə 
bilərik.  Hərçənd,  yaradıcılığının ən faciəvi notlarında gənclik illəri-
nin psixoloji travmaları duyulur. Çingiz Aytmatov atasını ondan alan 
hər kəsə ikrah duyur,  hakimiyyətə və onu təmsil edənlərə nifrət edir-
di. Onlardan diksinir, mərhəmət və humanizmlərinə inanmırdı. Hətta 
bu hakimiyyət ən yüksək qayğı və dəyəri, ehtiramı göstərəndə belə 
onun kafkasayağı nifrəti avazımırdı. Digər tərəfdən isə, qırğız xalqı 
üçün nə qədər böyük işlər gördüyünü, nə qədər böyük məqsədlərə 
doğru irəlilədiyini çox gözəl anlayırdı. Bax belə, erkən çağlarda 
başlayan və tədricən artan, hakimiyyətin əsas qayəsi olan insan 
həyatının şəxsi həyatına müdaxiləsinin yaratdığı qorxunc, əzabverici 
təzadlar yazıçının  kitablarında kəskin halda əksini tapdı.1 

Aytmatovun genetik köklərinə qayıdaq. Ana xətti ilə O, XIX əs-
rin ortalarında  Kazan mahalından Qırğızıstana köç edən etnik ta-
tarlara aid dindar müsəlmanlardan idi. Şahid olan qohumları  deyir 
ki, Çingiz Törökul oğlunun ana tərəfi zamanənin kifayət qədər sa-
vadlı nəsli olub. Onların sırasında müəllimlər, tacirlər, ruhanilər və 
s. var imiş.  Ana babası Həmzə Abdulvəliyev ikinci gildiya rus taciri 
olub. Uğurlu ticarətçi olan babası, xeyriyyəçiliyi ilə də məşhurluq 
qazanıb.  Yerli qəzetlərdən birində müraciəti indi də qalıb. Yazıda 
o, yerli qırğızlardan jütdən (çoxlu yağmış qardan və qida azlığın-
dan  tələf olan kütləvi mal – qara) əziyyət çəkən kəndlilərlə dəstək 
istəyir. Həmzə baba Mədrəsədə təhsil alır, ərəb dilində yazıb – oxu-

1 Luis Fişer. Lenin. Harper & Row, Publishers, New York, 1964. səh. 884-885
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mağı bacırır, orta səviyyədə rus dilini bilirmiş. Övladlarının savadlı, 
mədəni, mütərəqqi olmağı , rus dilini öyrənmələri, üçün  əlindən 
gələni edirmiş. Rus – tatar – qırğız  qəsəbəsi Karakolda (keçmiş Pre-
jvalsk) məskunlaşdıqda geniş bir ev tikir, qırğızlar və yerli nüfuzlu 
adamlarla sıx əlaqə qurur, öz əməksevərliyi və işgüzarlığı ilə hörmət 
qazanır.

 1916-cı ildə qırğızların çar əleyhinə üsyanından sonra yerli əhali-
yə qarşı aparılan amansız təqibə çox məyus olur. Yeni idarə üsulu 
– Sovet Birliyinin yaranması ilə, könüllü şəkildə öz var – dövlətini 
bolşeviklərə verir və hamıyla eyni yaşamağa başlayır. 

Onun ikimərtəbəli ailə ocağı son zamanlara qədər saxlanılmışdı. 
Karakolda qurduğu bağ isə indiyə qədər “Abduvəliyevin bağı” adını 
daşıyır. 

Yazıçının anası Nahimə Aytmatova, qızlıq soyadı Abduvəliyeva 
– nadir könül gözəlliyinə məxsus olan, Törökulun sədaqətli ömür 
– gün yoldaşı da savadlı , dövrün qabaqcıllarının fikirlərini bölüşən 
qadın olub. Cəsarətlə Aytmatovun çox keyfiyyətlərinə görə anasına 
borclu olduğunu iddia etmək olar: mükəmməl tərbiyə və istiqanlılıq.  
Anası hər zaman oğlunun yanında olub və ən çətin günlərdə dəstəy-
ini əsirgəməyib. 

Abduvaliyeblərin şəcərəsi bu cürdür: Yusif — Xəlil —Qabdraşid 
— Qaysa — Habdulali (1800) — Həsən — Həmzə — (1850 – 1932) 
– Nahimə (1904 – 1971), — Çingiz Aytmaov (1928 – 2008). Abdu-
valiyevlərin soyadı (19-cu əsrin əvvəllərində)

Qeyd etməliyik ki, Abduvəliyevlər və Utyamışevlər məşhur Ta-
tarıstan nəsli İşmanovların paralel budaqlarıdır. Roza Aytmatova 
deyir ki, İşmanovlardan dövrün bir çox qabaqcılları çıxıb. Ən az 
iki yüz nəfərin şəhərdə məşhur şəxsiyyətlər olması barədə sənədlər 
mövcuddur. 

Həmzə Abduvaliyevin şəcərəsi: İşman —  Tuktarqalinin oğlu , 
Tuktar — Kuçukun oğlu, Kuçuk — Tabejin oğlu, Tabej — Kudaşın 
oğlu, Kudaş — Kul Suleymanın oğlu, — Kul Suleymanın — Suley-
manın oğlu. Bu iki ulu baba məşhur bolqarlara gedib çıxır1.

1 Aytmatova R. Tarixin ağ səhifələri. Bişkek, 2013, səh. 47. 
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Nahimənin həyat yolu – tam bir roman mövzusudur. Həyatının 
ilkin mərhələsi uğurlu, Törökulla rastlaşandan sonra  xoşbəxt olsa 
da, ömrünün sonu faciəvi idi. Nəvazişlə və sədaqətlə sevdiyi ömür 
yoldaşını o həyatda olmayanda belə gözlədi. Yoldaşının vəfatından 
sonra həyatı sonsuz əzablar, alçaldılmalar çənbərinə, yetim qalmış 
dörd bala arasında bölünən  bir parça çörək üçün mübarizəyə çevril-
di.  Təəssüf ki, bu taleyi paylaşan qadınların sayı az deyildi, adam 
Nahidənin  yaşadığı zülümləri xatırlayanda onu müqəddəs adlandır-
maq istəyir. Özü də, nə qədər təzadlı səslənsə də, xoşbəxt müqəd-
dəs qadın – heç olmasa, dözdüyü, sona qədər dirəndiyi, övladlarını 
qoruyub saxladığı, onları sınmağa, mənəvi, əxlaqi dəyərləri itirməyə 
qoymadığı üçün. 

Çingiz Törökul oğlu dəfələrlə təkrar edirdi ki, anası təkbaşına 
bütün həyatı boyu onlara  düz yol göstərib, özü ilə aparıb, özü də 
doğru yolla. Hahimə ərinin reabilitasiyasını, stalinsonrası sakitliyi 
gördü, Çingizin müvəffəqiyyətlə yüksəlməsinə və dünya şöhrəti qa-
zanarkən çıxdığı zirvəyə də şahid oldu. 

Roza Torekulova cavan yaşında dul qalan Nahimə xanımın həyatı 
ilə bağlı belə bir əhvalat  danışır: Öncəgörmələrə, fallara o qədər 
də inanmırdı, amma ərinin həbsindən sonra ailənin başına gələn 
bəlalar, bir gün qaraçı – falçı qadından uşaqlarının gələcək taleyi 
barədə maraqlanmağa vadar edir, soruşur ki, gələcəkdə xoş gün 
görmək nəsib olacaqmı. Qaraçı o qədər də xoş vədlər vermir, amma 
bir cümlə deyir ki, oğullarından biri bütün dünyanın tanıdığı məşhur 
adam olacaq. Dağ kimi ağır qayğıların yükündən Nahidə bu cümləyə 
əhəmiyyət vermir, çünki həmin an  heç bir xəbər almadığı əri barədə 
nəsə eşitmək onun üçün daha vacib olur. Bu deyilənləri 50 – ci illərin 
sonu, 60 – cı illərin əvvəli, Çingizi səs – küylü şöhrət yaxalayanda 
xatırlayıb. 

Şahidlər iddia edir ki, Aytmatov təmkinli biri olub, bir qayda 
olaraq adam içində öz hislərini biruzə verməyib. Amma üç dəfə onu 
hönkürən görüblər: əziz anası, mehriban mələyi Nahimə xanım vəfat 
edəndə, ağır xəstəlikdən sonra Bübüsayra Beyşenaliyeva dünyasını 
dəyişəndə və ilk həyat yoldaşı, iki övladının anası, çətin günlərinin 
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ortağı Kerez Şemşibayeva haqqa qovuşanda. Şöhrətinin zirvəsində 
Sovet İttifaqında və dünyada ən oxunan yazıçı olduğu dövrdə Kerez 
xanımı tərk edib, başqa qadına getdiyi üçün onun yanında daim 
özünün günahkar bilib. Əfsanəyə görə, Kerez can üstündə olarkən, 
Çingiz ondan üzr istəyir, hətta bağışlanmağı üçün yalvararaq qa-
rşısında diz çökür. Düzü, bir dəfə də onun ağladığını görmüşük.  
Ata – Beyit (adı Çingiz ağa təklif etmişdi) xiyabanında, qardaşının 
məzarında əbədi rahatlıq tapan atasının qəbrinə gül qoyanda göz yaşı 
axıtmadan, səssiz olsa da ürəyinin ağladığını hiss etdik. Üzü ağappaq, 
əzabın ən bəyazına bürünmüşdü. Sonralar, çıxışlarından birində Ayt-
matov deyəcək ki, atası bütün Bişkekin göründüyü, huzurlu,  gözəl 
dağları olan  möhtəşəm yerdə  dəfn olunduğu üçün xoşbəxt adamdır. 
Əlbəttə, bu müdrik kəlmələr daxili nizamı qorumaq, gerçəklə barış-
maq,  Həqq- təala qarşısında insanın itaətini qəbul etmək üçün dey-
ilən sözlər idi. Tale elə gətirdi ki, qırğız torpağının görkəmli yazıçısı, 
milli qürurumuz və şöhrətimiz özü də məhz siyasi repressiya qur-
banlarının Milli xiyabanı Ata – Beyitdə ədəbi yuxusuna qovuşdu. 

Uşaqlıq. Sübh və alatoranlıq.

Uşaqlığından danışanda Çingiz Aytmatov həmişə iki əks mənanı 
– sübhü və alatoranlığı vurğulayırdı. 

Uşaqlığının erkən dönəmlərini, atasının, anasının, qardaşı İlqiz 
və bacılar Lüsiya ilə Rozaliyənin yanında olduğu günləri tez – tez, 
nəvazişlə  xatılayırdı. O zamanın ölçülərinə görə atasının yüksək 
vəzifəsini nəzərə alaraq, kifayət qədər imkanlı həyat sürürdülər. 
Atası Moskvada oxuyanda, onlara şəhərin mərkəzində, Vorovskiy 
(indiki Povarskaya) küçəsində onlara ev verilmişdi.  Balaca Çin-
giz oradakı məktəblərdən birində oxuyur, paytaxtda atası və anası 
ilə gəzintiyə çıxır, Qızıl Meydandan keçir, Böyük teatr qarşısında 
dayanır, maraqla baxırdı. Ən əsası isə qayğısız uşaqlıqdan ləzzət alır, 
rus şagirdlərlə dostlaşır, məktəb dəhlizlərində, Moskadan kənarda 
olan bağ evlərinin həytində və yaxınlıqdakı Rostovların əfsanəvi 
malikənasinin həyətində uşaqlarla oyun oynayırdı. 
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Düzdü bir dəfə oyunlar, matəmlə əvəzlənir – Maksim Qork-
ini dəfn edəndə atası səkkiz yaşlı Çingizi özü ilə yas mərasiminə 
aparır. Həyatındakı qayğısızlığa baxmayaraq Çingiz çox həssas və 
ruhən kövrək uşaq  olub. Uzun illər sonra, öz alman dili tərcüməçisi 
Fridrix Xitser ilə söhbətlərdə ömrünün işıqlı günlərini xatırlayarkən 
(bu söhbətlər əsasında Xitser “Uşaqlığım”, qırğızca “ Балалыгым” 
adlı kitab nəşr edir) iki epizod üzərində dayanır: Bir dəfə valideyn-
ləri onu “Bülbül” filminə aparırlar. Film süni sentimentallıqla bol, 
bayağı olsa da, ekrandakı obrazların əzablarını görən uşaq hönkürtü 
ilə ağlamağa başlayır. Ata oğlunu sakitləşdirməyə, aktyorların 
rol oynadığını izah etməyə çalışsa da xeyri olmur. Evə qayıdanda 
Törökul həyat yoldaşına Çingizin ağlağan və hədsiz həssas uşaq ol-
mağından, böyüyəndə bu həyata alışmaqda çətinlik çəkəcəyindən 
gileylənir. Bəlkə də, ata artıq başlarının üstünü alan qara buludları 
hiss edir, tezliklə gələcək, kino oyunu olmayan bəlaların çəlimsiz 
oğlanın üstünə çökəcəyini hiss edirdi. 

Növbəti hadisə isə Parfyonovkadakı bağlarında olarkən baş verir. 
Yolda dalaşan iki sərxoşun davasına şahid olan Çingiz birinin digəri-
ni necə vəhşicəsinə döydüyünü görüb ağlayaraq evə qaçır və atasına 
yalvarır ki, onları ayırsın, döyülən yazığı qorusun. “Atam həqiqətən 
narahat idi ki, məndən kişi olmayacaq, – Nahimə, bax gör oğlumuz 
necə böyüyür? İki nəfər dalaşır, ikisi də sərxoşdu, bu isə durmadan 
onlara baxıb ağlayır. Bu uşağın axırı nə olacaq? Anam bu dəfə də 
mənə haqq qazandırmağa çalışdı ki, bütün balaca uşaqların hamısı 
belə kövrək olur, böyüdükcə düzələcək”1. 

Təəssüflər olsun ki, uşaqlığın qayğısız günləri geridə qalır: 
Törökul Aytmatovu Moskvada həbs edirlər, ailə üzvləri Frunzeyə 
yollanırlar. Həyəcanlı şübhələr atanı çoxdan narahat edir – demək 
olar ki, Qırğızıstanın bütün üzdə olan ziyalılarını dindilir, ya da 
həbs edirlirdiər. Qəzetlərdə qəzəbli məqalələr yazılırdı, onlara qarşı 
ağlagəlməz ittihamlar irəli sürülürdü. Özü barədə şübhələri Nahimə 
ilə bölüşərkən, daha çox bu aqibətin ondan yan keçəcəyinə güman 
edirdi. Onun kimi partiyaya könüldən bağlı birini nədə ittiham edə 
bilərlər ki? Buna baxmayaraq, ətrafda baş verənləri görən Törökul 
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uşaqları hətta evə – Frunzaya deyil, uzaq qırğız əyaləti – Talasa, qo-
humlarıgilə yollamaq qərarına gəlir. Uşaqları qatarla yola salarkən 
narahatlığını biruzə verməməyə, zarafat etməyə çalışsa da, balaca-
lar həyatlarına hopacaq həyəcanlı, qorxulu, düzəlməsi mümkün ol-
mayan günləri dumanlı olsa da anlayırdılar. 

Aytmatov Törökulun arvadını və uşaqlarını Kursk voğzalın-
da yola salma epizodunu, atanın qulaqbatıran fit səsinin sədaları 
altında  qatarın dalınca çatmaq istərcəsinə qaçmağını əsərlərində 
əbədiləşdirmişdi. “İlk müəllim”də Düşən müəllim sevimlli şagirdi 
Altınayı uzaq ölkəyə yola salarkən usanmadan qaçıb qatara çatmaq,  
sanki son məqamda çox vacib bir sözü demək istəyir. Amma Kursk 
voğzalındakı ayrılıqdan daha dəhşətlisi Maymak yarımstansiyasına 
gələn zaman oldu. O anı sonradan bədiiləşdirən yazıçı, yaşananları 
“Üz-üzə” povestində qələmə alır.

“ Qara dağın dərəsində gecə yaman qaranlıqdır. Ətəyindəki balaca 
yarımstansiyada isə zülmət hökm sürür. Bəzən qaranlıq işıqdan və 
qatarların harayından elə bil dalğalanır; qatarlar ötüb gedir və yenə 
dayanacaq işıqsız və adamsızdır. 

… Növbətçi boğazını uzadıb qapıda dayanmışdı, gərgin bax-
ışlarını qaranlığa zilləyib, qulaqlarını şəkləmişdi. Həmişəki kimi 
dərədə güclü külək əsirdi, yarımdayanacağın balaca küçəsinin 
sonunda, hardasa uçurumun dibində çay gərgin axarıyla uğuldayırdı. 
Növbətçinin üzündən soyuq qovaq yarpağı sürüşdü – elə bil yanağı-
na titrəyən adam əli dəydi. Sıçrayıb vaqonun içinə baxdı. Sonra yenə 
ətrafa boylandı: adamsızlıq, külək, gecə... Körpünün boşluqları çayın 
uğultusuna səs verdi. Davamı – tuneldi. Buxar paravozu vidalaşanda 
boğazının var gücü ilə nərildədi və yerindən tərpəndi. 

Uzaqlaşan təkərlərin sürətinə relslər getdikcə daha az səs salır, 
ara – sıra tıqqıldadı. Qovaq ağacları dərindən ah çəkdi. Dağlardan 
payız otlaqlarının ətri gəldi. Qara dağın dərəsində gecələr zülmət qa-
ranlığıdır...” 

Beləliklə, Aytmatovların həyatında qara zolaq dövrü başladı.  Ən 
dəhşətlisi, təbii ki, həbs edildikdən sonra, burjua –millətçilikdə itti-
ham olunan Törökulun 1938-ci ildə güllələnməsi oldu. Ailəyə “xalq 
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düşməni” damğası vuruldu və Çingiz bu adı bütün uşaqlığı və gən-
cliyi boyu daşıdı. Qara zolağın izi demək olar ki, həmişəlik onun 
xatirində qaldı, nə 50-ci illərdəki parlaq yaradıcı uğurlarını qazanan-
da, nə də sonrakı əfsanəvi şöhrətinin zirvəsinə çatanda getdi. 

1990-cı ildə Törökul Aytmatovun qalıqları Bişkek yaxınlığın-
da, Çon – Taş ərazisində, Stalin repressiya qurbanlarının qardaşlıq 
qəbrində tapılanda, aydın oldu ki, bütün yaşananlar –ilahidən işarə, 
punctum saliens1, yəni, Aytmatovlar taleyinin və yaradıcılığının əsas 
yoludur. 

Müharibə başlayanda Çingizin hələ on dörd yaşı tamam ol-
mamışdı, amma onun cəbhəyə getmək arzusu elə həmin vaxtdan  
yarandı. Yeniyetmə romantizmi, şücaət göstərmək arzusu, nəsə bir 
qəhrəmanlıq etmək, diqqət cəlb etmək, hamını heyrətləndirmək 
və Törökul Aytmatovun necə bir oğul tərbiyə etdiyini hamıya 
göstərmək, özünü sübut etmək həvəsi gəncin ürəyini alovlandırırdı. 
Qeyri-adi bir qəhrəmanlıq edib, sonra həmən ölmək arzusunu yazıçı 
özü də xatırlayırdı. “Qardaşımla atam haqqında yazılanlara görə çox 
narahat olurduq. Mən artıq çekist kəşfiyyatçılar haqqında kitablar 
oxuyurdum. Gizli xəyallarımda hansısa cəsusu tutmaq üçün təlimat 
almağı, onu tutdqdan sonra ölməyi, bununla da, atamın Sovet hak-
miyyəti qarşısında günahsızlığını sübut etməyi arzulayırdım.”2 

Roza Aytmatova deyir ki, Çingiz bir neçə dəfə dostları ilə rayon 
mətkəzinə gedib, könüllü olaraq hərbi komisarlığa müraciət edib, 
amma çox gənc olduğu üçün cəhdləri alınmayıb. Şübhəsiz ki, cəbhəyə 
yollanmağa patriotluq hissi, düşmənə nifrət və demək olar ki, hər 
tində asılmış, başında qırmızı ulduzlu “budenovka”sı olan cavan əs-
gərin işarə barmağını tuşlayıb “Bəs sən könüllü yazıldınmı?” şüarlı 
müharibə posteri də vadar edirdi. Amma yenə də, ... müharibədə 
qəhrəmanlıqla həlak olmaq ilk növbədə utancverici “xalq düşmən”i 
damğasından qurtulmağın yeganə yolu kimi görünürdü. Bu mənəvi 
– psixoloji kompleks, dözülməz, ağır yük idi.  Atanın adı oğul qa-

1 vacib məqam, labüd şərait(lat.) 
2 Çingiz Aytmatov. Məqalələr, çıxışlar, dialoqlar, müsahibələr. M., APN Nəşr. 

1988, səh 30



19

rşısında ləkələnmişdi və onu qəti şəkildə bərpa etmək üçün insanüstü 
güc tələb olunsa da, nəyin bahasına olursa olsun,  övlad borcu yerinə 
yetirilməli idi. Bu ağır yükü Aytmatov bütün həyatı boyu daşıdı.

 Ata itkisi, uşaqlıq, daha sonra beşillik hərbi yeniyetməlik dövrü, 
ağır həyat təcrübəsi onun Sovet İmperiyasının vacib fiqurlarından 
birinə çevrilməyinə zəmin yaratdı. Zəngin həyat mənbəyinin verdiyi 
biliklər onu daim araşdırmağa, axtarmağa, yazmağa sövq edirdi və 
bu keyfiyyəti sayəsində dünya şöhrətli yazıçı oldu. 

Nə Nahimə, nə Çingiz iyirmi il ərzində Törökulun nə vaxtsa qa-
yıdıb – qayıtmayacağı bildi. Onu müttəhimlər kürsüsünə əyləşdirən-
lərin övladlarını normal uşaqlıqdan, cavan yoldaşını tənhalıqdan  
qurtarmaq ehtimalı var idimi?! Lakin, heyrət doğuran məqam on-
dan ibarətdir ki, nə Çingiz, nə də yaxın ətrafı İosif Stalinin siyasə-
tini günahrkar bil ir, təqsiri onun cinayətkar hesab etdikləri yaxın 
ətrafında görürdülər.

 Bunun bariz nümunəsi Çingiz Aytmatovun 1952 – ci ildə  “Sovet 
Qırğızıstanı”qəzetində nəşr edilən ilk və demək olar, unudulmuş 
“Qəzetçi Dyuzo”  hekayəsidir. Yazıçı özü bu debüt əsərini xatırlamağı 
xoşlamırdı – görünür, Tokio küçələrində qəzet satan yapon oğlan 
uşağının dili ilə yazılmış diktator siyasətinin mədhi onu utandırırdı. 
Hekayə həm  yazıçının həyatda olarkən, həm də dünyasını dəyişdik-
dən sonra hazırlanan heç bir külliyatına düşmədi.  Əsər heç bir bədii 
keyfiyyətə malik deyildi – qələmi yoxlama, yeni başlayananın kal 
məşqi, bəlkə də, aktual siyasi mövzuya toxunmaqla diqqət çəkmək 
cəhdiydi. 

“Xalq düşməni” damğasına  görə məruz qaldığı sonsuz təhqirlərə 
və atasızlıq illərinə qayıdaq. Çingiz Törökul oğlunun da tez-tez xatır-
ladığı və xatirələrində təsvir etdiyi, bacısı Rozaliya Aymatovanın da 
xatirələrində yazdığı bir epizodu vurğulamaq vacibdir. Yazar xatır-
layır: 

“1937 – ci ildə atam, partiya üzvü, Qırmızı Professorlar İnstitu-
tunun müdavimi repressiyaya uğradı. Ailəmiz aula – kəndə köçməli 
oldu. Bax onda, mənim üçün bütün çətinlikləri ilə əsl həyat məktə-
bi başladı.  Dar günümüzdə bizə bibim – Qaraqız ana qahmar çıx-
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dı.  Nə yaxşı ki, var idi! O, mənə nənəmi əvəz elədi. Anası kimi 
bibim də bacarıqlı, nağılçı, qədim mahnılarımızı bilən, sinədəftər, 
ailədə hörmət və etibar sahibi idi. Anam kəndə gələndən sonra uzun 
illər ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdi. Biz isə  dörd uşaq idik – mən ən 
böyükləriydim. Amma Qaraqız ana bizə başa saldı ki, adamın üstünə 
nə boyda dərd ələnsə də, öz xalqı arasındadırsa, itib – batmaz, çök-
məz. Təkcə bizim nəsil –şəkərlər (onda bu “feodal qalığı” bizə əvəz-
siz kömək elədi) deyil, qonşular, əvvəl tanımadığımız kəndlilər bizi 
darda qoymadılar, üz çevirmədilər. Əllərindən gələni edir, bizimlə 
çörək, odun, kartof, hətta isti paltarlarını da paylaşdılar...

Bir dəfə qardaşım İlqizlə –  indi o, alimdir, Qırğızıstan SSRİ EA 
fizika dağ-mədən işinin və mexanika institutunun direktorudur  – 
yanacaq üçün odun toplayırdıq. Yaxşı geyinmiş bir atlı yoldan bi-
zim yanımıza döndü.  — Kimin ooğullarısınız?  — soruşdu. Qaraqız 
anamız öyrədirdi ki, bu sualları cavablayanda başımız dik, sual 
verənin gözlərinə baxaraq atamızın kim olduğunu fəxrlə deməliyik. 
Qardaşım və mən atamız haqqında yazılanlara görə çox sıxılırdıq, 
amma Qaraqız ana bir an olsun bu xəcaləti yaxın qoymadı. Necəsə, 
bu savadsız qadın deyilənlərin yalan, iftira, şər olduğunu anlayır, 
yazılanları qardaşının adına yaxın buraxmırdı. Amma əqidəsini sö-
zlə izah edə bilmirdi. Mən artıq kəşfiyyatçı – çekistlər barədə kitab-
lar oxumağa başlamışdım. Gizlində ürəyimdə arzulayırdım ki, məni 
hansısa cəsusu tutmağa yollasınlar və mən bu vəzifəni yerinə yetirib 
həlak olum, nəticədə hamıya atamın günahsız olduğunu Sovet hö-
kumətinə sübut edim. 

Hə, həmin adam, bizə yaxınlaşıb kimliyimizi xəbər aldı. Zorla 
olsa da, biz gözlərimizi endirmədən ona soyadımızı dedik. 

Əlindəkilər nə kitabıdır?  — maraqlandı. İndiki kimi yadım-
dadır, kəmərimdə saxladığım coğrafiya dərsliyi idi. O, kitaba baxıb 
dedi: — Məktəbdə oxumaq istəyirsiniz? — Əlbəttə! — Ağlamamaq 
üçün dodaqlarımızı dişlədik, başımızla təsdiqlədik. — Yaxşı, oxuy-
acaqsınız! —deyib, getdi.”1

1 Çingiz Aytmatov. Məqalələr, çıxışlar, dialoqlar, müsahibələr. M. Nəşr. APN, 
1998, səh 30. 
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Beləliklə, yaxşı insanların sayəsində qardaşlar bütün normal 
uşaqlar kimi məktəbə getməyə başladı. Bütün uşaqlar atalarını se-
vir, amma Çingizin həyatında atası xüsusi yer tuturdu. Bəlkə də onu 
tez itirdiyə görə. Atası onun üçün həyat eşqi, ömür mənzərəsinin 
bötövlüyü, dünyanın ən nüfuzlu dayağı, ən möhkəm mənəvi bağı 
idi. Atasının həbsindən sonra xəbərsiz qalanda da onun yer üzündə 
daha olmadığına inanmır, səbrlə gözləyirdi. Bir gün sağ – salamat 
qayıdacağına, qapını döyüb evə girəcəyinə əmin idi. 

Çingiz atasız qalmağına səbəb olanlara nifrət eləmirdi, ümumi-
yyətlə, nifrət hissi onun harmonik ruh vəziyyətinə yad idi. Daha çox 
erkən formalaşmış dünya görüşündən, ağın qara ilə əvəzlənməsi,  
onun sonrakı mənəvi zənginliyini təsbit edən, ruhi inkişafını , ekzis-
tensialst  düşüncəsi, psixoloji ambivalentliyi, daxili dünyasının dərin 
sarsıntısılarından danışmaq doğru olardı. Digər tərəfdən, bütün bu 
ağrılar yaşanmasaydı, bəlkə heç yazıçı Aytmatov da olmayacaqdı. 
Məlumdur ki, bütün yaxşılara görə bədəl ödəməliyik. 

Müharibə, çətin hərb illərində rastlaşdığı insanlar Çingizin 
yaddaşında silinməz iz buraxıb. O, həm müharibə vaxtı təhsil alıb, 
müharibədən sonra da 1950-ci illərin sonunda  Ali Ədəbiyyat kurs-
larının müdavimi  olub. Ümumiyyətlə, Aytmatov təhsil almağı, ox-
umağı çox xoşlayırdı. Amma onun üçün əsl universitet həyatı məhz 
müharibə illəri olub. Hətta hərbi fəlakətlər dövründə belə Törökul 
Aytmatovun ailəsində həyat öz axarı ilə davam edib. Rayon instan-
siyalarına uzun müddətli, xəcalət gətirən ağızaçmalardan sonra, 
nəhayət, Nahimə Kirov kəndində hesabdar işinə düzələ bilir. Çingiz 
yenidən məktəbə gedir, bu dəfə rus bölməsinə. 1942- ci ildə anasına 
kömək etmək üçün bu təhsili də yarımçıq qalır.  Lakin, necə deyərlər, 
hər işdə bir xeyir var. Bir müddət sonra o, Şəkərə qayıdır və orada 
yeniyetməni kənd sovetinin katibi təyin edirlər. O vaxt Çingizin hələ 
(bəlkə də, artıq) on beş yaşı vardı. Savadlı, rus dilini bilənlərin say 
azlığı ucbatından o zamanlar yeniyetmələri də dövlət işinə cəlb edir-
dilər. Sonralar Çingiz rayon maliyyə şöbəsində vergi agenti, poçtaly-
on işləyib və cəbhədən gələn məktubları payalyarkən “qara kağız” 
(həlak olanların ölüm xəbəri) adlanan məktubları da ünvanlarına çat-
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dırıb. Yazıçı sonralar xatırlayır ki, özü ya kiçik qardaşı İlqız bu və ya 
digər kəndə gedəndə, onları görən sakinlər “qara kağız” səksəkəsinə 
düşürlərmiş. 

Təbii ki, ailə o dövrdə yarıac dolanır. Bir dəfə inəkləri – ana və 
dörd övladının dolandıran yeganə varlıqları oğurlanır. Ac qalmamaq 
üçün nə bahasına olursa olsun, inəyi tapmaq lazım idi. F.Xitserin 
Çingizlə söhbətlərindən qələmə aldığı  şifahi danışdığı bioqrafi-
yasında yazıçı deyib ki, həmin oğru əlinə keçsəydi başına güllə çaxa 
bilərdi. Onun həyəcanlı xəyalında belə bir mənzərə canlanır: əlində 
silah olan çarəsizlikdən və qəzəbdən bənizi ağarmış Çingizi yolda 
ağsaqqal  saxlayır, pərişan halının səbəbini xəbər alır. Gənc də cavab 
verir ki, inəkləri oğurlanıb və əgər bunu edən adamı tapsa yerindəcə  
güllələyəcək. Ağsaqqal isə ata qayğısı ilə ona sakitləşməyi, səbrli 
olmağı, əvvəlcə yaxşıca düşünüb sonra hərəkət etməyi məsləhət 
görür: sənin taleyin üzünə güləcək, hələ bütün həyatın qabaqdadır, 
özünü qoru. Sonralar Çindiz o ağsaqqalın kim olduğunu bilmək 
istəsə də, məlum olur ki, ətrafda heç kim – gənci doğru yola səsləyən 
həmin adamı tanımır. Bəlkə də,  onu qoruyan qırğız ağsaqqalı cild-
inə girmiş əfasnəvi müdrik, müqəddəs Xızır olub? Bu barədə tarix 
susur, amma gün kimi aydındır ki, Çingiz deyilən sözlərin mahi-
yyətini  tam dərk etmiş və bütün həyatı boyu xatırlamışdı. “Əgər 
mən uşaqlıqda həyatın poetik tərəfini görmüşdümsə, indi, müharibə 
illərində onu bütün amansızlığı, çılpaqlığı, fəlakəti və qəhrəmanlığı 
ilə tanımışdım, — deyə Çingiz Törökul oğlu xatırlayır — Mən  öz 
xalqımı başqa bir şəraitdə kəşf etdim — vətən üçün ən təhlükəli 
məqamda, mənəvi və fiziki gücün  ən gərgin anında. Mən bunları 
görməyə məcbur idim — mən kənd sovetinin ərazisində yaşayan  
ailələrin bütün üzvlərini tanıyır, həyətlərindəki sadə təsərrüfatların-
dan xəbərdar idim, bu mənim vəzifəm idi. Onda həyatı fərqli tərə-
flərdən, fərqli yönlərini öyrəndim”1.  

Kənd təsərrüfatının katibi olduğum üçün bir sıra vəzifələri icra et-
məli, hətta əhalidən vergi toplamalı da olurdu. Yaşadıqları onu ilbəil 
deyil, aybaay böyüməyə vadar edirdi. Təbii ki, o zamanlar heç ağlına 

1 Çingiz Aytmatov. Məqalələr, çıxışlar, dialoqlar, müsahibələr. 1988, səh.. 25
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da gəlməzdi ki, bu erkən yaşda yığdığı təcrübə nə vaxtsa ona lazım 
olacaq,  başına gələnlər və keçdiyi sınaqlar bədii mətnlərinin əsas və 
vacib həyati mənbəyinə çevriləcək. “Kaş ki, əvvəlcədən müharibə 
şəraitində bunu etməyin necə ağır olduğunu biləydim, — Çingiz Ayt-
matov sonralar yazır,— mənim üçün bu o qədər əzabverici iş oldu 
ki, bir ildən sonra 1944 – cü ilin avqustunda işdən çıxdım, hətta az 
qalmışdı buna görə məhkəməlik olam. Və çörək yığma traktor bri-
qadasına hesabdar getdim. Müharibə davam edirdi, həyat isə mənim, 
gənc birinin qarşısınnda xalq məişətinin yeni səhifələrini açırdı. 
Sonralar yaşadıqlarım öz əksini — bacardığım qədər  — “Üz-üzə” 
, “Ana tarla”, “Cəmilə”, “Bala qovaq” povestlərində tapdı. 1946-cı 
ildə, 8 – ci sinfi bitirdikdən sonra,  Cambul baytarlıq texnikomuna 
qəbul oldum. Bütün istehsalat təcrübəmi 1947 — 1948 – ci illərdə 
öz kəndimdə keçdim və mənə əziz adamların həyatının müharibədən 
sonrakı dövrdə necə dəyişdiyini yaxından izləyə bildim. Texnikomu 
əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra, elə həmin ildə Qırğız kənd təsərrü-
fatı institutuna qəbul edildim. Yeri gəlmişkən, institutu da fərqlənmə 
ilə bitirdim”1

Gələcək yazıçının uşaqlıq və gəncliyi belə keçib və şəxsiyyəti, 
hakimiyyətə sevgi və nifrəti məhz bu cür formalaşıb. Bununla da, 
onun sovet imperiyası ilə oynadığı çoxillik “tanqo”nun səbəbi, si-
yasi ideyasında ambivalentliyin səbəbi məlum olur.  Əgər yazıçının 
fantastik dönmələri olan, lunapark qatarı kimi kəskin enişli -yox-
uşlu həyatına diqqət yetirsək, şanlı tarixin keşməkeşləri ilə bənzər-
liklərini, taleyin ana xəttindən kəskin dönüşlərini, mənbəyə, əv-
vələ məna yüklü qayıdışlarını təsəvvür edəndə, hadisələrlə zəngin  
həyat mənzərəsinin özündə o epoxanın güzgüsünü təcəssüm etdiy-
ini görərik. Necə şəxsiyyətlərlə görüşüb, dostluq edib, işlər görüb... 
Muxtar Əvəzov, Lui Araqon, Dmitriy Şostakoviç Aleksandr Tvardo-
vski, dahi  operator və istedadlı rejissor S. Urusevski ilə sıx dostluq 
əlaqələri olub. Nikolay Xruşşov, Leonid Brejnev və ömrünün sonuna 
qədər dostluq etdiyi və yüksək qiymət verdiyi Mixail Qorbaçov. 

1 həmin yerdə,  səh. 31  
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İyirmi illik suveren Qırğızıstanın çətin dövründə ona olan müna-
sibət şəksiz kütləvi ibadətdən ən iyrənc intriqa və pisliklərə qədər 
dəyişirdi və bütün bu təzadlı yaşantılar hamısı Çingiz Aytmatov adlı 
insanın taleyi idi.

Gənclik. Madonnanın ilk gəlişi

1937 – 38-ci illərdəki qırmızı terrordan və beşillik müharibədən tə-
sirlənən uşaqlığı və gəncliyi erkən mənəvi yetişkənliyə, sərt müharibə 
şəraitində insan təbiətinin dərinliklərini vaxtından tez aşkarlamağa, 
təxribatçıların alçaqlığını, sadə insanların ruhani əzəmətini duymağa 
səbəb olmuşdu. Öz gözləri ilə satqınlığı və qəhrəmanlığı, cəbhədən 
qaçan dezertirləri, əzizlərini, bəzən ailəni dolandıran yeganə kişisini 
itirən insanların fəryadını görmüşdü. Aclığı və soyuqdan donmağı öz 
canında hiss etmişdi. Bəlkə də elə onda intuitiv olaraq anlamışdı ki, 
xalq əbədidir. Başa düşmüşdü ki, nəyə görə xalq insan təzahürləri-
ni, mənəvi və etik dəyərlərinin ən yaxşı qoruyucusu olub və olacaq. 
Uşaqlığını məhv edən, gəncliyini oğurlayan ədalətsizliyin, hakim-
iyyətin qəddar gücünün nə olduğunu Çingiz Aytmatov çox erkən 
anlamışdı. Həm də insan arasına çıxmağın, özünü sübut etməyin, 
məqsədə çatmağın nəyin bahasına olduğunu anlamışdı. 

Bir də, yəqin ki, həyatının bu çətin dönəmində ilk dəfə Çingiz 
ilham pərisinə rast gəldi. Xalqın sözünün möhtəşəmliyinə, ana dili-
nin canlı səslənməsinə, daha sonra onun qəlbini  həmişəlik fəth edən 
“Manas” eposunu oxumağı ilə öz biliyini artırmağa başladı. Bu 
taleyinin həlledici məqamı idi. Məhz bu illərdə o, mənsub olduğu 
xalqın kökünü, ənənlərini hiss etdi, milli mədəniyyət və mənəvi-
yyatın əsaslandığı o möhkəm bünövrəsini hiss etdi. İstənilən hal-
da, məhz Aytmatovun taleyi qətiliklə sübut edir ki, hətta müharibə 
dövründə də həyat maraqlı, çoxşaxəli ola bilər, ali arzular və incə, 
dərin hislər yaşana bilər.
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 Çingiz də ən ağır və çətin sınaqların dövründə, hərb illərində 
məhz bunları duyurdu. Atasızlıq, daimi aclıq, “xalq düşməni”nin 
oğlu olmağın xəcaləti gələcək yazıçının qəlbində, dünya görüşündə 
silinməz izlər qoydu. Amma heyrət doğuran bir məqam da var ki, 
hətta bu dözülməz şərtlərdə, ümidsiz uşaqlıqda belə sevinc və işıqlı 
anlar yaşanırdı. 

Aytmatov ilk məhəbbəti məhz müharibə illərində dadır. Bu sevgi 
ona sehirli pəri kimi deyil, sadə, ondan bir qədər yaşca böyük, Çin-
gizə balaca qardaşı kimi qayğı göstərən cavan bir xanım obrazında 
gəlir. Sonralar bu hekayət, həmin dövrdə yaşanan başqa eşq nağılı 
– Mirzəgül biykeçlə bağlı yaşantılar – ədəbi irsdə – “Cəmilə”də və 
Lui Araqonun məhəbbət haqqında ən gözəl povest adlandırdığı “İlk 
durnalar”da əksini tapdı. 

Bir sözlə, həyat kağızlarda yazılan qəliz cümlələrdən, qarışıq 
cədvəllərdən də çətindir və hətta müharibənin qəddar dövründə 
belə zərifliyin, ehtiraslı sevginin, ali romantikanın dadını duymaq 
olar. O dövrdə yaşadıqları və gördükləri könlündə, yaddaşında yer 
elədi və yazıçı bütün bunları yazmaq, qəhrəmanlara, yaxşılığından 
əl üzməyənlərə ehtiram, əbəbi dəyərləri tapdayanlara lənət oxuyan 
əsərlərini qələmə almaq ehtiyacı duydu. 

“Bəyan etmək istəyirəm, daha doğrusu insanlarla fikirlərimi 
bölüşməyə məcburam!” —“İlk müəllimim” və “Cəmilə” əsərləri 
təxmini bu cür ovsunlu cümlələrlə başlayır. 

“Pəncərələri geniş açıram. Otağa təmiz hava axını dolur. Ayın 
maviyə çalan alatoranlığında çəkməyə başladığım rəsmin eski-
zlərini görürəm. Çoxdurlar və mən hər dəfə rəsmi yenidən çəkməyə 
başlayıram. Ümumilikdə, rəsm haqqında fikir bildirmək üçün çox 
tezdir. Özüm üçün əsas olacaq şeyi tapmamışam,o hər nədirsə  anidən 
labüd olan, getdikcə aydınlanan və bu yay səhərinin şəfəqləri kimi 
, ruhumda izaholunmaz, əlçatmaz səs kimidir. Sübhöncəsi sakitlikdə 
gəzişir və düşünür, düşünür, düşünürəm. Və hər dəfə də belə olur. 
Hər dəfə əmin oluram ki, çəkmək istədiyim rəsm hələ fikrimdədir. 
Mən, görülməmiş bir işi hətta yaxın dostlarla belə paylaşmağın 
tərəfdarı deyiləm... Amma bu dəfə qaydalarımı dəyişəcəyəm  — 
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hələ çəkilməmiş rəsm barədə fikirlərimi bəyan etmək, daha doğru-
su paylaşmaq istəyirəm. Bu şıltaqlıq deyil. Başqa cür alınmayacaq, 
hiss edirəm ki, bu işi tək bacarma bilməyəcəyəm. Ruhumu riqqətə 
gətirən, fırçanı əlimə almağa məcbur edən hekayə, mənə elə böyük 
gəlir ki, onu tək özüm qucaqlaya bilmirəm. Daşıya bilməyəcəyim-
dən, kasanın içindəkiləri kənara aşırdacağımdan ehtiyat edirəm. 
İnsanların məsləhətinə ehtiyacım var, qərar qəbul etməkdə kömək 
etmələrini, heç olmasa, xəyalən mənimlə molbertin qarşısında 
dayanmaqlarını, birlikdə həyəcan keçirməklərini istəyirəm. Ürəy-
inizin alovunu əsirgəməyin, mən sizə bu hekayəni danışmalıyam...”

 Çingiz Aytmatovun ilk on- on beş illik yaradıcılıq fəaliyyətində, 
həqiqətən, yaşadıqlarını ya da qəlbinə rahatlıq verməyənləri kağıza 
köçürürdü. Belə həyəcanlı əhval barəsində ən dəqiq təsbiti Vladi-
mir Mayakovski deyib: “vəzifə borcu” olduğu üçün yazmaq. Məhz 
buna görə, Aytmatov çətin zamanda  belə ruhunun əzmini qoruyub 
saxlaya bilən sadə insanlar barəsində yazmağı özünə borc bilirdi və 
beləliklə də “Ana tarla” – müharibə haqqında möhtəşəm rekviyem, 
yarandı. Bir az əvvəl 1957- ci ildə, “Üz-üzə” povestində, bir il sonra 
isə “İlk müəllimim” – öz balaca şagirdlərini bilik işığına alışdıran 
birisi haqqında həyəcanverici hekayəni yazdı. 

Müəllif bu hekayələrdə yazılan hadisələrin dəqiq yerini yazmaqla 
orada baş verənləri öz gözləri ilə gördüyünü deyir. Maraqlıdır ki, 
“Üz-üzə və “Cəmilə”yə qədər yazdığı ilk hekayələrində (“Sipayçı”, 
“Ağ yağış” və s. ) sanki həyatın qəddar və bəzəksiz həqiqətləri 
olduğu kimi qələmə almaqdan ehtiyat edərək onun tünd rənglərini 
mümkün qədər azaldır. Bəlkə təcrübəsi, bəlkə adi insan kamilliyi 
çatmırdı. Yəqin, bu dövrü öz yolunu,səsini, mövzusunu, qəhrəman-
larını axtarma dövrü adlandırmaq olar. Nə qədər dəhşətli olsa da, 
həqiqətdən qorxmamalı olduğunu sonralar, “Dağların nağılı”nı 
yazanda dərk etdi. 

Aytmatovun çətin uşaqlığı və ondan da geri qalmayan gəncliyi 
barədə danışanda, ağır şərtlərin öz-özünə bədii yaradıcılıq fitilini 
yandırmadığını nəzərdən qaçırmamalıyıq, necə deyərlər, “Nə qədər 
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ki, Apollon şairdən müqəddəs qurban tələb etməyib”. Yəni, qəlbin 
sönməz atəşi olmalıdır, onu yüksəldən, alovlandıran ilahi nemət isə 
– sevgidir. Biz, Aytmatovun oxucuları da taleyə və Tanrıya minnət-
dar olmalıyıq, çünki məhz müharibə illərində, ümumdünya fəlakəti 
dövründə Çingiz aşiq olduğu qadınla rastlaşdı. Bununla da, dünya 
ona başqa cür göründü, özü də dəyişdi. Onun həssas və alçalmış, 
yaralı könlü özü belə dərk etmədən, ilk dəfə “göyün titrəməsini” 
duydu, “mələklərin uçuşunu” seyr etdi. Və onun içindəki şair, sənət-
kar oyandı.

 O ilk vurğunluq haqqında hadisə şahidləri, yaxın qohumları 
xatırlayır. Amma ən yaxşı şahid – “Cəmilə”dir. Hə, onun gəncliyinin 
öz Cəmiləsi, güclü hisləri və acı ayrılığı olmuşdu. O da doğrudur ki, 
bu bir az da uşaqlıq sevdası idi. Amma nə fərqi var? Odur ki, bu çox-
dan olmuş hadisələrin sənədli təsdiqini yaxud inkarını axtarmayaq. 
Cəsarətlə təxmin edə bilərik ki, əsas odur ki, bu eşq Çingizin yarat-
maq istedadını formalaşdırmış, psixoanalitiklər demişkən, “sublima-
siyaetmə”,  yəni güclü həyəcan hissi nəticəsində mənəvi enerjini üzə 
çıxarmağına nail olmuşdu.  

Ziqmud Freyd qeyd elədiyi kimi, bədii yaradıcılıq mənbələrindən 
biri məhz bu cür hislərdə, ruhi həyəcanlardadır. “Sublimasiyaetmə” 
məhz bu yaşantılardan yaranır və bəzən ömür boyu davam edir. 

Beləliklə, iki vacib şərait Aytmatovda şairi, sənətkarı, human-
isti oyatdı və dünyaya baxış bucağını müəyyən etdi. Birincisi – 
atasını itirdikdən sonra qarşılaşmalı olduğu inanılmaz çətinliklər və 
müharibə illərində ağır yük kimi boynuna düşən qayğılar, ikincisi elə 
həmin hərb illərində qarşılaşdığı müqəddəs sevgi, madonna ilə ilk 
görüşü (tale sonralar ona başqa, ən az bunun qədər güclü  həyəcanlar 
və görüşlər də bağışlamışdı). Dantenin gizli ilham mənbəyi Beatriçe 
kimi Çingizin də bu evli qadınla rastlaşması əsrarəngiz sirlə, mistik 
pərdə ilə əhatəli idimi? Dahi italyan öz sevgilisi ilə görüşünü belə 
təsvir edir: “...qonaqlar həmin gün ərə gedən nəcib xanımlardan 
birini müşayiət edirdilər. Şəhərin ənənsinə görə gəlin yeni evində 
ilk dəfə masada əyləşəndə çoxlu qadınların əhatəsində olmalı idi... 
Özümdə bunu etməyə hünər tapan kimi mənə elə gəldi ki, ürəyimin 
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sol tərəfindən başlayıb bütün bədənimə yayılan möcüzəsi çırpınış 
hiss etdim. 

Onda, həyəcanımı gizlətmək üçün zalı əhatə edən divarlarda əks 
olunmuş freskalara söykəndim. Ətrafda olanlar titrəyimişimi anla-
yar qorxusu ilə gözlərimi açıb xanımlara tərəf baxdım və onların 
arasında Beatriçi gördüm. Amor məni belə nəcib xanımın yaxın-
lığında görəndə, hislərim elə bir güclü təsirdən məhv oldu ki, bircə 
görmə hissim sağ qala bildi. O anda sonet yazdım. (“Yeni həyat”)

Çingizin sevgi ilə qarşılaşması tamam fərqli idi. Onun Beatriçe-
si təmizlənmiş buğda zəmilərinin, və Talasdakı məşhur Manas-Ata 
dağlarının fonunda, qeyd elədiyim kimi ağır müharibə illərində 
peyda olmuşdu. Hər şey ilk yığılmış buğdadan alınan çörək qədər 
çox sadə, səhər şehi qədər təmiz və şaffaf idi. Cəmilə həyatsevər, 
şən, heç vaxt ruhdan düşməyən,  zərif, sadə ağ ləçəkli qırğız gəli-
ni obrazında gəldi. Sevdiyi Çingizə deyil başasına aşiq idi. Qısqan-
clığın, hətta sevginin belə nə olduğunu bilməyən saf gənc isə başqa-
larının məhəbbətinə vurulmuşdu. 

“Həmişə onun nəsə vacib bir söz deməyini, narahatlığını izah et-
məyini gözlədim. Amma o elə hey susdu. Sakitcə başımı dizlərinə 
qoyur, baxışlarını harasa dikir, pırtışıq saçlarımı qarışdırır, titrək 
barmaqları ilə nəvazişlə üzümü sığallayırdı. Mən aşağıdan onun an-
laşılmaz həyəcan və kədərlə bürünmüş üzünə baxır, sanki cizgilərində 
özümü görürdüm. Onu da nəsə üzürdü, içində nəsə yetişir və çıx-
mağa can atırdı. Və o, bundan qorxurdu. O, əzablar içində özünə 
sevdiyini etiraf etmək,  eyni zamanda bunu qətiyyətlə təkzib etmək 
istəyirdi. Onun Daniyarı sevməyini mən də istəmirdim. Axı o mənim 
valideyinlərimin gəlini, qardaşımın arvadı idi! Amma belə fikirlər 
ani olurdu. Mən onları tez başımdan qovurdum. Onda mənim üçün 
əsl həzz onun uşaqcasına aralı dodaqlarını, yaşla dolmuş gözlərini 
görmək idi. İşıqlı vəcdi və ehtiraslı siması necə də qəşəng, necədə 
də gözəl idi! Mən ancaq bunları görür və çox şeyi anlamırdım. Mən 
elə indi də tez-tez özümə sual verirəm: bəlkə sevgi – ilhamlanmadır, 
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rəssamın, şairin ilhamlanması kimi? Cəmiləyə baxanda mən çöllüyə 
qaçıb var gücümlə qışqırmaq, yerdən göydən nə etməli olduğumu, 
bu içimdəki anlaşılmaz həyəcandan, bu müəmmalı sevincdən necə 
qurtula biləcəyimi soruşmaq istəyirdim. Və bir dəfə mən deyəsən 
cavab tapdım. 

Biz həmişəki kimi stansiyadan gəlirdik. Gecə düşürdü, topa- topa 
ulduzalar səmada peyda olur, tarla yuxuya gedirdi, qaranlığın sü-
kutnu ancaq Daniyarın oxuduğu, gah səslənən, gah sönən mahnısı 
pozurdu. Biz Cəmiləylə onun arxasınca gedirdik. Mən sarsılmışdım.  
Sanki düzənlik bir anda çiçək açdı, işıqlanıb zülməti qovdu və mən 
sevgililəri gördüm. Onlar məni görmürdülər, elə bil mən orada 
deyildim. Mən onların hər şeyi unudub musiqinin ritminə uyğun 
həmahəng yırğalanmalarına tamaşa edirdim. Daniyar hər mahnı 
oxuyanda canımı alan müammalı təşviş yenidən mənə hakim kəsildi. 
Birdən mənə agah oldu. Mən onların rəsmini çəkmək istəyirəm”. 

Gənc Çingiz üçün o an ilham pərisinin gəlişi, sevgi aydınlan-
ması, bütün ömrü boyu onu tərk etməyəcək hiss idi. Bu hadisəni 
təsdiqləyənlərin sayı çox deyil. Kənddən qaçan iki gəncin olduğu, 
lap cənnətdən qovulan Adəm və Həvva kimi, amma onların gedişi-
nin birdəfəlik olmadığı, hər ikisi olmasa da, bir neçə il sonra qızın 
öz doğma kəndinə tək qayıtdığı deyilir. Amma qayıdan qadın əvvəl 
tanınan Cəmilə deyildi. Onun ailə həyatı alınmır. Nə qədər kədərli 
olsa da, sevdiyi oğlan ilə getməmişdən əvvəl olduğu kimi kəndlilər 
də daha ona isti yanaşmayıblar.  Cəmilə yerli camaat tərəfind-
ən qəbul edilir, qonşuların açıq nifrətilə olmasa da, gizli qınaq və 
lağlağalarına məruz qalan, çirklənmiş mələk, Lotunun arvadı kimi 
qəbul edilməyə başlayır.

 Çingiz Aytmatov həyatında bir çox  ruh və ürək sarsıntıları, sın-
aqlar keçirəcəkdi, amma ilk sevgisi, ağ ləçəkli, incə ətir deyil, Talaslı 
zəmilərinin solğun əzabı qoxan  Beatriçe ya Mona Lizasının xatirəsi 
həmişə onun qəlbində qalacaqdı. Cəmilə həmişəlik onun yaddaşında 
özünəməxsus “əbəbi gəlin” obrazında qalacaqdı. Hətta özünün son  
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romanı “Dağlar düşəndə”nin  “Əbədi gəlin” yarımbaşlıqlı hissəsində 
Aytmatov sevgi mövzusuna qayıdır. Düzdür, orada təsvir olunan sev-
gi bədbəxt və nakamdır, amma yazıçının vida romanında illər əvvəl 
gözlərini qamaşdıran ilk sevda şimşəyinin qığılcımları hiss olunur. 

Bu dəfə madonna Aydan obrazında gəlir. Romanın baş qəhrəmanı, 
1980-ci illərin ortasında SSRİ-də jurnalist və kino ssenarist olan, 
“Qarbaçovun dostu”, “əfsanəvi yenidərqurma qatarının həvəsləndi-
rici qanadçalanları”nın fəalı Arsen Semyonıçın arvadı, əlçatmaz, 
amma sevimli Aydan.

 Aytmatovun istənilən oxucusu onun qəhrəman xanım obra-
zlarının bir-birinə bənzədiyini hiss edər. Onlar S.A. Çuykovun 
“Sovet Qırğızıstanının qızı” ilə eynidirlər.  

“Ana tarla”dakı Tolqonay, “İlk müəllimim”dəki Altınay, Cəmilə, 
“Gün var əsrə bərabər”dəki Zərifə, hətta “Dağlar düşəndə”dəki 
Aydan da bütün daxili keyfiyyətlərinə görə fərqlənsələr də, zahirən 
oxşardılar. 

Çingiz Aytmatov öz ilk sevgi hekayələri barədə danışmayıb, amma 
mən əminəm ki, “Cəmilə”dəki yeniyetmə Seyitlə onun arasında bir-
başa bağ var. Cəmilə yumrusifət, həyatsevər, şən qırğız madonnası 
– aytmatovsayağı həm mənəvi, həm də cismani qadın gözəlliyinin 
simvoludur. Eyni zamanda, “Cəmilə” sadəcə Lui Araqonu heyran 
etmiş sevgi hekayəsi deyil. Bu roman rəssamın yaranma, yaradıcı 
sublimasiyanın psixoanalitik təsviri, yaratmaq hissinin möhtəşəm 
təzahürüdür. Əlbəttə, bu sevgi hekayəsi Aytmatovun daxili aləminin 
altını üstünə çevirdi. Fransız atalar sözündə deyildiyi kimi: Sevgi 
ilə zarafatlaşmaq olmaz. Hə, doğru deyilib, amma bəla ondadır ki, 
bu güclü, izaholunmaz, çox rosional hissi idarə etmək  hər adama 
nəsib olmur. Xüsusilə, əgər bu məhəbbət ülvi, əbədidirsə. Ona görə 
də elə həmin fransızlar başqa bir atalar sözündə belə deyir: Sevgi 
haradadırsa, mübarizə də oradadır. 
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Təhsil illəri. Apollon və Saturn arasında

Çingiz Aytmatov yetkin çağlarında sözsüz ki, öz zamanının ən 
aydın ziyalılarından, geniş dünyagörüşünə sahib və fərqli sahələrdə 
ətraflı məlumatı olan biri idi. Buna səbəb, yəqin ki, onun aldığı təhsil 
olub. İxtisasca aqranom, heyvandarlıq sahəsinin bilicisi, sadə ədəbi-
yyat fadailərinin həyatına bələd olan biri idi. Bununla bərabər, əl-
bəttə ki, dünya ədəbiyyatını mükəmməl bilir, fəlsəfə ilə maraqlanır, 
klassik və milli musiqini sevirdi. Aytmatovu gənclik illərindən 
tanıyanlar deyir ki, onun kitaba olan bağlılığı lap uşaqlıq, yeniyet-
məlik dövründən başlayıb. Kitab oxumaq onun həqiqi həvəsi idi. 

Canbul zootexnikomunun kursantı olanda sözün əsl mənasın-
da şəhər kitabxanasından çıxmırmış, hətta işçilərdən xahiş edirmiş 
ki, səhərə qədər orada qalmağına icazə versinlər – oxumaq asılılığı 
bu qədər böyük imiş. Və onun istəkləri cavabsız qalmırdı. Ümumi-
yyətlə, bilmək ehtirası, dünya mədəniyyətinə yiyələnmək istəyi onun 
qanında var idi. Bu baxımdan kitabın kontekstində də qeyd etmək 
istərdim ki, onun taleyi lap əvvəldə, şüurlu həyatın başlanğıcında 
ən az maraqlı hekayələr nəql edən biri olmaq istiqamətində inkişaf 
edirdi. Çingizin insanlara deməyə sözü vardı. 

Qəribə səslənsə də, gəncliyində elə hadisələr baş verirdi ki, onu 
yazıçı, incəsənət adamı olmağa sövq edirdi. Həm ən sərt həyat sın-
aqları, böyüdüyü ikidilli (qırğız, rus) mühit, ağır müharibə dövrünə 
təsadüf edən uşaqlıq və tamamilə yetkin gənclik, kitab aləminə qərq 
olma, təhsilini davam etdirmə, Moskvada yüksək ədəbiyyat kurs-
ları – hamısı bu məqsədə “xidmət edirdi”. Başqa sözlə, erkən həyat 
təcrübəsi kitablardan aldığı biliklərlə qidalanır, tədricən estetik 
zövqünü formalaşdırırdı. 

Düşünürəm ki, Aytmatov haqqında ədəbiyyatçıların dediyi bəddi 
düşüncənin qlobalizmi (Qaçov), imperial ümumiləşdirmələr (İbrahi-
mov), dünyanı duyma eshatoloqizmi (Layliyeva) məhz həmin illərdə 
formalıaşıb. Böyük, geniş ümumiləşdirmələrə meyllilik, həyatın 
xırdalıqlarına məna qatmaq uşaqlıqdan olub. Bəlkə də ailənin Mosk-
vadan Frunzeyə  uzunmüddətli (təxminən beş il) və əzablı səyahəti 



32

böyük bir dünyanın bir-birilə əlaqəli olduğu, aləmin vahidliyi, ha-
rada yaşamağından və hansı dildə danışmağından asılı olmayaraq 
insanların eyni olduqları uşaqlıqdan qəlbinə və zehninə hopub. 

Hələ lap erkən yaşlarında Çingiz bilmək istəyirdi ki, xalqlar və 
ölkələr arasındakı əlaqə nə cürdür: dəmir yolu ilə, yoxsa o zamanlar-
da yeni rekordlar əldə olunan hava yolları ilə (məsələn, əfsanəvi təy-
yarəçi sınaqçı Çkalovu hər sovet məktəblisi tanıyırdı). Çingiz daim 
bütün dünyanı necə əhatə eləmək olar, deyə düşünür, aləmi bir-bir-
inə bağlayan görünməz telləri, zəncir halqalarını tapmaq istəyirdi. 
Bəlkə axtardığı səmada azad hərəkət edən, sərhəd tanımayan, hündür  
dağları, böyük dəryaları asanlıqla ötüb keçən səyyah buludlar idi? 

Aymatov yaradıcılığının parlaq bilicilərindən biri olan Qeorqi 
Qraçevin  qırğız yazıçının dəmir yolu xətləri ilə bağlı təsəvvürləri-
nin bir qədər mistik obrazda olması ilə bağlı mənalı qeydləri var. 
O, yazır ki, Aytmatov bu yolları bütün dünyanı əhatə edən, hansı-
sa bilinməyən enerjinin bələdçisi, anlaşılmaz siqnalların daşıyıcısı, 
dünyanı birləşdirən sehirli, metal iplər kimi görürüdü. 

Yevgeni Yevtuşenkonun dili ilə desək, “fərqli talelərin birləşmə-
si”. “Gün var əsrə bərabər” romanında nəqarət kimi təkrarlanan Ayt-
matovsayağı Sarı özək savannalarında şərqdən qərbə, qərbdən şərqə 
tələsən qatarlar dünyada məşhur oldu. 

“ Bu ellərdə qatarlar şərqdən qərbə, qərbdən şərqə şütüyürdü... 
Dəmir yollarının ətrafında isə Sarı Özəyin əzəmətli səhraları, sarı 
çöl torpaqları yatırdı. Buralarda istənilən məsafə dəmir yollatrı 
ilə ölçülürdü, Qrinviç meridanı kimi... Qatarlar isə dayanmadan 
şərqdən qərbə, qərbdən şərqə şütüyürdü.”

Daha sonra Aytmatovun dünyanı əhatə edən halqası yarandı. Çin-
gizin yaradıcılığını azqala uşaqlıqdan narahat edən daha bir obraz – 
durnalar idi. Durnalar obrazı onun bir neçə şedevr əsərində, ən əsas 
da  “İlk durnalar” povestində öz əksini tapıb. Əsərdəki başlıqlar-
dan biri “Torpağı yuyan küləklər” adlanır. Bir qədər sonra “Çingiz 
Xanın ağ buludu” povestində səhifə – buludlarla bağlı möhtəşəm 
ədəbi – fəlsəfi improvizələr peyda olur. Nəhayət, Aytmatov belə bir 
nəticəyə  gəlir ki, dünyanı ancaq fikir, fikri ifadə edən söz əhatə bilər. 
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Adını çəkilən “Torpağı yuyan küləklər” əsərində Aytmatov Götenin 
beynəlxalq ədəbiyyat adlandırdığı məvhum haqqında təsəvvürlərini  
çox dəqiq ifadə edir. “İndiki zamanda heç bir ədəbiyyat nümunəsi 
əlaqələr olmadan hərtərəfli inkişaf edə bilməz. Dünya mədəniyyəti-
nin bir hissəsi kimi qəbul edilməyən ədəbiyyat haqqında söhbət də 
yaraımçıq alınır... Ona görə, inkişafa can atan hər mətn ustası özünü 
ən yüksək meyarlar ilə mühakimə etməlidir. Yalnız bu halda qapalı, 
provinsializmdən qurtulmaq, dünya ədəbiyyatının istinad nöqtələri-
ni meyar kimi qəbul etmək  peşəkar bacarıq ölçüsü olmalıdır.”1

Başqa sözlə desək, Çingiz Aytmatov uşaqlıqdan dünyanın va-
hid olmağı, insanların və xalqların birləşməsi ideyası cəlb edirdi. 
Bu mənada, Sovet İttifaqı adlanan nəhəng Avrasiya ərazilərində 
böyüyən yazıçı, yaradıcılığının və düşüncələrinin bütün  pafosu ilə 
Qərb və Şərqin ayrılığı fikrini dəstəkləyən Redyard Kiplinqin qa-
rşısında ədəbi antipod kimi dayandı.  

Talasın landşaftı barədə danışmaqda fayda var. Bu yerlərdə o, ən 
çətin, eyni zamanda, ən ibrətamiz, yaradıcı baxımdan isə ən bəhrəli 
illərini keçirib. 

Talas –  Qırğızıstanın şimalında yerləşən, ən gözəl vadidir. Qazax-
ıstana birləşən, sanki qırğız dağlarına doğru uzanan qazax çölləri-
nin davamı olan, ensiz çay mənbəyi kimi başlayıb, tədricən sahəsi-
ni genişləndirən vadini ağappaq qarlı dağlar və yüksək aşırımlar 
əhatə edir. Bu möhtəşəm, həqiqətən, epik miqyaslı, Talas landşaftı 
əfsanəvi Alicənab Manasın torpaqları,  Aytmatovun bədii təfək-
küründə, dünyagörüşündə iz qoymaya bilməzdi. 

Təsadüfi deyil ki, 1963-cü ildə Lenin mükafatına layiq görülən 
nəsr toplusu “Dağların və çöllərin nağılı” adlanırdı. 

Yazıçının qazax şəhəri Canbulda, indiki Tarazda, ondan əv-
vəl, müharibədən sonrakı illərdə Övliya – Atadakı təhsili ilə bağlı  
maraqlı xatirələri barədə qeydləri var. Bir qayda olaraq, əgər yol-
da kimsə atının tərkinə almağı təklif eləməsə dərsə piyada gedər-
di. Anası və qardaşının yaşadığı kənd ilə Canbul arasındakı məsafə 
otuz, qırx kilometr olardı. Amma məhz burda, baytarlıq peşə mək-

1 Ç.Aytmatov “Məqalələr, çıxışlar, dialoqlar, müsahibələr”səh 39-40
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təbində öyrədilənlər qırğız Talas məktəbində yox idi. Mühazirələri 
və seminarları Rusiya və Ukraynadan evakuasiya olunmuş müəllim-
lər aparırdı. Çingiz Aytmatov ömrünün sonuna qədər yalnız heyvan-
darlığı deyil, bu fəndən çox uzaq olan sahələri də  mükəmməl bilən, 
bir nəfər haqqında çox səmimiyyətlə xatırlayardı. Tələbəlik illəri 
məzəli hadisələrsiz də ötüşmürdü.

 Onlardan biri haqda yazıçı özü danışırdı: “Atam repressiyaya 
uğrayan illərdə və növbəti müharibə dövründə mən əksərən  bi-
bim Qaraqızla yaşayırdım. O, mənə böyük ümidlər bəsləyirdi, nəyə 
görəsə mənim böyük adam olacağımı, partiyanın qrup  rəhbəri, 
prokuror olacağımı güman edirdi. Öz aləmində ondan asılı olan 
hər şeyi edir, mənim məhz şəhərdə oxumağım üçün əlindən gələni 
edirdi. Son qəpiyinə qədər bütün pulunu mənə verir, əlavə talkan 
tədarükü hazırlayıdı. Və tale mənimlə belə bir oyun oynadı. 

Gündəlik mühazirələrlə yanaşı təcrübi məşğələlər də keçird-
ik. “Atçılıq”, “Qoyunçuluq”la bağlı mühazirələr bitdikdən sonra 
“Eşşəkçilik” bəhsinə keçdik. Əvvəlcə biz bu mövzuya gülür, ironi-
ya edirdik: Guya eşşək görməmişik. Bir onu dərsdə keçməyimiz 
qalmışdı! Amma məsələ fərqli oldu. Məlum oldu ki, sallaq qulaq 
və anqıran eşşəklər bir-birinə qarışmayan müxtəlif cinsli, rəngli iki 
fərqli növdə imiş. Müəllimimiz zabitəli, yaşlı, öz fənninin mükəm-
məl bilicisi, blokadaya alınmış Leninqraddan evokuasiya olunmuş 
rus idi. Texnikumda praktik məşğələlər üçün yardımçı təsərrüfat yox 
idi. Təcrübi məşğələlər üçün, adətən, professor tələbələrini Cambul-
dakı ”Atşabar”ın  heyvan bazarına aparırdı. Bu dəfə də bütün kursla 
getmişdik. Bazar günləri burda mərəkə qopurdu: ətrafdakı aullardan, 
qırğız Talasından kəndlilər heyvan alverinə gəlirdilər. İzdihamda ən 
çox vasitəçilər ora – bura vurnuxur, qazanmağa çalışırdılar. Biz ən 
uyğun olan “uzunqulaq eksponat”ı seçdik.  Tələbə Aytmatov, – bir 
neçə gün əvvəl bizə “Eşşəyin sivil insanın həyatında rolu” mövzusun-
da mühazirə deyən, eynəyi bərq vuran professor mənə sarı çevrilib, 
dedi – deyin görək, bu xeyirxah heyvan haqqında nə bilirsiniz?  

 – Bu heyvan əvvəllər Afrika və Asiya kontinentlərində yayılıb. 
– deyə, söz başladım – hazırda  onlara Suriyada, Kaşmirdə, Tibetdə, 
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Türkmənistanda, Özbəkistanda, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Mon-
qolustanda rast gəlinir. Eşşəklərdən, adətən, qoşqu üçün istifadə 
olunur. Digər mal-qaradan fərqləndirən xüsusiyyəti uzun qulaqları, 
uzun, nazik quyruqlarıdır. Döl on iki aya formalaşır...

Bu məqamda mən bu eşşəyin sahibini tanıdım. Bu, dayım Dostəli 
ilə bibim Qaraqızgilin qonşusu idi. Çaşmış, bərəlmiş gözlərlə böyük 
bir heyrətlə mənim onun eşşəyinin şəcərəsindən qəribə cümlələrlə 
danışmağıma tamaşa edirdi. Utandığımdan yerə girməyim gəldi. 
Hətta səsim batdı. Amma bunu professora izah edə bilərddimmi?

– Tələbə Aytmatov, niyə susdunuz? Davam edin! Boz eşşək 
o birilərindən daha nə ilə fərqlənir? – müəllim təkidlə soruşurdu. 
Elə pərt olmuşdum ki, qan – tər məni basmışdı. Qonşu isə Şəkərə 
qayıdan kimi bütün aula mənim şəhərdə nə oxuduğumu yaymışdı. 
Qırxıncı illərdə isə ancaq hakim, prokuror, polis peşələrinə hörmət 
edilirdi. Hətta belə dördlük də dillərdə gəzirdi: “Görüm ərin milis 
olsun, çayım da indiski olsun”. Qohumlarım şəhərdə oxumağımla 
fəxr edirdilər. Hesab olunurdu ki, mən hörmətli peşə sahibi ola-
cağam, Allah qoysa, qayıdıb, böyük adam olacağam. Aula gəldiyim 
zaman məndən heç nə əsirgəmir, son qəpiklərini cibimə basırdılar. 
Qonşunun danışdıqlarını eşidəndə bilməyiblər ağlasınlar ya gülsün-
lər. 

Həmin il tətildə kəndə qayıdanda Qaraqız eje(bibi)  gözlərini 
mənə dikib ah çəkdi:

–  Adamlar deyirlər ki, sən orda, şəhərdə eşşəklik sənəti öyrənirsən. 
Bunu necə anlayaq, əzizim? Yoxsa, sənə başqa yer vermədilər? Ya 
özün eşşəkləri öyrənmək istədin, axı onlar elə bizim kənddə də var 
idi. Öyrənəydin də burda.” 

İndiyə kimi mənim möhtəşəm gələcəyimin arzusu ilə yaşayan se-
vimli qohumlaırımın qarşısında o yaşadığım  xəcalət hissi, özümə 
bəraət qazandırmaq istəyim yadımdadır. Onların yerli xalqa məxsus 
sadəliyi və uşaq saflığı mənim “vadi akademiyam”da öyrəndiyim 
müddəalardan biri idi”.

 Hər iki təhsil ocağını Çingiz əla qiymətlərlə bitirir, hətta elmi 
dərəcə almaq və seleksiyaçı alim olmaq niyyətində olur. Dünya-
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ca məşhur qırğız incəyunlu qoyunların növünü törədib çoxaltmış, 
görkəmli qırğız seleksiyaçısı akademik M.İ.Luşixin onu öz yanına 
aspiranturaya dəvət edir. Bəlkə Aytmatov alim ola bilərdi, amma 
burda da ona “xalq düşməninin oğlu” damğası mane olur və kim-
insə “danos”undan sonra onu qəbul eləmirlər. Bu onu gələcəyi, 
karyerası barədə yenidən düşünməyə vadar edən yeni, daha bir ağrılı 
zərbə idi. İstənilən halda, Çingiz qırğız heyvandarlığı üzrə elmi – 
araşdırma institutunun eksperimental fermasına adi zootexnik kimi 
işə düzəlməyə müvəffəq olur. 1953-cü ilin avqustunda ailəni Talas-
dan Frunzeyə köçürmək imkanı yaranır və gənc kadra idarəyənin 
nəzdində olan iki otaqlı ev verirlər.

Çingiz aspirant olmadı, amma Roza Aytmatovanın yazdığına 
görə, ola biləcəyindən də yaxşı elm adamı oldu. Başqa bir tərəfdən 
həyat yolunda onun qarşısında yenidən haçalanmış cığırlar çıxdı. 
Hər şey onun peşəkar zootexnik olmaq istiqamətində inkişaf edir-
di, amma qəlbi tamamilə, başqa yerə meyl edirdi – özünü biləndən 
ona rahatlıq verməyən, borc, insani vəzifə saydığı sahəyə. Aytma-
tov yazmaq istəyirdi. O, bildiklərini və dərk etdiklərini paylaşmaq 
istəyirdi. Amma ürəyin səsinə səs vermək o qədər də asan deyildi. 
Çingiz ailənin böyüyü idi və kiçik də olsa ailənin maddi rifahı ondan 
asılı idi. Ana – ikinci dərəcəli əlil – xəstə idi, qardaş və bacılarının 
qayğısı onun çiyinlərdə idi. İstənilən halda... ölkədə əsən dəyişik-
liklər – bütün maddi çətinliklərə baxmayaraq – Çingiz Aytmatovun   
birdəfəlik peşə müqəddəratını təyin etməyinə kömək oldu. 

1956 – cı ildə, Kommunist partiyasının XX iclasında Nikita 
Xruşovun antistalinçi məruzəsi hamını hərəkətə gətirdi. Cəmiyyət-
dəki dalğalanmalar Aytmatovların, həmçinin, milyonlarla digər 
sovet ailələrinin bilavasitə şəxsi maraqlara toxunurdu: 1937 – 38 
– ci illərdə törədilən qırmızı terrorun reabilitasiya dövrü başladı. 
Nəhayət, Törökula və onunla eyni bədbəxt taleyi bölüşən tanışlarına 
təmiz adı qaytarıldı. Cəmiyyət nəzərə çarpacaq dərəcədə fərahladı 
və yeni abu-havanı ən tez və daha kəskin bədii yaradıcılıq hiss etdi. 

Çingiz Aytmatovun ilk yaradıcılıq nümunələrinin üzə çıxması 
da məhz bu dövrlərə təsadüf edir. Hər iki dilin daşıyıcısı kimi o, 
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tərcüməçi kimi, rus dilindən qırğız dilinə və əksinə tərcümə etməklə 
çörək pulunu qazana bilirdi. Amma peşəkar tərcüməçi peşəsi ona, 
deyəsən, maraqllı gəlmirdi. Aytmatov orijinal yaradıcılığa, həm rus, 
həm də qırğız dilində eyni məharətlə bacardığı nəsr  əsərləri yarat-
mağa can atırdı. 

Digər tərəfdən, bunun üçün dərs almaq və mövcud ədəbi mühitə 
qoşulmaq da tələb olunurdu. Çingiz tədricən yerli yazarlarla tanışlıq 
əlaqələri qurmağa, ədəbi tədbirlərdə iştirak etməyə başlayır. Bu 
tanışlıqlardan ən çox müdrik yazıçı və tərcüməçi, qırğız ədəbi-
yyatında yeganə hərb romanı olan “Maydan”ın  müəllifi U.Abduqa-
imov və istedadlı şair, dramaturq, tərcüməçi, demək olar ki, Ayt-
matovun Talaslı yerlisi Şükürbəyov faydalı oldu. İlk andan cavan 
oğlanın yaradıcılığa olan meylini duyan sənətkarlar məsləhətləri və 
xoş rəftarları ilə sənət yolunun başlanğıcında ona dəstək oldular. Sta-
lin ölməmişdən bir il əvvəl, 1952-ci ildə Aytmatovun ilk “Qəzetçi 
Dzüo” adlı ilk hekayəsi işıq üzü gördü. Əsərin məzmunu sadə idi: 
yaponiyalı oğlan uşağı Tokio küçələrində qəzet paylayaraq, Stalinin 
yapon xalqına sülh çağırışını car çəkir. Küçədə olan bahalı maşınlara 
və onların içində əyləşən imkanlı şəxslərə nifrətlə baxır, bir prole-
tar oğlu kimi cəmiyyətin sosial ədalətsizlik biabırçılığı ilə barışmaq 
istəmir. Aytmatov yaradıcılığının tədqiqatçısı L. Ukubayovanın da 
qeyd elədiyi kimi “cavan yazıçı öz yaradıcılığında real həyatdan 
imtina etmədən kitabların təsiri altında qala bilirdi. Sonda, Stalinin 
yaponlara olan müraciətindən bəhs edən hissədə əks olunan sevinc 
hisləri süjet tələb etdiyinə görə deyil, müəllifin hekayəni optimistik 
notlarla bitirmək istəyindəndir”1. İlk hekayəsinin yazılma tarixindən 
bəhs edən yazıçı özü də bu fikri təsdirləyir: “Hətta hekayənin prob-
lematikası belə şəxsi həyat təəssüratlarından, real həyatdan deyil, 
kitabdan təsirlənmələr idi”2. 

