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DÜNYA FOLKLORUNUN ŞAH ƏSƏRİ
“Manas”la tanışlığımdan 34 il keçir. 1987-ci ildə Qırğızıstana ilk səfərim zamanı möhtəşəm türk-qıpçaq abidəsi,
qırğız eposu “Manas”ı necə deyərlər, özüm üçün kəşf etdim.
Qırğızıstanın hava limanından tutmuş ən böyük küçə
və prospektlərinə, muzey və mədəniyyət evlərinə adı verilmiş, Bişkek şəhərinin mərkəzində əzəmətli heykəli qoyulmuş Manasın kimliyi haqqında demək olar ki, məlumatım
yox idi. Nə orta məktəbdə, nə də ali məktəbdə “qırğızların
bibliyası” adlandırılan bu dastan barədə informasiya əldə
etməmişdim. Odur ki, türk xalqlarına məxsus alp-ərənlik
tariximizin, folklor yaddaşımızın ayrılmaz bir hissəsi olan
“Manas” eposunun qırğız dilindəki nəşrlərini, qırğızca-rusca lüğətləri, həmçinin digər vəsaitləri əldə edərək bu əsərin
orijinalı ilə yaxından tanış olmaq qərarına gəldim.
Bakıya qayıdandan sonra Qırğızıstan səfərimin təəssüratına güzgü tutan “Tyan-Şanın zümrüd qaşı” adlı məqaləmi “Ulduz” jurnalında (1987, № 11) dərc etdirdim. Həmin
yazıda mən Manas övladlarının müasir həyat tərzi, adətənənəsi, milli atributları, əfsanəvi Tanrı dağları, İssık-Göl,
Talas vilayəti barədə ilkin bilgilərimi oxucularımızın diqqətinə çatdırmaq istəmişdim.
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Məni özünə çəkən Qırğızıstana sonrakı səfərlərim zamanı Ər Manasın izi ilə ölkənin əyalət və vilayətlərini gəzib
eposun ruhuna girmək istədim. Epos qəhrəmanının vaxtilə
çin-kalmık işğalçılarından qanı bahasına azad etdiyi doğma
yurd yerində – Talasda oldum, həmin torpaqda onun şərəfinə tikilmiş simvolik məqbərəni ziyarət etdim və s. Bu məqbərəyə ona görə simvolik deyirəm ki, dastanın özündən də
bəllidir ki, Ər Manas əslində Talas dağındakı qayalı yamacların birində, bir kahanın (yaxud da mağaranın) içində dəfn
olunub. Bahadırın öz vəsiyyətinə görə gecəyarı, gizlin şəkildə onu dəfn edən ən vəfalı dostları bu məzar sirrini açmayıblar. Səhər açılanda isə Manas adı ilə başqa bir nəfərin nəşini xalqın iştirakı ilə adi məzarlıqda torpağa tapşırıblar.
Düşmənlərindən son məkanını da qorumaq istəyən böyük
sərkərdələrin taleyində belə hallar çox olub… Əsrlər keçsə
də, heç kəs Manasın həqiqətən harada dəfn olunduğunu
bilməyir.
Eposdakı olayların cərəyan etdiyi məkanları az-çox
gəzəndən və qırğız xalqının dünyaduyumuna, Ər Manası
yetirən yenilməz ruhuna müəyyən qədər bələd olduqdan
sonra mən bu dastanın poetik tərcüməsinə başlamaq qərarına gəldim. Bəlkə də o zaman gənc və enerjili olduğumüçün
bu işin nə dərəcədə ağır olduğunu nəzərə almamışdım. Düşünməmişdim ki, yarım milyon misradan ibarət bir dastanın poetik tərcüməsini üzə çıxarmağa bir ömür bəs edərmi?!
Orijinaldan poetik tərcümə parçalarım mətbuata
“ayaq açdı”. “Gənclik” jurnalında (1991, № 2), “Ədəbiyyat
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qəzeti”ndə (13.09.1991), sonrakı illərdə Xalq yazıçısı Anarın
tərtib etdiyi “Min beş yüz ilin Oğuz şeiri” (Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1999) antologiyasında, akademik Nizami
Cəfərovun “Türk xalqları ədəbiyyatı” dörd cildlik əsərlərinin ikinci cildində (Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2006) eposdan bəzi epizodlar mənim tərcüməmdə çap olundu.
1995-ci ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin rəhbərlik
etdiyi Azərbaycan Nümayəndə Heyətinin tərkibində mən
də Qırğızıstanda düzənlənən “Manas-1000” Beynəlxalq yubiley tədbirinin iştirakçısı oldum. Həmin yubileyə 32 səhifəlik balaca “Manas” kitabçamla getmişdim. Mənim bu balaca
tərcümə kitabım Ulu Öndərin də gözündən yayınmadığına
görə gülüb demişdi ki, o boyda “Manas”ı niyə bu boyda
eləmisən? Mən bəzi məqamlara aydınlıq gətirəndən sonra
tövsiyə etmişdi ki, bu işi davam etdirim.
Qırğızlar uluslararası bu tədbirə çox böyük hazırlıq işləri görmüşdülər. Bişkek şəhəri gələn qonaqları qarşılamaq
məqsədilə addımbaşı qurulmuş yurtalarla (alaçıqlarla) bəzədilmişdi. Yetmişdən artıq ölkədən yubileyə dəvət almış
qonaqlar türk-qıpçaq ənənələrini qoruyub saxlamağı bacaran bu xalqın milli-mental təfəkkürünə, qan və gen yaddaşına heyran olmuşdular.
Yubileydə iştirak edən türk soylu dövlət başçılarından
bizim Prezidentimiz Heydər Əliyevin çıxışı daha mükəmməl olduğundan böyük rəğbətlə qarşılanmışdı.
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Xatırlayıram ki, həmin tədbirdə xalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Ulu Öndərə bizim də
ölkədə “Kitabi-Dədə Qorqud”un yubileyini keçirmək arzusunu bildirəndə o, çox məmnunluqla “yaxşı fikirdir” demişdi. Çox keçmədən, Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamına
əsasən 2000-ci ilin 9 aprelində Bakıda “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley tədbiri keçirildi. Heydər Əliyevin tədbir öncəsi çıxışından da bəlli olurdu ki, o, “Kitabi-Dədə Qorqud”a, “Manas”a, “Alpamış”a təkcə türk xalqlarının deyil, “bütün bəşəriyyətin mədəni sərvəti” kimi baxır…
Sonrakı dönəmlərdə eposun müxtəlif variantları ilə,
haqqında yazılmış monoqrafiya və araşdırma materialları
ilə tanışlığım məni tərcüməçidən tədqiqatçıya çevirdi. Kiçik
həcmli tərcümə mətnlərinin nöqtəsini qoyaraq türk epik və
etnik təfəkkürünün möhtəşəm abidəsi olan “Manas” eposunu araşdırmağa başladım. “Manas eposu və türk dastançılıq ənənəsi” adlı monoqrafiyam (Bakı, “Elm” 2002) işıq üzü
gördü. 2004-cü ildə həmin mövzuda dissertasiya müdafiə
edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini aldım. Sözügedən monoqrafiyam rus və qırğız dillərində də
nəşr edilərək elmi auditoriyanın nəzərinə çatdırıldı. Rusiya,
Orta Asiya və Türkiyədə türk dastançılıq ənənəsi ilə bağlı
düzənlənən uluslararası elmi konfranslarda. “Manas” eposu ilə bağlı simpoziumlarda manasşünas kimi elmi məruzələrimlə çıxışlar etdim. AMEA Folklor İnstitututunun “Türk
xalqları folkloru” şöbəsində 10 ildən artıq elmi işçi, aparıcı
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elmi işçi kimi çalışdığım müddətdə (2003-2014) “Manas”la,
ümumiyyətlə Qırğız folklor mühitilə bağlı tədqiqatlarımı
davam etdirdim, məqalələrim elmi dərgilərdə dərc olundu.
Səmimi olaraq bildirirəm ki, Qırğız folklor mühitilə,
xüsusən “Manas” eposu ilə bağlı müəyyən araşdırmalarım
ardıcıl işıq üzü görsə də, bu dastanın yığcam bir mətnini
Azərbaycan auditoriyasına doğma dilimizdə çatdırmaq istəyi məni hər zaman düşündürürdü. Nəhayət, Qırğız yazıçısı Keneş Yusupovun nəsr şəklində düzüb-qoşduğu “Manas dastanı” köməyimə gəldi. Vaxtı itirmədən onu dilimizə
çevirdim. AMEA Folklor İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə
2009-cu ildə həmin kitab “Nurlan” nəşriyyatı tərəfindən
nəşr edildi, AYB-nin Natəvan klubunda elmi-ədəbi kontingentin iştirakı ilə dastanın təntənəli təqdimat mərasimi keçirildi.
Daha sonra orijinaldan çevirdiyim “Qırğız atalar sözü
və məsəlləri” (Bakı, “Elm və təhsil”, 2017) adlı kitabımı da
oxucularımızın ixtiyarına verdim. Bütün bunlara baxmayaraq “Manas”ın poetik bir variantını da məxsusi versiya kimi
qurub-yaratmaq arzusu məni rahat buraxmadı. Süjet olayları bəlli, obrazları, xarakterləri bəlli, ideya-məzmunu bəlli bir
dastanı eposdan epik poemaya çevirmək qərarına gəldim.
(Əlbəttə ki, eposun bir neçə variantından iqtibas yolu ilə.)
Demək olar ömrümün on ilini də (müəyyən fasilələrlə) bu
işə həsr etdim və nəhayət, indi oxuyacağınız “Manas” dastan-poeması ərsəyə gəldi…
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Qeyd edim ki, “Manas” eposunun bir neçə boyunu ilk
dəfə 1856-cı ildə yazıya alıb rus dilinə çevirməklə geniş
oxucu kütləsinə çatdıran görkəmli Qazax ziyalısı Çokan Valixanov olmuşdur. Onun tərcümə mətnləri nəsr şəklində
işıq üzü görmüşdür. Akademik Radlov isə 1885-ci ildə bu
eposun tam mətnini alman dilinə çevirərək (sətri tərcümə
ilə) Leypsiqdə nəşr etdirmişdir. Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində “Manas” dastanını nəsr şəklinə salıb nəşr etdirən
ilk dəfə Abdulkadir İnan olmuşdur. Sonrakı dönəmlərdə
rus yazıçısı S.Lipkin “Manas”ı povest kimi (1948), qırğız yazıçısı K.Yusupov roman kimi (1995), türk yazarı Hayreddin
İvgin isə mifoloji dastan-roman kimi (2016) işləyib nəşr etdirdilər və bununla da eposun süjet olayları, aparıcı obrazları, bir sözlə, leytmotivi əsasında fərdi müəllif variantlarını
yaratdılar. Qırğızıstanın xalq yazıçısı Mar Bayciyev isə rus
dilində “Manas” dastanının özünəməxsus poetik versiyasını (1910) oxucuların ixtiyarına verdi. Bütün bunlarla yanaşı,
1984-cü ildə Moskvanın “Nauka” nəşriyyatı tərəfindən buraxılan “Manas” eposu elmi-ədəbi auditoriya üçün daha
mükəmməl mənbə kimi diqqətəlayiqdir. Koloritli poetikasına və böyük həcminə görə daha mötəbər sayılan S.Orozbəyov variantı əsasında rus dilinə sətri tərcümə olunmuş bu
mətnin dəyəri tam başqadır.
Təcrübə göstərir ki, “Manas”a yaxınlaşanlar ya onun
nəsr versiyasını yaratmağa, ya da sətri tərcüməsini işləməyə
daha çox üstünlük vermişlər. Bu da ondan irəli gəlmiş ki,
eposun orijinaldan poetik tərcüməsi elə də asan olmadığına
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görə bundan qaçmışlar. Etiraf edirəm ki, mən də bundan
qaçaraq “Manas”ın bir neçə (həm də əsas) variantları əsasında özümün yeni bir poetik versiyamı yaratdım. Böyük
həcmli eposu yığcam həcmli epik poema kimi işləyib Azərbaycan auditoriyasına, xüsusən də filoloq tələbələrə, türkoloq və folklorşünaslara çatdırmaq istədim. Onu da deyim
ki, yaradıcılıq prosesində dastanın ruhunu, ahəngini, hətta
yeddi hecalı misra biçimini, bəzən qoşa, bəzən çarpaz qafiyə sistemini saxlamağa çalışdım. Mənim “Manas”ım yazılı
ədəbiyyat nümunəsi olsa da, qırğız xalqının deyim və duyumundan, folklor yaddaşından, epik təfəkküründən və lirik ovqatından təcrid olunmadı. Ər Manasa sadəcə olaraq
Azərbaycan türkcəsinin “poetik libasını” geyindirdim.
Xatırladıram ki, “Manas” eposunun elmə əllidən artıq
variantı məlumdur. Bəzi variantlar itib-batsa da, onların
müəlliflərinin adı unudulmayıb. İlk manasçılar (yəni “Manas”ı əzbər söyləyən ifaçılar) Caysan İrçi və İramandın İrçı
oğlunun Ər Manasın qırx çorosundan (igidindən) olduqları
ehtimal edilir. Yenilməz bahadırın döyüşlərdə qazandığı
zəfərləri öz gözləri ilə görüb, onu dastana çevirən bu ozanların yaratdıqlarından heç nə qalmamış, yalnız onların haqqında rəvayətlər dolaşmaqdadır. O da iddia edilir ki, “Manas”ın ilk variantları təxminən iki-üç min misradan ibarət
olub. Zaman-zaman gündəmə gələn manasçılar nəsli həmin
ilkinliyə öz əlavələrini etməklə eposun həcmini yarım milyon misraya çatdırmışlar ki, bu da o deməkdir ki, “Manas”
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dünya xalqlarının məşhur eposlarından olan “İliada” və
“Odisseya”dan iyirmi dəfə, “Mahabharata”dan üç dəfə böyükdür. Qırğızların tarixi və etnoqrafiyası ilə bağlı dəyərli
araşdırmalar aparan S.M.Abramzon “Manas” eposunu bu
xalqın bütün poetik zənginliklərinin sintezi və zirvəsi hesab
etmişdir. Ç.Aytmatov isə “Manas”ı “qırğız xalqının sinonimi” adlandırmışdır.
“Manas”ı günlərlə, bəzən aylarla ifa etməyi bacaran
manasçılar bu yaddaşın fenomenallığına görə xalqın ən sevimli, hörmətli və izzətli insanları olmuşlar. Elin ağır yığnaqlarında ciddi imtahanlardan keçməyi bacaran istedadlı
insanlar manasçı kimi “bir aktyorun teatrını” yarada bilmişlər. Ustad manasçılar isə bu dastana yaradıcı yanaşmaqla öz
versiyalarını yaratmışlar. Belə manasçılardan Keldibəyin,
Balığın, Tınıbəyin, Çoyukun, Toqolok Moldonun, Saqımbəy
Orozbəyovun, Moldobasan Musulmankulovun, Sayaqbəy
Karalayevin, Baxış Sazanovun, Aktan Tınıbəyovun, Cusup
Mamayın adlarını xüsusi çəkmək istəyirəm. Onu da bildirirəm ki, S.Orozbəyovun və S.Karalayevin “Manas”ı manasçılıq məktəblərində və manasşünaslıqda ən mötəbər, mükəmməl variantlar kimi qəbul edilmişdir.
Bu da maraqlıdır ki, manasçılıq məktəbinin sonrakı
davamçıları eposu trilogiya səviyyəsinə çatdırmışlar. I hissəsi Manasa, II hissəsi oğlu Semeteyə, III hissəsi nəvəsi Seytekə həsr edilən dastan dünya folklorunun şah əsərinə çevrilmişdir. Manasçılarla bərabər semeteyçilər və seytekçilər
də gündəmə gəlsələr də, “Manas”ın kölgəsində qalmışlar…
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Manas özü kimdir? Onun epik bioqrafiyasından görünür ki, Manas qırğız türklərinin arzu və istəyindən doğulan, Xızır peyğəmbərdən ölməzlik və dönməzlik alaraq əfsanəvi igidliyi ilə elinin, ulusunun işğal olunmuş yurd yerlərini özünə qaytaran, pərən-pərən düşmüş tayfalardan millət, millətdən dövlət yaradan tarixi şəxsiyyətdir. Ona görə
tarixi şəxsiyyət deyirəm ki, Manas əfsanəvi qəhrəman olsa
da, əfsanə qəhrəmanı deyil. Tarixi mənbələr təsdiq edir ki,
Manas IX əsrdə yaşamış Ajo adlı qırğız sərkərdəsinin prototipidir. O, 850-ci ildə hakimiyyətə gələrək parçalanmış qırğız xanlıqlarından xaqanlıq yaradan xanlar xanı, yenilməz
bahadır və dövlət qurucusudur. Qırğız xalqının tarixində
ilk dövlət quruculuğu məhz Manasın adına bağlıdır. Onun
ölümündən sonra əsrlər boyu yadelli işğalçıların – çinlilər,
kalmıklar və rusların əsarətində yaşamağa məhkum olan
qırğızlar yalnız sovetlər birliyi dağılandan sonra öz müstəqilliyinə qovuşmuşdur. Çağdaş qırğız dövləti özünün daxili
və xarici siyasətində Manasın dövlətçilik prinsiplərindən və
ideallarından kənara çıxmır. Məhz buna görə də “Manas”ı
“qırğız xalqının bibliyası” adlandıranlara bəraət qazandırmalı olursan.
Eposda türk soy və boylarının demək olar ki, əksəriyyətinin adı keçir. Bu da təkcə dastanşünaslığımız üçün deyil, ümumtürk tarixşünaslığımız üçün də dəyərli faktlar verir. Qırğızların qıpçaq, qismən də oğuz kökənli olması da
epik təfəkkürdə öz isbatını tapır və eposun ümumtürk müs11
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təvisində araşdırılmasına bir zərurət yaradır. “Manas” və
“Kitabi-Dədə Qorqud”, “Manas” və “Koroğlu” paralelləri
ortaq dəyərlərimizin oxşar cəhətlərinə işıq salmaqla tarixi,
mədəni, kulturoloji köklərimizin üzə çıxmasına şərait yaradır. Mən bu xüsusda “Manas eposu və türk dastançılıq ənənəsi” adlı monoqrafiyamda geniş təhlillər aparmışam.
Nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, dastan-poemanı “Manas” eposunun daha mükəmməl hesab edilən S.Orozbəyov,
S.Karalayev, həmçinin B.Sazanov, A.Tınıbəyov və M.Bayciyev variantları əsasında ərsəyə gətirmişəm. Dastan boylarından poema fəsillərinə keçid alsam da, Ər Manasın olumundan ölümünə kimi baş verən əsas olayları, irili-xırdalı
obrazları, döyüş səhnələrini, sevgi macəralarını dastan koloritinə yaxın təqdim etməyə çalışmışam. Məqsədimə nə
dərəcədə nail olmuşamsa oxucu bilər…
Adil Cəmil
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ULULARDAN QALAN SÖZ
(Proloq əvəzi)
O zaman ki, Qaraxan
Köçüb getdi dünyadan
Qırğızların taxtına
Sahib çıxdı Oğuzxan.
Oğuzxandan Alança,
Alançadan Bayqurxan,
Bayqurxandan Bəbirxan,
Bəbirxandan xan Tübey,
Tübey xandan xan Kögey,
Kögeydən Çıyır, Şıqay,
Sonbeşiyi – Ər Noqay
Gəlib getdi dünyadan.
Noqaydan qaldı Üsen,
Orozdu, Bəy və Cakıb.
Yaşaya bilmədilər
Amma rahatlıq tapıb.
O zamanlar kiminsə
Heç gəlməzdi ağlına –
Çinlilər zülm edəcək
Noqayın dörd oğluna;
Onların torpağını
Düşmən bölüb gedəcək,
Kimsə qalıb salamat,
Kimsə ölüb gedəcək.
Cakıb bəyin əmisi
Çıyır da öldü bir gün.
13
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Əmidostu Şakanla
Cakıb evləndi bir gün.
Elə ki, onu aldı
Ərinin şərəfinə
Əmidostu Şakanın
Adı Çıyırdı qaldı.
Həm də Mancur elindən
O, aldı Bəydövləti.
Çoxalsa da günbəgün
Cakıbın var-dövləti
Bir övlad bəxş etmədi
Ona iki övrəti.
Ağladı ki, kimlərə
Qalacaqdır sərvəti?!
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ÖVLAD HƏSRƏTİ
Çakıbın bala dərdi
Dilinə belə gəldi:
Sonsuz öləcəyəm mən…
Axı sonsuz nəyəm mən –
Yalqız qalan bir qoca,
Ömrü talan bir qoca.
Gecə-gündüz bilmədən
Sərvət yığdım mən nədən?..
Yurda qalan izim yox,
Öləndə varisim yox.
Açılmadı ürəyim,
Göyərmədi diləyim…
…Cakıb qara bağladı,
Bala deyib ağladı.
Oğul-uşaq görəndə
Ürəyi düşdü bəndə.
Gözündən yaş töküldü,
Yanıq bağrı söküldü.
Çağırdı Allahı o –
Eşitsin bu ahı o.
Qurban dedi hər dəfə –
Qurbanlığı nər dəvə…
Bax beləcə bəy Cakıb
Boynundan xurcun asıb
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Məzarlığa üz tutur,
Dua edib köz tutur:
Tanrı övlad vermədi,
Zəlil oldum görmədi.
Heç bilmirəm varam, yox,
Allah vermir – çarəm yox…
Beş cürə mal topladım,
Halalca var topladım;
Nə sənindir, nə mənim,
At kimindir – minənin.
Yurduma həyanım yox,
Bir canlıyam – canım yox.
Bu dünyada sonsuzam,
Sonsuzam, oğulsuzam.
Uçmaq olmaq qanadsız,
Gedəsiyəm mən adsız,
Yurd yerində qalam yox –
«Ata» deyən balam yox.
Bu dərdi kim çəkəsi,
Göz yaşları tökəsi?
Kim məni ağlayacaq?
Qismət beləymiş ancaq,
Belə buyurub xudam,
Düşünürəm mən müdam
Alın yazım bu imiş…
Qırx səkkizi haxladım,
Bala deyib ağladım…
Yığdığım mal-dövlətə,
Topladığım sərvətə
Kimlər sahib olacaq,
16
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Arvadamı qalacaq?
Yoxsa Altay qulları
Bu dövləti, bu varı,
Bu atlazı, ipəyi,
Mənim olan hər şeyi
Özünə var edəcək?
Qızıl, gümüş gedəcək…
Bircə-bircə mal yığdım,
Halal-hümmət var yığdım
Kimdən ötrü, nə üçün?
Alışıb yanır içim;
Yoxdur mənim varisim –
Yurda qalan bir izim.
Ömrü verdim yellərə –
Mülküm qalır ellərə.
Qəhr olsun var-dövlətim,
Məhv olsun bu sərvətim –
Yurdumda balam yoxsa,
Yerimdə qalan yoxsa…
…Atam noqay xan olub,
Nəslimə ad-san olub
Bəs mən kiməm, nəçiyəm,
Kimlərin güvənciyəm?
Malım, mülküm, yerim var,
Sayılmayan sürüm var.
Boz atlarım kişnəyir,
Heç yadıma düşməyir;
Nə sənindir, nə mənim –
At kimindir – minənin.
Minməyə çaparım yox,
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Bir budağam – barım yox.
Oğul deyib ağlaram,
Sağalarmı by yaram?
Heç bilmirəm varam, yox,
Tanrı vermir – çarəm yox.
Cakıb bu sözləri deyib dərdini dağıtmaq üçün göz
yaşları tökdü, atından, dəvəsindən keçib Allaha yalvardı,
Tanırya gileyləndi, sonra öz yurduna üz tutdu. Obasına çatar-çatmaz Akımbəy oğlu on bir yaşlı Mendibəy Cakıba yaxınlaşdı, onu gözüyaşlı görüb soruşdu:
- Ay əkə, niyə ağlayırsınız? Niyə gecə-gündüz iki gözünüzdən yaş axıdırsınız?
Cakıb dillənməyib acı-acı ağlayaraq yurduna tələsdi.
Atdan düşdü, atını bağlamadı, heç kəsə məhəl qoymadan
bəybikənin (eposda «Baybiçe» böyük xanım mənasında işlənir – A.C.) dəyəsinə keçdi. Bəybikə Çıyırdı onu belə qəmli
görüb soruşdu:
- Sənə nə olub, söylə görək dərdin nədir?
Onda Cakıb danışdı,
Qəzəbindən alışdı:
- Nə zavallı xatunsan,
Nə ağılsız qadınsan.
Dünyadan köçdüyüm an
Sən kimsəsiz qalırsan.
Dar gələcək bu dəyə
Sən tək sonsuz bəndəyə…
Oxşamağa balan yox,
Bundan böyük bəlan yox.
18
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Gələcək Manasın atası Cakib bəy
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Yapışsan da yüz əlli
Dünya verməz təsəlli…
Sənə həyan kim olar,
Səni sayan kim olar?..
And olsun ki, Allaha
Tükənir gücüm daha.
Ələnibdir ələyim,
Yoxdur özgə diləyim,
Arzum – övlad arzusu,
Gözlərimə endi su…
…Qılınc-qalxan qurşadım,
Dərdsiz, qəmsiz yaşadım.
Keçib getdi ömür-gün,
Ayıldım ki, mən bir gün
«Sonsuz» qalıbdır adım –
Yoxdur mənim övladım…
Düşmən səsi ucaldı:
«Cakıb sonsuz qocaldı».
Sənə «qısır» dedilər,
Mənə «yesir» dedilər.
Aldım ki, Bəydövləti
Biləm ki, övlad nədi –
Meyvəsini dərmədim,
Yenə uşaq görmədim…
Qəhərləndi bəybikə:
- Günahkaram mən bəlkə,
Belə yazıb yaradan…
Əlli yaşlı qarıdan
Oğul-uşaq gözləmək
Yalnız yalandır demək.
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Bəs sənin Bəydövlətin,
İiknci səadətin,
Naz-qəmzəli qadının,
O incəbel xatunun
Niyə doğub-törəmir?
Bunu ondan soruş bir…
Əzəl gündən səadət
Olmadı mənə qismət.
Barsız ağac odundur,
Bədbəxt – sonsuz qadındır.
Tablamayıb bu yükə
Qəhərləndi bəybikə,
Cakıb da doldu yaman,
Elə bu dəm, bu zaman
Gəlib çıxdı Bəydövlət,
Söylədi ki, biz əlbət
Bir murazın acıyıq,
Bir taleli bacıyıq.
Fəqət kiçik bacı mən,
Yoluna davamçı – mən
Bəybikə, sonsuz qadın.
Utanıb qızarmadın…
Mənsə hələ cavanam,
Ürəyimdə var inam.
Sən Çıyırdı Allaha
Bəndə olmazsan daha.
Xuda versin özümə,
Körpəm gülsün üzümə.
Girsəm sənin evinə
Heç ürəyim sevinər?
21

Adil Cəmil
Gözlərimdə elə bil
Əzrailsən, əzrayil…
… Belə deyib Bəydövlət
Çıxıb getdi nəhayət.
Bəybikə dillənmədi,
Söz tapmadı, ya nədi?
Donub qaldı yerində,
Yaraları dərində.
Yanıq bağrı söküldü,
Gözündən yaş töküldü.
Yük altına yıxıldı,
Belə yanıb-yaxıldı:
- Verdiyini al, xudam,
Qurtar məni qorxudan.
Bu mal-dövlət dağılsın,
Təki qocam sağ olsun.
Duman çöküb başıma,
Rəhm elə göz yaşıma.
Rəhm elə, qadir Allah,
Sənə gətirdim pənah.
Bəybikə köksündə dağ
Yastığa baş qoyaraq
Düşündü ha, düşündü:
«Di gəl başa düş indi –
Bəydövlət sözlü imiş,
Nifrəti gizli imiş…»
Yuxulayıb yatdı o,
Gözünü aldatdı o.
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MANASIN DOĞULMASI
Hamı toydan dağıldı,
Cakıb yenə tək qaldı.
Tənhalıq onu üzdü.
Kirpiyinə yaş düzdü.
…Noqay oğlu bu Cakıb
Aral üstdə yaşayıb,
Yaxın olub Altaya,
Ağsu adlı bir çaya.
Küçer adlı şəhərdən
Sovqat da gəldi hərdən.
Sürüsünün oylağı –
Qaraşəhər yaylağı.
Qazaxdan pislik görən,
Kalmıkdan tərslik görən
Birləşdi Cakıb bəyə –
«Allah kərimdir» deyə…
…Qan görən, ölüm görən,
Çinlidən zülüm görən
Orozdunun on oğlu
Hər yandan yolu bağlı
Qalır Opol dağında –
Düşmənlər sol-sağında;
Can qıyıb bu sitəmə
Cakıb dönmür vətənə…
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Bəyin iki balası
Olur dərdi, bəlası.
Sonra düşünür bir-bir:
«Görən Cakıb necədir?
Salamatmı Közkaman?
Bir xəbər yox, ay aman –
Oğullarım yad olub,
Qismətim fəryad olub.
Mancuriya çölləri
Övladımın elləri.
Bir xəbər yox, ətər yox,
Ayrılıq bu qədər yox…»
Tibetin sağ tuşunda,
Qarlı dağlar başında –
Başqa yurdda, vətəndə
Çinli məmləkətində
Bəy Cakıb tənha qalır,
Güman Allaha qalır…
Qan görür, ölüm görür,
Kalmıkdan zülüm görür.
Dərd köksünü dağlayır,
Gecə-gündüz ağlayır.
Taleyindən küsənlər,
Ac-yalavac gəzənlər
Atasından qaçanlar,
Anasından qaçanlar
Cakıb bəyə tapınır,
Yetmiş dəyə yapılır…
Belə görəndə Cakıb
Yeddi yerə at çapıb
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Minnət ilə yer alır –
Alır İki-Aralı.
Azoo-Belin zirvəsi
Olur yay düşərgəsi.
Artıq söhbət nə lazım,
İndisə qulaq açın
Sizə dastan söyləyim,
Ər Manasdan söyləyim…
Toydan iki il keçdi,
İl yox, sanki yel keçdi.
Manas ana boyunda
Olanda üç ayında
Bəybikənin ürəyi
İstəmədi yeməyi.
Anladı ki, o, daha
Dəyişibdir iştaha –
Qaçır baldan, şəkərdən.
Ağlına gəldi hərdən
Yesin pələng ürəyi –
Budur arzu-diləyi.
O da ki, deyil asan –
Axı necə tapasan?..
Fikrə getdi bəybikə:
Qismətimdə var bəlkə…
Xəbər gəldi: - İlxıçı
Nişan alıb gözucu
Bir pələng yaralayıb,
Bağrını paralayıb,
Dərisini soyubdur,
Ətin yerdə qoyubdur…
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Bu xəbəri eşidən
Çıyırdı qalxdı birdən,
Çəkdi onu muradı –
İlxıçını aradı,
Görüşünə tələsdi,
Gəlib yolunu kəsdi.
Gələndə xeyli gümüş
Özü ilə gətirmiş.
Dedi: - sərvət alarsan,
Çoxlu dövlət alarsan,
Atını çap, ilxıçı,
Bir pələng tap, ilxıçı.
Yar gətir ürəyini,
Göyərt bu diləyimi.
Sən atamdan, anamdan
İndi mənə yaxınsan.
Nə istəsən al – verim,
Qızıl, gümüş, mal verim.
İlxıçı bu söz ilə
Qəfil tapdı xəzinə.
Bir alıcı quş oldu,
Əzablara tuş oldu.
Aşırımlar aşdı o,
Dağları dolaşdı o.
Yatdı yolun üstündə,
Gördü yalın üstündə
Uzanıbdır bir pələng –
Vurdu onu bu zirəng
Ürəyini çıxartdı,
Arzuya, kama çatdı…
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Atını geri sürdü,
Yolda daha nə gördü.
Gördü ayqır at ölüb –
İlxıçılar tökülüb
Dərisini soyublar,
Düşündü ki, nə olar;
Onun da ürəyini
Aparsam olmaz yəni?..
…Əlində iki ürək
İlxıçı sevinərək
Gəlib çıxdı obaya –
Pay düşürdü o «paya».
Çəkildi qara kölgə
İşıqlandı bəybikə,
İşıqlandı alaçıq
Arzu-kama yol açıq.
Sığmayıb yerə-göyə
Yanaşdı Bədəlbəyə
Dedi: «Oğlum, nə sirdi –
İki ürək gətirdin?
Belə çox idi pələng?..
Yoxsa tərpənib zirəng
Bir oxla ikisini
Vurmusan? – de düzünü.
Özgə heyvan ürəyi
Deyil mənim gərəyim.
Bədəlbəy, ay oğlum, sən
Bəlkə yalan deyirsən?»
Şübhələndi bəybikə
Üzdü onu bu «bəlkə».
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Bədəlbəy dedi: - vallah
Şahiddir ki, bir Allah
Dediyim yalan deyil,
Bu qan özgə qan deyil –
Bu pələng ürəyidir,
Yersiz şübhələr nədir?..
Əgər varsa yalanım
Qılıncımla doğranım…
Yox daha söz-söhbətim,
Bu da mənim qiymətim…
…O yandı için-için
Bu şübhəli söz üçün.
İnandı ki, bəybikə
Yalan demir bu əkə.
Su gətirdi bir səhəng,
Önündə iki ürək –
Onları pak elədi,
Bişməmiş; çiy-çiy yedi.
Pay vermədi heç kəsə,
Yedi bircənəfəsə.
Tökdü qanlı suyunu
Ləzzətlə içdi onu.
Daha gəldi özünə,
Bəxti güldü üzünə…
İndi məni dinləyin
Bəy Cakıbdan söyləyim,
Ər Manasdan danışım,
Təzə dastan danışım…
Manas ana boyunda
Oldu doqquz ayında.
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Manasın doğulması
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Doqquz ay, doqquz gecə
Gəlib keçdi beləcə…
Günlərin bir günündə
Bəybikənin bətnində
Manas qəfil tərpəndi,
Yazıq ana ürpəndi.
Gördü canda sancı var –
Üzdü onu sancılar.
Ürəkləndi bəy Cakıb,
Fərəhləndi bəy Cakıb.
Yalvardı ki, Allaha
Peşman olmasın daha.
Qurban dedi dəvə, at –
Təki onun arvadı
Doğa bilsin salamat.
Cakıbın son arzusu
Elə budur, elə bu…
Aşıb-daşdı sevinci,
Hamısından birinci
Kəsdirdi boz atı o –
Başını qovzadı o.
Bəybikəsə bu zaman
Dad çəkirdi: - «ay aman…»
Səs eşidən qadınlar
Gəlirdilər o ki, var…
Bəy Cakıb – gözləri qan
Düşünürdü bəs haçan
Doğulacaq övladı,
Yetişəcək muradı?..
Düşünürdü bəs haçan
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Ayrılacaq candan can?..
…Ana bətnində uşaq
Şir kimi tərpənirdi.
Şübhələnib özündən
Bəybikə ürpənirdi.
Kömək edən qadınlar
Tamam heydən düşmüşdü.
Bəybikənin bətninə
Övlad göydən düşmüşdü,
Yoxsa körpə deyil bu
Pələng idi, şir idi?
Bu möcüzə önündə
Hamı susdu, kiridi…
Ağlayan bəybikəydi –
Başına gələn nəydi…
Elə bu dəm bəy Cakıb
Varını çalıb-çapıb
Beş yerdə baş kəsdirdi;
Kəsildi ağ erkəklər,
Kəsildi kəhər atlar.
Qurban getdi nər dəvə,
Qana batdı göy otlar…
Fəqət yenə bəybikə
Tablamayıb bu «yükə»
Qışqırdı: - məhv oluram,
Mən saralıb-soluram,
Yarın mənim qarnımı,
Xilas edin canımı
Bu pələngdən, bu şirdən
Vəhşisifət bəşərdən…
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Ey rəhmdil Allahım,
Nə idi ki, günahım
Belə övlad göndərdin –
Az idimi öz dərdim?..
Bəybikənin qalmadı
Yaşamağa gümanı,
Çağırdılar hamını,
Gətirdilər şamanı.
Qorxdu onu görənlər,
Fağırlaşdı ərənlər.
Yeddi gün, yeddi gecə
Gəlib keçdi beləcə…
Sıxdı onu sancılar,
Boğdu ağrı-acılar.
Tamam oldu vaxt-vədə –
Gəlib çıxan qadınlar
Öz işini görmədə…
Berdikənin qadını,
Damuldunun xatunu,
Ağbaltanın arvadı,
Kutubəyin zövcəsi
Bir tərəfdə hərəsi
Yalvarırdı Allaha
Batmasınlar günaha…
Deyəndə ki, Cakıba
Doğacaqdır arvadın
Kövrəlib hıçqırdı o,
Sevincdən qışqırdı o:
«Deyirdim varisim yox,
Yurda qalan izim yox…
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Şükr sənə, xudaya,
Məni də saldın saya.
Yoxdur daha gileyim –
Desələr oğlun olub
Yəqin çatlar ürəyim.
Ağlayırdım ona ki
Yurdumda ərənim yox.
Uşaq görsəm deyərdim:
Hamının var mənim yox…
Ay dolandı, il oldu,
İstəyim hasil oldu…»
Bəy Cakıb düşündü ki,
Muştuluğa gəlsələr
Gedəcəkdir ürəyim,
Bəs onda mən neyləyim?
Neyləyim el gülməsin,
Məni gülünc bilməsin?
Qoy çəkilim dağlara,
Bir azca uzaqlara.
Gedim xəbər gözləyim,
Aralıdan izləyim
Muştuluq gətirəni…
Qurbanlıq at, dəvələr
Bağlandılar yan-yana.
Hələ aralanmamış
Alaçıqdan o yana
Cakıb belə söylədi:
- Bilin ki, arzum nədi –
Oğlum olsa xoşbəxtəm,
Elə bu zaman bu dəm
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Qaçın gəlin üstümə,
Uçun gəlin üstümə.
Qız olsa evdə qalın,
Tərpənməyin heç yana…
Kaş Allah oğul verə
Yatmış bəxtim oyana.
Bu dövlətim, bu varım
Oğlum olsa sizindir.
Nə desəniz aparın –
Nəyim varsa sizindir.
Qız olacaq, ya oğlan…
Siz bunu bilən zaman
Dağlarda tapın məni,
Əgər oğlum olubsa
Talayın, çapın məni…
…Belə deyib bəy Cakıb –
Üz çevirdi dağlara
Yurdundan uzaqlara…
***
Dağların zirvəsində
Qayalar dövrəsində
İlxısını gördü o,
Sürüsünü gördü o,
Adı jorqoboz olan
Birisini gördü o,
Dindirib söz demədi,
Düşündü yemək yesin,
Ürəyi istəmədi.
Nəzərindən keçirdi
Hər tərəfi, hər yanı.
34

