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Dunya uzerinde varolan tum toplumlar
yasadigi

cografya,

nedeniyle

iklim sartlan,

birbirlerinden

bir folklora

dil ozellikleri,

farklihklar

gosteren

manevi kiiltiir unsurlanndan olusmaktadir.

Toplumlann

ortak tarih ve benzeri
folklor,

unsurlar

her milletin kendine

ait

Bu manevi kultur unsurlan arasmda

sozlu edebiyat urunleri olarak ifade edebilecegimiz
maniler, atasozleri, tekerlemeler,

sahiptir.

destanlar,

masallar,

turkuler,

hayat ve tabiat olaylanna ait inamslar sayilabilir.

Cogunlukla sozlu olarak nesilden nesile aktanlan bu folklorik unsurlar o toplumun
dili sayesinde hafizalanir ve bir anlamda milletlerin yasayan tarihidir.
. Baskici rejim altmda kulturel degerlerinin
hatta bu baski neticesinde
durumlarla

kendi dillerini

yasatilmasina izin verilmeyen

kullanmalanna

karsi karsiya kalan toplumlarda

ve

bile izin verilmedigi

sozunu ettigimiz

folklorik unsurlar

zamanla unutulup, hafizalardan silinebilmektedir.
Eserlerinde
Kirgiz

yazar

Aytmatov

olusturmaktadir.
yapilmamasma

milletine

Aytmatov,

ait folklorik unsurlan bolca kullanan dunyaca
ve : romanlan
arkasmda

bu

tez

yeterli

tamtim

calismasmm
ve

lobi

unlu

konusunu
faaliyetleri

ragrnen 154 farkh dile cevrilen eserleri ile dunya uzerinde genis bir

okuyucu kitlesine ulasrnayi basarabilmis bir yazardir.
Aytmatov,
milletini

Sovyetler

orf ve adetlerine,

Birliginin
inanclanna,

baskici

idaresi

altmda bile

gelenek ve goreneklerine

eserleriyle

sahip cikmaya

cagiran cesur bir yazar ve bilge kisi olmustur.
Edebi kisiliginin yanmda Aytmatov, bir 90k devlet gorevlerinde
SSCB ve Kirgizistan
. Bilarusya

ulkelerinde

buyukelciligi

yaprms, NA TO, UNESCO,

cesitli gorevlerde

yasarms aktif bir insandir.

bulunmus,

bulunmus,

Avrupa Birligi ve

80 yillik omrunu

dolu dolu

Atalanndan
harrnanlayip

ve halkmdan

aldigi manevi degerleri mukemmel

bir ustahkla

kullanan Aytmatov, sadece Kirgiz halkma degil turn dunya halklanna

eserleriyle buy-Uk bir kultur mirasi birakrmsnr.
Uzerinde
Romanlannda
cahsmamda

calismaktan
Folklorik

buy-Uk

Unsurlannm

benden yardimlanm

"Cengiz

Aytmatov'un

adh bu yuksek

lisans tezi

basta saym hocam Prof. Dr. Habip

dolayi aileme ve sonsuz sabir ve destekleri

tesekkur ederim.

\
-'

aldigim

incelenmesi"

esirgemeyen

Derzinevesi 'ye, degerli katkilanndan
icin arkadaslanma

zevk

\
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OZET

Bu yiiksek lisans tezi cahsmasinda dunyaca

unlu Kirgiz yazar Cengiz

Aytmatov'un eserleri folklorik unsurlar acismdan incelenmistir. Cahsma tic bolum
olarak planlanrmstir.
Birinci boliimde, Kirgiz Turk Edebiyati, geleneksel ve cagdas Kirgiz Turk
edebiyati basliklan altmda ayn ayn incelenmistir.
Calismanm ikinci bolumunde, Cengiz Aytmatov'un hayati, eserleri ve sanat
anlayisi uzerinde durulmustur,

-0 cuncu

ve son bolumde

ise Aytmatov'un

eserlerinde

gecen

folklorik

unsurlar detaylica ele alinrms ve incelenerek calisma sonlandmlrmsnr.

--

Anahtar Kelimeler: Cengiz Aytmatov,
Edebiyati, Destan.
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Folklor,

Halk Bilimi, Kirgiz, Kirgiz

ABSTRACT

In this work of the master thesis, the productions of Cengiz Aytmatov, the
worldwide Kirghiz writer, have been studied in terms of the traditional
elements.The work has been planned as three section,
In the first sections, the Kirghizliterature has been studied separately under
the title of traditional or modern Kirghiz literature.
In the second part of the work, the life of Cengiz Aytmatov, his productions
and his thoughts of art have been stidied.
In the third and the last section, the traditional elementa taking place in this
productions have been examined in details and the work has been finished.
Key Words : Cengiz Aytmatov, Folklore, Folk Science, Kirghiz, Kirghiz literature,
Epic.
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cnus
Kirgizistan

71 -80

Dogu

Boylarm,

39 -43

Kuzey

Enlemi

koordinatlannda bulunan, Pamir Altay daglannin guneybati ve Tien San (Tann)
dag sirasmm kuzeydogu
Yuzolcumu, 198.500

smmnda yer alan, Orta Asya'nm kuzeydogu illkesidir.

km2'dir.

% 4,4'il su olan Kirgizistan'm yuzolcumunun,

%5,3'ilnil ormanhk alanlar, %54,l'ini tanmsal alanlar, %36,2'sini
olusturmaktadir.

Kuzeyinde

Kazakistan,

Cumhuriyeti, batismda Ozbekistan,

guneydogu

guneybatisinda

ve dogusunda

ile simr uzunlugu 1.051 km, Cin Halk Cumhuriyeti
km ve Tacikistan ile ise,

bulunmamaktadir.

870 km'dir.

Cin Halk

Tacikistan ile kornsu

Kirgizistan'in sirurlanrun toplam uzunlugu 3.878 km'dir.

1.099

ise, diger arazi

olan

Kirgizistan'in Kazakistan

ile 858 km, Ozbekistan ile
Kirgrzistanm

Kirgizistan'm kuzeyi ile guneyi arasmdaki

denize

smm

uzakhk 454 km,

dogu ile batisi arasmdaki uzakhk ise 925 km'dir.
Kirgizistan'rn bitki ortusunu orman, makilikler,
bitkileri olusturur.

bozkir, step, cayir ve su

Bitki ortusunde gorulen bashca turler ise 9am, ceviz, fistik, hus

agaci, akagac ve kavaktir.

Guneybati Tien Sanda bulunan ceviz ormam ozel bir

oneme sahiptir.
Kirgizistan karasal iklime sahiptir.

Deniz seviyesinden

2.500 m arasmda olan bolgelerde kislar, sicak ve kurudur.
sicakhklan

ozellikle

daglar

ve

dag

vadilerinde

K1~ mevsimindeki hava

oldukca

bolgelerde kis aylarmda sicaklik -40°C'ye dusebilmektedir.
ozellikle guney bolgelerde sicakhk 40°C'ye ulasmaktadir.
yillik sicaklik ortalamasi 2°C'dir(Ozdenoglu,
Kirgizistan' in

nufusu

yuksekligi 2.000-

dusuktur,

Daglik

Yaz aylannda ise,
Baskent Biskek'in ise,

2005;13).

Agustos-2002

sayimma

gore

5.000.000'dur(Jumabaev, 2006;4). Kirgizlann % 88,5'i Kirgrzistanda, geri kalam
Tacikistan ve Ozbekistanda ya~amaktad1r(www.manas.kg).
Orta Asya'daki

en eski milletlerden biri olan Krrgizlar ile ilgili ilk yazih

belgelere, M.O.III. yuzyila ait Cin kaynaklannda rastlanmaktadir. Bu caglarda Hun

1

yoneticisi Modeu, Kirgiz topraklanru ele gecirmis

ve Kirgizlar caglar boyunca

bircok gocebe imparatorlukla savasmislardir.
M.S.I. yuzyilm sonlannda Kirgrzlar Uygur Kaganhgi 'rn yikmis ve Kirgiz
Kaganhgi 'ru kurmuslardir. Kirgizlann galibiyeti Tan Imparatorlugu, Tibet ve Orta
Asya'nm ilgisini cekmistir.

Kirgizlar, daha sonralan askeri basanlan

sayesinde

Orta Asya'daki tarihi olaylann akisma buy-Uk bir etkide bulunmuslardir.
M. S. VI-VII yuzyillarda Kirgiz dev letciligi Y enisey kiyilannda buy-Uk bir
atihm gerceklestirmistir. Bu donemde Kirgizlar, Bizans ve Cin tarihcilerinin ilgi
alanma girmis

ve bu tarihciler daha sonralan, Kirgizlann

Y enisey

dev letinin

ekonomik refahmm nasil arttigim anlatnuslardir. Bug-Un icin Krrgizlann atalannm
devletlerinin kurulusunu, yapisrm,
Yenisey

donemine

ait

yonetici ve komutanlanru anlattiklan, tarihin
120'den

fazla

metni

bilinmektedirt Ozdenoglu.ZutrS; 10).
1207 yilmda Yenisey Kirgizlan Mogel devletine baghliklanni bildirmisler,
ancak belirli . 0~9-Ude bagimsizhklanru surdurmuslerdir. Kirgizlar 13 .asir boyunca
Mogel boyundurugundan kurtulmaya calisrmslardir. Bunda ancak 1273 yilmda
basanli olmuslar ve ne yazik ki 20 yil sonra 1293 yilinda Mogel ordulan tekrar
Kirgiz ordulanrn maglubiyete ugratnustir.

Yenisey

Kirgizlannm

devleti nihai

olarak tasfiye edilmis ve diger Turk boylanna kansmistrr.
Yenisey Kirgrzlanmn zengin ve ozgun orta cag kulturunun ulastigt seviye
gunumuze kadar A vrupah, Rus ve Cinli Kirgizolog bilim adamlannm, tarihcilerin,
arkeolog ve etnografyacilann ilgisini cekmeye devam etmektedir.
Xv.asirda

Altay Kirgizlannm bir kismi Tien-Shan'a gos; etmis ve daha

sonralan gelen kabilelerle yerli akraba kabileler kaynasmak suretiyle bugunku
Kirgiz halkmi olusturmuslardir.
Kirgizlann kendi devletini kurma yolundaki yollan hem 90k zorlu, hem de
90k uzun olmustur. Bugunku topraklan icinde egemen Kirgiz devletini olusturrna
imkanmm tohumu 1924 yihmn Ekim aymda atildi ve o tarihte Rusya Federatif
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bimyesinde Kara-Kirgiz Ozerk Bdlgesi kurulmustur,

2

Daha

sonra

Cumhuriyeti

Subat

1926'da,

olarak

Bolgenin

degistirilmistir.

Cumhuriyetler Birligi bunyesinde

adi Kirgiz
1936

Ozerk

yilinda

Sovyet

ise,

Sovyet

Sosyalist
Sosyalist

Kirgrz Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olmustur.

Sovyet iktidan doneminde Kirgizlar icin baska bir 9ag baslamistir.
Kirgizistanm

dunyadaki

tarafmdan benimsenmektedir.

spesifik yeri kendi tarihi, gelenekleri ve kulturu

Nufusun 90k milliyetli yapisi, farkh dinlere mensup

olusu Krrgrzistan'rn kendine ozgu gelisme seklini belirlemis ve gerek Asya'yla
gerekse Avrupa'yla baglanrun kopmamasmi

saglamistrr '.

Krrgizistan, Gorbacov yonetimi ve Glasnost-Perestroika siireci ile Sovyetler
Birligi icinde baslatilan demokratiklesme
Orta Asya Cumhuriyetidir.

cabalanrun en belirgin olarak goruldugt;

Sovyetler Birligi 'nin dagilmasiyla birlikte "Kirgizistan

Sovyet Cumhuriyeti" de tarihe kansrmstir.
Kirgizistan

Komunist

Partisi'nin

yonetimdeki

etkisi,

Agustos

1991

sonrasmda tedricen azalmis, bu hususta ulkede ciddi bir reform sureci baslatrms
olan CumhurbaskamAk.A YEV'in onemli bir roluolmustur. _AKAYEV, Kirgizistan
Kornunist

Partisi'nin faaliyetlerini askiya alrmstir. Kasirn ayi icinde Kirgizistan

Kornunist
AKA YEV'in

Partisi'nin

ilunh

reformlanna

uyeleri
ve

Sosyal

demokratik

Demokratik
ilkelerine

etmislerdir. 1991 yili icinde Kirgiz Cumhuriyeti'ndeki
kutuplasmalar gorulmeye baslanrmsnr.

Partisi'ni·

bagh

kurarak,

olduklanm

ilan

demokratik guclerde etnik

ilk tescil edilen siyasi hareket, Demokratik

Kirgrzistan Hareketi olmustur,
Kirgizistan 15 Arahk 1990'da egemenligini,

31 Agustos 1991 tarihinde de

bagimsizhgmi ilan etmistir. Kirgiz Cumhuriyeti Anayasasi 5 Mayis 1993 tarihinde
Parlamento'da oy birligiyle kabul edilmis, yine aym tarihte Yuksek Sura Genel
Kurul

Toplantisi'nda

alman

kararla,

ulkenin

resmi

adi

Kirgiz

Cumhuriyeti

olmusturrOzdenoglu, 2005; 11 ).
Askar AKA YEV,

Kirgrzistan'rn

bagunsizhgmi

kazanmasmm

Cumhurbaskani secilerek, 2005 yilma kadar bu gorevini surdurrnustur.

1

"Ktrgiz Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaskarn Askar Akayev", 1999 Ankara, Tiirkiye

3

ardmdan

Cengiz Aytmatov iste bu tarihi cografyanm ve ilk caglardan beri huzur yuzu
gormernis

cileli bir milletin ev ladidir. Aytrnatov 'un eserlerinde Kirgiz tarihinde

atalannm yasadigi sikmtilann izlerini gormekteyiz.
boyunca inanclarina, destanlanna, masallanna,

Cunku Kirgizlann yuzyillar

sarkilanna, turkulerine ve tum

hayatlanna mudahale edilmis, hicbir sekilde kendi kulturlerini yasamalanna izin
verilrnemistir, Yahn zamanlara kadar yazih bir edebiyatlannm bulunmayisi da bu
yuzdendir. Kiiltiirlerini sozlii edebiyatlarla yasatmaya cahsrmslar ve tum baskilara
ragmen bunda da son derece basanh olmuslardir. Dunyanm en zengin destanlan
Kirgiz

destanlandir.

Bunlann

basmda

da

yasayan

destan

olarak

tammlayabilecegimiz Manas Destam gelmektedir.
Aytmatov, Kirgizlann yazrli edebiyata yeni gecmeye basladigi zamanmda
yasamis ve eserler vermis bir yazardir.

Bu nedenledir ki eserlerinde halkmm

akhruza gelebilecek her turlu kulturunu yansitmaya yonelik unsurlan sonuna kadar
kullanmisnr. Eserlerinde insanlan tam kalbinden yakalayan bir duygusalhk vardir.
Somut gercekler, essiz betimlemeler ve kulturunden gelen zenginlikler eserlerini
okuyanlarda muthis bir haz uyandirmaktadir.
Aytmatovun

eserlerindeki halk bilimi unsurlanni konu alan bu calismada

one cikan sozkonusu unsurlarincelenrnistir.

4

BiRiNCi BOLUM

KIRGIZ TURK EDEBiY ATI

A.GELENEKSEL

KIRGIZ TURK EDEBiYATI

Kirgiz yazili edebiyatmm kokleri 8. yuzyilda Minusinsk vadilerinde taslar
uzerinde saklanmis Orhun Yenisey yazitlanna kadar uzanmaktadir.

Ancak daha

sonra bu yazi sekli unutularak, yuzyillarca kullamlmarmstm'Ozdenoglu, 2005 :20).
Kirgiz Edebiyati,

Ekim Devrimi'ne kadar sozlu edebiyat

gelenegini

surdurrnustur. Koku 11. yuzyila kadar uzanan Manas Destam 'nda Kirgrzlann
sosyal hayatlan, savaslan, zafer ve yenilgileri,
bilgi ve gorguleri yerahr. Sayakbay
'
.~
Karaliyev bilinen en unlu manascidir. Karaliyev'in derledigi Manas Destam,
turunde dunyanm en kapsamh eserleri arasindadir. Derlemede yerlesik toplumu
ozendiren ogelere rastlanmasi, gocebe Kirgizlann yerlesik hayata ahstirmak icin
yapay yolla esere ilave edilmistir. Destanm tabii seyri disinda bir de bu yolla
genisletilrnis olmasi eksiklik olarak gorulmernelidirt Aytmatov, 1980: 17 5-178).
Dunya uzerinde var olan butun Turk topluluklannm ortak kiiltiir ve tarihini
ve kulturel miraslanm

dikkate almazsak, Kirgizlann

19. ve 20. yuzyillar

oncesinde, Ciri'de bulunan ve snur disina cikanlmasina izin verilmeyen bazi
kitabeler dismda yazih kaynaklan yoktur(Uzun, 1998:5).
Kirgiz Turk edebiyati son zamanlara kadar sozlt; edebiyat seklinde devam
etrnistir. Sekil ve oz bakimmdan eek zengin olan bu sozlu edebiyat, ozellikle
kahramanhk destanlan ( comok), efsaneler, turkuler (ir), coban turkuleri (sinldan),
atasozleri
gelismistir.

(makal),

bilmece

Turk destanlannm

(tabismak),

masal ve hikaye

turleri

alanmda

en guzel ornekleri Kirgrz edebiyatma

aittir.

Kirgizlar arasmda cok gelismis olan ve son zamanlara kadar cok elverisli bir
ortamda canhhgmi koruyan destanlar, bir yandan Kirgizlann degisik caglardaki
savaslanrn anlatirken, bir yandan da dinleyicilere milli bir savasrna gucu verrnistir.
5

Kirgizlann

destan

alanmda

verdikleri

en buyuk eser, Manas

Destarudnf'Turk

Ansiklopedisi, Cilt:22:45-48).
Kirgiz kulturunde

"belli bir kisinin basindan gecen maceralari

baglantili olarak siir seklinde anlatan

dusmanlar ile olan savaslari kahramanlarla
eserler"

olarak

Kurmanbek),

da

tammlanabilen

Mitolojik-Fantastik

ve ic-dis

destanlan;

Destanlar

(Er

Batirhk

Destanlan

(Manas,

Tostuk)

ve

Konulu

Sosyal

Destanlar (Sanner Bokoy) olarak gruplandmlabilirt Yildiz, TY:549).
Batirhk kelimesi esasen Kirgizca Baatir kelimesinden

turemistir. Baatir ise

Kirgizcada bahadir, kahraman, cesur anlamma gelmektedirfk.irgrz

sozlugu,

1998:

76). Bukahramanhk destanlanndan en onemlisi ve en bilineni Manas Destanidir.
Manas Destam, Kirgiz Turkleri
olarak zamammiza
cevresinde

kadar yasayan,

dogmustur.

arasmda buyuk bir kahramanlik hikayesi

11. ve 12. yuzyillarda Turkistanda

Bu destan yuzyillar

boyunca

Yedisu

biitiin Orta Asya Tiirkleri

arasmda ortak destan olarak yasamis, islenmis ve gelismistir.
Destan,
gazalar

Islamiyet"in · kabulu,

etrafmda

· tasimaktadir.

soylenmekle

Bu destan

zaman

yayilmasi

beraber,
icinde

eski

Turk

yeni kisimlar

metinleri ortaya

Bu muhtesem

ugruna · yapilan

destanlanndan

bazi degisikliklere

zamanlarda bile biinyesine
cikmistir.

ve bu yayilma

ilave edilmek

ugramis,

suretiyle

izler

de

en yakm

degisik destan

Turk Destanmm tamami

-~imdilik-

400.000 misradir'.
Manas
Turkler
oldugunu

Destam'nm

arasmdaki

esasim

savaslar

Musluman

meydana

gosterir izler gorulernemis

getirir.

Turklerle,
Manas'm,

ise de, Kirgiz-Kalmuk

Miisliiman

olmayan

tarihte gercekten

var

miicadelelerinde goz

doldurrnus bir Kirgiz yigidinin, belki de bir Kirgrz Beginin adr ve yigitligi ile bu
destana

konu

Karahanlilar

oldugunu
ordusundaki

dusunebiliriz,
bir

kumandan

Manas 'm

destandaki

gibi

gorunmektedir

tarihi

sahsiyeti,

(Yayla,

Tiirk

Mitolojisi Ders Notlan, TY:43).
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Yaziya gecirilmis olmasma ragmen, tipik destan ozellikleri nedeniyle bu destana halen ilaveler
yapilmaya devam edilmektedir.
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Manas

Destaru,

Kirgrzlann

bir

bakima

ansiklopedisi

Destanmda

Kirgizlann butun gelenek ve goreneklerini,

goruslerini,

baska milletlerle

olan iliskilerini,

gibidir.

torelerini,

masallanru

Manas

inamslanm,

ve ahlak anlayislanrn

bulmak miimkiindiir.
Manas
soyleyenlere

Destanmm
"Irci"

butununu

denilir.

ortaya cikan ve kendilerini

soyleyenlere

Manascilar,

destam

etkileyen olaylan

"Manasci",

anlatirken

bir

kismim

yasadiklan

devirde

da ustaca destana katrruslardir.

nedenle Manas Destaru halen icerik olarak genislemeye

Bu

devam eden yasayan bir

destandir. Manas Destanma ilk defa, Kazak-Kirgrz yoneticisi olan Rus asilh Franel
tesadiifetmistir. Daha sonra Cokan Velihanof, destani dinlemis (1856), destanm en
uzun parcasi Radloff tarafmdan yaziya gecirilerek 1885 'te yaymlarmstir.
Destanm en onemli bolumlerini
Semetay),

Manas'm torunu "Seytek",

etmektedir.

"Manas", Manas'm oglu "Semetey"

(veya

"Colay''

teskil

ve "Tostuk'tun

Colay ve Er Tostuk hikayeleri ile ilgili bolumlerin

hikayeleri

"Colay'' admda bir

Manascidan derlendigi samlmaktadir.
Bu destaru soyleyen saz sairlerine (Manasci, Irci, Akin, Bahsi veya Baksi)
gore, Er Manas savasta kimseye yenilmeyen

bir dunya kahramanidir.

0 hemen

hemen butun milletlerle savasmis; Cinliler 'i, Sartlar'r, Iranhlar"i yenmistir. "O'nun
elbisesi

ak

zirhdir"

tekrarlanmaktadu(Yayla,

ve

destanda

"ak

zirha

ok

gecmiyor"

www2.itu.edu.tr/-yayla/turkmit.pdf,

misrai

sikca

03.04.2009).

Turk Destanlan'nm en uzunu olma ozelligini de tasiyan Manas Destam su
boliimlerden

meydana

gelir: Manas'm Dogusu,

Almambet'in Miisluman

olarak

once Gokceye sonra Manas'a siginmasi, Manasm Almambet'in eski arkadasi Er
Gokce ile savasmasi,

Manas'm evlenmesi,

arkadasi Kanikey'in bir sozunu dinlemeyerek

Manas'm en sadik ve vefali

olan

hata yapmasi ve olmesi, Ancak bir

ustiin insan olusu dolayisiyla yeniden dirilmesi, Oglu Semetey'in dogmasi, Manas
ebediyete

goctukten

sonra cglu Semetey ile torunu Seytek'in maceralan(Yayla,

Turk Mitolojisi Ders Notlan, TY:44).
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Kirgiz edebiyatmda
ve

nazun

turune

ahrlar(Akpmar,

sozlu edebiyatm yaygm turlerinden olan turkuler, konu

gore

"Bekbekey",

1982:312).

"Saksakay"

ve

"Smldan"

gibi

Bu turkuler coban turkuleridir ve cobanlar

hayvanlar icin bu turkuleri

adlar

geceleri

Smldan adi verilen turkulerde

soylemektedir.

at

cobanlan bol dol verimini isterler. Y1lk1 cobanlan bu turkuleri genelde yayladan
donuste soylerlerfkidrrbayeva, 1978: 79).
Kirgizlarda merasime bagli turkuler de vardir. Toy-dugun,
defin merasimlerinde

soylenen

turkuler bunlardandir.

turkulere kosok (agit) denir. Defin sirasmda
soylenirken,

definden

soylenirt Kaztmoglu,

sonra

tutulan

yas merasimi ve

Defin sirasmda

soylenen

kisa ve yogun anlami olan agitlar

yas

gunlerinde

daha

uzun

agitlar

1994: 117).

Kirgrzlann "kostosu" veya "kostasu" adim verdikleri, aynhk, hasret ve
sikayet

turkuleri

soylendigi

de bulunmaktadir.

Sikayet

yakmmalann

dile

turkulere "arman", kiz cocuklanmn salmcakta sallamrken

turkulere de "silkincek" adi verilir(Akpmar,
Zengin
agalann,

ve

ve soylu

kisiler

hilekar mollalann

getirilip

soyledikleri

1982:312).

rein soylenen

ve dalkavuklarm

medhiyelere
hicivlendigi

"Moktoo",
ture

zalim

de "Kordoo"

denin Kazrmoglu, 1994: 118).
Kirgrz sozlu halk edebiyatmda
benzeri

turler de onemli

--,

yer tutmaktadir.

cesaret, mertlik, asillik ovulmektedir.
gelenekleri, toreleri,

atasozleri, masallar, latifeler, bilmeceler
Atasozlerinde cogunlukla

ve

yureklilik,

Didaktik ture yakm olan Kirgiz atasozleri;

ahlaki normlan, kadma karsi olan tutum ve davramslan,

buyuklere gosterilen saygryi ve Kirgiz halkmm asirlar boyu yabanci istilasma karsi
yapmis oldugu mtlcadeleleri

yansrtmaktadir.

tanmla ilgili, gocebe hayat tarzryla ilgilidir.
kisa,

kafiyeli

ve

olusurlart Kidirbayeva,

soru

cevap

Bilmeceler daha eek hayvancihk ve
Kirgizlarda bilmeceler

seklindedir

ve

genelde

iki

cogunlukla
bolumden

1978:80-81 ).

Masallar, halkm hayat hakkmdaki hayallerini yansittigi ve egitim acismdan
gerekli oldugu dusuncesiyle,

Kirgiz halk edebiyatmda
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onemli bir degere sahiptir.

Gercekci,

olaganustu

ve hayvan masallan olmak uzerc degisik isimler alirlar.

Kabile sisteminin yikilmasi esnasmda ortaya cikan olaganustu masallarda mertlik,
cesurluk, akil ifade edilir. Gocebe hayat tarzr yasayan insanlann hayvanlarla olan
yakm

munasebeti

Totemler

hayvan

vasitasryla

masallannm

hayvanlar

masallannda yer verilir.

meydana

kisilestirilir,

gelmesine

olaganiistu

sebep

olmustur.

hayvanlara,

hayvan

Gercekci masallarda ise gercek olaylardan bahsedilir.

Sosyal problemlerin ortaya konuldugu bu tur masallarda zengin ile fakir, han ile
ciftci

karsilastmhr.

Beylerin,

hanlann

aptalhgi,

yurekliligi alay konusu edilir (Kidirbayeva,

ac gozliiliigii,

cimriligi, tas

1978: 81-82).

B.<;AGDA~ KIRGIZTURK EDEBiYATI
Kirgrzlann asirlar boyunca Sovyetler topraklarmda bulunmasi ve- bu baskici
rejimm

neticesinde

yazih

edebiyata

gecmeleri

19.

ve

20.

yuzyillarda

- gerceklesmistir. Bu zamana kadar baskici rejim Kirgrzlann bazi gelenek, gorenek
ve inamslanna

da kisitlama

getirmekteydi.

Bunu Aytmatov'un

romanlanndan

anlayabiliyoruz.
1924 yrlinda

Kirgizlar

Sovyet

Birligi icinde

smirh bagimsrzlrgma ilk

adimiru attiktan sonra resmi olarak Arap alfabesi milli Kirgiz yazrsi olarak kabul
edilmistir,

Ancak, Arap seslerinin Kirgiz diline iyi uymamasmdan dolayr, daha

sonra 1928 tarihinde Kirgizistan,
Eylul

Latin alfabesine

1941 yihnda Sovyet Birligi

icinde

yasayan

gecmistir.

Latin alfabesi 12

tum Turk milletlerin Kiril

alfabesine gecisine kadar kullamlrrustir.
7 Kasun 1924 tarihinde Kirgiz dilinde ilk gazete olan "Erkin Too" gazetesi
yaymlanmis

ve

Kirgiz

profesyonel

yazili

edebiyati

" nesir edebiyatmm baslangrci
Kirgrzistarr'm profesyonel

gelismeye

1928 yilinda yaymlanan

Kasimali Bayalinov'un "Ajar" hikayesi olarak kabul edilmektedir.

Eser, Acar adh

gene; kizin karanhk ve cahillikten kurban edildigini tasvir ederek,
yasanrms trajik olaylan anlatmaktadir.
tarihli

Moldogazi

tutmaktadir.
cabalar etkili

Tokombayev'in

baslamistir.

1916 yihnda

ilk Kirgiz dram eserlerinin arasmda, 1926
"Bahtsiz

Kakey"

piyesi

onemli

bir

yer

Dramda, fakir bir Kirgiz kadmm kolelikten kurtulmasi icin yaptigi
bir

sekilde

anlatilmakta ve o donemin

9

genis

sosyal

fonunu

gostermektedir.
alkislayan

Kirgiz Sovyet

akimm temsilcilerinin

Kasim Timstanov,
ortarm

edebiyati iki yonde olusmaktadir,

anlayacak

Moldo

eserleri yaymlanma

K1h9 gibi bazi yazarlar

kadar olgunlasmarms

insanlar

sansirn

Sovyet

kuvvetini

daha 90k bulurken,

ise milliyetci

ve gercek siyasi

olarak clestirilmektedin

Ozdener,

2005;20).
Kirgiz

tiyatrosu

piyesiyle

baslamisur.

kosullan,

sosyal

eserlerinin

biitiinliik

icerisinde

guclendirilmesi

tiyatro

kulturu

olusturrnustur

yillar

Sovyet

faaliyetlerin

arasmda,

rejimin ifadesiyle,

18 Mayis

merkezin

gelenek
Cantosev

hayat
ve

adh

hakimiyetinin

eserlerindeki

yasam
tiyatro

de "Cabandar"

da bu tiir, buyuk

edebiyati

sartlan

gorenekleri

Sovyet

Tiyatro

ilk

kirsal

karakterler

bir ilgi gorrnustur.

butunleserek

"ideolojik

rejiminin

Kirgiz

yillar

olmnstur.

duzeltme"

biri, Kirgiz yazarlarm
milliyetciligine

Bu

tiyatrosunu

biciminin
yillarda

karsi yaymlar

Partisi

gene

Merkez

digeri

olrnustur.

benimsemesi,

partinin

Bolsevik

etkili

giristigi

digeri

faaliyettir.

Komitesi,

boylece tasvip edilecek veya edilmeyecek

Milliyetci

yazarlar

Rejimin cizgisine

iki husus
teorileri

vasitasiyla

yerlesmesine

burjuva ideolojisine",

konusunda

Marksist-Leninist

1925 'te Rusya Komunist

goruslerini

dusunce

yonelik iki farkli gorus mevcuttur.

yanhslan

cizilmistir,

istedigi

biri "gerici ve milliyetci

edebiyat siyasetini belirlemis,
smirlan

halk

gosterildigi

de "solcu ve isci kulturune"

ise burjuva

islemistir.

ele almsalar

ile Kirgiz

yonelik

Bunlardan

Kasimali

zor

Kakey"(l 926)

(Naskali 1994a:28).

1920'li

uymayan

toplumun

temasmi

"Kaygiluu

donemin

revacta olan konulanndan,

her ne kadar tek bir yonleriyle
Rus

oncesi

olusturmustur.

yine bu yillann

kesimlerde

Tokobayev'in

Cumhuriyet

konusunu

piyesinde,

Moldogazi

partinin

edebiyatm

gonislere yer veren edebiyati tasfiye etmek,

kurumlastirmak

uzere,

1927

yihnda

Kirgiz

Muhtar

Cumhuriyeti 'nde Kirgizistan i$<;:i Yazarlar Birligi olusturulmustur, Frunze' deki
egitim okulunun K1z1l Kirgizistan gazetesinin girisimiyle "gerici egilimlere" karsi
koymak

uzere

Sovyetlestirilmesi,

"K1z1l

Uckun"

egitim konulan,

edebi

dernegi

kadmlara yeni

kurulur.

Kirsal

kesimin

tanman haklar, Komunist

Partisinin ruhu yirmili yillann edebi eserlerinde en 90k islenen konulardi olmustur.
Eserlerin cogu V. i. Lenin'e ithaf edilmistir, Eserlerde idealizm ve heyecan
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hissedilir. Kirgiz yazarlar Marksist-Leninist
ancak Ruscayi

dusuncenin estetik kavramlanyla

ogrendikten soma tarusmislardir. Sosyal realizm bundan soma

gelismistir. (N askali 1996a: 1006).
193 0 yillar butun ulkede Sosyalist duzenin genis bir alana yayilmasiyla
gecmistir.

Endustrilesme hareketinin ve sanayi bolgelerinin cogalmaya basladigi

siralarda

Komunist

Parti

ve

Sovyet

hukumeti

koy

iktisadmi

yeniden

yapilandirmayi gundeme alnustir. Kolektif iktisada gecme hareketi, koy hayatmm
yuzyillardan beri sure gelmekte olan klasik seklini degistirme ile simrlanmayarak,
koylulerin psikolojisini de yenilemistir. Butun bu degisimler Sovyet edebiyatmm
ve sanatmm temelini olusturacak niteliktedir. Otuzlu yillardaki Kirgiz edebiyatmm
gelisim sureci

de o yillardaki toplumsal hayat tarziyla

paralellik

gosterir.

(Artikbayev, 1982:44).
Yirmili yillarda baslayan ideolojik temizlik icin verilen mucadele, otuzlu
yillann basmda biraz daha canh ve keskin bir sekil almistir. 1931 yihnda cikan
"Cabuul"

dergisinde A. Tokombayev

yayimlarmstir.

Bu · makalede

getirecegi gorevler hakkmdaki

"Cabuuldun

derginin

ideolojik

Mildeti"
snuf

adli

bir makale

miicadelesinde

yerine

goruslere yer vermistir. (Artikbayev 1982:45). Bu

yillarda Kirgizistan' da yirmi liq, edebi dernek faaliyet gostermistir. Kirgiz yazarlar
"K1z1l Uckun

dernegine,

Rus

yazarlar Kirgizistan

Isci Yazarlan

Birligine

baghydilar, Dungan ve Ozbek yazarlann ise kendi subeleri mevcuttu. 1930 yilmda
Kirgizistan Isci Yazarlar Birligi;

Rus Iscileri Yazarlar Birligine baglanmisur.

Rusya Komunistler Birligi Partisi Bolsevikin
faaliyrlerin

23 Nisan 1932'de aldigi edebi

yeniden koordinasyonuyla ilgili karan geregince Haziran 1932' de

Kirgizistan lsci Yazarlar Birliginin yeniden _diizenlenmesine karar verilmis ve otuz
alti yazann katilumyla Kirgizistan Sovyet
olusturulmustur.

1934 yihrun . Nisan aymda yapilan birinci kongrede, birligin

baskam A. Tokombayev,
sunmustur.

Kongrede

teskilatlanma

Yazarlar Birligini teskil komitesi

Kirgiz edebiyatmm gelismesi ile ilgili olarak bir rapor

edebiyat seviyesinin yukselmesi icin nasil bir uluslararasi

gerektigi konusu

ve Dungan,

Ozbek,

programlan gorusulmustur (N askali 1996a: 1007).
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Rus

subelerinin

cahsma

Bircok

halktan

meydana

gelen

Sovyet

edebiyatmm

gelisimini

gorusmek

amaciyla 1934 yih Agustos aymda Moskova'da Sovyet Yazarlan Birliginin

ilk

kongresi yapilrmstir. Kongrede Maksim Gorki hazirlarms oldugu raporunda dunya
edebiyatmm gelisiminin bir analizini yaparak, kulturun butun basansinm halka ait
oldugunu, halkm emeginin ve bu emek ile ortaya cikan halk miraslannm ( aynca
folklorun) ogrenilmesi gerektigi uzerinde durmustur.

Bununla birlikte yine yeni

Sovyet insan tipinin olusturulmasi mecburiyetinden bahsetmistir. A. A. Cdanov
ise,

sosyalist

romantizm ile realizmin birligi konusunda, edebiyatm toplum

hayatmda oynadigi rolun buyuklugu uzerinde

durmustur. M. Gorki ve A. A.

Cdanov'un bildirilerinde ve daha bircok yazann konusmalannda, sosyalist realizm
metodunun Sovyet edebiyati icin tamamen dogru ve verimli bir metod oldugu
belirlenmistir, Bu kongreye Kirgiz yazarlardan A. Tokombayev, M. Elebayev, C.
Turusbekov,

K. Malikov, K. Bayalinov, C. Bokonbayev de temsilci olarak

katilmislardir (Artikbayev 1982:46).

1935 yilinda Kirgizistan Bolge Komisyonu

Kirgiz Sovyet Yazarlar Birliginin gorevleri hakkmda bir karar alarak; "Eserleri,
fikri temizlik ve prensipli olmak, sosyalist realizm, yazarlarm edebi ustahgirn
gelistirmek ve kulturel seviyelerini- yukseltrnek, yazarlann cevresinde eser verme
atmosferini

olusturmak ve bey ve aga taraflan

devrim

karsrti ideolojilerin

hareketleri ve kalmtilan ile fedakarca miicadele etmek Kirgiz yazarlannm asil ve
birinci gorevleridir." seklinde edebiyatm simrlanrn cizmislerdir. Bununla birlikte
sosyalist

duzeni

oven

eserler vermek

ve

prensipli

olarak

edebi

elestiriyi

gelistirrnek yonu de haurlatilnnsur.
Otuzlu yillarda Kirgiz halkmm hayatmda koklu degisiklikler yasanrmstir.
Zengin

agalann

ve

siruf

aynmmm

J ortadan

kalkmasi,

koy

iktisadmm

kolektiflesrnesi, koylulerin duygulanm btiyuk olcude degistirmistir. Sanayide olan
yenilikler

insanlann

yeni zamana olan ilgilerinin artmasma sebep

olmustur. -

Hayatta olan bu buyuk degisimleri genis bir alan duyurabilmek icin edebiyatm
degisik turlere yonelmesi ihtiyaci dogmustur,

Bu durum gene Kirgiz sairlerinin

nesre ve tiyatroya yonelmesinin temelini olusturmustur, Hayat gerceginin her
yonunu

genis

farhhklanru

olculer

icinde

nazmin tam

gosterme

gerekliligi,

aynca

anlamiyla verememesi Kirgrz

sairlerinin

tiyatroya yonelmelerinin zemiriini hazirlamisurfl.Izun, 1998 :4).
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ozelliklerini

ve

nesre ve

Krrgiz nesrinin olgunlasmasi
Abdukayimov,
kisa hikaye

zaman gerektirmistir. Nesir yazarlanndan M.

K. Cantosev, T. Sidikbekov, 5. Sasikbayevin
turunde ve halk di line yakm

gelismesinde otobiyografik eserler buyuk
1936'da yayimlanan "Uzak
ozelligi

tasimaktadir,

Col" isimli

Bu yillarda

bir uslupta yazilrmslardir.
rol oynamislardir.

otobiyografik eseri

yazarlar

epik

N esrin

M. Elebayev'in
ilk realist roman

boyutlarda

yonelmislerdir. K. Malikov'un "Azamattar" (1938),
(1938). C. Asubayev 'in "Teren Kecuu''

ilk eserleri fikra ve

eserler vermeye

K. Cantosev 'in "Eki Ca~"

(1930), A. Tokombayev'in "Caralangan

Curok" ( 1940) ve "Kuunun Sm' ( 1940) hikayeleri ve K. Cantosev'in "Kambek"
(1939), T. Sidikbekov'un
esellerinden

"Ken-Suu",

olmustur.

"Temir" romanlan bu yillann dikkati ceken

Cantosev,

K.

M.

Elebayev,

A.

Tokombayev,

T. Sidikbekov'un roman ve hikayeleri ile Kirgiz nesri sekillenmistir; natiiralizm ve
sembolizmden
1994a:32-33).

uzaklasilarak sosyal realizm prensipleri benimsenmistirt Naskali
Rus edebiyati

ile alakanm artmasi bu yillann nesrinde yeni yeni

turlerin olusmasina yol acmistir. Hikaye, kisa hikaye, fikra, latife, kucuk mizahi
yazilar;

"feyleton"

ortaya

cikrmstir.

(Akpmar

1982:314)

Hicivli

komedi

hikayelerin ortaya cikmasmda tarunmis komedyen Sarsen Termecikov' un katkisi
biiyiik olmusturt Arukbayev, 1982:70- 71 ).
Kirgiz
benimsenen

siiri Rus edebiyatindan etkilenmistir,
Rus edebiyatmm

gelenekleri, bu yillarda

Yirmili yillarda ogrenilip
cikan

eserlerde etkisini

acikca gostermistir (Naskali 1996a: 1007). Otuzlu yillardaki Kirgiz nazmmda fikir,
muhteva ve isleyis bakimmdan bir arayis oldugu hissedilebilir. Sosyalist duzenin
getirdigi yenilikler, hayattaki koklu degisimler, koy ve kasabalardaki kolektif
iktisadin uygulanmaya baslanmasi ile ortaya cikan yenilikler, hur emegin guzelligi
ve onun verimli neticeleri bu yillardaki Kirgiz sairlerinin temel konulan arasmda
olmustur.

Ozellikle

Sovyet

yazarlannm

turn

Sovyetler

Birligindeki

birinci

kongresinde M. Gorki'nin ustune basarak belirttigi yapilandirrna, yeni emegin
ozelliklerini vererek anlatma hareketi Kirgiz sairlerinin eserlerindeki arayislannda
genis yer alrmstir (Artikbayev,
C. Bokonbayev,
Lenin'i

ve

Sovyet

1982:48).

bu donemde Ekini ihtilalini ve komiinist partisini anlatan,
insanmm

emegini

oven
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siirler

yazmistir.

K.

Malikov,

Kirgizistanda
terk

sosyalizmin nasil kuruldugunu, aile duzeyinde eski dusunce tarzmm

edilmesi

gerektigini

mizahi

bir

tarzla

anlatan

Tokombayev'in sanatirn A.S. Puskin ve A. Mayakovski
etkilemistir.

C.

Turusbekov,

siirlerinde

feodal

koylusunun ekonomik ve kulturel hayatmdaki

siirler

yazmistir.

gibi Rus sairlerin siirleri

hayati

konu

etrnis,

koklu degisimleri anlatrrustir.

siirlerinde sifahi nazmm ozelliklerinden de yararlanarak Kirgrz nazrmm
sanatm ahengiyle zenginlestirmeyi basarrmstir.
sair olarak admdan soz ettirrnistir.

1931 yilmda Temirkul

Siirlerinde

A.

Kirgiz
Sair,
sifahi

-0 motaliyev

eski dusunce tarzmdan kopmayi

basarmis yeni insan tipini ele alan sairin, "Aysuluu" adli siirinin Kirgiz nazmmda
onemli bir yeri vardir. Yine bu yillarda M. Elehayev'in, Kirgtz halkmm ihtilal
oncesindeki agir yasam kosullanrn anlattigr ve emek temasma yer verdigi siirlerine
rastlanmaktadrr. Ahkul Osmonov ve Midin Alibayev

isimlerine de yine otuzlu

yillann nazmmda rastlamak miimkiindiir. Osmonov da Tokombayev gibi Komiinist
Partisini benimseyen siirler yazmis, bu tur siirler o donernde hayatta kalabilmek
icin yazilmasi gereken konular olmustur (Naskali, 1994a:30-31).
lkinci Dunya Savas: yillannda Kirgiz edebiyatmm konulannda ve edebi
uslupta birtakim degisiklikler yasannustir. Yazarlar, halki "Ata Meken"i, yani ana
. vatam savunmak icin savasa cagmmslardir. Bu vatandan kasrt Sovyet topraklannm
butiiniidiir.

T. Umotaliyev,

U. Abdukarimov,

Raykan Sukurbekov, C. Asubayev,

Tolon Samsiyev, Y. Sivaza, N. Cekmenyev gibi yazarlar cephede savasrmstir. C.
Turusbekov, M. Elebayev

ve K. Esenkocoyev

savasta hayatlanm kaybetrnistir.

(Naskali, 1996a: 1012-1013).
Stalin doneminde
yem bir doneme

imzasmi

I

gerceklesen Ikinci Dunya Savasr, Sovyet edebiyatmda
atmistir. Bu donemin eserleri, dogrudan dogruya ve

. dolayli bir bicimde Stalin'e ovgu niteliginde olmustur,

Stalin'in genel sekreter

bulundugu 1924-1953 yillan arasmda yazilan bircok Stalin'i anlatan eser 1956'dan
soma Kruscef doneminde incelemeye ahrup rafa kaldmlmistir (N askali 1996b: 61).
Ikinci Dunya Savasr'ndan sonraki yillarda Krrgizistan Akmdan (1946) siir
antolojisi,

A. Tokombayev'in

"Tanki

Colugusuu"

(1946).

T. Umotaliyevin

"Kug1z Curogu" (1947), N. Baytemirov'un "Bir Sovhozda", "Saltanat" (1951), K.
Bayalinov'un

"Baklt" (1949), K. Cantosevin
14

El Ir91s1 (1952)

isimli kitaplan

"Sovetskiy Pisatel" adh matbaada basilrmstir.
donem

(1949)

ve

6.

donem

(1952)

Kirgizistan Komiinist Partisinin 5.

kararlannda

KHg1z edebiyatmm

durumundan ve ustlendigi gorevlerden bahsedilmektedir;

eski

KHg1z edebiyatmm

Sovyet okuyucusu tarafmdan ilgi gordugune ve isteklerine cevap verdigine dikkat
cekilmistir. Kirgizistan Komunist Partisinin Merkez Komitesinin ikinci toplanti
kararlannda

(1952),

A. Tokombayev'in

"Kanduu Cildar" ve K. Malikov'un

"Balbay" adli eserleri, bu esenlerde "ideolojik yanhslar yapildigi, bu yanhslann da
KHg1z edebiyatcilanmn ve tarihcilerinin emeklerini yok ettigi" gerekcesiyle tenkit
edilmistir. A. Tokombayev eserini yeniden duzenleyerek 1962 'de "Tan Aldmda"
adiyla yaymlamistir (Naskali, 1994b: 125).
1940 ve 1950 yillan arasmda KHg1z sairleri savas konusunda eser vermeye
devam etmislerdir; kahramanlik ve fedakarhk motifi siirlerin ana temasmi teskil
etrnistir. A.Osmonov bu yillarda eser veren sairlerdendir. "Cenisbek" adh siiri bu
yillann dikkati ceken eserlerinden biridir. Siirlerinde daha 90k kolhoz hayati,
hayatm guzelligi, ana yurt, halklann dostlugu, Kirgrzistanm
konularma yer verrnistir.
Kazakistan

ulkeleri

tabiati ve sevgi

Yine bu yillarda eser veren sairlerden Orta Asya ve

arasmdaki

dostlugun

gecmisine

deginerek

hatirlatmada

bulunmuslardir. Savas sonrasi yillarda memleketin guzelligi, zenginligi, ihtisarm
siirlerin konusunu olusturmustur. Halk siiri tarzmda siirler yazilmis, iscileri konu
eden siirler cogalrmstir. (N askali, 1996a: 1022).
lkinci Dunya Savasmdan sonra,

'Ideolojik temizlik" adr altmda sozlu

gelenekte yasayan Manas Destam gibi eserler, milliyetcilik fikrini asiladigi, milli,
vatani ve dini hususiyetler asiladigi icin yasaklanrmstir. KHg1z yazih edebiyatmm
1924 'te basladigi, bu tarihten once yazih eser verilmedigi ilan edilmistir.
gorusu benimsemeyen Tazabek Samancm,

Tasim Bayayev, Ziyas Bektenov

yazarlar tutuklanarak surgiine gonderilmistir. (Karaka~,1996:302).

Bu
gibi

1954'de cikan

Calkan Dergisinde Manas Destam 'nm kisalnlmis varyantlan basilmaya baslarmstir
(Artikbayev, 1982: 153).
1953'te Lenincil Cas gazetesinde A. Tokombayev,
sairler ve

6.

Cakisev,

A. Saliyev

T. Umotaliyev

gibi

gibi tenkitciler sanat ve edebiyatla ilgili

fikirlerini belirtmislerdir. 1955 yillanndan sonra KHg1z nesrinin konusunu isciler
15

ve komunist genclik birligi teskil eder. Satkm Sasikbayevin

1955 yihnda yazmis

oldugu "Fabrika K1z1" romanmda bu konu islenmistir. Eserlerinde cogunlukla
makine veya maden iscilerinin hayatim konu alan yazann 1958 yihnda 'Zavod
Baldan'

isimli bir hikaye antolojisi cikmistir.

tarihi biyografik roman turu de gelismis:
(1958)

romanmda

Sosyalist

Emekci

Bu yillarda Kirgiz edebiyatmda

Nasirdin Baytemirov'un

Batin

unlu

Olmoskan

"Cildizkan'

Atabekova'nm,

Sagmdik Omurbayev'in "Telegey" (1965) romanmda Telegey Sagimbayevanm,
Kasimali Bektenov'un "Taabaldi Pudovkin" (1959) romanmda Kirgiz devrimcisi
Taabaldi Cukeyev Pudovkinin, Kasim Karimov'un Atay (1961) romanmda da unlu
Kirgiz kopuzcusu Atay Ogombayev'in hayati
kadmmi

konu

eden

romanlar

da

anlatilrmsnr. Bu yillarda Kirgiz

yazrlmistir.

Bunlann

basinda

Tugelbay

Sidikbekov'un "Zayiptar" (1966) adli romam gelmektedir (N askali 1994b: 129).
1970'li yillarda Tologon
Beysenaliyev, S. Omurbayev,
Murataliyev, K.Akmatov;

Kasimbekov,

S.

C. Mavlyanov,

seksenli

0.

Orozbayev, K. Kaymov,
Abdiramanov, A. Stamov,

yillann basinda

ise

S-

S.
M.

Beysenaliyev ve 0.

Danikeyev gibi yazarlann eserleri basilmistir (N askali 1994b: 13 5).
Altmish ve yetmisli yillann Kirgiz siirine Lenin temasi hakim olmustur. R.
Sukurbekov,

A. Tokombayev,

S. Eraliyev, A. Toktomusev, M. Tursunaliyev gibi

sairlerin siirlerini bu yillarda Lenin suslemistir.