1 L. Ukubaeva . Чынгыз Айтматовдун каармандарынын көркөм дүйнөсү – 
Frunze: Qırğızıstan, 1984, səh 18

2 Ç.Aytmatov. Бизди ойготкон китептер. «Киргизстан маданияты», 1979, 
6‐оktyabr
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Bir sözlə, mətn sosialist realizmi ədaəbiyyatının ideoloji norma-
larına uyğun yerinə yetirilmişdi. Aydındır ki, bu ilk qələm işidir, 
ürkək çap olunmaq arzusu və necəsə özünü tanıtmaq cəhdi idi. 
Müəllifin sonralar etiraf etdiyi kimi, qırğız oxucusuna “müharibə 
haqqında ən yaxşı kitablar”ı tanıtmaq təşəbbüsü ilə özünü tərcümə 
sahəsində də yoxlamağı da təxminən bu dövrlərə təsadüf edir. “Bu 
hisdən yola çıxaraq, risk və qorxuları gözə alaraq, bədii tərcümə 
və kitab nəşri haqqında heç bir təsəvvürüm olmadan V. Katayevin 
“Alayın oğlu” və M. Bubennovun “Ağ tozağacı”nı tərcümə etməyə 
başladım. Hazır mətnlə nəşriyyata gəldiyimdə mənə dedilər ki, bu 
əsərlər çoxdan tərcümə edilib və yaxında nəşr ediləcəklər. Bu məni 
çox məyus eləsə də, ədəbi yaradıcılığıma təkan oldu. Tələbə ikən 
qəzetlərə kiçik qeydlər, məqalələr, oçerklər yazırdım.”1 

İstənilən halda,  seçim edilmişdi: incəsənət və gözəlliyin hi-
mayəçisi Apollon, bərəkət və əkinçilik allahı Saturna qalib gəlmişdi.

 1956-cı ildə Çingiz Aytmatov Yüksək Ədəbiyyat Kurslarına 
qəbul oldu. Məhz həmin illərdə də “Oktyabr” jurnalında kiçik həc-
mli “Üz-üzə”  povesti nəşr olundu. Bu artıq qələm yoxlama deyildi, 
gənc olsa da öz dünyagörüşünə sahib, müstəqil vətəndaş mövqeyi 
olan usta sənətkarın işi idi. Onun qarşısında əvvəllər xəyal belə edə 
bilmədiyi görülməmiş üfüqlər və unikal imkanlar açılırdı.

“Göydən düşən qartal lələyi” 

Möhtəşəm hekayə nəql etmək istedı olan  Çingiz Aytmatov üçün 
yazıçılıq ilk əsərlərdən həyatın mühüm problemləri barədə insanları 
ortaq düşüncəyə dəvət etməklə başladı.  ““Fikirlərimi bəyan etmək 
istəyirəm, daha doğrusu insanlarla düşüncələrimi bölüşməyə məc-
buram, çünki başqa cür alınmır, hiss edirəm ki, bunu tək bacarma-
ram!”— “İlk müəllimim” povesti belə bir bəyənatla başlayır. Bu 
özünəməxsus ədəbi manifest idi. “Başqa cür alınmır”, “məburam” 
— bu etiraf onun həmin zamankı daxili vəziyyətini dəqiq xarakter-

1 Həmin kitabda səh 32
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izə edir. Yeri gəlmişkən, bir kinokadrda Aytmatov köhnəlmiş həyət 
divarının yanında qoca bir qadına vəd verir ki, mütləq onun haqqın-
da yazacaq. Yerliləri “Ana tarla” əsərindəki Tolqonay obrazının 
məhz həmin qadın olduğunu güman edir. Məsələ burasındadır ki, o 
prototip uydurmadır, çünki həmin dövrdə əsər artıq nəşr edilmişdi. 
Aytmatovun öz sözlərinə görə, göylər həmişə ona qarşı mərhəmətli 
olub. Amma ilahi vergidən, daha sadə dillə desək, ədəbi bacarıqdan 
başqa onun əvvəlində işıqlı ümidləri və axırda ümumdünya katak-
lizmləri olan ziddəyli dövrdə yaşadıqları vardı. Bunlar hər biri 
yaradıcılığının qüdrətli mənbəyi oldu, bunlar hamısı dünya miqyaslı 
humanst yazıçının formalaşmasının əsasında dayanırdı. Bu minvalla 
onun aydın ifadə olunmuş etiraf üsulu yaranırdı. “İlk müəllimim” və 
“Cəmilə” iştirakçı ya da hadisələrin canlı şahidi olan birinci şəxsin 
adından yazılıb. Bir sözlə, Çingiz Aytmatov dərin  məhəbbətlə sevir 
və eşqin sonsuz yaratmaq gücünə inanırdı. Qırğız xalqının ulu tövhə-
si “Manas”ın usanmaz oxucusu çox gənc yaşında Sözün məişətin 
faniliyinə olan müqavimət qüdrətini anladı, əbədiliyin zəmanəti old-
uğunu  dərk etdi. Əbədilik mövzusu daim onu cəlb edir, qətiyyətlə 
insanın həyatdakı vəzifələrinin mahiyyəti və ölməzlik fenomeni 
barədə düşünürdü. 

Aytmatov özü, Söz barədə qədim qırğız ovsunlamasını  rus dilinə 
tərcümə edib:  “Söz Kainatın südünü sağır və bizi nəsildən nəslə, 
əsrdən  əsrə onunla bəsləyir. Ona görə Sözün hüdudlarından kənarda 
nə Allah var, nə Kainat – və sözün qüdrətindən üstün güc, onun odlu 
alovundan qaynar atəş yoxdur”.  Söz Aytmatov üçün boşluğu doldu-
ran, kainatın müdrik sükutunun göstəricisi, mövcudluğa məna qatan, 
əhəmiyyət verən, təbiətin dövriliyini izah edən və xaosun varlığını 
nizama salan bir nəsnə demək idi.

  “Köçəri quşların fəryadı”(1972) adlı yarımçıq fəlsəfi hekayəsində 
Aytmatov insan taleyinin faciəli mahiyyətindən, gündəlik, ötəri 
məişət  qayğılarını aşaraq nəsillərə yadigar qalacağından, insanların 
xatirəsində yaşayacağından bəhs edir. Gənc Eleman yuxu görür ki, 
“Manas” eposunun şeirlərini həvəslə və fasiləsiz manasçılar kimi 
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bədahətən deyə bilir. Səhər yuxusunu atasına danışır. Yaşlı Serkebə-
yin ürəyi xəstədir və oğlunun yuxusunu xeyrə yozaraq, onu sevindi-
rir. Amma bir anda ölümcül ürəktutmasından vəfat edir və yuxunu 
tam yoza bilmir. Ölüm yatağında tək təsəllisi oğlu Elemanın sözün 
hikmətinə sahib olacağı, yəni ən ali mərtəbəyə – insanlığın üst məqa-
mına yetəcəyi ümidinə sığınır. Çingiz Aytmatov heç vaxt ezoterika 
ilə maraqlanmır, mistik fallara, magiyaya inanmır, amma yuxu yo-
zumlarına inanırdı. Taleyin varlığını qəbul edir, daim qismətdən alın 
yazısından danışardı.  

“Hər kəs üçün həmişəlik, dəyişməz olan reallıq var, – deyə 
“Dağlar düşəndə” romanında yazır, — heç kəs əvvəlcədən taleyini, 
alın yazısını öyrənə bilməz, — ancaq həyat özü kimin qismətində 
nəyin olduğunu göstərir, əks təqdirdə, talenin anlamı olmazdı... Bu 
gerçək dünya yaranandan mövcuddur, lap cənnətdən qovulan Adəm 
və Həvvanın vaxtından, onların cənnətdən qovulması da taledir. Elə 
o vaxtdan qismət hər kəs və hər birimiz üçün əsrdən əsrə, gündən 
günə, hər saat, hər an sirr olaraq qalır”. İnsanlığın ümumi anlamda 
qisməti məhz budur. 

Aytmatovun taleyini isə bir neçə şey müəyyən edib: Moskva, 
rus dili və görkəmli qazax yazarı və alimi Muxtar Ayvazovla görüş. 
Yazıçı ilə Moskvada, Yüksək Ədəbiyyat Kurslarında keçirdiyi illər  
Aytmatov üçün ən bəhrəli, özü demişkən, tale əhəmiyyətli çağlarıdır. 
Çingiz yalnız Qazaxıstanda, Qırğızıstanda deyil, bütün Sovet İt-
tifaqında da tanınan məşhur “Abayın yolu” romanının müəllifi 
Ayvazovla məhz Moskvada yaxından tanış olur. Bu görüş həqiqətən 
tale əhəmiyyətli olur. Məlum olur ki, Muxtar Ömərxan oğlu Çingiz-
in atasını yaxşı tanıyır, qırğız yazıçılarını bilir və ən əsası, uzun müd-
dət “Manas” eposunu araşdırır. Yəni ustad yazıçı ilə cavan qırğız 
ədəbiyyatçı arasında ortaq maraqlar yaranır və məhz bu Aytmatov 
üçün böyük bir şans olur. O, Muxtar Ayvazovun timsalında sələfini, 
və məyyən mənada himayəçisini tapır. Məhz müəllimi bir müddət 
sonra yaxın tanışı Lui Araqonun diqqətini “Cəmilə”yə yönəldəcəkdi. 

Bir sözlə, ağır sınaq illəri sona çatırdı, yazıçını əvvəl ümumit-
tifaq, daha sonra dünya şöhrəti zirvəsinə çatdıracaq yol başlayırdı. 
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Moskvada olanda, gərgin və həvəslə oxuyarkən, inadla atası və onun 
taleyi barədə düşünməyə davam edirdi. Günahsız məhkumların 
həbsdən qayıtmağı Törökulun da gəlişinə ümid  işartıları yaradırdı. 
1956-cı ilin 15 iyulunda Çingiz ölkənin ali məhkəmə instansiyaları-
na şikayət məktubu yollayır. Yazının məzmunu:

Şikayət:

20 ildir ki, atamın taleyindən bixəbərik. Bilmirik sağdırmı, ya 
yox, kim tərəfindən, nə vaxt mühakimə olunub, həqiqətənmi vətəni-
miz qarşısında günahkardır. Bu suallar ona görə yaranıb ki, bütün 
bu müddət ərzində baş verənləri əzabla yaşamışıq və qəlbimizin 
dərinliyində heç cür atamızın Orta Asiyada qurulmağında və möh-
kəmlənməyində yaxından iştirak etdiyi sovet hakimiyyətinə qarşı 
cinayət törətməyinə inanmamışıq. Bildiyimə görə, atam şərəf və 
vicdanla  KİR katibi işləyib., vilayət komitəsində çalışıb və başqa 
məsul partiya və dövlət vəzifələrini icra edib.  Son illərdə o Mosk-
va Marksizm- Lenininzm instutunda təhsil alıb, son kursu bitirirmiş. 
Hazırda partiyanın 1937-ci illərdə baş verənlərin ədalətli araşdırıl-
masına başlandığı dövrdə, biz də səbirsizliklə atamın aqibətindən 
xəbər gözləyirik. Bundan yalnızca onun şəxsi taleyi deyil, bizim 
ailənin dəqqaibəti asılıdır... Məsələn, məni məhz bu səbəbdən qəbul 
üçün bütün göstəricilərim olmağına baxmayaraq, aspiranturaya 
qəbul etməyiblər. Moskva geologi kəşfiyyat institunun məzunu olan 
kiçik qardaşım da eyni aqibətlə üzləşib. 1954- cü ildə orta təhsili-
ni bitirən, bizdə (Qırğızıstanda) təşkil olunmuş mərkəzi təhsil oca-
qlarına tələbə qəbulu imtahanlarından ən yaxşı nəticələr əldə edən 
bacımın da, bu səbəbə görə Moskvada ali təhsil almağının qarşısı 
alınıb. Nəhayət, məsələ heç bu da deyil. Yəqin ki, bunlar heç haqqın-
da danışmağa dəyməyən  xırda şeylərdir. Vacib olan həqiqəti bilmək, 
xalqın hüzurunda atamın ləkələnmiş şərəfini bərpa etməkdir. 

Aytmatov Çingiz. 15 iyul 1956 Qırğızıstan SSRİ, Çon-Arıq kəndi” 
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Rəsmi cavabı Aytmatov ailəsi 1957-ci ilin avqustunda aldı. Mək-
tubda ailə üzvlərindən kiminsə Funzedə MTN-nin hansısa otağına 
təcili dəvət olunduqları yazılıbmış. Uzun zamandır Aytmatovlar, 
hamıdan çox Nahimənin gözlədiyi an gəlib çıxır. Bəlkə ər, ata sağdır, 
əgər həyatda deyilsə, həyatdan necə köçüb, harada dəfn olunub. Çin-
giz həmin vaxt xəstə olduğu üçün, Frunzeyə ana və kiçik bacısı ge-
dirlər. 

Roza Törökul qızı xatırlayır: “Anam ikinci qrup əlil idi, ona yer-
imək, hərəkət etmək çox çətin idi. Həmin an isə hər şeyi unurdu. Tez 
əynini geyindi, sənədləri götürüb, məni tələsdirməyə başladı. O anda, 
ağlımdan keçdi ki, atam sağ olsa yəqin bizə bir xəbər göndərmə-
yin yolunu tapardı. İyirmi il ərzində necəsə bir təhər bacarardı. Yol 
boyu bu fikir təkrar- təkrar beynimdə fırlanırdı. Amma anama bir 
söz demirdim. Üzünə işıq gəlmişdi: yanaqları allanmış, yaşıla çalan 
gözləri parlayırdı, hərəkətləri əmin və gümrah olmuşdu. Anam bir 
anda cavanlaşmışdı. Tez dayanacağa çatdıq və avtobusu gözlədik. 

–  Bilirsən, yəqin atan ya Sibirdə ya Uzaq Şərqdə olub. İndi ora-
dan çox adamlar qayıdır. Bəlkə də orda evlənib, uşaqları da var. Axı 
o kişidir. Kişilər tək yaşamağı bacarmır. Eybi yox, təki sağ olsun! 
İndi sizi görəndə necə sevinəcəyini təsəvvür edirsən! Axı o uşaqları 
çox sevir! Heyif sizin necə böyüdüyünüzü görmədi. Axı uşağın ilk 
addım atmağını görmək, ilk dediyi sözü eşitmək, sonra yeniyet-
məlik dövründə qazandığı uğurlara sevinmək, uşaqlarının gəncli-
yini görmək əsl insan səadətidir. Odur e, Çingizlə İlqiz artıq yekə 
kişidirlər, evləniblər, uşaqları var, Lyusa ilə sən gənc qızlarsınız. 
Eybi yox, hələ gec deyil. Hələ mənim Cancarımı görəndə... Nəvələr 
– elə böyük xoşbəxtlikdir ki, nəvə baldan şirindir...

Avtobus yaxınlaşdı, mindik. Anam yolboyu da susmadı, gedib 
Törökulu görəcəyinə elə əmin idi ki. 

–  Maraqlıdır, necə olub? Təki sağlam olsun. Ah əsl igid idi! 
Bacarıqlı, savadlı insan, qayğıkeş ailəcanlı adam idi. 

Anamın fikrini yayındırmaq üçün araya söz qatmaq istədim:
Ana, siz necə tanış olmuşdunuz ki?



43

O-o! Bu yəqin alın yazısı idi. Mən işdə idim, nəsə yazırdım. Birdən 
qapı açıldı və içəri bir igid girdi. Boy- buxunlu, gözəl saçları, parlaq 
qara gözləri vardı. Məni elə bil cərəyan vurdu!  –  anam gülümsədi. 

Biz Kiyev və Loqvinenko küçələrinin kəsişməsinə çatıb, binaya 
yaxınlaşdıq. Girişdə əli silahlı əsgər dayanmışdı. Anam ona dəvət-
naməni göstərdi. 

–  Siz keçin, –  anama işarə edib, dedi, mənə isə:
–  Siz isə burda gözləyin.
Bir müddət sonra anam içəridən çıxdı. Rəngi solmuş, bənizi 

bozarmışdı, gözləri çuxura düşmüşdü, ayaqlarını güclə sürüyürdü. O 
dəqiqə anladım ki, nəsə olub. İradəmi toplayıb göz yaşımı saxladım: 
ağlamaq olmaz, anamın vəziyyəti lap pis olar. Heç nə demədim. O, 
mənə Törökul Aytmatovun vəfat etdiyini xəbər edən “qara kağız”ı 
uzatdı. Bu, SSRİ Hərbi Kollegiyasının Ali Məhkəməsinin T. Ayt-
matovun  ölüm sonrası reabilitasiyası haqqında arayışı idi. Nə vaxt 
və hansı səbəbdən vəfat etməyi barədə heç bir məlumat yox idi. 
Bayaqdan dayanmadan danışan anam sükuta qərq olmuş, kəlmə də 
kəsmirdi. Birdən:

Evə çatanda ağalamayaq, Çingiz üzülməsin, yoxsa, Allah 
göstərməsin, tamam əldən düşər, onsuz da xəstədir — özünü ələ al-
mağa çalışırdı, — neyləmək olar, taleyə boyun əymək lazımdır, artıq 
heç nəyi dəyişmək mümkün deyil — dərindən ah çəkdi. 

Bir müddət sonra Çingiz sağaldı, kənddən bizim Qaraqız ana gəl-
di, görünür, kimsə onu çağırmışdı. Anam ona qardaşının qara xəbəri-
ni dedi. Qucaqlaşıb ağladılar, Törökulu xatırladılar, sonda gerçəklə 
barışdılar”1. 

Beləliklə, uzunmüddətli atamın yolunu gözləməyimizə son qo-
yuldu. Amma ən ağır xəbər belə, ömür boyu onun sağ olub, olma-
masını düşünməkdən yaxşı idi. 

Atanın faciəvi taleyi oğlunun həyatında sağalmaz ürək yarası 
kimi daim yaşadı. Onu da qeyd edək ki, Törökulun nəsli bolşevik 
ideyalarında böyümüş, Lenini az qala mənəvi ata, ideal bilirdilər. Və 
budur, “ata”, daha sonra onun sadiq tələbəsi “ata” onlara dağ boyda 

1  Roza Aytmatova. Tarixin ağ vərəqləri. B. Səh. 206. 
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bəla nəsib elədi. Bu sadəcə həmin nəsil üçün deyil, həm də onların 
uşaqlarına sarsıdıcı zərbə idi. 

Qırğızıstanda Aytmatovlar qədər ölkədəki siyasi dəyişikliklərdə 
fəal iştirak edən ailəyə nadir halda rast gəlmək olardı. Stalinin 
ölümündən sonra 1953-cü ilin mart ayında Sovet İttifaqında başlayan 
dəyişikliklər Çingizgililn və qohumlarının ailələrində də hiss ol-
unurdu. Amma stalindənsonrakı dövrdə də atasızlıq öz sözünü dey-
irdi. “Xalq düşmanı” damğası, yaşanmış əzabların izləri, təhqirlər, 
utanc hissi, daimi bağıraraq qışqırmaq, fəryad etmək istəyi, atanın 
günahsız olduğunu, işinə, xalqına sadiqliyini sübut etmək cəhdi 
onun ürəyini deşirdi. 

XX əsrin sonlarının görkəmli rus şairi Yuri Kuznetsovun, “dövrün 
rus poeziyasının alatoranlıq mələyi”nin “Ata” şeiri var: 

Nə deyim ki, gəlib sənin qəbrində?
Deyim ki, yox idi haqqın ölməyə?
Bizi bu dünyada qoyub gedəndən
Anama bax –  bağrı yara içində.
Bu yaranı küləklər belə görər.
Belə dərdlər qocalmaq da bilmirlər.
Dul yatağındakı xatirələrdən
Uşaq  istəyirdi hələ də  səndən 
Uzaq buludlar da qığılcım kimi 
Dünyaya uçan ruhlar gətirirdi.
Beynində böyüyən bacı qardaşlar...
Bu haqda kimə söz deyə bilərəm?
Məzardan köməyi  necə istərəm?
Nə gözləyim?.. İllər uçub getməkdə!
Ata! – bağırıam,   xoşbəxt etmədin!
Anam dəhşət içində, vahiməylə
Əliylə ağzımı qapayır mənim. 

Bu misralar – sovet dövrünün müxtəlif “ata”larına həsr olunmuş-
du: bəlkə elə qırğız şairlərinin “ata” adlandırdığı Lenin də,  30 – 40-cı 
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illərin sovet xalqına dərd, qorxu və göz yaşları bəxş edən tələbə “ata” 
Stalin də bu siyahıda idilər. Qırğızıstanlı ədəbiyyatçı və tərcüməçi, 
Aytmatovun dostu Mixail Rudov bu misraların sahibinə artıq gənc 
yazıçı olan Çingizin (söhbət 1950 –ci illərdən gedir) nimdaş gey-
iminin, ilk baxışdan incik yetim uşağın bir saniyə belə səngiməyən 
gərginliyinin gözə çarpdığından söz etmişdi.  “Çox güman ki Çin-
gizin yetimlik yağan görünüşünü mən hamıdan yaxşı görür və hiss 
edirdim.  Çünki özüm yetimlər evində böyümüşdüm, kimsəsizliyin 
hətta böyüyəndə belə özünü biruzə verdiyini yaxşı bilirdim”,  Mix-
ail  Aleksey oğlu deyirdi. Yaşı otuza çatan Çingiz isə dayanmadan 
inkişaf edir, yazır... yazırdı...  Ədəbiyyat onun taleyinə döndü. Anna 
Axmatovanın “peşə sirləri” adlandırdığı şeyləri nadirən bölüşərdı, 
öz mətnlərini şərh etmək vərdişi yox idi. Bəzən öz ədəbi baxışlarını 
qorumaq üçün polmikaya qoşulmağa məcbur olurdu11. 

Amma O, yaradıcılığını ümdə, mistik vəzifə kimi ali məqsəd, 
lap belə peyğəmbərlik kimi dəyərləndirir, həmişə ən azından qırğız 
xalqının mədəni – mənəvi arealında xüsusi bir missiyası olduğunu 
düşünüb.  Yenidən Yuri Kuznetsov yada düşür. Onun şeirlərindən 
biri sanki yazıçı Aytmatov fenomeninə nəzər salır:

Göylərdən qopub düşən həmin  qartal lələyini
Yoldan ötən verdi, yoxsa əcinə?!
“Yaz!..” deyib göz vurdu mənə bicliklə
“Qartal lələyi ilham versin sənə”.
Təsüdüfi seçilmiş olmağımla
Ruhum uca oldu hər bir təlaşdan.
O vaxtdan dağ buzu yükdür qəlbimdə
Ruhum səksəkədə, əlim süzməkdə... 

1 “Ağ gəmi” povestinin üstündə tənqidçilərlə mübahisə etdiyinə dair hadisə 
məlumdur. “Literaturnaya qazeta”da ,1971-ci ildə dərc olunan “Zəruri izahlar” 
adlı polemik məqaləsində yetim qalmış uşağın ətrafında olan  böyüklərin də 
haqsızlıqlarına məruz qalan qəhrəmanın həsdiz faciəvi “çarəsiz sonluğu ilə 
barışmayan, A. Alimcanovla və digər tənqidçilərlə razılaşmadığını bildirmişdi.
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İtirilməmiş nəsil. Qələmin sınağı

Deməli, yazıçı Aytmatovun ilk nəşr olunan əsəri “Qəzetçi Dzyuo” 
oldu. Rus dilində yazdığı əsər 1952- ci ildə “Ədəbi Qırğızıstan” 
(№2, s.77) almanaxında işıq üzü gördü. Ardınca digər yaradıcılıq 
nümunələri dərc edilməyə başladı, amma daha qırğız dilində və 
qırğız mövzularında. Bu elə bir dövr idi ki, yeni debyutantlar ye-
tişirdi, müharibə dövründə yetişənlər və barıt qoxusunu ciyərinə 
çəkib vaxtından tez dünyanın gərdişindən hali olanlar: ölüm qorx-
usunu, itirmək ağrısıını duyanlar. Müharibənin yaraları göynəsə 
də, həyat davam edirdi, yaşamaq lazım idi. Çingiz Aytmat ilk 
povestlərini yazmağa başlayanda qırğız ədəbiyyatı yeni, dərin ye-
nilənmə dövrünə qədəm qoyurdu. Məhz bu çağlarda milli ədəbi 
prosesə hərbsonrası nəsil qoşulmağa başladı. Hər kəsdə öz sözünü 
demək, öz mövzusunu tapmaq, işıqlandırdığı problemlərin dairəsini 
müəyyən etmə cəhdi aşkar hiss olunurdu. Ədəbiyyatda aktiv şəkildə 
nəsil dəyişikliyi prosesi gedirdi: “altmışıncıların” mənəvi təcrübəsi 
hələ formalaşmaqdaydı, amma eyni zamanda həyat da öz yeni möv-
zularını diktə eləməkdəydi. Ədəbi  proseslərdə və digər incəsənət 
sahələrində yeni, fərqli qəhrəmanlar, çox maraqlı ideyalar, janrlar, 
üslublar əmələ gəlirdi. 

Atymatovun ilk əsəri tənqidçilərin və oxucuların nəzərindən 
yayınmadı. Onu oxudular, adını yadda saxladılar vəssalam – 
gənc yazarın dərc olunan ilk əsərləri hadisəyə çevrilmədi. Onlar 
Qırğızıstanın həmin dövr ədəbiyyat mənzərəsinə uyğun gəlir və heç 
nə ilə fərqlənmirdi. Dilin fərqliyliyi və baxış bucağının təzəliyindən 
başqa. “Çətin keçid”, “Baydamtal çayında”, “Sipayçı”, “Ağ yağış” 
əsərlərinə diqqət yetirəndə görürsən ki, bədii düşüncə iki dilin  – 
qırğız və rus dillərinin vəhdətindən formalaşıb.  Aytmatovsayağı 
hibrid üsulu sonralar yarandı, amma ilk addımlardan onun yaradıcı 
keyfiyyətləri, hər iki dildə düşünmə bacarığı eyni səviyyədə təbii idi. 

Öyrənilənlər müharibə illərindən bəhs edən  “Üz-üzə” povestin-
də artıq bəhrəsini verməyə başladı. Əsər əvvəlcə qırğızca“Ala-Too” 
jurnalında, daha sonra rus dilində “Oktyabr”da dərc olundu. Qırğız 
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tənqidçisi K. Asanəliyev hesab edir ki, əvvəlki əsərlər gərgin 
özünü, yolunu, üslubunu axtarma, öyrənmə, yeni və ciddi mövzu-
lara hazırlıq dövrünə aiddir. Müəllif hətta “Baydamtal gölündə”, 
“Sipayçı” əsərlərindən daha böyük yaradıcılıq nümunələri ərsəyə 
gətirməsəydi belə, yenə də bu iki povestlə qırğız ədəbiyyatına silin-
məz iz qoya biləcəkdi. Elə həmin K. Asanəliyev “Ədəbi mübarizə” 
(«Адабий айкаш») adlı xatirələrində yazıçı Aytmatovla tanışlığı 
barədə yazır. Onu oxumağı ixtisasca filosof olan B.Amanəliyev 
məsləhət görür. Hələ tanınmayan bu gənc müəllifin əsərləri ona çox 
təsir eləmişdi. Tənqidçinin rəyləri də gecikməyib. Qırğız yazıçıları 
İttifaqındakı hesabatında povestlərin qiymətləndirilməsi belədir: 
“Müəllif hekayəçi kimi çox dəqiqdir. Tələsgən deyil, hadisələri qa-
balamır, düşüncəli və əsaslandırmağı bacarandır. Onun hekayələri 
süjet quruluşu, obrazlarının çıxşlarına görə digər qırğız yazıçıların-
dan xüsusilə fərqlənir”1

Bu şərh istənilən yazıçının özünə inamını artırardı, həm də məhz 
bu tənqidçi Qazaxıstan ədəbi cəmiyyətində dövrün ən prinsipial və 
cəsarətli zəkası hesab olunurdu.

Buna baxmayaraq, həqiqi Aytmatov hələ doğulmamışdı. Bütün 
bunlardan əlavə, onu təşvişdə saxlayan “xalq düşməninin oğlu” 
damğası hələ qəlbini sıxırdı. Yaxın zamanlarda baş verən partiya 
qərarları, jdanovyana ideoloji təzyiqlər, stalin dövlət maşınının zər-
bələrinə məruz qalan yazıçı və tənqidçilərin taleyi daim gənc Aytma-
tovun  gözü qarşısında idi. Bu həssaslıq Stalinin ölümdən və Nikita 
Xruşşovun 1956-cı ildə SSRİ Kommunistlərinin XX qurultayında 
verdiyi “Şəxsiyyətin kultu və nəticələri” adlı hesabatından sonra 
tədricən yoxa çıxmağa başladı. Kommunistlərin yeni lideri hadisəni 
açıqlayaraq, milyonlarla insana həqiqəti çatdırdı, xüsusən, Aytma-
tovlar kimi repressiya olunan valideynləri barədə nə düşünəcəkləri-
ni bilməyənlərə bir çox mətləblər aydın oldu. Bu dövrü sonradan 
“xruşşovsayağı mülayimlik” adlandırdılar və onun SSRİ tarixindəki 
yerini qiymətləndirmək çətindir. Məcazi dillə desək, qədim ingilis 
epiqramında deyildiyi kimi:

1 K.Asanəliyev. Адабий айкаш. Bişkek. BQU nəşr. 2008, səh 106
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Dünya zülmət qaranlıqda boğulurdu.
Yaşasın işıq! Nyuton doğuldu. 
Bəlkə də ideoloji dəyişiklik olmasaydı, “Dağlar düşəndə”, “Əlvi-

da, Gülsarı!”, “Gün var əsrə bərabər”, “Qiyamət”dən oxuduğumuz 
Aytmatovu tanımaq  imkanımız olmayacaqdı. 

Bu doğum tarixini 1957-ci ilə aid eləmək olar. Məhz bu vaxt “Üz-
üzə” povesti işıq üzü gördü. Düzdür, bu birdən – birə baş vermədi. 
Povest dərc olunanda, müəllif xatırlayır, “respublikada bəzi tən-
qidçilər hadisələrin həqiqiliyi faktını şübhə altına almağa çalışdılar, 
yazılanlarda “bütün qırğız xalqına təhqir” gördülər, çünki, hekayədə 
dezertir, vətən xaini önə çəkilir, bu isə o vaxtın ədəbi qaydalarına 
uyğun deyildi. Buna baxmayaraq, bu povest digər əsərlər ilə birlikdə 
“Dağların nağılı” külliyatında yer alır və Aytmatova ölkənin ən ali 
mükafatını –Lenin premiyasını qazandırır. Əsərin doğulma tarixi isə 
Qırğızıstanın yalnız ədəbi deyil, teatr, incəsənət və kino sənətinin də 
Gümüş dövrünün başlanğıcı kimi qəbul edilir.  

Musiqi ruhundan yaranan sevdi: qırğız 
Mona Lizasının hekayəsi

…Sonra “Cəmilə” gəldi. 
Əvvəlcə oxucusuna “Ala-too” jurnalında çatdı. Daha sonra, 

bu dağların və qayaların madonnası Tvardovskinin “Yeni dün-
ya” səhifələrində boy göstərən rus oxucusuna yetdi. Povestə öz 
ön sözünü də əlavə etməklə, Cəmilə ilə Daniyarın eşqini Paolo 
ilə Françeskonun, Romeo və Cülyettanın sevgisinə bənzətməklə 
fransız dilinə çevirdi. Əsəri yüksək qiymətləndirənlərdən biri Mux-
tar Əzizov da zamanında qeyd eləmişdi ki, “Cəmilə”də “əhvalatda 
hadisələr az cərəyan edir, üzdə olan qəhrəmanlar da zahirən elə də 
dəyişmir”1 Amma dəyişən şeylər vardı, bundan belə bir nəticə çıxar-
maq olar ki, Aytmatov qırğız və dünya ədəbiyyatında olmayan, heç 
bir bədii qaydalara uyğun olmayan yeni üslub yaradırdı. Əlbəttə, 

1 Araqon Lui. Dünyanın eşq haqqında ən gözəl povesti. – “Mədəniyyət və 
həyat” 1958, №7
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zaman keçirdi, adət və ənənələr yenilənir, eyni zamanda köçərilərin 
patriarxal düşüncələri də dəyişirdi. Hərçənd, kiçik qardaşın böyüyün 
arvadına olan sevgi hekayəsi yerli oxucu kütləsinə açıq-aydın mey-
dan oxuma idi. İstənilən halda, istedad köklü ənənələri yendi – 
prozanın psixoloji dərinliyi, cilalanmış üslubu bütün xalqın həqiqi 
sevgisini qazandı. Əlbəttə, “Çəmilə” – sevginin ilhamverici himni-
dir. Amma bu belə deyil. Hekayə daha çox bir incəsənət fədaisnin 
yaranmasından bəhs edir. Bir də ilahilik barədəri bu əsər. Seyidin və 
Cəmilə ilə heç bir intim yaxınlığı barədə balaca bir eyham olmasa 
belə, Qeorqiy Qraçovun  bu povesti İncilin Adəm və Həvva əfsanəsi 
ilə eyniləşdirməsi nahaqdan deyildi. Seyid üçün həyatsevər Cəmilə 
bir ideal, həmçinin sirdir, azyaşlı yeniyetmə üçün müəmma olan bir 
çox eyhamların səpələndiyi oxunmamış çoxsəhifəli kitabdır. Sey-
idin qardaşı arvadına olan dərk edilməmiş canatmasında insestuallıq 
yoxdu, yəni bunu “Leonardo sindromu” əbədi “Mona Liza” əsərin 
müəllifinin adı ilə də adlandırmaq olar. Mona Lizanın təbəssümünün 
sirri hələ də müəmmalı qalıb – heç kəs onda hansının – sevginin, 
ehtirasın, müqəddəsliyin ya mənəvi təmizliyin daha çox olduğunu, 
deyə bilməz. Yəqin ki, eyni fikirləri Cəmilə üçün demək olar. Amma 
biz görürük ki, yeniyetmənin gözləri önündə cərəyan edən Dani-
yar və Cəmilənin sevgi hekayəsi eyni bir məhəbbət dramı, Seyidin 
öz eşq əfsanəsini yaradır. Nəhayətdə balaca oğlan içərisində onu 
külə döndərən hisləri üzə çıxarmağa, özünütəsdiqə ehtiyacı duyur. 
Nəzərində darıxdırıcı, bayağı və adi olan dünya sevgidən ilhamla-
naraq məna qazanır, yüksək, ideallardan danışmaq istəyi yaranır.  
Əslində, elə Aytmatova görə insan həyatın bötüv mənası Sevgidir, 
onsuz ömür boş və anlamsız, onsuz nə ruh, nə yaradıcılıq, nə poezi-
ya nə musiqi var.  “Sevgi – gələcəyin tanrıçasıdır. Sevgisiz insan 
taleyinin gələcəyi yoxdur. Sevgi olmasa ondan törəyən ehtiraslar da 
yox olacaq. İnsan həyatı bomboş olacaq. Həm də sevgi olmasa – bizi 
gələcəyə bağlayan faktor – uşaqlar olmayacaq. Təbiətin, ulduzların, 
Kosmosun bizə bəxş etdiyi hər nə varsa – özündə sevgini ehtiva 
edir1. 

1  M. Əzizov “Yaxşı yol” məqalə. Ədəbiyyat qəzeti 1958, 23 oktyabr
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Sevgi – simfoniyadır, daha doğrusu, bəşəri simfoniya”1. Bu 
povestin ilk adı “Obon” olub, yəni “Melodiya”. “Cəmilə”nin ahəngi 
isə kamerton, mənanı formalaşdıran əsas maddədir. Ümumiyyətlə 
Aytmatovun bu povesti Nitşeni başqa bir şəkildə ifadə etsək, sevgi-
nin musiqi ruhundan doğulmasıdır. Başqa bir alman mütəfəkki-
ri Fridrex Şillerin fikrinə uyğun olaraq, Aytmatov ki, deyə bilərdi 
ki, məhz musiqi ya da musiqili əhval ədəbiyyatı yaradan başlıca 
amildir. O, bu cümləni işlədə bilərdi: “Əvvəlcə müəyyən olmayan, 
aydın sezilməyən, heç nəyə əsaslanmayan hislərim yaranır; mətləb 
sonradan yaranır. Hansısa musiqili ahəng ruhumda ümumi bir əhval 
yaradır, daha sonra bu ritmlər poeziyaya çevrilir”2. Cəmilə də,Sey-
id də Daniyarın torpaqdan, vətəndən, dünyanın gözəlliyindən mahnı 
oxumağına heyran olur. Amma Daniyarın öz nəğməsi – qəhrəmanın 
öz daxili aləminin səsi, şəxsi keyfiyyətlərinin manifesti, kainatın 
səsidir və bu səs Cəmilə və Seyidə doğmadır. Üstəlik, Aytmatov 
povesti elə qurub ki, oxucu, demək olar ki, nə Cəmilənin Daniyar, nə 
də Daniyarın Cəmilə haqqında  düşündüklərini bilir.  Biz hadisələrə 
Seyidin gözüylə baxırıq, ona isə belə demək olarsa, qədim yunan 
əfsanələrindəki faciələri ifa edən xor üzvü rolu verilib. Bununla 
bağlı Nitşenin diqqət yetirdiyi dəqiq və incə bir məqam var. O, eh-
timal edirdi ki, hətta xorun özü deyil, məhz “gücünə görə Herakl”a 
tay olan musiqi özü, müəllifin baxış bucağını izah etmək üçün əsas 
vasitə idi. “Cəmilə” necə deyərlər, bir nəfəsə yazılıb. Amma sonra 
müəllif etiraf edib ki, əsəri azı yeddi dəfə yeniləyib. Heç bu təzədən 
qələmə almalar da, povesti pisniyyətli tənqiddən qoruya bilmədi. Və 
məsələ mentalitetdə və ya qırğız ənənələrində deyil. Yazıçı başqa 
adətlərə – normativ estetikaya, sovet ədəbiyyatının alışdığı “müsbət” 
qəhrəman obrazına, adət olunmuş təsəvvürlərə də meydan oxuyur-
du. Bundan əlavə, kommunist prinsiplərinə və “sosialist əxlaq”a da 
kölgə salınmışdı. Axı müəllif qanuni əri istərahət mərkəzində dey-
il, müharibədə olan Cəmiləni qətiyyən qınamır. İnsan həyatı bütün 

1 О. İbrahimov. Bibisara və Murtaza. Ayrılmaz sevginin hekayəsi. Avqust 26, 
2015, Rus.Azattyk.org.

2 Nitşedən sitatlar. 2 cilddə. Moskva. “Fikir”, 1990. 1-ci cild. Səh 72
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ehkamlardan, yazılmış həqiqətlərdən qəlizdir. Sevgi hər şeydən 
üstündür, onun gözəlliyi də elə məhz bundadır, amma müəllif iddia 
edir ki, elə sevginin faciəsi də onun hər şeyin fövqündə olmağında 
gizlənib. Hə, yeniyetmə əvvəlcədən münasibətin cəsusu olacaqdı. 
Qaraqabaq və susqun cəbhəçi Daniyarla özünün yarıuşaq ürkəkliyi 
ilə qəribə hislər bəslədiyi şən və gülərüzlü qardaşı arvadının  sevgi 
hekayəsinin şahidi, cavanlar qaçıb getdikdən sonra hədsiz sıxıntı, 
inanılmaz boşluq hiss etdikdə hekayənin iştirakçısı çevriləcək və 
sonda yaranan uçurumun yerini doldurmaq arzusu ilə alovlanacaqdı. 
Qüssə və çarəsizliyi nəyləsə susdurmaq lazım idi. O da bu qadağan 
sevgi nəğməsini rənglərlə oxumağa və rəssam olub, onları çəkməyə 
qərar verir. Beləliklə, məyusluq, dərin ruhi sarsıntı, erkən tənhalıq 
hissi, mənəvi dəstəyi itirmə ağrısı anidən, gözlənilmədən qazanılan 
dayaq nöqtəsinə çevrilən yaradıcılıq eşqi yaradır. Povestdə hey-
rətamiz empati hissi doğulur, eyni zamanda bu kəskin dramatizm 
oxucunu sevgi hekayəsinin işrtrakçısına çevirir. Məhz buna görə, 
povestdə əsas hekayə Daniyarla Cəmilənin arasındakı sevgidən 
daha çox, qəliz psixoloji qəbilə komplesklərində parçalanan  Seyidin 
dramı barədədir, demək yerinə düşər. Gənci Cəmilədən görünməz  
divar – yaxın qohumluq əlaqələri ayırır, o, daim canatmaq, qısqa-
nclıq və utanmaq hislərinin nazik sərhədlərində gəzişir. Bu vəzi-
yyəti dərinidən hiss edən müəllif qəhrəmanın bu ruh çırpıntılarına 
mövqe bildirmədən, müdrik bir peşəkarlıqla, şərh etmədən qələmə 
almağı bacarır; o, ancaq poetik simvolizmə, intuitiv duyğularına, 
rəvayətin tam açıqlanmamasına, konteksti sirli saxlamağa üstünlük 
verir. Hərçənd, povestin sonunda Seyid Daniyarla gedən Cəmiləni 
“sevgili” adlandırır. Freyd bu vəziyyəti “sərsəm ruh çırpıntıları” ad-
landırırdı, yəni ki, müəyyən simptomların yaratdığı əzablar. “Əlvida, 
Gülsarı” povestində belə sətirlər var: “Gülsarı bir yerə mismarlan-
mış kimi şax dayanmışdı, onu kimsə axtarırdı. O, birlikdə böyüdüyü, 
uşaqlıqda həmişə ayrılmaz olduğu kiçik kəhər madyanın kişnəməsini 
eşidirdi. Onun alnında ağ ulduz var idi. Madyan onunla qaçmağı 
xoşlayırdı. Artıq ayğırlar onun dalına düşməyə başlamışdılar, amma 
o təslim olmurdu. Madyan hələ böyüməmişdi, o da digər ayğırların 
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ona eləmək istədiyini bacaracaq həddə gəlməmişdi. Budur, harda-
sa lap yaxında kişnədi. Hə, o idi, səsini tanıdı. Cavab vermək istə-
di, amma parçalanmış, şişmiş ağzını aça bilmədi. Dəhşətli ağrı idi. 
Nəhayət, onu tapdı. Alnındakı ağ ulduz arada ay işığında bərq vura 
– vura, asta addımlarda ona tərəf yüyürürdü. Quyruğu və ayaqları 
yaş idi. Çayı keçib özü ilə suyun sərin nəfəsini gətirdi. Sifətini ona 
yaxınlaşdırıb, iyləməyə, sərt, isti  dodaqlarını ona sürtməyə başladı. 
Astadan fınxırır, onunla getməyə çağırırdı. Gülsarı isə tərpənə bilm-
irdi. Sonra o, başını onun boynuna qoyub, dişləri ilə yalını qaşımağa 
başladı. O, da başını madyanın boynuna qoyub, yalını qaşımalı idi. 
Amma onun nəvazişinə cavab verməyə halı yox idi. Tərpənməyə 
halı yox idi. Susamışdı. Kaş ki, su gətirə biləydi! O, çıxıb gedəndə 
kölgəsi çayın o biri tərəfindəki zülmətdə gözdən itənə kimi dalınca 
baxdı. Gəldi və getdi. Gülsarının gözlərindən yaş gəldi. Göz yaşları 
iri noxud dənələri kimi süzülür, səssiz ayaqlarının yanına düşürdü. 
Yorğa at ilk dəfə ağlayırdı”. Amma bu cümlələri Aytmatov sonralar 
yazacaqdı. “Cəmilə”də isə o, daha çox sevginin ruhi, emosional 
yönlərinə toxunurdu. Bu sevgi Seyiddə bir şair, rəssam oyatdı. İndi 
gənc oğlan dünyaya, insanlara, öz doğma qardaşına tamam başqa 
gözlərlə baxır. Qətiyyətlə şəhərə gedəcəyinə qərar verir, intellektual 
məcəralara atılır,  öz ömür yolunu axtarır. “Mən ilk dəfə onda hiss 
etdim ki, – lirik qəhrəman etiraf edir, – içimdə adını bilmədiyim, 
qarşısıalınmaz yeni nəsə oyandı, bu özünü ifadə etmək tələbi idi. Hə 
özünüifadə, ancaq özümün dünyanı görmək və duymaq hissimi deyil, 
həm də başqaları ilə öz təəsüratlarımı, düşüncələrimi paylaşmaq, 
yaşadığımız aləmin gözəlliyini Daniyarın bacardığı  kimi insanlara 
çatdırmaq idi. Mən naməlum olan bir şeyin qarşısında qəribə qorxu 
və sevinc hissi ilə donub qalırdım. Amma onda anlamırdım ki, əlimə 
fırça götürməliyəm. Rəsm çəkməyi uşaqlıqdan xoşlayırdım. Amma 
Daniyarın nəğmələri ruhumu təşvişə saldı. Mən elə bil yuxuda idim 
və bu dünyanı ilk dəfə görmüş kimi heyrətlə baxırdım...

Cəmiləyə baxanda, düzənliyə qaçıb var gücümlə bağırmaq, yal-
vararaq yerdən, göydən içimdəki bu anlaşılmaz  təlaşı, izaholun-
maz sevinci necə yenə biləcəyimi soruşmaq istəyirdim. Həmişə 
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Daniyarın mahnılarından yaranan həmin həyəcan Cəmiləni görəndə 
canıma hopurdu. Və birdən hər şey mənə agah oldu, nə istədiyimi 
bildim. Mən onların rəsmini çəkmək istəyirəm”1.

Bax beləcə Aytmatov da rəsm çəkdi. “Leonardo sindromu”nu 
yenərək öz Mona Lizasını yaratdı. Yeri gəlmişkən , elə həmin “sin-
drom”, daha doğrusu, daxili süjet çox sonralar, 1970-ci illərin əv-
vəlində Aytmatovun daha bir hekayəsində, “Köçəri quşların fəry-
adı” nda da yazılıb; qəhrəmanın yenilməz  aşiq olma istəyi, daxili 
boşluğu aktiv mənəvi yaradıcılıqla doldurmaq arzusu və incəsənətdə 
daimi özünütəsdiq hissinə çevrilir. 

“Cəmilə”yə qayıdaq. Əlbəttə, demək olmaz ki, povestdə təsvir 
olunan hadisə, arvadın sevmədiyi ərini tərk etməyi qırğız məişətin-
də baş verməyən, görülməmiş qeyri-adi hadisədir. Qəribə olan bir 
şey var: yeniyetmə özü istəmədən qardaşı arvadının başqa kişi ilə 
qaçıb getməyinə iştirakçı olur və bu münasibətə kal zəkası, daha 
çox yetişməmiş qəlbi ilə xeyir-dua verir. Həyatda hər şey olur. Rə-
sul Qəmzədovun dəqiq ifadə etdiyi kimi, Romeo və Cülyettanın 
hekayəsinə oxşar analoji rəvayətlər Qafqazda azqala hər kənddə 
yaşanırdı, sadəcə olaraq baş verənləri qələmə alacaq Şekspir yox idi. 
Aytmatovun bir çox müasirləri povestin əsas üstünlüyü və yeniliyini 
ancaq xanım qəhrəmanın  ənənəvi borc, sədaqət hislərindən uzaqlaş-
maq cəsarətində, əməllərində görməyə meylli idilər.  Məsələn, K.
Bobulov “Tənqid və ədəbi proses” (Frunze:Qırğızıstan, 1976) ki-
tabında iddia edirdi ki, yeni şərtlərdə tərbiyə olunmuş Cəmilə qadına 
olan natamam varlıq davranışına üsyan edir, guya Aytmatov əslində 
“qadının şəxsiyyət kimi tanınması” mövzusunu qabardır”2.  Tutaq ki, 
bilədir, amma bu doğrunun sadəcə bir hissəsidir. Cəmilənin dramı, 
daha doğrusu faciəsi hələ insan varlığının mahiyyətini yeni öyrən-
məyə başlayan  güclü, ruhi və fiziki sağlam qadının rəvayətidir. 
Şərait onun əleyhinədir və buna görə də xanım qəhrəman dünyanı 
faciə kimi dərk edir. V. Şkolovskiy “Bədii nəsr. Düşüncələr və təh-

1 Ç.Aytmatov. Cəmilə. – Bişkek. “Turar”. 2008, səh. 62 – 64
2 Bobulov K. Qırğız nəsrində sosializm realizminin inkişaf yolları – Frunze, 

Qırğızıstan, 1969
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lillər” kitabında Tolstoyun qəhrəmanlarından bəhs edərkən incə bir 
məqama toxunur: “Anna Kareninada qeyri adi olan heç bir keyfiyyət 
yoxdur, amma o, sanki həddindən artıq çox özəlliklərə malikdir; 
bu qadın – bütün varlığı ilə əsl insandır, məhz bu keyfiyyət onun  
sevgisini faciəvi edir. Annanın həyat qədər canlı olmaqdan başqa 
günahı yoxdur... Bizim Rostova da hədsiz çox keyfiyyətlərlə xarak-
terizə olunur, ona görə də bu, ona bədbəxtlik gətirməlidir. Karenina 
adi, əxlaqlı qadındır. Amma o qədər güclüdür ki, bu adiliyi sındırır; 
tamılğın faciəsi qədər  onun faciəsi də qaçılmazdır1. 

Yaşamaq istəyi, həyat mövqeyinin ativliyi, daxili rahatlıq 
Cəmilənin şəxsiyyətinə  xas olan təbii keyfiyyətlərdir. Onun həyat 
əhəmiyyətli qərarı, çətin seçimini  Seyid dəstəkləyir və razılıaşır. 
“Dözülməz kin nəfəsimi kəsirdi, – Qoy məni xəyanətkar hesab 
eləsinlər. Kimə xəyanət eləmişəm? Ailəmə? Kökümə? Amma mən 
haqqa sadiq olmuşam, bu iki insanın həqiqətinə! Onların kənddən 
getməyini xatırlayıram, eynən bu cür mən də yola çıxmaq, cəsarət 
və qətiyyətlə xoşbəxtliyimin ardınca getmək istəyirdim”. Bu məqa-
mda bir daha qeyd etmək lazımdır: patriarxal quruluşun kök salmış 
adətlərinə qarşı çıxan, ürəklərinin səsini, dinləyərək, şüurlu seçim 
edərək xoşbəxtliyə can atanlar biz, qırğızlarda əvvəllər də olub. 
Sadəcə, o zamanlarda bütün bu olanları yazacaq Aytmatov ol-
mayıb. Bu cür süjetlər bir çox şifahi-poetik əsərlərin  əsasını təşkil 
edir. Məsələn, “Semetey”də, “Manas”ın ikinci epis trilogiyasında 
Semeteyin məhəbbəti  Ayçurək patriarxal və dini ənənlərini, hərili 
qızın həyayılıq tələbini pozaraq,  özü sevgilisinin yanına gəlir (ağ qu 
quşuna çevrilərək uçub gəlir)... “Oljobəy və Kişimjan” kiçik eposu 
da sevgi haqqında xalq əfsanəsidir. Keçmişin epik mirası bu cür mis-
allarla boldur. 

Qırğız cəmiyyətində, inqilaba qədərki dövrlərdə zorla ərlə ver-
ilən  qızların ər evindən ya ata evindən qaçıb öz sevdiyi ilə həyat 
bölüşməyə can atması, mövcud qaydalara üsyan etdiyi dəfələrlə 

1  Şkolovskiy Bədii nəsr. Düşüncələr və təhlillər. – Sovet yazarı, 1961 Bobulov 
K. Qırğız nəsrində sosializm realizminin inkişaf yolları – Frunze, Qırğızıstan, 
1969, səh. 24
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təkrarlanan hal olub. 1917-ci il inqilabından sonra bu cür had-
isələr getdikcə azalmağa başlayıb. Məşhur qırğız şairi T.Adışevanın 
“Kapataqayın qızı” poemasının əsasını da bu hekayələrdən biri 
qoyub. “Mən qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun “Cəmilə” povestini 
oxumağa başlayanda, şüurumda qəflətən mənim üçün gözlənilməz 
assosasiyalar yaranmağa başladı, – deyə rus ədəbi tənqidçisi və kul-
turoloq Q.Qaçev yazır. – Daniyarda bayronsayağı qəhrəmanların 
əlamətlərini hiss etdim. Cəmilənin xarakterinin formalaşmasında 
renesans dövrünün şəxsiyyətə çevrilmə izlərini gördüm, povestin 
nəğməyə(şeriyyata) keçməsində və kuliminasiyanı əvəzləməsində – 
mən hekayə janrının arxaik əlamətlərini duydum (Qərbi Avropanın 
kurtuaz romanları kimi), hansı ki, Şərqdə də uzun müddət bərqərar 
olmuşdu (daimi şeir əlavələri olan hind və ərəb prozaları, ya da çinin 
klassik romanı “Qırımızı teremdə yuxu”dakı kimi); povestin ümumi 
kolliziyası isə – cəmiyyətdə kök salmış partiarxal qaydalara şəxsin 
üsyanı, xarakterdə əzəmətli keyfiyyətlərin oyanması, tutqun ehtirasla 
istədiyini etmək cəsarəti, doğru bildiyi kimi düşünmək və davranmaq 
– antiq və şekspirsayağı faciələri xatırlatdı”. Tutaq ki, Q. Qaçovun 
bir sıra assosasiyalar və mövqelərində müzakirə olunmalı məqamlar 
var, amma o, əsas məsələdə haqlıdır – istənilən milli ədəbiyyatda, 
ümumilikdə, mədəniyyətdə, ən bəsit incəsənət növlərindən müasir 
dövrdə mövcud olanlaradək – dünyavi inkişafın qanunauyğunluqları 
sezilir. Ən azı, yeni yazılan ədəbiyyat nümunələrinin taleyi bu cürdür, 
xüsusilə, XX əsrin qırğız ədəbiyyatı elə həmin Q.Qraçovun təsbitinə 
görə sürətlənmiş inkişaf mərhələsinə qədəm qoyanlardandır. Demək 
olmaz ki, müəllifin vətənində “Cəmilə” birmənalı şəkildə,  fərəhlə 
qəbul edildi. Yaşlı nəsildə isə povest skepsis hislər yaratdı. Düzdür, 
bəzi ağsaqqallar – A. Tokombayev, T. Sadıqbəyov, K. Cantoşev və 
digəriləri  sukutlarını qorudu. Amma hamının bildiyi əhvalata var; 
Qırğızıstan Yazıçılar Birliyinin iclaslarından  birində o zamanlar 
məşhur olan N. Bəydəmirov açıq-açığına müəllifi lağa qoyub, işti-
rakçılara belə bir epizod danışır. Guya onu qırğız kəndlərindən bir-
ində adi kəndli, “sadə sovet zəhmetkeşi”ndən biri saxlayıb,  “hansısa 
Aytmatov adlı müəllif”i axtarırmış. Ondan xahiş edib Çingizə çat-
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dırsın ki, Cəmilə adlı evini, müharibədə döyüşən ərini atıb gedən bir 
fahişə haqqında roman yazdığı üçün onu yaxşıca əzişdirmək istəyir. 
Bəydəmirov bu hadisəni elə tərzdə danışır ki, iclasda olan hər kəs 
qəhqəhəyə boğulur və gülünc vəziyyətə salınmış müəllif durub zalı 
tərk  etmək məcburiyyətində qalır...

Amma cavanlar, dar oxucu kütləsi və peşəkarlar  povesti kifayət 
qədər müsbət qarşıladılar. “Cəmilə” haqqında ilk dəfə R. Xıdırbəyo-
va, daha sonra cavan amma tanınmış K. Bobulov, nəhayət, sonralar 
Qırğızıstanda Aytmatov yaradıcılığının ən yaxşı tədqiqatçısı ola-
caq məşhur tənqidçi,  K. Asanəliyev yazdılar. Asanəliyev müəllifin 
yaxın dostuna, silahdaşına çevrildi, o, hələ gənc olan Aytmatovun 
kitablarında “müasir insanı kəşf etdi”. Kitabların sayı isə artıq ki-
fayət qədər idi. “Cəmilə”nin ardınca “İlk müəllimim”, “Ana tarla”, 
“Qırmızı şal”, “Köşək gözü” dərc edildi. Bu əsərlər müəllifə dünya 
şöhrəti gətirən “Dağların və çöllərin nağılı” kitabında toplandı və  
demək olar ki, yeni aytmatovsayağı ədəbi dövrün təməlini qoydu1. 

Freydə görə yox, həyata görə: Ölümsüz sevgi haqqında nəğmə

Çingiz Aytmatov həyatı boyu çox sınaqlardan keçir və bun-
ların nəticəsində kamilləşirdi. Vaxt var idi, o, sovet hakimiyyəti-
nin, kommunistlərin, komsomolların  nailiyyətlərinə heyran olur, 
bir neçə dəfə sadə zəhmətkeşi kolxozçu, dəmir yolu işçisinə və s. 
tərif yağdırırdı. Daha sonra bu idarəetmə üsuluna, ideologiyasına 
məyusluq duyma dövrü başladı. Əvvəlcə gizli simvollar, şifrəli ey-
hamlarla, daha sonra açıq şəkildə, sovet avtokratiyasının, xüsusən, 
Stalinin əleyhinə çıxışlar etməyə başladı. İstənilən halda, onun dam-
arında qatı kommunistin qanı axırdı, sadəcə, sözdə deyil, əməldə 
də kommunizm ideyalarının bələdçisi idi atası Törökul Aytmatov.  
Bütün qırğız ədəbiyyatında Çingiz Aytmatov qədər SSRİ-nin yaran-
mağından süqutuna qədər bütün mürəkkəb dramaturgiyasını öz ta-

1 Qaçov. Çingiz  Aytmatov və dünya ədəbiyatı – Frunze, Qırğızıstan, 1982. 
Səh. 15  
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leyində, şəxsi həyatında, ailəsində bu qədər əyani, bu qədər qabarıq 
hiss edən ikinci yazıçı tapmaq çətin olar. Onun yaradıcılığında bu 
qəliz, eyni zamanda böyük tarix, göz yaşları və sevincləri, illuzi-
yaları və məyusluqları, ən vacib mərhələləri və nəhayət, gözlənilməz 
faciəvi sonu həkk olunub. Şəxsən yaşadıqları ailəsinin başına gəlmiş, 
zəkasından, qəlbindən süzülmüş hadisələr dünya şöhrəti qazanan və 
XX əsrin beynəlxalq ədəbiyyat tarixinə düşən əsərlərində öz əksi-
ni tapıb. Hə, Çingiz uşaq yaşlarından Sovet hakimiyyətinə şəksiz 
inanırdı. Yetkinlik yaşalarında da dövlətə mərhəmətlə yanaşırdı, 
hərçənd əzəmətli yaradıcı sezgiləri ona “Əlvida, Gülsarı!”da (1967) 
çətin suallar vermək və sərt hökmlər çıxarmaq ixtiyarı vermişdi.  Elə 
göyərtədən atılmış, mənəvi cəhətdən sarsılmış, ruhən məhv edilmiş, 
hamı tərfindən unudulmuş, keçmiş kommunist yaşlı  Tanabəyin daim 
beynəlxalq  dünya inqilabı eşqi ilə yandığı halda, yolunun sonunu 
tənhalıqda bitirməyi nələr deyir. Hələ onun axtalanmış, əziyyətlər 
içində ölən yorğa atı, bu “insan-at”, kentavr – Tanabəyin psixoloji 
–obrazına nə deməli? Aytmatovun “İlk müəllimim” povesti barədə 
hamının bildiyi bir fikir var, əsərdə müəllif özünün dərk etdiyi kom-
must anlayışını, həmçinin,  sosialist realizminin estetikasını açmağa 
çalışıb.1 Məsələ burasındadır ki, bu qavrama “müsbət qəhrəman” 
konsepsiyasının uğurla unudulmuş anlayışı kimi, əslində ümumi 
qəbul edilmiş normalardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Düşən 
və Altınay, bu povestlərin əsas qəhrəmanları, finalda qəlbi yaralı, 
psixoloji yorulmuş insanlar kimi qarşımıza çıxır. Yad evdə böyüyən 
yetim uşaq olan Altınay, müəllimi Düşənin səyləri və fədakarlığı 
nəticəsində yaxşı təhsil alır, həyatında böyük uğurlar qazanır, hətta 
akademik olur. Hə, uğur xoşbəxtlikdir, bəlkə də deyil. Ömrü boyu 
sevəcəyi, əziz adamından – ilk müəllimi Düşəndən uzaqlaşmağa 
məcbur olan qəhrəmanın həyatı qaralır, taleyi faciəyə çevrilir.  Niyə 
həyat belədir, niyə insan xoşbəxtliyi bu qədər əlçatmazdır, bəlkə 
heç səadət mövcud deyil? Və “insan yaddaşı”, “əxlaq yaddaşı” nə 
deməkdir? Çingiz Aytmatov bu sualları verir, amma cavabı demir, 
yəni, birbaşa, birmənalı fikir bildirmir. Cavab vermir və verməyəcək 
də, amma  bütün ömrü boyu bunları soruşmağa davam edəcək. Həm 
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də cavabları hardan alsın ki? İnsana pərçimlənmiş “lənətlənmiş sual-
ların”ın cavabı yoxdur. Povest bizi qırğız kəndlərinin əsrlərlə davam 
edən cahillik yuxusundan yeni –yeni oyanma cağlarına, uzaq 20-ci 
illərə qaytarır. Ona görə elmə canatma, ümumi maariflənmə ideyası 
kəndində ilk müəllim olan Düşənin düşüncələrinə hakim kəsilir və 
hərəkətlərini tənzimləyir. 

Bu qırğız Prometey ucqar yerdə ocaq qalayaraq öz həmyerlilərinə 
bu sözlərlə müraciət edir: “Komsomol məni sizin uşaqları öyrətməyə 
göndərib. Bunun üçün bizə məkan lazımdır. Mən sizin köməyinizlə o 
təpənin üstündəki köhnə tövlədə məktəb qurmaq istəyirəm. Nə dey-
irsiniz, yerlilərim?1 

Cammat gülüşdü, bu gəlmənin nə demək istədiyini anlamadılar. 
Sükutu Boşboğaz Satımqul pozdu, mübahisə etməyəi xoşladığı üçün 
bu təxəllüsü qazanmışdı. 

- Dayan görək, – nişan alan adam kimi gözünün birini qırparaq 
Satımqul dedi, – Yaxşısı budur, denən görək, o məktəb bizim nəy-
imizə lazımdır?

- Necə yəni? – Düşən çaşıb qaldı. 
- Düz deyir də! – toplaşanlardan kimsə səs verdi. 
Hamı birdən cuşa gəldi, səs saldı. Düşənin üzündə qanı dondu. 

Əsən barmaqları ilə şinelinin düymələrini açdı, köynəyinin cibindən 
dörd yerə qatlanmış vərəqi çıxarıb, tələsik açıb əlində başının üstünə 
qaldırdı:

- Deməli siz Sovet hakimiyyətinin uşaqlarının təhsil alması ilə 
bağlı əmri, 

möhürü olan kağızda yazılanların əleyhinəsiniz? Bəs sizə torpağı, 
suyu, azadlığı kim verdi? Deyin, kimdir burda Sovet hakimiyyətinin 
qanunlarına qarşıdır, kim? Deyin! 

O, “deyin” sözünü elə cingildəyən, qəzəbli səslə qışqırdı ki, söz 
atılmış güllə kimi payız səssizliyinin sərin havasıı yarıb, qayalara 
dəyib əks-sədaya çevrildi. Kəlmə kəsən olmadı. İnsanlar başını sal-
layıb susurdular”. 

1 Ч.Айтматов. Создадим яркий образ коммуниста. В кн. В соавторстве с 
землею и водою. – Фр.: Киргизстан, 1978, 93
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Öz fanatizmi ilə Düşən,  qədim miflərin Prometeyi kimi aydın-
lanma alovunu bu cahil, qaranlıq insanlara gətirmişdi. Bu qəhrəman 
həm həssas və məzəlidir –  kürəyində toxunma səbət ilə onun 
təpədəki atılmış tövləyə qalxdığı anı xatırlayaq – eyni zamanda 
həm də cəsarətli və əzəmətlidir. Aytmatov üçün Düşən müəllim epik 
qəhrəman, ac qarına onu anlamayan insan divarının mühasirəsində 
kəndlilərə sozializmin işıqlı maarifçilik planlarını izah etməyə 
çalışarkən məzlum əzabkeş, özünəməxsuz qırğız Don Kixotu kimi 
görünür. 

Sevgi və mənəvi borc, sədaqət və yalqızlıq, həyatı zindan edən 
hər cür mövhumatçı rəylər, şərtiliklər, ‐ qırğız yazıçısının bu tarixi, 
əgər belə demək mümkündürsə, əsərinin əsas məzmunu budur. Tar-
ixi o baxımdan ki, Aytmatovun “İlk müəllimim”dən başqa heç bir 
əsəri, gerçəyin sərt və təbii materiyası ilə  bu qədər sıx əlaqədə ol-
mamışdı. Eyni zamnada, Düşən və Altınayın kədərli sevgi hekayəsi 
sanki Seyidlə Cəmilənin ardıdır, amma güzgü kimi əksi təsvir edən 
davamı.  Ola bilər ki, məhz bu təhkiyədə qırğız ustadının əsərlərinin 
daimi fəlsəfəsinə, dominant dünyagörüşünə çevrilən – dərin tragizm, 
varlığın əbədi narahatlığını, qəm, lap elə bəşəri qəm mövzuları  qəti 
olaraq formalaşdı. “İlk müəllimim” – real zamanda, real məkanda 
baş verən hadisələr barədə hekayədir. Bununla bərabər, əsər həm də 
xoşbəxtliyin bitməz mövzuları, vəzifələri və əlavə olaraq həyatının 
özünün mənası barədə düşüncələrdir. Düşənin əhvalatı – tərk edilm-
iş insanın, bəlkə də cəmiyyət tərəfindən unudulmuş mücahidliyin 
hekayəsidir. Amma, ən əsası, bu əsər nakam məhəbbətin təsviridir. 
Bu iki insanın həyatın dolanbac yollarında bir-birini tapmağı, həmişə-
lik bir yerdə olacaqmış kimi pərçimlənməsi və konkret şərtlərə, 
sosial mühitə, həyatın diktə etdiyi şərtlərə görə ayrılmağa məcbur 
olmaqları haqqında povestdir. Əsər onların faciəsirdir. Aymatovun 
povesti, bütün öz lakonizmi və süjetin hiyləsizliyinə baxmayaraq, 
son dərəcə çoxqatlıdır. 

İlk müəllimi Altınay üçün kimdir? Xilaskar, xeyriyyəçi, ilk 
məhəbbət? Təzək yığan yetim qıza yaxınlaşıb, onu tövlə – məktəbinə 
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oxumağa dəvət edəndə Düşən sadəcə yoldaş, yaxşı insan idi. Bu mü-
nasibətlərin ilk mərhələsidir. Daha sonra, qızın oxumağına icazə al-
mağı bacaranda, məktəbə qəbuluna nail olanda, Düşən, sadəcə, ilk 
müəllim deyil, azqala Altınay üçün ideal şəxsə çevrilir. Hələ sevgi-
nin yeri deyil, bu, əxlaq və mədəniyyətlə qadağan olunmuş tabudur. 
Daha sonra, hekayənin gedişində əziz müəllim ustaddan və bilik 
ocağından doğma insana və nəhayət yaraşıqlı, gənc kişiyə çevrilir. 
Ən kəskin irəliləyiş Altınayı zorla ərə verməyə çalışarkən Düşenin 
mübarizəsi və dəhşətli döyülmənin qurbanı olanda nəzərə çarpır. Bu 
məqamda o, artıq qəhrəmana, əsl igidə çevrilir. Nəhayət o – xilas-
kardır,  zalım ərin əllərindən onu qurtaran qəhrəmandır. Düşənin zor-
lanmış, biyabır edilmiş bədbəxt Altınaya  şəlalənin yanında özünü 
toplaması üçün şəarit yaratma səhnəsi xüsusi dramatizm və dərin 
simvolikayla zəngin olan epizoddur. 

“- Altınay, səni qoruya bilmədim, bağışla məni, – dedi. Sonra 
əlimi götürüb üzünə yaxınlaşdırdı. – Amma əgər bağışlasan belə, 
mən özüm özümü heç vaxt bağışlamayacağam...

Mən hönkürüb atın boynuna sarıldım. Düşen isə yanımda dayanıb 
sakitcə saçlarımı sığallayır, mənim ağlayıb qutarmağımı gözləyirdi. 

Sakitləş, Altınay, gedək, – dedi nəhayət. – Sənə bir şey deyəcəm. 
Üçüncü gün vilayətdə idim. Sən şəhərə oxumağa gedəcəksən. 
Eşidirsən?

Biz balaca, işıqlı bulağın yanında dayananda Düşen dedi: Atdan 
düş, Altınay, yuyun, – cibindən balaca sabun qırığı çıxarıb mənə 
uzatdı. – Al, Altınay, rahat işlət. Hər şeyi birdəfəlik unut və heç vaxt 
da bunları ağlının ucundan belə keçirmə. Yuyun, Altınay, rahatlay-
acaqsan. Yaxşı?”

Yəqin Freydin pərəstişkarı bu səhnədə, elə bütün povestdə 
psixoanalizin əsas qaydalarına uyğun bir çox üstüörtülü məqamlar 
tapardı. Amma Aytmatov rəssamdır – əgər mədəni assosasiyalardan 
danışırıqsa, Freyddənsə Hemenquey müəllifə daha yaxındır; “ays-
berq” estetikası, lakonik qeydlərlə məhdudlaşma, bir çox məqamı 
oxucunun ixtiyarına buraxma. Müəllimlə şagird arasında münasi-
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bət də məhz bu cür qurulur. Sözsüz ki, onlar arasında dərin hislər 
yaşanır, amma bu barədə əsərdə birbaşa cümlə yoxdur. Bu hissin 
adı sevgidir, faciəvi, qarşısında çoxsaylı maneələri, qadağaları, po-
zulmaz sistem tabusu: müəllim və şagird, milli mövhumatlar, zor-
la ərlə verilən,  zorlanmış və təhqir olunmuş qız və digər əngəllər. 
Beləliklə, məişət Aytmatovun qələmi ilə böyük bir faciyəyə çevrilir. 
Altınayın həqiqətən bəxti gətirir, minlərlə yetimin həyatda heç nəyə 
nail olmayan birinə çevrilmək aqibəti ondan yan keçir. Yaxşı təh-
sil alır, ölkənin görkəmli şəxsinə çevrilir, amma buna baxmayaraq, 
nakam kədər ürəyində qalır. Taşkentə yola düşərkən Altınay Düşən-
lə belə vidalaşır: “Qatar tuneldən keçib açıq yola keçdi və sürətini 
yığaraq məni Qazax çölləri ilə yeni həyata aparır. Əlvida, mənim ilk 
müəllimim, əlvida məktəbim, əlvida  uşaqlığım, əlvida susduğum ilk 
məhəbbətim...” 

İnqilabi maarifləndirici mətnlər qırğız ədəbiyyatında Çin-
giz Aytmatovdan çox əvvəl də mövcud olub. 1920-ci illərdə vaqe 
olan hadisələri əhatə edən bir çox əsərin adını çəkmək olar – onlar 
Qırğızıstanın mədəni inqilabı dövrü adlnadırılır. 

Müharibəyə qədərki ədəbiyyat dövründə kollektivləşdirmə, sa-
vadsızlığın aradan qaldırılması, cəmiyyəti xilasetmə çox uğurla həll 
olunur. Misal olaraq T. Sadıqbəyoun “Teymur”, “Dağlar qoynun-
da”,  K. Cantoşov“Xanıbəy”, A. Tokombəyovun “Öz gözlərimlə”-
poeması, Bayalinovun “Kurmanın vadisi” kitablarının adını çəkmək 
olar.   Digər tərəfdən, o dövrün  bütün yazıçılarının yaradıcılığı öz 
sxematizmi ilə fərqlənirdi. Bir qayda olaraq, baş qəhrəman ya igid 
(Məsələn, Cantoşevin Xanıbəyi kimi), ya da mövcud gerçəklərin 
qurbanıdır. T.Sadıqbəyovun “Dağlar arasında” romanındakı Samtırı 
misal gətirmək olar. Qırğız ədəbiyyatının ilk “balaca adamı” Samtırın 
obrazı bəzən gülməli, bəzən öz sadəlövh səmimiyyətilə riqqətə 
gətirən, amma bötüvlükdə individuallıqdan məhrumdur. Bir sözlə, 
bu sosialist realizminin qanunauyğunluğudur. Sovet ədəbiyyatının 
bu əsas üslubunun təfərrüatları barədə mülahizələrə varmağa ehti-
yac yoxdur, Qırğızıstanda şəksiz lider olduğu dövrdə Çingiz Aytma-
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tovun normativ estetetikanı kökündən dəyişdiyini demək kifayətdir. 
“İlk müəllimim” povesti bunun bariz nümunəsidir. Məlum oldu ki, 
“əsl kommunist”lər (bütün yerli tənqidçilərin birmənalı xarakterizə-
si belə oldu) barəsində də şövqlə və səmimiyyətlə yazmaq olarmış. 
Səciyyəvi cəhətlərdən biri də bu oldu ki, yalnız Qırğızıstanda  dey-
il, onun hüdudlarından kənarda olan tənqidçilər də bu yeni əsərdə 
müəllifin maarifləndirmənin ağır yükünü, Sovet ittifaqının əvvəllər 
geridə qalmış xalqların inkişafında olan xidmətlərini əks etdirdiy-
ini qeyd elədi. Nəşrindən az sonra A. Konçalovskiy povest əsasında 
film çəkdi. Böyük izləyici kütləsi qazanan film, hətta Jan Pol Sartrın 
da diqqətini çəkdi.  Amma əsərdə verilən ilk kommunist taleyinin 
əslində tarixi dram, hətta faciə olduğuna çox adam fikir verdi. “İlk 
müəllim”də Aytmatov ilk dəfə tarixi yaddaş və qəlb yaddaşı möv-
zularına toxundu və bu anlayış onun sonrakı mətnlərində əsas yeri 
tutdu. Müasirləri ilk dərc olunduğu gündən müasirləri-oxucular, 
1960-cı illərin tənqidçiləri ilk növbətə publistik notları – yeni nəs-
li çox böyük qurbanlar bahasına, inanılmaz dərəcədə çətin şəraitdə 
yeni həyatın əsasını qoyanlara  mənəvi borclarını yerinə yetirməyə 
çağırışını – sezmişdi. Və əlbəttə ki, bu natorluğun yeni lirik-psix-
oloji təhkiyə kimi yarandığı da nəzərdən yayınmadı. Əslində, belə 
oxumanın həqiqət payı var idi – ilk qurucuların qürur duymalı old-
uğu məqamlar yetəri qədər idi, amma yaradılanların ən yaxşı tərə-
flərindən biri də yeni və effektiv təhsil sistemiydi.  Müəllif də bu fə-
dakarlığın haqqını vermişdi. Amma hələ o dövrdə Aytmatovu tarixi 
yaddaşsızlıq, sistemin əsasında kök salan mənəvi ziyan narahat edir-
di. Povestə baxış bucağının tam dəyişməsi üçün zaman tələb olundu. 
İllər əvvəl baş vermiş əhvalatıinsanlar ürəkdə “dərin izlər” qoyan, 
insan talelərini məhv edən faciə kimi oxudular.  Bu, yenidənqurma 
vaxtına təsadüf elədi, oxucu qavramasında  povestin mövzusu ikin-
ci plana keçib sadəcə fona çevrildi, səhnəyə iki insanın taleyi çıxdı  
–  Altınay və Düşənin həyat dramı ondan ibarət oldu ki, onlar sosial 
hüquqları uğrunda mübarizəyə görə şəxsi, insani xoşbəxtliklərini 
qurban verdilər. 
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Müharibə haqqında saqa: “Ana tarla” və  “Üz-üzə”

Əsrlərdir məlum olan bir deyim var: xoşbəxtliyin bədəli var. 
“Qisası ilahi ədalətə burax”. Çingiz Aytmatovun həyatı barədə 
fikirləşəndə qeyri – iradi olaraq, fərqli istiqamətlərə əsən küləklərin 
qoynunda yaşadığını düşünürsən; Qayğısız uşaqlıq – atasının həb-
si, Paytaxt Moskva  və ucqar Talas, yeniyetməlik çağında, uzaq 
qırğız kəndində, alçalmalar və həyat uğrunda mübarizə – inanılmaz 
dərəcədə sadə, mehriban və qayğıkeş insanlarla tanışlıq, özü onları 
belə adlandırmağı xoşlayırdı: “əmək insanı”. Bundan əlavə, tanrı elə 
bil ona sığal çəkmişdi, başqalarının dərdini özününkü kimi qəbul et-
mək istedadı vardı. Nə qədər həssas olmağı ilə bağlı əvvəlki bölüm-
lərdə yazmışdıq. Uşaqlıqda təsirli bir filmə baxanda hönkürərək 
ağlamağı yəqin xatirinizdədir. Kökünə qayıtmaq xoşbəxtliyi – xalq 
dilinə, bədii sözə, rus – qırğız ədəbiyyatı və mədəniyyətinə, “Manas” 
eposuna – və hamının, o cümlədən, bu balaca oğlanın da üzərinə çök-
müş müharibə dəhşəti. Bütün çətinliyə dözmə keyfiyyətlərini sinə-
si ordenli, şəninə şeir və poemalar yazılan qəhrəmanlardan deyil, 
sadə, heç nə ilə seçilməyən məişətdə, gündəlik həyatının qayğısında 
olan adamlardan toplayırdı. Aytmatov müharibə illərinin dəhşətini 
belə xatırlayır: Müharibə başlayanda on üç yaşım var idi. Mənim 
həmyaşıdlarım üçün böyüklərin dünyasını tanıma bununla başladı. 
On dörd yaşımda kənd sovetinin katibi işlədiyimə, indi özümün də 
inanmağım gəlmir. O yaşda, üstəlik müharibə şəraitində böyük bir 
kəndin həyatın müxtəlif sahələrinə aid, kifayət qədər mürəkkəb icti-
mai və inzibati məsələlərini həll etməli idim. Amma o vaxt bu işləri 
görmək qeyri-adi görünmürdü. ...Ən dəhşətli olan “qara kağızlar”ı 
paylamaq idi, vəfat edənlərin ailələrinə ölüm xəbəri gətirmək idi. 
Hərçənd, bu acı xəbəri ağsaqqallar və yaşlılar məndən əvvəl doğma-
lara çatdırsa da, bütün kənd yas tutsa da, mən “qara xəbər” mək-
tubunu  evlərə aparmalı idim. Fəryadlar susandan, dəhşətləri qəbul 
edəndən sonra aparırdım kağızı. Amma buna baxmayaraq, əvvəlki 
katibdən mənə miras qalan döyüş çantasından ovuc boyda, dövlət 
möhürü, mayorların, kapitanların və digər hərbçilərin imzası  olan 
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kağızı  çıxarıb təqdim etmək dəhşətli hiss idi. Mətn bir neçə sətirdən 
ibarət olurdu. Sakitcə mətni əvvəl oxuyur, sonra qırğızcaya çevirir 
və susurdum. 