Manas
Qəfil aldı gözləri
Ağırayaq madyanı.
Dedi doğsa bu madyan
Aymanboz adı olsun
Qismət olsa o dayça
Oğlumun atı olsun.
O, bunları düşünüb
Qapılanda özünə
İnanmadı gözünə;
Güc verərək doğdu at,
Qəribədir bu həyat...
Qoca qalsın dağlarda
İlxısının yanında
Görək ağrı bitdimi
Bəybikənin canında.
Gəlməyibdir başına
İndiyəcən bir kəsin
Yeddi gün, yeddi gecə
Arvad doğa bilməsin.
Ötüb keçdi bu halət,
Güc verərək nəhayət
Doğa bildi bəybikə.
Doğduğu oğlan idi
Ovcundakı qan idi?
Ana yaman halsızdı,
“Körpə oğlan, ya qızdı?”
Bunu soruşan zaman
Dayanmayıb bircə an
Göstərdilər uşağı.
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Doğulan oğlan idiOvcundakı qan idi.
Ana görüb bu qanı,
Yandı sönmüş ocağı.
Uşaq tutan qadınlar
Əlləşdilər o ki var,
Bu yekəpər uşağın
Açdılar bəbəyini,
Kəsdilər göbəyini.
Xanımlar bu körpəni
Yerdən üzə bilmədi.
Döş verəndə uşağa
Ana dözə bilmədiSüd yerinə qan gəldi.
Düşündülər bu igid
Yəqin Tanrıdan gəldi.
Qorxudan, həyəcandan
Çıyırdı oldu candan...
Çıyırdı, oğlu qalsın,
Sirləri bağlı qalsın.
Atı dağlara çapıb
Müjdə gözləyir Cakıb.
Bəybikənin yanından,
Xoş xəbər ünvanından
Sulayka evə dönür,
Ərini görüb dinir:
– Ağbalta, nə durmusan,
Xəbər apar, get qazan.
Bu müjdəni verənə
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Cakıb qırx at verəcək,
Muştuluq istəyənə
Təzə həyat verəcək.
Qardaşından at alıb
Tez ol, tərpən, durub get.
Dolama dağ yolunun
Damarını qırıb get.
Nəsə salıb yadına
Qoca Ağbalta baxdı
Yorulmuş arvadına:
– Bir həftədir yatmırsan,
Gəlib səni görsünlər.
Sənə nə verdilər ki,
Mənə də nə versinlər.
Hər tərəf dilənçidi,
Bu dərd məni incidir.
Kimə nə pay düşəcək?!
Bu fikirdən sən əl çək
– Mənə söz veribdilər
Keçədən bir alacıq.
Sən də çevik ol, kişi,
Atı minib yola çıx–
Qadın deyib sözünü
Tez çevirdi üzünü...
Belə görüb Ağbalta
Bilmədi neyləsin ta.
Düşündü bu məqamda
Daha dayanmaq nədi–
Tez atı yəhərlədi.
Üz tutdu Ala dağa–
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Cakıb gedən yaylağa.
Cakıb isə bu anlar
Qalmışdı öz hayında.
Doğulan o dayçanı
Yuyurdu dağ çayında.
Amma ki, gözləyirdi
Kimincə gəlməsini.
Qəfil eşitdi Cakıb
“Muştuluq” kəlməsini.
Qışqıran Ağbaltaydı
Səsi o tay-bu taydı:
– Muştuluq ver, qardaşım,
Sevincdən axır yaşım.
Sənin qoca qadının
Gətirdi bu dünyaya
Sahibini yurdunun...
Bu xəbərdən Cakıbın
Az qaldı getsin huşu.
Daha onun çiyninə
Qonmuşdu şahlıq quşu.
Cakıb gəlib özünə
Baxdı xəbər gətirən
Ağbaltanın üzünə:
– Sənə xalat verirəm
Qızıl-gümüş bir ayrı,
Həm də qırx at verirəm.
Götür apar, sənindir,
Muştuluq müjdənindir.
Amma bir az tələsək
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Çıyırdının yanına–
Oğlumun ünvanına.
O, sevinə-sevinə
Gəldi doğma evinə.
Övrətini gördü o,
Züryətini gördü o.
Görəndə öz oğlunu
İtirərək ağlını
Ağlayıb Çıyırdının
Döşəndi ayağına.
Əl açıb dua etdi
Aləmin dayağına:
– Şükür sənə xudaya,
Məni də saldın saya.
İndi ölsəm dərdim yox,
Daha gözüm, könlüm tox...
Bəy Cakıb deyib bunu
Qucaqladı oğlunu.
Baxıb hər tərəfinə
Oğlunun şərəfinə
Ulu toy düzənlədi.
Hədiyyələr vəd etdi.
Qarlı Ural dağından,
Solundan, həm sağından,
Çin-kalmık oylağından
Mötəbər insanları
Bu toya dəvət etdi,
Bölməkçin loxmasını
Çağırdı Tibetdəki
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Qohum-əqrabasını.
Yetmiş qırqız yurdundan
Səslədi doğmasını.
Qazanda ət qaynadı,
Pəhləvanlar oynadı.
Döyüşdülər o ki var
Güləşənlər doymadı.
Kalmık, çinli və mancu
Hər biri mahir ovçu–
Düz vurdular hədəfi–
Gümüş boyunbağıtək
Dağılıdı durna səfi.
Hamıdan doğma qazax
Qalmadı gözdən uzaq.
Cakıb baxdı monqola,
Yaxın-uzaq qonaqlar
Tutmuşdular qol-qola...
Oyun bitdi nəhayət,
Cakıb verib işarət
“Yanıma gəlin, dedi,
Körpəyə bir ad verək
Bir elə ad seçin ki,
Oğluma qanad verək.”
Müdriklər baş sındırdı:
– Ona necə ad verək,
Bu adla həyat verək.
Heç kəs tapa bilmədi,
O ad dilə gəlmədi.
Qəfildən bu məclisə
Köhnə-köşkül libasda
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Birisi gəldi asta:
– İlk hərfi “Mim” olsun qoy,
Məhəmmədin adı da
Bu hərf ilə başlayır.
Neçə illərdən bəri
Bu islam peyğəmbəri
Təmizliyə, saflığa
Səsləməkdə bəşəri.
İkinci səs “Nun” olsun,
Bibliyada yer alan
Noya da uyğun olsun.
Yadımızdan çıxmasın
Zaman-zaman qoy bizim–
Canımızı ölümdən
Qurtarıbdı Noy bizim...
Axır səsi “Sin” olsun–
Bu ölməzlik deməkdir,
Deyilənlər çin olsun!
Bu səsləri cəmləsək
Mənası olur “Manas”.
Ey çocuğun atası,
Mənə yaxşı qulaq as:
Manas “ölməz” deməkdir.
Sevinsin el-ulusun,
Tanrı onu qorusun!
Belə deyən qocanı
Bir də çətin gördülər.
Çocuğa bir ağızdan
“Manas” adı verdilər.
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Elə ki, məclis bitdi,
Hamı evinə getdi,
Bir qonaq qalmadı ta
Belə dedi Ağbalta:
– Mənə xəbər gəldi ki,
Düşmənimiz Esenxan
Pəjmürdə olub yaman.
Bizim Manas haqqında
Bilməm kimdən öyrənib,
Ya falçıdan, ya da ki,
Münəccimdən öyrənib.
Bilib bizim tayfadan
Manas tək ər çıxacaq.
Birləşdirib xalqını,
Təmizləyib yurdunu
Düşmənləri yıxacaq.
Qələbəylə üzünə
Açılacaq səhərlər.
Sarsıdacaq Çini də
Qazandığı zəfərlər.
Qarşısına kim çıxsa
Almayacaq vecinə.
Bir gün öz dəstəsiylə
Girəcəkdir Bəycinə.
Ona görə Esenxan
Düşübdür vəlvələyə.
Məhv etməkçün Manası
Əl uzadır bələyə.
Göstəriş veribdi ki,
Harda çocuq görsəniz
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Adı “Manas”- öldürün,
Alın qisas-öldürün...
Qulaq asın, qardaşlar,
Bilirsiz bu vaxtacan
Başımız çox bəlalı.
İndi doğub qırğızın
Göy üzündə hilalı.
Biz onu qorumasaq
Qırğıza ömür yasaq.
Odur ki, bic tərpənək
Hələ “Manas” adını
Gizli saxlayaq gərək.
Adını “Malbaş” qoyaq,
Düşməni çaş-baş qoyaq.
Elə ki, o, böyüyüb
Qılınc-qalxan qurşayar,
Qayıdar öz adına–
Manas kimi yaşayar.
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MANASIN ÇOCUQLUĞU
Vaxt ötdü yavaş-yavaş,
Tez böyüdü bu “malbaş”.
Günlə deyil, saatla
Böyüdü gizli adla.
Çatdı səkkiz yaşına,
Çıxdı dağın başına,
Endi dərə dibinə.
Əlindən zara gələn
Nə yurd qaldı, nə binə.
Düzəltdiyi sapandla
Vurdu göydə quşları.
Daha ondan qorxdular
Özünün tay-tuşları.
Hallandı onun adı,
Çıyırdı anlamadı –
Görən doğduğu oğlan
Xəstədir, yoxsa sağlam?!
Xətrinə dəyən kimi
Bozardaraq rəngini
Evdən qaçdı bu uşaq,
Çöldə qaladı ocaq.
Qalanda özbaşına
Tez topladı başına
Qırğız uşaqlarını.
44

Manas
Güclü “ordu” düzəltdi.
“Düşməni” təmizləyib
Doğma yurdu “düzəltdi”...
Dava-dava oyunu
Bir qədər də uzatdı
Bu “igidin” boyunu.
Kalmıkın uşaqları
Baxdı onlara sarı –
Boğmağı bacarmadı
Heç birisi hirsini.
Dedilər, gedək verək
Qırğızların dərsini
Bilsinlər bu yerlərin
Kimdir əsl yiyəsi.
Yəqin qaçıb gedərlər
Biz onları döyəsi.
...Ələ alıb ağac, daş
Gəldilər ora birbaş.
Dava-dava oynayan,
Oynamaqdan doymayan
Uşaqlar mat qaldılar.
Sakitcə dayanmağa
Manasdan əmr aldılar.
Kalmıklar hücum çəkib
Qırğızları vurdular,
Elə ki, həddi aşıb
Bir az da qudurdular
Tez yelləndi havada
Ər Manasın bir əli:
- Haydı, qırğız, irəli!
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Qırğızın qırx uşağı
Əldə xəncər-bıçağı
Düşməninə doy gəldi,
Bayraqları yüksəldi.
Məğlub olan kalmıklar
Döyüldülər o ki var.
Düşdülər pərən-pərən,
Dedilər ki, görəsən
Axı kimdir bu ərən?
Dağlara səs yayıldı,
Yatanlar da ayıldı.
Bəy oğlu “malbaş” gədə
Kalmıka gəlib hədə
Döyüb uşaqlarını,
Söyüb uşaqlarını.
Yaman qorxdular ki, bəs
Kalmık ilə qonşiluq
İndən belə çox əbəs.
Bu uşaq qoymayır ki,
Alaq rahat bir nəfəs.
Yəqin dönəcək hava,
Yəqin düşəcək dava.
Kalmık ilə qırğızın
Bu davası çox uzun.
Tez-tələsik bəy Cakıb
Atını evə çapıb
Arvadına söylədi:
- Heç bilirsən bu nədi?
Dəlidir bizim uşaq,
Kim bilir nə olacaq...
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Düşmən yatmış ilandır
Oyadan bu balandır.
Mən ki illərdən bəri
Dolanmışam sərsəri.
Olsam da bu biçimdə
Kalmıkların içində
Qazanmışam hörməti,
Toplamışam sərvəti.
Çox gözəldir bu Altay
Tapılarmı ona tay.
Bu yerin insanları
Yaxşılıqla düzəldər
Yolundan azanları.
Böyön oğlu xan Çayan
Bura gəldiyim gündən
Söyləyib “gəzmə gendən”,
Biz də yaxın olmuşuq,
Sonra qohum olmuşuq –
Doğma qızı Bəydövlət
Olubdur mənə övrət.
İndi alıb başımın
Üstünü qəm bürküsü.
Qorxuram ki, dağılsın
Bu qohumluq körpüsü.
Qorxuram pis gün ola –
Hər tərəf çiskin ola.
Yazıq elim, elatım
Təzədən köçkün ola.
Bu günə gəlincə biz
Əriyib ürəyimiz...
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Qəlbimdə var əndişə –
Qorxuram ki, qan düşə.
Kalmıkların içində
Artırmışıq mal-dövlət.
Qızışmasın təzədən
Gərək köhnə ədavət.
Odur ki, oğlumuzu
Burdan uzaqlaşdıraq.
Verək çoban Oşpura,
Dağdan dağa aşdıraq...
Belə deyib bəy Cakıb
Çağırdı öz oğlunu,
Ona söylədi bunu:
- Özün yaxşı görürsən,
Necə kasıb, yoxsuluq.
İşləyib tər tökməkdən
Əlimiz suluq-suluq.
Yaxşı bax, nəyimiz var;
Beş-altı qoyunumuz,
Bircə inəyimiz var.
Minməyə atımız yox,
Atsız həyatımız yox.
Gəl, ay oğlum, gəl bura,
Səni verəcəyəm mən
Var-dövlətli Oşpura.
Sürüsünü otarıb
Ona çoban olarsan.
Sən yaylaqda boy atıb
İgid cavan olarsan.
Yaz gələndə Oşpurdan
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Haqqını da alarsan –
Çoxalar mal-qaramız
Sağalar bu yaramız.
…Çox keçmədən bəy Cakıb
Qarlı dağlara baxıb
Öz oğlunu tələsik
Mindirdi bir daylağa,
Apardı göy yaylağa.
Dedi: - Oşpur, ricam var,
Oğluma ver tərbiyə,
Öyrət onu hərbiyə,
Boş buraxma başını,
Birdəfəlik qoy atsın
Tənbəlliyin daşını.
...Cakıb döndü evinə
Silərək göz yaşını...
***
Çocuq Manas düz beş il
O dağlarda yaşadı.
Doğma ata-anadan
Uzaqlarda yaşadı.
On iki yaşa çatdı,
Nizəyə əl uzatdı,
Qılınc-qalxan qurşadı,
Ad çıxarıb yaşadı.
Baxma çocuq yaşına –
Cəngavər tay-tuşunu
O, topladı başına.
Tərəf-tərəf oldular,
Yalandan döyüşdülər.
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Bir-birinin üstünə
Quzğun kimi düşdülər.
Səs gəldi: - “Manas”, “Manas!”
Çöldə ocaq çatdılar,
Kabab yeyib yatdılar.
Öz oğlunu görməyə
Dözə bilməyib daha
Cakıb gəldi yaylağa.
Uzaqdan başı ilə
Salam verdi Oşpura,
Çağırdı ki, gəl bura.
Mənə danış oğlumdan,
Əxlaqından, ağlından.
Oşpur dedi: - bəy Cakıb,
Övladın çox qoçaqdır,
Elə bilmə uşaqdır.
Beş il dağda-daşda o
Yaşadı bu yaşda o.
Amma, yığır başına
Qırğız cocuqlarını –
Beş qoyun doydurmayır
Bir belə ac qarını.
Görürəm ki, mən vallah
Sürülərin yox olar
Bu yolla, bu minvalla.
Haçan baxsam görürəm
Dava-dava oynayır,
Oynamaqdan doymayır.
Tay-tuşları bağırır,
Onu “Manas!” çağırır.
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Birdən bilər Esenxan,
Apararlar Manası,
Zorla sənin əlindən
Qopararlar Manası.
Gözlərinin önündə
Öldürərlər balanı,
Dərk eylə bu bəlanı...
Bunu eşidən Cakıb
Çağırdı tez oğlunu
Evə salsın yolunu.
Oşpurla vidalaşıb
Qarlı dağları aşıb
Üz tutdular aula,
Ata baxdı oğula –
Böyümüşdü Manası.
Düşündü: - Onu görcək
Sevinəcək anası.
Elə bu dəm, bu zaman
Hər yeri aldı duman.
Qovulurdu dağlara
Örüşdən at ilxısı.
Kalmıklar döyürdülər
At çobanı qırğızı.
Qamçı dəyən yazığın
Kürəyi qıpqırmızı.
Döyülən binəvanın
Ağlayırdı anası...
Manas dedi: - atacan,
Nədir bunun mənası?!
Bu ilxı kiminkidir,
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Nədir Kalmık qovğası?!
Niyə döyür qırğızı
Beş-on Kalmık gədəsi?!
Daha yığıb boğaza
Bizi kalmık hədəsi.
Cakıb dedi: - Övladım,
Səni niyə aldadım,
At sürüsü mənimdir.
Gördüyün bu atların
Hər birisi mənimdir.
Amma ki, bu kalmıklar
Aya vurub hər günü
Alır məndən vergini.
İndi vergi gecikib
Çobanı incidirlər,
Dərisini didirlər...
Dərhal düşündü Manas:
- Bu iş başqa işiymiş,
Oşpur kasıb kişiymiş,
Cakıba çoban imiş,
Bildiyim yalan imiş.
Bəy Cakıb ilxısını
Qaytarmağa çalışdı.
Kortuk adlı bir kalmık
Qəzəbindən alışdı.
Qamçısını qaldırıb
Cakıba vurdu zədə.
Manas gəldi hiddətə,
Bu qudurmuş düşmənə
Qaldırdı öz səsini.
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Bir yumruqla əzdi o,
Kortukun kəlləsini.
Baxdılar Manas təkdi
Kalmıklar hücum çəkdi.
Heç birinin önündə
Əyilmədi bu ərən.
Yumruq yeyən kalmıklar
Oldular pərən-pərən.
Cakıb tutdu Manası:
- Nə edirsən, balası?
Toxunma kalmıklara,
Bizi çəkərlər dara.
Kortuku öldürmüsən
Yetişəcək bəlası,
Düşəcək qan davası.
Manas dedi: - ay ata,
Sən bir özün sal yada...
Birinci hücum çəkən
Ətrafında görükən
Kalmıklar olmadımı?
Tanrım sevən bir ərəm
Onlara mal vermərəm.
Axı sənin adın var,
Qırx min ayğır atın var.
Kalmıkı öldürmüşəm,
Ölübdür ölsün – nə qəm,
Yerinə mal verərik.
Silahlanıb gizlicə
İşimizi görərik.
Qorxa-qorxa yaşayıb
53

Adil Cəmil
Sakit duran deyiləm,
Bu basqılar içində
Mal artıran deyiləm,
Var artıran deyiləm.
Öz xalqımın yolunda
Atılacam döyüşə,
Bəlkə həyat dəyişə...
***
Esenxanın adamı –
Korku adlı birisi
Eşitcək bu olayı
Başına vurdu hirsi.
Biləndə qırğız oğlan
Bu yerlərdə töküb qan –
Öldürüb adamını,
Kənddən qovdu hamını.
Mal-heyvanı auldan
Qovdu susuz bozqıra.
Dəli oldu az qala.
Yığaraq dəstəsini
Eşitmək istəmədi
Qarı-qoca səsini.
Tapdaladı nə ki var,
Əldən getdi namus, ar.
Cakıba yaxınlaşdı
Qəzəbi aşıb-daşdı:
- Səni adam bilərək
Bu torpağı bölərək
Yurd verdik yaşamağa,
Nökərdin, oldun ağa.
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Yoxsa azdın yolunu?!
Gətir bura oğlunu.
Gizlətsən də Manası
Yoxdur bunun mənası.
Xəbər tutsa Esenxan
Dayanmayıb bircə an
Gələcək buralara
Manas qaçacaq hara?!
Odur ki, gəl indidən
Ver Manası gedim mən.
Yoxsa ki, qan düşəcək,
Aul odda bişəcək...
...Dağların əks-sədası
Oldu “Manas!” nidası.
Hücum çəkdi Korkuya
Qırğızın qırx cocuğu.
Bu dəmdə ər Manasın
Soyumurdu acığı.
Korku çəkdi qılıncı
Manas saldı əlindən.
Çırpdı yerə düşməni
Yapışaraq belindən.
Korkunun əsgərləri
Bir-bir çıxdı sıradan.
Belə görüb Manası
Əkildilər aradan.
Bunu görən bəy Cakıb,
Şadlanıb sevinmədi.
Çağıraraq Manası
Dedi: - bilirsən nədi?
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Nahaq yerə tökdün qan,
Səhər söküləndə dan
Bütün qırğız ulusu
Qovulacaq Altaydan.
Qırğızı qəhr elədin,
Ay Allahın bəlası.
Yerinə daş doğaydı
Sən tək oğul anası...
Bu məqamda Ağbalta
Cakıb bəyi əylədi,
Ona belə söylədi:
- Oğul deyib ağlardın,
Hasil oldu muradın.
Manas Tanrı vergisi,
Manas bizə mükafat.
Biz ki kölə deyillik,
Belə getməz bu həyat...
Bərəkətli Altayın
Bulaqları şərbətdir.
Amma düşmən torpağı
Qırğızlara qürbətdir.
Nə zaman ki, bu Manas
Qılınc-qalxan qurşadı
Bilin ki, həmin gündən
Qırğız azad yaşadı.
İllərdir gəzdiririk
Sinəmizdə neçə dağ.
Hamının arzusudur –
Vətənə tez qayıdaq.
Tanrı bizə göndərib
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Manas kimi ərəni.
Qaytaracaq o bizə
Gözlərimiz görəni –
Yamyaşıl yaylaqları,
Doğma dağı, dərəni.
...Ağbaltanın sözləri
Sanki yazıq qırğızın
Belindən daş qaldırdı.
Vətənə dönmək eşqi
Hər kəsdə baş qaldırdı.
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ESENXANIN ADAMLARI ÜZƏRİNDƏ
MANASIN QALİBİYYƏTİ
Su basanda dünyanı,
Sel tutanda hər yanı
Xeyirxahlıq yenə də
Gəldi Noyun əlindən Xilas etdi bir anda
Bu həyatı ölümdən.
Yaxşı bilir ulular
Axmadı sellər-sular
Torpağına Bəycinin,
Yurdu suda batmadı
O zamandan o Çinin.
Düz doqquz yüz ailə
O illərdən bu ilə
Gəlib çıxdı salamat,
Möcüzədir bu həyat...
O zamandan, o vaxtdan
Asılıb tacü-taxtdan
Dənizdən dənizədək
Hökm eləyir Esenxan.
Sarayında bu xanın
Vardı qoca dərvişi,
O, bilirdi hər işi.
Çox idi biləcəyi,
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Görürdü gələcəyi.
Bir gün həmin o piran
Söylədi ki, Esenxan,
Sənə bəlli hər fəndim
Mən kitabdan öyrəndim
Başımızda bəla var,
Altayın qırğızında
Manas adlı bala var.
Gəlib çatıb ərsəyə
Dönüb kinli gürzəyə.
Budur sözün qısası
Qoymaz qalsın qisası.
Var yenilməz dəstəsi
Yaman yayılıb səsi,
El-el gəzir qüdrəti...
Köhnə kin-küdurəti
İnanma əfv eləsin.
Düşünür hücum çəkib
Bəycini məhv eləsin...
Hökm elədi Esenxan:
Dayanmayın siz bir an.
Gedin, tapın, öldürün,
Yox eləyin Manası.
Ağlar qalsın anası...
Kalmık oğlu Coloy xan
Qurşayıb qılınc-qalxan
Yenilməz bir dəstəni
Tez aldı öz yanına.
Üz tutdular Altaya –
Manasın ünvanına.
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Bax o zaman, o anlar
Başda Manas cavanlar
Yolbasdı oynayırdı.
Ortada vardı çevrə,
Hamı vurmuşdu dövrə.
Birdən yüklü bir dəvə
Döndü burda hədəfə –
Hardan gəlir bilən kim,
Nə biləsən gələn kim!
Dəvə çökdü zərbədən,
Çıxdı neçə nərbədən –
İki yüzlük bir ordu
Manasa düşmən oldu.
Onu tutmaq istəyən
Düşmən dövrə vuranda
Manasın qırx çorosu
Peyda oldu bir anda:
Əllərində dəyənək
At belində gəldilər.
Nərə çəkib, qıy vurub
Düşmən bağrı dəldilər.
Çağrılmamış qonaqlar
Qəfil xurd-xəşil oldu.
Yüzü yerə sərildi,
Yüzü topal, şil oldu.
Torpaq qana boyandı,
Qanlı savaş dayandı.
Coloyun dəstəsinə
Bələdçi Con-Doodur
Manası görən kimi
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Him etmişdi: - bu odur!
Döyüşçülər gəlmişdi
Başqa ruhda, həvəsdə.
Məğlub oldu Manasa
Coloy gətirən dəstə...
...Nəyə lazım qan-qada,
Nəyə lazım bu oyun.
Manası tutmaq idi
Fikri, zikri Coloyun.
O da ələ keçmirdi,
Hiylə, tələ keçmirdi.
Axırda bezib Coloy
Belə verdi qərarı:
Manasın atasını –
Cakıbı tutun barı.
Onda Manas gələcək,
Əlimizdə öləcək.
Bunu duyan bəy Cakıb
Tir-tir əsdi qorxudan.
Söylədi ki, camaat,
Atlar seçək ilxıdan
Pay verək Coloy bəyə.
Qızlar seçək auldan
Qohum oluruq deyə.
Yoxdur özgə yolumuz,
Qırılar sağ-solumuz...
Dözməyib buna Manas
Dedi: - ata, qulaq as,
Diqqət elə sən mənə –
Güzəşt yoxdur düşmənə.
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Görürəm ki, əsirsən
Həyəcandan, qorxudan.
Biz bu yaramazlara
At seçəkmi ilxıdan?!
Qız verəkmi onlara –
Getsin elin namusu?
Mənim bu əllərimlə
Məhv olacaq hamısı.
Coloy gəlsin görüşə,
Mən hazıram döyüşə.
Coloy gəldi Altaya
Baxdı o tay – bu taya.
Dedi: - Verin Manası
Qalım sizdən mən razı.
Havayı qan tökməyək,
Sizi dara çəkməyək…
Manas çıxdı meydana
Son qoymaqçün bu qana.
Dedi: - eşidin, bilin,
Baxman cavan yaşıma,
Sizlərdən çıxsın biri
Döyüşək təkbaşına.
Atımdan düşər olsam,
Basılan bir ər olsam
Əsir alın, aparın,
Yurd-yuvamdan qoparın.
Əgər sizin döyüşçü
Yerə düşsə atından
Bilin, məhrum olacaq
Daha öz həyatından.
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…Bu söhbət belə bitdi,
Qəzəblənən xan Coloy
Zor-Donqoya əmr etdi:
Çıx döyüşə Manasla.
Sənin basılmağına
İnanmıram mən əsla.
Zor-Donqosa çox qorxunc
Pəhləvandı – bədən tunc.
Əldə qılınc-qalxanı
Damarda coşdu qanı.
Dedi: - Mənim qarşıma
Çıxası ərən hanı!
Gənc Manas bu ərəni
Vurub saldı atından.
Qan fışqırdı meydana
Sinəsinin çatından.
Elə bu dəm, bu zaman
Qəzəbləndi Coloy xan.
Görəndə mümkün deyil
Döyüşmək təkbaşına.
Əmr elədi qoşuna:
- Bu südəmər Manasın
Qılınc vurun başına.
Qoşun bu dəm cəm oldu,
Yenə qüvvə kəm oldu Manasa cuman kimi
Gənclər qırdı tilsimi,
Qırx çoronun hər biri
Qəzəbli pələng oldu.
Bu savaş meydanında
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Görünməmiş cəng oldu.
Elə bu dəm, bu zaman
Belə görüb Coloy xan.
Dayandırdı savaşı,
Gördü ki, qırx coronun
Heç biri deyil naşı.
Gördü ki, bu Manasın
Çocuq olsa da yaşı
Əlindən döyüş gəlir,
Bacardığı iş gəlir.
Qırğızın ərən oğlu
Cakıb oğlu Manasdır.
Onun gücü önündə
Bu boydana güc azdır!
Coloyun əmri ilə
Qoşun geri çəkildi,
Tülkü kimi əkildi…
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NESKARANIN HÜCUMU
Mancurlara bu dəfə
Neskara oldu hakim.
Dedi mənə diz çöksün
Ətrafımda varsa kim.
Çox cavandı bu ərən
Qorxardı onu görən.
Yamanca dikbaş idi,
Qəlbi sanki daş idi.
Eşitdi ki, Altayda
Əl çatmayan o tayda
Manas adlı bir cavan
Möhkəmlənir anbaan.
Düşündü ki, bu qoçaq
Böyüsə pis olacaq.
Bizə bəlli o, erkən
Qoca dərviş demişkən
Yığsa gücü, qüvvəti,
Ona güc çatmaz qəti.
Hələ on üç yaşı var,
Onun nə təlaşı var?
Nə qədər ki, uşaqdır,
Nə qədər ki, o sağdır
Məhv eləyək Manası,
Ağlar qalsın anası…
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Yoxsa keçsə vaxt, zaman
O, bizə verməz aman.
Ordumuz əldən gedər
Yurdumuz əldən gedər…
Ordusuna bu ara
Əmr elədi Neskara:
- Sarılın silahlara,
Biz gedirik Altaya!
Neskara istəmədi
Təbillər guruldaya.
Səs-səmirsiz getdilər
Neçə gün, neçə aya.
Silahlanmış atlılar
Yəhər üstdə yatdılar.
Monqolun düşərgəsi
Ken-Arala çatdılar.
Bu elatın hakimi
Caysanla görüşdülər.
Manasın barəsində
Fikir də bölüşdülər.
Neskara təklif etdi
Birləşdirək qoşunu –
Birlikdə əzişdirək
Bu ilanın başını,
Alaq onun canını,
Qardaş kimi bölüşək
Malını, heyvanını.
Yurtaları kül olsun,
İgidləri qul olsun.
Qırğızın övladları
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Bir-birinə yad gərək.
Qızlarını gətirəkOrduya arvad gərək…
…Caysan razı olmadı
Hücum çəkə, qan tökə.
Qırğızlardan bir pislik
Görməmişdi bu əkə.
Dostluq vardı arada,
Sülh var idi səhrada.
Görəndə ki, gəlmədi
Bu deyilən söz kara.
Monqolların yurduna
Basqın etdi Neskara.
Monqollar yurtalarda
Yaşayırdı firavan.
Hər biri min əzabla
Saxlayırdı mal-heyvan.
Bəsləyirdi dəvə, at
Qəfil dəyişdi həyat...
Basqın edib Neskara
Monqolların gününü
Yamanca etdi qara.
Hardan biləydi Caysan
Neskara adlı insan
Basqın edib yurduna
Tökəcəkdir nahaq qan.
Bu basqını dəf edən
Düşmənləri məhv edən
Ordusu yoxdu onun...
Bunu bilən Neskara
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Monqolu çəkdi dara.
Qamarladı ilxını,
Od vurdu yurtalara.
Qana həris bu dikbaş
Gözdən axıtdı qan-yaş.
Şərab içib hallandı,
Yanaqları allandı.
Caysanı əsir aldı,
Tutub zindana saldı.
Baxma ki, gətirmədi
Caycan buna dəyanət.
Qırğıza monqol xanı
Eyləmədi xəyanət...
***
Altayın Aydarxanı Yenilməz qazax xanı
Biləndə ki, Neskara
Yol gəlir basa-basa
Hücum çəksin Manasa
Kökçə adlı oğlunu
Çağırdı öz yanına.
Dedi: - düşmən susayıb
Ər Manasın qanına.
Qırğız, qazax qardaşdır,
İki bədən, bir başdır.
Yığ qoşunu çıx yola
Tut Manasla qol-qola...
...Manas qalmadı təkcə,
Gördü ki, gəldi Gökçə.
Sevinci aşdı-daşdı,
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Doğmaca qardaş kimi
Ərənlər qucaqlaşdı.
Çərtib biləklərini
Al qana and içdilər.
Namusa təzim edib,
Vicdana and içdilər.
Qazax, qırğız birləşdi,
Bir cana and içdilər.
Sonra bəyan etdilər
Ərənlərə bu andı.
Manasın ətrafına
Böyük qüvvə toplandı.
Bunu görən Neskara
Dedi, belə bilməzdim,
Gəlib çıxmışam hara!
Cocuq bilib Manası
Yol gəlmişəm havayı.
Qalmayıbdı çarəmiz
Əkilməkdən savayı.
Görəndə ki, Neskara
Olacaqdır üz qara
Çinə tərəf döndərdi
Çabdar atın başını,
Qoyub qaçdı qoşunu.
Manas düşdü dalınca,
Əl atdı ki, qılınca
Əzsin bu həşəratı.
Qəfildən qanad açdı
Çinlinin Çabdar atı.
Qamçı vurub Çabdara
69

