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ÖNSÖZ 

  Eski zamanlardan beri okuma, yazması olan insanlar her zaman çevresindekiler 

tarafından saygıya değer bulunmuşlardır. Aynı şekilde Kırgız toplumunda da eğitimli insalar 

her zaman önemli yere sahip olmuşlardır. Zira bu insanlar toplumun öncülüğünü yapan 

aydınlardır ve aydınlar, toplumun dününe, bugününe ve yarınına dair durumları yakından 

anlamak ve sağlıklı değerlendirmelerde bulunabilmek için son derece önemli insanlardır.  

Kırgız toplumunun tarih sahnesinde her zaman ön saflarda bulunan aydınların, 

toplumsal hayattaki önemli değerlerden biri olan din ve diğer meselelerle ilgili olan düşünce 

ve anlayışlarını incelemek son derece önemlidir. Bu bağlamda 1991'de bağımsızlığına 

kavuşan Kırgızistan’ın sosyal ve inanç meselelerini ele alışında, çözüm yollarının 

aranmasında, bilhassa günümüz aydınlarına yol göstericiliği açısından eski dönem aydınların 

düşünce dünyasını tanımak, onların olaylara ve sorunlara olan yaklaşımlarını yakından 

incelemek önemli bir husustur. 

 Tezin Giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, önemi, izlenen yöntem ile 

araştırmanın sınırlarına yer verilmiştir. 

 Çalışmamız, Kırgız aydınlarının sosyal ve dini görüşlerini konu edinmektedir. Tez üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kavramsal çerçeve ele alınmış ve bu bağlamda 

öncelikle Aydın kavramına, onunla ilişkili olan diğer kavramlara ve Kırgız Aydınları ve onları 

oluşturan öğeler hakkında bilgi verilmiştir. 

 Tezin ikinci bölümünde teorik çerçeve ele alınmıştır. Burada başta Kırgızistan 

hakkında genel bilgi verildikten sonra ülkenin sosyal yapısı ele alınmıştır. Daha sonra 

Kırgızistan'da dinin görünümü tarihsel arka planda işlenmiştir. Kırgızistan halkının büyük 

çoğunluğu Müslüman olduğundan, İslamiyet’in,  özellikle Çarlık Rusya Yönetimi'nden 

itibaren günümüze kadarki görünümü anlatılmıştır. 

 Son bölümde ise, Kırgız milli aydınlarının temel taşları olan bazı Demokrat ve 

Gelenekçi akınların (ozanlar-âşıklar) örneğinde Kırgız aydınının topluma ve dine olan bakış 

açıları çalışılmıştır. 

 Başta tez konusunun tespitinde, araştırma boyunca bilgi ve tecrübeleriyle beni 

yönlendiren, tezin oluşumunda büyük katkı ve desteği olan danışman hocam sayın Prof. Dr. 

Niyazi AKYÜZ’e, tez çalışmam esnasında gerek belgelerin yorumlanmasında ve gerekse ek 
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bilgilerin sağlanmasında katkılarını esirgemeyen hocalarıma, öğrenci arkadaşlarıma, aynı 

şekilde tezi dil bilgisi açısından okuyup değerlendirmek üzere değerli zamanını ayıran Türk 

Dili ve Edebiyatı öğretmeni Esma GÖKALP hocama teşekkür etmeyi büyük bir borç bilirim. 

Jyldyzbek TASHTANOV 

Ankara 2021 
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GİRİŞ 

 Tarihten ders almak, şüphesiz düşünce tarihimiz üzerinde yapılan araştırmalar 

sayesinde mümkündür ve bu tür çalışmalar yaşanılan günlere ve geleceğe ışık tutacaktır. 

Filozof Kierkegaard'ın düşüncesine göre, insanlar (toplum) geriye dönük düşünürken, ileriye 

dönük yaşarlar demiştir. Bu bağlamda bir toplumun mevcut problemlerini çözüme 

kavuştururken ve geleceğini tasarlarken karşılaşabileceği engelleri kolayca aşması için bir yol 

haritasına ihtiyacı vardır. Toplumlar, bu yol haritasını tarihteki olaylardan, diğer toplumların 

tecrübelerinden, en önemlisi de kendi geçmişinden dersler çıkartarak, geçmişteki önemli 

şahsiyetlerinin düşünce dünyasından faydalanarak belirlerler. Tarihten ders almak, şüphesiz 

düşünce tarihimiz üzerinde yapılan araştırmalar sayesinde mümkündür ve geleceğe ışık 

tutacaktır. 

Bu çalışmada XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başında yaşamış olan, muhafazakâr, 

gelenekçi ve demokrat eğilimde olan bazı Kırgız aydınlarının görüşleri değerlendirilmeye 

alınacaktır. Bu değerlendirme, zikredilen dönemlerde Kırgız toplumunun sosyal ve dini 

hayatına dair durumu anlamayı kolaylaştıracak ve aynı zamanda günümüz Kırgız toplumunun 

geleceğinin belirlenmesinde bazı perspektifler oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. 

Çalışmada XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın baaşı ele alınacaktır, çünkü bu zaman zarfı 

Kırgızistan tarihi açısından büyük öneme sahiptir. O dönemdeki toplumsal hayatın içinde olan 

birçok durum ve şartlar günümüz Kırgızistan'ın toplumsal hayatı ile benzerlikler arz 

etmektedir. Dolaysıyla o dönemin kanaat önderleri niteliğinde olan aydın-akınların görüşleri 

ele alınmaya çalışılmıştır. 

 Kırgız aydınının temel taşları dediğimizde ilk olarak toplumun kanaat önderleri 

niteliğinde olan akınlar (halk ozanları) akla gelmektedir. Akınlar aydın kişiliğin birçok 

özelliklerini barındırmaktadır. Tabi akınları da tümüyle aydın topluluğu altında ele alamayız, 

zira her dönemde olduğu gibi o dönemlerde de akınların arasında aydın kimliğinden uzak, 

topluma yön vermede aciz kalanları da vardı. O tip akınlar ancak kendi hırslarının köleliğini 

yapıyorlardı. Genel olarak akınlar komuzlarını ellerine alır, çeşitli nedenlerden ötürü halkı 

dolaşır, sanatlarını icra ederlerdi yani halk ile iç içe olan şahsiyetlerdi. Bunlardan bazıları 

kendi döneminin elit ve yönetici kesime karşı yüksek sesle halkın özgürlükçü taleplerini dile 

getirmiştir ve mevcut toplumsal yapıyı eleştirmiştir. Onların bu tutumlarından dolayı elit ve 

 
 Komuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Kırgızlar genellikle bu çalgıyı, destanlara, şiirlere, şarkılara eşlik amaçlı 
kullanmaktadırlar. Türkçede kopuz olarak da geçen bu çalgı, Kırgız halk ozanlarının vazgeçilmez müzik 
enstümanıdır. 
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zengin kesimin temsilcileri olan manaplar, biyler, yöneticiler ve yeri geldiğinde din adamları 

bu tip akınlara düşman olmuşlardır. Onlara her türlü baskı uygulamaktan geri durmamışlardır 

ve icra ettikleri sanatlarını aşağılık olarak görmüşlerdir (Abramzon, 1999: 475) ancak akınlara 

karşı uygulanan baskılar daha çok Sovyet döneminin ayak seslerinin duyulduğu dönemlere 

aittir. Ondan önceki dönemlerde pek rastlamanmıştır, zira o dönemlerde akınların bakış açıları 

daha sonra zikrolunacağı üzere baskıya maruz kalacak şekilde olmamıştı. 