Sooronbay Cusuyev de siirlerinde

Lenin'in yanmda haklann dostlugu konusuna deginmistir. Rus dili hakkmda bircok
siir yaztlmistir. Bu yillarda irticali siir gelenegine uygun siirler yazrlmis, Sovyet
kadinlan

ovulmustur,

R.

Sukurbekov'un

emperyalistlerin ic yuzu, ac gozluluk,

siirlerinde

"savas

arzulayan

cahillik, goz boyamacihk" gibi konular

elestirilmistir (Naskali 1996a: 1028).
Yetmisli

yillann

sonunda,

unvanmi almistir. T. Umotaliyev,

A. Tokombayev

"Sosyalist

Emekci Batm"

K. Malikov, A. Toktomusev, S. Eraliyev, M.

Abilkasimova. T. Adiseva, M. Cangaziyev,

C. Cusuyev, Kirgiz SSC El Akmdi

("halkm sairi") unvanma layik gorulmuslerdir. Cumhuriyetin sanata ve medeniyete
emek veren iscisi unvanmi da
S. Sasikbayev,

S.

Beysenaliyev, T. Abdumomunov, N. Baytemirov,

S. Simeyev, N. Udalov, S. Fiskin, M. Bayciyev, K. Kayimov, 0.

Orozbayev gibi edipler alrmstir (N askali 1996a: 1031-103 2).
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Seksenli
anlarruyla

ve doksanli

yillann edebiyati

tamamlanamamistir.

Bu yuzden

ile ilgili cahsmalar,

bu yillann edebiyati

henuz tam
ile ilgili

bir

degerlendirme yapmak zordur. Fakat ilk bakista, hem estetik hem de muhteva
acismdan, onceki
yazilmaya

donemlerde

basladigmi

yazilmasi

gormek

cldugu

imkansiz

mumkundur.

Cusuyev'in

yazrnis

"Kurmancan

cekmektedir.

Rus yazar Puskinin kaleminden

romam, bu tiiriin Sovyet edebiyatma
bu romandan esinlenerek

Bu

olan eserlerin,
eserler

Datka"

adh

bu donemde

arasmda
nazim

Sooronbay

roman

dikkati

cikan "Yevgeni Onegin" adli nazrm

da yansimasina

sebep olmus; pek 90k yazar

nazun roman turunde eser verrnistir. Bunlardan

biri de

Sooronbay Cusuyev olmustur (Naskali 1996a: 1032).
1991

yihnda

kavusulan

bagimsizlrktan

sonra

Krrgiz

baskilardan kurtularak,

farkh bir yol izlemeye baslamisnr.

sahip

dusmani

cikilmis;

halk

sayilarak

oldurulen

edebiyati,

siyasi

Once eski edebi mirasa

ediplerin

eserleri

tekrar

yayimlanmisnr, bunlann hayatim konu edinen romanlar yazilrmstir. Bazi eserlerde
tarihi olaylar konu edilirken, bazilannda Sovyet rejiminin olumsuz etkileri, cevre
felaketi, durustluk,

ahlaki ve milli deg er temalan ele almmistir

(Karakas

1996:

303).
Bugiin gelinen noktada Kirgizlann en onemli sairi olarak Ahkul Osmonov
bilinirken,
edilmektedir.

en sevilen
Aktuel

ve iinlu
toplumun

nesir

olarak

problemlerini felsefi

suretleri vasitasiyla gercegi maharetle
onemli yazarlanndan biridir.

ustasi

elestiren,

Cengiz
acidan

Aytmatov

kabul

ele alan ve canli

Cengiz Aytmatov

dunyanin

en

Eserleri dunyada 130 dilde yaymlanan dunyaca unlu

Kirgiz yazar Cengiz Aytmatov'un

jubilesi 1999 yili Mayis aymda UNESCO'nun

himayesinde gerceklestirilmistirrOzdcncr, 2005 :20).
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BOL UM

CENGiZ AYTMATOV'UN HAY ATI, SANAT ANLA YI~I VE ESERLERi

A.CENGiZ AYTMATOV'UN HAYATI
Cengiz Torekulovic Aytmatov

12 Arahk

1928

yihnda

Kirgizistan'ui

baskenti Biskeke bagh olan ve Talas vadisinde yer alan Seker Koyunde
dcgmustur. Babasi Torekul Aytmatov, annesi Nagima Hamzayevna Aytmatovadir.
Memur olan babasi 1937 yilmda Stalin'in temizlik harekatmm kurbanlan arasma
kanlmistrr. Kemikleri 1991 yilinda bulunmu~tur(www.ortakantin.com).

Aytmatov babasmdan 90k fazla sey ogrenemediyse

de buyukannesi

Ayrrnkandan 90k sey ogrenmi~tir. Ayimkan, irticalen siirler soyleyen, bes-alti
yasmdan itibaren torununu ninniler, masallar, efsanelerle besleyen, etrafmda saygi
goren bilge bir kadindir. Aytmatov babaannesi Ayikman icin soyle demistir: "Bana
gore ilk hayat tecrliberr:iin basladigi, kaderimde onemli rol oynayan iki siirec
gelisti. ilk surecte beni buyuten babaannem Ayimkan buyuk rol oynadi. Zira
kendisi bana, biricik torununa gore biiyiik bir yazar ve yorumcu hatta orijinal bir
masal gibiydi"(Aytmatov, 2002:9-20).
Aytmatov 90k kucuk yaslardan itibaren ozanlann atismalanrn dinlemis,
sohbetlerine katrlmrstir. Sozel kulturun 90k canh yasandigi Kirgiz topraklannm
destansi havasi yazan icten ice kusatip zenginlestirmistir.
lkinci Dunya savasmm yokluk yillanrn babasiz geciren Aytmatov, cocuk
yasindan itibaren calismaya baslamistir. On yasinda topragi islerneye, on dart
yasinda Seker Koyu'ride koy sovyeti kolhozu sekreterligine getirilmistir. Bir yil da
vergi memuru olarak cahsrmstir.
Aytmatov'un

amcasi da 2. Dunya savasmda olmustur. Annesi cesitli

memuriyetlerde bulunmus modern bir kadindir. Dort cocugunu kendi basina

18

buyutmek
gitmistir.

durumunda
1948

kalmistir.

yihnda

Cambil

Cengiz
sehrindeki

Aytmatov

ilkokula

Zooveteriner

kendi

koyunde

Yuksekokulunu,

1953

yihnda Kirgiz Devlet Ziraat Enstitusunden Zooveteriner Fakliltesini bitirmistir.

-0 niversite

ogrencisi oldugu yillardan itibaren Kirgiz ve Rus dillerinde eserler

yazmaya baslayan Aytmatov'un

1952 yilmda yayimlanan ilk eseri "Gazetcik

Dzyuydo" (Gazeteci Dzyuydo) adli Rusca kaleme alman hikayesidir. Sonra "Ak
Caan" (Beyaz Yagmur-1953),"Tlingli Sugat"

(Gece

Sulamasi-1954), "Asma

Kopuro" (Asma Koprli-1956) adh hikayelerini yayimlamistrr. 1957' de yayimladigi
"Betme Bet" (Yuz

Yuze)

ve

1958'de yayrmladrgi

"Camiyla" (Cemile) adli

hikayeleri onu btiyiik yazar olarak dunyaya tamtnustir. Fransiz yazan Lui Aragon,
"Cemile" hikayesini Fransizcaya cevirip yaynnlamis ve "dunyadaki en iyi ask
hikayesi" (1959) olarak ilan etmistirf'Ll'i.Tili. Antolojisi, cilt:31 ;587).
Aytmatov, 1958 yilinda Moskova Universitesi Edebiyat Fakultesine girmis,
ayni

yilm

sonunda

Kruscevin

anti-Stalinist

kampanyasi

sirasmda

Sovyet

Kornunist Partisine ve Yazarlar Birligine kabul edilmistir. Bu tarihten sonra hem
Kirgiz hem de Rus yazarlar arasmda yerini pekistirmistir, Bu yillarda Literaturnyi
Kirgizistan dergisi editorlugunu, sonra bes yil boyunca Pravda'nm
m uhabirligini

yaprmstir. Aytmatov 1963 yilmda,

ilk Ogretmen,

Orta Asya
Deve Gozu,

Cemile ve Selvi Boylum Al Yazmalrm adli hikayelerinden olusan Steplerden ve
Daglardan

Hikayeler

adli

kitabiyla

Lenin

Edebiyat

Odulunu

kazanm1~t1r(www.ortakantin.com).
Aytmatov iic kez SSCB Devlet Odillil (1968;1979;1983), Lenin Odiilii
(1963), Kirgizistanrn Toktogul Devlet Odiilu (1976), Uluslararasi D. Nehru Odulii
(Hindistan,

1983) almis, Kirgiz Cumhuriyeti

Halk Yazarligi, (1968),

Kirgiz

Bilimler Akademisinin Asil Uyeligi (1974), Almanya Sanat Akademisinin Muhabir
Uyeligi (1978), Paris'teki Avrupa Bilimleri Sanat ve Edebiyat Akademisinin ash
uyeligi (1983), Stockholm'deki Dunya Bilimleri Sanat Akademisinin Asil Uyeligi
(1987), Roma Klubu Uyeligi, Uluslar arasi Isik-Kol Forumunun Kurucu Uyeligi ve
Baskani gibi buyuk unvanlara sahip olmasi Aytmatov'u coktan dunyarun sayih
entelektuelleri arasma koymustur. 15 yil boyunca SSCB ve daha sonra Rusya,
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Kirgizistan

adma

Avrupa

Birligi,

NATO,

diplomatik gorevler yapm1~tu(M.T.A.D.,
Aytmatov,
Tataristan'm
hastaneye
bobrek
hastanede

bir Rus televizyon

baskenti

Kazan'da

kaldmlrmstir.
yetmezligi

tedavi

kanalmm

ani bobrek

ambulans
gordugu

belgesel

ulkelerinde

Almanya'nm

79 yasinda idi. Olumunun ardmdan Kirgizistan'da

cekimleri

icin gittigi

rahatsizligi

nedeniyle

ucakla Almanya'ya

10 Haziran 2008 gunu hayatmi kaybetmistir.

ilan edilmistir.

ve Beneluks

2008;159-160).

16 Mayis'ta

18 Mayis'ta

sonucu

UNESCO

Nunberg

nakledilmis,
kentindeki

Unlu yazar vefat ettiginde

2008 yili, Cengiz Aytmatov yih

B.SANAT ANLAYU;H
Aytmatov, milletinin tarih boyunca kazandigi sosyal, kulturel, ahlaki, edebi,
askeri yani butun maddi ve manevi zenginligini

eserlerine yansrtrmstir.

Y asadigi

cografyamn insanmm tarih icinde kazandigi degerleri, acilanni, kahramanhklanm,
tecrubelerini yaziya dokup olumsuzlestirmis,

halkmm icinde dustugu zor durumlan

eserlerinde en guzel sekilde anlatmis, onlann cozumlerine

dair ipuclan gostermis,

eserlerinde kendi ifadesi ile 'tipik insari't ortaya koymaya cahsmistrr. Aytmatov,
hikayelerinde milletinin temel mulku olan milli hafizaya ait efsane, destan, masal
hikaye

ve turkuleri, bunlann meydana

geldigi

insanlan kullamrken, Kirgrz Turk kulturunu,
tarziyla, maddi manevi zenginligiyle

sartlan,

ardmdaki hikayeleri,

psikolojisiyle,

duyus

ve anlayis

o kulturu bina edenlerin evlatlanna yeniden

hatirlatmaya cahsmistmfibedi Gelin, 2007;Arka kapak).
Hikayelerinde halkmm degerlerini, dertlerini, varsa onun icindeki curumeyi
anlatan

yazann

en

onemli

ozelligi,

ozune

baghhk,

kendinden,

halkmdan,

co grafyasmdan haberdar olmasidirt www. turkegi timsen. org. tr).
Hikayelerinde, Kirgiz Turklerinin
masallan, turkuleri kullarnsmda
gostergesi olmustur.

zengin sifahi kiiltiiriine

ait efsaneleri,

gozlenen cosku da yazann bu yanmm en bariz

Cengiz Aytmatov'un eserleri hayatmdan izler tasimaktadir.

Hayat, onu halkmm butun sorunlan ile eek kiiciik yaslanndan itibaren yiiz yiize
getirmis, ona halkirn tammasuu, onun genel halini anlamasmi saglayan bir cevrede
yetisrne

imkam

sunmustur,

Savas Aytmatov'un hatirasmda silinmeyecek izler

birakmistir. Savas icin askere alman yetiskin erkeklerin
halkm sorunlanna
akranlarmm

care bulmak,

siruna

daha on iki-on

yuklenmistir.

Cepheye

koydeki islerinin hepsi,

tic; yaslanndayken

gonderilen

erkeklerin

onun ve
ailelerinin

sorumlulugu, onlann iasesi, aralanndaki sosyal iliskiler, bir yandan savasa ragmen
devam

etmesi

zorunlu

Aytmatov'un

sirtma

Aytmatov'un

koy

olan zirai faaliyet,

yukledigi
sovyeti

sorumluluklardan

kolhozu

sekreterligi

sikmtilar, sahit oldugu zor durumlar

eserlerine

romanmda ve "Yiiz Yiize" hikayesinde,
alman

koylerde

geride

savasin

kalanlann

daha cok kucuk yaslarda

en gorunurde
sirasinda

olanlardandir.

yasadiklan,

de yansirmstir.

cektigi

"Toprak Ana"

ikinci dunya savasmda erkekleri askere

cektigi
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sikmtilar

etkileyici

bir

uslupla

anlanlrmstir.

Eldeki yetersiz

yiyecegin

dort gozle beklenen hasat zamanlan,
yuzunden

muhtac olandan

umutlann

urunun hemen hepsinin merkezden

aclik, sefalet,

bir yandan cepheden

baslanarak

dagrtilmasi,

hasat zamanma ertelenmesi,

savas

istenmesi, bosa cikan umutlar, yine

gelen olum haberleri,

umutsuz

savasm uzun surmesi uzerine asagi cekilen cepheye cagnlma

bekleyisler,

yasi, yine gidenler,

aynhklar,

gozyaslan ... yani tek kelimeyle

eserlerinde

salt bir savas karsithgi fikri vermeye calismasa da, hikayelerinde

evlatlanru

cepheye

sergilemistir.

gondermesine

Savasm anlatildigi

ve butun zulmetiyle;

ragmen

savasi

bolumlerde

savas. Yazar

sahiplenmernis

bir gorunum

bir savas romantizmine

rastlanmaz.

Aytmatov savas yillanru, kocasiz kalan kadmlan babasiz kalan cocuklann,
kalan analann acilanna
birbirlerine

sahit olmus, asker kacaklanm

yaptiklan acimasizhklanru

ona hikayelerinde

yasamisnr.

kelimelere

ustaligmm

kamti durumundadir.

Aytmatov

bunu

vurgulamak

gormus, geride kalanlann

temel malzeme olmustur. Savas insanlan

zor durumlan

onceleri _ daha

ozenli

yerine isleyis, uygulayis

yazdiklannda

hayal edemeyecekleri

durumlarda kalmaya zorluyor.

dokmekte

Eserlerinde

Aytmatov'un

Sovyet rejimine

ifadelerle,

basansi

elestiriler

sistemin

bozuklulanna

genel

deginirken,

temelden

sistemi

ogulsuz

Hasih butun yikicrligryla savas

acilan cekmeye, agirhgma tahammul edilemeyecek
Ve boylesine

halk,

onun

yonelten

yanhshgnu

ileri ki yillarda
sorgulamaktan

<;ekinmemi~tir(www.ortakantin.com).
Aymatov,
olusturmaya
sistemlerin

dunyada 154 dilde evrensel anlamda bir ortak dunyahlik

calisirken
korunmasmi

adh romanmda

gelecegini

yasatici

kapsayici

donusturulmus

kulturlerin,

ve desteklenmesini

dillerin,

de istemistir.

kisiliklerin

ve dogal

Gun Uzar Yuzyil Olur

bellegi silinen Mankurt ogul, annesi Nayman Ana'yi oldururken,

ashnda kendi
ve

kimliklerin,

bilinci

katletmistir.
degerler

Anne'nin temsil
butunu,

kisilikler

Mankurtlastmlmis,

hicbir

(http://www.ataturkyuksekkurum.gov.tr/index.php).
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ettigi bans, sevgi dolu

onem

robot

hale
tasimaz

C.ESERLERi
1959-67

yillan

arasmda

Novy

Mir'in

editorlugunu

yapan Aytmatov,

1968'de Buyuk Sovyet Edebiyat Odulu'nu kazanmistrr. Ayru yil Kirgizistan milli
yazan secilmistir. Cengiz Aytmatov'un edebi seyri bu yillarda hikayecilikten
roman

yazarligma

dogru

kaymis,

ilk

romam

olan

"Toprak

Ana"

1963 'te

nesredilmistir. "Elveda Gulsan'vyi yine aym yayimlayan Aytmatov, daha sonraki
yillarda cesitli yayin organlannda hikayelerini yayimlatmaya devam
1964'de yaymlanan "Kizil

etmistir.

Elma" ve 1969'da yaymlanan "Ogulla Bulusma"

hikayelerinden soma, yazar 1970'de edebiyat aleminde yank! bulan "Beyaz Gemi"
romamm yayimlanusnr. Daha soma 1972'de "Asker Cocugu" hikayesini, 1975'te
Kazak

yazar

eserini,1976'da

Kaltay

"Sultanmurat",

hikayelerini nesreder.
yazann

Muhammedcanov'la

birlikte

1977'de Deniz

"Fuji-Yama"

adli

tiyatro

Kiyisinda Kosan Ala Kopek

1980 yilinda kaleme aldigi Gun Olur Asra Bedel romam

edebiyat hayatinda izledigi yol bakimmdan onemlidir. Aytmatov bu

romanmda, Elveda Gtilsan'da temel isleyis bozukluklanm dile getirdigi rejimin
elestirisini daha ileri goturmus, Sovyet mantigmi temelden sorgulayan fikirlerini
yaymlamistir.

Onun,

milletinin

birikimini

tum

dunyaya

duyurmasi

kolay

olmamistir. Tarihte esine ender rastlanacak.bir bask! rejiminde, millete ait olan her
seyin

talan edilmeye,

degerlerini savunmak,

unutturulmaya
millete

cahsildrgi

bir ortamda

soz

soylernek,

ait olana vurgu yapmak cesaretini gosterebilen

Aytmatov, yildan yila daha yuksek

sesle, sozlerinin alum daha kalm cizerek

konusur. ilk yillannda

Cemile

Aytmatov'un

Yuz yuze,

bu hikayelerindeki basansiyla

gibi hikayeleriyle
topladigi ilgi,

yillarda Elveda Gulsan gibi, Gun olur asra bedel

tamnip sevilen

ona daha sonraki

gibi romanlarla, toplumsal

problemleri tum Sovyetlerin gundemine tasima imkam sunmustur. Aytmatov 1986
yilmda nesredilen Disi Kurdun Ruyalan isimli romamyla, yazarhk seyrini mahalli
olandan evrensel olana tasimisnr. Bu romanda Hiristiyanhk
rejimin dini hayat uzerindeki yanhs uygulamalanna,

dini baz almarak

bunun bir neticesi olan

uyusturucu belasina ve bozulan ekolojik dengeye deginmistir. Aytmatov 1990' da
yaymlanan Beyaz Yagmur ve Yildmm Sesli Manasci hikayelerinden soma, aym
yil Gun Olur Asra Bedel romanmm devami olan Cengiz Han'a Kusen Bulut'u
yayinlar. Yazar bu eserinde Sosyalist rejime daha once yazdiklarmdan daha sert
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elestiriler yoneltir. Bu roman aslmda yillarca rejimin her katmda bulunmus birinin
gorgu sahitligi yapmasmdan baska bir sey degildir. Totaliter, baskici kafa yapisirn
butun celiskileriyle gozler onune serer. Devletin cikarlanndan daha onemli ne
olabilirdi? Bazilan insan hayatmm onemli oldugunu
Devlet bir sobadir ve yakrti da yalniz insandir.

samyorlardi. .. Ne laf ya!

Yakilacak

insan olmazsa soba

soner. Sonen, yanmayan sobanm da hicbir yaran yoktur. Arna cite yandan bu
insanlar devlet olmadan yasayamazlar: Sobayi tutusturan, yakan onlardir. Sobayi
yanar tutmakla gorevli olanlar da ona yakit temin etmeliydiler. Her sey buna bagli
Aytmatov, basanli

bir edebiyatci olmasi

yuzunden devletten itibar gormus,

devletin cesitli birimlerinde gorev almis, bu sayede rejimin isleyisine taruk olmus
biridir.

1978 tarihinde Yuksek Sovyet

Prezidium 'u tarafmdan Sosyalist Isci

Kahramaru olarak odullendirilir. 1983 yilmda Buyuk Sovyet Edebiyat Odulu'nu
ikinci kez kazamr. Gorbacov
Diller Komitesi Baskanligi

doneminde

Sovyet Parlamentosu Kultiir ve Ulusal

ve Sovyet Yazarlar Birligi Sekreterligi gorevlerinde

bulunmustur. Sovyetler birligi dagilmadan once Gorbacov'un bes darusmamndan
biri

olan

yazar,

en

son

Kirgizistan'rn

Luxemburg,

biiyiikelcilikleri gorevini yurutmusturt Cetin, 1994;2 7).
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Hollanda

ve

Belcika

U(:UNCU BOLUM

CENGiZ AYTMATOV'UN

ROMANLARINDA

Aytmatov'un romanlanndaki

FOLKLORiK

UNSURLAR

folklorik unsurlann incelendigi bu calismada

yazann, Disi Kurdun Ruyalan, Gun Olur Asra Bedel, Al Yazmalim Selvi Boylum,
Deniz Kiyismda Kosan Ala Kopek, Elveda Gulsan, Ebedi Gelin, Ogulla Bulusma,
Beyaz Yagmur, Asker Cocugu, Deve Gozu, Yildinm Sesli Manasci, Yuzyuze,
Cemile ve Sultanmurat adh eserleri kullamlrmstir.
AYTMATOV,

C., (2003); Elveda Giilsan, Cev: Refik Ozdek, Elips Kitap, Ankara.

A YTMATOV,

C., (2005);

Disi Kurdun

Ruyalan,

Cev: Refik

Ozdek,

Otuken

Yaymlan, istanbul.
C., (2005); Kizil Elma, Ogulla Bulusma,

AYTMATOV,

Beyaz Yagmur,

Asker

Cocugu, Deve Gozu, Cev: Refik Ozdek, Otuken Yaymlan, istanbul.
AYTMATOV,

C., (2005);

Yildinm

Sesli Manasci,

Yuzyuze,

Deniz Kiyismda

Kosan Ala Kopek, Cev: Refik Ozdek, Otuken Yaymlan, istanbul.
AYTMATOV,
Fuji-Yama,

C., (2006); Al Yazmahm
Deniz

Kiyisinda

Kosan

Ala

Selvi Boylum,
Kopek,

Erken Gelen Turnalar,

Cev: Mehmet

Ozgul,

Cem

Y aymevi, istanbul.
A YTMATOV,

C., (2006);

Cemile,

Sultanmurat,

Cev:

Refik

Ozdek,

Otiiken

Y aymlan, istanbul.
A YTMATOV, C., (2007); Ebedi Gelin, Cev: Ahmet Pirverdioglu,

Elips Yaymlan,

Ankara.
A YTMATOV,

C., (2007);

Giin Olur Asra Bedel,

Yaymlan, istanbul.
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Cev: Refik

Ozdek,

Otiiken

A.KIRGIZ TURK FOLKLORU
Kirgiz halki icin folklor denildiginde
canh,

daha

cesitli

anlam

ve ozellikler

klasik tammlamalann disinda daha
tasiyan,

toplumla

biitunlesmis,

tammlayan ve yeniden insa eden, nesillerin ruhunun zindeligini

onu

ve zenginligini

muhafaza eden bir disiplini anlamak gerekir. Bu acidan bakildigi zaman folklorun
ve folklorik iirunlerin arkeolojik veriler gibi duragan bir yapida olmadigi, dinamik
nitelikler besledigi ve yuzyillar icinde Kirgrz halkiyla kader birligi yaptrgi, yine
ondan beslendigi ama aym zamanda onu insa ettigi de gozlenmektedir,

Zengin bir

cesitlilik gosteren Krrgiz folkloru dinamik bir yapiya sahiptir. Kimi zaman folklor
urunlerinin dogasindan
kaydiyla - Kirgiz

kaynaklanan

konservatif tutum - genelleyici

halk yaratilan icin gecerli

degildir.

Onlar belli gruplann,

simflann tekelinde olmayan gercek anlamda halkm olmuslardir.
gelecege

olmamak

Tipki gecmisten

dogru akan gumrah bir damar gibi bugun de nesilleri beslemektedir.

Bunun icindir ki Kirgizlar her zaman kendi folklor urunlerine

sahip cikmislar ve

onlan korumuslardm Yilmaz, 2008:985).
Kirgiz

folkloru

Destanlarda, masallarda,
insanlara,

duygulara

evrensel

temalar · acismdan

atasozlerinde,

rastlanmaz.

da · oldukca

zengindir.

halk sarkilannda basit, siradan zevklere,

lnsanoglunun

ruhunun inceliklerini,

hissedisleri

goriiliir,
Kirgiz
6ncesinden

folkloru,

Kirgiz

ve tarih sahnesine

halkmm

yazilmamis

91k1p geldikleri

kilan her motif, folklor icinde harmanlanmis,

tarihidir.

tarih

giiniimiize kadar onlan ozellikli
zenginlesmistir.

gel en motifler bakimmdan Kirgiz ' destanlan zengindir(Alangu,
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Kirgrzlann

Tarihi olaylardan
1983 :29).

B.GELENEK

VE GORENEKLER

Kirgizlann Sovyet doneminde orf-adet, gelenek-gorenek

ve halk inanclanrn

yerine getirmeleri yasaklanmisnr. Bu rejim sonucunda Kirgrzlara ait degerlerin bir
kismi unutulmus olmasma ragmen yine de kendilerine ozgti degerleri surrnektedir.
Aytmatov, halkmm tarih boyunca kazandrgi sosyal, kulturel, ahlaki, edebi,
askeri yani butun maddi ve manevi zenginligini

eserlerine katrmsnr. Eserlerinde

halkmm ortak kulturune ait efsane, destan, masal, hikaye, turku, agrt gibi unsurlan,
kisaca Kirgiz

Turk

Kulturunu,

gelenek

ve goreneklerini

eserlerine basanyla

aktarabilmis bir yazardir,

Eserlerinde halkmm ortak kultur varhklanm

kadar kullanan Aytmatov

bunu kendine

sonuna

gorev bilmis . ve iyi yazann tammim

yaparken soyle dile getirrnistir;
"Her yazar bir milletin cocugudur ve o milletin hayatini anlatmak,
eserlerini kendi milli gelenek ve torelerini kaynak alarak zenginlestirmek
zorundadir.
hayattnt.

Benim yapttgtm once bu, yani kendi milletimin geleneklerini ve
anlatiyorum.
.

varamazstntz.

Fakat

orada

. kaldtgintz

taktirde

bir

yere

Edebiyatzn milli hayati ve gelenekleri anlatmanzn otesinde de

hedejleri: vardir. Yazar, ufkunu milli olanzn otesine dogru genisletmek ve
"evrensel" olana ulasmak icin gayret gostermek durumundadir.

jyi yazar

"tipik insan" ortaya koyma ustaltgtna erisen yazardtr."
"Hay, yere batszn eski gelenekler! Biz gencler daha ne kadar zaman act
cekecegiz?" (A.Y.S.B./27).
"-Ha soyle kiztm! Geleneklerimize

uydugun icin tesekkur ederim. Bundan

boyle bizim gelinimizsin sen, ulastirma merkezinin

butun yasltlari sana gelinleri

gozuyle bakacaklar. Al, Ilyas, bu da benim yuz gorumlugum." (A.Y.S.B./31).
"Gelenege

gore

bizim

durumumuzda

olanlarin,

babaszndan af dilemeleri gerekiyordu." (A.Y.S.B./41).
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kiztn

anaszndan

"Bizim kentli Ktrgtzlar geleneklerimizi unutmusa

benzerler.

Konugumuza

acacak bir evimiz, karnini doyuracak soframtz, gece alttna serecek dosecigimiz
bulunur." (A.Y.S.B./88).

B.1.Dogum
Kirgizlar yasadiklan hayat tarzmm da etkisiyle
ailelerden olusmaktadir.

genellikle 90k cocuklu

Ihtiyac duyulan insan gucu nedeniyle de erkek cocuga

olan duskunluk daha fazladir.

Dogumdan

edilir, cocugun anne ve babasi misafirlerine
boogor bekbolsun", "tukumugor

sonra yapilan

torcne yakmlar davet

ikramda bulunur, katilanlar ise "besik

govoysun"

diyerek

aileyi tebrik ederler.

Orf

geregi cocugun uzun omurlu ve zengin olmasi icin koyun iskembesine konulan
inek yag: cocugun agzma verilir. Dogumdan

bir hafta sonra da cocugu besige

koyma toreni duzenlenir. Yakmlar cocuga giyecek bir seyler veya para hediyesinde
bulunurlar(Erdem, 2005;271-274).
"Toktosun pek gene iken gitmisti cepheye,

bir r;:ogu onu unutmustu bile.

Arna dunyada
bir cocuk birakmis. olmast yine de ' iyi
bir seydi. Cunku
niceleri henuz
.·
.·
.
.
'"'

evlenmeden

cepheye

gitmis,

orada

kalmts

ve adlarini yasatacak

bir

evlat

olacagt,

hatta

birakmamislardi." (A.<;./66)
"Dogacak her cocuk umutla

beklenir,

cok uzun

omurlu

olmeyecekmis gibi uzun omurlu olacagi umid edilir. Bu umit olmasa,

insanlar

dunyaya cocuk getirmede bu kadar istekli olurlar mzydz?" (G.O.A.B./280).
"Dunyanin en mutsuz kadiniydi

Bekey hala, cunku cocugu olmuyordu.

Bunun icin de Orozkul her sarhos olusunda dovuyordu onu." (B.G./5).
"Baskalarina duzine duzine cocuk veren Allah, bu talih kuskunune kendi
kanznz tasiyan bir yavrucak vermemisti." (B.G./15).
"Ofkesi kisir karisina
dogurmuyordu ... " (B.G./15).

idi. 0 lanet kari, yillardan beri ona bir cocuk

Degum bircok
kutsanmasi

toplumda oldugu

gibi Kirgiz

toplumunda da kutsal ve

gereken bir olaydir. Bu bereket neslin devarru anlarmnda gelmektedir.

Ayni sekilde hayvanlann dogurmasi da kutlamlasi bir olaydir.
"-Ho~ gel din kuzucuk,

demek

acelen

vardz, gel gar

oyleyse

aydznlzk

dunyayi! dedi Tanabay. Dogusun kutlu olsun dolbasi! Senin gibi bircok kuzumuz
olsun, o kadar 90k olsun ki toprak goriinmesin. Melemeler kulagimtzt doldursun ve
hepsi ya~aszn ... "

B.2.Ni~an, Diigiin ve Evlilik
Nisan (soyko saluu) dunurlerin soz kestikten sonra yaptiklan merasimdir.
Nisanlanan kiza gelenek geregi kulagma altin ya da gumusten bir kupe takihr, Bu
kizm nisanli cldugunu gosteren bir isaret olarak

kabul

edilmektedir(Erdem,

2005;250).
Eski Tiirklerde yaygin bir gelenek olan bashk parasi gunumuzde Kirgizlarda
devam eden bir gelenektir.

Bashk parasmm Kirgizcada "kalm"

denilmektedir.

Kahn erkek tarafimn kiz tarafina verdigi mal ve parayi ifade etmektedir. Baska bir
ifadeyle kizin ailesine yapilan evlilik odemesi denilebilir(Erdem, 2005;252).
Diigtin (toy) adetleri cografi ve sosyal sartlara gore farkhhk gosterse bile
belirli ve ortak bir amaca yonelik oldugu bilinmektedir. Dugun sadece bir tabiat
gudusuyle belli bir maksada yani kadin ve erkegin cinsi duygularla birlesmesinden
ibaret, karsihkh menfaatlere yonelik bir kurulus olmayip, dugun ritleri de rast gele
ve bir takim sekle ait gosteriden ibaret degildir. Buyuk olcude din inaruslanna
bagh anlam ve onem tasiyan hareketlerdir. Onernli olarak da soyun iiremesi ve
devami gibi kutsal bir amaca da baghdir. Krrgizlarda ozellikle sehirlerde, dugun
icin ozel bir zaman secimi yapilmaz.

Ancak

kirsal

kesimde genellikle hasat

mevsiminden sonra paranin bol olabilecegi zaman belirlenir. Hasat sonu, guz
mevsimi, gerek para gerekse bos zaman acisindan en uygun zamandir. Dugunde
kesilecek

hayvanlann

bulundurulmaktadir.

bu

donernde

semirdigi

(sismanladigi)

goz

onunde

Hayvancihkla ugrasan toplumlarda bu unsura 90k onem

verilir(Ataman, 1992;13).
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"askere giderken

o da yavuklusuna

"saglikla kal" demek istemisti.
evleninceye

bir mektupla

sevgisini

Cunku geleneklere gore, bir delikanlz

dile getirmek,
bir gem; kizla

(Sultanmurat/131).

kadar gorusup konusmazdi."

V

"Kabilede hala yasatilan eski gelenege gore, du! bir kadtnin cocuklarint
alzp baska bir yere gitmesine izin verilmez.

Onun icin bizimkiler bu kadini

babamla evlendirmisler. Baham olenin en yakzn akrabast oldugundan, atalarinin
ruhuna saygtsi ve odevi, onu bu kadznla evlenmeye mecbur etmis. Boylece bizim
evde ikinci bir aile olmus." (Cemile/9).
"Soylentiye

gore,

bir

ilkbahar gunu

at yarisinda

Sadik,

Cemile 'yi

gecememis, bu ona pek agzr gelmis ve bu yuzden Cemile 'yi kacirmis.
Arna, onlarin seviserek evlendiklerini soyleyenlerde vardi. Kacirmis ya da
seviserek evlenmis olsunlar, ancak dart ay beraber yasamislardi. " (Cemile/14 ).
"Bir iki gunlugune babam gelsin demis oglum. Emir vermesini bilirler ama
biz yaslilar olmasak hicbir §ey gelmez ellerinden.

Torunumu evlendiriyoruz.

Geleneklerimize uygun bir toy yapmaliytm. Pek 90k kisi davet edildi. Bir. de at
yartsi duzenlemeyi dusunuyorum." (O.B./33)
"Artik kizt yetiskin bir gene ktz idi ve onun gelecegini dusunme zamani da
gelmisti. Kendi koylerinden saygideger bir yigitle evlense ne iyi olurdu! 0 zaman
hep yanznda kalirdi Saadet. Mustakbel damadzn ailesi yoksa daha da iyi olurdu:
Yeni evliler bu evde her zaman birlikte yasarlardi. Kizt, ceyizinin hemen hemen
haztr oldugundan habersizdi. Sadece ipek yatak ortuleri eksikti ... "(B.Y./54).
" ... Saadet 'e gelince,

o asla annelerini terk edip unutan kizlardan biri

olamaz. Pazar gunu ve sonbaharda, gelenege uyarak seni gormeye gelecekler. ilk
urun

alindigi

zaman

toy-dugun

yaptlacak

Ve

yeni

evlerine

yerlesecekler ... "(B.Y./58).
"Hava soguk, nemli, orada sobalarz da yak ... Genclere acidi. Ne de olsa
simdi balayznda saytlirlardi. "(B.Y./59).
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"Haztrliklarini

bitirdi.

Gidip

goz alici

Saadet 'in ceyiz bohcasini sarmak icin sakliyordu

renklerle

suslu

bir

sal getirdi.

bu salt. " (B. Y ./60).

"Simdi yola koyulabilirdi ama duraksiyordu. Wenii.z evlenmis kiztnin evine
davetsiz gitmek pek uygun dusmezdi geleneklere gore." (B.Y./60).
"Sedye, Ismail 'in ne zor sartlar altinda oldugunu anliyordu.
rahatlatmak ve oyalamak isterdi,

Gnu biraz

"kart ve koca iyi gunlerde oldugu gibi kotu

gii.nlerde de beraber olmalidtr" diyordu kendi kendine. "(Yiizyiize/58).
"Ktzi

istemeye

gelmisler,

arkasindan

dugun-dernek

yapilacak"

(A.Y.S.B./18).
"Bir kere olsun sormadim nisanlisini. Yakistk almayacagi gibi bilmek de
istemiyorum. Fakat Asel 'in anlattiklarindan onun da nisanlistni fazla tanimadigini
ogrendim. Anne tarafindan akrabalari olurmus; uzakta, daglarin arkasindaki

bir

orman koyunde otururlarmis. Geleneksel olarak iki koy, ktz alisverisiyle nesiller
boyu

akrabaliklariru

korumuslardir.

yabanciya vermeyiakillannin

Asel 'in annesi

-

babast · kizlartni

bir

kosesinden gecirmezlermis." (A.Y.S.B.!2°3-24).

"Butiin oba toy senligindeydi. Beyaz cadirlar suslenmis, herkes bayramltk
elbiselerini giymisti. Atlilar da, atlar da ptril ptril idiler. Ve gelin alayt gii.veyin
evine dogru yola cikmisti." (G.O.A.B./342).

B.3.Askere Ugurlama-Kaqilama
Askerlik Turk toplumlannm hemen hemen hepsinde, hem askere giden hem
de askere

gonderen

acismdan

caglanndan beri askerlik

gurur

yapmayi

verici

bir olaydir.

ve savasmayi

Turkler tarihin eski

iyi bilen bir millet olmustur,

Askere gidememek ya da askere gitmesine engel olan bir durum hep utanilacak bir

seymis gibi gorulmustur. Bir hastahktan
aynlmak) bir eksiklik olarak gorulmustur.

dolayi

askere

gidememek

(curuge

Asker gonderilmesi olayi da genellikle

torenlerle yapilir, arkalanndan marslar, sarkilar, turkuler soylenir. Askere gidecek
olan da esi, dostu, akrabalan ve arkadaslanyla vedalasir.
hediyeler ve harchk verilmesi de yine adettendir. ·
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Askere gidecek olana

Kirgiz

toplumlannda

asker

sevkiyatmm

evinde bir kurban kesilir. Mahalledeki

yapilacagi

gun asker

adaymm

es, dost ve akrabalar cagrihr, vedalasirlar.

Bazen buyukler asker adayma harchk verirler. Y emekler sonrasi dua ederek asker
adaymi evden ugurlarlan Ataman, 1992;35).
"Once kulaklarzna

inanmamtsti.

Oglu 90k gencti cunkii, askere gidecek

ya$a gelmemisti daha. Arna dogruydu,

cagirmislardi cepheye;

Sultan,

bolge

sefliginden temin ettigi bir att dart nala surerek hasta annesini gormeye gelmisti.
Annesi altz aydan beri hastaydz ve iyilesemiyordu.

Babasznzn da sehre gelmesini ve

istasyona beraber gitmesini istemisti Sultan. Birbirleriyle uzun uzun konusacak ve
geregi gibi vedalasacak vakitleri olmamistt." (O.B./38).
"Banda bir mars calmaya, kzzzl bayraklar dalgalanmaya ve asker/er sira
halinde parktan cikmaya basladtlar." (O.B./41).
"Tamburlar gurluyor,

mars caliyor, askerlerin veda bagrislari arasznda,

Cordon, aczlar icinde ruhunun sessiz pglzgznz duyuyordu." (O.B./42).
"Bi/.askerin donusu koyde soyle karsilanirdi: Cepheden bir askerin geldigi
duyulur duyulmaz,
geldin diye

en buyugune kadar, herkes karstlamaya, hos

en ku9ugunden

elini szkmaya,

ona yakinlariru gorup gormedigini

sormaya

ve

anlatacaklarznz dinlemeye kosardi." (Cemile/24).
"Buyuk istasyonlarda maksimkalarz
coskun bir nese ile karsilamislardi.

(asker getiren katar) bando mtztka ve

Evde hasretle bekleniyordu. " (E.G./21 ).

B.4.Cenaze Torenleri
Krrgiz toplumunda
tasisa da islami
kihndiktan

soma

mezarhk yakmsa
Oluyu

defnetmek

defin uygulamasi

kaidelere
olu

uygun

akrabalar

olu cenazeye
icin erkekler

eski adetlerden

bir sekilde
tarafmdan

gelenlerin

goturulmez,
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yapilmaktadir.

mezarliga

omzunda,

gitmektedir,

bir takim kalmtilar
Cenaze

goturulmektedir.

uzaksa arabayla

kadmlar

ve cocuklar

namazi
Eger

goturulur.
mezarliga

Kirgizlar cenazeye
gecmezler.

saygi gosterirler.

Cenazeyi defnetmeye

Mezara

giderken

cenazenin

oniine

giden kisiler huzunlu hayati isleri konusmamaya

ozen gosterirler. Cenazeyi mezara gotururken yagmur yagarsa veya birkac damla
vere duserse

olen kisinin cennetlik

kisinin vasiyetinin yerine

olacagma

inamhr(Ataman,

getirilmesine de ozellikle

dikkat

1992;69).

edilir.

Olen

Ellerinden

geldigince bu vasiyetleri yerine getirmeye cahsirlar.
Olen kisi icin "kara as" admda yemek verilir. Geleneklere

gore bu yemek

icin at veya koyun kesilir. Merasime gelenlere corba, pilav ve et ikram edilir.
"Bir atlz hzzlz hzzlz tepeyi tzrmanzyordu. Onu hemen degil ancak yaklasinca
tanzyabildi.

Bu, komsu koyden

torenlerinde

ya da toylarda

ihtiyar Saparali
karsilasttklart

(Sefer Ali) idi. Ancak cenaze

icin

birbirlerini

az tanzrlardz. "

(O.B./32).
"Biliyorsun annen de oldu. Onu gomdiik." (O.B./36).
"Anatay 'in babasz Satarkul,

cephede

olmus. Cocuk .degilsiniz.

basina felaket gelirse, hepiniz ona yardzm edeceksiniz. -Hazzrlanu{
evine gidecek,
olacaksznzz.
baslamtsttr.

oraya gelenleri karsilayacakstntz.
Su szrada,

koy

halkz

rahmetli

Gelenlerin

Birinizin

Anatay 'lartn

atlarzyla da mesgul

Satarkul 'un evinde

toplanmaya

Siz de orada olmalzsznzz. Anatay 'in yanznda cocuklar gibi szzlanzp

zzrlamayzn. Aglayacaksaniz

yiiksek sesle aglayin,

buyuk adamlar gibi aglayin. "

(Sultanmurat/166).
"Tuhaf bir kadzn bu ihtiyar. Kiskanc

kiskanc bakzyor. Atlarzmzza

bakzp ovuyor onlarz. Ne guzel atlar, diyor, ne iyi beslenmisler,
parmak

yag

var.

Eskiden,

buyuk

cenaze

bakzp

bogiirlerinde

solenlerinde

boyle

iki

atlarz

keserlerdi ... "(Sultanmurat/178-179).
"Beg, akrabalarzn cenazesine gidemeyecek kadar hasta oldugun icin Tanrz
seni bagislayacaktir.

sonra

ailenin

aksakalz benim. Bozoy asiretinin buyuk anasz ben olacagim. Asiretimizi

cenaze

torenine

Bzrak senin yerine ben gideyim.

ben gotiirsem,

oglunun _ kaynatasz

(Y.S.M./11).
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Senden

ve kaynanasz

seni

suclamazlar. "

1

"Herkes bilsin ki, savas kapzmzzz calmts olsa bile, biz insan olarak var
oldukca,

olulerimizi gommekten ve onlara

aglamaktan

asla geri kalmayzz. "

(Y.S.M./12).
/

"En iyisi, kocasznzn olumunu simdi duyurmayalzm.
ayaktan

duserse

cocuklarin hali ne olur?

Sonbaharda urunler
Kahramanzmzzzn

kalkmis

Haberi duyunca elden

Bir sure daha

umutla yasasin.

olur. 0 zaman herkes biraz daha iyi beslenir ...

alum haberini

de o zaman veririz, sanina yakistr bir cenaze

toreni yaparzz ... " (Yiizyiize/63).
"Bak Yedigey, naszl evlatlar olduklarz bizi ilgilendirmez. Haber verelim

gelsinler, babalarznzn cenaze toreninde bulunsunlar, sonra yzllarca kurtulamayzz
dillerinden." (G.O.A.B./13).
"<Hicbir seyden anladtgtn yak senin! Basimi agritma ne demek oluyor? Sen
burada daha iki yzl bile caltsmadin,

ben onunla tam otuz yzl birlikte caltstim,

anlzyor musun! Bir yakznzmzz oldie, onu bos bir odada tek bastna birakamaytz,
__ dunyanzn_hir;bir yerinde yapmazlar bunu!" (G.O.A:B./19).
"Ne mi yapacagtm? Dua edecegim,

Yasin okuyacagim,

adetlere uygun

olarak kefene koyacagtm ... " (G.O.A.B./20).
"Ne bicim oguldu bu, babasznzn cenazesine misafir gibi gelmis, cenaze asi
icin bir paket r;ay bile getirmemis! Merhumun gelini olan o sehirli kadzn da zahmet
edip cenazeye gelemez mi, birkac damla gozyasi dokup duaya katzlamaz miydi!"

(G.O.A.B./33).
"O, Boranlz Yedigey, yarzn sabah, puskullu ortusu ile susledigi Karanar 'a
binecek, cenaze alayznzn onunde giderek,

cok sevdigi Kazangap 't son ve ebedi

dinlenme yerine, Ana-Beyit mezarligina ugurlayacaktt ... " (G.O.A.B./37).
"Babasinin cenazesine mi gelmis yoksa kendisini rezil etmeye mi! bir Kazak
kzzz babasznzn cenazesinde boyle mi aglarmisl Eskiden kadznlar agitlariyla oluleri

yuceltirlermis, oysa kardesi, szzlanzp yakznmaktan baska bir §ey yapmiyormus. "
(G.O.A.B./39).
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"Boranlz
sabaha

Yedigey o gun erkenden

karst biraz

kalktz. Aslznda dogru

durust yatmamis,

kestirmisti. Cunku merhum Kazangap 'i yikaytp temizleyerek

gomulmeye hazzr hala getirmisti. Adetlere gore bu is, olunun gomulecegi gun
cenaze namazt kilinmadan once yapilirdi." (G.O.A.B./69).
"Gliiyii yuyup temizleme isi birbucuk saat kadar surdu. Arna Yedigey
yapttgi isten memnundu. Merhumu usu! ve kaidesine gore iyice yikamts, kollarini
bacaklarini duzeltmisti. Ke ten beze acimadan genis bir kefen bicti ve Kazangap

'i

bu kefenle iyice sarip sarmaladi." (G.O.A.B./70).
"Mezar,

Musluman gelenegine

gore

derin kazzlarak,

cukurun dibine

yanlamaszna bir girinti actlacak, tabut oraya gomulecekti" (G.O.A.B./105).
"Once rahmetlinin bast kutsal Kabe 'ye donuk olacak sekilde, uygun bir yer
bulmaliydilar." (G.O.A.B./106).
"Ernazar,

Ala-Mengii

dagtni gecerken

olmustu. Ondan altt ay sonra,
gelmisti.

Cevre sakinlerinin

bir , ucuruma yuvarlanmis

ve

Boston 'un ilk kartsi Arztgul 'un cenazesi icin

hepsi gelmisti cenazeye: Buyuk

bir

kalabalzk

olmustu." (D.K.R./287).
B .5 .Mis afirlik

Kirgiz toplumunda misafirlige giderken temiz giysiler giyilir, hediye bir
seyler goturulur ve genelde haberli gidilir. Kirgiz halki tum Turk toplumlannda
oldugu gibi son derece misafirperverdirler. Misafirlerine yedirip icirmeyi ve onlan
agirlamayi severler.
"Sefer Ali 'nin bir ziyarete, misafirlige gittigi besbelliydi. Uzerinde kadifeli
yeni bir capon', ayaginda uclari sivri kaucuklu yeni icigler * ve basinda tilki
kiirkiinden bir tebetey" vardi." (O.B./32).

3<;apan:

Kaftan, iist giyim.
• lcig: Cizme icine giyilen mes.
• Tebetey: Kalpak.
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B.6.Kadm - Erkek, Kan - Koca Iliskilert
Krrgizlar

ataerkil

bir toplum

cocuklanyla ilgilenmek,

erkeklerin

tarlalar ve hayvanlarla

yapisina sahiptir.

Kadmlann

isi ise evin gecimini saglamak

ilgilenmektir.

Kadmlar

her zaman

isi eviyle ve
icin calismak,

saygi

erkeklerine

gosterirler ve hizmette kusur etmezler. Buna karsilik erkekler genellikle tesekkur
etmeyi

dusunseler

gorrnemisler

ya

bile
da

cogu

zaman

edemezler.

ahsmarmslardir.

Kadmlar

Cunku

atalanndan

erkeklerin

boyle

namusudur

ve

Cocuklastin

mt

korunmahdir.
"Ona
yoksa!

"iyi

Insanlar

soyleyemiyor,

dusun? Nereye
yuzune

susuyordu.

bakzp

gideceksin?
bakzp

Ne yapacakszn?

gulecekler"

demek

istiyordu

ama

Ciinkii o zaman ihtiyar kocasz ona "oz anasz olsaydzn

beni caydirmaya calismazdtn!" diyebilirdi." (O.B./29)
"Cordon sehre indigi zaman onlarz da gormeye giderdi. Donusunde onlarla
ilgili pek az $ey anlatzr, kadznda hie ustelemezdi.

Boyle hallerde uvey ana hicbir

$eye karismamaliydi." (O.B./29).
"Kadin, yatagin bast ucunda duran sandigi acti, orada itina ile sakladigi
astarakan kalpagi altp kocaszna uzattz:
-Al bunu, o eski kalpakla gidilmez oraya.
Cordon

kalpagini

degistirdi ve kapzya dogru yurudu.