Adil Cəmil
Xilas oldu Neskara.
Manas geri qayıtdı,
Yurdun əri qayıtdı.
Əsir düşən əsgərlər
Qorxudan axıtdı tər.
Gözlərində onların
Daha söndü od-ocaq.
Düşündü ki, hər biri
Qırğıza qul olacaq.
Birdən Manas dilləndi,
Sanki səhra gülləndi:
- Dostlar, baxıb sizlərə
Halınızı görürəm.
Hamınıza bu andan
Mən azadlıq verirəm! –
Qayıdın evinizə.
Qatılmaq istəsəniz
Birdən əgər siz bizə –
Mən sizə at verərəm,
Silah-sursat verərəm,
Azad həyat verərəm,
Bu şərtlə ki, birləşib
Yaradaq ordumuzu,
Qoruyaq yurdumuzu.
Azadlıq, şərəf, namus
Bilin ki, deyil ucuz...
Birləşək biz, bir olaq,
Yenilməyən ər olaq,
Basılmaz əsgər olaq...
Əsir düşən əsgərlər
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Bu sözdən xoş oldular.
Manasa qoşuldular.
Burda bitdi hələlik
Çinli-qırğız davası.
Sevərək ər Manası
Qırğızlara qatıldı
Əsir Burut tayfası.
Adı ellər dolaşdı
Bu qəlbi saf ərənin,
Qayğısına qaldı o,
Hər tayfanın, törənin.
Ər Manasın haqqında
Eşidən, bilən oldu.
Ona əsgər olmağa
Hər yandan gələn oldu.
***
Qılınc-qalxan susanda,
Bekarçılıq basanda
Manasın igidləri
Bir gün ova çıxdılar.
İldırım tək şığıyıb,
Şimşək kimi çaxdılar.
Qayadakı cüyürü
Nişan alıb yıxdılar.
Meşədəki qabanı
Nizələrə taxdılar.
Sonra ocaq qalayıb
Dad-tamına baxdılar.
Bicbala Kutubəyin
Başladı zarafatı:
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- Kim xan olmaq istəsə
Kəssin mindiyi atı,
Bişirsin beşbarmağı
Yedirtsin solu, sağı.
Hə, xan olmaq istəyən,
Yandırıram ocağı!
Yaşda böyük Kutubəy
Bunu deyirdi qəsdən.
Səs çıxmadı heç kəsdən,
Bu hiyləgər bahadır
Sakit görüb Manası
Dedi: - mənim şərtimə
Niyə deyilsən razı?!
Manas dedi: - Kutubəy,
Ürəyimə azca dəy.
At həyatım, eşqimdir,
Atsız qırğız heç kimdir.
Könlünə düşüb sənin
At ətindən beşbarmaq.
Salmaz məni toruna
Sən atdığın bu qarmaq.
İgid kəsməz atını,
Burax zarafatını.
Bu sayaq xan seçilməz,
Bu bənzəyir alverə.
İnanmıram bir igid
Belə səhvə yol verə...
...Baş açıb bu kələkdən
Hamı güldü ürəkdən.
Kutubəy yaxınlaşıb
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Qucaqladı Manası.
Dedi, dayağın olsun
Xalqın xeyir-duası.
Əsl xanlıq yaraşır
Sənin kimi ərənə.
Sən ki, xan doğulmusan –
Qurban səni verənə!
Sınaqdan çıxdın mətin,
Olacaqsan xanı sən
Qırğız adlı millətin!
Belə cavan yaşında
Duracaqsan sən özün
Bu ölkənin başında!
“Manas!”, “Manas!” – deyərək
Cavanlar hayqırdılar.
Çöllərə səda saldı
Bu dəli hayqırtılar.
Sonra başları üstə
Qaldırdılar Manası.
Başladı bundan belə
Ömrün-günün mənası.
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MANASIN XAN SEÇİLMƏSİ
Qırğızlar yurtalarda
Ayılan tək yuxudan.
Əl çəkə bilmədilər
Baş qaldıran duyğudan.
Doqquz madyan tutdular
Örüşdəki ilxıdan –
Başlarını kəsdilər,
Yeməyə tələsdilər;
Doqquz ocaq çatdılar,
Yüz qazan qaynatdılar.
Kimi xan seçək deyə
Söhbəti uzatdılar.
Bu məclisin məğzi nə –
Öncədən bilən vardı.
Hər tərəfdən Altaya
Minlərlə gələn vardı.
Meydan tamam dolanda
Bu məqamda, bu anda.
Bahadır Ağbaltanın
Qıyıq gözü oynadı,
Gözləyən insanları
İntizarda qoymadı:
- Yaxın-uzaq yerlərdən
Biz Altaya gəlmişik.
Mal-heyvan saxlamaqla
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Birtəhər dikəlmişik.
Amma elə bilməyin,
Bu, dəyişməz həyatdır.
Çünki nazı çəkilən
Bu torpaq bizə yaddır.
Bir də gördün qəfildən
Xəzan vurdu, qış gəldi.
Yazıq millət kiminsə
Qəzəbinə tuş gəldi.
Bir vahimə gizlənib
Əkində, həm biçində.
Qara qırğız yaşayır
Qara-qorxu içində.
Odur ki, özümüzə
Gərəkdir biz xan seçək.
Xalqın başında duran
Ağıllı insan seçək.
Manas qovdu Altaydan
Coloyu, Neskaranı.
Amma çinli düşmənlər
Unutmaz bu yaranı.
Gəlin, dostlar, qardaşlar,
Dərindən fikirləşək.
Özümüzə xan seçib
Ətrafında birləşək.
Bizə başçı gərəkdir
Yurdun başsız vaxtında.
Seçdiyimiz ərəni
Oturdaq xan taxtında...
...Kutubəy güldü birdən,
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Söz alıb qalxdı yerdən.
Söylədi ki, camaat,
Eyləmirəm zarafat –
Biz ova çıxan günü
Xan seçmişik Manası.
Əslində xan olmağa
Yox onun təmənnası.
Axı niyə utanaq,
Axı niyə ar edək?!
Gəlin həmin seçimi
Burda da təkrar edək.
Bu sözlərə etiraz
Edərək dedi Manas:
Srağagün dağlarda
Siz məni xan seçdiniz.
Ətrafımda birləşib
Birliyə and içdiniz.
Mənim xan seçilməyim
Oyun idi sadəcə.
Fikrimcə xan taxtına
Daha layiqdir Kökçə.
O, bizi deyib gələn
Dostumuz, qardaşımız.
Bu ərən xan seçilsə
Heç ağrımaz başımız.
Kökçə dedi: - Ər Manas,
Sən tələsmə, gəl bir az.
Verdiyin dəyər üçün
Sənə çox minnətdaram.
Haçan, harda döyüşsən
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Bil ki, orda mən varam.
Çəkinmərəm ölümdən,
Düşmən çıxmaz əlimdən.
Bu söhbət öz yerində.
Tarix Manas adında
Ər yetirmir hər gündə.
Xanımız Manas olsun
Əhvalımız saz olsun.
Doğrusunu deyim ki,
Sizlərə söyləyim ki,
Birləşən tayfamızda
Bizə yaxın, uzaq var,
Monqol, kalmık, qazax var.
Hələ demirəm sizə
Mən turqutu, kanqayı.
Aramızda hər kəsin
Öz haqqı var, öz payı.
Bu qarışıq aulda
Xan olmaz mən ağılda.
Gərək belə obada
Hər kəslə təmas olsun.
Manas bunu bacarar –
Xanımız Manas olsun!
Yaxınlaşıb bu halda
Dedi müdrik Ağbalta:
– Çox cavandır ər Manas
Onu xan seçmək olmaz.
Atası da qocalıb –
Cakıb çətin xan olsun.
Yurdumuzun başçısı
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Hər iki insan olsun.
Cakıb zəngin adamdır,
Xan adına layiqdir.
Manas əsl ərəndir,
Qırğı kimi ayıqdır.
Ata xan olan yerdə
Oğul olsun sərkərdə.
Hər ikisi birlikdə
Rəhbər olsun xanlığa.
Millətin ağ günləri
Düşməsin qaranlığa...
Bunu eşidən Cakıb
Tez yetirdi özünü
Belə dedi sözünü:
– Mənə dəyər verdiniz,
Sağ olun hər biriniz,
Ürəyimin başında,
Gözüm üstə yeriniz.
Amma sizdən ricam var –
Ər Manası xan seçək.
Bir xana təzim edək,
Belə bir insan seçək...
Dalğalandı izdiham,
Bu sözlərdən xalq razı.
Başlarının üstünə
Qaldırdılar Manası.
Geydirdilər əyninə
Bəzəkli xan libası.
Süslənmişdi qızılla
Onun məxmər əbası.
Qocalar dua etdi
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Üz tutaraq Allaha:
– Şükür sənə, ilahi,
Xanımız vardır daha.
Yaşasın ərliyimiz,
Var olsun birliyimiz!
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MANASIN KOŞOY
VƏ BAKAY İLƏ GÖRÜŞÜ
Mərasim bitən kimi,
Toy-bayram ötən kimi
Ağbalta Ər Manası
Çağırdı öz yanına
Belə söylədi ona:
– O zaman ki, Tanrımız
Bizlərə görk elədi
Qırğız köçdü Altaya
Yurdunu tərk elədi.
Qaçaqaç düşən vədə –
O zamanlar, o anlar
Düşmənlərin içində
Qaldı bizim insanlar.
Bəlkə də ərşə çıxdı
Doğmaların naləsi.
Haçandır bir xəbər yox,
Gəlmir onların səsi.
Vuruşur bir dəstəsi
Alooke xan ilə.
Bizim soydaşlarımız
Bizim qardaşlarımız
Çörək tapır qan ilə.
Ər oğlu ər Koşoy xan
Deyib durur: qana qan!
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Qırğız oğlu bu Koşoy
Bizim soydaş, bizim soy.
Orda qalan qırğızın
Ürəyi, canı odur.
Yurda qalan qırğızın
Əyilməz xanı odur!
Alooke yüz dəfə
Koşoyun yurd yerini
Döndərsə də hədəfə
Qırğızlar basılmayıb,
Kiminsə arxasından
Quyruq tək asılmayıb.
Koşoy yurdu qoruyub,
Xalqını edib xilas,
İndi mənə qulaq as,
Sənin adın Ər Manas!
Bizim ata yurdumuz
Ala-Too, həm Talas
Düşmənin əlindədir –
Kim bilir nə gündədir...
Gedib doğma vətənə
Bir xəbər gətir mənə.
Görək orda kimimiz
O zamandan qalıbdır,
Kim məğlub, kim qalibdir?
Birləşərsə gücümüz
Qürbət eldən vətənə
Tez qayıdar köçümüz...
...Ağbaltanın Manasa
Belə bir sözü oldu.
81

Adil Cəmil
Verilən məsləhətə
Ər Manas razı oldu.
Yığıb igidlərini
Çıxdı uzaq səfərə.
Onları əfsunladı
Yaşıl vadi, dağ, dərə.
Yurdun görüntüsüydü
Bu görünən mənzərə.
Gümüşü dağ yolları,
Dağların bəyaz qarı,
Gül-çiçəkli yamaclar,
Torağaylar, turaclar,
Sanki gəl-gəl deyirdi.
Ala-Too dağları
Görüb bu atlıları
Diksinmişdi elə bil.
Boylanıb doğma yurda
Hamı kövrəldi burda...
Yollar yaman yormuşdu
Qırx gün yol gələnləri.
Ata yurdu çəkirdi
Ər oğlu ərənləri.
Yaylaqlardan keçdilər,
Bulaqlardan içdilər
Bir zirvənin qaşını
Düşərgə də seçdilər.
Ordan baxıb aşağı
Böyükçölü gördülər.
Yavaşca yırğalanan
İssık-Gölü gördülər.
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Bəlkə də Göy Tanrının
Göz yaşıdır İssık-Göl.
Qırğızın pozulmayan
Yaddaşıdır İssık-Göl.
Yaxınlıqda göründü
Buz bulaqlı Kataqan.
O yurda başçı idi
Müdrik qoca Koşoy xan.
Manas bir əsgərini
Göndərdi kəşfiyyata.
Biləndə Manas gəlir
Ağladı Koşoy ata.
Özü çıxıb auldan
Qarşıladı Manası.
Elə bil ki, sağaldı
Onun köhnə yarası.
Dedi: – Manas, ay oğul,
Ay qəlbimin parası,
Xəbərim var gücündən,
Nə yaxşı qırğızların
Manas çıxdı içindən.
Eşitmişəm Bəycindən
Düşmən gəlib üstünə
Səni öldürmək üçün
Durubdular qəsdinə.
Ancaq, qanlı savaşda
Düşməni saxlamısan
Sən qorxuda, təlaşda.
Çoloyun, Neskaranın
Ordusunu basmısan,
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Yurda ayaq basanı
Ayağından asmısan.
Cavan ikən adını
Sən tarixə yazmısan.
Nə yaxşı ki, doğuldun –
Düşünürəm bir anlıq.
Yoxsa dünya olardı
Qırğızlara qaranlıq.
Söylə, Cakıb sağdımı?
Salamatmı Ağbalta?
Dost-doğmam uzaq düşüb –
Onlar harda, mən harda...
– Salamatdı doğmalar,
Sənə salamları var.
Vahid ailə kimi
Mehriban yaşayırıq.
Birləşib böyüməkçün
Biz günləri sayırıq.
Bil ki, Ala-Tooya
Gəlmədim elə-belə.
Doğmalarım dedi ki,
Baş çəkim doğma elə –
Görüm keyfi necədir
Babamız Koşoy xanın,
Xanı necə yaşayır
Bu gözəl Kataqanın...
– Mancular gələn zaman
Döyüşlər getdi yaman –
Qan axdı su yerinə.
Çəkildik bu dağların
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Xəlvət guşələrinə.
Məcbur olub gizləndik
Zülmət mağaralarda.
Düşmən görə bilmədi
Gizlənmişik biz harda.
Bu əhvalla, bu halla
Beləcə, bu minvalla
Bərkiyib yuva saldıq.
Amma yeri gələndə
Düşməndən qisas aldıq.
İndinin özündə də
Rahatlıq vermir düşmən –
Dədə-baba yurdunda
Adımız qalıb köçmən.
Mənim cəngavərlərim
Gecə-gündüz səngərdə.
Evində yatmır daha
Bir ərən də, bir ər də...
Mən xoşbəxtəm, Ər Manas,
Yaxşı-yaxşı qulaq as:
Qırğızın arzuları
Nəhayət ki, çin olub
Bizim də batırımız
Gəlib çıxan gün olub.
Səni gözləyir Talas,
Pərən-pərən xalqını
Gəl birləşdir, gəl, Manas!
Yurd uğrunda qan axsa
Kimsə deməz nə qandır.
Xaqanlıq yaratmağa
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İndi əsl məqamdır.
Gətir soydaşlarımı,
Gətir yurddaşlarımı
Gözlərəm yolunuzu,
Birləşsək kim bağlayar
Bizim əl-qolumuzu?
Altaydan köçün, gəlin
Doğma yurda – Talasa.
Qırğızın taleyini
Tapşıraq Ər Manasa.
Amma indi qorxuram
Sözün düzü bir işdən,
Düşmənlər xəbər tutsa
Talasa bu gəlişdən,
Bilsələr ki, burdasan
Qayıdınca yurda sən
Yandırarlar obanı
Tökülər elin qanı.
Odur ki, cəld atlanın,
Tez qayıdın Altaya.
Gözləyirik gələsiz
Siz o taydan bu taya...
...Müdrik Koşoy göylərə
Qaldıraraq başını
Əl açıb dua etdi,
Ağırladı qoşunu.
***
Manas geri dönəndə
Dağətəyi çəməndə
Silahlı dəstə gördü,
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Onlara sual verdi:
– Kimsiniz, nəçisiniz?
Dedilər: – qırğızıq biz!
Birisi də söylədi:
– Bəy oğlu Bakayam mən
Dağlardan, dərələrdən
Gəlmişik basa-basa
Qovuşmaqçün qardaşım
Ər oğlu Ər Manasa...
Manas dedi Bakaya:
– Manas mənəm, qardaşım.
Görüşüb-öpüşdülər –
Oyandı qan yaddaşı...
Elə ki, Manas, Bakay
Qayıtdılar Altaya
Onları qarşıladı
Silahlı “yadellilər”.
“Manas” deyib gəlmişdi
Hər yerdən könüllülər.
Gələn əsgərin sayı
İki mindən çox idi,
Manasın sevincinin
Heç hüdudu yox idi.
Düşündü bu güc ilə
Mütləq zəfər çalarıq,
Dədə-baba yurdunu
Düşmənlərdən alarıq.
Odur ki, ordusunu
Topladı bir vadiyə.
Öz nitqinə başladı
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“Sizə sözüm var” – deyə.
Dedi: - Əziz qardaşlar,
Altaya gələn gündən
Əkində, biçindəyik,
Artırmışıq mal-dövlət,
Amma xof içindəyik.
Bizim deyil yaylaqlar,
Başı qarlı bu dağlar.
İçdiyimiz bu sular
Elə bilmən şərbətdi.
Bir gün zəhər olacaq –
Çünki Altay qürbətdi.
Mancular gəlib bir gün
Bizləri edər sürgün.
Nə varsa əldən gedər,
Hər şey qəfildən gedər.
Qırğız, qazax qardaşım,
Oyrot, qıpçaq sirdaşım,
Birləşib bir olaq biz,
Yenilməz ordu kimi
Təzədən qurulaq biz.
Ala-Too tərəfə
Yönəldib bu ordunu
Düşməndən xilas edək
Dədə-baba yurdunu.
Necə barışaq ki, biz
Əldən gedib Türküstan.
Bəs hanı bizdə qeyrət,
Bəs hanı bizdə vicdan?!
Əldən gedib müqəddəs
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Ala-Too, İssık-Göl.
Hanı Talas vadisi,
Hanı bizim Böyükçöl?
Başımıza gələnlər
Xain düşmən işidir.
O torpaq qırğızlara
Tanrının bəxşişidir.
Orda bizi gözləyən
Çarpaz dağlı elim var.
Yurd yolunda ya həyat,
Bilin, ya da ölüm var!
Xalqım köhnə dərd çəkir
Hər gələndə təzə yaz.
Bir gün qurda dönməsək,
Ata yurda dönməsək
Dədə-baba ruhları,
Anaların ahları
Bizləri bağışlamaz...
...O, hamını tərpədən
Bir arzu, muraz dedi,
Əsgərlər bir ağızdan
“Yaşasın Manas!” dedi...
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TEKES XAN ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏ
Aylar, günlər ötüşdü,
Dağlara səda düşdü.
Səs verərək səsinə
Manasın dövrəsinə
Yığışdı döyüşçülər,
Ürək – mətin, üz – gülər.
Geniş vadi tutmurdu
Bu boyda izdihamı.
Yurd üçün döyüşməyə
Hazırdı indi hamı.
Göy poladdan yoğrulmuş
Nizələr bərq vuranda
Qələbə əzmi gəldi
İgidlərə bir anda.
Qılınclar parıldadı,
Ərənlər nərildədi,
Bədöy atlar kişnədi,
Ölüm yada düşmədi...
Bu – qələbə havası,
Dava – haqqın davası.
Görən nə gözləyirdi
Qarşıda Ər Manası?!.
Bu yerlərdə bir zaman
At oynadıb Noqay xan.
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Düşmən bata bilməyib
Qırğızın xaqanına,
Qan tökmək istəyənlər
Bələnib öz qanına...
...Beləcə qırğız, qazax,
Qıpçaq, noyqut, ağqalpaq
Üz tutdular uzaqdan
Gəl-gəl deyən məkana –
Yurd yeri Türküstana.
***
Tekes – Kalmıkın xanı
Neçə ildi əlindən
Vermirdi Üç-Türfanı.
Altaydan gələn xəbər
Yetişdi Tekes xana.
Dedilər ki, Ər Manas
Çatıbdır Türküstana.
Qorxuya düşdü Tekes,
Belə tədbir gördü tez:
Topladı bütün gücün
Qara-Suya düşməni
Yaxın qoymamaq üçün.
Manas qısa zamanda
Yetişdi Üç-Türfana.
Öyrəndi ki, Qara-Su
Alınmaz bir qaladır.
Bəlkə də bu şəhərə
Girmək böyük bəladır.
Odur ki, məsləhətə,
Ağıllı məşvərətə
91

Adil Cəmil
Çağırdı Acıbəyi,
Tazbaymat, Kutubəyi
Qocaman Aydarxanı –
Çünki gəlib çıxmışdı
Qərar vermək zamanı.
Dedilər ki, Manasa
Əgər savaş olmasa
Səssiz girək şəhərə.
Niyə itki verək ki,
Biz havayı, boş yerə?!
Əsəbləşdi Ər Manas:
– Yaxşı düşünün bir az,
Döyüşüb qan tökmədən
Şəhərə girək nədən?
Belə də qayda varmı,
Bu, bizə yaraşarmı?
Sonra da Tekes gəlib
Bizi ordan qovsunmu?
Bir-bir əsgərlərimin
Gözlərini ovsunmu?
Heç belə də iş olar?
Bu sayaq döyüş olar?
Bizim bir yolumuz var;
Vuran əl-qolumuz var.
Doğma Türküstan üçün
Atılırıq savaşa.
Qara-Su şəhərinə
Yollanırıq birbaşa.
İşğalçını qovmasaq
Bu ömür olsun yasaq.
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Qanımızla qaytaraq
Doğma Türküstanımı.
İlanlar zəbt eləyib
Cənnət gülüstanımı.
Üz tutub Ər Manasa
Bakay söylədi qısa:
– Biz gedək, siz gələrsiz,
Nə var, nə yox, bilərsiz.
Şəhər darvazasına
Səs-səmirsiz biz çataq,
Keşikçi əsgərlərə
Qəfildən kəmənd ataq,
Tez götürək aradan,
Növbə çəkən ərənlər
Bir-bir çıxsın sıradan.
Tekes seçə bilməsin
Orda ağı qaradan.
Bizə yardımçı olsun
Ulu Tanrı, Yaradan...
Görsəniz zərbə vurduq
İlanların başına
“Hücum” əmri verərsən
Bax o zaman qoşuna!
**
Bakay öz dəstəsiylə
Yaxınlaşdı şəhərə.
Beş keşikçi düşürdü
Bu yerdə hər nəfərə.
Gördülər keşikçilər
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Tərpənməyir yerindən.
Gözləri su içmədi
Onların heç birindən.
Yoxlayaraq dərindən
Bakay başa düşdü ki,
Hiyləsidir bu, xanın
Müqəvva aldadırmış
Ona gendən baxanı...
Bakay tapıb cəsarət
Verdi ordan işarət:
Manas hücum çəksin tez
Çaş-baş qalıb xan Tekes...
Hücuma keçdi Manas,
Doğrayıb, biçdi Manas.
Xan sarayı sıxıldı,
Müqəvvalar yıxıldı.
Sonra da yandırıldı,
Döyüş dayandırıldı.
Açılanda qapılar
Ər Manasın üzünə
Aciz qalan Tekes xan
Qəsd elədi özünə...
Xan sarayı alındı,
Zəfər marşı çalındı.
Bu şəhər Ər Manasın
Tamam keçdi əlinə.
Deyəcəyi sözləri
O, gətirdi dilinə:
– Eşidin, ey əsgərlər,
Adımız ər oğlu ər.
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Oğurluq etsə əgər
Aranızda bir nəfər
Gəlib mənə çatacaq
Unutmayın bu xəbər.
Şəhərin dinc əhlinə
Dəyməsin heç kəs – bilin!
Qız-gəlinə sataşan
Rahatca ölməz – bilin!
Ey şəhər əhalisi,
Yaxşı anlayın bizi.
Bilirsiz ki, Tekes xan
Özünə qəsd elədi.
Qarşımıza çıxmağa
Müqəvva dəstələdi.
Qalsa bağışlayardım,
Mən ona rəhm edərdim,
Suçunu əfv edərdim...
İndi sizə xan gərək,
Qayğınıza qalası
Mötəbər insan gərək.
Bizimlə dostluq etsin,
Bu dava-şava bitsin.
Özgə nə istəyirik,
Biz bir olaq deyirik!
İndi isə xan seçin,
Öz xalqını, yurdunu
Sevən bir insan seçin.
Camaat, ləngitməyək
Gəlin bu vacib işi
Xanın öz qardaşını –
95