 Akınlar tüm zamanlarda halkın manevi zenginliklerini, kültür ve medeniyetlerini 

oluşturan, onu taşıyan, sonraki nesle aktaran temel sanatsal figür olagelmişlerdir. Ancak buna 

karşın Kalıgul Bay uulu, Arstanbek Buylaş uulu ve Moldo Kılıç gibi bazı değerlerimizin 

hayatı ve eserlerinin okutulması ve araştırılması yasaklanmıştır. Bu yasak Kırgızistan 

bağımsızlığına kavuştuktan sonra kalkmıştır. Yasağın asıl sebebi 1946'da Merkez Parti 

yönetimi tarafından "Leningrad" ve "Zvezda" dergileri hakkında çıkarılan kararnamede 

yatmaktadır. Bu olayın neticesinde edebiyat ve sanat baskın ideolojinin kurbanı olmuştur ve 

birçok aydın ve kanaat önderleri uydurma suçlamalarla milli değerlerin arasından 

çıkartılmıştır.  Bu isimler ve onları araştıran araştırmacılar hakkında "gerici" ve "Rus-Kırgız 

ilişkilerini yanlış yansıtanlar" diye çirkin yakıştırmalarda bulunulmuştur. Oysa bu kararname 

kabul edilene kadar gerici arz ettikleri şahsiyetlerin eserleri gazete-dergilerde basılmış, bazı 

müfredat kitaplarında yer almıştır. (Begalieva, 1998: 4-8) 

 Kırgız toplumunun ilk aydınları diyebileceğimiz bu tarihi şahsiyetlerin ulusun bilincini 

uyandırmada üstlenmiş oldukları rolleri ve yapmış oldukları hizmetleri, çeşitli bakış açıları 

(Akmataliev, 2010: 202) önemli yere sahiptir. Bu insanları bu kadar önemli yapan şey onların 

Kırgız halkının tarihini, psikolojisini, örf ve adetlerini bilen, benimseyen tarihçi, etnograf, 

ressam, filozof diğer bir ifade ile yürüyen ansiklopedi niteliğinde olmalarıydı. Tabi onların 

her birinin kendine özel anlatım biçimi vardı. Onların çok önemli şu özellikleri öne çıkmıştır:  

 - Halkbilimi eserlerinin ilk başlatıcıları olmak 

 - İnsanlık için edebi felsefi, ahlaki, sosyal meseleleri derinden ele almak 

 
 Manaplar - Kırgız toplumunun hiyerarşik yapısında elit kesimi temsil eden tabakadır. Özellikle Kuzey Krıgızların 
arasında yaygın olan manaplık, uruulardı (kabile) yöneten ve duruma göre büyük, orta ve küçük şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Sovyet döneminde manaplar hakkında baskıcı, halkı ezenler olarak tasvirde bulunulmuştur. Anlamı 
ve ortaya çıkışı hakkında farklı görüşlerin mevcut olduğu manap oluşumu hakkında henüz istenilen araştırma 
yapılmamıştır. (Geniş bilgi için bkz. Ölçekçi, 2013: 111-128) 
 Biyler - başlarda manaplarla aynı statüye sahip olsalar da, daha sonraları ortaya çıkan gelişmelerin neticesinde 
statü olarak manaplardan bir kademe aşağıya düşmüştür. Biyler daha çok Güney Kırgızlarında yaygın olmakla 
beraber manaplardan farklı olarak biyler mahkemelerde yetkisi olan insanlardı. (Geniş bilgi için bkz. Ölçekçi, 
2013: 111-128) 
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 - Terbiyevi, nasihat işlerinde aktif olarak rol üstlenmek 

 - Tüm halka diğer akınların eserlerini aktarmak (Akmataliev, 2010: 350) 

 Bu akınların bir kısmı gelenekçi özellikleriyle öne çıkarken, bir kısmı da demokrat 

görüşleriyle öne çıkmıştır. Ya da bunlar bu şekilde tasnif edilmeye çalışılmıştır. Kırgız 

toplumunun tarihi açısından bakıldığında bu şahsiyetlerin her biri kendi ekseninde hem haklı 

hem önemli yere sahip insanlardır. Her ne kadar bu aydınların görüşlerine yer verildiyse de 

kuşkusuz Kırgız aydınlarının tamamını temsil etmektedir denilemez. Çünkü her aydın kendine 

has bakış açısıyla bir farklılık oluşturmaktadır. Dolaysıyla her hangi bir yapay sınıflandırma, 

mevcut olan çeşitliliği ve zenginliği kuşatıcı özelliğe sahip olamaz. Fakat durum böyle olsa 

da, Kırgız aydınlarının temel taşları niteliğinde olan bu şahsiyetlerin görüşlerini sağlıklı 

biçimde anlamak ve açıklığa kavuşturmaya çalışmak, Kırgız toplumunun geleceğini 

belirlemede ve karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulmada bir nebze olsun faydası 

dokunacağı kanaati taşımaktadır.          

 Kırgız edebiyatında ayrı bir yeri olan cazgıç (yazıcı) akınlar çokça edebi, tarihi, 

etnografik ve dil ile ilgili mirasları bizlere aktarmışlardır. Togolok Moldo ve Moldo Kılıç işte 

bu cazgıç akınların önemli olanlarındandır. (MTcEB, 2004: 78) XIX. yüzyıl sonlarına doğru 

az da olsa bu özellikleriyle bilinen akınlar görülmeye başladıysa da onlar Kırgız edebiyatını 

oluşturmaya etki edememişlerdir. Yine de Kırgız halkının kültürel tarihi açısından önemli 

yere sahiptir. Dolaysıyla Kırgız yazılı edebiyatının tarihi açısından mezkûr akınları ve onların 

çalışmalarını görmezlikten gelemez. (Samançin, 1948: 4) Akınlara halk tarafından molla 

denmiştir. Bunun sebebi ise ilk dönemlerde okuma yazma ihtiyacı dini nitelikteki mektep ve 

medreselerden karşılanıyordu. Bu durumun farkında olan akınlar halk içinde aydınlatıcı 

hareketin içerisinde kalarak insanları okuma-yazma öğrenmeye, eğitime davet ederek bu 

uğurda emek sarf etmişlerdir. Tabi bu durum Sovyet dönemi ile giderek negatif hâl almaya 

başlamıştır ve molla kelimesi din ile sınırlı kalan, dini kullanarak halkı sömüren art niyetli, 

uyanık, açgözlü yalancı gibi yakıştırmalarla tarif edilmeye başlamıştır. (Alahan, 2004: 3-4) 

Bu akınlar bazı dini literatürlere de aşina olduklarından çalışmalarında onlara yer verdikleri 

de olmuştur. (Samançin, 1948: 9)    

 Kırgız toplumunun aydınlanma sürecinde önemli yeri olan, ilk aydınlar diye 

niteleyebileceğimiz Kalıgul Bay Uulu, Arstanbek Buylaş uulu, Moldo Kılıç gibi bazı 

 
 Cazgıç-yazıcı akınlar; eserlerini yazıya dökerek insanlara aktaran halk ozanlarıdır. Daha önceden beri devam 
edegelen sözlü kültür cazgıç-yazıcı halk ozanlarının ortaya çıkmasıyla beraber yazılı kültüre dönüşmüştür. 
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muhafazakâr-gelenekçi aydınlara Togolok Moldo, Toktogul Satılganov ve Barpı Alıkulov 

gibi demokrat görüşlü bazı akınların döneminde ki Çarlık Rusya'nın bölgeye gelişinden 

önceki dönemden itibaren Sovyet Yönetimi'nin yerleştiği döneme kadarki zaman aralığını 

kapsar, Kırgız bölgelerindeki toplumsal hayatın içerisinde güçlü olanın güçsüz olanı ezmesi, 

talan etme, haraç kesme, dolandırıcılık, rüşvet vs. gibi olayların doruk noktada olduğu 

dönemdir. Eskiden de olduğu gibi bu dönemlerde de elit ve yönetici kesim olan Hanlar, 

manaplar, biyler, bekler, zenginler kendilerini destekleyen, onları öven, yücelten yalaka 

akınları yanlarında bulundurmuşlardır. Bu tip akınlar da kendi emellerine, ihtiraslarına boyun 

eğerek onlara hizmet etmişlerdir. (KCMİA, 2015: 427) Fakat böyle bir dönemde bir takım 

akın-aydınlar da mevcut duruma kayıtsız kalmayarak kendi görüşlerini belirterek bir duruş 

sergilemişlerdir. Adı geçen akınlar buna birer örnek niteliğindedir. 

 Böyle bir niteliğe sahip olan Kırgız klasik aydınları olan akınlar bulundukları ortam, 

zaman, şart ve bakış açılarından dolayı bazı tasniflere sokulmuştur. Böyle bir tasnifi daha 

sonraları siyasi ideolojinin etkisinde olan araştırmacılar, edebiyatçılar ve siyasiler yapmıştır. 