Ağır bir ah eşidirəm, elə bil dağın sinəsindən bir daş qopub yu-
varlanıb aşağı düşür. Gözlərimi yerə zilləmişəm, başımı qaldıra 
bilmirəm, halbuki olanlarda mənim bir günahım yoxdu. Məktubu 
verirəm. “Gizlədin” – deyirəm. Bu an bayaqdan saxlanılan, susdu-
rulan ana yanğısı tab gətirmir və fəryad dolu hönkürtüyə, daha son-
ra yanğılı ağlamaya çevrilir. Mən oğul göndərdim, əvəzinə bu kağız 
gəlib?! Mən isə nə gedə bilirəm, nə də qala. Necə təsəlli verim, hansı 
sözlərlə! O anlarda qaçıb əlimə pulemyot, hə məhz pulemyot almaq 
və nəfəsin kəsilənə qədər cəhbəyə, qara kağız gəldiyi yerə qaçmaq 
istəyirsən.  Qəzəblə və hiddətlə faşistləri gülləsi bitməyən, gurultusu 
susmayan pulemyotla biçmək istəyirsən. 

İndi, illər sonra, mən taleyimə uşaqlıq çağlarımdan maraqlı və 
layiqli insanlarla tanışlığa görə, zamanın tələbinə uyğun hərəkət et-
diyimə görə minnətdaram. O ağır dövrdə isə tələb olunanlar çox idi. 
Səfərbərliklərin arası kəsilmirdi. Cəbhəyə, orduya, şaxtalara, meşə 
hazırlıqlarına, hətta o dövrdə belə tikintisi davam edən Çuy kanalı-
na. İşimiz sadəcə insanlara məktub çatdırmaq və bunun qeydiyyatını 
aparmaqdan ibarət deyildi”.

 Hərb döyüş səhnələrə Qırğızıstandan çox uzaqda vaqe olurdu, 
amma cəbhə bölgəsindəki döyüş gərginliyi burada da hiss olunur-
du. Respublikadan müharibəyə üç yüz min adam getmişdi, onlardan 
yetmiş biri Sovet İttifaqı Qəhrəmanı oldu. Aytmatov yaradıcılığının 
ilk illərində müharibə haqqında yazmırdı. Bu mövzunu çox mə-
suliyyətli və çətin sayır, uzun müddət olanları yazmağa hünəri çat-
mırdı. O, müasirələrinin müharibədən sonrakı həyatı, kəndin cavan 
əməksevərləri, ruhi və mənəvi sarsıntıları, həqiqət axtarışları barədə 
yazırdı. O, hələ özünü bu mövzuda yazmağa hazır hiss etmirdi, söz 
demək xatirənə danışmaq istəyənlərə səs vermək isə dahiyə, hərbçi-
yə  xas olan xüsusiyyət deyil. 

Aytmatovun ilk müharibə povesti “Üz-üzə” 1957-ci ildə işıq 
üzü gördü. Əsəri Moskvada Yükək Ədəbiyyat kurslarında dinləyici 
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olarkən yazıb. Elə həmin dövrdə də “Ana tarla” povest – rekviemini 
yazmağa başlayıb, amma onu daha sonra, Frunzedə bitirir. Əvvəlcə 
“Ala –Too” qırğız jurnalında qırğız dilində nəşr edildi, 1963-cü ildə 
isə “Novıy mir” jurnalında ruscaya  tərcümə olundu. Nəticədə hər iki 
povest “Dağların və çöllərin nağılı” külliyatına daxil oldu. 

“Üz – üzə” artıq yetkin sənətkar tərəfindən yazılıb. Zəmanə də 
başqa idi, əvvəlki Stalin illərində belə bir yazının dərc olunmasın-
dan söhbət belə gedə bilməzdi, axı mövzunun özəyi sovet əsgərinin 
cəbhədən qaçmağı barədə idi. Fərarilik və onun istənilən forması 
o dövrdə vətənə xəyanət sayılır və amansızca cəzalandırılır, hətta 
belələrini güllələyirdilər. Bu “xəyənətkarlar”a göstərilən istənilən 
şəfqət “lenin normaları”ndan yayınma, kommunist əxlaqına zidd 
çıxmaq və s. kimi qəbul edilirdi.  Hərçənd, hətta Xruşovun hakim-
iyyəti dövründə də bu məqam bir az riskli mövzu kimi qalmaqday-
dı. Aytmatov isə bu riskə getdi və qəhrəmanının davranışını yüksək 
insani  keyfiyyətlər və humanizm işığında nəzərdən keçirdi. İkinci 
dünya müharibəsinin ilk aylarında fərarilik geniş yayılmış hal idi. 
Hətta qoşunların bütöv bir qrupunun  faşistlərə təslim olan faktı 
da məlumdur. Fərarilər dağlarda, Qazaxıstanın çöllərində gizlənir, 
XDİK onları təqib edirdi. Aytmatov yaradıcılığının tədqiqatçıları 
yazır ki, gələcək yazıçının öz kəndində də fərarilər var imiş. Onlar 
barədə dedi – qodular gəzir, insanlar təxmin edir, nəhayətdə həmin 
adamlar həbs edilir və mühakimə olunurdu. Uzunmüddətli cəzaya 
məhkum olanlardan biri QULAQda sağ qalır,  evinə qayıdır və 
“Üz-üzə”dəki İsmayıl prototipinə çevrilir. Çingiz Aytmatovun onun 
haqda bədii əsər yazmağı ilə də ömrünün sonuna qədər fəxrlə söhbət 
açırmış.1 

Təbii ki, yazıçı nə fərariliyi nə də cəbhədən qaçan əsgəri haqlı 
çıxarmır, amma əsərdə olan şəfqət notlarını bəzən uzaqdan eşidil-
ir. Müəllif qəhrəmanı anlamağa çalışır. Onun bəraət üçün qəbul 
olunan yeganə səbəbi – evdə xəstə, yaşlı anası, qucağında körpəsi 
olan arvadı, başsız qalan ailəsidir. Arvadı Səidə əvvəldə ərinin gizli 
qayıtmağını təhlükəli olsa da, sonralar hədsiz sevincinin nə qədər 

1 Roza Aytmatova. Tarixin ağ səhifələri. Bişkek, 2013, 2013, səh. 45
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böyük yanılma olduğunu dərk edəcəkdi. Axı müharibə göz yaşları, 
tökülən qanı, milyonların vəfatı ilə hamının ortaq dərdi, hamının 
və hər birinin taleyidir və belə çıxır ki, əri bu dəyərlərə xəyənət 
edib. Eynilə İsmayıl isti, rahat evində, doğma ocağının başında, öz 
hərb yoldaşlarını atıb gəldiyi, mənəvi intihar etdiyi fikrini özündən 
qovmağa çalışır. Povestin finalı birmənalı və qəddardır – xanımı 
Səidə ərinin ruhi çöküşünü, seçiminin onu məhv etdiyini, ümumi 
qəbul edilmiş insani dəyərlərdən kənara atdığını dərk edəndə özü 
XDİK əməkdaşlarını İsmayılın gizləndiyi mağaraya aparır. Qırğız 
prozasında Aytmatovun bu əsəri prinsipial yeni bədii qəhrəman kon-
sepsiyası gətirdi. Ondan başlayaq ki, baş xanım qəhrəman daimi 
psixoloji inkişafda təsvir edilib, fikrin hərəkətə, inamın əmələ çevr-
ilmə anı əsərdə təfərrüatlı yer alıb. Ədəbiyyata aktiv, “əməksevər” 
ruha və əmələ sahib olan qəhrəman gəldi. Düzü, bu davranış bəzən 
teatrallıq xatirinə edilir.  Səidənin tədricən aydınlanması qəddar və 
dəqiqliklə təsvir olunsa da, sonluqda müəllifin cəmiyyətin stereo-
tiplərindən asılılığı hiss olunur. İsmayıl çoxuşaqlı ailənin yegənə 
gəlir mənbəyi inəyi vurur və Səidə ərini XDİKə təhvil verir. Bu cür 
sonluğu qeyri-təbii adlandıran tədqiqatçılar haqlı idi. “ Ola bilər ki, 
əsərdə insan dəyişimi mövzusu həddindən artıq birbaşadır, – tən-
qidçi V. Lavrov qeyd edir, – amma bu povestin ardınca ruhi ink-
işafın tədqiqi ətraflı, uca poetik nəzərlərlə aparılan “Cəmilə” nəşr 
olundu”.1 Bir sözlə, qəzəb ona qalib gəlir və ideoloq yazıçıya qalib 
gəlir. Buna baxmayaraq, yazıçının “alçalmış” qəhrəmanını anlamaq 
və ona mərhəmətli davranmaq cəhdləri nəzə çarpır. Məlum olduğu 
kimi, on üç il keçməyinə baxmayaraq, Aytmatov povestə bir neçə 
yeni epizod əlavə elədi. Ədəbiyyatda bu nadir rast gəlinən haldır, xü-
susən, əsər sadə olduğu zaman. Valentin Rasputinin “Yaşa və xatır-
la” əsərinin süjet etibarı ilə onun əsərinə çox bənzəməyi Aytmatova 
pis təsir edir(1974).  Sanki, Aytmatov məhz bu əsərdən təsirlənərək 
İsmayılın yaşlı anasının ölümünü və XDİK əməkdaşlarını onu həbs 
edəcəyindən qorxduğu üçün anasının dəfninə gələ bilməyən İsmayılı 
təsvir edib. Rasputinin qəhrəmanı kimi Səidə də hamilə qalır və vəzi-
yyət daha da dramatikləşir. Buna baxmayaraq, povestin məğzi köklü 
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olaraq dəyişmir. Əsər müharibənin sadə insanlarda yaratdığı həyati 
və mənəvi dəyərlərin dəyişməsi barədədəir. Bundan əlavə, Aytma-
tov həm insan, həm də yazıçı olaraq təmkinlidir, – heyran olduğuna 
baxmayaraq Dostoyevskinin tutqun dahisi ona yad idi, – amma o, 
insanın  mənəvi sarsıntılarının sərhəddinə boylanmağa cəsarət tapdı 
və fərdin tənəzzülünü gördü. İlk dəfə fərari haqqında psixoloji-lirik 
povestdə, tənqidçilərin sonradan adını  aytmatovsayağı humanizm 
qoyduğu üslub yarandı. Bir də “Dağların və çöllərin nağılı” əsəri-
nin müəllifi dərk edirdi ki, müharibə dövrünün insanı cəmiyyətinin  
qəddar mənəvi-psixoloji iqlimində  yaşayır, öz şəxsi, hətta ailə ehti-
yaclarından daha çox ümumi maraqlara xidmət etməyə məcburdur. 
Yazıçı elə o vaxtdan insan həyatıdakı təzadları ayrı-ayrı fərdlərdə 
müşahidə edirdi. “Üz-üzə” povesti bu istiqamətdə yeni adddımdır. 

Müharibə mövzusunda yazılan “Ana tarla” isə onun yalnız 
Qırğızıstanda deyil, bütün Sovet İttifaqında ən yaxşı yazıçılar si-
yahısında yerini qətiləşdirdi. Povestin bədii mərkəzində anadır – 
adi kolxozçu, tarlada həvəslə işləyən, bunda həyatının meylini ta-
pan, əməkdən mənəvi zövq duyan biri. Və bu sadə qadın heç cür 
müharibələrin səbəbini, insanların niyə bir-birini öldürdüyünü, əri 
Sübhanqulu kimi əməksevər, oğlu Qasım kimi tarlada işləyib, buğda 
becərməyi sevən adamların niyə həlak olmaq məcburiyyətində qa-
ldığını anlaya bilmir. İnsanın mənəvi və fiziki dözümünın sərhədləri, 
mövcud sınaqlardan keçə bilmək gücü barədə yazıçı çoxdan düşünür. 
Özündə humanizmi, həyata və əməyə eşqi itirmədən, insana acıların 
və dəhşətli itgilərin öhdəsindən gəlməyə kömək olan nədir? İndi bu 
düşüncələr daha kəskinləşmişdi. “Ana tarla” – həqiqi insanlıq və 
müharibənin bu hissi məhv etmə cəhdi barədədir. Əsərdə, demək 
olar ki, ideoloji ovsunlanma, “sovet patriotizmi”, yenilməz sovet 
insanı və s.  barədə mülahizələr yoxdur. Povest sadə insanların, xü-
susən qadınların, anaların müharibə dəhşətlərinə necə sinə gəldikləri 
haqqındadır. “Ana tarla” yaşamaq əzminin nə olduğunu və hardan 
gəldiyini danışır.  Bu hiss isə, hər tində asılan şüarlara yazıla biləcək 
kəlmələrə sığmır, insana, doğmaya, əməyə sevgidən, xeyirxahlığın 
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qələbəsinə olan sonsuz inamdan yaranır. Aytmatov hesab edir ki, in-
sanı məyusluqdan, əxlaqi dəyərləri itirməkdən, mənəvi aşınmadan 
ancaq bunlar xilas edə bilər. Əsərin baş qəhrəmanı Tolqonay məhz bu 
zəmində qələmə alınıb. Tolqonay – real obrazdır, yazıçı onu yaxın-
dan tanıyıb, xanım barəsində dəfələrlə ekranda göstərilən kino mate-
riallar da mövcuddur. Onun həyatında olan ən xoş anları sünbüllərin 
xışıltısı və biçin vaxtı rast gəldiyi, əllərinin qabarında bəşəriyyətin 
bütün gözəlliyini gördüyü sadə kənd oğlanı Sübhangüllə tanışlığıdır. 
Müharibənin antihumanist mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o məhz belə 
insanların qəlbini zəhərləyir, əməksevər adamların gerçək meylini, 
əsas mahiyyətini məhv edir. Povestin nikbin pafosu çox böyükdür. 
Əsərin lap əvvəlində bütün povestə rəng verən ali kədər akkordları-
na diqqət yetirək. 

“Yeni yuyulmuş ağ donda, qara, yaxası düyməli beşmetdə, başın-
da ağ yaylıqla o, asta-asta  kövşənliyin arasındakı cığırla gedir. 
Ətrafda kimsə yoxdur. Yay isti nəfəsini çəkib. Tarladan nə insan səsi 
gəlir, nə kəndləin arasındakı yolda maşınlar toz qaldırır, nə uzaqda 
konbaynlar görünür, nə də sürülər kövşənə ötürülüb. 

- Salam, tarla, – sakit səslə deyir.
- Salam, Tolqonay. Gəldin? Bir az da yaşlanmısan. Lap ağbirçək 

olmusan. Əsalı qoca. 
- Hə, qocalıram. Bir il də keçdi, tarla, sənin də bir biçimin ötdü.  

Rəhmət duası oxuma günüdür.
- Bilirəm. Səni gözləyirəm, Tolqanay. Sən yenə də tək gəlmisən?
 – Gördüyün kimi, yenə təkəm. 
- Deməli, sən ona hələ də deməmisən, Tolqonay? 
- Yox, hünərim çatmadı. 
- Elə bilirsən heç kim ona danışmayacaq? Kiminsə təsadüfən 

ağzından qaçmayacaq? 
- Yox, niyə ki? Əvvəl-axır ona hər şey məlum olacaq. Artıq 

böyüyüb, indi başqalarından da öyrənə bilər. Amma mənim üçün o, 
hələ də körpədir. Bu söhbəti açamağa qorxuram. 

-  İstənilən halda, insan həqiqəti bilməlidir, Tolqonay.”
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İnsan əzablarının son həddinə çatmış, ərini, yetkin övladlarını 
itirmiş qadın gəlininin oğlundan deyil, başqa kişidən dünyaya 
gətirdiyini, uşağa həqiqəti necə deyəcəyini düşünür. Gəlini Ali-
manı isə o heç nədə günahlandırmır – bu qadın obrazı Aytmatov 
qələminin yaratdığı ən möhtəşəm obrazlardan biridir. Tolqonay 
bütün bəlaların mənbəyinin müharibə olduğunu görür və dərk edir. 
Müharibə və sülh, ana və müharibə, insanın tükənməz həyat eşqi 
əsərdə, həqiqətən, betxovensayağı fəciəyə və şücaətə qədər ucalıb. 
Sülh dövrünün gözəlliyi, əməyin yaratdığı əxlaqi bütövlüyü ilə 
müharibənin rəhmsiz mahiyyəti elə kəskin fərqlənir ki, povestin 
hərb dövründən əvvəlki zamanları tərənnüm edən dövrləri həya-
ta, əməyə, xoşbəxtliyə möhtəşəm bir mədhiyyə kimi oxunur. Təbii 
ki,Tolqonayın başına gələn faciəni hər insan başqa cür yaşayır, bu 
müxtəlifliklər də ədəbiyyata həkk olur. Təxminən, “Ana tarla” nəşr 
olunan dövrdə, K. Cusunbaliyevin “Günəş avtoportretini bitirməy-
ib” povesti də diqqət çəkmişdi. Müharibənin məhrum etdiklərini 
qəbul edə bilməyən qərəmanlar o qədər dərin qəmə düçar olublar 
ki, hətta günəş də onlara sevinc və gözəllik sevdasını aşılaya bilmir. 

Aytmatovun təhkiyəsi başqa cür qurulub. Tolqonay oğlunu, ona 
körpə bala qoyub gedən gəlini Alimanı da, ümumiyyətlə, bütün 
doğmalarını itirir, ona elə gəlir ki, “belə yaşamaqdansa, ölmək yax-
şıdır”, amma bu hələ son deyil. Hekayə hələ davam edir, bu insan ta-
leyinin, yaşamaq əzminin bitməyi deyil. Hemenqueyin ardınca Ayt-
matov da təkrar edə bilərdi: insanı məhv etmək olar, amma ona qalib 
gəlmək mümkün deyil. Burada heç bir ideal yoxdur, nə kommu-
nizm, nə marksizm, nə leninizm, nə də başqa bir doktrina var. İnsan 
çarəsizliyinin və çıxılmazlığının son həddini düşünürəm, Aytmatov 
usanmadan adamların içindəki insanlığın xilası barədə düşünürmüş. 
Onun iddialarına görə insanlar bu yolu ancaq bir-birini eşitməyə qa-
dir olanda və bir də ürəyində sevgi bəsləyəndə tapmaq mümkündür. 
Doğmalara, insanlara, həyata eşq insanlığı qoruya bilər. Aytmatov 
həmişə əmin idi ki, dünya əməksevər insanların çiynində dayanır, 
sadə zəhmətkeşlər ən yüksək mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərin 
daşıyıcılarıdır. Bu insanlar torpağın duzu, onun sarsılmaz bünövrəsi, 
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bazası, mənbəyidir. Ancaq əmək insanı ucalda və eqoizmə qalib gələ 
bilər.  Yalnız əmək insanı mənəvi və əxlaqi çökmədən xilas edə və 
özünü məhv etmə instiktinə qalib gələ, ümumi deqradasiyanın qa-
rşısını ala bilər. Povestin sonunda bu fikir xüsusi bir güclə səslənir.

“- Ana torpaq, Sübhangül və Qasım kimi insanlar həlak olanda 
niyə dağlar aşmır, göllər daşmır? Onlar hər ikisi – ata və oğul usta 
əkinçi idilər. Dünya əzəldən belə adamların çiynində durur, onlar 
torpağı bəsləyir, müharibədə onu qoruyur, döyüşçü olurlar. Hərb ol-
masaydı, Sübhangül və Qasım nə qədər insanı əməyinin bəhrəsi ilə 
sevindirər, nə qədər tarla becərər, nə qədər dən üyüdərdilər... Ana 
torpaq, mənə düzünü denən: insanlar müharibəsiz yaşaya bilər?” 

Aytmatov heç vaxt sosial-darvinizmin tərəfdarı olmayıb, o, 
ümumiyyətlə, insan davranışında bioloji amillərə əhəmiyyət ver-
məyib.  

İntibah dövrünün humanistlərindən sonra, gənc Aytmatov XX əs-
rin xeyirxah ruhun qələbəsinə və insan ruhunun əbədiliyinə inanan 
azsaylı yazıçı və mütəfəkkirlərindən, ziyalılardan biri idi.  Daha sonra 
bu stoist inamı bir qədər büdrəyəcək, onun əvvəlki gücü nə “Əlvida, 
Gülsarı”da, nə “Ağ gəmi”də, nə romanları “Gün var əsrə bərabər”də, 
nə “Qiyamət”ində, nə də vida romanı “Dağlar düşəndə”də  hiss 
ediləcək. Amma 60-cı illərdə Aytmatov həyatın bütün çətinliklərinin 
aşılan olduğuna qəti inanırdı, tarixin sınaqlarına dözməyin mümkün 
olduğunu sanırdı. Bundan əlavə, o, hesab edirdi ki, məhz bu ağrılar 
insanın əqidə və prinsiplər qalasının ən yaxşı indiqatorudur. Bu 
düşüncəsi ən çox “Dağların və çöllərin nağılı”nda hiss olunur. Əsas 
da müharibədən bəhs edən məqamlarda əsərə xas olan yüksək pafos, 
idealizm kifayət qədər nəzərə çarpır. Bir az hadisələri qabaqlayaraq, 
qeyd edək ki, Aytmatovun humanizmi tərənnüm edən ən qabarıq 
ədəbi manifesti 80-ci illərdə yazılmış “Dəniz kənarıyla qaçan Ala-
baş” povesti oldu. Bu əsərdə insanlar sadəcə fizioloji tələbatlarına 
görə deyil, yüksək humanizmə yetmək məqsədlərinə çatmaq üçün 
bilərəkdən ölümə gedirlər. Uzaq şərqdəki nivxi balıqçıları inanır 
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ki, həyat uğruna ölmək nəinki mümkündür, hətta bu ömrün uzadıl-
ması, onun bayramıdır. Amma bu povest, Aytmatovun humanist pa-
fosunun həm qəhrəmanlarının davranış xətlərini, həm də ruhlarının 
“həyat qarşısında ehtiramlı təzim”ni müəyyən edən sonuncu əsər idi. 
( Albert Şveysenher) 

Aytmatovun oxucuları qırğız yazıçının 1980 – 1990-cı illərdə necə 
dəyişdiyinin şahidi olacaq, faniliyin faciəsi barədə düşüncələrin, tale 
yazısının  diktəsini və s. bu kimi fəlsəfi esxatologist düşüncələrin ön 
plana çıxdığını görəcəkdilər. Amma hələ hər şey qabaqdadır. “Ana 
tarla” hədsiz sayda şərhlər qazandı. Bəzi tənqidçilər inadla əsərin 
Şoloxovun “İnsan taleyi”i hekayəsi ilə bənzər konsepsiyalara malik 
olduğunu vurğulayırdı. Məsələn, E. Vetrova yazır: Aytmatovun “Ana 
tarlası” ilə Şoloxun “İnsan taleyi” arasında bir çox ortaq fikirlər var. 
Hər iki əsərdə insan dəhşətli sınaqlara məruz qalır, əzablar içində 
qovrulur, müharibədə görə doğmalarını itirir. Hər iki əsədrdə insan 
tənha qalır. Amma Andrey Sokolov və Tolqonay sınmır, iradəli ol-
mağı bacarır,  haqlı olduğunu dərk edir, ən əsası isə həyata, insan-
lara inamını qoruyub saxlaya bilir. Onlar hər ikisi yad uşaq böyüyür, 
buğda becərir”.1 İstənilən halda, diqqətdən qaçırmaq olmaz ki, Ayt-
matovun povesti Şoloxovun hekayəsindən fərqli olaraq fəlsəfi zəmin 
üzərində qurulub. Həm də üslub baxımından da bu prozalar tamamilə 
fərqlidir. “İnsan taleyi” rus realist məktəbinin ən yaxşı ənənləri  ilə 
yazılıb, ona görə də əsərin sərt dili Aytmatovun müəllif ideyalarının 
nümayişinə qətiyyən bənzəmir. Aytmatovun povesti faciəvi mahi-
yyətinə baxmayaraq, uca qəhrəmani pafosla ruhlandırma, roman-
tikanın realizmlə vəhdəti və antihərbi ruhda publisistika ilə fəlsəfi 
düşüncələr var. Povestin özünün simvol və işarəli xüsusi dili, bədii 
semantikası mövcuddur: ana torpaq, buğda tarlası, kişi əkinçilər, 
oğlan – insan nəsilinin davamçısı, dəmir yolu, əsgər və s. Ananın 
bütün etirafları, Yer kürəsi ilə alleqoriq söhbəti ümumbəşər səda ver-
ir. Hər şeydən öncə, ona görə ki, burada ancaq yalnız müharibənin 
səbəbkarları lənətlənib, ittiham edilmir, həm də əsrlər boyu dünyanı 
çiynində saxlayan, hərbin və taleyin başqa sınaqlarının məhv edə 
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bilmədiyi yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik insanlar qeyri-adi bədii 
ifadəliliklə təsvir edilib1.

Aytmatovun müasirlərindən biri, haqlı olaraq,  onun “odlu ruhu” 
olduğunu deyib. Aliman, Tolqonayın dul qalmış gəlini, Aytmat-
ovun ən məlahətli, eyni zamandə faciəli qəhrəmanlarından biridir.
Qasımın, Masalbəyin, Sübhangülün müharibədən qayıtmayacağını 
bildiyi halda, ozünəməxsus coşğuyla qaynanasını inandırmağa 
çalışır: “Anacan, siz mənə inanın, ürəyimə damıb ki, Caynaq qayı-
dacaq. İtkin düşüb demək – sağdır mənasındadır. Axı onu heç kim 
ölü görməyib. Ana, gəl gözləyək, vaxtından əvvəl dəfn eləməyək... 
Mən inanıram, yox əminəm ki, bizim Caynaq sağdır, tezliklə də qayı-
dacaq. Ola bilməz ki, dördündən heç olmasa biri qayıtmasın. Mənə 
görə isə narahat olma, əvvəl sənin gəlinin idim, amma indi dörd 
oğlun mənəm”. Tolqonay səsli düşünür: “Yağışlar yağsın, çörək 
də bitsin, xalq yaşasın, mən də onlarla bir yerdə.  Mən Alimanın 
mərhəmətinə, məni tək qoymamağına görə belə demədim. Yox, mən 
başqa şey üçün sevinmişdim. Kim deyir ki, müharibələr insanları 
qəddarlaşdırır, alçalmış, acgöz və kobud edir? Yox, müharibə, sən 
qırx il insanları çəkmələrinlə tapdalasan da, öldürsən də, yandırıb, 
məhv eləsən də, yenə də, insanı əzə, sındıra, fəth edə bilməyəcəksən”. 
“Ana tarla”dan xeyli sonra  D.Qranin və A.Adamoviçin “Mühasirə 
kitabı”nda Leninqradın mühasirə dövründə insanların ruh və bədəni-
nin dözümlülüyü haqqında möhtəşəm sənədli faklar gətirilir. Kitabın 
müəllifləri özünə sual verir: Bu gücü hardan alırdılar, bu dirəniş nə-
yin səbəbi idi, bu ruh gücünün mənbəyi nədə idi?” Və o an fikirlərini 
paylaşırlar: “Qarşımızda heç də az əhəmiyyətli olmayan əxlaq qay-
daları problemi də dayanmışdı. Yazdıqca xeyirxahlıq, şücaət, qəd-
darlıq, sevgi sözlərinin mənası dəyişirdi. Ən böyük sınağa ər arvad, 
ana və övlad, yaxınlar, qohumlar, həmkarlar məruz qalırdı. Biz din-
ləyir, qeyd edir və hər dəfə dəhşətin, əzabın sərhəddinə gəldiyimizi 
zənn edirdik, amma növbəti həyat hekayəsi bizə dözümlülüyün, in-
san ruhunun əzminin  daha uca zirvəsini açırdı”. Ardınca: “Mühasirə 
dövründə insan ehtirasları amplitudası ən yüksək həddinə çatdı – ən 

1 Vetrova E. Prozada poema. “Əmək” qazeti 1963, 26 noyabr. 
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alçaq keyfiyyətlər qədər, üstünlüklər də zirvəyə yetişdi,  şüur, sev-
gi və sədaqətə qədər bütün ali hislər ən pik nöqtəyə yetişdi. Çingiz 
Aytmatova bu vəziyyət tanış idi. Digər tərəfdən, o, sosialist realizmi 
nəzəriyyəsinin klassik fikri olan, guya “inam və inad həyatda hər şeyi 
həll edə bilər” fikrinə həmişə yad olub. Aytmatov həm də Darvinin 
təbii seçmə  nəzəriyyəsinə, özünüqoruma instiktinə inanmırdı, başa 
düşürdü ki, insan gücü bir çox başqa mənəvi və maddi mənbələrdən 
qidalanır. Artıq “Ana tarla”da Aytmatov daha geniş bir həqiqəti an-
lamağa başladı, bəşər tarixinin faciəvi ziddiyyətini, kor-təbiiliyini, 
hətta daxili məhkumluğunu görməyi öyrəndi. 

Qəfil yüksəliş

Çingiz Aytmatov üçün Moskva həmişə xoşbəxt,  mübarək şəhər 
olub. Burada ən işıqlı uşaqlıq illəri keçib, təhsil alıb, məşhur, qa-
lın jurnallarda yazdığı “Üz-üzə”, “Cəmilə”, “İlk müəllimim” 
əsərləri dərc olunub. Müəllifin 50 – 60-cı illərdə yazdığı əsərlərin 
ən yaxşılarının “Dağların və çöllərin nağılı” külliyatında nəşri təkcə 
Qırğızıstanın deyil, bütün Sovet İttifaqının ədəbi həyatında mühüm 
hadisə oldu. Xatirimizdədir ki, cavan yazıçıya ilk xeyir-duanı 
sağlığında klassik olmuş Muxtar Əzizov “Literaturnaya Qazeta” 
səhifələrində verib, bundan sonra paytaxt və əyalət mətbuatında, 
demək olar ki,  rəy vermə  partlayışı yaşanıb. Bu böyük uğur idi.  
Düzdür, burda incə bir məqam var. Mətbuatda əks – səda vardı, hamı 
tərifləyirdi, heyranlığını izahr edirdi, amma uzun müddət əsərlərin 
əsəbi tənqidi yazılmırdı. Onun vaxtı hələ gələcəkdi. Qırğızıstanda 
Aytmatov o qədər tanındı ki, onun əsərlərinə olan məhəbbət bütün 
kitablara olan sevgiyə çevrildi, əhali daha çox oxumağa başladı, 
ailədə, dost çevrəsində tanışların içində oxunanları bir- birinə 
danışmaq, nəql etmək adət halını aldı. Belə alındı ki, Aytmatovun 
povestləri qırğız dilində yox, rus dilində daha tez çıxır, daha tez-
tez çap olunurdu, bu isə yazıçıya xüsusi cazibədarlıq verdi. Bun-
dan əlavə, onu Sovet İnttifaqının çoxmillətli ədəbiyyat arealında bir 
flaqmana çevirdi. Aydın oldu ki, rus dilində yazırsansa, uğur daha 
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böyük olur, oxucu kütləsinin sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə artır, 
ordan da çoxdilli dünya ədəbiyyatına və çoxdilli auditoriyalara yol 
açılır. Məsələnin bəzi ideoloji tərkibi də var idi. Aytmatov öz şəx-
si nümunəsi ilə sanki sovet beynəlmiləlçilik təntənəsini, “Leninin 
ümummillilik siyasəti”ni təcəssüm etdirir, həm də “azad və qüdrətli” 
rus dilinin gücünü və imkanlarını nümayiş etdirirdi. Ehtimal etmək 
olar ki, bəlkə də məhz mövcud  şərait yekdil olaraq yazıçının iste-
dadına tərif deməyə, beynəlxalq məşhurluğuna qədəm qoymağa yol 
açdı və  SSRİ –nin ali ədəbi mükafatına – Leninqrad mükafatına 
layiq gördü. Alan kimi Aytmatov ədəbiyyat kürsüsünə  qaldırıldı. Bu 
cür şanlı şöhrət Qırğızıstandan heç kəsə nəsib olmamışdı. İnsanlar, 
adi oxucular, cavanlar yerlilərinin uğuruna hədsiz sevinirdi. Aytma-
tov demək olar ki, imtiyazlar və ehtiramlarda bağuldu.  Yazıçının 
ictimai statusu da artdı. Eyni zamanda bu uğuru qısqananlar, paxıllıq 
edənlər də  peyda oldu, xüsusən, tanınmış, öz mövqeyində ilişib qa-
lmış  ağsaqqal –generallardan ibarət ədəbi çevrələrdə onların sayı 
daha çox idi.  Hərçənd, bu yenilik deyildi, axı cavan, yazmağa yeni 
başlayan Aytmatovu bəzi həmkarları özünübəyənmişin biri, ən yaxşı 
halda jurnalist kimi görür, amma əsla yazıçı olduğunu qəbul etmir-
dilər. Böyük bir yazıçılar birliyi iclasında yeni müəlliflərin əsərləri 
müzakirə olunduğu vaxt, zamanında tanınan nasir və şair Bay-
dəmirovun açıq-aşkar Çingizlə məzələndiyi məlumdur. Ağsaqqal 
ədəbiyyatçılardan heç biri yeni doğulmuş qırğız ulduzu barəsində 
bir kəlmə olsun xoş söz deməyib. Həqiqətən, dünən yetim, “xalq 
düşməni”nin oğlu olan birinə imperiyanın Moskvası necə əl yelləy-
ir? Onlara elə gəldi ki, sadəcə, orada, paytaxtda yanılırlar, Çingizin 
oxucularının isə zövqü pisdir. 

İki dildə də mükəmməl yazmağı bacaran sənətkara qibtə də vardı. 
Bu bəzən üstüörtülü, bəzən açıq – açığına, amma istənilən halda  
sərt rəqabət halını Aytmatov eyhamla “Əlvida, Gülsarı” povestində 
qələmə alır. Əsərdə bir epizod var, cıdır qaçışında  sınanmış yarış 
atları  yorğa atı Gülsarını nəyin bahasına olursa olsun geridə qoy-
mağa çalışır. Ancaq boşuna çalışırlar – Gülsarı finişə birinci çatır.  
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“Atların vəziyyəti belə idi ki, onlar sadəcə qəribə halda, sakitcə do-
nub qalmışdılar. Ətrafdakıların gözlərindəki ifadəni, gərgin üzlərini, 
dişlənmiş dəhnələri, yüyənləri, kəməndləri görmək olurdu. Tünd boz 
at qəzəblə və inadla baxırdı, kürən isə həyəcanlıydı, baxışları in-
amsız və yüyrək idi. Məhz o, birinci geri qalmağa başlamışdı. Əvəvl-
cə onun günahkar, oynaq baxışları, daha sonra şişmiş burun pərləri 
geridə qaldı, sonra yox oldu. Tünd boz isə əziyyətlə və uzun müddət 
yarışdı. Cıdırda asta-asta, tədricən ölürdü, baxışları yorğun qəzəblə 
sönürdü. Eləcə, uduzmağını qəbul etmədən də gözdən itdi. Rəqiblər 
geridə qalanda sanki nəfəs almaq daha asan oldu. Qarşıda isə çayın 
gümüşü işığı bərq vururdu, çəmənin yaşılı görünür, uzaqdan insan 
səslərinin uğultusu eşidilirdi. Orada, qarşıda, böyük kütlə qışqırışır 
və dalğalanırdı. Atlılar və piaydalar artıq irəli can atırdılar, 
qışqırıqları getdikcə artırdı! “Gülsarı! Gülsarı! Gülsarı!..” Bu hay-
harayı, səsləri, qışqırıqları içinə çəkən yorğa at yeni güc yığmış kimi 
irəli atıldı. Susmaq bilməyən səs-küylü  şənlikdə Gülsarı qarşılayan-
ların arasındakı dar cığırla keçib, çəmənlikdə sürətini azaldıb, dövrə 
vurdu... Məğrur və cəld hərəkətlə,  başını yuxarı qaldırıb parlaq bax-
ışları ilə arenaya qalxdı. Şöhrətin havasından xumarlanıb Gülsarı 
oynamağa, yanakı təpik atmağa, yeni qaçışa can atmağa başladı. O, 
bilirdi ki, yaraşıqlı, qüdrətli və məşhurdur”.

 Otuz yaşında Aytmatovu sovet mədəniyyətinin bir çox xadimləri 
ilə eyni sıraya qoyan lenin mükafatı, bir çox bədxahları susmağa 
məcbur elədi. Hərçənd, bəziləri bu uğuru taleyin kaprizi, təsadüf 
hesab edirdi: digərləri isə dövlətin bu diqqətini siyasi gediş hesab 
edirdi. Amma bunlar daha çox ədəbiyyat aləmində gedən dedi-qod-
ular idi, Çingizin şöhrəti ilə hay – küylü, elə coşğulu  idi ki, bu səp-
kidə mülahizələri  ictimaiyyətdə açıq söyləməyə, mühakimə etməyə 
cəsarət etmirdilər. Uğurun qanunauyğunluğuna həqiqi tərəddüd 
edənlərin – əgər belələri vardısa – isə şübhələri “Əlvida, Gülsarı!” 
(1967) povestindən sonra tamamilə yox oldu. Bu əsər müəllifə SSRİ 
dövlət mükafatı qazandırdı. Hamı əmin oldu ki, Aytmatov – had-
isədir, o, XX əsr qırğız ədəbiyyatının geniş tarixi – mədəni, hətta 
sivilizasiya kontekstində araşdırılmalı və qəbul edilməlidir. 
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Ailə üçün isə, böyük oğulun uğuru əsl bayram oldu. Roza Ayt-
matova xatırlayır: “Anam onun yazdığı hər cümləni  hətta məqalə 
və müsahibələrini belə diqqətlə və şövqlə oxuyurdu. O vaxtkı sovet 
və dünya ədəbiyyatından xəbərdar idi. Hər şeyi analiz edir, müqa-
yisələndirir, oğlunun uğurlarına sevinirdi. Çingizin Lenin mükafatı 
almağı ailənin taleyində dönüş nöqtəsi oldu. 1937-ci ilə qədər bu 
nəslin sahib olduğu ehtiram qaytarıldı. Respublika qəzetləri Çingizə 
bütöv zolaqlar həsr edirdilər. Yalnız Qırğızıstanın deyil, SSRİnin 
hər yerindən evə məktub və teleqram sel kimi axırdı. İsa Axunbəy-
ovun göndərdiyi teleqramın məzmunu yadımdadır: “Əgər xalq ulu 
ola bilmirsə, oğulları bunu bacarmalıdır”. Lenin mükafatının yeni 
laureatının evə qayıtma ərəfəsində anam ağır tutmalarla xəstəxan-
aya düşdü. Hamı hava limanına Çingizi qarşılamağa getdi, mən ana-
mla qaldım. Adətən, onu təkadamlı palataya yatırırdılar, vəziyyəti 
ağır olduğuna görə o biri xəstələrin rahatlığını pozurdu.  Çingiz evə 
getmədən birbaşa xəstəxanaya gəldi. Anam başını oğlunun sinəsini 
qoyub xeyli ağladı. Amma bu sevinc göz yaşları  idi, dağ bulaqlarının 
briliant damcıları kimi təmiz, işıqlı. Uzun illər ərzində ilk dəfə rahat-
lıqla, bütün sinəsi ilə ah çəkdi, sanki bitmək bilməyən dəhşətli gün-
lərin və yuxusuz gecələrin izi də qalmadı. Bir sözlə, anam oğlunun 
qələbəsini və şöhrətini Törökulün zəfəri kimi qəbul elədi”1.

Əlvida, Gülsarı, əlvida, kommunizm!

Sovet yazıçıları arasında  yaşlı kommunistlərin taleləri, o dövrün 
inqilabi həyəcanları barədə öz müasirləri arasında ən dərindən 
düşünən yəqin ki, Çingiz Aytmatov idi. Bu mövzu onun ruhuna yax-
ın idi, axı daim atasının faciəvi taleyi xəyalən gözlərinin qarşısında 
canlanır, buna bənzər aqibətlər diqqətini çəkir, bəşəri problem olan 
kommunist təliminin ideologiya və  təcrübəsi məsələsi onu həqiqətən 
çox maraqlandırırdı. Həyatı dərk etməyə, bu nəslin mərdanə cəh-
dləri barədə ilk və istedadlı işi  kommunist olan kəndin ilk müəllimi 

1 Aytmatova R. Tarixin ağ səhifələri. Bişkek. 2013, səh 47
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barədə idi. Əsəri yeni nəşr olunduğu dövründə faciəvi deyil, daha 
çox publisistik notlarda anladılar.

 İndi Çingiz Aytmatov gənc olsa da, artıq əksəriyyət tərəfindən 
qəbul edilmiş yazıçı kimi konyuktura xüsusiyyətlərinin qatlarını 
təmizləyib, yenidən bu mövzuya qayıdır. “Əlvida, Gülsarı!” povestin-
də  Aytmatovun yaradıcı istedadı yeni sərhədlər açdı. Bu əsər onun 
tərcümeyi halında yeni döngə, yeni pillə idi. K. Zelinski jurnalda  
yeni povesti oxuyub, onu “canlı klassika” adlandırdı. Baş qəhrəman 
– Tanabəyi isə M.Şoloxovun kommunist obrazları ilə müqayisə et-
məyə başladılar. İndi bu oxşatma az əhəmiyyətli görünə bilər, amma 
azqala sovet ədəbiyyatının qeyri rəsmi müqəddəs övliyası seçilmiş, 
“Sakit Don”un müəllifi ilə bir müstəvidə olmaq o zamanlarda böyük 
nailiyyət idi. Çingiz doğrudan da, Şoloxovun və digər yaşlı nəslin 
nümayəndələrinin – Nikolay Ostrovski, Dmitriy Furmanov, Aleksan-
dr Fadeyevin  açdığı cığırla gedirdi. İstənilən halda, Aytmatov ilkin 
kommunistləri sosialist realizmində olanlardan üstün qiymətləndi-
rir. Ola bilər ki, o, ilk sovet yazıçısı idi ki, ideologiyasının böhranı, 
kommunist idealları uğrunda mübarizənin uduzduğu baradə danışdı. 
“Əlvida, Gülsarı!” – ideallarını müqəddəs bilən, onlara inanan və 
böyük səylə qoruyan, Aytmatovun sözləri ilə desək, “diz çökərək 
ağlayan və qəzəblə üsyan edən” insanın hekayəsidir. Amma son-
da uduzan birinin povestidir. Bir çox tənqidçi Tanabəy Bakasovun 
obrazını başqa bir kommunistin – Düşən müəllimin reinkarnasiyası 
kimi qəbul etdi. Amma yeni əsərdə əvvəlki askezalar yoxdur: yeni 
qəhrəman artıq Q. Qaçovun dediyi  kimi “sonsuz insan” deyil, evli, 
idarəolunmaz temperamentə malik biridir. Evli olduğu halda başqa 
bir qadına aşiq olur, hərçənd, öz dürüst, mənən dözümlü kommunist  
statusunu qoruyur və onu hər şeydən yüksək tutur. Bununla bərabər, 
Tanabəyi Düşənlə doğmalaşdıran bir an var – hər ikisi finalda qa-
rşımıza  sınmış, cəmiyyət tərəfindən unudulmuş, gəmidən ümmana 
atılmış biri kimi çıxır. Dağılmış ümidlər və yerinə yetməmiş arzuıar 
– ömürlərinin qürub çağını xarakterizə edən hislər bunlardır. Hər iki 
povestdə oxucu qəhrəmanları ilə tam bir tənhalıq, alınmamış şəx-
si həyat, ruhunda və bədənində qanayan yaralarla  baş-başa qoyub, 
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vidalaşır. Digər tərəfdən, itirilmiş illüziyaların mövzusu «Bağışla, 
Gülsarı!»da  “İlk müəllim”dən daha gözəçarpan və güclü səslərnir. 
Bəlkə də ona görə ki, qəhrəmanın özü sələfindən daha böyük və çox-
tərəfli fiqurdur. Tanabəy Bakasov – alovlu, həsdiz temperamentli və 
idarəolunmaz vətəndaşlıq ehtirasına malik biridir. “Tanabəy, bilirsən 
bəxtin niyə gətirmir? – tanışı ona deyir, – Hövsələsizliyindən. Vallah. 
Hər şeyi o anda istəyirsən. Beynəlxalq inqilabı bu dəqiqə edin! Hə, 
inqilab adi yoldur axı, Aleksandrovkadakı yoxuşdur, sənin qalxmağa 
heç  taqətin də yoxdur. Hamı adam kimi yol gedəndə, sən sıçrapyıb 
dağa can atırsan, elə bil dalınca canavarlar düşüb. Əldə etdiyin nə 
olur? Heç nə. Yenə orda yuxarıda oturub, sakitcə gələnləri gözləy-
irsən. Beynəlxalq inqlabda hoppanıb qabağa keçmək alınmaz, buna 
əmin ol, hamı qalxana kimi gözləməlisən”. Hə, Tanabəy sözün əsl 
mənasında öz sovet dövrünün oğludur. Onun taleyi diqqətəlayiqdir 
, mübariz, kommunist, həqiqət axtarışında olan birinin ömrü. Elə 
görünür ki, onun həyatında, yorğa atı Gülsarıda olduğu kimi çoxsaylı 
işıqlı xatirələri var, amma Tanabəyə verilən bu çoxluq,  bu saysız 
nemətlər onun əzab çəkməyinə səbəb olur. Andrey Voznesenskinin 
Vasiliy Şukşin barədə dediyi kimi, onun “aktiv vicdanı var”. Tanabə-
yin min bir iplə sovet cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı keçşmişi uzun 
monoloqlar – xatirələr zənciri vasitəsilə canlanır. Tanabəyin obrazı 
heç bir mücərrəd sxemə uyğun gəlmir, bu model personajı dey-
il. Aytmatov üçün onda yüksək vətəndaş mövqeyini, saf və güclü, 
mübariz və xəyalpərəst keyfiyyətlərini görə bilmək və oxucularına 
çatdırmaq vacib idi. Tanabəylə Bibicanın münasibəti insan dramı, 
dövrün ziddiyətləri, onun əxlaqi, etik və imperativləri ilə toqquşma 
kimi təsvir edilib. Povestin sonunda Tanabəy qarşımıza həyatının 
ən vacib döyüşlərini uduzmuş biri kimi çıxır. O, hiss edir ki, bütün 
mübarizəsi, ehtirasları geridə qalıb. O cümlədən, kommunist ideal-
ları, yerinə yetməyən bəşəri inqilab arzusu; hətta onu ağlasığmaz 
günahlarda ittiham edərək, hədsiz sədaqətlə qoruduğu partiya bile-
tini də məmurlar əlindən alır. Qarşısında Gülsarının nəfəssiz vücu-
du; onun sevimli yorğa atı qəddarlıqla  axtalanmış və əldən düşmüş 
köhnə yabıya çevrilib. Həmişə əsl kommunist dürüstlüyünə ehtiyac 
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olan məqamda, cəsarətlə orada iştirak etməsi və indi bunların heç 
bir əhəmiyyətinin olmamasını dərk etmək Tanabəyə rahatlıq vermir. 
Axı o, həm ilxıçı, həm çoban, həm də dəmirçi işləyib. Həmişə par-
tiyaya gərəkli adam olub. Amma budur, uğursuzluq onu yaxalayır 
və həyat öz mənasını itirib. “Allahım, – Tanabəy beynində düşünür, 
– hər şey hara yox oldu, bütün həyatımın, məşğuliyyətimin mənası 
nə idi? Gör nələr oldu – xalq düşməni olmuşam. Mən isə bir koşara, 
onun quzularına, pozğun Bektaya görə əzab çəkirdim...” və s. Ca-
vanlıq illərinin ən gözəl günlərinə şahidi olmuş, yolda yıxılıb qalmış 
yorğa atı Gülsarının yanında oturanda anlayır ki, onun da həyatı sona 
çatmaq üzərədir. Əslində, qəhrəmanın ruhundakı ağır qiyamı təsvir 
edərkən, müəllif ona tunelin sonunda bir ümid işığı görmək fürsə-
ti verir. “Samansuruya yazacağam (dostu Çoronun oğlu – İ.O.), – 
Tanabəy qərar verir, – məktubda beləcə də deyəcəm: Gülsarı yadına 
gəlir? Xatırlamalısan. Onun üstündə atanın partiya biletini raykoma 
aparmışam. Sən özün məni yola salmışdın. Bil ki, dünən Aleksan-
drovkadan qayıdanda mənim yorğa atım öldü. Bütün gecə atımın 
yanında oturub, həyatım barədə fikirləşdim. Gülsarı kimi mənim də 
yolda can verməyimə az vaxt qalır. Mənim partiyaya qayıtmağıma  
kömək etməlisən, oğlum Samansur. Vaxtım azdır. Təmiz adımı bərpa 
eləməliyəm”.

Povestin finalı belədir. Aytmatova görə qəhrəman ya taleyi ilə 
barışmalı, ya da qalxıb mübarizə aparmalı, özünü tapmağa cəhd 
eləməlidir. Seçim edildi – Tanabəy partiyada bərpa olunmaq, 
itirdiyi inamını qaytarmağa qərar verir.  Bu isə o deməkdir ki, bu 
qəhrəmanın tam məğlubiyyəti deyil, bütün həyatı boyu uğrun-
da mübarizə apardığı şeylər mənasız deyil. Hə, Tanabəy Bakasov 
sovet klassiklərinin əsərlərində təsvir edilən  yenilməz kommu-
nistlərə bənzəmir. Bu ideya palitrasında vacib rol oynayan zorakılıq 
metaforası – axtalamadır. Çingiz Aytmatov dəfələrlə xalq mifologi-
yasının, qırğız eposlarının  obrazlarına müraciət edib, amma “Əlvi-
da, Gülsarı!”dakı bu metafora  bədii gücünə və çoxmənalı ideyası-
na görə, şübhəsiz ki, ən təsirlilərdən biridir. Onunla yəqin ki, ancaq 
“Gün var əsrə bərabər” romanındakı manqurt əfsanəsini müqayisə 
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etmək olar. Əsərin bədii toxunuşu, bədbəxt hadisə nəticəsində ovçu 
– atanın yeganə oğlunu  güllələməsi barədə olan  Qaraqul əfsanəsi 
ilə möhkəmləndirilir. Bütün bu simvolika, gizlədilmiş kodlar hekayə 
quruluşunda yeni sərhədlər açır, qəhrəmanın dərdinə şərik olmağa 
məcbur edir. 

Tanabəy qocaman kommunistdir, bu at adam “kentavr” (Q. 
Qraçov demişkən) sadəcə yol kənarında yıxılıb qalmış yorğa atı, 
öz vəfalı dostu ilə ayrılmır. O, keçmişi, ömrünün ən gözəl günləri, 
arzuladığı, amma xəyalən olacağına inansa da, heç cür gəlməyən 
gələcəyi ilə vidalaşır. Cəmiyyət onu rədd edib, xəyali deyil, real 
dünya ona yuxu kimi gəlir. Artıq taleyinin sahibi deyil, öz kölgəsi 
belə ona yaddır. Bütün elədikləri, inandıqları öz mənasını itirir. Ayt-
matovda insan öz Taleyi ilə rastlaşır, Həyat Hekayəsi ilə üz – üzə, 
təkbətək görüşür, inamı, idealları və onlar uğrunda mübarizəsi isə 
ekzistensional seçimin anından başqa bir şey deyil. Sartrın dediyi 
kimi, bu vəziyyət isə hər zaman şəxsiyyətin etik özünü təsdiq et-
məsindən öncə baş verən prosesdir.1

Bununla bərabər, qeyd etmək lazımdır ki, Aytmatov  həyatda ən 
yaxşı olana can atma, onun üçün mübarizəni absurd ya da ideolo-
ji yalan hesab edənlərin fikrini dəstəkləmir. Əksinə o, əmindir ki, 
gərgin, inadlı mübarizəsiz yaşamaq mümkün deyil. Aytmatova 
görə problem başqadır – bu ideallar, sosial inkişaf uğrunda  müba-
rizə, insanlıq üçün nə qədər səmərəli, şəxsiyyətin etik özünü tək-
milləşdirməsində, ictimai nailiyyətlərində və şəxsi harmoniyasında 
nə qədər əhəmiyyətlidir. Bu məqamda 60-ci illərin ədəbi kontek-
stində, sovet ədəbiyyatında  “müsbət qəhrəman” probleminin aktiv 
müzakirə olunduğu zamanı xatırlamaq vacibdir. Çingiz Aytmatov də 
bu diskusiyalardan kənarda qalmadı. “Müsbət qəhrəmanlar”a müna-
sibəti daim dəyişir, yeni məzmunla dolurdu. 

1963-cü ildə “İlk müəllimim”ə edilən şərhlər 1977-ci ildə fərlqi 
səslənirdi. “Əlvida, Gülsarı!” povesti üzərində işləyərkən  qazandığı 
təcrübəyə arxalanaraq iddia edirdi ki: ”Qəhrəmana ancaq təmiz ağıl-

1 Sartre J.P. Existentialism is a humanism. Source: Existentialism from 
Dostoevsky to Sartre, ed/ Walter Kaufman, Meridien Publishing Company, 1989



81

la yetmək mümkün deyil... Mənə elə gəlir ki, ədəbiyyatın məqsədi 
yaxşı aqranomu ya pis kolxoz sədrini göstərmək, nümunəvi işçini 
tərifləmək ya ikrah doğuran sərxoşu ifşa etmək, ya da öz qəhrəmanını 
tərfiləməklə ümumi öyüd mənbəyinə çevirmək deyil. Tənqidçilərin 
“müsbət qəhrəman” terminində anladığı adətən yanlış dərk edil-
ir. Əgər qəhrəman şəxsiyyət deyilsə, bir çox müsbət keyfiyyətlərə 
malik olsa da simpatiya doğurmur: ən yaxşı halda gözəl bir ikona 
yaranır. Ciddi ədəbiyyatın qəhrəmanları – təzadlı, daxili zəngin şəx-
siyyətlərdir”. 

Bir sözlə, Aytmatovun yaradıcılığı 60 –cı illərin ikinci yarısın-
dan, 70 – ci illərin əvvəlinə qədər  özünə görə sosialist realizm 
nəzəriyyəsinin doktrina mövqelərindən ciddi uzaqlaşma nümayiş 
etdirdi. Onun yaradıcı inkişafı, məncə, daha çox avrasiya ekzis-
tensial cərəyanı, ya da Rusiya və Orta Asiyanın bir sıra yazıçıları 
üçün səciyyəvi olan postekzistensial istiqamətində gedirdi. “Əlvida, 
Gülsarı!” povestinin müəllifi bu sıçrayışda əhəmiyyətli rol oynadı, 
yeni povesti “Ağ gəmi” (1971)  bunu bir daha təsdiq etdi. Müəllif 
əmindir ki, dünyanın istənilən hissəsi – onun kiçik modeli, semio-
tik paradiqmasıdır. Bu modelin məhvəri, onun dəyişməz dominantı 
– adamdır, insanlardır. Ona açıq – aydın agah olmuşdu: 20-ci əsri, 
onun simasını və humanist zahirini, eniş və yoxuşlarını anlamaq 
üçün, dövrün adamına diqqətlə nəzər yetirmək lazımdır. 

Yazıçının fikirlərinə görə, XX əsrin adamı sayı durmadan artan 
problemlərin ağırlığından həm mənən, həm ruhən əzildi. 1917-ci il 
bolşevik inqlabı nə demokratiya, nə də insan azadlığı ilə nəticələndi, 
fərdin heç bir dəyər  kəsb etmədiyi qanlı – repressiyalı diktatura son 
aqibət oldu. SSRİ – də sosializm uğrunda tarixi mübarizə tədricən 
daxili məzmununu itirdi, insanın inkişaf prosesi isə özlüyündə, 
həmçinin, elmi – texniki proqres, mənəvi yüksəlişlə müşayət olun-
madı. Faktiki olaraq, eyni hal industrial  Qərbdə də müşahidə ol-
unurdu, hərçənd, ora SSRİ- dən fərqli olaraq əsl istehlak cənnəti idi, 
hüquq və azadlıqlar xeyli daha yaxşı qorunurdu. Amma insan sonsuz 
dərəcədə özündən daha geniş, dərin və həmişə göründüyündən daha 
təzadlı imiş. 
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“İnsan – çox genişdir, mən olsaydım, daraldardım” – Dmitriy 
Karamazovun dilindən səslənən, Dostoyevskinin bu fikrində, təəssüf 
ki, həqiqət payı həddindən artıq çoxdur. 

Aytmatovun sovet siyasi sisteminə və kommunist ideyalarına 
olan tənqidi münasibəti “Əlvida, Gülsarı!”dan sonra gözəçarpacaq 
dərəcədə artırdı. Buna baxmayaraq, yazıçının bütün bəlalarda ancaq 
sistemi, ya da onun bələdçilərini günahlandırdığını demək olmaz. 
O, daha çox insanların bu və ya digər siyasi sistemi deyil, özləri-
ni, ruhlarını mükəmməlləşdirməyə çalışma, əxlaqlarını qoruma, 
dünyanı yeni ideoloji doktrinalardan qoruyacaq daimi xeyirxahlığa 
can atma ideyasının tərəfdarı idi. Aytmatov o illərdə iddia edirdi: 
“Ədəbiyyat həmişə geniş, hətta qlobal  düşünməyə səy göstərib, 
bununla bərabər, unutmayıb ki, maraqların  mərkəzi, qaynama 
nöqtəsi, künc daşı – ayrıca fərdlərdir. Hər insanın ayrıca şəxsiyyət 
kimi öyrənməyə çalışmaq bir çox sirli mətləbləri aşkar edir: onları 
araşdırmaq, bizə zamanın məğzini, mahiyyətini və zamanın tenden-
siyasını anlamağa imkanı verir”1

Qırğız yazıçının sovet ideologiyası, ümumilikdə sovet hakimi-
yyəti ilə münasibəti xüsusi diqqət tələb edir. Bir tərəfdən Aytmatov 
öz çıxışlarında, məqalə və müsahibələrində nəzakətli olmağa, Krem-
llə münasibətlərini korlamamağa çalışırdı. Hamı kimi o da hakimi-
yyətdən çəkinirdi, hətta qorxurdu – görünür, repressiyaya uğramış 
atasının taleyini unudulmamışdı. 

Hələ 60-cı illərdə Ç. Aytmatov əməkçilərin aktiv fərdlərin, müa-
sir, mənəvi və ictimai məsuliyyətli şəxslərin təsvirinə ehtiyac olduğu 
barədə yazırdı. Onun “Əsas kitab” (1961), “Kommunistin parlaq nü-
munəsini yaradacağıq” (1963),   “Müasirimlə fəxr edirəm” (1963) 
məqalələri, əslində  məcmu halında manifestə bənzəyirlər. Müəllif 
təbii olaraq humanizmi və sovet ədəbiyyatının inqilabi ənənlərini 
vəhdətdə, özündə cəmləyən müasir insan, kommunist obrazı yarat-
mağa səsləyirdi. Amma Aytmatovun bu səpkili çağırışları ilə  real 
ədəbi yaradıcılığı arasında həmişə böyük bir uçurum olub. Yeni 
kitablarının üzə çıxması ilə – əvvəl “Əlvida, Gülsarı”, sonra “Ağ 
gəmi”, romanları “Gün var əsrə bərabər”, “Qiyamət”, “Kasandranın 
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damğası” ilə bu uyğunsuzluq daha da dərinləşdi. Çingiz Aytmatovun 
ən adi insanda belə böyük şəxsiyyət, güc, hətta əzəmət görmək, onda 
zəmanənin nişanələrini tapmaq, taleyini müəyyən etmək, faciəsini 
duymaq, qəlbinin dərinliyini, səmimiliyini hiss etmək istedadı var 
idi. Onun qəhrəmanlarının əksəriyyəti antik dövrün qəhrəmanları 
kimidir; onların alovlu ruhu, həssas ürəyi, əsrlərlə insanlığın cav-
ab tapa bilmədiyi bəşəri sualların verdiyi əzablar. Tolqonay, Düşən, 
Tanabəy, Edigey, Cəmilə Avdiy Kallistratov... 

Nə qədər personajlar – staxanovçu işçilər, əmək qəhrəmanı ço-
banlar, poladəridənlər, şaxtaçılar sovet yazıçılarının yazdığı kitab-
ların səhifələrində boy göstərdilər. Amma Aytmatovun yaratdığı ço-
banlar, dəmir yolu işçiləri, müəllimlər mübaliğəsiz bütün bir dövrü 
təcəssüm etdirir, mübarizələrində, və  məğlubiyyətlərində ruhun 
həqiqi əzmi ilə seçilirlər. Qırğız ədəbiyyat  tarixçiləri arasında ortaq 
fikir var ki, “Əlvida, Gülsarı!”dan sonra müəllif demək olar ki, mil-
li ədəbi həyatından ayrıldı, yerli müəlliflərə isə sadəcə onun nüfuz 
dairəsində hərəkət etməyə, onun nişan aldığı bədii sahələrə yiyələn-
məyə çalışmaq qaldı. Həqiqətən, 50 – 60-cı illərdə Aytmatovun ye-
nilikçi axtarışları həmin dövrün qırğız nasirlərinin nisbətən gənc 
nəslinə çox güclü təsir edib. “Bakir” və “Qızın sirri” povestlərinin 
müəllifi Osken Danikiyev və  antimüharibə mövzusunda ən yaxşı 
əsərlərin sırasında dayanmağı bacaran, bu tarixi dövrə həsr olunmuş 
ən yaxşı povestlərdən biri olan “Sərt yol”un müəllifi Aşim Cəkibəy-
ov  yazıçının estetik fikir dərslərini ilk qavrayanlar oldu. Qeyd et-
mək lazımdır ki, Aytmatovun yenilikçiliyini onlar özlərinəməxsus 
şəkildə, fərqli yolla və bir neçə həyati materiala və sosial kontekstə 
toxunaraq etdilər1. 

O. Danikiyev hər şeydən əvvəl öz sələfindən birtərəfli bədii ideya 
təsvirlərini və aydın ifadə edilmiş müəllif mövqeyi fəndini qəbul et-
mişdi. Onun povestlərində vətəndaş və şəxsiyyət kimi formalaşma 
dövrünü yaşayan, mənəvi cəhətdən inkişaf etməkdə olan qəhrəman 
ön plana çıxdı. Yazıçı sanki , dövrün vətəndaşı, bizim sovet gənci 
necə olmalıdır, sualını verir. Cavabı bu və ya digər çətin həyat sın-

1 Ç. Aytmatov Torpaq və suyla birlikdə yazılan. – Fr.: Qırğızıstan, 1978, s. 93
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aqları ilə qarşılaşan, ağır əxlaqi seçimlər arasında qalan qəhrəman-
lar verir. Müəllifin “Qızın sirri” povesti bu səpkidə qurulub. Yeri 
gəlmişkən, bunu da deyək ki, 60-cı illərin qırğız ədəbiyyatında 
müasir qəhrəman probleminə başqa,  Aytmatovun və davamçılarının 
üslubundan fərqlənən baxış bucağı da mövcud idi. Məsələn, yuxarı-
da adı çəkilən “Günəş öz rəsmini çəkib bitirmədi” (1967) əsərinin 
müəllifi K.Cusumbalıyev tamamilə başqa mövqedən çıxış edərək, 
tamamilə yeni öz dövrünün bədii qəhrəmanı konsepsiyasını ortaya 
çıxardı. Onu Aytmatova bənzəməkdə, ya da onun estetik ideyalarına 
bağlılıqda  ittiham etmək çox çətindir. Amma ələmətdar hal ondan 
ibarətdir ki, Aytmatov özü də 60-70 – ci illərdə sosialist realizm es-
tetikasından uzaqlaşıb, yeni notlar kəşf edir, ədəbi axtarışları stimul-
laşdırmaqla özünün alternativ məktəbini yaradırdı. Məhz gənc yazıçı 
və şairlər haqqında Çingiz A. 1963-cü ildə “Arama eşqi” adlı pole-
mik məqaləsində belə yazırdı: “Son illər ərzində qırğız ədəbiyyatı-
na bir qrup gənc və istedadlı şair və yazıçılar qədəm qoyub. Onlar 
ədəbiyata elə sürətlə adlayıb keçib ki, hamısını izləmək çətindir. Mən 
Seyid Canıbəyovu, Məryəm Bularkiyevanı, Qubatbəy Cusunbaliyevi, 
Məhərrəmxan Abdülqasımovu bə başqalarını tanıyıram. Onların 
çoxu  üçün hay – küylü, açıq – aşkar, hansısa yeni  tapıntıları, yeni 
formaları və yeni imzaları ilə ədəbiyyata gəlmə səciyyəvi haldır. On-
lara yuxarıda bəhs etdiyim arama eşqi xasdır. Bəzən bu axtarışlar 
düz yolda getmir, – Aytmatov davam edir, – cavan müəllif fikrini 
bəyan etmək  üçün daha qəliz sözlər axtarır. Ona elə gəlir ki, atom 
dövründə məhz belə çətin dil ilə özünüifadə daha məqbuldur. Formal 
qüsurlar, adətən, müəllifi ideya zədələnməsinə, məzmun şikəstliyinə 
aparır”1.

1 Аytmatov Ç.  Torpaq və su ilə birlikdə yazılan. 2-ci nəşr. _Fr. Qırğısıztan, 
1979, s. 94
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Aytmatov “almışıncılar”dan biri kimi

Aytmatovun 60 – cılardan biri kimi yaşadıqları – mübaliğəsiz 
ulduz həyatıdır, əgər bu ifadəni kino akyoruna deyil, yazıçıya ün-
vanlamaq mümkündürsə.  Lenin mükafatı, ondan sonra “Əlvida, 
Gülsarı!” ya(1968) verilən SSRİ Dövlət mükafatı bütün İttifaqda 
onun tanınmış və nüfuzlu yazıçı adını möhkəmləndirdi. Yazıçının 
şöhrəti SSRİ sərhədlərini az müddətdə aşdı, onun barəsində bütün 
avropa danışırdı, xüsusilə, Fransada, ardınca Almaniyada.  Xaricdə 
haqqında az bilinən sovet Asiyasını təmsil etdiyi üçün Yazıçıya olan 
maraq daha da güclənirdi. Aytmatov Qərbdə hələ də  terra incognita 
olan, əksəriyyətini müsəlmanların təşkil etdiyi, az tədqiq olunmuş 
mədəniyyətə sahib olan böyük bir ərazinin həyat tərzi barədə yazırdı. 
O illərin Çingizinin isə özünəməxsus ekzotikliyi vardı, asiyalılara 
uyğun olmayan boy – buxunu, iri kəllə sümüyü olan, yaraşıqlı və 
fotogenik gənc kişi idi. Xoşəgəlimli səsi, təravətli bəyaz simasının 
fonunda seçilən iri qara gözləri, qatran kimi tünd, dalğalı saçları – bir 
sözlə, əsl aktyor görünüşü. Yeri gəlmişkən, kinomotoqrafiya aləmi 
Aytmatov üçün yad sahə deyildi. O, öz povestləri əsasında ssenarilər 
yazırdı, onlar teatr tamaşalarında və musiqili əsərlərdə istifadə ol-
unurdu. V.Vlasovun “Asel” baletini buna misal gətirə bilərik. Əvvəl 
Moskvada Böyük teatrda, daha sonra Frunze opera və balet teatrında 
səhnələşdirilən əsər çox məşhurlaşmışdı.  Amma ən əsası, əlbəttə 
ki, nəşr etdiyi kitablar idi. Mağazalarda kitablar tozlanıb qalmırdı. 
Çingiz Aytmatov Qırğızıstan üçün əhəmiyyətli bir hadisə oldu, bu 
yerdə Oljas Süleymanovun onun haqqında dediyi sözü xatırlamağın 
əsl yeridir: renessans insanı. Bütün bunlardan ziyadə, “Cəmilə”nin 
müəllifi mədəniyyətlər arası körpü oldu. Onun publisist şövqü isə 
(həm də çox güman atasından qalma siyasətçi genetik yaddaşı) onu 
ictimai həyatda aktiv fəaliyyətə sövq edirdi.  Heç bir  kommunist 
partiyasının respublika qurultayı onun iştirakı olmadan ötüşmürdü, 
gündəmdə qaldırdığı məsələlər isə həmişə aktuallığı və parlaq nitqi 
ilə seçilirdi. Əlbəttə, zaman da onun üçün çox əlverişli oldu. Aytma-
tovun ilk tanındığı illər Qırğızıstanın, həmçinin Sovet İtiifaqının ən 
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yaxşı dövrü idi – inkişafın ən yüksək həddə çatdığı, böyük iqtisadi 
nailiyyətlər qazandığı, elm və mədəniyyət sahəsində böyük uğurlar 
əldə etdiyi tarix. 

Stalinin vəfatı əvvəlcə qorxu yaratdı: rəhbərsiz necə yaşamalı? 
Onun insanüstü imkanlarına inam o qədər güclü idi ki, Stalin öləndə 
əksər sovet insanı ağlayırdı, cəmiyyət psixi isterikanın sərhəddində 
idi. Kremldə isə dərhal mübarizə və intriqa başladı və bir müddət da-
vam etdi. Nəticədə, nəhəg ölkədə Nikita Xruşşov hakimiyyətə gəldi.  
Onun Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının XX qurultayında şəxsi-
yyətə pərəstiş və  onun nəticələrinin aradan qaldırılması mövzusunda 
məruzəsi əsl dönüş yaratdı və tale əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb 
oldu. Yeni lider sovet cəmiyyətini insan simasına bənzətməyə çalışdı. 
“Mən taleyimə minnətdaram ki, -- Çingiz Aytmatov sonralar yazırdı, 
-- yaradıcılığımın ilk illəri, 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəli çox 
maraqlı dövrə, vətənimin ədəbiyyat tarixində olduqca maraqlı, ye-
nilənən mərhələyə təsadüf elədi. Mənim həqiqi və saxta dəyərlərin 
bir-birindən kəskin,  aydın şəkildə seçilən vaxtında, ədəbi prosesləri 
müşahidə etmək və onların iştirakçısı olmaq imkanım oldu. Tədricən 
insanların öz aralarında və cəmiyyətlə münasibətlərində mənəvi, etik 
problemlərin əhəmiyyəti qabarmağa başladı. Əmin oldular ki, xalqın 
mənəvi tərbiyəsi məsuliyyətli və çətin vəzifədir”1. 

Bu dövr, həqiqətən, mədəniyyət və incəsənət üçün ələmətdar və 
səmərəli oldu. Bu əsən küləklərdə bir sıra böyük fiqurlar peyda oldu. 
Onlar tarixə “altmışıncılar” kimi düşdü. Bu elə bir güclü dalğa idi 
ki, sovet mədəniyyətinin son, böhran öncəsi  oyanışına, illər sonra 
yenidənqurma və aşkarlıq siyasəti formalaşmasına səbəb olacaqdı. 
Bu barədə görkəmli gürcü nasiri və dramaturqu Nodar Dumbadze 
yazırdı: “O tənqidçi ki, Gürcüstanın sıx ədəbi hadisələrində olub, 
“altmışıncı illərin ictimai xadimləri”nin özünəməxsusluğuna məhəl 
qoymur, ona tənqidçi demək olmaz! Mən isə, öz növbəmdə, hesab 
edirəm ki, altmışıncı illər gürcü ədəbiyyatı tarixində həddən ziyadə 
parlaq və zəngin dövrdür.”2.