Adil Cəmil
Xan seçək gənc Teyişi.
Manas sevinən görüb
Dalğalı izdihamı,
Düşündü bu seçimdən
Razıdır indi hamı...
Əl verib təbrik etdi
Təzə xanı – Teyişi.
Yeni həyat gətirdi
Bu şəhərə gəlişi...
Ürəklərdə arzu-kam
Dalğalanan izdiham
Manası alqışladı,
Zəfər toyu başladı...
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MANASIN QIZ – SAYKALA SEVGİSİ
Üç-Türfanda yaşardı
Şan-şöhrətli ağsaqqal.
Bu kalmıkın çox gözəl
Qızı vardı – qız-Saykal.
Hamı oğlan bilərdi
Qız-Saykalı görəndə.
Çünki görməmişdilər
Saçlarını hörəndə.
Dəbilqənin altına
Yığardı hörüyünü,
Düşmən gəlsə üstünə
Vurardı iliyini.
Qılınc-qalxan qurşayıb
Oğlan kimi yaşayıb,
Döyüşərdi ər kimi.
Meydanda rəqibini
Parçalardı şir kimi.
Eşidəndə qız-Saykal
Xan öldürüb özünü,
Üz tutub atasına
Belə dedi sözünü:
– Canı qurban verərəm
Yurdun şərəfi üçün.
Öldürərəm Manası,
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O gəncə çatar gücüm.
Şəhərimi ram edən
Düşməni məhv edərəm.
Qan gölündə batırıb
Boğaram, qəhr edərəm.
Manasın ordusunu
Üç-Türfandan qovaram.
Çağrılmamış qonağın
Gözlərini ovaram!
***
Bu qarışıq zamanda
“Ər-sayış” adlı yarış
Keçirildi Türfanda.
Pəhləvanlar bir anda
Cəmləşdilər meydanda.
Yarışın şərti budur:
Qalib gələn üç yüz at,
İyirmi dəvə udur.
Saykal çıxdı ortaya
Baxdı o tay, bu taya.
Dedi vardırsa əgər
Döyüşə bilən əsgər
Gəlib qarşıma çıxsın,
Gücü var məni yıxsın!..
Kimsədən səs çıxmadı
Qız-Saykalla döyüşə
Qorxub heç kəs çıxmadı.
Tanıyanlar bilirdi –
Kim döyüşsə onunla
Sağ qalmırdı, ölürdü...
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Belə görüb qız-Saykal
Dedi: – ay el, ay mahal,
Aslanın yox erkəyi,
Aslanın yox dişisi.
Yurdu qorumalıdır
Həm qadın, həm kişisi.
Deyib bu sözlərini
Başını açdı Saykal.
İpək saçı bərq vurdu,
Hamı oldu halbahal...
Başını açmağıyla
Onun sirri açıldı,
İşıqlı çöhrəsindən
Aləmə nur saçıldı.
Dedi ki, öz nizəmlə
Mən çıxmışam meydana.
Vətənimin eşqinə
Qıyaram şirin cana.
Qanla cavab verəsən
Gərək tökülən qana.
Çağrılmamış qonaqlar
Nahaq gəlib Türfana.
Ey, bahadır, Ər Manas,
Sözlərimə qulaq as:
– Ərsənsə çıx meydana,
Varsansa çıx meydana.
Döyüşdə udsam səni
İstəmirəm atını.
Şərtim budur: Türfandan
Rədd elə öz ordunu.
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Yurd eləmə özünə
Başqasının yurdunu.
And iç ki, bir daha sən
Geri dönməyəcəksən...
Əgər sən qalib gəlsən
Onda ər oğlu ərsən.
Məni əsir aparıb
Qapında qul edərsən,
Ya da ki, bu meydanda
Hər cəzana razıyam –
Mən bir kalmık qızıyam...
Manas dedi: gözəl qız,
Bircə şərtim var yalnız:
Əgər mənə uduzsan
Bax, o zaman, bax, o an
Bir öpüş alacağam
Sənin al yanağından...
Saykal gözəl qız idi:
Gözləri ulduz idi,
Yanaqları çiyələk.
Sanki göydən enmişdi
Yer üzünə bu mələk.
Ər Manasın bax, bu dəm
Keçdi ki, ürəyindən
Gözəl, cəsur Qız-Saykal
Can yoldaşım olaydı,
Silahdaşım olaydı...
Sonra başladı yarış
Bulud yaran nizənin
Uzunluğu yüz qarış.
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Qız Saykal
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Bu əsl döyüş idi,
Nə sülh vardı, nə barış.
Manas düşündü bir az –
Qadına həmlə olmaz...
Nizə vurdu yalandan
Saykalın qalxanına.
Saykalsa istəyirdi
Manası bu yarışda
Qəltan etsin qanına.
Qızın qəfil zərbəsi
Yaraladı Manası.
Demə, yarış deyil bu,
Demə qisas alırmış
Kalmıkın qız balası.
Manas belə görəndə
Saykalda qətiyyəti
Bildi bu qızın onu
Öldürməkdi niyyəti.
Yox oldu o məhəbbət,
Yarandı qıza nifrət.
Başqa idi oyunun
Qan qoxulu havası,
Əslində bu yarış yox,
Saykalın yurd davası...
Ər Manas düşüb başa
Girdi əsl savaşa.
Meydanda qopdu tufan,
Dalğalandı Üç-Türfan.
Manasın yarasından
Qan axırdı bu zaman –
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İşləmirdi sağ əli.
Ona ağır gəlirdi
Qız-Saykalın əməli.
Belə olsa da halı
Var gücünü toplayıb
Atdan saldı Saykalı.
Sonra sürdü atını
Qız-Saykalın yanına,
Qorxu-ürkü düşmədi
Cəsur qızın canına.
Qan tökən qılıncını
Manas qoydu qınına.
Qızı qaldırıb yerdən
Üzündən öpdü birdən.
Sonra minib atını
Buraxdı bu qadını.
Belə görüb qız-Saykal
Keçirdi başqa bir hal.
Necə deyə bilərdi
Ər Manasa: - məni al...
Deyə bildi bir bunu:
– Səni gözləyəcəyəm
Gəlincə ömrün sonu...
Ər Manas Teyiş ilə
Birləşdirib ordunu
İstəyirdi düşməndən
Xilas etsin yurdunu.
Onlar yola çıxanda
Kökçə gördü bu anda
Yalqız durub qız-Saykal.
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Dedi: - Manas, onu al –
Can yoldaşın qoy olsun,
Qapınızda toy olsun...
Manas dedi: qardaşım,
Hələ açılmır başım.
Düşmənin əlindədir
Mənim yurdum, yurddaşım.
İnanıram ürəkdən
Qələbəylə qayıdıb
Bir gün gələcəyəm mən.
Saykal zövcəm olacaq,
Saykal bircəm olacaq.
Deyib bu sözlərini
Gizlətdi o, Kökçədən
Yaşaran gözlərini...
***
Deyirlər ömrü boyu
Olmasa da mənası
Qız-Saykal gözləmişdi
Sevdiyi Ər Manası.
Çox gəlsə də elçilər
Saykal getməyib ərə
Ürəyini vermişdi
O, yalnız bir nəfərə.
Tanrısı qismətini
Bu qızın belə yazdı.
Gecə-gündüz qəlbində,
Xəyalında Manasdı.
Qız-Saykalın yanına
Manas dönə bilmədi,
O, döyüşdü – neçə ki,
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Düşmənləri ölmədi.
Vuruşdu – yer üzünə
Neçə ki, sülh gəlmədi.
Bu sevgi oldu xəyal –
Manas ilə qız-Saykal
Yuxuda görüşdülər,
Yuxuda sevişdilər.
O zaman ki, Ər Manas
Yürüş başladı Çinə
Gedib çıxdı Bəycinə...
Ram elədi şəhəri
Qarşısında diz çökdü
Çarəsiz Çin əsgəri.
Tarix də alqışladı
Görünməmiş zəfəri.
Amma yaralı Manas,
Yurddan aralı Manas
Dönən zaman Talasa
El-oba batdı yasa.
Deyirlər ki, Ər Manas
Gözlərini yumanda
Çağırtdırıb Saykalı
Öz yanına son anda.
Qız-Saykal ağlamaqdan
Qəsd edib öz canına.
Ruh olub pərvazlanıb
Ər Manasın yanına.
Manas-Saykal sevgisi
Bilənlər bilir nədir.
Gerçəkmi bu məhəbbət,
Yoxsa ki, əfsanədir?
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TÜRKÜSTANIN ÇİN İŞĞALÇILARINDAN
AZAD OLUNMASI
Vadilər, dağlar aşıb,
Səhraları dolaşıb
Çaylar kimi kükrəyən,
Qılıncı polad yeyən
Yenilməyən üç ordu
Tərk edib doğma yurdu
Sığmayıb yerə, göyə
Altaydan yola çıxdı
Düşmənlə döyüşməyə.
Damarda qan oynadı
Gurlayanda təbillər.
Tələsirdi zəfərə
Bayraq tutan o əllər.
Döyüşə yol gedirdi
Manas hamıdan qabaq.
Ardınca qazax Kökçə,
Bir də ki, noyqut Çubak.
Bulqarların başçısı
Eştek xan da gəlmişdi.
Manasa qoşulmağa
Bircə anda gəlmişdi.
Gəlmişdi Urbu xan da
Gətirib on min nəfər.
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Qələbə müjdəliydi
Manas üçün bu səfər...
Kanqay oğlu Keldikə,
Qaraqalpaq Berdikə
“Manas” deyib gəlmişdi –
Hər birinin ad-sanı,
Ordu salamlayırdı
Jamqırçını, Jaysanı.
Daha kimdən danışım,
Kimdən söyləyim sizə.
Hamısı tələsirdi
Qəsbkar düşmən ilə
Tez gəlsinlər üz-üzə.
Bu yollarda gecəni
Qatmışdılar gündüzə.
Baxanda yanırdılar
Hər vadiyə, hər düzə.
Türküstan torpağıydı
Əllərində düşmənin.
Sahibi çinli idi
Dağın, düzün, çeşmənin.
Düşünürdü hər biri
Uğrunda baş qoymasaq
Torpağın nə qədiri?!
Gərək qovaq düşməni,
Yurdu azad eyləyək.
Ər olub əcdadların
Ruhunu şad eyləyək.
Gərək qovaq düşməni,
Qovaq Bəycinə kimi –
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Çində yaşadıqları
Evin içinə kimi.
Bu minvalla, beləcə
Yol gedib gündüz, gecə
Çatdılar bir talaya
Manas “dincəlin” dedi
Yorğun düşən alaya.
Düzülmüşdü sıraya
Sanki əsgər sayağı
Meşənin şam, ardıcı.
Qarşıda dörd yol vardı,
Bura dörd yol ayrıcı.
Hansı yolu tutasan,
Uduzmayıb, udasan.
Belə çətin anlarda
Yol tapmaq deyil asan.
Birdən Koşoy dilləndi:
– Burda mən tanıyıram
Hər bərəni, hər bəndi.
Qarşıda var mağara
Getməliyik biz ora.
Mağaranı adlayıb
Dağı keçək o üzə –
Qanlı düşmənimizlə
Orda gələk üz-üzə.
Keçə bilsək o yana
Qalacaq yana-yana
Tülküdən bic Akbeşim.
Poladpaltar qoşunu
Olacaq deşim-deşim.
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Bu – yeganə yolumuz,
Tələdir sağ-solumuz...
Akbeşim qurub tələ
Gözləyir Manas gələ...
Ərənlər Koşoy deyən
Gizli yolla getdilər –
Dağ altında itdilər.
Bu yerlər gözəl vətən,
Türklərə əzəl vətən.
Bu vadinin adı Çu,
Ona sahib çıxıbdır
Kalmık, çinli və mancu.
Neçə ildir bu işğal
Türk qəlbinə salıb xal.
Yurd yeri əldən gedib,
Nə gedib eldən gedib.
Biləndə ki, Akbeşim
Manas gəlir savaşa
Yaman düşüb təlaşa,
Toplayıb böyük ordu
Verməsin türkə yurdu.
Dağların o üzündə,
Kemin, Çu vadisində
Çinli özündən razı
Gözləyirdi Manası.
Aladağın ətəyi
Toz-dumana büründü,
Qəfil Manas göründü.
Qanlı döyüş başladı,
Nələr oldu gör indi.
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Qından çıxan qılınclar
Parıldadı ay kimi.
Bu savaş meydanında
Qan axırdı çay kimi.
Cəsur əsgərlər idi
Bu döyüşə gələnlər.
Yenilməz ərlər idi
Hər tərəfdən ölənlər.
Qızıl qana boyandı
Dağların bu vadisi.
Bu qanı görməmişdi
Heç zaman Çu vadisi.
Bir-birinin üstünə
Yığılmışdı leş leşin.
Özünün dəstəsiylə
Üzə çıxdı Akbeşim.
Ər Kökçə Urbi xanla
Yaxşı tutub işini
Tez çevrəyə aldılar
Sərkərdə Akbeşimi.
Sındırdılar bu qurdun
Qanlı tamah dişini.
Kəsilmiş ağac kimi
Xan torpağa sərildi.
Sonuncu nəfəs oldu
Bu sonuncu nərilti.
Sübh çağı Çu çölündən
Meyitləri yığaraq,
Tez-tələsik, çaparaq
Bir az gözdən uzaqda
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Yandırdılar ocaqda.
Sonra aşıb bu dağı,
Yaxın edib uzağı
Doğma yurdda gördülər
Qırğız ilə qazaxı.
Bu yerlərdə türk oğlu
O zamandan qalmışdı.
Türk əsilli məmləkət
Qaraxandan qalmışdı.
Böyük şəhər olmuşdu
O zamankı kiçik kənd.
Türkün öz əlləriylə
Tikilmişdi bu Daşkənd.
Amma ki, yadellilər,
Kanqaydakı çinlilər
Bu şəhəri almışdı
Orda lövbər salmışdı.
Uzun illər bu şəhər
Tab gətirib birtəhər
Kanqaylı Panus xanın
Üsul-idarəsinə.
Səs verən tapılmayıb
Orda türkün səsinə.
Elə ki, Manas gəlib
Akbeşimi devirdi,
Bunu görən bir çapar
Daşkəndə üz çevirdi –
Panus xanın yanına.
Bir titrəmə düşmüşdü
Onun qorxmuş canına.
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Danışdı Panus xana
Çudakı qan gölündən,
Dedi Manas əsgəri
Qəti qorxmur ölümdən.
Dağıdıb məhv edirlər
Hər bərəni, hər bəndi.
Gəlsələr əlimizdən
Verəcəyik Daşkəndi...
Bunu eşidən Panus
Bağırdı ki, daha sus.
Sonra fərman verdi o,
Yatan xalqı oyatdı,
Manasla döyüşməyə
Güclü ordu yaratdı.
İstədi Çu çölündə
Manasa zərbə vursun,
Qırğızları məhv edib
Külün göyə sovursun,
Meyitdən hörsün taya
Manas qaçsın Altaya
Həmin Çu vadisindən,
Böyük Çirçik düzündən
Kökötöy xan gəlirdi.
Düşməni məhv etməyə
Gözündə qan gəlirdi.
Qos-qocaman Kökötöy
Neçə ildi xan idi.
Səriştəli sərkərdə,
Ağıllı insan idi.
Esen xanın özündən
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Rütbə də almışdı o.
Əsgərlərin gözündə
Göyə ucalmışdı o.
Eşidib biləndə ki,
Türklərin düşməniylə
Manas girib savaşa
Çəkdi öz ordusunu
O vadiyə birbaşa.
Onu da bilirdi ki,
Panus gəlir Daşkənddən...
Ehtiyatla o keçdi
Hər bərədən, hər bənddən.
Kökötöy düşündü ki,
Bir az ləngiyək, duraq,
Panus xana zərbəni
Elə arxadan vuraq.
Dağların o üzündə,
Dediyim Çu düzündə
Manas, Panus ordusu
Qəfil gəldi üz-üzə.
Yenə çıxdı qan dizə.
Səngimədi bu savaş
Üç gecəyə, gündüzə.
Panus xanın ordusu
Sayca daha çox idi.
Manasın ordusunda
Bir bu qədər yox idi.
Panusun əsgərləri
Tutub mühüm yerləri
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Ər Manası aldılar
Qəfil mühasirəyə.
Manasın əsgərləri
Verdi kürək-kürəyə.
Bir də baxdı Panus xan
Özü düşüb tələyə.
Kökötöyün qoşunu
Yetişərək arxadan
Əzdi onun başını.
Türklər azad yaşadı
Doğmaca torpağında.
Alaçıqlar quruldu
Ala-Too dağında.
Şənlik, bayram ovqatı
Hər obada, hər kənddə.
Yenilməz türk bayrağı
Dalğalandı Daşkənddə.
İki yüz ildən sonra
Yurd qayıtdı yurddaşa.
Bir də həsrət qalmadı
Burda qardaş qardaşa.
Müdrik qoca Kökötöy
Daşkəndin xanı oldu.
Ölüncə millətinə
Yanımcıl canı oldu.
Ər Manasla Kökötöy
Oldu Türkün dayağı.
Yaşadılar hörmətlə –
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Ata-bala sayağı.
...Vaxt gəldi, zaman keçdi,
Elə bil ki, an keçdi.
Kökötöy – Daşkənd xanı
Qaldırıb Türküstanı
Yola saldı Manası
Uzaq, ucqar Altaya,
Zirvəsi qar Altaya.
Amma dedi Manasa
Yanında el-obası
Köçüb gəlsin Talasa.
Gecikməsin bircə an –
Yol gözləyir Türküstan.
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QIRĞIZLARIN ALTAYDAN
DOĞMA YURDA QAYIDIŞI
Bir gün qara qırğızlar
Yığışdırıb nə ki, var
Tərk etdilər Altayı –
Bu sevincin yox tayı.
Çıxdılar uzaq yola,
Yol getdilər qol-qola.
Qarşıda neçə vadi,
Qarşıda neçə tala.
Qoyun-quzu, mal-heyvan
Köçdən qalmırdı dala.
Qırğızlar içən su – bir,
Ürəklərdə arzu – bir:
Vətənə tez yetişək,
Tayfalara bölündük,
Millət kimi bitişək...
Bu köç yola düşəndə
Allı-güllü yaz idi.
Yurda dönən qırğızın
Başçısı Manas idi.
Üç-Araldan keçdilər,
Göy təpədən adlayıb,
Yaşıl yaldan keçdilər.
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Onları bihuş etdi
Gül-çiçəkli çəmənlər.
Atıldılar, düşdülər
Dağ çayında çimənlər.
Nə gözəlmiş bu dağlar,
Saf çeşmələr, bulaqlar.
Nə gözəlmiş vətənin
Mavi, aydın səması.
Səpələndi dağlara
Qırğızların kuması.
Uşaqlar göy çəməndə
Oynadılar doyunca.
Sıralandı yurtalar
Yaşıl vadi boyunca.
Qırğızlar belə xoşbəxt
Olmayıb heç vaxt bunca.
Neçə tonqal qalayıb
Yatmadılar gecəni.
Ay-ulduz salamladı
Doğma yurda köçəni.
Düşünüb kövrəldilər
Bir də olub-keçəni...
Eşidəndə Ər Koşoy
Atlanıb atlı gəldi.
Manasın pişvazına
Neçə minlik qoşunla
Qollu-qanadlı gəldi.
Dedi: – Manas, nəhayət
Xalqımı bütöv gördüm.
Doğma yurdun qoynunda
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Gör nə qədər ev gördüm.
Hər savaşda səni mən
Pələng gördüm, dev gördüm –
Ürəyim səninlədir,
Canım qurban canına.
Sən qaytardın qırğızı
Öz köhnə ünvanına.
Sənə təzim etməyə
Mən də gəldim yanına.
Gəldim ki, biz birləşək,
Tayfaları bir yerə
Yığmağı fikirləşək.
Belə olsa basılmaz
Bizim güclü ordumuz.
Keçməz düşmən əlinə
Bir də ana yurdumuz.
Biz bir olsaq o zaman
Səni seçib böyük xan
Yaşayarıq qorxusuz,
Qırğız qalmaz ac-susuz.
Qılınc tutan əlinlə,
Ərənlik əməlinlə
Hər şeyi isbat etdin.
Ataların ruhunu
Bilsən necə şad etdin...
Gözəl niyyət sənindir,
Tayfaların üstündə
Hakimiyyət sənindir.
O gördüyün vadinin
O başında şəhər sal.
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Yolunuzu gözləyir
Gül ətirli yamac, yal.
Yığ başına milləti
Yaşat bu səadəti.
Kim deyər o yerlərin
Bərabəri, tayı var?!
Bulaqları bal dadır,
Gözəl qışı, yayı var.
Ken-Kol, Talas çayı var...
Mən isə qalım burda,
Adi keşikçi olum
Bu doğma ata yurda.
Yurdun başı üstünü
Bulud alsa, çən gəlsə,
Qəfildən düşmən gəlsə
Çevik tədbir görərəm,
Kömək üçün o zaman
Sənə xəbər verərəm.
...Bax, beləcə üç qoca
Koşoy, Cakıb, Ağbalta
Təmkinlə, üsulluca
Söz dedilər Manasa,
O da öz ordusunu
Yerləşdirdi Talasa.
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ALOOKE XANIN MANASI GÖRÜB
FƏRQANƏDƏN QAÇMASI
O zaman çinlilərin
Əlindəydi Türküstan.
Fərqanənin hakimi
Çinliydi – Alooke xan.
O, qansızın biriydi,
Amansızın biriydi.
Türklərə zülm edərdi,
Vergini gec verənin
Dərisini didərdi.
Ona əsir olmuşdu
Çarəsiz türk milləti.
Ürək qan ağlayırdı
Görəndə bu zilləti.
Haqqı vardı bu xalqın
Taleyindən inciyə.
Var-yoxdan çıxan millət
Dönmüşdü dilənçiyə.
Yüz min qızıl sikkəsi,
Yüz min qoyun dərisi.
Təkcə Marqelan üçün
Vergilərdən birisi.
Heç doymaq bilməyirdi
Bu var-dövlət hərisi.
İndi sizə söyləyim
Necə oldu gerisi...
Elə ki, Fərqanədən
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Xəbər gəldi Manasa
O, qırğız xanlarını
Tez topladı Talasa.
Dedi: – əziz qardaşlar,
Bilin, təzə xəbər var.
Alooke Fərqanədən
Elçi yollayıb bizə.
Tapşırıb ki, Talasda
Görünməyək biz gözə.
Burdan çıxıb getməsək,
Yurddan çıxıb getməsək
Gələcək üstümüzə,
Duracaq qəsdimizə.
Nə qədər ki, gec deyil
Onun üstə biz gedək.
Yorulmayaq bu yolda –
Dərə, təpə, düz gedək.
Alookenin əlindən
Xilas olsun xalqımız –
Buna çatır haqqımız.
Biz Talasa gələndə
Yurd salmağa gəlmişik.
O sönmüş ocaqlara
Od salmağa gəlmişik.
Bəs indi Alooke xan
Bizi qovsun Talasdan?
Çinli mənim yurdumda
Ağalıq etsin nədən?
Qudurmuş Alookeni
Biz qovaq Fərqanədən!..
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Ağbalta oğlu Çubak
Başında dəmir papaq
Dedi: - Manas, bil ki, sən
Heç zaman tək deyilsən.
Xalqımızın köçü – bir,
Yurdumuzun içi – bir,
Ordumuzun gücü – bir.
Biz biriksə, qardaşım,
Savaşlarda birləşək.
Nə ölçüb-biçək bunu,
Nə də ki, fikirləşək...
Türküstanın uğrunda
Canımızdan keçərik,
Qanımızdan keçərik.
Gəlmədik dönək geri,
Bu yerlər vətən yeri!
...Təbillər guruldadı,
Ordu yola düzəldi.
(Bir kökdən olanların
Birliyi nə gözəldi.)
Alooke görəndə ki,
Üstünə Manas gəlir,
Düşündü ki, çinliyə
Ölüm gəlir, yas gəlir.
Odur ki, fikirləşib
Qərar verdi qaçmağa.
Çünki Manas gəlirdi
Bayrağını sancmağa.
Düşündü ki, Alooke
Bu anda nə edim bəs –
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Manas məğlubedilməz.
O girsə Fərqanəyə
Rəhm etməyib heç nəyə
Məhv edəcək çinlini –
Bizim tək yadellini.
Sahib çıxıb xalqına
Qovuşacaq haqqına.
Odur ki, qaçım gedim
Sağ-salamat mən Çinə.
Qızıl-gümüş aparım
Karvanımla Bəycinə.
Tökməyib yersiz qanı
Tərk edim Türküstanı...
Ər Manasın ordusu
Yaxaladı karvanı.
Aldı mühasirəyə
Qaçan Alooke xanı.
Xan atından düşərək
Ər Manasa diz çökdü.
Yalvarıb inildədi,
Gözlərindən yaş tökdü.
Dedi: – Manas, bilirik
Bu sizin torpağınız.
Neçə illər olmuşdu
Fərqanə göz dağınız.
İndi izin ver ki, sən
Çıxım gedim mən Çinə.
Çinli soydaşlarımla
Mən qayıdım Bəycinə.
Bilirik ki, düşmənik,
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Yox bunun özgə adı.
Əmrimlə öldürülüb
Nə qədər türk övladı.
Bu həyatın ləzzəti
Kim cəsursa onundur.
Yaşamaqçün öldürmək
Yer üzündə qanundur.
Yazığın gəlsin mənə
Gəl mənə rəhm elə sən.
Dəymə bu adamlara
Tək məni məhv elə sən.
Onların yox günahı,
Özün bilirsən axı...
And içirəm namusa,
And içirəm şərəfə
Bir də gələn deyiləm
Mən Fərqanə tərəfə.
Oğlum Bookeni də
Sənə girov verirəm.
Sözümdən çıxsam əgər
Oxuna ov verirəm...
Manas dedi: – Əzəldən
Bilmişik qonaq səni.
Altaydan gəlmişik ki,
Yurdumdan qovaq səni.
Gəlmişik ki, getməsən
Qıraq soydaşlarını.
Sənə həyat verirəm
Görüb göz yaşlarını.
Fərqanədən çıxmağın
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Gəldi mənim xoşuma.
Belə ağıllı fikir
Hardan gəlib başına?
Nə lazım qan tökülsün,
Ehtiyac yox qoşuna.
Amma şərtim belədir:
İki günün içində
Yığıb adamlarını
Sən olursan Bəycində...
Manas qul-qaravaşı
Burda azad elədi.
Neçə-neçə kölənin
Könlünü şad elədi.
Oğurlanmış xəzinə
Qaldı yurdun özünə.
Fərqanəyə qayıtdı
Qızıl, gümüş, varidat.
Alqışladı Manası
Bunu bilən camaat.
Alookenin oğlunu
Girov götürdü Manas.
Düşmənlə söhbətini
Belə bitirdi Manas.
Beləcə qəsbkarlar
Tərk etdi Fərqanəni.
Alookenin zülmündən
Qurtuldu türk Vətəni.
Sağ qalan Alooke xan
Buna sevinib yaman
Gəldi imana, dinə
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Köç elədi Bəycinə.
Xanın oğlu Qonurbəy
Atasından soruşdu:
– Axı nə üçün, nədən
Çıxdınız Fərqanədən?
Başımda tac olsaydı,
Əldə əlac olsaydı
Qırğıza göstərərdim
At belində döyüşü,
Mən bilirəm bu işi.
Bir deyil qırğız, qazax,
Burut onlardan uzaq.
Ayrılıqda güc olmaz
Köçəridə, köçməndə.
Onları məhv edərəm –
Yenilməyən güc məndə...
Bunu deyən Qonurbəy
Yeniyetmə yaşında.
Sanki şimşək çaxırdı
Havalanmış başında.
Alooke dedi: – oğlum,
Dayan, qurbanın olum.
Daha onlar sən deyən
Əzəlki qırğız deyil.
Hamısı birləşibdir,
Heç biri yalqız deyil.
Ər Manasın gücüylə
Birləşibdir tayfalar.
Birləşən bir ordunun
Qarşısını kim alar?
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Unutma ki, ay oğul,
İçim yanır, peşmanam.
Qaytar şərafətimi,
Mən Manasla düşmənəm.
Ölsəm də sən qisas al,
Bağışlama bu qanı.
Amma gərək yetişə
O savaşın məqamı...
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ƏFQAN XANI ŞOORUKUN QIRĞIZLARA
MƏĞLUBİYYƏTİ
O tayında Alayın
Özünə çox arxayın
Bir xan vardı – Şooruk xan,
Ölkəsi Əfqanıstan.
Günlərin birində o,
Durmayıb yerində o,
Bu taydakı qırğızın
Hücum çəkdi üstünə.
Mal-dövlətin aparıb
Durdu xalqın qəsdinə.
Şoorukun üç oğlu,
İki qızı var idi.
Böyük qızı Akılay
Sanki bəyaz qar idi.
Üz-gözündə nur vardı,
Qəlbində qürur vardı.
Onun ağlı, kamalı
Mat qoymuşdu mahalı.
Bir gün gözəl Akılay
Yuxusunda görür ki,
Su altda qalıb Alay,
Dağ başından sel gəlir,
Atasının üstünə
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Silahlanmış el gəlir.
Hamı qara-qorxuda,
O da boğulur suda,
Qəfil xilaskar olur
Qızıl çinar ağacı.
Amma ki, xan atası
İtirir taxtı, tacı.
Akılay tez yapışır
Atasının əlindən.
Şooruk peşman olur
Öz murdar əməlindən...
Akılay bu yuxunu
Danışır atasına.
Tamah yenə güc gəlir,
İstəmir ata sına...
Akılay yalvarır ki,
Bir də hücum çəkməyin
Qırğızın yurtasına.
Ordun hədəf olacaq
Burutun baltasına.
Sən at bunun daşını,
İtirərsən başını...
Ata deyir: – ay qızım,
Qorxu, təlaş nə lazım?!
Gözəl bala, bil ki, sən
Yaxşı yuxu görmüsən.
Gələn sel düşmən demək,
Silahlı köçmən demək.
Amma qızıl çinardan
Tutmağımız sərvətdir.
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Manasdan bizə qalan
Taxt-tacdır, var-dövlətdir.
İndi Alay tərəfə
Mən sürüb öz ordumu
Yerlə yeksan edəcəm
Qırğızların yurdunu...
Düşmən məhəl qoymayıb
Manasın qorxusuna
Qəfildən hücum çəkdi
Oşpurun ilxısına.
Yeddi min at apardı,
Apardı Şooruk xan.
Ər oğlu Ər Manasa
Xəbər çatdı bu zaman,
Qəzəbləndi o, yaman.
Dağları silkələdi
Qoşuna əmr elədi:
– İgidlər, tez atlanın
Xilas edək Alayı,
Əlimizlə yıxılsın
Şoorukun sarayı.
Yeddi min at aparmaq
Axı deyil havayı...
Alayın o üzündə,
Qanlı savaş düzündə
Divan tutdu düşmənə
Ər Manasın qoşunu.
Bunu görən Şooruk
İtirdi öz başını.
Son qoyub davasına
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Tez qaçdı yuvasına.
Tulladı oxu, yayı,
Çağırdı Akılayı.
Dedi: - qızım, sən görən
Yuxu doğru yuxuymuş.
Manasdan qurtulmağın
Başqa yolu yoxuymuş.
Xilas eylə sən məni,
Xilas eylə vətəni.
Yalvarıram, ay bala,
Sovuşmaqçün bu bəla
Sən ərə get Manasa
Özünü qoyma naza.
Akılay dedi: – ata,
Nə deyim ki, məni sən
Gətirmisən həyata.
Görməsəm də Manası
Sən deyənə mən razı.
İstəmirəm millətim,
Xalqım, yurdum, dövlətim
Manasa əsir düşsün.
Ona ərə gedərəm,
Təki bəla ötüşsün.
Bir istəyim var yalnız –
Qoy mənimlə otuz qız
Çıxmaq üçün pişvaza
Tez bəzənib-düzənsin,
Otuz qırğız ərəni
Bu qızlarla evlənsin.
Hazırlansın qızların
131

Adil Cəmil
Gözəl geyim-keçimi,
Qoy özləri üzbəüz
Aparsın ər seçimi.
Otuz qız gəlin köçsün
Qırğızın yurtasına.
Bir də nifaq düşməsin
Xalqların ortasına.
Bu qohumluq güc gəlsin
Burutun baltasına...
Çox keçmədən Şooruk xan
Çıxdı öz sarayından
Əlində bir dəstərxan
Dəstərxanda çörək, duz,
Ətrafında otuz qız.
Manasa təzim etdi,
Bir az yaxına getdi:
– Bağışla məni, Manas,
İstər doğra, istər as,
Amma mənə qulaq as.
Ağıldan kəm olmuşam,
Zalım, ötkəm olmuşam.
Əməlimdən peşmanam,
Sənə deyil, inan ki,
Mən özümə düşmənəm.
Ölənin qan borcunu
Ödəmək boyun borcum.
Sülh ilə təmizlənər
Qana həris bu ovcum.
Yalvarıram barışaq,
Qohum olaq, qarışaq.
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Akılay
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Qızımı gətirmişəm,
Otuz qız da üstəlik –
Hər birisi bir kəklik...
Sənin igidlərinə
Bu qızlar övrət olsun.
Bizim doğmalığımız
Hamıya ibrət olsun.
Nə kin qalsın ürəkdə,
Nə də ki, nifrət olsun.
Mən sənin pişvazına
Duz-çörəklə gəlmişəm,
Saf ürəklə gəlmişəm –
Qəbul et bəxşişimi,
Bağışla keçmişimi.
Əgər bağışlamasan
Məni öldürmək asan!..
...Ər Manasın nəzəri
Yönələndə qızlara
Elə bil ki, boylandı
Səmada ulduzlara.
Çaşıb qaldı bir anlıq
Əydi onu cavanlıq.
Gah boylandı o taya,
Gah boylandı bu taya,
Belə dedi Bakaya:
– Nə deyirsən, qardaşım?
Mənimki döyüşməkdir,
Bu işdən çıxmaz başım.
Səninkidir məsləhət,
Sənə bəlli hər cəhət.
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Bakay dedi: – Şooruk,
Səni bağışlayırıq,
Sülh, barış mövqeyini
Qəlbən alqışlayırıq.
Bakay gedib Şoorukun
Düz yanında dayandı.
Onlar qucaqlaşdılar
Qəbul edib bu andı.
Otuz qıza bu zaman
Belə dedi Şooruk xan:
– Mən sizin xanınızam,
Canınız, qanınızam.
Azadlıq verirəm ki,
Özünüz seçim edin.
Kimdən gəlsə xoşunuz
Ona da ərə gedin.
Qırğızın igidləri
Cavab gözləyir sizdən.
Özünüz göz eləyin
Kim keçsə qəlbinizdən...
Əvvəl çıxdı irəli
Ay camallı Akılay.
Sonra otuz qız gəldi
Bu gözələ sanki tay.
Baxdılar igidlərə
Birini seçdi hərə.
Gülümsəyib Akılay
Yaxınlaşdı Manasa.
Manas heyran qalmışdı
Bu işvəyə, bu naza.
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Otuz igid bir gündə
Tapdı yar-yoldaşını.
Beləcə atdı onlar
Subaylığın daşını.
Bir gündə otuz toyun
Səsi gəldi Alaydan.
Qırğızla qohum oldu
O zamandan Şooruk xan.
Akılay da Manasa
İkinci arvad oldu.
Qayıtdılar vətənə
El-oba da şad oldu.

136

Manas

ATASINDAN İNCİYƏRƏK
TAXT-TACI TƏRK EDƏN
MANASIN ƏKİNÇİLİKLƏ MƏŞĞUL OLMASI
Başqa biçimdə idi
Manasın xan sarayı.
Bürümüşdü ətrafı
Dostların hay-harayı.
Uzaqdan, həm yaxından,
Alay, Tanrı dağından,
İssik-Göl sahilindən,
Noqay, Burut elindən
Gəlmişdi köhnə dostlar
Manasın ünvanına –
Sərkərdənin yanına.
Yeyib-içən ərənlər
Mükafat da aldılar.
Qılınc, qalxan bir yana,
Hələ at da aldılar.
Məşq eləyən igidlər
Bu meydanda tökdü tər.
Bir an dönüb keçmişə
Sanki əski düşmənlə
Dayandılar diş-dişə –
Qılınc-qalxan parladı,
Elə bil göy gurladı.
İgidlər mənimsədi
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Ər Manasın fəndini.
Hər birisi göstərdi
Bahadırlıq cəhdini.
Gah cıdıra çıxdılar,
Gah güləşib çəməndə
Bir-birini yıxdılar.
Yorulub düşdü əldən
Dağ cüssəli ərənlər.
Uğunub qəşş etdilər
Bu məqamı görənlər.
Ürəyə məlhəm idi
Talasın saf havası.
Hələ ki, səngimişdi
Qanlı torpaq davası.
Yaman şad-xürrəm idi
Ər Manasın yuvası.
Gündüz beşbarmaq, kımız,
Gecələr də gözəl qız...
İndi belə, bu sayaq
Yaşayırdı bu qırğız.
Cakıb dözə bilmədi
Belə həyat tərzinə,
Sahib çıxa bilmədi
Hikkəsinə, hirsinə:
– Kül mənim boş başıma
Nələr çıxdı qarşıma.
Mənə bu ad nə gərək,
Belə övlad nə gərək.
Adamlar hər damlanı
Toplayıb göl eləyir.
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Manas da yığdığımı
Yandırıb kül eləyir.
Qurşanıbdır şəraba
Yurdu qoyub xaraba, –
Gündə kəsir yüz qoyun,
Bilmirəm bu nə oyun!
Sərvətim əldən gedir,
Dövlətim əldən gedir.
Nahaqdan gözləmişəm
Belə vecsiz varisi.
Yığdığımı dağıtdı
Kef-damağın hərisi.
Ağlına da gətirmir
Nə olacaq gerisi...
Qoca tacirin sözü
Manasa çox toxundu.
İçini yeyən qəzəb
Üz-gözündən oxundu:
– Atam məni danladı,
Hər biriniz susdunuz.
Sizə düşmən oldumu
Yoxsa köhnə dostunuz?
Bir zaman ac-yalavac,
Bezmişdiniz həyatdan.
Tayfanı millət etdim,
Nə tez çıxıbdı yaddan?
Mən neçə sərkərdəni
Döyüşüb saldım atdan.
Görürəm sizə, nə qəm,
Daha gərək deyiləm.
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Bu həyatda hamını
Vurdum bir-bir dişimə,
Mən saraydan gedirəm
Əkin-biçin işinə –
Uzaq olum savaşdan,
Çörək çıxarım daşdan...
Gecə durub Ər Manas
Tərk etdi taxtı, tacı.
Ağır söz yarasının
Yoxdu başqa əlacı.
İçində yana-yana
Üz tutdu Əndicana.
Bərəkətli torpağın
Hər guşəsi yamyaşıl.
Daşında da gül bitib,
Gözəllik aşıb-daşır.
Bir az duruldu qanı,
Gördü Baba Dıykanı.
Soruşdu nə var, nə yox,
Baba Dıykan dedi ki,
Məhsul bolsa, göz də tox.
Səni dərhal tanıdım,
Xanlar xanı, Ər Manas!
Bil ki, sənə borcludur
Bu torpaq, bu yer, Manas.
Alookenin zülmündən
Yurdunu etdin xilas.
Millətinin yolunda
Qəsd etdin şirin cana,
Sən azadlıq gətirdin
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Səfalı Əndicana.
Alookeni qovanda
Sənə dedi son anda:
“Öldürməyi bacaran
Yaşayır bu dünyada”.
Onun dediklərini
İndi salıram yada.
Yaşamağın davasız
Neçə rahat yolu var.
Əkib-biçən olubdur
Axı bizim ulular.
Bu torpağı bəsləsən
O, verər nə istəsən.
İnsan yaxşı düşünsə
Nə dava, nə kin olar.
Torpağı əkməklə də
Varlanıb zəngin olar...
Diqqətlə süzdü Manas
Bu qoca yurd oğlunu.
İşə başlamaq üçün
Çırmaladı qolunu.
Nizamladı kotanı
Nəfəs verdi zəmiyə.
Torpaq da dəyər verdi
Bu zəhmətə, əməyə.
Qoca baxıb Manasa
Söz tapmadı deməyə.
Eləcə dedi bunu:
– Yığ apar məhsulunu,
Bu, sənin zəhmətindir,
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Halalca sərvətindir.
Düşünmə ki, davasız
Yaşamaq çox çətindir.
Ər Manas incimədi
Qocanın bu sözündən.
Nəsə demək istədi
Dıykan itdi gözündən...
...Çayların vadisində,
Qayaların üzündə
Kabaça – Onqut xanı
Zəbt etmişdi hər yanı.
Sürüsü, həm ilxısı,
Yox düşməndən qorxusu.
Amma atı çatmazdı
Çubakın göy atına.
Göy at qanadlanardı
Göyün yeddi qatına.
Şan-şöhrət gətirərdi
Sahibinin adına.
Çubak ilə Ər Manas
Tanışdı gənc vaxtından.
Mən sizə danışıram
Vətənin dinc vaxtından.
Onda savaş yox idi,
Qorxu, təlaş yox idi.
Qırğızlar azad idi,
Könülləri şad idi.
Sonra dəyişdi hava,
Sonra başladı dava
Yurd üçün yurd yerində.
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Düşmənlər Ər Manası
Görəndə Qurd yerində
Qırğızın torpağını
Bir-bir qoyub qaçdılar,
Geri dönüb baxmadan
Sərhədləri aşdılar.
Bu qanlı savaşlarda
Manas qalanda darda
Sağında Çubak idi,
Solunda Sırqak idi.
Üç bahadır bir yerdə
Yenilməyən dağ idi.
İndi Sırqak gəlmişdi
Ər Manasın yanına.
Qılıncını qoymuşdu
O, hələ ki, qınına.
Amma hər an döyüşə
Hazırdı bu qəhrəman.
Əgər savaş başlasa
Düşmənə verməz aman.
Bu Sırqak Ər Manası
Görəndə gülümsədi.
O, gəlmişdi Bakayla,
Bilindi məqsəd nədi.
Hamı tanıyır yaxşı –
Bakayın ağlı-başı
İstər qanlı döyüşdə,
İstərsə başqa işdə
Yol göstərib qırğıza,
Odur ki, şan-şöhrəti
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Düşüb dilə, ağıza.
Bakay dedi: – Ər Manas,
Mənə yaxşı qulaq as.
Buraxıb xan taxtını
Talasdan nəyə gəldin?
Əkinçi, biçinçisən?
Taxıl əkməyə gəldin?
Qazandığın o şöhrət
Başına olar töhmət.
Yetim qoyub yurdunu,
Başsız qoyub ordunu
Bura nəyə gəlmisən?
Cavab ver, heykəlmisən?
Ana yurdu qorumaq
Sənin alın yazındır.
Sən əkinçi deyilsən,
Sən biçinçi deyilsən –
Qılıncın dəryazındır.
Öz atandan inciyib
Saraydan ayrılmısan,
Qoşundan ayrı düşüb,
Alaydan ayrılmısan.
Unutdunmu bir zaman
Yurdu qorumaq üçün
Diz çöküb, and içməyi?
Sən unuda bilsən də
Xalq unutmaz heç nəyi!
Biz ki, bu torpaqları
Qan töküb aldıq geri.
Çox gülməli görünür
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Burda küsməyin yeri.
Sənin bu davranışın
Sevindirər düşməni,
Manas, başa düş məni.
Aldığımız torpaqlar
Birbəbir əldən gedər.
Millət yenə alçalar,
Nə gedər eldən gedər...
Bakay bunu deyəndə
Diqqətlə dinləyirdi
Manasın qırx çorosu.
Sərkərdə düşündü ki,
Qayıtmaqdan savayı
Yoxdur onun çarəsi.
Dağa, daşa səs saldı
Qırx çoronun nərəsi.
Ər Manası sevincdən
Yüz yol öpdü hərəsi...
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ALMANBETIN NAĞILI
Mənzərəsi başqaydı
Bir zaman uzaq Çinin.
Dövlətin başındaydı
Dörd oğlu Kakançinin:
Esen, Karı, Alooke
Bir də Əziz var idi.
Onların qulluğunda
Nə qədər qul-qaravaş,
Neçə kəniz var idi.
Kiçik qardaş Əzizə
Amma dünya dar idi.
Evlənmək istəyirdi –
Axtardığı yar idi.
Böyük qardaş Esen xan
Bunu eşidən zaman
Əmr etdi ki, qışacan
Xuandan İrtışacan,
Amurdan Dneprədək
Gedin axtarın tək-tək,
Gözəl qızlar seçin siz
Öz qardaşım üçün siz...
Sağa, sola baxaraq
Günlərlə at çaparaq
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Çıxdılar qız ovuna.
Düşündülər evlənsə
Bəlkə Əziz ovuna.
Çox keçmədən bir dəstə
Gözəl qız gəldi Çinə.
Özünə yar seçməyə
Əziz gəldi Bəycinə.
Qızların heç birini
O, almadı vecinə.
Birdən gözü sataşdı
Al yanaqlı bir qıza.
Bu gözəlin gözləri
Bənzəyirdi ulduza.
Onun bəyaz camalı
Sanki təzə Ay idi.
Ayüzlü bu gözəlin
Adı Altınay idi.
Əziz dedi: – istərəm
Bu qız olsun arvadım,
Yoxdur başqa muradım.
Söz bitincə onları
Tez aldılar araya,
Apardılar saraya.
Bəzədilər bu qızı,
Təzə gözəllik verdi
Ağ duvaq Altınaya.
Elə bu zaman, bu an
Qıza deyib “gəlinim”
Xeyir-dua verdi xan.
Sonradan bildilər ki,
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Bu qız hansı qız imiş,
Atası qırğız imiş,
Həm də kasıbın biri,
Qardaşı mal otaran –
Düşərgəsi dağ, aran.
Artıq hər şey gec idi,
Nikah pozmaq heç idi.
Böyük xan izdivaca
Xeyir-dua vermişdi.
Əzizin də gözləri
Yalnız onu görmüşdü.
Yaxşı seçə bilmişdi
Gözəlliyi, isməti.
Gəlin köçmək saraya
Altınayın qisməti.
Ötən kimi doqquz ay
Çinliyə oğul doğdu
Ay camallı Altınay.
Düzənləndi ziyafət
Uğurlandı bu afət.
Qosqocaman Esen xan
Sevincindən o zaman
Sanki tapdı təzədən
Yaşamaq həvəsini.
“Almanbet” çağıraraq
Öpdü öz nəvəsini.
Beləcə bu cocuğun
Almanbet qaldı adı.
Xana çox əziz oldu
Övladının övladı.
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Altı yaşı olanda
Ətə-qana dolanda
Almanbeti verdilər
Əjdər adlı birinə
Dedilər qoy öyrənsin
Döyüşməyin sirri nə.
Qar-çovğuna düşəndə,
Qızmar gündə bişəndə,
Özündə güc toplasın,
Hər əzaba tablasın.
Əjdər ona öyrətdi
Qılınc-qalxan tutmağı,
At belində döyüşüb
Nizə, kəmənd atmağı...
Almanbet evə döndü
Çatanda on yaşına.
O, yüzünü əzərdi
Bu yaşda təkbaşına.
Məktəbi çöl həyatı –
“Ya ol, ya öl” həyatı.
Baxıb cəsur oğluna
Ata sevindi buna.
Beləcə keçdi illər,
Əvəzləndi fəsillər.
Ötüb keçən il deyil,
Sanki bircə an oldu.
O, çatdı on altıya
İgid bir oğlan oldu.
Ata verdi oğluna
Hakimlik vəzifəsi.
149