(MTcEB, 2004: 124) Çalışmanın konusu gereği görüşlerine başvurulacak olan akınların bir 

kısmı gelenekçi, konservatif düşüncenin temsilcileri iken bir diğerleri de demokrat, daha çok 

liberal düşünce geleneğinin temsilcileridir. 

  Zamana anlayışı köklü bir anlayış olmakla beraber bu geleneğin özelliği olarak o 

dönemdeki toplumsal hayatın değişime uğradığını ve halkın durumunu dile getirmesiyle 

bilinir, aynı şekilde olumlu geleneklerin kaybolarak ortaya çıkan olumsuz gelişmeleri, 

toplumsal etiğin, ahlak anlayışının erozyona uğradığını dile getirmişlerdir. (Akmataliev ve 

Musaev, 2000: 168) Bu özellikte olan aydınlar döneminin toplum hayatında gerçekleşen 

değişikliklere, halkın içinde bulunduğu duruma, mevcut geleneklerin zayıflayarak yenilikçi ve 

olumsuz gelişmelere dönüşmelerine, insanların ilişkilerine, ahlaki çöküşe olan eleştirel bakış 

 
 Hokand Hanlığı tarafından verilen bir tür rütbe. Kırgız beylerini kendi tarafına çekmeye çalışan Hokand Hanlığı 
bunlara ‘datka’ ve ‘bek’ unvanlarını vermiştir. Bunlar da manaplar gibi aynı iktidara sahip olmuşlar ve aynı 
sosyal fonksiyonu yerine getirmişlerdir. (gnş bkz: Tamara Ölçekçi, Manaplar ve Kırgız Tarihindeki Rolleri, bilig, 
Güz 2013, Sayı 67) 
 XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Çarlık Rusyanın Kırgız topraklarını işgal etmesine, sömürmesine ve 
asimile politikalarına karşı akınlar söyledikleri şiirlerle; dönemin olaylarını, acılarını, sıkınılarını, halkın istek ve 
arzularını “zaman” kelimesi ile sembolleştirerek , “zamana akımı” olarak adlandırılan yeni bir çığır açarlar. 
Modern Kırgız edebiyatının da temelini oluşturan “Zamana Akımı” ve temsilcileri dönemin işgal ve sömürü 
siyasetine karşı Kırgız millî mücadelesinin yanında topluma örnek teşkil edecek bir mücadele örneği sergilerler. 
Şiir anlayışları ve hayata bakışları yönüyle kendilerinden sonra gelen birçok şair ve yazar için de rehber ve ilham 
kaynağı olurlar. (Geniş bilgi için bkz: Mustafa Kundakçı, Kırgız Zamane Edebiyatı). Ayrıca Zamana düşüncesi ile 
Hz. Muhammed Peygamberimizin kıyametle ilgili hadislerinin ve İran’daki zamane felsefesinin arasında bir 
ilişkinin olup olmadığı da araştırılmaya değer bir konudur. 
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açısıyla bilinirler. Böyle bir bakış açısıyla ele aldığı çalışmalarını "Tar Zaman", "Zar Zaman", 

"Zamana" vs. şeklinde isimlendirmişlerdir. Daha sonraki araştırmacılar bu geleneğe ait 

şahsiyetleri araştırırken, bu düşünce geleneğe sahip olanlar için "Zamana edebiyatı", "Zamana 

poeziyası" demişlerdir. (KCMİA, 2015b: 71) Neticede zamana şiirleri genel olarak özgürlüğü 

düşleyen Kırgız halkının ruhunu içinde barındırmıştır. Eserlerde Kırgız halkının ulus olarak 

kendini korumanın, devam ettirmenin önemine vurgu yapılırken, milleti baskıdan, 

despotizmden kurtarma düşüncesi öne çıkmaktadır. (Osmonaliev, 2014: 269)   

 Zamana geleneğinin temsilcileri olan akınlar sadece sosyal realist özellikleriyle öne 

çıkmamışlardır, onlar aynı zamanda dünya ile hayat, insan ve yaşamı, hayattaki sebep-sonuç 

ilişkileri gibi sosyo - felsefi düşüncelerin çerçevesinde fikir yürütmüşlerdir. (Tokoeva, 2009: 

32) Zamanacı akınların eserleri milleti önemsediği için halk arasında yaygınlık kazanmıştır. 

Halkın bilincini uyandırmış, ruhunu okşamıştır ve siyasi kültürünün oluşumuna yön vermiştir. 

Günümüzde bile onların düşüncelerinden yola çıkarak toplumsal etik kuralları oluşturulabilr. 

(Osmonaliev, 2014: 269) 

 Zamana ekolü diye de tabir edilen akınların eserleri ve dedikleri tam olarak bize kadar 

ulaşmadı. Bunun iki önemli nedeni vardır; Birincisi onların yaşadığı dönemde yazılı kültür 

henüz tam gelişmemişti. İkinci sebebi ise totaliter rejimin döneminde bahsi geçen akınların 

eserleri tek taraflı ele alınarak gerici ve Sovyet toplumu yapısına zıt nitelik taşıdığı ileri 

sürülerek yasaklanmıştır. (Osmonailiev, 2014: 266) Sovyet yönetiminde kozmopolitizme, 

milliyetçiliğe, olur-olmaz liberal düşüncelere karşı siyasi-ideolojik kampanyalar yürütülürken, 

özellikle 1945-1962 seneleri arası Kırgızistan'ın makam, şöhret, ün peşinde olan sosyal 

bilimcileri için muhafazakâr akınların edebi miraslarını alaşağı etme, intikam alma, çatışma 

aracı haline dönüştürmüştür. Bu durumdan dolayı bahsi geçen şahsiyetlerin eserlerini 

araştıranlar, bastırılıp çoğaltılmasını isteyenlerin bir kısmı içeri atılırken bir kısmı da Parti 

(disiplin) cezasına çarptırılmıştır. (Cigitov, 2002: 28)   

 Başta "Akır zaman", "Tar zaman" gibi adlandırmalarla sözlü olarak gelişen Zamana 

geleneği daha sonra yazılı kültürün gelişmesiyle de "Zar zaman", "Hal zaman" şeklinde 

devam etmiştir. (Osmonaliev, 2014: 266) Bu geleneği temsil eden akınlar toplumsal ve 

sanatsal çalışmaları ile manevi hazinemize, felsefi düşüncelerimize büyük katkı sağlamıştır. 

Onların yaşadığı dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel değişimleri akınların bakış açılarına, 

fikir dünyalarına etki eden faktörler olmuştur. O dönemde ataerkil-feodal düzenden Rus 

emperyalizminin koloni siyasetinin neticesinde oluşmakta olan yeni ilişkiler sistemine geçiş 
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dönemiydi. Bu ilişkiler sosyo-ekonomik eğilimlerin çeşitliliği, çetin ve tehlikeli jeopolitik 

durumların ve buna bağlı olarak dini, etnik düşüncelerin etkinliği yani etnokültürel, 

sosyopsikolojik, töresel, hümanist krizlerin yükselmesiyle bilinir. Dolaysıyla koloni 

siyasetinin bir taraftan bazı yönlerden gelişmeci, ilerlemeci yanı olsa da sonuç olarak istilacı, 

gerici yönünün mevcut olduğu (Abcalov, 2012: 12-13) da apaçık ortadadır.  

 Zamanacı akınları tek taraflı değerlendirmek doğru olmaz. Nitekim onların da 

toplumsal görüşlerinde demokratik özelliğe sahip birçok fikirleri vardı. (İstoriya Kırgızstana s 

Drevneyşih Vremen do Kontsa XIX Veka, 1995: 332) Burada gelenekselci denilen akınların 

gericilikle yaftalanması, onların kendi dönemindeki toplumsal yapıyı yeteri kadar 

eleştiremedikleri, hatta belki de onlara destek çıktıkları öne sürülerek böyle bir sonuca 

gidilmiştir. Bu durum belki onların yenilikçi gelişmelerin karşısında durdukları için olabilir, 

zira Rusların bölgeye girmesiyle beraber bazı değişiklikler gözlemlenmiştir. Bu akınlar 

Ruslara katılmanın sonucunda ortaya çıkacak olan olumsuz gelişmeleri öngörerek bu duruma 

karşı olmuşlardır. Ortaya çıkan yeni gelişmeleri 'ahir zaman'ın işareti olarak görmüşlerdir. 