Arna kartst yine

durdurdu onu:
-Dur hele, pencere kenarznda duran $U yiyecek cikinini da al ve heybeye
koy, aksama kadar yo! yuruyeceksin, karnzn aczkzr.
Cordon ona tesekkur etmek istedi ama bir $ey soyleyemedi. Karisina "sag
ol" demeye alismamisti hie." (O.B./30).
"Avctnin kartsi da cok iyi bir kadzndz. Arna kolhozda oldugu gibi evde de isi
zordu kadinin." (O.B./36).
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"<Arttk kendim giderim,
-Biraz

daha

geleyim,

sag ol ... dedi bir kadzn sesi.
kopekler

saldzrabilir,

dedi

yanindaki erkek. "

(B.Y./47).
"Kadin kadzndzr. Kadznlar szk sik aglar ... Kadzndzlar iste. Kadznlar her
,Jeye aczr ve aglarlar. " (Sultanmurat/107).
"Bosbogazlik yakisir miydi erkek olana. " (Sultanmurat/131 ).
"Erkek dedigin aglamazdi, ama gercektende birkac kez gozleri yasardi."
(Sultanmurat/133).
"Badyali burada olsaydz hangi hzrszz cesaret edebilirdi inegimizi calmaya!
Lanet olsun erkeksiz eve ... " (Yiizyiize/75).
"Tanabay ofkeyle elini kaldirdi. "Asia! Asia kalmazdzm, yola yayan cikar
yine de geceyi o evde gecirmezdim" diye soylendi. "Bir kadzn kaynatasz ile oyle mi
konusur? Ne olursam olayzm, nasil olursam olaytm, kocasznzn babasz degil miyim?
Arna cenesi durmuyor! - Omur boyu koyun cobanligi, ytlki cobanligt yapacak

olduktan sonra, hele .JU kocamts cagunda 'artik ise yaramazszn diye kovulacak
olduktan sonra, ne akzlla partiye iiye olursun? - bak sen .JU kartnin dedigine!
Ogluma gelince, onun da karzszndan geri kalzr yanz yak! Karisi konusurken o yere
bakzyor ve agztm acip tek kelime bile soylemiyor. Basbayagi korkuyor karzszndan.
Kadzn, babanz istemiyorum dese, vallahi agzini acmaz. Hay haddini bilmez hay!

Gozu hep yukarilarda. Ba,J olmak, baskarma olmak istiyor ... " (E.G./15).
"Tanabay evli barklz bir adamdz. Onun yasinda birine asik olmasi dogru

olmazdi. jyi bir insandi o; ama her ,Jey zamanznda olmalzydz. Ustelik Tanabay 'in
iyi bir kartsi vardz ve onu incitmemeleri gerekirdi ... " (E.G./56).

"Eyerin uzerinde kalzn kadife bir minder gorunce cok kizdi. Sanki ata bir
erkek degil de koca kalcali bir kadzn binecekti." (E.G./97).
"Bu cobanlik isini bir dusuneyim, karzmla da gorusup tartismaliytz, diye
ekledi." (E.G./122).
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"Kadica oyle her gurultuye pabuc bzrakacak kadznlardan degildi. Erkekler
kolay kolay sokulamazdi

yanzna. Simdi de oyle, hie istifini bozmadan dikiliyordu

orada." (A.Y.S.B/18).
"Kadinlar

evlerden

kap-kacak

topluyor,

semaverleri

hamur yogurup ekmek pisiriyorlardi. Erkekler ise su tasiyor,

ogup parlattyor,
ise yaramaz eski

traversleri kirip yakacak odun haline getiriyorlardi." (G.O.A.B./34).
"Nihayet kocasintn

iceri girdigini duydu, cizmelerini cikarmasina yardim

etmek icin kalkip karsiladi. Sonra, sabun ve havlu getirdi, kocasznzn eline su doktu.
Bunlar olurken ikisi de tek kelime konusmuyorlardi." (D.K.R./299).
"O saatte evlerde

tek erkek yoktu,

sabah

erkenden

cikip gitmislerdi.

Kadznlar ise ev isleriyle mesgul idiler." (B.G./4).
B. 7 .Akraba - Asir'et ili~kileri
Kirgiz
gunlerde

toplumunda

akrabahk

akraba ziyaretleri

halde yapilan torenlerde
yardimlasirlar.

iliskileri

kuvvetlidir.

onemli bir olaydir. Dugunler

oncelik akrabalardadir,

Akraba buyuklerine

Bayramlarda

ve ozel

ve cenazeler gibi toplu

Birbirlerinin

islerinde her zaman

saygi el ustunde tutulan bir kavramdir.

Amca,

hala, yenge, eniste, ye gen, dede, nine gibi akrabalik bildiren sifatlar kullamlir.
"Ben Cemile 'yi cok severdim, o da beni severdi. Cok iyi dost olmustuk ama
birbirimizi

adlarzmzzla

cagtracak kadar

derdim,

ama

degil.

Ayrz ailelerden olsaydzk

agabeyimin kartsi

oldugu

icin

herhalde

Cemile

diyordum.

0 da kicine-bala (kucuk cocuk) diye cagtrirdi. Oysa ben artzk kucuk bir

cocuk degildim ve aramtzdaki yas farki da buyuk degildi.
boyledir.

cene

ona

(yenge)

Ama avtlda

adet

Gelinler kocalarznzn kucuk kardeslerini "kicine-bala" ya da "kaynim"

diye i:;agzrzrlar." (Cemile/10).
"Baham
kaynatalarda

ve kucuk anne
var oldugu

Cemile 'ye hie sert davranmamis,

soylenen baskiyi

ona asla yapmamislardi.

davranzyor, onu seviyor ve ondan yalnzz bir §ey istiyorlardt:
sadzk kalmastni. " (Cemile/15).
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kaynana

ve

Ona iyi

Tanrz 'ya ve kocaszna

"Buyuklerin

yanznda,

utanmadan,

cekinmeden

her

zaman

turku

mzrzldanzrdz. Butun bu davranislari elbette, bir gelinin aile icindeki davranislarini
sznzrlayan geleneklere pek uygun degildi." (Cemile/16).
"Tabii evde anne ve baba sag iken, avzlzn aksakallarz (ihtiyarlarz)

ve yakzn

akrabalar varken en basta kadznzn adznz anmak, hele mektubu onun adzna yazmak
hie yakisik kalmaz, hatta herkesi saskina ceviren bir tuhaflzk olurdu. Yalnzz Sadik

degil, kendine saygzsz olan her erkek boyle dusunurdu. Bu durumun duzeltilecek
bir yanz da yoktu.

Adet boyleydi

ve butun koy bunu pek tabii karsilardi. "

(Cemile/21 ).
"Tek kelime soylemeden, selam da vermeden ger;ip gitti. Oysa, gelenekler
onun ugrayip selam vermesini

"kolay gelsin" demesini

Ihtiyar

gerektiriyordu.

Cekis: Insanlar cok degisti, orfu adeti unuttular, demisti." (Sultanmurat/184).
"Kaynanamin

oglu! Kaynanamzn

oglul * diye mzrzldandz.

Sonra

kendini

tutamayzp, orf ve adeti unutarak Ismail! dedi ve basladi aglamaya." (Y-iizyiize/36).
"Senin ihtiyara

da soyle, gucenmesin

'Mirzakul

sozde bizim asiretten,

baskan oldu ama bize hie yararz olmadt ' diye dusunebilir ... Akrabalarzma yardzm
etmeyi istemez miyim ben, ama biliyorsun iste? !. " (Y-iizyiize/59).
"Dayan yavrum

dayan. Allah Mzrzakul 'un cezasznz verir, asiret toresini

unuttu o ... " (Yiizyiize/68).
"j$ yaparken de babamzzz yiizustii bzrakmazdzk biz, saygzda kusur etmezdik,

b abomizin,

anamzzzn, dostumuzun,

dusmanimizin,

hatta komsumuzun

kopeginin

bile yaptzklarzndan sorumlu tutulurduk." (E.G./16).
"Buyuk kzzzn kocasz kamyon surucusuydu.
kamyona

bindirir,

dagda yasayan

kocamis

Bu damadz biitun ev halkznz

kaynata

ve kaynanasznz

gormek,

saygtlannt sunmak ve gonul almak icin gelirlerdi." (E.G./20).

• Kirgtzlar'da ve diger Turk boylannda kadmlar kocalanna saygi geregi isimleriyle hitap etmezler.
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"Arna, Kirgtz toresine gore, bir babadan olan cocuklar, bir anadan dogmus
gibi karindas saytlirlar." (E.G./51).
"Cogu onu kiniyordu:

"Tann insana boyle bir akraba vermesin! Boyle bir

kardesin olacagina hie; olmasin daha iyi!" diyorlardt." (E.G./170).
"Karisinin akrabalari arasinda birkac giin kalmak, konuk olup agirlanmak,
neyse, ama sonra hicbir is yapmadan orada uzun zaman kalmak gerekecekti ki
bunu istemezdi." (G.O.A.B./77).
"Butun akrabalart koyde bekliyordu:
amca cocuklari,

hala cocuklari,

Ablasi,

teyze cocuklari,

akrabalar ve en onemlisi. saatleri ve dakikalart

demirci enistesi, yegenleri,
on/arm da cocuklari,

diger

sayan Bektur Aga 'nm kendisi. "

(Eb.G./102).
"Dedem

once

kucuklerin

el uzatmalari

ve el sikmaya

en biiyiikten

baslamalari gerektigini soyluyor. El uzatmamak karstsindaki insanlara saygistzlik
etmek olurmus.

Yine dedemin

dedigine

gore, her yedi kisiden biri peygamber

olabilirmis." (B.G./25).
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C.DiNi VE BATIL iNANI~LAR .·
Kirgizlar Islam dininin Sunni mezhebine
eski

tarihlerden

ugursuzluk,

kalma

sans,

buyu

saman

dininin

gibi

inanislan

mensuptur.

etkisiyle

Ancak bunun yanmda

bazi baul

da vardir,

inanclan,

Aytmatov'un

ugur,

eserlerinde

Kirgizlann Allah inancma ve batil inanclanna sik rastlamak mumkundur.
C.1.Dini Inanislar
Kirgizlar islam dinine mensup bir halktir. Allah, peygamber ve kitap inanci
gunluk yasantilan icinde onemli yer tutan kavramlardandir.
olsalar

da kiiltiirlerinde

gerek

Arap

kiiltiiriinden

Islam dinine mensup

gerekse

inamslanndan kalma unsurlar kendisini gostermektedir.

islamiyet

oncesi

Gok, ay, su vb. varhklann

kutsal sayilmasi bu unsurlar arasmda gosteri lebilir. Aytmatov'un eserlerinde

bu

kavramlara sikca yer verilmistir.
"jyi oyleyse, nerede olurlarsa olsunlar, yeter ki Allah saglik versin, hadi
bana eyvallah! (O.B./33).
"Hay Allah canznz almaszn!" (O.B./34).
"Baba

anlamiyorsun!

Ikimizin kocasz

da askerde,

yetmez

mi? donup

donmeyeceklerini Allah bilir." (O.B./40).
"Trenin

orada

durmamasz

ihtimali,

bu kaygz,

bu korku,

ona Allah

hatzrlattz: Allahzm! Eger var isen bu treni durdur! Sana yalvarzyorum,

'i

durdur bu

treni! "(O.B./45).
"Allah kzsmet ederse, kisi gecirdikten sonra, yaz basinda, daglar gecit
verince Catkal 'a gideriz." (Yiizyiize/40).
"Allah

kzsmet

ederse

Pazar

gunu

mektup ... "(Yiizyiize/47).
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(Pazar

kuruldugu

gun)

gelecek

"Tanri

onlarz sanki

o gece yaratmisti.

Doruklar

bembeyaz,

yamaclar

golgeli; ama her Jey elle cizilmis gibi belirgin, karasi kara, aki ak, tertemiz, ptril
ptril ve gorkemli." (E.G./135).
"Insan yalniz Allah 'a sirt cevirmez, yalniz O 'na kusmez. Allah alum verirse,
bu, hayattnin

sona ermesi demektir.

Cunku insan dogar ve vakti gelince olur.

Bunun dtsinda, bu dunyada olan her seyin hesabi sorulur." (G.O.A.B./87).
"Kendini toparladi, fisilti halinde bir ayetin ilk sozlerini okudu: Esheduen
la ilahe illallah!" (G.O.A.B./156).
"Hakikatin

er ger; zafer kazanacagina

inaniliyor; zira gercek yok olamaz.

Yani yasadigtn surece her defasinda gerr;egi kanitlamak zorundastn,

bunun icin

yasiyoruz; Tanrz bunu emret diyor. Arna gercek ne?" (Eb.G./16).
"Soyle ki Tanrz 'yz da kimse gormemis,
inantyorlar.

Muhtemelen

ama insanlar ona, onun varligina

inane boyle, arzu edileni kalp gozuyle gormek ve onu

sevmek yoluyla olusuyor." (Eb.G./53).
"Bununla beraber, bogucu sikintilar ona Allah 'a olan inancinin ne kadar
gucli: ve icten oldugunu da hissettiriyordu.
vererek,

onun

var olmasinin

Yuce Yaradan 'in insana dunyevi asklar

en buyuk sevincini

de yarattigint

kesfediyordu.

Tanrz 'nm lutfu akip giden zaman kadar sonsuzdu, cunku her ask ayrz ve tekti ... "

(D.K.R./48).
"Soylemekte

sakinca

gormuyorum,

anlayislartmiza gore

Tanrz ezeli

ve

ebedidir." (D.K.R./99).
"Saptk dusuncenle
onu hie bilmiyorsun.

"Tanri" kavramini islah etmek istiyorsun, gercekte sen

Senin istedigin Jey, kendini O 'nun yerine koymakttrl Arna,

sukurler olsun ki Tanrz gercegi ne senin, ne de senin gibilerin

istegiyle vardir.

Senin kufrun ancak seni mahveder. Tanrz ezeli ve ebedidir!" (D.K.R./105).
"-Allah buyuktur. Cok onemli degil, sadece soguk almisstn. Bugun yataktan
cikma. Aksam

steak kuyruk yagiyla gogsiinii ve ayaklarini

ovarzm. Bir guzel

terlersin ve Allah'in yardimiyla yarzn tarpan tay gibi kalkarsin ayaga." (B.G./86).
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C.1.1.Dua
insanlar inanclan ne olursa olsun dua ederler. Dualar cogu zaman Tann' dan
bir sey isteme, zor bir durumdan kurtulma veya olenlerin ruhlannm huzur bulmasi
icin

yaraticiya

yapilan

seslenislerdir.

unsuruyla

da 90k sik karsilasilmaktadir.

yaraticiya

seslenme

seklinde

Cengiz

Aytmatov'un

kimi zaman

dua

yapilan dualar cogu zaman

Eserlerinde

olurken

eserlerinde

da Maral

Ana'ya, Arbak'a

(atalann ruhlanna) seslenme seklinde de kendini gostermektedir.
"Eger olmusse mezarz basinda bir dua okurdu, yasiyorsa elini szkar, bir
zamanlar ogluna gosterdigi yakznlzktan dolayz ona tesekkur ederdi." (O.B./37).
"Kotii gucleri, bunlarzn zararznz onlemek icin boyle zamanlarda bir dua
mzrzldanmak,

"Tanri

kazadan

beladan

saklaszn,

her $ey huzurlu olsun" diye

okumak iyidir. Sultanmurat da mola vermek icin uygun bir yer ararken boyle dua
ediyordu." (Sultanmurat/148).
"Sonra, avluda dua sesleri yukseldigi zaman, herkes sustu, herkes kendi
"yalnizligi

ile bas basa kaldz. Ellerini acip kaldirmis,

avuclartnda Kutsal Kitabi

(Kur 'an 'i) gorur gibi bakzyor, gorkemli duayz dinliyordu:
Arabistan 'dan buraya ulasan,

benimsenen,

dogumlarda

Bin yzl kadar once,

ve olumlerde

huzur ve

ebedilik bildiren gorkemli duayt. Ama simdi yalnzz cephede olen Anatay 'in babast
icin okunan

duayz. Sultanmurat,

iste bu dua okunurken

bile gozlerini elleri

uzerinden kaldzrzp Mtrzagul 'e bakti." (Sultanmurat/169).
"Titrek sesli zayzf bir ihtiyar atznzn uzerinden

"Hayir dua edelim!" diye

bagtrdi. Bu, at bakzczsz Barpz idi. Atznz durdurdu, titrek ve nastrlt ellerini acarak
duayt baslattt:

"Aaminl ... Atalarzmzzzn ruhlarz size yardzm etsin, zaferle donun!"

(Yiizyiize/c S).
"Allah 'zm, bu deja da tehlikelerden koru bizi diye yalvarzyordu durmadan.
"Ne yapayzm, ne edeyim, bir yol goster Tanrtm! 0 inek bulunursa
sevinecek,

insanlar

da
et,

koye

donecekler.

bulmalarzna

yardim

oglunun

yalvarzyorum

sana!" (Yiizyuze/?").

askiyle,
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Allah 'im,
ogul

cocuklar cok

o yetimlerin
sahibi

alma

ineklerini
. duygusuyla

"<Haydt simdi bir Fatiha okuyalzm, haytr dua edelim, dedi. Bunun uzerine,
saclarint ustura ile kazttip, baslarina hirer beyaz cevre geciren biniciler, ellerini
acarak seyircilere dogru biraz ilerlediler.

Yuzlerce el kalkti, actldi, dua edildi ve

butun kalabalzk "Amin!" diye yuzlerini sivazlayarak ellerini indirdiler." (E.G./59).
"Zaferi kazanan Tanabay ellerini kaldirarak sukur duasini yaptt. Butun
kalabalzk ellerini kaldirarak ona uydu ve akarsular gibi yuzlerini sivazlayarak bir
agizdan "Amin!" dediler." (E.G./63).
"Bir b attrlik, yigitlik ve beceri oyunu olan kokpart * bize armagan eden
atalarimiz nur icinde yatsinlarl Ruhlari sad olsun!" (E.G./67).
"Aman Tanrtm! Vadiye inip demiryoluna dogru gitmesinler, demiryoluna
dusmesinler! Mutlaka kaza olur! Allah 'tm, sen koru onlaril Ey Arbak! (ervah,
atalarin ruhu) siz koruyun yilkiyi! Sakin ayagin surcmesin Gulsari! Sakin dusmel
Beni ytlkiya ulastir, diyordu." (E.G./78- 79).
"Birkac

veda

sozunden,

duadan

sonra

"amin!"

diyecek

ve

orada

birakacaklardi onu.
Yedigey bunlart dusunurken,

bir yandan da yari yariya unuttugu dualari

tekrarlaytp hatirlamaya, Tann 'ya yoneltecegi yakarislari

bir straya koymaya

calisiyordu. Cunku, insan kalbinde, baslangic ile son, hayat ile alum arasindaki
celiskiyi uzlasttran, yalniz ve yalntz, bilinmeyen, gorulmeyen Tandi idi. Dualar iste
bunun icin okunuyordu. Baska turlu Tann 'ya sesini duyuramazsin, nicip yarattp
nicin oldurdugunu soramazsin ki ! " ( G. O.A.B ./109).
"Ey Yiice Allah 'im, eger dedelerimin kitaplardan ogrendigi, benim de
dedelerimden duyup ogrendiklerimi isitiyorsan,

kendimden soyleyeceklerimi

de

isit. Bunlarin birbirine engel olmayacaklartni dusuniiyorum." (G.O.A.B./405).
"Onun icin istersen once Tann 'nin evine gidelim, her seyden once birlikte
dua etmemiz gerektigine inaniyorum." (D.K.R./98).

Kokpar: At ustunde oynanan bir takim oyunudur. Taraflar meydana birakilan, ici saman doldurulmus
oglak veya buzagi tulumunu kapmak, kendi takunina kazandirmak icin mucadele ederler.
*
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"Buna dua yoluyla

ulasttgimtzi,

duanzn

bizi

biraz

kendimizin disina

goturduguni; anlamaktan da mutluluk duyuyorum. Tanrz 'nin magfireti, bagislamasi
sznzrszzdzr, 0 'nun bize olan sevgisi sonsuzdur. Dualarzmzz belki O 'nun icin cocuk
ctvtlttsi gibidir ama, bunlar bizim O 'nun Kisiligi ile sasmaz sekilde birlestigimizin
gostergesidir." (D.K.R./99).

-tn

adamzn dualarz onlarz szkzntzdan, uzuntuden

dualarznda

O 'na

duyduklarz

sevginin

buyurdugu

kurtaracaktz.

amel

ve

Her biri

hareketlerinin

dogrulugunu gormek istiyorlardz." (D.K.R./101).
"Gokyuzu yeni yeni aydznlanmaya
duamz okuyarak Sana sesleniyorum,
once

seni dusunuyorsam

basladi,

herkes

uykuda,

ben gunluk

her seyi bilen Yarlzgayzcz Tanrzm! Her seyden

ve her gun

stkinttlartmi

sana

tekrarliyorsam,

bu

bencilligimi bagtsta. Ama ben, nefes aldigim surece bunlarz soylemeyi tek amac

bildim.
"Iyiligin, Gercegin, Adaletin aslz Yuce Tanrzm, durmadan dua edisimi de bagtsla.
Cunku ben asla kendim icin dua etmiyorum.
yoktur.

Senden

ruhlarznzn

omrumu · uzatmani

da

Kalbimin dunya nimetine

istemiyorum.

Ama,

selameti icin dua etmekten vazgecmeyecegim.

ihtiyaci

insanlarzn,

insan

Ey bagislamasi bol

Tanrzm! Bizi karanlzkta birakma, bu dunyada iyiyi kotuden aytrmamiza yardtm et.
Bizi aydznlat! Kendim icin dilekte bulunmaya cesaretim yak. Bana olacak her seyi
onceden kabul ediyorum. Beni ister ebedi Cennetine al, ister Cehennemin

atesine

at. Kaderimiz sana aittir ey dile stgmaz, gozle gorulmez Tanrzm!
"Ben kulunun, Senin sefkat dolu sozlerine itaat eden bu naciz rahibenin,
kendim icin bir tek dilegim var: Sevgilimin gemisi hie durmadan yoluna devam
etsin.

Giindiizler

giindiizlerde,
dosdogru,
devam

boyu, geceler boyu, birbirini izleyen

cok uzun gecelerde ve

diinya Senin koydugun yasaya gore donmeye devam ettikce, o hep,
toplarz daima susmus olarak ve rotastni

etsin.

Okyanuslarz

asstn,

dalgalar

ona

hie degistirmeden yoluna

carparak

kirilstn,

ebediyen

uguldastn, kukresinler. Deniz onun uzerine yagmur olup saril saril dokulsun ve o,
act

kopuklerle

dolu

deniz havasznz

teneffus

etsin.

Guvertenin gictrdadigini,

makinelerin durup dinlenmeden guru! guru! calistigini,

ruzgara uyarak ucusan ve

45

bagrisan

martilari

atamayacagt

isitsin. Boylece,

uzak bir kzyzda hayal ettigi ve asla demir

bir Z$Zk sehrine dogru yuzsun ... yuzsun ...

Benim tek dilegim budur. Her defasznda aynz dilekte bulundugum,
safakta batan bir gemi icin dua ettigim icin beni bagisla

her gun

ey yarlzgayzcz

Yiice

Tanrim. Olumlu olumsuz butun umutlarin siginacagi Ziman sensin. Sen her yerde
hazzr ve nazzrszn. Teselli veren Sensin. Her seyin evrensel kaynagt Sensin. Bunun
icin de, gecmiste,

bugiinde, gelecekte,

butun zamanlarda hep sana yonelecegiz.

Artzk hayatta olmayacagtm, Sana yakaramayacagtm,

hie kimsenin yakaramayacagi

zamanda da bu gemi yoluna devam etsin, ta sonsuzlugun sznzrlarzna kadar ...
Amin." (D.K.R./221-222).
"Bundan sonra dede, ellerini gage acarak alcak sesle bir dua okumaya
basladi:
-Ey soyumuzun
ediyorum:
besledigin
bayzrda,

ulu anasz, Boynuzlu Maral Ana! Bu koyunu sana kurban

Cocuklarimizi

tehlikeden

kurtardigtn

icin;

atalarzmzzz

ak sutunle

icin; temiz yurekli olusun, bize ana gozuyle b akttgtn icin. Bizi dagdacoskun

sellerde,

kaygan yollarda yalnzz

terkedip gitmel Biz senin cocuklartntziz.
Duasznz birirdikten

bzrakma!

Bizi, yurdumuzu

Amin!

sonra ellerini yuzune koyup alnzndan cenesine dogru

szvazlayarak indirdi: Cocuk da aynz seyi yaptz." (B.G./81 ).

C.1.2.Kader
Musluman inanci geregi imanm sartlanndan biri de kadere iman yani kadere
inanmaktir.

Kader, yaraticimn

insanlar icin belirledigi ve insanlann degistirrnek

adma mudahalede bulunamadigi

bir yazgidir. Cogu zaman insanlar baslanna gelen

bir felaketi teselli bulmak adma kadere yorarlar.
kacilmaz",

"kaderimde

"kaderi boyleymis", "kaderden

bu varmis", "kadere boyun egmek" gibi cumleler yasanan

felaketler ardmdan birer teselli cumlesi anlammda kullamhr ve boylece Tann 'ya
isyanm

onune

edilmektedir.

gecilmis

olunur.

Aytmatov'un

eserlerinde

Hemen hemen kaderden bahsedilrneyen
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sikca

kaderden soz

hicbir eseri yoktur.

"Uyurken

bile

"Ey

Ulu

Yaradan,

sana

sigindim, · kaderimizi

senin

merhametine biraktyorum ... " diye mirildaniyordu ihtiyar kadin. " (Y-iizyiize/3 3 ).
"Aman Allah 'im, tovbe etmen gerek. Bir zamanlar duslere, kadere kismete,
Tanrzya inanmayan sen degil miydin? Kocakarilarin "kafir!" diye beddua ettikleri
kisi sen degil miydin?" (E.G./115).
"Onlara,

Pazar kuruldugu

gun bir mektup getirecegimi soylerdim,

bana

inanzrlardz. Boyle bitecegini nereden bilirdim! Ne yapalim, halkimtztn kaderi bu,
kahramanlarzn kaderi I" (Y-iizyiize/63).
"Kadere boyun egmekten baska ne gelirdi elinden?" (E.G./44).
"Kadin

boyle

dusunurdu;

ama bu dusunceler Tanabay 't umutsuzluga,

mutsuzluga sokardi: "Kaderimiz boyleymis, neylersin!" der, gozlerini cayin karsi
yakaszndaki sisli havaya cevirir ve yanzk bir turku tuttururdu." (E.G./56).
"Butun bir milletin kaderi, gelecegi soz konusu

iken ava cikmayi

kim

dusunur?" (Y.S.M./10).
"Az daha

oluyordum.

Arna olmedim

iste. Kader -

kismet kurtardt. "

(G.O.A.B./73-74).
"Yedigey askere giderken cocuk henuz alti aylzk idi. Kaderi boyleymis

yavrucagin." (G.O.A.B./74).
"Arna kaderlerinde sehirli olmak yokmus.

Evet,

kaderdi

bu baslarina

gelenler. Baska turlu nasil aciklanir?" (G.O.A.B./79).
"Sanslartni bir de bu sekilde deneseler ne kaybederlerdi? Arna sonradan
bunun bir talih, bir kader oldugunu anlayacaklardi." (G.O.A.B./83).
"Onunla karsilasmak ve evlenmek varmis kaderinde." (G.O.A.B./85).
"Kader onlarz Sari Ozek'in Boranlz 'sina atmts." (G.O.A.B./125).

47

"Kaderlerine
dayantsma

razz,

icinde idiler."

cezalarznz

cekmeye

hazzr,

birbirlerine

bagh,

tam

bir

(G.O.A.B./127).

"Kader boyleymis diye kendinizi iizmenize, yiyip bitirmenize gerek yak.
Katlanacagtz! ... " (G.O.A.B./138).
"Benim kaderim,

alzn yazzm, nicin boyle yaztlmts? Senin gibi baharznz

yasayan bu kadar giizel bir ktzt, felek nicin hen kisa girerken, son giinlerimi
yasarken cikariyor karstma? Bugiine kadar gorduklerimin bir hie oldugunu,
bir hayat yasadigimi,

bir giin senin gibi bir giizeli gorunce anlayayzm

bos

diye mi?

kader bana nicin boyle aczmaszz davranzyor?" (G.O.A.B./340).
"Hie kimse kaderini,

basina gelecekleri

bilemez;

sadece hayat bunu

gosterir. Kader, baska turlu naszl olurdu ki? Bu her zaman boyleydi=Dunyanin
yarattlistndan,

cennetten kovulan

- bu da bir kader degil mi? - Adem ve

Havva 'dan gunumuze kadar her dakika, her saat, her gun, her aszr, herkes ve
hepimiz icin kaderin szrrz, ebedi bir bilmece olarak kalmaktadzr." (Eb.G./7).
·,,Kaderin · neler yapacagini kestiremezsin, boy le ·al mus, ebediyete kadar
boyle olacak ve bunu degistiremezsin." (Eb.G./13).
"Bu diinyada herkesin yazgzsz farklz. Evet, farklz. Bu her zaman boyle. Hie
kimse kaderden kacamaz.

Mukadderatz

beklerken giinler gelecek ve gececek.

Beklentiler ise son giine, son saate kadar yak olmayacak; bu, ebediyen boyle siiriip
gidecek.
Yine

bir

yerlerden

riizgar

esti.

0,

devriye

hatzrlayzvererek bu Jani yeryiiziinde her yeri; insanlarzn

gezmesi

gerektigini

ruhlarznz, fikirlerini,

amellerini seyretmek icin acele eden kaderdi. Kader yine ertelenemeyecek islerini
yapzyor ve her zaman oldugu gibi hep istikbali goz onunde bulundurarak, gizlice,
tesadiiflerin bir araya gelecegi o mukadder anzn hazirligtni yapzyordu. Bu hazzrlzk
ise yine beklenmedik bir sekilde, kactnilmaz yazgznzn kendileri icin belirlediklerini
yasayacak

olanlarzn

hayatznz

ve yeryuzundeki

hareketlerini

tayin ediyordu.

Insanlar da alznlarzna yaztlmis olan gelecek giinlerini yastyor ve her defasznda
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gokyuzune

"Ne

olacak?

Nicin?

Ne yapabilirim?"

gibi

hep

aynz

sorularz

soruyorlardz." (Eb.G./28).
"Burada, gene! olarak kaderin akil ermez bir akisi, ozel olarak da herkesin
ayrz ayri kaderi ve olaylarz meydana getiren sayzszz durumlarz

uzerinde

biraz

dusunmek yerinde olacaktzr." (D.K.R./44).
"Ah bu Abdias! Ne isi vardz onun bu Allahzn cezasz yerde! Kader iste. Yine
kader! Biaun olaylar bir araya geliyor kaderi tamamlamak icin." (D.K.R./45).
"Hayzr, kader bos bir kelime degildir: iyi olsun kotu olsun butun olaylarz o
belirler. " (D.K.R./66).
"Sen kendi kaderinin hakimi oldugunu iddia ediyorsun, bunu anladzk. Arna
kaderler birbirinden

ayrz degildir.

Degum ve alum disinda

onlarz hicbir sinir

aytramaz." (D.K.R./153).
"Her insan kaderinin pesinde kosar ve her kader adamtru arar ... Hayat
. boylece surup gider ... Eger kader oklarznzn her zaman hedeflerine
icinde

bulunduklarz

dogruysa,

bu hikayemizde

ulasma ozlemi

bu ozlemlerini

giderdiklerini

soyleyebiliriz." (D.K.R./269).
"Ben oldukten

sonra ise Allah'a emanet. Insanin kaderinde

ne varsa o

olur ... " (B.G./22).
"Sehirlerde yasayanlar asfalt yollarda gamstz-kedersiz dolasiyor, taksilere
biniyor, lokantalara giriyor, keyif suruyorlardi.
onu bu daglara atip birakmisti.
kaynatasi

bile kendisinden

Oysa kendisi cok mutsuzdu. Kader

Hatta Ktvrak Mumin, $U onun bes para etmez

daha mutluydu.

Cunku marallara

tekiydi. Zaten aptallar her zaman kaderlerine

razz olurlardi. Arna Orozkul, kendi

hayatzndan, kendi kaderinden nefret ediyordu." (B.G./50).

49

inantrdi o. Aptalzn

C.1.3.Ahiret
Ahiret inaner her dinde farkh olmakla birlikte mechul bir son olarak
gorulmektedir.

Bircok

dinde

cennet

ve

cehennem

kavramlan

ahiret

icin

kullarulmaktadir, Genellikle de obur taraf, obur dunya gibi tarnmlarla ifade edilir.
"Uzun zamandan

beri o konuda

Allah 'in bilebilecegini kabul
karsilasacak olursa

etmisti

haklz ml, haksiz

sonunda ... Eger

ona her seyi anlatacaktt,

ml olacagtni

obur dunyada

yalntz
oglu ile

ama af dilemeyecekti

ondan. "

her §'ey size kalacak.

Bun/an

(O.B./37).
"Allah 'a sukur biz ihtiyarlarin

kazandigi

mezara goturecek degiliz. " (Cemile/15).

C.1.4.ibadet-Ramazan-Kurban
Namaz kilmak, Ramazan aymda oruc tutmak ve kurban bayrammda ya da
adak sonrasi kurban kesmek islamiyet inanci geregi yapilan ibadetlerdendir.
"Baham yasli bir dulgerdir. Her sabah tan agarirken kalkar, kibleye donup
namaztni kilar, dulger atolyesinin

bulundugu ortak avluya cikar ve ancak aksam

ge9 vakit eve donerdi." (Cemile/8).
"Eleman, kendi kopegi Ucar 'in pesinden go! ktyisina kadar gelmisti. Simdi
orada, kurbanlzk bogayi kesen agabeyi Turman 'a yardtm ediyor, kadinlardan

ve

ihtiyar erkeklerden olusan bir cenaze alayt da onlari bekliyordu." (Y.S.M./9).
"Kalan

butun

giicunu

namaz

kilip dua

okumak

icin

kullaniyordu. "

(Y iizyiize/3 2)
"Orada

cenaze

namazt

icin

abdest

rahatlamisti." (G.O.A.B./404).
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aldi.

Abdest

aldiktan

sonra

C.1.5.0rtiinme
Aytmatov eserlerinde ortunmeyi

bir inane gereginden daha 90k kadm

aksesuan olarak kullanmistir. Ortunme

eserlerinde

90k fazla yer bulmayan bir

inane semboltidiir.
"Basini kar gibi beyaz ve kocaman bir turbanla stki siki sarmisti, yalnzz
yiizu gorunuyordu.

Yuzunde beliren kirisiklara, turbandan tasan agarmis saclarina

ragmen hala guzeldi." (Y.S.M./14).

C.2.BatII Inamslar
Hamile kalamayan Krrgiz kadmlan careyi bir pmann veya suyun kenarmda
gecelemek, kurban kesmek ve dua etmekte ararlar. Dogacak cocugun cinsiyeti
konusunda ise annenin

ruyasinda "balta" gormesinin erkek

cocuga, "kazan"

gormesinin ise kiz cocuga isaret olduguna inanmaktadirlar. Dogan cocugun saghkli
olmasi icin once tuzlu suda yikanmasi,

mutlu

ve uzun ornurlu

olmasi icin

"itgoynok'" denen kundaga sanlmasi da gelenektir(Erdem, 2005;271-274). Bu ve
~

. ..

.·

bunun gibi inamslar Kirgiz toplumunda sik gorulen bir durumdur.

Buyu, ruya

yorumu, tahtaya vurmak, fal, nazar, muska, ruh, cin, sans gibi batil inanclar bunlar
arasmda sayilabilir.
"Ah guzel ktzim, gozumun nuru, Allah seni nazardan korusun, sana gelecek
belalar bana gelsin! derdi." (B.Y./49).
"Sana ne oldu boyle? Her zaman boyle olsan ne iyi! Tahtaya vuralim da
nazar degmesin,

oyle yardimin dokunuyor

ki seni sehre gondermesek daha iyi

olacak galiba! demisti." (Sultanmurat/80).

"<Evet, cok guzel taydtr o, dedi ihtiyar. Sonra ensesini kastyarak ciddi bir
tembihte bulundu: Arna dikkat et, dile dusurme, nazar degmesin!" (E.G./27).
"Ah ah sevgili yavrularim,
mtrtldantrdi

*

mektuplarintzi

muska gibi saklayacagtz,

ti trek bir ses ve dolu dolu gozlerle. " (Cemile/21 ).

Bu bez, once bir kopegin iizerine sonra da cocugun iizerine ortuldugu icin bu adi ahr,
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diye

"Kerim boyle derken muska gibi ii<; kose katlanmis bir kagidi Cemile 'ye
uzattz." (Cemile/58).
"<Edepsizlik etme! Insan babaszna oyle yaptstr mi, hie de iyiye isaret degil
bu! Bir cocugun yasayan, yanibasinda olan babasznz bu kadar ozlemesi gorulmus
,Jey mi? bakzn, sonra soylemedi demeyin, bu cocugun bu hali ugursuzluk getirecek,
felaket getirecek b astmtzal " (Sultanmurat/78)
"Inkamay-Apay
kasabaya.

cok unlu

bir

iskambil

falczsznz

gormek

icin gitmisti

Bu unlu falcz kagu a<;tzgz zaman, Jal iyi cikarsa, buna kendisi de cok

sevindigi ve mutlu oldugu icin, Jal baktzrandan para almiyormus.
soylemesi de mumkun degilmis.

Onun icin yalan

Inkamay-Apay 'a uc deja Jal acmis ve oglunun

hayatta oldugunu soylemis." (Sultanmurat/130).
"Sultanmurat turnalarzn

erken gelmelerinin iyiye

isaret sayildigini da

hatzrladz. "(Sultanmurat/184).
"Sans diye bir seygercekten varmts meger." (Sultanmurat/194).
" ... kotu

ruhlar,

babalarzn

ogullarla

birlikte

ava ctkmalartndan

nefret

.ederlerdi. Bu kotu ruhlar, baba ile oguldan birini oldurur, boylece hayatta kalanz
gucsiiz birakir ve o, uzuntuden

bir daha denize acilmamak,

bir daha ormana

gitmemek icin yemin ederdi. Kotu cinler boyleydi. lnsanlara kotuluk etmek icin
fzrsat kollarlardz.
Kirisk cinlerden

ya da kotu ruhlardan korkmazdz. Artzk kucucuk bir cocuk

degildi o. Ama annesi korkardz, ozellikle de oglu icin. "Sen daha cok kucuksun, "
diyordu,

"seni kolay altederler,

kolayca yok edebilirler. " Evet, dogruydu. Ah bu

kotu ruhlar! Cocuklara ne kotulukler ederlerdil Her cesit hastaligi verebilir, ya da
baska bir fenalik yapabilirlerdi. Cocuk buyuyunce
btrakirlardt.

avcz olmaszn diye onu sakat

Sakat bir insanin kime yarart olurdu! Iste bunun icin, ozellikle kucuk

cocuklari kotu ruhlardan mutlaka korumalzydz. Ama cocuk buyuyunce,

ayaklarznz

yere sag/am basan guclu bir insan olunca, cinler ona zarar veremezdi.
cinler kuvvetli insanlardan korkarlardi." (D.K.K.A.K./93).
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Cunku

"Akcaagac
gumbur
kisisi-

gumbur
'Toprak'

dallarzndan

yaptlan

dovecek,

dans

ve

ile

'Su'

tokmaklar

edenlerin

konusacak,

ortasinda
onlara

kutukten

oyulmus

davullarz

saman

=oymagin

en bilge

oymagin

yeni

avcisi

Ki risk 'i

anlatacakti. Eve ti Jam an Toprak ve Su 'ya Ki risk 'ten soz ederek ona daima comert
davranmalartnt isteyecekti. Buyuler yapacak, dualar okuyacak, Kirisk'in karada ve
denizde sanstntn acik, getirdigi avlarz kucukler ve yaslilar arasinda esit olarak
paylasttran buyuk bir avci olmasi dileginde bulunacakti. Cok bilge bir kisi olan
saman, buyuler yapmaya, dualar okumaya devam ederek Kirisk'in bir cok cocugu
olmasini, hepsinin yasamasini, Buyuk Deniz Kizt

Oymagt 'nm, onun soyunun

uremesini, cogalmasini isteyecekti:

Nerelerde yuzuyorsun ey Yuce Deniz Ktzi?
Sicacik karnin hayata gebe
Sicacik karntn deniz kiytsinda dogurdu bizi
Senin steak karnin en iyi yerdir dunyada
Nerelerde yuzuyorsun ey Yuce Deniz Ktzi?
Ak memelerin denizarslanlarinin bast gibi
Ak memelerin deniz kiytstnda besledi bizi
Nerelerde yuzuyorsun ey Yuce Deniz Ktzi?
Karnin yeniden ciceklensin, acsin diye
Yeryuzunde soyun uresin, cogalstn diye
Erkeklerin en guclusu gelecek sana yuzerek ...

Senlikte herkes dans edip eglenirken iste boyle sarkilar soyleyecek Kirisk
icin, hayattnin en onemli olaylarzndan biri daha gerceklesecek: Soman, cilgtn biiyu
danstnda, onun avcilik kaderini gokteki ytldtzlardan

(D.K.K.A.K./95).
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birine emanet edece. "

"Hie de iyi yorumlanmayacak bir dus gordu o gece: Savasta,
miydi, yoksa sehirde

bir mezbahada

icindeydi, elleri de kana bulanmistir.

mi, pek anlayamzyordu ...

Uyur uyanzk kendi kendine

cephede

Her yanz kan
'kan gormek iyi

degildir ' dedi." (E.G./99-100).
"Arttk cebinde
Taslarla fala bakmak,

her zaman nohut buyuklugunde

41 tas bulunduruyordu.

uzak gecmisten kalma bir usuldu, kendine gore karisik

semboleri, tuhaf ama anlamlz terimleri vardz." (G.O.A.B./269).
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D.HALK EDEBiY A TI UNSURLARI
Kirgizlarm zengin halk edebiyatmi,
tabismaktar
( sarkilar),

(bulmacalar),

sanciralar,

mifter (mitler),

makaldar

comoktor

(atasozleri),

(masallar), coo comoktor,
kosoktor

(agrtlar),

olondor

dastanlar ( destanlar ), halk hikayeleri, ulamistar ( efsaneler ),

camlmaclar

(tekerlemeler),

besik irlan v.b olustururfNurmatov,

2008;3).
Aytmatov halkmm sozlu edebiyatma ait bu urunlerini eserlerinde cok sik
kullanrrustir.

Bunun

nedeni

kanaatimizce

Aytmatov'un

halktan

biri

olmasi,

halkmm bu degerlerine sahip cikip yasatmaya calismasidir,
D.1.Atasozleri

ve Deyimler

Atasozleri genelde kahramanhgi oven, korkakligi yeren, yapilan hatalardan
ders ahnmasi icin ogutler veren ve belki de cogu zaman yasanmis olaylardan
ozetlenen ciimlelerdir.
"Kedi erisemedigi cigere murdar der." (Cemile/18).
"Attan, deveden degil, esekten dusen korkmalidir." (Sultanmurat/83).

"Goz korkaktzr, el korkusuz." (Sultanmurat/147).
"Talih vardir guldurur, talih vardzr oldurur." (D.K.K.A.K./185).
"At basina kun tavsa avzzdzkpen su iser, er basina kun tuvsa etigimen su
geser (At basina gun vursa agzindaki

gemiyle

su icer, er bastna gun vursa

cizmesiyle su gecer}." (E.G./10).
"Kirk yzl kirgtnda kalsan, ecel gelmeyince olmezsin." (E.G./20).
"Bir yerden bir yere tastnda, haline sukredersin." (E.G./114).
"Turnaya beylik versen tepende gagalayzp durur." (E.G./122).
"Dusman yakana yapisinca kurt da bacagtni isirir." (E.G./161).
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"Dist

ctlttravuk,

ici kalttravuk (Dtsi parlak, ici karanlik ve soguk). "

(E.G./202).
"Can cikar huy ctkmaz." (E.G./234).

"Iyi kadin kotu erkegi zor (giiclu) kilar, kotu kadin iyi erkegi hor kilar. "
(E.G./241).
"seni gozlemekten gozlerim karardi." (B. Y./49).
"Kara kista ac kalmis bir kurt gibi ulumak." (D.G./116).
"Burun kivtrmak, gununii gormek." (Cemile/18).
"Ayni

anda

'hem havadakini kapmak,

hem yerdekini yalaytp yutmak'

istiyorsun." (E.G./8).
"Ktltni ceksen yag ctkar demiyorum ya ben de." (E.G./25).
"biz unumuzu eledik elegimizi asttk arttk." (E.G./54).
"Insan olur, hemen gomulur." (G.O.A.B./32).
"Mal iyesi Hudadan (Insani ma! sahibi yapan Allah 'tir)" (G.O.A.B./99).
"Inanmayan insan bast agrtmayinca Allah

'1

dusunmez." (G.O.A.B./109).

"ne ata yem olurdu ne esege yuk." (G.O.A.B./175).
"Atan deve sarhos olunca taylaklarla oynarmis." (G.O.A.B./177).
"Kur; atasin tanzmaydz. (Gue atasini tanzmaz)" (G.O.A.B./203).
"Kalemin yazdigini nacak silemez." (G.O.A.B./218).

"Kotu avcz ancak evinde, durdugu yerde avlanzr." (G.O.A.B./375).
"Her kotulukte bir iyilik sakli." (Eb.G./157)
"Kurtlari besleyen ayaklaridir." (D.K.R./282).
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"Cagrilan yere ar eyleme, cagrtlmayan yeri dar eyleme." (B.G./90).

D.2.~arkilar ve Tiirkiiler
Sarki ve turku Kirgrz kulturunun
kahramanhk

bir parcasidir.

Genellikle

ask, sevgi,

i.izerine yazilip soylenmistir,

"Sesi guzeldi, alayci idi ve hep kendi avtltmtzin turkulerini soyluyordu:

Kiiciik ipek mendilimi
Senin icin salladim ...
Ya da:
Sevgilim uzakyollarda ... " (Cemile/41).
"Urkek

bir

sesle

soyluyor,

tekerlekler

bir

cukurdan

gecerken

sesi

kesiliyordu:
Ey benim karli morlu daglarim!
Mille ti min, ecdadimin topragi! ...
Bu iki mtsradan sonra hemen ara verdi turkuye. Uzun uzun oksurdu. Sonra,
kistk ama icli bir sesle iki misra daha soyledi:
Ey benim karli morlu daglarim!
Ey benim besigim, benim vatanzm! ... " (Cemile/41-42).
"Ince cocuk sesiyle, savas oncesi sarktlartni soyluyordu durmadan:

"Vertin) kumanda maresaller"

Ber komando marsadar
Ka/bay teggtz cikabiz

"Hepimiz birden atiliriz "

Min million coo kelse da

"Bin milyon yagi gelse de"

Bann tegiz cagabtz

"Vanni birden yakartz "

Costukca cosuyor, sarki soylemeye devam ediyordu:
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Bir-eki da, bir-eki

"Bir iki de, bir iki"

Katarandi

"Adimlarini

tuzdep bas,

duzgun

bas"

(Sultanmurat/13 7-13 8)
"O zaman, askere giden gem; matematik ogretmenlerini hattrladi:
Ben sonsuz mavilerde ucan giik giivercin
Sen de kanadzn kanadimda ucan esimsin ...
Daha biiyiik mutluluk yoktur diinyada
Sevgiyle yan yana, hep yan yana ucmaktan." (Sultanmurat/139).
"Cumabay, agabeyinin 90k sevilen ytrlarindan birini, ozlem dolu bir ezgiyle
soylemeye basladi:
Eyyyy-yi!
Kanatli bir lokomotif
· Cekiyor yiizlerce vagonu,
Sevgili avilimi terk ediyorum ...
Elveda ey dostlarzm, anam-babam elveda!
Son htzla ucuyor lokmotif
Ardznda yuzlerce vagon,
Ben avtlimi terk ediyorum,
. Sevgili ktzlar, yengeler, elveda!
Pencereden, 90k sevdigi daglara gururla bakarak devam etti:
Senden gozumiizu aytrmadan ey Ala-Dag
Batzya gidiyoruz, batzya
Doruklarzn karli ve mar ...
Gozlerimiz hep onlarda, hep onlarda ... " (Yiizyiize/43-44).
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"Yukselen deniz sarki soyleyerek
Nerelerde yuzuyorsun

bulurmus onu:

ey Yiice Deniz Kizi?

Cekilen deniz sarki soyleyerek
Nerelerde yuzuyorsun

dolanirken

dolanirken

bulurmus onu:

ey Yuce Deniz Ktzi?

Ay isikli geceler sarki soyleyerek

dolantrken

bulurmus onu:

dolanirken

bulurmus onu:

Bu deniz benim kaderim,
Bu sular gozyaslarim
Ayszz gecelerde sarki soyleyerek

Bu toprak benim garip basim
Nerelerde yiizuyorsun

ey Yiice Deniz Kizi ... " (D.K.K.A.K./109).

"Dik yamacta yakilan ates sonmek iizereydi.
Deniz kiyistnda kosan Ala Kopek
Sana geliyorum, yapayalntztm.
Orhan atam yak,
Baham Emrayin yak,
Akam Milgtn yak ...
Nerede olduklartni gel bana sor ...
Arna birak da once kana kana su iceyim ...
Adina yakilan turkunun, kendisi icin soylenecek ve omrunun sonuna kadar
birlikte yasayacagi sarkinin ilk sozleri bunlar olacaktt." (D.K.K.A.k./189).
"Yorga atta yegerin yagir yeritek
Silinmez konlumden suretin senin" (G.O.A.B./211).
"Dagdan, kirdan kosup gelen kiiheylan
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Serin bulak suyunun

tadznz bilir.

Yigidi serinleten yar dudagidir
Her lezzeti,

her sevinci onda bulur

Ve dunyanin en mutlusu

olur onu operken."

(G.O.A.B./334).