1 “Yunost” (Gənclik) jurnalı 1978, № 5, s. 69
2 Ədəbiyyat sualları, 1078, №1, s. 160
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Bu dövr SSRİ xalqlarının ədəbiyyatçılarının özlərini bəyat etdiyi 
çağ idi: cavan rus yazıçıları Yevgeni Yevtuşenko, Andrey Voznesens-
ki, Bela Axmadulina, Vasiiy Aksonov ilə Yustinas Marsinkyaviçus, 
Oljas Süleymanov, İvan Darç, Nodar Dumbadze və digər şərəfli, par-
laq adlar siyahısı ədəbiyyata qədəm qoydular. Renesans teatra, kino-
motoqrafiyaya, təsviri incəsənətə  sahəsinə də gəldi. Oleq Yefremov, 
Anatoliy Efros, Marlen Xusiyev, Otar İoseliani, Ernst Neizvesnıy və 
digərlərinin adını qeyd eləmək bunu sübut etməyə kifayət edir.  Elə 
bir məqam yetişdi ki, bu və ya digər ictimai xadimi tənqid eləmək, 
əksinə, ona şöhrət gətirir, yaradıcılığına diqqət cəlb edirdi. Adları 
sadalanan sovet rəssamlarının demək olar ki, hamısının aqibəti belə 
oldu. Ədəbi Moskva isə ucqar respublikalarda  dəfələrlə vətənində 
haqsız təqiblərə məruz qalmış istedadlı yazıçılarının müdafiəsinə qa-
lxmışdı. Yeri gəlmişkən, bu hal Çingiz Aytmatovla da yaşanmışdı. 
Stalindən sonrakı dövrdə tərcümə ədəbiyyatı bumu yaşandı. XX əs-
rin ən böyük mütəfəkkirləri, F.Kafkadan S.Bekketə, E.Heminquey-
dən N.Sarrota qədər  hər biri rusca oxunmağa başladı. Onların ki-
tabı mağazaya çatan kimi satılıb qurtarır, əldən – ələ gəzir, “defisit” 
sayılan rəngli yapon televizoru, maqnitafonu, amerikan cinsləri si-
yahısına yazılırdılar. Ümumiyyətlə, XX səsrin ikinci yarında, 50‐70-
ci illərdə sovet ədəbiyyatında qərbə meyllilik və onun nəticələri – 
ayrıca və diqqətli elmi araşdırma mövzusur. “Mənəvi sususzluqdan 
əziyyət çəkən” sovet insanı, hər ədəbi xəbəri acgözlüklə qəbul edirdi. 
Amma eynilə qərb yarımkürəsinin oxucuları da millli sovet respub-
likaları da daxil olmaqla, Şərq sosialist mədəniyyətində  baş verən 
əhəmiyyətli prosesləri diqqətlə izləyirdilər. Bu səmimi marağı məhz  
həmin onilliklərdə dünyada gedən, nəhayət, həm SSRİ, həm də Şərq 
bloku ölkələrinin iqtisadi qüvvələrini bürüyən “soyuq müharibə” bir 
az da alovlandırırdı. Tanışlıq və bədii təcrübənin mənimsənilməsi, 
sosialist realizminin klassik formalarının təzyiqindən yorulan sovet 
yazıçılarında dünyagörüşünün genişlənməsinə səbəb oldu. Çin-
giz Aytmatov bu dəyişiklik  dövrünün parlaq təcəssümü oldu. İndi 
həyatda olmayan yazıçının sonlanmış bütöv bir irsi qarşımızdadır 
və bizim zamanın ən mürəkkəb  mədəni-tarixi kontekstində onun 
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yaradıcılığını araşdırmaq imkanımız var. Diqqət edəndə aydın olur 
ki, bu əhəmiyyyətli hadisənin mövcudluğuna səbəb olan ən azı iki 
əsas amil var: ötən əsrin ikinci yarısında mədəni, iqtisadi və so-
sial dirçəliş dövrünü yaşayan Qırğızıstan və Sovet İttifaqı adlanan 
qüdrətli dövlət. Aytmatovun yazıçı kimi formalaşması bu fenomenin 
törəməsidir. Kökləri dərin milli qatlara enən bu mütəfəkkir fəlsə-
fi – estetik ümumiləşdirmələrin elə bir səviyyəsinə qalxır ki, onu 
mübaliğəsiz imperiya yazıçısı adlandırmaq olar. Bununla əlaqədar 
olaraq,  Aymatovun ən yaxşı şərhçilərindən biri Qeorqi Qraçevin 80-
ci illərin sonunda dediklərini sitat gətirmək olar: “XX əsrdə Çin-
gizin xalqının taleyinə bir çox çətinliklərdən keçmək nəsib oldu. 
Minilliklərlə yuxuladığı patriarxal vəziyyətdən XX əsrin ümum-
dünya tarixi burulğanına yeni düşmüşdü ki, özünə gəlməmiş, sosial-
izmə düşdü. Ona görə də dövrün insanı, Çingiz Aytmatov gözlərini 
bərəldərək baş verənləri izləyir və “nə baş verdi?”, deyə düşünür. 
Nə var və nə olacaq? Və bu yalnız onun xalqı üçün deyil, bütün 
bəşər övladları üçün narahatlığıdır. Çünki, XX əsr üçün uzun müd-
dət dünya tarixinin magistral yolundan kənarda dayanan dövlətləri 
hadisələrə cəlb etmək və kənd mərhələsindən sürətlə müasirliyə 
doğru  inkişaf etdirmək, dəyişmək xarakterik hal idi. Aytmatovun bir 
çox dillərə tərcümə edilməsi əbəs yerə deyil: onun qəhrəmanlarının 
taleyi və düşüncələri bir çox Asiya, Afrika, Latın Amerikası ölkələri-
nin insanlarına doğmadır; onun sovet qırğız xalqının qismətinə 
düşən təcrübədə: həm tarixi, həm ruhi-emosional, həm fikir, həm bə-
dii yaşantıları dünyaya öyüd kimi görünür. Avropa tarixinin iki, üç 
min illik tarixini onun xalqı çaparaq bir göz qırpımında keçdisə, bu 
sıçrayış  mənəvi mədəniyyətdə, yazıçının tipində də olmalıdır.  Və 
həqiqətən də Çingiz Aytmatov XX əsrin sadə bir sakini deyil. O, həm 
də şaman, mif yaradan, cadugər, şair, nasir, Homer rəvayətlərinin 
dastançısı, şekspirsayağı renessans dramaturqu, öz xalqının maari-
fləndirən ziyalı,  yüksək ideallara sahib romantik, rəvayətçi, realist 
tarixçi və nəhayət, ona ruhən yaxın olan Latın Amerikalı yazıçı Qa-
briel Qasiya Markez kimi xalis “modernist”dir. Markezin “Yüz ilin 
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tənhalığı” əsəri də dünya tarixində epoxaların keçdiyi yolları, insan 
ideyaları və mahiyyətini özündə tablo kimi əks etdirir1.

Aytmatovun  önə çıxdığı 60-cı illərin qırğız ədəbiyatı bir sıra 
səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Əvvəla, yazıçıların mövcud 
təfəkkürü köklü şəkildə dəyişdi – məsələnin qəribə tərəfi odur ki, 
bu Stalinin hakimiyyətindən sonrakı dövrə təsadüf etdi. Həyatı bədii 
formada  dərketmə cəhdləri, yerli, lokal problemləri geniş, dünyavi, 
hətta bəşəri  problemlərlə uzlaşdırmaq bacarığı kifayət qədər dərin-
ləşdi. Mövzu ideyalarında olduğu kimi, janr, üslub planlarında da 
yaradıcılıq axtarışlarının müxtəlifliyi nəzərə çarpırdı. Yeni mövzu-
ların, ideyaların axtarışı ilə birlikdə, təbii ki, fərqli bədii formaları, 
ifadə vasitələrini tapmaq cəhdləri də gücləndi. 

Aydındır ki, digər gənc müəlliflər novatorluq dedikdə, “fasad”ın,  
xarici quruluşun, üslubun yenilənməsini başa düşürdülər. 60 – 70-ci 
illərdə qırğız ədəbiyyatını yalnız formal yeniliklərin axtarışı hesabı-
na “müasirləşdirmək” cəhdi yetəri qədər səciyyəvi hal idi.

Aytmatovun romanları qırğız ədəbiyyatına təsir etdimi? Yerli 
filologiya sahəsində Aytmatovun tutduğu yeri nəzərə aldıqsa, əlbəttə 
ki, sual ritorik səslənir. Amma bu təsir gücünü bu və ya digər konk-
ret əsərdə izləyib, tapmaq çətin olardı. Digər tərəfdən, demək olmaz 
ki, guya O, dağın zirvəsinə qalxarkən, öz möhtəşəmliyində əbədi 
“tənhalığa” məhkum olub. Aytmatovun düşünüb, yaratdıqları barədə 
digər müəlliflər də yazırdı; “Gün var əsrə bərabər” romanının müəl-
lifi fəth edən beynəlxalq oxucu auditoriyasının onlarda olmamağı isə 
ayrı söhbətdir. Hə, tənqidçilər onlara daha az diqqət yetirirdi. Ayt-
matov “Ağ gəmi” və “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” kimi əsərlər 
yaradan zaman K. Cusumbalıyev  ekzistensialist romanı “Soyuq di-
varlar”ı, hekayəsi “Tolubay sınçı” nı, O. Süleymanov “Yorğunluğun 
yüzüncü nəğməsi”ni yazmışdı, S.Əhmədbəyovun, R, Qaqaqulovun 
gözəl imressionist şeirləri, C. Sadıxovun “Semetey – Manasın oğlu” 
pyesi və s. nəşr edilmişdi. Təkrar edirəm, bu əsərlərdən heç birində 
Çingiz Aytmatovun birbaşa “iştirakı”ı gözə görünmür, buna bax-

1 Qeorqiyеоргий Qaçev. Frunze. “Ədəbiyyat”, 1989,11-12 səh.
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mayaraq, onun 80- ci illərdə çiçəklənmə dövrünü yaşayan ölkədə 
mərhələ – mərhələ yazılan  əsərləri, həqiqətən, ölkənin taleyində, 
qırğız ədəbiyyatının inkişafında və bötövlükdə bədii incəsənətin 
bütün sahələrində çox böyük, tamamilə əvəzolunmaz rol oynadı.  
Aytmatovdan sonra ən parlaq adlardan ibarət bütöv bir nəsil yetiş-
di. Bu illərdə həm fundamental, həm tətbiqi, həm təbii, həm də hu-
manitar sahələrdə qırğız elmi də sürətlə inkişaf edirdi. Qırğız akade-
mik elminin mənbələrində duran  görkəmli rus alimi K. Skryabinin, 
çox gözəl seleksiyaçı, həqiqətən Qırğızıstan  heyvandarlığını elmi 
əsasını qoymuş  M.N.Luşixinin ardınca məşhur cərrah İ. Axun-
bəyov, görkəmli geoloq M. Adışev, dünya şöhrətli riyaziyyatçı M. 
İmanəliyev, kardioloq M. Mirrəhmanov, tarixçilər B. Camqerçinov, 
Q. Qarayev, S. Tabışəliyev, filoloqlar K.Yudaxin, B. Yunisəliyev və  
başqa yerli alimlər seçilirdilər.  Çingiz Aytmatovun fenomenal dün-
ya şöhrəti yeniliklər dinamikasının ən kəskin hiss edildiyi ədəbiyyat 
sahəsinin əhəmiyyətini daha çox artırdı. Onun məşhur “Qırılmış 
qılınc” və  T.Sadıqbəyovun “Mavi bayraq” romanı göstərdi ki, qırğız 
ədəbiyyatı heç vaxt işıqlandırılmayan – çox zəngin keçmişi olan 
xalqın irsini yeni – yeni  kəşf etməyə başlayır. 

Zaman keçəçək qırğız nəsrində, eləcədə də poeziyasında tarixi 
mövzular əsas yerlərdən birini tutacaq. Yazıçılar, peşəkar tarixçilər 
qədər dəqiq, fundamental araşdırmalara dayanan əsərlər, elmi işlər 
yazacaqdı. Bu əlamətdar zaman kəsiyi  yerli ədəbi  araşdırmaçılar 
tərəfindən “Qırğızıstanın gümüş dövrü” adlandırılır. Təbii ki, 
dövrün ən parlaq nümayəndəsi Aytmatov idi, amma yalnız ədəbi-
yyat sahəsində deyil başqa incəsənət sahələrində boy göstərən digər 
ustadlar onun kölgəsində itmədilər. Bu ictimai xadimlərin sırası-
na qırğız poetik modernizmin klassik nümunəsi olan «Ulduzlara 
Səyahət»(1966)  poemasının müəllifi S. Yerəliyevi, “Duel” pyesinin, 
daha sonra “Qədim nağıl” dramının müəllifi, qırğız dramaturgiyasına 
yeni əhval, teatral estetikası gətirən M. Bayciyevi qeyd edə bilərik. 
Bunlardan əlavə, T. Okayev, B. Şamşiyev, S. Çokmorov, D. Kuyu-
kov, K. Moldobasanov, N. Davlesov, A. Cumaxmatova, B. Qıdıkeye-
va, Q, Bazarova, B. Minjilkiyev, A. Tokambayev və digərləri məhz 
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bu dövrdə məşhurlaşdılar və əsrin ikinci yarısında layiqli yer tutaraq  
Qırğızıstan mədəniyyətinin şöhrət və şərəf nümunələrinə çevrildi-
lər. “Qırğızıstan gümüş dövrü” haqqında danışarkən, bir məsələni 
diqqətdən qaçırmaq olmaz. Bu, sovet Qırğızıstanında rus dili və 
ümumilikdə rus mədəniyyəti faktorudur. 

Məhz 50 – ci illərin sonu ilk rusdilli qırğız yazıçıları meydana 
çıxdı və getdikcə, onların sayı artmağa başladı. Məlumdur ki, si-
yahını Çingiz Aytmatov siyahının başında idi. Bununla bərabər, par-
tiyanın ideoloji proqramına riayət edən, sosialst realizminin klassik 
qanunlarına tabe olan, marksist, leninist estetikasının qanunlarından 
geri çəkilməyənlər də vardı. Bir sıra nasirlər, şairlər, dramaturqlar bu 
məcraya yönəlir və saysız fəxri adlar, ordenlər, premiyalar alırdılar. 
Demək olmaz ki, bu əsərlər gərəksiz, bir işə yaramaz peşəkarlıq 
baxımından tutarlı olmayan  ədəbi nümunələr idi. Janr baxımından, 
hadisələri nəql etmək, siyasi konyukturaya uyğun “doğrular”ın təh-
kiyəsi, marksizm və leninizm ideyalarına “sadiqlik” baxımından hər 
şey yerli yatağında idi. Xüsusilə, Lenin, partiya və Sovet hakimi-
yyətinin beşillik, yeddiillik planları, elm və texnika sahəsində naili-
yyətləri və s. barədə yazılan əsərlər bu qəbildən olanlardır. Təkcə, ilk 
kosmonavt Yuri Qaqarin haqqında kifayət qədər peşəkarlıqla yazılan 
əsərlərdən ibarət bütöv bir kolleksiya tərtib olundu.  Bu yazılanlar 
dərsliklərdə, müntəxabatlarda və digər bir sıra məcburi ədəbiyyat 
sayılan nəşrlərdə dərc olunurdu.  Belə əsərlərin də klassik sayılanları 
vardı: A.Tokombəyevin “Komunizmə doğru”, “Portret çək”, A. Tox-
tamışevin “Partbilet”, S. Yerəliyevin “Daşqında Lenin”  və s. 

Tokombayevin “Kommunizmə doğru” poemasında – janrın 
klassikliyi, heç şübhəsiz qırğız ədəbiyyatının ən qocaman və ən yax-
şı əsərlərindən biri sayılır.  Sovet illərində hər məktəbli onu əzbər 
bilirdi. Xaraktercə bu fəlsəfi – publisist poeziyadır, orada şairin kom-
munizmə dərin inamı əks olunub. Müəllif kommunizmi “xoşbəxtli-
yin əbədi simvolu” sayır, zamanın, tarixin, insanlığın dayanmadan 
ona doğru irəlilədiyini güman edir. Amma zaman belə ədəbiyyatın 
tükəndiyini, müvəqqəti olduğunu göstərdi. Onun yerinə canlı, sadə 
insanları, psixoloji dərinlikləri olan, bədii dəqiqliklə təsvir olunan  
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“Cəmilə” və “Ana Tarla”  gəldi. Çingiz Aytmatovun qeyri- adi iste-
dadının ilk olaraq fərqinə varan Muxtar Eyvazov demişkən, o, sanki 
qəhrəmanların ruhi həyəcanını “daxildən” açır. 

İndi üçün nostalgiya. Ç. Aytmatov böhran öncəsi 1970 – lərdə

Çingiz Aytmatovun yaradıcılıq yolu şərti olaraq bir neçə 
mərhələyə bölmək olar:

Birinci öyrənmə dövrü – hekayələr və 50-ci illərin əvvələrindəki 
povestləri; 

İkinci – hələ 60-cı illərdə qırğız milli klassikası sayılan “Üz-
üzə”, “Cəmilə”,”İlk müəllimim”, “Ana tarla”,”Qırmızı şal”, 
“Köşək gözü” kimi povestlərin yer aldığı  “Dağların və çöllərin 
nağılı” kitabı; Bu əsərlər yazıçının hələ də sovet cəmiyyətinin 
kommunist gələcəyinə, həyat qabiliyyətinə qətiyyətlə inandığı 
dövrdə yazılmışdı. 

Üçüncü mərhələ – “Əlvida, Gülsarı!” (1967), əsas da “Ağ 
gəmi”(1971)  roman həcmində olan povestlərlə başlayır. Bu dövrdə 
yazıçı totalitarizmin antihumanist təbiəti, ideoloji təzyiqlərin fəsad-
ları, yeni üsul quldarlıq (sonralar bunu “manqurdizm” adlandırcaqdı), 
xeyir və şər arasında mənəvi seçimin vacibliyi, hər bir siyasi sistemin 
və ya rejimin mənəvi ləyaqətinin mühüm meyarı kimi şəxsi və ic-
timai azadlığın əhəmiyyəti barədə düşünür. Bu mərhələ cəmiyyətdə 
təbliğ edilən, nə vaxtsa müəllifin özünü də “Dəniz kənarında qaçan 
Alabaş”  (1977), “İlk durnalar” (1978), povestlərini,  “Gün var əsrə 
bərabər” (1981)  romanını yazmaq üçün ilhamlandıran ideallara olan 
ağrılı şübhələrlə möhürlənib. Kitabın epiqrafında X əsrin şairi Q. Na-
rekasidən sitat gətirilib: “Bu kitab vücudumdur, içindəki söz ruhum”. 

Sonuncu, dördüncü mərhələ Ç. Aytmatovun bədii, fəlsəfi ideolo-
ji axtarışlarında  dünyagürüşünə, bəşəri və milli tarixi qavramasına 
təsir edən qabarıq esxatologizm gözə çarpır. Bu düşüncələrin bəhrə-
si “Qiyamət” (1987), “Kassandaranın damğası” (1994) və nəhayət, 
2008-ci ildə ən son qələmə aldığı “Dağlar düşəndə” (Əbədi gəlin) 
əsərləridir. 
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70-ci illərdə isə Aytmatovu, əksəriyyəti kimi  daha çox etik, 
mənəvi problemlər, maraqlandırırdı, dəyərlərin devolvasiyası, ətraf-
da qlobal ruhi boğulma hissi həyəcanla mütəfəkkirləri təqib edir-
di. Erkən sosializmin mənəvi imperativləri 70-ci illərin əvvəlinə 
daşlaşmış, daxili enerjisini, ilham vermə gücünü itirmişdi. Sovet 
patriotizminin yükəsliş mənbəyi olan hərb mövzusu da bezdirmiş, 
yeni ideylar isə irəli sürülmür, şüaurlar səslənmirdi. Sovet cəmiyyə-
ti getdikcə kağız-kuğuz içində,  köhnə, ölü doğulmuş paradiqmalar 
bataqlığında batır, insanlar isə yerinə yetməyən vədlərin, sözlə əməl 
arasındakı ziddiyətlərin əziyyətini çəkirdilər. 70-ci illərin Çingiz 
Aytmatovu hələ də inanrıdı ki, ancaq real, həqiqi, fəal insansevərlik 
dünyanı mənəvi deqradasiyadan və insan övladını öz mahiyyətin-
dən uzaqlaşmaq və sivilizasiyanın qaçılmaz məhvi – humanizmin 
qürubundan xilas edəcək. Bu inamını bir sıra əsərlərində, xüsusən, 
“İlk durnalar”da azca nostalji notlara və 60-cı illərin romantizminə 
də toxunaraq, həyata keçirməyə çalışıb. Sonralar O, qeyd edirdi ki, 
bu povest – erkən yaşlarında həyatın acısını və ilk məhəbbətin şirin 
əzablarını dadan hərb dövrü gənclərinin şücaət və ideallarına həsr 
edilən ərmağandır. 

Amma oxucuları bir neçə il əvvəl yazılmış “Ağ gəmi” daha çox 
heyrətləndirdi və düşündürdü. Həm mövzusu, həm eksiztensional 
notları, xüsusən də, finalı ilə təəccübləndirdi. Əsərin sonunda hamı 
tərəfindən satılmış, valideynləri tərəfindən unudulmuş, xəyalən 
gözəl nağıllar və əfsanələr diyarında yaşayan adsız qırğız oğlan uşağı 
böyüklərin qəddarlığına tab gətirməyib həyatdan köçür. Yazıçının 
xalq rəvayətlərinə, miflərə, əfsanələrə marağı çoxdan məlum idi, 
lakin bu el xəzinəsi realist təhkiyənin içərisinə bu qədər sıx yer-
ləşdirilməmişdi. Miflərin,  əfsanələrin energetikası ilə günahsız və 
zəif varlığın – İssık-Kulun sahillərindən olan qırğız oğlanın inti-
harı müqayisə edildiyi üçün, əsərin etik qətiliyi bir sıra tənqidçiləri 
qəzəbləndirmişdi. Povest ədəbi mühitdə canlı mübahisələrə səbəb 
oldu, bir – birinə tamamilə zidd fikirlər doğurdu. Bir qisim iddia 
edirdi ki, “Ağ gəmi”nin etik çıxılmazlığı, zülmətli faciəsi yazıçının 
əvvəlki humanizm mövqeyindən imtina etməyinin nişanəsidir. Bu 



94

fikirlər həqiqətə nə qədər uyğun idi? Hə, əlbəttə. Həyat elə həyatın 
özüdür. Oğlan öz seçimini edib, bəlkə də şüuraltı qərar verib ki, 
“dünyaya yox, özünə qalib gəlsin” (Dekart). Amma Aymatovun 
sovet puritanizminin üslubunda tərbiyə edilmiş opponentləri başqa 
mövqedə idilər. 

Onların fikrincə sovet uşağı heç vaxt suda özünü boğmazdı, hət-
ta real həyatda belə bir hadisə olmuşdusa belə, baş verənləri icti-
mailəşdirmək olmazdı. Bu düşüncələr katolik xadimi Mersyenin 
“uşağın təbəssümünü unudan” Sartrın ünvanına dediyi məzəm-
mətlərə bənzəyir”1  Əlbəttə ki, bu cür mülahizələr ancaq “Ağ gəmi” 
olan  eyhamları əhatə edir, bu əsər, sadəcə, İssık – kulda baş ver-
miş bədbəxt hadisə  deyil, daha böyük miqyaslı bəla haqqındadır. 
Faktiki olaraq, müəllif  simvolların və paralellərin metafizik dilində 
xalqın böyük «beynəlmiləl qazanda» həll olan dəyərlərini və əsr-
lik ənənələrinin faciəsi haqqında yazır; cəmiyyətin əzabları, kom-
munist nəhənginin səyləriylə məcburi hansısa  bürokratik mex-
anizmə çevrilməyinin dəhşətindən bəhs edir. Bu mənada “Ağ gəmi” 
növbəti əsərin – “Gün var əsrə bərabər” romanının müjdəçisidir, 
adsız boğulmuş balaca oğlan isə qəddarlıqla juan -juanlar tərəfind-
ən yaddaşı silinən manqurtun sələfidir. Amma Q.Qaçevin “düşünən 
Sfinks” adlandırdığı Çingiz Aytmatov daha irəli gedir. Sartra görə,  
mənəvi borc yerinə yetiriləndə, məsuliyyət dərk ediləndə insan əsl 
insan olur: “Biz insan məsuliyyət daşıyır deyəndə, yalnız onun öz 
individuallığı qarşısında məsuliyyət daşıdığını nəzərdə tutmuruq. O, 
bütün insanlara cavabdehdir.(...) Biz insan öz mahiyyətini özü seçir 
deyəndə, demək istəyirik ki,  hər birimiz özümüzü seçirik, amma 
bununla yanaşı, həmçinin, demək istəyirik ki, biz həm də bütün in-
sanları seçirik.  Həqiqətən, bizim elə bir əməlimiz yoxdur ki, bizdən 
elə bir insan obrazı yaratsın ki onun xəyalında necə olmağı ilə bağlı 
yeni bir obraz yaranmasın. 

Özünü seçmək bu və ya digər şəkildə seçdiyimizin dəyərli old-
uğunu iddia etməkdir, çünki, biz heç bir halda şəri seçə bilmərik. 
Bizim seçdiyimiz – həmişə xeyirdir”1. 

1 Jan Pol Sarte Ekzistensializm – humanizmdir. Sİt. Allahların kölgəsi kt. – 
M.”Politizdat”  , 1989. Səh. 319–344.
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“Dəniz kənarında qaçan Alabaş”ın qəhrəmanları ömürlərinin 
yolayrıcında məhz bu cür mənəvi seçim edirlər. Bu hekayə uzaq 
şərq balıqçıları, nixv xalqının məişət və əxlaqi dəyərləri haqqın-
dadır. Povest bir daha sübit etdi ki, Aytmatov rus dilini ustad bilici-
sidir, onun bədii intellektinin gücü və miqyası ən üst həddədir. Məhz 
ərəfədə “imperiya yazıçısı” anlayışı yarandı, Aytmatov bu kateqori-
yaya aid olunacaq əsl namizəddir. O, sovet imperiyasının, bu nəhəg 
çoxmillətli qaynayan qazanın, çox konservativ hakimiyyəti olan, 
yüksək bəzən də utopik  ideallarla idarə olunan, beynəlxalq miqyaslı 
super dövlətin yazıçısı idi.  Amma bu geniş sərhədlərə malik olan 
məmləkətə ayrıca bir insanın taleyi, azsaylı xalqın inkişafı maraqlı 
deyildi. 

Qayıdaq mətləbə. “Ağ gəmi” müəyyən mərhələni özündə ehtiva 
edən simvolik, tutumlu ekzistensional əsər oldu. Müəllif sovet cəmi-
yyətində baş verən  hadisələrə, xüsusən, Qırğızıstan kimi ucqar res-
publikaların mənəvi vəziyyətinə öz münasibətini bildirmişdi. Kiçik  
İssık – Kul  – milləti xalqa, insanı şəxsiyyətə çevirən,  mədəniyyət 
daşıyıcısı, etnos nümayəndəsi edən əsas meyarların uzaqlaşdırıldığı 
, nəhəng sovet ittifaqının qaçılmaz məhsulu, cəmiyyətin qəlpəsi, 
sistem yorğunluğunun bariz nümunəsidir. Ərazinin ierarxiya struk-
turu sadədir: piramıdanın zirvəsində Zevs – ildırım tanrısı, Orozkul, 
qalanlar – onun iradəsinin dilsiz-ağızsız icraçıları. Bu bədii dünyada 
iki əxlaqi başlanğıcın daşıyıcıları oğlan (qismən də  Momun baba) 
və Orozkul tədricən böyüyür, daha sonra toqquşur.

Nağıl üslublu mifoloji xətlə mənəvi etik münaqişəni dərin-
ləşdirərək və əfsanənin əxlaqi nüfuzuna arxalanarq yazıçı radikal 
bədii qərar verir: əzablı sayıqlamada ümidini itirmiş oğlan sanki öz 
aktiv etirazını bildirmək, çoxdan arzuladığı xəyalı gerçəyə çevirmək 
üçün suda intihar edir. “Oğlan karıxdı, anbarın divarının altında 
buynuzlu maralın başını görəndə oğlan çaşıb qaldı, bədənini soyuq 
tər basdı. Kəsilmiş baş yerdə, tozun içində atılıb qalmışdı. Qanı 
üstünə hopub, tünd ləkələrə dönmüşdü, sudan çıxarılmış qollu bu-
daqlı agac gövdəsinə bəzəyirdi.  Başın yanında diz oynaqlarından 
kəsilmiş dırnaqlı dörd ayaq da atılmışdı.…
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 Oğlan bu mənzərəni dəhşətlə izləyirdi. Gözlərinə inanmırdı. 
Onun qarşısında olan buynuzlu ana maralın başı idi... Həmin o 
maral ki, hələ dünən çayın o tayandan mehriban, diqqətli nəzərlərlə 
ona baxırdı. Xəyalən danışdığı, buynuzunda oğlana zınqırovlu se-
hirli beşiyi gətirsin deyə ovsunlamağa çalışdığı həmin o maral. O 
möcüzəvi varlıq formasız ət yığınına, soyulmuş dəriyə, kəsilmiş 
ayaq və tullanmış başa dönmüşdü”.

 Oğlan üçün sanki zaman anlayışı dağılmış, xeyirxahlıqla bağlı 
təsəvvürləri məhv olmuşdu. Baş verən bu ruhsuz, mənəviyyatsız, 
qəddar dünyaya meydan oxumaq lazım idi. İntuitiv olaraq balaca və 
fiziki cəhətdən gücsüz olduğunu anladığı üçün  xəyalən bütün tərəf-
darlarını çağırır ki, Orozkulun axmaqlığını cəzalandırsın, cin ya şey-
tan cildində deyil, real insan olan bu varlıqların  qəddarlığı üzərində 
qələbə çalsın. Amma nəticədə balaca tək, zəif, karıxmış və xəyanətə 
düçar olmuş vəziyyətdə qalır. Və o, qərar verir. Özünü suya atır.  İsık 
– Kul gölünün sahilində, kiçik meşədə baş verən bu faciəni daha 
da sarsıdıcı edən məqam ondan ibarətdir ki, hadisənin baş verdiyi 
ərəfədə, fonda həyat öz axarıyla, “adi stasionar rejimdə” davam edir. 
Orozkulun obrazı simvolikdir, bu sonsuz, qarabəxt, sistemin kiçik 
vinti hakimiyyətin ən aşağı mərtəbələrində özünü təsdiq etməyə 
çalışan bədbəxtdir. Mömin baba da simvolikdir, Orazkulun sonsuz 
arvadının atası mülayim, dilsiz- ağızsız qoca qızı, Orozkulun arvadı 
sonsuz olduğu üçün artıq günahkardır.  Övladsızlığı bəhanə edən ər 
isə arvadına əzab verməyi, üstəlik hamının gözü qarşısında alçalt-
mağı az qala ənənəyə, öz əhəmiyyətinin manifestinə çevirir. Perso-
najların çevrəsini valideynləri tərəfindən tərk edilən balaca oğlan 
qapadır. Onun daxili dünyası hər gün gördüklərinə tamamilə ziddir. 
Ç. Hüseynov yazırdı: “Əsərdə konfliktin əxlaqi aspektləri və xarak-
terləri ancaq bütöv bir ərazinin tarixi ilə bağlı olan sosial psixoloji 
faktorların işığında anlaşıla bilər. Ümumdünya tarixində kapitalizm 
və burjuaziyanı atlayaraq, feodal – patriarxal quruluşundan sosial-
izmə keçidi zamanı, öz köklü, yerli ənənələrinin xüsusiyyətlərini 
dəyişmədən, özüməxsus antoqonist formalarla, əxlaqi-psixoloji və 
digər münasibətləri qoruyaraq, şəxsiyyətin nisbətən yüksək mənəvi 
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inkişafı nəzərə çarpır. Ancaq bu kontekstə “Ağ gəmi”nin pafosu, 
bədii xüsusiyətlərinin ideyası və bundan əvvəlki povesti “Cəmilə” 
də daxil olmaqla, ümumilikdə, Aytmatovun yaradıcılığı tam mənada 
anlaşıla və tarixi aspektən dərk edilə bilər”.1 “Ağ gəmi” antisovet 
əsəri idi, ya da öz daxili inancına görə Aytmatov gizli dissident idi? 
Həm hə, həm də yox. Rəsmi təbliğatın yüklədiyi mənada – yox. 
Sistemdə mövcud əxlaqi boşluqları görmə baxımından – hə. Ümumi 
insan dəyərlərinə söykənən mövqeyini açıq ifadə etməklə deyil, mif 
və simvolların dilində yazmağı isə başqa söhbətdir. “Ağ gəmi”nin 
müəllifini sovet liberal ziyalılarının ən görkəmli nümayəndəsi kimi 
xarakterizə etmək daha doğru olardı. Yeri gəlmişkən, hakimiyyət 
tərəfindən bir sıra təqiblərə məruz qalmış L.Borodin  iddia edirdi 
ki, dissidentlik moskvalı ziyalıların mühitində yaranıb,  xüsusən 
də, otuzuncu illərin sonunda ata ya baba faciəsi yaşayanlar “mülay-
imləşmə” dövründə ruhi oyanış hiss etsələr də ondan sonra baş 
verən hadilərdə dərin məyusluq yaşadılar. “Moskva dissidentliyi ilk 
mərhələdə nə antikommunist, nə də antisosialist idi, amma məhz lib-
eral düşüncələrini dəstəkləyirdi. Burada liberal dedikdə,  nə siyasi 
təcrübə, nə siyasi bilik, nə də siyasi dünyagörüşləri nəzərdə tutan 
xeyirxah arzular məcmusu anlamaq lazımdır”1. 

Başqa cür desək, çar mütləqiyyətindən Puşkindən Tolstoya  rus 
klassikləri necə tənqidçi fikirlər deyirdilərsə, eləcə də Aytmatov sovet 
sisteminin mənfilərini göstərirdi. Hə, repressiya olunmuş atanın oğlu 
o biri dissidentlərdən  bəlkə də daha çox əziyyət çəkmişdi.  Amma 
sovet totalitarizmini qəbul etmədiyi halda, Aytmatov yenə də sosial-
izmin bəzi nailiyyətlərini qəbul edir, özünü hakimiyyətin əleyhdarı 
hesab etmirdi. O dəfələrlə yazır, deyirdi ki, Sovet hakimiyyəti olma-
saydı, Orta Asiyanın, o cümlədən Qırğızıstanın aqibəti tamam başqa 
olardı. 

Dünyasını dəyişmədən əvvəl alman qəzeti Frankfurter Allge-
meine Zeitung müsahibəsində yazıçı deyir: “Mən əmin oldum ki, 
müstəmləkəçilik və imperializmin pozitiv tərəfləri də ola bilər, hər 

1 Hüseynov. Ç.Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının ümumi formalaşması. – Fikir 
1978, s.184
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halda, rusların Orta Asiyaya təsiri müsbət idi. Rusiya müstəmləkəçi-
lik ambisiyaları ilə bizim ərazilərə böyük tövhə  verdi. Yalnız rusların 
müstəmləkəçiliyi sayəsində Orta Asiyada biz ümumi sivilizasiyaya 
qoşulmağı bacardıq. Rusiya Avrasiyanın nüvəsi olub və olacaq. Biz 
– bir sivilizasiyanın insanlarıyıq. Unutmaq olmaz ki, Rusiya hələ 
Sovet İttifaqı yaranmamışdan əvvəl Orta Asiyaya mədəni proseslər 
zəminində irəliləmə gətirdi. Əks təqdirdə, biz bu gün Əfqanıstan 
kimi olardıq. Ona görə Orta Asiyanın bir sıra dövlətlərindən və Ru-
siyadan ibarət Avrasiya iqtisadi ittifaqının yaradılması məntiqli idi”1. 

Çingiz Aytmatov bu sözləri 2005-ci ildə deyirdi. Amma 1970 –
ci ildə çoxları və tez-tez azsaylı xalqların taleyi, dillərinin qoruyub 
saxlamanın prespektivi və s. haqqında danışırdılar, onları başqa 
fikirlər, fərqli hislər idarə edirdi. Hərçənd yazıçı onda da, sonralar 
olduğu kimi balaca bir şeydə böyük məna, şəxsi olanda – ümum-
bəşəri, universalı axtarırdı. Bunu növbəti povesti “Dəniz kənarında 
qaçan Alabaş!” (1977) təsdiqlədi.  Aytmatovun 70-ci illərdə yarat-
dıqları içərisində ən çox ekzistensional həyəcanlar yaşayan, etik – 
əxlaqi mətləblər üzərinə düşünən, insan mövcudluğunun əsaslarının 
səbəblərini axtaran bu povestdir. Qoca Orqanın, Aki –Mılqunun, 
Emrayinin və balaca Kiriksin sınaqları, yeni bədii təcrübə fonun-
da, folklor arxaikliyinə sıx qarışmış, müasirliyin etik axtarışları ilə 
həmahəngdir. Bunu müəllifin özü də etiraf edir: “Sonuncu povestim 
“Dəniz kənarında qaçan Alabaş”da hadisələr dənizdə cərəyan edir. 
Personajlar sərhəddədirlər. Qayıq – dünyadır...  Bu əsərdə mənim 
əsas qayəm qəhrəmanın əxlaqi təməllərini maksimal dərəcədə 
sınağa çəkməkdir. Mahiyyətcə, müasir proza bu tərzdə yoxlamalarla 
məşğul olur, cəmiyyət qarşısına bizim əməllərimiz ümimi tələblərə, 
tarixi amalımıza nə qədər uyğundur, sualı qoyur”2. 

Başqa tənqidçilər “Qaçan Alabaş”da –  Aytmatovun yeganə “dəniz” 
əsərində Ernest Hemenqueyin “Qoca və dəniz” povesti ilə uyğun-

1 Dissidentlər dissidentlik haqqında. // «Знамя». — 1997. № 9
2 Orijinal nəşr: “Der Imperialismus kann auch positive Seiten haben”, 

11.07.2005
Ç.Aytmatov. ……………(10, 363)
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luq gördülər. Ümumiyyətlə götürsək, Çingiz Aytmatov bu amerikan 
yazarı yüksək qiymətləndirirdi və şübhəsiz ki, onun əgər doğru təs-
vir edilərsə, dünyanın istənilən hissəsində həyatın bütövlüyünü əks 
etdirəcək görüntü yaratmaq olar, fikri müəllifə doğma idi. Əslində, 
məhz bu “hemenqueysayağı” sayılan povestdə Aytmatov “Qoca və 
dəniz”in müəllifi ilə qələm münaqişəsinə girir. Hemenquey insanın 
əzəmətindən, məğlubiyyətdə mənəvi qələbəsindən, özünün şəxsi 
dözümlülüyünü, cəsarətini sınamaq üçün qoşulduğu mübarizədən 
bəhs edir. Qırğız yazıçı isə insanı sərhəddə ona görə gətirir ki, əxlaqi 
keyfiyyətləri ilə bərabər vətəndaş əqidəsinin, onun özündən yüksək-
də olan nəyəsə borclu olmaq hissinin möhkəmliyini sınasın.  

Nəyə görə məhz 60 -70 –ci illərin ədəbiyyatında və digər mədəni 
sahələrində əxlaqi problemlərin belə aktiv müzakirə olunmağının və 
təsvir edilməyinin səbəbi nə idi? Ümumiləşdirsək, bu bütün sovet 
cəmiyyətində başlanan daxili böhrana çalınan həyəcan siqnalı, haray, 
dəyərlərinin yenidən qiymətləndirilməsi idi.

Çingiz Aytmatovun “Cəmilə”dən “Alabaş”a qədər bütün 
povestləri bu əhvalın həssas seysmoqrafı oldu. 

Ardınca lirik köks ötürməyə bənzər, keçmişlə bağlı nostalgi-
ya  –  uşaqlığın və yenietməliyin bəzi epizodlarınıın canlandığı, 
heç kimin kənarda qalmadığı, “məsuliyyət” kimi vacib sözün həm 
kollektiv, həm də fərdi səfərbərliyə səslədiyi  hərb illərini əks etdirən 
“İlk durnalar” (1978) povesti yazıldı. “Ağ gəmi”nin yaratdığı qay-
nar mübahisələrdən sonra, bu povest elə bil oxuculara 60-cı illərin 
Aytmatovunu xatırlatdı, hərçənd, kompozisiyanın ideya planında 
yeni nəsə duyulurdu. Aytmatov nəzərə çarpmayan, istənilən ideoloji 
klişelərin təzyiqindən  azad yeniyetmələrin ən adi vəziyyətlərdə üzə 
çıxan cəsarəti və qəhrəmanlığı təsvir edir. İnsan təbiətində xeyirxah 
və qəddarlıq hislərinin maksimal həddə aydınlıqla üzə çıxdığı, əx-
laqın, vətəndaş mövqeyinin möhkəmliyinin sınağa çəkildiyi zaman, 
qeyri-adi, hətta ekstrimal vəziyyətdə insani davranışdan bəhs edil-
ir. Yazıçının özü bu vəziyyəti belə xarakterizə edir: “Ölkənin taleyi 
üçün ümumi məsuliyyət hissi şəxsiləşir... İndi belə başa düşürəm ki, 
böyükdən kiçiyə, müharibədə olandan cəbhə arxasında qalana qədər 
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hər kəsə, bu möhtəşəm, ümumxalq mübarizədə yer tapıldı…»1. Belə 
situasiyaların təsviri Aytmatovun əsas məqsədi deyildi, bu şəxsi-
yyətə bədii ifadəylə çatmaq üsulu idi. Ona görə də Ak-sakayın əhva-
latı əsasını pak hislərin və uşaqsayağı dünyagörüşünün təşkil etdiyi 
qəhrəmanlıq hekayəsi idi. Yenidən sülh içində, valideynləri, uzaq 
cəbhələrdə döyüşən atası ilə birlikdə xoşbəxt ömür sürmək arzusu, 
“Ak-say desantları”nı – əkinçilərinə – Sultanmuradın yaşıdlarına – 
böyük mənəvi güc verir, əhəmiyyətli ümumxalq mübarizəsinə dəstək 
olma hissi yaşadır. Sultanmurad və onun dostları daxilən inanır ki, 
öhdələrinə düşən məsələlərin həll etmək, çətinliklərə dəyanətlə 
dözmək, ağır şəraitdə işləyib yaşamağa tab gətirmək müharibəni 
sonlandıracaq və valideynlərini geri qaytaracaqdı. “İlk durnalar” – 
işıqlı mənəviyyat, insanlığın “sübh çağı” haqqında povestdir. (B. 
Pankin). Əsər dünya müharibə bəlasında odlananda belə ilk məhəb-
bətin aydın və sadə möhtəşəmliyindən bəhs edir. 

Gənc Sultanmurad və onun məktəbli dostları, sağ qalmaq üçün 
istənilən cinayətə əl atmağa hazır olan dezertir at oğruları ilə azqala 
üz- üzə gələrkən, “gənc yeniyetmələr”in İova kitabı apoqrifiqi kimi 
qılıncın iti ucu ilə dalaşır. Sultanmuradın sevgi hekayəsində nos-
talji notlar həmçinin, müəllifin sovrulan gəncliyi sezilir. Mirzəgül 
– biykeç də müəllifin ötüb geçmiş cavanlığıdır. İstənilən halda, 
“İlk durnalar” mətnlərarası özünəməxsus interlüdiya oldu. Burada 
yazılanlar bu və ya digər formada “Cəmilə”də, qismən də “Ana tar-
la”da vardı. Mövzuya duyulan ehtiyac isə, yeni energetikada, daha 
genişmiqyaslı bədii ideyalardan istifadə idi. Hətta mübahisəsiz uğur-
lu sayılan “Dəniz kənarında qaçan Alabaş” da müəllif tərəfindən 
yeni zirvələrə növbəti pillə kimi qiymətləndirilirdi. Yorğa atı Gülsarı 
kimi yetkin dövrdə daha həyəcanlı yarışlarda iştirak etməyi gözləy-
irdi. “Dağların və çəmənlərin nağılı” nəşr edildiyi dövrdə olduğu 
kimi, oxucularının heyran rəylərinin onu ruhlandırdığı, maqnit qan-
dal kimi  yazı masasına yapışdırdığı zamanları, amma bu dəfə daha 
yüksək səviyyədə yenidən yaşamaq üçün səbirsizlənirdi. 

1 Aytmatov Ç. Yer və su ilə həmmüəllif,  2‐ci nəşr. – Fr.:Qırğızıstan, 1979, 
səh.166
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“Tüklü, quyruğukəsik yaş yarımlıq  səmənd yorğa atı qamətli, 
möhkəm ayğıra çevrilirdi. O, uzandı, cizgilərinin yumuşaq xətləri 
itir yerini üçbucaq formasını alırdı – sinəsi genişlənir, arxası da-
ralırdı. Başı da əsl yorğa atındakı kimi oldu – sərt, donqarburun, 
uzaq yerləşmiş gözləri və tam uyğun dodaqlarla. Amma bunlara qə 
qədər də  əhəmiyyət vermirdi. Sahibinə böyük qayğılar yaşadarkən, 
onun ancaq bir ehtirası var idi – qaçış. Öz yaşıdlarını da həvəsləndi-
rib, onlar arasında sarı kometa kimi şütüyürdü. Dağ yamacına və 
geri, daşlı sahillərdə, sərt çığırlarda,  mərzlərdə və dərələrdə qaçırdı. 
Hətta gecə ulduzların altında yatanda, yuxuda da ayağının altından 
qaçan yeri görür, küləyin yalda və qulaqlarında fit çalmağını, cin-
gildəyən dırnaqlarını eşidirdi”.

70 –ci illərin ortalarında Çingiz Aytmatov özünü təxminən bu cür 
hiss edirdi. O, sahib olduğundan daha artığını arzulayır və buna qa-
dir olduğunu bilirdi. Daha böyük olan isə, yazıçının şahidi olduğu 
qeyri-adi tarixi dövr haqqında müasir epik rəsm əsəri, roman idi. 
Daxili hissi, intuisiyası ona deyirdi ki, sovet cəmiyyətində qəribə 
proseslər gedir, çat yaranır. Çingiz məhz bunların mənasına anlamaq, 
araşdırmasını sadə insan, özünün dediyi sevimli “əmək adamı”, daha 
dəqiq desək, əməksevər ruha sahib olan biri kimi aparmaq istəyir-
di. Elə həmin illərdə başına iki təzadlı hadisə gəldi. 1973-cü ilin 31 
avqust tarixində “Pravda” qəzetində sovet yazıçılarının Aleksandr 
Soljenitseni və Andrey Saxarovu qınayan məktubları çıxdı: Həmin 
qısa məktubun məzmunu budur:

“Hörmətli yoldaş redaktor!
Sizin qəzetdə dərc olunan SSRİ Elmlər Akademiyası üz-

vlərinin akademik Saxarovun sovet aliminin şərəf və ləyaqətini 
ləkələyən davranışları ilə bağlı məktubu oxuyub, müəlliflərin 
mövqeyi ilə tam razılaşdığımızı bildirməyi özümüzə borc bil-
dik. Sovet yazıçıları həmişə öz xalqı və Kommunist partiyası ilə 
birlikdə ali kommunizm idealları, millətlərarası sülh və dostluq 
üçün mübarizə aparıb. Bu mübarizə – bizim ölkəmizin bütün 
bədii ziyalılarının ürəyinin hökmüdür. Bu tarixi anda, planetin 
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siyasi iqlimində xoşməramlı dəyişikliklər baş verdiyi zaman-
da, Saxarov və Soljenitsin kimi adamların davranışı, ölkəmizə 
və ictimai quruluşumuza şər atanlar, Sovet dövlətinin sülh-
sevər siyasətinə inamsızlıq yaratmağa çalışanlar, Qərbi «soyuq 
müharibə» siyasətini davam etməyə çağıranlar, dərin nifrətdən 
və qınamadan başqa heç bir başqa hiss doğura bilməz. 

Bu məktub Yuri Bondaryev, Vasil Bıkov, Rəsul Həmzətov, Oles 
Dulusçu,

Serqey Zalıqin, Valentin Katayev, Qeorqi Markov, Serqey Mix-
alkov, Boris

Tarla, Konstantin Simonov, Aleksey Surkov, Nikolay Tixonov, 
Mirzo

Турсун‐заде, Konstantin Fedin, Nikolay Fedorenko, Aleksandr
Çakovskiy, Mixail Şoloxov və s. məşhur sovet yazıçıları tərəfind-

ən imzalanmışdı. Bu sırada Çingiz Aytmatovun da adı var idi. 

İndi, yarım əsr zaman keçdikdən sonra imzasını bu məktuba 
qoyanda onu hansı hissin idarə etdiyini ancaq təxmin edə bilərik. 
Kollektiv göndərmələrə olan münasibətini bildiyimiz üçün onun, 
həmçinin siyahıda olan bir çox yazıçının bu addımı atmağa məc-
bur edildiyini güman edə bilərik.  Aytmatovun Kremllə yaranmış isti 
münasibətini korlamaq istəmədiyi isə başqa söhbətin mövzusudur. 
İmzadan imtina bu münasibəti uzunmüddətli korlamaq demək idi. 
Üstəlik, mühakimə edə bildiyimiz qədərilə, onun həqiqətən Soljenit-
sen və akademik Saxarovla bir çox məqamlarda mövqeləri ayrılırdı. 
Açıq polemikaya getməsə də, SSSRİnin təcrid olunmasına səsləyən, 
sovetlərin Əfqanıstana müdaxiləsini mühakimə etmə ona qeyri- 
vətənpərvər və hətta xaincə görünürdü. 

Ümumiyyətlə, 1973 Çingiz üçün ağır il oldu. Məhz bu ildə onun 
unudulmaz muzası Bübüsayra Beyşenəliyeva vəfat etdi. Bu faciəvi 
məhəbbət haqqında daha sonra danışcağıq, bircə onu qeyd eləmək 
kifayətdir ki, dəfn mərasimində Aytmatov sözün əsl mənasında 
hönkürür və heç cür sakitləşə bilmirdi. O, göz yaşlarından utan-
mırdı. Bilirdi ki, insanların bu hekayədən, münasibətdən, onların 
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gözlənilməzlik dolu taleyindən xəbəri var. Çingizin ağlamağını 
hamı görürdü: yerli sovet partiyası rəsmi orqanı üzvləri, mətbuat 
nümayəndələri və dəfndə iştirak edən tamaşaçılar. Cəmilədən, onun 
gözəl Mona Lizasından sonra bu artıq ikinci itkisi idi. Aytmatov çarə-
siz, tənha və bədbəxt idi. Cavan vaxtlarndan Çingizin yaxın dostu, 
məşhur qırğız tənqidçisi Keneşbəy Asanəliyev müəllif haqda deyirdi 
ki, onun həyataında ancaq ədəbi yaradıcılıqdan başqa heç nə qal-
madı. Aytmatov və qazax şairi və publisisti Muxtar Şahanovun dia-
loqundan ibarət kitabda balaca bir etüd var – Bübüsayrının vəfatının 
sonra nə etməli olduğunu, onsuz necə yaşamalı olduğunu bilməyən 
yazıçı Siciliyada sovet mədəniyyət xadimlərinin nümayəndə heyə-
tinin tərkibinə salınır, orada da səbəbsiz olaraq ümidsizliyə qapanır 
və hətta göz yaşlarını saxlaya bilmir. “Dəniz, ay, Bübüsüz gecələr, 
adamsız adalar və ruhun dərin tənhalığı...”

Aytmatov öz həyəcanlarını, xüsusilə də, sevgi ilə bağlı olanları 
heyvanların obrazında dafa ifadəli və ustalıqla təcəssüm etdirirdi. 
Məsələn, elə Gülsarı adlı atın, Qaranərə adlı dəvənin və nəhayət – 
qoca qar bəbiri Jaabarsın obrazında. Sevdiyinin ölümündən sonra 
Aytmatovun keçdiyi psixoloji sarsıntı “Gün var əsrə bərabər” ro-
manında kəskin şəkildə öz əksini tapıb. 

“Qəzəblənmiş dəvə hələ də ayrıldığı mayaların yanına qayıt-
mağa cəhd edirdi, hətta başını yana atıb sahibini qapmağa çalışırdı. 
Amma Yedigey də işini bilirdi. O, Qaranərənin nəriltisinə, qəzəbli 
fəryadına və əsəbi ulamalarına məhəl qoymadan onu qarlı düzənlik-
də inadla çapır, ağlını başına gətirməyə çalışırdı. 

– Bəsdir! Qurtar! Yetər! – deyə bağırırdı. – Kəs səsini! Onsuz da 
geri qayıdan deyilsən. Sarsaq baş! Özündən çıxmısan, hə, özü də 
necə çıxmısan! Özündən çıxmısan, üstəlik, özünü başınabuyruq dəli 
kimi parırsan! Nə dürtülmüsən bura, öz mayaların bəs eləmir? Qoy 
evə çataq, sənin yad sürülərdə sülənməyinə son qoyulacaq! Səni 
zəncirləyəcəm, bir addım da azadlıq verməyəcəm, sən ki belə elədin! 

Qəzəbli Yedigey dəvəyə acıqlanmaqla, əslində, özünü təmizə 
çıxarmağa çalışırdı. Qaranərəni Ağ-Monyak mayaların yanından 
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zorla aparırdı. Bu isə heç ədalətli deyildi! Sakit heyvan olsaydı, nə 
vardı ki! Bir müddət sonra Boranlı Qaranərə alıq altına düşməyi ilə 
barışdı, sahibinə ram oldu. İndi daha az nərildəyir, yerişini düzəldib 
addımını yeyrəkləşdirdi. Bir azdan sürətlə götürüldü – löhrəm yerişə 
keçib, həmişə olduğu kimi iti addımlarla Sarı – Özək yolunu qa-
yçılayırdı. Yedigey də sakitləşdi. Möhkəm donqarların arasında yer-
ini rahatladı, küləkdən qorunmaq üçün yaxasını bağladı, malaxayını 
sıx bağladı və səbirsizliklə borelin elinə çatmağı gözlədi”. 

Bu sətirlərdə asanlıqla Aytmatovun Bübüsayradan sonrakı hisləri-
ni sezmək mümkündür. Elə 1978 –ci ildə onun ilk romanı nəşr olun-
du və  Çingiz Törökül oğlu üçün xoş hadisə, baş verdi. O, Sovet So-
sialist Əməyi Qəhrəmanı oldu. Dövlət onun 50 illiyini bu mükafatla 
təbrik etdi. O zamana qədər Aytmatov artıq Lenin mükafatı laureatı, 
iki Dövlər premiyası sahibi və xeyli başqa nüfuzlu fərqlənmə nişan-
ları almışdı. Yəqin elə buna görə, istedadının yüksək qiymətləndir-
ilməsini çox sakit qarşıladı. Bəlkə də, səmənd yorğa atı Gülsarı kimi 
ilham pərilərinin gəlişini hiss edirdi. 

Keçmişə təhlükəli səyahət. Manqurt haqqında əfsanə

Nə qədər adi olsa belə, Çingiz Aytmatovun keçmişə müraciəti heç 
vaxt tarixə olan adi maraqdan ibarət olmayıb. Zamanın dərinliklərinə 
baxış ‐ həqiqətin axtarışı və özünü dərk etmə  cəhdi. “Gün var əsrə 
bərabər” romanının müəllifini bütün yaradıcılıq dövrü ərzində 
kollektiv xalq yaddaşı fenomeni düşündürüb. Ona görə də, təəccüblü 
deyil ki, o, daim şifahi formada qorunub saxlaanmış, nəsildən nəsilə 
ötürülən möhtəşəm qırğız eposuna üz tuturdu. “Manas” Aytmatov 
üçün həmişəlik “qəhrəmanlıq və vətəndaşlıq eksiklopediyası” olaraq 
qaldı.  Ən böyük arzularından yeni nəslin yalnız “Manas”ı deyil, 
yaxın keçmşdə olanları, xüsusən də, ikinci dünya müharibəsində 
yaşanılan qəhrəmanlıqları, nəhəng çətinlikləri də  xatırlamaları idi. 
Oğlu Əsgərə ithaf elədiyi, sonuncu hərb mövzusunda povesti  “İlk 
durnalar” bir növ müharibədən sonrakı illərdə böyümüş nəslə ün-
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vanlanmış müraciətdir. Eyni zamanda, təkrar edirəm, xüsusən, tar-
ix, xalq əfsanələri və dastanlar onun üçün insanı dərk etmə quyusu, 
keçmiş və müasirlik haqqında düşüncələrinə qida mənbəyi, açıq ki-
tab idi. Ötən illərdə cərəyan edən hadisələrin və yaranmış əfsanələrin  
prizmasından müasir dövrün problemlərini görür, baş verənləri və 
fikir istiqamətlərini deşifrə edirdi. Və diqqətə layiq olan bir məqam 
var: qədim müdrik kitablarda deyildiyi kimi, o, adətən kədərli olardı. 
Kimsə, yaxşı qeyd edib ki, həmişə “kainatın yükü”nü daşıyırdı.  

Təxminən 70-ci illərin əvvəlindən Aytmatov daim İncili, qədim 
apokrifləri, rəvayətləri oxumağa başlayır və epiqrof formasında 
əsərlərində onlardan məmnuniyyətlə istifadə edir. Eynilə Süleymanın 
mahnılar mahnısına olduğu kimi,  İova Kitabına heyranlıq duyur. O,  
indiki sivilizasiya, elmi-texniki cəhətdən qədim və orta əsr dövrün 
heykəltəraşlarından, vikinqlərdən, dəniz səyyahlarından sürətlə ink-
işaf etsə də,  intellektual, mənəvi, etik tərəqqi yaşamadığını güman 
edən mütəfəkkirlərin fikrini dəstəkləyirdi. “Sonra ürəyimdə niyyət 
etdim ki, hikmətin nə olduğunu, dəlilik və müdrikliyin nə olduğunu 
öyrənim. Amma bildim ki, bu da ruhi iztirabdır. Çünki hikmət çox 
olduqca, kədər də çoxalır. Bilik artdıqca, dərd də artır”. Ekklesiastın 
kitabında olan bu cümlələr sanki Aytmatov haqqındadır. 

70-ci illərin Aytmatovu barədə belə demək olar: qırğız Mona 
Lizasını yaradan bədbəxt, kədərli insan. Eyni zamanda hədsiz 
məşhur, ümumxalq sevimlisi, kütləvi nəşr olunan, ehtirasla oxunan, 
üzərinə ağla gələn və gəlməyən mükafatlar yağan yazıçı. Bütün 
xarici göstəricilərə görə – bəxtəvər, uğurun seçdiyi, qadınların se-
vimlisi, gözəl balerinaya olan ehtirasını demək olar ki, açıq etiraf 
edən, eyni zamanda birinci arvadından uzun müddət və əziyyətlə 
getməyə cəsarət etməyən biri. Hə, sonralar o, arvadını tərk etdi, 
amma bu böyük iztirabların və tərəddüdlərin bahasına başa gəldi. 
Daxili sakitliyin, ruhi harmoniyanın yoxluğu hətta onun üzündə əks 
olunurdu: qırx yaşında onun üzü qırışdı, saçları ağardı və qəddi bir 
qədər əyildi. Rəsul Həmzətovun dillərə düşən kədərli – ironik sö-
zləri: “Əziz Fatimə!1 Rəyasət heyətində oturmuşam, amma xoşbəxt 
deyiləm” – Aytmatova da aid ola bilərdi.
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70 – ci illər həm də Aytmatovun mütəfəkkir, yazıçı kimi əsl yet-
kinlik dövrüdür. Artıq yazdıqları onu qane etmirdi. Daha geniş, daha 
dərin əsərlər yazmaq istəyirdi. Nə qədər pafoslu, hətta təmtəraqlı 
səslənsə də, o, ümumi kosmizmə yetmək istəyirdi. Bütün bunlardan 
əlavə, kosmos, dünyadankənar məkanlar onu sözün əsl mənasında 
maraqlandırırdı. Amma ən əsası, əlbəttə ki, kəskin imperiya düşüncə 
üslubu ilə seçilən yazıçını kosmos hər şeydən əvvəl metoforik obraz 
kimi, totalirizmin adına insanı manipulyasiya edən, zombiləşdirən, 
dediyi bir nəsnə kimi maraqlandırırdı. Yadıma gəlir bir dəfə mənim-
lə  azarkeşlərlə ağzına qədər dolu olan stadion barədə təəssüratlarını 
bölüşdü, uğuldayan, qəzəblənmiş siklop kimi, komandasının uduz-
mağından azan kütlənin, quduz itlər kimi bir –birinin üstünə altıl-
mağa hazır olan insanlardan danışdı. Bu mənzərə Aytmatovu əməl-
li başlı heyrətləndirmişdi. Bu hadisə onun şərti adıyla “Stadion və 
fleyta” romanının süjetinin yaranmasına səbəb olubmuş. Romanda 
insan şüurunun total manipulyasiya edilməsinin aqressiyaya, terro-
ra, sosial, irqi, siyasyi dözümsüzlüyə aparmağından bəhs edir. İndi 
dünyanı terror alovu, dinlər arası ədavət, sivilizasiyalar arası nifaqın 
baş alıb getdiyi  bir vaxtda yazıçının peyğəmbərlik istedadı daha 
kəskin hiss edilir.1 

1980-ci ildə nəşr olunan “Gün var əsrə bərabər” romanına Aytma-
tovu bütün həyatı, insanlıq, yazıçılıq, vətəndaş təcrübəsi gətirib. Bu 
əsər totalitarizmin məğzi barədə geniş mənzərədir, bundan əlavə, in-
sanlığın mahiyyəti, çoxdan yığılmış müşahidələr və fikirlərin toplu-
su – xalq yaddaşı ilə zəngiləşdirilmişdir.  Bu məsələ artıq  Qeorqiy 
Qaçevin qəhrəmanını qırğızların Prometeyi adlandırdığı “İlk müəl-
limim” ortaya çıxır və  örtülü olsa da, “Əlvida, Gülsarı!”da davam 
edir. Amma indi 70 – 80 – ci illərdə Qırğız və digər sovet xalqlarının 
tarixi  “ağ səhifələr” adlanan qadağan olunmuş mövzular, yoxa çıxan 
dillərin və ənənələrin faciəsi – bütün bunlar hamısı onun yaradıcılıq 
şüurunda xüsusi kəskinliyə malikdir. Bu zamanlarda sovet cəmi-
yyətində müvəqqəti, keçici deyil, fundamental xarakter daşıyan 

1 Fatimə –  Həmzətovun həyat yoldaşı – O.İ.
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proseslər müşahidə olunurdu. Dəyərlər sürətlə  dəyişməyə başladı, 
getdikcə də mükəmməl bilinən sovet ehkamlarında şübhəli məqa-
mlar daha aydın nəzərə çarpıdı. Rəsmi təbliğat kommunizm əsri ilə 
əvəzlənəcək, inkişaf etmiş sosializm, dünyanın çələngi olan ümimi 
harmoniyalı cəmiyyət , yeni tarixi birlik – sovet xalqının yaranmağı 
ilə qürrələnirdi.  Yazıçıları isə bu həqiqəti “layiqincə əks etməyə”, 
sovet insanını bütöv əzəməti ilə təqdim etməyə səsləyirdilər. Ç. Ayt-
matovun, F. Burlatsinin, O. Lasisin, V, Bovinin, Y. Karyakinin, A. 
Strelyanovun və bir çoxlarının ölkənin öndə gedən nəşriyyatların-
da, xüsusən, “Literaturnaya qazeta”, “İzvestiye”, hətta “Pravda”-
da  dərc olunan, cəmiyyəti oyadan, geniş kütlələrin gözünü açan 
pusblisistikası irəli çəkilir, sovet cəmiyyətinin ehtiyacı olan köklü 
dəyişikliklərin dərk edilməsinə vasitəçi olurdular. Tirajlar bəzən 
buludlara qədər gedib çatırdı, insanlar ədəbi yenilikləri acgözlüklə 
oxuyurdu. Canlı yayımlanan SSRİ  xalq deputatlarının sessiyası isə 
açıq siyasi mübarizə meydanına çevrilmişdi. Ümumittifaq prosesləri 
Qırğızıstanda da əksini tapdı. Müharibədən sonrakı illərdə, xüsusilə, 
60‐70‐ci illərdə, kitab, bütovlükdə bədii söz yüksək ictimai nüfuza 
çevriləndə,  qırğız ədəbiyyatının  coşqun sıçrayışla inkişaf etməyi, 
bir deyil, bir neçə parlaq ad və yaradıcı mütəfəkkirin meydana çıx-
ması, mədəni həyatın xüsusi atmosferi 80 –ci illərdə də davam etdi. 
Hərçənd, yaranan cari böhran hər şeydə və hər yerdə özünü biruzə 
verir, yavaş – yavaş ədəbi prosesə də sızırdı. Respublikanın mədəni 
həyatında ən böyük hadisə  K.Tanıstınovun, M.Kalıçın, Kalıqulun, 
Arslanbəyin və digərilərinin əvvəllər qadağan sayılan əsərlərinin 
tərcümə edilməsi oldu. 

Əvvəlki illərin güclü ətaləti və yığılmış yaradıcılıq potensialının 
energetikası özünü biruzə verir, iqtisadi böhrana baxmayaraq, qırğız 
ədəbiyyatda durğunluq əlamətləri gözə dəymirdi. Həm nasirlər, həm 
şairlər, həm də dramaturqlar yaratmağa, nəşr edilməyə, kitab çıxar-
mağa davam edirdilər. Məhz 80 – cil illərdə yalnız qırğız deyil, o 
vaxt sovet, indi isə ümumilikdə dünya ədəbiyyatının dönüş nöqtəsi 
olan əsərlər üzə çıxdı. Mübaliğəsiz olaraq bir sıra adlar sovet əsəbi-
yyatının və onlardan bəziləri dünya ədəbiyyatının nümunələrinə 
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çevrilmişdilər. “Yeni düşüncə” sütunlarından biri, 80 –ci illərdə  
sovet cəmiyyətinin fikirlərinin hökmdarlarından sayılan, əsərləri, 
nəşrləri, məqalə və müsahibələri ilə müasirlərinin təfəkkürünə ciddi 
təsir göstərməyi bacaranlardan biri də Ç. Aytmatov oldu. Amma yenə 
də onun 70 – 80 illərdə bütün yaradıcılıq cəhdlərinin tacı “Gün var 
əsrə bərabər” romanı oldu. Uzun müddət Ç. Aytmatov özünü povest 
janrında kilidləmişdi, hərçənd, “Ana tarla”da roman potensialı hiss 
edilirdi. Əsərə povest – epopeya demək olardı, çünki, L.Yakimenko 
bir dəfə M. Şoloxovun “İnsan taleyi”ni məhz bu cür adlandırmışdı. 
“Əlvida, Gülsarı!” və ustadın digər yaradıcılıq nümunələrində, ən 
çox da “Ağ gəmi”də roman təfəkkürünün cizgiləri aydın nəzərə 
çarpırdı. Və budur, düz on il sonra “Gün var əsrə bərabər” romanı 
yazılır və o an da yalnız ədəbi mühitdə deyil, ictimaiyyətdə, çox-
millətli sovet əsəbiyyatında da mübaliğəsiz yeni mərhələ yaradan 
əsərə çevrilir. Roman öz oxucularını bir çox mətləblərə, sovet tar-
ixi ilə bağlı hadisə və proseslərə, siyasətə yenidən, fərqli nəzərlərlə 
baxmağa vadar elədi və imperiyanın idealogiyasına kafayət qədər 
ciddi zərbə vurdu. Düzü, əsərin oxucuya yetmə mərhələsi o qədər 
də asan olmadı. sovet senzurası üçün yazıçının beynəlxalq şöhrə-
ti az əhəməyyətli məsələ idi. Onlar müəllifi romanın ilkin adında 
və mətndə bəzi dəyişikliklər etməyə məcbur edə bildilər. İllər sonra 
Aytmatov xatırlayırdı: “... Romanın işıq üzü görməyində çətinliklər 
ilk addımlardan başladı. İlk, doğma, əgər belə demək mümkündürsə, 
kitabın adı “Halqa” idi. 

Mənası, dünyaya hökm etmək üçün rəqabət prosesi dövründə 
mübarizə aparan fövqəldövlətlər  tərəfindən “bəşəriyyətin başına 
qoyulan”, kosmik halqaya transformasiya edilmiş  manqurt xaltası 
demək idi. Lakin, senzura adın mənasını göydə sezdi və yenisini tap-
mağımı tələb elədi. Məhz onda mən Pasternakın Şekspirdən tərcümə 
etdiyi “Gün var əsrə bərabər” misrasını seçdim. Məzmundansa əsərin 
adında geri çəkilməyi daha üstün bildim. Amma “Roman-qəzet”də 
və “Molodaya qvardiya” nəşriyyatında bu adla da razılaşmadılar. 
Daha sadə, “sosrealistik” ad tələb etdilər – onda “Boranlı yarımstan-
siya” ismi meydana gəldi. Bu dəyişikliyə ürək ağrısıyla, qəzəbimi 
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boğaraq razılıq verdim. Əsas olan kitab nəşr etdirmək idi. Onu fa-
natik həddə vulqarlaşdırılmış tənqidə qurban etmək olmazdı. İndi 
bu mətləblər geridə qalıb, amma o vaxtlar ideologiya dominant güc 
daşıyıcısı idi”.1  Roman Aytmatovun ən siyasi, eyni zamanda, dərin 
fəlsəfi və mədəni – etik məzmunlu əsəri oldu. Yenidən onun humanist 
axtarışlarının episentrinə, özünün də bir dəfə dediyi kimi, dünyanın, 
cəmiyyətin fokuslandığı insan fenomeni qoyulmuşdu. Aytmatovun 
düşüncələrinə görə insan –keçmişin və indinin, tarixin və aid olduğu 
etnik mühitin və ya xalqın mürəkkəb konqlomeratıdır. 

O, bunlar olmadan heç nə, mövcud olmayan nəsnə (ximera), ka-
inatın toz zərrəsidir. Təbii ki, istənilən dövr özünə uyğun şəxslər ye-
tişdirir, XX əsrin ikinci yarısı da istisna deyil. Bu müddət  – həmin 
zamanın güzgüsü, qəliz olan tamın parçasıdır.  Onun simasını milli 
kimliyinin mürəkkəb tamlığı, inamı,  mənəvi – etik postulatları, in-
sanın varis olduğu, mənimsədiyi, və nəhayətdə onun davranışının 
əməl kodeksini müəyyən edir. 

Qırğız yazarının bu fikri bir çox məqamlarda  Karl Yasper-
sin düşüncələri ilə bənzərdir: “ Bu dünyada insan həyatı onun 
keçmişdən qalan xatirələrinin gələcəkdən olan gözləntilərilə əlaqa-
sindən müəyyən olunur. 

O, təcrid halında deyil, ailə üzvü, fərdlərlə ünsiyyətdə dost, hansı-
sa bütöv tarixin vətəndaşı kimi yaşayır. Özünü mənşəyinin qaranlıq 
dərinliklərinə baş çəkməyə imkan verən ənənələrin sayəsində tapır.  
Özünün və doğmalarının gələcəyi üçün məsuliyyət hiss edir; uzun 
müddət milli tarixinin substansiyalarına köklənmiş halda, qazandığı 
irsin sayəsində dünyada mövcud olur. Onun gündəlik varlığı ruhən 
var olan nə qədər kiçik olsa da, bütöv bir tamın ruhu ilə əhatələnir. 
Onun mülkiyyəti – mahiyyətini müəyyən edən, mənsub olduğu 
ümumi insanlıq tarixi ilə toxunulmaz sıx  bağlılığı olan məkandır. 
(Tarixin mənası və təyinatı)

“Manqurt” sözünü Aytmatov “Manas” eposundan götürüb. O, 
bu barədə yazıb və dəfələrlə özü də etiraf edib. Romanın nəşrindən 
sonra yeni bir anlayış, hətta termin yarandı – “manqurtizm”. Tarixi 

1 Aytmatov. Ç. Gün var əsrə bərabər. – M.: İzvestiye 1991, s.6
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və əxlaqi yaddaşsızlıq, mədəni – irsi nihilizm, bilərəkdən insanların 
yaddaşını manipulyasiya etmə, xalqların bilərəkdən öz yaddaşların-
dan, dilindən, kökündən uzaqlaşdırılması, bunun nəticəsi olaraq da 
yaranan imperalizm, dərin mənəviyyatsızlıq – manqurtizm anlamı 
budur və elə ilk oxucular tərəfindən də məhz bu cür anlaşılmışdı1. 

”Gün var əsrə bərabər” görülməmiş oxucu uğuru qazandı. Çin-
giz Aytmatovun adı az qala sovet cəmiyyətində gedən proseslərin 
simvoluna çevrilmişdi. Romanın baş qəhrəmanı Yedigey Buranlı 
yazıçın bütün ümdə hislərini özündə cəmləmişdi. Kitabın bədii se-
miotikası həcm və məzmun dərinliyi ilə digərlərindən fərqlənirdi: 
dəmir yolu, balaca dayanacaq, qazax çöllərində itmiş yarımstansi-
ya, kosmodrom, raketlər, dəvələr və sevgi. Aytmatovsayağı qlobal-
izm hər yerdə, xüsusilə süjet quruluşunda, balaca yarımstansiyadan 
fikirlər, hislər və ehtirasların dünyanın sərhədlərinə, yerdən kənar 
məkanlara doğru ucalmağından duyulur. 

Bununla belə romanın bədii sahəsi son dərəcə kasad məskun-
laşdılırılb, xüsusilə, böyük çöllərin fonu bir yana,  kosmosla əf-
sanələr, əsatirlər və əfsanələr dövrünün zaman laylarının vəhdəti 
qəliz xronotop hekayə yaradır. Amma hər personaj, hər epizod və ya 
əfsanə öz bədii sanballı fikrini daşıyır. Abutalib, Sabircan, Ukubala, 
Nayman-ene, Mankurt da məhz belə qəhrəmanlardandırlar. 

70-ci illərin məşhur rus tənqidçisi Y.Surovsev tamamilə haqlı 
olaraq, əsəri “kontrapunkt roman” kimi xarakterizə etmişdi. Roman 
özünəməxsus ritmə, süjet tempinə, möhkəm konstruksiyaya malik-
dir, Lev Tolstoy “Anna Karenina” haqqında dediyi kimi “tağ – tavan 
elə sıx yığılmışdı ki, aralarındakı mismarlar görünmürdü”.  Əsərə 
xüsusi kosmik ritmi isə hər mövzu dəyişəndə, yeni süjet döngəsi 
açılanda  peyda olan nəqarət verir.

«Bu yerlərdə qatarlar şərqdən qərbə, qərbdən şərqə  şütüyür...
Dəmir yolunun hər iki tərəfi ilə göz işlədikcə çöllüklər uzanıb gedir, 
Sarı – Özək  – Torpağın özəyi – ortası idi. Coğrafiyada hər şey Qr-
inviç meridianından ölçüldüyü kimi, bu yerlərin də bütün məsafələri 

1  Karl Yaspers. Tarixin mənası və təyinatı. – М.: Politizdat., 1981, səh. 323
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dəmir yolu ilə müəyyən edilir. Qatarlar isə şərqdən qərbə, qərbdən 
şərqə şütüyür...”

Romanın  əsas mövzularından biri – yazıçının çoxdankı qənaətinə 
görə, cəmiyyətin, insan həyatının bötövlükdə xalqın ən mühüm 
dəyəri olan, tarixi və əxlaqi yaddaşdır. Aydındır ki, Aytmatov bunun-
la ayrı – ayrı xalqların tarixini SSRİ “elmi kommunizm”minin rəsmi 
doktrina üslubunda təqdim etməni, heç bir kiçik ayrılmanı qəbul 
etməyən sovet cəmiyyətinin ən yaralı yerinə toxundu. Ən kəskin 
məsələ isə milli dillərin taleyi ilə bağlı idi. Sovet İttifaqının ucqar 
ərazilərində heç kəs rus dilinin beynəlxalq ünsiyyət üçün vacibliyini 
gözardı eləmirdi, amma onun bütün imkanlarına və qüdrətinə baxma-
yaraq qarşısında öz qanından, canından olan ana dili, sözü, mədəni-
yyəti, tarixi yaddaşı, mənəviyyatı fəda  etmək olmaz axı. Romanda 
bəzən bu problem də ortaya çıxır. Janjuanların başına xam dəvə dəri-
si keçirdiyi Maqrudun yaddaşının tamamilə silinməsi “durğunluq” 
dövründə elə aktual səsləndi ki, “manqurd” sözü politoloji terminə 
çevrildi.  Aytmatov adamın manqurda çevrilməsini belə təsvir edir:

“Janjuanlar qurbanlarının başına zif keçirib dözülməz işgəncə 
verərək onun yaddaşını tamamilə yox eləyirmişlər. Bu işi, adətən, 
döyüşdə əsir tutulan cavanların başına gətirirlərmiş. Əvəvlcə on-
ların başını qırxırlarmış, tükləri bir-bir dibinəcən təmimzləyirmişlər. 
Başı qırxıb qurtaranacan juanjuanın təcrübəli sallaqları yaxında 
bir qart dəvə kəsirmişlər. Dəvənin dərisini soyanda əvvəlcə onun ən 
ağır və möhkəm olan boyun dərisindən başlayarmışlar. Elə həmin an 
hissələrə ayırıb, isti-isti başı qırxılmış əsirin başına geydirirlərmiş. 
İndiki üzgüçülük papaqları kimi dəri başa yapışarmış. Zif geymək 
elə bu anlamı daşıyır. Başına belə iş gətirilən biri ya işgəncəyə tab 
gətirməyib ölür, ya da ömürlük yaddaşını itirib manqurda – özünü 
tanımayan qula çevrilirmiş”. 

 
Bu aytmatovsayağı obraz  romanda daha geniş, metaforik məna 

qazanır, tənqidçilər və oxucular  yazıçının fikirlərini sovet cəmiyyə-
tinin gerçəklərinə olan münasibəti kimi qəbul etdilər. Avtokrotik 
ideyalara, söz azadlığının olmamasına, siyasi qadağalara, tarixdəki 
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“ağ ləkələr”ə, elmi  “lısençilik” və sostealist saxtalaşdırma ədəbi-
yyatının sifarişlərinə eyham kimi anlayırlar. İlk kitabının ön sözündə 
Aytmatov yazırdı: “Ta qədim dövrlərdən indiyə qədər insanı fərdili-
yindən məhrum etmə arzusu imperiyaların, imperial nəhənglərin 
mübarizə hədəfi olub... Keçmiş yaddaşı olmayan, yenidən dünyada 
yerini müəyyən etməyə vadar edilən, xalqının və digər millətlərin əs-
rlik təcrübəsindən yararlanmaqdan məhrum olan insan, tarixi pers-
pektivdən kənarda qalır və ancaq bugünlə yaşamağa məcbur olur”1. 

Təəccüblü deyil ki, qırğız yazıçısının romanı yalnız Sovet İtti-
fqında deyil, bütün dünya oxucuları arasında, «soyuq müharibə», 
«dəmir pərdə»,  hərbi bloklar və  qızğın silahlanma ilə parçalanmış 
dünyanın oxucuları arasında isti rəylər qazandı. Bu elə bir dünya idi 
ki, hər qarşı duran tərəfin haqlı olduğunu isbatlamaq, öz marağını, 
dünyagörüşü və haqlı olduğunu sübut etmək üçün sonuna qədər 
vuruşmağa hazır idi. 