Onlar Kırgız aile yapısının zayıflayacağını, toplum ahlakının çökeceğini, İslam inancının 

zedeleneceğini ve bunun neticesinde toplumsal bozulmanın kaçınılmaz olacağını öngörerek, 

şiirlerinde bu durum vurgu yaparak ataerkil-feodal düzenin korunmasını istemişlerdir. Tabi bu 

mevcut yapı,  zayıfları ezen üst kesimin işine geliyordu. (Abramzon, 1999: 411) 

  Aslında o dönemin mevcut yapısını ve Çarlık Rusya'nın bölgeye girişiyle pek olumlu 

gelişmelerin olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, akınların pek de haksız oldukları 

sayılmaz. 

 Yakın zamana kadar, “Kalıgul Bay uulu, Arstanbek Buylaş, Moldo Kılıç gibi akınlar 

feodallerin başını çektiği ideolojinin savunucularıdır” görüşü baskındı. Onlar ortaya çıkan 

değişimleri dünyanın sonunun başlangıcı olarak gösteren asırlık ataerkil-feodal temellerin 

öncüleri olarak gösteriliyordu ve onların genel olarak muhafazakâr, gerici pozisyonlara sahip 

oldukları iddia ediliyordu. (Baktıgulov ve Mombekova, 2001: 203) 

 Aslında onların sanatsal miraslarına yöneltilen bu yargı (değer) muhtemelen 

uydurulmuştur. Zira o şahsiyetler kendi sanatsal çalışmalarında o dönemdeki Kırgız halkının 

çok yönlü yaşam biçimini tüm zıtlıkları ve zorlukları ile birlikte gerçekçi bir şekilde 

yansıtmışlardır. 
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Durum böyle iken öte yandan demokrat görüşlü akınları temsil eden Toktogul 

Satılganov, Togolok Moldo, Barpı Alıkulov gibi şahsiyetlerin sanatlarına karşı olan hiçbirşey 

yoktu. (Baktıgulov ve Mombekova, 2001: 203) Yani bir tarafta her şeyi ile eleştiri oklarına 

maruz kalanlar, diğer tarafta da hiçbir şekilde eleştirilmeyenler verdı. Bu da, tüm bu 

özellikteki araştırmaların belli bir ölçüde bile olsa siyasi ideolojinin güdümünde ele 

alındığından haber vermektedir. Sonradan ele alınan araştırmalar bu dediğimizi destekler 

niteliktedir. Bu yüzden de Zamana akımı yani gelenekçi akınlar henüz hak ettiği değeri, 

araştırmayı alamamışlardır. (Koylubayev, 2010a: 23)      

 Zamanacı ya da muhafazakâr akınlara sufî (Tasavvufi) geleneğin ya da önderlerin bir 

bakıma devam ettiricileri olarak bakılabilir. Zira bunun iki nedeni vardır. İlki Kırgız 

toplumunun İslami gelişiminin arka planında sufî önderlerin tesirinin varlığı bilinen bir 

durumdur ve onların kıyamet alametlerini anlatan hayatın sonu - kıyametin başlangıcı 

anlamında 'ahir zaman' eserleri vardı. Akınların eserlerinde de onlarla benzerlikler görülür. 

İkincisi ise bölgede İslam'ın yayılmasında sufizmin etkisi büyüktür. Dolaysıyla bu akınların 

da bir şekilde bağlantıları olduğu doğal olarak düşünülebilir. (Kalberdiev, 2017: 284) Belki bu 

yüzden olsa gerek, zamancı akınlar insanlara âhiret, kıyamet ve kıyamet hallerini anlatarak, 

bu şekilde onları uyararak toplumun gidişatını değiştirmeye, geliştirmeye çaba sarf 

etmişlerdir. (Kalberdiev, 2017: 287) 

XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren toplumsal gelişmenin, özellikle Rus 

demokratik kültürünün etkisi ile feodal-ateist ideolojinin tabakası vasıtası ile gelişmeci 

toplumsal düşünce kendi temsilcileri Toktogul Satılganov, Togolok Moldo, Barpı Alıkulov 

gibi önderlerin girişimleriyle kendi yolunu çizmiştir. Bu şahsiyetleri gelişme ve değişime olan 

olumlu bakışları, feodal hukuk düzenine ve bireysel yönetime karşı itirazları, hür düşünce ve 

hürriyeti sevme fikirlerini yayma gibi özellikleri birleştirmiştir. Halkın yaşantısını eşit şekilde 

derinine öğrenmek, feodal-ataerkil gerçeğini eleştirel bakış açısı ile kabul etmek, emekçilerin 

hakkını savunmak, onlara dönemin asıl konusuna eğilmenin doğal gereklilik olduğunu işaret 

etmekteydi. (Gaparov, 2019: 180) 

 Demokratik düşünce geleneğini temsil eden akınlar, eserlerinde ezilen ve yoksul 

kesimin çıkarlarını dile getirerek, halkın çekmekte olduğu zorluk ve eziyetlerin sebepçilerini, 

yani yerel zenginleri, din adamlarını ve çarlık yöneticilerini ifşa etmişlerdir. Bu düşünürler 

kendi sosyal haksızlığa (adaletsizliğe) karşı yöneltilen fikirlerini açıkça dile getirerek, 

halkların hürriyetine ve dostluğuna yönelik çabalamayı şiirlerinde ifade etmişlerdir. Demokrat 
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akınlar halkçı düşünceleri - hür düşünmeyi yaymakla beraber klerikalizme karşı bakış açıları 

ortaya koymuşlardır. (Gaparov, 2019: 184)  

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU ve PROBLEMİ 

 Araştırmada ele alınan aydınlar, Kırgız toplumu için önemli şahsiyetlerdir ve kendi 

dönemlerinin etkili isimleri olmuşlardır. Yaşadığı dönemlerinin fikri düşüncelerinden 

faydalanmasını bilmiş etkili insanlardır. Diğer toplumlarda olduğu gibi onlar da Kırgız 

toplumunun içine düştüğü bunalımlı, sıkıntılı durumlardan çıkması için çaba göstermişlerdir 

ve bu yönde düşüncelerini ifade etmişlerdir. Onların ortaya koymuş oldukları eserlerde, 

düşüncelerinde felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, ekonomi, din vs. gibi bilgiler mevcuttur. 

Bunlara ek olarak siyasi anlamda da araştırmalara bolca malzeme bulmak mümkündür.  

 Kırgız aydınları önemli değişken dönemleri yaşamışlardır ve yaşamış oldukları 

tecrübelerini eserlerinde yansıtmışlardır. Bu durum onları daha da önemli hale getirmektedir. 

Örneğin çalışmamızın temel konusunu teşkil eden aydınlardan Kalıgul Bay uulu ve Arstanbek 

Buylaş uulu kendi döneminin zorlu meselesi olan boylar arası çatışmaları ele almakla beraber 

gelecekte ortaya çıkacak olan yeni gelişmelerden endişe duyduğu düşüncelerini eserlerinde 

yansıtmıştır. Bölgeye ayak basan Çarlık Rus yönetimin dönemine de şahit olan Moldo Kılıç 

eski ve yeni dönemin özelliklerine değinirken köprü vazifesini icra etmiştir. 

 Diğer taraftan Çarlık döneminin sona erdirilmesiyle yeni Sosyalist dönemin 

gelmesindeki geçiş dönemde yaşamış olan yenilikçi görüş sahibi akımların temsilcileri sayılan 

Toktogul, Togolok Moldo ve Barpı akınlar da eski döneme ait eksiklikleri, zorlukları 

eleştirirken yeni sistemle gelen veya gelecek olan olumlu gelişmeleri, yeni döneme adapte 

olmanın öneminden bahsetmişlerdir.   