" ... Uzaklardan bulak basina susuzlugunu gidermek icin gelmissen, ben de
riizgar gibi eser gelir, ayaklarzna kapanzrzm Bengimay!
Kaderimde bugunun son guniim oldugu yazzlzysa, olmemek icin direnirim
Bengimay!
Bugun degil, yarzn degil, sen var oldukca hie olmem Bengimay!
Olursem dirilirim, olur olur yine dirilirim Bengimay'
Hep sensiz kalmamak icin yasartm,

sensiz kalmak kor olmaktzr,

gozsuz

olmaktzr ... " (G.O.A.B./341).
" ... AJk oduna

dusen

maral; sabah

erken

melemeye

baslayinca

sesi,

daglarda, bogazlarda yanki yanki duyulur ... diyordu Raymalz.
Kugu kugusundan ayrz dusende, gunes bile gozune kapkara bir Zeke olarak

gorunur ... diye cevap veriyorsu Bengimay!" (G.O.A.B./343).
" ... Gece biterken son karanltgi da alzp goturur,
Gunes dogar, gunduz olur yeniden,
Arna benim ZJzgzm yok artzk, hie olmayacak,.
Sen sondurdun gunesimi, ici kara mutsuz kardesim Abdilhan!
... Beni, omrumun kisinda Tann 'nin lutfettigi o asktan mahrum ettin diye
oviinme, sevinme!
Yiiregimin. son atisina, son nefesime kadar duyacagtm mutlulugu,
Sen ne bilir, ne anlarszn Abdilhan!
... ellerimi, kollarzmz JU agaca simstki bagladtn
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Arna orda duran ben degilim, sadece bedenimdir,
Zavallt kardesim Abdilhan!
... Benim ruhum ruzgar olup uzaklara gitti,
Sonra yagmur olup topraga karisti,
Sevgilimden

asla ayrz degilim,

Ben onun saclariyim, nefesiyim ...
... Sevgilim gun dogarken uyandiginda
Bir dagkecisi olup inecegim daglardan ...
Bir kayaya cikip dikilecek,
Onun cadirdan ctkmastni bekleyecegim .

. . . 0 ocagi yaktigi zaman atesinin dumani olacagim,
Cevresinde dolanacagtm!
Attni dortnala suriip giderken
Dere gecidini gecerken
Su olup atinin toynaklarz altznda sicrayacagim.
Yuzune, ellerine serpilecegim ...
Sevgilim tiirkii soyleyende
Onun sesi, tiirkiisii olacagim ... " (G.O.A.B./351-352).
"Kara kara daglardan goc inende
Coz ellerimi kardesim Abdilhan
Morlu morlu daglardan goc inende
Birak beni gideyim kardesim Abdilhan.
Ah ... nerden bilirdim, naszl bilirdim
Ellerimi senin baglayacagtml
Ayaklarimi

senin baglayacaginil

Kara kara daglardan go9 inende
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Morlu morlu daglardan go<;: inende
Coz ellerimi kardesim Abdilhan
Ben goklere cikacagim o zaman ...
Kara kara daglardan go<;: inende
Panayzra gelemedim Begimay!
Morlu morlu daglardan go<;: inende
Beni panayzrda bekleme Bengimay!
Seninle birlikte panayzrda
Mani soyleyemeyecegiz ...
Ne ben gelecegim oraya ne Sarala ...
Kara kara daglardan go<;: inende
Morlu morlu daglardan goc inende
Panayzrda beni bekleme Bengimay,
Ben ucmaga varacagim Bengimay ... (G.O.A.B./352-353):

"Kandalov,

herhalde

yalnzz

kendisinin

bildigi

tuhaf

bir

sarki

mirildantyordu:
Pantalonlarz giyecegiz
Tabancalarz takacagtz
Bir-ki ... bir-ki ... " (D.K.R./261).

"Turkuyu dinlerken dedem kulagima fistldar: ilahi! Ne buyuk insanlarmis
eski insanlar! Ne tiirkiiler yakmtslar ya Rabbiml " (B,G./26).
"Seydahmet bundan sonra gidip avlunun ortasznda durur, ne zaman, nerede
duyup ogrenmisse, tuhaf bir sarki soylemeye baslardi:
Ktztl daglardan geldim ben, ktztl daglardan
Altzmda ktztl aygzr hey ... ktztl kuheylan
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A9 kapint ey bezirgan, kizil bezirgan
Gel icelim seninle kizil saraptan.

Kizil daglardan inmisim, ktztl daglardan
Kzzzl okuz belinde hey, okuz belinde
A9 kapznz ey bezirgan, kzzzl bezirgan
Gel icelim seninle kzzzl saraptan.
Bu sarki suriip gider, bir turlu sonu gelmezdi. Ciinkii Seydahmet,

deve,

horoz, fare, kaplumbaga, hareket eden ne kadar canlz varsa tek tek sayar, hepsinin
szrtzna binip daglardan inerdi. Cocuk da sarhos Seydahmet'i ayzk Seydahmet'ten
daha 90k severdi." (B.G./97).
"Avludan bir sarhos sarkisi duyuldu:
Kambur daglardan inmisim, kambur daglardan
Kambur deve iistiinde hey kambur deve ..
A9 kapznz ey bezirgan, kambur bezirgan
Gel icelim seninle hey, acz saraptan ... " (B.G./110).

D.3.Maniler ve Siirler
"Bir sair degildim, ama okul gazetesinde

bazz siirlerimi yayinlamislardi.

Simdi de not defterimi cikarmis, o guzelligin verdigi ilhamla aklzma gelen dizeleri
yazmaya baslamtstim:
Kurday Yaylasznzn ardznda
Yuzyillardtr ayak basmamis bir diyar

Kistn kar firtznalarznzn dolasttgt,
Yazzn yakict szcaklarzn kavurdugu bir ulke var:
Anarkay bozkzrz uzanzr buralarda ...
Biliyorum, inantyorum ki o gun gelecek,
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Anarkay pelinlerle kaplz bir. bozkzr degil,
Bir bolluk, mutluluk ulkesi olacak ... " (D.G./105).
"Aksay, Goksay, Sarzsay ... dolastim bun ca diyar,
Bulamadzm, bulamadzm oy! Senin gibi yar." (Sultanmurat/131 ).
"Hey Afgan, hey Afgan
Ver bana kervan.
Kervanla yol alzrzm,
Sana cocuk dogururum.
Almam senden bir kurus,
Ver bana sadece as.
Eh kervan, eh kervan,
Hey Afgan, hey Afgan ... " (Eb.G./147).
· "Dogulu 'bir sairin yarzsznz unuttugu bazi sozlerini hatzrladz: Kalabaligin
icinde ins an tektir, kendi kendine kalznca yapayalnizdir." (D.K.R./4 7).
D.4.Agitlar
Genellikle, bir kimsenin oliimii nedeniyle yakmlannm, duyulan acilan anlatmak
amaciyla soyledigi siirlere agrt denir(<;elebi, 2006;3).
ilk donem Turk edebiyatinda gorulen "sagular", agitlann en eski omekleridir
(Ozdemir, 2002;121). Aytmatov'un eserlerinde agitlar da sozlu edebiyatm bir turu
olarak yerini almistir.
"Su son gunlerde
cigliklari

duyuluyordu:

atlarznzn

uzerinde

kadznlarzn

avzlzn her tarafznda
Bavurum

sallanarak.

haykirislari

sanki

erkeklerin

oy! Bavurum
Kalabaligin

bir cevap
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oy! (Cigerim

araszna

oluyordu

act yakarislari,

karisan

onlara.

yas

oy!) diyorlardi
arabalardan

Kadznlar

da

arabalara

dolusup sirt strta oturmus,

yuzlerini kanattncaya

kadar

ttrnakliyor

ve agu

soyliiyorlardt:
Senin ztrhin gumustendi
Giicliiydicn bir arslan kadar
Ben yastni tutuyorum
Zirhin duvarda asili, bos ...
Oglun ocunu komaz, alirl
Oy oy eyy! Oy oy ey!
Savasta olenler icin Kirgiz kadinlart

boyle aglasirlar.

Bu aglama gece

yarilarina kadar, sesleri yorgunluktan ktsilincaya kadar surer." (Yiizyiize/61 ).
"Kaybeden

cocuk derin bir soluk aldi ve agidini

soyleyerek kosmaya

basladt:
Gokbay, Akbay
Buzavindi bakpay
Kayda ciirsin oynap
Ay ay Kara bay Zuvvv ...
(Gokbay,

Akbay buzagtni

bakmiyor,

nerede yuriiyorsun oynaytp,

ay ay

karabay ... zuvvv!)" (E.G./107).
"Sonra hep birden eyerleri iizerinde ileri geri sallanarak, yuksek sesle agtt
soylemeye basladilar:
Oy cigerim oy'Vay cigerim vay!" (E.G./215).
"Yiirurken o eski, yanik agtdin ezgisi geldi kulaklartna:
... Ana deve, bozlaya bozlaya, yitirdigi yavrusunu gunlerden beri ariyordu:
neredesin kara guzel botam? Memelerinden
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guzel kokulu ak silt aktyor. Neredesin

kara giizlu botam? Ses ver banal Dolup tasan memelerinden

sut akzyor. Guzel

kokulu, ananzn sutu ... " (E.G./243).
"Bolgenin
aglamaya,
Ernazar,

butun

dovunmeye
cigerparem

sakinleri

agila

baslayarak,
benim,

geliyor

ve

Kzrgzz gelenegine

seni

bir

daha

baztlari,

ta

uzaklardan

uygun agitlar okuyorlardz:

nerde · gorecegim!

Diyorlardi."

(D.K.R./348).

E.MASAL, EFSANE VE DEST AN UNSURLARI
E.1.Masallar
"-$u oten kusun adz ne? Demisti.

-0 bir saraygzr.
-Peki ne diyor oterken?
-T9u tcu saraygzr! Diyor.
-Anlamt ne?
-Bilmem ama, Ruscasi "deh deh sari tay " demek galiba.
: -Sari donlu at olmaz bu bir. Hadi oldu diyelim, neden hep "Saraygtr tcu

tcu" diye otsun?
-Cunku bu kus kendisini bir san aygzra binmis, dugicne gidiyor saniyormus.
Arna dugio: uzaktaymis ve bir turlu varamiyormus.

Onun icin de "Saraygtr tcu tcu!

Diye bagirirmis durmadan .
. -Bende
oynuyormus,
durmadan

baska

turlusunu

isittim:

Bu

az daha uc ruble kazanacakmts

saraygzr

Pazar

ama kazanamamis.

yerinde

kagtt

Onun icin de

"09 ruble utecektiml 09 ruble utecektim!" diye otermis. ·

-Ne zaman utecekmis u9 rubleyi?
-Hicbir zaman.

Sizinki naszl dugune yetisemiyorsa,

rubleleri hie iitemeyecek. " (Sultanmurat/88).
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bizimki

de oyle,

"Dedem
almis.

diyor ki, gecmis zamanlarzn

Bu han tutsagina:

zaman yasayabilirsin.

birinde,

Eger istersen benim

bir han baska bir hanz tutsak

kolem

olarak yanzmda

kalzr,

uzun

en buyuk arzunu yerine getirir, sonra da seni

Istemezsen,

oldururum, demis. Tutsak han dusunup cevap vermis:
Kole olarak yasamak istemiyorum,
once, benim vatanzmdan

beni oldur daha iyi. Ancak oldurmeden

herhangi bir cobani buraya getirtmeni istiyorum. -Ne

yapacakszn o cobani? -Olmeden once ondan bir tiirkii dinlemek istiyorum. Dedem
diyor ki, iste boyle, vatanlarznzn bir turkusu icin canlarznz feda eden insanlar
varmts.

Boyle insanlarz

gormeyi ne kadar isterdim! Herhalde

onlar biiyiik

sehirlerde yasiyorlar." (B.G./26).
"Ben

butun

bunlarz dedem

masal

anlatzrken dusunurum.

Uzun

uzun

masallar anlatzr dedem. Turlu turlu masallar .. Gulunc olanlarz da 90k. Hele obur
kurdun yedigi, yeyip de belasznz buldugu Parmak Cocuk, Czrtdan Cipalak masalz
pek gulunc.

Yoo,

uyuyormus Cipalak.
yutuvermis.

Ctpalak'i once
Oralarda

deve yemis.

Bir yapragtn

dolasan bir deve, yaprakla

altznda yatmis
beraber onu

da

Iste bunun icin Deve ne yuttugunu hie bilmez derlermis.

Ctpalak bagtrip cagtrmaya, yardzm istemeye baslamts. Dedesiyle ninesi de
sevgili Cipalak'i kurtarmak icin deveyi kesmek zorunda kalmislar. A9 kurdun
basina gelenler daha da kotu. Acgozlulugicnden,

aptalligtndan

Cipalak'i yutmus

ama sonra da acz acz gozyasi dokmus. Bir gun Cipalak'la karsilasinca
Hey, ayagima dolasma,

ona:

bocek misin, nesin sen! Bir lokmada hop! der

yutarzm ha! Cipalak cevap vermis: Bana dokunma ac kurt, yoksa seni kopek
yaparzm!
-Kah kah kah! diye kahkaha ile gulmus kurt. Bir kurdun kopek oldugunu
nerde gordun sen? Bu kustahligin icin yiyecegim seni!. Ve onu yutuvermis.

Yutmus

ve sonra da unutmus. Arna o gunden itibaren de kurt gibi yasamaktan cikmis. Ne
zaman bir koyun surusune sokulmak istese, karnindaki Cipalak bagiriyormus: Ey
cobanlar,

uyumayzn, ben geldim, ben kara kurt! Koyunlarznzzz

alzp kacacagtm!

Kurt ne yapacagtni bilemez, orasznz burasznz zszrzr, kendini yerden yere atar,
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yuvarlanirmis,

Cipalak

ise durmadan

bagirirmis:

Hey cobanlar,

gelin,

kalzn

sopalarznzzla beni dovun, derimi yuziinl.
Cobanlarda

sopalarznz kaptzklarz gibi kurdun uzerine yururlermis. Kurt

kaciyormus tabii. Gnu kovalayan cobanlar da sasip kaliyorlarmis
gibi, hem kaciyor, hem bagtriyormus:

Yakalayzn beni dostlarzm,

doviin beni!. Cobanlar da gulmekten yerlere yatarlarmis.
kurtulurmus.

Arna is bununla

bu ise. Kurt deli

bitmiyormus. Nereye

cezamz verin,

Bu szrada da kurt kacip

gitse,

Cipalak hemen ele

veriyormus onu. Her yerde kovmuslar, her yerde alay etmisler

onunla.

Kurt

acliktan bir deri bir kemik kalmis. Dislerini sakir sakir birbirine vurur, titrermis:
.,

Nedir bu basima gelen, nedir bu cektiklerim? Kendi kendime dusmanlik ediyorum.
Iyice kocadzm, bunadzm artzk!. Arna Cipalak durmaz, kulagtna fisildarmis: Tasmat
gile git, onun koyunlarz pek yaglidtr! Baymat gile git, onun kopekleri sagir! Ermat
gile

git,

cobanlari

uykuda!

Kosacak

hali

kalmayan

kurt

oturup

agliyor,

stzlaniyormus: Hicbir yere gitmem artzk. En iyisi gideyim birinin kopegi olayzm ... "

(B.G./27-28).
"Dedem, bu masalda anlatzlan her seyin gercek oldugunu soyluyor. Hepsi ·
olmus bunlarzn ...
Cok
ormanlarzn

eskiden
otlardan

olmus

bu olay.

ve bizim

Cok,

ulkemizde

90k eski

zamanlarda,

yeryuzunde

de sularzn

karalardan

90k oldugu

caglarda, derin ve serin suyu olan bir nehir kzyzsznda, bir Kzrgzz kabilesi yasarmis.
Bu nehrin adz Enesay imis. Buradan 90k uzaklarda, Sibirya denilen yerde akarmis
bu nehir. Atla, io; yzl ii<; ayda gidilirmis oraya. Bugun bu nehrin adz Yenisey'dir. 0
zaman Enesay derlermis. Turkusu de soyleymis:
Senden gents nehir var mz Enesay?
Senden aziz bir yurt var mz Enesay?
Senden derin bir dert var mz Enesay?
Senden ozgur olan var mz Enesay?
Senden gents bir nehir yok Enesay,
Senden aziz bir vatan yok Enesay,
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Senden derin bir dert de yak Enesay,
Send en ozgiir ozgiirluk yak Enesay ...

Iste boyleymis Enesay.

0 zaman Enesay boylarznda her cesit millet yasarmis. Hayatlarz zormus,
cunku birbirleriyle surekli savas halindeymisler. Kzrgzz kabilesinin cevresi de
dusmanlarla doluymus. Bir gun biri saldirirmis, bir gun oteki. Bazen de Kzrgzzlar
onlara baskzn yaparmis. Mallarz yagmalar, evleri yakar, insanlarz kovarlarmis.
Onlerine kim r;zksa oldurur, kimseye aman vermezlermis. 0 zaman boyle bir
zamanmts. Ktmse kimseye actmaz, insan insani oldururmus. Bir gun gelmis ki ekin
ekecek,

hayvan

capulculukla

yetistirecek,

gecinmek

ava

kolaylarzna

cikacak

adam

geliyormus.

kalmamts.
Baszyorlar,

Soygunculukla,
olduruyorlar,

yagmaliyorlarmis.
Olume olumle, kana kanla cevap vermek gerekiyormus. Oc alma hzrslarz
artttkca artmis.

Su gibi kan aktyormus.

Dusmanlari

baristiracak

kimse de

kalmamts. En __akilli, en a_klz basinda olanzn yaptigi is, dusmani gafil avlamak, bir
tekini sag bzrakmadan

butun kabileyi yak etmek ve onun malini, servetini alzp

goturmekmis.
0 szrada taygada tuhaf bir kus cikmis ortaya. Bu kus, geceleri sabaha kadar
insan sesiyle sarki soyler, acz act aglar, daldan dala sekerek seslenirmis: Bir
felaket geliyor,

korkunc bir felaket geliyor! dermis.

Ve bir gun korkunc felaket

gelip catmis.
0 gun, Enesay kiyisinda, Kzrgzzlar, olen yasl z b asbuglanni gomuyorlarmis.
Uzun yzllar Kzrgzzlarz yoneten batzr Kulce, nice nice seferler duzenlemis ve her
savastan sag ctkmis, zafer kazanmis. Arna sonunda ecele yenilmis. Kzrgzzlar,

basbuglari icin iki gun yas tutup agladtktan sonra ucuncu gun onu gommeye karar
vermisler. Eski bir gelenege gore, basbuglartni bu son yolculugunda,

Enesay

boyunca, yarlardan, ucurumlardan, yuksek yamaclardan geciriyorlarmis. Boylece
olenin ruhu, ana nehir Enesay ile vedalasirmis.
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Ene ana demektir. Say ise su, nehir anlamzna gelir. Enesay da Ana Nehir
anlamzna gelir. Bu yolculukta, olenin ruhu Enesay turkusunu son bir deja daha
soylermis:
Senden gents nehir var

mi

Enesay?

Senden aziz vatan var mi Enesay?
Senden derin bir dert var

mi

Senden ozgiir olan var

Enesay?

mi

Enesay?

Senden gents bir nehir yak Enesay,
Senden aziz bir vatan yak Enesay,
Senden derin bir dert de yak Enesay,
Send en ozgiir ozgiirliik yak Enesay.
Yine gelenege gore, mezar olarak secilen tepede, acik cukurun basinda,
battrtn

cesedini

baslari

iizerine

kaldirir

ve

ona

dunyanin

dart

yanini

gosterirlermis: Bak, bu senin nehrin! Bak, bu senin gogiin!-Bak, bu senin topraginl.
Bak, bu da biziz, seninle ayni kokten gelmis olan biz Kirgtzlar.
ugurlamaya geldik.

Huzur icinde yat!.

Hepimiz seni

Ve gelecek nesiller yerini bilsin diye,

mezartn bastna buyuk bir anit-kaya dikerlermis.
Oluyii gomme gunu, Kirgtzlarin butun cadirlari

nehir boyuna dizilirmis.

Boylece her aile, cenaze gecerken onu cadtrinin esiginden goriir, saygt ile egilerek
selamlar, hickira hickira aglayarak beyaz yas bayragtnt yere indirirmis.
Sonra o da cenaze alayzna kattlir, sonraki cadira gelince orda da ayni §ey
olur,

aglar

dovunurlermis.

Boylece,

mezara

kadar

butun cadirlartn

onunden

gecirirlermis cenazeyi ...
0 sabah butun hazirliklar bitmis, gunes her zamanki yolculuguna ctkmtstt.
At kuyrugundan

yaptlmis tuglar dalgalaniyor,

tastniyordu.
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batirin kalkani, zirhi, mtzragt da

Atznzn

uzerinde

davulcular davullarini

bir yas

ortusu

vardi.

calmaya. haztrdilar.

oynayacak, yer-gok sarsilaeak,

Kemeyciler

savas

borularini,

Dyle calacaklardi ki tayga yerinden

kuslar ciyak ciyak bagtrarak havalanzp bulut gibi

gokyuzune cikacak, vahsi hayvanlar bogure bogure sik agacltklara kacacak, otlar
yerlere yapisacak, daglar yanki yanki uguldayacaktt.
Agztr;z kadinlar

baslarini

acip saclarini

dagitmislardt ve onlar da Kulce

Batir icin agtt okumaya haztrdilar.
Yigitler diz cokmus, taburu kaldirmak icin bekliyorlardt.
hazirdt

ve cenazenin

kaldtrtlmasini bekliyorlardt.

Orman

Herkes,

herkes

kenarina baglanmis

kurbanltk dokuz kisrak, dokuz kisrak, dokuz boga ve dokuz kere dokuz koyun
kesilmek iizere bekletiliyordu.
Hie beklenmedik olay iste a zaman oldu. Enesaylilar birbirleriyle ne kadar
kanli

bicakli

olurlarsa

olsunlar,

bir basbugun

cenaze

toreninde komsularina

saldirmazlardt.

Amao gun, dusman komsulardan
kusatmistt.
kilic

biri, hie gorunmeden Kirgiz ordugahtni

Birden ve her yandan hucuma gectiler. Hicbir Kirgiz atina binecek,

kusanacak vakit bulamadi.

basladi. Dusman,

Gorulmemis

derecede

korkunc bir soykirim

cesur, savasci Kirgtzlari yak etmek icin boyle bir gunu firsat

bilmis, boyle bir kalleslik etmisti.
Hepsini,
hatirlatmasin,

hepsini

oldurduler

Kirgizlarin.

Hicbiri

sag kalip

kallesliklerini duyurmasin ve oc almaya kalkismastn,

bu

olayi

torelere aykiri

bu olay unutulup gitsin, biiticn izler savrulan kumlar arasinda yak olup silinsin
istiyorlardi. Iste boyle yapttlar ... yapttlar ama ...
Bir adam dunyaya getirmek ve onu yetistirmek cok uzun zaman ister. Arna
onu oldurmek cok kolaydir.

Bir anda oldurursun.

Kirgtzlarin bircogu

kiltctan

gecirilmis kanlar icinde yatiyordu. Bircogu da kilic ve mtzraktan kacip kendilerini
Enesay'a

atmis,

bogulmuslardi.

ucurumlarin kenarlarina

Bu

arada,

Enesay boyunca

yamaclarin

ve

kurulmus pek cok Kirgiz cadiri alev alev yaniyordu. _

Kirgtzlartn hicbiri kacip kurtulamamts,

hicbiri sag kalmamistt.
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Her $ey yerle bir

edilmis, yakilip yikilmistt.
atmislardi.

Yaralanzp dusenleri de ucurumlardan

asagiya, Enesay'a

Dusman zafer pglzklarz atzyordu: Artzk butun bu topraklar

bizim! Bu

ormanlar ve butun bJI, suruler bizim! diyorlardz.
Zengin ganimetlerle

cekilen dusman askerleri ormandan ctkip gelen biri ktz,

oteki erkek iki cocugu farketmemislerdi.

Bu iki afacan, buyuklerini

dinlemeyip,

sabahin erken saatinde agac kabugu toplamak ve sepet ormek icin gizlice ormana
Gule oynaya, hie farkina varmadan ormanzn ta iclerine dalmislardi.

gitmislerdi.

dovus, hayhuy sesleri ve pglzklar duyunca,

Bir sure sonra,
donduler,

ama hicbir canlzyla karstlasmadilar:

analanni, ne agabeylerini,

Ne babalarini

kosa kosa geri
sag buldular

ne

ne de ablalarznz. Soylari, soplarz, kimseleri yoktu arttk.

Aglaya aglaya ata-baba yurduna dondiiler. Bir kul yigtnindan obur kul yigiruna
kostular ve tek canlzya rastlamadilar.

Bir saat icinde oksuz kalivermislerdi.

Simdi dunyada yapayalnzzdzlar.

Ta uzaklarda bir toz bulutu yukseliyordu.

Kanli baskzndan sonra onlarzn hayvanlarznz surup goturen
bulutunu

kaldiranlar.

Cocuklar hemen o toz bulutunun

aglaya actmastz dusmanlarina
cocuklarin yapacagi

bagtriyor,

bir seydi bu: Katillerden

ardtndan
kargasada,

kendilerini
atlarzn

de goturmeleri
kisnemeleri

ardina dustuler. Aglaya

kacip saklanacaklarz

Iki cocuk

yerden uzaklassinlardi.

bu toz

onlara yetismeye calisiyorlardi.

yetismeye onlarla birlikte gitmeye calisiyorlardi.
lanetlenmis

dusmanlardi

icin

ve toynak

Ancak

yerde onlara

Yeter ki yalnzz kalmasinlar,

bu

el ele tutusarak soyguncularzn

yalvarzp

yakariyorlardi.

gurultuleri

arasinda

Arna

onlarin

o

ciliz

seslerini kim duyabilirdi?
Yavrucaklar

umutsuzca

kosmaya devam ettiler ve sonunda yorgunluktan

olduklarz

yere yzgzlzp kaldtlar.

Dyle buyuk korku icindeydiler

bakmaya,

kimtldamaya bile cesaret

edemiyorlardt.

ki, cevrelerine

Sonra birbirlerine

stki stki

sarzlarak derin bir uykuya daldzlar.
Bosuna
gecirdiler.

dememisler

oksuzun

talihi

actk olur diye!

Geceyi

sag salim

Vahsi hayvanlar onlara dokunmadi, orman ejderhasz onlari kacirmadi.

Gozlerini actiklart zaman sabah olmus, gunes parlzyor, kuslar sakiyordu.
yine soyguncularin

izine dustuler.

Yo! boyunca
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cesitli

meyve

ve bitki

Kalkzp
koku

toplayarak yediler. Az gittiler,

90k gittiler ve ucuncu gun bir dagin tepesine

ulastilar. Oradan bakznca asagida, yemyesil bir cayirda buyuk bir solen verildigini
gorduler. Ne kadar cadtr vardz orada? 'Saytsiz, Ne kadar ates yanzyordu? Sayzszz.
Ne kadar adam vardz? Sayzszz. Kzzlar turku soyleyerek salzncakla
pehlivanlar seyircileri eglendirmek
carptyorlardi.

sallanzyor,

icin kartal gibi dalis yaparak birbirlerini yere

Bunlar, zaferlerini kutlayan dusmanlardan

baskasi degildi.

Tepenin basinda ayakta duran oglan ve kzz, bu insanlarzn yanzna gitmeye
cesaret edemiyorlardi.

Arna acttlar.

Burunlarzna

gelen ktzarmis

et, taze et ve

yabani sogan kokusu dayanzlacak gibi degildi.
Sonunda dayanamayzp

dagdan asag: indiler. Solendekiler onlarz gorunce

pek sasttlar ve hemen baslarina toplanzp sorular sormaya basladtlar.
-Kimsiniz siz? Nereden geliyorsunuz?
-Karntmtz 90k ac, bize yiyecek verin, dedi cocuklar.
Konusmalarindan

cocuklarin

kim olduklarint

hemen anlamislardi.

Kendi

aralarznda bir agtzdan konusmaya, bagtrtsip cagrismaya basladilar.
Anlasamiyorlardi:

Dusman

soyunun bu kilic

artzklarznz

hemen

orada

oldiirsiinler mi, yoksa Hanlarzna mi teslim etsinler? Anlasamadiklari nokta bu idi.
Onlar tartisa dursun,

iyi yurekli,

merhametli bir kadin, cocuklarin eline birer

parca haslanmis al eti tutusturdu.
Cocuklari
ellerindeki

yaka paca,

yiyecegi

ite-kaka hanzn

bzrakamzyorlardz.

Onunde

huzuruna
gumiis

gotiiriirlerken,
baltalz

onlar

muhafzzlarzn

bekledigi buyuk, kzrmzzz bir otaga dogru goturduler onlarz.
Iki Kzrgzz cocugunun

ctkageldigi

haberi karargahta buyuk bir endise ve

heyecan uyandzrdz. Nerden cikmis, naszl gelmislerdi? Ne demek oluyordu bu?
Oyunlarznz, solenlerini bzrakanlar, kosup Han otaginin onunde toplandzlar.
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Han, en buyuk, en unlu kumandanlarzyla,
oturmus, bal karistinlmts.kimiztnt

kar gibi beyaz kecelerin uzerinde

iciyor, bir yandan da kendisini oven sarktlari

dinliyordu. Kalabaligtn gelis sebebini ogrenince hiddetle kopurdu:
Ne cesaretle rahatszz ediyorsunuz beni? Son ferdine kadar butun Kzrgzzlarz
oldurmemis miydik? Ben sizi Enesay ulkesinin ebedi sahibi yapmadzm mi? Sizi
korkaklar sizi! Su koruduklarznzza

da bakzn hele! Hey Copur Topal Nine, buraya

gel!
Topal ve copur ihtiyar kadzn kalabaligtn arasznda kendine yo! acip onune
gelince ona emretti:
-Al bunlarz, taygaya gotur, oyle bir $ey yap ki onlarla birlikte Kzrgzz soyu
da yak olup gitsin! Adlarz, sanlarz, izleri bile kalmaszn!

Haydi ihtiyar Topal

Copur, buyrugumu yerine getir ...
Topal Copur Nine sessizce boyun egdi ve sonra kucuk kzzla kucuk oglani
ellerinden tutup oradan ctkardt. Orman icinde az gittiler, 90k gittiler ve sonunda,
Enesay'tn
Kadzn,

kzyzsznda, 90k derin -hir ucurumun basina gelip durdular.
cocuklari

ucurumun

kenarzna

Topal Copur -

getirip yan yana durdurdu.

Onlarz

o

ucurumdan asag: itmeden once soyle konustu:
-Ey buyuk Enesay, ey ulu nehir! Eger senin derinliklerine bir dag atsalar, o
dag orada bir tas gibi kaybolup gider. Eger yiiz yzllzk bir 9am agactni atsalar, onu
bir 96p gibi aparzrszn! Senin, icin iki kum tanesi gibi olan $U iki insan yavrusunu
kucagtna kabul et. Bu yavrulara bu dunyada yer yak artzk.
Bunu ben mi sana soyleyeyim
onlara dar gelir, sigmazlardi.

Enesay? Eger yzldzzlar insan olsa, gokyuzu

Eger balzklar insan olsa, nehirler ve denizler onlara

yetmezdi. Bunu ben mi sana soyleyeyim

Enesay! Al onlarz, apar onlarz! Varszn

onlar korpecik iken, temiz yiirekli, kotu emeller ve kotu niyetlerle lekelenmemis
iken,

temiz vicdanlari

insanlarzn

baskalarina acz cektirmeden,

cektigi

azablarla

dolmadan,

kendileri

de

bizim igrenc dunyamtzi terketsinlerl Al bunlarz, apar

bunlarz ey ulu Enesay! ..
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Oglanla kzz hickira hicktra agliyorlardi.
kararzyor,

korkudan

irkiliyorlardz.

Ucurumdan a$agz bakznca gozleri

Bu durumda

ihtiyar

kadznzn

soyledikleri

kulaklarzna girer miydi hie! Nehrin dalgalarz cagil cagtl, ugul ugul akzyordu.
Copur Topal Nine cocuklara: ·
-Haydi yavrularzm,

son bir deja kucaklasip

vedalasin,

dedi. Boyle derken,

ikisini birden kolayca itebilsin diye kollarznz szvzyordu. Konusmaya

devam etti:

Beni bagtslaytn sevgili yavrularzm .. Ee, ne yapalzm, kaderiniz boyleymis.
Bilesiniz ki asla isteyerek yapmzyorum

bu isi.. Ama sizin iyiliginiz icin

boylesi ... Ihtiyar kadzn cumlesini bitirmeden yanibaslartnda bir ses duyuldu:
-Bekle ey ulu bilge kadzn! Bu gunahstz yavrularzn canzna kiymal
Topal
Sasakalmisti.

Copur

Nine

ardzna

donup

baktz

ve

gozlerine

inanamadi:

Cunku orada durup konusan bir ana bugu (maral) idi. Hiizun dolu

kocaman gozleriyle sitemli sitemli bakzyordu ona. Sut gibi beyazdz. Karnznzn altz
ise yavru deveninki
gorkemliydi:

gibi sacak sacak boz yunlerle kaplzydz. Boynuzlarz .guzel,

Sonbahar

agaclarinin

dallarz kadar 90k ve biiyiiktii boynuzunun

catallari. Memeleri, bebekli kadznzn memesi gibi temiz, dolgun ve kaygan idi ...
-Sen de kimsin? Nicin insanlarzn diliyle konusuyorsun?

dedi Topal Copur

Nine.
-Ben Ana Maral'zm. Marallarzn Anasz. Insanlarin

diliyle konusmasam

ne

dedigimi anlamaz, beni dinlemezsin.
-Peki ne istiyorsun Ana Mara!?
-Serbest bzrak bu cocuklari ey ulu bilge kadzn. Onlari bana ver.
-Ne yapacakszn onlarz?
-Insanlar

ikizimi,

iki

kucuk yavrumu

edinecegim.
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oldurdu.

Bu

cocuklari

evlat

-Onlarz emzirmek, siaunle beslemek mi istiyorsun?

,
-Evet, ulu bilge yaratzk.
Copur Topal Nine katzla katzla giilerek yine sordu:
-Iyice dusundun mu Mara! Ana? Insan yavrularz bunlar, insan! Buyudukleri
zaman senin yavrularznz oldururlerl
-Hayzr,

buyuyunce

benim

maral yavrularzmz

oldurmezler.

Ben onlarzn

analarz olacagtm, onlar da benim cocuklarim. lnsan oz kardeslerini oldurur mu?
Copur Topal Nineaci acz bastnt salladz:
-Oyle
dursun,

deme Mara! Ana,

birbirlerini oldurmekten

insanlarz

tanzmazszn,

bile cekinmez

orman

hayvanlarz

soyle

onlar. Sozlerimin dogrulugunu

anlayaszn diye bu cocuklari sana verirdim, verirdim ama insanlar bu cocuklari da
oldururler. Ne diye cekeceksin boyle buyuk bir aczyz?
-Onlarz hie kimsenin- bulamayacagi

uzak bir iilkeye goturecegim. Acz bu

yavrulara ulu bilge kadzn. Serbest bzrak onlarz. Memelerim

dopdolu. Sutum, yitik

yavrularzm icin aglzyor! Sutum, yavru! yavruu! diye hasretle gozyast dokuyorl
Topal Copur Nine biraz dusundu ve:
-Pekala, dedi, senin dedigin olsun. Al ve hemen gotur bu yetimleri, bir an
once senin o uzak iilkene ulasttr. Ama, bu uzun yolculuga dayanamaz, olurlerse, ya
da karsilasacagtniz haydutlar

onlarz oldururse,

evlad edindigin bu insanczklar

sana nankorliik ederlerse, sue senindir, bilesin!
Mara! Ana, Topal Copur Nine'ye tesekkur etli ve cocuklara soyle dedi:
-Bundan boyle ben sizin ananzzzm, siz de benim cocuklartmstntz. Sizi uzak
bir iilkeye goturecegim.

Orada, ormanla ortulu karlz daglarin koynunda,

ilik, zssz

bir deniz var: Isik-Gol denilen bir deniz. Cocuklar cok sevindiler ve Boynuzlu
Maral Ana'nzn yanzna kostular, gule oynaya onun pesine dustuler.
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Arna cok gecmeden yoruldular, adim atacak halleri kalrnadz. Oysa yo! daha
cok uzundu, dunyanin bir ucundan obur ucuna kadar ...
Boynuzlu Mara! Ana onlarz sutu ile beslerneseydi,

geceleri viicudu

zsztrnasaydz, o kadar uzun bir yolculuga dayanamazlardi.

Gittiler,

ile

gittiler ve

gittikce eski vatan Enesay'dan uzaklasttlar. Arna yeni vatan olacak Isik-Gol'e de
daha cok yo! vardi. Az gittiler, uz gittiler, bir yaz, kts, bahar ve sonbahar, yine bir
yaz, kis, bahar ve sonbahar,

sonra yine bir kis, yaz, bahar ve sonbahar ... ins an

ayagi degmemis orrnanlardan,
daglardan,

ktzgtn collerden, ayak batan kurnlardan, yuksek

9ag1l cagil irmaklardan

gectiler. Kurt suruleri peslerine dustu. Arna,

Boynuzlu Mara! Ana, cocuklari strttna bindirip ye! gibi kostu ve.. onlari kurtardi.
Avczlar da peslerine d'ii$rnii$ ve Bakzn, bakzn! Bir geyik cocuklari kaciriyorl
Yakalayzn!

Vurun!

evlatlarznz,

o davetsiz kurtarictlardan da kurtardi.

kosuyor

ve

diye

alcak

sesle

bagtriyor ve ok yagdtriyorlardi.

onlara:

S1k1

durun,

iyi

Arna; Mara! Ana

0, atzlan oklardan da hizli
tutunun

yavrularzrn,

bizi

kovalzyorlar! diyordu.
Sonunda bir gun Boynuzlu Mara! Ana cocuklari

Isik-Gol'e ulasttrdi. Bir

tepenin uzerine ctkip hayran hayran baktzlar: Her taraf karli siradaglarla, yesil
orrnanlarla kapliydi.
deniz uzanzyordu.

Yesil ormanla kaplz daglartn araszndan gozalabildigine

bir

Bu denizin koyu mavi yuzeyinde beyaz dalgalar kosusuyordu.

Ruzgar bu dalgalarz cok uzaklardan getiriyor,

Gol'du bu. Nereden basliyordu?

cok uzaklara goturuyordu.

Isik-

Nerede bitiyordu? Kimse bilernez. Bir ucunda

giines dogarken obur ucu hala karanlikti. Kac tane dag vardi bu golun cevresinde?
Sayistz.

Bu daglarin ardznda karli doruklarz goklere ctkan daha kac tane dag

vardi? 0 da saytstz, hesapstz.

-Iste yeni yurdunuz burasidir,
yasayacak, ekin ekecek, balzk avlayacak,

dedi Boynuzlu Mara! Ana. Arttk burada
hayvan yetistireceksiniz. Orada, bans ve

huzur icinde, binlerce yzl sizin dilinizi hie unutrnasznlar. Analarznzn, babalarznzn
diliyle konusmaktan,

sarki soylemekten zevk alsznlar. Insan gibi yasaytn. Ben her

zarnan sizinle, sizin cocuklarintzla, sizin torunlarznzzla beraber olacagim. Gelecek
zamanlarda hep sizinle olacagtm. Iste boylece, bir ktz ve bir erkek cocuktan ibaret
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olan son Ktrgtzlar,
buldular.

ebedi ve kutsal Isik-Gol'un

kiyisinda kendilerine

yeni bir vatan

,

Zaman 90k cabuk gecti. Erkek cocuk guclu bir delikanli oldu, ktz cocuk ise
ergin bir kadzn. 0 zaman evlenip karz-koca oldular. Boynuzlu Mara! Ana da IsikGol'den ayrilmadi, hep Istk-Gol'un ormanlarznda yasadi.
Bir gun, tan aganrken, Isik-Gol iyice kabardi, dalgalar ugul ugul costu.
Gene kadinin da degum sancilari tuttu ve actlarla kivranmaya basladi. Gene adam
ise korkuya kaptldi. Kosup yuksek bir kayaligtn tepesine ctkarak olanca gucuyle
bagirmaya basladi:
-Maral Anaa! Mara! Anaaa! Nerdesin? Isik-Gol'un costugunu, tastigtni
duymuyor musun? Kiztn doguruyor, ktztn! Cabuk gel, bize yardim et! ..
Iste o zaman, uzaklardan kervan cingiraklarini hatirlatan stngtr stngir bir
ses duyuldu. Bu ses yaklasti, yaklasti ve birden Boynuzlu Mara! Ana gorundu.
Kosa kosa geliyordu. Boynuzuna bir besik takmisti. Ak kayzndan yapilmts bir bebek
besigiydi bu. Besigin kemerine astlmis gumus bir cingirak singtrdtyordu. Bugiin
de, Istk-Gol besiklerinde aynz cingiraklar vardzr. Anneler besigi sallayznca, Mara!
Ana'yi akkayzndan yapilmts cingirakli besigt gorur gibi olurlar.
Boynuzlu Mara! Ana, singir singtr cingirak sesiyle gelir gelmez gene kadzn
cocugunu dogurdu.
-Bu besik ilk cocugunuz icin, dedi Mara! Ana. Cok cocugunuz olacak: Yedi
ktz, yedi erkek.
Anne ve baba 90k sevindiler. Boynuzlu Bugu (Mara!) Ana'nzn serefine ilk
dogan cocukiarina Bugubay adtni verdiler. Bugubay buyudu. Kipcak kabilesinden
guzel bir ktzla evlendi. Bugu soyu, Boynuzlu Mara! Ana soyu, tureyip cogalmaya
basladi.

Bugular Isik-Gol cevresinde biiyiik ve gu9lu bir toplum oldular ve

Boynuzlu Mara! Ana'yi kutsal bir varlik saydtlar.
Hangi soydan, hangi boydan olduklarz anlasilsin

maral boynuzu isareti koyuyorlardt.

diye, cadirlarinin girisine

Dusman baskinlarini puskurttukleri zaman ve
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0

at yarislarinda Bugu! Bugu! diye bagtrtyor ve her defasznda onlar kazanzyordu.
zamanlar Istk-Gol
ktskanirdi

onlarzn

cocuklariydi.
verilmezdi.

ormanlarz

ak marallarla

guzelligini.

Bunlarzn

Onlara kimse dokunmaz,

doluydu.
hepsi

kimsenin

Gokteki

Boynuzlu

yzldzzlar
Maral

onlarz rahatszz

bile

Ana'nzn

etmesine izin

Bugular bir maralla karsilasacak olsalar, hemen atlarzndan iner ona

yol verirlerdi. Delikanlz erkekler sevdiklerinin guzelligini ak maralin guzelligine
benzetirlerdi. Cok zengin, anlt-sanli bir Bugu'nun olumune kadar bu boylece surup
gitti. Olen Bugu'nun bin kere bin koyunu, bin kere bin ati vardz. Cevredeki butun
insanlar ona cobanltk ederdi. Bu adamin cocuklari buyuk bir yas toreni, biiyuk bir
yas soleni duzenlediler. Dunyanin dart bucagtndan anlisanli insanlarz torene davet
ettiler. Davetliler icin Isik-Gol'un kiytstna bin yun cadir kurdular. ,
Kesilen koyunlarzn,
haddi

hesabi

yoktu.

icilen kimizlarin,
Olen

zenginin

yenilen nefis Kasgar yemeklerinin

cocuklari

kendi

aralartnda

soyle

konusuyorlardi: Olen babamzzzn ne kadar zenginlik ve comert evlatlar biraktigtnt
herkes gorup anlaszn, babalarznzn hattrasina

nasil saygili davranzyorlar,

desin.

(Ee oglum, insanlar akillari ile degil de zenginlikleriyle tanznmaya, buyuklenmeye
kalkistrsa, bunun sonu kotu olur).
Sarkicilar, altlarznda olenin cocuklart tarafzndan armagan edilen saf kan
atlar, baslarinda samur papak, sirtlarinda ipek kaftan, kapz kapt dolasarak ve
birbirleriyle yaristrcastna, olene ve onun cocuklarina ovgu sarkilart okuyorlardi:
-Gunesin dogdugu yerden battigt yere kadar nerede boyle mutlu bir hayat,
boyle gorkemli bir toren gorulmustur? diyordu biri.
-Dunya dunya olalz boyle bir toren gorulmus mudur? diyordu ikincisi.
-Bizden baska

hicbir yerde olen

buyuklere

boyle

gorkemli bir toren

yapilmaz, onun saru serefi boyle yuceltilmez, kutsal anisi boyle saygtyla anzlmaz!
diyordu iicunciisii.
-Hey
comertligini,

geveze

ozanlar,

sanini-sohretini

neler sacmaliyorsunuz?
anlatabilecek

dordiinciisii.
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Yeryuzunde

laf bulunabilir

rahmetlinin

mi hie?

diyordu

Iste boyle, ozanlarzn ovgu yarisi gece gunduz devam ediyordu.

(Ee, oglum,

ozanlar boyle ovgu boyle dalkavukluk yaristnda bulunurlarsa, ozan, ozan olmaktan
cikar, sarkintn, siirin dusmani haline gelir).
Rahmetlinin yas toreni, gun/er boyu, geceler boyu, bir bayram havasi icinde
surup gitti.

Olen zenginin ovungec cocuklari,

bu gosteriste

herkesi gecmek,

baskalarini golgede birakmak, kendi unlerini butun dunyaya yaymak istiyorlardi.
Sonunda, bab alannin mezarzna bir maral boynuzu dikmek istediler. Ta ki butun
dunya bunu gorup, olenin kutsal Boynuzlu Mara! Ana soyundan oldugunu anlaszn.
(Ee, oglum,

eski zamanda atalartmtz, zenginlik gururlanmayi,

boburlenmeyi,

gururlanma-boburlenme ise bastan ctkmayi, cilginlig: getirir, derlermis).
Zenginin cocuklari

b abalartnin anistna gorulmemis, duyulmamis seyler

yapmaya karar vermislerdi bir kere. Onlara kimse engel olamazdi. Ne derlerse
olurdu. Avcilari ormana saldilar.

Avcilar da buyuk bir maralt

oldurduler ve

boynuzunu alip getirdiler. Ama ne boynuz! Gerilmis kartal kanadi kadar gents.
Cocuklar onu 90k begendiler:

Boynuzun tam onsekiz catalt vardt. Demek ki o

-maral onsekiz yasindaydi. Sasilacak kadar buyuk:
Ustalara emir verip bu boynuzu babalarimn mezarina dikmelerini istediler.
Bugularin yaslilari homurdanmaya basladi:
-Bu marali ne hakla oldurursunuz? Boynuzlu Mara! Ana'nin soyuna el
kaldtrmaya kim curet etti?
Olen zenginin cocuklari da .JU cevabi verdi:
-Bu

maral bizim

topraklarimtzda

vuruldu.

Topraklarimtzda

yuruyen,

siiriinen, ucan, kacan ne varsa, ucan sinekten kosan deveye kadar hepsi bizimdir.
Bize ait bir marala ne yapacagtmizt ancak biz biliriz. Haydi defolun!
Usaklar

yasli adamlan,

itip

kakarak,

kirbaclayarak

ve atlarina ters

bindirerek, onlari buyuk bir utanc icinde birakarak, surup kovdular.
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Iste her $ey aszl bundan sonra

basladi ... Boynuzlu Maral Ana'nzn soyuna

buyuk felaket bundan sonra geldi. Hemen hemen herkes ormanda ak maral avzna
kostu. Her Bugulu, atasznzn mezarzna bir ak maral boynuzu dikmeyi kendine bore
bildi. Artzk bu isi atalarzna bir saygz olarak gormeye basladilar.
bulamayanlara

Maral boynuzu

onemsiz, beceriksiz kisiler olarak bakzyorlardz.

soyundan, yani Boynuzlu Mara! Ana soyundan

Artzk Bugu

olanlar bile, bu isin ticaretini

yapmaya, maral boynuzu alip satmaya, boynuz biriktirmeye

basladtlar. Bunu bir

meslek haline getirdiler. (Ee, oglum, paranzn hukum surdugu yerde, guzel soze ve
guzellige yer kalmaz).
Isik-Gol ormanlarznda

maral kzrzmz basladi. Hie aczmadan olduruyorlardi

onlarz. Ulasilmasi zor kayalzklara kaciyorlardi ama insanlar orada da avlzyorlardz
onlarz. Uzerlerine

kopek surulerini salzyorlardz. Kopekler onlarz insanlarin pusu

kurdugu yere dogru suruyor ve orada avczlarzn oklarzna hedef oluyorlardz.

Suru

siirii oldiiridduler. Avczlar, boynuzunda en cok catali bulunan marali vurmak icin
birbirleriyle yarisiyorlardt.
Ve boylece marallar tukendi. Daglar maralszz kaldi.
Artzk gece yarzlarznda

da, sabahzn

erken

saatlerinde

bagrtsmalart duyulmaz olmustu. Ne duzlukte otlayan marallar,

de, marallarzn
ne boynuzlarznz

arkaya yatzrarak hendeklerden atlayan ve kus gibi ucan marallar gaze carpiyordu.

Oyle zamanlar geldi ki insanlar dogduklari gunden oldukleri giine kadar bir tek
maral goremez oldular. Artzk maral adznz yalnzz masallarda dinliyor, boynuzlarznz
da yalnzz mezarlarda goruyorlardi.
Peki, Boynuzlu Mara! Ana'ya ne olmustu?
0, insanlara

kusmustu. Cok gucenmisti

onlara.

marallar kopeklerden ve avcilardan kurtulamadzklarz

Anlatilanlara

gore,

icin sayzlarz parmakla

sayzlacak kadar azalznca, Boynuzlu Maral Ana, en ulu dagin doruguna cikarak
Isik-Gol'e veda etmis, son kalan yavrularznz toplayzp, buyuk gecidi asarak baska
bir ulkeye, baska daglara gitmis ...

81

Yaa, bak neler oluyor

§U

dunyada. Benim masalim da burda bitiyor. Ister

inan, ister inanma.
Boynuzlu Maral Ana, giderken, bir daha bu yerlere asla donmeyecegini
soylemis ... " (B.G./31-42).