Yalnız qırğız deyil, sovet ədəbiyyatının da ələmətdar mərhələsi 
olan bu roman Aytmatovun qəlbinin harayı, düşünən insanın səmimi 
etirafı, XX  yüzilliyin bütün gözlənilməz dramatik dəyişikliklərini, 
xüsusilə, Sovet İttifaqı adlanan ölkədə baş verənləri  şəxsən özünün, 
ailəsinin, xalqının taleyində sınaqdan keçirdiyi məqamları əxz edən 
yazıçının gizli sözü kimi qəbul edilmişdi. Hə, bu ölkə ilk zamanlar-
da real sosialist ölkə kimi planetdəki milyonlarla insanın ümidini 
və gözləntilərini simvolizə edirdi. Amma onun növbəti inkişafı Lui 
Araqon və Pablo Pikasso timsalında bu ideologiyanın dünyadakı ən 
sadiq, intellektual tərəfdarlarını belə məyus elədi. 70-ci illərin sonu, 
80-ci illərin əvvəlində, sovet hərbçilərinin 1979-cu ildə Əfqanısta-
na daxil olmasından, 1980-ci ildə Beynəlxalq olimpiadanın baykot 
edilməsindən, Saxalinin üstündə «Boinq 747» koreya sərnişin təy-
yarəsinin sovet raketi tərəfindən vurulmasından sonra dünyada bir 
çox insan SSRİ-yə, onun siyasətinə, gələcəyinə münasibətini dəy-
işdi.  

Bununla belə yeni, tanınmayan dövr durmadan yaxınlaşırdı. Əv-
vəllər sarsılmaz görünən, tutarlı sayılan bir çox dəyərləri yenidən 

1 Аytmatov Ç. “Gün var əsrə bərabər” Ön söz. Fr. Qırğızıstan, 1981, səh 6. 
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gözdən keçirməyə vadar edən aşkarlıq və yenidənqurma siyasə-
ti başladı. Təkrar gözdən keçirilməli çox şey vardı. Yalnız artıq 
yazılmış və nəşr olunmuşlar deyil, yığılıb saxlananlar da ədəbiyyat 
tarixinə daxil oldu. Qırğızıstanın bəzi 80-ci il qabaqcııl yazıçıları 
əsərlərini yeniləyir, çoxdan nəşr edilmiş mətnlərinə dəyişikliklər 
edirdilər.  

Çingiz Abdullayev də istisna deyildi. O, da “Gün var əsrə 
bərabər” romanına “Çingiz Xanın ağ alması” novellasını, “Üz – üzə” 
povestinə isə bir neçə epizod  əlavə elədi. Eynilə bu cür T.Qasımbəy-
ovun da “Sınmış qılınc” romanına artırdığı hissələrdə məşhur qırğız 
kraliçası Qurmancan – Datka, Alımbəy kimi yeni obrazlar  peyda 
oldu. Amma bütün yazılanların

hamısını yenidən yaza, yeni dövrə adaptə edə bilməzsən axı. Bu 
fikri Çingiz Aytmatovun elə öz təcrübəsi göstərir. 

Titanların döyüşü. Tokombəyov Aytmatova qarşı.

Müdriklərdən kimsə deyib ki, keçmiş qədər tez dəyişən heç nə 
yoxdur. Biz bugünkü günün yüksəkliyindən tarixi keçmişimizin 
getdikcə uzaqlışdığını görürük. O, adət olunmuş sərhədlərinin dəy-
işərək, hansısa yeni hüdudlar müəyyən edərək, bəzən bizi heyran 
edir, bəzən də təhlükəli ziqzalarıyla qorxudur. Məsələn, götürək sovet 
illərini. Onlar sadəcə zahirən sabit və ideoloji baxımdan birölçülü 
görünür. İndi məlum olur ki, onların yeraltında vulkanik siyasi  ideya 
enerjisi və sosial püskürmə yığılır, aralarında daimi, demək olar ki, 
çox vaxt ölümcül mübarizə gedir, bəzilərini yüksəldir, digərləri eyni 
sürətlə kürsüdən atırmış. 20 – 30 illərdə yeni sovet hakimiyyətinin 
silah gücünə və kütləvi repressiyalar hesabına özünü təsdiq etməyə 
çalışdığı, öz qəti ideoloji simasını yaratdığı barədə danışmayacağıq. 
Amma SSRİ-nin sonrakı dövründə, 60  – 70 – ci illərdə, Xruşşovun 
“mülayimləşmə” dövründə  belə bizim sakit və dinc Qırğızısran Res-
publikamızı siyasi ideoloji konfliktlər sarsıdır, bəzən bu münaqişələr 
böyük  İttifaqda da əks səda doğururdu. 
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Bunlardan biri azqala əfsanəvi hadisəyə çevrilən, qırğız ədəbi-
yyatının İki klassiki  Alı Tokombəyovla Çingiz Aytmatov arasındakı 
ideoloji  disputun doğurduğu qəddar münaqişədir. Hadisə 1987- ci 
ildə Sovet imperiyasının süqutu dövründə baş verib. Münaqişənin 
məğzi ondan ibarətdir ki, Tokombəyov Ç.Aytmatovun redaktəsi ilə 
çıxan qədim qırğız eposu “Manas”ın orozbakovsayağı variantının 
nəşrinə qəti surətdə etiraz edirdi. Klassikin fikrincə, həmin  nəşrdə 
milli pafos həddindən artıq qabarıq idi və az qala işğalçılıq ideyası 
bir tərəfdən eposa uyğun deyil, digər tərəfdən  sovet – çin münasi-
bətlərinə mənfi təsir göstərə bilərdi. Qırğız ədəbiyyatının 20- 30-cu 
illərin “sinfi mübarizə” abu – havasında böyüyən ağsaqqalı, aşkar 
şəkildə tənqid oxlarını Aytmatovun ideoloji motivlərinə yönəldirdi. 
Çingiz isə “Manas”ı bütün dünyada tanıdır, qırğız dilini qorunmalı 
olduğını (yalnız qırğız dilinin deyil, bütün rus dilindən fərqli, mar-
ginal sayılan dilləri) yayırdı. O, sanki SSRİ xalqlarının, bütün kiçik 
mədəniyyətlərin maraqlarının qoruyucusuna çevrilmişdi. Amma 
bununla belə, rus dilinin beynəlxalq əhəmiyyətini, birləşdirici dil 
olduğunu qəbul edərək, onun ölkələrin inkişafındakı rolunu inkar et-
mirdi. Hər iki dildə eyni dərəcədə mükəmməl yazan ədəbiyyat ustası 
bu dialektikanı bir çoxlarından yaxşı bilirdi. Nəzərə almaq lazım-
dır ki, 80-ci illərin romançı Aytmatovu güclü xəyalında manqurdun 
obrazı ilə kommunist partiyasının baş xəttinin əksinə gedirdi. Əsərin  
ideoloji “ziyan”ı dissidentlərin çıxışlarından geri qalmırdı. Amma 
Aytmatovu Qarbaçovun demokratikləşdirmə və aşkarlıq siyasəti, 
yazıçıya gerçək təhlükə gətirəndə SSRİ – nin ilk və son prezidenti 
çıxışı ilə ona dəstək oldu. 

Milli dillərin əzilməsindən, hətta itiifaqa daxil olan ölkələrin 
paytaxtında belə yerli dillərdə məktəblərin olmamasından ilk dəfə 
söz açanlardan biri də Aytmatov idi. “Manasın orozbakov versiyası 
barədə diskusiyada onun çıxışı  böyük rezonans doğurdu, ilk öncə 
həmin respublikalarda, daha sonra isə Avropada. Bu isə zərrə qədər 
də olsa rəsmi Moskvanın ürəyincə deyildi. İlk dəfə idi ki, Krem-
lin sevimlisi, daim ən yüksək tribunlardan səsi gələn, SSRİnin mil-
li siyasətinin nailiyyətlərinin simvolu sayılan Aytmatov paytaxtdan 
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əsən soyuq mehi hiss elədi. O illərdə biz bu tarixi epizodu, yəni, 
Aytmatovla Tokombəyov qarşıdurmasını, hansısa anlaşılmazlıq, 
qırğız mədəniyyətinin  iki nəhənginin ambisiyaları kimi qəbul edir-
dik. Amma sonralar məlum oldu ki, vəziyyət heç də belə deyilm-
iş. Bu münaqişənin arxasında çox böyük maraqlar – böyük  siyasi 
maraqlar, ümumi sovet imperiyası maraqları dayanıb. İndi o zaman-
dan təxminən qırx il keçəndən sonra, məlum olur ki, yuxarıların 
səbri tükənibmiş və hakimiyyətin hansısa yolla Aytmatovun ipini 
yığmaq ya da ümumiyyətlə, susmağa məcbur eləmək niyyəti varmış. 
Görünür ki, bunları həmyerlisi –qırğız sovet ədəbiyyatının təşəb-
büskarlarından, öz vətənində və onun hüdudlarından kənarda nüfuz 
sahibi  olan Alı Tokombəyova tapşırmışdılar. 

Ağsaqqalın arxasında yerli gizli təşkilatlar, ən əsası da, “Pravda”, 
“İzvestiye”,“Komsomolskaya pravda” kimi ümumittifaq qəzetləri 
dayanırdı. Bu ciddi ideoloji disputu isə  ittifaqın məxfi təhlükəsizlik 
sistemi, qüdrətli  Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi istiqamətləndirir-
di. Xırdalıqları kənara qoyaq, diqqəti ona cəmləyək ki, Aytmatova 
təzyiqlər zamanla daha da güclənirdi, getdikcə düşünülmüş ideoloji 
kompaniya halını alırdı. Qırğızıstanda yenə də yerli məxfi xidmətlər 
və partiya təşkilatlarının razılığı ilə çıxış edən,Tokombaevin həvəsli 
müdafiəçiləri qrupu əmələ gəldi. Çingiz Törüqul oğlu hər yolla on-
ların hücumlarından müdafiə olunmağa çalışırdı. 

Həmin vaxtda və ümumittifaq mətbuatında onun yaradıcılığı 
haqqında kəskin tənqidi məqalələr meydana çıxmağa başladı. 
Buna baxmayaraq, Atymatovun əsas oponenti qırğız ədəbiyyatının, 
həqiqətən, görkəmli klassiki, yazıçı və şair tanınmış  Tokombəyov idi. 
O, Aytmatovu “millətçilikdə”, “Manas”ın yersiz təbliğində ittiham 
edirdi. Kifayət qədər tərəfdarları olsa da, Aytmatovu dəstəkləyən-
lərin sayı daha çox oldu.  Elə alındı ki, ana dili ətrafında yaranan 
mübahisə qırğızları iki düşərgəyə ayırdı – bu dilin hər yerdə tədris-
inə və bütün məktəblərdə keçilməli olduğunu israr edənlər və bu 
fikirləri yalnız milli hissləri oyaqtmaq üçün uydurulmuş, müasirliyə 
zidd hesab edənlər. Partiya rəhbərliyi səssizcə ikinciləri dəstəkləyir-
di. Maraqlısı isə odur ki, o zamandan bəri körpü altından nə qədər 
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su keçib, amma qırğız dili ətrafında mübahislər hələ də səngiməyib, 
belə görünür ki, yaxın gələcəkdə də davam edəcək. 

İki möhtərəm sənətkarın rəqabətinin kulminasiyası Tokomba-
yevin mövqeyinin qırğız yazıçılar ittifaqında ictimai müzakirəsi 
zamanı oldu. Bütün milli elita,  Aytmatov demişkən, “qırğız zi-
yalılarının qaymaqları” yığılmışdı. O, Qırğızıstanın Yazıçıları İt-
tifaqının sədri olduğu üçün, yığıncağı qısa giriş sözüylə özü açdı. 
Və sözü, ehtimal ki, qırğız ədəbiyyatının ağsaqqalına etiraz etməyə 
əvvəlcədən hazırlananlara verdi. Hamı vərəqlə danışır və Çingiz 
Aytmatovu dəstəkləyirdi. Zalın abu havası gərginləşirdi. Hamı azqa-
la tarixi əhəmiyyətli hadisənin iştirakçısı olduğunu hiss edirdi. Bu 
həqiqətən belə idi. İclas demək olar ki, beş saat davam etdi. Öz ye-
tkin uşaqlarıyla iclasa gələn ağsaqqal özünü çox ləyaqətli aparırdı. 
Onun kimi “milli ədəbiyyatın təşəbbüskar”ı olan həmyaşıd qələm 
yoldaşlarının çıxışları onda istehzalı təbəssüm yaradırdı. Düzünə qa-
lsa: ona qarşı irəli sürülən ittihamlar bəzən tamamilə absurd səslənir-
di. Çox güman ki, başqa biri olsa, belə birbaşa  hücumların və təh-
qirlərin qasırğasına sadəcə dözməzdi. Tokombayev isə dayanırdı. Elə 
onda anlaşıldı ki, zalda bundan da ağır günlərin, Yejov və Beriyanın 
dövrünü, “qırmızı terror”un və 1937‐38-ci illərdə kütləvi həbslərin 
şahidi olan biri əyləşib. Yalnız sonradan məlum olmuşdu ki, iclasda 
özünü biruzə vermədən olanları müşahidə edən, onu dəstəkləmək 
üçün gələn partiyanın mərkəzi komitəsinin üzvü müşahidəçi qis-
mində iştirak edirmiş. Odur ki, Tokombəyovun olimpik sakitliyi 
yerli hakimiyyətin gizli dəstəyinə dayanırmış. İclasda ən azı iyirmi 
nəfər çıxış edir. Onların sırasında tanınmış ədəbiyyat ağsaqqalları 
T.Sadıqbəyov, T. Ümmətəliyev, nisbətən cavanlardan T. Qasımbəy-
ov, M. Borboqulov və başqaları vardı. Söhbətdə alimlər, tənqidçilər, 
həmçinin, kino və teatr sahəsinin qabaqcılları da iştirak edirdi. Nitq 
deyənlər arqumentlərini bitirdikdən sonra tibunanı ittiham edilən 
Tokombayevə vermə vədəsi gələndə zalda gərginlik ən yüksək həd-
dinə çatdı. O, çıxış etmək istəyirdi. Zalda  hay – küy başladı. Əksəri-
yyət ağsaqqalı dinləmək istəmirdi. Ölkənin məşhur ədəbiyyatşünası 
və Aytmatovun yaxın dostu professor M. Borboqulov xüsusi təkidlə 
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“deyəcəkləri onsuz da məlumdur” zəminində etiraz edirdi.  Zal bu 
fikri təsdiqləyici qışqırıqla hayladı və Tokombayevə söz verilmədi. 
Elə bir təəəsürat yaranmışdı ki, heç o, özü də tribunaya can atmırdı. 
Yerindən “Tokombayev ağlını itirməyib ki, ömrünün yarısını həsr 
etdiyi “Manas”a qarşı çıxsın, burda isə ona əsassız, birtərəfli böhtan-
lar atılır”  və s. kimi bir neçə cümlə deyir. Zalın onu dəstəkləmədi-
yini görüb, patriarx yerindən qalxıb gedir. Beləliklə, mübarizənin 
qalibi Çingiz Aytmatov olur. Çünki, ana dilini müdafiə edən çıx-
ışları qırğız vətənpərvərliyinin artan dalğasıyla səsləşirdi. Qalibə bu 
müvəffəqiyyət daha çox məşhurluq verdi, məğlub isə demək olar 
ki, min məhlədən qovulmuşa döndü. Ədəbiyyatçı  və tənqidçilərin 
əslində Tokombayevin heç də qırğız ədəbiyyatının təşəbbüskarı ol-
madığını,  K.Tanınstanov və S.Qaraçevin və digərilərinin bu ada 
daha çox layiq olduğunu iddia edən bir sıra çıxışları oldu. Tənqidçi 
A. Erkebayevin fikrinə əsasən, məlum oldu ki, yeni qırğız ədəbiyyat 
nümunələrindən sayılan, “Erkin – too” qəzetinin 7 noyabr 1924 –
cü ildə nəşr edilən ilk sayında işıq üzü görən  “Oktaybrın gəlmə 
vaxtı” əsəri K. Tanıstanovun “Bugünkü gün” şerinin güclü təsiri 
altında yazılıb. Amma həftəlik “Qırğızıstan mədəniyyəti” qəzetin-
də “A. Tokombayevə cavab” adlı məqalə daha kəskin səsləndi. 
Tokombayevin Aytmatovu ittiham etdiyi bütün məqamlara kontu-
rarqumentlər sistemində toxunulmuşdu, xüsusilə, qonşu Çinlə bağlı 
geosiyasi məsələ qabardılmışdı.  Yazıda deyilirdi: “Eposun perso-
najlarından birinin Çin (Kıtay) sözünü ötəri səsləndirməsi kifayət 
eləyib ki, Tokombayev o dəqiqə dəhşətli nəticə çıxarsın. Köçərilərin 
bu qədimi hekayəsində işlənən bu ötəri ifadəni mütləq şəkildə bir-
başa və təhlükəli şəkildə müasir rəsmi dairələrə təsir edəcəyini və 
dövlətlərarası münasibətləri zədələyəcəyini güman eləsin, şübhəli 
fərziyyələr uydursun. Belə uşaqca ehtimalla həqiqətə varan Tokom-
bayev tribunaları silkələyir, azqala bütün şərq yarım kürəsini ağuşu-
na alacaq dünya müharibəsinin xəbərçisinə çevrilir. Kömək edin, ay 
aman! Çin torpaqlarımızı alacaq! Maraqlıdır ki, dinləyənlər hörmət-
li ağsaqqalın bu açıqlamalarından sonra stuldan yıxılmırlar. Lakin, 
bu məsələyə ironiyasız diqqət eləsək, görəsən söhbət hansı Çindən 
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gedir? Tokombayev hansı Çini nəzərdə tutur – etnik, qəbilə, çoğra-
fi, dövlət? Axı tarixdə “Çin”lər çox olub. O vaxtdan bəri bu dövlət 
savaşan imperiyaların konqlomeratı kimi dəfələrlə yaranıb, süquta 
uğrayıb. Hansı sülaləyə, hansı dövrə, hansı imperator şüarına, hansı 
tarixə aid Çindən söhbət gedir? Çin anlayışı qədim zamanlar üçün 
kifayət qədər amorf anlayışdır. Bu ərazidə bir çox qəbilə və xalqların 
eklektikası müxtəlif feodal quruluşların yaranmasına və eyni sürətlə 
də izsiz yox olmasına səbəb olub. 

Əsassız hücumların yerinə, əvvəlcə Tokombaev “Manas”da məhz 
hansı Çini nəzərdə tutduğunu müəyyənləşdirsin və kondifikasiya et-
sin, ondan sonra “təhlükəli” iddialarını irəli sürsün. Bax onda məlum 
olacaq: bu bizim yuxuda belə gizlənməli olduğumuz Çindirmi. Və 
nəhayət, qırğız xalqının tərkibində özünü “Kıtay” adlandıran tay-
falar var. Doğrudanmı Tokombayev güman edir ki, ərazilərin yeganə 
ayıq keşikçisi, bütün gələcək bədbəxtliklərin xəbərçisidir?» və s.1

Təbii ki, Tokombayevin tərəfdarlarının da öz arqumentləri və də-
lilləri vardı. Onun özü isə belə reaksiya verdi: “Mən qırğız oğlunun 
dili bulağa, çaylara, okeana, nəhayət, məni qidalandıran, zəngin-
ləşdirən torpağa qarşı necə dönə bilər? Mənim yaxşı danışa bilmədi-
yim rus dilinə olan minnətdarlığımı bəziləri milli nihilizm kimi 
qələmə verməyə çalışır. Deməli, məni məhz qəsdən səhv anlamaq 
və bilərəkdən məni xalqımla üz-üzə qoymaq istəyirlər...”2

Qeyd etmək lazımdır ki, Tokombayevə ünvanlanmış kifayət 
qədər kobud, azqala təhqiramiz cavab, qırğız ədəbiyyatının tanınmış 
patriarxını mənəvi və əhvali baxımdan məhv etmək arzusu çoxların-
da etiraz doğurdu.

Məsələn, A. Çeremuşkinanı ən əsas cavabın tonu narahat edir: 
“Gəlin lap dəhşətli ehtimalı nəzərdən keçirək: Alı Tokombayev – 
cinayətkardır, bütün yaradıcılığı  – bizim təbliğatımızın meyvəsidir, 
layiq görüldüyü Xalq şairi,  Sosialist Əməyi qəhrəmanı və digər 
bütün fəxri adları əlindən alınacaq, hətta onda belə mədəni insan-

1 Улуулуктун татаал жолу (А.Токомбаев адабий макалаларда, эскерүү-
лөрдө, документтерде) – B.: 2004, s. 434

2 Həmin kitabda, s. 447
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ların yalnızca yaşlı deyil, həm də çox qoca bir insanla bu tonda 
danışmağı doğrudurmu?” Və o, sitatlar gətirirdi: “...A. Tokomba-
yevin düşüncə tərzində, ictimai çıxışlarında özünə rəva bildiyi sabit 
solçu – talançı  nitqlərindən başlayaq. Artıq Tokombayev və ona 
BƏNZƏRLƏR eposa sxolastik ideoloji ittihamlarını və bu rakursda 
hücumlarını tərgitməlidirlər.  Yoldaş Tokombayev,  kaş ki, siz də öz 
xalqınızın mədəniyyəti üçün Saqımbəy Orozbəyov elədiyini bacara 
bilədiyiniz . Öz səhvlərini dərk etmək, əsaslandırılmamış baxışları 
nəzərdən keçirmək imkanı həmişə var, nəinki bədbəxtcəsinə aciz  
yükü sürümək, toxunulmazlığa qəsd etmək”1.

Xanım jurnalist haqlıdır. Həqiqətən, Tokombayevə yazılan cavab 
kobudluğu  və əsaslandırılmış iddialar və s. ilə günahkar idi. Mət-
nin müəllifləri açıq – aşkar öz emosiyalarını ələ ala bilməmişdilər. 
Tokombayevin nailiyyətlərini şübhə altına almaq da, ağıllı gediş 
deyildi, çünki bütün ölkə şairin klassik şeirlərini əzbər bilirdi. To-
kombayevin bambılı və yalançı olma ehtimalı heç kimin ağlına belə 
gəlməzdi. Eynilə “Manas”ın nəşrinin hazırlıqları üçün ötən illərdə 
əziyyət çəkən şairi eposun düşməni elan etmək də gülünc idi. Ayt-
matovun həmişə qırğızların mədəni irsinin ən qətiyyətli təbliğatçısı 
olmağına söz ola bilməz. Bu iki mədəniyyət xadimini bilərəkdən 
savaşdırırdılar. Ədəbiyyata siyasət qarışmışdı, bu isə heç vaxt xoş 
nəticə vermir. Hə, amma bu fərziyyə hardan yaranıb, disputun arx-
asında ciddi güclərin dayandığının sübutları hanı? Onları mərkəzi 
mətbuatın səhifələrində tapmaq olar: “İzvestiye”, “Komsomolskaya 
pravda” qəzetlərində jurnalistlər Q. Şipitko və V. Romanyuk məqa-
lələrində Aytmatovu «ideoloji ikiüzlülüyü”nü  ifşa etməyə cəhd 
göstərir, xalqın milli ruhu ilə oynaması və bu qəbildən olan başqa 
ittihamlar yağdırırdılar. İki qırğız nəhənginin döyüşü bütün İttifaqa 
səs saldı, Aytmatovun yerli dillərin və mədəni irsinin müdafiəçisi 
namı ölkədə günbəgün yox, anbaan artırdı. O zamanlarda Aytmatov 
azqala canlı Manas sayılırdı. 

1 Çermuçkina. A. Hörmətli redaksiya!  –В кн. «Улуулуктун татаал жолу». – 
Б.:Бийиктик, 2004, с. 442
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...Çingizə yaxın olan biri danışır ki, 80-ci illərin sonunda məxfi 
xidmət yazıçıya çox yaxınlaşmış, hətta onu həbs etməyə hazırlaşır-
larmış. Amma “həbs edilmiş”lə nə edəcəklərini, deyəsən, özləri də 
bilmirlərmiş. Yazıçı o ərəfədə Moskva ətrafında, Peredelkində vəzi-
yyətdən bixəbər öz işində çalışırdı. 

…Birdən telefon zəng çalır: yaxın dostu, Aytmatovun həyata 
keçirilməyə hazırlanan həbsi barədə xəbərdarlıq edir,  çox güman  
SSRİ –nin ondakı Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin başçısı V. 
Kryuçkovun xəbərdar olduğunu deyir. Dostu bu xəbərdən dəhşətə 
gələn yazıçıya  təcili Qarbaçova zəng eləməyin bir yolunu tapmağı 
məsləhət görür. Aytmatov bunu bacarır və Qarbaçov bu intriqalara 
son qoyur.  Məsələ barədə təfərrüatları bilmək yaxşı olardı, amma 
etibarlı məlumatların yoxluğunda, sadəcə ehtimal etmək olar ki, 
Mixail Qarbaçov Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin rəhbərinə sadə 
dildə izah edir ki, əgər dünyada tanınan yazıçını «götürsələr» hansı 
miqyasda siyasi qalmaqal qopacaq. 

Hə, Aytmatov üçün asan günlər deyildi. O, Bişkekdən çox Mosk-
vada yaşayırdı. Sonra onu balaca Lüksenburqa SSRİ-nin səfiri kimi 
yolladılar. İttifaq dağıdıqdan sonra suveren Qırğızıstanın Brüsseldə-
ki səfiri təyin olundu. 

O zamandan xeyli vaxt ötdü. O illərin ehtirasları söndü. Zaman 
hər şeyi öz yerinə qoydu. Düzdü, başıbəlalı “Manas”la bağlı başqa 
mövzu ortaya çıxdı, amma bu artıq başqa söhbətdir. Titanların 
döyüşündən çıxarılan nəticə isə ondan ibarətdir ki, kənar qüvvələrin 
təsiri ilə savaşan nəhənglərin heç birinin nə yaradıcılıq çəkisi azaldı, 
nə tarixi nailliyyətlərinə kölgə düşdü, nə də ümummilli nüfuzuna 
xələl gəldi. Hərçənd, əlbəttə ki, müəyyən izlər qaldı. Həm də hər 
iki disput üzvü bu hadisədə sağlamlıqlarını və əsəblərini itirdi. To-
kombayev bir müddətdən sonra vəfat etdi – bu uzanmış, qəddar ic-
timai mübahisə onu əldən saldı, sağlamlığını korladı. Əvvəllər hər 
kəsin hörmət etdiyi  yazıçı  “Manas” qalmaqalı ucbatından həm-
vətənlərinin gözündə etibarını itirdi və dünyadan getdi. Bu müddət 
“Cəmilə”nin müəllifi üçün də çox çətin idi. O, Qırğızıstan Yazıçılar 
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Birliyinin sədri kimi prestijli vəzifəsini qoyub, “Xarici Ədəbiyyat”ın 
redaktoru kimi Moskvaya çəkilməyə məcbur oldu. Aytmatovun 
Moskvadakı mövqeyi sarsılmaz sayılırdı, amma heç də belə olmadı. 
Həmin dövrdə yenidənqurma siyasəti də öz köpüyündə boğuldu, 
Qarbaçov getdikcə nüfuzunu itirirdi. Lakin ibrətamiz və dramatik 
tarix isə qaldı. 

Allah və marixuana

Çoxları yenidənqurma dövründə tədricən Allah, din barədə müza-
kirələrin başladığını xatırlayar. On illiklərlə xor baxılan və demək 
olar ki, qadağan olunmuş mövzu tamamilə leqal oldu, ziyalılar arasın-
da dəbə mindi. Allah barədə fikir söyləmək, ateizmə son qoymağın 
zəruri olduğunu demək tədricən mədəniyyətli olmağın göstəricis-
inə çevrildi. Amma dəbdən əlavə düşüncənin yenidən qurulmasına 
daxili tələbat, ruh yüksəkliyi üçün buna həqiqi ehtiyac vardı. Çingiz 
Aytmatovun yaradıcılığı bunun bariz nümunəsidir. “Gün var əsrə 
bərabər” romanında çox maraqlı epizod var, sovet ateist təbliğatında 
tərbiyə olunmuş sadə fəhlə, Yedigey Boranlı dostu Qazaqapı torpağa 
tapşırır. 

 «Fikirləşdi ki, buralarda heç kim dua etməyi bacarmır. Bəs dos-
tunu necə dəfn edəcək? Yoxluğa yola salınan adamı hansı sözlərlə 
dəfn etmək lazımdır? “Əlvida, dost, səni xatırlayacağıq”, demək 
lazımdır? Yoxsa nəsə başqa bir səyləmə uydurmaq gərəkdir? Yedi-
gey qismən unudulmuş duaları öz-özünə təkrarlayırdı ki, sözlərin 
ardıcıllığını xatırlasın, Allaha xitab olunan fikir ardıcıllıqlarını 
yaddaşında bərpa eləsin. Çünki ancaq o, yeganə, naməlum və 
gözəgörünməz qüvvə əvvəlin axırla, həyatın ölümlə barışmazlığını 
insan şüurunda barışdırmağa qadir idi.  Yəqin dualar elə bunun üçün 
yaradılıb. Axı səsin də burdan Allaha yetmir soruşasan ki, niyə elə 
yaratmısan ki, yaşamaq və ölmək var. Dünya var olandan insan bu 
cavabsız sualla yaşayır – razılaşmadan barışaraq”.
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Aytmatovun 80-ci illərdə yaratdığı qəhrəmanlar bax bu cür intu-
itiv, həyat yollarında dolaşa- dolaşa Allaha yaxınlaşaraq gizli insan 
ruhunun sirrini dərk etməyə çalışırdılar. 

Eynilə bu mövzu yazıçının yeni apokalipsis tərzində olan romanı 
“Qiyamət”ndə də işıqlandırılır. Amma indi Aytmatov ilk romanın-
da olduğu kimi, eyni fəndlərdən və süjet konstruksiyalarından is-
tifadə edərək pərakəndə, amma qarşılıqlı əlaqədə olan insanların 
dünyasını, dinlər dünyasını, hiss və ehtirasları vahid yaradıcı bax-
ış altında birləşdirməyə, tarixin gizli ritmlərini hiss etməyə  çalışır 
və qarşımızda daha geniş bədii kətan açır. Aytmatovsayağı bə-
dii yaradıcı “qloballaşma” daha aydın görünməyə başlayır. Qırğız 
yazıçısının qolaylandığı ideya çox təsirli alınır. Aytmatov bəşəri 
məsələlər – insan həyatının mənası, allaha inam, xoşbəxtlik ax-
tarışları, tarix və onun kontekstində insan, barədə yüksək səslə 
danışır. “Qiyamət”ində yazıçıya məxsus mənəvi esxatoloqizm 
məqamı daha da güclənir, yenidən insanlığın böhran yaşayacağının 
duyumları, bir çox humanist dəyərlərin, əxlaqın mənəviyyatın qüru-
bu haqqında narahatlıq hiss edilir. Yeni kollaj prinsipi ilə yazılan ro-
man öz süjet quruluşuna görə qəribə, çoxtərəfli və səliqəli alınmışdı, 
bunu rus filoloqu S, Averinsev deyirdi. Tam haqlıdır. Filoloq doğru 
qeyd edir ki, qırğız yazıçının qəzet – jurnal stilistikasına bənzəyən 
əhatəli, çoxtərəfli təsviri – simptomdur, özü də, “cəmiyyətin ümumi 
mədəniyyətini əks etdirən” simptom”. Məşhur tənqidçi və ədəbi-
yyatşünas A.V. Lakşin də öz oxuculuq hislərini “dağdan dərəyə” 
enmək ilə müqayisə edir. O zamanlar bu tənqidlər kəskin səslənmiş-
di və Aytmatov onları çox ağrılı qəbul eləmişdi. Və bu reaksiyanı 
anlamaq olar: çoxtərəflilik stilistikası, kollaj – səhv deyil, romanın 
qurulmasında dərk edilmiş yaradıcılıq prinsipidir. Yazıçı əmindir ki, 
hətta aralarında uzaq məsafə olan nəsnələr də daxilən öz araların-
da bir –birilə bağlıdır. Bu barədə “Literaturnaya qazeta”ya verdiyi 
müsahibədə danışmışdı. Bəzən yazıçının üsluq dəqiqliyini alındıra 
bilməməyi, kompozisiyanın bəzi yerində düz oturmaması isə başqa 
söhbətdir. Odur ki, tənqidlərin iddiasını anlamaq olar. Əgər “Gün var 
əsrə bərabər” avrasiya ekzistensializminin şah əsəridirsə, “Qiyamət” 
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Aytmatovun yaradıcılığında yeni dönüş nöqtəsi oldu. Zaman göstər-
di ki, əsər postsovet dövrü ədəbiyyatının yeniliklərinin müjdəçisi 
oldu. Bu təzahür üslubların və janrların, ideya və bədii yanaşmaların 
qarışığı, əvvəllər mövcud olanlardan radikal gediş və eyni zaman-
da keçmişin ən yaxşı ənənələrinə qayıdış oldu.  Roman qarşımız-
da sanki sınıq şüşələrdən düzəldilmiş “sınmış vitrin” kimi dayanır. 
Bunu daha qabarıq üzə çıxaran,  Qriqoriy Baklanovun “klassika” 
adını verdiyi,  romana əlavə edilən qurd Taşçaynar və dişi canavar 
Akbar haqqında novelladır. Ola bilər ki, heç yazıçı özü xüsusi səy 
göstərmədən postmodernist mətn yazır. 

Biz 80 – 90-cı illərin postmodernizmi dedikdə nəyi nəzərdə tu-
turuq?

İki cümləylə bunu ifadə etmək çətindir, amma bir şey aydındır: 
bu yeniliyin  kökləri mədəniyyətdə bir çox dəyərlərin təkrar qi-
ymətləndirilməsi başlanan zaman, böhran, keçid dövrünə, dünyanın 
çoxsaylı problemlərinin  və yeni çağırışlarının vəhdətdə olduğu hissi 
yarandığı vaxta təsadüf edir. Sosrealist ifadə tərzi ənənlərinə – bir çox 
hallarda cəmiyyətin mədəni əlaqələr prinsipi ilə -- modernist estetika; 
sürrealist fəndlər və üslublar folklor motivləri ilə, realizm isə fantas-
maqoriya ilə sıx qonşuluq edirdi. Qırğız şifahi xalq yaradıcılığından, 
dünya mifologiyasından götürülən ibrətamiz hekayələr və miflər 80 
– 90- cı illərin yenidənqurma atmosferinə böyük ümidlər, həmçinin, 
təlaşlar, getdikcə daha çox hiss olunan sosial uyğunsuzluğu  həkk 
etməyə iddialı idilər. Azadlığın sevinci, hətta  kainatın xaosunda 
“sərhədsiz sərbəstlik” hissi, eyni zamanda bu hərc-mərcliyi hansı-
sa yolla nizama salmaq cəhdi – “Qiyamət” bax bunlardır. Qırğız 
ədəbiyyatı bir kənara, bütün sovet bədii yaradıcılığında bu romanda 
olduğu kimi hər şeyin qarışdığının bu qədər nəzərə çarpan və nü-
mayişkarənə ifadə edən əsəsri tapmaq çətin olardı.  Romanın zaman 
və məkan diapazonu çox genişdir – İsadan Ponti Pilata, Kallistra-
tovdan Bostona. Üslubdakı fərqlilik həlak olmuş əsgərlər haqqında 
gürcü ibrətamiz hekayələrindən adıçəkilən Akbar və Taşçaynarın 
əhvalatına qədər dəyişir. Məsih və Dəccal, dünyanın sivil, mədəni 
və dini parçalanmalarının öhdəsindən gəlmək cəhdi, vahid ruhani 
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kökün axtarışı, panteizm anlayışının təsviri, insanın ilahi başlanğıcın 
əksi kimi təqdim etmə, bunun bərabərində ümumi faciəvi kontekst, 
Qiyamət günü mövzusu Aytmatovun qeyri – adi, genişmiqyaslı 
düşüncəsindən xəbər verdi . Müəllif əsl imperator yazıçısı, nəhəg 
olanı əhatə etməyi arzulayan,  kosmik ideya və təlaşlara mübtəla biri 
kimi çıxış elədi. Romanda bədii və publisistik başlanğıclar bir-bir-
inə sıx toxunmuşdu. Sonsuz qazax savannalarının həyatının epik 
təsviri, həqiqətən, çox təsirlidir. «Sonsuz», «qədim», «yorulmayan», 
«çərxi-fələk», «əbədi», «ulu»,  «daşqın» sözləri azqala nəqarət kimi 
dəfələrlə təkrarlanır. 

“İnsanlar Moyukum savannalarında sayqak ovlayırdılar. Həmən 
o gidi dünyada, bu yerlərdən çox-çox uzaq olan Moyukum deyilən 
yerdə ömür-gün ov içində axıb gedirdi. Ucsuz – bucaqsız Moyunkum 
çöllərində sayı bilinməz sayqak sürülərini qov ki, qovasan, ovla nə 
qədər ovlayasan;

Yalnız istiyə tablı saksaul bitirən bu çöllərdə çox ulu zamanlardan 
qoşa dırnağın bir cürə növü var – qəzzal-sayqaklar məskən salıb. 
Sayqakların donqar burunları, boruya bənzər enli burun-pərələri 
var, qaçanda ciyərləri körük kimi işləyir, – elə bil balina okean ax-
arını bığından keçirir, – həmən o sayqakların hünəri çatar ki, gün 
çıxandan gün batanacan, birnəfəsə naxırnan qaçalar, canavarlar 
da qarabaqara onların ardınca; elə ki, canavar naxırın qoparağını 
götürdü, sayqaklar da yerindən götürülürlər və bir də gördün 
ürküdülən sürü yaxındakı ikinci sürünü, sonra üçüncüsünü yerindən 
dəbərtdi, qaçanların rastına çıxan irili-xırdalı bütün sürülər də 
qaçaqova qoşulur, dərətəpə, düz, qumsal fərqi yoxdur, Moyunkum 
varkən, çapaçap, elə bil sel-sudu axıb gedir, hər şeyi qabağına qatıb 
aparır, zərbdən çöl-bayır titrəyir, torpaq ayaq altdan qaçır, yer-göy 
uğuldayır, sanki yayın cırhacırında şiləvaran dolu yağır, havadan 
hərəkətin qasırğa nəfəsi asılıb qalır, dırnaq altdan qalxan çaxmaq 
tozuna qığılcım, naxırın qan-tər iyi, sərsəm ölüm-dirim yarışının 
qoxusu qarışır: canavarlar bu qaçaqovda yerbəyer olub böyürdən, 
ya da ki, dabanbasma gedir, sayqakları bölükləyib qurd bərələrinə 
yönəltməyə çalışır, hancarı ki, saksaulların arasındakı pusqularda 
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dişdən pərgar canavarlar himə bənddi, dayanıb gözlüyürlər, qəfildən 
heyvanın kürəyinə sıçrayıb yerə yıxır, yumbalana-yumbalana hülqu-
munu dağıdır, qanını tökəndən sonra, o birisinin dalıyca cumarlar; 
ancaq çox vaxt sayqaklar da duyuq düşüb qurd bərələrindən yan 
keçərdi, bu minvalla ölüm-dirim savaşı, dövrə təzədən başlayar, 
basqının hikkəsi, sürəti artar, qovanlar-qovulanlar amansız varlığın 
bir həlqəsinə dönərdi – elə bil son nəfəsləriydi, can çəkişirdilər, dam-
arlarındakı qansa od tutub alışıb-yanırdı. Hər iki tərəfi – qaçanları, 
yəni qurtulub sağ qalmaq

istəyənləri də, qovanları da təkcə Allah-təalanın özü dayandıra 
bilərdi, handa ki, bu başını dolandırmaq istəyən məxluqların 
ölüm-dirim məsələsiydi, dünyaya başlı-başını saxlasın qovğası üçün 
gəlməyənlərin bu quduz qaçaqova tabı çatmırdı – həmən canavar-
lar heydən düşür, qasırğa kimi uzaqlaşıb gedən qiyamətin ərşə qa-
ldırdığı tozanağın içində ya bağırları çatlayır, ya da sağ qalanlar 
baş götürüb bu yerlərdən uzaqlaşır, canlarını qaçıb qurtarmağı belə 
özünə ar bilən fağır qoyun sürülərinə tamah salırdı, gəl ki, bunun da 
öz xatası vardı, – özü də xatalar xatası, – qoyunların tanrısımı, kölə-
simi olan adamlar sürülərə qoruqçuydu; adam olan kəslər yaşayır – 
dövran sürür, özgələrinə bircə tikə qıymırdı – xüsusən o məxluqlara 
ki, insan bəndəsinin onlardan bir keçəcəyi yoxuydu, – azadlıq, 
asudəlik əzəl gündən həmən məxluqların qismətinə düşmüşdü”1.

Daha bir növ Folnerin “Səs – küy və qəzəb”ini  xatırladan. ayt-
matovsayağı üslub belədir. Onun dünyanı belə sonsuz və durmaz, 
eklektik cəhətdən çoxqatlı, hədsiz rəngarəng və ziddiyətli, amma 
bütün bunlara baxmayaraq, humanist mahiyyətində vahid olan yer 
kimi görürdü. 

Romanın daxili ritmi də qəribədir – gah  fəlsəfi müşahidəli, gah 
burulğanvari, gah da Aytmatovun ilk yaradıcılıq illərindəki kimi zərif 
romantik. Və bu dünyanın məhkumluq, fatalizm, ədəbi çənbər, xaos 
və sonsuz hərəkətlilik   damğası var.  Amma bəlkə elə həyatın məğzi 
və gözəlliyi elə bunlardadır? “Qiyamət”in bədii məqntiqinə görə 

1 Aytmatov Ç. Gün var əsrə bərabər. Qiyamər. Dəniz kənarında qaçan alabaş. – 
Fr. Qırğızıstan. 1988. Səh 290-291



126

belə deyil. Əsərin yaradıcı harmoniya və həyatı təsdiq edən nizam, 
humanist əsasların aydın olmağını istəyir. Lakin dünya bunlardan 
məhrumdur, kainatın kədəri və dünyanı dərketmədə faciə də ona görə 
yaranır. Sonuncu, ölümündən əvvəl yazdığı “Gün var əsrə bərabər” 
romanında bu hiss daha da kəskinləşir. Sanki itirilmiş xəyalların və 
sınmış ümidlərin dəfni, Prutsayağı keçib gedən zamanın axtarışı idi. 
Amma bu barədə daha sonra söhbət açacağıq. 

Daha çox qırğız yoxsa rus? Aytmatovun bilinqvizmi barədə

Kentavr, düşünən sfinks, bilinqvist yazıçı, söz ustadı, ikili 
düşüncəyə sahib sənətkar... Bunlar Aytmatov haqqındadır. Rus tən-
qidçisi L.Anniskiy Aytmatova həst elədiyi məqaləsini belə adlandırıb 
“Kentavrın çapması”. 

Unikal qırğız yazıçısının xalis milli sənətkar obrazı belə forma-
laşmışdı, öz yaradıcılığına rusca başlamış, daha sonra (“Qəzetçik 
Dzyuo”, 1952), qırğız dilində “Əlvida, Gülsarı!”nı (1967) yazmış 
və bundan sonra əsərlərini sırf rus dilində yaratmışdır. Beləliklə, 
Çingiz Aytmatov eyni dərəcədə həm qısa zaman ərzində formalaşan 
və inkişaf edən qırğız ədəbiyyatına, həm də zəngin  çoxəsrlik este-
tik ənənələrə malik, rəngarəng üslub palitrası olan rus ədəbiyyatı-
na aiddir. Bu yazıçılıq istedadının “kentavrizm”i bir növ taleyin 
yazısı idi, Aytmatov uşaqlıqdan daim bu  iki mədəniyyətin və di-
lin qovşağında olub. Hələ uşaqlığından rusca danışmağa başlayır, 
xatirimizdədir ki, məktəb illərinin bir hissəsi Moskvada keçib. Son-
ra taleyi onu əsl qırğız xalq danışığı olan  ucqarlara gətirib. Elə o 
illərdə “Manas”la tanış oldu. İllər sonra Aytmatov ya özü, ya da 
təcrübəli rus tərcüməçiləri ilə eposu rus dilinə çevirdi. Amma onun 
rus dilinə tam keçidi “Əlvida, Gülsarı!”dan sonra başladı. Ondan 
sonra bir neçə dəfə qırğız dilində balaca hekayələr və məqalələri də 
oldu. “Cəmilə”nin müəllifinin rus dilinin yalnız Qırğızıstanda deyil, 
çoxmillətli Sovet İttifaqı məkanında rus dilinin populyarlaşmasında 
verdiyi tövhəni qiymətləndirmək çətindir. Onun rus dilində yazmağı 
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və bu həddə ustalığı, dünya miqyasında tanınmağı, artıq özü özünə 
dilin öyrənilməsinə çağırış oldu. Bu çağırış eşidilmişdi – qırğızlar 
kütləvi şəkildə rus dilini mənimsəyir, yalnız ünsiyyətdə deyil, Puş-
kini, Tolstoyu, Çexovu, Qorkini və həm də qərb ədəbiyyatını da bu 
dildə oxuyurdular. Ölkədə ümumən təhsil səviyyəsi  artdı, mənə-
di proseslərdə yüksək dinamika müşayət olundu. Amma istənilən 
medalın iki üzü olur.  50- 70-ci illərdə Toxtagül və Arstanbəyin, 
Sadıqbəy və Osmanovun dili, istər –istəməz kölgədə qaldı. Ümumi 
ruslaşdırma dilin gələcəyinə milli mədəni irsin qorunmasına şübhə 
doğururdu. Yaxın gələcəkdə onun çıxışları – o cümlədən, “Manas” 
diskusiyasının ətrafında gedən müzakirələr – doğma Qırğızıstandan 
uzaqda olan şəhər və obalarda əks –səda doğuracaqdı. Digər tərəf-
dən, sovet təbliğat maşını var gücü ilə  zorakı ruslaşdırmayla müba-
rizənin qarşısını almağa çalışarkən, nəticədə ona əks olan cərəyanlar 
yaranır, yerliçilik məsələləri kök salır və öz adı ilə desək millətçilik 
baş qaldırırdı. Demək olar ki, bifurkasiya adlanan bu çətin  pros-
eslər müəyyən  sovet respublikalarının suverenləşməsinin psixoloji 
ideyasının təməlini qoydu və nəticədə 1991-ci ildə SSRİ-nin dağıl-
mağına səbəb oldu. 

İndi suveren Qırğızıstanda dil siyasəti barədə mübahisələr səngi-
mir, amma çoxları çox gözəl başa düşür ki, məhz ikidillilik (qırğız 
– rus) və mədəni hərtərəflilik ‐ dahi Aytmatovun bizə miras qoyduğu 
yoldur. Bu artıq bizim tariximiz, tarixi taleyimizdir. Bu bizi bu günə 
gətirən yoldur. Məhz o günə ki, bizim milli dirçəlişimizin, mədəni 
mənəvi intibah dövrü sayılır.  

Müəllifin ana südündən canına axan qırğız dili mükəmməl, üslu-
bu isə təmiz, dəqiq və oturuşmuş idi. Aytmatovun hakim olduğu çe-
vik, təmiz, koloritli rus dili isə ayrıca, xüsusi bir mövzudur. Etiraf 
edilməlidir ki, məhz bu dildə yazmaq ona dünya şöhrəti gətridi və 
yaradıcı kimliyinin qurulmağına vəsitəçi oldu. Rus dili olmasaydı 
Aytmatovun yazıçılıq taleyinin necə yönələcəyi müəammalı məqa-
mdır. Məktəbdə öyrəndiyi rus dilinə görə beş yaşında qazandığı ilk 
“qonorar”ı barədə yazıçı böyük qürur və məmnunluqla danışırdı. 
Hadisə belə olub: aulda kolxoz atı ölür, səbəbini öyrənmək üçün 
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rayon mərkəzindən baytar gəlir. Gəl gör ki, o, qırğız dilində nə an-
layır, nə də danışa bilir. Kəndçilər də rus dilində kəlmə kəsə bilm-
ir. Köməyə balaca Çingiz cağrılır. “Mən utanıb, əllərindən sıyrılıb 
nənəmin yanına, yurda qaçdım. Dalımca da öldürücü maraqla bütün 
dostlarım. Bir müddət sonra həmin adam gəlib məni evdəkilərə 
şikayət etdi. Həmişə mülayim olan nənəm bu dəfə mənə acıqlandı.

Sən niyə gəlməylə danışmaq istəmirsən, axı böyüklər səndən xa-
hiş edir, məgər sən rus dilini bilmirsən?

Mən susurdum. Yurdun dalında uşaqlar gizlənib, tamaşa edirdilər 
ki, görəsən nə olacaq. 

Sən rus dilində danışmaqdan utanırsan, ya öz ana dilindən? Bütün 
dilləri allah verib, getdik. – Əlimdən tutub məni apardı. Uşaqlar da 
dalımızca düşdü. 

Gələn qonağın şərəfinə təzə qoyun əti buğlanırdı, camaat 
yığılmışdı. Kımız içirdilər. Gəlmə baytar da ağsaqqallarla oturmuş-
du. Məni görüb gülümsədi, yanına çağırdı:

Gəl, oğlan, gəl bura. Adın nədi?
Mən yavaşca mırıldadım. O məni sığalladı. 
Soruş onlardan at niyə ölüb? – qeyd üçün dəftərçəsini çıxardı. 
Hamı susdu, mən isə elə bil qıfıllandım, sözlər boğazımda ilişdi.  

Nənəm əsəbləşirdi. Onda bizim bir yaşlı qohumumuz məni qucağına 
otuzdurdu. O məni özünə sıxıb qulağıma güvənli və ciddi səslə dedi:

Bu adam sənin atanı tanıyır. Bizdən gedib ona nə deyər, deyər ki, 
qırğızlar oğlunu necə pis böyüdür! – Sonra ucadan elan elədi: – İndi 
danışacaq. Bu adama denən ki, buranın adı Ulu-Sazdır. 

Əmi, – mən ürkək səslə dedim. – Bu yerin adı Ulu-Sazdır, yəni 
zəhərli çəmən. – Nənəmin, baytarın və ətrafdıkıların necə sevindiyini 
görəndə ürəkləndim. Və ömrüm boyu o ilk sinxron tərcümə zamanı 
dediyim cümlələr hər iki dildə sözbəsöz yadımda qaldı. Məlum oldu 
ki, sən demə ayğır otdan zəhərlənib. Baytarın nəyə görə burdakı at-
lar o otdan yemir sualına, yerlilər cavab verdi ki, burdakı atlar o 
otu tanıdıqları, yeyilməli olmadığını bildikləri üçün ona dəymirlər. 
Beləcə deyilənlərin hamısını tərcümə elədim. Gəlmə məni təriflədi, 



129

ağsaqqallar isti, bir yekə bişmiş, isti, ətirli ət tikəsi verdilər, mən 
yurddan qalib görkəmi ilə çıxdım”1.

Hə, heç şübhəsiz, rus dili Aytmatovun dünya miqyasında tanınmış 
yazıçı olmağınsa körpü oldu. Amma onun yaradıcı kimliyinin ən hey-
rətamiz cəhəti, fikirlərini rusca ifadə etsə də, olduqca milli düşüncə-
li sənətkar olması idi. Bu hal hətta dünya ədəbiyyatında da nadir 
haldır. Aytmatovun həm rus, həm də qırğız mədəniyyətinə eyni səvi-
yyədə aid olma bacarığı onun unikal istedadını vurğulayır. Bir daha 
bizə xatırladır ki, öz yaradıcı yüksəlişi və hətta dünyadan getməsi ilə 
də o, adı Sovet İttifaqı olan, yetmiş üç il mövcudluğu davam edən 
böyük bir dövlətlə bötüvlükdə bağlı idi. Əsərlərini təkrar- təkrar ox-
uduqda, rus torpaqlarının, Oxot dənizindən Fin körfəzinə, Rus Uzaq 
Şərq balıqçılarından moskvaətrafı Ulduz şəhərinin kosmonovtlarına 
hər şeyin ona nə qədər təsir etdiyini hiss etmək olur. Ona görə də ki-
tablarında rus xalqının nümayəndələrinin, xüsusilə,  rus ziyalılarının 
obrazları çox təbii görünürdü. Tək rusların deyil, rahib Filofey, 
mister Bork, Krılsov, dəmir yolu, okean dalğaları, kosmodrom, at-
lar və dəvələr, çöllər və dağlar, uzaqşərq balıqçıları, Kansadranın 
damğası, dümağ buzlaqlar və İssık – Kul – dünyanın aytmatovsayağı 
kimi  tanınan simvolları, onun məna kodları və bədii semiotikası 
bunlardır. Dil bilgisi həmişə intellektual inkişafa, mədənəiyyətlər 
arasında dialoqa, milli mədəni landşaftın intensiv yeniləməsinə 
səbəb olub.  Doğmalaşan  əcnəbi söz  –  fikirlərin ifadəsi üçün əlavə 
vasitə, resurs, insan zəkasını qidalandıran nəsnə, həmçinin, alterna-
tiv seçim sahəsidir. Ona görə də, desək ki, söz onu istifadə edənlər 
üçün, alpinistlərin dağa təhlükəsiz dırmama alətləri kimidir, yanıl-
marıq. Axı mətnə latın dilinin (məsələn, latınca bir ata sözü) əlavə 
edilməyinin səbəbi, bir çoxları fikirləşdiyi kimi öz zəkasını nümayiş 
eləmək deyil, bu üsulla fikrin tam izahına nail olmaqdır.  Ümumi-
yyətlə, məlumdur ki, sözlərin interferensiyası ədəbiyyatın çiçəklən-
məsinə səbəb olub. Buna nümunə olaraq XIX əsrin ilk yarısında Ru-
siyanı misal göstərmək olar. Tolstoyun da qeyd etdiyi kimi, o dövrdə 

1 Çingiz Aytmatov. Məqalələr, çıxılar, dialoqlar, müsahibələr. M., APN nəşr. 
1988, səh. 24
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bütün savadlı ruslar “fransızca danışır və düşünürdülər”.  Bu isə rus 
mədəniyyətinə ziyan olmadı, əksinə, inkişafına səbəb oldu. Xari-
ci dilin (və ya dillərin) milli ədəbiyyatı və düşüncə tərzini daxilən 
zənginləşdirdiyinə bir çox misallar gətirmək olar. Puşkini diqqətlə 
araşdıranlar qeyd edir ki, Beranjenin və trubadurların dilini bilmək 
onun yaradıcılığına kifayət qədər müsbət təsir göstərib. Turqenyevin 
fransızcanı öz doğma dili kimi bildiyini, Tutçevin yalnız rusca deyil, 
almanca da gözəl şeirlər yazdığını, Lermantov və Tolstoyun da iki 
dil daşıyısı olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Nabokovun nümunə-
si də unikaldır – iki ölkənin ədəbiyyat ustası. Polşalı Jozef Konrad 
XX əsr ingilis ədəbiyyatının klassikinə çevrilib, Sədrəddin Ayni eyni 
səviyyədə həm tacik, həm də özbək ədəbiyyatının incisi sayılır və 
nəhayət, Çingiz Aytmatov qırğız və rus yazıçısı. 

Təxminən bir insan ömrü müddətində əlifbadan dünya ədəbi-
yyatının zirvəsinə qısa müddətdə çatan, keçmiş Sovet İttiqafı 
xalqlarının gənc ədəbiyyatı fenomeni barədə çox danışılıb. Amma 
hələ milli sözün necə “qabardığı”, yeni mənalar qazandığı, sürətlə 
zənginləşdiyi, assosiasiyalı bağlamaları, sıx qarşılıqlı əlaqə prose-
sində “enerji yığmağı” və başqa dillərlə bir-birinə dolanmağı hələ 
ətraflı araşdırılmayıb. Burda söhbət təkcə rus dilinin keçmiş İtiifaqın 
mədəniyyətlər və xalqlar arası körpüsü olmağından getmir. Həm də 
bu dilin və ədəbiyyatın nəhəng daxili gərginlik keçirməyi və “böyük 
paradiqma” adlanan fazaya daxil olmağı nəzərdə tutulur. İndi elə bir 
dövrdə yaşayırıq ki, bir çox şeylər və dəyərlər daimi sınaqlara məruz 
qalır.  Test dövründə yaşayırıq. Bu yoxlama dil və ədəbiyyat üçün 
də vardır. Amma bu şərtlərdə belə qırğızlar öz ikinci dilini qoruyub 
saxlayır (ən azından, saxlamağa cəhd edir). Həyat isə, hər dəfə yeni 
tələblər irəli sürür. Bizim ünsiyyət və məişət dilimizə hər an başqa 
dillərdə olan sözlər daxil olur – biznes, informasiya, elm sahələrinə 
aid terminlər sızır. Buna görə də biz qırğız dilini  zənginləşdirir, onu 
funksional və mədəni cəhətdən gücləndiririk. Bu həm siyasi, həm də 
mənəvi baxımdan çox həssas mövzudur. Bir sözlə, başlıca vəzifəmiz 
ondan ibarətdir ki, yerlibazlığa meyl edib dili inkişafdan saxlmay-
aq, beynəlxalq mədəniyyət sahəsində geriləməyək,  amma bununla 
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bərabər ana dilimizin kasıblamağına və sıxılmağına da icazə ver-
məyək. Bu bizə aytmatovsayağı vəsiyyətdir.  

Çingiz Aytmatov tərəfindən ustalıqla mənimsənilmiş Puşkin və 
Tolstoyun dili, vacib milli intellektual layihəmiz olub və olmalıdır, 
onu qorumalı və yeni forma və məzmunla zənginləşdirməliyik. 
Bununla bərabər, bu sahəni siyasi və geosiyasi amillərdən qorum-
alıyıq. Həmişə yadda saxlamalıyıq: dil xarici amillərin qurbanı ola 
bilər, bu barədə elə Aytmatov dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Bu layihə 
çirkli əllərə düşsə, siyasət alətinə çevrilsə, onu dağılma və tənəzzül 
gözləyir. Bu hal ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin borclu olduğu 
mövcud layihə üçün ən dəhşətli gün olacaq. Amma hələ ki, bunun 
heç bir vaxt baş verməyəcəyinə böyük ümidimiz var.

Onun qadınları

Aymatov həmişə hörmətli, hətta bir qədər nüfuzlu, hislərini biruzə 
verməkdə təmkinli görünürdü. Dolğun bədəni, xoşagəlimli görkəmi 
ilə seçilirdi. Həmişə qalstukda və mükəmməl ütülənmiş köynəkdə 
olardı. Hətta izdihamda da hamıdan seçilərdi: uca boyu, kəskin üz 
cizgiləri, hissiyatlı dodaqları və iri ağıllı gözləri ilə. Möhkəm və 
gözəl dişlər var idi, ömrünün sonuna qədər də elə qaldılar. Yaşlandıq-
ca üzünə nur gəldi. Ondan inanılmaz möhtəşəm bir insanlıq aurası 
gəlirdi. Kreslosunda dirsəklənib ona xas düşünən adam obrazında  
oturanda isə Turgenyevin Bujival və Polina Viadro dövrünə nə qədər 
bəzədiyinə heyrət edərdim. Qüsursuz ədaları, təmkinliliyi və xarici 
quruluşundakı sərtliyin altında çoxlarının istismar etdiyi mehriban, 
yumşaq, xoşxasiyyət biri var idi. Və çoxlarının heç düşünmədiyi 
ehtiraslı bir tərəfi də var idi. 

Bir müddətə qədər Çingiz Aytmatov öz ürək məsələləri, taleyin 
onunla rastlaşdırdığı qadınlar barədə danışmırdı.  Ancaq 2000-ci 
illərin əvvəlində, artıq əfsanəvi ilahəsi Bübüsayra Bəyşənəliyeva, 
nə ilk həyat yoldaşı Kərəz Şamşibayeva, nə də Tattıbülbül Tursun-
bayeva həyatda olmayanda, məşhur qazax şairi və publisisti Mux-
tar Şahanovla söhbətində şəxsi həyatına örtdüyü pərdəni bir azca 
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araladı. Elə onda məlum oldu ki, sən demə Çingiz Törökuloğlu 
üçün insanlığın ən vacib meyarı sevmək bacarığı imiş. Bu nəsnəni o 
məhrəm bildiyi üçün sevgidə yeniyetmə olmağı, gənc bir oğlan kimi 
saf niyyət və təmiz ürəklə aşiq olmaq bacarığını ömrünün sonuna 
qədər dəyişməz olaraq saxladı. Ya da deyək ki, turgenyevsayağı 
ruha malik olan romantik insan obrazını həyatı boyu qorudu. “Mən 
minlərlə dəfə taleyimə mənimlə rastlaşdırdığı qadınlara görə min-
nətdaram. Onların hər biri mənim ilham pərilərim idi və ömrümün 
ən səmərəli illərini, şöhrətin və uğurun ən yüksək həddində olmaq  
səadətini onlara borcluyam” – xatırlayırdı. Hərçənd, müəllifin özü 
ilk sevgi hekayələri barədə xatirələr yazmayıb, ancaq ehtimal etmək 
olar ki, sevgilisinə inisialları tikilmiş yaylıq bağışlayan Mirzəgül-
biyçeyin əhvalatı bioqrofiqdir. Cavanlığında tez-tez aşiq olan bir 
təbiətə malik olmağını özü də etiraf edir: “Mənim də xatırlayanda 
qüssə gətirən unudulmaz xatirələrim olub. Nə gizlədim, tələbə vax-
tları əyləncə məkanlarında, rəqs meydançalarında çox qızlarla tanış 
olurdum. Yuxusuz gecələrimdə onlara ən təsirli sözlər seçib mək-
tublar yazır, cavabında qalın məktublar alırdım. O qədər venzelli, 
sevgiylə naxış vurulmuş müxtəlif rəngli yaylıq hədiyyə almışam ki. 
Amma bütün o hislər tez alışdığı kimi, tez də sönürdü. O kəpənək 
kimi güldən –gülə qonma çağları idi. Onlar qəlbdə iz qoymurdu-
lar”. Əlavə olaraq, “əsl eşq isə – əzablı işdir” – deyir. Bu sözlərin 
də arxasında yaşanmış həyat dayanır.  Belə heç cür keçməyən 
bağlılıqlardan, gənc, yaralı və həssas ruhuna ağrılı izlər qoyanlar-
dan biri, məşhur əsərinin baş qəhrəmanını adlandırdığı Cəmilə adlı 
cavan bir xanım olub. Maraqlıdır ki, Çingiz Aytmatov Muxar Şa-
hanovla söhbətlərində həyatının bu maraqlı epizodu barədə heç nə 
deməyib, sadəcə ötəri olaraq bir dəfə adını çəkib. Hərçənd, o hal 
gəncliyin heyranlığı, kəskin işıq saçma, hislərin oyanışı, hər yerdən 
üstünə axan ətirlər – hər şey onun içindəki şairi oyatdı. Anlamaq 
olar. Cəmilə müharibədə olan qohumun arvadı idi. Üstəlik, o hislər 
həssas şəhvət idi, yoxsa böyük bacıya balaca qardaşın olan sevgisi 
– bu suala kim cavab verə bilər ki? Həm də cavab məgər vacibdir 
ki? Əsas olan – bu romantik hekayənin dünyaya F. Mendelsonun 
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Şekspirin eyniadlı “Yay gecəsində yuxusu”ndan təsirlənərək yarat-
dığı pastoral serenada ruhunda  şedevr bağışlamağıdır. Deyilənə 
görə, Aytmatov cəmi üç dəfə insanlar içində hislərini biruzə verib. 
Sevimli qadınları –  əziz anası və mehriban mələyi Nahimə, Bibis-
ara Bəyşənəliyeva və nəhayət, ilk həyat yoldaşı, iki övladının anası, 
çətin günlərdə ömür yoldaşı olan Kərəz Şəmşibəyeva. Cavan Ayta-
matovun gələcək həyat yoldaşına eşq elan eləməyinin əfsanəsi var. 
Hadisə tələbəlik illərində, kitabxanada baş verib. Çingiz hələ heç 
kimin tanımadığı, zootexnik olmağa hazırlaşan Kənd Təsərrüfatı in-
stitutunun adi tələbəsi, o isə həkim terapevtlikdə təhsil olan gənc qız 
imiş. Qız bu təsadüfi tanışlığa elə də böyük əhəmiyyət verməsə də, o, 
mehriban, zərif cizgilərdə nəsə qəribə bir doğmalıq hiss edir. İkinci 
dəfə yenidən həmin qızı kitabxanada görəndə Çingiz ona yaxınlaşır 
və deyir:

“Kerez, belə diqqətlə oxuduğun nədir?”
Qız cavabında:
“İmtahana hazırlaşıram da...”
Çingiz bir az da cəsarət toplayır:
“Yanında otura bilərəm və...?”
Kərəz etinasızlıqla başını yelləyir: yəni ki, otur da harda istəy-

irsən, özü də artıq sualı verəndə, cavab gəlməmiş stulu yaxına çəkib-
miş.

“Kərərz kitabı birlikdə oxuyaq bəlkə?”
“Necə yəni?”
Bu yerdə etiraf səslənir:
“Hə, birlikdə oxuyaq. Mən çoxdandı sənə demək istəyirəm, gəl, 

həyat kitabını birlikdə və həmişəlik bir yerdə oxuyaq...”
Kitabxana zalında baş verənlər bu hissəyə qədər danışılır, amma 

o hadisədən bir müddət sonra gənc tələbələrin ailə qurduğu məlum-
dur.  Onlar iyirmi il xoşbəxt, mehriban ömür sürürlər. Bu illər ər-
zində Çingizin həyatında ağlagəlməz şeylər baş verdi: heç kimin 
tanımadığı zootexnik – tələbədən o, bir nömrəli ulduza çevrildi, 
varlandı, rifah həyat başladı, saysız-hesabsız dost – tanışlar peyda 
oldu. Eyni zamanda da çoxsaylı qadınlar.Amma yazıçının ürəyində 
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həmişə Kərəzin qarşısında bir günahkarlıq hissi duyurdu, çünki 
məşhurluğunun və nüfuzunun ən yüksək zirvəsində onu tərk edib 
başqa bir qadına getdi. Elə həmin əfsanənin sonu barədə də danışrlar 
ki, gedəndə evi, qazancı, hər şeyi arvadına qoyur, ondan dəfələrlə 
bağışlanmağını istəyir və hətta qarşısında diz çökür. 

Aytmatov uzun illər yeniyetməliyində, müharibə illərində aşiq 
olduğu Beatriçeni axtarıb. Və deyəsən tapıb. Əvvəlcə onun adı Bübü-
sayra Beyşənəliyeva idi, görkəmli qırğız balerinası. Sonra qollarında 
dünyasını dəyişdiyi Məryəm Aytmatova.  Hər ikisi Cəmiləyə bənzəy-
irdi: qırğız madonnaları, kitablarında vəsf etdiyi canlı Cəmilələr. 

Aytmatovun qadınlarının bənzərliyini görmək elə də çətin dey-
il. Onlar tərzləri,  görünüşləri ilə S.A.Çuykovun məşhur “Sovet 
Qırğızıstanının qızı”nı – qırğız qadın gözəlliyinin təcəssümünü 
xatırladırlar. Cəmilə. Tolqanay, Altınay, Zərifə, hətta son “Dağlar 
düşəndə” romanındakı Aydan da fərqli talelər yaşasalar da, müxtəlif 
təbiətlərə malik olsalar da, zahirən bir- birilərinə bənzəyirlər. 

Yadıma gəlir ki, mən 1985- ci ildə yazarın son ilahm pərisi 
Məryəm Urmat qızı ilə görüşəndə, mənə çox tanış gəldi. Hərçənd, bu 
ola bilməzdi. Ancaq zaman keçəndən sonra anladım ki, bu mehrib-
an, həqiqətən, çox gözəl qadın Cəmiləyə çox oxşayır. Məlumdur ki, 
Aytmatovun  məşhur və çox gözəl aktrisa Tatlıbülbül Tursunbəyova 
ilə qısa, qığılcım ömürlü sevgi hekayəsi olub. Bu barədə çox ötəri və 
qısa olaraq Muxtar Şahanovla söhbətində ilk və son dəfə Aytmatov 
özü deyir: “Tatlıbülbülə gəlincə, o mənim ürəyimdə həmişə hörmətli 
yer tutub. O, qırğız teatr səhnəsini zənginləşdirmək üçün doğulmuş-
du və qeyri-adi şəxsiyyət idi”1.

Şübhəsiz ki, yazıçı aktrisanın istedadını yüksək dəyərləndirirdi, 
onun ilahi gözəlliyinə heyran idi, amma onlar arasındakı münasibət 
sevgiyə çevrilmədi. Çevrilə də bilməzdi. Çünki bu tanışlıq Bübü-
sayranın ölümündən az sonra olmuşdu. 

Bu özünün etiraf etdiyi, “Bübüsayradan sonra ruhunda boşalmış 
yeri heç nə ilə doldura bilmirdim” dövrü idi. Hətta gözəllər gözəli 

1 ÇingizAytmatov. Muxtar Şahanov.  Ovçunun uçurumda ağlamağı ( Əsrin 
sonunda etirafı)Аlma Ata, 1996, s. 341
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Tatlıbülbül də bunu da bacarmadı. Yerli məşhurlar, məmur oğulları 
dəstəylə onun dalıca gəzsələr də Çingizlə məcəradan sonra qadının 
həyatı dağılmağa başladı. O, içkiyə qurşandı və tezliklə dünyasını 
dəyişdi.

Bübüsayradan sonra yazıçının ürəyindəki boşluq uzun müddət 
onu təqib elədi. Özünə yer tapa bilmir, daim nəsə rahatlıq axtarırdı. 
Bəzən o Qaranərəyə, dirəyə bağlanmış bədbəxt və dustaq erkək 
dəvəyə bənzəyrdi. Xoşbəxtlikdən, ömrünün məhz bu dönəmində 
sonuncu ilham pərisi – Məryəmə rast gəldi.

“Zamanla qəlb ağrıları dindi, ömür axarına düşdü. Məryəmlə 
iki ümidimiz, iki dayağımız var – qızımız Şirin və oğlumuz Eldar. 
Yoldaşımla ümid edirik ki, hansı peşəni seçməklərindən asılı olma-
yaraq, onlar ləyaqətli insan olacaqlar”. 

Bübüsayra və Çingiz: İki ulduzun birləşməsi

Çingiz Aytmatov 1973-cü ildə sağalmaz xəstəlikdən dünyasını 
dəyişən Bübüsayra Beyşənəliyevaya olan heyrətamiz və eyni zaman-
da faciəvi sevgi hekayəsinin ürəyində necə sağalmaz yaraya çevr-
ilməyi barədə Muxtar Şahanovla “Ovçunun uçurumda ağlamağı” 
adlı dialoqlar kitabında ətraflı yazıb. “Hərənin öz qisməti var – son-
suz, qəliz bir sirr. Ömür yolunda hərə taleyin ona rəva bildiyi  kişi 
ya qadın ilə rastlaşır. Qarşılaşdıqdan sonra onlar xoşbəxtliyi bir-
likdə axtarır. Mən də istisna deyiləm... Mənim də taleyimdə bütün 
varlığıma sahib olan Sevgi ilə xoşbəxt, unudulmaz görüşüm olub! 
Biz bir – birimizi axtarmırdıq. Hər şey anidən oldu. Bu gözlənilməz 
görüş mənə taleyin ən dəyərli hədiyyəsi oldu. Mənim ömrümə nur 
saçan, qırğız mədəniyyətinin ulduzu, məşhur balerina Bübüsayra 
Beyşənəliyeva. O doğma obraz bu günə qədər mənim yuxularıma 
gəlir, qəlbimi əsdirir və ruhumu pərvazlandıraraq keçmişə qaytarır...

50 – ci illərin sonu idi. Mən Moskvada Ədəbiyyat institutunu 
bitirdim, əsərlərim mərkəzi qəzetlərdə dərc olunmağa başladı, 
haqqımda danışmağa başladılar. Bu ərəfədə Baltik donanmasında 
qırğız uşaqlarına kömək üçün nümayəndə heyəti yaradılırdı. Məni o 
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zaman Frunze şəhər partiyasının birinci katibi Turdakun Usubaliyev 
dəvət etdi və nümayəndə heyəti ilə Leninqarada uçmağı təklif elədi. 
Qırğız opera və balet teatrı o günlərdə Leninqradda idi, “Lenfilm” 
studiyasında “Şolpon” baletli filmin çəkilişləri gedirdi. Elə orada baş 
rol oyunçusu Bübüsayra  ilə tanış oldum. Sonralar anladım – bu ta-
leyin qisməti imiş. Mən iki – üç matrosun müşayəti ilə katerdə “Av-
rora” kreyserinə yaxınlaşında, göyərtədə bizim nümayəndə heyəti 
dayanmışdı. Onların arasında nurlu çöhrəsi, sevinclə parlayan 
gözləri olan Bübüsayra da dayanmışdı. Onun şax qamətini və tünd 
saçlarını dəniz mehi nəvazişlə sığallayırdı. O gülümsəyərək bizə əl 
yellədi. Biz bir-birimiz haqqında eşitmişdik, amma şəxsən tanış dey-
ildik. Biz elə tez bir-birimizə yaxın, doğma olduq ki. Bunu sözlə ifadə 
etmək mümkün deyil. Desəm ki, bizim hislərimiz bir anda odlandı və 
sonra sönməyən alova döndü, yəqin inanmazsan. Daha əvvəl rast-
laşmadığımıza heyrət edirdik. Ətrafdakı insanlar, quşalrın nəğməsi, 
ağacların xışıltısı, dalğaların səsi – hər şey fərqli və tamam başqa 
cür olmuşdu. Dünya tanınmaz hala düşmüşdü – daha rəngli, daha 
gözəl... Biz saatlarca, bəlkə anlar, bəlkə də əsrlər boyu yorulmadan 
Nevanın sahili  boyunca, Leninqrad gecələrində xoşbəxt gəzir, söh-
bət edirdik. Bütün əvvəlki həyatım elə bil ikinci plana keçmişdi. 
Dünyada bir o, bir də mən vardım. O və mən... Bir neçə gün keçdi, 
nümayəndə heyəti Qırğızıstana qayıtdı. Mən əzab çəkirdim, ürəy-
imin yarısını Neva sahilində qoyub qayıtmağa nə gücüm vardı, nə 
istəyim. Nəhayət, Moskvada işlərim olduğunu bəhanə edib, Lenin-
qradda qaldım. İki – üç gün sonra paytaxta yola düşdüm. Bübüsayra 
da ardımca ora gəldi. Yalnız bir gün bir gecə “Moskva” otelində 
gecələdik. Amma o mənəvi ünsiyyət anları unudulmaz idi. Sonra 
mən Bübüsayranı Leninqrada kimi elektrik qatarı ilə yolda saldım. 
O isə, məni geri, Moskvaya yola salmağa can atırdı, mən zorla onu 
fikrindən daşındırdım. O gündən Bübüsayra dünyasını dəyişən günə 
qədər on dörd il ərzində mənim üəyimdə odlanan alov bir gün belə 
sönmədi. Əlbəttə, bu illər ərzində bitmək bilməyən dedi –qodular 
bizə çox narahatlıq verirdi... 
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Bübüsayra Leninqradda təhsil almışdı, teatr, kino və ədəbiyyatı 
yaxşı bilirdi. Onun incəsənətlə bağlı dəyərləndirmələri çix dərin və 
orijinal idi. Bu heyrətəmiz dərəcədə istedadlı və möhtəşəm gözəlliyi 
olan qadının mənim həyatıma və yaradıcılığıma təsirini sözlə ifadə 
etmək mümkün deyil. Kimdəsə “Min bir gecə” nağıllarıdakı kimi  
bir-birinə aşiq iki nəfərin həyatlarını niyə birləşdirmədi, sualı yara-
na bilər. Mən bu barədə söhbət açanda, Bübüsayra həmişə söhbəti 
dəyişir, xahiş edirdi ki, tələsməyək. Bir müddət sonra bizə Cerjinski 
bulvarında qonşu binalarda ev verildi. İkimiz tək olanda Bübüsayra 
qəmli təbəssümlə dedi:

Açinov (bu xitabı soyad və adımın baş hərflərindən uydurmuşdu), 
mən bilirəm sən nə demək istəyirsən. Deyirlər, bir-birilərini həqiqətən 
sevən insanlar heç vaxt qovuşmur. — bir az susdu. — Bəlkə, belə 
də olmalıdır. Ailə məişəti bizim hislərimizi öldürər. Eşqimizi nigah 
bağlarına niyə dolayaq ki?

Sonralar mən başa düşdüm ki, onun imtinası məni partiya 
“yoldaşları”mın amansız iddihamlarından, ədəbi həmkarların 
tənələrindən qorumaq (özü barədə heç düşünmürdü də) cəhdi 
idi. Yadındandır da, o illərdə boşanma nə demək idi? Onun fəda-
karlığını qəbul etməkdə haqlı idimmi? Bu sual mənə ömrüm boyu 
əzab verəcək”1

Beləliklə, bu sevgi ikimizə də xoşbəxt ünsiyyət və qarşılıqlı tanış-
ma bəxş elədi, amma ailə qismət eləmədi. 

Bübüsayra möhtəşəm qadın idi, istedadlı balerina, şəxsiyyət, 
Qırğızıstanın XX əsrdə vacib fiqurlarından biri, ölkənin pul va-
hidində əksi həkk olunan qadın – onun zəngin  tərcümeyi- halının 
bir neçə ştrixidir. 