 Kırgız aydınlarının temelini oluşturan ilk aydınlar hakkında yeteri kadar araştırma 

yapılmamıştır. Bu durumdan ötürü o aydınların düşünceleri, dünya görüşleri eksik 

bilinmektedir. Hatta onlar hakkında eksik ya da yanlış bilgiler dolaşmaktadır. Onların bize 

sundukları yön gösterici fikirleri yeteri kadar ele alınmamıştır. Bu durumda araştırmanın 

problemi Kırgız aydınlarının temel taşları saydığımız aydınların bazı temsilcilerinin 

şiirlerinden yola çıkarak onların düşünce dünyalarını incelemek olacaktır. 
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2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki akın ve yazarlar ya da daha genel bir ifade ile 

aydınlar, kültürel ve milli kimliğin oluşum sürecinde, dilin, dinin ve tarihin vazgeçilmez 

ehemmiyetini sürekli olarak işlemişlerdir. Bir araştırmacının ifadesi ile "geçmişteki kökleri 

aramak, ideolojik boşluğu doldurmada barışçıl ve yapıcı bir yaklaşımdır" denilmektedir. Aynı 

şekilde batılı araştırmacı Allworth tarafından "mukavemet edebiyatı" olarak adlandırılan 

edebiyat Orta Asya'nın Ruslar tarafından işgalini anlattı denirken, Kırgız edebiyatı da Kırgız 

halkını yeni oluşumlara karşı uyarmaya çalıştı.  

 Bu çalışmada, XIX. yy. sonu ve XX. yy. başında yaşamış olan belli başlı Kırgız 

aydınlarını tanıtmak ve onların toplum üzerinde meydana getirdiği değişim belirleyiciliğini 

vurgulamak olacaktır. Bölge halkının tarihi gidişatını değiştirenler aydınlar olmuştur ve 

değişimi ilk önce kendi şahsiyetlerinde başlatmıştır. Orta Asya'nın genelinde olduğu gibi 

Kırgızların arasında da geleneksel aydınlar dendiğinde en başta akla gelenler ulema, din 

adamları, akınlar, sanatçılar ve bazı devlet adamları olmuştur.  

 Aynı şekilde çalışmada ele aldığımız aydınların eserlerinde dinin yeri nedir, din-

toplum ilişkisini hangi düzeyde ele aldığını irdelemek ve onların yaşamış oldukları dönemin 

hâkim fikre yaklaşımlarında nasıl bir sentez fikre ulaştıkları vurgulanacaktır. Bununla beraber 

aydın ve aydınlanma ile ilgili hususları ve buna bağlı olarak Kırgız toplumunun 

aydınlanmasında direk ya da dolaylı olarak etki eden hususlar anlatılacaktır. 

 Bazı araştırmacılar Orta Asya geleneksel seçkinleri bir kaç grup altında toplamışlardır. 

Siyasi kimliğe sahip olan şahsiyetlerden oluşan grup. Yönetimde çalışanlardan, kâtiplerden, 

akınlardan ve sanatçılardan oluşan grup. Dini kimliğe sahip şahsiyetlerden oluşan grup ve 

finansal olarak öne çıkan zengin ve tüccarlardan oluşan bir diğer grup. Bunlardan ikinci ve 

üçüncü gruba dâhil olan insanlar aydın vasfına daha çok yaklaşmaktadır.   

3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 Çalışmada ele alınan dönem ile Sovyet döneminin sona ermesiyle gelen bağımsızlık 

döneminde ortaya çıkan gelişmeler birçok benzer durumlar arzetmektedir. Fakat bağımsızlık 

sonrası dönemde Kırgız toplumunda aydın kesimin etkisizliği hissedilir bir problem olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda,  sosyal meseleler etrafındaki benzerlikler ve aydın kesimin 

etkinliği konusunda Kırgız aydınlarının temel taşları niteliğindeki ilk dönem aydınlarını 

araştırmada ele almak büyük öneme sahip olmaktadır.  
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 Bu alanda çalışmalar olduysa da yeterli düzeyde değildir, üstelik bu aydınların hem 

sosyal hem de dini görüşlerini kapsayan çalışmalar çok azdır. Bu bakımdan çalışmanın önemi 

artmaktadır. Çarlık dönemi arkasından Sovyet dönemi ve daha sonra kazanılan bağımsızlık 

dönemi ile birlikte Kırgız toplumu, aydın kesim başta olmak üzere farkında olarak ya da 

olmayarak kültürel değişimlere maruz kalmışlardır. Yeni yaşam tarzları ile birlikte din, 

felsefe, ahlak ve gündelik hayata dair yeni fikirler insanların zihinlerinde yer edinmeye 

başlamıştır. Bu hususlarda aydınlarımızın düşünce ve eserlerinin bilinmesi, hem toplum hem 

bilim çevresi için önemlidir. 

 Ayrıca çalışmanın diğer bir önemi de araştırmanın bizzat aydınlar üzerinde 

yapılmasıdır. Zira malum olduğu üzere aydın, kendi toplumunun sorunları üzerine eğilmekte, 

onlarla ilgili fikirlerini belirtmekte ve çözüm yolları aramaktadır. Bu şekilde yönlendirici ve 

yol gösterici niteliğe sahip olmaktadır. Geleceği inşa ederken ve topluma yön verirken onlara 

daha çok görev düşmektedir. Kaldı ki bir toplumu anlamak o toplumun aydın kesimini, fikir 

dünyasını tanımaktan geçer. Çünkü onların düşünceleri, fikirleri bir toplumun temelini 

oluşturur. Bu açıdan Tarih felsefesi profesörü Ahmet İnam’ın ‘gelecek köklerdedir’ sözü bu 

durumu destekler niteliktedir. 

 4. ARAŞTIRMANIN KAPSAM ve SINIRLILIKLARI 

 Deneyle kanıtlanmamış olmakla beraber kanıtlanabilir, doğruluk payı yüksek kabul 

edilen, varsayılan, araştırmaya yol gösterici ilkeler (Güçlü, A., Uzun, E., Uzun, S., ve Yolsal, 

Ü.H., 2002: 1531) olan varsayım, araştırmada belirli sonuçlara ulaşmada getirilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmada şu şekilde varsayımlara gidilmiştir: 

 - Ele alınan aydınların din ile ilgili bilgileri dinin ana kaynaklarına değil, kültürel 

anlamda kulaktan kulağa geçen sözlü kültürün taşıdığı bilgilere dayanmaktadır. Üstelik bu 

bilgiler bölgede yaygın olan sufi düşünce ve hareketin kanalıyla verilmiştir. 

 - Sanıldığı üzere gerçek anlamda âlim, evliya olmadıkları varsayılmaktadır. 

 - Demokrat geleneğin temsilcilerinin Sosyalist çalışmalardan etkilendiğini, özellikle 

Toktogul'un sürgünde geçirdiği zamanları bu anlamda Sosyalist ve devrimci eğitimden geçtiği 

varsayılmaktadır.    

 Araştırmada psiko-sosyal ve dini anlayış gibi geniş ve kapsamlı konular ele alınırken, 

bazı sınırlılıklar konulmuştur. Araştırmada ele alınan ve nitelikleri verilen, iki ana geleneğin 
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etkili temsilcileri sayılan 6 akının oluşturduğu bir örneklem grubu ile sınırlıdır. Araştırma şu 

iki dönem üzerinde durmuştur. 

1. Hokand Hanlığı’nın sonu ile Çarlık yönetiminin başlangıcı 

2. Çarlık dönemin sona ermesiyle beraber Sovyet Dönemi'nin kuruluşuna kadarki zaman 

dilimi 

Örneklem olarak alınan grup iki farklı geleneğin temsilcileri olarak ele alınmıştır ve 

bunlardan ilk üçü Gelenekçi düşünceyi teslim ederken diğer kısmı yenilikçi düşünceleri ile 

öne çıkmışlardır. 