Adil Cəmil
O, qoymadı batmağa
Hardasa haqqın səsi.
Millət də sevindi ki,
Nə yaxşı var beləsi.
Ədalətli Almanbet
Səfər etdi yüz yana,
Bir gün saldı yolunu
Bəycindəki zindana.
Danışdırdı birbəbir
Qandallı dustaqları.
Gördü ki, çoxlarının
Yox imiş günahları.
Türkdilli ailəni
Görəndə yandı canı.
Baxdı o yan, bu yana
Soruşdu nə səbəbdən
Düşmüsünüz zindana.
Fağır kəndli dilləndi,
Danışdı handan-hana:
– Bizlər dədə-babadan
Çay becərən olmuşuq.
Dövlətin vergisini
Daim verən olmuşuq.
Çoxunun zəmisində
Bu il məhsul olmadı.
Çünki tənbəl adamlar
Zəhmətə qul olmadı.
Mənimsə çay kollarım
Verəndə bar-bəhrəni
Boğazıma qəfildən
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Almanbet
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Dirədilər dəhrəni.
Alooke oğlu Qonur
Yığıb məhsullarımı
Yenə işə keçirdi
Köhnə üsullarını –
Guya ki, biz dövlətə
Vermirik vergi, filan.
Vallah dediyi yalan!
Onun əlləri ilə
Bu zindana düşmüşük,
Nahaq qana düşmüşük...
Almanbet əmr elədi:
– Buraxılsın zindandan
Günahsız türk-müsəlman.
Qonurbəy üzü sulu
Qaytarsın sahibinə
Ona haram məhsulu.
Kimlərsə bu ölkədə
Can bəsləyib kölgədə
Eləməsin ağalıq,
Etsə, onda baxarıq...
Qonurbəy başı lovlu
Canı-cismi alovlu
Gəlib çıxdı saraya,
Nifaq salsın araya.
Almanbetə söylədi:
– Sənin məramın nədi?
Zavallı, miskin burut,
Mənə hökm eləməyi
Birdəfəlik sən unut!
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Öyrətmə xan oğlunu,
Aşma belə həddini.
Yamanca şux gəzirsən
Əyərəm o qəddini.
Səni başa salaram
Bilərsən sərhəddini.
Mən xanlığın varisi,
Sən xainin birisi.
Qaytar mənə məhsulu
Ölməmiş, üzü sulu.
Üstəlik o türkləri
Zindana qaytar geri.
Almanbet dedi ona:
– Bağırıb girmə dona,
Sən atamın doğması –
Əmim oğlu deyilsən?
Ağzına gələnləri
Niyə mənə deyirsən?
Baxma ki, xan oğlusan
El malını talayan
Haramzada, oğrusan.
Xan nəslindən çıxanlar
Niyə sənə tay olsun?
Mən qoymaram sülaləm
Ölkədə rüsvay olsun.
Ətəyindən tök yerə
Tamahının daşını.
Yoxsa bu qılınc ilə
Kəsərəm o başını.
İndisə rədd olub get,
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Səndən qorxmur Almanbet...
...Yaman hirsləndi Qonur,
Ona elə gəldi ki,
Damarında qan donur:
– Müsəlmanın Allahı
Varsa gəlsin köməyə.
Hazıram bu qılıncla
Səni yerə gömməyə.
Baxarsan, bircə ana
Kəsib o boş başını
Aparram Esenxana...
Qonurbəyin zərbəsi
Dəymədikcə hədəfə
Almanbet hey gülürdü
Bu hərifə hər dəfə.
Ona ögey deməyi
Toxunmuşdu şəstinə
Xain, xəbis Qonurun
Hücum çəkdi üstünə.
Qonur başa düşmüşdü
Almanbetin qəsdi nə.
Odur ki, bu döyüşdən
Uzaqlaşdı o, birdən.
Qonurun qara atı
Elə bil qanad açdı.
Almanbetdən qorxaraq
Qonur meydandan qaçdı.
Alışıb yana-yana
Ərz etdi Esenxana:
– Bu müsəlman Almanbet
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Biləsən ki, xaindir.
Niyə cəzalanmayır,
O, kimə arxayındır?
Hey söyür Kakançinə,
Ləkə deyilmi Çinə?
Çünki qurddan törəyən
Sonsuz səhra oğludur.
Qınamıram onu mən –
Öz kökünə bağlıdır.
Nə qədər ki, gec deyil
Götür onu aradan.
Yoxsa ki, sülaləmiz
Çıxacaqdır sıradan.
Ay baba, inan mənə
O, düşməndir vətənə...
Almanbet də bu zaman
Xana gətirdi iman.
Danışdı ki, Qonurbəy
Həddini aşıb yaman.
Doldurub çuvalını
Talayır el malını,
O, nə gəldi eləyir,
Paxırını açanda
Məni də hədələyir.
Elədirsə söyləyin
Mən nəçiyəm, mən kiməm?
Özün təyin etmisən,
Hökmüm yoxsa hakiməm?
Heç nə deməyib bu an
Durub getdi Esenxan.
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İçində yana-yana
Almanbet baxdı ona.
Bu vaxtacan Esenxan
Nəzərində pir idi.
İndiki davranışı
Qanana təhqir idi.
Düşündü ki, bu yurda
Can qoysan havayıdır.
Esenxan da sən demə
Qonurun bir tayıdır.
Düşündü: Esenxanı
Öldürüm – axsın qanı,
Qazancım taxt-tac olsun,
Kakançin məmləkəti
Qoy mənə möhtac olsun.
Bu fikirlər içində
Alışıb yandı canı.
Qəfil gördü qarşıda
Xan qızı Burulcanı.
Burulca gülümsədi,
Almaya belə dedi:
– Ürəyim yanır sənə,
Həqiqəti bilsənə...
İnanma öz atana –
Başını kəsmək üçün
Övladını satana.
Atamın əmridir bu,
Bu sözləri deyirəm
Mən utana-utana.
Aralıq qarışmamış
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Sən uzaqlaş bir yana.
Elə get səs-sorağın
Çatmasın Esenxana.
Onlar qənim kəsilib
Zavallı müsəlmana.
Almanbet dedi: - inan,
Ay gözəlim Burulca,
Hər şeyi unutmuşam
Mən sənə vurulunca.
Düşünürdüm atamı
Sizə elçi göndərim.
Sözlərini eşitdim
Çoxaldı qəm-kədərim.
Bu sevdanın bağından
İndi söylə, nə dərim?
Hamı mənim düşmənim,
Yox bunlardan xəbərim.
Gözəlim, sənsiz mənə
Bu həyat yox kimidir.
Sənsizlik ürəyimə
Sancılan ox kimidir.
Ayrılıqdan qorxuram,
Ölümdən yox, Burulca.
Bil ki, səni deyəcək
Bu ürəyim vurunca.
Burulca yalvardı ki,
Dağları, düzləri aş
Bu ölkədən uzaqlaş.
Dönərsən bir gün geri
Atam olmayan zaman.
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Bilirəm ki, qocalıb –
Çox yaşamaz Esenxan.
Bəycində xan dəyişər,
Köhnə zaman dəyişər
Üzümüzə bizim də
Onda gülər bu həyat –
Biz olarıq ər-arvad;
Oğul-uşaq görərik,
Xoşbəxt ömür sürərik.
Ölənəcən mən səni
Gözləyəcəm, Almanbet.
İndisə yalvarıram
Bu ölkədən çıxıb get!
Vaxt qısadır, yol uzun,
Tanrı səni qorusun!..
Almanbet bu sevgini
Burulcadan duyanda
Sanki dünya dəyişdi,
Xoşbəxt oldu bu anda.
Amma qızın bir sözü
Ona gəldi şübhəli:
Ata onun qətlinə
Hazırlaşır deməli...
“Nə qəribə dünyadır,
Sanki bunlar röyadır”.
Hiddətindən sığmadı
Qılıncı öz qınına.
Atlanıb üz tutdu o,
Atasının yanına:
– Eşitdim ki, Esenxan
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Qətlimə fərman verib?
Görsün oğul atanın
Qılıncıyla can verib?
Görməyəcək o bunu,
Gəlib Esenin sonu.
Ata oğul qatili
Niyə olsun, nə üçün?
Taxt-tacı devirməyə
Mənim də çatar gücüm.
Gəl birlikdə görək iş –
Hazırlayaq çevriliş,
Sahib çıxaq taxt-taca
Çinə hakimliyindən
Məhrum olsun bu qoca.
Məyus olub Əziz xan
Oğluna dedi bu an:
– Bilirəm ki, Qonurbəy
Biridir şərəfsizin.
Amma ata tərəfdən
Qanınız eyni sizin.
Çevrilişə əl atsan
Demək xain övladsan.
Gör mənə təklifin nə,
Bir işə bax, bir işə!
Ananın qanı çəkir
Səni bu çevrilişə!
...Almanbet gözləmirdi
Atasından bu sözü.
Kömür tək qaralmışdı
Atanın nurlu üzü.
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İndi daha inandı
Sözünə Burulcanın.
Hər şeyi dərk eləyib
Hayına qaldı canın.
Az qaldı ki, öldürə
Öz doğma atasını.
Tanrı bağışlamazdı
Onun bu xətasını.
Odur ki, qılıncını
Qoyaraq öz qınına
Tez-tələsik yollandı
Anasının yanına.
Əhvalatı danışdı
Əvvəldən sona kimi.
Qətlimə fərman verib
Dedi ki, Çin hakimi.
Məni öldürməyi də
Atama tapşırıblar,
Bu sarayda nələr var...
Söylədi ki, Altınay
Səni sevmir bu saray.
Ögeysən Esen xana,
Öz atan Əziz xana.
Burda türkə hörmət yox,
Nə də ki, müsəlmana.
Düşünmə çinli üçün
Yurd oğlu, el oğlusan.
Onların nəzərində
Sən vəhşi çöl oğlusan.
Bu ölkədə heç zaman
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Ola bilməzsən ki, xan.
Onlar səni xan qoymaz,
Qanını içsə doymaz.
Qalmaq olmaz bu Çində
Düşmənlərin içində.
Gəl tez çıxaq aradan,
Yardım etsin yaradan,
Qayıdaq doğma yurda,
Bizə gün doğmur burda...
...Gecənin bir aləmi
Atlanıb ana-bala
Çıxdılar uzaq yola.
Dedilər Tanrı bilər
Nə olmaya, nə ola...
Çatdılar Çin səddinə –
Ölkənin sərhəddinə.
Bu sınırı keçməyə
Bir canlının həddi nə!
Almanbet ox ataraq
Öldürdü keşikçini!
Bir azdan ana-bala
Arxada qoydu Çini.
Amma ki, Altınayın
Arzuları məhv oldu.
Uzaqdan gələn oxa
Qəfildən hədəf oldu.
Doğma yurd torpağına
Almanbet göz yaşıyla
Tapşırdı anasını.
Elə bil ki, itirdi
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Həyatın mənasını.
Sonra da təkbaşına
Üz tutdu Böyükçölə
Qarşıda nə olacaq
Bilməyirdi o, hələ.
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ALMANBETİN QAZAX XANI KÖKÇƏNİN
YANINA GƏLMƏSİ
Çindən qaçan Almanbet
Yol gəldi gecə-gündüz.
Arxasında qoydu o,
Neçə təpə, neçə düz.
Sanki inni, cinnidən
Bu səhrada yoxdu iz...
Qəfildən bir igidlə
Gəldi burda üzbəüz.
Aydarxan oğlu Kökçə
Durdu onu görüncə.
Soruşdu ki, sən kimsən,
Hayanadır səfərin?
Nədir qəza-qədərin?
Almanbet də başına
Gələnləri danışdı,
Od tutaraq alışdı:
– Atam çinli Əziz xan,
Anamsa qırğız qızı –
Sizin soydaşınızdır,
Sizin yurddaşınızdır.
Gəldim ki, ana yurda
Yaşaya biləm burda.
Yoxsa məni Əziz xan
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Öldürmək istəyirdi.
Dayanmadan bircə an
Anamı da götürüb
Yola çıxdım mən gecə.
Keçilməz Çin səddini
Keçə bildik gizlicə.
Elə bildim təhlükə
Birdəfəlik dəf oldu.
Yazıq anam zəhərli
Bir oxa hədəf oldu.
Göz yaşımla dəfn etdim
Bu torpağa anamı.
Qatarından bir zaman
Ayrı düşən sonamı.
Sarayda o gördüyüm
Ölümdən, qandan qaçdım.
Mənə də sui-qəsdi
Bildiyim andan qaçdım.
Bütün bunlar sən demə
Qonurbəyin əməli.
Xəyanətdən tökülüb
Bu alçağın təməli.
Mənə “xain” dedilər
Yox ikən bir əsası.
Anam qırğızdır deyə
Sarayın əyanları
Məndən aldı qisası.
Bilirəm, o fürsəti
Gəzdiyim gün gələcək.
Qonurbəyin başını
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Kəsdiyim gün gələcək...
...Kökçə dedi: – qardaşım,
Burda sənə yol açıq.
Tikildi Almanbetə
Bərbəzəkli alaçıq.
Çıxdı onun yadından
Qan-qadalı o çağlar.
Qəribi isitməyən
Qürbətdəki ocaqlar.
Qardaş kimi dövrəyə
Aldı onu qazaxlar.
Almanbet də onlara
Verərək öz əlini
Keçdi soydaşlarına
Çətin döyüş təlimi.
Öyrətdi ox atmağı,
Qılınc-qalxan tutmağı.
Öyrətdi əlbəyaxa
Döyüşün hər fəndini.
Öyrətdi necə atmaq
Düşmənə kəməndini.
Təlim keçib altı ay
Yaratdı cəsur alay.
Elə ki, gəldi bahar –
Dağlarda əridi qar
Darıxaraq Almanbet
Ürəyində çəkdi ah.
İgidləri haylayıb
Ova çıxdı bir sabah.
Bir dağın yamacında
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Görüb mal sürüsünü
Qoymadı birisini,
Yığıb yurda gətirdi.
Coloy xan – Kalmık xanı
Qazaxdan qəsb etdiyi
Mal-qaranı itirdi.
Almanbetin hünəri
Həmin o gündən bəri
Gəzdi dildə, ağızda,
Qazaxda, həm qırğızda.
Almanbet el içində
Qorudu ədaləti.
Tayfalar arasında
Yox etdi ədavəti.
Haqlıya tərəf oldu,
Bu ona şərəf oldu.
Artdı xətir-hörməti
El-obanın içində.
Dəyərli insan oldu
O, Kökçə xan üçün də.
Amma ki, paxılların
Qanı yaman qaraldı.
Şər-böhtan ayaq tutub
Ortalıqda yer aldı.
Almanbetin başına
Sanki dünya daraldı.
Guya ki, Kökçə xanın
Baş xatunu Akarkeç
Ərini saymayıb heç
Almanbetlə görüşür...
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Bunları eşidincə
Özündən çıxdı Kökçə:
– İnandığım dosta bax
Məni zənn edir axmaq.
Bunlar həqiqət olsa,
Onların arasında
Gizli məhəbbət olsa
Almanbetin başını
Bu xəncərlə kəsərəm.
Mənə xəyanət edən
Şərəfsiz arvadımın
Boğazını üzərəm...
Qalxdı Kökçənin səsi,
Tüğyan etdi hikkəsi.
Öldürməyə hazırdı
Bu məqamda hər kəsi.
Belə görən Aydarxan
Tökməməkçün nahaq qan
Dedi sərxoş oğluna:
– Heç gətirmə ağlına
Almanbetdən xəyanət,
Onların arasında
Nə sevgi, nə məhəbbət?
Sənin qısqanclığını
Bilir elin, ulusun.
Bu yalanı yayanın
Görüm dili qurusun...
Belə ki, qısqanırsan
Gözəl qız almayaydın.,
Bu günə qalmayaydın...
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Sərxoş oğul atanı
Dinləmək istəmədi.
Məhəl qoyub sözünə
Bir kəlmə söz demədi.
Xainlər, hiyləgərlər
Xanına “sadiq” ərlər
Dedilər bir ağızdan:
– Başımızın tacı xan,
Biz ki deyilik axmaq –
Çinlini sağ buraxsaq
İnanın, səhv edərik.
Bu məqamda birləşib
Biz onu məhv edərik.
Xanımızın şərəfi
Bizim də şərəfimiz.
Bu şərəfi qorumaq
Bizim də görəvimiz.
Amma ki, çox şeyləri
Bəlkə də bilmirik biz.
Bunları yaxşı bilər
İkinci övrətiniz...
Xan çağırdı yanına
İkinci övrətini.
Öyrənsin bu söhbətin
Əsl həqiqətini.
Bağdagül danışmağa
Nədənsə başladı gec.
Dedi günahkardısa
Mənim bacım Akarkeç
Qoyun danışsın özü,
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Qazax xanı Kökçə
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Ondadır sözün düzü...
Qəzəblənmiş ər Kökçə
İşi belə görüncə
Əmr etdi Almanbeti
Gətirin hüzuruma.
Nə ehtiyac qaldı ki,
Bir sorğuya, soruma.
Girən kimi içəri
Vurun ona xəncəri,
Bu xaini öldürün,
Günahı nə – bildirin...
Gəlib çıxdı Almanbet
“Salam” dedi hamıya
“Əleyk” dedi camiyə.
Salam almadı təkcə
Qəzəblənmiş Ər Kökçə.
Bağırdı ətrafına:
– Almanbeti görüncə
Qısıldınız bir küncə.
Bayaqdan demirdiniz
Bu kalmıkı öldürək,
Öz yerini bildirək?
İndi onu görüncə
Niyə girdiniz küncə?
Budurmu qüdrətiniz,
Budurmu qeyrətiniz?
İtlərimə halaldır
Sümüyünüz, ətiniz...
Almanbet soruşdu: – xan,
Nələr baş verir bu an?
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Sənə qardaş demişəm,
Heç də peşman deyiləm.
Bir Allah şahiddi ki,
Sənə düşmən deyiləm.
Kökçə dedi: – Almanbet,
Hələ sağsan, dua et.
Sonradan bilmişəm ki,
Sən kimlərin tayısan.
Mən ağzı qan bir pələng,
Sənsə qorxaq ayısan!..
Almanbet söylədi: – xan,
Kimə istərsən inan.
Şahiddir ki, Allahım
Yox mənim bir günahım.
Görürəm ki, sərxoşsan,
Sözlərinə diqqət et!
Qorxaq ayı özünsən,
Ac pələngdir Almanbet!
Bunları eşidincə
Əmr elədi xan Kökçə:
– Öldürün bu kafiri,
Yandırın diri-diri!
Almanbet dedi: – bilin,
Hamınızı qıraram,
Bir-bir geri çəkilin...
İgidlər bələd idi
Almanbetin zəhminə.
Döyüşdə bir nəfər də
Tuş gəlməzdi rəhminə.
Savaşda təkbaşına
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Məhv edərdi yüzünü.
Ərənlər görmüşdülər
Onun qəddar üzünü.
Bu qılıncın altına
Kim atardı özünü?!
Almanbet yana-yana
Söylədi Kökçə xana:
– Unutmusan sən kimsən,
Axı xansan, hakimsən.
Sənə budur məsləhət:
Görəndə ki, sərxoşsan,
Həm də ağıldan boşsan
Sevməz səni məmləkət.
Qoru öz şərəfini,
İslah elə səhvini.
Səni qardaş bilirdim
Düşmənin oldum, nə qəm.
Əlvida, əziz dostum,
Bu yerlərdən gedirəm...
Almanbet atlanınca
Ağ duvaqlı Akarkeç
Qaçdı onun yanınca.
Yalvardı ki, sərxoşdu,
Bağışlasın Kökçəni.
Ayılıb unudacaq
İndi olub-keçəni.
“Məni əfv et” deyəcək,
Səndən üzr istəyəcək.
Qısqanc saray əyanı
İnandırıb bu xanı.
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Yayıblar şər-böhtanı,
Tapıb sənin yaxanı.
Almanbet dedi: – yengə,
Əvvəl mənə doğmaydı,
İndi yaddır bu ölkə.
Məni öldürmək üçün
Əmr elədi xan Kökçə.
Əyyaş xanın başında
Olarmı bir düşüncə?
Bilirəm, gec olacaq
Sonra başa düşüncə.
Buralarda qalmağın
Qalmayıbdır mənası.
Almanbetin kimsədən
Olmayıb təmənnası.
Saraydakı şər, böhtan
Rahatlıq verməz bir an.
Bunları görə-görə
Öz ölkəmdən qaçmışdım.
Kökçəni qardaş bilib
Ürəyimi açmışdım.
Geri dönmək daha gec,
Salamat qal, Akarkeç...
Boylanıb sağa, sola
Almanbet çıxdı yola.
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ALMANBETİN MANASIN
YANINA GƏLMƏSİ
Manas bir gün çağırdı
İgidləri yanına.
Zarafatla onların
Daş atdı bostanına:
– Nədir, yeyib yatırsız,
Guya ki, bahadırsız?
Dedi-qodu, şər-böhtan
Dava bitdiyi vaxtdan
Ayaq tutub yeriyir,
Adamı dərd bürüyür.
Nə qədər qan tökmüşük
Bu isti yuva üçün.
Yoxsa ki, darıxmısız
Mənasız dava üçün?
Hər kəsin ev-eşiyi,
Hər körpənin beşiyi,
Yemək-içmək sarıdan
Nə verməyib yaradan?!
Mal-qaramız kökəlir,
Çocuğumuz yekəlir.
Bizə nə lazım daha,
Şükr eləyək Allaha.
Belə ki, darıxırsız
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Gəlin ova çıxaq biz
Sərinləsin qəlbimiz...
Qulaq asıb Manasa
İgidlər ova çıxdı
Ertəsi gün Talasa.
Manasın ov itləri
Şir-pələngi qovurdu.
Qolundakı şahini
Qurd gözünü ovurdu.
Əlik, cüyür, ceyranlar
Karıxaraq bu anlar
Qəfildən oxlandılar,
Can verib ovlandılar.
Səs-küy ilə dolmuşdu
Uzanan boş vadilər.
İgidlər tonqal çatıb
Ov ətindən yedilər,
İçdilər buz bulaqdan.
Qəfildən gördülər ki,
Kimsə gəlir uzaqdan,
Baxmır dağa, dərəyə.
İgidlər bu yolçunu
Tez aldılar dövrəyə.
Soruşdular: – ay atlı,
Belə qollu-qanadlı
Hayana tələsirsən?
Bura qırğız torpağı,
Bu yurdda nə gəzirsən?
Almanbet söylədi ki,
Mən Manası gəzirəm.
175

Adil Cəmil
Onunla görüşməyə
Haçandır tələsirəm.
Atam çinli Əziz xan,
Anam qırğız qızıdır.
Bu da belə taledir,
Bu da belə yazıdır.
Mən ölkəmdən qaçmışam,
Dərddən, qəmdən qaçmışam.
Gəlmişəm ana yurda
Azad yaşayım burda.
Qonurbəyin əlindən,
Felindən, əməlindən
Üz tutmuşam sizlərə.
Bu yollarda qatmışam
Gecəmi gündüzlərə.
Hazıram ki, Manasa
Mən də silahdaş olum.
Anamın soydaşı tək
Mən ona qardaş olum...
Bu sözlər Ər Manası
Ürəkdən saldı razı.
Gecə gördüyü yuxu
Xof salmışdı canına.
Gələn igid bu imiş
Ər Manas ünvanına.
Manas dedi: – igidlər,
Nələr söyləyir bu ər?
Atası çinli düşmən,
Bacımızdır anası.
Bizə pənah gətirib,
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Yox özgə təmənnası...
İgidlərin içində
Yarandı bir əndişə.
Bunu belə görüncə
Bakay qarışdı işə:
– Bu insan bir qəribsə,
Bizi deyib gəlibsə
O, bizim süd qardaşı,
Qırğızların yurddaşı.
Tanımaqda adamı
Biz də deyilik naşı.
Həqiqətdən yoğrulub
İgidin hər kəlməsi.
Toy-bayrama layiqdir
Onun bura gəlməsi...
Düzənləndi toy-büsat,
Almanbet də oldu şad.
O, Manasa ölüncə
Vəfalı qardaş oldu.
Döyüşlərdə yenilməz,
İgid silahdaş oldu.
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MANASIN KANIKEYLƏ EVLƏNMƏSİ
Otuz yaşlı Manasın
Vardı iki arvadı.
Amma iki qadından
Yox idi bir övladı.
Qarabörklə Akılay
Verə bilməmişdilər
Ona belə şirin pay.
Dərdli görüb dostunu
Almanbet dedi bunu:
– Görürəm ki, qəmlisən,
Bu yaşda övladın yox.
Sənə oğul doğası
Elə bilmə qadın yox.
Qarabörklə Akılay
Savaşda qənimətin.
Sən hələ də subaysan,
Yol gəlir məhəbbətin.
Bilir bu iki qadın –
Hər birisi bir ovdur.
Sülh bağlamaq naminə
Sənə çatan girovdur.
Elçiləyib aldığın
Kəbinli arvadın yox.
Bu evlilik Tanrıya
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Görünür xoş gəlməyib,
Odur ki, övladın yox...
Dostunun bu sözündən
Sanki ayıldı Manas.
Atasının yanına
Gedib dedi – qulaq as,
Ata, mənə diqqətlə.
Bilirsən çox düşməni
Yetirmişəm mən qətlə.
Bu illərin içində
Adım yaxşı tanınıb
Həm Kalmıkda, həm Çində.
Bilirsən ki, savaşda
Nələr gəlib başıma.
Bu minvalla yetmişəm
Artıq otuz yaşıma.
Amma ki, övladım yox,
Bu ömürdən dadım yox.
Məni evləndirmədin,
Kəbinli arvadım yox!
Elçiliyə getmədin,
Bir qapıda adım yox.
Mən də başlıq ödəyib
Aldığım bir qadın yox.
Qənimət tək gətirdim
Akılay, Qarabörkü.
Onlaramı qalacaq
Manasın malı, mülkü?
Mənə aid deyilmi
Elin qanun-qaydası?
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Beləcə yaşamağın
Axı nədir faydası?
Bilirəm, sən tacirsən,
Varın üçün əsirsən.
Süd pulu çox qoysalar
Alacağım qız üçün,
El-oba dəstək verər
Mənim çatmasa gücüm...
Cakıb yaman qəmləndi,
Kirpikləri nəmləndi.
Dedi haqlısan, oğlum,
Bağışla, fəda olum.
Sənin qara gözünə
Qurbandır malım, pulum.
Haqlısan, düz deyirsən,
Necə qız istəyirsən?
Manas dedi: – ay ata,
Qızlar çoxdur dünyada.
Hər şeyi söz eləyən,
Hamıya göz eləyən,
Yan-yörəsi yığnaqlı
Bəyin qızı olmasın.
Tutduğunu gizlədən,
Özünü əzizlədən
Pirin qızı olmasın.
Cangüdənlər yanında
Can bəsləyib yetişən,
Onla-bunla didişən
Xan qızından olmasın.
Qaymaq yeyib evində
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Manas
Yatmaqdan xəstə olan,
Hələ dədəm ölməmiş
Gözü mirasda olan,
Əzəmətli ər gəzən
Varlı qızı olmasın.
Daban – çatlaq, üz – qalın,
Dilindəki söz – yalın
Kölə qızı olmasın.
Ata, özün bilirsən,
Qadınları tanıyan
Dünya görmüş bir ərsən...
Şirin dilli, xoş sözlü,
Mələksima, ay üzlü,
Boy-buxunu yerində,
Dərrakəsi dərində,
Uzun saçlı, güləyən,
Ərə hörmət eləyən,
Tanrısını tanıyan,
Xalqına hörmət qoyan
Düşüncəli qız olsun,
Bəxtimə ulduz olsun...
Bu söhbəti bitirib,
Qızıl, gümüş götürüb
Cakıb çıxdı səfərə.
At sürüb mehman oldu
Neçə kəndə, şəhərə.
Nə yoruldu yollarda
Nə həvəsi tükəndi.
Ələk-vələk elədi
Səmərqəndi, Daşkəndi.
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Manasa layiq olan
Qız araya-araya
Fərqanəni adlayıb
O, gəldi Buxaraya.
Tapdı köhnə dostunu
Ona söylədi bunu:
– Qız gəzirəm oğluma
Görəndə oğlum onu
Heyran olsun ağlına.
Gözəl, həm də ismətli,
Soy-kökü nəcabətli
Birisini gəzirəm.
Ona elçi düşməyə
Ay dostum, müntəzirəm.
Dostu dedi: – anladım
Sən hara, bura hara.
Demə qız ovlağıdır
Səndən ötrü Buxara.
Bilirsən Buxaranın
Atemirdir hakimi.
Çox gözəl bir qızı var
Bəyənməyir heç kimi.
Amma dostum, qulaq as
Xan bilir kimdir Manas.
Sənin oğlun qovubdur
Çinlini Fərqanədən.
Buxaranın əmiri
Bunu unutsun nədən?
Atemir xan sevinər
Qohum olsun sizinlə,
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Kanıkey
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Yaxın olsun sizinlə...
Dostunun dedikləri
Batdı onun ağlına.
Düşündü qismət budur
Bəlkə onun oğluna.
Əmirin sarayına
Tez çatdırdı özünü.
Bəy Cakıb keşikçiyə
Belə dedi sözünü:
– Əmirə deyin gəlib
Atası Manas xanın...
Xan onu qəbul etdi
İçində bircə anın.
Qarşıladı Cakıbı
Hörmətlə, ehtiramla.
Onların arasında
Söhbət getdi aramla.
Cakıb dedi: Temir xan,
Gəlmişəm qohum olaq,
Təzələnsin köhnə qan.
Atemir xan dedi ki,
Yox buna etirazım.
Qırğızla qohum olmaq
Mənim də bir murazım.
Amma başqa bir qızdır
Sanirabiyqo qızım.
Görməsə getməz ərə,
Bəyənmir hər oğlanı.
Gərək özü bəyənsin
Oğlunuz Manas xanı.
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Gedin ona deyin ki,
Qoy gəlsin Buxaraya.
Onu dəvət edirəm
Gördüyün bu saraya.
Qoy yaxından görsünlər
Bir-birini cavanlar.
Qərarını verəcək
Hər ikisi o anlar...
Cakıb döndü Talasa,
Başına gələnləri
Danışdı Ər Manasa.
Dedi ata razıdır,
Amma əsas qızıdır –
O, görüb bəyənməsə
Bu iş alınmır nəsə...
Dostlar dedi: – Ər Manas,
Hazırlaş yavaş-yavaş,
Üz-gözünü et təraş
Səni bəyənsin o qız,
Məğlub dönməsin qırğız...
Bəzədilər Manası,
Düzədilər Manası,
Geyinib-keçindi o.
Başqa oğlan olmuşdu
Elə bil ki, indi o.
Beləcə igid Manas
Ürəyi şad, kefi saz
Topladı dəstəsini,
Ucaltdı öz səsini,
Əmr elədi alaya:
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– Gedirik Buxaraya!
(Onlar sanki gedirdi
Yenə qanlı davaya.)
Təpədən dırnağacan
Qoşun yaraqlı idi.
Onlara bu elçilik
Yaman maraqlı idi.
Girəndə Buxaraya
Xəbər çatdı saraya.
Manası ehtiramla
Qarşıladı Atemir.
“Xoş gəlmisiz” söylədi
O, hamıya birbəbir.
Necə yanaşsın əmir
Bilirdi Manas xana.
Azadlıq gətirmişdi
O, bütün Türküstana.
Onun qılıncı ilə
Qovulmuş qəsbkarlar –
Haydut, Huydut, barbarlar...
Xalqının taleyində
Onun böyük haqqı var.
Manasın şərəfinə
Hər tərəfdə yandı şam.
Çoxdan görünməmişdi
Sarayda bu ehtişam.
Bir azdan rəqs etdilər
Durna boğazlı qızlar.
Hayıl-mayıl oldular
Bunu görən qırğızlar.
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Ləzzətli xan süfrəsi
Məmnun etdi hər kəsi.
Qızışanda ziyafət
Göründü iki afət
Biri-birindən gözəl.
Manas belə qızları
Görməyib bundan əzəl.
İki bacı bir yerdə
Gəlmişdi xan qızları.
Sanki yerə düşmüşdü
Səmanın ulduzları.
Aruke kiçik bacı,
Sanirabiyqo böyük.
Böyüyə bu vaxtacan
Elçi düşüb bir bölük.
Heç kəsi bəyənməyib,
Səbəb nə – bilinməyib.
Odur ki, xan Atemir
Elçilərə deyib ki,
Gedin, qızım istəmir...
İndi Manas xan gəlib,
Gözlərində qan gəlib.
Baş tutmasa elçilik
O, bütün Buxaranı
Eləyər çilik-çilik...
Bacısıyla qol-qola
Boylanıb sağa, sola
Keçdi Sanirabiyqo.
Cakıb dedi Manasa:
– Dediyim qız odur, o.
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Manas onu görəli
Az qaldı olsun dəli.
Süslənib altun ilə,
Əlbisələr zər-xara.
Nə misilsiz bir gözəl
Yetiribmiş Buxara!
Almanbet də bu dəmdə
Kiçik qıza vuruldu.
Xəyalında ona da
Toy çadırı quruldu.
Manasa dedi əmir
Bitən kimi ziyafət:
– Qızım öz otağında
Sizi gözləyir əlbət.
Mən icazə verirəm
Gedin eləyin söhbət.
Sevincindən Manasın
Çırpınırdı ürəyi.
Düşünürdü baş tutub
Onun arzu-diləyi.
Otağına girəndə
Ər Manas bu afətin
Xatırladı birbəbir
Qırğızın el adətin.
Hörmətlə yanaşdı o,
Dədə-baba yoluna:
Əlini öpüb qızın
Qolbaq taxsın qoluna.
Qəzəbləndi xan qızı –
Bu Allahın bəlası.
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Balaca xəncəriylə
Qolundan yaraladı
Ər oğlu Ər Manası.
Dedi: – Ey qırğız xanı,
Sən məni yaxşı tanı,
Eşidib bil, ol agah.
Dəyməsin əlin mənə
Nə qədər ki, yox nikah.
Bir kobud köçərisən,
Bunları yaxşı gördüm
Girəndə içəri sən.
Bil, hər şeydən üstündür
Mənim qız ləyaqətim.
Bu adı qorumaqdır
Hünərim, cəsarətim...
Manas yaman pərt oldu,
Qəzəblənib sərt oldu.
İstədi ki, bu qızın
Kəssin məğrur başını.
Qoymasın Buxaranın
Daş üstündə daşını.
Əl atanda qılınca
Bu dəm onun dalınca
Gəlib çıxdı Almanbet.
Dedi: – Manas, səbir et!
Yaraşarmı igidə
Öldürsün bir qadını.
İtirərsən əbədi
Sən bahadır adını.
Manas çıxdı saraydan
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Üz – qəzəbli, qan – qara,
Ordusuna əmr etdi:
– Dağıdılsın Buxara.
Şəhəri hər tərəfdən
Alın mühasirəyə.
Adamlar həsrət qalsın
Bircə parça çörəyə.
Yandırıb bu əmirin
Kül edin sarayını.
Eşidən də olmasın
Onun son harayını...
Döyüşçülər şəhəri
Yandırırdı, yaxırdı.
Sanirabiyqo buna
Pəncərədən baxırdı.
Ürəyindən bu qızın
Qara qanlar axırdı.
Bir üşütmə düşmüşdü
İndi onun canına.
Tez özünü çatdırdı
Atasının yanına,
Dedi: – ata, qulaq as,
Mən gedirəm Manasa
Yurdu eləyim xilas.
Yoxsa ki, qəhr edəcək
Buxaranı bu Manas.
Atası dedi: – olmaz,
Manas rəhimsiz insan.
Sənə gəlməsin asan
Çıxıb ata evindən
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Yad eldə gəlin olmaq.
Köçmənlərin içində
Çətindir baş çıxarmaq.
Təhqir edəndə onu
Bilmədin nədir sonu?
Köçmənlərin heç biri
Bağışlamaz təhqiri.
İnanmıram Manasa
Kiməsə qulaq asa.
Sən düşün bir dərindən,
Tərpənmə öz yerindən.
– Yox, ata, mən gedirəm
Yumağa günahımı.
Kimsə cürət eləyib
Kəsməsin qabağımı...
Xan qızı ağ yaylığı
Qaldıranda bu anlar
Karıxdılar Manasın
Yanındakı oğlanlar.
Bu qız sanki durmuşdu
Öz canının qəsdinə.
Qorxmadan keçib gəldi
Düz Manasın üstünə.
Onu görəndə Manas
Atından yerə düşdü.
Sarılıb xan qızına
Məhəbbətlə görüşdü.
Qız da onun boynuna
Doladı qollarını,
Bu andan başladılar
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Gələcək yollarını.
Döyüşlərdə nə qədər
Qalib gəlsə də bu ər,
Düşmənə qan uddurub
Qazansa da yüz zəfər
Yaşaya bilməmişdi
Belə xoşbəxt anları.
Məhəbbət ram edirmiş
Yenilməz insanları.
Tacik qızı Manasa
Dedi əfv et məni, xan.
Olacağam ömürlük
Sənə sadiq bir insan.
Guruldadı təbillər
Bütün Buxara boyu.
Sanirabiyqo ilə
Manasın oldu toyu,
Evləndilər cavanlar.
Heç də subay qalmadı
Almanbet də bu anlar.
O da Atemir xanın
Aldı kiçik qızını.
Görünür yazı yazan
Belə yazıb yazını...
Aradan ötdü illər,
Keçib getdi fəsillər.
Sanirabiyqo adı
Hamıya oldu ögey.
Xan arvadı olunca
Adı qaldı Kanıkey.
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Qırğızlar o zamandan
Sevdilər bu qadını.
Ona ünvanladılar
Ana, bacı adını!
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QOHUMU KÖZKAMANIN
MANASI ZƏHƏRLƏMƏSİ
Xanlar xanı Esen xan –
Manas adı gələndə
Qorxusundan əsən xan
Günlərin bir günündə
Hamıya etdi bəyan:
– Hər kim mənə gətirsə
Ər Manasın başını
Xəzinəmdən alacaq
Bir xurcun daş-qaşını...
...O zaman ki, Alooke
Qovaraq qırğızları
Torpağını almışdı,
Orozdu oğlu Üsen
Közkaman adı ilə
O torpaqda qalmışdı.
Qarışmışdı çinliyə –
Deyildi yalqız kimi.
Onu tanımırdılar
Çinlilər qırğız kimi.
Bu xəbərdən gözləri
Parladı ulduz kimi.
Sevinərək saxladı
Ürəyini buz kimi.
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Oğlu Kökçəgöz ilə
Hey ölçdülər, biçdilər,
Sonra bir yol seçdilər:
Yubanmadan gedək biz
Sarayına Manasın.
Elə dərdli danışaq
O, bizləri anlasın.
Görüb doğmalarını
Uşaq kimi ağlasın.
Bizim şəxsimizdə o,
Görsün silahdaşını.
Sonra da zəhərləyib
Kəsək onun başını
Gətirək Esen xana.
Esen xan bunu görcək
İkimizə bir xurcun
Qızıl-gümüş verəcək...
Əl atmamış bu fəndə
Dona girdi ac bəndə
Məktub yazdı Manasa
Tez göndərdi Talasa.
Yazdı ki, qərib eldə,
Düşmənin içindəyik.
Sizdən ayrı düşmüşük,
Neçə ildir Çindəyik,
Olmuşuq kölə burda.
Bilirəm, doğmaların
Qoymazsan ölə burda.
Eşidəndə qurmusan
Möhtəşəm, güclü xanlıq,
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Keçdi gözüm önündən
Yurdumda firavanlıq.
Xəyalımda vətənə
Sanki döndüm bir anlıq.
Sıxır bizi köləlik,
Salamat qal, hələlik...
Məktubu alan zaman
Təsir etdu Manasa.
Onu uşaqlarıyla
Dəvət etdi Talasa.
Gəlib çıxdı Közkaman
Elə bu dəm, bu zaman
Başladı yeni həyat –
Verdi ona Ər Manas
Qoyun-quzu, dəvə, at.
Közkaman ağlayaraq
Qarşısında ulusun
Yalvardı Tanrıya ki,
Ər Manası qorusun.
Elə ki, Közkamanın
Gözündən yaş ələndi
Həssas qəlbli Kanıkey
Nədənsə şübhələndi.
Beləliklə Közkaman
Gəzdi məqam, güddü an.
Manasın qırx çorusu
Harasa gedən zaman
Közkaman Ər Manası
Göz ilə qaş arası
Dəvət elədi çaya.
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Kökçəgözün əlində
Şərab gəldi ortaya.
Süzdü ondan badəyə
Xoş sözlər deyə-deyə:
– Doğma yurdumuzdayıq,
Burda doğmadır hamı.
Kiminsə ürəyində
Qalmayıb arzu-kamı.
Hərə bir yerdən gəlib,
Bizə verib yer Manas.
Hamını birləşdirib –
Min yaşasın Ər Manas!
Bu şərabı mən Çindən
Gətirdim sizdən ötrü.
İçəndə görəcəksiz,
Başqadır onun ətri...
Gülə-gülə şərabı
Manas çəkdi başına.
Bir azdan duman çökdü
Elə bil yaddaşına.
Beləcə bu halətdən
Manas düşdü taqətdən.
Düşündü ki, Közkaman
Manas yıxılan kimi
Ona verməyib aman
Qılıncını sıyırıb
Kəssin məğrur başını.
Aparıb Esen xana
Qoparsın daş-qaşını.
Buz kimi tər bürüdü
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Bu anlar Manas xanı.
Ona elə gəldi ki,
Tərk eləyir dünyanı.
Düşündü ki, Kanıkey,
Acıbəy, Bakay hanı?
Almanbet, Çubak harda?
Sereklə Sırqak harda?
Yoxa çıxıblar nədən?
Mən onları görmədən
Necə köçüm dünyadan?..
Ağayar adlı mehtər
Ot gətirib təzətər
Verəndə Ağqulaya
Yamanca diksindi o,
Kişnərtiyə, haraya.
Yerə ayaqlarını
Kişnəyib döyürdü at.
Mehtər düşündü: Manas
Yoxsa deyil salamat?
Tez qaçdı o, saraya,
Hamı çıxdı haraya.
Üz tutdu Kanıkeyə
Sözünü dedi kəsə:
– Manasa olub nəsə...
Kanıkey çatıb ora
Halsız gördü ərini.
Kökçəgöz boğazına
Dirəmiş xəncərini.
Kanıkey qılıncıyla
Kəsdi düşmən qolunu.
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Bir anda xalq bürüdü
Bu evin sağ-solunu.
Öldürüb bircə-bircə
Satqını, şərəfsizi
Dedilər ki, qalmasın
Yurdda onların izi.
Beləcə baş tutmadı
Közkamanın hiyləsi.
Özünü parçaladı
Qılıncının tiyəsi.
Kanıkeyin dəvası,
Əllərinin şəfası,
Gecə-gündüz duası
Sağaltdı Ər Manası.
Onun hünəri oldu
Bu igidin xilası.
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KÖKÖTÖY XANIN ÖLÜMÜ
Kökötöy – Daşkənd xanı
Gördü ki, tutmur canı
Düşdü yorğan-döşəyə.
Vaxt çatıb – ölür deyə
Xəbər göndərdi gəlsin
Qardaşı Bəymirzəyə.
Oğlu gəlib çıxmadı
Yumunca gözlərini.
Bəymirzəyə söylədi
Sonuncu sözlərini:
– Vaxtım çatıb, bilirəm,
Daha mən də ölürəm.
Bokmurun – tək varisim,
Yurda qalan son izim.
Amma cavandır hələ –
Kanışayın eşqinə
Məcnun tək düşüb çölə.
Çox qəlizdir bu həyat,
Sən ondan ol muğayat.
Demə ağlı, başı var,
Cəmi on beş yaşı var.
O, evə gələn kimi
Çatdır vəsiyyətimi,
Qoy bilsin niyyətimi.
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Mən gedəndə dünyadan
Ağlamasın bir adam
Ömür sürmüş qocanı
Səssiz-küysüz tapşırın
Torpağıma bu canı.
Dünyadan getməyimi
Bilməsinlər heç mənim.
Yoxsa ana yurduma
Hücum çəkər düşmənim.
Neskara məqam gəzir,
Sooronduk qan gəzir.
Qonurbəylə Coloy xan
Yasa gəlib yalandan
Qəsb edərlər Daşkəndi –
Dağılar vilayətin
Hər obası, hər kəndi.
Didərgin düşər qırğız,
Girov gedər gəlin, qız.
Qoy xəbəri olmasın
Ölməyimdən Manasın.
Qırğıza dövlət qurub
Böyük xanı Talasın.
O, gəlsə Karkıraya
Qan düşəcək araya.
Baxıb qəzəblənəcək
Qonura, Neskaraya.
Qardaş, unutma bunu:
Mən yaxşı tanıyıram
Qıpçaq xanı Urbunu,
Qazax xanı Kökçəni.
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Onlar unuda bilmir
Bil ki, olub-keçəni.
Əndican xanı Sançı,
Eştek oğlu Jamqırçı
Heç vaxt istəməyiblər
Bir olsun hakimiyyət.
Birləşib bir olmağa
Yoxdur onlarda niyyət.
Onlar sevmir Manası
Deyillər ondan razı.
Guya ələ keçirib
Qanla hakimiyyəti,
Onların torpağında
Qurub qırğız dövləti...
Heç mən də onlar üçün
Olmamışam mötəbər.
Qoyma ki, bu xanlara
Kimsə çatdırsın xəbər.
Ölmüşəm – bilməsinlər,
Yasıma gəlməsinlər..
Müdrik qoca Kökötöy
Deyib son sözlərini
Yumdu öz gözlərini.
Bokmurun gələn zaman
Dünyadan köçmüşdü xan.
Hönkür-hönkür ağladı,
Hey özünü danladı:
– Ata vəsiyyətini
Eşitmədi övladı,
Bilirəm ki, atamın
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Ruhu rahat olmadı.
Bəlkə bir sözü vardı
Ürəyində apardı?..
Dağılanda qohumlar,
Dost-tanışlar, yaxınlar
Bokmurunla üz-üzə
Gəlib durdu Bəymirzə.
Dedi oğul, görürəm
Çəkirsən çox əziyyət.
Bil ki, mənə deyilib
Sənə çatan vəsiyyət.
Atan dedi ki, məni
Dəfn etməyin xan kimi,
Tapşırın bu torpağa
Sadə bir insan kimi.
Səs-küy salıb kimsəni
Dəvət etməyin yasa.
Xəbər tutmasın xanlar,
Bildirməyin Manasa.
Ölməyimi bilməsin
Ətrafdakı düşmənlər –
Yurda hücum çəkərlər
Yadellilər, köçmənlər.
Mənim yas məclisimi
Sadə bir insan kimi
Səssizcə verin yola.
Qoymayın məndən ötrü
Kiminsə gözü dola.
Qılınc-qalxan qurşadım,
Kişi kimi yaşadım.
203