E.2.Efsaneler
Efsane bir halk anlatisidir, tarnrm farkh kisiler tarafmdan,
yapilmistir:
meshur

farkh bicimlerde

Asilsiz hikaye, masal, bos soz, sacma sapan lakirdi; dillere dusmus,

olmus hadise

(F. Devellioglu,

Osmanlica-Tiirkce

1994: 206). Eski caglardan beri soylenegelen,
edinen hayali hikaye, gercege dayanmayan

olaganustu

Ansiklopedik

Lugat,

varliklan, olaylan konu

asilsiz, soz, hikaye (Tiirkce Sozliik,

1998: 674).
Aytmatov'un eserlerinin tamammda efsaneler genis yer bulmustur,
efsanelerle

birlestirmis,

bu sekilde efsanelerin

Olaylan

nesilden nesile aktanlmasi gorevini

de yerine getirrnistir.
"Buraya ulasttgtmtz gun, kamyonun arkasznda
uzaklara hayran hayran

ayaga

kalkmis 9evreye,

bakarak bagirmistim: lste eski caglarin,

efsanelerin

yaylast Anarkay!" (D.G./76).
"Bozla kopuz, bozla! ... Tanabay,

efsanedeki o yalnzz adam gibi actltydi,

yalnizdt, agliyordu. Bunu bilen kartsi Caydar ona

'Karagiil-Botam ' bozlagtni

caliyordu.
Cok, 90k eski bir zamanda, yasli bir avctnin yigit bir oglu varmis. Yasli
avci, gene ogluna avciligin butun hunerlerini, inceliklerini ogretmis ve delikanlz
avczlzkta bab astnt gecmis. Attig: ok bosa gitmezmis. Yerde kacan, havada ucan
hicbir canlz kurtulamazmis onun okundan. Yakzn daglardaki butun av hayvanlarznz

oldurmus, gebe hayvanlarz da, yeni dogmus yavrularz da, aczmadan vurmus. Gene
avcz, 'Boz Geyik 'in suriisunu de kirip gecirmis. Geri de yalnzz disi Boz Geyikle
onun yaslt erkegi kalmis ...
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Boz Geyik gem; avczya,
kzrzp

tukettin.

Soyumuzun

gozyaslarini

tamamen

yak

dokerek
olmamast

yalvarmis:
icin

esim

"Geyik

soyunu

Tav-Teke 'yi sag

bzrakmanz istiyorum. Bunun icin yalvarzyorum sana. Onu vurma! ". Ama gene avcz
onu dinlememis.

Nisan almis ve bir atista Tav-Teke 'yi de vurmus.

Vurulan Tav-

Teke yardan asag: yuvarlanzp gitmis. 0 zaman Boz Geyik, aczdan inim inim
inlemis. Sonra gene avczya donmus:

"Hadi beni de vur, yuregime nisan al, hie

kimildamayacagtm. Arna vuramayacakszn!

Bu senin son atisin olacak, senin de

sonun olacak! ".
Gene avcz yasli geyigin bunadigint, ne soyledigini bilmedigini dusunmus ve
gulmus,

nisan

almis.

Gercekten

kzmzldamadan

duruyormus Boz Geyik.

Oku

Ok, geyigin on ayagtnt szyzrzp gecmis, onu sadece hafifce yaralamis.

firlatmis.

Oysa bugune kadar, gene avcznzn basina hie boyle bir §ey gelmemis, hicbir zaman
attigi ok hedefinden sasmamis.

"Gordun mu, demis Boz Geyik, simdi ben topal

ayagtmla kacacagtm, yakalayabilirsen yakala, vurabilirsen vur bakalzm!"
Gene avcz yine gulmus:

"Sen de kacabilirsen kac bakalzm! Benden vebal

gitti. Yakaladigtm zaman kafani koparacagim seni bunak hayvan!"
Topal Boz Geyik kacmaya baslamis: Gene avcz da pesine dusmus. Dag tas,
dere tepe, kar buz ... bir kovalamaca baslamis. Geyik kacmis, avcz kovalamis ve
kovalamaca gunlerce surmus. Gene; avcz, topal geyigi yakalayamtyormus.
dusurmus,

ustu

bast parca parca

olmus.

Boz

Geyigin

onu

dik

Yayznz

kayalara

surukledigini fark etmemis. Dyle bir yere gelmis ki, oradan ne asagi gidebilir, ne
yukarz ctkabilirmis.

Ne saga gidecek yol varmis ne sola. Gelip durdugu yerden

hicbir tarafa adzm atamaz, hicbir yana gidemez durumda kalmis.
Boz Geyik onu orada birakmis ve gitmeden once de soyle demis:

"Arttk

buradan hicbir yere gidemeyeceksin! Hicbir kimse de seni kurtaramayacak!
Soyumu kzrzp yak ederek beni naszl dayanzlmaz aczlar icinde btrakmissan,

senin

baban da, yuregini parcalaya parcalaya, daglar taslar araszna kosa kosa, oyle
aczlar

icinde

aglasin!

Bunu

diliyorum.

kargislarim tutsun! Lanet sana!"
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Kargtslarim

tutsun

seni

Karagul,

Boz Geyik

boyle

lanet okuduktan

sonra,

kayadan kayaya,

sekerek, aglaya aglaya gitmis ...
Gene avcz,

her yanz

derin bir ucurum

olan

bir kayanzn

uzerinde,

kzmzldayamadan kalmis. Oraya naszl geldigini bilemiyormus. Jnilemez, cikilamaz,
ulasilamaz, bas dondurucu bir yermis. Comelip yuzunu kayaya dayamis. Ne yukarz,
ne asagi,

ne saga,

ne sofa bakabiliyor,

korkuyormus. Biraz

kzmzldamaya

kzmzldayacak olsa ucuruma yuvarlanirmis ...
Babasz

oglunu aramaya cikmis.

Her yana bakmis;

tirmanmts. Yolda oglunun yayznz bulunca,

daglara, kayalara

basina bir bela geldigini anlamis.

Zavallz baba korkular icinde, gece dememis, gunduz dememis,

dik kayalardan,

karanlzk dar bogazlardan gecerek, gozyaslarini seller gibi akztarak bagiriyormus:
"Karaguuull Neredesin? Karaguuul! Ses ver banal" Ona yalnzz kendi sesinin
yankzlarz cevap veriyormus: "Karaguuull Neredesin!"
Birden, tepelerin birinden "Buradaytm baba!" diye bir ses gelmis kulagtna.
Yasli baba sesin geldigi yana bakmis. Bir de ne gorsun!. Oglu dimdik bir kayanin
tepesinde tunemis, yaralz bir kus gibi, kzmzldamadan,
duruyor! Basinda borku, szrtznda kurku kalmamis.

kzmzldamaya

korkarak

Elbisesi lime lime. Basini

cevirip bakamzyor bile. Dustu, dusecek! ...
-Ah zavallz oglum, oraya naszl ctkttn?
-Sorma baba.
cezastni

hie sorma! Kargislandim,

lanetlendim. Acimastzligtmin

cekiyorum. Boz Geyik beni buraya aldatarak surukledi. Pek agu:

kargtsladi ve birakip gitti. Gunlerden beri burada boyle bekliyorum. Ne yeri, ne
gokyuzunu, ne de gunesi gorebiliyorum. Senin yiczicnii de giiremiyorum baba! Vur
beni baba! Kurtar bu iskenceden! Hadi baba, eek okunu! Kurtar beni bu aczdan.
Yalvarzrzm, oldur de kurtar beni! ...
Zavallz

baba ne yapszn?

<;;zglzk pglzk inletmis daglari.

Oraya kosmus,

buraya kosmus. Ama hicbir care yokmus oglunu kurtarmak icin. Oglu aczlar icinde
inleyerek yalvariyormus:

"Haydi baba,. vur beni! Daha fazla
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act

cekmek

istemiyorsan,

bana actyorsan, elini cabuk tut! Vur benil Vur beni! Sonra da yzka

ve gom!"
Onun yalvarisi ve o hali, zavalli bab anin yuregini yolup yolup kopariyor,
parca parca ediyormus. Arna eli varmiyor,
razz olmuyormus.
uzereyken,

kalkmis,

Aksama

kadar

karar

oglunu kendi eliyle oldurmeye gonlu
verememis.

nisan almis ve vurmus

Sonunda,

gunes batmak

oglunu ... Sonra da okunu taslara

vurarak parcalamis. Gidip yere dusen cesedin uzerine

kapanmis ve baslamts

bozlamaya:
Seni ben oldiirdiim, Karagiil botam!
Yalntzim, kendimi soldurdum botam!
Felek beni boyle kargadi botam!
Kader beni boyle arbadi" botam!

Avciligi sana ogrettim botam,
Sen de yiiregimi kul ettin botam!
Cigerimi yoldun, kandttin botam!
Yaradilanlari yok ettin botam,

Neslini kuruttun, tiikettin botam!
Bu eleme beni sen atttn botam!
Seni ellerimle oldurditm botam,
Yalntztm, kendimi soldurdum botam! (E.G./226-230).
"Efsaneye gore, Akmaya 'nin yedi yavrusu olmus: dordu disi, uci: erkek. 0
zamandan beri disi develerin hepsi ak basli, actk renkli, erkek develer ise kara
basli, kestane tuylu imis. Iste, kara basli olan Karanar da ak basli bir anadan

• Arbadi: Bana oyun oynadi, tuzaga dusurdu.
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dogmus, bu da onun akmaya soyundan oldugunu gosteriyormus." (G.O.A.B./99100).
"Ana-Beyit mezarliginin
caglara

dayanan

bir

bir efsanesi, Juan-Juanlar 'in bozkzrz isgal ettikleri

hikayesi

vardz:

Sari-Ozek 'i isgal

tutsaklara korkunc iskenceler yaparlarmis.
olarak satarlarmis.

eden

Juan Juan Zar

Bazen de onlarz komsu iilkelere kale

Satzlanlar sansli sayilirmts,

cunku bunlar bazen bir firsatznz

bulup kacar, iilkelerine donerek Juan-Juanlar 'in yapttgi iskenceleri anlatirlarmis.
Arna aszl iskenceyi, gene ve guclu olduklarz icin satmadzklarz esirlere yaparlarmis.
Insanin hafizasint yitirmesine, deli olmaszna yol acan bir iskence usulleri varmis,
once esirin basint kazzr, saclari tek tek kokunden cikarirlarmts.

Bunu yaparken

usta bir kasap oraczkta bir deveyi yatzrzp keser, derisini yuzermis. Derinin en kalzn
yeri boyun kzsmz imis ve oradan baslarmts yiizmeye. Sonra bu deriyi parcalara
ayzrzr, taze taze, esirin kan icinde olan kazinmis
Boylece sarzlan deri, bugiin yuzuculerin kullandigi

basina szmszkz sararlarmis.
kaucuk basliga

benzermis.

Buna "deri gecirme iskencesi" derlermis. Boyle bir iskenceye maruz kalan tutsak
ya aczlar icinde kzvranarak olur, ya da hafizasznz tamamen yitiren, olunceye kadar
gecmisini hatzrlamayan bir mankurt, yani gecmisini bilmeyen bir kale olurmus. Bir
devenin boynundan bes-alti kisinin bastni saracak deri cikiyormus. Bund_an sonra,
deri gecirilen tutsagin boynuna, basin: yere surtmesin diye, bir kutuk ya da tahta
kalzp baglar, yurek parcalayan r;zglzklarz duyulmaszn diye uzak, isstz bir yere

gotururler, elleri ayaklarz bogh, ac, susuz, yakan gunesin altznda oylece birkac
gun birakirlarmis.

Bu tutsaklar

hirer mankurt

olmadan

yakznlarz

bir baskzn

duzenleyip onlarz kurtarmaszn diye, yanlarzna gozculer koyarlarmts. Acik bozkzrda
her taraf kolayca goruldugu icin gizlice gelip baskzn yapmak kolay olmazmts.
Juan - Juanlar 'in bir tutsagi mankurt yaptzklarz duyulur, ogrenilirse,

artzk

onu en yakznlarz bile gerek zorla, gerek fidye vererek kurtarmak istemezlermis.
Cunku

bir mankurt,

eski vucuduna

saman

doldurulmus

bir korkuluktan,

bir

mankenden farkszz olurmus onlar icin.
Bununla birlikte, bir defasznda, adz tarihe Nayman Ana olarak gecen bir
gocebe kadzn, oglunun

bastna gelenlere dayanamamis,
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onu kurtarmak istemis.

Efsane boyle anlatzr. Ana-Beyit mezarltiitnin

adz da buradan gelir. Ana-Beyit 'Ana

Barznagz, ana huzuru' demektir." (G.O.A.B./145-146).
"Yedigey 'in bildigine gore Sari-Ozek'e ait bu eski efsaneyi yalnzz iki kisi
kaleme almtsti. Bunun ilkini, Abutalip Kuttubayev,
diye, I 952 yzlznzn sonlarzna

dogru cocuklari

buyudukleri zaman okusunlar

icin yazmisti.

Bu yazz o korkunc

olaylardan sonra kaybolup gitti ve uzuntuden dolayz ne o ne de bir baskasi yazznzn
ne oldugunu

sormaya fzrsat bulamadz. Birkac yzl sonra 1957'de aynz efsaneyi

Yelizarov Afanasi lvanovic de kagida doktu. Simdi Yelizarov da yak. 0 da gor;:up
gitti bu dunyadan, Herhalde bu yazz da diger bircok yazzlarz gibi, Alma-Ata 'daki
dosyalarznzn

araszndadzr.

Yelizarov 'da, Abutalip de bu efsaneyi Kazangap 'tan

dinleyerek yazmislardi;" (G.0.A.B./191 ).
"Tambur, gumbur giimbiir otuyor, Erne/es 'in gur sesi de tamburuna eslik
ediyor, unlu czrav Raymalz Aganzn aczklz hikayesine cok uygun dusuyordu.
Raymalz Aga, on dokuz yastndaki sarkici kzz Bengimay 'a asik oldugu zaman
altmtstni geciyordu.

Bu sarkici kzz onun. karsisina bir yzldzz gibi ctkmis, hayat

yolunu , aydinlatmisu.

Daha dogrusu,

aszl asik olan kzzzn kendisiydi.

Raymalz

Aga 'ya vurulan o idi. Cok serbest, diledigi gibi hareket eden, canz ne isterse onu
yapan bir kizdi Bengimay. Ama soylentiler baskaydi. Kzzzn Raymalz Aga 'ya degil,
altmisindan
gunden

sonra

azan Raymalz Aga 'nin ona vuruldugunu

beri agizdan

agza soylenegelen

bu ask hikayesinde,

soyluyorlardi,

0

Raymalz Aga 'nin

tarafznz tutanlar da, ona kzzan ve karsi olanlar da vardzr. Karst olanlar adinin
unutulmasini
kusaktan

isterler, onu tutanlar ise, aciklt hikayesini,

kusaga aktararak gelecege ulasmasini

herkes ogrenmistir,

onunla herkes

ilgilenir.

ytrlarini agtzdan agza,

saglarlar.

Boylece bu efsaneyi

Sevenleri de coktur,

sevmeyenleri

de ... " (G.O.A.B./312-313).
" ... Bizim daglarda olaganustu

bir giice ve ceviklige

sahip gene bir avct

yasarmts. Dag kecilerini kovaliyor, kurt ve pars avliyormus.

Kabilesinde pek cok

aileyi gecindirebiliyormus.

Halk onu cok seviyormus.

. .. Bir gun akrabalarzyla

komsu ovaya ziyafete gitmis ve orada guzel bir kiz gormus.

Onlar birbirlerini

sevmisler ve gene neredeyse her gun atiyla daglari asarak kizla gorusmeye gitmis.
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Bir gun bir falcz,
oldugunu,

dugun

kzpzrdamayarak

kiza, gokyuzunde
gecesi,

hava

daglarin

onlarzn askini simgeleyen ozel bir yzldzz

kapalz olmazsa

uzerinden

goz

sabaha kadar hie; yerinden

kamasttracak

sekilde parlayacagini

I

soylemis.

Kzz bu olayz avcz gence anlattiginda,

soylediklerini

etmis:

itiraf

"Ben seninle

o da baska bir falcznzn ona

evlenmek icin bu dunyaya geldim"

Mustakbel gelin de avczya, her zaman onunla olacagina dair yemin etmis.

Iste damat adayz avcz neredeyse
akrabalarzna ktzi
gorulmemisti.

istemeye

Misafirler

doldurmustu.

gitmis.

daglardan

tum akrabalarznzn

Boyle

bir eglence

refakatinde

o zamana

kzzzn

kadar hie;

akan nehir kzyzszna kurulu yuzlerce cadiri

Kzzzn ana babaszna, dunur ve akrabalarzna getirdikleri hediyeleri bir

gorsen! Surulerle cesitli ev hayvanz, altzn kulceler, damat adayt avczdan ise samur,
zerdeva ve baska degerli
omuzlarzna

hayvan kurkleri gelmisti.

hirer tane atttgt pars kurkleriydi.

En onemlisi ise damadzn
ancak en buyuk

Bunlarz

anlayabilirdi. 0, bas egerek bu hediyeyi ktztn ebeveynlerine sunmustu.
sevinc

icinde

nisanlandilar.

gelin

ve damadz

nehir

kzyzszna goturduler

Bu saatten sonra nehir onlarzn askinin

ve

onlar

avcz ·

Herkes
orada

ve dirliginin tanigtydi.

Diigun yedi gun sonra, bu deja artzk daglarin obur yakasznda,

damadin. koyunde

olacaktz.
Adet oldugu uzere nisan torenini sabahlara kadar kutladzlar. Ama burada
da kotu kalpli ktskanclar bulunuyordu.

Onlar sadece gencin usta ve meshur bir

avcz olmasznz kzskanmzyor, halk arasznda da konusuldugu
yakisikli ve guclu delikanlintn
civarin

beyi

katlanamazdz.

olacagindan

gibi, bu zeki ve azimli,

bir gun mutlaka akraba olan boylarzn reisi, tum bu
endise

ediyorlardi.

Kotu

kalpli

kiskanclar

buna

Bunun icin de korkunc bir plan hazzrladzlar .

... Fitne gizli olgunlasir.

Zaten bunun icin fitnedir. 0 gun, o saatte, nehir

kzyzszndaki ziyafette kim bilebilirdi ki insanlarzn arkaszna saklanarak, kotuluk ve
nefret kusan baska bir kader, o gizli hazzrlanan fitne, asiklarin mutluluguna dogru
yaklasiyor.
bilseydi

Sonra halk ozanlarz ve akznlar soyle soyleyecekti: "Gunes o fitneyi
utanczndan

yuziinu

saklayarak gokyuzunde

ters

donerdi.

Bulutlarzn

bundan haberi olsaydz bu ziyafeti buradan uzaklara alzp goturmek icin saganak
yagmur yagdirirdi. "
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... Nisan ziyafeti,
ovada surmiis gitmis.

hayatz ses ve gurultuyle doldurarak nehir kzyzszndaki
Ozellikle

gencler at sporlarzyla

cosmus,

ruhlarz iclerine

cekerek cilginca dans eden ve kamlama yapan kamlar tum dunyadaki ruhlarz
cagtrmts,

ama en goz alzcz oyun, asik genclerin yapacagi "Ge line Yetis" adlz

geleneksel at yartst imis.
Yarisacak olan gelin ve damat en iyi atlara binmis.
gerektigi

kadar

opmeliydi.

Bunu

one

bzrakan

basarirsa,

damat,

doludizgin

"uzengide

mutluluk,

Bu yarista gelini

giderken

ona yetismeli

dortnala gidiste sans

ve

var"

demekti ...
... Gelinin arkadaslari

"Hizli sur, seni yakalamaszna

izin verme! Bzrak da

erkekler kadzn gorsun" diye yuksek sesle onu cesaretlendiriyormus.
nasihatlerde bulunmuslar:

"Bak! Yetisemezsen

Damada da

alay konusu olursun!" Kamlar da

ctlginlar gibi dans ederek ve davul calarak insanlarla atlarz havaya sokmus ...
Nihayet ihtiyarlar isaret vermis, yaris baslamis. Gelin biraz onde, damat da
pesinde at kosturmus.

Kzyzsznda nisanlandiklari nehre dogru gitmisler.

Sadece

nehir gecidine kadar kovalamaya izin varmis. Eger damat geline yetisemezse, gelin
. kendisi,

kahkahalar

arasznda

geri

donerek zafer

kazanmts

olarak

damadi

opecekmis, Ama gene/de damatlar kzza her zaman yetisirmis ...
Gelin hayatznzn geri kalanznda bu buyuk yartsi hep hatirlarmis: Bu, sonsuza
kadar birlikte olmayz arzuladigi

sevgili nisanlisindan "kacis" imis. Damat da

soydaslarinin bagtrtilari ve islik sesleri altznda ona naszl yetistigini hicbir zaman
unutmazmis.
Bu deja da oyle olmus: Damattan kacan gelin bir kus gibi ucmus, damat da
pesinden gitmis. Karsidan esen ruzgar da onlari kucaklayarak opuyor ve onlara,
hayatlarznda bu yaristan daha buyuk mutlulugun . olmayacagini

ftstldiyormus.

Nehir kiyisi gorunmus, onlar ise hala kosuyor, atlarz daha da ktzistyormus.
sevmek ve sevilmek icin hayatznz sonsuza dek birlestirmeye
yetisecegi ani bekliyormus,

Gelin,

calisttgt kisinin ona

hem de cok ... 0, elinde olmadan dizginleri cekerek ve

cizmelerini uzengiye daha sert dayayarak att yavaslatmaya 'calismis. Damat biran
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once yetissin de ... Arttk nehir gorunmeye baslamis.

sesleri duyulmaya baslamis.

Iste yaklasan attn nefes ve ayak

i!f te onlar yan yana, uzengi uzengiye gidiyor ve

gozleri onunde daha once hie gormedikleri bir dunya aciliyormus. Bu tiir anlarin
sonsuza dek surmemesi ne koti: ... lste hizla giderken onu kucaklamis ve ktz da ona
sokulmus. Iste onu opmus ve onlar yine, yine opusmusler. Atlar kosmus, onlar da
sonsuza kadar birlestiklerini bilmis, hissetmisler. "Seni seviyorum! Sen benimsin."
diye damat bagirmis. "Ben her zaman seninim. " diye gelin cevap vermis.
Halk ise sevinmis ve hep birlikte damadt ovmus:

"Aferinl Gercek bir

kahraman! Yo! verin! Yo! verin! Acilin!

0 donuyorl Simdi o bizimle, biz onunlaytz!" Bu nidalarla nisan toreni
bitmis.
Gizli fitne de yok olmamis, yon degistirmemis. Hainler dislerini daha stki
gtctrdatmislar. Fitne her zaman kendine bir yol bulur ..
Bu arada misafir dunurler, dugun hazirliklarina baslamak icin vedalasarak
memleketlerine · donmus.

Hemen de haztrltklara baslamislar. Her !fey 'yolunda

gitmis.

ilk gerdek

Yeni

evlilerin

gecelerini

gecirecekleri

dugun

cadtrintn

digerlerinden arali, gorunen bir yere kurulmastndan, dunur ve misafirler icin
kurulacak cadirlara

ve hediyelerle yiyeceklerin hazirlanmasina

kadar her :jey

gelenek ve goreneklerin ongordugi: sekilde yapilmis. Ozan ve akinlartn anlatacagi
destanlar, genclerin sarki ve danslari, her :Jey dusunulmus ve haztrlik yaptlmis. 0
zamanlar boyleydi, dugun butun akrabalarin isiydi.
Nihayet dugune ve misafirlerin gelmesine bir gun kalmis. Avcz damat iki
kardesiyle sabah erkenden, aziz misafirlerine ikram etmek icin av eti, hediye icin

ise hayvan postu getirmeye ava cikmis. Av cok bereketli olmus. Arna ogleye dogru
avci damadi arayan akrabalarinin bagirttlari duyulmus. Onlar epey kalabalzk ve
heyecanlz imis. "Felaketl Felaket! Durun! Geri donun!" diye bagtrarak baslarina
gozlerine vuruyorlarmis. Avczya kotu haberi vermisler: Dun gece nisanlisi eski
sevgilisiyle kacmis. Onu kalabalzk carstlari olan sehre goturmusler. Cogu boyle
dusunuyor.
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Bu zaman neler olmamis kif Gokyuzu kapanmts, hava kararmts,
esmis ve yazzn ortasznda kz>JTnZ>J

siddetli ruzgar

gibi tipi basttrmts. Akrabalar "Rezaletl Boyle

rezil riisva olmak icin ne yaptzk? 0 utanmazt arayip bulup orada oldurmek gerek. "
diye

bagirmis,

kendilerini

yerlere atmis

ve goklere yuz cevirmisler.

aramalara baslamak istemisler. Avcz damat ise sessiz duruyormus.
atmis, kiptrdayamamis,

Hemen

Sasirmis, rengi

sanki nutku tutulmus .

... Akrabalar aceleyle takip icin haztrltk yaparken avcz damadz da harekete

gecmesi durtuklemisler. Nihayet o, sessizligini bozarak seslenmis:

"Durun, susun!

Hicbir yere gitmiyorum! Eger bu musibet benim basima gelmisse, ben de o alcak
kadznz lanetliyorum.

Tum insan soyunu

lanetliyorum.

Hayvan

olmak daha iyi.

Simdi defolun! Bu dunyada bir daha tek bir insanla karsilasmayacagim,

beni de

hie kimse goremeyecek. Duydunuz mu? Defolun! Beni aramayzn!" Atzndan inmis
ve yayan daglara

donakalmislar,

yuriimus,
sonra

Bu olanlarla

onun

pesinden

sarsilan

akrabalar

gitmisler.

Avcz,

once yerlerinde
szrra

kadem

basmts. "(Eb.G./57-62).

E.3.Destanlar ve Destan Kahramanlan
"Destan" kelimesi dilimize Farsca'da "Efsane, mesel ve hikayet-i guzestan"
anlammda kullarulan, "dastan" kelimesinden
ilk

defa

ne zaman

islamiyet'in

kullamldigini

kabulunden

sonraki

tespit

ses ve anlam degisikligi ile girrnistir.
etmek

donemde

mumkun

dilimize

olmamakla

kullanilmaya

birlikte,

baslarmstir

denilebilin Yildrz, 1995;3).
Destan kavrami Azeri Turkcesinde
epos", Kazan Turkcesinde
Uygur Turkcesinde

"destan", Baskurt Turkcesinde

"destan, epos", Turkrnen Turkcesinde

"rivayet, destan". ve Kirgiz Turkcesinde

"destan,

"epos, destan",

"comok"

olarak yer

almaktadin Yildiz, 1995;3).
"Ey atalarzn ruhu! Ey atlarzn koruyucusu Kamber Ata! Bana yardim edin!
Atzm surcmesin! Ona sahinin kanatlarznz ver! Demirden bir yurek ve ceylan gibi
bacaklar ver! Ona balzklarzn cigerini ver! ... " (O.B./44).
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"Tulpar * yuz

fersah

uzaktan

kosup

kendi

suriisune

kavusurmus. "

(Cemile/24).
"Bozkir

yardzmcznzz

olsun,

kahramanzmzz

Manas 'in ruhu yardzmcznzz

olsun." (Cemile/46).
"Ne

o? Niye

oyle

bakzyorsunuz?

Burada Manas 'in

tulparlarznz

mt

bulacaktznzz yani!" (Sultanmurat/108).
"Gene ciftciler, saygzyla, hayranlzkla
getirmeye hazzrdzrlar. Karsilarindaki

bakzyorlardz ona. Her emrini yerine

bu sanki Manas idi: Kzr sacli, zzrhlz, heybetli

Manas! Ve kendileri de onun sadzk, yigit batzrlarz. Kiltclari bellerinde,
ellerindeydi.

kalkanlarz

Kimlerdi Manas 'in guvendigi, davasi icin umut bagladig, bu korkusuz

hanramanlar?" (Sultanmurat/114).
"<Tamam! Tamam! Bagtrmam artzk. Onu seviyorsun ha! Tipki Aycorek ve
Semetey" gibi degil mi?". (Sultanmurat/145).
"Eleman 'zn- o gun bilemedigi seylerden

biri de, genclik yzllarznzn Oyrat

teroru altznda ama kahramanca bir mucadele ile gececegi,
Manas

'i

dinlemek icin gizlice

zorunda kalacaklarzydz.

daglartn uzak kuytularzna,

Manas

'i

anlatmaya basladigi

Kirgtzlarin

ondan

bogazlarina gitmek

zaman,

her defasznda,

manasci oglunun saklandigt yeri soylemedigi icin isgalciler tarafindan oldurulmus
olan annesini,

golb asinda dua ederken

defasznda Manas
olmezlik ruhunu
derinligini,

'i

canlandtracaktt

gozunde.

Ve yine her

anlatmak onun icin hem bir teselli olacak, hem de o, milletinin

simgeleyen,

guzelligini

ululayan

bu atalar mirasz destanznzn

daha icten duyacak ve duyuracakti.

nefesi kesilenlere Manas

'i

anlatmak, Manas

'i

gorkemini,

Kader ona, korkudan

hatzrlatmak gorevi verecekti.

Ey Kzrgzzlar, bizim en ulumuz, en degerlimiz olan Manas bakzn ne buyuk
isler yapmz$ ...

• Tulpar: Manas destanmda, Manas'm yigitlerine ait Unlil atlar. Gorunmez kanatlan oldugu soylenir,
• Semetey: Unlu destan kahramam Manas'm oglu, Aycorek ise onun sevgilisidir.
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Uzak caglardan zamanimtza kadar, gunler kum gibi aktz; sayzszz geceler ve
donussuz toren

alaylarz

gecip gittiler;

yzllar, yuzyillar,

kervanlar gibi uzak

ufuklara gidip kayboldular. Sonra biz onlarzn izlerini bulduk ...

0 caglardan beri nice nice insanlar

yasadi

bu dunyadal

Kuskusuz

yeryuzundeki taslar kadar, belki daha cok:.: Bunlarzn arasinda unluler vardi,
bazzlarz daglar kadar gucli: idiler, baztlari da kaplan kadar cesur, kahraman ...
Her seyi bilen bilge/er vardz; ustiin yeteneklerle donanmis sanat dahileri vardz.
nice millet/er nice zamanlardan beri yak olup gittiler ve onlarzn yalnzz adlarz
kaldz. ..
Dun var olan bugun yoktur. Bu dunyada insanlar dogar ve olur. Yalnzz
yzldzzlar olumsuzdur. En eski zamanlardan beri dogudan dogan gunes olumsuzdur.
Ve, hie degistirmeyen kara yerkure olumsuzdur.
Arna dunyada,

insan hafizasz zamana meydan okur. Insanin kendi hayatz,

goz acip gecinceye kadar gecen zaman kadar kzsadzr. Olumsuz olan dusuncedir,
fikirdir.

Ve bu fikirler insandan insana gecer. Olumsuz olan Manas 'tzr, cagdan

caga gecen Manas 'in sozleridir.
Uzak caglardan zamanimtza kadar toprak nice nice yuz degistirdi. Eskiden
daglarin bulunduklarz yerlerde sarp siradaglar olustu. Yuce daglarin bulundugu
yerler isstz ovalara donustu. Derin derin ucurumlart, toprak, hamur gibi yapisarak
kapattz. Derelerin akttgt yerlerde yamaclar,
yeni vadiler meydana geldi. Yagmurlar

kzyzlar birlesti. Aynz zamanda yeni

topragtn bagrinda yeni yeni ucurumlar

actt. Dunya kurulaliberi mavi dalgalarzn kosustugu yerlerde, simdi, issiz-sessiz
kum colleri uzanzyor. Buyuk buyuk sehirler yzkzldz ve eski duvarlarzn yerinde yeni
duvarlar yukseldi ...

0 uzak caglardan zamantmiza kadar, sozler sozleri, fikirler fikirleri
dogurdu.

Ve turkuler baska turkulere

kartstt.

Olaylar ve bu olaylarzn

destana donustu. Manas 'in ve Kzrgzz asiretlerini birlestiren,
olan Manas 'in oglu Semetey 'in hikayeleri,
yaptzklarz savaslar, kahramanliklar,

oykusu

bu birligin simgesi

Kirgtzlartn saytsiz dusmanlartyla

bize iste boyle ulasti ...
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Biz bu destana babalarzmzzzn, butun ecdadzmzzzn seslerini verdik. Bu sesleri
hep duyacagiz: Cok eski zamanlarda
zamandzr

artzk topragt

naralarznz,

olenler

duyacagtz.

Bu destan,

canlandzracak,

dovmeyen

icin yakzlan

buralarz terk eden kuslarin ucusunu,
toynaklarzn

agttlarimizi,

yasayanlarin

oviincu,

sesini,

savasta

olen

zaferler icin sevinc
hepimizin

ovuncu

nice

batzrlarzn

cigliklarimizi
icin, gecmisi

gosterecektir ...

Simdi herkesin,

butun yasayanlarin ovuncu icin unlu Manas 'in ve onun

kahraman oglu Semetey 'in yaptzklarznz anlatalzm ... " (Y.S.M./19-21 ).
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F.OLUMUNUN

ARDINDAN CENGiZ AYTMATOV

Tez calismama
Aytmatov'un

baslamadan

hayati,

kisiligi,

once sevgili hocam Habib Derzinevesi'nden

eserleri

ve Turk

hakkmda bircok sey ogrenmi~tim. Bu duyduklanm
gun

dahada

tarumak

heyecanlandmyor

istiyordum.

esirgemeyen
olacagmi,

Benden

edebiyatm
calismalanm

degerli damsmamm
universitemize

.imparatorla
Cahsmalanmm

heyecanmdan

imparatorunu
boyunca

bulunacagini

mucadeleleri
beni her gecen

yakmdan

yardmuru

gormek

ve destegini

ve
hie;

bu konuda da bana yardimci

soyledigi

tartisabilecegim
imparatorlannda

adma

ve okuduklanm

Habib Derzinevesi

davette

arastirmalanrm

Dunyasi

gunden

anin
olumlu

itibaren

hayaliyle
oldugunu

bir

yasadim.
unutmustum,

Lakin, 10 Haziran 2008 Sah gunu, edebiyatm imparatoru ucmaga vardi, ..
Mankurt gibi bir kavrami zihin dunyamiza hediye eden essiz romancmuzm
biitiin eserlerini okumak bende hem doyumsuz edebi bir tat hem de zihin diinyama
yeni ve carpici acilimlar kazandirdi.
Asya

iki Cengiz

ikincisi kalemiyle.

yetistirdi;

birincisi

kilrciyla

kurdu

imparatorlugunu;

Birincisi Cengiz Han olup gecti dunyamizdan;

ikincisi Cengiz

Aytmatov.
Edebiyatta
mukayese

kimseye

edilmedi. -

.

Ancak
~. .
.:.·

"imparator"

denmedi.

edebiyatmda

edebiyatm imparatoruydu.
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Cengizi

Hicbir
vardi.

yazar

imparatorlarla

Edebiyatm

Cengiz'i

Kmldi Altrn Kalemim!
ALiAKBA~
"heeey,
Torekul, Torekul, uyan!
bak, oglun geldi, oglumuz geldi!,,,"
diyecek Nagima kadm,
"sen zindana dustugunde
bir disi kurt gibi dislerime takarak
Aladaglara kacirdrgim cocuk
atasmi bulmak icin
bir Beyaz Gemi 'ye binerek geldi
ihk bir silt deryasmi gecerek geldi ...
Tann katma yuzum ak cikmak
ve senin nanuru yasatmak icin
gozum gibi baktim ona
korudum emanetini ...
mayasuu Manas 'tan alan
oliimsuz destanlar yazan
oglun geldi!
tammadm mi oglunu?
Cengiz!..
Cengiz'imiz" geldi, diyecek

ve Torekul,
ha.la kanayan yarasmi kavrayarak
yavas yavas uyanacak
asirhk uykusundan
"yaaa
IS1k Gol kiyisinda oynayan
o kiiciik cocuk bu mul.,
nasil da buyumus boyle,
ne kadar da benziyor bana
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berhudar ol evlat,
berhudar ol !
sehitlere ayan olur
yavrularmm yapnklan.;." diyerek
alnmdan opecek oglununl,
ve Cengiz,
babasmm ellerinden opecek
Ata-Beyt'te bayram olacak o gun
sehitler derilecek baslanna
her taraf cicek ,
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iki cengiz ve mankurtluk derdi

MUHTARSAHANOV
iki Cengiz omiir siirdii bu unutkan alemde
iki hakan muhiir bast! zamana
Ikisi de hiineriyle, atesiyle harladi
Birinin elinde kihc, biri ruhlar fatihi
Ikisi de milyonlarca insanlan avladi
Ikisini de unutmaz ulu Krrgiz daglan

Biri sohret zirvesine kihciyla tirmanan
Y erytiziinii kana bogan ulu hakan Cengiz Han
Digerinin tek silahi gonul celen bir lisan
Zulme karsi medeniyet sanati
Her yuregin iizerinde inci gibi parlayan
Cagdas Manas, biiyiik edip Cengiz Can

Onun icadidir "mankurt" masah
Bu sebeple gonliimiiz 90k tasah
Mankurtlasmak guniimtizde yenilik
Biitiin halka yayildi bu delilik
Nasil kurtuluruz biz bu illetten
Ne beklenir mankurtlasan milletten

Dil, ulu anadir yadsimak olmaz
Yadsiyanlar er gee anlar sucunu
Bu akilsizlann yanma kalmaz
Insanoglu dilden ahr giiciinii
Dilini unutan millet yozlasrr .
Aytmatovlar bunun icin savasir

Sen olmedin Cengiz Agam, olmedin
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Her eserin ulkemizde

minare

Y edinci ruh alev alev bagnnda
Dostum, agam gitti kaldim bicare
Onulmaz gonlumde

acilan yara

Sen halklan birlestiren

kopriisiin

Sen Manas' sm, Manas gibi bahthsm
Derman oldun mankurtlann
Toprakta

derdine

ebedi uykuya daldm

Tann Daglannda Cengiz Dag oldun.
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Cengiz Aytmatov'a Ag1t
iMDATAV~AR
Bulut kiismus Cengiz Han'a
S1r oldu kutlu golgesi
Coz sacmi Nayman Ana
Dustu Kirgiz'rn k~lesi

Vakitsiz 91kt1 bak yola
Y edeginde bir ak kula
Kavustu mu Torekul'a
Hasretle dolu heybesi

Otelerden esen bir yel
Alatov'da doker gazel
Kopuzumdan koptu son tel
Sustu sazm sah perdesi

Ey yagiz yer, kucakla sar
Koynunda bir ogul yatar
0 ak kanath bir tulpar
Tann Dagi'nm nefesi

Destanlar soyleyip gitti
Colpanirmz kayip gitti
Bizi boyle koyup gitti
Krrgiz elinin bilgesi

Uygur, Ozbek, Tatar gelmis
Tiirkler katar katar gelmis
Ayagi yer tutar gelmis
Ne gorkemdi cenazesi
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Hey oliiler hey diriler
Serbet verin ey huriler
Divana dursun geriler
Bu bir Cengiz efsanesi

Giin daglann kucagmda

,

Seherin ala cagmda
Er Manas'

in

otagmda

Karsilama hengamesi
Dede Korkut'la bir telden
Aym soydan, aym dilden
Cennet bagim dart koldan
Sarar Tiirk'un velvelesi
Sibirya kismi gordii
- Ejderin disini gordii
Kurtlann dusunu gordu
Er Manas' m bir tanesi
Y aramiz isler derine
Bize felegin zoru ne
Cengiz Aga'rnm yerine
Bir "Karde~ Kalem" olesi
Arzulan yele verin
Leylalan cole verin
Saralan sele verin
Y eter bize Cemilesi
Yigidim seksen yasmda
Ak tiiyler bitmis dosunde
Harput'ta Kayabasi'nda
Yankilamyor giir sesi
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Avsar Analarmm Aytmatov'a Ag1d1
iMDAT AVSAR
Bir karali bayrak kalktz Kzrgzz elinden ve kara cadirlar kuruldu, ...
Bir haber ulasti Av§ar eline, "Cengiz AYTMATOV ucmaga vardi''
dediler, " A vsar analari yiizlerini Kzrgzz eline tutup
\

bir agu kaldzrdzlar,

Done Hatun:
Go9 vakti mi kele kizlar?
Tumalara katar olmus,
Cengiz'im aleme sigmaz,
Bir tabuta yatar olmus.

$erife Kart:
Kirgiz eli irak rm ki?
Vanp salmdan tutayim,
Aglamaya tovbeliyim
Avilar verin yutayim

Irahma Bact:
Tiirk'iin kaderi mi bacim?
Kervanirmz duser yola,
Babasiru 90k ozlemis,
Degmen gitsin Torekula.

Pembe Hala:
Diinyamn dort bucagmda
Destammiz dile geldi
Ettigini belle felek
Tuttugumuz ele geldi
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E~eKadm:
Cengiz diyerek unlesem,
Acep duyar, uyanir mi?
Dag devrildi dile kolay

'
Buna yiirek dayamr mi?
Hiirii Bibi:
Seksen yil Tiirk'u soyledi
Tulpar ile etti yans.
Ben oleyim Kirgiz Beyi,
Sen kalk obamiza kans.
Kamer Ana:
Melekler oniine dusmus
Cennetin yolun sorunca
Dedem Korkut karsilarrus
Vanp divana durunca

Akktz Ebe:
Issig

oer sana

soylerim,

Alatov doktii mu yaprak?
Ata Beyt' e bir can saldim
Gonendi mi kara toprak?

Dudu Gelin:
Dusumde bir ata binmis,
Atm ayag: sekili.
Riizgar vurur irgalarur,
Gardasimm ag kekili.

Av$ar K1z1:
Tasa kessin elim kolum
Eger halay ceker isem.
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Ag gelinlik kefen olsun,
Al kmalar yakar isem

Av~ar Ozan:

,

Aglamaym analanm!
Otelerden gel etmisler.
Er Manas bir meclis kurmus,
Aytmatov' a el etmisler.
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veda
FAZIL AHMET BAHADIR
Y asta topragm iistu
Y ildmm Sesli Manasci
U cmaga vardi
Sustu.

San-Ozek'in
San renkli kumlan
Savrulurken
San ruzgarlarda
Batidan doguya
Dogudan batiya
Trenler gidecek,
Trenler gelecek
Bozkirda cighk

s;1ghga.

I~1k Goliin kiyisinda
Bir kadm,
Catlak dudaklanm islatiyor
Nasirh avucundaki suyla.
Memelerini siitle doldurmus
Di~i kurt
Y avrulanna kosuyor riiyasmda
Eller sallamyor
Beyaz Gemi'nin ardmdan,
Mankurtlann dismda
Herkesin gozii yash,
Asra bedel uzuyor
Ata-Beyit'te giin.
Koynuna

Oz oglunu
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Ahyor toprak ana.
Ortasmdayiz bozkir hiizniiniin.

Altaylardan Tuna'ya
Y as tutsun simdi diinya,
Selvi boylum Boynun biiksiin,
Al yazma Donsiin karaya.
Cengiz Han'a Kusen Bulut
Aglasin Aytmatov'a
-14 Haziran 2008
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10 Haziran 2008
Sab Giinii Diinyaya Veda Eden
CENGiZAYTMATOV
i(:iN TARiH
MUSTAFA ASLAN
Girne, 12 Haziran 2008 Persernbe, 14.20
Zorlu Gecit, Dar Agaci, Beyaz Gemi ve Gulsan
Aldi artik Toprak Ana koynuna oyle bir yan

Goz ctkardi en nihayet yazdi kalem tarihini:
Cengiz Han 'a Kiisen Bulut, Disi Kurdun Riiyalart
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Al Oglunu Koynuna,
ToprakAna!
PROF. DR GULRUZA CUMAKUNOV A
Bugunlerde

Kirgizistan'da

yas var, Kirgizlar

yazan Cengiz

Aytmatov'u

kendinden hie bir zaman ayn bakmadigi, hep kutsal saydigi topraga verdiler. Y azann,
"sevincimi, acmu paylastigim sirdasim'' dedigi Toprak Ana; bundan 70 yil once mechul
bir cinayete kurban giden babasmm ebedi mekam Ata Beyit, Onu kucagina aldi,
"Toprak Ana" diye hitap etmisti ona "Sen her seyi bilirsin, duyarsin, hissedersin"
dernisti. Acaba Kutsal Toprak Ana yeryuzunde

onun biraktrgi

yerin bosluguna

ahsamayip aci ceken milyonlann duygulanm hissedebiliyor mudur? 80 yildir onunla
birlikte yasayip, bir evladm tattirabildigi gururu, serefi tadarak, onun varhgmi her
zaman arkasmda hisseden yurdunun, Kirgiz-Cengiz

diye uyakh ikiz isim seklinde

butunlesen halkmm oksuzluk duygusunu bilebiliyor mudur?
Her caga ve her millette dahiler nasip olmaz derler. Bu, dogarun bir kurah olsa
gerek. 20.ytizyilda
edebiyat. meydamna
-

gelmis olan
bir dahinin Kirgiz topragmda
.
.·

dogdugundan biz Kirgizlar ve butun Turkler gurur duyanz. Cengiz Aytmatov, K1rgizlann siradan hayatim siradan insanlarm davraruslanna, dusuncelerine, duygulanna
yukleyerek gene Kirgiz edebiyatmi dunya klasik edebiyati mertebesine ulastirdi ve
kendisi de 150den fazla dile cevrilerek okunan eserleri ile dunya klasikleri icinde Serefli
yerini aldi,
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Kimdir Aytmatov?

Uc; kez

SSCB

Devlet

Odiilii

(1968;1979;1983),

Lenin

Odiilii

(1963),

Kirgizistan'rn Toktogul Devlet Odtilii (1976),Uluslar arasi D,,Nehru Odulu (Hindistan,
1983) almis, Kirgiz Cumhuriyeti Halk Yazarligi, (1968), Kirgiz Bilimler Akademisinin
Asil Uyeligi

(1974), Almanya'mn Sanat Akademisinin

Muhabir Uyeligi (1978),

Paris'teki Avrupa Bilimleri Sanat ve Edebiyat Akademisinin

ash uyeligi (1983),

Stockholm'deki Diinya Bilimleri Sanat Akademisinin Asil 0-yeligi (1987), Roma Kliibii
Uyeligi, Uluslar arasi Isik-Kol Forumunun Kurucu 0-yeligi ve Baskani gibi buyuk unvanlara

sahip olmasi Aytmatov'u coktan dunyamn

sayih entelektuelleri

arasma

koymustur, 15 yil boyunca SSCB ve daha sonra Rusya, Kirgizistan adma yaptigi Avrupa Birligi, NA TO, UNESCO ve Benelliks tilkelerindeki diplomatik gorevleri ise onun
siyasi kisiliginin bir baska boyutlanm teskil eder.
Dunya bugun iste bu kaybi konusuyor. 0 nedenle bugunlerde matemde olan
sadece Kirgizlar degil, Dunya edebiyati basta olan entelektuel alem kendinden bir buyuk cmann yikildigmm farkmda. Dunyanm tamnrms butun televizyon kanallan, radyolan gazeteleri Aytmatov'un olumune buyuk yer aymyorlar, internet sayfalan da bu
haberlerle dolup tasiyor Haberlerde Cengiz Aytmatov gibi buyuk yazann yerinin hicbir
zaman doldurulamayacagi,

onun dunya edebiyatma ve kulturune biraktigi mirasmm

estetik,, felsefi, humanist yonlerinden soz " ediliyor
Aytmatov, her seyden once bir Krrgiz Halk Yazandir, Dunyarun neresine gitse
gitsin, ne sifatta bulunmasm onun esas kimligi buydu. Halkmm 1968 yilmda yazann
40,ya~ gununde verdigi bu yuksek unvam o, 80 yilhk hayati boyunca gururla tasidi ve
bir Kirgiz Yazan olarak da ebediyete ugurlandi.
Nasil oldu da ancak yirmi-otuz yilhk bir gecmisi olan bir gene; edebiyattan
boylesine usta yorumcu cikabildi? Aytmatov veteriner okulunu bitirmis bir gene; olarak
edebiyata atildigi zaman anm saglam adimlanna supheyle bakan bir cok cevrenin ve
aydmm kafasmda bu soru vardi, Sadece Kirgiz edebiyati degil koku ta Rus klasik
edebiyatma

dayanan

Sovyet edebiyatmda

bile saskmhk

yaratan

bir "Aytmatov

fenomeni" uzun sure tarusilmisu. Kimine gore bir tesadiif, kimine gore gerekli sartlann
uygun bir seklide denk gelmesinden ibaret olan gecici bir patlama denildi. Gercekten
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gem; milli

edebiyattan

harikulade

Aytmatov

gibi

bir olay rruydi, yoksa belli temellere

Bu soruyu
kaynaklanndan

cevaplamak
oldugunu

isaretlemek

gerekir

bakabiliyor

ve

onun

icin yazann

onunla

yazarhk

mayasim

yani devletin

meshur

Enstitusunde

okudugunu

en iist kademesindeki

edilenlerdendi.
mezara

yargisiz

bahadmn
dunyaya

noktalanm

hayatma
bir

doniip

80

yil

ile

Onun eserlerine
milli suur ve gurur,

eski caglara

karargahmm

gelmis.

Babasi

dayamr.

3-4.siradaki

bulundugu
Torokul

iki yil oncesi (1935-1937)

hesaba katmazsak

bir kismi Moskova'da,

bu

bir 90k Sovyet
infaz

kurbanlar

Onun

gomuldugu

konusmasiyla

ilham

Onun

kisisiydi.

Talas

Aytmatov
Moskova'da

hayati hep ust duzey idari

Komitesinin
Babasmm

ikinci Sekreteri,
gorevinden

dolayi

daha sonra Biskek'te gecti.. Bu durum

ve Rus edebiyatma

olan ilgisinin

kucuk yasta

sebep oldu.

30'lu yillarda

Aytmatov'da

80 yillik

90k iyi kavrayabiliyoruz.