Söz konusu aydınların ilki Kalıgul Bay uulu 1785’te günümüzdeki Issık Köl ili, Kara 

Oy köyünde doğmuştur. O Kırgız halkı tarfından bilinen, saygın düşünür ve akın (halk ozanı) 

olmuştur. Zamana akımının temsilcisi sayıan Kalıgul Bay ulunun hayatı ve eserleri hakkında 

kesin bilgiler azdır. Sosyalist dönemn başlatıcısı olan Ekim Devrimi’ne kadar akının edebi 

mirasları halk içinde şifahi olarak çok yaygındı. Sovyet döneminin ilk döneminde ona ait 

eserler (ifade ettiği düşünceleri) azar azar tespit edilerek, toplanmaya başlamıştı. Bu eserler 

ilmi açıdan araştırılarak okullarda ve pedagoji enstitülerinde ders olarak okutulmaya 

başlamıştır. Fakat Sovyet döneminin tam olarak 1947’den itibaren onun eserleri gericilikle 

itham edilmiştir. Onun hakkında yapıan çalışmalar durdurulmuştur ve eserleri yasaklanarak, 

kullanımdan kaldırılmıştır. Kalıgul Bay uulu 6-7 yaşlarında köylüsü Sopu ata denilen 

molladan ders aldığı aktarılır. Onun eserlerinde ifade ettiği bilgilere bakıldığında Doğu 

edebiyatından, kültüründen ve tarihinden haberi olduğu kanısı ortaya çıkar. Özellikle Kul 

Hoca Ahmed Yesevi, Sufi Allahyar gibi bilinen şahsiyetlerin eserlerinden, felsefi ve tasavvufi 

düşüncelerinden haberdar olduğu görülür. Akın kendi döneminin önemli şahsiyeti olarak 

Kırgız bölgesinde meydana gelen önemli olayların neredeyse tümüne şahitlik etmiştir, hatta 

birçoğunda aktif rol üstlenmiştir. Mesela onlardan Sarıbagış kabilesinin hatta Issık Köl 

bölgesinde yaşayan halkın Hokand Hanlığı tebalığından ayrılmasında önemli rol üstlenmiştir. 

Aynı şekilde tarihi insan olan Ormon’un han seçilmesinde aktif rol oynamıştır. Kalıgul bir 

bilge olarak Kırgız bölgelerini ele geçirmek için gün geçtikçe yaklaşan Rus çarlığının baskıcı 

siyasetinin tehlikesini öngörebilmiştir. O hayat, toplum, geçim, örf adet ve günlük hayata dair 

düşüncelerini, öneri ve nasihatlerini ‘darbımesel’ şeklinde kafiyeli olarak ifade etmiştir. 

İfadeleri farklı farklı konularda kısa kısa olarak ifade edilmiştir. Bu ifadelerde hayatın çeşitli 

yönlerini ele alarak toplum ile insanların hayatında sosyal anlamı derin konulara yer vermiştir. 

O iyilik ve kötülük, hayat ve ölüm, erdemlik ve alçaklık, aile ve akraba ilişkileri, doğa 
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kanunları vs. birçok farklı alanlarda, farklı yönlerde derin düşünceleri ifade etmiştir. 

Kalıgul’un zaman konusunda ifade ettiği düşünceleri toplum, zaman ve geleceği hakkında, 

yöneticilik, insanın iç dünyasına etki edecek değişiklikler gibi önemli toplumsal meselelere 

yönelik olmuştur. Aynı şekilde Kırgız toplumunun geleceği hakkında, ahlak ve toplumsal 

değişimler hakkında öngörülerini dile getirmiştir. O kendi döneminin göçebe Kırgız toplumsal 

hayatında baskın olan ataerkil düzenin, örf âdetin bozulmak üzere olduğu görüşünde isabet 

etmiştir. Sovyet döneminde onun düşünce ve ifadelerine yasak getirildiği için düşünce ve 

ifadeleri tamamıyla kayıt altına alınamamıştır ve onunla ilgili bilimseler çalışmalar 

yapılmamıştır. Dolaysıyla ona ait olan ifadeler metin dil bilimi açısından araştırılmaya 

muhtaçtır ve aynı şekilde ona ait denilen bilgiler, eserler de tekrar araştırılmaya açık bir 

konudur. Yaygın olan bilgilere göre, Kalıgul’un eserlerinin bazı örnekleri 1922’de Narın 

bölgesinde araştırmacı K. Miftakov tarafından ‘manas’ söyleyenlerin biri meşhur S. 

Orozbakov’un ezberinden ilk olarak kayıt altına alınmıştır. Bunun dışında yine bir diğer 

önemli şahsiyet olan İ. Arabayev’in 1925’te basılan “Sabatsızdıktı Coyuu Alippesi” adlı 

eserinde ‘Kalıgul Biy’in sözleri’ başlığı altında verilmiştir. Kalıgul’un eserleri ve onuna ilgili 

malumatlar, ilmi düşünceler bir araya getirilerek “Akılman Kalıgul” denilen toplama eser 

2000’de basılmıştır. 1855’te Çolpon Ata’da vefat eden akının anıtı 1999’da kendi 

memleketinde yapılmıştır. 

Arstanbek Buylaş uulu Kalıgul’un düşüncelerini devam ettiricisi olarak görülmüştür. 

Arstanbek 1824’te Issık Köl ilinde doğmuş ve Narın’da 1878’de vefat etmiştir. Arstanbek 

düşünür, komuzcu, halk ozanı ve “Zamana” akımının en belirgin temsilcisi olarak eserlerinde 

halkın içinde bulunduğu durumu yine onların düşünceleriyle ele almıştır. Bu durumdan ötürü 

halk onu “Bülbül” diye çağırmıştır. Arstanbek’in gençlik hayatı çok zor şartlarda geçmiştir. 

Onun eserlerinin, düşüncelerinin omurgasını zaman kavramı oluşturmuştur. Akın Kırgız 

halkının başından geçirdiği önemli toplumsal olaylara şahit olmuştur. Hokand Hanlığı’nın 

Kırgız halkına olan baskısı, Bugu ile Sarbagış gibi iki büyük boyların senelerce devam eden 

çatışmaları, Kazak hanı Kenesarının Kırgızlara karşı yürüyüşü ve sonu Kenesarı hanın ölümü 

ile biten olaylar, Rus Çarlığının Kırgız bölgelerini ele geçirerek yçnetimi altına aldığı tarihi 

gelişmeler onun tanıklık ettiği önemli olaylardır. Bu olayların neticesinde binbir türlü zorluk 

içinde kıvranan halkın durumunu gören akın kötü bir zamanın geldiğini ve bu durum giderek 

daha da kötü hal alacağını “Tar Zaman” eserinde düşüncelerini ifade etmiştir. Aynı şekilde 

halkın kendi toprağında bir yabancı gibi kalacağını, elindekilerin gaspedileceğini hatta 

canlarından bile olacağı öngörülerini ifade etmiştir. Halkın geleceğinin parlak olamayacağını, 
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gelenekten gelen değerlerin kaybolup değişime uğrayacağını dile getirmiştir. Bu bağlamda 

Arstanbek 1950’den sonra daha çok toplumsal anlamda derin düşünceleri şiirlerinde vermiştir. 

Tar Zaman eseri 1852’den 1870’ kadarki süreci içine alan geniş kapsamlı eser olduğu için 

içerik açısından iki ana bölümde ele alınabilir. İlk başta Rusların bu bölgelere yaklaşmakta 

olduğu haberleri ile ilgili düşünceler yansıtılırken daha sonra Rusların bölgeyi ele geçirdikten 

sonra kendisi de tanık olduğu gelişmelerden kaynaklanan düşüncelerini yansıtmıştır. Rusların 

gelmesiyle halkın gördüğü baskıyı ve Rusların askeri olsun gündelik hayatta olsun daha ileri 

yaşam tarzını dile getirmekle beraber akın her zaman kendisinin yetiştiği ataerkil-feodal 

düzeni hep korumanın taraftarı olmuştur. Rusların gelmesiyle Kırgız toplumunun yönetim 

şekline, yaşam tarzına, örf adetlerine, kişilik yapısına iz bırakan etkileri gözlemleyerek bu 

gelişmeleri ve değişimleri daha çok atalardan gelen geleneğin, kalıplaşmış olan ahlaki 

düzenin bozguna uğradığı şeklinde ifade etmiştir. Fakat akının bu eseri bir bütün olarak 

günümüze ulaşmamıştır. Aynı şekilde birçok eserleri belirsiz olup, günümüze ulaşmamıştır. 