Adil Cəmil
Baxma ölüb gedirəm
Ölməyəcək xatirəm.
Mənim də izlərimi
Saxlayar bu yer, bu göy.
Kimlərinsə yadına
Düşər qoca Kökötöy...
Bəymirzə ərz elədi
Ata vəsiyyətini.
Dedi amma qanmadım
Mən onun niyyətini.
El bilir Kökötöyün
Varyəti löyün-löyün,
Səması əngin idi,
Hamıdan zəngin idi.
İndiyəcən bir adam
Görməyib ondan pislik.
Axı niyə eləsin
Atan belə xəsislik?
Bəlkə səni sınayır
Görsün varmı qəlbində
Mala-pula hərislik?
(Bu sözləri uydurmaq
Bəymirzənin hiyləsi.
İstədi o, neçə gün
Yeyib-içib, piylənsin.
Qonaqlarla bərabər
Yaxşı-yaxşı əylənsin.)
Bu sözlər Bokmurunun
Yaman batdı ağlına.
Düşündü Kökötöyün
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Yaraşarmı oğluna
Səs-səmirsiz mərasim,
Həm də kasıb ehsanı.
Axı onun atası
Olub Daşkəndin xanı.
Yox, gərək mən təcili
Atı sürüm Talasa.
Atamın dostu olub,
Bir gənəşim Manasa
Versin mənə məsləhət
Burda yoxdur qəbahət.
Yəhərləndi Maniker
Elə bil titrədi yer.
Bokmurun axşamüstü –
Yemək vaxtı, şam üstü
Gedib çıxdı Talasa.
Başına gələnləri
Ərz elədi Manasa.
Dostu üçün ağlayıb
Manas da batdı yasa.
Bokmurun danışdı ki,
Evdən uzaq olanda
Atam ölüb o anda.
Son nəfəsdə mən onun
Tutammadım əlindən.
Nə də vəsiyyətini
Eşitmədim dilindən.
O, yummamış gözünü
Bəymirzəyə söyləyib
Mənə çatan sözünü.
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Deyib ki, olsam da mən
Neçə il Daşkənd xanı
Sadə bir insan kimi
Oğlum versin ehsanı.
Gərək yox mərasimə,
Nə də böyük çadıra.
Hərbə-zorba olmasın,
Çıxmasınlar cıdıra...
Fikrə getdi Ər Manas:
Xana layiqmi bu yas?
Söylədi Bokmuruna:
– Mənə yaxşı qulaq as,
Atanın haqqı böyük,
Gərək çıxmayaq dönük.
Bil, mənim də yükümdür
Çiynindəki ağır yük.
Geniş bir yer seçərsən
Gedib mərasim üçün.
Yaşayırıq nə üçün,
Yaşayırıq kim üçün?
Onun xatirəsini
Gərək tutaq biz uca.
Mərasimə gələnlər
Ehsan yesin doyunca –
Hər kəsin yaddaşında
Qalsın illər boyunca.
Mən səndən az sevmirəm
Bil ki, Kökötöy xanı.
Yalnız özüm olacam
Mərasimin başqanı.
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Sənə düşən budur ki,
Dəvət et qonaqları.
Unutma yaxınları,
Unutma uzaqları.
Dost-tanış öz yerində,
Düşmənə də xəbər ver.
İndisə get hazırlaş,
Ürəyinə təpər ver.
Kim gəlməsə bu yasa
Yalvaracaq Manasa...
Bokmurun Ər Manasdan
Alan kimi təlimat
Elə bil qanad açdı
Yurda doğru kəhər at.
Sübh çağı, səhər-səhər
Göründü doğma şəhər.
Kimsə bilmədi onun
Gəldiyini Talasdan.
Məsləhət aldığını
Ər oğlu Ər Manasdan.
O, çağırdı Koşoyu
Öz yanına bir azdan.
Söylədi: – Koşoy baba,
Sən müdrik bir qocasan,
Yaxşı bilir el-oba.
Bilirsən ki, tək mənəm
Xan atamın varisi.
Ondan mənə qalıbdır
Naxır, sürü dənizi.
Əzəldən olmamışam
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Var-dövlətin hərisi.
İstəmirəm ölkədə
Adım qalsın kölgədə
Xəsisin biri kimi.
Atamı xatırlasın
Qoy hamı diri kimi –
Verim yaxşı bir ehsan
Gəlsin yüzlərlə insan.
Yoxsa nəyə gərəkdir
Daşıdığım bu ad-san?
Sən mənə məsləhət ver –
Harda seçək geniş yer,
Onun adına layiq
Keçsin il mərasimi.
Yəqin başa düşürsən
Mənim övlad hissimi.
Bu yeri harda seçək,
Yüz ölçərək bir biçək.
Ora sığışsın hamı –
Min nəfər qonaq gəlsə
Tutsun bu izdihamı.
Ətrafında buz bulaq,
Yanından bir çay axsın.
Bir təpənin üstündən
Hamı cıdıra baxsın.
Koşoy dedi: – Bokmurun,
Sözlərimə diqqət ver.
Unutma, Karkıradır
İstədiyin gözəl yer.
Bir yanda qarlı dağlar,
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Bir yanda çay, bulaqlar.
Yayda sərinləyəcək
Yasa gələn qonaqlar.
Üzü ağ, alnı açıq
Qurarıq yüz alaçıq
Gələn qonaqlar üçün,
Yaxın, uzaqlar üçün.
Karkıra – güllü yaylaq,
Məxməri düzləri var.
Hər qarış torpağında
Cənnətin izləri var.
Heç yerdə yox əvəzi
Belə gözəl məkanın.
Mərasim orda olsa
Ruhu sevinər xanın...
Razılaşıb Bokmurun
Düşündü niyə durum.
Verdi xalqa göstəriş:
– Hər adam görsün bir iş.
Min baş heyvan aparıb
Sabahdan yola çıxın.
Yerini nizamlayın
Orda yüz alaçığın.
Bu karvanın başında
Getsin ağı deyənlər.
Xan atamı ağlayıb
Dizlərinə döyənlər.
Desinlər bu yer, bu göy
Şahiddir ki, Kökötöy
Bizə adil xan olub,
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Xilaskar insan olub.
Desinlər kim olubdur,
Necə zəngin olubdur
Mərhəmətli xan atam.
Əliboş qayıtmayıb
Yardımına can atan.
Desinlər Ər Manasa
Necə silahdaş olub.
Onların qabağında
Düşmənlər çaş-baş olub...
...Karvan yola çıxandan
Düz qırx beş gün ötüşdü.
Əzabla yol gələnlər
Karkıraya yetişdi.
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MANASIN KARKIRAYA GƏLİŞİ
Aradan zaman keçdi,
İl yox, sanki an keçdi.
Karkıra yaylağında
Fəslin isti çağında
Yığışmışdı qonaqlar,
Yaxınlar, həm uzaqlar
Yasına Kökötöyün –
Yeməklər löyün-löyün.
Min nəfərlik alaçıq
Qurulmuşdu yaylaqda.
Çağrılan bir nəfər də
Qalmamışdı qıraqda.
Düşmənlər də gələndə
Xanın bu ehsanına
Bir üşütmə düşmüşdü
Bokmurunun canına.
Görüncə Neskaranı
Qorxdu ki, təzələsin
İndi köhnə yaranı.
Görüncə Qonurbəyi
Sanki kəsildi heyi.
Bədheybət Coloy isə
Ölçüb-biçirdi nəsə.
Düşmənlərin gözündə
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Parlayırdı bəd niyyət.
Qırğızlar duyurdu ki,
Çətinləşir vəziyyət.
Yeməmiş Kökötöyün
Onlar ehsan aşını
Çinli, kalmık tökəcək
Qırğızın göz yaşını.
Bokmurun da bu anlar
İtirmişdi başını.
Elə bil gözləyirdi
Düşmənin savaşını.
Dağ başından qəfildən
“Manas!” deyən səs gəldi.
Elə bil ürəklərə
Bir sərin nəfəs gəldi.
Yenilməz dəstəsiylə,
Dəstənin gur səsiylə
Gəlib çıxdı Ər Manas.
Toy-bayrama çevrildi
Kökötöyə indi yas.
Qırğızlar qarşıladı
Manası ehtiramla.
Önündə baş əydilər
Məhəbbətlə, inamla.
Manası qucaqladı
Qoca Koşoy ağladı:
– Yaxşı vaxtında gəldin,
Sənsən xalqın dayağı.
Coloy gəlib məclisə
Qəlbində köhnə dağı.
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Görəsən Neskaranı –
Dünəndən çalışır ki,
Qarışdırsın aranı.
Nə söyləyim, daha nə?
Qonur da savaş üçün
Axtarır bir bəhanə.
Bokmuruna Neskara
Deyir ki, ver atını –
Gözü düşüb tülpara.
Sən gəlincə olmuşdu
Yaman qanımız qara...
Bu əsnada Urbu xan
Gəlib girdi araya,
Dedi versin Bokmurun
Atını Neskaraya –
Qonağa bəxşiş olsun,
Sülh üçün bir iş olsun.
Yoxsa, qardaşım Manas,
Davaya dönər bu yas.
Tökülər xalqın qanı
Yuyar bu Karkıranı...
Qəzəbləndi Ər Manas
Dedi Urbu, qulaq as.
Bələd deyilsən mənə?
Əyilmişəm düşmənə?
Vermərəm Neskaraya
Bokmurunun atını.
Qarşımda öyünməsin,
Qıraram qanadını.
Qəbirdən çıxardaram
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Onun əbəcdadını.
Yer üzündən silərəm
Neskaranın adını.
Boğular öz qanında,
O, bilər öz dadını...
Manas oldu Urbunun
Sanki ittihamçısı.
Dəydi xanın üzünə
Ər Manasın qamçısı.
Urbunun qanı axdı,
Hamı onlara baxdı.
Koşoy gəldi bu vaxtı.
Qışqırdı ki, dayanın!
Yatmısızsa oyanın!
Nə üçün bu qan axır?
Düşmən deyilsiz axı!
Özünü topla, Manas,
Səbr elə, tabla, Manas.
Görürəm ki, şan-şöhrət
Güclü bir hakimiyyət
Səni dəyişib yaman,
Aman, bundan əlaman!
Biləsən ki, sən bunu
Nahaq vurdun Urbunu.
O, sənin qan qardaşın,
Döyüşdə silahdaşın.
Xalqın gözü önündə
Təhqir elədin xanı –
Sənə sadiq insanı.
Yersiz qamçı kar aşmaz,
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Bunlar sənə yaraşmaz.
Yaraşmaz ad-sanına,
Qırğızların xanına...
Manas dedi: Koşoy xan,
Sən ki, müdrik bir insan,
Manas oğlun yaşında.
Əsl ağsaqqal kimi
Baş əyirəm qarşında.
Mən görmüşəm savaşda,
Ya da başqa bir işdə
Hamını heyran qoyub
Səndə olan səriştə.
Ancaq qulaq as mənə –
Manas doğulmayıb ki,
Təslim olsun düşmənə!
Koşoy dedi lüzum yox
Bu hikkəyə, bu hirsə.
Elə bu dəm hardansa
Peyda oldu Bəymirzə.
Üz-gözü qan içində,
Əyin-baş yaman gündə
Ərz elədi Manasa:
– Gör kimlər gəlib yasa.
Coloy hücum elədi
Qırğızın yurtasına.
Beləmi gəlib onlar
Kökötöyün yasına?
Bizi döyüb-söydülər
Alçaltdılar, əydilər.
Qırğıza göstərdilər
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Çinli cəsarətini.
Yığışdırıb getdilər
Sonra ehsan ətini.
Bokmurun, hanı gücün,
Bu yasmı atan üçün?..
Manas dedi: – xan Urbu,
Bax, mən deyən budur, bu.
İndi gördün düşməni?
Alçaldır səni, məni.
Güzəştə getsən əgər
Səni kəfənə bükər...
Sonra Manas bağırdı,
Almanbeti çağırdı.
Soruşdu Çubak hanı,
Görmürəm, Sırqak hanı?
Guruldasın təbillər,
Təmizlənsin zibillər
Qırğızın yurd yerindən.
Yasa gələn qonaqlar
Nəfəs alsın dərindən.
Bakay dedi Manasa:
– Onlar da gəlib yasa.
Nəyə lazım qan düşsün.
Çalışaq ki, mərasim
Qan-qadasız ötüşsün.
Xalq bezibdir savaşdan,
Hamı durub obaşdan
Gedir əkin-biçinə –
Çörək çıxarır daşdan
Gətirir uşağına
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Bokmurun
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Şükr edir bu çağına.
Çoxaldıqca sevinir
Sürüsü, mal-heyvanı.
Belə sakit bir həyat
İllərdən bəri hanı?
Sən yetirdin bu xalqa
Bu şərəfi, bu şanı.
İndi bunu qorumaq
Sənin də öz borcundur.
Müharibə başlasa
Bil ki, sənin suçundur.
Öldürsək qonaqları
Üstümüzə Çin gələr.
Unutma, yurdumuza
Yenə ağır gün gələr.
Səndən ricam budur ki,
Yol vermə bu xətaya.
Yoxsa köçüb gedərik
Biz yenidən Altaya.
Onlarla danışmağa
Adamları göndərək.
Qana həris düşməni
Məramından döndərək.
Səbr eləyək bu anlar,
Elimizdə misal var:
“Düşmən səni daş ilə,
Sən düşməni aş ilə”.
Onlara qonaq kimi
Təzim edək baş ilə.
Saymasalar bizləri
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Saydıraq savaş ilə.
Manas dedi: – mən razı,
Yoxdur bir etirazım.
Dostum Bakay, onda qoy
Qarşımda üzr istəsin
Neskara, Qonur, Coloy!..
Belə çətin məqamda
Məsləhət verdi Koşoy:
– Çox da qızışma, Manas,
Bir bizə də qulaq as.
Qana qaçma, səbir et,
Qoy getsinlər görüşə
Bakay, Çubak, Almanbet.
Əliboş getməsinlər
Bu görüşə hər halda.
Qonağa hörmət olub
Bizim eldə, mahalda.
Hədiyyəmiz qoy olsun
Ağ papaq, göy əlbisə.
Qonaqsevər xalq kimi
Düşmənlər baxsın bizə...
Manasın elçiləri
Getdilər minib ata.
Düşmənlər görən kimi
Keçdilər zarafata.
Söylədi ki, Neskara
Bilirik, gəlib Manas.
Uzaq yollar yormuşuq,
Bizsiz keşərmi bu yas?
Gərək elə yad edək
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Xanın xatirəsini
Səs-küyümüz bürüsün
Bütün yer kürəsini.
Sağ yanımda Qonurbəy,
Sol yanımda Ər Coloy.
Kimin varsa cürəti
Yarışmağa çıxsın qoy.
Dərə-təpə adlayıb
Gəldik mükafat üçün.
Gücümüzü sınayaq
Dəvə üçün, at üçün.
Gələndə özümüzlə
Oxçu da gətirmişik.
Quşu gözündən vuran
Ovçu da gətirmişik.
Eyləmirəm zarafat –
Ortada var mükafat
Allahım olsun dayaq –
Yarışda uduzmayaq...
Bir də ki, deyim sizə
Ləkədir şənimizə –
Əsgərlərim ac olub,
Yurtalara soxulub.
Onlara verdim cəza,
Dedim gəlmisiz yasa.
Bu sizə yaraşarmı,
Adam belə çaşarmı?
Neyləsin ki, Neskara
Yanınızda üz qara.
Mən həyatda bilirəm
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Hər şeyin öz yerini.
Manasa verəcəyəm
Atlarımdan birini –
Bitsin bu kin, küdurət,
Barış olsun nəhayət.
Biləndə ki, Ər Manas
Aparacaq məclisi
İnanın ki, ürəkdən
Sevindirdi bu bizi...
Almanbet, Sırqak, Bakay
Neskaraya verdi pay
Altunlu əlbisəni,
Dedilər ki, geyinsən
Gözəl göstərər səni.
Beləcə çinli, qırğız
Barış yolu tutdular,
Əski düşmənçiliyi
Bir anda unutdular.
Güləşdi pəhləvanlar,
At səyirtdi cavanlar,
Uduzdular, uddular.
Yayıldı hər tərəfə
Bu ehsanın sorağı.
Yeyib-içib, əyləndi
Bokmurunun qonağı.
Sevincindən xan oğlu
Gözlərindən yaş tökdü.
Təzim edib Manasa
Qarşısında diz çökdü.
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MANASLA QONURBƏYIN
TƏKBƏTƏK DÖYÜŞÜ
Karkıra yaylasında
Kökötöyün yasında
Güləşdi pəhləvanlar,
Qurşaq tutdu cavanlar.
Yıxılan, yıxan oldu,
Cıdıra çıxan oldu.
Qalib gələn hər kəsi
Gözlədi hədiyyəsi.
Neçə igid neçə at
Ala bildi mükafat.
Yarışın son günündə
Ərənlərin önündə
Qonurbəy etdi elan:
– Çıxsın mənlə döyüşə
Varsa cürəti olan.
Amma gərək xan olsun,
Mənə tay insan olsun.
Mən şöhrətli bir ərəm,
Hər kəslə döyüşmərəm...
Budur sözün qısası,
Var yarışın qaydası –
İgid basılsa əgər
Verməlidir atını,
Qalib gələn bu yolla
Alsın mükafatını...
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Qonurbəyin məramı
İstəyi, arzu-kamı
Ağqulanı almaqdı,
Manası öz atından
Vurub yerə salmaqdı.
Almanbet dedi: – Manas,
Qardaşına qulaq as.
Sən qoşulma bu işə,
Qonurbəylə mən özüm
Girəcəyəm döyüşə.
İndi növbə mənimdir,
O, mənim düşmənimdir.
Manas dedi tələsmə,
Belə kükrəyib, əsmə.
Çıxmasam bu döyüşə
Düşərəm dilə-dişə.
Rüsvay olar xan adım,
Mən belə yaşamadım...
Amma heyif olsun çox
Altımda Ağqulam yox.
O, mənim silahdaşım,
Onsuz ağrıyar başım.
Aləm bilir, el bilir
O, insan tək dil bilir.
Başqa atla gəlmişəm,
Ver mənə öz atını.
Bu lovğa çin quşunun
Sındırım qanadını,
Mükafat gözləyir o,
Alsın mükafatını...
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Sənin atın Sarala
Qoymaz qanım qarala.
Ağqulama təndi o,
Mənə gərək indi o...
Atdan düşüb Almanbet
Dedi: – Manas, minib get.
Uğur gətirsin bu at,
Sənin olsun mükafat...
Eşidildi bir azdan
Kanıkeyin duası:
– İlahi, özün qoru
Ər oğlu Ər Manası...
Döyüşçülər geyindi
Nizəbatmaz libası.
Manasa xeyir-dua
Verdi Bakay babası.
Bu yarış başlayandan
Ər Koşoy hakim idi.
O qoyduğu qaydaya
Baş əyməyən kim idi?
Manas dedi Koşoya:
– Qonur qonaqdır bizə.
Hücum etsəm birinci
Yaraşmaz şənimizə.
Birinci o başlasın –
Gəlsin üstə Manasın.
Döyüş başladı bu an
Hücum etdi Qonur xan.
Əlində nizə, qalxan.
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İstədi vurub salsın
Manasın qalxanını,
Qoruna bilməsin o,
Alsın onun canını.
Manasın qüdrətiylə
Təhlükəli an keçdi.
Qonurbəyin nizəsi
Qəhrəmandan yan keçdi.
Çocuqkən alışmışdı
Manas savaşa, hərbə.
Yıxdı yerə Qonuru
Vurduğu güclü zərbə –
O, sərildi torpağa
Durammadı ayağa.
Manas tez yaxınlaşdı
Qonurbəyin atına
Yaxşı bir sığal çəkdi
Halal mükafatına.
Qonurun yalvarışı
Qalxdı göyün qatına:
– Hamı bir daha gördü
Manas ər oğlu ərdi.
Amma ki, yalvarıram
Alma məndən atımı
Qırma Alqara kimi
Qolumu, qanadımı.
Daha yerə qoyuram
Mənasız inadımı.
İstərsən kəs başımı,
Qaytar silahdaşımı...
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Qonurun yalvarışı,
Axıtdığı göz yaşı
Manasın ürəyinə
Gətirdi sülh, barışı.
Alqaranı qaytarıb
Bağladı bu yarışı.
Almanbet gəldi dilə:
– Manas, nə etdin belə?
Özün yaxşı bilirsən
Düşməndir Qonur bizə.
Haçansa bu at ilə
Gələcək üstümüzə.
Nahaq verdin sən atı –
Aldığın mükafatı.
Gəlib öz ayağıyla
Tülkü düşdü tələyə.
Vallahi mat qalmışam
Səndəki bu ürəyə.
Alaydın Alqaranı
Sağaldaydın yaramı.
Neçə ki, sağdır Qonur
Damarda qanım donur.
Dostum, başa düş məni,
O, qırğızın düşməni.
Sən unutqan bir ərsən,
Vaxt gələndə bilərsən...
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QIRĞIZ XANLARININ TOPLANTISI
Baharın ilk çağında
Alayın qucağında
Gəlib yaxın, uzaqdan
Söhbət etdi altı xan.
Gəlin indi söz açaq
Nə deyirdi Muzburçaq,
Əndicanlı Sancıbəy,
Ələmanlı Ər-Töştük.
Qazax xanı Ər Kökçə,
Ağ saqqallı Urbu xan
Eşteklərdən Jamqırçı.
Pıçıltıyla danışdı
Xanlar öz arasında.
Dedilər alçaldıq biz
Kökötöyün yasında.
Bizlərə yer yox imiş
Manasın dünyasında.
Dedilər ki, o, bizi
Elə bil görməyirdi.
Yekələnib üstəlik
Xətrimizə dəyirdi.
O, bizi xan saymayıb
Sındırırdı, əyirdi.
Dedilər ki, o, yasda
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Bizə də söz vermədi.
Elə bil ki, gözləri
Bu xanları görmədi.
O adamın canında
Müştəbehlik var idi.
Bütün qırğız xalqına
Sanki hökmdar idi.
Kimsəni görməyirdi
Almanbetdən savayı.
Biz birləşsək Manasa
Zəhmətimiz havayı.
Dedilər Almanbetə
Nə çəkir ki, Manası?
Nə olsun ki, qırğızdır
Bu satqının anası.
Yoxdur eli, ulusu
O, Çinin bir casusu.
Dedilər ki, Urbu xan,
Nəhayət ki, bunu qan –
Kişilikdir qana qan.
Manasın davranışı
Nə tez çıxdı yadından?
O, səni təhqir etdi,
Alçaldıb həqir etdi.
Dəydi sənin üzünə
Onun polad qamçısı.
Manas olmuşdu sanki
Xanın ittihamçısı.
Bəs şərəf, bəs ləyaqət?!
Birləşsək biz Manası
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Yıxa bilərik, əlbət.
Yoxsa ki, getsə belə
Ona olarıq kölə...
Söylədi ki, xan Urbu
Mənim işim deyil bu.
Bu yaşda çatmaz gücüm
Can atım taxt-tac üçün...
O, bunu deyən zaman
Qəzəbləndi Kökçə xan:
– Beləmi qoruyursan
Sən öz xan şərəfini?
Yoxsa ki, saxlayırsan
Manasın tərəfini?
Nə tez çıxdı yadından
Üzünə dəyən qamçı?
Manas hörmət qoymadı
Bizlərə bircə damcı.
Hazır idik bax, o an
Üzülüşək Manasdan.
Qoymadı qoca Koşoy
Ayrı düşsün eyni soy.
Ağsaqqalın sözüylə
Bağışladıq Manası.
Ancaq sonra gördük ki,
Yoxmuş bunun mənası.
Görürəm ki, Urbu xan,
Titrəyirsən qorxudan.
Onda niyə gəlmisən?
Cavab ver, heykəlmisən?
Düşünüb dərin-dərin,
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Boylanıb sola, sağa
Urbu dedi razıyam
Mən sizə qoşulmağa.
Ağa olan xanlara
Manasmı olsun ağa?
Xatırladı yenə də
Yasda olub-keçəni.
And içib şərəfinə
Əmin etdi Kökçəni.
Danışaraq bu ara
Xanlar gəldi qərara:
– Biz Manası Alaya
Gəlin qonaq çağıraq.
Elə süfrə başında
Xəmirini yoğuraq.
Verib kürək-kürəyə
Onun qırx çorosunu
Alaq mühasirəyə.
Atlarını götürək,
İlim-ilim itirək.
Deyək taxtı tərk elə
Bu söhbəti bitirək.
Manas təslim olmasa
Bizi vecə almasa
Salaq onu zindana,
Tərpənməsin heç yana.
Əsir götürək o dəm
Kanıkey arvadını.
El içində itirsin
Şərəfli xan adını.
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Sonra da biz toplayıb
Millətə edək bəyan:
– Dəyişdi hakimiyyət,
Daha yoxdur Manas xan.
Sizə hakim olacaq
Altı xan altı boydan...
Xanlar ölçüb-biçdilər,
Söhbət gizli qalmaqçün
Tanrıya and içdilər.
Dedilər ki, Manasa
Məktub yazıb göndərək –
Elçi getsin Talasa.
Manas bizim dəvətlə
Qonaq gəlsin Alaya.
O əyilməz başını
Salsın burda bəlaya.
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MANASIN YANINA ELÇİLƏRİN GƏLİŞİ
Deyilən gün yetişdi,
Bir sabah yola düşdü
Altı elçi Talasa –
Altı xanın sözünü
Çatdırsınlar Manasa.
Bir şirin zümzüməylə
Axırdı Talas çayı.
Onun sağ sahilində
Manasın ağ sarayı.
Sarayın dörd yanında
Keşikçilər alayı.
Bu qalaya girməkçün
Cəhd etməyin havayı.
Başqa çarə qalmayır
Gözləməkdən savayı.
Altı saat gözlədi
Bu gələn altı elçi.
Qəfil gördü onları
Uzaqdan bir keşikçi.
Yaxınlaşıb soruşdu:
– Kimsiniz, nəçisiniz?
Yoxsa ki, elçisiniz?
Biləndə elçiləri
Göndəribdi altı xan
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Manasa verdi xəbər
O keşikçi həmin an.
Manas buna sevindi
Nə söylədi gör indi:
– Bir az öncə eşitdim
Mən bunu camaatdan.
Sən demə bu altı xan
İş görür altdan-altdan.
Məqsədləri budur ki,
Salsınlar məni taxtdan.
Hakimiyyət naminə
Tökülsün qardaş qanı.
Buna imkan verərmi
Ər Manas – xanlar xanı!
Sonra əmr etdi Manas
Müntəzir keşikçiyə:
– Gedin yaxşı hədiyyə
Verin hər bir elçiyə.
Qoymayın ki, onları
Zərrə qədər inciyə.
Elimizdə adət var,
Elçilərə hörmət var.
Qoy onların hər biri
Xanlıqla olsun tanış.
Batsın beyinlərinə
O xam xəyal, aldanış.
Görsünlər ki, Manasın
Qüdrəti nə, gücü nə.
Ağılsız altı xanı
Manas almaz vecinə.
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Sonra da siz onları
Gətirin hüzuruma.
Bir ehtiyac görürəm
Mən sorğuya, soruma.
Bir azdan elçiləri
Gətirdi keşikçilər.
Təzim edib Manasa
Baş əydilər elçilər.
Manas dedi: – altı xan
Qan tökməyə qaynayır.
Xəbərləri varmı ki,
Onlar odla oynayır?!
Manas elçilər verən
Məktubu oxuyanda
Səsli-küylü saraya
Sükut çökdü bir anda.
Alaya qonaq getmək
Aydın idi Manasa.
Odur ki, verdi qərar
Xanlar gəlsin Talasa.
Manasın əmri ilə
Elçilər sahib oldu
Zər yaxalı libasa.
Yüyrək at da aldılar
Yolu etsinlər qısa.
Baxmayıb sərt havaya
Günləri saya-saya
Gəlib çıxdı elçilər
Başı qarlı Alaya.
Üz tutdular xanların
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Yığışdığı saraya.
Oxudular Manasın
Göndərdiyi naməni:
“Mən – Manas, xanlar xanı
Hamı tanıyır məni.
Siz yaşayan torpaqdan
Mən qovmuşam düşməni.
Mən qılınca sarıldım
Olanda bir acınız.
Qılıncım sayəsində
Qalıb təxtü tacınız.
Unutmayın, Manasdır
Xanlar xanı – başçınız.
Qırx günə ordunuzla
Durub gəlin Talasa.
Bilin ki, kim gəlməsə
Batacaqdır o, yasa.”
Susan xanlar ağzına
Elə bil ki, su aldı.
Bu məqamda nə etmək
Bir cavabsız sualdı.
Dilə gəlib nəhayət
Belə dedi Ərtöşdük:
– Dostlar, güman edirəm
Manası başa düşdük.
O, bizim məşvərətdən
Yəqin xəbərdar imiş.
Qurduğumuz tələdən
Məlumatı var imiş.
İndi bizi çağırır
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Bilirsiniz o, nəyə?
Xanımız hazırlaşır
Yeni müharibəyə.
Getməliyik Talasa,
Əmr edir xanlar xanı.
Əleyhinə getməyə
Bizdə cəsarət hanı?!
Mən bələdəm Manasa
Biz getməsək Talasa
Çətin bizi əfv edər.
İnanın ki, bir gündə
Hamımızı məhv edər.
Olsa da xan adımız
Yox imiş urvatımız,
Deyilik özbaşına.
Talasa getmək üçün
Xəbər verək qoşuna...
...Qırx günün tamamında
Orduları yanında
Altı boydan altı xan
Yol gələrək Alaydan
Yetişdilər Talasa.
“Əmrinə müntəzirik!”
Ərz etdilər Manasa.
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ÇİNƏ BÖYÜK YÜRÜŞ
Qırx birinci gün səhər
Ağqulaya qoyuldu
Zər naxışlı bir yəhər.
Manasın qol-qanadı
Döyüşlərdə bu kəhər.
Minib döyüş atını
Geydi polad libası.
Guruldayan təbillər
Qarşıladı Manası.
“Manas! Manas!” qışqıran
Səs bürüdü Talası.
Xanlar xanı əmr etdi
Yanındakı çoroya:
– Gedin o altı xanı
Tez gətirin buraya!..
Altı xan varid oldu
Manasın hüzuruna.
Manas durdu onlarla
Sanki burun-buruna:
– Danışıb gizli-gizli,
İş görüb altdan-altdan
Yıxmaq istəyirdiniz
Ər Manası siz taxtdan?
Ayıra bilməyirsiz
Doğmanı hələ yaddan.
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Qismətim belədirsə
Nə gözləyim həyatdan?!
Altı boydan altı xan,
Görürəm peşmansınız.
Düşmən Çində qalıbdır,
Siz mənə düşmənsiniz.
Yoxsa ki, unutmusuz
Kökötöyün yasını?
Başına dar edəcəm
Çinlinin dünyasını!
Coloy, Qonur gəlmişdi
Dağıtmağa o yası.
Qoymadım alovlana
O yasda qan davası.
Olsun ki, xəbəriniz,
Bilsin ki, hər biriniz
Düşmənlər hazırlaşır
Üstümüzə gəlməyə.
Kimsə hazır deyilsə
Yurd uğrunda ölməyə
Üzəcəkdir başını
Bilsin mənim qılıncım.
İtlərə atacağam
Doğrayıb xıncım-xıncım.
Gərək qırğız göstərsin
İndi cəsarətini.
Qorusun millətini,
Qorusun dövlətini,
Azad məmləkətini.
Elə hesab edin ki,
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Düşmən yatıb, biz oyaq.
Qəfil keçək hücuma
Düşməni qabaqlayaq.
Hamımız eyni soydan –
Düşünün bir anlığa.
Düşmənin gücü çatmaz
Bir olan xaqanlığa.
Fürsət versək çinliyə –
Neskaratək kinliyə,
Qonur tək şərəfsizə
Yurd-yuvanı qorumaq
Çətin olacaq bizə.
Kimin var vuran əli
İndi çıxsın irəli.
Biz vətən əsgəriyik,
Qarşıda qanlı savaş.
Yolumuzdan saxlamaz
Bizləri qorxu, təlaş.
Kimsə qorxub fərari
Adını daşıyarsa
Yurda ləkə gətirər
O adam yaşayarsa...
...Hamı sanki bu anlar
Ağzına almışdı su.
Bir başqa qorxu imiş
Sən demə can qorxusu.
Xain xanlar baş əyib
Təzim etdi Manasa.
Rica etdilər Manas
Onlara qulaq asa.
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Dedilər ki, bahadır,
Biz əmrinə müntəzir.
Birləşən bir orduya
Gücü çatan nə gəzir?!
Zəfərlər yetirəcək
Bizə şanlı ordumuz.
Qəsbkar işğalından
Qurtulacaq yurdumuz.
Biz hazırıq yoğuraq
Düşmənin xəmirini.
Apar bizi döyüşə,
Gözləyirik əmrini!
Bizim bu ana vətən
Hamımızın anası...
Xanların bu qeyrəti
Sevindirdi Manası.
Qaldı onlardan razı.
Qəlbindən keçənləri
Bəyan etdi xalqına:
– Gərək belə məqamda
Qılınc girməsin qına.
Mənim doğma millətim,
Çox görmüsən zilləti.
Yurdundan qovulmusan,
Düşmən dəyirmanında
Buğdatək ovulmusan.
Tufanların ağzında
Yüz yerə sovrulmusan.
Qaçqın, köçkün olmusan,
Bəzən heç kim olmusan.
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Ər oğullar gücünə
Dönmüşük yurd yerinə.
Bu yolda ölənlərin
Borcluyuq hər birinə.
Sözüm budur qısası
Düşmən hazırlaşır ki,
Alsın köhnə qisası.
Qırğızın qənimidir
Qonurbəylə Neskara.
Yağmalansa yurdumuz
Qalacaqdır üz qara.
Hər anımız dəyərli,
Unutmayaq bu anı.
Çinə hücum etməyin
Yetişibdi zamanı.
Qəfil keçib hücuma
Düşməni qabaqlayaq.
Bizə qanlı savaşda
Göy Tanrı olsun dayaq!
Soruşuram mən sizdən
Nə keçir fikrinizdən?
Bəlkə haqlı deyiləm,
Sizə bağlı deyiləm?
Danışın, bir söz deyin,
Nə desəniz düz deyin...
Hərə bir söz danışdı,
Səslər səsə qarışdı.
Biri dedi bu savaş
Əslində aldanışdı.
Haçandır yurdumuzda
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Axı sülhdü, barışdı.
Çinə hücum eləmək
Düşünürük yanlışdı...
Biri dedi getməyək,
Çinlə dava etməyək.
Qalib gələn deyilik
İnanın bu davada.
Çinə əsir düşüncə
Ölək doğma yuvada...
Biri dedi: – qardaşlar,
Tanımırıq biz Çini.
Nə vaxt gedib görmüşük
Bu ölkənin içini?
Qarşımızda keçilməz
Qüdrətli Çin səddi var.
Bu sərhədi aşmağa
Deyin, kimin həddi var?!
Çinə yürüş etməyə
Razı olmadı hamı.
Almanbetin sözləri
Susdurdu izdihamı:
– İnanın, qarış-qarış
Tanıyıram o Çini.
Niyə unudursunuz
Mənimtək bələdçini?
Qonurbəylə Neskara
Dirənəndə divara
Ordusunu götürüb
Üz tutacaq ucqara.
Onların hər ikisi
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Çinin qorxaq tulası.
Qurban da kəsəcəklər
Manasdan qurtulası.
Yaxşı bələdəm Çinə,
Bu ölkənin içinə.
Deyim sizə nəyi bol –
Qızılı, ipəyi bol,
Tarlasında çayı var,
Hər nemətdən payı var,
Ruzilidir torpağı
Ataq ona qarmağı
Düşmən düşsün tilova,
Çin bürünsün alova.
Qayıdarıq zəfərlə
Əgər çıxsaq bu ova.
Bir də ki, at minməyi
Bacarmır çinli kişi.
Onların döyüşməklə
O qədər də yox işi.
Qarşısında görəndə
Bizimtək süvarini
Vallah qoyub qaçacaq
Hər biri öz varını.
Millət qalanda başsız
Qan tökmədən, savaşsız
Bizə təslim olacaq.
Çin boyda bir ölkənin
Ordusu yox nizami.
Döyüşdə əsgərlərin
Yox hərbi intizamı.
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Qonurun, Neskaranın
Varsa da öz dəstəsi
Əgər keçsək hücuma
Batar onların səsi...
Almanbetin sözləri
Sanki uçdu havaya.
Hərə bir şübhə ilə
Baxırdı bu davaya.
Bu məqamda, bu anda
Susurdu altı xan da.
Durub, gözləyib bir az
Qərara gəldi Manas
Kimlər gedəcək Çinə –
Bələd olsun gücünə.
Dedi: – kimlər mənimlə
Gedəcək, qoy söyləsin.
Qorxan dönsün evinə,
Meydanı tərk eyləsin!..
Bu sözləri eşidən
Orduya nəfəs gəldi,
Ordan-burdan səs gəldi:
– Nə işimiz var Çində
Yad ölkənin içində?!
– Məzar olar Çin bizə,
Qayıdaq evimizə.
– Manas bilir qədrini
Doğma elin, ulusun.
Azadlıq verdi bizə,
Tanrı onu qorusun!
...Manasın güvəndiyi
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Qoşuna bax, qoşuna.
Sıranı tərk edirdi
Əsgərlər özbaşına.
Bu mənzərə Manasın
Heç gəlmədi xoşuna.
Dedi bir an dayanın,
Yatmısızsa oyanın.
Hara qaçırsınız siz,
Anlamıram heç kimi.
Nə tez unutdunuz siz
Millət, vətən eşqini?
Yurddamı qarşılayaq
Hücuma keçən Çini?
Bir zamanlar Vətənçün
Atılmışıq savaşa.
Qəsbkarı qovunca
Başımız dəyib daşa.
İndi niyə qorxursuz,
Səbəb varmı təlaşa?
Hara çıxıb gedirsiz?
Bilməzdim sizi belə.
İstəyirsiz çinliyə
Təzədən olaq kölə?
Yaddan çıxdı Karkıra?
Qonurbəylə Neskara?
Kökötöyün yasını
Pozmağa gəlmişdilər.
Qırğıza təzə qəbir
Qazmağa gəlmişdilər.
Mən qoymadım qan düşə,
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Ötüşdü bu əndişə...
...Manasın sözlərindən
Sanki ayıldı hamı.
Elə bil ki, sel gəlib
Döndərdi izdihamı.
Əsgərlər alqışladı
Ər Manası ucadan.
Dedilər yurd uğrunda
Borcumuzdur qana qan.
Gözlədilər həvəslə
Gələ səhər, aça dan.
Göyə qalxdı sübh çağı
Qırğızın al bayrağı.
Təbillər guruldadı...
(Başqadır ruhun dadı.)
Elə bil ki, əsgərlər
Heç bayaqkı deyildi.
Qılıncını qaldırıb
Hamı “Manas!” deyirdi.
Çinə yürüş etməyə
Hazır idi ərənlər.
İnan ki, qaçardılar
Bu ordunu görənlər...
Səsi gəldi Manasın:
– Əsgərlər, qulaq asın!
İndi çıxırıq yola.
Alnımıza yazılıb
Nə olmaya, nə ola.
Bilirsiniz Kakançin
Özü boyda bir qala.
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Tanrının qismətidir
Kim qayıda, kim qala.
Amma yurda borcumuz
Canımızdan əzizdir.
Ölsək də bilərik ki,
Vicdanımız təmizdir.
Qoy düşməndən qurtulsun
Mənim yurdum, ulusum.
Bizimlədir Tenqri –
Tanrı Türkü qorusun!
Sıralanmış əsgərlər
Keçdilər hərəkətə.
Beləcə üz tutdular
Çin adlı məmləkətə.
Manas öndə gedirdi,
Qoşun idi arxası.
Dəydi onun gözünə
Kanıkeyin yurtası.
“Dayan!” dedi orduya,
İstədi Kanıkeydən
O, alsın xeyir-dua.
Dayanmışdı Kanıkey
Yurtanın qabağında.
Yaxınlaşdı Manasa
Dualar dodağında:
– Yolunuz açıq olsun!
Gedin, salamat gəlin!
Bayrağınız enməsin,
Doğma yurda şad gəlin!
Sən gəlincə bil, Manas,
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Mən bu eldə yad gəlin...
Bu sözlərdən yuxaldı
Sərt sifətli bahadır.
Söz var dəyməz quruşa,
Söz var ləldən bahadır.
Almanbet də bu zaman
Fikrə dalmışdı yaman.
Düşüb atın belindən
Görüşərək öpdü o,
Kanıkeyin əlindən.
Dedi yengə, dua et,
Biz eşidək dilindən.
Kanıkey Almanbeti
Çəkərək bir tərəfə
Dedi qoyma Manası
Düşmən alsın hədəfə.
O, sənə çox güvənir,
Sən ona ürək qızdır.
Bu boyda məmləkətdə
Manas təkdir, yalqızdır.
Elə mən də yalqızam –
“Ana” deyən balam yox.
Manasın yurd yerində
Varis kimi qalan yox.
Bir övlad bəxş etmədi
Ona bu üç övrəti.
Bilməm kimə qalacaq
Onun varı, varyəti.
Yoxsa Tanrı çox gördü
Manasa bir züryəti?!
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Almanbet dedi yengə,
Həyat düz yol deyil ki,
Var uçurum, var döngə.
Sən özünü üzmə çox,
Ümidsizə çarə yox.
Belə sözlər danışıb,
Alovlanıb, alışıb
Tanrıya olma asi.
Çox keçməz ki, övladın
Sevindirər Manası.
Onu da söyləyim ki,
Doğrusunu deyim ki,
Nə Manas, nə sən yalqız,
Mən yalqızam, mən yalqız.
Həm çinliyəm, həm qırğız.
Orda “satqın” deyirlər,
Burda “qaçqın” deyirlər.
Öz ömrümə yükəm mən,
Təkəm, təkəm, təkəm mən.
Ata yurdda hər zaman
Bəlalı başım oldu.
Ana yurda gələndən
Manas qardaşım oldu.
İtirmişdim başımı
O, sildi göz yaşımı.
İsnişdim bu havaya,
Evlənib sahib oldum
Mən də isti yuvaya.
İndi gedirik Çinə
Bayraq sancaq Bəycinə.
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Zəfər bizim olacaq,
İnanıram mən qəti.
Qoy yayılsın dünyaya
Ər Manasın şöhrəti.
Aruke – sənin bacın
Sənə olsun əmanət.
Manasla bir dönməyə
Mən verirəm zəmanət.
Çox düşünüb etmə qəm,
Öz sinəmi verərəm
Xana atılan oxa,
Yengə, nə deyim daha...
Qırx incəbel durmuşdu
Yanında Kanıkeyin.
Qırx çoroya qırx libas
Gətirdilər ki, geyin.
(Bu libas oxbatmazdı
Heyif ki, ondan azdı.)
Kanıkey dua etdi
Xan Manasa, orduya.
Ürəkdən keçənləri
Kim eşidə, kim duya...
Manas “İrəli!” deyib
Bu zaman çəkdi qıyya.
Köhlən atlar kükrədi,
Sanki Talas titrədi.
Yurtalar yaxın-uzaq,
Ağladı arvad-uşaq.
Dedilər bu döyüşdə
Tanrı, qoyma uduzaq!
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Sağ-salamat, zəfərlə
Əsgər dönsün evinə,
Doğmaları sevinə...
***
Bir çayın hövzəsini
Görən kimi əsgərlər
Tullayıb nizəsini
Atdan düşdü bu ərlər.
Kimi sərinləməyə
Özünü çaya atdı.
Kimi oyun oynadı,
Kimi də yeyib yatdı.
Bunu görən Almanbet
Tez Manasa yetişdi.
Dedi ki, xan, bilirsən
Nə baş verir, nə işdi?!
Bu nizamsız orduyla
Necə gedək biz Çinə?
Mən getmirəm, incimə...
Manas dedi: – Almanbet,
Qeyzlənmə, səbir et.
Mən Bakayı orduya
Təyin etdim sərkərdə.
Qəhrəmanlıq göstərib
O, hər zaman, hər yerdə.
Görünür ki, qocalıb,
Başqa sözə nə hacət.
Ona görə orduya
Edə bilmir nəzarət.
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Acıbəy, Sereklə sən
Bakaya verin xəbər.
Əmr edirəm Almanbet
Orduya olsun rəhbər.
Acıbəy Serek ilə
Bakaya üz tutdular.
Nəyə getdiklərini
Elə bil unutdular.
Hər ikisi utanıb
Bu söhbəti açmadı.
Onlar müdrik Bakayın
Nəzərindən qaçmadı:
– Görürəm, söz var sizdə,
Qalmasın qəlbinizdə.
Yetim kimi boylanıb,
Baxmayın qərib-qərib.
Bilirəm ki, yanıma
Sizi Manas göndərib...
Güc toplayıb Acıbəy
Düz buyurdun – dedi – bəy.
Başlayanda yürüşə
Sən rəhbərdin hər işə.
İndi Manas əmr etdi –
Başçımız Almanbetdi...
Gülümsədi Ər Bakay:
– Mən gəlmərəm ona tay.
Çox gülməli görünər
Qoca atın yorğası.
Almanbet bir oğul ki,
Əvəz edər Manası.
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Çubak
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Ağıllı, təmkinlidir,
Düşməninə kinlidir.
O, qırğızdan süd əmib,
Nə olsun ki, çinlidir.
Manasın bu seçimi
İnanın, yanlış deyil.
Almanbet bilən qədər
Çin bizə tanış deyil...
Car çəkdilər orduya
Xəbərdar olsun deyə:
– Qoşun tabe olacaq
Almanbet sərkərdəyə!
Hamı atsın bu andan
Tənbəlliyin daşını.
İntizamı pozan kəs
İtirəcək başını.
Az qalıb çataq Çinə,
Bayraq sancaq Bəycinə!
...Almanbet nizam verdi
Pərakəndə qoşuna.
Sərt intizam çoxunun
Heç gəlmədi xoşuna.
Orda-burda əsgərlər
Danışdı boş-boşuna:
“Çinli niyə keçməli
Ordumuzun başına?!”
Almanbet bu orduya
Onbaşı təyin etdi,
Yüzbaşı təyin etdi,
Minbaşı təyin etdi.
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Əsgərlərin sayını
Yazdılar bir dəftərə.
Qarşıda keçilməyən
Neçə-neçə dağ-dərə.
Yordu döyüşçüləri
Bu əzablı mənzərə.
Aydınlıq gecə idi,
Az qalırdı səhərə.
At üstdə quş yuxusu
Sanki alırdı hərə.
Əsgərin ayaqları
Çoxdan dəymirdi yerə.
Günlərlə at sürənlər
Yapışmışdı yəhərə.
Bu əzablı yollarda
Canda qalan güc harda?!
Amma ki, Almanbetin
Kim çıxsaydı əmrindən
Məhv olardı həyatı,
Keçməliydi ömründən.
O, yarada bilmişdi
Bu dəmir intizamı.
Qaydanı gözləyirdi
Qorxudan indi hamı.
Bir çorosu Manasın
Dedi ki, Almanbetə
Məni öldürün, asın,
Amma ki, qulaq asın.
Daha gücüm qalmayıb,
Quruyub ayaqlarım.
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Su da yoxdur içim mən,
Çatlayıb dodaqlarım...
Bir həqiqət var idi
Kırqılın sözlərində.
Yorğunluq oxunurdu
Hər kəsin gözlərində.
Belə görüncə Manas
Əmr etdi Almanbetə
Ordu dincəlsin bir az.
Bu əsgərlər buracan
Dayanmadan bircə an
Gəlib qırx gün, qırx gecə.
At belində yatanlar
Dincəlməsin bəs necə?!
İgidlər atdan düşüb
Torpağa sərildilər.
Sanki ölmüşdü onlar,
Təzədən dirildilər.
Yəhər yağır eyləmiş
Bud yarası sarındı.
Çoxunda susuz dodaq,
Çoxunda ac qarındı.
Döşənib torpaq üstə
Yatdılar susuz, xəstə.
Heydən düşən atları
Buraxdılar otlasın.
Bəlkə bir güc toplayıb
Bu yolları adlasın.
Qulun kəsib yedilər,
İşıq gəldi gözlərə,
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Taqət gəldi dizlərə.
Heyrət ilə baxdılar
Bu dağlara, düzlərə.
Almanbet deyəndə ki,
Buralar Çin torpağı
Sevincdən əsgərlərin
Qaçdı bir az dodağı.
Az qalırdı səhərə,
Bəycin adlı şəhərə.
Almanbet təşviş ilə
Manasa dedi belə:
– Yetişmişik mənzilə,
Sayıq olaq biz gərək.
Çindən xəbər tutmağa
Kəşfiyyatçı göndərək.
Bir məsləhət ver, Manas,
Nə düşünür Ər Manas?
Manas dedi: – Almanbet,
Tanımır Çini qırğız.
O ölkənin sirrini
Sən bilirsən, sən yalnız.
Kəşfiyyata özün get,
Dara düşsən xəbər et...
“Xan, əmrinə hazıram”
Söylədi ki, Almanbet.
Bir də rica etdi ki,
Sırqakı qoşsun ona.
Bu kəşfiyyat uğurla
O zaman çatar sona.
Dedi Sırqak cavandır,
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Döyüşlərdə düşmənin
Gözlərini ovandır.
Ona çox inanıram –
Etibarlı oğlandır.
Bir də şübhə yaranar,
Təkcə nə işim Çində?
Minbir şayə dolanar
Bu ordunun içində...
...Sübh çağı, gün çıxmamış
İgidlər mindi ata.
Sırqak ilə Almanbet
Çıxdılar kəşfiyyata.
***
Manasın bir çorosu –
Kırqıl yaman xəbisdi.
Heç vaxt dəyər verməzdi –
Nə yaxşıdır, nə pisdi.
Hamı gözəl bilirdi
Onun bu xislətini.
İllər dəyişməmişdi
Murdar xasiyyətini.
Biləndə ki, Almanbet
Gedibdir Sırqak ilə
Tez yetişib Çubaka
Söylədi gülə-gülə:
– Ağbalta oğlu Çubak,
Nə gündəsən, işə bax!
Sən ər oğlu əriydin,
Manasın sağ əliydin.
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Hörmətin nə oldu bəs?
Zəhmətin getdi əbəs.
Almanbet kəşfiyyata
Sırqakı aparanda
Çubak gərəksiz imiş
Düşündüm ki, o anda.
Qalmısan yurd yerində
Qarımış qız sayağı.
Almanbetlə Sırqakdır
Ər Manasın dayağı...
Bu sözlərdən qızardı
Ər Çubakın yanağı.
Dedi məhv edəcəyəm
Mən o çinli qonağı.
Atlanıb yola çıxdı
Önündə yol açıqdı...
Bunu bilən Ər Bakay
“Qan düşəcək, dedi – vay!”
Xəbər verdi Manasa
Onları barışdırsın,
Bu qanı sovuşdursun.
...Çubak göz qırpımında
Almanbetə yetişdi.
Almanbet xəbərsizdi
Nə baş verir, nə işdi.
Çubakı ehtiramla
Qarşıladı salamla.
Çubak salam vermədi,
Elə bil qarşısında
Bu igidi görmədi.
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Dedi sənə sözüm yox,
Sinəmə sancmısan ox.
Bir zaman qardaş idik,
Yaxın silahdaş idik.
Qanımızı paylaşıb
And içmişdik şərəfə.
Görürəm işləyirsən
İndi başqa tərəfə.
Südəmər Sırqak ilə
Gedirsən kəşfiyyata.
Qardaşlığın budursa
Tüpürüm bu həyata.
Sən Sırqakı xam bilib
Aparırsan özünlə.
Casusluq etsən Çinə
Mən gəlirəm izinlə.
Sırqak gəncdir, uşaqdır,
Hər biclikdən uzaqdır.
Sən Çindən qaçqın biri,
Sadəcə satqın biri.
Heç sənə inamım yox,
Casusa ənamım yox.
Millətimin yolunda
Büdrəməz mənim atım.
Sənintək birisinə
Ölümdür mükafatım...
Almanbet dedi: – Çubak,
Boş başında var papaq.
Kişiliyin olsun bir,
Ürəyimə çəkmə dağ.
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Hamı bilir çinliyəm,
Amma Çinə kinliyəm.
Niyə düşmür yadına
Süd tərəfdən qırğızam?!
Düz deyirsən – yurdum yox,
Aranızda yalqızam.
Amma gəlib Talasa
Qardaş oldum Manasa.
İndi də bu savaşa
Atılaraq birbaşa
Qırğızla mən gedirəm,
Çinə düşmən gedirəm.
Olsam da səndən ötrü
“Qaçqın”, “köçmən” – gedirəm...
Yollarda yağır edib
Məni monqol yəhəri.
At belində yatmadan
Mən açmışam səhəri.
Budur, xidmətlərimə
Yaxşı verdin dəyəri.
Baş kəsib, qan tökməyə
Gəlmisənsə, gəl bəri!
Əllərimdən qurtulmaz
Sənin kimi sərsəri!
...Əyilməz ərənlərin
Parıldadı qılıncı.
Tiyələr toqquşanda
Göyə qalxdı qığılcım.
Dəlibaş igidlərin
Qan tutmuşdu gözünü.
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Bu məqamda Ər Manas
Tez yetirdi özünü,
Onlara “durun!” – dedi.
“Qardaş qılıncı ilə
Siz məni vurun” – dedi.
Həmişə güvənc yerim
Olmusunuz savaşda.
Mağmın görünürsünüz
Bu ağılda, bu başda.
Qılıncını qaldırar
Heç qardaşa qardaş da?
Nəyiniz ortaq düşüb,
Bölünmür mal-mülkünüz?
Düşdünüz gözlərimdən
Bilin ki, hər ikiniz...
Sizə oğul deyibdir
Axı millət, axı yurd.
Sürüdən ayrılanı
Parçalayar bir gün qurd.
Eşidənlər deyəcək
Birliyi yox qırğızın.
Qeyrətiniz budursa
Bir-birə əl qalxızın!
Çubak dedi hiddətlə:
– Ər Manas, bu çinlini
Yetirəcəm mən qətlə.
Başımıza çıxartdın
Sən bu qaçqın, köçməni.
Ayırmadın nədənsə
Dostun ilə düşməni.
266