Onun sənətdə, səhnədə həmişə bəxti gətirirdi, amma şəxsi həyat-
da yox. İki dəfə ərdə olduğunu, başqa sevgi hekayələri olmağına 
baxmayaraq ailə ocağı təəssüf nəsibi olmadı.  

Onun Çingizlə raslaşdığı zaman hər ikisinin cavan, həm ictimai 
həyatda, həm də yaradıcılıqda uğur qazandıqları çağ idi. Xoşbəxt 

1 Ç.Aytmatov. Muxtar Şahanov.Ovçunun uçurumda ağlamağı( Əsrin sonunda 
etirafı)Аlma Ata,ruan1996,s334-336
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başlasa da, hekayənin sonu faciəvi idi. Bu münasibətin kənar bir 
kənar xətti də var. 

Hələ Aytmatova qədər Bübüsayra ölkədə hamının xəbərdar old-
uğu başqa, dilərə dastan sevgi yaşamışdı və bu görkəmli qadının 
yüksək keyfiyyətlərini üzə çıxarmışdı. 

L’amour a ses plaisirs bien que ses peines ‐sevginin, bu məsələdə 
usta olan fransızlar demiş, səfası qədər cəfası da var. Həqiqətən də, 
bu möhtəşəm qadının və peşəkar həkim, qeyri-adi insan, bir növ 
qırğız Məcnunu sayılan Murtaza Asanovun dramatik sevgisi bu qa-
liyalı müdrik fikri təsdiqləyir. Bu iki aşiqin əhavalatı barədə Mur-
tuzun dostu, həmkarı Təbəzəy Qasımbəyov kitab yazıb.  50-ci illərin 
sonunda Qırğızıstan Tibb Universitinin sadə tələbəsi operaya gedir və 
səhnədə rəqs edən balerinanı ilk gördüyü anda, necə deyərlər, ağlını 
itirir. Amma nə uma bilərdi? – onun kimiləri onlarla, yüzlərlə, bəlkə 
də minlərlə idi. Amma istənilən halda Murtaza nadir istisnalara aid 
olduğu üçün Məcnun adını qazanıb. Onun üçün həyat əhəmiyyətli 
məsələdə nəticəni heç düşünmədən özünü oda atan, külə döndərən, 
əzab çəkən və eyni zamanda bu ağrıdan zövq alan Məcnun. O, Bübü-
sayranın bir tamaşasını da buraxmır, acgözlüklə onun hər hərəkətini, 
üz cizgilərini, bədənini izləyir, sənətkar ustalığının ən incə məqam-
larına heyran olurdu. Məhz onda da anlayır ki, həqiqətən sağalmaz 
xəstəliyə düçar olub – Sevgiyə. Biz qeyd elədik ki, Murtaza çox adi, 
heç bir özəlliyi ilə fərqlənməyən tələbə idi. Əslində, bu heç də belə 
deyil. Əsl qırğız yaraşığına sahib olan bu gəncin həm institutda, həm 
də onun kənarında onu gizli sevən xanımlar var idi. Dostu kitabında 
qeyd edir ki, o, qadın qəlblərinin qənimi, öz əhatəsinin Don Juanı 
olmaq üçün yaranıbmış, həkim peşəsinə isə o istənilən halda heç bir 
əmək sərf etmədən də yiyələnə bilərdi. Yaxşı oxuyan tələbə, müstəqil 
insan, əla yumor hissinə sahib biri, idmanla məşqul olan gənc və s.  
Bübüsayraya olan məhəbbəti onun həyatını alt –üst edir. Elə həmin 
fransızlar demiş, “Qadını sevsən, onun itini də sevərsən”. Bu hal 
Murtuzanın da başına gəlir – o birdən qərar verir ki, balerin ola-
caq. Heç düşünmədən, tibb universitetini atır və opera teatrının balet 
studiyasına qəbul olur. Və oldu, ah eşqin gücü, hər gün məşq zalında 
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haldan düşənə kimi çalışır.  Təbii ki, onda dahi Uran Srabaqışovda 
ya da görkəmli Robert Urazqildeydə olan peşəkar biliklər olmasa da, 
ona diqqət etməyə bilməzdilər. Nəhayət, Beyşənəliyeva, o ərəfədə 
qırğız baletinin rəqibsiz primadonnası da ona nəzər yetirir. Tanış 
olurlar. Və Murtuzanın arzuladığı gün, eşqini etiraf edəcəyi an gəlib 
çatır. Kitabın müəllifi deyir ki, bu etiraf Bübüsayrada elə də böyük 
təəssürat yaratmır. Bübüsayra artıq ilk ailəsi dağılmışdı –Vaqanova 
adına Leninqrad xoreoqrafik peşə məktəbinin 18 yaşlı tələbəsi olan-
da ailə qurduğu istedadlı bəstəkar Əhmət Amanbəyovla ayrılmışdı, 
amma hələ Çingizlə tanış olmamışdı. Bir dəfə əli yanmış Bübüsayra 
kimləsə ciddi münasibət yaşamaq istəmirdi, üstəlik o, artıq qırğız 
səhnəsinin ulduzu, ölkənin fəxri, deputat, lauriat və s. adlarını qa-
zanmışdı. Onun həyatı hamıya maraqlıydı, daha sadəcə özünə aid 
deyildi və bu da ən başlıca əngəl idi. Bir sözlə, xanım etirafı eşidən 
kimi də Murtazaya rədd cavabı verir. Həm də elə aralarında böyük 
bağlılıq yaranmır – adətlər, həyəcanlar, təlaşlar, pıçhapıçlar imkan 
vermir. Kremldə onula rəqs etməyi özünə şərəf bilən Nikita Xruşov, 
İsak Razzakov, Turdakun Usubaliyev və digər bir çox adlı-sanlı 
pərəstişkarları vardı. O vaxt respublikada olan yeganə universitetin 
rektoru Salmoorbek Tabışaliyevin evlənmək təkliflərinə rədd cavabı 
vermişdi. Balerinaya aşiq olanlar sırasında məşhur partiyaçı, siyasi 
xadim, diplomat Salmoorbek Akiyev də varmış. Başqa bir yüksək 
vəzifəli heyranı bir gün Bübüsayradan ayağına geyindiyi ayaqqa-
bısını çıxarıb ona verməyi xahiş edir, içinə konyak töküb birnəfəsə 
içir.

Nəhayət, Biübüsayra söz-söhbətlərdən və tənha qadın obrazın-
dan təngə gəlib, Murtuza kimi ixtisasca həkim, tibb universitetinin 
müəllimi olan çoxdankı heyranlarından biri ilə ailə qurur. Yeni həyat 
yoldaşı yaşca ondan böyük idi, tibb elmləri doktoru dərəcəsi vardı, 
bir sözlə nikah xoş gələcək vəd edirdi. Amma təəssüflər olsun ki, 
zamanla məlum oldu ki, seçdiyi adam içki aludəçisidir və bu da 
ailənin dağılmağına səbəb olur. Təxminən elə o ərəfədə də Bübü-
sayra Çingizlə rastlaşır. Öz təkidlərinin mənasızlığını dərk edən 
Murtaza Asanov baletdən gedir, Bübüsayranın da ona uzun müd-
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dətdir məsləhət gördüyü kimi instituta qayıdır və başqa bir xanımla 
evlənir. 

Zaman keçir. Talesizlikdən, Beyşənəliyeva şöhrətinin zirvəsində 
olanda ciddi xəstəliyə düçar olur – onda vərəm çöpləri aşkarlanır. 
Anlizlər göstərir ki, təcili əməliyyat lazımdır – sağ ağciyərin yuxarı 
hissəsinin rezeksiyası. Balerina Moskvaya yollanır. Və burda zalım 
(bəlkə də lütfkar) tale onu yenidən Ümumittifaq Vərəm Elmi Təd-
qiqatlar İnstitutunda təcrübə keçən Murtaza ilə rastlaşdırır.  Onun 
illərlə sevdiyi qadının yatağının baş ucundan ayrılmadığını, əməli-
yyata hazırlıq zamanı və əsnasında birbaşa iştirak etdiyini deməyə 
yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Ən əsası isə Murtaza donor olur və onun 
qanı yerinə yetməyən arzunun ürəyinə axır. Təbii ki, balerina olan-
lardan çox təsirlənir və bunu göylərin lütfü kimi qəbul edir. İndi 
onlar daim bir yerdə idilər. Bu əsl xoşbəxtlik idi. Bübüsayra ayağa 
qalxanda, Murtaza onu ailəsi, uşaqları ilə tanış edir,  həyat yoldaşını 
və Bübüsayranın xəstəxana otağında tək qoyub çıxır. Əlbəttə ki, heç 
kəs bu iki qadının nə danışdığını bilmir. Bir müddət sonra sağalan 
balerina Frunzeyə qayıdır və bu uzun sürən dram başa çatır. 

Məhz o ərəfədə Murtaza Bübüsayra ilə Çingiz Aytmatov arasın-
da başlayan eşq hekayəsindən xəbər tutur. Yəqin ki, o, qısqanclıq 
hissləri keçirsə də, tezliklə taleyin bu yeni dolanbacını analayışla 
qarşılayır – nəhayət, Bübüsayraya xoşbəxtlik nəsib olacaq. Onlar 
həqiqətən ulduz cütlük idi. Murtazaya isə tale son “vida təbəssümü” 
də bağışlayır. 

 Hadisə bu dəfə də Moskvada, “Ukrayna” otelində baş ver-
ir. Murtaza öz tanışları ilə şam yeməyində ikən, birdən restorana 
qırğız deputatları qrupu daxil olur, Bübüsayra və Çingiz da onların 
arasında. Bübüsayra Murtazanı görür və köhnə dost kimi mehriban-
lıqla onunla görüşüb qucaqlaşır. Bu Çingizin nəzərindən yayınmır, 
digəriləri isə əhəmiyyət vermir, çünki heç biri Murtazanı tanımır və 
onun məşhur balerina ilə münasibətlərini bilmirlər. Murtaza və dost-
ları deputatların masasına şampan yollayırlar. Bir müddətdən son-
ra klassik musiqi, “Qu gölü” əsəri səslənir. Sonradan məlum olur 
ki, bu Murtuzanın Bübüsayranı salamlama üçün gizli sifarişi imiş. 
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Musiqi sədaları altında Murtaza cəsarətini toplayıb, Bübüsayranı 
rəqsə dəvət edir. Bu unudulmaz səhnə – keçmişlə görüş, son rəqs və 
ümumiyyətlə vida idi. Hekayənin çox faciəvi finalı var. Bübüsayra 
gözlənilmədən yenidən bu dəfə sağalmaz xəstəliyə düçar olur.  Bu 
dəfə yanında, məşhur Kremldə  əsl məhəbbəti – Çingiz vardı.

 Aytmatov xatırlayır: Hansısa qastroldan xəstə halda, pis diaqno-
zla – döşündə bədxassəsli şişlə qayıtdı. Onu Kunsev xəstəxanasına 
yerləşdirdilər. İl yarım əziyyət çəkdi. Bunlar barədə danışmaq çətin-
dir. Xəstəxanaya ancaq xüsusi icazəylə girmək olurdu. Bübüsayra 
ilə eyni palatada elə həmin diaqnozla Sovet İttifaqının xalq artisti 
Olqa Androvskaya da yatırdı. Andrey Tvardovskiy də həmin xəstə-
likdə məhz Kunsevdə müalicə olunurdu. İlk povestlərimi  “Noviy 
mir” jurnalında dərc edərək yazıçılıq yolumda mənə ilk xeyir – dua 
verən insan. Hər dəfə xəstəxanada olanda, mütləq ona da dəyird-
im. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq o əriyirdi və tezliklə 
Tvardovskiy vəfat elədi. Bübüsayra da günü –gündən solurdu. Artıq 
yataqdan dura bilmirdi. Mehriban gözlərinin işığı getdikcə azalır, 
zəifləyirdi.Ancaq o anda mən anladım ki, xəstəliyi, həqiqətən sağal-
mazdır və onda yer ayağımın altından qaçdı... Ən balaca hərəkət 
belə ona dəhşətli əzablar verməyə başlayanda, onu Frunzeyə gətird-
ilər. Mə n işdə otura bilmirdim, dayanmadan xəstəxananın ətrafında 
dolaşırdım. O, artıq sayılı günlərinin qaldğını qəbul edəndə, məni 
görən kimi gülümsəməyə, ürək – dirək verməyə çalışırdı. Son an-
larında da mənim qoruyucu mələyim olmağa davam elədi.  1973-cu 
ilin may ayının onunda Bübüsayra dünyasını dəyişdi”. 

Bu möhtəşəm sevgi hekayəsi barədə çox sözlər deyilib, amma 
qeyd eləmək lazımdır ki, eşq ona ancaq kədər və əldə olunmamış 
xoşbəxtlik nəsib elədi. Elə Aytmatov barədə də eyni şeyi demək olar. 
Və mən çox gözəl anlayıram ki, əsərlərindəki Tanabəylə Bibikan, 
Yedigeylə Zərifə, Düşenlə Altınayın bədbəxt sevgilərinin bu qədər 
möhtəşəm qələmə alınmasının səbəbi nədir.

 Frunze opera və balet teatrında Bübüsayranı son mənzilə yola 
salanda yazıçının uşaq kimi hönkürməyinin də səbəbini başa 
düşürəm. Aytmatov üçüb bu əsl faciə idi. O, ümumiyyətlə, yalnı-
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zlıqdan, ümidsizlikdən əsəb pozğunluğu keçirmək üzərə idi. Bəlkə 
də elə “Gün var əsrə bərabər” romanının Yedigey Boranlının sevi-
mli həyat yoldaşının ölümünə yas tutdduğu  səhifələrində, özünün 
həmin ruh halı həkk edilib:

Papaqsız, kürksüz, üzünün dərisi, əlləri od tutub yana-yana qa-
ranlıqda qamçını sürüyə -sürüyə gedirdi. Birdən özündə sonsuz 
halsızlıq və boşluq duydu. O, diziüstdə qarın üstünə çöküb əlləriylə 
başını möhkəm tutub ikiqat əyildi. Küt bir ümidsizliklə hönkürdü. 
Sarı – Özəyin ortasında, tək-tənha, yerə çökmüş halda, qəflətən külə-
yin çöllükdəki hərəkətini hiss elədi, uğultuyla qaldırdığı qasırğanın 
yerdə nə var idisə göyə sovurduğunu gördü, ətrafa səpələnən qarın 
səsini eşitdi. Hər bir qar dənəsi, milyonlarla qar dənələri ilə birlik-
də havaya sürtülməkdən xəzin xışıltı salıb, sanki ona sən bu dərdə 
dözə bilməzsən, sevdiyin qadın, əsl atadan da çox, öz balaların kimi 
bağlandığın uşaqlar olmayandan sonra yaşamağın mənası yoxdur. 
O, elə burdaca ölmək, özünü qarda basdırmaq istəyirdi. 

— Allah yoxdur! O, heç özü də bu həyatın mənasının nədə old-
uğunu bilmir! Başqalarından nə gözləyək onda? Yoxdur, Allah, yox-
dur! – deyə Sarı – Özəyin kimsəsiz gecəsinin tənhalığında öz-özünə 
inamsızlıqla söyləndi. Buna qədər o, belə sözləri dilinə gətirməzdi”1.

İndi isə Çingiz Aytmatovun həyatının sonuna doğru öz möhtəşəm 
məhəbbətini necə xatırladığına baxaq.   

“‐‐Sarsıldım,  ‐ deyir yazıçının müsahibi, – “Ucurumda ağalayan 
ovçu” kitabında sizin Bübüsayra Beyşenəliyeva ilə sevgi hekayənizi 
oxyanda, həqiqətən çox sarsıldım. Necə düşünürsünüz nəyə görə biz 
həyatımızda bütün qəlbimizlə cəmi bir dəfə sevə bilirik? 

— Yəqin, elə bir mənəvi kamilliyə, hissi hikmətə çatdığımız 
üçün. Bu ruhun, özünü dərketmənin ən yüksək zirvəsidir. Həyatın 
məğzini anlamadır. Hə, bu mənim ömrümün  ən möhtəşəm sevgi-
sidir. Unudulmaz. O, zirvə idi... Amma olan oldu, keçdi...”

Amma müsahib israrla mövzunu davam etdirir:
“— Elə olubmu ki, sevgi həyatınızda kəskin dönüşlərə səbəb 

olsun?
1   ÇingizAytmatov. Muxtar Şahanov.  Ovçunun uçurumda ağlamağı ( Əsrin 

sonunda etirafı)Аlma Ata, 1996, s. 337 – 338
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Demək çətindir. Axı, nəzərə alın ki, o mühit (sovet dövrü- məqa-
lənin müəllifi) sevgi təzahürlərini dəstəkləmirdi, mənəvi qığılcımları 
alqışlamırdı. Hər şey partiyanın müəyyən etdiyi sərt çərçivələrə yer-
ləşdirilirdi. Mənim gəncliyim və cavanlığım stalin və stalindənson-
rakı dövrə təsadüf edib. 

— Bədbəxt sevginiz olubmu? Ondan sonra sevməyə qorx-
musunuzmu?

— Mən artıq eşqi yaşamışam. 
— Yeri gəlmişkən, sizcə, nəyə görə bədbəxt sevgi uzun müddət 

unudulmur? 
— Axı bu faciədir, şəxsi faciə. 
— Bəs niyə onun barədə xatırələr şirin ağrıyla xatırlanır?
—Çinki, xəyal edilən, yaxınlaşmaqda olan, ürəyində yer tutan 

artıq yoxdur. Bu isə şüurda xüsusi iz qoyur. Yerinə yetməyən arzu...
Və yazıçı fikrini belə tamamlayır: “Sevgi – gələcəyin mələyidir. 

Sevgi – həyatın özəyidir. Sevgi olmasa – onunla bağlı ehtiraslar da 
olmayacaq. İnsan həyatı bomboş olacaq. Bir də ki, sevgi olmasa –
bizi gələcəyə bağlayan uşaqlar da olmayacaq. Təbiətin bəxş elədi-
yi hər şeydə – ulduzlar, kosmos sevgi var. Sevgi simfoniyadır, daha 
doğrusu bəşəri simfoniya!”1

Əlavə eləmək istərdim ki, qarşılıqsız və ya bədbəxt bitən sevgi in-
sanda qəflətən yaradıcılığa meyl yaranır, Dantedə, Van Qoqda, Turg-
enyevdə olduğu kimi. Elə bizim həmyerlimiz Aytmatov barəsində 
də bunu deyə biərik. Amma nakam sevgi insanı sındıra, həyatdan 
qopara, hətta şəxsiyyətini darmadağın edə də bilər. Balerinanın ilk 
əri, istedadlı A. Amanbəyov da, adını burada çəkmək istəmədiyim 
ikinci əri də, Məcnun, müalicəsi mümkün olmayan xəyalpərəst, sev-
gi qulu, ehtiras girovu, sözün əsl mənasında insan olan – Murtaza 
Asanov da həyatdan tez köçdü. Bübüsayra da onlar kimi, dünyanı 
zamansız tərk elədi. Sevgi amansızcasına onların qəlbini yandırdı, 

1 Çingiz Aytmatov: “ Sevgi olmayacaq: – Və insan ömrü boşluğa dönəcək” 
Valentin Pustavoyt. 13 fevral. 2004. 

http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/chingiz_aytmatov_ne_budet_lyubvi__i_zhizn_
cheloveka_stanet_opustoshennoy.html
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imkansızlığı və qarşılıqsızlığı ilə ömürlərini daraldıb, həyat eşqləri-
ni, mənəvi bağlarını  məhv elədi, mahiyyətlərini əllərindən aldı və 
göylərin yerdə keçirmək üçün bəxş elədiyi zamanı qısaltdı...

Qarbaçov və “İssık – Kul Forumu”

Fitrən istedadı və  peşəsi yazıçı olan Çingiz Aytmatov həmişə 
Sovet İttifaqının ictimai – siyasi həyatının fəal iştirakçısı olub. 
Onun ictimai fəallığının ən aktiv dövrü 80-ci illərdə yenidənqurma 
dövrünə təsadüf edir. O zamana qədər artıq sovet liberal ziyalılarının 
ən üzdə olan nümayəndələrindən biri olmuşdu, yaranmağında və 
özünü təsdiq etməyində birbaşa rol aldığı , “yeni düşüncə”ni təm-
sil edirdi. Bu düşüncə ancaq siyasi sferanı, nüvə – kosmos əsrində 
beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini deyil, geniş mədəni – intellek-
tual və humanitar  sahəni də əhatə edirdi. Bu elə bir dövr idi ki, soyuq 
müharinənin sərt reallıqları Demoklun qılıncı kimi dünyanıın başının 
üstünü kəsmiş, ədəbiyyat və mədəniyyət isə bu və ya digər şəkildə 
siyasətə bulaşmış, müxtəlif ideoloji doktrinalara zəncirlənmiş, iki 
nəhəng siyasi sistemin qarşıdurmasından asılı hala düşmüşdü. Çıx-
ışlarından birində aşkarlıq və yenidənqurma siyasətinin yaradıcısı, 
SSRİ-nin ilk və son prezidenti  M.S.Qorbaçov deyirdi: “...qayıtmay-
acaq keçmişdən bizə miras qalan stereotiplərin, doqmaların, for-
malaşmış fikrin öhdəsindən gəlmək və yeni düşüncə tərzi yaratmaq 
lazımdır... Demək olar ki, siyasi təcrübə ilə ümumbəşər mənəvi – 
etik normalarının arasındakı uzaqlığı aradan qaldırmağa müvəffəq 
olacaq  yeni təfəkkür tərzi məşşəqqətlərimizdən yaranıb”.1  

Bir sözlə, “yeni düşüncə” hər şeydən əvvəl fikir azadlığı, “dəmir 
pərdə”nin hər iki tərəfində köhnəlmiş ideoloji doqmalardan imti-
na, “blok”lanma təfəkküründən qurtulma, bəşəri dəyərlərə doğru 
irəliləmə və s. demək idi. 

Bu cərəyanın təsdiqlənməsinin ən vacib və demək olar ki, həlledi-
ci məqamı 1986- cı illdə Çolpan – Ata şəhərində Çingiz Aytmatovun 

1 F. Burlatskiy. “Yenidüşüncə” – M. Politizdat, 1989, s.5
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təşəbbüsü ilə keçirilən beynəlxalq “İssık – Kul Forum” oldu. Bu 
beynəlxalq miqyaslı ictimai və mədəni xadim  Aytmatovun ən yadd-
alqalan layihəsi oldu. “Yeni düşüncə” onun üçün mücərrəd anlayış 
deyildi. Yazıçı və humanist birisi kimi o, bütün yaradıcılıq fəaliyəti 
ərzində buna doğru gedirdi. Hələ manqurd barədə əfsanə yaranan-
da ilkin həyəcan zəngi, ümumu bəlanın təlaşı kimi səslənmişdi. Axı 
manqurdizm lokal anlayış deyil, insan şüurunu idarə etməyə çalışan 
bütün rejimlərə aiddir. 

“Qiyamət” – “yeni düşüncə”nin bədii düstururdur.  Çingiz Ayt-
matov müqəddəs İssık – Kul sahilinə ən məşhur mədəniyyət, elm və 
ədəbiyyat  xadimlərini dəvət etmişdi. Onlar arasında Roma klubunun 
o zamankı prezindenti A. King, amerikalı fulturoloq Olvin Toffler, 
dünya teatr və kinematoqraflar sahəsinin ən sanballı fiqurları olan 
Artur Miller və Piter Ustinov, latın amerikasında   bədii – sənədli 
nəsrin ən görkəmli nümayəndələrindən olan kubalı yazıçı, Lisan-
dro Oteronun,  türk nasiri Yaşar Kemal, YUNESKO-unun gələcək 
baş direktoru Federiko Mayor, italyalı fiziki Auqusto Forti, «yeni 
romanın» banisi adlandırılan və yaxın gələcəkdə Nobel laureatı ola-
caq Klod Simon, efiopiyalı rəssamı Afevork Tekle, hind musiqiçisi 
Narayana Menon və  başqaları vardı. Çingiz Aytmatov bu görüşü 
“şerne” – qırğızca ənənəvi yeməklər və çay süfrəsi ətrafında payız 
söhbətləri – adlandırmağı təklif edir. İssık – Kulda keçirilən görüşə 
SSRİ rəhbərliyi tərəfindən göstərilən anlayış və dəstək simvolik had-
isəyə çevrildi.  Bu hadisə sübut elədi ki, qərb dünyası ilə şərq bloku 
arasında dialoq qurmaq mümkündür, planetimizin insanlarını eyni 
problemlər narahat edir, eyni dünyanı paylaşırıq və bizi ancaq süni 
sərhədlər və Sovetlər tərəfindən endirilmiş “dəmir pərdələr” ayırır. 
“Şerne”nin yaradıcısı açılış nitqində deyir ki, “fikir mübadiləsi apar-
maq və söz ustaları, elm xadimləri və mədəniyyət fədailəri arasında 
qeyri-formal əlaqələr yaratmaq” lazımdır ki, planetin inkişaf istiqa-
məti anlaşılsın, dünya xalqlarının hüquqları müəyyən olsun, mövcud 
və gələcək nəsillərin rifah ömür sürmələrinə şərait yaradılsın.

“Başqa bir yer kürəsi yoxdur ki, əhalinin bir hissəsi konfliklərdən 
və sıxışdırmalardan qaçıb ora pənah aparsın. Bu mümkün deyil. 
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Balaca planetdə mehriban yaşamağı öyrənmək – bu bəşəriyyətin bu 
gün və gələcək üçün yeganə çıxış yoludur”.1 – deyirdi Aytmatov. 

 80-ci illərdə “soyuq müharibə” küləyinin güclü əsdiyi dövrlərdə, 
üz-üzə daynan iki dünya qüvvələrinin həqiqi silahlı qarşıdurma eh-
timalı var idi. Ziyalıların borcu onları ayıran nəsnələrdə fikir cəm-
ləmək deyil, təmas nöqtələrini müəyyən edib, insanlara ümumi 
qəbul edilmiş düsturlar və birləşdirici ideyalar vermək idi. Aytma-
tovun “Yaradıcılıq vasitəsi ilə sağ qalmaq” fikri bu qəbildən oldu. 
Şəxsi, əzablı təcrübələrdən yola çıxaraq yalnız insan zəkasının, 
müasir mədəni, elmi və texniki sivilizasiyanı yaradan intellektin, 
dünyanı yeni bir kütləvi münaqişəyə yuvarlanmadan, mənasiz ideo-
loji qarşıdurmalardan, mövcud güc və vasitələri qan tökülməsi ilə 
nəticələnə bilənən yeni hərbi savaşlardan qurtara biləcəyini təbliğ 
edirdi. 

“Bizim “Yaradıcılıq vasitəsi ilə sağ qalmaq” şüarımız özündə çox 
şeyi ehtiva edir, – Aytmatov o vaxt belə deyirdi – İnsanların özlərini 
XX əsrin şəxsiyyətləri kimi dərk etmələrinə, bütün dünyanın vəzi-
yyətindən məsul fərd kimi hiss etmələrinə vəsilə olan hər şey başa 
düşülməlidir.  Hesab edirəm ki, “İssık – Kul Forum”u müəyyən 
mənada bəşər mədəniyyətinin, bizim mənəvi potensialımızı əhatə 
edən düşüncə tərzini, insanlar arasında dialoqu, müasir dövrün ən 
aktual məsələlərində fikir mübadiləsi aparmaq qabiliyyətini  forma-
laşdırmağa vasitəçi olacaq”.

A.Kingin fikrinə görə “İssık – Kul Forumu”  – dünyanın ictimai 
həyatında vacib hadisə olmaqla yanaşı, həm də fərqli dünya görüşü 
və baxış bucağı olan insanların “ruhlandırıcı toplaşmağıdır”. “Əksər 
iştirakçılar, – o qeyd edirdi, – nəinki axtarır, əksinə, bizi ayıran 
məqamlardan yan keçməyə çalışırdılar. Daim bizi birləşdirən dəyərl 
barəsində danışırdılar. Bizi birləşdirən çox şey var. İlk növbədə də 
bəşəriyyət qarşısında dayanan çox çətin, hətta nüvə silah məsələləri 
həll olsa da sabit qalacaq problemlər var. Bizi bəşəriyyətin taley-
indən ümumi narahatlıq və onu qorumaq üçün əlimizdən gələni 
edərək mövcud və gələcək nəsilləri qoruya bilmək üçün əlimizdən 

1 Həmin kitab. Fr. Qırğızıstan. Səh. 36
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gələni etmək istəyi  birləşdirirdi. Gəldiyimiz əsas nəticələrdən biri o 
oldu ki, nüvə əsrində düşüncəmizi yeniləməliyik. Heç vaxt olmadığı 
qədər bu günümüz inadla yeni “qeyri-adi düşüncə” nin yaranmağını 
diktə edir. Geridə qalmayan, nə qədər fantastik görünsələr də tex-
noloji yenilikləri qabaqlamağı bacaran bir təfəkkür yaranmalıdır”.1

Görüş həqiqətən də yaddaqalan, tam zamanında keçirilmiş, 
sıçrayış yaradan oldu və anında dünyamiqyaslı rezonans doğurdu. 
Onun əhəmiyyətini bir çox liderlər, həmçinin, o ərəfədə Sovet İtti-
faqı Kommunist Partiyasının MK-i, sovet dövlətinin lideri M.S.Qor-
boçov da vurğulamışdı. 

“İssık – Kul Forumu”nun sonunda iştirakçılar yenidənqurma və 
aşkarlıq siyasətinin memarı ilə Kremldə görüş keçirildi. Qarbaçov 
bu forumu “yeni düşüncənin faydalarının ən böyük arqumenti” ad-
landırdı.  

SSRİ-nin prezidenti çıxışında xatırlayır:  “1986-cı ilin oktyabrda 
elə bir hadisə baş verdi ki, yenidənqurma illərində tale əhəməyyətli 
rol oynadı. Bu Artur Milleri, Aleksand Kinqi, Olbin Toffleri, Piter 
Ustinovu, Omer Livanellini, Federiko Mayoru, Afervorka Tekleni 
bir araya toplayan İssık-Kul görüşü idi. İlhmaverən və təşəbbüskar 
isə bizim Aytmatov idi.  Mövzular nüvə silahının təhlükəsindən, 
ekoloji bəlalardan, mənəviyyatdakı defisitdən, xüsusən də siyasət-
dən ibarət idi. İştirakçılarla mənim görüşüm 20 oktyabrda, Reyk-
yavikdən bir həftə sonra baş tutdu. Biz qarşılıqlı rəğbət hissi ilə bir 
neçə saat masa arxasında keçirdik. Mən həmsöhbətlərimə Leninin 
“ictimai maraqların inkişafın siniflərin maraqlarından öncül olmağı” 
barədə fikrini xatırlatdım. Raket – nüvə əsrində bunun doğruluğu 
daha kəskin üzə çıxır. Biz bu prinsipə inanırıq və istərdik ki, o, 
dünyanın hər yerində qəbul olunsun”2. 

Bu söhbət, xüsusən də, bəşəri dəyərlər tezisi həm bizdə, həm də 
xaricilər arasında canlı reaksiya doğurdu. Qismən ona görə ki, özü 
də qeyd elədiyi kimi, sözügedən görüş Qorboçovun ABŞ preziden-
ti Ronald Reyqanla Reykyavikdəki, çoxillik “soyuq müharibə”dən 

1 Eyni kitabda, səh. 50
2 М.S. Qorbaçov. Həyat və reformlar. 1-ci kitab. Səh. 321
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çıxış yolu tapmaq üçün bir araya gəldikləri söhbət demək olar ki, 
az qala uğursuzluqla nəticələnmişdi. Qarbaçovun özünün də dediyi 
kimi buna səbəb məhz “yeni düşncə”nin defisit olması idi. 

Aytmatovun şəxsi təşəbbüsü ilə dünya mədəniyyıti xadimlərinin 
“şerne”yə dəvət etməyi “soyuq müharibə”nin bitməyinin xəbərçisi, 
Qərb və Şərqin böyükmiqyaslı əməkdaşlığının proloqu və Berlin di-
varının düşəcəyinin nişanəsi oldu.

Necə deyərlər, Forum qırğz yazıçısının ictimai fəaliyyətinin zir-
vəsi oldu. Həm də bu görüş onun humanist və mənəvi arzularının 
həyata keçirməklə yanaşı, jurnalistlərin “unudulmuş respublika” ad-
landırdığı, nadirən qonaq qəbul edən dağlıq Qırğızıstanın  müasir rus 
dili ilə desək, dünyada möhtəşəm reklamını eləmiş oldu.  

Ancaq indi, illər keçəndən sonra, əsas məqamı təşəbbüskarın çıx-
ışı olan  İssık-Kul Forumunun tarixi əhəmiyyəti daha aydın görünür. 
Onun danışdığı rəvayət iştirkaçıların rəhbər tutduğu  humanitar, 
fəlsəfi və mədəni motivləri üzə çıxardı. 

“ İki quş keçilməz qar aşırımının fərqli tərəflərində qalır. Amma 
hər ikisi baharın gəlişi üçün nəğmələr söyləyir. Həyatı sevməkləri, 
azadlıq və quşlara xas olan təbii özəlliklərdən oxuyurlar. Onlar 
bir- birini aşırımın o tayından eşidirlər. Hava korlanır və onların 
səsi getdikcə azalır. Onda quşlardan biri cəsarət toplayıb aşırımdan 
uçmağa çalışır. Fırtınadan, qasırğadan keçərək birtəhər gəlib o biri 
tərəfə çatır. Onlar birlikdə oxumğa başlayırlar və səsləri düzəlir, cəh 
– cəhləri aləmə yayılır. Belə bir daxili ehtiyac bizim də aramızda 
yaranmışdı. İllərdi tanıdığımız həmfikir saydığımız yazıçı, rəssam, 
filosof, ictimai xadimlər də biri-birindən ayrı düşmüşdü. Biz də bir 
yerə toplana bildik. İssık-Kulun sahilindəki bu görüş bizi daha da 
yaxınlaşdırdı. Görüşümüzün ideyasının şüarı yarandı. – “yaradıcılıq 
vasitəsilə sağ qalmaq”1

Demək olmaz ki, forumda idilliya yaşanırdı. Əvvəldən məlum 
oldu ki, fransalı yazıçı Klod Simon qırğız həmkarının dünya haqqın-
da təsəvvürlərini, ədəbi nöqteyi-nəzərini paylaşmır. O, əsl antimom-
munist idi, hərçənd forumda kifayət qədər xeyirxah çıxış etmişdi: 

1 İssık – Kul Forumu, Fr. Qırğızıstan. 1987. Səh 48.
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“Mən natiq deyiləm. Fikirlərimi kağızda ifadə eləmək mənə daha ra-
hatdır. Fərqli ölkələrin ziyalılarının, müxtəlif incəsənət xadimlərinin 
görüşləri sözsüz ki, lazımlı və faydalıdır. Mən Çingiz Aytmatova və 
onun təmsil etdiyi ölkəyə qonaqpərvərlikləri, bu unikal “İssık-Kul 
forumu”nda apardığımız fikir mübadilələrinə şərəit yaratdıqları üçün 
təşəkkür edirəm. Adətən, belə forumlarda təşkilatçılar qonaqlardan 
nəsə umur və bəzən olur ki, müəyyən təzyiqlər də göstərirlər. Bizi 
yaxşı qarşılamaları bir yana, hətta hansısa təzyiq eyhamından belə 
uzaq tutdular.”1

Amma təəssüf ki, “İssık-Kul Forumu”nun ömrü qısa oldu. Bunun 
obektiv səbəbləri vardı. Hər şeydən öncə bütün sovet cəmiyyətin-
də sürətlə dərinləşən iqtisadi böhran başladı. Nəticədə Berlin divar-
ları düşdü, sovet hərbi – siyasi qüvvələrinin Şərqi Avropa üzərində 
nəzarəti itirdi və Varşava müqaviləsi buraxıldı. Beləcə, “soyuq 
müharibə” bitdi. Ardınca, 1991-ci ildə SSRİ dağıldı, yerində on beş 
suveren respublika yarandı. Həmçinin, Qrığızıstan paytaxtı artıq 
Frunze yox, Bişkek olan müstəqil respublika oldu. Ölkə ilk olaraq 
demokratikləşmə yolunu və bazar iqtisadiyyatına keçməyi məqsəd 
qoydu.  Bu şərtlərdə Aytmatovun təşkil etdiyi Forum, gələcəkdə 
beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərmək imkan-
larına sahib olsa da, təəssüflər olsun ki, davam edə bilmədi1. 

Ölkədə çox radikal dəyişikliklər oldu, keçmiş sovet ölkəsinin hər 
bir insanını yeni cəmiyyətin qurulması, tarixi aktuallığını itirmiş 
“yeni düşüncə”  problemindən daha çox narahat edirdi. İstənilən hal-
da, “İssık-Kul Forum”u yaddaşlarda qaldı və tarixə yazıldı. 

İngiltərəli məşhur aktyor, rejissor və yazıçı  P.Ustinov çox dəqiq 
deyirdi ki, “ancaq danışmağı bilən, dinləməyi bacarmayan adamlara 
güvənmək olmaz. Bizim isə hamımıza güvənmək olar. Çünki biz, bu 
görüşün otuzda bir hissəsini danışmışıq. Qalan zamanı dinləmişik”2. 

“İssık-Kul Forumu” Aytmatovun dostu, həmfikir yoldaşı Qarbaç-
ovun aşkarlıq siyasəti olmasaydı, alınmazdı.  Xüsusilə qeyd etmək 

1 Həmin kitab. – Fr.: Qırğızıstan. 1987, səh 55 – 56  
2 Həmin kitab, səh. 78
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lazımdır ki, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının son Baş katibi və 
SSRİ-nin ilk və son  Prezidentini yazıçı həmişə yüksək qiymətləndi-
rir və ona olan hörmətini yenidənqurmanın və aşkarlığın müəllifi 
barədə ittihamlı fikirlər səsləndirilən dövrdə də qoruyub saxlayır. 
Üstəlik, bu fikirlər şəxsi, qrup şəklində, hətta partiya çalarları da 
daşımırdı. Onlar daha genişmiqyaslı, hətta qlobal idilər. Qərb üçün 
Qarbaçov – böyük tarixi şəxsiyyət, bir növ yeni Qoliaf, xeyirxahlıq 
və qarşılıqlı anlaşma yayan, repressiyalardan, sosial nifrətdən, 
dözülməzlikdən, insan haqq və hüquqlarının tapdanmasından, aza-
dlıqların məhrum olunduğu, ideoloji manqurdizm və s.  olan sovet 
siyasi tarixində azqala yeganə işıqlı insan bilirdilər. Çingiz də belə 
düşünürdü. Aytmatov Nikita Xruşşovu, Leonid Brejnevi də tanıyırdı, 
amma məhz Qarbaçov onun üçün müstəsna zəkaya sahib və qüdrətli 
insan, SSRİ dövlətini idarə etməyə layiq lider idi. 

Aytmatov və SSRİ: Dağlar düşəndə 

Qırğız xalqı üçün SSRİ nə demək idi? Asan sual deyil. İlk və 
ən üzdə olan cavab belədir: bütün mövcud fikirlərdən ziyadə, ye-
nilənm, mədəni maariflənmə, intibah. İttifaq dağılandan sonra hər 
cür damğalar vurulsa da, fakt öz faktlığında qalır: yalnız Qırğızıstan 
üçün deyil, bir çox Şərq ölkələri, xüsusən, Orta Asiya SSRİ üçün bu 
ən gözəl tale oldu. Çoxları soruşur: bu qüdrətli ölkə imperiya idi? 
Yaxşı mənada, metoforik məcazi anlamda desək, hə. Əslində, İttifaq 
xalqların konfederasiyasını, başlıca təhlükəsizlik məsələlərinin, iq-
tisadi həyatın mərkəzləşdirilmiş planlamasını həyata keçirirdi. Rus 
olmayan millətlər SSRİ-nin klassik mənada anladığımız müstəm-
ləkəsi idi? Yox, əlbəttə. Təbii ki, problemlər var idi, müxtəlif pros-
eslər baş verirdi, məkrəzdən yayınma halları da var idi, amma sosial 
siyasəti, necə deyərlər əsas xətti əhalinin bütün təbəqələri tuturdu. 
Milli respublikalarda iqtisadiyyatın, mədəniyyətin, təhsilin,  güclən-
məsi üçün çox işlər görülürdü. Təkrar edə bilərəm: Qırğızıstanın 
SSRİ dövrü – ədəbiyyat və mədəniyyətin qızıl çağı, qırğız xalqının 
sosial iqtisadi sahədə inkişafı,  Aytmatov epoxasi idi. Digər dovet 
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ədəbiyyatçıları iddia edir ki, Aytmatov hansısa möcüzəvi üsulla 
Sovet hakimiyyətinə, xüsusilə, Daxili İşlərin Xalq Komissariatı-
na və Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə kələk gələrək sağ qala və 
hətta ağlagələn bütün mükafat və premiyaları qazana bilib. Sadəcə, 
Stalindən sonrakı mülayimləşmə dövründə, yenidənqurma zamanın-
da, dünənin “olmaz”ları bu gün mümkün olanda  onun bəxti gətirib. 
Üstəlik, Aytmatovun böyük vətəni – SSRİ ilə, mürəkkəb münasi-
bətlərinə baxmayaraq, o, sovet siyasi sisteminin yetirməsi idi. Nə 
ideoloji yetirməsi, nə “sifariş” edilmiş, məhz həqiqi, təbii. Onu na-
haqdan imperiya yazıçısı, bəşəri təfəkkürlü və s. adlandırmırdılar. 
Həqiqətən o, bütün keyfiyyətləri ilə qüdrətli ölkənin şəxsiyyəti ol-
mağa tam uyğun gəlirdi. 

XX əsrin ən görkəmli, şəxsi həyatları və tərcümeyi halları faciəvi 
incəliklərinə görə bir –birinə bənzəyən yazıçılar arasında Aytma-
tovun həyat hekayəsi ən təsirli olandır. Hə, A.Soljenisin də vardı, 
amma o, heç vaxt sovet sisteminə acımayıb, cəsarətlə bu nəhəg kom-
munist dövləti ilə duelə çıxıb; B. Pasternak və A.Axmatova da var 
idi, amma onlar da  həmişə sovet siyasi sistemindən kənarda dayanıb 
— şübhə qurdu onları lap əvvəldən narahat edib. 

Aytmatov, onun dünyagörüşü, dilemması – başqadır. O, hər şey-
dən əvvəl etika, insanlığın xilası barədə düşünür, eyni zamanda in-
sanın tarixdən uca, taledən güclü ola bilməyinə, Hemenqueyin ded-
iyi kimi “qisməti zorlamağı bacarmamağına” üzülürdü. Ona görə 
də Aytmatovun hekayəsi — müəyyən mənada demiurq, ağır xaç, 
damğa, ali xeyirxalıq və cəhənnəmdir; elə bir əhvalat ki – insanı 
göyün yeddinci qatına qaldıran və bəzən də tanınmayacaq hala salana 
qədər yerin dibinə soxmağa qadir olan idarəolunmaz, hərəkət edən, 
mənfəətpərəst, idarəedici izdihamın fəlakətidir. Aytmatovun yazıçı 
kimi gücü, humanizminin məğzi, müstəsna istedadı hər şeydən zi-
yadə, istənilən adamda böyük şəxsiyyət, nəhəng mahiyyət görməyi 
bacarmaq idi. Onda sənətkara xas bacarıqla adi fəhlədə Zamanın, 
Tarixin izlərini, həyat dramını və heyrətamiz qəlbini görmək fəhmi 
vardı. Bu məsələdə onun demək olar ki, rəqibi yox idi. Onun bir 
çox qəhrəmanları qədim dövrün nəhəng obrazları kimidir; onların 
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odlu qəlbi və həssas ürəyi var, amma əzabları da insanlığın əsrlərdir 
cavab tapa bilmədiyi bəşəri suallarla bağlıdır. Tolqonay, Düşən, 
Tanabəy, Yedigey, Cəmilə, Avdi Kallistratov... Sovet ədəbiyyatı nə 
qədər fəhlə -staxanovlar, əmək qəhrəmanı – çobanlar yaradıb, amma 
Aytmatovun çobanları, ilxıçıları, dəmir yolu işçiləri və müəllimləri 
mübaliğəzis özündə bütöv bir əsri ehtiva edir, qalibiyyət və məğlu-
biyyətlərində böyük ruh aşkarlayır. Diz çöküb ağlayaraq, qəzəblə 
üsyana qalxmaq – humanist düsturunu, mənəvi kredonu Aytmatov 
çıxarıb. 

Yazıçı kimi, vətəndaş və şəxsiyyət kimi o bütövlükdə sovet 
dövrü ilə bağlı oldu. Onun yaradıcılığında sehirli bir tərzdə ölkənin 
görkəmli tarixi, ən vacib məqamları və nəhayət, faciəvi, gözlənilməz 
sonu öz əksini tapdı. Bütün hadisələr onun şəxsi yaşantılarından zi-
yadə, ailəsinin həyatından, özünün ağlından və ürəyindən süzülmüş, 
əsərlərində təsvir olunmuş, beynəlxalq  söhrət gətirmiş və yalnız 
qırğızların deyil, həm rus, həm də dünya əsəbiyyatının XX əsr qızıl 
fonduna daxil olmuşdu. 

Başqa sözlə desək, “Qiyamət”, “Gün var əsrə bərabər”, “Kasandr 
damğası” və “Dağlar düşəndə” romanlarının müəllifi əsl sovet 
yazıçısı idi, müxtəlif  qurultaylarda və yüksək forumlarda “düzgün” 
danışmağı və çıxış etməyi bacarırdı, amma əsərlərində fəlsəfi siste-
min simvolikasından, mifoloji paralellərdən və alleqoriyalardan, 
metaforik fəndlərdən istifadə edərək tamamilə başqa ideyaları və 
düşüncə tərzini əks etdirirdi. Sovet imperiyası ilə oynadığı çoxillik 
tanqonun səbəbi, estetik məfkurəsinin ambivalentliyi məhz bundan-
dır. Siyasi həvəsinin də səbəbi elə bu haldır. Ailənin acılarına, atanın 
ölümünə, Dostoyevskini qumar həvəsi kimi, onu da siyasət özünə 
aludə eləmişdi, bu da onun ədəbi yaradıcılığına çox mane olurdu. 

1991- ci ildə İttifaqın dağılması Aytmatovu hazırlıqsız yaxaladı, o, 
uzun müddət nə edəcəyini, bu yenilikdə necə davaranacağını bilmə-
di. Müdrikcəsinə tarixin tərkibinin ancaq özünə məlum olan xəmiri-
ni yoğurduğu yerdən kənara çəkilmək qərarı aldı. Uzun müddət yaza 
bilmədi, böyük auditoriya kütləsini itirdi, fanatik oxucularını itirdi, 
qurunun altıda birini tutan böyük imperiyanın tələblərinə cavab verən 
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səsi zəiflədi. Mətnlərini didən və beləliklə də onu  məşhurlaşdıran 
tənqidçilərin nəzər nöqtəsi də üzərindən çəkildi. O, rusca yazan, 
Moskvada yaşayan, sonra səfir vəzifələrində Avropada çalışan et-
nik qırğız, bu imperiyanın tacındakı almaz idi. Onun sonuncu siyasi 
sığınacağı  qırğız dövləti oldu. Beləcə, onun tərcümeyi halının şan-
lı çənbəri qapandı. Final ilə başlanğıc birləşdi. Amma finiş startdan 
asan olmadı. Qırğızıstan,  “balaca” vətən “böyük” vətəndən ayrıldı, 
Rusiya digər skeçmiş sovet respublikaları kimi onun üçün “yaxın” 
amma,  “xarici dövlət” oldu. Odur ki, mövcud vəziyyətlə barış-
maqdan və doğma limana qayıtmaqdan başqa çarə qalmadı. Amma 
imperiya yazıçısı üçün Qırğızıstan çox balaca sahə, oxucu kütləsi 
hədsiz dar idi. 

Məsələnin başqa bir tərəfi də var idi. Dövr dəyişimi – mədəni, 
sivil, sosial-iqtisadi və s. – mütləq ağrılı konfliktlər, yeni yaranan 
stereotiplər, vərsişlərin toqquşması və uyğunsuzluq yaradır. XX əs-
rin Qırğız mədəniyyəti də bu mənada istisna olmadı. O, əvvəlcə rus 
mədəniyyəti ilə konflikt yaşadı, daha sonra dialoq zonasına daxil 
oldu. Əsrin əvvəlində rus mədəniyyəti – avropa- xristian mədəni-
yyəti proqressiv güc rolunda çıxış edir, hakimiyyətə və

rus administratorlarının inzibati imkanlarına söykənirdi. Bu 
sovetdən əvvəlki Qırğızıstanın atmosferini yenilədi, cəmiyyətin ink-
işafını hərəkətləndirdi, yerli mədəniyyətə yeni impulslar verdi, in-
sanlarda seçim imkanı yarandı, alternativlər meydana çıxdı. Bunun-
la bağlı Aytmatovun çox diqqətəlayiq açıqlaması var, bu fikir bizim 
bu gün qırğız müasir milliliyi ilə mənəvi sivilizasiyanın eyniliyi 
adlandırdığımız mənanı açıqlayır: “Mən əmin oldum ki, koloniyal-
izm və imperializm müsbət tərəflərə də malik ola biləmiş, hər halda, 
rusların Orta Asiyaya təsiri pozitiv idi. Rusiya öz koloniya ambi-
siyaları ilə bizim ərazilərə böyük töhvə verdi. Ancaq rus müstəm-
ləkəçiliyinə görə Orta Asiya ümümdünya sivilizasiyanı yaxınlaşdı. 
Rusiya Avrasiya oxunun nüvəsi olub və olacaq da. Ona görə də, Orta 
Asiyanın  bir sıra ölkələrinin və Rusiyanın daxil olduğu Avrasiya 
iqtisadi birliyinin yaranması məntiqli olar. Rusiya Orta Asiyaya siv-
il inkişaf məsələlərində bir çox yeniliklər gətirdi, yeri gəlmişkən, 
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hələ Sovet İttifaqından da əvvəl. Əks təqdirdə, indi biz Əfqanıstanın 
günündə olardıq”1.

Qırğız mədəniyyətinin simasını dəyişən başqa bir vacib məqam, 
qələbə mehrabına milyonlarla canın qurban edildiyi ikinci dünya 
müharibəsi oldu. Sovet xalqı bu illərdə olduğu kimi heç vaxt belə sıx 
birləşməmişdi. İlk dəfə qırğızların qarşısında geniş məkanlar açıldı, 
rus şəhərləri, sadə rusların həyatı. Onlar da vahid arzuda, ümiddə 
mübarizədə birləşən qardaşlarını gördülər. O vaxtdan rus xalqını 
həqiqətən sevdilər. Tədricən bu sevgi kütləviləşdi, rus dilini bilmək 
isə, azqala milli ideyaya çevrildi. Tezliklə bizdə Puşkinin, Tolstoyun, 
Yeseninin və Mayakovskinin dilində yazan yazıçılar doğuldu. Bu 
proses Çingiz Aytmatovun mövcudluğu ilə nəticələndi.

Bir sözlə, XX əsrdə qırğız xalqı tarixinin yeni mərhələsinə – mil-
li mədəni dirçəlişinə qədəm qoydu, bunu avropadakı anlamla eyni 
qəbul etməmək şərtilə. Daha dəqiq “qırğız milli dirçəlişi” ifadəsi 
bunu daha doğru və dəqiq dəyərləndirə bilər. Bu mərhələ, sözsüz ki, 
20-30-cu illədə başladı, XX yüzillikdə, 1991-ci ildə SSRİ-nin dağıl-
ması, müstəqil qırğız dövlətinin yaranması ilə başa çatdı. 

Çoxları belə sullar verir ki, Aytmatov SSRİ-nin dağılmasını 
istəyirdimi, bu ölkəyə nifrət edirdi, yoxsa sevirdi? Birmənalı cavab 
vermək çətindir. Amma onun sistemin mütəmadi tənqidçisi olduğu, 
ürəyinin dərinliyində daxildə yetişən təhlükəli tendensiyalar old-
uğunu hiss etməyi məlumdur. 

O qədər də böyük olmayan xalqın nümayəndəsi kimi o təzadlı 
hislər keçirirdi: bir tərəfdən o, İttifaqın qurduğu mövcud nizamın 
və əlverişli mühitin dağılmasını istəmirdi, digər tərəfdən də yerli 
ənənələrin itməsini, ana dilin unudulmasını, mədəni irsin yox çıx-
masını istəmirdi. Güman edirəm ki, İttifaqdan ayrılmağa cəhd edən 
ölkələrin, xüsusən, pribaltika respublikalarının azadlıq arzusunu 
Qırğızıstan üçün əlçatmaz sayırdı. Ümumiyyətlə, Çingiz Aytmatov 
öz böyük ölkəsini çox sevirdi, onun vətəndaşı olduğu üçün qürur 

1 Çingiz Aytmatov. İmperializmin müsbət tərəfləri ola bilər. Оrijinal nəşr:»Der 
Imperialismus kann auch positive Seiten haben» “Frankruter alqayme” qəzetinə 
müsahibə” 11.07.2005.
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duyurdu, çoxmillətli mədəniyyətə aid olmağı ilə fəxr edirdi. Eyni 
zamanda, daxili süquta məhkumluğu da sezirdi. Əzəli zəiflikləri-
ni, daxili toqquşmalarını görürdü. Dürüst sənətkar Aytmatov kom-
munizm ideyalarının zəifliyini, dəyərlərinin ziddiyətini üzə çıxarır 
və təbii ki, repressiv, avtokratik siyasətini qəbul etmirdi. SSRİ-nin 
dağılmasının tərəfdarı deyildi, amma onun mənfi cəhətlərini tənqid 
etməyi vətəndaş, yazıçı borcu bilirdi. Heç vaxt tərəddüd etmədiyi bir 
şey vardı  – kəskin dəyişikliklər. Və düşünürdü ki, bu lazimi yeni-
likləri Mixalil Qarbaçov edəcək. 

Aytmatovla Qarbaçovun başına gələn maraqlı hadisə var. 12 
dekabr 1988 – ci ildə  qırğız paytaxtının dövlət iqamətgahında 
yazıçının 60 illiyi qeyd olunurmuş. Spirtli içkinin qadağan olduğu 
“liqaçov” dövrü imiş. Tədbirdə respublikanın başda A.Masaliyev 
olmaqla bütün rəhbərliyi iştirak edirmi. Masaliyev və Aytmatov ma-
sada yanaşı əyləşir. Tost deyilir. Hamı şampan bakallarını qaldırır. 
Yeməklərin, meyvə və tərəvəzlərin çoxluğundan qırılmağa hazır 
masaların üstündə içki olaraq şampandan başqa heç nə yox imiş. 
İçəndən sonra əsas stolun arxasında oturanlar durub otaqdan çıxır. 
O biri qonaqlar heç nə anlamır. Axı tədbirin rəsmi hissəsi hələ təzə 
başlayıbmış. 15 – 20 dəqiqə keçir həmin adamlar qayıdıb yerlərində 
əyləşir, respublikanın başçısı daha xoş əhvalla nitq söyləyir. Məlum 
olur ki, Çingizi təbrik etmək üçün Qarbaçov şəxsən özü zəng edib-
miş. Soruşur: “Neynirsiz? Necə qeyd edirsiniz?” Belə, özümüzə bir 
bokal şampan içməyə icazə verdik. “Nə danışırsız, yoldaşlar, belə 
gündə şampan içmək işə yaramaz. Nəsə daha ciddi, daha sərt bir 
şey olmalıdır axı!” Bunu eşidən məclisdəkilərin kefi açılır. Tezliklə 
masya araq, konyak gəlir və əsl qonaqlıq başlayır. 

Bu məzəli hadisə Aytmatovla Qarbaçovun və rəhbərliyin isti mü-
nasibətinin göstəricisidir. Yubiley ərəfəsində Aytmatovu təbrik üçün 
yerli həmkarları da gəlir. Onların sırasında mən də var idim, onda ca-
van tənqidçi və aspirant. Hamı ilə əl ilə görüşəndən, çiçəkləri qəbul 
edəndən sonra durub gedəndə, məndən qalmağımı xahiş elədi. Mən 
onun əyləşdiyi masaya oturdum. Sözə başlamaq istəyirdi ki, tele-
fon zəng çaldı. Dəstəyi götürüb cavab verdi: “Çox sağ olun, çox sağ 
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olun, mən də sizə ən xoş diləklərimi çatdırıram” və s. Dəstəyi asıb: 
“Vadim Andreyev idi” –  dedi. Mən anladım ki, söhbət Sovet İtti-
faqı Kommunist Partiyasının MK-ının katibindən gedir.  Yenə zəng 
gəldi, yenə də Moskvadan – bu dəfə təbrik edən Eduard Şevernadze 
idi, onda SSRİ-nin xarici işlər naziri idi. Qarbaçovla isə o, ömrünün 
sonuna qədər dostluq münasibətini saxlamışdı. Nə onda, nə də son-
ralar Qarbaçovu SSRİ-nin dağılmağında, yenidənqurma siyasətinin 
gətirdiyi bəlalara görə heç vaxt  günahlandırmamışdı. 

Aytmatov ürəkdən inanırdı ki, bu nəhəng dövlətin süqutunun  
səbəbi, hansısa qaçılmaz məcburi dəyişikliklər, fundamental dünya 
tarixi qanunlarıdır.  Təsir edən başqa bir amil isə, şəxsi faktordur, 
xalqların təbii olaraq, öz talelərini özlərinin idarəetmə arzusudur. 
Və heç kim, “yeni düşüncə”nin tərəfdarları da ilk növbədə, ehtimal 
belə etmirdilər ki, sıxılmış repressiya kəmərinin simvolik də olsa 
boşaldılması belə saysız bəlalara səbəb olacaq. Kommunist fun-
damenralistlər qiyam təşkil edib tarixin gedişatını geri çevirməyə 
çalışdılar, Yeltsin və onun radikal qərbçi – bazarçı komandası sözün 
birbaşa mənasında böyük bir ölkəni başlı başına buraxdılar, üstəlik, 
onilliklərlə ərzində yetişmiş və yaranmış iqtisadi və mədəni əlaqələri 
də korladılar. Qorbaçov həm insan, həm siyaətçi kimi əvvəlki həm-
karlarından fərqlənirdi. İttifaqın dərin sistem böhranı başladı, onunla 
bərabər mərkəzdənyayınma prosesləri də baş qaldırdı. O, yeni İtti-
faq müqaviləsinin imzalanması üçün çalışırdı, məzmun da demək 
olar ki, hazır idi və razılaşdırılmışdı. Amma narahat Yeltsin had-
isələri tələsdirirdi, rəbiqini taxtdan salmaq və siyasətdən uzalaşdır-
maq üçün əlindən gəlni edirdi. Və İttifaq dağıldı. Amma nisbətən 
sakit dağıldı. Yenidənqurma siyasəti sovet cəmiyyətinin yaralarını 
üzə çıxardı, amma onları sağaltmağın yolunu kimsə bilmirdi. Digər 
tərəfdən, hər şeyi olduğu kimi saxlamaq da mümkün deyildi. Sovet 
sisteminin geridəqalmış iqtisadi və siyasi idarəetməsi açıq-aşkar 
nəzərə çarpırdı. Amma insanların mədəni tələbatı azalmırdı, intel-
lektual enerji bitmirdi – bəlkə də, analitikləri dalana salan ölkənin ən 
böyük paradoksu da elə bunda idi. 
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Qarbaçov tərəfindən irəli sürülən yenidənqurma və aşkarlıq siyasə-
ti bilərəkdən “demokratiya” anlamına başqa məna verirdi, dəyərlərin 
yenidən qiymətləndirilməsi ilə bərabər insanların dünyaya, sosial-si-
yasi seçimlərə olan münasibəti də dəyişirdi. Bununla belə, məhz 
yeni ideyaların və fərqli baxış bucaqlarının bolşeviklərin hakimi-
yyətə gəldiyi dövrdə seçdikləri yolun, sovet dövlətinin əsaslarını 
dağıdacağını, tutulan yolun doğruluğunda kütləvi şübhə doğura-
cağı heç kimin ağlına gəlmirdi.  İstənilən halda, bu belə də oldu. 
Aşkarlıq siyasəti insanların şüurunu aydınlatdıqca ənənəvi sovet 
dəyərlərinə olan ümumi məyusluq atrdı, məhz bu da Sovet İtti-
faqının dağılmağının başlıca səbəblərindən oldu. Xalqların inkişaf 
edən milli özünüdərketmə prosesi, sovet hakimiyyəti dövrünün nail-
iyyəti sayılan ittifaq respublikalarındakı yüksək mədəni və təhsil 
səviyyəsi, milli ziyalıların sıx mədəni, elmi  və maarifçi təbəqələrində 
mərkəzdənayrılma tendensiyalarına gətirib çıxardı. Milliyətçilik İt-
tifaqın yeni tarixinin aşkar faktı oldu. Pribaltika ölkələri açıq və nü-
mayişkəranə şəkildə SSRİ-dən ayrılma prosesinə başladı. 1987 –ci 
ildə Alma- Atada dekabr hadisələri, Bakıdakı faciə, Dağlıq Qarabağ 
torpaqları uğrunda yaranan azərbaycan – erməni konflikti və bir 
çox başqa hadisələr sovet ittifaqının yanlış siyasətinin nəticəsi kimi  
Sovet İttifaqı adlanan nəhəng dövlətin daha tez dağılmasına səbəb 
oldu. Həqiqətən, hamı üçün çətin dövr idi. Məsələ təkcə hakimiyyətə 
yeni adamların gəlməyində, fərqli idarəçilərdə deyildi. Dövr dəyişir-
di, tarixin əsas nişanələri köklü surətdə yenilənirdi. 

Stabil, bütün sahələrədə – kosmik fəzadan nüvə fizikasına qədər, 
opera və baletdən fiqurlu konki sürməyə qədər – inamlı inkişaf 
geridə qaldı, sovet adamları isə getdikcə daha böyük təəccüblə 
Qərb dünyasının göz önündə olan dinamizminə, demokratiyasına, 
istehlak cənnətinə, texnoloji nailiyyətlərinə heyranlıq duyurdu. Bu 
fonda sovet cəmiyyəti ümidsiz və geridəqalmış görünürdü. Və belə-
liklə də daxildən parçalanırdı. İlk olaraq ideya bxımından çöküntülər 
başladı. Elə bir zaman gəldi ki, tarixi liderlər və idarəçilər deyil, 
sadə insanlar, xüsusən, elmi və humanitar ziyalılar yazırdı və onlar 
Qırbdə yaranan demokratik rejimə açıq şəkildə üstünlük verirdilər. 
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İstənilən halda, bu hal yuxarıların əhvalına təsir göstərir və böhra-
na səbəb olurdu. Kommunist məfkurəsinə, birpartiyalı totalitar üsul 
idarəsinə duyulan kütləvi məyusluq, söz azadlığının olmamasına və 
demokratiyanın uzaqlığı elə nəhəng bəla kimi görünürdü ki, sovet 
vətəndaşları “sosializmin inkişafı”nın gələcəyinə inamlarını itird-
ilər. Sovet ideoloqlarının millətlərin getdikcə yox çıxması, dillərinin 
bir nitqdə birləşəcəyi nəzəriyyəsi ciddi narahatlıqlar və qəsb edilmə 
təhlükəsi yaratdı. Bu “nəzəriyyə”nin hamı düz anlamışdı – yuxarılar 
milliyətçilik məsələlərini kütləşdirmək, xüsusən, milli azlıqların dili 
məsələsini aradan qaldırmaq, bu üsulla məhz “inkişaf edən sosial-
izm”in laxlamış dirəklərini möhkəmləndirmək, sovet imperiyasına 
daxildən gücləndirmək istəyirdilər. Təsadüf deyil ki, Ç. Aytmatovun 
“Gün var əsrə bərabər” romanı manqurd obrazı ilə bestseller oldu, 
“manqurdizm” sözü isə termin kimi cəmiyyətə yerləşdi, siyasətçilər, 
analitiklər və jurnalistlər tərəfindən tez-tez işlədilən kəlməyə  
çevrildi. 

80-ci illərin axrında SSRİ-nin Konstitusiyasında kommunist par-
tiyasının aparıcı rolunu şərh edən altıncı maddə aradan qaldırıldı. Bu 
çoxpartiyalılığa zəmin yaratdı. Bunun ardınca birdən birə  aparıcı 
sovet tarixçiləri və publisistləri tərəfindən XX əsrin 37- 38 –ci illərdə 
“qırmızı terror” törətməkdə,  Ukraynada, Qazaxıstanda kütləvi aclığa 
səbəb olan və insanlığa qarşı başqa ağır cinayətlərdə  ittiham edilən 
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının nüfuzu kəskin şəkildə düşdü. 
İnsanlar kütləvi şəklildə partiya sıralarından çıxırdı, bu vəziyyətdə 
Sovet İttifaqının siyasi hakimiyyəti nəhəng, çoxmillətli ölkəni effek-
tiv idarə edə bilməzdi.  

İosif Stalinin zamanlarında saxlanılan dəhşətli sirlər açılır, hamıya 
məlum olurdu. “Belə yaşamq olmaz” o zamanın aktual ifadəsinə 
çevrilirdi. Ağıl sahiblərinin narazılığı geniş vüsət alır və getdikcə 
də güclənirdi. Ona görə də bu ideya dalğası ilə hakimiyyətə gələn 
Mixail Qarbaçov və onun tərəfdarları yenilənmənin, ölkəyə az da 
olsa təmiz hava gəlməsi üçün şərait yaratmaq və sovet avtokratik 
rejimini bir az yumşaltmaq üçün çalışırdılar.  Sosial təcrübə kimi 
kommunizmi elə kommunistlər özləri tapdayıb öldürdülər.  Onlar 
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sovet iqtisadiyyatında  “defisit” və sonsuz növbələr yaratmaqla ab-
surd hala çatdırdılar. Onlar Leninin ilk mərhələlərdə dediklərini sitat 
gətirir, anlamırdılar ki, zəmanə dəyişib, adamların beynini çoxdan 
köhnəlmiş doqmalarla doldurmaq əvəzinə, irəli getmək lazım idi. 

İstənilən halda, demokratik dəyişiklikləri ölkə aydınları yaradırdı. 
Bu dalğayla senzura aradan qaldırıldı, söz azadlığı yarandı. Qurtu-
luş prosesi Rusiyada, Moskvada və Leninqradda indiki Sankt-Pe-
terburqda başladı, sonra digər respublikalara, ilk növbədə “sovet 
işğalı”dan danışmağa başlayan Baltikyanı ölkələrə yayıldı. Onlar 
SSRİ-nin tərkibindən ayrılmaq məsələsini qaldırdılar. Xalqların 
mənəviyyatında illərlə yığılmış küskünlüklər və narazılıqlar sürətlə 
mərkəzdən yayınma proseslərinə səbəb oldu. 

Elə kommunistlərin özlərinin təşkil etdiyi 17 avqust 1991-ci il 
qiyamı SSRİ-nin məhvinə səbəb oldu. Biz sovet adamları fəxr et-
diyimiz, çox şey üçün borclu olduğumuz böyük vətənimizi itir-
dik. Amma elə həmin sürətlə də yeni, əvvəllər “balaca vətən” ad-
landırdığımız həqiqi obamızı qazandıq. Göz görə -görə bir dövr bitir, 
o biri başlayırdı.

Aytmatov – Przident? Son siyasi həvəs.

Necə deyərlər, suverenitetlər paradı başlayanda, Çingiz Aytma-
tov Lüksemburqda sovet səfiri idi. Planetin əksər insanlar kimi o da 
bu fantasmaqorik prosesi, nəhəng ölkənin dağılmasını televizordan 
və qəzetlərdən izləyirdi.  Qəribədir, amma bizim balaca respublika 
bu proseslərdə çoxlarından öndə ola bildi. Ölkəmiz özünü Qazax-
ıstandan, Özbəkistandan və digər Orta Asiya dövlətlərindən əvvəl 
müstəqil dövlət elan etdi.  31 avqust 1991-ci ildə. Çoxları xatırlayır, 
bir gün səhər qırğızların oyanıb parlamentin Müstəqillik Bəyənnamə-
si qəbul etdiyini öyrənəndə, psixoloji təlaş keçirdilər, – yəqin ki, eyni 
şeyi 1776-cı İngiltərənin xarici koloniyaları metropoliyadan ayrılıb, 
özünü Amerika Birləşmiş Ştatları elan edəndə hiss etmişdilər. Əl-
bəttə Qırğızıstan Amerika deyil və bizdə azadlıq uğrunda müharibə 
olmadı. Amma SSRİ olmadan, ayrı yaşamaq... Bunlar heç cür şüura 
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yerləşmirdi; çoxları aclıqdan, iqtisadiyyatda, sosial həyatda, siyasət-
də hərc-mərclikdən ehtiyat edirdi. Ölkə həmin gün dərin sükuta qərq 
oldu. Nə “ura” qışqıran, nə göyə papaq atan oldu, çünki hərənin bir 
düşüncəsi vardı. Kommunistlər isə göz görə-görə dağılan İttifaqa 
yas tutur, açıq-aşkar Qarbaçovu, Yelsini lənətləyirdilər. 

Beləliklə, tarix mücərrəd kitab olmadan çıxıb konkret, fiziki hiss 
ediləcək qədər maddi nəsnəyə çevrildi. 31 avqust 1991-ci ildə qırğı-
zlar tamamilə yeni dövrə qədəm qoydu – islahatlar. Köklü, radikal 
islehatlar dövrü. Demokratiya. İnsanların gözləntisi. Ümidlər və 
məyusluqlar. Dövlət sarsıntıları, siyasi böhranlar. 

Amma müstəqillik elan olunmamışdan əvvəl bir hadisə baş ver-
di, bu hal Aytmatov üçün son siyasi həvəs oldu. Onun Qırğızıstanın 
mənəvi və ictimai həyatında çox əhəmiyyətli rolu olub. Hamı bil-
irdi ki, o, Moskvada da nüfuza malikdir. Həm də o, dünyada ən 
çox tanınan və hörmət olunan qırğız idi. Belə bir əfsanə gəzirdi ki, 
yenicə Lenin mükafatının laureatı olanda Turdakun Usubaliyevin 
yerinə keçmək istəyirmiş. Guya Moskvada ona qarşı kompramat 
hazırlayıb və çevriliş kimi bir şey hazırlayırmış. Nədir ki? O vaxt 
Aytmatovun artıq Kremlə girişi vardı və həqiqətən Siyasi Büronun 
bəzi üzvlərinə təsir etmək iqtidarında idi. Elə həmin əhvalatın da-
vamı olaraq deyirdilər ki, Usubaliyev öz birinci katib vəzifəsindən 
istifadə edərək, Aytmatovu Leonid Brejnevin qəbuluna düşməkdə 
qabaqlaya bilir. Bu hadisədən sonra Aytmatovun bir də heç vaxt 
respublika Olimpinə dırmanmaq istəyi yaranmır, ən məşhur qırğız 
olmağı ilə yetinir. Sonuncu partiya üzvü olan Qırğızıstan rəhbəri A. 
Masaliyev gedəndə, müstəqillik qazanan respublikanın ilk preziden-
ti seçilməsi məsələsi müzakirə olunanada, təbii ki, Aytmatovun adı 
hallandı. Belə bir rəvayət var ki, bir qrup yazıçı və siyasətçi onu 
prezident olmağa razı salmaq üçün dilə tuturlar, o isə qəti şəkildə bu 
təklifi rədd edir. Həmçinin məlumdur ki, məhz o, ən yüksək dövlət 
rütbəsinə o zamankı Qırğız Elmlər Akademiyasının prezidenti Askar 
Akayevi məsləhət görüb. 

Aytmatov görkəmli yazıçı idi, amma eyni zamanda da çox mahir 
siyasətçi idi. Bunun yeganə sübutu onun həm respublika, həm də 
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ittifaq parlamentlərində çoxillik deputat fəaliyyəti deyil. O təbiətən 
böyük düşünən, müdrik, ən əsası isə çox məsuliyyətli biri idi. Bu 
onun publisit yazılarında, müsahibələrində, o cümlədən məşhur 
yapon filosofu və humanisti Daysaku İkeda və qazax şairi və ictimai 
xadimi Muxtar Şahanaovla söhbərlərində açıq duyulur. Nüvə prob-
lemi, ekologiya məsələləri, cavanların tərbiyəsi, hətta kənd təsərrü-
fatı sahələri də onun maraq dairəsində idi. Məsələn, o,  hesab edirdi 
ki, SSRİ dağılandan sonra dünyanın iqtisadi və geosiyasi xəritəsinin 
əhəmiyyətli şəkildə dəyişməsi, qlobal, kontinental və regional gü-
clərinin tarazlığı dəyişdi.  

Bu proseslərin nəticəsi kimi Berlin divarının yıxılmasından son-
ra yaranan incə strateji tarazlığın pozulma təhlükəsi yarandı. O 
düşünürdü ki, ən vacib çağırışlar — yeni bəşəri münaqişənin qa-
rşısını alacaq olan beynəlxalq stabilliyi, sülhü, düşünlmüş nizamı 
qorumaq və daha da möhkəmləndirmiək, xalqların müstəqil dövlət, 
mədəni, mənəvi inkişaf hüquqlarının qorunması şərti ilə beynəlxalq 
qanunların möhkəmləndirilməsidir. 

Yaxşı ki, Çingiz Aytmatov hakimiyyətin hərisliyinə mübtəla ol-
madı və ölkəni bazar iqtisadiyyatı dəyişiklikləri yoluna aparan adam 
o, olmadı. Əks təqdirdə, ilk müəllim Düşən, kommunist – çoban 
Tanabay, dünya inqlabı gözləyən digər sadə insanlar hamısı qəbrində 
çevrilərdi. Bu o demək deyil ki, Çingiz Aytmatov Qırğızıstanın 
müstəqilliyi qəbul etmədi. Bir müddət keçdi, yeni gerçəklərlə 
barışdı, daha sonra suveren ölkəsinin vətənpərvər nümayəndəsinə 
çevrildi. Cavan dövlət üçün bu çox vacib idi. Bu insanlara özünəi-
nam və ilk dövlətə etibar yaratdı.  O, müvəffəqiyyət və ləyaqətlə 
ölkəmizi Avropada təmsil edir, Qırğızıstanı öz adı ilə simvolizə edir, 
eyniləşdirir, uğursuzluqlarıına üzülür, uğurlarına sevinirdi. Himni-
mizin sözlərini əzbərləyir və mən şəxsən özüm gözlərimlə onu necə 
şövqlə oxuduğunun şahidi olmuşam. 

SSRİ-nin dağılmasını Çingiz Aytmatovun ağrı ilə qarşıladığına 
heç bir şübhə yoxdur. O, uzun müddət bu ümumi dramın əziyyətini 
çəkdi. Bütün qarşımıza çıxan bəlaları öz şəxsi dərdi kimi qəbul edir-
di. Aytmatov inanırdı ki, bizim ölkəmiz yaşayacaq və intriqalar və 
gərəksiz söz-söhbətlər onu yıxa bilməyəcək. 
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20017-ci ildə Ç. Aytmatov “Amerikanın səsi”nə müsahibə verir. 
Canlı yayımda müsahibi Vaşinqtondan gələn  jurnalist idi. Tarix 30 
avqust, müstəqillik günü ərəfəsi. 

“Çingiz Aytmatov, siz bir çox məşhur adamları, siyasətçiləri şəx-
sən tanımısınız. Onlardan bir çox indi həyatda yoxdur. Belə bir im-
kanınız olsaydı onlardan hansına məktub yazardınız?”

Qısa pauzadan sonra Aytmatov cavab verir:
“Yəqin ki, Aleksandr Tvardovskiyə. O, görkəmli şair və peşəkar 

redaktor idi. Ona yazılası sözüm olardı...”
Junalist israr edir:
Bəs siyasətçilərdən kimə yazardınız?
Əlbəttə ki, Aleksadr Yakovlevə, yenidənqurmanın və aşkarlığın 

əsas ideoloquna. Biz biri-birimizi çox yaxşı tanıyırdıq, dosltluq edir-
dik. Bu gün baş verən bəzi məsələlərdə onun fikri mənə çox maraqlı 
olardı...”

Bu yerdə jurnalist əsas suala yaxımlaşır: “Qırğızıstan on altı ildir 
ki, müstəqil ölkə kimi fəaliyyət göstərir. Necə düşünürsüznüz, sizin 
ölkənin prespektivləri varmı, onu yaxın gələcəkdə nələr gözləyir? 
Ölkənin inkişafı necədir?”

Əlbəttə, çətinliklər və problemlər var. Biz öz səhvlərimizdən 
təcrübə toplayır, öyrənirik. Heç nə asan başa gəlmir, istənilən hal-
da, ölkə inkişaf edir... Mən inanıram, – Aytmatov davam edir, – biz 
tədricən hər şeyi qaydasına salacağıq, iqtisadiyyatı yoluna qoya-
cağıq. İnanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. İnanıram, amma təkrar 
edim ki, bu heç də asan deyil...”