Manas

onun Rus dilini ana dili kadar bilmesini

diizenlenen

onemli

unsurlarm

Son gorevi VKP(b) Kirgiz Muhtarhk

Cengiz'in cocuklugunun

uyanmasma

onun

tamamlayan

sevk eden mitler, efsaneler,

adh seker bir koyunde

gecmis.

bazi

olusturan

yuksek rutbeli devlet adami idi. Katledilmeden

hizmetlerle

beklenmeyen

pman hayatma yon veren o koklu kulturle orulmus vasiyette

Aytmatov

K1z1l Professura

hie

yetenegini

bizim tahmin bile edemeyecegimiz

yasam ve sanat felsefesinin

Seker

cikmasi

gecmisinin

vedalasirken

ilham veren her zaman yeni diisuncelere

Cengiz

dogustan

kadar koklu oldugunu

doga ve insan anlayisi

yazann

dayah dcgal bir gelisme miydi?

dusundugumuz

, Bug-Un

simrlandmlmayacak

vadisinin

bir dev

aydmm

ve katliam
arasmda

sucsuz

ve yargrsiz

ancak

90'lu

tesadufen

Cengiz Aytmatov

basma

Aytmatov
gizlice

gelen kargasa,
ailesini

yillardin

de es gecmedi,

goturulup,

oldurulup,
basmda

Stalin tarafmdan

esrarengiz

bircok

Krrgiz

bu

mezarhgin

Torokul

sekilde

aydnu
tek

yok

gibi toplu
tamgmin

ortaya 91kt1.
da "Toprak Ana" oykiisiiniin

epigrafi olarak

"Baba, ben sana

amt koyamadim, senin nerede gomuldugunu bile bilmiyorum. Bu eserimi sana, babam
Torokul Aytmatov 'a armagan ediyorum demekten baska babasmdan hie bahsetmedi.
Belki de "halk dusmaru cocugu" suclamasi ve toplumdan

dislama hareketlerinin

"Demokles'in kihci" gibi hep basmm ustunde durmasmdan, nerede gomuldugunu bile
bilmeyen babasmm hatirasim cocukluk kalbine gomerek, butun omrunun, sanatmm
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genel cizgisi olan "insan ogl» ne yapar da insan olur, ne yapar da insan kalir" kaygismm bitmek ttikenmek bilmeyen kanayan ic yarasma donusturmus olabilir.
Ne var ki, Aytmatov, kendisi da payim almis oldugu halkm basina gelen bu
biiyiik

facianm

aydmlatmaya

gercek

yuzunu,

eser

kahramanlanmn

kaderlerine

cahsti, Hem de, edebiyat meydam henuz dusunceleri

yukleyerek
ozgurce ifade

etmeye kucucuk bile delik birakmayan sosyalist realizmin siki sansuru altmdayken
Ornegin, "Gun Olur Asra Bedel" romamnda iftiralar uzerine tutuklamp, canmdan fazla
sevdigi ailesinden, cocuklanndan aynldrgmda cektigi azaplann, sevdiklerini bir kere
olsun gorup olmek icin .Y aradan'a yalvardigi ic acrtici sahnelerin Cengiz Aytmatov'un
kendi hayatma pek de yabanci sahneler ve duygular olmadigi malumdur.
193 7 yilmdaki Stalin kargasasim yarasi daha sanlmadan, dort yil sonra, Cengiz
heniiz
13 yasina geldiginde butun dunyayi alt-iist eden Hitler'in savasi baslar, insanliga bu iki
felaketin getirdigi maddi ve manevi zararm bedelini Aytmatov

"Kassandra

Dam-

gasmda" net bir ifadeyle soyle belirtiyor: "Kan ve iktidar, iste bunlar ebediyetten beri
tum kotiiluklerin anasidir.,

Bir hainlik ikincisini meydan getirir, o da iiciinciisii icin

tohum birakir.. Bolsevizm olmasaydi, fasizm meydana gelir miydi? Hitler Stalinsiz ya
da bunun aksi olur muydu? Bu ayrz dogmus, fakat cehennem karmasznda ayni sekilde
vaftiz edilmis Stalinhitler veya Hitlerstalm, .XX
Aszrda yasayanlarin aklzna gelince tuyler urperiyor. Onlarzn ayrz bedenlerde
yasayan ayni ruhu, insanlik icin o kadar buyuk bir kan golunu yaratz ki, kac on ytl
gecmesine ragmen bu jizyolojik olarak ayrz bedenleri tastyan canavarzn iki kafastnin
ctkardigt alum kalim savasina kurban gidenlerin saytst dunya istatistikcileri tarafindan
hdld tespit edilemedi"
Savas, henuz 13 yasmdaki Cengiz'i onun diger arkadaslan
erken buyuttu

14 yasinda okulunu birakip, koy muhtarligmm

gibi, zamanmdan
katipligi

"gorevini

ustlenmek zorunda kalmisti. Gorevi nedeniyle koydeki insanlann gida, yakit, arac-gerec
gibi ihtiyaclanm temin etmek, sehitlerin ailelerine haber vermek gibi savasin kahnm
canli gorup, canh tadacak durumlarla karsilasti. Dogustan zeki, kaderin cilvesinin erken
yasta cekmesinden hassa ve gonlu yarah buyuyen cocugun Seker' de gecen savas yillan
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omni boyunca silinmez bir film gibi hafizasma yerlesip kaldi, onun icin buyuk bir hayat
mektebi oldu.
Belki

de Aytmatov'un

eserlerinin cogunda bas kahramanm cocuk olmasi bu

yiizdendir,
"Cemile"de

Seyit, "Beyaz

Gemi"de

adsiz cocuk, "Deniz Kenannda

Kosan Ala

Kopek"te
Kirisk, "ilk Ogretmen'tdc Al-tmay, "Erken Gelen Tumalar" da Sultanmurat; bunlar,
Aytmatov'un

yasayamadrgi

cocuklugunun

canlandmlnus

birer

hatiralan.

Yazar

bugunku akhm, hay attan edindigi tecrubeyi, felsefeyi diinku cocukluk ruhunun tertemiz
goztt ile gorup, dili ile ifade etmeye gayret etmis. Insanhk, ahlaki temizlik, dtmistliik
gibi cocuktaki

halis duygulan

korles-tiren

veya tamamiyla

yok eden buyuklerin

acimasiz dunyasmm ne kadar pis oldugunu anlatmak icin cocuk ruhunu bir akil terazisi
olarak kullamr, Aytmatov'da cocuklar sadece bir oyku kahramam degil aym zamanda
Aytmatov dunyasmm yuzu, dili ve sembolleridir,
Aytmatov'un dunya anlayismm kaliplasmasmdaki

bir onemli etken de onun

milli kultur unsurlan adim verdigimiz koy hayatmdaki gelenek-gorenek,

orf-adetler,

halkm dili ve edebiyati ile ic ice buyumesi olmustur Onun yazarhk kaderini hazirlayan
onemli sartlardan biri, belki de en belli bashsi onun Kirgiz epik medeniyetinin halen
doruk noktasmda oldugu zamanda dogmasi ve o hazinenin tam kaynayan yerinde
buyumesi olmustur, Aytmatov, halk edebiyati pmanm kitaplardan, filmlerden degil
dogrudan dogruya halk sairlerinin, ozanlarmm agzmdan tatti,
Kirgiz halki sanatsal kabiliyetini sozlu edebiyatm en guclu tiirii olan epik tiiriinde birlestirmistir "Manas" trilojisi basta olmak uzere, yirmiye yakm destanm sahibi olan
Kirgizlar,

bunlarla

yasatagelmisler,

gecmisinin

tum

yonlerini

birer

tarihi-edebi

eser

olarak

belki de kuvvetli kulturel gelenekleri sayesinde ad1111 kaybetmeden

ayakta kalabilmisler,
"Manas" destammn binlerce yilhk tarihi zaman ve mekan sentezi acismdan da,
icerik ve kompozisyon sisteminin olaganustu harmonisi acismdan da fevkalade bir eser
olmasi, boyle bir zemin ustunde gelismekte olan gene; yazih edebiyat ve onun mensuplan icin cok verimli bir zemin olusturmus, Bu yonden Kirgiz yazili edebiyati ta
basmdan talihli cikmisti. Mesele, simdi bu bir bakista basit gorunen epik tecriibeyi

112

yazili

edebiyat

usullerine

uydurarak

goturebilmekti.

Aytmatov,

hem

destanlar,

Manascilar hakkmdaki teorik incelemelerinde, hem kendi eserlerindeki uyarlamalarda
bu sorumlulugun ustesinden geldi. Onun "Manas" Destanmm kaderi hakkmda sarf ettigi
bu sozler ustlendigi sorumlulugun derecesini acikca gosteriyor: "Canli ve esnek sanat
suuru ve anlayisi sayesinde

nesilden nesle, atalardan yeni kusaklara

nakledilen

"Manas" destanz, en sonunda kendi gelismesinin tam zirvesine, mutlak kuvvetinin son
mertebesine, kemal derecesinin yiiksek noktastna erdigi anda ve degerinin tartisilmaz
doruguna ulastigt szrada bizimle, bizim zamanzmzz ile yiiz yiize geldi. Ve bu onun tarihi
talihi oldu "
Yazann cocuklugunda damarlanna
Aytmatov'un

islemis halk edebiyati gelenegi sonradan

dunya edebiyati arenasma girmeye hazirlandigi siralara kadar canli ve

kuvvetli sekilde eslik etmistir Bu buyuk kultur Aytmatov'un sahsinda kendi mirascisim,
farkh sekilde yasatacak yeni vucudu bulmus, boylece de iki edebiyatm devri bir sekilde
gerceklesmis,
Aytmatov eserlerinin selale gibi dolup-tasan bir kuvvetin guclukle zapt edilerek
duz yazi satirlanna donusturuldugu bir his uyandiran siirsel akisr, konudan konuya
gecerken

surekli tekrarlanarak

ozel amacla kullamlan

nakaratlar,

yazarm

gelenegini yazili edebiyat icin ustaca uygulamasi ve yasat-masmdaki

folklor

basansi olarak

nitelendirilebilir. Hele guncelligini ve guzelligini hie; kaybetmeyen ilkel tabiat gorusleri,
animistik,

totemistik

muhtevah

mitler, efsanelerin

esas konuya

es motif olarak

kullanmasi, Aytmatov uslubunun vazgecilmez unsurlarmdan biridir
Eserleri ilk hikayesi

olan "Gazete

dagmci

Dzyudo"dan

oykiilere,

ondan

romanlara dogru genisledikce, ele aldigi konular da bir kucuk Kirgiz koyunden dunya
meselelerine

kadar

genisledi,

yukseldi.

Eserleri

hep

tartismaya,

arastmlmaya,

dusundurmeye acik bir meydan sifatma geldi. Cok anlamh idi. Oykuleri, hikayeleri,
romanlan, hatta iceriginde gizlenmis olan efsaneler, mitler bi1e sahnelestirilip tiyatroya,
senaryosu yazilarak filmlere, balelere, resimlere, sarkilara, tiirkulere tasmdi. Boylece
kulaklara, gozlere, gonullere hitap eden bir Aytmatov Dunyasi yaratildi,
Bu dunya cok renkli ve gizemli dunyadir. Temas ettigi anda insam buyuler,
Onun Selvi Boylum Al Yazmalun" oykusune yazilan senaryo uzerine cekilmis Turkan
Soray, Kadir lnamr ve Ahmet Mekin bas rollerini oynayan film Turkan Soray'in su
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gunlerde

soyledigi

Turk halkmda

gibi "Turk seyircisinin

o denli sevilmesinde

Aytmatov'un butun yapitlan

gonlunde taht kurmus bir filmdir. Bu filmin
herkesten

90k Aytmatov'un

katkrsi

vardrr"

boyledir, Aytmatov hangi konuyu hangi yonden ele

almasm onun eserlerinde hep var olan bir kirnuzi cizgi "insan oglu ne yapar da insan

olur yada insan kalzr?" sorusudur. Bu soruya yazar her kesimden, her yastan olan
kahramanlanyla hep cevap aramistir ve cevabim da verebilmistir. ister bir kucuk Seker
koyunun maliklerini

konu eden "Yiiz Yiize", "Cemile",

"Toprak Ana", "Elveda

Gulsan" olsun, ister deniz kenannda yasayan kucuk Kirisk ve dedesi ya da "Kassandra
Damgasmda''

kendini uzay bosluguna birakmak" zorunda kalan rahip Filofey olsun,

yada son romam "Daglar Y ikihrken" deki Arap magnatlan ve caresizlikten terore
basvuran koylu Kirgiz Tasafgan olsun her zaman kendi vicdanlanyla

karsi karsiya

gelirler ve hayatm gercegi altmda sorguya cekilirler, Aytmatov'un buyuklugu de iste bu
siradan olaylardan kuresel sorunlan, dunyayi, insan oglunu mesgul eden dusunceleri
mercek altma alarak ortaya koyabilmesidir.
Son romanmm admi "Daglar Yikihrken"
eserlerinin,

kahramanlanmn

adr hep

duygu

koymus. Bilindigi gibi Aymatov

yuklu ve derin

anlamhdir.

Hatta,

kahramarima "Beyaz Gemi'tdeki gibi ad vermemesi bile· ozel anlam tasiyor, "Daglar
Yikihrken" de belki yazann dunyarun gidisatindan endisesini, tabiattaki yozlasmadan
korkusunu dile getirmeye cahsan kendine has feryadirn ifade ediyor gibi.
Bugun onu topraga verirken biz dunyalilar, Aytmatov'un mirasmdan 90k ders
cikaracagimiza, bu buyuk mirasm etik, estetik, felsefi, egitimsel yonlerini ona layik bir
sekilde kavrayabilecegimize,

onun aklma ve alarmlanna kulak verecegimize kendimize

soz verebilir miyiz? Ona "Toprak Ananm kucagmda rahat uyu usta Daglann da yikilmaz, deve gozlu pmarlann da solmaz, boynuzlu geyiklere de vurmayacagiz, mankurt da
olmayacagiz" diye bilir miyiz acaba?
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Edebiyatm imparatoru

Son Seferine Yiiriidii

YAKUP DELiOMEROGLU
A VRASYA YAZARLAR

BiRLiGi BASKANI

Asya iki Cengiz yetistirdi; birincisi kiliciyla kurdu imparatorlugunu;

ikincisi

kalemiyle, Birincisi Cengiz Han olup gecti dunyarrnzdan; ikincisi Cengiz Aytmatov,
Dunyada iki tahtm "imparator" unvamm kullanma hakki vardi: Birincisi Roma;
ikincisi Cengiz,,
Edebiyatta kimseye "imparator" denmedi. Hicbir yazar imparatorlarla mukayese
edilmedi.

Ancak

edebiyatm

da Cengiz'i

vardi

Edebiyatm

Cengiz'i,

edebiyatm

im paratoru ydu
imparatorlar gibi ugurlandi dunyadan. Ben de oradaydim sahidim ki; belki pek
90k imparator boyle ugurlanmadi dunyamizdan
Cengiz _Aytmatov'un son seferine 91kt1g1 haberi duyuldugunda "Kirgizin Dagi
Devrildi" diye bashk atiyordu bir Biskek gazetesi. Bir digeri istanbul'dan

"Hosea kal

Cengiz Ata" basligryla cikiyordu.,
Kirgiz destanmda, Manas Cin seferine cikarken, Kazak'tan
Ozbek'ten

Gabdulla'yi,

Anadolu'dan

Abdullah':

Gok9e Batir'i,

saflarma katilmaya cagmr.

Simdi

"Yildmrn Sesli Manascmm" son sefer hazirhgidir, Bu buyuk sefer icin Turk Dunyasmm
her kosesinden, dunyanm her burcundan gelenlerle doldu Biskek,
Ve Aytmatov'un

kendi adiyla birlikte onlann adlanm da dunyarun dort bir

kosesine bir bayrak gibi tasidigi Kirgizlar, akm akm Biskek' e kostular.
Bu imparatorun son biiyiik seferiydi.
Bayraklar saygiyla yanya indi. Serefi her sereften daha yiiksek olan bayraklar, o
bugun altirmzdan yine gececek diye, ona daha yakm olabilmek icin, onun serefine, o
gun yere daha yakm durdular,,
14 Haziran 2008 Cumartesi giinii. Kirgtzistanda

resmi yas vardi. Bu yas aslmda

10 Haziran'da kara haber Almanya'dan tum dunyaya duyuruldugundan itibaren basla-
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misti. Televizyonlar ve radyolar yaym akislanm degistirmislerdi, Ne muzik ne eglence,
yalmzca Cengiz Aytmatov ve onun kaybmm verdigi hissiyat ekranlara ve mikrofonlara
yansiyordu,
Biskek'in biraz disinda Tann Daglanmn yamaclanndaki evi, taziyeye gelenlerle
dolup

tasiyordu

Kirgiz

geleneklerine

gore kurulan

cadirlardan,

"boz

iiylerden"

imparator icin agrtlar ve hickmklar yukseliyordu

0 eserlerinde Kirgiz toresini, Orta Asya cografyasiru, insamm ve hatta atim,
kurdunu evrensele tasimisti, Dunyamn 167 diline cevrilen, yuz milyonlarca bask! yapan,
milyarlarca kez okunan eserleriyle kurdugu imparatorlugunun
tasmusti. Cemile'yle,

her kosesine Kirgizr

Sultan Murat'la, Nayman Ana'yla Kirgiz'r goturmustu. Milli

olunarak evrenselin nasil yakalanabilecegini gostermisti,
Son seferi de oyleydi: Dunyanm dort bir yamndan taziyeye ve merasimlere
gelenler, Cengiz'in Islam inanislan ve Ktrgiz toresiyle nasil ugurlandigiru gorduler.
Resmi torenlerin oldugu anlarda zaman zaman bu tarzm disina cikilsa da, o tam bir
Kirgiz gibi son yolcuguna hazirlandi,
Babasi Torekul, maalesef boyle ugurlanarna-rmsti. Onun icin taziye cadirlan
kurulamarms, cadirlardan agitlar yukselememisti. Onun icin aglayacaklar, yas tutacak
olanlar,

ne yasadigmdan

babalanmn
yapihrsa

ne de oldugunden

haberdar

olamamislardi.

Y almzca

"halk dusmam" oldugu soylenmisti kendilerine. Halk dusmanlanna
Torekul'un

basma da onlar gelmis olabilirdi: Ya kursuna dizilmisti,

ne
ya

Sibirya'da bir surgun kampmdaydi veya hapiste. Bu ihtimallerden hangisinin dogru
oldugunu ogrenebilmek icin 56 yil beklemek gerekecekti O gun heniiz 9 yasmda olan
Cengiz, babasmm akibetini 65 yasmda ogrenebilecekti, Torekulun agidi, oglu Cengiz
tarafmdan "Baba seni 56 yildir anyorum, sukurler olsun kemiklerini bulabildim" sozleri
ile yakilacakti
Baskent Biskek'in yaklasik 30 km uzagmda Ala Daglann eteginde 1993 yilinda
ortaya cikanlan,

138 kisiye ait Ata-Beyt toplu mezarligmda bulunanlardan

cesedinin, Aytmatov'un

birinin

9 yasmdayken son kez gordugu, 1937'de KGB ajanlannca

goturulen, 38 yasmda oldurulen babasi Torekul Aytmatov'a ait oldugu DNA testiyle
dogrulandi. Ve Cengiz gozyaslan icinde olumunden soma bu mezarliga, babasmm
yanma defnedilmeyi vasiyet etti.
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Bugun, 14 Haziran 2008 Cumartesi gunu, bu vasiyetin yerine getirildigi gundu.
Cengiz 56 yildir aradigi babasmm yanma gidiyordu. Babasi ve 137 kaderdasi gibi
sessizce degil, Onlann feryatlanm kimse duyamanusti. Arna bugun, tum bu feryatlar,
duntm feryatlan, bugunun feryatlan birlikte yukseliyorlardi, Kirgiz makamlanna tum
dunyadan 1 ,,5 milyon taziye mesaji ulasrmsti,
Torekul kendilerine haksizhk yapildigim kimseye anlatamamisti.

lmzalamasi

icin kendisine verilen idam fermanmm imzalamarms, isyan etmisti, "Sen imzalamazsan,
imza yerini karalayacak birisi bulunur" deyip, baska birine imzalatmislardi,
toplu mezar acildiginda cebinden cikan idam fermanmdaki

1993 de

imzanm Torekul'a

ait

olmadigi anlasilacakti.
Bugun Krrgizlarm Ata-Beyt adim verdikleri bu toplu mezara giden 139 kisi
oluyordu Cengiz Aytmatov, Bu amt mezarliga sonradan defnedilen ilk kisiydi ve belki
de son kisi
Bugiin,

"dunyamn

en guzel

ask hikayesinin"

yazan

Cengiz

Aytmatov,

· kendisinin en son, diin-yanmsa en guzel hasret hikayesini yaziyordu
Tatar bir annenin oglu olan Cengiz, kardes Kazak halkmm icinde ilk gencligini
gecirecektir. Onu edebiyat dunyasmdaki yolcuguna ilk ugurlayan da yine bir Kazak
yazar olan Muhtar Avezov olacaktir, Unlti yazar Avezov, Cengiz hakkmda yazdigt
yazismm bashginda " Yolun Acik Olsun" diyecektir.
Y olu hep acik oldu. Once Sovyet edebiyatmm imparatoru oldu, sonra Turk
Dunyasmm ve tum dtmyarun Cengiz Aytmatov, bir kez zirveye cikti ve bir daha hie;
inmedi
Son seferi icin butun Turk Dtinyasi oradaydi Turkiyeden de Curnhurbaskanligi
Genel Sekreteri Prof, Dr Mustafa isen, Kultur ve Turizm Mustesan Ismet Yilmaz ve
Prof, Dr, iskender Pala hoca katildilar Aym zamanda bir edebiyat arastirmacisi olan
e

Prof, Dr isen; "Tum kitaplan Turkceye cevrilen ve yeni kitabmm ne olacagi merakla
beklenen

tek yazar Cengiz Aytmatov'dur"

degerlendirmesini

yaparak,

edebiyatm

imparatorunun Tiirkiye'deki hakimiyetini de anlatmis oluyordu.
Biz de Avrasya Yazarlar Birligi olarak Seref Uyemizin, son seferinde yanmda
bulunabilmek icin Biskek'teydik. Aslmda o, Avrasya Yazarlar Birliginin kuruculanndan
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da sayilirdi, Aytmatov'un

yakm dostu ve A YB kurulus cahsmalanna

buyuk destek

veren unlu Kazak sairi Muhtar Sahanov agarmz, her seferinde "Aytmatov da bu Birligin
kurulusuna

90k sevinecek ve icinde olacaktir" diyordu. Bizim kendisine A YB'yi

anlatmamiz, "ben dunyanm hicbir yerinde boyle buyuk bir sevgiyle karsilanmadim ve
agirlanmadim"
A vrasya

diyecegi Elazig'da

Y azarlar

almiyorsunuz"

Birligi

yine Muhtar

calismalanm

Sahanov'Ia

anlattigmuz

birlikte

da "neden

olacakti. Biz

beni de aramza

diyerek A YB uyesi olmustu Ve Turk Dunyasi edebiyatlanmn

ortak

dergisi "Kardes Kalemler"in yaymlanmasi haberine 90k sevinmisti. Cunku kader onu
Kirgiz baba, Tatar Anne ve Kazaklar arasmda yetisen bir gene; olarak Turk Dunyasi icin
hazirlanusti

ve Elazig'da yaptigumz miilakatta "Ben sorumlulugumun

farkmdayim"

diyordu
Bir yazar olarak sorumlulugunun farkmdaydi ve Turk halklanndan

pek 90k

yazara kuzey buz denizinde bir buz kiran gemisi gibi actigr yolla ornek oldu

0 bir imparatordu. Dunyanm en guzel ask ve en guzel hasret hikayelerini yazdi.
0 Asyamn iki Cengizinden biriydi.
Ve imparatora layik torenlerle, ugurlandi dunyamizdan
Mekam cennet olsun!
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Elveda Diinyanm Ulu Sanatkarr

NURLAN ORAZALiYEV
KAZAKiSTAN YAZARLAR BiRLiGi BASKANI
AKTARAN:GULNARKARA
A vrupadan gelen soguk bir haberle donduk kaldik. Sanki Asyamn engin stepleri
ve Aladag'rn

buzul kaph zirveleri titredi. Daha dun cocuklugunun

hatirasi olan

Talasmdan kopup, admi butun dunyaya duyurarak efsanelesen, her hal ve zamanda
devrinin tarugi olan area agaclanyla kaph daglanru, cok sevdigi I~1k Golu'nun ozlemini
ceken sevgili Cengiz Torekuloglu Aytmatov'un
intikali

haberine

bir turlu inanamadim.

Ancak

bir Alman hastanesinde
dunyayi,

sihirli

ebediyete

sozleriyle,

fani

insanoglunu kayitsiz birakmayan, kokunu derinlerden alan dusunceleriyle ve olumsuz
eserleriyle
dogruymus.

yanm

asirdan fazla zaman boyunca

Gunumuzde

besleyen

zinde dimagiyla uyuklamayan,

biiyiik kalbin
durmadan

durdugu

cahsan,

baska

caglarda yasarrus diger onemli dusunur ve yazarlar gibi yasam tarziyla milletine buyuk
hizmetler eden, dunya edebiyatmm ufuklanm genisleten saheserleri ile bes kitanm
okurlanm yetistiren gezegenimizin buyuk insam artik aramizda yok,
"Ben yurt disma ciktigimda, iki seyi yammda muska gibi tasinm,
'Manas' ve Muhtar Avezov'un

bunlar

eserleri" diyen halk bilgesi Cengiz Torekuloglu'nun

genel olarak diinya edebiyati ve kulturundeki rolu yamnda umum Turk edebiyati ve
medeniyetindeki baskm rolunu anlatmak hie; de kolay degildir, Bizim tamdignmz butun
bir devir edebiyatma getirdigi yenilikler ne kadar zengin ise onun asil durusunun ispati
olan kisiligi de o kadar buyuktu. Insani sevmek, insamn ic dunyasim gozunden okumak,
bu fani dunyaya olgun kisiligiyle paha bicmek, dunyanm geciciligini sezmek, dunyada
olan olaylar hakkmda soz soylemek, karar vermek icin acele etmemek, sozlerini
sarfederken itidalden ve adaletten sasmarnak gibi umdeler Aytmatov'un hayatma rehber
olan kutup yildizi gibidir. 0, omru boyunca salim olculerle yasanus insanlardandir,
0, yaradihsindan gelen asaletle milletini seven, Kirgiz halkmm manevi, kultur
ve edebiyat anlayismi dunyada en list seviyeye cikaran Kirgiz Ttirklerinin sevgili
evladidir O kendinden once gelen iistadlann vefah talebesi oldugu gibi, kendisinden
sonra gelen yeni nesillere de yol gostermis, klavuzluk yaprmstir, 0, evrensel bir kisilige
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sahip, knalan birbirine baglayan, yollan acan, asirda bir gelen ender bir sahsiyettir,

Evet, Cengiz Aytmatov; bir milletin, bir halkm, Turk dunyasmm simrlanm asan,
butun dunyanm evrensel degeri haline gelmis buyuk bir isimdir, 0 adim zirveye
yazdmmstrr,
Dunya ulu yazanm, insanoglu Aytmatov gibi kiymetli varhgim, Kirgiz halki
bilge evladim kaybetmistir Ben gonul komsumuz, sirdasmuz
kaybettim

Elveda!

Mekanm

cennet

firdevs-i ala' da olsun.Cengiz Ag abey!
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sevdigim agabeyimi
olsun!

Ruhunuz

Diinyfi

Edebiyatmm Biiyiik Kaybr
SAKiR SELiM

KIRIM-TATAR YAZARLAR BiRLiGi BASKANI AKTARAN: ISILAY
ISIKTAS SAVA
Dunya edebiyati ehli icin kaygih ve uzncu haber geldi Bu haber ilk once Turk
diinyasi ediplerinin yuregine zelzele gibi dokundu. Adi ve eserleri dunyaca bilinen
Cengiz Aytmatov, vefat etmisti, Bu kotu haberi isitip kah-rolmayan ve iiziilmeyen
okuyucu yoktur.
Buyuk edip ile omrumde ilk defa 2003 yilmm Nisan aymda 25-28 tarihleri
arasmda istanbul'da duzenlenen II, Turk Dunyasi Cagdas Edebiyatlar Sempozyumu'nda
gorusmiis ve konusmustum,

Bu sempozyum cercevesinde Cengiz Torekulovic'in

dogumun 75. yildonumune dikkat cekildi, istanbul Buyuksehir Belediyesi, yazarm
serefine gercek bir bayram kutlamasi tertip ettirdi.
Bugunku gibi hatirhyorum. Herkes soz aliyor, hayirhyor (kutluyor), hediyeler
takdim ediyor., Ben de binbir heyecan icinde kursuye ciktim ve Kmmtatar yazarlan ve
ziyahlan ( aydmlan) ; adina tesekkur ederek Cengiz agaya ( agabeye), 1989 yiluun 2
Haziran gunu SSCB halk deputatlarmm (vekillerinin) buyuk kongresinde yapngi
cikismda bizim halkimizin takdirini kazandigmi, bizim hak-hukukumuzu korudugunu
ona hatirlattim, 0 zamanlar Cengiz : Aytmatov TASS 'nin iftirah ve cirkin beyanatma
bakip: "Bu akla yatmayan bir sey, But-Un bir halka hukum cikararak, boyle fikirler
nelere dayandmlarak sekillendiriliyor? Hatta Allah-Teala bile boyle hukuka malik degil.
Biz Kmmtatar halkmm degerlerini ayaklar altma almayip, muzakere miinasebetinde
bulunmahyiz, (Alkislamalar). Her bir halkm yeri, onun tarihi cihet bakimmdan dogdugu
yer olmah," diye soylemisti, (Lenin Bayragi, 1989, 15 Haziran)
Kisa sozlerimin sonunda meshur yazara "Kanlgac Yuvasi-Kirlangic Yuvasi"
resmini takdim ederek yuvasmdan kovulmus halkimizm kanlgaclar (kirlangiclar) gibi
yine donup geldigini ve bunda Aytmatov gibi buyuk insanlann da payi olduguna isaret
ettim.

lste bu hadiseden sonra tam 5 yil gecti Dunya edebiyatmm tamnmis erbabi ile bu
gonismem ilk ve son oldu,,
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Bug-Un aramizda Cengiz Aytmatov yok. Bundan soma hafizamizda onun olmez

eserleri, insanlara yaptigi buyuk iyilikler yasayacak.
Elveda, Cengiz Aytmatov! Elveda, biiyiik insan! Ruhun sad olsun!
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Onunla Biz de Gurur Duyuyoruz
ANAR AZERBAYCAN YAZARLAR BiRLiGi
Daha kisa sure once kendisini
hazirlandigimiz

Baku'de

konuk ettigimiz,

80 yas toyuna

Cengiz Agamiz, hie beklemedigimiz bir anda bizleri birakarak gitti.

Uzuntumiiz sonsuzdur.
Cengiz Aytmatov, izdirabh gecen cocukluk yillanndan yurek titreten saf, temiz,
cocuk suretini getirip ebedilestirdi. Bu cocuk hicbir tur siirle bansamaz, siirin tantanasi
kabul etmez ve suya atlayip hayallerinde yasayan Beyaz Gemi'nin arkasmda akip gider.
Arna o, Issrk-golun mukaddes sulanna dogru yuzmez; o, genele dogru hatta ebediyete
dogru yuzer. Bu sebepten dolayidir ki yasiyor ve yasayacak, Cengiz Aytmatov anlatir
ki; bir gun, Pekin'deyken

onu ararlar. Telefon eden Kirgiz dilinden yazara istegini

beyan eder. Bu onun ogludur.
Gorustukleri zaman anlasihr ki ogrencidir, Cinde okumaktadir. Soma gene ilave
eder: ben onun benzeri, o kucuk cocugum," Beyaz Gemi" romanmda suya atilarak akip
giden cocuk.
Eserlerinde mitlere, efsanelere genisce muracaat eden CvAytmatov kendisi de
mit

yarancisidir

Kadim

efsanelerden

bahsederken

onlan

oyle

yeni anlamlarda

manalandinr ki, tamamiyle cagdastir.
istanbul'da Aytmatov'un jiibile torenlerinde yaptrgim konusmada dedim ki, hala
VII. asirda Orhun Kitabelerinde

aci bir sikayet hak olunmu~tur,-

Tiirk beyleri

Uzakdogulu Tabgac'Iann tath sozlerine ve pahah bahsislerine aldanarak kendi Turk
isimlerinden,

dillerinden, Turkluklerinden

cekinmis, Tabgac isimlerini kabul etmis,

tabgaclar arasmda neredeyse asimile olmustur, Bu durumu, 20,asrm yazan Cengiz
Aytmatov,

hafizasim

yitirmis,

hatta taruyamadrgi

anasma

el kaldiran

Mankurt

Efsanesini kaleme alarak bize haberdar eder, - Halkm tarihi hafizasimn korelmesini,
fertlerin ve halklann kendi benliklerini kaybetmesi, faciadir. Buyuk humanist yazar,
bunu oyle bir zamanda yazarak " Y eni Vahid insan Birligi- Sovyet Halk!" hakkmda
iddia edilen hakim ideologiyaya meydan okuyordu. Yazik ki, bunu yeni Sovyet sonrasi
devri'nin cagdas mankurtlan anlamiyorlar, unutmuslar ya da unutmaya cahsiyorlar, gecen devrin butun anlayislanna

-olumsuz yonlerine de, olumlu degerlerine de aym

endiseli mevkisinde duranlar kurunun yamnda yasi da yakmaya can atmaktadirlar
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Yazar adma layik olan her kalem ehli, kendi hayat tecrubesinden, kendi sahsi
hayat macerasmm kesmekeslerinden, karsilastig; problemlerden yola cikarak muayyen
bir mevzu-ya miiracaat eder. Ve bu dogrultuda, Sovyet devrinin gercek edebiyati da
Aytmatov da bu edebiyatm muteber sanatcilanndandir-butun

-<;,

halinde kendi zamamm

mevcut zithklanyla gosterebilmistir.
Ben, "Sovyet Devri Edebiyati" ifadesinin altmi ciziyorum. Bana gore, bu ifade,
hie de, kotu sohretli sosyalist realizmi

metoduyla

yaratilan

"Sovyet

Edebiyati"

anlayisiyla aym manayi tasirmyor Kaba proletarya sosyolojisi teorisyenlerinden

baska,

feodalizm devrinde yasayip yaratrms Nizami'yi, Dante'yi ya da Sekspir'i feodal sair,
feodal dramaturg olarak adlandirmak hie kimsenin aklma gelmez. Ya da hie kimse,
Marcel Proust'u,

Faulkner':

kapitalist yazarlar arasmda saymaz. Yalmz "Usta ve

Margarita" romammn degil, Stalin hakkmda bir piyesin de muellifi olan M, Bulkakov'u
Sovyet yazan olarak adlandirmaya da hie kimsenin dili varmaz Aym sozleri, Cengiz
Aytmatov hakkmda, pek eek diger yazar ve o cumleden olmak uzere "altmismcilar'tm
cogu hakkmda da soylemek mumkundur
Bizim neslin Azerbaycan yazarlan, milli edebiyatmuzin temeli uzerinde yetisti;
biiyiik C, Memmedkuluzade'nin

maneviyat derslerini benimsedi; aym zamanda, Rus ve

diinya edebiyatma da vakif oldu, iki muasir nesir yazarmm tecriibesi, bizim icin hususi
ehemmiyet kazanmistir

-Ben, isa Huseynov

ve Cengiz Aytmatov'u goz onunde

tutuyorum. Cengiz Aytmatov'u da biz buyuk yoldasmnz olarak kabul etmistik ve cok
memnunum ki, bana kendi imzasiyla bagisladigi "Kassandra Damgasi" adh kitabmda
Cengiz Aga su sozleri yazrmstir: "Anar' a, buyuk kardesinden"
Cengiz Aytmatov, bizim halkm da cok sevdigi bir yazardir Kitaplan dilimize
cevrilmis ve Baku'de nesredilmistir. Eserleri, tiyatrolanmizda

sahneye konmustur 0,

bircok sair, nasir, bestekar ve ressanumizla dostluk kurmustu. Dunyanm hacimce en
buyuk destam olan "Manas" destamm da Kirgizlar meydana getirmis, "Manas"m hacmi,
"iliada"

ve "Odiseus"un,

"Mahabharata"nm,

"Ramayana"nm

umumi

hacminden

defalarca biiyiiktiir,
Kirgiz halki, dunyaya Cengiz Aytmatov'u, umumi Turk koklerimiz bakimmdan
soydasimiz olan bu buyuk yazan da bahsetmistir. Cengiz Aytmatov'la biz de iftihar
ediyoruz, Onu saygiyla _yad ediyoruz Eserleriyle, gonliimuzde hep yasayacaktir.
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"Asrrmm Eseriyim, Asrnnm Esiriyim"
"Y azimn bashgi, Anar Rizayev in bir siirinden almrmstir
MUHARREM SEViL
Uzerinde yasadigimiz topraklar bize, cogu zaman tam aksini yapsak da hep su
bilgiyi fisildamistir yuzyillarca: "Hi9 olmeyecekmis gibi bu dunya icin, yann olecekmis
gibi ahi-ret icin cahsm"
Bizim acnmzdan sadece ve sadece 'bu zamana' vurgu yapmak 90k da yeni
sayihr; zihin dunyarmzdaki 'diin'ii ve 'yann'i yok sayan "an'r yasa" reklami piyasaya
ilk suruldugunde, bu dustur gecrnisti akhrndan. Aslmda "an'r yasa" seklinde formule
edilen yasam biciminin son yillarda bu kadar 90k ve sikhkla pompalanmasmm

sebebi,

tum dunyanm maruz kaldigi 'globallesme I kuresellesme' ruzgandir,
lddia sudur: Bir toplumda serbest pazar ekonomisinin yerlesmesi, demokrasinin
uygulanmasi ve o toplumda insan haklanmn korunmasi hem globallesmis olan dunyada
yuksek bir hayat formu uretecektir, hem de bu, o toplumlann gelisiminde buyuk bir
katki

temin

edecektir.

Globallesme

I kuresellesme

kavramlanyla

birlikte,

bu

kavramlann olmazsa olmazi diye sunulan uc ozellige hep dikkat cekilir: Serbest pazar
ekonomisi, demokrasi, insan haklari. Ve bu uc ozellik 'birbirini dogurarak canhhk
kazamr'; hatta, bu u9 kavramm gelismesiyle daha olumlu bir alana gecilebileceginden
soz edilir.
Bunun bir dayatma, bir manipulasyon oldugunu ve aslmda 'bir iliski bicimi'riden
soz edildigini gormek gerekir Cunku ileri surulen, demokrasi, insan haklan

gibi

kavramlar herkes acismdan onem siralamasinda bir oncelige sahip kavramlar. Oysa bu
dunya sistemi, obur adi da kapitalizm olan sistemin hicbir zaman terk etmedigi temel
ilkesi, merkez cevre iliskisidir. Bu dunya sistemi dedigimiz sey, imtiyazh

alanlar

ureterek ve boylece imtiyazh alanlann imtiyazsiz alanlan yonetmesi seklinde isleyen bir
sistemin adi olagelmistir,

4

4

Bu yazi sadece ve sadece eski 'sosyalist' cografyada yasanan bir takim degisimlere/olumsuzluklara
isaret etmek i.izere kurgulanrmstir. Yazann, sadece ve sadece soyle bir ozlemi vardir; insanhgr,
insanhktan cikaran kapitalizm dismda mutlaka bir 'yol vardir. Cunku Allah birden 90k yol yaratmaya
kadirdir ve 'bu boyledir!'
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On altinci yuzyildan

itibaren dunyamn

gidisatmdan

'memnun olmayanlar,

mevcut olan her seyi degistirmeye basladilar. Bu degisikliklere

onctiltigti burjuvazi

yapti, Burjuvazi her seyi degistirdi, hicbir §'ey degismesin diye Cunku onlann istedigi
'Kulun kula kullugunun' devam etmesi icin yeni bir yapilanmaya ihtiyac vardi. Bu, yeni
bir sistemin muesses olmasim saglamak uzere atilrms bir adimdi. Tipki 'eski'den atilan
adimlar gibi. Butun bu olup-bitenler,

oncelikle Bati diye adlandmlan

cografyada

baslatildi ve arkasmdan butun dunyaya egemen olmasi icin gerekli hazirliklar da
baslatilrrus oldu. Samyorum oncelikle, yaklasik besyuz yildir surdurulen bu cabalan
yeniden okumak ve sorgulamak, bugiin 'dunya sistemi'nin

geldigi noktayi anlamak

acisindan gereklidir
Hem gecmiste reel sosyalizmin egemen oldugu bir ulkede -Kirgizistan- yasamis,
hem de bugunleri gormus bir yazar olarak Cengiz Aytmatov'un yenilerde yaymlanan,
"Ebedi Gelin I Daglar Y1kdd1g1 Zaman"6 adh romam, 'yeni diinya duzeni' diye
adlandmlan

ama, aslmda eskiden beri varolan

'diinya

sistemi'nin

bir kez daha

sorgulamaya cagmyor okuru.
Tamam, bizim yasadigmnz topraklar hicbir zaman sosyalizmin hukum surdugu
topraklar olmadi kabul; reel sosyalizmi hep baskalannm tecri.ibelerinden ogrendik. Biz,
gizli ya da acik hep kapitalizmin (=liberalizm) egemenligini onlarca yildir pekistirmeye
· calistigi bu topraklarda yasadik. Arna hep sunu bildik; bu yasamlan hayatlar, sistemler
dismda baska alternatifler de var. Bu sadece sosyalizm degildi, baska ideallerimiz de
vardi. Ta ki, 80Ti yillara kadar hep boyle dusunduk. Seksenli yillann basmdan itibaren
Turkiye acisindan (12 Eylul 1980 darbesini bir de boyle okumak lazim gelir), seksenli
yillann sonundan itibaren ise, butun dunya acisindan tek ve kacimlmaz yol olarak
kapitalizm

ileri suruldu. Bu anlayis,

arttirmaya devam ediyor,

gun gectikce

de hukumranhgmm

siddetini

7

5

Biz Tlirkler Ban uygarhgirun meydan okumalarma; Mogel istilasma, Hach Saldmlanna ve Endulus
Medeniyetinin cokmesine ragmen Osmanh tecrlibesiyle urettigimiz yeni bir toplumsal modelle karsihk
verdik. Ancak Batt uygarhgi yine de yiknruna devam etti ve Toynbee'nin yerinde tanimlamasiyla
'Osmanlmm durdurulmasiyla birlikte, tarihin yapilmasmdaki ozne rolumuzu de yitirmemize sebep oldu
6
Cengiz Aytmatov I Ebedi Gelin - Daglar Y1k1ld1g1 Zaman , Terclime: Proi Dr Ahmet Pirverdioglu I
Elips Kitap I Kasim-2007
7
ismet Ozel'in dedigi gibi; ancak biz Turkler kapitalizme karsi' yeni bir ~ey sunabiliriz Tarihimiz bunun
delilidir. Ancak bu meseleye iliskin tartisma bu yazmm baglammi asacagmdan, baska bir yazida/yazilarda
bunun mutlaka ve mutlaka ele ahnmast/tartisrlmasi gerekiyor Insanhgmuza/ yaratihsnmza uygun bir
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'Her kdtultikte bir iyilik sakh' atasozuyle baslayan ve butun roman boyunca
Kirgizistan cografyasinda olup bitenlere hep bir umut tasiyarak bakan bir goziin bize
anlattiklan Ebedi Gelin
Oncelikle bilmemiz gereken ici bos sloganlar, hamaset kokan konusmalar ya da
kavramlar yerine, inanclanmizin bize gosterdigi yol uzerine hareket edebilme gayretini
gostermektir.

Nitekim Aytmatov, daha romammn basinda bu yeni kavramlara

ve

'moda'ya takilanlara gonderme yapar; "Doksanli ytllartn iirunu olan bu restoran, eski
Ordu Evi idi. Avrupa usulu tadilat gormustu ve jeopolitik anlam tasiyan cafcaflt ve son
moda bir isim verilmisti A VRASYA "(s, 18) Romanm kahramam acismdan 'isler nasil da
degismisti '; artik romantizm veya idealizm yoktu her sey "gerceklik' denilen duruma
teslim olmustu, hatta hep beraber tuzaga dusulmustu bile "Gorunen $U ki herkes
cagdasligm otobaninda htzla ilerliyordu, o ise -tuhaf adam- kenarda durmus otostop
yapiyordu ve kimsenin umurunda degildi. " (s, 18)
Daglar Y1k1ld1g1 Zaman, kimselerin 'sag' kalmayacagmi

bilen yazar, maruz

kaldigmuz saldmya karsi cikmaya kalkrsngimrzda alacaguniz cevabi hepimiz adma
soyler gibidir:
"Sempozyumun yaptldigi Londra 'nin luks otellerinden birisinin, gerekli her
turlu arac ve gerecle guzelce donattlmis tuvaletiride, pisuvarlann uzerinde tavandan bir
yerlerden buyulu bir muzik yayiliyordu, ihtiyaclarini gidermek icin gelenler kabinlere
girip ciktyor, orada dogal olarak arkalarini siliyor, isiyor, tukuruyor ve sonunda
klozette kaynayan ve bogulan suyu giirultuyle akittyorlardi Bu arada onlarzn serefine
Chopin veya ddhilerden birisinin muzigi caliyordu Aman Tanrim, bu muhtesem miizik
yukseklerden dogruca lagim borusuna gidiyordu Urbanist medeniyetin bu kendine ozgu
hizmetini bir turlic anlayamtyor-du Ne de olsa miizik Tann ya dogru yurumedir, ruhun
evrenidir Bunlarin yapttgtna bak!" (s 19)
"Bir sikayet defteri olsa hemen bunu yazacakti .... Bu "bes ytldtzli yoneticilere"
hadlerini bildirirdi Yine de sempozyumun yaptldigi salona doniince, " cok da kotu

hayati butun dunyaya gostermernizin lizerimize dusen en onemli gorev oldugunun bilincindeyim Bunun
icin hepimizin cabasma olan ihtiyac 'dunden' daha fazladrr bugun icin
ismet Ozelin bu konudaki yazilanmn tarnanu icin bkz; Toparlamn Gitmiyoruz (3 cilt). Ebabil Yaymcihk,
2008 ve Cuma Mektuplan ( ozellikle; 8-9-10), Sule Yaymlan
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olmayan Ingiliz-cesiyle muzigin 'klozetsel asagilanmasi 'yla ilgili fikirlerini

actklamaya

calisti Aldigi cevap ilgincti: Hosunuza gitmiyorsa baska tuvalete gidin " (s 20)
Bu cevap bu zamanlarm en cok duyulan cumlesi olmaktadir, farkmda rmsimz?
Bir seye iliskin elestiriniz varsa eger, hemen cevap hazirdir; "gorusunuze
duyanm"

ya da "bunu begenmiyorsunuz

saygi

bakm baska alternatifler de var," Arna o

alternatifleri de olusturan kendileri. Size ait bir dunyarun tasarlanmasi ya da hayata
gecirilmesinden

soz edilemez! Zaten, kapitalizm dismda baska bir yol kalmadigim

biitiin dimyaya ilan eden teorisyenlerden Fukuyama'mn

iddiasi, "tarihin sonu" degil

miydi?
Bu zamanlarm bir diger iddiasi ise, bazi insanlann 'duruma uygun bir pozisyon
alamamalannin sorumlusu

yine kendileridir.

herkese uygun bir pozisyon yaratabilecek
potansiyeline

Cunku kapitalizm

dediginiz

sistem,

kabiliyete ve sirursiz imkanlar sunma

sahip bir sistemdir. Eger bu sirursiz alternatiflerden bir pozisyon yar

atamiyorsamz; sue elbette sizdedir:
"Eski dahiliye.doktoru, simdi Orta Asya kurt kopeklerini yetistirerek Avrupa 'ya,
ozellikle Almanya 'ya pazarltyor, bu kopekler buyuk ragbet goruyor ve kopeklerin pek
cok da musterisi vardi Ardak namuslu, caltskan ve cok okumus birisiydi ama dogduklari
Tuyuk Car koyundeki akrabalari ondan memnun degildi ve kopek ticareti yapmasuu
ayipliyorlardi. Koylerde kopeklerin sattldigtni dusunmek bile insanlari sasirtiyordu. "
(s. 72)
Sistem butun dunyayi egemenligi altma ahrken, -'yerel/milli/bolgesel/

dini'

adma ne derseniz deyin- farkli herhangi bir deger yargismm yasamasina musaade
etmez. Netice itibariyle globallesme sonucunda herkes 'aym' olacak, dolayisiyla butun
diinya 'aym' olacakti;
"Parastz hayat cok kotu, hicbir ise yaramaz "(s. 27)
"Aferin!

Nihayet

anladin

.

Piyasa

ekonomisi

oniinde

hicbir

iiniversite

dayanamaz Aski bile mal gibi carsi tezgdhlarina cikardilar Sen ise bunu ancak simdi
anliyorsun Anlastlan, sen piyasa ekonomisi donemine uygun birisi degilsin Moskova 'ya
gidebilirdi, orada da yakin guvenilir arkadaslari vardt Ama orada da pop donemi
Kisacasi, sonunda

l$lgm

gorulmedigi uzun birtunel . "(s 38)
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Bir zamanlann
'Moskova'da
cografyasinda

'merkez'i

olan,

biitiin diinyaya

da tiinelin ucu gorunmuyordu,
yasayan

herkes,

yoksullukla,

0

ornek

sehirde

olarak

yasayan,

yoksunlukla,

gosterilen

hatta

umutsuzluklarla

Sovyet
/oy-

dasliklanm smava tabi tutuyordu,
"Olkede fakirlik, issizlik kol geziyor. Gene insanlar ellerinde 'is istiyorum "yaztli
pankartlarla kaldzrzm boyunca siralanmts oturuyorlar "(s. 50)
"Piyasa ekonomisi ormanzna dalznca herkesin 'yetenekleri ' ortaya cikiyordu.
Isin aslz §U ki, para gozuni; kor etmis ve o da kendini

bu/dozer zannediyor.

Mahvedilecek bir fikir mi var, cignenecek hayat mi var, bir kadini robota donusturmek
mi gerekiyor, hie problem degil. Tamam, buraya kadar! "(s. 45)
Evet simdi yemden dusunelim isterseniz; eski sosyalist cografyadan,

butun

diinyaya sunulan, ve neredeyse hepsi bir meslek sahibi olan -ustelik cogunlugu
iiniversite mezunu- kadmlann 'duruma uygun aldiklan pozisyonlan.'

Y oksa 'dustukleri

pozisyon' demek mi daha dogru olur? Cunku o gene kizlann hayallerini baska bir
bicime/formata sokan ve herkese yepyeni bir "kimlik" sunan yeni alisveris merkezleri
egemen.hayata
Aytmatov, zaman zaman kapitalizm ile popiiler kultur/kitle kulturu kavramlan
arasmda paralellikler kurarak, · bizi, bu acimasiz/saldirgan

dunyamn nasil yiprattiguu,

yok ettigini anlatmaya cahsir;
"C::agda§

$OV

endustrisinin actmastz, saldzrgan rasyonalizmine aklzselimle baksa

dahi, kendi hayallerinden de bir turlu kurtulamzyordu.
Populer kultur tum dunyada zafer turlarz attyor,
Toptan kidtiir! Aynen toptan ticaret gibi , (s, 47)
"Popiiler kidtur onu, bu idealisti ezmisti. Bir daha ayaga kalkamazdz 0, kitle
kultiiriinu okyanus dalgaszna donusturerek Arsan Samanczn 'i (romanzn kahramanz - ms)
ve beraberinde Ebedf Gelin 'i gerceklesmeyecek arzular girdabzna attt, " (s 70)
Piyasa ekonomisi denilen 'ne menem sey' her seyin ahrup satildigi bir 'pazar'
olusturma gayesindeydi ve bunu da basardi Hicbir deger yargisma itibar etmeyen,
sadece 'ahmp-satihyorsa

kiymeti/degeri

var' biciminde ozetlenebilecek

egemen kilmakti hayata:
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bir anlayisi

"Diinyadaki

her Jey simdi almtyor ve saultyor Bizim daglardaki

kar, nehirlerde

su demek Butun Orta Asya bizim ebedi karlara baglt. Daglar bizimse, karlar buzullar
da bizim

Ovadaki

herhalde!