Arstanbek’in takip ettiği çizgisinden dolayı onun bu duruşu abartılarak sunulmuştur ve 

gericilikle itham edilerek araştırılması sınırlandırılmıştır. Eserlerinin toplanmasına karşı 

çıkılmıştır ve hak ettiği değeri görmemiştir. Onun edebi mirası ancak Kırgızistan 

bağımsızlığına kavuştuktan sonra araştırılmaya başlanmıştır. 

Moldo Kılıç Şamırkan uulu (1866-1917) çalışmada ele alınan bir diğer Gelenekçi 

düşüncenin temsilcisidir. Narın ilinin Koçkor ilçesinde dünyaya gelen akının en belirgin 

özelliği ilklerden olarak eserlerini kaleme almış olmasıdır. Moldo Kılıç’ın en önemli eseri 

“Zilzala” 1911’de Kazan’da Arap alfabesi ile basılmıştır. Bu durum Kırgız halkının 

tarihindeki baskıya verilen ilk eserlerden olarak kabul edilmekedir. Akının diğer eserleri “Çüy 

Bayanı”, “Kerme Too”, “Kanattuu”, “Kol Kazal”, “Kara Koçkor”, “Kız Cigit”, “Mal Kazal”, 

“Catakçılar”, “Çüy Kanattuuları”. Aynı şekilde Hicivsel çalışmaları olan “Bürküttün Toyu”, 

“On Ceti Biy”, “Kaçanak Moldo Sulayman”, “Moldo Düyşö” gibi eserleri vardır. Bunların 

dışında “Zar Zaman”, “Azamattar”, “Sapar””Baytalak vs. gibi farklı edebi özellikte olan 

eserleri de vardır. Moldo Kılıç’ın ele aldığı çalışmalarında insan davranışındaki ahlaki 

düşünceler, özlü sözler, eğitici özellikte düşünceler verilmiştir. Aynı şekilde doğaya karşı 

yapılan yanlış muamelenin sonucu trajedi ile biteceği fikri eserlerinde işlenmiştir. Diğer 

akınlarda olduğu gibi Sovyet döneminde Moldo Kılıç hakkında da aratırımlalar yasaklanmış 

ya da kısıtlanmıştır. Onun çalışmaları hakkında 1940 senesinden itibaren ilmi araştırma yapan 

Tazabek Samançin “Milliyetçi”, “Kozmopolit” denilerek kovuşturmaya tabi tutulmuştur. 

Moldo Kılıç ve çalışmaları hakkında ancak bağımsızlıktan sonra araştırılmaya izin verilmiştir. 
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Toktogul Satılganov (1864-1933) Kırgızistan’ın güneyinde Calalabad il sınırları 

içerisindeki Ketmen Töbö köyünde doğmuştur. Toktogul 13 yaşından itibaren halk içinde 

sanatını icra etmeye başlamıştır. Kendi döneminin bilinçli, derin düşünebilen biri olan 

Toktogul sanatını icra etmek için gittiği her yerde, çağrıldığı her yerde halkın istek ve 

arzularını ve buna neden olan toplumsal haksızlığı dile getirmiştir. Dönemin zorba 

yöneticilerini, elit kesimin eleştiriye tabi tutmuştur. Aynı şekilde şiirlerinde, sanatında hayat 

hakkında felsefi düşüncelerini de ortaya koymuştur. O dönemde her zengin, yönetici ve 

elitlerin yanında onlara övgü düzen kendi sanatçıları vardı ve bu yaygın olan bir durumdu. 

Durum böyle olduğu için birçok elit kesimden Toktogul için de aynı teklif gelmiştir. Fakat 

Toktogul bu duruma karşı olmuştur, tersine o gittiği yerlerde elitleri karşısına alıp, toplumsal 

meseleleri ve ona neden olan elit kesimin yüzüne vurmuştur. Akının bu duruşu tabi ki de 

onları rahatsız etmişti ve bir anlamda kendilerine düşman olarak görmeye başlamışlardır. Bir 

keresinde (1982) Dıykanbay denilen manabın sanatçısı Arzımat ile olan atışmasında Toktogul 

çok sert eleştirileri dile getirmiştir. Araştırmacıların fikirlerine göre işte o atışma Toktogul’un 

kaderinde kırılma anı olmuştur. Artık elit kesim Toktogul akındna kurtulmanın peşine 

düşmüşlerdir. Bu bağlamda Andican olaylarına (Dükçü İşan’ın önderliğinde çıkan Andican 

ayaklanması Türkistan bağımsızlığı yolunda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ayaklanma 

Fergana’da çıkmış, Oş ve Namangan gibi şehirlere hızla yayılmıştır. Rusya kısa sürede 

ayaklanmayı bastırmış ve çok sayıda insanı sürgüne göndermiştir) katıldı denilerek 

tutuklanmış ve Sibirya’ya sürgüne gönderilmiştir. Hapis yıllarında çok zorlu günler geçirmiş, 

bu dönem akının düşünce dünyasında yeni kapıların açılmasına neden olmuştur. Yani hapis 

arkadaşları ile birlikte, devrimci Ruslarla fikir alışverişinde kalarak hayata dair yenilikçi 

bilgiler edinmiştir, uluslararası (enternasyonalizm) düşüncelerle kuşanmıştır. Rus 

devrimcilerin tesiriyle Toktogul'un güçlü-önceikli demokratik fikirleri daha da güçlenmiştir. 

Bu sayede eserlerine siyasî boya katılarak devrimin işaretlerine dönüşmeye başlamıştı. 

Hapisten iki kere kaçma girişiminde bulunduysa da bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Yine de arkadaşlarının yardımıyla kaçmayı başarmıştır. İki senelik yolculuğun sonunda 

1910'da memleketine gelebilmiştir. Toktogul Satılganov’un Lirik türündeki “Alımkan”, 

“Nasılkan”, “Kızıl Cooluk” adli şiirleri günümüzde hala şarkıcılar tarafından söylenmektedir. 

O aynı şekilde “Beş Kaman” adlı şiiri ile halkı ezen, onlara baskı kuran zendin beş kardeşi 

eleştirmiştir. Bölgeye ulaşan Sovyet yönetimi öven şiirleri çalışmalarının merkezinde olup, 

onun sesi halkın sesine dönüşmüştür. Akının “Kedeykan” adlı eseri 1938’de Kazan şehrinde 

basılmıştır ve akına ait “Çaykama”, “Çon Kerbez”, “Toguz Kayrık” ve birçok komuzda 

çalınan besteleri mevcuttur. Toktogul Satılganov'un şiirlerinde Kırgız halkının tarihi 
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yansıtılmıştır, emekçi halkın şanı yükseltilmiştir, baskıcı sınıf ifşa edilmiştir. Toplumsal 

olumsuzluklar eleştirilmiştir. Akın parlak bir geleceğin hayalini kurmuştur ve propagandasını 

yapmıştır. Onun sanatsal mirası özgürlük için mücadelesi mutlu yaşama ulaşma düşüncesi ile 

beslenmiştir. Toktogul akın da diğer zamancı akınlar gibi işgalci döneme tanıklık eden 

akınlardandır.  Fakat Toktogul'u onlardan ayırt eden birkaç özelliği vardır. Örneğin, o, işgalci 

yönetimin baskısını bizzat yaşamıştır ve bu durumu edebi eserlerinde yansıtmıştır. Akının 

hiciv eserleri “Beş Domuz”, “Tefeci Çakırbay”, “Eşen Kalfa” vb. Sürgünde geçen hayatını 

anlatan, halkına olan özleini anlatan “Elveda halkım!”, “Sürgünde”, “Kaçıp Gelirken” vb. 

şiirleri vardır. Sovyet yönetimi kurulduktan sonra yeni hayatı kurmaya davet eden “Yaşasın 

Sovyet Yönetimi!” ve “Hangi Kadın Lenin Gibi Bir Oğul Doğurdu” şiiriyle Kırgız 

edebiyatında Lenin’in imajını yaratmıştır. 