Beləliklə, Aytmatov üç dəfə “inanıram” sözünü təkrar edir, çox 
maraqlıdır ki, elə həmin ərəfələrdə qaramat, ümidsiz nəticələr və 
sərt xülasələr kitabı   “Dağlar düşəndə” (Əbədi gəlin) vida romanını 
yeni yazıb bitirmişdi. Bu əsər – böyük ölkənin ölümünün metaforası, 
itirilmiş zamanın axtarışı, Aytmatovun tale yolunu xatırladan baş 
qəhrəman Arsen Samanıçın faicəvi sonun yaxınlaşdığını hiss etməyi 
barədədir. Belə alındı ki, yazıçı öz prototipini ağladıqdan sonra, 
2008-ci ildə, yarım il sonra biz onunla əbədi vidalaşdıq. 
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Qırıqlar üzərində avtoqraf

Qırğız yazıçılarının ölkə suverienliyə münasibəti haqqında 
danışanda, etiraf edilməlidir ki, onlardan çox az sayda olanı had-
isənin tarixi əhəmiyyətinin fərqində idilər. Əksinə, əksəriyyət sovet 
sistemi üzrə (Hətta senzura ilə) ədəbi yaradıcılığını təbliğ edirdi. 
Məlum oldu ki, insanlar kitabın “tələblər”ə uyğun olmağını – xü-
susən, rejimə loyallığını –  rəhbər tutaraq nəşriyyata qonorar dalınca 
gəlməyə öyrəşiblər. Bazar iqtisadiyyatında bu şərtlər nəzərə alınmır. 
Burada hər şey tərsinədir: nə istəyirsən yaz, harada istəyirsən dərc 
edil, amma kitab satılmırsa heç bir qonorardan söhbət gedə bilməz. 
Bu minvalla da sovet ədəbiyyatı öldü, amma ölümqabağı ağır kon-
vulsiyalar ilə. Bir neçə müstəqil bədii təşkilat – qırıqlar və hissələr 
– artıq mövcud olmayan ölkənin vahid yazıçılar birliyindən ayrıldı. 
Təəssüflər olsun ki, Qırğızıstanda da parçalanma oldu – əvvəlki 
birliyin yerinə üç yeni ədəbi təşkilat yarandı. Fərqli istiqamətlərə yol 
alan yazıçıları barışdırmağa, təəssüflər olsun ki, heç Çingiz Aytma-
tov da müvəffəq ola bilmədi. Həm də o zaman kəsiyində Avropada 
idi, əvvəl Lüksenburqda, sonra Benilüks ölkələrində. 

Amma məsələ təbii ki, ədəbiyyatda təşklitların forma dəy-
işməsində deyil. Əsas odur ki, yazıçılar özünü itirdi, baş verən-
ləri necə təsvir, izah edəcəklərini bilmədilər. Qəzet jurnalistikası 
demokratiyanı tənqid edir, lənətləyirdu. Ədəbiyyat isə tam frustra-
siya vəziyyətində idi. 

Bütövlükdə Sovet, qismən qırğız ədəbiyyatı tədricən uzunmüd-
dətli böhran halına düşdü. 80-ci illərin ədəbiyyatına ən ağır zər-
bəni ağır iqtisadi şərtlərə görə dövlət dotasiyasından “Ala-Too”, 
“Qırğızıstan ədəbiyyatı” və həftəlik “Qırğızıstan mədəniyyəti” qəzet 
və jurnallarının  çıxarılması oldu.  Sonuncu özəlləşdirildsə də, maddi 
vəsaitin olmamasından fəaliyyət göstərə bilmədi. “Ala – Too” jur-
nalı da maddi çətinliklə bərabər yazıçı mühitində fikir ayrılıqları uc-
batından bağlandı. 

Bu vəziyyət iyirmi il davam elədi. 2004-cü ilə nəhayət, dövlə-
tin də dəstəyi ilə dağılmış yazıçı təşkilatlarını bir yerə toplamaq və 
yazıçılar birliyində cəm etmək mümkün oldu.  
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Sovet, o cümlədən qırğız ədəbiyyatı xidmət edən, azad olmayan, 
konyuktur, ikinci dərəcəli nəsnə idi. A.Tokonbayev, T.Sadıqbəyov, 
A.Osmanov, Ç. Aytmatov və T.Qasımbəyov bir çox cəsarətli və vacib 
fikirləri, dövrün gerçəklərini əksərən metafora üsulu, ehyamla təsvir 
eləməyə çalışırdılar, amma onlar nadir istisna idilər. Və müstəqil-
lik qazandıqdan sonra 15 – 20 il keçməli idi ki, qırğız yazıçıları, 
nəhayət, milli dövlətçilikdən, bayrağın və digər dövlət rəmzlərinin 
toxunulmazlığından bəhs etməyə başlasınlar. 

Qeyd eləmək lazımdır ki, 90-cı illərin çoşğun vaxtlarında Aytma-
tov yazmağa davam edir, olanları dərk etməyə çalışır, ədəbi formasını 
itirmirdi. O, deyirdi ki, hətta Şekspir belə Sovet İttifaqı dağılan-
da özü ilə gətirdiyi xaos və satqınlığı, adi adamların fırıldağını və 
cəmiyyətin dibinə enməyini təsvir etməkdə aciz qalardı. Ona görə 
yazıçının özü də bu bəşəri xaosun nə vaxtsa heç olmasa hansısa niza-
ma düşəcəyinə inanmırdı. “Bunu görmək kədərvericidir, — yazırdı 
Aytmatov – iqtisadi münasibətlərin dəyişməsi ilə mənəvi zənginliy-
imiz də böhrana uğrayır. Nə gizlədim, sovet hakimiyyəti dövründə 
istənilən incəsənət və bədii yaradıcılıq nümunəsi partiyanın 
təbliğat obyektinə çevrilirdi. Mədəniyyəti “sosialist realizmi”nin, 
mürgüləmək bilməyən senzuranın çərçivələri daraltsa da, dövlət 
nəşriyyatları böyük iş görürdü, aramsız və vaxtında əsərlərin nəşr 
edilməsini bacarırdı. Siyasi dəstəyi itirən dövlət əvvəl olduğu kimi 
büdcənin hesabına qəzet və jurnalları maliyəşəldirməyi dayandırdı”1

Ölkədə ən çox müzakirə olunan məsələ 30-cu illərdə haqqında 
danışmaq qadağan olunan, 1916-cı ildə çar əleyhinə edilən Urkun 
üsyanı oldu. Mübahisə sadə bir sual ətrafında yarandı – üsyanın 
xarakterinin müəyyən edilməsi. Tarixçilərin bir qismi yazırdı ki, 
bu “təbii qiyam” idi, digəriləri isə iddia edirdi ki, bu “milli azadlıq 
üsyanı”dır.  Tezliklə, yeni bir təsbit də əlavə olundu – “milli aza-
dlıq mübarizəsi”.  Bundan belə bir nəticə çıxdı ki, əgər “mübarizə” 
vardısa, deməli Rusiya imperiyasına heç bir könüllü “qoşulma”dan 
və ya birləşmədən söhbət gedə bilməzdi, XIX əsrin ikinci yarısında 

1 Çingiz Aytmatov, Muxtar Şahanov. Uçurumda ağlayan ovçu (Əsrin son 
etirafı) Almatı, Ruan. 1996, s.138. 
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Qırğızıstan əsl kaloniyalaşdırılmış ərazi imiş. Bunun bağlı məqalələr, 
elmi əsərlər dərc olunmağa başladı. Onlar 1916-cı ildə Qırğızıstan-
da, xüsusən, ölkənin şimalında baş verən faciəvi hadisələrə düzgün 
tarixi qiymət verməyə cəhd edirdilər. 

“Urkun” adlı kitab nəşr edildi.  Kitabda  ən maraqlı və yox-
lanılmış elmi araşdırmalar, o cümlədən, bu sətirlərin müəllifinin də 
məsələ ilə bağlı ilk dəfə rus dilində yazılmış “1916-cı il hərəkatının 
tarixi haqda qısa oçerk” adlı məqaləsi yer aldı. “Urkun” mübaliğəsiz 
olaraq, bir hadisəyə çevrildi. İnanmaq olmurdu ki, Moskva üçün bu 
qədər mübahisəli və ağrılı mövzu barədə, qırğızların çar əleyhinə 
üsyanından, azadlıq mübarizəsindən, əsrlər boyu sahib olduqları 
ərazi bütövlüyündən, ağır müstəmləkə şərtlərindən belə açıq yaz-
maq və danışmaq olur. Təbii ki, yerli ziyalılar anlayırdılar ki, ötən 
illərdə baş verənləri işıqlandırarkən müasir qırğız cəmiyyətinə zərər 
vurmamağa çalışmalıdırlar. Məsələn, Aytmatov çıxışlarından bir-
ində haqlı olaraq deyirdi ki, “...bizə 1996-cı ildən (həmin il çoxları 
üsyanın təfərrüatlarını çoxsaylı kütlələrə açıqlanmasını və 80 illiy-
inin keçirilməsini tələb edirdilər- O.İ. ) ziyadə, 2016-cı il lazımdır. 

Növbəti qızğın debatlara səbəb olan mübahisəli məsələ, Moldo 
Qılıncla K.Tınıstanovun yaradıcılıq irsinin bərpası oldu. Buna görə də, 
“irticaçı” sayılan bütün zamanistlərin, islam və qırğız feodal qanunları 
tərəfdarlarının məsələləri ümumi müzakirəyə çıxdı. Eyni zamanda 
Moldo Niyaz, Nurmoldo, Aldaş Moldo, Moldo Kazıbek, S.Karaçev 
və digər XIX – XX əsr ədəbiyyat xadimləri də gündəmə gəldi.

Əslində, bu mövzu hələ sovet dönəmində meydana gəlmişdi. 
Amma onda A.Masaliyevın başçılığı ilə respublikanın partiya rəh-
bərliyi ictimaiyyətin bu tələbini gözardı edirdi. Onlar ictimai rəyin, 
elmi düşüncənin nə dərəcədə irəlilədiyini, göz qabağında keçmiş, 
ən əsası Stalin dövrü SSRİ tarixinə münasibətin necə dəyişdiyini 
anlamırdılar. Bunun nəticəsi olaraq, bir sıra elm və incəsənət nü-
mayəndələrinə qarşı tədbirlər görülür, onlar milliyətçilikdə, sovet 
dəyərlərini tapdalamaqda və s. ittiham olunurdular1. 

1  İbrahimov O. 1916 –cı il üsyanı barədə qısa oçerk. Qırğız odisseyası k. 
İmperiyadan əvvəl və sonra. – Biyiktik, 2011, s. 224 – 242 
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Beləcə, Qırğız Universitetinin professoru S. Attakurov «millətçi-
lik»də, «rus xalqına təhqiredici münasibətdə”, tələbələrə mənfi tə-
siretmədə ittiham olunaraq işdən qovulub, partiyadan çıxarılmışdı.  
T. Qasımbəyovun “Sınmış qılınc” romanı T.Usubəliyevin (1983) 
məruzəsində “partiyaçı”lığın tənqidinə məruz qaldı.  Müəllif bəzi 
tarixi hadisələrin və proseslərin təsvirindəki subyektivliyə və «nat-
uralisti»yə görə günahlandırılırdı. T. Sadıqbəyovun “Mavi bayraq” 
romanı xəlvəti saxlanılır, dərc olunmurdu. 1985-ci ildən sonra, 
yenidənqurma və aşkarlıq dövrünün başlanması ilə vəziyyət dəyişdi. 
Zamanistlər tədricən dirçəldi, S. Attokurov bütün haqlarında və vəzi-
fələrində bərpa olundu, K.Tınıstanovun və başqa təşəbbüsçülərin 
yaradıcı irsi tam həcmdə işıq üzü gördü. 

Onu da demək lazımdır ki, daha bir ciddi müzakirə “qırğız peşəkar 
ədəbiyyatının əcdadı”nın kim olmağı ətrafında gedirdi.  Yarım əsr 
boyunca bu şəxs “Erkin – Too” (2 noyabr 1924) qəzetinin ilk nöm-
rəsində dərc olunan “Oktyabrın gəlişi” şerinin müəllifi  A. Tokom-
bayev sayılırdı. Amma bu sarsılmaz fikir, K. Tanınstanovun, S. Qa-
raçovun və başqalarının bu tarixdən əvvəl kitab nəşr elətdirdikləri 
məlum olanda, nüfuzunu itirdi. 

Z.Mamıtbekov kimi, S.İgidov, A.Erkebayev kimi ədəbi-
yyatşünasların işləri çox aydınlıq gətirdi. Qırğız yazılı ədəbiyyatının 
formalaşmasına, aydınlanmasında töhfə sayılan əsərlər  A.Erkeba-
yevin “Qırğız ədəbiyyatı tarixinin az öyrənilmiş səhifələri” mono-
qrafiyası (1992), S. İgidovun “20-ci əsrin Qırğız ədəbiyyatı” (1984), 
“Yeni ənənələrin yaranması” (1984)  oldu.

Amma daha ağrılı və mübahisəli məsələ qırğız dili, onun real 
vəziyyəti  oldu. 

Qırğızıstanda iş, təhsil və kütləvi ünsiyyət dili rusca olanda, Tox-
tagülün, Toqol Moldonun, A. Osmanovun və A. Tokombəyovun dili 
obyektiv səbəblərdən rəqabət dözmürdü və tədricən qəzet və “mət-
bəx” dilinə çevrilirdi. Bu hal bütün ziyalıları, o cümlədən incəsənət 
xadimlərini də narahat edirdi. Amma ana dili problemini əsl ürək 
yarasına çevirən Aytmatovun səsi hamıdan kəskin və güclü gəlirdi. 

Deməliyik ki, Sovet hakimiyyətinin ilk illərində qırğız dili kimi 
yerli dillərin öyrənilməsi hər cür təqdir edilirdi. Müharibədən son-
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rakı 20 –30-cu illərdə dilimizin elmi cəhətdən araşdırılması və leksik 
zənginliyinin sistemləşdirilməsi geniş vüsət aldı. Bu işə həlledici 
tövhəni K. Tanınstanov, D. E. Polivanov, İ. Arabayev, K. Yudaxin, 
B. Yusunuəliyev, Q.Qaracayev, B.Oruzbayeva, S.Qudayberqenov, 
E.Abdıldayev və b. verdilər.

50‐ci illərdə ölkəni İ.Razzakov idarə edəndə qırğız dili haqlı 
olaraq və hətta rus məktəblərində də tədris olunmağa başladı. 
Amma İ.Razzakovun istefasından sonra, daha doğrusu Moskva onu 
“millətçi təzahürləri”nə görə vəzifəsindən uzaqlaşdırdıqdan sonra 
bu proses ləngidi. 

Hələ 70-ci illərdə Moskvanın milli siyasətinə etiraz edən 
T.Sıdıqbəyov – dissident yazıçı respublika idarəçilərinin diqqətini 
bu məsələyə çəkmək istəsə də alınması. Onu dinləmədilər və bu 
hal XX əsrin 80-ci illərinin sonuna, Qarbaçovun  yenidənqurma si-
yasətində ana dil məsələsi cəmiyyətin mərkəzi marağına çevrildiyi 
vaxta qədər davam elədi. 

1987-ci ildə Çingiz Aytmatov var gücü ilə bu məsələni səsləndir-
di. Təbii ki, onun çıxışları yalnız ölkədə deyil, bütün İttifaqda 
böyük əks səda doğurdu. Faktiki olaraq, bu çağırışlar  qəzetlərlə və 
televiziyayla geniş yayılaraq bütün sovet cəmiyyətini yırğaladı və 
demək olar, SSRİ-də, müttəfiq respublikalarda milli hislərin canlan-
masının ilkin səbəbi oldu. 

 Beləliklə, ölkənin müstəqillik dövrü Çingiz Aytmatovun həm 
həyatına, həm də yaradıcılığına qaçılmaz izini qoydu. Hə, ilk zaman-
larda o tərəddüd edir, dövlətin formalaşacağına əmin olmur, iqtisa-
di baxımdan ölkənin davam gətirəcəyinə şübhə edir, ümumi xaos 
və kasıblıqdan narahat olurdu. Sonra belə bir nəticəyə gəlir ki, baş 
verənlər – tarixin yaradıcılığıdır, xəmirinin nədən hazırlandığını da 
ancaq özü bilir.  Zamanla yalnız Qırğızıstanın deyil, vətən saydığı 
bütün Orta Asiya ölkələrinin gələcəyinə inanır. O ki qaldı Rusiyaya, 
Aytmatov ümumi ictimai tədbirlərdə iştirak edir, Moskvada beynəlx-
alq festifallardan birinə başçılıq edir, özünü yenidən həm də rus 
sözünün nümayəndəsi kimi hiss edirdi. Amma ömrünün sonlarında 
ən böyük qayğısı gənc milli dövlətinin inkişafı ilə bağlı idi. 
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Qarda Məryəm ananın axtarışı

Əvvəldə hekayə vardı. Xristianlığı qəbul edən qırğız qız barədə 
hekayə. Sonra daha bir əhvalat baş verdi, amma bu dəfə Çingiz Ab-
dullayevlə bağlı. Bütün bunların şəxsən şahidi olmuşam. 

1999-cu ilin yayı idi. İşdən qayıdanda elə kandarda anladım ki, 
evdə qonaqlar var. Məlum oldu ki, uzaq qohumlarım bir neçə il səfir 
olduğum Hindistandan hal – əhval tutmağa gəliblər. Salamlaşdıq, 
söhbətə başladıq. Bu arada böyüklərin sözünü dinləmədən otaqda 
ora – bura qaçan, təxminən beş yaşlı oğlan uşağı diqqətimi çəkdi. 
Anası bir təhər qucağına alanda mən onunla söhbətə başlayıram. 
“Adın nədi?”, soruşuram. Mənə nəsə deyir, amma anlaya bilmirəm. 
“Abil? Abdil?”. Bu yerdə anası deyir: Avel. “Amma bu qırğız adı 
deyil axı, incildəndi deyəsən, hə?”. Qonaq bir az utanaraq başını 
yelləyir. “Bəs niyə bu adı qoymusunuz?” – soruşuram. “Bilmirəm, 
belə istədik”. Tədricən məsələni anlamağa başlayıram. “Xristianlığı 
qəbul eləmisən?” “Burda pis nə var ki?”, qonaq qıcıqlanır. – Allah 
birdir, İsa da bizim peyğəmbərdir...” 

Düzünü deyim, məni çox qəribə bir hiss bürüdü – qəzəb, utanc, 
təlaş qarışıq bir hiss. Və təbii ki, heyrət. Amma mübahisəmiz uzun 
çəkmədi. O dəqiqə anladım ki, bu söhbətin heç bir faydası yoxdur. 
Oturanlardan bəziləri onun qəbul elədiyi din haqqında öyrənmək 
istədi. Amma bu sekta barədə eşidən çox az idi, onun digər xristian 
təriqətlərindən fərqini bilən yox idi. “Sakitləşin, isalm kimidir elə” 
qohumum deyir. (Elə də başa düşmədim ki, söhbət çoxsaylı xristian 
təriqətlərindən hansından gedir). Bir sözlə, qonaqlar xahiş elədim 
ki, bu məhrəm mövzuda mübahisəni bağlasınlar. Amma yaddaşım-
da onun danışdığı bir əhvalat qaldı: “Bax siz beləsiniz də, adamları 
çarəsiz hala gətirirsiniz və onlar yoxa çıxır...” “Necə yəni yoxa çıx-
ır?”. “Çox sadə, Pot-Front kəndindən bir rəfiqəm yoxa çıxıb, valid-
eynləri onu ya öldürmək, ya da ondan imtina eləmək istəyirmiş, o da 
yoxa çıxıb, tapa bilmirlər”. “Bəlkə harasa qaçıb?” – “Çətin”. “Onun 
beynini sən... yəni, öz çevrənizə dəvət edən sən idin?” – masa arxas-
ında əyləşən qonaqlardan biri qəzəblə soruşur. Bu yerdə gənc xanım 
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dözməyib ağlamsınaraq qışqırdı: “Kaş biləydiniz necə yaxşı insan 
idi! Əsl mələk idi...” Bunu deyib, qaçıb otaqda çıxdı.

Bir müddət sonra o qızın kim olduğu və işin məğzi məlum oldu. 
Rot-Frontu pis tanımırdım, həyat yoldaşımın valideynləri qonşu 
kənddə yaşayırdı, biz ora tez-tez gedirdik. Bampizmi təbliğ edən, 
orada çoxdan yaşayan etnik almanları isə özüm şəxsən tanıyırdım...

Deyilənlərə görə, həqiqətən gözəl, ağıllı, sərt xarakterli bir gənc 
qız imiş. Bişkekə universitetə qəbul olmağa gəlibmiş, amma mək-
təbdə əla oxumağına baxmayaraq, qəbul ola bilməyib. Düşünür ki, 
məktəbdə ondan zəif oxuyanların qəbul olmağı, onun isə bacar-
mamağı biyabırçılıqdır.  Qız uzun müddət kəndə qayıtmır, valid-
eynlərinə yalan xəbər göndərir ki, qəbul olub. Hansısa rəfiqəsinin 
yanında yaşamağa başlayır, bu rəfiqənin kimliyi barədə isə əhvalatda 
məlumat verilmir.

…Bu ərəfədə onun başına nəsə iş gəlir. Bunun nə olduğunu heç 
kim bilmir. Amma bu hadisədən sonra qız kəskin dəyişir. Bunu ilk 
hiss edən rəfiqələri olur, sonra valideynlər, xüsusən, ana. Bənizi sol-
sa da, gözlərində qəribə qığılcım olur. Onun hansısa sektaya cəlb 
olunmağını da məhz onda öyrənirlər. Görünür valideynlər bu xəbəri 
fəlakət kimi qəbul edir və təcili nəyin bahasına olursa olsun qızlarını 
kəndə qaytarmaq və ərə vermək istəyirlər. Lazım olsa, lap məcburi 
vermək. Bundan agah olan qız yoxa çıxır.  

Bu hadisəni Avropadan evə qayıtdığı günlərdən birində Çingiz 
müəllimə danışdım. Qırğızların başqa dini, sekta inanclarını qəbul 
etməyinə münasibətini öyrənmək istəyirdim. 

O, fikrə getdi: bu məsələlərdə heç kimin vahid respeti yoxdu, 
ola da bilməz.”Nə oldu bəs? – yazıçı soruşdu – qız axırda tapıldı?” 
– “Dəqiq bilmirəm, – deyirəm, yəqin tapıldı”. Bir müddət keçdi. 
Həmin ilin qışında yerli “Delo№” qəzetində bir məqalə oxuyuram 
və o dəqiqə də kəsib Aytmatova yollayıram. Söhbət Keminski ray-
onunda erkən vəfat edən qırğızdan gedirdi. Xristianlığı qəbul etdiyi 
üçün qohumları üç gün onu basdıra bilməyiblər. Qəzet Qədirbəy adlı 
keşişin yerlilərin “başqa inanc sahibləri”nə hörmətsiz yanaşmaları, 
bütün qohumları basdırılmış qəbirstanlıqda torpağa tapşırmağa da 
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imkan vermədikləri barədə qəzəblə dediklərini  olduğu kimi sitat 
gətirmişdi. Qonşu kənd qəbirstanlığı da həmin adımın basdırılmağı-
na icazə vermir. Təbii ki, yerli imam cənazə namazını da qılmaqdan 
imtina edir. Qəzetin dediyinə görə, yerli hakimiyyət işə qarışandan 
sonra, nəhayət nəşi kənd qəbirstanlığından kənarda, hansısa yesir 
kimi torpağa tapşırırlar. Yaxınlarının, xüsusən, valideynlərin dərdini 
sözlə təsvir elmək mümkün deyil.

 Təxminən belə bir insidentlərdən biri də İssık-Kul vilayətinin 
rayonlarından birində baş vermişdi. Hardasa, iyun aylarında Aytma-
tov növbəti dəfə Belgiyadan gələndə mən yenidən dini, alimlərin 
dediyi kimi, konvertasiyalardan söz açdım. Biz Livanı xatırladıq, 
etnik ərəblərin fərqli təriqətlərə inandıqları üçün uzun illərdi dil 
tapa bilmədiklərindən danışdıq. Politoloqlar bunu livanizasiya ad-
landırır. Ərəblərlə izraillilərin on beş ildən artıqdır bölüşdürə bilmə-
dikləri Qüdsü də xatırladıq.  Onilliklərdir davam edən ərəb-fələstin 
fəciəsindən danışdıq.  Bizdə eynilə sektaya üzv olan qırğızların sayı 
çoxalarsa, bizim ölkənin də işi müşkül ola bilər. “Ay Allah bircə 
bu çatışmırdı” –  deyirəm, Çingiz müəllim də başını ilə təsdiqləyir. 
“Bəlkə bu barədə yazasınız?”, deyirəm, bilirəm ki, məhz bu mövzu 
onun yazıçılıq fəhminə aiddir. O dərin fikrə getdi. “Maraqlıdır, 
görəsən o qızın axırı necə oldu, evdən qaçan qız yadındadı?”, dedi. 
Məlum oldu ki, yazıçını daha çox hadisənin insani, psixoloji, əhva-
latın dramatik tərəfi daha çox maraqlandırıb. “Bəlkə qohumlarıma 
zəng edib, öyrənim?”, təklif edirəm. O, susdu və biz ayrıldıq. 

Amma xəyalən mütəmadi olaraq bu söhbət qayıdır, xalq üçün bu 
cür sınağın baha başa gələcəyini çox gözəl anlayırdım. Nə etməli 
idik? Bəzi ekspertlərin təklif etdiyi kimi konstitusiya səviyyəsində 
islam və xristian dinindən başqa bütün dinləri qadağan etməliy-
dik? Bu mümkün deyildi. Ən azından ona görə ki, Beynəlxalq İn-
san haqları deklarasiyasının fundamental qaydalarına, beynəlxalq 
hüquqa və bizim öz konstitusiyamızda Qırğızıstanda dini etiqadın 
azadlığı barədə maddəyə zidd olduğuna görə. Üstəlik, həyat bizə 
göstərir ki, qadağa tədbirləri koflikləri daha da qabardır, “qadağan 
olunan”a marağı daha da artırır. Dini inancın ən möhkəm və məhrəm 
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hiss olduğu da məlumdur, onu qadağa və dekretlərlə dəyişmək müm-
kün deyil. Bildiyim tək bir şey vardı — bu mövzuya ancaq Aytmatov 
toxuna, təsvir edə və onun dərinliyini, mürəkkəbliyini aça bilərdi. 
Və mənə elə gəlirdi ki, o, mütləq bu barədə yazacaq. 

Üstündən xeyli vaxt keçən söhbətdən sonra mən hətta onun 
bu yazını hansı istiqamətə çevirəcəyi barədə də düşünürdüm. “Al 
sənə “Yeni Elioza” ya da qırğız Romeo və Cülyettası, ya da Anna 
Frankı”, öz –özümə xəyal edirdim.  Bəlkə də “Gün var əsrə bərabər” 
ya “Qiyamət”in ardı meydana çıxacaqdı? Və yenidən Aytmatovun 
öncədəngörmə qabiliyyətinə heyrət etdim. O, ilk romanında buna 
bənzər hadisəni qələmə almışdı, mövzu fərqli olsa da, orada da adama 
xəyanət edə bilməyənlər vardı. Dəfn mərasimi elə həmin adamların 
uydurduğu səbəblərdən( əsərdə sovet kosmodronunun yaxında ol-
mağı səbəbindən) uzanır, insanlar kədərli halda dünyanın,varlığının 
faniliyini düşünürlər. 

Sonra bu fantaziyalarımdan uzaqlaşdım, amma Çingiz müəllim 
mənə o halı yenidən xatırlatdı. 2003-cü ildə o, birlikdə Rot-Fronta 
getməyimizi təklif elədi. Mən isə öz növbəmdə, onun icazəsi Aytma-
tova həsəd aparan, pərəstiş edən oxucusu, gənc biznesmen Osman-
bəy Artıkbəyovu dəvət elədim. Osmanbəyin cipində biz Rot – Front 
kəndinin yerləşdiyi İssıkatinski rayonuna yollandıq. 

…Fəlsəfi disputumuz yolda ikən başladı. Mən: “Çingiz müəllim, 
bilirsiniz, yazdıqlarınızdan ən çox nəyi bəyənirəm?” – “Nəyi?” – 
“Qədim qırğızlar haqqında balaca hekayəniz var “Köçəri quşların 
fəryadı”,  müharibəyə yollanan igidlər qayıtmayanda, onlardan bir 
xəbər almayanda, uşaqlar və analar ağlayır, ancaq Allaha pənah aparır. 
Taleyin gözləmək hökmü yüksək düşüncə sahibi olanlarda həyatın 
mənası və insan varlığı ilə bağlı heyrətəmiz fəlsəfi fikirlər doğurur...” 
Müsahibim uzun bir susqunluqdan sonra cavab verir: “Neyləmək 
olar, həyat belədir, insanlar belədir...” Mən oxucu imtiyazlarımdan 
istifadə edib, sakitləşmirəm: “Bəlkə onu genişləndirəsiniz? Adını 
da məsələn, “ “Qarda müqəddəs ana” qoyasınız. Hiss edirəm ki, bu 
mövzuda danışmaq ürəyincə deyil. “Onda heç olmasa Rot – Frontda-
kı qızın hekayəsini yazın. Necə aktual mövzudur!..” O, üzünü mənə 
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çevirib: “Əgər göylər icazə versə...”, deyir, maşının pəncərəsindən 
görünən səmanı göstərir. Yenidən fikrə gedir. 

Sonra söhbət müasir ədəbiyyatdan, Paulo Koelyonun prozasın-
dan düşür. Yazıçı bu müəllifi xoşlamır. “Mənə isə, – etiraz edirəm, 
– onun realizmin alışdığımız cığırlarından kənara çıxan mistikası 
mənə yaxındır. Bilirsiniz, hərdən mənə elə gəlir ki, insanlar bir az 
reallıqdan, məişətdən bezib, adamlar möcüzəvi çevrilmələr, hətta 
gerçəkdən uzaqlaşma arzulayır. Heç olmasa kitabda hər şeyi unut-
maq istəyir.  Fikrimi təsdiqləmək üçün də “Ağ gəmi”nin finalına is-
tinad edirəm. Yazıçı başını tərpədir, bununla ya razılığını bildirir ya 
da öz fikirlərinin ritmini vurğulayır. 

Biz kəndə çatırıq, – gənc sürücü Osmanbəy xəbər verir. Hət-
ta belə tez yetişməyimizə təəccüblənirik: indi çıxmışdıq, artıq çat-
mışıq. Dua evinə yaxınlaşırıq, baptis kəndlilərin yığışdığı məkana. 
Ətrafda səliqəli, güllü –çiçəkli bağçaya nəzər salırıq. Yazıçı içəri 
girmək istəmir, elə mənim də həvəsim yox idi. Üstəlik, aralarında 
çox sayda qırğızların da olduğu inanclıların buna necə münasibət 
göstərəcəyini də bilmirik.

 Daha sonra biz, deyilənə görə hansısa ərəb fondu tərəfindən 
tikilən məscidə getdik. Orada heç kimi tapa bilmədik. Gördük ki,  
Çingiz müəllim yerlilərdən kiminləsə danışmaq istəyir,  qərara  al-
dıq ki, kəndin imamını axtaraq. Nəhayət tapdıq. Onun evi dar da-
landa yerləşirdi. Osmanbəy maşınla darvazaya yaxınlaşdı və yavaş-
ca siqnal verdi. Səs verən olmasa da, yoldan keçən bir qırğız dedi 
ki, imam indicə evdə idi və biz siqnal verməyə davam etdik. İn-
adımız qiymətləndirildi – ev sahibi maykada, köynəksiz darvazaya 
çıxdı. Onun otuz beş – qırx yaşı olardı, saqqalı qırxılmamışdı. Bizi 
görən imamda heç bir maraq ya intuziazm hiss olunmadı. Sual-
lara qısa cavablar verirdi. Onunla əsasən Aytmatov  danışırdı. Te-
zliklə, gördüm ki, bu özünü nəyə görəsə imam adlandıran adama 
hirslənirəm. Tezliklə, adətlərimizə uyğun olaraq, imamın bizi evə 
çay içməyə dəvət etməməyi şənimə toxundu, lap biz keçməsək də, 
o bunu etməli idi. Mən hiss elədim ki, bu adam Çingiz müəllimi də 
tanıyıb, məni də, amma suallara yenə də quru, daşlaşmış sifətlə cav-
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ab verir. Səbrim kəsildi, söhbəti yarıda kəsib: “Molodke, evə keçən 
normal  paltar geyin zəhmət olmasa! Sonra çıx”. Bizim biznesmen – 
sürücü mənim qəzəbimə haqq verərək, təsdiqləyərək başını yellədi. 
Aytmatov isə uzun bir “m-həə..”, dedi. “Bəlkə gedək? Burda yaxın-
da məşhur Keqetin dərə qoruğu var?”

Geri çevrilmişdik ki, imam bu dəfə geyinmiş halda çıxdı. Mən 
heç onun tərəfə baxmadım da. O nəsə dedi, Çingiz müəllim təşəkkür 
elədi. Amma bütün bunların artıq heç bir əhəmiyyəti yox idi. Bu 
adam yalnızca imamları hörmətdən salmadı, həm də qırğız ləyaqəti-
ni heç elədi.  Başqası olsa, maşının təkərinin altına uzanardı xoşbəx-
tlikdən ki, dahi yazıçı göylərin möcüzəsi kimi onun qapısında pey-
da olub. Heç olmasa, ona görə ki, sonra kəndlilər qarşısında öyünə 
bilsin. Qırğız qonaqpərvərliyinin milli ənənləri belə idi. O, isə belə 
eləmədi. İndi məscidin niyə boş olduğu aydın oldu. Belə imamın 
arxasınca kim gedər? Mən qəzəbli idim, özümü güclə saxlamışdım. 
Aytmatov isə yenidən fikrə getmişdi.  Təbii ki, biz xristianlığı qəbul 
edən qız haqqında ona heç bir söz demədik. Buna görə mən yazıçıya 
minnətdar idim – nədənsə o hekayəni xatırlamaq istəmədim. 

Tezliklə, biz sığınacaqdan çıxıb, yol kənarında dayandıq. Bir az 
dincəlmək istədik. Axı Kaqete çox gözəldir və biz uzun müddətd 
təbiəti möhtəşəm olan mənzərəni izlədik. Çingiz müəllim isə susur 
və nə haqqındasa fikirləşirdi. Sonra kəndin yaxınlığındakı yüksəkli-
yi göstərib soruşdu: “Bu nə təpədir, adı nədir?” Qarovul, deyirəm, 
yerlilər ora ya itmiş heyvanını axtarmağa, ya da dincəlməyə qalxır. 
Kifayət qədər hündürdür. Bəzən zirvəsinə qar da yağır. O dəqiqə də 
fikirləşdim ki, Aytmatov bu sualı boşuna vermədi. 

“Mənə elə gəlir ki, o ailənin tək qızı idi”- yazıçı birdən dedi və 
yenə susdu. “Düşünürəm ki, o, evdən, nişalısı və valideynlərindən 
gecə bu dağa qaçıb. Sərt külək əsib, sonra da qar yağıb...” Mən hündür 
təpəyə, onun sərt, iti daş yamaclarına, köhnə sürüşmə izlərinə, on-
ların yerində bitən kollara və müxtəlif bitkilərə baxırdım. Nəfəsimi 
dərib yazıçıya qulaq asırdım. Sonra dözmədim:  “Nişanlısı, elçilər 
evdə idisə, niyə qaçıb?” Çingiz müəllim vacab olraq, “Bəlkə, onun 
belə adəti varmış – hər vacib hadisədə sevimli dağa qalxmaq?”, dedi. 
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Hiss edirəm ki, o, artıq nələrisə özü üçün müəyyən edib və məndə 
yenidən oxucu marağı baş qaldırır və bu əhvalatın yazıçının xəyalın-
da hansı dramatik sonluqla bitəcəyini səbirsizliklə gözləyirəm. “O 
geri qaydıcaq, yoxsa?...” sakitcə soruşuram. Aytmatov davam edir: 
“Səhərə külək sakitləşir, yağış dinir və hamı düşünür ki, səhər itmiş 
qızı tapacaqlar.  Gecə düşsə də dağın başı onlara ağappaq görünür. 
Elə bil işıq saçır...zəif, parıltısız işıq”. 

Bir qırğız kimi mənə qohumların, elçilərin yığışdığı evdən gəlinin 
harasa gecə getmək fikri qorxulu gəlir. Bəs qayıtmasa necə olacaqdı. 
Ananın halı necə olacaqdı, axı bizdə qızın bütün səhvlərinə görə ər 
öz arvadını qınayır.  Günahlarını ananın boynuna atan qəzəbli ata 
ona nə edəkdi? Öldürəcək, boğacaq? Bəs elçilər necə olacaq? Bəs 
həmişəlik biyabır olan nişanlının halı necə olacaqdı? Al sənə müasir 
qırğız Cülyettası...

Mənim məsum suallarım cavabsz qaldı. Bu məqamda Osmanbəy 
bizi maşının “kapot”unun üstündə açlılan dəstərxan – şirni süfrəsinə 
dəvət elədi. Çingiz müəllim ancaq qırmızı fransız şərabından daddı 
və demək olar heç nə yemədi. Başqa yerdə rahat yeməyə qərar ver-
dik. Osmanbəy gözəl mənzərinin fonunda bir neçə həvəskar şəkil 
çəkdi və biz yolumuza davam elədik. Mən təklif elədim ki, şəhərə 
şosse ilə yox, İssık istirahət mərkəzindən, dağların yanı ilə, Dağ Ma-
yevka, Norus və s. kəndlərinin yolu ilə qayıdaq. Bir yerdə dayanıb 
nahar eləməyə qərar verdik. 

Qayıdanda Aytmatovun əhvalı bir az yüksəldi və bizə məzəli bir 
əhvalat danışdı. Bir dəfə onu rəhmətlik yazıçı Nəsirdin Beydəmirov 
Keqgetiya, evinə dəvət edir. Sıx otda dişi bildirçinləri hansısa xüsu-
si fışqırıq üsulu ilə, erkək bildirçinlərin sevgi mahnısını oxuyaraq 
quşları hiyləgər ovçu kimi tora salırmış. Aytmatov Bəydəmirovla bu 
üsula görə mübahisə etdiklərindən gülərək danışırdı. Bu hiylədən 
əsəbləşən Çingiz müəllim az qala inciyib gedirmiş. Amma Nəsrəd-
din ağa bu məsum etirazdan özünü itirib yazıçıya çatıb və könlünü 
alıb. Öz-özümə düşündüm: hətta bu halı ilə də yanımda əyləşən əsl 
Aytmatovdur. Həqiqətən, Çingiz müəllim çox vaxt gündəlik həyatda 
uşaq kimi saf olurdu, bu da qəribə bir şəkildə onun fəlsəfi düşüncəsi, 
avrasiya ekzistensialığına meylliyi ilə uyğun gəlirdi.
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Çətin həyatı ona çox şey öyrədib, o cümlədən də bu və ya digər 
dolaşıq  situasiyada açıq konflikdən yayına bilirdi. Bir sözlə, qa-
yıdanda yolda xeyli güldük. Amma mənim ağlımdan dini konverta-
siya məsələsi heç cür çıxmırdı. İndi də mənə sənətkarın dinini dəy-
işən qızın hekayəsini necə canlandıracağı maraqlı idi. Aydındır ki, 
bu kənd hekayəsinin ardından bəşəri bir məna qabaracaqdı. Qırğı-
zlar – böhran vəziyyətində yaşayan, sadə müsəlmanlar, dövlətin 
ateizm təbliği başa çatdıqdan sonra ölkəyə axan müxtəlif təriqətlərin 
missionerləri, alman-qırğız kəndi Rot-Front, yerli Fudziamaya 
bənzəyən təpə... Yeni aytmatovsayağı şah əsərin intizarını çəkird-
im. Bu an ağlıma qəribə fikir gəldi: növbəti əsərin adını “Qarda 
müqəddəs ana” adlansın. –Necə yəni?- Aytmatov etiraz edir – bu axı 
yarımçıq qalmış olsa da, başqa bir əsərin adıdır. – və əlavə edir ki, 
orada Böyük Vətən müharibəsindəki hadisələr, dini hislərin gücü, 
insan mənəviyyatı və başqa mövzulardan bəhs edilir. Mən dediy-
imin üstündə dayanıram: Nə olsun, Hemenquey, məsələn, köhnə bir 
əlyazmasına rast gəlir və ondan yaşlı balıqçı ilə epizodu götürür və 
məşhur “Qoca və dəniz” povestini yazır, nəticədə müəllif  Nobel 
mükafatı alır. Amma görürəm ki, yazıçı arqumentlərimə fikir vermir 
və təəssüflə susuram. 

İndi hadisələri bir az qabaqlamaq istəyirəm. Bir dəfə bu səfərdən 
sonra Çingiz müəllim mənə Belgiyadan zəng edir: “Bilirsən, mən o 
hekayəyə ad tapmışam...” – “Hansı?” – “Sönməz ildırım izi”. Mən 
heç nə demədim. Allah şahiddir ki, mənə görə “Qarda müqəddəs 
ana” daha yaxşı addır. 

İşşıkatin vilayətindən çıxıb, istirahət mərkəzini keçdik və yastı 
yamacla aşağı enirdik. Bütün bərəkətli Çuy vadisi ovuc içində kimi 
görünürdü. Günəş ən yüksək zirvəsində dayanmışdı. Ətrafda cür-
bəcür otlar, dağ çiçəkləri və rəngbərəng kəpənəklər elə coşdururdu 
ki, az qalırdım maşından enib uşaq kimi bu cənnət kimi çəməndə 
otlarda yumalaqlanım. 

Dağ Mayevka kəndində gözəl, yeni biçilmiş tayalar vardı, mən 
ora getməyi təklif elədim. Yeni yapon cipi bizi asanlıqla ən yüksəyə 
apardı və biz orda düşüərgə salmağa qərar verdik. Maşından enib 
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özümü pərqu döşəyinə hoppanırmış kimi quru ot tayasının üstünə 
atdım. Səfərlərdən çoxdandı ki, belə zövq almırdım. Ardımca Çin-
giz müəllim də ot tayasına, dərin kresloya otururmuş kimi yayıldı. 
Bizim Osmanbəy isə üzündə xoşbəxt ifadə ilə dəstərxanı açıb, süfrə 
hazırladı. Sanki Aytmatov bir anlıq alışdığı dünyaşöhrətli, mötəbər 
rəsmi görünüşünü unudub uzaq uşaqlığa və gəncliyinə geri qaytdı. 
Allah bilir ki, mən həmin anda onun nələr düşündüyünü, ömrünün 
hansı illərinə qayıtdığını, sürətli xəyal qanadlarının, ali fikirlərinin 
onu hara apardığını öyrənməyi necə istərdim. Artıq bunu öyrənə 
bilməyəcəyəm. 

Ədəbiyyatdan, o şəraitin qurabanı olan və özünəməxsus mələyə 
çevrilən qız barədə danışmaq istəsəm də, yeməklə məşğul olmaq və 
belə hallarda lazım olan tostu demək məqamı çatdı. Təbii ki, biz 
qonağın, onun yaradıcılığının və gözümüz önündə doğulan əsərin 
şərəfinə içdik. Biz çaxır, Çingiz müəllim isə sodalı viski içirdi. 
Yeməyi də çox bəyəndi. 

Bu yerdə bir hadisə baş verdi ki, bizə müqəddəs milli ənənələrin 
yaşadığını göstərərək xoşbəxt elədi. 

… Tarladakı qonaqlığımıza yeni başlamışdıq ki, bir az aralıda at 
üstündə balaca oğlan peyda oldu. Bizi görüb atı yana çevirdi. Çingiz 
müəllim onu çağırdı. Oğlanın yaxınlaşmağa çəkindiyini görəndə bir 
neçə şirniyyat götürüb özü ona sarı getdi. “Me, aylanayın”, dedi, 
vurğunu qazaxlar kimi ikinci hecaya vurdu. Oğlan təşəkkür edib, 
atını çaparaq  yamacda gözdən itdi. Bir az keçəndən sonra elə həmin 
atda yetkin bir kişi gəldi və atı düz yanımıza sürdü. Rot-Front-
dakı imamı xatırladım və gələn adamın kobudluq edəcəyindən, 
bu da onun tarlasıdırsa, birdən qovar deyə narahat oldum. Amma 
Aytmatov gələn atlını görməyinə çox sevindi, kişi isə atdan düşən 
kimi hamımıza əl uzatdı. Dəstərxanın kənarında əyləşdi və qəşəng 
şüşələri izlədi. O dəqiqə də canlı söhbət başladı. Naməlum tanışımız 
bizə kəndin həyatından, ailəsindən danışdı. Biz həqiqətən ona aid 
otlaqda oturmuşuqmuş.  Bildik ki, onun qırxa yaxın keçisi, qoyun-
ları, beş-altı inəyi, yeniyətmə övladları və s. var. At da özünün idi. 
“Çingiz ağa, xahiş edirəm, indi də mənim qonağım olun, şərəfinizə 
quzu ya keçi kəsim, başqa cür ola biləmi?” 
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Bir sözlə, adını xatırlaya bilmədiyim bu adam gözümün qarşısın-
da qırğız milli ləyaqətini xilas elədi, bu da bizim səfərin uğurlu 
bitəcəyinin işarəsi idi. Yazıçının yorulduğunu görüb, yola düzəl-
dik, saat axşamüstü dördə yaxınlaşırdı. Yola çıxan kimi Aytmatov 
mürgülədi. Musiqini söndürüb asta sürətlə irəliləyirdik. Yarım saat 
sonra Bişkekdə idik. Çingiz müəllim oyandı. Söhbətləşdik və beləcə 
onun evinə çatdıq. “Hə, Osoke, bu səfər üçün hər birinizə təşəkkür 
edirəm. Məncə, hər şey çox maraqlı alındı. Ən əsası da, söhbətləş-
dik, çox şeyi anladıq, öyrəndik, düzdü?”

Biz isə hədsiz xoşbəxt idik. Bizim yol- yoldaşı və sürücü vəzi-
fəsini yüksək bacarıqla yerinə yetirən Osmanbəy isə dedi: “Çingiz 
bayke, məni çox həyəcanlandıran bu əhvalatı yazsanız nə yaxşı olar. 
Axı bu çox ciddi problemdir. Yazmaq lazımdır!” Mən də təbii ki, ona 
dəstək verdim. Və onda Aytmatov bu səfərin ən vacib açar sözünü 
dedi: “Bilirsən, o qıza nə olub, əslində hara yoxa çıxıb?”. “Həmin 
Qaraol”a dırmanıb. Gecə. Külək. Yağış və qar...”. “Bəs sonra? Geri 
evə? Şəhərə? Bəlkə canavarlar..? Ya qayadan yıxılıb?” Çingiz müəl-
lim müəmmalı baxışlarla baxıb maşının qapısını açdı və dedi: “O 
səmaya ucalıb”. 

Bu sözlər uğultulu əsk-səda kimi səsləndi. Aytmatov əsərini 
belə tamamlamağa qərar veribmiş. Mən yenidən dərk elədim ki, 
yanımda oturan sadəcə yazıçı deyil, dahidir. O, maşından düşdü. 
Biz də. Sağollaşdıq. Kim bilə bilərdi ki, bizim səfərimiz intellektual 
məcəraya yönələcək və nöqtəni Aytmatov qoyacaq. Biz onun ardın-
ca həyətin dəmir darvazasını bağlayıb gözdən itənə qədər baxdıq. 
Heç ağlıma gələrdimi ki, həmin əsəri yazmayacaq və taleyin əmrinə 
müntəzir özü harasa çox uzağa uçub gedəcək və bir daha vətənə sağ 
qayıtmayacaq? Uçub gedəcək və ardında müdrik sözünü, fikirlərini, 
obrazlarını və “Əbədi gəlin”i miras qoyacaq...

Tez-tez yadıma onun yarımçıq qalan əsərindən bu sətir düşür: 
“Və çaparı olmayan boz çapağan boş sahəyə qaçır...”

...İndiyənə qədər hesab edirəm ki, Aytmatov qeyb olub,  ağ buluda 
çevrilib harasa, naməlum yerə uçub və qayıtmayıb. Daim nəzərlərini 
dikdiyi səmaya ucalıb, ağ çapağanı isə atlısı olmadan boş qalmış, 
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qəribsəmiş sahəyə yüyürüb... Ancaq atın qulaq batıran kişnəməsi 
eşidilir və sonra tam sükut, yenə uzağa doğru əsk-sədayla yayılan 
kişinəmə yavaş-yavaş vaxtın sonsuzluğuna və məkanın bilinmə-
zlərinə qarışır...

Aytmatov və “Manas” eposu

Müsahibələrindən birində  Çingiz Aytmatov etiraf edir ki, “Manas”ı 
oxuyanda ağlayır. “Deməli “Manas” indi də sağdır və müasir qırğı-
zları həyəcanlandıra bilir?”, sualına məşhur yazımı belə cavab verir: 
“Əgər mənim göz yaşlarım sağdırsa, deməli bizim epos da sağdır”. 
O, bir dəfə də “Manas”ı İncil ilə müqayisə edərək onu milli ruhun 
zirvəsi adlandırır. Bir dəfə mənimlə söhbətdə demişdi ki, bu eposda 
nə az, nə çox bütöv bir milli qırğız məfkurəsi  təcəssüm edir.

Həqiqətən, “Manas” qəhrəmanlıq səlnamələrinin, insan faciələri-
nin füsunkar ardıcıllığının bədii ustalıqla təsvir edilmiş dünya 
əhəmiyyətli mədəniyyət abidəsi olmaqla yanaşı, həm də canlı, müa-
sir əsərdir. 

Qırğızlar üçün “Manas” bu gün də öz dərin mənası  və aktuallığı 
ilə heyrətə gətirən kodlaşmış mənası olan ilahi Sözdür. 

Suverenliyin ilk illərində, yenidən yaranmanın ən çətin vaxt-
larında, qırğızların milli birlik məsələsi kəskinləşəndə hamı əvvəl 
“Manas”ı, ardından Çingiz Aytmatovu xatırladı. 

Son dərəcə aydın idi ki, müstəqil  Qırğızıstanın ideoloji quru-
luşunda görkəmli azadlıqsevərlər, qədim eposun inteqrasiya olunmuş 
birlik və etnik xalqlar arası razılıq fikirləri durmalıdır. “Manas”ın 
yaranma tarixi ilə bağlı qızğın mübahisələr xatırlandı. Qırğızların 
böyük milli mirasına Sovet hakimiyyətinin son dərəcə zidd mü-
nasibəti yada düşdü. Demək olar ki, hər kim bu və ya digər halda, 
eposun nəşrində, rus dilinə tərcümə olunmasında, yayılmasında işti-
rak etmişdisə Stalin repressiyalarının caynağından qurtula bilmədi 
və güllələndi. Alman faşistlərinin SSRİ-yə hücumu zamanı qırğız 
döyüşçülərində ruh yüksəkliyi yaradan amilin məhz “Manas”dakı 
əcdadların qəhrəmanlığını xatırlamaq olduğu da unudulmamışdı. 
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Maraqlı olan daha bir məqam – möhtəşəm qırğız eposunun müəl-
lifin yaradıcı təfəkkürünə təsirindən doğan “Dağlar düşəndə” (Əbədi 
gəlin) əsəri.

Tədqiqatçılar onda antik taleyin bu motivlərinin, «dünyanın ax-
ırı»nın əvvəlcədən duymanın,  Freydin təbiri ilə desək, ölüm in-
stinktinin və çarəsizlik hissinin, eyni zamanda həyatın belə güclü 
məğlubedilməz pafosunun haradan qaynaqlandığı barədə mübahisə 
edirdilər. Hə, o deyirdi ki: “Həyatda hər şey üçün bədəl ödənməlidir, 
necə ki, həyatın özü ölümün bədəlidir”. Ölüm haqqında düşüncələr 
onu əzəldən izləyir, uşaqlıqdan dərin yara almış alovlu ürəyini həyə-
canlandırır və heç vaxt tərk etmirdi; həyata var güclə bağlanma ilə 
ölüm instinkti, insan ömrünün qəddar faniliyi ilə birləşirdi.

Bəlkə də, çoxları razılaşmayacaq, amma mən əminəm ki, bu 
cür dünyagörüşünün mənbəyi bizim mürəkkəb və ümumiyyətlə, 
həqiqətən faciəli tariximizdə formalaşmış milli mədəniyyətimizdədir; 
Manasda. Bu epos bizim alışdığımız qəhrəmanlıq səlnaməsindən zi-
yadə, Comərd Manasın fədakar savaşı və ölümü barədə faciədir. Ailə 
kökünün kəsilməsinin qarşısı elə həmin qırğızlar tərəfindən alınan,  
Buxaraya pənah aparıb xilas olan, nəslin davamçıları Semetey və 
Seytekin də həmin uğurlu qəhrəmanlıq yolunu gedən və eyni faciəvi 
nakam aqibəti  yaşayan, qırğızları birləşdirən Manas. Mən bunu 
ümumilikdə eposun ideya və süjetin əsasını təşkil edən “Manas”ın 
böyük paradiqması adlandırıram. Bəlkə də bu paralel yersiz görsənir, 
amma Aytmatovun da ailəsi Moskvadan qaçıb qurtulub, ucqar qırğız 
kəndinə sığınıb, orada möcüzəvi şəkildə sağ qalmağı bacarıb. 

Bu paradiqma elə bil bizim yeni tarixlə də – suverenlik dövrü, 
xalq kütlələrinin doğulmuş ümidlərinin ikiqat parlaq təlaşı və on-
ların qəzasıyla da təsdiq olunub. Və əgər nəzərimizi adları dillərdən 
düşməyən dahi qırğızlarda cəmləsək, qulağımızda səslənən nə 
qədər armanda, koşokda, faciəvi motivlər eşidə bilərik. Ulu Tox-
tagül, məşhur zamançılar Arslanbəydən İsak Şaybekova, Kalıqul – 
gələcəyin xəbərçisi, digər irihəcmli və xırda eposlarımız (“Qurman-
bəy”, “Kojodjaş”, “Er Tabıldı”, “Er Toştük” və s. ). bunlara misal 
ola bilər. 
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XX əsrin Qırğız ədəbiyatı bütün rəngarəngliyi ilə şahidlik edir: 
həmişə qırğız xalqının növbəti inkişaf mərhələsində çətin günləri, 
yenilikdən narahatlıqları olan dövrdə “Manas” eposu diqqət mərkəz-
inə çevrilir. “Manas” hər zaman qırğızlara həm xoş, həm də çətin 
günlərdə mənəvi cəhətdən dəstək olub. 

XX əsrin 20 – 30-cu illərdə Qırğızıstan köçəri və yarıköçəri həyat 
tərzindən oturaq həyat tərzinə keçəndə də, daha sonra Sovetlərin 
hakimiyyəti altında milli özünüidentifikasiyanın çətin prosesləri 
dövründə də epos aktuallaşıb. 1941–1945-ci illərin müharibə zamanı 
qırğızlar faşist  işğalçılarıyla döyüş zamanı da çoxları cəsarəti və 
gücü eposdan alırdılar.  XX əsrin 90‐ cı illərində milli suveren 
dövlətçiliyin formalaşması, inkişafı mərhələsində, ən çətin sosial si-
yasi tranzit dövründə də eyni hal yaşandı. 

Həqiqətən, Comərd Manasın obrazı həmin günlərdə möhkəm 
mənəvi dayaq oldu, xalq birliyi və millətlərarası dostluq barədə 
düşünməyə vadar elədi. Müstəqil Qırğızıstanın rəhbərliyi eposun 
ölməz ideyalarını dünya cəmiyyətinə  çatdırmaq üçün çoxtərəfli 
diplomatik təşəbbüslər, mədəni mənəvi səylər göstərirdi. Onlar müa-
sir qloballaşma dövründə əsərin milli və bəşəri dəyəri, yeni müstəqil, 
demokratik dövlətlərin yarandığı ərəfədə, sivilizasiyaların mədəni 
dialoqunun gündəmdə olduğu dövrdə eposun nə qədər əhəmiyyətli  
olduğunu təbliğ edirdi.  

Qırğızıstan dövləti faciəli qəhrəmanlıq eposumuz “Manas”ın 
1000 yaşının qeyd edilməsi təklifi ilə BMT-yə təklif göndərdi. 
Demokratik islahatlar istiqmətini seçmiş, söz azadlığına hörmət 
edən, siyasi və vətəndaş hüquqlarına hörmət edən çox gənc Asiya 
respublikasının təşəbbüsü Təhlükəsizlik Şurası üzvlərin, BMT-ın 
iqtisadi və Sosial Şurasının (BMT-ın inzibati sistemində ən böyük 
bölmə), bir sıra dünya siyasətinin və mədəniyyətin nüfuzlu xadim-
lərinin dəstəyini gördü.  

1994-cü ildə BMT qırğız eposunun mədəni – mənəvi, bəşəri 
dəyərini qiymətləndirərək 1000 illiyinin qeyd edilməsi ilə bağlı lay-
ihəni müzakirəyə qəbul etdi. Bu çox böyük hadisə idi, dünyanın o 
vaxt “balaca demokratiya adası” adlandırdığı Qırğız Respublikasının 
şanlı qələbəsi idi.
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Cavan respublikanın obrazı o qədər diqqət cəlb elədi ki, əksər 
dövlətlər adını belə düzgün tələffüz edə bilmədikləri ölkənin (bəziləri 
Qırğıziya, digərləri ya Qırğıztan, Qirgizstan deyirdi)  “Manas”ın le-
hinə səs verdi. 

Daxili milli planda eposun minilliyinin qeyd olunması güclü 
birləşdirmə rolu oynadı, ümumi mənəvi dirçəlməyə imkan yaratdı, 
milli dövlət özünüidentifikasiyasına səbəb oldu,  sosial – iqtisadi və 
siyasi dəyişikliklər dövründə faydalı ideoloji özül qoymağa kömək 
oldu və böyük dəstəyə çevrildi. 

“Manas”ın yubileyinin qeyd olunması dünya ictimaiyyətinin 
nəzərində suveren Qırğızıstanın tanınmasına vasitəçi oldu və əməlli 
başlı tarixi hadisəyə çevrildi.

Aytmatov həmişə vurğulayırdı ki, əgər “Manas”da onu eşidib, 
yadda saxlayanlar, qoruyanlar üçün canlı məzmun olmasaydı, epos 
çətin bu qədər dolğunsəsli və çox variantlı halda bu günlərə gəlib 
çatardı. “Manas” da yalnız diqqətli və dərk edərək oxuma vaxtı aşkar 
edilən çoxəsirlik, gizli tariximiz şifrələnib. Bunu anlamaq üçün, epos-
da  haqqında yüksək əhval və azlmayan coşğuyla danışılan məqama 
yetmək lazımdır.  Bu böyük poemada köçərilərin enişli – yoxuşlu 
taleləri, müxtəlif tayfa və nəsillərin Comərd Manasın bayrağı altın-
da birləşməsi, qığız xalqının yaranma tarixindən bəhs edilir. Dünya 
tarixində isə birləşmə daha güclü qonşuların ekspansiyasından birgə 
müdafiənin həyati vacib şərti idi. Elə bu “Manas”ın əsas mövzu və 
ideya xəttinin özəyini təşkil edib. XIX əsrin şərqşünas alimi, akade-
mik V. Radlovdan qazax maarifçi Ç. Vəlixanova, akademik V. Jir-
munskiyə qədər eposun bütün tənqiqatçıları həmrəyliklə “Manas”ın  
tarixi əsaslarını, canlı metaforizmini vurğulayıblar. Çingiz Aytmatov 
demək olar ki bütün həyatı boyu ulu qırğız eposuyla məşğul olub, 
onun tam dərk edilməsinə çalışıb. Onun “Manas” məqaləsi indiyə 
qədər eposumuz haqqında yazılmış ən dərin, faydalı işlərdən biri 
sayılır. Məqalənin əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, “Manas” hər şey-
dən ziyadə qırğızların dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi 
əsas milli töhfəsidir. Onun epos haqqında fikirlərini təhlil edərkən 
belə bir nəticəyə gəlmək olau ki, bu möhtəşəm poema – qırğızların 
tarixi tale yolu gizlədilmiş sirr və eyni zamanda anlaşılan mətndir. 
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Qəhrəmanlıq eposunun məzmununu xatırlayaq. Əsərdə Manasın 
aid olduğu xalqın öz torpaqları və azadlıqları uğrunda çinlilər və kal-
mıklarla mübarizəsi, qırğızların Altay ellərindən müasir Qırğızıstan 
ərazisinə köç etməsindən bəhs edilir. 

Möhtəşəm poetik hekayənin son epizodlarında çinlilərə qarşı 
Böyük yürüşün təfərrüatları, sarsıdıcı döyüş səhnələri, həmçinin 
Manasın həlak olması, onun əfsanəvi tərəfdarlarının döyüş mey-
danında qəhrəmanlıqları və ondan sonra  qrğız xalqının uzun müd-
dət davam edən deqradasiyası təsvir olunub. Qəhrəmanların həlak 
olması,  Manasın əlçatmaz Alatoonun dağlarında gizli dəfni, xan 
ordusunun yerləşdiyi əfsanəvi Talasdan anasının və altıaylıq oğlu 
Semeteylə arvadının qaçışı ən sarsıdıcı səhnələrdir. Bütün bular 
möhtəşəm bədii güc və dərin faciəvi notlarla təsvir olunub. 

Bu cür tragizmə yəqin Mosartın “Rekviem”ində ya da Betxovenin 
məşhur Qəhrəmanlıq simfoniyasının dəfn marşında rast gəlmək olar. 
Ona görə də eposu oxuyarkən ağlayan Aytmatovu təsəvvür eləmək 
çətin deyil...

Təxminən, eyni aqibəti qəhrəmanlıq yüksəlişini və faciəvi sonu 
Manasın oğlu Semetey də yaşayır, bu barədə növbəti epos yaranıb.  
Hadisələrin eyni ardıcıllığı və ideoloji məzmunu eposun üçüncü 
hissəsi– «Seytek» üçün də səciyyəvidir. Eposun halqaşəkilli kom-
pozisiyasında demək olar ki, qaçılmaz zəruriliklə qəhrəmanlıq 
xəyanətlə, altruizm ‐ eqoizmlə, fədakarlıq ‐ paxıllıqla, və s. qonşuluq 
edir. Eposun süjet modeli, və bütün arxitektonik  mənası məhz belə 
ikili təzadlarla qurulub. “Manas”a olan sonsuz sevgisinə görə Ayt-
matova pərəstiş edən qırğız əsilli dahi çin dastançı Cusup Mamayın 
variantında baş qəhrəmanın sülaləsi yeddinci dizə çatdırılıb, amma 
süjet demək olar ki, eynilə «Manasda» verilmiş struktur modelini 
təkrarlayır. İnsan varlığının yerli, mənəvi-fəlsəfi əsaslarının modeli. 
Ölüm və olumun modeli. Fanilik modeli. 

Əməlləri və insanların bütöv nəsillərinin həlak olmasını əhatə 
edən, əhvalatların bağlılığı ilə fərqlənən, hadisələrin, ülvi insan his-
lərinin, ali sevgilərin yer aldığı bu qırğız eposu sanki Həyatın və 
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Ölümün sonsuz mübarizəsini və eyni zamanda onun təkrarlanan 
əbədi və acı həqiqətlərinin əks etdirir. Aytmatovu da ən çox məhz 
bu dərin fəlsəfə cəlb edib, axı o, da tarix, insan taleyi və nəsillərin 
dəyişməsi barədə təxminən belə düşünürdü. Və, ümumiyyətlə, onun 
dünya görüşünün faciəviliyi, məncə,  “Manas”a çox gənc yaşında 
aludə olmasından irəli gəlir. Onun kumirlərindən biri eposun görkəm-
li dastançısı Sayakbəy Qaralayev idi. Aytmatov onunla qonşu olub, 
bir yerdə Moskvaya gedib, birlikdə iştirak etdiyi bütün tədbirlərdə 
də yazıçı auditoriyaya dastançılıq sənətinin mahiyyətini, əhəmiyyə-
tini izah edib, eposu nəql edərkən onu Şekspir əsərlərinin həddinə 
çatdıra bilən dahi Qarabəyova olan heyranlığını gizlətməyib. 

Eposun 1000 yaşını qeyd edərkən Çingiz Aytmatov çıxışında 
«Manas»ın əbədiliyinin sirri haqqında fikrini bildirdi. Yazıçının əsas 
qayəsi ondan ibarət idi ki, bu epos bütün şifahi xalq ədəbiyyatı nü-
munələri kimi – canlıdır. Məhz buna görə, hətta min il keçəndən son-
ra da o bizə, yeni yurdunu qurmağa çalışan müasir qırğızlara aktual, 
mühüm həqiqəti göstərir. Manas, onun varisləri və tərəfdarları həlak 
olandan sonra qırğızlar uzun müddət birləşə, vahid dövləti qoruya, 
tarixi inkişafın ardıcıllığını təmin edə bilmədilər. Buna səbəb isə Al-
taydan köçürülmüş qırğızların rastlaşdığı yeni gerçək oldu. Geniş, 
yüksək dağlar tərəfindən təcrid edilmiş ərazilərə ayrılmayan Altay 
və cənubi Sibir – qırğızların tarixi vətəni – onların dövlət və etnik 
birliyinə şərait yaradırdılar. İnsanların arasında canlı əlaqələr asan 
qurulur qırğızların etnogenezi bərəkətli torpaqda baş verirdi. Amma 
tarixi qırğızların  köç etdiyi təcrid edilmiş, sərt bölünmüş yüksək 
dağ silsilələri olan Şan-Tyan və Pamir dağlarının mürəkkəb coğrafi 
şəraiti, tayfaların və xırda xanlıqlar arasında möhkəm əlaqələr qurul-
masını çətinləşdirirdi. Xanlıqlar, həmişə vahid,  qarşılıqlı əlaqəli 
cəmiyyətdə yaşamağa icazə vermirdilər. Vahid dövlət ideyası və 
bütövlükdə qırğızların etnik politoginezi ağır şərtlərlə üzləşdi. Əl-
bəttə, ciddi desək, «Manas» – hər şeydən əvvəl, bədii yaradıcılıq 
nümunəsidir və onda indiki həyatımız üçün real reseptlər axtarmaq  
ən azı sadəlövhlükdür. Bu barədə əsərin min yaşı qeyd edilən dövrdə 
çox danışılırdı, elə Aytmatov özü də bunu təsdiq edirdi. Amma bir 
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çox folklorçu alim, manas tədqiqatçıları yenilənməni, ilkin mənanı 
saxlasalar da, bir qayda olaraq, dünyagörüşləri fərqli olan das-
tançıların, ifaçıların əhval – ruhiyyələrinə, baxış bucaqlarına görə 
əsərə öz əlavələrini etdiklərini dastanın əsas xüsusiyyəti kimi qeyd 
edirlər. Mütləq ki, hər dəfə yeni nəsə proyeksiya edilirdi və din-
ləyici – resipiyent, gözəl əfsanələrin və rəvayətlərdən başqa eşidib 
zövq lamaqla yanaşı, onu narahat edən bəşəri suallara cavabları 
almaq istəyirdi. Bax beləcə, “Manas” qırğızlar üçün inkişaf edən, 
canlı nəsnəyə, xalqın ən acı həyat dərslərini  heyrətamiz poetik gü-
clə nağıl dili ilə  özündə ehtiva edən özünəməxsus eksiklopediyaya 
çevrilib. Bir də 1986-cı ildə Moskva qəzetlərində və jurnallarında 
rus ideyası barədə müzakirələr başladı və onun mahiyyəti haqqında 
çox maraqlı fikirlər və mülahizələr söylənildi. Paytaxtda başlanan 
müzakirələr təbii ki, ətrafa  yayıldı. Bir gün mən görüşlərdən birində 
cəsarət tapıb cavan tənqidçi və araşdırmacı kimi Aytmatovdan qırğı-
zların hər hansı bir milli ideyasının olub-olmadığını soruşdum. O 
zaman yazıçı sualdan yayındı, amma bir müddət sonra “Manas”dan 
söz düşəndə dedi ki, elə bu özü qırğız xalqının milli ideyasıdır. Ayt-
matov əlbəttə ki, tamamilə haqlı idi. Məhz həmin illərdə “Manas”ın 
1000 illik yubileyinin qeyd edilməsindən sonra məlum oldu ki, bu 
dahiyanə eposda xalis ədəbiyyatdan və yüksək poeziyadan ziyadə 
dolayı yolla qırğızlara və ölkə idarəçilərinə təsir etməyə çalışan 
zaman və dastançılar tərəfindən əlavə edilmiş, hansısa məna qatı, et-
nomədəniyyət kodu gizlədilib.  Epos hansısa milli mənəvi vəsiyyət, 
peyğəmbər xəbərdarlığı, uzaqgörən söz oldu, qırğız xalqı ona məhəl 
qoymadığı təqdirdə ən acınacaqlı nəticələrlə üzləşə, milli birliyi, 
mənəvi sağlamlığı, milli dövlət quruluşunun saxlanması və qorun-
ması büdrəyə bilərdi. Manasın zamanında olduğu kimi fərqli tay-
falardan və nəsillərdən olan qırğız xalqının vahidliyinin qorunması 
və möhkəmləndirilməsi bu gündə ağrılı məsələ olaraq qalır. Comərd 
Manasın var qüvvəsi ilə mübarizə apardığı qəbilələr arası yerliba-
zlığın dirçəlməsi Qırğızıstanda tez bir zamanda müalicəsi çətin olan 
xəstəliyə çevrilə bilər. Bizim qədim eposda qırmızı xətlə peyğən-
bərcəsinə söylənmiş “dağılanı bir yerə toplamaq, cırılanı yenidən 
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bağlamaq” və («Чачылганды жыйнайлы, үзүлгөндү улайлы»). 
«Manas» eposunun əsas məzmununun nüvəsi, vahid qırğız xalqını 
yaradan qəbilə və tayfaların parçalanmasının ölkənin dağılmasına və 
məhvinə gətirib çıxara biləcəyi fikridir.  

Min il öncə Comərd Manasın ordusunu talan edən qırğızlarla 
2005-ci və 2010-cu illərdə ölkənin paytaxtı soyğunçulara təslim 
ediləndə, Respublika Sarayı qarət edilib yandırılan zaman baş verən 
faciəvi hadisələr arasında bənzərlik axtarmaq əlbəttə ki, doğru ol-
mazdı.  Amma hərdən elə gəlir ki, Comərd Manasın dövründən bu 
yana bizim mentalitetimizdə və milli kimliyimizdə az şey dəyişib. 
Mən qırğızların milli birlik olma məsələlərini, ərazi bütövlüyünü, 
dövlət hakimiyyətinin forma və məzmununu, regionların, tayfaların, 
nəsillərin, klanların və s. aralarındakı qarşılıqlı münasibətlərini 
nəzərdə tuturam. “Manas”ın genezisini araşdıran tədqiqatçılardan 
biri olan professor R. Qədirbəyova eposun ilk qırğızların qəhrəman-
lıq dövrünün poetik reminissensiyası, çəkişmələr və daxili mün-
aqişələr zamanı yaşanan faciələrin təfərrüatlı nəqli olduğunu iddia 
edir. 

Manasa, Semetey və Seyteyə ağlagəlməz səylərin bahasına 
parçalanmış tayfaları bir yerə toplanmaq müvəffəq olan kimi, dərhal 
intriqalar, silahdaşların arasında sui-qəsdlər, xəyanətlər və s. yaran-
mağa başlayırdı. Ona görə də aytmatovsayağı “Manas”ın müəyyən 
mənada bizim torpaqların xarici düşmənlərdən, daxili çəkişmələrdən 
qorumaq haqqında olan milli qırğız ideyası olduğu fikri son dərəcə 
doğru fikirdir. Həqiqətən, eposun məna qatları, metaforaların dili və 
çoxmənalı sillogizmləri qeyri – ixtiyari qədim qırğızların həyatı və 
taleyi, müasir qırğız cəmiyyəti, dövlət quruculuğu haqqında dərindən  
düşünməyə vadar edir. XX əsrin sonunda qırğız milli elitasının 
səyləri  sayəsində  müasir milli dövlət quruluşu statusu bizə daha çox 
taleyin iradəsi kimi nəsib oldu. Və köhnə xəstəliklər yenidən özünü 
biruzə verəndə, populist siyasətçilər tərəfindən yayılan regionçuluq 
problemi təkrarlananda, qeyri-ixtiyari keçmiş, milli ruhun və tarixi 
təcrübənin “Manas” və digər epos, əfsanə və miflərdə saxlanılan 
köhnəlməyən xəzinələr haqqında fikirləşməli olursan. 
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Dərsliklərdə və buna bənzər vəsaitlərdə “Manas” eposu 
qəhrəmanlıq  nümunəsi kimi qələmə verilir. Bu həqiqətən belədir. 
Amma növbəti dəfə qeyd eləməkdə fayda var ki, oradakı qəhrəman-
lıq həmişə faciə ilə nəticələnir. 

Semeteyin monoloquna diqqət yetirin. Buxaradan qayıdıb 
Manasın xalqının və torpağının nə hala düşdüyün görəndə acı, 
qəlb dağlayan sözlər deyir. Eyni sözləri bir neçə onillikdən sonra 
Seytek də təkrarlayacaq. Onların nailiyyətləri həmişə yarıda qalır. 
Müvəffəqiyyətləri sona çatır. Eposda bu hal hansısa bir süjet xəttinin 
sonu deyil, bütöv hekayənin nəticəsidir. 

Lev Qumilyov özünün məşhur passionarlıq nəzəriyyəsində belə 
bir formul çıxarıb: Son və yenidən Başlanğıc. «Manas» ın məzmunu 
əks istiqamətdə şərh edilə bilər: Başlanğıc və yenidən Son...

Belə çıxır ki, biz sanki qaydalardan kənar istisnayıq. Amma 
ümid var ki, məsələ belə deyil. Bunun ən böyük şahidi bizim tarix-
imizdir. İyirmi iki əsr ərzində yadellilər dəfələrlə qırğızları sındır-
maq, kökünü kəsmək istəyib. Amma xalq azsaylı olmağına baxma-
yaraq tab gətirib. Və XX – XXI əsrlərdə dünya qarşısına müstəqil 
dövlət yaradan suveren millət kimi çıxa bilib. Qırğızların yeni nəsli 
Manasın yeddi vəsiyyətini əzbər bilir və bu hal ancaq sevindirə bilər. 
Biz ölkəmizin dünya cəmiyyətində ləyaqətli yer tuta bilməyi üçün 
öz tariximizdən dərs ala, bəhrələnə biləcəyikmi? Yoxsa, hakimiyyətə 
xəstə pərəstişimiz və evimizdə, ölkəmizdə baş verənlərə laqeydliklə 
yenidən başladığımız nöqtəyə qayıdacağıq? Çox böyük sualdır. 
Qeyd edək ki, bu sualın minillik yaşı var. Onu Manasın dövründəki 
əcdadlarımız da verib, ondan sonrakı nəsillər də. Və bu demək olar 
ki, təkrarlanır. Bu sualı “Manas”ın 1000 yaşını qeyd edəndə də ver-
irdilər. 

Aytmatov və türk dünyası

Yeni minilliyin başlanğıcı tarixə sözsüz qloballaşma, yeni inte-
qrasiya prosesləri, informasiya texnologiyalarının inkişafı, getdik-
cə daha çox eksterritorial və fövqəlmilli olan beynəlxalq biznesin 
nişanəsi kimi daxil olur. 
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Eyni zamanda müasir dünya cavabı birgə səylər, ümumi vasitələr 
və resurslar tələb edən suallar doğurur. 

Çingiz Aytmatov yazıçı və siyasətçi kimi bütün bu məsələlərlə 
yaxından maraqlanır, ictimaiyyətdə fikirlərini dilə gətirir və onun 
dedikləri ilə çoxları hesablaşırdı. Bu müxtəlif dünyavi geosiyasi su-
allar içərisində onu xüsusi maraqlandıran məsələ Mərkəzi Asiya və 
Qazaxıstan, həmçinin Türkiyə, bütövlükdə bütün türk dünyası idi. 
Türk mədəni – mənəvi irsi üç qitə boyu uzanan etno-mədəniyyət 
sərhədləri ona həmişə yaxın və aydın olub. Yox, o, pantürkist və ya 
etno-siyasi baxışları olan ortodoksal deyildi. Etnokratiya onun üçün 
yad anlam idi. Amma Mərkəzi Asiya xalqları, o cümlədən, on beş 
possovet respublikasını o, vahid, bölünməz cəmiyyət kimi görürdü. 
Alma-Ata və Daşkənd onun üçün çoxsaylı dostlarının və oxuc-
ularının yaşadığı doğma şəhərlər idi. Elə Aşxabad və Düşənbə də 
həmçinin. Mirzə Dursunzadə onun yaxın dostu idi, türkmən kinoma-
toqrafçılar arasında, xüsusən, Xodjaqulu Narlıyevə və aktrisa Ayme-
dovaya Aytmatov həqiqətən çox dəyər verirdi. 