Hepsi

sulama

isleri, urunler,

bizden gidiyor

demek olan suyu bedavadan

Hatirlayahm,

hayvanlara

verilen su gokten

Dyle ise biz de su icin iicret isteyelim

veriyoruz,

dokulmuyor
Ovada hayat

hie kimse tesekkur bile etmiyor. " (s, 172)

'eski zamanlarda',

Turkce bir sarkida soylendigi gibiydi hayat;

"Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava ... "
Demokrasi, insan haklan, ozgurluk gibi kavramlarla kendine yeni alanlar iireten
dunya

sistemi,

dayatmaktadir

butun

bunlan

soylerken

ashnda

kapitalizme

esir

olmarmzi

da

Oysa yapilmasi gereken belki de, esir olmayi gonullu olarak kabul

ettigimiz bu zamanlarda/ modern zamanlarda, bu esaretin farkma vararak yeni bir
donusumu

saglamaktir,

yoksa

hepimiz

"piyasa

ekonomisi

tanrtlanna

kurban

edilisimizi" (s 104) idrak bile edemeyecegiz ;
Koyluler kolhozlarda aldiklari cuzi maasi bile arttk almtyor ve yokluk icinde
yasiyorlardi. Eskiden olan bir toprak kolelig! idi, yine de simdi ise insanlartn her biri
. bir
yoldan, kimi
agzr zahmetle, kimi hirstzltkla gecinmeye calistyordu
Bir umut zJzgz. ise
.
.
.
gorunurde yoktu Bazen bir akilli cikarak 'kendi isinizi kurun' diyor da, nerede JU isl
Hie degilse hurriyet var, diyorlardi. Gecim olmadan hurriyet de bir ise yaramazdi ki,
kartn doyurmazdt ki , Koydeki insanlar simdilik tum zorluklartn sebebi olarak gecis
donemini gosteriyor ve piyasa ekonomisine gectikten sonra butun isler yoluna girecek
diye dusunuyorlardi Sen oyle zannet! ·
Bir aptal, cocuklartn bile piyasa ekonomisine uygun olarak dogmas: gibi sacma
sapan bir fikir ortaya atmistt " (s 81)

Isin sonunda varacagurnz nokta ise, o kadar asikar ki, 'tek yol kuresellesme";
"Bu olsa olsa esktyaltk ve soygundur. Nereye kurek cekiyorsun soyle bir dusun?
Sizlerin, yilktnin basinda da bizzat senin oldugun yirmi birinci yuzytl entelektuellerinin
gittigi

yere.

Dunya

zenginliginden

herkesin

pay

kaptigi

JU

icine

ettigim

kiiresellesmeye, " (s, 128)
Dunya

zenginliginden

biciminde czetlenebilecek

pay kapma

kavgasi,

asla bir "birlikte

paylasma"

bir anlayism urunu degildi, Sadece ve sadece barbarhkla

tammlanabilecek bir anlayisin urunuydu; "Oda bir secim karststnda kalmisti Ya kendini
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ya da dusmanini oldureceksinl Baska yolu yok! Hemen de, bu naszl bir barbarlzk diye
kendini aytplamaya basliyordu " (s 44)
Sonunda vanlacak

noktayi gorernezsek

eger, tipki Kirgizlann dedigi gibi,

"duyne ordundabi'" diyecegimiz gunlere 90k az kaldigim da goremeyiz Cunku, sairin
dedigi gibi, "Sukut/arm borsada pazarlandigi bir r;agz solumaktaytz simdi "9

8
9

Kirgizca bir soz; 'diinya yerinde mi' anlannyla Tlirkiye Turkcesine cevrilebilir
Yeter Demirin Lal adli siirinden; Bkz Kardes Kalemler Dergisi y11:2 sayi: 16 Nisan 2008
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Ebediyetten Ebediyete ...
OGULMAYASEMiZADESAPAROVA
TURKMEN FiLOLUGU AKTARAN: MURAT TOYLU
Cocuklukta yash analanrmzm dizlerine yaslanarak dinledigimiz

masallardaki

ebedilik cesmesinin berrak suyunu icen kahramanlann hie olmeyecegi dusuncesi bize
manevi guc verirdi. Cocuk akhmizla onlann bugun de yasiyor olduguna inamrdik,
Halkm

sevgrsmi

kahramanlann

kazanarak,

"ebedilik

onlann

cesmesinden''

uzuntusune

aglayan,

su icmis oldugundan

sevmcme
habersiz,

sevmen
onlara bir

yerlerde rastlamayi arzulardik. Dusmanlar, onlan oldurmenin cesitli yollanm arasalar da
amaci gerceklesmiyordu.

Boylece vatan kahramanlan

yasamaya devam ediyor ve

"ebedilikten ebedilige" gidiyorlardi
Simdi geriye donup baktigimda "ebedilik cesmesinin berrak suyunun", msan
hayatmm nasil yasandignun muhasebesi oldugunu gordum.
insan

Buyuk

Tannnm

kendisin

verdigi

omur payiru,

halkmm

ikbaliyle

birlestirdigi zaman, o suphesiz ebedilige gidip, ol-Umsilz kahramana donuyormus. Bunu
biz Kirgiz yazar, "insanlann kalbinin turkucusu", ebedilik suyundan kana-kana icen
Cengiz Aytmatov'da da goriiyoruz
Akla karayi secip, hayati kitaplardan ogrenmeye basladigimizdan beri benim ve
akranlannuzin

elinden dusmeyen kitaplar Cengiz Aytmatov'un eserleri, "Cemile", "ilk

ogretmenim'',

"Toprak Ana", Botagoz", "Gulsan",

"Beyaz Gemi",

"Erken

Gelen

Tumalar" romanlanm bilmem kac kere okuyarak -manevi dunyamizda o kitaplardaki
kahramanlara yer vermistik. Onun kitaplanndan insanseverligi, asil olmayi, namusu,
sadeligi, vefahligi
yetismistik..
bahtsizlan

ogrendik. 2, Dunya savasirun yarah izlerini

Ocaklan

sonen yalmz kadmlan,

sakat erkekleri,

gormege
vatamndan

biz de
aynlan

gordugumuzde bizden ceyrek asrr once yasanan savas belasi gozumuzun

onunde canlamrdi, Savas belasim gormemis olsak da kalpleri savas agusuyla yanan nice
Cemileleri, Tolunay'lan,

Altmay'lan,

Seyda'lan gormustuk.. lste bu nedenle Cengiz

Aytmaov'un eserleri dilinin halka yakmhgi, sadeligi, gercekciligi ile halkm belleginde
mekan tuttu.
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Yazarm yaraticilik cesareti, kaleminin keskinli-giyle yazilan eserlerinden biri de
Cemile romamdir.. Bu esere Fransiz yazan Lui Aragon "Benim icin "Cemile" diinyada
sevgi

hakkmda

yazilnns

olan en guzel

eserlerden

biridir"

degerlendirmesinde

bulunmustur., Gercekten de Cemile'de sadece Kirgiz gelininin degil -o devirde kadim
kiiciik goren biitun toplumlann gelinlerinin karakterleri canlandmlmis, hepsinin ortak
sernbolu olmustur. Savas devrinin sancih gunleri, neseli, esprili Cemile'yi degistiriyor.
Kocasmm

cepheden

yazdigi

mektuplanm

sabirsizhkla

bekleyen

Cemile

gelen

mektuplardan hicbir sevgi muhabbet duymamakta. Nedeni, gelenek-gorenek girdabma
gark olan kocasi Cemile'nin

sevgi muhabbet isteyen temiz kalbinden habersiz Bu

nedenle gem; gelin Daniyar'a goniil verir insan mertebesinin, insan sevgisinin ustaca
anlatmu "insarun manevi olgunluga giden yolda" zor donemecleri anlatmada yazann
ustaligi oldukca yuksektir, Cenigiz Aytmatov bu eserinde sadece Kirgiz gelininin degil,
tum gelinlerin duydugu ve sectigi gorevi $U sozlerle ifade etmistir., Kaym anasi
Cemile'ye "K1z1m Allah'a sukur et. Sen saglam ve mutluluk getiren bir aileye geldin.
Bu senin bahtmdir. Kadmm mutlulugu cocuk dogurmakur,

agzmm asa yetmesidir,

Allah'a sukur biz ne kazansak sana kahr Biz ihtiyarlar onlan mezara goturmeyecegiz,
Arna mutluluk namusunu ve mertebesini pak.saklayan insanlarla oluyor,. Sunu unutmapakhgmi koru," Bu sozlere vefali olmak icin Cemile kendini ise veriyor. Arna kalbinde
· eksik olan sevgi ve muhabbete sahip olmak icin kendi duygusuna uygun insam bulmayi
ve kendisini ona teslim etmek icin cesaretle hareket etmesi, Orta Asya diinyasmda
yenilikti. Yazar bu yeniligi yuce pak sevgisi araciligryla ifade etmistir,
Boylesine eserler yazan yazanmiz artik aramizda yok. Arna Turkmenlerin hayat
felsefesinde, atalardan kalan kultur mirasimizda insam boyle aynhk gunlerinde kalbine
guc verme, teselli etme gelenegi vardir. Bir insan fani dunyayla vedalastigi zaman
Turkmenler

buna kolayhkla

"oldu" veya "aranuzda

yok" demiyorlar. Ona "yalan

diinyadan ebediyete gitti" veya "diinyadan geri dondii", "emanetini teslim etti" diyorlar.
Bugiin bizim sevgili yazanmiz da emanetini teslim ederek ebediyete gitti. Ciinkii 0,
dirilik suyunu icen kahramandir, 0, halkm kalbinde yasryor, yasmaya da devam edecek.
0, her zaman ser, adaletsizlik,

vefasizhk,

mucadelede bizim kalbimizde yasar,
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namertlik,

acimasizlik

ile bansmayan

"Toprak Ana'da" yazann ayak izleri kahr, "Elvan Yemenili Servim'de"
· sevgisi kahr. "ilk Ogretmeu'de"

Kirgiz topragunn

ikbali kahr, "Glilsan'da"

pak

amaca

kosan dayamkhligi kahr,
"Giin Olur Asra Bedel'de" akli ve Mankurtlarla mucadelesi kahr,
"Ak Gemi'de"

cocukluk arzulan ve sere ve adaletsizlige,

acimasizliga karsi

mlicadelesi kahr
insanlann belleginde ise Cengiz Aytmatov Kirk Oguz Elinin (Kirgiz) Kutsal
insam olarak hafizalarda kahr.
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Tann Daglarindan Kopan
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Cengiz Aytmatov, iki Cengiz'den biri. Varhk Yaymlan, Cengiz Dager ve Cengiz
Aytmatov'un eserlerini basip Turk okuyucusuna ulastirdigmdan

itibaren Turkiye

dismda buyuk romancilanmizin varligmdan haberdar olmus ve cikacak olan eserlerini
takibe baslamistik. Orta mektep cagmdaydik ve daha o yillarda bir "dis Turkler"
meselesi

giindemimizi

teskil

etmeye,

dusunce

ufuklanrnizi

genisletmeye,

dimagunizi/idrakimizi/beynimizi mesgul etmeye baslamisti,
Toprak Ana ve O Topraklar Dizimdi.

Vatan sairi Namik Kemal, hurriyet kavrami ile vatan kavramim nasil birbirinin
mutemmimi yaptiysa bizde de bin yildan bu yana hicbir vakit bagimsrzhgmi yitirmemis
bir iilkenin cocuklan olarak hep dis Turklerin mevzulanna bakis acmnzda birazcik
ketumiyet cercevemiz oldugunu kabul etmelisiniz. Toprak ve vatan,,.
Her ne kadar "yabanci" olsalar da, iki Cengiz'in de "toprak"lan ile bizim
topraklanrmz arasmda tarihi baglar vardi. Devlet, aile, baba, babanm yitirilisi, is, emek,
hiirriyet ila-hare butun bunlarda farkh bir atmosfer gozleniyordu. Belli ki, iki asirh{Rus
ve 191 7' den beri de Sovyet etkisi inkar edilemeyecek diizeyde izler birakrmsti. Yahut
da eski caglardan bu yana gercekten ihmal ettigimiz baskaca Turk dunyalan soz
konusuydu Arna iste yine de kokler, dallar ve yapraklar, iizerindeki hatlar itibariyle bir
agacin genetigi ne kadar degisebilir, baskalasabilirdi ki?,
iki Cengiz, gencligimizin ilk dis Ttirkler cercevesini iistelik de estetik olarak
orgulerken siyasi bilinc de onlann izlerini surerek bize bir mucadele trafigi meydana
getirdi.
Artik Tlirkiye'nin bir "dis Turkler meselesi" ve bu yolda yapilmasi gereken 90k
is, uzerine gidilmesi gereken 90k problem vardi.
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Yazarliga basladiklan yillarda dogmustum ve yasadiklan 60'h, 70'li, 80'li ve
90'h yillan farkh cephelerden yasamistim.

Sonunda ikisiyle de Avrasya Yazarlar

Birligi'nde bulusmustuk. Cengiz Dagci'ya Allah uzun omurler versin. Arna Cengiz
Aytmatov'u gercekten 90k erken kaybettik,

Vakitsiz gidenler,
bizden

Cengiz

bir seyler gotiiriirler
Aytmatov,

davetli

oldugu

Kazan'da

rahatsizlandi

goturuldugu Nurnbergde vefat etti. 1928'de Kirgizistan'rn

ve tedavi

icin

Seker koyunde dunyaya

gelen Aytmatov, Arahk aymda yapacaguniz 80 yas toyunu bize yasatmadan aramizdan
aynldi, 80 yasma gelmis olsa bile Kirgizistan Devlet Baskamnm

da dedigi gibi;

"Aytmatov vakitsiz oldu". Daha yapacak 90k seyi, yazacak 90k kitabi vardi.
Once buyuk bir romanci, sonra bir ogretmen-bir millet cgretmeni, dusunce
adami, diplomat ve yonetici olarak dolu dolu yasadigi ornur ona yetmedigi gibi bize hie
yetmedi. Bizim icin yasamasi gereken omur vardi, Keski omrumuzden ona vermek
mumkun olsaydi,
Kirgiz Edebiyatirun en buyuk yazicisi Aytmatov K1rg1~ ve Turk destanlanndan
en uzunu ve bugi.ine kadar her devirde "hayatm icinde" olabileni Manas 'tan sonra da
90k buyuk eserlere imza atmis; aym zamanda

ondan devsirdigi

kavramlan

da

cagdaslastmp gelistirmis dev bir kalemdir. Eserleri 150 kadar dile cevrilmis unlu bir
romanci o.cagdas Dunya edebiyatmm de en onemli yazarlan arasmdadir, Cemile adh
kisa roman veya uzun hikayesinden son romam Nisanli'ya kadar hep cagdas mevzulara
deginmis ve cagdas bir sorumluluk, uslup, soylem tutturmustur, Arna o ne kadar cagdas
bir kalemse bir o kadar Seker Koyunun orada yasatilan kulturun, koy hayatmm, tanm
---toplumunun, sifahi kulturun, efsanelerin, ruhlann, mitlerin, inanclann, turkulerin,
geleneklerin sozcusudur. Romanlannda destartlar cagdas formlanyla yepyeni degerler,
olculer, konular olarak · karsmuza cikar. Turkuler onun romanlannda

insana yasama

iradesi veren ozellikleriyle biteviye yenilenirler,
Topraguun Sesi
Dokuz on yaslanna kadar okumus yazmis bir anne ve baba sayesinde iyi bir
egitim alan Cengiz Aytmatov, 1937'de .Ya~anan Stalin'in temizlik harekati ile babasim
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.·

kaybeder.

Yitip

giden

baba

romanlanna yansiyacaktir.

olur.

Simdi

istirahatgahta

artik

handiyse

Babasmm kemiklerine

ve onunla birlikte katledilen
ayak

karakteri,

1990'da kavusur, Aytmatov,

mezannm

yanma

gomulecektir

koyun koyi.ma,,. Bu Stalin zulmunden

ve ilk edebi denemelerini

sirasmda

baslarmstir.

Aytmatov,

bizim edebiyaumizm

yasatmaya

baslar.

Tanm

Teknik

Okulunu

bitiren,

ziraatci sair ve yazarlan

Mehmet Akif' eve Ziya Gokalp'e

kaleminin

gelismesinde

1956-1958
yillann

onemli · bir

semeresini

imparatorluk

merkez

olan

Aytmatov

cok okumus,

sonra

Veterinerlik

gibi topragmm

okuyan

dilini aramaya,

olarak Aytmatov'a olan yakm ilgimiz

ilk eserini 1952 yilmda Pravda'da yaymlatir:

icin

bir

Moskova' daki egitimi

olan ilgimizle boylece paralellik

Birligi doneminde

Ebedi

on

tattirrrnstir.

olan Aytmatov,

ortaya koymaya

Aslmda bizim de bir tanrnci ve edebiyatci

yetismeleri

Aytmatov...

intikam almamis, olumuyle de tiranlara maglubiyet

kendini iyi hazirlanus

butun

babasma

alman bir intikamdir,

Daha kucuk yasta yazar olmayi kafaya koymus

Sovyetler

bu kimlikle

130'u askin Ktrgiz ataya amt bir mezar yaptmlmasmda

babasmm

sadece eserleriyle

su veya

arzeder.

Gazeteci Cyuda
smirlan

Gorki

icindeki kabiliyetli

Edebiyat

Enstitiisii

genclerin

Aytmatov'un

de musbet tesir icra etmistir. Bu inkar edilemez.

yillan
Cemile

arasmda

bu Enstitude

ile ortaya

koydu.

yazarligim

Bu hikaye

ilerleten

o kadar

Aytmatov,

begenildi

bu

ki, unu

Avrupa'ya tasti, Fransiz rnunekkid Aragon onu en buyuk ask hikayesi olarak alkisladi.
Cemile, kocasim yitirmis bir kadm ve kaymbiraderi
bir kahraman

Seyit de Cemile'ye

ne var?

askm ardmda derin bir aynhk ve derin

var

Onceki hikayesinder Yuzyuze) devlet otoritesi ile aile hayati arasmdaki
hesaplasmamn

anlatilan

hayran ve fakat Danyar ile Cemile arasmda

Buyuk bir ask hikayesi ile baslayan yazarligmda
bir hesaplasma

Seyit'in gozunden

ilk adimlan

olarak isaret edilmelidir

Sonra Evlada

Gulsan

celiski bu
ve Toprak

Ana,
Bunlar da roman sayilabilecek
Gulsan zincire

vurulmus

uzun hikayeler,

ve ozgurlugu

remze-den

bir at, "Kopar

Gulsan" dedirtir bize. Toprak Ana ekmek ve i~ icin olumsuzluk
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zincirlerini

bicer. Eger sosyalist bir

edebiyat varsa; bunun siirdeki ornegi Akif'in Hasta sun, Aytmatov'un

ise Toprak

Ana'sidir.
Sosyalizmin temsilcisi oldugunu zanneden komiinist Devlet, Toprak Ana'daki
sosyalist soyleme bigane kalmaz. Ne ki, yazann derin hesaplasrnasmdaki

suuru fark

edememistir,
1963 yihna geldigimizde artik Aytmatov "Steplerden ve Daglardan Hikayeler"
adh kitabiyla Lenin Edebiyat Odulune layik gorulecektir,

1968 'de Sovyet Dev let

Edebiyat Odiilii de kazanan Aytmatov'un artik romancihgmda yeni donemlerin kapisi
aralanacaktir. Bu donemlerden ilki 1970-1980 arasi donemdir, ikincisi 1980-1990 arasi
don em, uciinciisii de 1990' dan giiniimiize kadar olan don em ...

Estetize Edilen intikam
1970'lere kadar Gorki Enstitusunde yetisen ama Seker koyunden kopmayan
Kirgiz kulturunu damarlannda hisseden Aytmatov, rejimle bansik eserler vermesine;
ama gercekten sosyalizme, emege, ise, topraga, uretime inaner ve saygisi olmasi
nedeniyle Sovyetler Birligi'nin cetin meselelerini kolay bir iislupla ve icsellestirerek,
benimseyerek, yasayarak : aktarmasma ragrnen, derinden derine devlet; aile, yuvadan
kopmus-kopanlnns

ata, uretim- ; deki zorluklar, emek, coban, durustluk, ask, :, Issik

Goldeki gemi, gernide uzaklasan baba, boynuzlu Maral Ana vs mazmunlanyla

oz in-

tikamuu estetik bir kurguyla buyutur. Henuz babasim katleden sistemin bu buyuyen
gelisen estetik intikam hissinden haberi yoktur
1980'ler artik 1970'lerden daha rahat kalem oynatilan donemdir ve "mankurt"
kavranum Turk ve Dunya edebiyatlanna kazandiran "Gun Uzar Yuzyil Olur/Gun Olur
Asra Bedel)" yaymlamr. Aslmda Manas'ta bile gecen bu kavramdan bugiine kadar
habersizizdir, Aytmatov'un bu kavrami siyaset biliminde de sikhkla islenmeye baslar.
Artik ne zaman "mankurt" olabilecegimizi biliyoruzdur Y oksa hala mi bilmiyoruz?
/~ 1990'larda artik teshis yamnda bir de tedavi yonterni ortaya cikar. Tedavi tarihte
ne ise odur aslmda

Destanlar,

tarihimiz,

karakterlerimiz,

ruhaniyatimiz,

medeniyetimiz devsirilir, ibda edilir.
Cengiz Hana Kusen Bulut bu yillarda yaymlamr, 1990'da yaymlanan bir baska
eser "Beyaz Yagmur ve Yildmm Sesli Manasci'tdir Hanlar, ne zaman halkina sirtiru
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doner o zaman bulut da ona kuser. Artik bir siyaset felsefecisidir
yanmda arkadasi Muhtar SahanovrKazak

de Aytmatov,

sairi) ile birlikte BM nezdinde

Eserleri

de girisimlerde

bulunur,
1978'de

Sosyalist

lsci Kahramam ilan edilen, 1983'de ikinci kez Sovyet Devlet

Odiiliinii hak eden Aytmatov,
Avrupa'da da meshur

biitiin Sovyet cografyasmda

bir romancidir,

degil Tiirkiye'de ve

Kirgizistan'in bagimsizhgi

sonrasmda

da

biiyiikelci olarak hizmetlerde bulunmus; Kirgizlann sesini dunyaya duyurmustur Fakat
o hep evrensel bir yazardir Kozmopolit degil evrensel bir yazar. Evrensele milli olmadan gidilemeyecegini bilen bir yazar,,
Sahanov'Ia birlikte tiranlara karsi mucadele bayragim acmasi da ilginctir. Zaten
iki eski dost ortak kitap da yazmislardir

Ortak dil ve edebiyat hedefi
Cocuklugumun

iki yabanci Turk'unu okuyup anlamak ve Turkiye disindaki

Tiirklerin meselesine olan ilgimi edebiyat ve onun konulan, mazmunlan acismdan da
biiyiitmenin gerekliligi uzerine kafa yormak, simdi Aytmatov'suz devam edecek.
iki Cengiz'i de daha cocukluk yillanmizdabize kazandiran Varhk Yaymlan'm
sukranla anmahyiz
Anadolu'muz dismda yasanan olaylar, dramlar, konular, , bize yabanci gibiler
basta , ama biz de bize yabanci degil miydik? Bize ait konular bizim bildiklerimizden
mi ibaretti? Hi9. esaret altma girmemis, devletini hie kaybetrnemis Anadolu dismda
devleti olmayan Turklerin hikayeleri, dramlan, meseleleri daha baskaydi da bizim
bundan nasil haberimiz olamazdi? Biri surgun hayat, digeri dagilmis aile ve giden
babalar,, Baba, ya 2 Dunya Savasma katilmis ve kendi milleti ile alakah olmayan
cephelerde

savasnus

ve bizim anladiginuz

bir vatan degil bir Sovyet vatamm

savunmakta; soma da kim bilir hangi Gulak'ta unutulmaya birakihr, Hangi mesele icin
baba, kahraman baba, 2, Dunya Saviasi gazisi baba bir anda ortadan kaybolmustur?
Kmm'dan surulenler nicin surulmustur? Devlet memuru bir baba nicin ailesinden
kopanlmis, oldurulmustur? Nedir o mesele?

Iste o meselenin vurdugu cocuklar dramlanm yazarken 90k daha derin
masmunlara signimak zorundaydilar,
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A vrasya Y azarlar Birligi her iki Cengiz Ata ile temasa gecti ve ikisini de
biinyesinde topladi, Elazig'da adma bir park acilan Aytmatov, Turk Dunyasinm ve
Edebiyatmm birligi .icin ugrasmayi bundan sonraki yasantisi icin temel gaye edinmisti.
Alfabe birliginin yanmda ortak bir dil ve edebiyat gelistirmek icin aslolamn eser vermek
gerektigi fikri simdi butun Turk cografyasinda paylasilan bir fikirdir. Simdi A YB bu
amacla Turk edebiyatlan arasmda aktarmalar yapmakta ve ortak edebiyat gelistirme icin
yansmalar duzenlemekte; ortak bir edebiyat dergisi (Kardes Kalemler) cikarmaktadir.
Bu topragm sesi olabilmek, topragm sesine kulak vermek tanm ve edebiyat
arasmdaki unsiyeti daha da estetize etmek icin turkulerimizi,
I

destanlanmizi,

butun

ruhaniyetimizi ve medeniyetimizi yeniden idrak etmek, diriltmek icin ugras veren uc
sahada da meslekdasim olan aziz ustad Cengiz Aytmatov'u rahmet ve minnetle amyor;
80,ya~mi kutluyorum
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Elaz1g'1,
"Tiirk Halkmm Manevi Az1g1 Gormek!"
BEDRETTiN KELE~TiMUR
3-5 Temmuz

2007 Tarihlerinde,

Ela.zig Cengiz

Aytmatov'un

hatiralanm

yadediyor 24-2 7 Ekim 2007 Tarihleri gozlerimin onunde bir daha canlandi, Turk
Dunyasmm

kulturel birligini sikca gundeme getiren asnn Korkut Atasi'ru,

Bilge

Kisisini, yildmm sesli MANAS<;ISINI Elazig'da agirlamak suphesiz ki, tarihin en guzel
tecellilerinden

birisi oluyordu Turk Dunyasi Hizmet Odulu bir bakima Elazig'in,

NOBEL'iNHAKSIZLIGINA MEYDAN OKUMADIR!
-,

Cengiz Aytmatov gibi bir guzide sahsiyeti hayatmm en son deminde nasil ki,
agirlamak serefi Elazig'a nasip oluyorsa, onu ilk defa hatiralanyla birlikte anmakta bu
sehre nasip olacakti. Rahmet Mekan Cengiz Aytmatov Ela.zig icin ne diyorlardi;
"Elazig'da Turk Halklannm manevi azigim goruyorum" Lutfen, Ey Sehir kendi ismini
binlerce defa telaffuz et! Gazi'nin bilerek ve arzulayarak verdigi isim, Turk Dunyasmm
manevi nhtimma demir atiyordu
Tarih sana konuk olacakti, ·Turk Dunyasi birbirlerine bu sehrin ikliminde 'sira
daglar gibi' yaslanacakti! 1992 yilmdan bugunlere kadar tekerlekler oyle edeple donmus
ki, bir buyuk cografyayi kiyama kaldiracak tarihi bulusmalar

Elazig'da milli bir

· tefekkur ikliminde ceriyan edecekti! Agladim, doyasiya agladim; Ela.zig Belediyesinin
onunden baslayan o tarihi yuruyusler Daglann birbirlerine omuz verisi gibi birbirine
kilitlenen o sevda seli! Bu bir Anayurt Uyanmasiydil Bozkurt ulumasiydi!
Cengiz Aytmatov'un Elazig konusmalanrun her birinde, Veda' terennumu vardi!
Ozellikle de genclere, evlatlanmiza, sikca tekrarlanan vasiyetleri' vardi. Bizlere, 90k
samimi ve icten nasihatlan vardi. Bir omru iki gune sigdiracak buyuklukte dersleri vardi
Cengiz Aytmatov ismiyle birlikte, Kirgiz hafizalara gelir, 9 yasinda babasi
Torekul Aytmatov'u
saklamislardir!

kaybetmistir

Ruslar, 1990Ti yillara kadar bu vahsi cinayeti

Bir omur, babasim bekleyen bir yurekte elbette asklarm en buyugu

olacak, hasretin kavurucu atesi bunyesini surekli kavuracakti, "i9i disina hakim/ Dist
icine esir" bir ruhta, kalemin ifadesi bir saganak haline donecektir!
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Rusya, sistem olarak bir kapah kutudur! 0 sistemin butun firtinalanna ragmen
eserleri 154 dile cevrilen bir kabraman, 'cihana ayna tutuyordu' Tiirk'un en asil direnisi,
kalemin verdigi ilahi ritminden ahyordu, Aytmatov'un butun eserlerinde, Kirgiz vardir.
Tabiatiyla da, MANAS vardir! Ecdadm, hatiralan vardir.. Surekli konusur, bir cografya
onun eserlerinde dillenir, asra ve zamana bilenir!
Turk Dunyasi Hizmet Odulleri; 2003 yilmda baslayan 90k ciddi, disiplinli ve
sistemli bir yolculugun kendisi olmustur, 2003 yihnda Denktas' a verilen Hizmet Odiilii,
2004 yilmda Mehmet Emin Aga'ya
Nazarbayev'e

ve Ibrahim

Serife, 2005 yilmda Nursultan

ve 2006 yihnda ise odul Cengiz Aytmatov'a

veriliyordu Bu odiiliin

gerekceli kararmda $U ifadeler yer ahyordu; "Cengiz Aytmatov, tum zaman, mekan ve
siyasi simrlamalan asarak Turk Dunyasi 'nm ortak bir tarih ve kimlik bilinci etrafmdan
birlesmesini
Dunyamn

ve bu bilinc duzeyi ile gelecege yonelmesini
154 diline cevrilen Kirgizistanli

Diinyasi'run
yaratarak,

kiilturel birligini savunurken:
dogayi

mankurtlastirma'',
sorunlarma,
dikkatini

cevre felaketlerine
"kendisi

olma"

cekmeyi

basaran

yazar Cengiz Aytmatov,

karsi korumayi

Cengiz

Eserleri

ozelde Turk

genelde de ortak bir dunyahhk
da hedefler

ve " cevre felaketleri"

sanat dunyasi icerisinde

amaclamisnr

bilinci

Otelilestirme/

gibi 9igim1zm temel

cozumler arayan ve bu sorunlara dunyanm
Aytmatov,

Dunya'nm

yasayan

en

buyuk

yazarlanndan biri olarak da kabul edilmektedir Kurulumuz Turk Dunyasi'rn uyandirma,
aydmlatma, ortak bir dil ve edebiyat ikliminde bulusturma gayretleri ve genel anlamda
Turk Edebiyatiru uluslararasi duzeyde basanyla temsil etmesi nedeniyle 2006 yih Turk
Dunyasi Hizmet Odulunun Kirgizistanh yazar Cengiz Aytmatov'a verilmesini oybirligi
ile kararlasttmustirKamuoyunun

bilgilerine arz olunur,"

Elazigda tarihi bir agirlama yapihyordu, Cengiz Aytmatov icini Artik, Ela.zig
Belediye Baskaru Suleyman Selmanoglu'nun Elazig': Turk Dunyasmm maseri vicdam
olarak dusunmesi ve sehirde bircok sokak, cadde ve park adma Turk Dunyasimn onemli
sahsiyetlerinin

isimlerinin verilmesi gercekten gurur verici bir yaklasimdir,

Valisi Muamrner Musmal'rn, Cengiz Aytmatov'a,
hitap etmesi ve Belediye Baskanmuzin

'Elazig'm fahri hemserisi'

olarak

sehrin onemli semtindeki bir parka Cengiz

Aytmatov ismini vermesi tarihe serh dusulen onemli katkilardir. F.
Aytmatov'a,

Ela.zig

-0.

Rektorlugunun

'Fahri Doktora' elbisesini giydirmesi sadece Elazig'm degil, bu cograf-
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yamn butun bu gelismeleri amnda yaymlayarak butun dunyaya servis yaptigi 90k
onemli sehrin kazammlandir,
Aytmatov Ogretmenevinin onundeki konusmalannda;

"Bugiine kadar pek 90k

toren, kutlama, bayram gordum, Arna hicbirisi Elazig'daki kadar icten degildi. Burasmi
Turk halkmm manevi azrg: olarak goruyorum Su anda mutlulugun zirvesini yakaladim
Rabbim bana omur verirse her yil Elazig'a gelmeyi dusunuyorum" Ela.zig, sen seversen
boyle hep icten seversin. Ne kadar buyuk bir kadirsinas dostsun! Dostluk elbette,
ilanihaye devam eder. Ebedidir
Cengiz Aytmatov'un

genclere 90k guzel telkinleri vardir, dunyanm en usta

kaleminin; "i$te karsirmzda kucuk cocuklar duruyor. Gencler, gelecek sizin! Ben
inamyorum ki gelecegin buyukleri sizlerin arasmdan cikacaktir. Aramzdan 90k buyuk
bilim adamlan cikacak, insallah uzaya sizler hakim olacaksimz
saydiklanm

Elazig'dan

inamyorum ki bu

cikacaktir, Elazrg adi oylesine konulmus

bir ad degildir.

Burasmi Turk halklanmn manevi azrgr olan bir yer olarak dusunuyorum Bunu firsat
bilip 90k uzun konusmak isterdim, Sizlere soyleyecek sozlerim, soyleyecek dileklerim
var Cok daha once de soyledim burada da tekrar edeyim; bugiin buraya gelmekle ben
..

.

krvancm, ovuncun zirvesine ulastim, mutlulugun zirvesini yakaladim, Benim adima
duzenlediginiz Hazar Siir Aksamlan ve bugunku yuruyus ile buyuk krvanc duydum
bundan dolayi hepinize saygilar duyuyorum,"
Aytmatov, genclere bilgi cagmi, uzay cagmi en buyuk hedef gosterirken, Hazar
Siir Aksamlannm

onemine isaret ediyorlardi; "Hazar Siir Aksamlan

sonsuza kadar

sursun, Sizinle aym yuregi aym duygulan paylasiyorum, Bu toplantida aldigim manevi
hazzi bir manevi mulk olarak kendime bir kazanc olarak kabul edip buradan oyle
aynlacagim Bu guzel organizasyondan dolayi hepinizi alkishyorum. Burada toplanmis
olan cocuklara ve genclere seslenmek istiyorum. Gencler; dunyanm gelecegi sizlerin
/

omuzlanmzda

yukselecektir. Bunu iyi dusunun iyi anlaym ve bunu hicbir zaman

akhmzdan cikarmaym. Bugunu ve bu saati omrum boyunca unutmayacagim, Bugunku
yasadigim seyler Turk halklan arasmda kardesligi yakmligi pekistirmek icin yapilan
cahsmalara guzel bir ornektir, Yeniden hepinizi alkishyorum,"
Belki de, Aytmatov'u hayatmda en fazla memnun kilan husus, adma acilan park
oluyordu. 0 artik, ismiyle ve bilumum guzellikleriyle bir Elaztghydi! Elazig ismini her

143

gittigi iklimde terenniim edecekti, ~laz1g'a gelecekti. Kendi parkmda,

sohbetlere

katilacakti. Bugiin buradaki sohbetimizde ve ozelliklede bu miibarek gecede ruhaniyeti
aramizda

dolasiyor. Bu parkta yaptiklan

bulunmami

konusmalannda;

kaderimin bana nimeti olarak dusunuyorum

"Ben bugun Elazigda
ve bunun icin Allah'rma

sukrediyorum. Barta boyle bir imkani sundugunuz icin sizlere de cok tesekkur ediyorum
Adima burada bir park acilmasindan dolayi bana bu imkam saglayan ve bu lutufta
bulunanlann cumlesinden memnun oldugumu, razi oldugumu ozellikle Allah'tan razi
oldugumu daha soma da sizlerin cumlesinden razi oldugumu burada acik acik bildirmek
istiyorum Bundan soma parkm durumu hakkmda sizinle devamh iletisim icerisinde
olacagimi parkm durumu hakkmda sizleri arayacagimi bilmenizi isterim. Gtlnumiiziin
mimari tarziyla yapilrms, bu guzel binalann ortasmda bir ada gibi boyle bir guzelligin
olusturulmasindan dolayi duydugum memnuniyetimi gittigim her yerde, kendi ulkernde
herkese

anlatacagim,

Destam'ndan

sik sik dile getirecegim.

Parkm

acihsi vesilesiyle

Manas

bir bolumu Manascmuzm agzmdan duymus ve dinlemis oldunuz Eger

imkan verilmis olsaydi bes saat durmaksizin Manas': sizlere okuyacakti, ancak verilen
imkan

neticesinde

· kahramanhklanrmzi

5

dakika

sesiyle

okuyabildi.

yuregiyle

Manascimizm

dile getirdigi

tarihe

inancmdayim.

kazmmis

olan

Manascmuzm

Manas' a baslamadan once soylemis oldugu bir atasozu vardi, Orada "Cirpi cinar olsun,
kucuk kus buyuk kartal olsun"

diye ifadede bulundu.

Ben onu parkmnz

icin

degistireyim.. Parkinuz da kucuk bir cirpidan cinara; kustan kartala buyume, gelisme
gostersin. Bu dilegimi burada arz etmek istiyorum. Bu guzel parki admu vererek
duzenleyen bana buyuk deger veren, bu parki acan Elazig Belediye Baskani Suleyrnan
Selmanoglu'na ve bu organizasyona buyuk onem veren Valimiz Muammer Musmal'a
minnet duygulanmi

sunuyorum.Bu park iyiliklerin, guzelliklerin mekani olsun. Bu

parkta dostluk adma guzel toplantilar olsun Bu guzel duygularla parkmuzda bir araya
gelmek hepimize nasip olsun,,"
'\

Bugun guzel ve kutlu bir gecede bir aradayiz Cengiz Aytmatov'un hatiralanrn
birlikte yad etmek icin bir aradayiz, Aytmatov'un bugiin burada, kendi ismi ile ilanihaye
amlacak bu guzel parkta bir vasiyeti yerine getirmenin

de-mutlulugu

oldugumu soylemek isterim Bu park, yakm bir gelecekte, Elazrg'm

icerisinde

edebi muhiti

olacaktir Aytmatov gibi zirve isimlerin yetismesine de vesile olacaktir. Bullin giizel
dileklerin ve temennilerin tecelli ettigini de soylemek isterim.
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Arasau' daki Matern

MOLDO iSAOGLU ZARILBEK
AKTARAN: CANGILMIRZABAPAYEVA
Sabahleyin soguk bir haber aldik Sair Ana-tay, butun gece agir zahrnet cekmis
gibi, Kazakov'a telefon acip <;::1ke10'nin vefat ettigini soyledi Bu beklenmedik haberle
yuregimiz burkuldu. Aksakal Sooronbay Cusuyev, dinlenme odasmdan

ciktrgmda,

bizim boynu biikuk halimizi gordu; haberi ogrenince, rengi atarak sofaya coktu, sessizce
basmi salladi, "Gece yansi olmus, rahatsiz etmiyoruz," dedi Anatay, Soke

11,

yuregi

sizlayan bir edayla "Dahiler de boyle gidebiliyormus, demek! Cengiz'le biz kardes gibi
olmustuk; aym kapismdan girip ciktigirruz bir apartmanda, li<; sene komsu kalmisuk.
Kendisinin de kitabmda yazdigi gibi yakm arkadas olmustuk" diye ilave etti,
Ne yazik! Dunya fani, ecel bliylik,,, icecegin suyun bittigine inanmak istemezsin
Genis ve derin anlayish, ileri goruslu buyuk insamn obur dunyaya sefere
cikmasi, "Arasan Yazarlar Evindeki bir grup yazann matemi, igbiran oldu. Aym gun
ogleden soma, Cengiz'in naasi Alman topraklanndan henuz Kirgizistan'a getirilmemis
olmasina

ragmen,

Sooronbay

Cusuyev'in (Kirgiz Halk -Kahramani;

Halk

Sairi)

teklifiyle, bir araya gelip onu anmak icin, tarihci Bayas Tural'la bir masa hazirladik,
Gecen sene yilbasi arifesinde Kirgiz Cumhuriyeti Milli Y azarlar Birligi 'nde Cengiz
agabeyimiz

basta olmak uzere Suyunbay Eraliyev,

Sooronbay

Cusuyev,

Tologon

Kasimbekov, Rustam Rahmanberdiyev ve aksakal yazanmiz Caparkul Toktonaliyev ile
toplanrmstik. Onlar baskosede oturup hurmet gormus, bize hayirh dualar etmislerdi, "O
toplantmm son olacagim kim bilebilirdi?"

dedi Sooronbay. "Ah, Cengiz, heybetli

ciissesi ve her zamanki saygmligiyla, biz meslektaslanyla
Yazarlar

Birligi · Baskam

Omor

Sultanov'u

ilgilenip oturuyordu. Milli

Rusya'da aldrgi Lomonosov

dolayisiyla kutluyor, sevincten "'ni~anm kurdelesini elleriyle duzeltiyordu.

nisam

Meslektas

- _ ogrencisine karsi bu davramsi, usta yazar Cengiz Aytmatov icin mutevazihk ve insan
ruhu bilgeliginin gostergesi degil mi?

10
ll

Cike: Cengiz isminin kisaltilrms sekli
Soke: Sooronbay isminin kisaltrlmis sekli
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10 Haziran 2008 Nurnberg gecesi, artik tarihte siyah bir noktadir, 14 Haziran'da
merhumu

son yolculuga ugurlarken, hayatimda ilk defa, toplanmis olan bu kadar

kalabahk bir halkm yuzunu tek bir ifadenin -kaygi ve huzun- kapladigiru gordum. Otuz
bin kisi civarmda; aglayan, sizlayan, acr ceken insanlardan olusan bir kitle Ata Beyit'e
kadar yol boyunca dizilip eslik ederek son yolculuga ugurluyorlardi,

\

146

Oyy, Kirgiz'm Bilge Oglu

SUYUNBAYERALiYEV AKTARAN: CANGILMIRZABAPAYEVA
Bugun kutlu Kirgiz yurdunun en matemli, en aci gunu.; Manas'tan
kahraman olarak gorulen bilge oglu Cengiz'inden

sonra

aynldi, Tugumuz inmis durumda.

Onu dunyaya, bizim topraklann anahk hasiyeti vermisti, Onu Kirgiz halki, kendisinin
yi.izlerce asirhk dehasmdan yaratip eriterek kendi kanma kanstimus gibiydi. Onun
heybetli gorunusu de Tiyensan'm kayalanndan yontulmus gibiydi. 0, kar kasirgasi gibi
kanathydi. Kader, tabiat ona yildmm atesinden yaratilrrus gibi keskin ve guclu bir
kalem bagisladi, Onunla, dunyayi fethetti. Cemiyetin ve ferdin hayatmdaki ozellikleri o,
herkesten

once

gordu.

0,

aklmm

berrakhgindan

cikan

keskin

felsefi-siyasi

dusunceleriyle butun yeryuzunde tarundi, Bir kere soylendiginde bile akillarda kalacak
asil sozun kudreti, ondaydi. Onun yazarhk fetihleri, Kirgiz topragma gurur ve sohret
getirdi. Biz Kirgizlar, ona ne kadar deger verebildik; bu, ayn bir mevzudur. Bunu
gelecek nesillerin degerlendirmesine birakalim.
Evet, o, butun omrunu ve yaraticihk gucunu insanogluna adamis bir dahi idi. 0,
devrin, alemin biiyiik Aytmatov'u idi,. Onun kalbinin musikisini, zil sesi gibi kulaga hos ..
gelen sesini, di.inyada her halk duydu; asil umidin, zevk dolu yetenegin tukenmez pman
gibi dinledi. Onun ruh zenginligi, yeryi.izi.indeki en uzun sular gibi devlet simrlanm,
cesitli halklan, kitalan gezip, gunesin sicakhgi altmda yagmur bekleyen topraklann
susuzlugunu gidermek icin hizmet etti.
Gokyuzundeki

gunesin I$1g1 yeryi.izi.ini.i nasil isittiysa, onun camyla birlikte

buyuk istidadmdan yaratilan asil dunyasi da insanlann yureklerini oyle isitti.. Onun
hayati ve yaraticihgi, yuceligi ona aratmadan, yucelik onu buldu. Onun kaleminin gucu,
solmaz ebedi pman, hayata ve insanliga olan derin sevgi-sindeydi.
Onun cevresine sicakhk ve 1$Ik sacan bedeni, onu veren kutsal topraga geri
dondu, Onun soludugu hava, onun ictigi sular adma, onun ozellikle cikip tepelerinden.
etrafi seyrettigi daglar adma, onun aldigi bir steak nefes gibi uzaktaki gokyuzunde
parlayan bir yildiz daha -Kirgiz yildizi- ebediyen parlayacak. Bugiinden itibaren Cengiz,
ebediyete sefere 91kt1. Cunku onun parlak yeteneginden yaratilan paha bicilmez mirasi,
sadece bugi.in icin degil, gelecek nesiller icin de ebedi bir hediyedir.,
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Butun dunyarun sevgili yazan

Cengiz'e

'Elveda!'

demeye

dili varmayan

binlerce insarnn su anda ici burkulmaktadir Toprak ana bile sersemlesmis gibi.
Arna ne care, vedalasmaya mecburuz. Elveda, kardesim, nur icinde yat!
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Biz, Sizi Manas Alemine Caresizce Y olladik
ABDILDACAN AKMATALiYEV

AKTARAN: CANGILMIRZA

BAPAYEVA
Cengiz Aytmatov, asnn, insanhk hayatmm manevi gururu, halkirmzm buyuk
sembolu, manevi dayanagi olarak di.inyada tanmarak; Kirgiz'm
dunyarun her kosesine duyurdu, 'Kirgiz' ve 'Cengiz'

sanh adim, zatnu

adlan adeta butunlesti: Kirgiz

denince, Cengiz; Cengiz denince, Kirgiz gelir akillara.
Cengiz Aytmatov, Kirgiz halkmm baba mirasi, anne nasihati gibi muhafaza
ederek, nesilden nesle aktardigi Manas ve destanmm manevi mayasmi, XX. yuzyila
uygun bicimde tasiyarak dunya sanatmm yuksek seviyesine ulastirdi.
Cengiz Aytmatov, derin anlamlarla yiiklii eserlerinde, Kirgiz halkmm dunya
algilayisim,

gelenek

ve gorenekleriyle

kulturunu,

felsefesini,

gi.izellik anlayismi

yansitarak essiz bir dunya yaratti ve edebiyat di.inyasma kazandirdi
Cengiz Aytmatov'un

yaraticihgi

sadece edebiyatm degil, genel olarak milli

sanatirmzin baska ti.irlerinin de yuksek seviyeye ulasmasinda etkisini gosterdi. Onun
eserlerinin temelinde mi.izikte kucuk sarkidan baslayip senfoni ve bale eserleri yazildi
Resim sanatmda onlarca, yi.izlerce eser yaratildi, tiyatro oyunlan,

sinema filmleri

uyarlandi.
Genclerimizin di.inyaya ahlaki bakis acisinm sekillenmesinde de buyuk yazar ve
cagdas

dusunurun

kanatlandiran

eserlerinin,

makalelerinin,

sohbetlerinin

didaktik

manasi buyuktur,
- XX. yuzyilm
Sayakbay

Karalayev

Homer'i
bu

olarak adlandmlan

di.inyadan

goctugunde,

Son Mogikan,
mezanmn

buyuk manasci

basucunda

Cengiz

agabeyimiz, "Belki su anda, kendi anlattigm yuce Manas, 40 eriyle birlikte seni izliyor '
demisti, Bugun, XX, yuzyilm ikinci Mogikam, dunya degistirdi ve sevdigi yazanm
ugurlamak icin on binlerce halk toplamp geldi. Ve o buyiik Manasci'nm "Gok agladi,
yer agladi; almak istemeyip mezar agladi,' dedigi gibi, Kirgiz'm ebedi rehberi Manas
babamiz onderliginde Kirgiz'm yuce ruhlan da Sizi Ala Dag topraklarmdan, ak kalpak
halkiruzdan ayirmaya kiyamiyorlar.,
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Ne care, yaradilisin buyuk nizamma bas egmemek elde degil. Biz, sizi Manas'm
alemine, caresiz, ugurladik,
Aytmatov'un ikinci omru, ruh omru, ebedi omru basladi.
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Ala Dag'daki Matemli Giin
A. SARMANBETOV AKTARAN: CANGILMIRZA BAPAYEVA
Oyy, yalan dunyal

Fani oldugun,

gercek miydi?

Samimi eserleri,

derin

fikirleriyle, sadece 90k eski zamanlardan beri varligim surduren Kirgiz halkim degil,
tum dunyayi, dag tepesindeki Tibetlilerden A vustralya'run uzak adalanndaki kabilelere
kadar herkesi sasirtan, hayranhk uyandiran; kendi kalbini kopanp kalbinden gelen isikla
soydaslanna yol gosteren Danko gibi insanlann is; dunyalanna 1~1k sacan Cengiz'i de
goturdun! Evet, sadece aldm gittin, lakin onu yenemezsin! 0, arkasmda biraktigi Ala
Daglan gibi yuce eserleriyle baki oldu. Onun icin olculmez derin, henuz cozemedigi
Dunya kaldi; kendisi ise gitti ...
Kirgiz ulkesi icin en aci gunlerden biri olan 14 Haziran'da, Hiikiimet Evi'nde tan
aganrken,

altm ttindtiklti12 al bayrak yiikseltilmedi, sehir siikunet icinde.. Ala Too

meydanmda da bayraklar dalgalanmadi, Cengiz Aytmatov'un ruhuna saygi durusunda
egildiler. Usta, gitti dunyadan! Dag goctul
Halk, "Alp Atayla vedalasmak icin tan agarmadan Kirgiz Filarmoni Binasmm
onunde toplandi, yiizlerinde acr ve huzun ifadeleriyle bekleyis icindeler, "Igne atsan
yere dusmez" bir kalabahk olusmus; bekleyen insan kitlesi, canh bir deniz gibi, Geneyasli, kadm-erkek, koylu-sehirli, yakmdan-uzaktan gelenler
Herkes,

Bilge'ye

taziyesini

bildirmek,

son kez onun

suretini

yiireklere

-,.

muhurlemek, vedalasmak icin burada. Havada ise kopuz agituun huzunlu cmlamasi, .,
Merhametsiz, kor ecel!
Beyaz mermer salonda, beyaz-kirrruzi gullerle sanli tabut,,. Icinde bir dunya
yatiyor! Ve ne yazik ki su anda o, askla, binlerce zahmete katlanarak,

emegini

esirgemeden

sefkatle

ugrunda

selamlasamiyor,
duymuyor,

cahstigi

halkmm

arasma

giremiyor;

herkesle

salim dusuncelerini .paylasamiyor, konusanuyor; etrafmdaki feryadi

matemi hissetmiyor,

dermansiz

yatiyor. Nasil? Nasil olur da biiyiik

Cengiz'imiz ebediyen yok?