Manas
Unutdunmu Altayı,
Yurd uğrunda savaşı?
O zaman bu Çubakın
Var idi on üç yaşı.
Qılınc alıb əlimə
Atılmışdım ölümə.
Mənim də uğurlarım
Sənə yazıldı, qardaş.
Qırx çorodan biri tək
Oldum sənə silahdaş.
Almanbet gələn gündən
Başımıza düşdü daş.
Bu günləri görməyib
Vaxtında öləydim kaş.
Almanbet olan yerdə
Qırx çoron heç kim olub.
Çindən qaçan bu qaçqın
Orduya hakim olub.
Dəyişmisən çox, Manas,
Daha sənin yanında
Qiymətimiz yox, Manas!
Hiddətlənib Almanbet
Dedi: – Çubak, qızışma,
Sözlərinə diqqət et.
Ər Manas, burax məni,
Nə sayır Çubak məni?
Manas dedi: – dayanın,
Qəsdiniz daha nədir?
Görürəm ki, bunların
Hamısı bəhanədir.
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Bilirsiniz döyüşdə
Heç nə deyil vecimə.
Siz getməyin, siz qalın,
Tək gedərəm Bəycinə.
Daha mənə yadsınız,
Bu andan azadsınız...
Elə ki, incik Manas
Sözlərini bitirdi
Çubak ilə Almanbet
Özlərini itirdi.
Danışmadı heç biri –
Sükut çökdü araya.
Atından düşüb Çubak
Dedi: – Alma, mən axmaq
Aldanaraq şeytana
Girdim sənlə meydana.
Sən Allah əfv et məni,
Ya da ki, məhv et məni.
Almanbet süzdü onu
Məhrəmanə baxışla.
O da düşüb atından
Dedi: – Çubak, bağışla.
Şeytana lənət olsun,
Bizə də ibrət olsun...
Görəndə ki, dostları
Qucaqlaşıb barışdı,
Səmasında Manasın
İki ulduz sayrışdı.
Manas, Almanbet, Sırqak
Bir də qızmış Ər Çubak
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Son qoyub yersiz kinə
Çatdılar Çin səddinə.
Tal-Çoku zirvəsindən
Boylandılar Bəycinə.
Al günəşin altında
Bərq vururdu bu şəhər.
Hər tərəfi gül-çiçək,
Hər tərəfi bar-bəhər.
Fikrə dalmış Almanbet
Baxıb oldu birtəhər:
– Gördüyünüz o torpaq
Doğulduğum Cet-Bəycin.
Boya-başa çatınca
Düşmən oldu mənə Çin.
Çin hakimi Esenxan
Qətlimə verdi fərman.
Anamı da götürüb
Çindən qaçdım o zaman.
Düşünüb dərk etmədən
Qonurun hiyləsini
Öldürmək istəyirdi
Esenxan nəvəsini.
Bir nəvəsi Qonurbəy,
Bir nəvəsi mən idim.
Anam qırğızdır deyə
Saraya düşmən idim.
O sarayda anamın
Həyatı çilik-çilik.
Baha başa gəlmişdi
Atamla bu evlilik.
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Sözümün canı budur
Müxtəsəri, qısası –
Qonurbəydən mən gərək
Alım köhnə qisası...
Almanbet Sırqak ilə
Yola düşdü o taya.
Ər Manas Ər Çubakla
Qayıtdılar arxaya.
Gözlədilər iki ər
Gətirəcək nə xəbər.
***
Dağ yolları dolanbac,
Hara çıxır gəl baş aç.
Almanbet tanıdığı
Bir cığırla gedirdi.
Hələ ki, bu kəşfiyyat
Çox uğurla gedirdi.
Hər iki bahadırın
Əynində çin libası.
Çətin idi çinlinin
Onları tanıması.
Almanbet xurcununda
Saxlamışdı əlbisə.
Çindən ayrılan zaman
Düşünmüşdü o, nəsə.
Düz deyiblər: “samanı
Saxla, gələr zamanı”.
***
Beləcə yol getməkdə
Bəycinə alp-ərənlər.
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Bu libasda onları
Tanımazdı görənlər.
Bir körpüyə çatanda
Keşikçilər saxladı.
“Çinə nəyə gedirsiz?”
Soruşaraq yoxladı.
Almanbet dedi: – qardaş,
Gedirik Çinmaçinə –
Doğma yurdun içinə.
Bizim tayfa konqurdur,
Qardaşım xan Burqurdur.
Keşikçi soruşdu ki,
Bəs bu kimdir yanında?
Nədən belə titrəyir –
Üşütmə var canında?
Almanbet ona dedi
Söhbətin bu anında:
– Gördüyünüz bu oğlan
Əsir düşüb bir zaman –
Yazıq burut oğludur.
Qorxusundan o vaxtdan
Laldır, dili bağlıdır...
Keşikçinin birisi
Tanıdı Almanbeti,
Tanışdı Karkıradan.
Tez-tələsik atına
Minib çıxdı aradan,
Üz tutdu Qonurbəyə
“Almanbet gəlir” deyə.
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***
Arxada Manas, Çubak
Bir xəbər gözləyirdi.
Bəycinə gedənləri
Uzaqdan izləyirdi.
Qəfildən Ər Manasın
Doldu səbir kasası.
Dedi: – Çubak, daha yox
Gözləməyin mənası.
Onların ardınca get,
Bir şey olsa xəbər et.
Birdən düşər tələyə
Sırqak ilə Almanbet...
Boylanıb sağa, sola
Çubak da düşdü yola.
***
Keşikçi Qonurbəyə
“Almanbet gəlir” deyə
Yetirəndə özünü
Qonurbəyin qapqara
Bulud aldı üzünü:
– Bu alçağın dünyadan
İtirəcəm izini.
Ya da diri tutaraq
Quracam dar ağacı.
Satqın, xain birinin
Yalnız budur əlacı!
Qonurbəyin qoşunu
Yeridi Çin səddinə.
Amma çata bilmədi
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Xan oğlu öz əhdinə.
Aralıdan Ər Çubak
Görüb bu mənzərəni
Tez aşıb dağ-dərəni
Xəbər verdi Manasa.
Bildirdi ki, vaxt qısa –
Yol gəlir basa-basa
Qonurbəyin qoşunu.
Almanbet ilə Sırqak
İtirəcək başını...
Tez atlanıb Ər Manas
Dedi: –Çubak, qulaq as.
Əsir düşsə dostlarım
Çətin ki, üzüm gülər.
Xəbər ver Çin səddinə
Gəlsinlər bizimkilər.
Desən Manas, Almanbet
Düşüb mühasirəyə.
Bilirəm, bir nəfər də
Gəlməyəcək köməyə.
Çıxacaqlar aradan
Qorxaq dovşan sayağı.
Dəyməyəcək torpağa
Atlarının ayağı...
...Ər Bakay Çubak ilə
Yaxınlaşıb orduya
Bəyan etdilər belə:
– Daha Bəycin bizdədir,
Deməli Çin bizdədir.
Manasa əsir düşüb
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Qonurbəylə Neskara.
Xalqının qarşısında
Onların üzü qara.
Bizə təklif edirlər
Qızıl, gümüş, pul-para,
Bir də ki, gözəl qızlar –
Keyf eləsin qırğızlar.
Bunlara sahib çıxan
Adamımız vardımı.
Manas dedi xəbər ver
Hazırlayıb ordumu
Yollasınlar tez Çinə,
Bayraq sancaq Bəycinə...
“Ura” səsi yüksəldi,
Hamı həvəsə gəldi.
Əsgərlərin əyilmiş
Beli sanki dikəldi.
Ordu qalxdı ayağa
Zurna, davullar ilə.
Yön aldı Çin tərəfə
Cəsur oğullar ilə?!
***
Qarşıda sıldırım dağ –
Manas, Almanbet, Sırqak
Orda düşüb tələyə,
Ehtiyac var köməyə.
Bu dağı hər tərəfdən
Kalmıklarla çinlilər
Almış mühasirəyə.
Qəzəblənmiş Neskara
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Minib dəli tülpara
Çəkib öz dəstəsini
Gəlmişdi bu dağlara.
Kalmıklardan Boronçu,
Yenilməyən Oronqu
Bir də Coloy gəlmişdi.
Bu döyüşə hər yandan
Bir neçə soy gəlmişdi –
Düşmən idi hər tərəf.
Gəldi Qonurdan tələb:
– Onsuz da əlimizdə
Olacaqsız siz tələf.
Havayı qan tökməyin
İndi nədir mənası?
Siz verin Almanbeti
Öldürməyək Manası –
Ordusun çəkib getsin,
Sevindirsin Talası.
Yox, əgər bu şərtimə
Olmasanız siz razı
Başınıza gələcək
Əsir düşmək bəlası!
Almanbet dedi: –Manas,
Yolumuz yox, qulaq as.
Gedib təslim oluram
Sizi eyləyim xilas.
Manas dedi: –Almanbet,
Bu nə sözdür de görüm?!
Bir şüarım var mənim –
“Ya qələbə, ya ölüm!”.
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Ölüm-qalım bilmədən
Girməliyik döyüşə.
Belə hədə-qorxular
Çətin bizi dəyişə...
...Ərənlər düşsələr də
Belə mühasirəyə
Başladılar savaşa
Verib kürək-kürəyə.
Yox onların içində
Ölümündən qorxanı.
Oxlara sipər oldu
Üç igidin qalxanı,
Əzilib qarışqatək
Töküldü düşmən qanı.
Qonurbəy əmr elədi:
– Diri tutun onları!
Əsirlikdə bitəcək
Üçünün də sonları!
Qəfildən yer titrədi
Davulların səsindən.
“Manas!” deyib hayqıran
Oğulların səsindən.
Düşmən üstə gəlirdi
Qırğızların ordusu.
Ərənlər sevindi ki,
Daha yoxdur qorxusu.
Başlandı qanlı savaş –
Hər yanda qan qoxusu.
Qıpçaqlardan Ər-Töşdük,
Qazaxlardan Xan Kökçə
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“Ura!” deyib gəldikcə
İtirərək başını
Qaçırdı Çin qoşunu.
Eşteklərdən Jamqırçı
Özbəklərdən Bokmurun
Əmr edirdi qoşuna:
– Ox atın, qılınc vurun!
Sonu gəlib Qonurun!
...Gedirdi qanlı döyüş,
Geriyə yoxdu dönüş.
Aralıqdan keçən çay
Axırdı qıpqırmızı.
Heç bir qüvvə bu dəmdə
Saxlamazdı qırğızı.
Başda Kırqıl qırx çoro
Atılanda savaşa
Çinin ordusu düşdü
Vahiməyə, təlaşa.
Manas ilə Qonurbəy
Qəfil gəldi baş-başa.
Yaraladı Qonuru
Manasın bir zərbəsi,
Diyirləndi yer üstdə
Düşmənin dəbilqəsi.
Axıtmaq istəməyib
Yerdə qalan qanını,
Götürüb Çinə qaçdı
Qonurbəy öz canını.
Belə görən qoşunu
İtirib öz başını
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Əl atmadan qılınca
Qaçdı onun dalınca.
Qarışan kimi ara
Bacarmadı saxlasın
Qaçanları Neskara.
Düşərək izlərinə
Onları qovdu qırğız.
Əllərinə keçənin
Gözünü ovdu qırğız.
Meydan oxuyub Çinə
Tələsdilər Bəycinə.
Alınmaz qala idi
Bəycinin daş hasarı.
Quş da səkə bilməzdi
Hasardan Çinə sarı.
Buraxmadı düşməni
Darvazanı açanlar.
Buraxıldı şəhərə
Bu savaşdan qaçanlar.
Qırğızların üzünə
Bağlananda qapılar
Əmr gəldi: – dincəlin,
Buna çarə tapılar!
Savaş səngiyən kimi
Bilmək üçün qırğızlar.
Kim ölüb, kim salamat
Apardılar hesabat.
Onbaşı, yüzbaşılar
Xana verdi məlumat:
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– Ölən çoxdur, qalan az...
Almanbet dedi: – Manas,
Qalanların içində
Gözümə dəymir Çubak,
Biz onu necə tapaq?
Ər Çubak ölə bilməz,
Yer yarılsa gömülməz.
...İgidlər gecəsini
Qataraq gündüzünə
Düşdülər Ər Çubakın
Tapılmayan izinə.
Qəfildən görüb onu
Hamı gəldi özünə.
Gördülər gəlir Çubak
Yanında da Neskara –
Qolu bağlı, üz qara,
Əsir düşüb qırğıza.
O əyilən başını
İstəmir ki, qalxıza.
Manas dedi: –Neskara,
Yadındamı Karkıra?
Xalqın var-dövlətini
Sən talamaq istədin?
Başsız bilib yurdumu
Yağmalamaq istədin?
İndi bizə əsirsən,
Niyə tir-tir əsirsən?
Neskara dedi: – Manas,
Yalvarıram qulaq as.
Qalib gəldin savaşda,
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Sən yenilməz bahadır!
Basdığını kəsməzsən,
Billəm, qəlbin yuxadır.
Nə istəsən al, verim,
Qızıl, gümüş, mal verim.
Verim gözəl qızları
Məst etsin qırğızları.
Ancaq öldürmə məni –
Bu imdad istəyəni...
Manas saldı yadına
Yenə də Karkıranı
Əl atdı qılıncına
Öldürsün Neskaranı.
Bunu görən Almanbet
Dedi dayan, bahadır!
Onun dəyərsiz canı
İndiki vaxt bahadır.
Hələlik bu məqamda
Neskara qalsın diri.
Onu Cinə dəyişək,
Düşünək bu tədbiri...
Almanbetlə çoronun
Razılaşdı hər biri.
Manasın elçiləri
Yola düşdülər Çinə.
Esenxana dedilər
Manas gəlir Bəycinə.
Çini viran qoyacaq,
Heç nə deyil vecinə.
Neskaranı istərsən
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Təhvil ver taxtı, tacı...
Esenxan düşündü ki,
Yoxdur özgə əlacı.
Taxt-tacı əldən vermək
Yandırsa da içini
Qarşılayıb Manası
Təhvil verdi Bəycini.
Manası gətirdilər
Mərmər tağlı saraya.
Qaldırmaqçün yuxarı
Tez aldılar araya.
İzdiham ümman oldu
Manas Çinə xan oldu...
Almanbet də axtarıb
Tapanda Burulcanı
Qovuşdu sevənlərin
Həsrətdən yanan canı.
***
Biləndə bu zəfəri
Qazanıb onun əri
Sevinmədi Kanıkey,
Qəmlənib düşündü hey:
– Manas hara, Çin hara?
O torpaq boy verərmi
Qürbət elli çinara?
Geci, tezi bilirəm
Gələcəkdir zinhara...
Odur ki, bir nəfərdən
Söz yolladı Manasa:
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“Oğlun olub, – Semetey,
Tez qayıt gəl Talasa.
Bir iş gəlsə başına
Başsız qalar arvadın,
Yetim qalar övladın.”
Müjdəçi bu xəbəri
Verən zaman Manasa
Tələsmədi qayıtsın
Xanlar xanı Talasa.
Toplayıb dəstəsini
Ucaltdı öz səsini:
– Sevimli yurddaşlarım,
İgid silahdaşlarım,
Biz birlikdə qazandıq
Bu möhtəşəm zəfəri.
Qələbəylə bitibdir
Qırğızın Çin səfəri.
Bu yolda qan axıtdıq,
Şəhid verdik nə qədər.
İtkin düşənlər oldu,
Neçəsindən yox xəbər.
Bizim üçün bu savaş
Həm sevincdir, həm kədər.
Sizin qüdrətinizlə
Düşmən oldu dərbədər.
Çoxunuz yorulmusuz,
Çoxunuz yaralısız.
İçinizdə həsrət var –
Vətəndən aralısız.
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Biz daha son qoymuşuq
Qan-qadalı davaya.
Qayıdın evinizə,
Dönün doğma yuvaya.
Yanımda tək Kırqılın
Qalsın qvardiyası...
Kövrələn döyüşçülər
Alqışladı Manası:
– Qoy var olsun xanımız,
Ona qurban canımız!
Titrədi ürəklərin
Elə bil sarı simi.
Qırğızlar düzənlədi
Bir vida mərasimi.
Bitən kimi ulu toy
Müdrik Bakay, Ər Koşoy,
Cakıb ilə Ər-Töşdük,
Neçə tayfa, neçə soy
Hazırlaşdı səfərə.
Karvan yola düzəldi
Az qalanda səhərə.
Söylədilər “əlvida”
Bu yadelli şəhərə.
Dua edib Manasa
Üz tutdular Talasa.
Manas isə bilmədi
Onu gözləyir nələr,
Ağlına gəlməyənlər
Bir gün başına gələr.
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Bəycini təhvil verən
Onu buraxmaz rahat.
Yadelli birisinə
Nə tac verər, nə də taxt.
Qonurbəy gözləyirdi
Gəlsin məqam, gəlsin vaxt
Məhv eləsin Manası –
Sağalsın Çin yarası.
Saraydan öyrəndi ki,
Manasda var bir adət –
Hər gün edir ibadət.
Sübh çağı – gün çıxmamış
Silahsız çıxır bağa,
Çəkilir tənhalığa
Dua edir Allaha.
Bundan yaxşı girəvə
Qonur üçün yox daha...
...Bir səhər gedir Manas
Bağçada qılsın namaz.
Qılınc-qalxandan uzaq
Alır orda dəstəmaz.
Allaha yalvarır ki;
– Yox gözümdə bir muraz.
Görmək üçün oğlumu
Mənə ömür ver bir az.
Ömür ver ki, yaşayım
Qələbənin dadını,
Həm də yaşada bilim
Millətimin adını.
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Günahımdan keç, Tanrım –
Nə qədər qan töküldü.
Qarşımızda düşmənin
Məğrur boynu büküldü.
Yurdumun göylərindən
Qara bulud çəkildi.
Sən verdin bu qüvvəti,
Sən verdin bu qüdrəti!
Qoyma ki, ana yurdum
Bir daha yağmalansın,
Elim, obam talansın.
Sənin əlində yalnız –
Məsud yaşasın qırğız...
Sarayın qapısında
Keşik çəkən Kırqılın
Ağlına gəldi bu dəm:
“Mən gedim namaz qılım”.
İçəridə Acıbəy
Keşik çəkirdi guya.
Qucağında nizəsi
O, getmişdi yuxuya.
Qonur tapıb girəvə
Darvazadan keçərək
Getdi Manas tərəfə.
Kürəyinə Manasın
Sapladı nizəsini.
Bütün Bəycin eşitdi
Bahadırın səsini.
Acıbəy də yuxudan
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Ayılıb qalxdı bu an.
Amma tədbirli Qonur
Tez çıxmışdı aradan.
Manasın kürəyindən
Kəsmək bilməyirdi qan.
Tez yetişdi Almanbet,
Dedi Kırqıl, kömək et.
Qanı kəsəndən sonra
Baxdılar ki, gözucu
Çox dərinə işləyib
Nizənin sınmış ucu.
Nə qədər cəhd eləyib
Göstərdilər ciddi səy,
Bu dəmir parçasını
Çıxarda bilmədilər
Almanbetlə Acıbəy.
Zəhərliymiş sən demə
Düşmən vuran o nizə.
Hazırlamış öncədən
Qonur adlı o gürzə...
Xəbər yayıldı Çinə –
Yaralanıb Ər Manas
Qalıb yaman pis günə.
Dedilər ki, sağalmaz
O, aldığı yaradan.
Bəycin əhli əmr aldı
Qonurdan, Neskaradan:
– Məhv edək qırğızları
Çıxmasınlar aradan!
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Gecə yatmadı şəhər,
Qanlı açıldı səhər.
Hər yandan xan sarayı
Alınanda dövrəyə
Qırğızlar döyüşdülər
Verib kürək-kürəyə.
Çinlilər mat qaldılar
Onlardakı ürəyə.
Manasın qırx çorosu
Bir-bir düşdü tələyə.
Sırqak da həlak oldu,
Çubak da həlak oldu.
Sərildilər torpağa
Muzburçaq, Urbu, Aydar,
Yaralandı Akayar.
Ər Almanbet görəndə
Yetişən əcəlini
Özünə qəsd etməyə
Sıyırdı xəncərini.
Amma bir ox şığıdı
Almanbetin üstünə –
Düşmən aman vermədi
Bahadırın qəsdinə.
Qoymadılar öldürsün
Öz əliylə özünü.
Zəhərli bir ox ilə
Qapadılar gözünü.
Vəfalı at Sarala
Almanbeti qaçırıb
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Dırmaşdı bir bərəyə,
Düşmənlərin əlindən
Sahibi çıxsın deyə
Ordan atdı özünü
Ün yetməyən dərəyə...
İgidlərin ölümü
Çatan kimi Manasa
Ər Manas batdı yasa.
Dedi onlardan ayrı
Yoxdur mənim həyatım,
Qırıldı qol-qanadım...
O, yaralı-yaralı
Atıldı son savaşa.
Qanlı tamaşa idi
Meydandakı tamaşa.
Ona atılan oxlar
Sanki dəyirdi daşa.
Kar etmirdi Manasa,
Yoxsa çıxırdı boşa?
Nə deyim, necə deyim
Hifz edirdi Manası
Geydiyi polad geyim,
Bir də ki, Göy Tanrısı.
Şipşaydar – Çin oxçusu
Elə bil ki, olmuşdu
Ər Manasın ovçusu.
Görəndə ki, batmır ox
Düşünüb-daşındı çox
Məhv etsin Ağqulanı,
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Onda təslim olacaq
Qırğızın qəhrəmanı.
Ox dəydi Ağqulaya
O, çökdü dizi üstdə.
Yaralı at sərildi
Torpağa üzü üstdə...
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BÖYÜK YÜRÜŞDƏN QAYIDIŞ
Yaman ağır gün idi,
Bu gün o gün deyildi.
Çini əldə saxlamaq
Daha mümkün deyildi.
Dərd boğurdu Manası –
Ölmüşdü Ağqulası.
Ölmüşdü Almanbeti –
Gözlərinin qarası.
Sırqak, Çubak yox idi
Qövr edirdi yarası.
Qırx çorodan kim qalıb
Heç özü də bilmirdi.
Daha qılınc tutmağa
Onun əli gəlmirdi.
Bu zaman Göy Tanrıdan
Səda gəldi Manasa.
“Nə qədər ki, sağsınız
Tez qayıdın Talasa!”
Əmr elədi Ər Manas:
– Dönürük yurd içinə.
Yoxsa əsir düşərik
Bu halda biz Bəycinə...
***
Qırğızlar yola düşdü
Üzü Talasa tərəf.
Bu savaşda nə qədər
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İgidlər oldu tələf.
Çinə yürüş qırğıza
Gətirmədi bir şərəf...
Qayıdanda Talasa
Millət qərq oldu yasa.
Gördülər ərənlərin
Onda biri salamat.
Qanı axan Manasın
Altındakı başqa at.
Kanıkey bu savaşın
Görmüşdü yuxusunu.
Manas aldı oğlundan
Həyatın qoxusunu.
Amma ki, sevinmədi,
Danışmadı, dinmədi.
Ürəyində düşündü:
Bu sönmüş ocaqların,
Bu yetim uşaqların,
Dul qalmış gəlinlərə
Bu çəkilən dağların
Günahkarı özüməm...
...Ağır idi, çox ağır
Qan donduran mənzərə.
Ağlayırdı buludlar,
Ağlayırdı dağ-dərə.
Oğul gəzirdi qoca,
Ata gəzirdi körpə.
Milləti yandırırdı
Ona dəyən bu zərbə.
Axır ki, gəlib dilə
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Manas söylədi belə:
– Aruke, gözəl bacım,
Bacarsan məni əfv et.
O qanlı döyüşlərdə
Şəhid oldu Almanbet...
Şəhid oldu Sırqak da,
Şəhid oldu Çubak da.
Yıxıldı yad ölkəyə
Sancdığımız bayraq da.
Bağışla məni, xalqım,
Danışmağa yox haqqım.
Ağır oldu bu səfər,
Gətirmədim mən zəfər...
Manasın bu sözləri
Ürəkləri dağladı.
Yaralı başçısına
Qırğız xalqı ağladı.
Yaxınlaşıb Kanıkey
Manası qucaqladı,
Yaylıq basıb yaraya,
Sonra girib qoluna
Tez apardı saraya.
Bu zaman bir anlığa
Sükut çökdü araya.
Manas dedi: – Kanıkey,
Şahiddir ki, bu yer, göy
Millətimin yolunda
Zəfər olub niyyətim.
İndi daha ölürəm,
Sənə var vəsiyyətim.
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İnanma bu saraya,
Məni dəfn edən kimi
Semeteyi götürüb
Qaçarsan Buxaraya.
Doğma atan evində
Tuş gəlməzsiz bəlaya.
Burda qalsa Semetey
Hamıya olar ögey.
Bil ki, Köbeş, Abıke
Olsalar da qardaşım
Həyatda olmayıblar
Heç zaman qəlb sirdaşım.
Çoxdan gözləyirdilər
Beləcə itsin başım.
Heç gətirmə ağlına
Gün versinlər oğluma.
Öldürərlər səni də,
Günahsız körpəni də.
Unudaraq hər şeyi
Sən qoru Semeteyi.
Yeganə varisim – o,
Yurda qalan izim – o.
Taleyimiz beləymiş,
Bəxtin ilə barış sən.
Böyüyəndə oğlumuz
Ona məndən danış sən.
De ki, atandır Manas,
De ki, yurdundur Talas.
Hər addımda ver öyüd,
Sən onu cəsur böyüt.
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Yanında öz ordusu
Talasa dönsün bir vaxt.
Yeganə varis kimi
Onu gözləyər bu taxt.
Qoy oğlum birləşdirsin
Parçalanmış xanlığı.
Yaransın qırğızların
Yenidən xaqanlığı.
Məni dəfn et dağlarda,
Gözdən çox uzaqlarda –
Bilməsinlər yerimi.
Düşmənlər çoxdan gəzir
Ölümü, həm dirimi.
Bakayla Koşoya de,
Onlar açmaz sirrimi.
Ox batmayan cüppəmi
Geydirərsən əynimə.
Zülfüqar qılıncımı
Qoyarsan sağ böyrümə.
Sol böyrümə qoyarsan
Polad uclu nizəmi.
Bir də ki, ağ-kəltəmi –
Düşmən bağrı üzəni.
Yaralı döyüşçü tək
Yola salarsan məni...
Sovuranda soyumu
Ayrılığın tufanı
Birləşdirib xalqımı
Millət etdim tayfanı.
Zaman-zaman can qoyub
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Yaratdım öz ordumu.
Aldım düşmən əlindən
Ata-baba yurdumu.
Mən xaqanlıq yaratdım,
Vahid xanlıq yaratdım.
Gələcək nəsillərə
Mən bunu qoydum miras.
Hər zaman xatırlanar
Kim olubdur Ər Manas...
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MANASIN ÖLÜMÜ
Kanıkey gecəyarı
Aldı öz ətrafına
Ən vəfalı dostları.
Bir kimsə bilmədi ki,
Onlar gedir haraya.
Sübh çağı yetişdilər
Dağdakı mağaraya.
Yonub daşı, divarı
Döndərdilər saraya.
Qayalardan hörülmüş
Yamacında Talasın
Beləcə hazır oldu
Son mənzili Manasın.
Kanıkey qayıdanda
Manas sordu o anda:
– Sevgilim, vəfadarım,
Hazırdımı məzarım?
İndisə doğmaları
Çağır halallıq alım.
Sel kimi axıb gəldi
Hər tərəfdən dost-tanış.
Hıçqırıb ağladılar,
Gözlərdən yağdı yağış.
Millətinə, xalqına
Bu, Manasdan son baxış...
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Qəfildən o, yapışdı
Əlindən Kanıkeyin.
Sonra bir an içində
Susdu qəlb, söndü beyin.
İnildədi Kanıkey,
Leysan tökdü sanki göy.
Ağladı Koşoy, Bakay
Elə bil göy üzündə
Söndü günəş, batdı ay.
Xalq sinirə bilmirdi
Bu dərdi, bu ələmi.
Dağılanda adamlar,
Gecənin bir aləmi
Manası aparmağa
Yetişdi vida dəmi.
Bakay, Koşoy, Ər Töşdük
Ona sadiq bu üçlük
Dəfn etməkçün Manası
Apardılar dağlara,
Gözlərdən uzaqlara.
Bir kahanın içində
Ər Manas dəfn olundu...
(Min il keçdi üstündən
Məzar sirri qorundu.
Gəlib-getdi o vaxtdan
Neçə payız, neçə yaz.
Hələ də bilmir heç kəs
Harda yatır Ər Manas.)
Dostlar çox düşünmüşdü
İtirməkçün bu izi.
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Köçmənlərdən ölmüşdü
Yol üstündə birisi.
Bakay yaxşı bilirdi
Həmişə öz işini.
Sarıdı tez atına
Bu köçmənin nəşini.
Gətirdilər saraya,
Tutmadı kimsə xəbər.
Büküb bəyaz kəfənə
Qoydular cənazəyə
Sökülüncə üfüqlər.
Səhər açılan kimi
Xalq yığışdı bu yasa.
Cənazədə gedəni
Oxşatdılar Manasa –
Bütün millət ağladı,
Bahadırı dəfn edib
Üstünü torpaqladı...
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MANASDAN SONRA
(Epiloq əvəzi)
Qara geymiş Kanıkey
Ərinə yas saxladı.
Qırxını verən kimi
Sanki yer-göy laxladı –
Bahadırın xanımı
Çəkən zaman bu dərdi
Abıke, Köböş bir-bir
Ona elçi göndərdi.
Xan arvadı, xan qızı
Buna olmadı razı.
Şərəfsiz qardaşların
Gözdə qaldı murazı.
Anladı ki, Kanıkey
Daha bəllidir hər şey.
Qucağında Semetey
O, qaçdı Buxaraya –
Atası Atemirin
Yaşadığı saraya.
Manasın qardaşları
Məhv etdi bir-birini
Hakimiyyət üstündə.
Xaqanlıq süqut etdi
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Çirkin niyyət üstündə.
O zamandan pozuldu
Bu xalqın öz birliyi.
Min il geri dönmədi
Qırğızın özgürlüyü...
2011-2021
Bakı-Bişkek
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Akademik Nizami Cəfərov
SON SÖZ