Türkiyə onun qəlbində müstəsna yer tuturdu. O, Şərqin və Qərbin 
sərhədində kök salan  türklərin mədəni və siyasi mənzərəsinə ovsun-
lanmış kimi baxırdı.

Atatürkün Türkiyəsində Aytmatov Mərkəzi Asiyanın postsovet 
ölkələrinin gedə biləcəyi yolun əlamətlərini görürdü. 1990-cı ildə 
özbəklərin və qırğızların əfsanəfi Türk Atanın övladları olduğunu 
elə belə deməmişdi. Hər Ankara və ya İstanbula gedişi, milyonlar-
la istedadına pərəstiş edən oxucularla görüşü onun üçün bayrama 
çevrilirdi. Türklər isə onu həqiqətən çox sevirdi, demək olar ki, onu 
kulta çevirmişdilər. Sağlığında ona heykəl ucaldır, adını parklara və 
küçələrə qoyurdular. Ehtiraslı və temperamentli türklər ona qəlbən 
bağlanmışdı, daim sevgiləri ilə təəccübləndirir və həvəsləndirirdilər. 
Türkiyə onun üçün sevimli Avropa ilə doğma müsəlman Şərqin görüş 
yeri idi. Orada Aytmatovun əsərləri milyonlarla tirajla çap edilirdi. 
Hələ sovet vaxtı onun əsərlərinin toplusu ilk dəfə məhz Türkiyədə 
işıq üzü gördü. Kitablarına filmlər çəkir, yaradıcılığını tədqiq edir, 
disertasiyalar və monoqrafiyalar yazırdılar. 
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Bütün türk dünyasında, xüsusilə Türkiyədə Aymatova olan bu 
qədər diqqəti və dərin hörməti nə ilə izah etmək olar? Ən qısa cavab: 
belə şöhrəti, ümumdünya sevgisini onun həmkarlarından heç kim 
qazana bilməmişdi. O, hər kəsin qürur mənbəyi, ümumtürklərin sim-
volu idi.  Bir daha qeyd edim ki, qırğız yazıçının düşüncəsi hansısa 
arealın miqyasından çox daha böyük, bəşəri idi. O, özünü yalnız türk 
dünyasının deyil, bütün Yer Kürəsinin vətəndaşı hesab edirdi. 

Bununla bərabər, təbii olaraq anlayırdı ki, bu superetnos 
nəhənglərin, ruhun və fikrin dahiləri Yusif Balasaquni və Mahmud 
Qaşqari, Yunis Emrə və Hoca Əhməd Yassavi, Əlişir Nəvai və Nəsimi-
nin çiyinlərində dayanır. Xüsusilə, türk dünyasının inkişafı üçün XIX 
əsrin bir çox görkəmli maarifçiləri və aydınları -- Çokan Vəlixanov, 
M. Qasprinskiy, proqressiv türk zamançılar, cədidçilər, Alaş- Ordo 
tərəfdarlar və sosial-turan hərəkatının şair və yazıçıları əhəmiyyətli 
intellektual və mənəvi tövhə veriblər. Bu cümlə, “Əməldə, fikirdə və 
dildə birlik” M. Qasprinskiyə aiddir. Görkəmli qazax şairi və siyasi 
lideri Əhməd Bəydursunov öz məşhur “Türkistan” şerində oda for-
masında türk dünyasının xalqlarının ümumi xəyalını ifadə edib. 

SSRİ-nin dağılması və dünyanın siyasi xəritəsində yeni suveren 
Mərkəzi Asiya  dövlətlərinin yaranması görülməmiş imkanlara yol 
açdı. Liderlərin mütəmadi görüşləri, iqtisadi və mədəni əlaqələrdə 
cəsarətli addımlar, qarşılıqlı əlaqələr üçün əlverişli şəraitin yaradıl-
ması, birgə tədqiqat layihələri, intensiv nəqliyyat kommunika-
siyasının qaydaya salması və mədəniyyət xadimlərinin arasında 
ünsiyyət ‐ bütün bunlar Aymatovun həyatında baş verirdi. Yeni 
imperializmin doğulduğu, dini ekstremizmlə və terrorla hələ də 
mübarizə aparıldığı, yeni geosiyasi trendlərin sülh, beynəlxalq sabit-
lik, dövlət müstəqilliyi və onun möhkəmləndirilməsinin zəruriliyi 
haqqında düşünməyə vadar etdiyi bir dövrdə ümumtürk birliyi yal-
nız türk xalqlarının deyil, bütün dünya insnalarının həyatında ciddi 
rol oynaya bilər.

Çingiz Aytmatovun islama münasibəti necə idi? Dinə olan 
marağına baxmayaraq (İsa ilə Ponti Pilatın “Qiyamət”dəki intellek-
tual söhbətini xatrılayaq) bu barədə fikirlərini çox yaymırdı. Onu 
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daha çox dini radikalizmlə qarışan beynəlxalq terrorizm narahat 
edirdi. Bu mövzunu açıq – aşkar müzakirə edir, qınayır, çağırışlar 
edirdi: “daha əhatəli davranmalı,..hadisələrin kökünə baxmalı – ter-
rorizmi, bu orta əsr  dini ekstremizminin fəsadlarının  mənbəyini 
necə məhv etməliyik. Ehtiyac yaranarsa, mehriban qonşuluq bor-
cu, bizi özbəklərlə, taciklərlə, qazaxlarla, türkmənlərlə, qırğızlarla 
bu və ya istənilən digər təhlükəyə qarşı çiyin-çiyinə durmağa sövq 
edəcək. Çünki bütünn Türküstan Yurdu bizim ümumi evimizdir və 
terrorizm hətta onun lokal təzahüründə belə hamı üçün və hər yerdə 
ümumi düşməndir. Terrorizm – epidemiyadır, o yarandığı an dərh-
al, kollektiv və radikal mübarizə ilə qarşısı alınmalı, yəni tamamilə 
məhv edilməlidir”.  Müasir düşüncəli insan olaraq, hərçənd heç də 
ateist deyildi, Çingiz Aytmatov xristian mədəniyyətinə bütovlükdə 
Avropa sivilizasiyasına ehtiramını gizlmətmir, Bibliyanı və xristian 
apokrifləri təkrar-təkrar oxuyurdu. Mənə elə gəlir ki, O, avropalı, 
bütün doqmalardan və xurafatdan azad insan kimi doğulmuşdu. Öm-
rünün son illərində Aytmatov demək olar ki, heç vaxt olmadığı qədər  
iqtisadi eqoizmin əsirinə çevrilən və siyasi cəhətdən dağınıq hala 
salınan postsovet Mərkəzi Asiyası haqqında çox düşünürdü. O, yeni 
başlanılan diplomatik əlaqələrdən, regiondakı ölkələrin təhlükəsizlik 
məsələlərinin birgə həll edilməsinə hazır olmadığından, sərhədlərin 
demarkasiyalarından, pasport nəzarətindən çox danışır və bu məsələ 
onu ciddi narahat edirdi. 

Məntiqlə, Mərkəzi Asiya ölkələri, bir ittifaq yaratmalı və ya heç 
olmasa bir geosiyasi təşkilatda  birləşməli idi, amma bu heç cür alın-
mırdı. Vahid Sovet dövlətində bu qətiyyən hiss olunmurdu, amma 
ölkə dağıldıqdan sonra vəziyyət tamamilə dəyişdi. Axı postsovet 
Mərkəzi Asiyası – bütün türk dünyasının əhəmiyyətli hissəsi, və ya 
geosiyasi mehvəri – hələ də bölünmüş haldadır. Təəssüflər olsun ki, 
bu ərazindəki belə separatist tendensiyalar daha da güclənir, mədəni 
əlaqələr isə demək olar ki, dondurulub. Nəticədə, xalqlar uduzur, qa-
rşılıqlı yadlaşma böyüyür. 

“Doğrudanmı biz, müasir mərkəziasiyalılar eyni torpaqlarda 
yaşadığımız, eyni unikal sivilizasiyanın varisi olduğumuz, eyni dini 



190

inanclara sahib olduğumuz, eyni yeni dövlət quruluşunun forma-
laşmasında eyni problemlərə malik olduğumuz halda  XXI əsrdə 
ayrı yaşaıb, ümumregional problemlərini bir-birimizdən ayrı  həll 
edəcəyik?” -- öz çıxışlarından birində bu regionu vahid görməyi arzu 
edən, dövlətlərarası ünsiyyətin bütün məsələləri dialoq və qardaş-
casına qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll edilməsini görmək istəyən 
Aytmatov bu sualı ortaya qoymuşdu. O, hələ 1998-ci ildə deyirdi 
ki, “məsələləri möhkəm siyasi iradəylə, geniş prespektivləri nəzərə 
almaqla və ən əsası yeni yüzilliyin, hətta minniliyin astasında ikən 
iqtisadiyyat, informasiya və qloballaşma əsrinə keçərkən gələcək 
qarşısında məsuliyyəti dərk edərək həll etmək lazımdır. Bu bizim 
üçün yeganə mütləq həqiqət olmalıdır. 

 Ona görə mənim fikrim birmənalıdır: biz makromiqyasda 
birləşməliyik. Sözdə deyil, əməldə. Biz təcrübədə sistemli şəkildə 
bütün ərazidə vahid müstəvidə birləşməliyik. Heç bir vəclə insan-
ların artıq saysız qohumluq əlaqələri, ümumi din, mədəniyyət, dil, 
ticarət və ünsiyyət bağları yaratdığı regionda minilliklərlə qarşılıqlı 
münasibətlərdən doğan faciəvi təcrübəni yenidən bərpa etmək ol-
maz. Sağ qalmağımız və inkişafımız naminə iqtisadi inteqrasiyanı, 
sənaye kooperasiyasını, ticarət əməkdaşlığını ölü nöqtədən tərpət-
mək lazımdır. Dünya irəliləyir, biz türkmənlər isə geri qayıdırıq – 
özümüzü dünyanın başqa ölkələrindən izolyasiya, iqtisadi dezinte-
qrasiya etməklə”. 

Aytmatov xəbərdar edirdi ki, izolyasiyaya meyllilik, qapalılıq – 
geridə qalmış ölkələrin aqibətidir. Qabaqcıl, iqtisadi cəhətdən inkişaf 
edən dövlətlər beynəlxalq ticarət, mədəni dialoqlar üçün sərhədlərini 
açmaq üçün əllərindən gələni edirlər. Dünya təcrübəsi göstərir ki, 
məhz dezinteqrasiya olan ərazilərdə müəyyən növ konfliktlər, hətta 
lokal müharibələr baş verir. Bu isə xalqı iqtisadi, sosial və mədəni 
sahələrdə ətəyindən geri çəkir.

Mənimlə söhbətdə Aytmatov xatırlatdı ki, Avropa uzun əsrlər boyu 
məhz daxili çəkişmələrə görə inkişaf edə bilməmiş, müharibələrə, 
sərhədlərin bağlanılmasına məcbur qalmışdı. Götürək Tayleranın və 
Metternizin dövrünü, o vaxtlar intirqa və siyasətçilərin yersiz am-
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bisiyaları ucbatından bir-biri ilə mübarizə aparan çoxsaylı ittifaqlar 
yaranırdı. Avropanın xoşbəxtliyi  XX əsrin ortalarında Çörçell, 
general De Qoll kimi güclü siyasi avtoritetlərin meydana çıxması 
və ümumavropa ittifaqının özülünü yaratmaq oldu. Aytmatov öz 
fikrini bu faktlar və tendensiyalarla möhkəmləndirir, türk dünyası 
qarşısında diplomatik səylərlə həll edilməli çoxsaylı problemlər 
olduğuna diqqət çəkir, əks təqdirdə qarşılıqlı yadlaşmanın daha da 
dərinləşəcəyini deyirdi. O, Avropanı misal gətirir, müttəfiqliyin və 
sıx əlaqələrin köhnə diyarı müharibə və konfliklərdən qoruduğunu 
dəfələrlə vurğulayırdı. 

Ümumiyyətlə, Aytmatov Orta Asiyada yerləşən ölkələr arasında 
yarana biləcək konfliktlərdən çox ehtiyat edirdi. Bu narahatlıq 1990-
cı ildə onun SSRİ-nin Prezidenti Qarbaçovun şəxsi göstərişi ilə Oş 
və Uzqendə qanlı hadisələr zamanı əvvəl Andijana, Sonra Oşa şəx-
sən səfər etdiyi, mübarizə edən tərəflərin arasında sülh bağlaması 
üçün çalışdığı vaxtdan daha da kəskinləşdi.1998-ci ilin baharında 
Daşkənddə törədilən bir sıra partlayışlar, əhalinin əsir götürülməsi, 
Qırğzıstanın cənubunda yerləşən Batken və Çon- Alay rayonlarında 
silahlı qarşıdurmalar, onlarla can aparan tacik müharibəsi yazıçını 
ciddi təşvişə salmışdı. Daşkənddəki partlayışlar mahiyyətinə və 
miqyasına görə çox ağır idi. Özbəkistan hakimiyyətindən sərt müqa-
vimət görən terroristlər cənub sərhədlərimizi pozaraq Qırğızısta-
na keçmiş, bizim  yerli sakinləri, həmçinin yapon geoloqları gi-
rov götürmüşdülər.  Daşkənddə də, Qırğızıstanın cənubunda da 
sadə vətəndaşlar, hərbçilər həlak oldu. Qırğızıstanda insanları əsir 
götürərkən terroristlər iki tələb irəli sürmüşdü: pul və qonşu ölkənin 
hakimiyyəti ilə silahlı qarşıdurma üçün Özbəkistana giriş. Guya söh-
bət hansısa müqəddəs mübarizədən, cihaddan gedirdi. Təbii ki, bu 
cinayətkar ultimatomu qırğız hakimiyyəti qəbul edə bilməzdi. Necə 
deyərlər, terroristlər qonşu ölkəyə keçməsinlər deyə bütün mümkün 
tədbir görüldü. Amma ölənlər oldu. 

Qırğızıstanın gələcəyini Rusiya ilə sıx müttəfiq olmaqda görən 
Aytmatov daim bunu dilə gətirirdi. Eyni zamanda o, baş qaldırılan 
millətçiliklə, regional rəqabətlə bağlı artan həyəcanı hiss edir, nəticəni 
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iqtisadi eqoizmdə görürdü. Artıq dəqiq və birmənalı şəkildə elan et-
məliyik, –  yazıçı yadlaşan türk xalqlarına xəbərdarlıq edirdi ki, bu 
çox kontroproduktiv və təhlükəli məsələdir. Gec ya tez bu qonşular-
dan təcrid yaşamaq, sözün birbaşa və dolayı mənasında məsxərəyə 
qoyulacaq və tarixin odlu səhifələrində külə dönəcək amma indiki 
nəslə bunun heç bir xeyri olmayacaq. Qardaşları bir-birindən ayır-
maq mənəviyyatsızlıqdır. Onların bir-birilə ünsiyyəti siyasi fərasəti-
zliyimizin göstəricisi olan kordonlar, blokpostlar və s. üstündən qur-
ması yolverilməzdir. Başa düşmək lazımdır ki, biz ancaq birlikdə 
olsaq torpaqlarımızda təhlükəsizlik təmin olunacaq. Bunun başqa bir 
alternativi yoxdur. 

Çingiz Aytmatovun regional əməkdaşlığından danışarkən qeyd 
etməliyik ki, o həmişə bütün liderlər üçün əziz qonaq, arzuedilən 
müsahib olub. Onun Nursultan Nazarbayev və İslam Kərimovla xü-
susi yaxın dostluq münasibəti vardı.  O, ikinci ilə layihəsini real-
laşdırmışdı. Kərimovla görüşlərindən biri haqda belə danışırdı: “Mən 
prezident İslam Kərimovun Türküstan Yurdu haqqında ideyasını 
xatırlayıram, artıq Türküstan mədəniyyət assambleyası yaradılıb. 
Biz qərərgahı Daşkənd olan bu birliyi Orta Asiya xalqlarının Mədəni-
yyət Assambleyası adlandırmışıq. Deməli, hansısa hərəkətlənmə var, 
amma onları daha səmərəli ölçülərə qədər genişləndirməli, dəqiq öh-
dəlikləri müəyyən etməliyik. Ola bilsin ki, biz ancaq indi bu idey-
anın reallaşması üçün həm mənəvi, həm də psixoloji olaraq hazırıq. 
Növbəti əsrdə Mərkəzi Asiya birləşmələri məfkurəsi bərabər hüquq-
lu, qarşılıqlı faydalı əsaslarla, mədəniyyətlərin və sekulyarizmin 
identifikliyi əsasında qurulmalı və regional təhlükəsizliyin ümumi 
maraqları beynəlxalaq prioritet olmalıdır. Bu nəcib əməl üzərində 
siyasətçilərdən ziyadə,  diplomatlar, mədəniyyət xadimləri, alimlər, 
iqtisadçılar, qabaqçıl gənclər də işləməlidir”. 

Bir sözlə, Çingiz Aymatovun türk xalqları dünyasının mədəni 
– iqtisadi inteqrasiyası üçün tövhələri çox əhəmiyyətlidir. Bütün 
vacib layihələrdə və mədəni tədbirlərdə o, əvəzsiz iştirakçı, arzuol-
unan qonaq idi. Türk birliyi, TIKA, Astanada Türk Akademiyası, 
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Daşkənddə Türküstan mənədi assambleyası və bir sıra dövlətlərarası 
təşkilatlar Aytmatovun həvəsləndirən sözləri olmadan keçməzdi. 

Yuxarıda haqqında danışdığımız dialoqumuz əsnasında mən 
ona belə bir sual verdim: “Bizi, mərkəzi asiyalıları yaxın gələcək-
də nə gözləyir? Birgə mövcudluğumuzu necə həyata keçirməliyik 
ki, uşaqlarımız, yeni nəsil təhlükəsiz, iqtisadi baxımdan çiçəklənən 
ərazidə böyüsünlər?” 

Aytmatovun cavabı belə oldu: “ Mənim üçün bizim regionumuzu 
taleyi qabaqcadan müəyyən edilmiş kimi qəbul etmək daha təbii 
və adət olunmuş haldır. Bura mənim dünyada ixtiyari və qeyri-ix-
tiyari etdiyim səyahətlərimin son limanıdır. Ona görə də bu məsələ 
ilə bağlı olaraq mənim fikim birmənalıdır: Biz makromiqyasda 
birləşməliyik. Sözdə deyil, əməldə. Biz sistemli şəkildə birgə olmaq 
təcrübəsinə yiyələnməliyik. Bu cür məsələlər bütün regionun vahid 
səhnəsində qəbul edilməlidir. Bəli, hər bir dövlət daxili tələblərinə 
və maraqlarına uyğun olduğu kimi davranmaqda azaddır. Başqaları 
buna hörmət etməlidir. Heç bir vəclə insanların artıq saysız qohum-
luq əlaqələri, ümumi din, mədəniyyət, dil, ticarət və ünsiyyət bağları 
yaratdığı regionda minilliklərlə qarşılıqlı münasibətlərdən doğan 
faciəvi təcrübəni yenidən bərpa etmək olmaz. Sağ qalmağımız və 
inkişafımız naminə iqtisadi inteqrasiyanı, sənaye kooperasiyasını, 
ticarət əməkdaşlığını ölü nöqtədən tərpətmək lazımdır”.

Aytmatovun dövlətlər arası əməkdaşlığı barədə fikirlərini təd-
qiq edərkən, onun əvvəllər də olduğu kimi romantik biri kimi qa-
ldığını gözardı eləmək olmaz. Məsələn, o, iddia edirdi ki, qonşu türk 
dövlətləri arasında sərhəd, nəzarət məntəqələri, sərhəd postları və s. 
olmamalıdır. 

“Mən Daşkənd partlayışları, Batkən və Alaydakı hadisələr barədə 
çox düşündüm. Bu məni narahat edir və edəcək. Qeyri-ixtiyari bi-
zim təhlükəsizlik sistemimizlə avropanınkını müqayisə etdim. Av-
ropada tarixdən dərs almağı bacarıblar – bütün qitədaxili ticarət, iq-
tisadi əməkdaşlıq, hətta qlobal işlər də  yalnız konsensus əsasında 
kollektivdə həll olunur. Onlar başa düşüblər ki, məhz bunun yoxluğu 
əvvəllər o torpaqları daimi münaqişə və müharibə, xüsusən də iki 
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dünya müharibəsinin sahəsinə çevirib. Mənə tamamilə aydındır : 
Avropanın müasir təcrübəsinə diqqət yetirməli və regional koopera-
siyalar yolu ilə getməliyik. 

Düşünürəm ki, Daşkənddəki və Barkendəki hadisələr bizə əyani 
olaraq göstərdi ki, Türküstan və ya Orta Asiya silahlı qüvvələri-
nin yaradılma vaxtı gəlib çatıb, ən azından terrorizmlə mübarizə, 
sərhədlərimizin bütövlüyünü qorumaq üçün bunun baş verməsi 
mütləqdir. Bu gün kimi aydındır”. 

Yazıçı başa düşürdü ki, dövlət başçılarından çox şey asılıdır, 
onların ərazidə gedən prosesləri dərindən qavramaları və mümkün 
prespektivlərin adekvat qiymətləndirməlidirlər. O, həm də çox gözəl 
bilirdi ki, dar düşüncəli hakimiyyət geniş, ümumregional problem-
ləei kölgədə qoya bilər. Təəssüflər olsun ki, Aytmatova aydın olan bu 
məqam siyasətçilər və dövlət idarəçiləri üçün qaranlıq qalır. 

Hazırda məktəblərdə və ictimai dairələrdə  ideoloji maari-
fləndirmə prosesində Çingiz Aymatovun və MDB ölkələrinin və digər 
dövlətlərin görkəmli yazıçılarının əsərlərində ifadə edilən əhəmi-
yyətli ideyalarının təbliğatı dövrümüzün ən aktual vəzifələrindəndir. 

Hələ gənclik illərindən Aytmatovun yaradıcılığı  yalnız Mərkəzi 
Asiya respublikalarında deyil, həm də digər türkdilli ölkələrdə də 
oxucularının xüsusi diqqətini cəlb etmişdi. Müəllifin əsərləri, xü-
susən, Azərbaycanda (Qafqaz) və Türkiyədə (Qərbi Asiya, Cənubi 
Avropa) çox sevilirdi. 

 Məlum olduğu kimi, 2008-ci il Qırğızıstanda Çinqiz Aymatov ili  
elan edilmişdi.

Qırğızıstan və Azərbaycan xalqlarının dostluğunun rəmzi 
kimi, Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun təşəb-
büsü ilə həmin il fevralı 21-dən martın 1-nə kimi Bakıda yazıçının 
yaradıcılığına həsr edilmiş rəsmi tədbirlər keçirilmişdi. 

Göstərilən tarixdə Fond tərəfindən Çingiz Aytmatovun Bakıya 
səfəri təşkil edilmişdi. 

Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun rəhbəri Nüsrət 
Məmmədov yazıçını müşayiət edən Qırğızıstandan olan nümayəndə 
heyətinə başçılıq edirdi.
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Nümayəndə heyətinin üzvləri, jurnalistlər Aleksandr Tuzov 
(“Bişkek axşamı” qəzeti) və Nəzirə Əhmədova (Qırğız TELE-
VİZİYASI) Bakıdan canlı reportajlar verirdilər. 

Bu beynəlxalq tədbirə dəstək olaraq Azərbycan Respublikanın 
Prezidenti İlham Əliyev Ç.Aytmatov ilə birlikdə Fondun rəhbəri 
N.Məmmədovu qəbul etmışdi.

Həmin yadda qalan görüşün nəticəsi olaraq, prezident İlham Əli-
yev  Aytmatovu sıra nömrəsi 1 olan “Dostluq” ordeni ilə mükafat-
landırmışdı.

Aytmatovlar ailəsi və qohumları yazıçını  dövlət ordeni ilə təltif 
etdiyi üçün Azərbaycanın Prezidentinə, həmçinin, Çingiz Aytmatov 
ili çərçivəsində keçirilən bu beynəlxalq tədbirin təşkilatçısı olan,  
Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun rəhbəri Nüsrət 
Məmmədova dərin minnətdarlıq hislərini bildirmişdilər. 

Xaç və  и Qiyamət. Aytmatov imperiyanın son yazıçısı kimi.

Yazıçı, vətəndaş və şəxsiyyət kimi Çingiz Aytmatov bütövlükdə 
sovet dövrü ilə bağlı idi. Onun yaradıcılığında bu qəliz, eyni za-
manda böyük tarix, göz yaşları və sevincləri, illuziyaları və məy-
usluqları, ən vacib mərhələləri və nəhayət, gözlənilməz, faciəvi sonu 
həkk olub. Şəxsən yaşadıqları ailəsinin başına gəlmiş, zəkasından, 
qəlbindən süzülmüş hadisələr dünya şöhrəti qazanan və XX əsrin 
beynəlxalq ədəbiyyat tarixinə düşən əsərlərində öz əksini tapıb. Hə, 
Çingiz uşaq yaşlarından Sovet hakimiyyətinə şəksiz inanırdı. 

Başqa sözlə desək, “Qiyamət”, “Gün var əsrə bərabər”, “Kassan-
dr damğası” və “Dağlar düşəndə” romanlarının müəllifi əsl sovet 
yazıçısı idi, müxtəlif  qurultaylarda və yüksək forumlarda “düzgün” 
danışmağı və çıxış etməyi bacarırdı, amma əsərlərində fəlsəfi siste-
min simvolikasından, mifoloji paralellərdən və alleqoriyalardan, 
metaforik fəndlərdən istifadə edərək tamamilə başqa ideyaları və 
düşüncə tərzini əks etdirirdi.

İttifaqın dağılması Aytmatovu hazırlıqsız yaxaladı, o, uzun müd-
dət nə edəcəyini, bu yeni gerçəklə necə davaranacağını bilmədi. 
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Müdrikcəsinə ancaq özünə məlum olan, xəmirini yoğurduğu yerdən 
kənara çəkilmək qərarı aldı. Uzun müddət yaza bilmədi, böyük audi-
toriya kütləsini, fanatik oxucularını itirdi, qurunun altıda birini tutan 
böyük imperiyanın tələblərinə cavab verən səsi zəiflədi.

Aytmatov heç şübhəsiz sovet xalqının bəzəyi idi və onu nahaqdan 
imperiya yazıçısı adlandırmırdılar: rus dilində yazan etnik qırğız, 
fasilələrlə Moskva və Bişkekdə yaşayan, SSRİ-nin, sonra yeni Ru-
siyanın Luksenburqda səfiri və nəhayət, Qırğızıstanın Brüselldəki 
səfiri olmuşdu. 

Onun sonuncu ideoloji-siyasi limanı, reallığı və gələcəyi qırğız 
dövlətçiliyi oldu. Beləcə, onun təsirli bioqrafiyasının çənbəri qa-
pandı: son spiralvari şəkildə əvvələ çatdı. 

Ən nümunəvi vətəndaşı olduğu Sovet dövlətinin dağılması sənət-
karın qəlbini yaralamışdı. Qırğızıstan, “balaca vətən”i “böyük vətən” 
saydığı ittifaqdan ayrıldı və onun keçmiş vətəninin digər milyonlarla 
oxucusu olan respublikalar Aytmatov üçün “xarici ölkə” oldu. İm-
perator yazıçısı üçün isə, bir rusiyalı tənqidçinin haqlı olaraq dediyi 
kimi,  Qırğızıstan  kiçik miqyaslı məkan, dar auditoriya idi. 

Çingiz Aytmatov kiçik yaşlarından Sovet hakimiyyətinə inanır, 
yetkin yaşlarında mərhəmətlə yanaşırdı. Hərçənd, güclü yaradıcılıq 
intuisiyası “Əlvida, Gülsarı”da ona sosialist realizminin hüdudlarını 
aşmağa və qərəzsiz,  qəddar sözlər söyləməyə, həqiqətən faciə-
li gücün obrazlarını yaratmağa imkan vermişdi. Mənəvi cəhətdən 
parçalanmış,  ruhən məhv olmuş, hamı tərəfindən unudulan, qoca 
kommunist Tanabayı xatırlamaq kifayətdir. O, dünya inqilabının 
xəyalını qurarkən, ömrünün sonunu yalnızlıqda keçirir. Bəs onun 
axtalanmış, əzablar içində ölən yorğa atı, bu “adamat”, kentavr, 
Tanabəyin obrazlı psixoloji ekizidir? 

Təxminən “İlk müəllimim” povestindəki həqiqi bolşevikin tale 
yolu elə bu qaydada da irəliləyir. Düşən müəllim kommnunizm ide-
allarına şəksiz inamdan məyusluğa və mənəvi yorğunluğa düçar 
olur. Onun tələbəsi Altınay elə hey onu narahat edən çətin, fərdi və 
ictimai suallara cavab axtarır, amma tapmır. 
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Beləliklə, SSRİ, Aytmatov üçün qəlbən bağlandığı nəhəng dövlət, 
imperiya və eyni zamanda ağır daxili əzablarının predmeti idi. O, 
İttifaqa çox şey borclu idi, ona görə də ölkəsini sevir, sovet vətəndaşı 
olmağı ilə qürur duyur, vətənini yad ellərdə layiqincə təmsil edirdi. 
Bu super ölkə onun geniş ruhi dünyasına, yaradıcılıq düşüncələrinin 
əhatəsinə, bədii ümumiləşdirmələrinə ucsuz -bucaqsız böyüklüyü 
ilə uyğun gəlirdi. Onun əsərləri cəmiyyətin daxili vəziyyətini, bütün 
yüksəlişlərini və enişlərini çox dəqiq əks etdirirdi. Aytmatovu qanad-
larında dünyaya uçuran SSRİ-nin məhvini, bu nəhəng avrasiya im-
periyasının çöküşünü yazıçı çox ağrılı keçirirdi. Yazıçı bu yaşantıları 
emosionallıqla, çarəsizliklə “Dağlar düşəndə” (Ədəbi gəlin) vida ro-
manında  yazıb. Onun üçün, milyonlarla həm ölkə daxilində, həm 
də onun xaricində yaşayanlarda olduğu kimi SSRİ-nin dağılması hər 
şeydən ziyadə bir çox sosial və mənəvi xəyalların, ümidlərin dağıl-
ması demək idi. Ölkənin ağrıları onun canından keçirdi, ona görə 
də İttifaqı tənqid edərkən belə, heç vaxt ondan imtina etməyib. Yeni 
rejimlə gələn bazar iqtisadiyyatı, daha aydın desək, kapitalizm, onun 
ürəyincə deyildi, bundan əlavə, ona yad sistem idi. Bu təlaşlı his-
ləri barədə o, “Dağlar düşəndə” romanında yazıb. Ölkənin elmi – 
mədəni elitası qərbin xeyir gətirəcəyinə, bazar iqtisadiyyatının  onları 
“məbəd”ə çatdıracağına əmin idi, Tengiz Abdulzadənin “Peşmanlıq” 
filmi yəqin yadınıza gələr. 

Çingiz Abdullayevin mövqeyi bu mənada daha qəliz idi. Liber-
alizm və demokratiyanın dəyərlərini ayıran sənətkar, həm də xalis 
imperiya yazıçısı idi. Və bu ittifaq dağılanda epitafiya –romanında 
Sovet dövlətinin dağılması apokalipsis, acı taleyin qədəri, beynəlx-
alq və şəxsi faciə kimi təsvir edir. 

“Qiyamət”in müəllifi öz bədii əsərlərinin quruluşuna siyasətçilərin 
obrazını gətirməmişdi, amma Qarbaçov üçün özünəməxsus istisna 
elədi: “Dağlar düşəndə” (Ədəbi gəlin) romanında Aytmatov Mixail 
Qarbaçovu xatırlayır. Əsərin baş qəhrəmanı jurnalist və kinosenarist 
Arsen Samançin siyasətçinin adını çəkir, “yenidənqurmaçılarla eyni 
qatarda süzdüyü”nu, onunla dostluq münasibətində olduğunu deyir. 
Romana Qorbaçovun adını salmaqla, o bir növ özünün də yenidən-
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qurma proseslərində yaxından iştirakına işarə edir. Təəssüf! Nə xoş 
gələcək gətirəcəyinə inandığı, özünü bütövlükdə həsr etdiyi siyasət, 
nə də maraqlı, vacib yeniliklər vəd edən dəyişikliklər ona məm-
nunluq gətirdi, nə də dərin məna qatdı. Sonda Arsen faciəvi şəkildə 
həyatını itirdi. 

… Belə bir şayiə gəzir ki, V. Putin deyib ki, SSRİ-nin dağılmağı-
na məyus olmayan adamın ürəyi yoxdur, onu qaytarmaq istəyənin 
isə başı. 

İstənilən halda, bu cümləni kimin dediyi vacib deyil, əsas olan 
budur ki, bu sözlərdə dərin həqiqət var. SSRİ-nin dağılmağının XX 
əsrin ən böyük faciəsi kimi qəbul eləmək də düzgün deyil. Əlbəttə 
bu yanlışdır. 

Ötən əsrin ən böyük faciələri 50 milyondan çox insanın həlak 
olduğu, onlarla şəhərin və minlərlə yaşayış yerlərinin xarabalığa 
çevrildiyi dünya müharibələri oldu. Sovet imperiyasının dağıl-
mağına qaldıqda isə, digər bizə məlum olan imperiyalardan heç nə 
ilə fərqlənmədi,  əvvəl o da tədricən qürub yaşadı və sonda məhv 
oldu. Letuya qərq olan osman imperiyası, ona qədər monqolların 
xanimanı, XX əsrdə isə ingilislərin, fransızların, yaponların və s. 
Məsələn, kifayət qədər ehtiyatlı, yaxşı silahlanmış, iqtisadi və mədəni 
cəhətdən inkişaf etmiş ingilislər Britaniya tacının altında öz koloni-
yalarını saxlaya bilirdilər, amma alınmadı. Çünki azadlığa və milli 
müstəqilliyə cəhd – bineyi qədimdən ən böyük ehtiyac, qana işləyən, 
məhvedilməz, fundamental arzudur. Ona görə də Sovet Birliyinin 
dağılması, elə onların ardından qəbul edilən islahatlar kimi tarixən 
qaçılmaz idi. 

Aytmatov İttifaqın dağılmasına üzüldüyü halda, tədricən anladı 
ki, 80-ci illərin əvvəli, 90-cı illərin sonu baş verən hadisələr Qarbaç-
ovun yenidənqurma və aşkarlıq siyasətinin nəticəsi deyil. Bu, sadəcə 
əvvəlki onilliklərin məntiqi sonu idi.

 Nikita Xruşov özəl söhbətlərindən birində deyib ki, Sovet İtti-
faqında qurulan əsl sosializm deyildi, “əsl sosializm isveçlər qur-
duğudur”. Ölkə parçalananda Aytmatov həqiqətən necə davranma-
lı olduğunu bilmirdi. Bir tərəfdən o, Qarbaçov dönəminin ən üzdə 
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olan ictimai fəali, mövcud çatışmazlıqları görən və onları təsvir 
etmək üçün rənglərə, metaforalara və obrazlara simiclik etməyən, 
ölkənin yaralı yerlərini açıq təsvir edən yazıçı idi. Amma o, heç 
vaxt ittifaqın dağılmasını istəyənlərin sırasına aid olmayıb. Sovet 
dövləti parçalandıqdan sonra isə o, yeni müstəqil olmuş respublika-
lar arasında səyahət edə-edə qalmışdı. Avropada öz balaca ölkəsini 
təmsil edən qırğız diplomatı kimi o, Alma-Atada, Bakıda olmuşdu. 
İstər-istəməz “böyük” vətəninin artıq mövcud olmamağı gerçəyi 
ilə barışırdı. Əvvəlki çoxsaylı oxucu ordusunun olmamağına da 
alışırdı. Deməli, ittifaq dağıldıqdan sonra haqqı olan böyük imperi-
ya vətəndaşı adı, əsərləri ilə hamıya doğma olan, istedadına pərəstiş 
edilən, dünya vətəndaşı da yox olmuşdu. 

Yeni dövlət qurmağın çox çətin məsələ olduğu məlum oldu. İn-
sanlar uzun müddət keçmişdən qopa bilmədilər. Köhnə vərdişlər, 
stereotiplər unudulmur, yeniliklər isə son dərəcə ağrılı qəbul edilirdi. 

İndi bütün bu sadalananlar o qədər uzaq görünür ki... Həmin 
ehtiraslı toqquşmalar zamanla kəskinliyini və dramatizmini itirib. 
Böyük Tarix dediyimiz nəsnə yaşanıb, biz onu nə yaxşılaşdıra, nə 
düzəldə, nə də yenidən yaza bilərik – sadəcə ona hörmət eləməyi 
öyrənməliyik. Yaşananlardan dərs alıb, keçmişi olduğu kimi qəbul 
etməli, sağlam tənqid etməli və eyni zamanda unutmamalıyıq ki, 
müstəqillik bizim üçün hər şeydən əvvəl ağır sınaqdır. Məlum old-
uğu kimi istənilən tarix Nevskiy prospektinin körpüsü deyil, bizim 
müstəqillik tariximiz də istisna deyil. 

Bu zaman kəsiyində hər şey yaşandı. Kütləvi kasıblıq, korrup-
siya, dövlət çevrilişi. Aytmatov bunları öz gözləri ilə görürdü.  
Dünənki respublika  birincilərinin yeni şəraitdə necə təkamül etdi-
yini, ən heyrətamiz metamorfoz keçirdiyinin şahidi olurdu – yüzil-
liklərlə görülməmiş orta əsr diktatorlarından oğru və korrupsioner-
lərə çevrilirdilər. Yalnız Safarmurad Türkmənbaşı fenomenini qeyd 
eləmək bəs edir. Türkmənlər ondan ancaq yaradanın köməyi ilə 
qurtula bildi.  Orta Asiyanın dünənki riyakar və ikiüzlü rəhbərləri, 
bu gün “milli liderlər”, özlərinin toxunulmazlığına və “əzəmət”inə 
çoxdan aldanmış kəslər çətin ki, hakimiyyəti öz xoşları ilə təslim 
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edərdilər, onlar ancaq o biri dünyaya köçəndə yerləri boşala bilir-
di. Həyat göstərdi ki, qırğız yazıçılarının əksəriyyəti bu çətinliklərə, 
islahatlara, dəyişikliklərə, ölkədə baş verənlərə hazır deyil. Hamı 
gərgin idi. Çoxlarına mövcud vəziyyətə uyğunlaşmaq, baş verən-
lərin məzmununu və əhəmiyyətini anlamaq çətin idi. Ancaq bir şey 
də demək olar ki, hamı bir fikirdə idi – artıq kitabların dövlət hesabı-
na dərc edilməməsi və bunun müqabilində mükafat almağın müm-
kün olmadığı ilə barışmamaq. Yeni sistem kitabların nəşrini dotasi-
ya ayırmırdı, ədəbi yaradıcılığa dövlət büdcəsindən pul ayırmırdı, 
çünki ölkə dərin iqtisadi böhran yaşayırdı. Digər post sovet ölkələri 
də istisnasız eyni vəziyətdə idi. Ədəbi dövri mətbuat, məsələn, “Ala-
Too”, “Ədəbi Qırğızıstan” jurnalları və həftəlik “Qırğızıstan mədəni-
yyəti” qəzetinin yenidənqurma dövründən axsaqlıqları başlayan 
nəşri dayandırılıdı. Bir çox yazıçılar ədəbi fəaliyyətini dayandırdı, 
çünki bununla qazanc əldə etmək mümkün deyildi. Nəticədə bütün 
ədəbi proses dayandı, qəzetlərdən tənqidi məqalələr demək olar ki, 
tamamilə itməyə başladı, ədəbiyyatşünaslıq üzrə disertasiya müdafiə 
edən olmadı. Filoloqların, ədəbiyyatşünasların elmi fəaliyyəti ancaq 
yeni QRSU, AUOA, KTMU, Oş və Cəlal-Abad, Narında, Talasda, 
Batkədən və s.  kimi universitetlərinin açılışından sonra mümkün 
oldu. 

90-cı illərin sonundan müəyyən mənada ədəbi həyat  bərpa ol-
unmağa başladı. Buna səbəb olan amillərdən biri müxtəlif ədəbi 
təşkilarlar, yeni dərc edilməyə başlayan qəzetlər oldu – “Ala –Too 
ədəbiyyatı” və “Ədəbiyyat qəzet”i. Tədricən jurnallar da dərc olun-
du, amma müvəqqəti, çünki oxucu kütləsi az idi, pul da çatmırdı. 
Ancaq dövlətin dəstəyi ilə vahid Yazıçılar Birliyinin və filiallarının 
yaranması yenidən ədəbi yaradıcılığın  nüfuzunun  qalxmasına, söz 
ustalarının dövlət mükafatları, fəxri adlarla təltif etmə və s. normal 
ədəbi prosesin bərpasına səbəb oldu.

2000-ci ildə isə kitab rəflərində artıq iki, üç,  hətta yeddi cildlik 
əsərlər toplusu peyda olmağa başaladı. 
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Kassandrın kölgəsi. Patriarxın son günü.

Alim arxeoloqlar iddia edir ki, dinozavrların nəhəng ölçülərinə 
baxmayaraq, 

Yer kürəsinin dəyişən iqlim şəraitində sağ qalma dərəcələri çox 
zəif oldu. Eyni hal zərif sağlamlıqla fərqlənən mamontlar üçün də 
baş verdi. Buzlaşma dövrü, iqlimin soyuması onları bioloji növ 
olaraq məhv elədi. XX əsrin dahi musiqi islahatçısı, İqor Stra-
vinskini eyniadlı operanı yazmağa ilhamlandıran müqəddəs bahar 
isə  bir neçə minillik sonra gəldi. Amma bu artıq başqa yaz idi, 
nəhənglərin olmadığı; savannalarda və tropik cəngəlliklərdə çevik 
çöl kərtənkələləri, alliqatorlar daha kiçik heyvanlarla ov edir, müx-
təlif sünbülqıranların və lələklilərin səsləri kəsmirdi... Ətrafda isə əsl 
sürrealist mənzərə canlanırdı: qaynar günəşin altında ağaran böyük 
skeletlər, sirli, tənasübsüz sümüklər, və dərkedilməzi dərk etməyə 
çalışan insanlar…

Təxminən eyni halı insan cəmiyyətində də müşahidə etmək olar. 
Həyat göstərir ki, adət edilmiş mühitdə iqlim dəyişkənliyi ümu-
mi olaraq mənəvi cəhətdən əxlaq hərarətinin soyuması, daha çox 
nəhəng ruhları məhv edir, onların tam əksi olanlar isə hər şəraitə 
tez uyğunlaşma keyfiyyətinə malikdirlər. Nəticədə, ali ruhlar məhv 
olanda bütöv bir dövrün qarşısıalınmaz sonu başlayır. 

… Yeni əsrin ilk onilliyində Qırğızıstanın çoxsaylı  itkiləri oldu: 
Çingiz Aytmatov dünyasını dəyişdi, Asanxan Cumaxmatov xəstəx-
ana zirzəmisində boğuldu, bir il əvvəl isə qırğız mədəniyyətinin ən 
böyük ustalarından biri -- bəstəkar Kalıy Moldobasanov həyatdan 
getdi. İkinci prezident K. Bakiyevin hakimiyyəti dövründə mədəni-
yyət xadimləri narahat oldu.

Yeni hakimiyyət nəyə görəsə qırğız mədəniyyətinin bütün bu 
nəhənglərini Qırğızıstan dövlət suverenliyinin mənbələrində dayanan 
və ölkənin siması olan Əsgər Akayevin adamları kimi qəbul elədi. 

Hamı elə bilirdi ki, Aytmatov firavan Belgiyada rahat ömür sürür, 
öz şöhrətinin şəfəqlərində qızınır, ölkənin real problemlərindən 
boyun qaçırdıb və xoşbəxt qocalığın qürub günəşindən həzz alır. 
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Günahkaram, mənim də belə düşündüyüm vaxtlar olub. Aytmatov 
özü bu cür düşünməyimə səbəb olurdu: daim zarafat edir, gülür, 
az qala daxili harmoniyanın təcəssümü kimi görünürdü. Və çox az 
adam onu təqib edən dünyavi, şəxsi narahatlıqların, problemlərin  
olduğunu təxmin edə bilərdi. Yazıçı dünyasını dəyişdikdən son-
ra Y.Yevtuşenko “hədsiz ağır ömür yaşadı” deyəndə çox haqlı idi. 
Uzun illər tanış olmağımıza baxmayaraq mən Çingiz ağanın şəxsi 
həyatı barədə düşünməyə belə cəhd eləməmişdim. Onun gedişini te-
zləşdirən səbəbləri düşünmək, yoxluğunun kədərilə kitablarını, xü-
susən də “Dağlar düşəndə” romanını yenidən oxumaq isə başqadır...

...Mən əsərin jurnal variantını birnəfəsə içimə çəkən, əsərin 
ilk oxucusu olmaq xoşbəxtliyinə sahibəm. Əsərin məğzinə daha 
dərindən varım, mənbəyini tuta bilim deyə, bəzi hissələrini dəfələrlə 
təkrar oxuyurdum.  İkili adı ilə kitab elə əvvəldən diqqət cəlb edir-
di – “Dağlar düşəndə” və yanında mörtərizədə “Əbəbi gəlin”. İlkin 
təəssürat belə oldu – dərin və heyrətə salan. Ancaq sarsılmağıma 
səbəb ədəbi mətn deyildi, əsərin əvvəlindən sonuna qədər əsən, hər 
səhifəni  bürüyən və ətrafa yayılan kədər, faciəvi kontekst idi. Mən 
onda özümdən, bu yazıçının son kitabıdır, fikrini qovurdum, amma 
bunu hiss etməmək mümkün deyildi... o, sanki ömrünün sonunun 
gəldiyini bildirir və oxucuları ilə vidalaşırdı. Roman, bədii mətn 
kimi, bir qədər çiy, sonuna kimi tam işlənməmiş alınmışdı. Amma 
ad tam əksini tələb edirdi. Lakin müəyyən bir  dövrün sənədi, tarixin 
aldatdığı və tam, dolğun həyatdan məhrum olan dahi insanın eti-
rafı kimi – möhtəşəm mətndir. Uzun müddət nömrəsini yığıb müəl-
liflə təəssüratlarımı paylaşmağa cəsarət etmidim – hədsiz ikili hislər 
yaşayırdım. Və birdən özü zəng elədi. Mən özümü itirdim. Axı, niyə 
ölümünüzə belə eyham vurursunuz, deyə bilməzdim. Vəziyyətdən 
ümumi sözlərlə çıxdım, ciddi fikirlər olduğunu, üç gündür roman-
dakı təəssürafların beynimdə yaratdığı dolaşığı yerbəyer etməklə 
məşğul olduğumu dedim və s. 

Əsərin baş qəhrəmanı Arsen Samançin Aytmatovun oxşarı kimi 
alınıb, bunu müəllif özü də inkar etmirdi. Heç şübhə yeri də qalmırdı 
– Qırğızıstandan heç kim Qarbaçovla dostluq etmirdi. Arseni sözün 
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əsl mənasında zəmanə məhv elədi — pula və sərvətə ehtirası olan,  
güclü ictimai – siyasi sunamisiylə amansız və dağıdıcı dövr. Həyat 
da ona amansız davranır – sevimli qadını onu tərk edib, imkanlı bi-
znesmenə gedir, ətrafında olan şöhrəti, nüfuzu da yoxa çıxır.  Bu 
halda həyatı tərk etmək ən doğru olan, məntiqi, qaçılmaz yol idi. 
Və Arsen gedir... Aldadılmış, təhqir edilmiş, tərk edilmiş öz bitmiş 
dövrünün ardınca Letaya düşür. Cürbəcür paralellərlə zəngin olan 
romanın məzmun daim dolaşır. Əsərə əlavə edilmiş Jaa – Bars və 
yaşlı, gücsüz halında onu tərk edən və daha cavan erkəyə gedən se-
vimli dişisi haqqında povest çox təsirlidir. 

Əvvələr sevgi onun əsərlərində müqəddəs və həyat verən məvhum 
idi. Aytmatov bu romanda ilk dəfə idi ki yazıçı kimi bir qədər natu-
ralizmə yer vermişdi.  Və biz dağların aşmasından yaranan o harayı 
eşitdik – dövrün  tektonik tərəqqisi zamanı yaranan, arxasınca bütün 
sədaqətli insanları uçuruma aparan gurultu və qəzəb.

Aytmatovun taleyi, həyatın mümükün ola biləcək sonu ilə ilk 
üz-üzə gəlişi, 2004-cü ildə birinci infarktı zamanı oldu. Vəziyyət 
çox gərgin idi, biz hamımız qorxmuş və çaşmışdıq. Çoxdankı şəkər 
xəstəliyinin və təzyiqin fonunda ürəyi sıradan çıxmışdı. Dayağı və 
dəstəyi həyat yoldaşı Mariya Urmatova və özü qədər istedadlı və 
mehriban balaca uşaqları idi. Onu mübaliğəsiz ölkənin ən yaxşı 
həkimi, yazıçının dostu və müasiri akademik Mirseyid Mirrəhmanov 
xilas elədi. Həmin günlərdə o özünü çox ləyaqətlə və mərd apardı. 
Heç bir təlaş, heç bir şikayət və qətiyyən heç bir vurnuxma halı gözə 
dəymirdi. Hətta xəstəxana palatasının solğun işıqlandırmasında belə 
üzü nurlu, parlaq, ən əsası, demək olar ki, daim şən və gümrah əh-
valda idi. Bir sözlə, məlum oldu ki,  Aytmatov əsl olimpiyalı imiş. 
Yanından qayıdanda fikirləşdim ki, o ömrünün bitmə ehtimalına çox 
sakit yanaşır, hətta... bir qədər sevinirdi. O, əla bilirdi ki, ömrünü na-
haq yerə xərcləməyib və dünyavi öhdəliklərini artıqlaması ilə yerinə 
yetirib. Anlayırdı ki, ədəbi həyatı ən az fani ömrü qədər şərəfli və 
maraqlı olacaq. Ona görə də artıq onu heç bir şey narahat etmirdi. 
Ölümü qarşılamağa hazır idi, qorxmadan, üstəlik, dayandırılmayanı 
dayandırmaq cəhdinə gülərək… Nahaq onu Avropadan geri çağırıb, 
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azqala alçalaraq Bişkekdəki  türk universitetində rektor məsləhətçisi 
vəzifəsini istəməyə məcbur etdilər. Yazıçı xaricdə son günlərini çox 
rahat yaşaya bilərdi. Mən artıq qeyd eləmişdim ki, Aytmatov mədəni 
quruluşuna, mənəvi meyllərinə və bağlılıqlarının təbiətinə görə xalis 
avropalı idi. Yeddi onillik yaşayan biri üçün sağlamlığı kifayət qədər 
qənaətbəxş idi. Zahirən də yaxşı görününrdü – öz təbii dişləri, boylu 
buxunlu, çox nəzərə çarpmayan bir qədər əyilən qəddi, 

yaşlılara xas qırışların olmadığı hamar üz dərisi. Buna baxma-
yaraq, o, tez-tez gözlənilməz son barədə danışırdı. Düşünmürəm 
ki, o, məsələn, Qoqol kimi, ölümün labüdlüyündən, qorxurdu, ya 
da varlığın və fəlsəfənin başlıca mənasını Kamyu kimi intiharda 
görürdü. Amma Aytmatov həmişə əcəlin nəfəsini, yaxınlığını duyur, 
şəksiz hakimiyyətini qəbul edirdi; o, əmin idi ki, vəfatımız istənilən 
dəqiqədə baş verə, ilk döngədə bizi haqlaya bilər. 

Əcəl həqiqətən də anidən, yolda, sanki tindən çıxıb, bic-bic 
gülümsəyərək onu o dünyaya  “Artıq vaxtdır!”, deyib, səsləyərək 
gəldi. Faustun Şeytanı, Puşkinin cinləri, Lermontovun İblisi kimi...

Şahidi olduğum bir epizodu xatırlayıram. Hadisə növbəti 
rekviem – mitinq əsnasında, “Ata Beyit” abidəsinin yaxınlığında 
Qırğız dövlətçiliyinin 2200-cü illiyi ərəfəsində mənim  təşəbbüsüm-
lə qardaşlıq qəbirstanlığının yanında iri bir zınqırov quraşdırılması 
zamanı baş verdi. Zınqırov gözəl alınmışdı, amma təəssüflər olsun ki, 
səsi gözlənilən qədər uca deyildi. Yerli mühəndislərin belə spesifik 
abidəni hazırlamağa bir balaca təcrübəsi çatmamışdı. Amma Bişkek 
pravoslav kilsə keşişinin bizə iki orta ölçülü zəng verməsi sayəsində  
hər şey qaydasına düşdü. Və Maestro A. Cumaxmatov simfonik 
orkesrtrinin kilsə zənglərinin fonunda Mosartın “Rekviem”i ifa et-
məsi, unudulmaz təəssürat yaratdı. Milli radionun xoru da möhtəşəm 
çıxış etdi. Bu yerdə fikir verdim ki, Çingiz ağa bir xeyli narahatdır, 
heç cür zınqırovun quraşdırıldığı yerdən kənara çəkilmir. Prezident 
A.Akayev və bütün rəhbərlik isə artıq mikrafonun yanında idilər. 
Mitinqi başlamaq üçün Aytmatov da onların yanında olmalı idi. Mən 
ona yaxınlaşdım. O, isə yerindən tərpənmirdi, dərin fikrə getmişdi. 
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Bir müddət sonra dedi ki, zınqırov onun çox xoşuna gəlib. Nə gi-
zlədim, bunu eşitmək çox xoş idi. 

Hər şey təmtəraqlı amma kədərli idi. Bu qədər görkəmli insan və 
hamısı eyni qardaşlıq qəbrində... Burda həm K.Tınıstanov, B. İsaka-
yev, A. Sadıqov,  digəriləri və eyni zamanda oğlunun ömür boyu 
ilahiləşdirdiyi, gözlədiyi, darıxdığı, qəbrini axtardığı və nəhayət 
tapdığı Törökul Aytmatov. “Biz, Aytmatovun övladları – deyirdi o, 
öz çıxışında, – onun tapılmasına, belə gözəl, müqəddəs yerdə əbə-
di məkanına qovuşmasına şadıq... Demək istəyirəm ki, atamız çox 
xoşbəxt biri imiş...” 

Bu cümlələr məni heyrətə gətirdi: sevimli atanın torpağa 
tapşırlıdığı gözəl yer... Və belə mənzərəli yerdə əbədiyyətə 
qovuşduğu üçün xoşbəxt olan adam... Xoşbəxtlik nədədir ki?

Və Çingiz ağa özü dünyadan köçəndə, məlum oldu ki, həmin 
Ata –Beyit memorialının yanında, məhz tərpənmədən fikrə getdiyi 
yerdə basdırılmağı vəsiyyət edib. Düz iri zınqırovun yanında, balaca 
çəmənlikdə bitən xovlu cavan küknar bitən yerdə. Dəfninin səhəri 
günü erkəndən onun qəbrinə getdim, duamı edib ərtafa nəzər saldım. 
Nəhayət mənə aydın oldu, Aytmatov niyə həmişəki iqamətgahı 
olaraq məhz buranı seçib. Ətrafda təntənəli sükut hökm sürürdü. 
Burdan onun sevimli şəhəri Bişkek görünürdü. Onun fantastik uğur-
larının, sevgisinin, dostlarının, ali fikirlərinin şəhəri. Yanında isə se-
vimli atası vardı. Ona, həqiqətən də, burada çox rahat idi...

Qəbrinin yanındakı yaddaş zınqırovu isə sanki bizə onu – qırğız 
toprağının dahi oğlunu, qürurumuz və milli şöhrətimiz, dünya 
vətəndaşı və ... daimi yetimi xatırladır, hamımızı öncədən mühakimə 
edirdi – biz günahkarları və bütün sivil dünyanı.

Aytmatovun vəfatı bu günə qədər çox dumanlı və sirli, hətta 
deyərdim şübhəli olaraq qalır. Maraqlıdır ki, Kazana uçuşdan öncə 
gecələdiyi Astanada da  eyni bu cür düşünürlər, onun çox sağlam və 
gümrah göründüyünü deyirlər. Həmçinin, Tatarıstanda, ana tərəfdən 
qohumları da bu fikri bölüşürlər. Vəfatından bir neçə il keçsə də, 
yazıçının ölümü ilə bağlı söhbətlər, mübahisələr səngimir, hər dəfə 
yeni təxminlər, fərziyyələr ortaya çıxır. Bir az qabağa qaçıb, qeyd 
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etmək istəyirəm ki, Aytmatovun Kazanda xəstələnməyi həqiqətən 
şübhə doğuracaq qədər tez oldu. Sanki o, Kasandranın xəncərinə tuş 
gəlmiş, elə bil tale onu təcili o dünyaya cağırmışdı. 

Kiçik oğlu yazıçı Eldarın dediyinə görə, atası özünü narahat hiss 
edir, sonra huşunu itirir və  özünə gəlmir. Tatar həkimlərinin konsil-
iumunun nəticəsinə görə hər iki böyrəyi sıradan çıxıb, qaraciyərin 
fəaliyyəti tam pozulub, ağciyərin ikitərəfli pnevmoniyası baş verib 
və orqanizmi ən amansız septik şok vurub. Yəni bir anda bütün 
vücud var olmaqdan imtina edib. Çingiz Aytmatov yaxınlarına bir 
kəlmə söz də deyə bilməyib, çünki onun yanına heç kimi burax-
mayıblar. Xanımı Mariya deyir ki, heç onlardan yazıçını hara apar-
malı olduqlarını da soruşmayıblar: huşunu itirmiş vəziyyətdə onu 
füzelyaj təyyarəsinə mindirib, nəyəsə görə Moskvaya yox, Nyurn-
berqə aparıblar. Bir sözlə, Aytmatov öz əcəli ilə deyil, kifayət qədər 
müəmmalı şəraitdə həlak olub. Bizim ümumi dostumuz, təəssüflər 
olsun ki, artıq rəhmətlik Vladimir Oqnevoy ilə yazıçının telefon söh-
bətinə şahid olmuşdum, sonrasında ikimiz də onun gümrah və sağal-
mağa doğru irəlilədiyinə xeyli sevinmişdik. 

Amma ən heyrətamiz məqam odur ki, təkrar edirəm, sanki yazıçı 
öz qədərini hiss edib və vəfatından il yarım öncə nəşr olunan son 
romanında dolayı yolla hər şeyi təsvir edib. Romanda o, həm ölkə-
si, həm də onun taleyində, məşhur əsərlərində dərin iz qoyan əsr 
ilə vidalaşır.  Bu onun bədii cəhətdən mükəmməl olmasa da son 
nəğməsi, vida kəlmələridir. Müəllif öz qəhrəmanının qarşısına çətin 
dilemma qoyur – yaşamaq ya ölmək, var olmaq, yoxsa yox olmaq? 
Qəhrəman təsadüfi güllədən həyatını itirir. Pradoksal səslənsə də bu 
güllə Semançin üçün arzuolunan, fiziki ölüm isə qaçılmaz idi. 

Paralellər aparmaq həmişə risklidir, amma yenə də Kafkanın 
“Proses” romanında qəhrəman demək olar ki, eyni Aytmatovun 
əsərindəki Arsen Samançin kimi ölür. Onun həyatı sanki bütün 
mənasını itirir, ölüm onunçün ekzistensional cəfəngiyyatdan qurtu-
luşdur. Və az qalır onu öldürən mühafizəçiyə minnətdar olsun.  Təbii 
ki, Kafka ilə Aytmatovun dünyaları və qəhrəmanları arasında böyük 
mədəni fərq, müxtəlif təcrübə və baxış bucaqları dayanır. Eyni şeyi 
tənqidçilərin Aytmatovla müqayisə eləməyi xoşladığı Hemenquey 
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və Kamyu haqqında da demək olar. Amma buna baxmayaraq, sözsüz 
ümumilik də var. Bu ümumilik –  əsas insan dəyərlərinin böhrana 
uğradığını, mənasını itirdiyini hiss etmək, insan mahiyyətinin özü, 
idealları, nəhayət həyat üçün mübarizə aparmaq olduğunu anlam-
aqdır. 

XX əsrin tarixi yalnız Aytmatovu, öz sözləri ilə desək “ağlayaraq 
diz çökmüş və qəzəblə üsyan edən”, sonsuz ümidlərlə və eyni za-
manda ən əhəmiyyətli humanist dəyərlərə qəddar şübhələrlə yanaşan 
biri olmağa vadar etməmişdi. 

Hemenqueyin qəhrəmanları üçün “təslim olmamaq”, əyilməmək 
çox vacibdir, ona görə də onun qəhrəmanları təkbaşına mübarizə 
aparır və əksərən – elə yazıçının özü kimi  – mənəvi cəhətdən sın-
maqdansa ölməyi üstün bilirlər. 

Kamyu isə XX əsrin insanında fədakar mübarizlik görür, amma 
varlığın və tarixin cavabsız sualları qarşısında ekzistensional çarəsi-
zlik hiss edir, ona görə də fəlsəfənin əsas məsələsini elan edir – in-
tihar. 

Aytmatov fəlsəfəsi isə dilemmadır – mənə elə gəlir bir qədər fərq-
li planda bir dilemmadır. Bu – hər şeydən əvvəl insanın etik qurtu-
luşu, insanda İnsanlığın xilas olması, ona dərin inam bəsləməkdir. 
Və eyni zamanda da insanın tarixdən, taledən üstün olmağı bacar-
mamığı, Hemenquey demişkən “qədərini zorlaya” bilməməyi ilə 
çarəsizcəsinə barışmaqdır. Ona görə də tarix Aytmatov üçün – demi-
urq, ağır Xaç, həm də edam kötüyü, ali nemət və əsl cəhənnəmdir.  
Tarix – idarəolunmaz, kütlənin və onun da təfəkkürlü manipulyator-
larının hərəkətə gətirdiyi, insanı həm səmalara qədər ucalda bilən, 
bəzən də tanınmayacaq hala salacaq həddə əzən ünsürdür. 

…Aytmatov vəsiyyət yazmayıb, amma O, bizə kitablarını miras 
qoyub, sirli səyyahlar, Puşkinin Arionu kimi həyatdan gedib. 

Ondan bir çox mətləblər barədə fikrini soruşmaq istərdim, amma 
təəssüf soruşmadım, heç bəlkə bu sualları versəydim, o da cavab-
lamazdı. Amma sənətkarın əsərlərində, ictimai çıxışlarında olan 
düşüncələri, inandıqları, və uğruna mübarizə apardıqları, zənnimcə,  
elə onun Vəsiyyətnaməsidir.  
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O, son romanında, deyəsən, öncəgörmələr kimi ancaq öz gedişini 
deyil, həm də ciddi bir səbəb yox ikən onu təlaşa salan Qırğızıstanın 
yaxın taleyini görürdü. 2010-cu ilin güllələnmə, qətl, terror, qaran-
lığın hakimiyyəti, qudurmuş quduzlar, siyasiləşmiş lümpenləri o, 
hələ uzun müddət əvvəldən bilmiş, hiss etmişdi. 

Beləliklə, roman Dağın aşması, Xəyalın gerçəkləşməməsi haqqın-
da kədərli bir nağıldır. Qalan ancaq Əbədi Gəlin oldu – gözlərinin 
nuru, soyumamış ürəyin qürub xəyalları, sonuncu xilas ola biləcək 
saman çöpü, amma mistikaya dönmüş...

Çingiz Aytmatov dünyadakı ömrünü belə başa vurdu. İmperi-
yanın sonuncu yazıçısı, filosof və humanist, nəğməkar və ötən əsrin 
dərdini çəkən adam yolunu bu cür tamamladı.  

O, dünyadan getdi. Bu xəbər biz, qırğızları elə sarsıtdı ki... Biz 
hələ indi kimi itirdiyimizi, onu necə sevdiyimizi dərk edirik. İndi 
hamı anlayır ki, onun yoxluğu nə qədər dözülməzdir, onsuz dünya 
səhradır, biz onsuz yetimik.  

Aytmatov dünyasını dəyişəndən sonra kimsə çox doğru demişdi 
ki, qırğızlar bütöv bir əsri, hətta bu əsrin ən görkəmli xadimini dəfn 
edir. Bu cümlədə heç bir mübaliğə yox idi. Zamanda azan sonuncu 
trubadur, sevgiyə və varlığın gözəlliyinə nəğmə qoşan qırğız Arion 
dünyadan getdi... İnsan oğlunun fəciəvi qeyri-mükəmməliyini dərk 
etməklə dərin hüznə düçar olan yazıçı...

Tez –tez onun yarımçıq qalan əsərindən yadıma bu cümlə düşür: 
“Və qaçaraq bomboş düzənliyə çaparı olmayan boz çapağan çıxır...”

...İndi də elə bilirəm ki, Aytmatov qeyb olub,  ağ buluda çevrilib 
harasa, naməlum yerə uçub və qayıtmayıb. Daim nəzərini dikdiyi 
həmin səmaya ucalıb, ağ çapağanı isə atlısı olmadan boş qalmış, 
qəribsəmiş sahəyə yüyürüb... Ancaq atın qulaqbatıran kişnəməsi 
eşidilir və sonra tam sükut, yenə uzağa doğru əks-sədayla yayılan 
kişinəməsi yavaş-yavaş vaxtın sonsuzluğuna və məkanın bilinmə-
zlərinə qarışır...

Heyrətamiz yazıçı, qeyri-adi insanın həyat yolu bax beləcə sona 
çatır...

Dahiyanə nəğmə olan Aytmatov beləcə oxunub bitir...
Bu mükəmməl ömür, dahiyanə Tale beləcə sona çatır...
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Xülasə

Vətənimizin öz rəmzləri var və onlar möhtəşəmdirlər. Məsələn, 
Ala-Too – Qırğzıstanın poetik sinonimi. İssık -Kul, əzəmətli Xan – 
Tengri zirvəsi,  ağsaçlı Alay,  müqəddəs Süleyman dağı, bənzərsiz 
Arslanbaba qoz meşələri, əfsanəvi Talas – qırğızların qədim paytax-
tı, Comərd Manasın yurdu, Sarı-Çelek gölü və s. Və bu mübahisəsiz 
rəmzlərdən biri də təbii ki, Aytmatovdur. Biz bunu dərk etdiyimiz 
üçün çox xoşbəxtik. 

Yadıma gəlir, bir dəfə Çingiz ağa səsli xəyal qurdu. 80-ci illərin 
əvvəli idi, filarmoniyanın böyük zalında Issık-Kul dənizinin daya-
zlaşması məsələsi müzakirə olunurdu. Bu barədə o vaxt çox böyük 
narahatlıqlar vardı, hətta gölün xilası üçün Fond da yaradılmışdı. 
Aytmatov isə bu unikal dənizin bizin üçün əhəmiyyətindən bəhs 
edirdi. Söhbətini azqala Martin Lüter Kinq kimi başladı: “Mənim 
bir arzum var...”. “Mən arzu edirəm ki, Issık-Kul indiki gözəlliyini 
saxlasın və bizim xalq daim onun sahilində firavan ömür sürüb, siv-
ilizasiyanın ən son nailiyyətləriylə qurulmuş şəraitdə dünyanın hər 
yerindən qonaq qəbul eləsin, yurdumuzda sülh olsun və günəş bizim 
müqəddəs diyardan əksik olmasın. 

Aytmatovun müraciət etdiyi zal bir müddət sükuta qərq oldu; 
elə təəssürat oyandı ki, sanki iştirak edənlər bu arzunun qanadların-
da gələcəyə yollandı və gölün ətrafını təsəvvür etməyə çalışdılar. 
Səliqəli, təmiz, parlaq, mavi gölün üzərində çəhrayı yelkənli ağ 
yaxtaların necə süzdüyünü, gün şüalarından qaralmış qırğızların 
bu səmavi gözəlliyin sahibi olmağından nə qədər  xoşbəxtlik duy-
duğunu xəyallarında canlandırırdılar. 

Öz zamanında Comərd Manas da xəyal qurardı. Eposda onun  
Ala-Tooya heyran olub, qırğızları doğma yurdları Altaydan çıxmağa 
inandırıb, İncildəki Musa kimi öz xalqını uzaq, bərəkətli torpaqlara 
gətirməyindən danışılır. İndiki mənəvi Məkkəmiz – Manas – Ordo 
yerləşən Talasdakı əfsanəvi Karool – Döböyə qalxanda, orada qırğı-
zların necə mehriban və azad yaşadığını xəyal edər.  Akkul atdan 
enib, “dörd əlli yeri qazanda, qızıl çıxdı altından”.  Bu misralar 
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metafora kimi də qəbul edilə bilər, amma hazırda Talasda bir neçə iri 
miqyaslı qızıl yataqları aşkarlanıb1. 

Bir məqamda Manasın arzusu, demək olar ki, yerinə yetdi: biz 
birlikdə yaşayırıq, soyumuz itməyib, başqa millətlərə qarışıb yoxa 
çıxmayıb, dünya birliyində müstəqil millət və azad dövlət kimi 
yaşayırıq. 

Amma bu hələ başlanğıcdır. Hə, müəyyən nailiyyətlərimiz var. 
Paytaxt heyrətamiz sürətlə dirçəlir, müasir binalar, ticarət məkrəzləri 
tikilir. Bizim memarlar öz sənətinin incəliklərinə yiyələnib və zövqlə 
yaradırlar – daha əvvəllər olduğu kimi yeni binaların paytaxtın ümu-
mi simasını pozduğuna şikayət etməyə haqqımız yoxdur. İndi biz 
tərifə layiq müxtəlif memarlıq nümunələrinə baxıb fərəhlənirik. Göz 
zövqümüzü təhqir edən eybəcər kiosklar, müxtəlif yeməkxanalar 
hələ də var, amma buna baxmayaraq bizim Bişkek zamanla daha da 
gözəlləşir. 

Rus dilini bilən, həm oxuyub, həm işlməyi çatdıran, yeni və öndə 
olanları öyrənməyə can atan gənclərimiz bizi fərəhləndirir. Xarici 
universitetlərdə yüksək nailliylər, stipendiyalar alan bankir, vəkil 
olan cavanlarımız istənilən an ölkəmizə qayıdıb dəstək olmağa 
hazırdır, bu da daha bir qürur mənbəyimizdir. Çikaqoda, Yekaterin-
burqda fonlar yaradıb ölkəyə dəstək olanların varlığı bizim möhkəm 
köklərimizdən və milli ruhumuzdan xəbər vermirmi?

 Amma Çingiz Aytmatovun daim xəbərdar etməyə çalışdığı əx-
laqi və mənəvi aşınmışlıq, tarixi inkişafımız və ruhi sağlamlığımız 
üçün hədsiz təhlükəli olan manqurdizm hələ də yoxa çııxmayıb. 
Yadda saxlamalıyıq ki, Aytmatovun xəbərdarlıq-məsləhəti yalnızca 
milli deyil, bəşəri məna daşıyır. 

Bu kitabda dəfələrlə yazıçının taleyinin Sovet İttifaqı ilə bağlılığı 
vurğulanıb. Ölkənin yüksəlişləri və uğursuzluqları onun əsərlərində 
bu və ya digər şəkildə öz əksini tapıb. O,  sovet cəmiyyətinin zid-
diyyətlərini  və daxili toqquşmalarını çox dəqiq əks etdirib. Bunun-
la bərabər XX əsrin sənətkarları Hemenquey, Kamyu, Markes kimi 
ölkədən kənara çıxa bildi  və “dünyanın poçt marksı boyda yer-

1 çadırın dayağı üçün toxunan səkkizli, altılı çubuqlar
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indən” (Folkner) müasirlərinin insaniyyətsizliyin kor dalanına necə 
qovulduğunu, planetin əxlaq böhranı dəyirmanında onu necə üyüt-
düklərini  göstərdi. Möhtəşəm müdrikliyi və sadəliyi ilə bu yüzilli-
yin insanının əzablı yolunu, axtarışlarını və yanılmalarını, bitməyən 
həyat eşqini və ruhun əzəmətli gözəlliyini təsvir elədi. O, idealoji 
postulatlardan və siyasi doktrinalardan uca olan  – Allaha, mənəvi 
və etik başlanğıclara gedən yolu göstərdi. Qaçılmaz ekzistensional 
seçimə gedən yolu. Tale və tarix ilə görüşə təkbaşına gedilən yolu. 
Hardasa dörd yüz il əvvəl Rembrantın fırçası ilə çəkilmiş azğın 
oğlunu doğma mənbələrə, evə, həqiqətə gətirən seçim kimi. 

Onun fatalizmi, əsərlərinin ümumfaciəvi pafosu, “dizi üstdə 
ağlayıb, qəzəblə üsyan etməyi” bundandır. Aytmatov hələ uzun 
müddət insan dəyərlərinə həqiqi sədaqəti ilə nümunə olacaq. Onun 
sarsılmaz humanizmi daha da zənginləşdirdiyi, yeni məzmun qat-
dığı, əvvəl rus, sonra avropa sivilizasiya ilə birləşdirdiyi doğma 
qırğız mədəniyyətindən bəhrələnib. Aytmatov fenomeni, hətta onun 
sirri də, açması da elə məhz bundan ibarətdir.  

Yaradıcılığının möhkəm milli özülü – etik müstəvidə tamam-
landıqca, onun unikal yazıçılıq avazı – canıyanan, qərəzli, ruhən 
mürəkkəb, özü demişkən, XX əsrin əmək insanı həyatla bağlı ən 
vacib suallara toxunanda etirbarlılıq və düzgünlük saçırdı. 

Aytmatov oxucularına unikal miras qoyub. Onu hələ çox xatır-
layacaqlar, “adam insan olmaq üçün nə etməlidir?” sualının cav-
abını əsərlərində axtaracaqlar. İzolə edilməyə, qapalı sərhədlərə, 
bağlı ərazilərə çağırış edən eqoistləri daxili səfilliyinə yetənə qədər 
və ondan sonra da yazıçının mənəvi hərtərəfliliyinə həmişə ehtiyac 
duyulacaq. Bütün xarici dillərə və mədəniyyətlərə qarşı loyal olmaq 
– dahi sənətkarın qırğızlara vəsiyyəti bu idi. Onun həyat dərslərinə 
qulaq asmasaq, əsərlərinin ruhunu dərindən hiss etməsək, əxlaqi 
kəlmələrinin kamilliyini anlamasaq çox şeyə nail ola bilməyəcəyik. 

Əvvəl deyilirdi ki, Çingiz Aytmatov Qırğızıstanın müstəqilliyini 
bir az çətin qəbul edirdi. Hə, bu olub. Üstəlik, prezident olmağa qəti 
etiraz edərkən o, xalq ilə birlikdə yeni yol axtarmaqdan, gələcəklə 
bağlı planlar qurmaqdan, narahatlıqlardan imtina etməmişdi. 
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Həyatı boyu Çingiz ağa tərif də görüb, tənqid də, ona görə müba-
hisə edirdilər, ona qibtə edirdilər, onun üçün dua edirdilər. Bişkek-
də, Alma-Atada və Moskvada paxıllığını çəkənlər çox idi; firavan 
Avropada lazımdan artıq qaldığına deyinirdilər. Amma bu qeybətlər 
onu qaralamaqdan ziyadə, azad sözün, azad fikrin yaranmasına 
səbəb oldu. 

Aytmatov bizim mədəniyyətimizin ən qanuni qüruru, milli rəmzi 
olub və olacaq. 

Hə, yazıçılıq istedadının miqyasına və düşüncəsinin genişliy-
inə görə Çingiz Aytmatov beynəlxalq xəzinədir.  Onun milli mən-
subiyyətini dəqiq bildiyi və dəyərləndirdiyi halda, etnik cəhətdən 
universal olma bacarığı, ümumi insan dəyərlərini qorumağı, milli 
şovinizmi qəbul etməməyi biz, qırğızlara hər gün dəyişən dünyada 
hələ çox mənəvi dayaq olacaq. 

O, vəfatından sonra da bizim mədəniyyətin, milli varlığımızın 
aparıcı qüvvəsi olaraq qala bildi. Bizim ən yaxşı ləl- cəvahiratımız, 
qürurumuz, bizim milli rəmzimiz. 

Bununla bərabər, həyat göstərir ki, qırğızıstanlılar ondan miras 
qalan fəlsəfi ideyalarını, mənəvi dərslərini, məsləhətlərini dərk edib, 
tətbiq etməyə hələ hazır deyil. Bu da bizə baha başa gəlir, bəzən 
həddindən çox baha...

 Dostoyevski Puşkini fövqəladə və ilahi hadisə saymaqla yanaşı, 
həm də onu ruslar üçün göylərdən gələn bir işarə kimi qiymətləndi-
rib. Bütün mənəvi və peşəkar göstəricilərinə görə beynəlxalq yazıçı, 
dünya vətəndaşı olan Aytmatov bir qırğız oğlu kimi həmişə bizim 
tariximizi ilahi möcüzə, göylərdən gələn işarə kimi bəzəyəcəkdir.
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