12

Ti.indi.ik: Kece cadmn tepesi.ndeki kasnak Kirgiz inanclanna gore cadmn icine
ti.indi.ik aym zamanda kutun girdigi yerdir
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1~1gm

girmesi.ni saglayan

Cumhurbaskam basta olmak uzere, yafan uzak demeden cenaze torenine gelen
fikir arkadaslan, meclis uyeleri, devlet ve is adamlan, meslektaslan, ogrencileri, buyuk
kayiplanru henuz kavrayamayan ama duygulu ve vakur bir tavir · icindeki gelecegin
emanetcileri,

kiiciik

cocuklar.i,

Alp

Atam'm

yanmdan

gecerek

veda

yolunda

Cengiz'lerinden aynhyorlar. Artik bu di.inyada Alp Atasi'yla hie gorusemeyecekler,
Yaklasik bir ay once, tenkitci, merhum Kenes-bek

Asanaliyev'in

Yazarlar

Birligi'ndeki 80. yildonumu toplantisinda "Belgesel cekimi icin Atabeyit'e gidiyorum,
arkadasirm anma faaliyeti yaptigmizi duyunca ugradim. Yazarlar Birligi olarak iyi isler
gerceklestiriyorsunuz."

diye konusmus, merhum arkadasina taziye bildirmisti. Ondan

soma, Birlik'e gelmek bir daha nasip olmadi kendisine,,,
Rengarenk

ciceklere

dusuncelerini okuyabiliyordum:

sanlnus

tabutun

yanmdan

•

gecenlerin

bazilarmm

"Ben, Cengiz'i anlayabildim mi, degerini bilebildim

mi? Onun yuceligini, asaletini kavrayabildim mi? Malm-mulkun pesinde; acgozluluk ve
kiskanchgm

pencesine duserek, onun iyiligini gormek istememis ve kusur arayip

kendisine gereken saygiyi gostermeden, bazen hakaret bile etmis miydim? Simdi nasil
temizlerim bu ayibimi, nedamet duygusu veren gunahimi? Affet, affet beni yuce zat!"
Evet, Bilge'nin akil hazinesi gibi sozlerini anlamak icin, daha 90k "Asra Bedel giinler"
gecirmek Iazim! Bazilan ise Cengiz'in yanmda gecirdikleri parlak zamanlanm, onunla
konusmalanm, fikirlerini, dualanm anarak merhumun yoklugunu hissediyorlar gibi,
Tibetli, Hintli, Maya,,, alimlerinin iddia ettikleri gibi, oldukten soma insan
ruhunun yeryuzunde dolasmasi bir gercekse, sakm XX., yiizyilm Manas'r,

Cengiz

olmasm? Cunku onlarm bilgeligi, yuceligi, vatanseverligi, guclu bir devlet yonundeki
dusunceleri aymdir.
Ulu Ulunun ululugu onu kaybettikten soma anlasihr, Aytmatov'u son seferine
ugurlarken, hukumet ile muhalefet, uzak ile yakm, dini-dili farkh olanlar, gencleryashlar, hepsi tek bir vucut gibi omuz omuza ugurladilar onu Bilgenin "Fani diinyada
alcalmadan, kutsal halkimz icin hepiniz birlesin, Y arm, siz de benim gibi topraga
verilirsiniz; vatan ve halk ise ebediyen kalir," nasihati, bir isaret degil midir? Insan ve
araba seli, biiyiik istidadi Atabeyit'e

getirdiler, Alp Atanm son duragi., Yureklerde

yankilanan cenaze,,. Ruhun derinliklerinden cikan sozler.; Dimdik yukselen Ala Dag.;
Gokyiiziinde ucan kartal... Alcak diinya, Ah, yalan dun ya! Kendi vatanmda
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acr

represyonun
kendisinin
yukselen

kurbaru olan dusunurlerin
Atabeyit olarak adlandirdigi

cicek tepesinin

arasmda babasmm

da kemikleri

avuc kadar yerde, simdi kendisi topragm altmda,

altmda kahyordu.

Yalruz Hayir, o insanlann gonullerinde

yip gitti. Simdi onun ikinci, gercek omni basladi. Seferiniz huzurlu olsun!

ou« demek

bulundugunda,

olur mu, bir dusunun,

Arkasinda olmeyecek soz birakana'
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eri-

Aytmatov'u Diinyaya Tamtan "Ask" Hikayesi
SAiDA BURHANiDiNOV A
Eserleri
Aytmatov'un

15 7

dile tercume

edilen,

dunyaca

unlu

Kirgiz

yazan

Cengiz

"Cemile" adh hikayesi 1958 yilmda yazildi. Eser aym yil, Moskova'da

cikrnaya baslayan Sovyetlerin en onemli ve Rusya'nm en eski edebiyat dergilerinden
biri Noviy Mir (Yeni Dtinya) dergisinde yayimlamr.. Diger eserleri gibi bir kac dile
terciime edilen bu eser, bazen tarif etmeye bile zorlandigimiz ask konusunu, en yalm
haliyle anlatmasiyla okurlan tarafmdan 90k buyuk ilgi gorur.
Bu hikaye

yazann

tarugi oldugu olaylardan

hareketle

kaleme

almmistir,

Aytmatov, Cemile hikayesine ilhamim veren olayi soyle nakletmektedir:

"Savastan

once gem; yasta evlenen kadznlar, hemen hemen hie; bosanmazlardi. Bir kzz bir kere
evlendi mi, o ailede surekli kalzrdz Hatta kocasz oldugunde ve kadzn du! kaldigtnda,
herkes onun kocasznzn akrabalarznda

kalmasz icin gayret gosterirdi,

ozellikle de

cocuklari varsa. Aile hayatz, akrabalzk ve asiret prensiplerini her seyin uzerine ctkaran
bir gelenekti bu. Arna savas bunun tahrip edilmesinin baslangici oldu. Akraba c;evremizde boyle bir olay Cemile adlz hikdyenin yazzlmaszna sebep oldu, "13
Cemile

hikayesi

Rusya'da

yayimlandigmda,

biiyiik ilgi goriir, Aytmatov,

"Cemile ile Dan-yar mutlu oldular mz? diye binlerce mektup aldigim soyluyor Fakat bu
ilginin yanmda 90k agir tenkitlere de hedef olmustur. Yazar o siralarda ugradigi
tenkitleri soyle ifade eder:
Cemile yaytnlandiginda,

tarafzndan adzm kotuye

seckin bir Kzrgzz yazar

ctkarildi. Hem de bir parti kongresinde butun kamu oyuna .
. Onun bu tavrz, edebi eserlerin rolu ve onemi uzerine yapzlan en ilkel fikirleri
gosteriyordu.

Amaclan

parti ideolojisi

dikte

etmekti.

Bir kitap

halkzn ruhunu

egitmeliydi. Ornegin bir bosanmanin mutlaka parti teskildtinda gorusulmesi gerekliydi.
Temel olarak ailenin butunluguni: savunuyordu parti teskildti, "
Yazar, hikayesinin

kahramam

Cemile'nin

askerdeki kocasiru terk edip bir

baskasiyla beraber olmasmm sosyal ahlak, tore ve parti tarafmdan hos karsilanmadignu
ifade etmeye devam ederek ugradigi hakaretlerden sadece birini nakletmektedir,,
13

KOLCU Ali ihsan. Cagdas Turk Dunyasi Edebiyati Ankara, 2004 s 275
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Cemile'nin

davramsuu hazmedemeyen

kimi elestirmenler,

arkalarma

sozde

halkm gorusunu de alarak Aytmatov'a hucum etmekten geri durmamislardir.. Bunlardan
biri, bir koyliiniin "kirbacimla o yazan dovmek isterdim" sozunu. Yazarlar Birligi 'nde
yapilan bir toplantida orada bulunan Aytmatov'un yuzune bakarak ve pervasizca aym
sozu

tekrarladigim,

yazann

kaleminden

ogreniyoruz:

"Burada

halkm

sesmi

duyuyorsunuz" diye konusmasina devam etti bizim klasik yazanrmz, Y almz halktan
duyduklanmi bu kursuden aktanyorum,. Ve bu yazar simdi aramizda.. Maalesef kamci
simdi yammda degil, yoksa Cemile'den dolayi hakettigi dayagi ben burada kendisine
atardim.,
Beni hayal kirtkligtna

ugratan bu sacmaliklan

dinlerken,

oldukca

tuhaf

olmustum. Insanlar gozunu bana dikip kikir kikir guluyorlardi Bazzlarz beni durtuyor
veya tiksinerek tukuruyorlardi. Baska biri bagtrtyordu. "Dogru! Bunlarz ktrbaclamak
ldztm! Butun halkz bozan iste bunlar! Bu tam bir burjuva etkisi. Iste bu stntf dusmanligi
buradan geliyor.
Euna cevap vermeyip sanki eglendirici bir seymis gibi gulup gectim Arna
gercekte hie de hos bir Jey degildi "14
Eseri Fransizcaya tercume eden Fransiz sair Louis Aragon ise hikayeye yazdigi
onsozde hikaye icin "diinyanm en giizel ask hikayesi" ifadesini kullamr ve sunlan
ekler:

\
Ey Alfred de Musset, Kirgtz boylarzndaki bu agustos gecesini de, otuz yasinda

hayatznz ve giicunu hie kaybetmedigini soyleyebilen bu genci de kzskanmalzszn dostum!
iste simdi burada, Villon 'un, Hugo 'nun, Baudelaire 'nin, Paris 'inde, krallarzn ve
devrimlerin Paris 'inde, ressamlarzn yuzyillik Paris 'i olmakla ovunen her tasi ya bir
tarihi, ya bir efsaneyi hatzrlatan JU Paris 'te Werther, Berenice, Antoine ve Kleopatra,
Manon Les-caut, Education Sentimentale, Dominigue,

hepsi birdenbire goziimden

dusuverdi Cunku ben Cemile 'yi okudum Romeo Juliette, Paolo ve Francesca, Hernani
ve Dona Sol, artzk bunlarzn hicbiri gozumde degil, cunku ben ikinci cihan savasinin
ucunci; yili yazznda, 1943 yilinin o Agustos gecesinde Kurkureu vadisinde bir yerde
Zahire arabalarz ile giden Danyar ve Cemile ye, bunlarzn hikdyesini anlatan kuciik
Seyit 'e rastladzm,
14

KOLCU, Ali Ihsan Cagdas Turk Dunyasi Edebiyati Ankara. 2004, s 277-278
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Kimileri Cemile'nin

askma hayranhk duydular, kimileri de ailesini birakip

gittigi icin Cemile'yi kinadilar, Cemile'yi kmayanlar, demek ki kiiciik Seyit kadar onun
mutsuzlugunu

anlamamislar.

Seyit, yengesinin orda mutlu olmadigina

cunku uvey agabeyi Sadik'm Cemile'ye
agabeyi askerdeyken, mektuplanmn
gecistiriyordu,

inamyordu,

karsi ilgi duymadigmm farkmdaydi Hatta

sonunda aceleyle "esim Cemile 'ye selam" deyip

Buna karsi Seyit, agabeyine kizmakta ve kendisi de yengesine a~1k

olmasma ragmen, onun Danyar ile yasadigi askina saygi duymaktaydi
Siz, Cemile'yi okudunuz mu?

CEMiLE
Diinyanm En Giizel A~k Hikayesi! Louis Aragon
Cemile, ikinci dunya savasinm ucuncu yilmda, Kursk ile Oreldun meydanmda
savasm

siddetlendigi

donemlerde,

Talas'm

Kurkuroo

koyunde

yasanmis

bir ask

hikayesidir. Unlu Kirgiz yazan Cengiz Aytmatov, hikayeye adiru verdigi Cemile isimli
gene bir kadmm savasm zor ve yokluk yillannda, her seyden once, torenin yasaklanna
.

.

.

ragmen yasadigr askmi, kaymbiraderi Seyit'in dilinden anlatir,
Cemile, Batkayir koyundeki ytlkictntn ktzt. Bizim Sadik da yilkici idi Yayladaki
\
I

cobanlartn duyununde Kiz Kovalama oyununa kattlmts, Cemile 'ye yetisemedigi
namusundan

onu kacirdigini duymustum. Eltilerinin,

icin

"Dyle degil ikisi de severek

evlendiler" dediklerini de hatirltyorum. Ne olursa olsun onlar sadece io; dart ay birlikte
yasadilar, sonra da Sadik ahimi askere goturduler
Cemile guzel, canh, hareketli, buyuklerine saygih, ancak kimseden de sozunu
esirgemeyen bir kadmdir, bu karakterleriyle de kaymvalidesinin guvenini ve saygisrm
kazanrrustir. Koyun butun delikanhlan, ozellikle cepheden geri donenler ona hayrandir.
Savasm bu zor gunlerinde, koyun butun isleri cocuklara ve kadmlann uzerine kahr,
Bir

gun

islenmesinden

eve

sorumlu

geliyordum,

yaklasttgtmda

olan Orozmat 'in nedendir

annemle
tarttsmakta

koydeki

topraklarzn

oldugunu

gordum

Orozmat yengemin harmandan savas meydanzna gidecek bugdaylari arabayla istasyona
tasimasi icin annemi ikna etmeye caltsiyordu Annem yengemin bu kadar zor isleri
yapmaszna karsiydi "Birakin gelinimin elindeki oragina dokunmayzn, zaten yalntzligtn
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aczsznz cekiyor,
sonunda

iki ailenin

guclukleri

bas kaldtrtmtyor"

diye

inat ediyordu

Fakat

idareci Orozmat benim ve koyiimiize yeni gelen Danyar 'in yengeme yardzmcz

olmamzz sarttyla annemi bu ise ikna etti. Yanzmda yengem is yapzyorsa ne guzel olurdu
diyen cocukca bir dusunceyle o anyengemi yakzndan

tanzmak icin iyi bir firsat

yakaladigtma sevinmistim Fakat bu isin sonunun naszl sona ereceginden ne annemin ne
de benim haberim vardz
Koy halkmm yeni akraba diye seslenmeye

basladigi uzun boylu Danyar,

kucukken yetim kalrmstir Oldukca icine kapah, yarah oldugu icin cepheden ata yurduna
geri gonderilmis bir Kazak gencidir,
idareci Orozmat'm

dedigi gibi, artik Cemile, Danyar ve kaymbiraderi

Seyit

birlikte harmandan istasyona yuk tasimaya baslarlar, Sabahm erken saatlerinde at
arabasma bugday cuvallanm yukleyip, Agustos'un

steak gunesi altmda saatlerce yol

ahrlar. Birbirinden guzel renklere burunmus tabiatla kucak kucaga, genis tarlalann
cakilh yollanndan,

yaklasik yirmi kilometrelik

yolu asip asagidaki

Kara Dag'm

bogazindan gecerek istasyona gelirler. Donuste yeni yeni parlayan yildizlann isigmda
dusuncelere

dalmis bu Uy kisiye arabanm gicirnlan,

taslara carpan tekerleklerin

takirtilan, cagildayan dere ve zaman zaman soyledigi turkulerle Danyar'm yamk sesi
eslik ediyordu,
\
1

Savasm birlestirdigi bu Uy insamn erzak tasimalan sonbahara kadar devam etti.
Agustosun erken saatleri, yirmi kilometrelik mesafeye at arabasiyla gidisleri, aksam
yorgun donusler, birlikte oturup kalkmalar, dinlenmeler bunlara gonul birligi verdi. Bu
gonul birligi zamanla Cemile ile Danyar'm kalbinde gizlice gelisti Danyar, bu askin
imkansiz oldugunu dusundugu icin, bu gonul meselesini belli etmemeye calisiyordu,
ama onun turkuleri, yalmzhk ceken askim itiraf ediyordu. Cemile ise ak oramah hurmeti
bu sevdadan cekilmek istedi, yuvasma vefah olmaya cahsti. Fakat asksiz orda mesut
olamayacagmi anlaymca, yeni yeseren ask filizlerini kalbine gommektense Danyar ile
memleketini terk etmeye karar verdi. Onlar ask umitleri ile Kurkuroo' den uzaklasirken,
onlan bir tek Seyit gormustu.
Aksam uzereydi, sahilde fundaligin arasznda resim cizip oturuyordum. Bir vakit
basimi kaldtrdtgimda sahilin karststna gecmekte olan iki kisiye gozum carpti Onlarzn
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Cemile ile Danyar
gibi gidisatlari
Bunlar

Sake

oldum,

oldugunu

hemen tanidim Nedendir

bir seyden yuzunu sakliyormus

vardi
bizim koyu birakip kacmakta oldugunu anladigimda yuregim

arkastndan

bakarak

durdugum

yerde

kaldim.

Ne

stzladi.

yapacagimi

bilemiyordum, seslenmek istedim fakat dilim damagima ttkanmts gibiydi
Danyar ile Cemile arkasina hie bakmadan demir yolu kavsagina dogru hizli
ilerliyorlardi Onlar ilerledikce ilerledi uzaklasttktan bir vakit sonra cigin arasindan
giiriinmez oldu.

lste o an aklim basima geldi, -Cemile-e-e-e! diye var gucumle seslendim.
Huzunlu tarlanin uzerinden: "e-e-e!" yankilari geliyor arka arkaya, sonra da
dertli dertli basiltyordu ancak,
-Cemile-e-e-e

diye tekrar acili seslendim Sonra yerimden firladim, onlarin

pesinden kostum Suyu su demedim, cizmeli, iistii bastmla suya atladigimda dayanilmaz

soguk suyun sicramalari yiizume, butun boyuma geliyordu Herseye ragmen pesinden
kostum. Bir vakit ayagtm birseye carptp, bir anda yuzumle yere dustum Oylece bastmt
kaldirmadan, yuziimu kapatarak hungur hungur aglayiverdim, Altimdaki nemli toprak
koklanan 'yer, elimi, yiizumii ii$iifiip, aksamin karanligi strttma agrtni yuklemis gibi,
nefesim bogulup, <;igler ile acimi paylasarak,

etrafimda huzunlu ses cikarttyorlardi

Deminki Cemile 'ye seslendigim ses hala huzunlu tarlanin uzerinden yanikliyormus gibi
kulagimdan gitmiyor.,
-Cemile, Cemile! - diye cocukca hickiriklarla, en yakin, en degerli kisilerim ile
vedalasiyordum

Ancak o anda, ben yerde agliyorken, kendimin de Cemile ye asik

oldugumu anladim
Evet, belki bu benim cocukluktaki en temiz, en saf sevgimdir!
Yiaiimii goz yaslarimdan nemlenmis
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yenime kapatarak,
ile vedalasmamtsim,

uzun muddet agladtm Bakttm ki, ben o anda sadece Cemileler

kendimin cocukluk caglarimla

Bir gun evde oturmus,
yanimda

soba yaktyordu,

da vedalastyormusum

okulun duvar gazetesi

meger

icin resim yaptyordum.

Annem

iste o sirada anstztn kapi acilip Sadik ahim odaya daldi,

de

0

kadar ofkeliydi ki, o ofkeyle bana dogru yurudugunde omzuna astigi kaputu ucup yere
dustu
Bunu kim yapti ? diye elindeki kagidi gozume sokarak sordu.
Sasirmistim Bu benim harmanda, kursun kalemle Danyar ile Cemileyi cizdigim
ilk resimdi. Onlar o anda bana canli canli baktyorlardi sanki -Ben yaptim
-Ya bu, bu kim?
-Danyar,
-Hainsin sen! diye haykirdi yuzume.
Sinirden kendini tutamayan Sadik abtm resmi parca parca yirtti ve kaptyi
carparak cikip gitti Evin icini uzun ve sikici bir sessizlik kapladi, sonra annem uziintiilii
-- sesiyle: · _-Sen biliyor muydun ? diye sordu,
- Evet, biliyordum
Annem sobaya dayanip bana oyle saskin, oyle suclayici baktyordu ki. Kesilecek
parmagi sonuna kadar keseyim diye ben: "Onlarin resimlerini yine yapacagim" dedim.
Annem sesini ctkarmadi, act ve caresizlik icinde basini sallayip yere egd!
Sacilip

yere

dusen

kagit

parcalarina

bakarak,

icimi

yakan

actya

dayanamtyordum Ben kime ihanet ettiml Nicin hain oluyormusum ben! Peki, .ailemiz,
soyumuz icin "hain" olayim fakat ben insani gercege, hayatzn gercegine, o iki insanzn
gercegine

ihanet

etmedim!

Ben hayatzn gerceklerine

karsi her zaman

adaletli

davranmistmdir. Benim bu iyi niyetimi kimse anlamazdi ki, onu halka aciklayamazdi
bile, cunku canimdan arttk seven annem de anlamtyordu
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Dtinyanm A~k1 Anlatan En Giizel Hikfiyesi

Louis ARAGON <;:EViREN:KEMAL GOZ
Rudyard Kipling'in "Dunyanm A~k1 Anlatan En Guzel Hikayesi" admda bir
eseri var. Bu hikayeye konulan adm uzerimde biraktigi tesiri hicbir zaman unutamam
Ben 12 yasmdayken "Merkiir Defans" yaymlanndan cikan ve "Dunyarun Aski Anlatan
En Giizel Hikayesi" admi tasiyan bir kitap gecrnisti elime. Bu esere ismini veren hikaye,
kitabm basmda yer almis 0 hikayeyi okumaya bir turlu karar verernemistim.. Ancak
butun kitabi okuduktan soma biraz once bahsini ettigim hikayeyi okumustum, Bunun
gibi isimlerin ne okuyacagim bilemeyen kararsizlan tuzaga dusurmek icin verildigini,
boyle bir isimle basilan hikayenin asla "Dunyamn aski anlatan en giizel hikayesi"
olamayacagmi

cok iyi biliyordum

Aslmda

bu hikaye,

koyulan

adma

hie;

de

yakisnuyordu. Bu yuzden simdi bile Kipling'i af f edemem.
Fakat "Cemile" hakkmdaki dusunculerimi yazmaya baslarken, her ne kadar
tereddiit icinde olsam da, ifade edebilirim ki bu eser benim icin "Dunyanm Aski
Anlatan En Giizel Hikayesi", lste bu yuzden bos vaktimin olup olmadigmi dusunmeden
but-Un islerimi .· bir kenara birakip kendime cahsacak zaman yarattim ve bu hikayeyi
cevirdim, Artik "Diinyanm Aski Anlatan En Guzel Hikayesi", benim elimde, basilmaya
hazir bir halde duruyor. Bu sozil durmadan tekrar etmekten kendimi alamiyorum
Bundan baska herhangi bir ovgtl sozu de kullanmak istemiyorum zaten Bu hikaye
hakkmda, kitabm kapagina cala-kalem bir seyler yazip altma imzami atsam da olurdu.
Fakat ben, "Dunyanm Aski Anlatan En Guzel Hikayesi" diye birkac ovgu sozu yazip
bununla yetinemeyecegimi, kendimi tutarnayacagimi anladun..
Bu hikayeyle

"Noviy Mir" dergisinin

1958'de

cikan Agustos

sayisinda,

Kirgizcadan Rusca-ya cevrilip basildigi zaman tamstim, Yazan hakkmda hicbir sey
bilmiyordum. Hemen onun hakkmda arastirma yaptun, fakat bana gonderilen bilgiler
Cengiz Aytmatov hakkinda o kadar az sey anlatiyordu ki, Anladigim kadanyla
edebiyat dtmyasma yeni giren genclerdenmis. Yazar Cengiz Aytmatov,

o,

12 Arahk

1928 'de dogmus. Demek ki "Cemile yaymlandigi zaman daha 30 yasmda bile degil,
Kirgizistan'in

Seker koyunden

cikan hukumet

gorevlisinin

oglu, ilkokulu

kendi

koyiinde, orta okulu ise biraz daha biiyiik bir cevrede, bir kasabada okumus On bes
yasmdayken, yani II Diinya Savasmm 3, yilmda, yani "Cemile"deki olaylarm gectigi
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yillarda,

koydeki

butun

yetiskin

erkekler

askere

gittigi

icin

Aytmatov,

koy

muhtarhgmda cahsmaya baslarms. Bu bilgilerin ne kadar yetersiz oldugu acikca ortada
degil mi? 1946 yihnda Aytmatov, Kirgizistan'a
sehrine giderek

Ziraat Meslek Lisesinde

simr kornsusu olan Cambil (Taraz)

okumaya

baslanus.

Bu okuldan

soma

Krrgizistan Ziraat Enstitusune girerek bu enstitiiden 1953 yilmda mezun olan gene
adam, daha soma Kirgizistan Hayvancihk ilim Arastirmalan Enstitiisunde cahsmaya
baslanus
1952 yilmdan itibaren Aymatov'un hikayeleri Kirgizistan'da

nesredilen Rusca

ve Krrgizca basm-yaym organlannda yaynnlanmaya baslarms, 0, Kirgiz yazarlann bazi
eserlerini Rus-caya da cevirmis, 1956-58 yillan arasmda ise Moskova' daki iki yillik
Yiiksek Edebiyat Okulunda okuyan Aytmatov, tarihler 1957'yi gosterirken

Sovyet

Yazarlar Birligine uye olarak kabul edilmis
Benim bildiklerim bunlardan ibaret. Bunlardan baska elimde, onu anlatan hicbir
sey yok Maalesef bu bilgiler, Orta Asya'nm bilinmeyen bir kosesinde yasayan gene
adamm XX yuzyihn

ikinci yansi baslarken

"Dunyanm

A~k1 Anlatan

En Guzel

Hikayesi'ni - ben oyle olduguna eminim- nasil yazdigmi bize aciklamaktan yoksun,
Her haliyle ovunen, gururlu, rnagrur Paris'te, Hugo ile Volter'in Paris'inde, nice
krallar ve devrimler goren Paris 'te, her bir tasi uzun uzun hikayeler ve efsaneler
hatirlatan buyuk ressamlann Paris'inde, atesli asklann ve a~1klann sehrinde, gormedigi,
okumadrgi basmdan gecmeyeni kalmayan bu sehirde ben "Cemile'yi okudum,,. Iste o
an, Ver-ter ile Veronica'nm, Antoni ile Kleopatra'nm ya da Manon Lescaut'un ' benim
gozumde

hie biri degeri kalmadi ve iste o an Romeo ve Juliet'in Paolo ile

Franceska'rnn,

Eman ile Danyarson'un

hayalleri gozlerimin onunden bir anda silinip

gittiler. Cunku ben Danyar ve Cemileyle karsilastim ve onlarla beraber II, Dunya
Savasmm iic;:iincii yilma, 1943 yilma, 1943 yilmm bir Agustos ayma, guzel bir geceye
yeniden doniip orada bir yerlerde bulunan Kurkuroo cayina, ekin yuklu arabalara ve
diger ikisinin hikayesini bizlere anlatan Seyit admdaki cocuga gittim,
Kirgiz halki hakkmda, Cin, Tacikistan ve Kazakistan arasmda kalan bu ulke
hakkmda neler biliyoruz? "Cemile"yi

okurken tarustiguniz

yoreler Orta Asya'mn

neresinde acaba? Elimizdeki haritalardan Kurktirod cayimn nerede oldugunu bulmak
imkansiz. Bu bolgenin nerede oldugunu cepheden gonderilen bir mektuptan, Cemilenin
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kocasi

Sadik'm . dogu

anlayabiliyoruz

kulturunden

Sadik,

askerden

izler

tasiyan

gonderdigi

asker

mektubundan

mektubunda:

"Guzel

az

da

kokulu

olsa

yesillikler

icindeki Talas'ta yasayan aileme ve akrabalanma

... " diyor. Demek ki soz Kirgizistan'rn

kuzeybati

smm

bolgeleri

hakkmda,

Kazakistan'la

daglanmn etekleri ile Kazakistan'm
Hikayeden,
tasidiklan

Cemile,

ve Kur-koroo

Kazakistan'la

genis bozkirlan

Danyar
koyunden

Kirgizistan'm

ve Seyit'in
istasyona

Kirgizm ulu daglan gibi haykinr,
Kurkuroo
hikayenin

Talas

hakkmda,

Kirgiz

hakkmda ...
cephede

kadar

komsu olduklanm

tiirkiiler Kazak'm ucsuz bucaksiz ay bozkirlan

olan

savasan

uzamp

giden

bana Danyar'm
uzerinde

askerler
yolu

icin ekin
goruyorum,

tiirkiisii anlatiyor:

agir agir dalgalamr,

"O

o turkuler

sahlarur."

koyiiniin biraz ilerisinden

gecen demir yolunun tek hath oldugunu

sonunda Cemile ve Danyar'm demir yolu kavsagma

dogru gittiklerini

da

anlatan

ciimleden ancak tahmini olarak anlayabiliyorum.
Bu
sonbaharda
cikanlan,

ufku

bilinmeyen

aygirlann

bozkirlarda

kisnemelerini

duyuyor,

guzleri isc ovalara indirilen

yasayan

yabani

bacakh

kocaman

firtmarun

hayvanlar?

koyun surulerini

anlatan

daglarda,

insanlardan

buyuk yilki surulerine,
goruyorum

Bir anda cakan simsekten

toy kuslanm

sayesinde

ve azametli

cumleden

urkerek

onlara

biraz gee; de olsa Kirgiz cadmmn

baska

yazlan yaylaya

Ya bu topraklarda

kacisan,

tesadufen

ince ve uzun

rasthyorum

Aym

neden yapildigmi

da anhyorum:

"Cadinn kopan, yirtilan kecesi, yorgun bitkin bir kusun kanat carpmasi

gibi sallamyor,

savruluyordu ... "
Sadece bunlar rm? Kirgizlann
yapismdan

da haber

cahsnnyor,

siyasi meseleleri

buyumus,

aldim.,

Butun

orf-adetlerinden
bu hikayeyi

de aciklamiyor

ve o giizelim topraklann cografi
bize anlatan

Seyit, o topraklarda

onun icin her sey basit, o her seye ahsmis:

hayati gorernemis,

gocebelik

o dogmadan

insanlar

kolektif

ve "Kol-hoz

Orozamat

admda aksak bacakh

o, atalanmn

gencken

etnoloji

dersi

o topraklarda

yasadigi

gocebe

Fakat yine de

yapugi boz liyli avluya

..

ciftliklerde

yoneticisi

dogmus,

iki-uc yil once son bulmus.

Seyit'in annesi her yil ilkbahar gelir gelmez babasmm
kuruyor, ardic yakarak tutsuluyor.

cocuk,

yani

baskam hayvanlann

kolhozlarda

yasiyor

Fakat

kolhozun

yoncada yayilmalanna izin vermiyor"

bir bolum baskam
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oldugunu,

onun koltuk

bir
diyen

degnegini

egerinin

terkisine

cumlelerden

anlatsam!

olaylar II. Dunya Savasimn

Uzaklardaki

kadmlannm,

erkekler,

o savasm

analannm
kartal

sirtlanna

bakislan

caresizlik

icindeki

suslenmis

yuklenen

cepheye

fakat,

Kirgiz

agizdan

yuzyilda

ilk defa kag1da gecirilmeye

halkmm

tasvir eden

degil,

baslayan

Seytek'i anlatan biiyiik destan iicleme-sindeki

kadanyla artik unutulmaya
Biz, bu hikayede
Ayninin

rastlarmyoruz

Fakat Sovyet koylerinde

hissediyoruz:

Cepheden

gonderilen

olan

yola dustuklerinde

Manas'tan
daglannda

ruhundan

ki, bizlere
yuzyillar

yardim istiyorlar,
gitmeden

baslayan dini hayatla alakah rastladigim

adh

serefi

once kibleye

tahmin ettigim

.Kazak yazar Avezov'un
"Buhara"

insan.

onun oglu Semetey'i ve torunu

Seyit'in babasi her gun sabah, calistig; dulger atolyesine
dogru duruyor ve namaz kihyor, Hikayede

kalan

nesile aktanlarak ancak XIX,

Manas'i,
Manas'm

arkada

hissediyor

bozkirda

Tami

agiza, nesilden

geliyor Nasil

an-namusu,

diye ugurluyorlar

gel en · Manas'tan

sozlu olarak anlatilan,

askerlerin

agirhginda

ucsuz bucaksiz

atamn ruhu korusun!,,"

minyaturlerle

giden

sorumlulugun

sakirdatarak

boyunca

Sadriddin

durusunu

en acih yillannda meydana

agrrligim,

ile suzen

atlanmn uzengilerini

analan onlan "Manas
kadar

atmm uzerinde

ogreniyorum.

Anlatilan

_ Kizlanru

baglayarak

bizde

romanlarmdaki

yayimlanmakta
. gibi

kabile kulturunun
asker

mektubunda

tek motif bu

olan "Abay"

hocalara

ya

da mollalara

az da olsa hala yasadigim
evdeki

veya

da

yashlann, buyuklerin

isminin, askerin kansmm isminden once yazilmasi bu durumu acikca ortaya koyan bir
delil degil mi? Hikayeden insanlann Sovyet kanunlanna degil de hala adetlerine, kabile
hayatmm geleneklerine bagh olduklan da acikca goruluyor Fakat bir taraftan da modem
cagm getirdiklerine, bir koy ilkokuluna rasthyor, bu okulun bir duvar gazetesi oldugunu
ve bu gazeteyi Seyit'in yaptigi resimlerin

susledigini, k--utun bunlan betimleyen

cumlelerden ogreniyoruz.
Bir de, hikayenin muhtevasmda islenilen olaylar bizim gozlerimizin oniine eski
ile yeninin mucadelesi gibi yansitihyor. Fakat, bu miicadeleyi fiziki catismalarla degil,
kahramanlarm ruhunda, rnanevi dunyasmda goruyoruz, zaten hikayenin butun degeri de
burasmda,
"Cemile"nin

insam hayretler icerisinde . birakan en manah

yam ise bize,

tammadigirmz, bir ulkeyi, hala gocebe kultiiriin geleneklerine bagli ama bir taraftan da
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Sovyet devrini, onun getirdigi yenilikleri cam gonulden kabul eden kadm ve erkeklerin
siirdiikleri hayat hakkmda

bildiklerimizin

tamammi

bizzat

onlarm

kendilerinden
./

ogreniyor

olmanuz

Cunku eserde anlatilanlar

onlarm hayat tarzi, onlann

buyudugu iklim, onlann topraklan ve onlar icin herhangi bir aciklamanm

dogup
luzumu

olmayan seyler. Zaten bundan soma hikaye kendisine has olaylann. gelisme sirasina
gore sasirtici bir tabiilige ulasiyor, Maalesef bu onemli ozellik, bizim cagdas edebiyatlanmiza, roportaj ozelligi tasiyan bircok eserimize has degil.
Olaylann gectigi topraklann atmosferini ise: Bozkirda hafif hafif dalgalanan
pelin

otlanmn

o guzel kokusunu

olgunlasmakta

olan misir

kocanlannm,

arpa

basaklanmn kokusu ile kanstirarak bizlere kadar getiren bozkir ruzganndan, bir tarafta
artik pismis elmalarla avlularda yayilan tezeklerin ilik nefesinden, sadece bunlardan mi?
0 topraklann kendisinden, Danyar'm seslendirdigi turkuden, onun dillere destan olan
askmdan, merhamet duygusundan uzun zaman ayn kalan, hasreti yazilmayan gene
adamm turkusuyle bir tadimhk da olsa bizlere anlatilan o topraklardan ogreniyoruz.
Ve soma her sey bir anda degisiyor ve sonsuza kadar hep oyle kalacaklan
sekillerine, tarifi imkansiz zevklere burunuyor. Butun herseyin bu kadar sasirtici ve asla
birilerinin tekranm yapamayacagi sekle geldigi icin hayretler icerisinde kalan ben,
dogustan ressam Seyit'ink_i kadar yetenegim olmadigmdan, ne soyleyecegimi bilemeden
oylece kala kahyorum. Seyit ise okul kitaplanndaki resimleri, Danyar ile Cemile'nin bir
Agustos gecesinde-ki o romantik hallerini o kadar giizel ciziyor, o kadar giizel bizlere
anlatiyor ki., Cok yazik! Seyit'in resim okuluna gitmeden once cizdigi resimler, safca
bir duygunun eseri olan bu guzelim seylerdeki hisler, gorunusler, bana ne kadar da
tanidik, ne kadar da steak. Bu resimleri keske gorebilseydim.

Of!,, Dogrusunu

soyleyeyim mi? Resim okulu, giizel sanatlar akademisi onun yetenegini ahr gotunir mil,
elini koreltir mi diye endiseleniyorum. Onun Rousseo'yu

da Manas destamm da bir

potada eriterek bizlere yansitan resimleri ile boyalan, acaba caglar onceki resim sanatmi
yeniden bizlere getirir mi diye kuskulamyorum. Dogalligi, sadeligi, artik yasamayan
eski garp medeniyeti ressamlanmn yuzyillarca buyuk bir arzuyla aradigi cennete giden
yolu yeniden aramaya koyularak, o dogalligi ve ictenligi kaybedecek mi diye yerimde
duramiyor, telaslamyorum.
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Bu degere ulasmak ozellik degil mi? Yazar, Agustos gecesindeki Danyar'i
anlatirken aslmda bilmeden bizlere yureginin sirnm, Seker'de, Talas'ta ve hatta Verona
ile Troia' da da adma ask denen "hayatin gercegini" anlatiyor
Her insamn sadece bir hayati olur. Cengiz Aytmatov'un

hayati ise yeniden

bashyor. Aslmda o, butun insanhgm ulastigi muazzam tecrubeyi yureginde toplayip,
akh ile yogurmus bir kalem. Cunku bu gene; adam aski, bundan once hie; kimsenin
anlatmadigi, anlatamadigi, gibi anlatiyor. Of, of,,,. Dostum Musser, biliyor musun?
Uzaklardaki Kirgiz yerinde olan su Agustos gecesini gormedigine ne kadar iiziilsen, o
geceyi biiyiileyici bir maharetle son derece canh ve bir o kadar da guzel betimleyen 30
yasmdaki su gene; adama ne kadar imrenerek baksan yeridir!

***
Bence bu ask, her seyden once topraga, hayata duyulan ask Nasil bir kus o guzel
sesiyle otse ya da insam hayretler icinde birakan rengarenk tuylerini tarayacak olsa biz
onun sadece nagmelerini duyanz-ya da gozlerimizi kamastiran renk cumbusu tuylerinin
zarafetini goriiriiz. Bu turkunun askm turkusu oldugunu, kusun turkusunun ya da
rengarenk tuylerinin de bir yerlerde saklanan asigma bagislandigmi; fakat bu asigm .
onun sesine gizlice kulak vererek her an kanat cirptp yamna gelebilecegini,

ilim

adamlanmn yardirmyla anlanz, Cemile'nin de hikayesi kucuk bir cocugun agzindan
anlatiliyor, Danyar ve Cemile'nin yureginde yatan butun duygular onun icin yenilik.
Kalplerinde tasidiklan

duygular, kendi kendilerini anlamaya cahsan asiklarm drarni

cocuk icin ask duygusunu kesfetmek Cocuk, butun her seyi kendi kafasmda tamamhyor
ve bu yuzden aski tam da dogacagi vakit, o kadar guzel, o kadar sasirtici, hatta elle
tutulan, gozle gorulen saf bir altim isler gibi o kadar heyecanla resmediyor ki,,
Peki, Seyit aska nasil mana ve ruh veriyor: "

Cemile de, ben de ne oldugunu anlayamadigim karma kansik duygulann

yuregimizi allak bullak ettigim 'hissederdik gibi gelirdi bana, aslmda benzer duygulan
duyuyoruz diye dusunurdum"
Ciinkii" o, dogmakta olan yeni bir aska sahit oluyor, askerdeki agabeyinin
kansun, kendisine
gerekirken

emanet

diger taraftan

edilen yengesini
Cemile'nin

bir yandan adetlere

Danyar'r

sevmesini

"hem

gore korumasi
istiyor hem de

istemiyor". iyilikle kotillilgiln savasmdaki mana da iste tam burada, guzel bir Agustos
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gecesinde soylenilen tiirkiiniin kotulugu yerlere carpip yok etmesinde kendisinin de
Cemileye a~1k oldugunu ondan bir daha gorusememek

uzere ayn dustukten sonra

anlayan Seyit'in cocuklugunun da getirdigi safhkla bilmeden Cemile ve Danyar'm
askina yardimci olmasmda,.
Bu gunlerden

itibaren

Seyit, askin sirnm,

yaratihsin

manasiru

anlamaya

cahsiyor, Fakat, askm nasil var oldugunu anlamak isteyen kucuk adam bu sorunun
cevabirn, hislerinin yarduruyla, romantik ruhunu buyuleyen, yureginin derinliklerinden
gelen duygulan resmederek buluyor. Belki de ask "sadece ressamlann ya da sairlerin
duygulu anlannda yasadiklan ilham olmasm?" diye dusunuyor. Uzun lafin kisasi 13
yasmdaki kucuk cocuk, icin Agustos aymm o guzelim gecesi gozlerini acan gece
oluyor, cocuk kim oldugunu, ne olmak istedigini anhyor. Butun bunlan ona, Danyar'm
tiirkiisii, Danyar ve Cemile'nin askim anlatan turku hissettiriyor.
Sozu gereginden fazla uzatmak da mumktm, tam tersine kisaca anlatmak da.
Iste, kitap onunuzde. Kisa fakat, o kadar miikemmel bir eser ki, "Dunyamn A~k1
)

Anlatan en Giizel Hikayesinde gereksiz tek bir kelime bile yok. Okurun can dunyasim
etkilemeyen tek bir cumle bile yok Seyit acaba resim sanatmda acemi mi? Bilmiyorum,
Fakat sunu 90k iyi biliyorum: Seyit vasitasiyla konusan 30 yasmdaki gene adama hie
kimsenin sanat dersi vermeye hakki yok
Rustaveli Kafkaslarda ya da Amo Daniel Langedok'ta iinlii eserlerini yazarken
Kirgizlar yazih eserlerine minyaturler cizmekten 90k uzakti, Y azi dili denilen kavram
onlar icin 90k yeni, daha otuz yil oncesine kadar onlarda yoktu. Bunun icin "giizel
kokulu" Talas'tan bizlere kadar ulasan turku, bir sonbahar gununu, guzelim bir Agustos
gecesini, aygirlann kisnemesini, ucsuz bucaksiz o topraklann nefesini bizlere kadar
getiren bu turku, eski gelenekleri bir tarafa birakarak askin cesaretiyle nikah zincirlerini
kmp, bir Kirgiz koyundeki iftiracihgi, ikiyuzlulugu bizlere anlatan bu turku, sevdiginin
ismini mektubun en basma, annenin, babanm, akrabalann,

aksakallarm isimlerinden

onceye koymaya devam ediyor
Ben, bu harika tiirkiintin sadece Kirgiz topraklarmda kalmasma izin vermek
istemiyorum. Ve ben, Kirgizistan'in ucsuz bucaksiz yaylalannda insam sarhos eden bu
guzel nagmeleri

bizim yash, her seye doymus

dunyarmza

tasimaktan

kendimi

alamiyorum,
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--------------

Oyle bir sey yapmahyim ki bulutlar simseklerle giderek Cengiz Aytmatov'a erkek ve
kadmm birbirini tamdigi ve cocugun

1~1g1hayal

meyal hissettigi bu harikulade sesin

bize kadar geldigini bildirsin
Aman tannm! hala insanoglunu heyecanlandiran, safligi ve tazeligi tilkenmeyen
su dunya ne kadar da gene, ne kadar da mukemmel,
Nasil anlatsam: oyle insanlar var ki kendi benliklerini ispat edebilmek icin, adma
miizik dedikleri ama sanat adma hicbir sey ifade etmeyen melodiler dinliyor ve bu
melodilerin tasidiklan anlam onlan etkiliyormus gibi yapiyor, kendilerinden geciyorlar.
Oyle insanlar, var ki ilim artik onlar icin oyuncak haline gelmis ve hatta oyle insanlarla
karsilasiyorsunuz

ki aynamn karsisina gecip kendisi olmak, baskalanna benzememek

icin biitiin gucuyle kendisinde degisik bir taraf anyor,.
Fakat, Kurkuroo cayi boylannda, Cin ile Tacikistan arasmdaki o kucuk ulkede
yasayan gene adam oyle guzel konusuyor, oyle guzel anlatiyor ki; bize dusen tek bir sey
.)

var, susmak ve dinlemek, sonuna kadar! ..
Her ne kadar sana inanmasam da minnettanm Ulu Tann, aska olan sonsuz
inancimdan zerre kadar bir eksilme olmadan karsilastigim bu Agustos gecesi icin
tesekkurler, binlerce, on binlerce defa ...
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SONU<; ve DEGERLENDiRME

Aytmatov'un eserlerini
genellikle

insanm

genel

olarak

doga ile mucadelesini

degerlendirmek
konu

edinrnistir.

gerekirse,

yazar,

Toprakla ugrasan

ciftcileri, atlar ve koyunlarla ugrasan besicileri, bozkirlan, acilan ve insan emegini
sikca gormekteyiz.
Yazann tasvirleri
usudugunuzu,
hissetmeniz

oylesine

ki soguk bir havayi

gucludur

tarif ettiginde

benzer sekilde sicak bir gunu anlattigmda ise neredeyse terlediginizi
mumkundur.

hayat bulan karakterler

ifadeleri son derece

icten ve samimidir.

sikhkla acr ceken, emek harcayan,

Eserlerinde

doga ile mucadele

halinde olan, cilekes, fakir ama gururlu olan insanlardir.
Aytmatov'un

bazi

eserlerinde

dini

konulan

ozellikle

ele

aldigi

goriilmektedir. Giilsan, Gun Uzar Yuzyil Olur, Beyaz Gemi gibi eserlerinde
islamiyet'in,

Yildinm Sesli Manasci'da Budizmin,

Disi Kurdun

Ruyalari'nda

Hristiyanligm anlatilmasi veya s6Z edilmesi 90k farkli yorumlara yol acmis, yazar
hakkmdaki dusunceleri degisik yonlere goturmustur,
icinde

olmasmdan

degil

kanaatimiz

odur

Ancak bu onun bir din arayisi

ki evrensel

bir yazar

olmasmdan

ka ynaklanmaktadir,
Folklorik unsurlan kullanmasi
Aytmatov

bu unsurlan

acisindan

sikhkla ve basanyla

romanlan bir edebiyat urununden

inceledigimizde goruldugu
kullanrrustir.

Sozunu

uzere

ettigimiz

90k adeta Kirgiz halkmm folklor ansiklopedisi

gibidir. Degum icin yapilan torenlerden baslayarak, gunluk yasarnda hayata dair ve
kulturlerine

ait ne varsa neredeyse

hepsini ele almistir. Nisanlanma torenlerinde

kimler gelir, neler yapihr, dugtm torenleri nasil organize edilir, damadm yapmasi
gerekenler,

gelinin yapmasi gerekenler nelerdir, hangi turkuler ne zaman soylenir

ve sozleri nelerdir,
olum gelenekleri,
ardmdan

buyukler kucuklere,
agitlar, cenazeye

kucukler

buyuklere

nasil davranmalidir,

nasil davranihr, oluyu yikama,

dua okuma isleri nasil yapihr gibi bircok
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seyi eserlerine

gornme ve
sigdirmayi

basarrmsnr.

Butun

bunlann

yanmda

halkma

masallanm, mani, bilmece, oyun ve tekerlemelerini
Eserlerinde
goreneklerine,

aslmda

halkma

gizli

ait,

atasozlerini,

destanlanm,

eklemeyi de unutmamistir,

bir mesaj

vermektedir.

orf, adet ve inanclanna sahip cikmalanrn

Gelenek

ogiltlemektedir.

ve

Yazann

yaptigt bu ogiltleme aslmda, Sovyet rejimi gibi baskici bir rejim altmda, halkiru
dustmen aydm bir edebiyatcrnm
bunu basarmistir.

Atalanndan

zenginlestirilmis,

sayesinde

yapmasi gereken ve cesaret isteyen bir seydir. 0
halkma kalan manevi kultur mirasmi,

korunmus

olarak yine halkma

biraz daha

birakarak

aramizdan

aynlrmstir.
Aytmatov, gerek eserleriyle gerekse bilge kisiligiyle sadece Kirgrz halkmm
degil, tum dunyamn sevdigi, saygi duydugu buyuk bir sanatci olmustur. Olumunun
ardmdan

Kirgizistanda

bir gun yas ilan edilmis

fakat

acisi

butun

dunyada

yil

insanhgm

hissedilmistir,
Kendisi
begeniyle

"ucmaga

okumaya

vardi"

devam

ancak

edecekleri

Topragi bol, mekam cennet olsun.

eserleri

daha

yuzlerce

dunya

klasikleri

serisine

eklenmistir.

SOZLUK

Azamat

: Yigit.

Bakrt

: Talih, baht.

Batir

: Kahraman.

Bavur

: Ciger.

Bek

: Saglam, pek.

Camlmac

: Tekerleme.

Caralan

: Y aralanmak.

Ca~

: Gene.

Cene

: Yenge.

Cd

: Y1l.

Comok

: Kahraman destaru.

Curok

: Yiirek.

Eki

: Soziiniin eri.

Ir

: Sarki, siir.

Is1k

: Steak.

Kanduu

: Kanh.

Ken

: Maden kuyusu.

Kicine-bala : Kiiciik cocuk.
Kur man

: Kurban.
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Mak al

: Atasozii.

Maksimka

: Asker tasiyan katar.

Me ken

: Sigmak, mekan.

Mif

: Mit.

Soyko saluu : Nisan.
Suu

: Su, nehir.

Sirrldan

: At cobanlannin sarkisi.

Tabismak

: Bilmece.

Temir

: Demit".

Zayip

: Zevce, kan.
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