Q

ırğız, ümumən türk epik təfəkkürünün yaradıcı miqyasını bütün dünyaya nümayiş etdirən
“Manas” eposunun Azərbaycanda tanıdılmasında hələ ki ən böyük xidmət Adil Cəmilə məxsusdur. O,
qırğız xalqının bu möhtəşəm abidəsinin Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyətinə qazandırılmasında nə tərcüməçilik, nə alimlik, nə də şairlik istedadını (qüdrətini!) əsirgəməmişdir. Bir neçə on ildir ki, Adil Cəmil “Manas”la nəfəs
alır, məqalələri, kitabları nəşr olunur, müxtəlif türkoloji
konfranslarda eposun dastançılıq ənənəsindəki yerini anladır, beynəlxalq məclislərdə Azərbaycan manasşünaslığını
ləyaqətlə təmsil edir.
Oxuculara təqdim olunan “Manas” dastan- poeması
isə Adil Cəmilin, əgər belə demək mümkünsə, manasçılıq
qabiliyyətini, bir az da dərinə getsək, “Manas” improvizasiyası məharətini ortaya çıxarır ki, bu, sadəcə, “Manas”a,
onun ideya- məzmununa, süjet- kompozisiyasına, yarandığı dilin poetik texnologiyalarına bələd olmaqla bitmir; bu,
ümumən “Manas”ı ərsəyə gətirmiş (və gətirməkdə davam
edən) etnokulturoloji yaradıcı potensiyanı öz ruhunda, estetik yaddaşında oyatmaq, “danışdırmaq” deməkdir ki, bədii mətnin həm məzmun, həm forma, həm də funksiya imkanlarında təzahür edir.
Düşmənlərin ardıcılı təzyiqləri ilə sıxışdırılaraq Altaya
sığınmış qırğızların Vətənə - Talasa dönmək istəyi dastan303
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poemada təsvir olunan hadisələrin əsas hərəkətverici “generator”u kimi çıxış edir. Və tamamilə təbiidir ki, qəhrəman
Manası dünyaya gətirən də atası Cakıbın öz var- dövlətinə
sahib çıxacaq varis həsrətindən daha çox, qırğızların məhz
həmin istəyidir. Eposun bilavasitə daxili məntiqindən irəli
gələn bu motiv Adil Cəmilin dastan- poema interpretasiyasında da kifayət qədər qabarıq verilmişdir. “Manas”ın,
ümumiyyətlə türk dastançılıq ənənəsinin mahiyyətinə təfsilatı ilə bələd olmasının nəticəsidir ki, şair, demək olar ki,
bütün təfərrüatlarında epik mehvərdən nəinki kənara çıxmır, əksinə, həmin mehvərin hüdudlarını daha da dəqiqləşdirən çalarlar, ştrixlər axtarır.
Hər cəhətdən görünür ki, Manas məhsulu olduğu ideyanın (və idealın!) daşıyıcısı funksiyasına çox sürətlə yiyələnir. Və çox gənc yaşlarında artıq özündə həmin ideya (və
ideal!) uğrunda mübarizənin önündə dayanmaq, xalqı birliyə, müstəqilliyə, düşmənlərə boyun əyməməyə dəvət etmək cəsarəti tapmaqla şəxsiyyətinin yenilməzliyini nümayış etdirir:
Dedi: Əziz qardaşlar,
Altaya gələn gündən
Əkində, biçindəyik,
Artırmışıq var- dövlət,
Amma xof içindəyik.
...Mancurlar gəlib bir gün
Bizləri edər sürgün.
Nə varsa əldən gedər,
Hər şey qəfildən gedər.
Qırğız, qazax qardaşım,
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Oyrot, qıpçaq sirdaşım,
Birləşib bir olaq biz,
Yenilməz ordu kimi
Təzədən qurulaq biz.
...Əldən gedib müqəddəs
Ala- Too, İssık – Göl,
Hanı Talas vadisi,
Hanı bizim Böyükçöl?
Başımıza gələnlər
Xain düşmən işidir,
O torpaq qırğızlara
Tanrının bəxşişidir.
Dastan- poemanın uğurunu şərtləndirən ən mühüm
cəhətlərdən biri, heç şübhəsiz, müəllifin bu əsərə “Manas”ın tərcüməsi sahəsində qazandığı zəngin təcrübədən
gəlməsidir. Əks halda eposun təhkiyə tərzini, bədii intonasiyasını bu dərəcədə qoruyub saxlamaq, ritmini tutmaq
mümkün deyil.
Etiraf etmək lazımdır ki, azərbaycanlı müəllifin işini
asanlaşdıran bir mühüm cəhət də qırğız və Azərbaycan dilərinin bir- birindən nə qədər uzaqlaşmış olsalar da, eyni
kökdən nəşət etmələri, xüsusilə xalq yaradıcılığında çoxlu
ortaq poetik maneralara dayanmalarıdır. Lakin dillərin həmin kök ümumiliyinə, yaxud poetik manera ortaqlığına gedib çıxmaq üçün bugünün tərcüməçisindən nə qədər dil
duyumu tələb olunduğunu da yaddan çıxarmaq olmaz.
Hər şeydən əvvəl ona görə ki, burada dilin arxeoloji qədimliyinə apara bilən bir duyumdan söhbət gedir.
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Dastan- poemada Manas qırğız igidlərini başına yığıb yadelli işğalçıları – Çin, əfqan xanlarını Türküstandan
qovaraq yalnız qırğızların deyil, ümumən türklərin asayişini təmin edir. Lakin qəhrəmanın öz dostları ilə hər gün məclis qurub bədxərclik eləməsi atası Cakıbı – qoca taciri qəzəbləndirir.
Və bu münasibətdən inciyən Manasın öz yurdunu tərk edərək
Əndicanda əkin- biçin işinə qoşulması dastan- poemada çox
maraqlı detal və təfərrüatlarla əks etdirilir.
Əlbəttə, qırğız elinin möhtəşəm oğlu əkin- biçinə biganə olmasa da, onun ədəbi (və tarixi!) funksiyası bu deyildi. Odur ki, mübarizə yoldaşları incimiş qəhrəmanın könlünü almalı olurlar:
Bakay dedi: - Ər Manas,
Mənə yaxşı qulaq as.
Buraxıb xan taxtını
Talasdan nəyə gəldin?
Əkinçi- biçinçisən,
Taxıl əkməyə gəldin?
...Ana yurdu qorumaq
Sənin alın yazındır.
...Unutdunmu bir zaman
Yurdu qorumaq üçün
Diz çöküb and içməyi?
Sən unuda bilsən də,
Xalq unutmaz heç nəyi!
...Aldığımız torpaqlar
Birbəbir əldən gedər.
Millət yenə alçalar,
Nə gedər eldən gedər...
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Bu sözlər Manasa təsir edir, o, yenidən öz missiyasını davam etdirməyə qərar verir. Və yenə də tamamilə təbiidir ki, apardığı mübarizədə çox böyük çətinliklərlə rastlaşmalı, həm daxili, həm də xarici düşmənlərin iradəsini qırmalı olur. Xüsusilə qırğız xanlarının yığışıb Manasa qarşı
çıxmaları həmin mübarizələrin (və çətinliklərin) ən paradoksal səhnəsidir:
Pıçıltıyla danışdı
Xanlar öz arasında.
Dedilər alçaldıq biz
Kökötövün yasında.
Bizlərə yer yox imiş,
Manasın dünyasında.
Dedilər ki, o bizi
Elə bil görməyirdi.
Yekələnib üstəlik
Xətrimizə dəyirdi.
O bizi xan saymayıb
Sındırırdı, əyirdi.
...O adamın canında
Müştəbehlik var idi.
Bütün qırğız xalqına
Sanki hökmdar idi.
Lakin Manas heç bir ciddi səbəb olmadan ona qarşı
yaranmış bu “qiyam”ın qarşısını ala, öz nüfuzu, tədbirli
davranışı ilə qəsdçiləri susdurub iradəsinə tabe edə, xalqın
səadəti naminə mübarizəyə yönəldə bilir. Türklərin epik
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düşməni olan Çinə başladığı yürüşlə bağlı fəsillər də dastan- poemanın ən təsirli hissələridir.
Çin üzərində parlaq qələbə qazansa da düşmən Tanrıya ibadət edən Manası zəhərli nizə ilə xaincəsinə arxadan
vurur. Və yaralı- yaralı döyüşə girməli olan qəhrəman bütün sərkərdələrini itirərək Talasa qayıtmalı olur:
Qayıdanda Talasa
Millət qərq oldu yasa.
Gördülər ərənlərin
Onda biri salamat.
Qanı axır Manasın,
Altındakı başqa at.
...Ağır idi, çox ağır
Qan donduran mənzərə.
Ağlayırdı buludlar,
Ağlayırdı dağ- dərə.
Bu ağır günlərdə Manasa təskinlik verən yeganə hadisə Çin səfərində olarkən oğlu Semeteyin dünyaya gəlməsidir. Lakin ölüm ayağında olan ata əmin deyil ki, onun
məğlubiyyətinə sevinən daxili düşmənlər oğlunu salamat
buraxacaqlar. Odur ki, arvadına vəsiyyət edir ki, Semeteyi
də alıb Buxaraya – atası evinə getsin:
Böyüyəndə oğlumuz
Ona məndən danış sən.
De ki, atandır Manas,
De ki, yurdundur Talas.
...Qoy oğlum birləşdirsin
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Parçalanmış xanlığı.
Yaransın qırğızların
Yenidən xaqanlığı.
Məni dəfn et dağlarda,
Gözdən çox uzaqlarda.
...Sovuranda soyumu
Ayrılığın tufanı
Birləşdirib xalqımı
Millət etdim tayfanı...
Dastan- poema Manasın ölümü ilə başa çatır:
Min il keçdi üstündən
Məzar sirri qorundu.
Gəlib- getdi o vaxtdan
Neçə payız, neçə yaz.
Hələ də bilmir heç kəs
Harda yatır Ər Manas.
Ancaq Ər Manasın bütün ədəbi- mədəni vücudu ilə
diri olduğu yerlərin, mənəvi məkanların ünvanını hər kəs
bilir ki, Azərbaycan manasçısının təlqin etmək istədiyi ideyanın mahiyyəti də bundan ibarətdir.
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