Togolok Moldo (1860-11942) Asıl ismi Bayımbet Abdırakman uulu olan Togolok 

Moldo yazıcı şairliği ve manascılığı ile öne çıkmıştır. Togolok Moldo Narın il sınırları 

içerisinde Ak Tala bölgesinde doğmuştur. Akının manascılık yönünün gelişmesine Tınıbek 

denilen manascının etkisi olmuştur hatta Togolok Moldo lakabını da o vermiştir. Akın Kırgız 

bölgelrini dolaşmıştır ve okuryazarlığının neticesinde hem Kırgız Edebiyatı hem de Doğu 

Edebiyatı ile yakından ilgilenmiştir. Çocuklara eğitim veren akın Nizami, Navai, Firdevsî, 

Hafiz, Abay vs. gibi büyük şahsiyetlerin eserlerini okumuştu. Aynı şekilde Şecerecilik ile 

ilgilenerek hem Tarih hem “Manas” destanının tarihini araştırmaya çalışmıştır. Akın 

gördüklerini, duyduklarını ve bildiklerini hep yazıya dökmeye çalışmıştır, ama bu 

çalışmalarını 1916 olaylarında kaybetmiştir. Sözlü olarak anlatılagelen “Şırdakbek”, “Canıl 

Mırza”, “Mendirman” gibi destanları yazıya dökerek günümüzdeki Kırgız Millî Akademi’ye 

teslim etmiştir. Aynı şekilde 1937-1941 seneleri arasında “Manas” üçlüsüne dair 98 703 satırı 

yazılı halde teslim etmiştir. Çocuk edebiyatı alanında da birçok çalışmaları olmuştur. Togolok 

Moldo’nun çalışmalarının bazıları şunlardır; “Kemçontoy”, “Kuştardın Angemesi”, “Cer cana 

Anın Baldarı”, “Eşek cana Bulbul”, “Talım Kız menen Köböktün Aytışı”, “Ürpükan”, 

“Arman Caş”, “Erkek cana Ayaldın Sırı”, “Kara Köz”, “Ak Kelin”, “Armiyaga Arnaylı”, “Biz 

Dayarbız”, “Cetişkenbiz, Cenebiz”, “Cusup menen Zulaika”, “Farhad menen Şirin” vb. 

Barpı Alıkulov (1884-1949) Toktogul Satılganov’un öğrencisi olan Barpı akın 

Calalabad ilinin Suzak ilçesinde doğmuştur. Küçüklüğünden itibaren zor şartlarda büyüyen 

akın Sovyet dönemi kurulana kadar zenginlerin elinde çalışarak, kçlelikle gün geçirmiştir. 

Barpı Alıkulov’un akınlık sanatının gelişmesinde babasının etkisi olmuştur. O, Hokand 

Hanlığı yöneticilerinin acımasız yüzünü ve haksızlıkla dolu yönetimleri eleştirilen “Zalin 
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Handar Azabı” denilen şiiri babasından öğrendiğini bildirmiştir. Akın yeni dönemle beraber 

kölelikten kurtulup, kendi başına hayatını devam ettirmeye başlamıştır. Yani düzenin 

yerleşmesinde öderlik etti, yerel yönetimin birçok alanında hizmette bulunmuştur. Fakat daha 

önce zor şartlar altında geçirdiği hayatının etkisinden olsa gerek 36 yaşında hastalanmış ve 

görme yetisini kaybetmiştir. Barpı akının çalışmalarında diğer akınlarda olduğu gibi iki devrin 

değiştiği zaman işlenmiştir. Ekim Devrimi’ne kadarki şiirlerinde halkın cahilliğe batmış 

durumunu dolaysıyla ağır şartlarda gün geçirdiklerini, buna karşın üst kesimin her istediğini 

kolayca gerçekleştirebildiğini ve bu şekilde halkı baskı altında tutuklarını, kendisi gibi 

fakirlerin köle olarak çalıştırıldığı durumları dile getirmiştir. Akının gelecekte daha iyi 

günlerin olacağına olan progresif düşünceleri onun “Tendik Bir Kün Cark Eter” adlı şiirinde 

verilmiştir. Bapı akın “Aldamçı Eşen”, “Sukmoldo”, “Madalı Acıga”, “Emçilerge”, “Emne 

Bar Bul Cerde”, “Sopu” gibi şiirlerinde din temsilcilerinin aşırıya kaçan bireysel 

yalancılıklarını ilemiştir. Barpı akın aşk konusunda da “Gül Kızdar”, “Mölmölüm”, 

“Mırzayım”, “Lölükan”, “Burakcan”, “Gözal Kız”, “Kara Köz”, “Ak Dilbar”, “Tartip”, 

“Dilbarım”, “Özgöçöm”, “Altın”, “Ak Cıldız” gibi birçok şiiri kaleme almıştır. Ekim 

Devrimi’nden sonra yeni dönemle birlikte akın çeşitli konulara eğilmiştir ve insanları 

dürüstlükle alın teriyle helal kazanca davet etmeye başlamıştır. Ömrünün sonuna doğru ikinci 

dünya savaşı sırasında daha çok savaş, zafer, kahramanlık ve savaş sonrası hayat vs. ile ilgili 

şiirler kaleme almıştır. 

Çalışmada ele alınan bu altı aydının yaşadıkları dönemi kapsayan Çarlık Rusya’nın 

Kırgız bölgesine gelişinden önceki ve sonraki, Sovyet döneminin kuruluşu ile ilgili zaman 

dilimi sınırlarını kapsamaktadır. Ayrıca zikredilen akınların kendi dönemlerindeki toplumsal 

duruma olan bakış açıları ve düşünceleri sosyolojik ve dini bakış açısından ele alınmıştır. 

Dolaysıyla çalışma Rus çarlığının Kırgız bölgelerine gelişini ve sona erdiği dönemini 

kapsayan zaman dilimi ile sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda akınlara ait olan eserlerin çoğu 

bize kadar ulaşmamıştır. Ulaşmış olanları da çok azı istisna olmak üzere genellikle ikinci ya 

da üçüncü şahıslar üzerinden kayıt altına alınıp, saklanmıştır. Fakat böyle çalışmalar bir bütün 

olarak değil parça parça olarak toplanmıştır. Adı geçen aydınlara ait çalışmalar genellikle 

daha sonraları bir bütün olarak çalışılmıştır ve bir araya getirilmiştir, getirilmektedir. 

Dolaysıyla çalışmada daha çok bu eserlerden yararlanılmıştır. Fakat bu alanda ortaya konan 

çalışmalar halen de olsa azdır ve daha çok araştırılmaya ihtiyacı vardır. Bu anlamda 

çalışmamızın konusu açısından temel sayılan bazı kaynaklar şu şekildedir; 
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Abramzon Saul Kirgizı i İh Etnogenetiçeskiye i İstoriko-Kulturnıye Svyazi, 1971: 

Çeşitli etnik fenomenlerle ilgili verilerin genelleştirilmesine ve analizine dayalı olarak Kırgız 

halkının tarihi, yaşamı ve kültürü, ilerlediği yol ve imajı ele alınmıştır. 

Abramzon Saul Kırgız cana Kırgızstan Tarıhı Boyunça Tandalma Emgekter (çev. 

Mambetaliyev, S., Sulaymankulov, D., Makenov, S.) 1999: Derlemede Kırgız halkının 

etnik tarihi, yaşam tarzı ve kültürü araştırılmıştır. Aynı şekilde başka uluslar ile olan 

etnogenetik bağlantıları araştırılmıştır. 

Akmataliev Abdıldacan, Kırgız Adabiyatı: Tarıh cana Mezgil, 2010: Kırgız 

edebiyatına ve folklore dair makalelerden, köşe yazılarından ve söyleşilerden oluşan derleme. 

Akmataliev Abdıldacan, Musayev Samar, Akılman Kalıgul, 2000: Eserde Kalıgul 

Bay uluna ait denilen ve bilimsel açıdan ortaya konan bilgiler yer almıştır. Şiir ve sözlerinin 

haricinde Kalıgul hakkında aktarılan düşünceler de yer almıştır. 

Alahan Sadık, Beş Moldo (Moldo Niyaz, Nurmoldo, Moldo Kılıç, Aldaş Moldo, 

Moldo Bagış), 2004: Alahandın bu çalışmasında totaliter dönemde haksızlığa uğrayarak 

unutturulmaya çalışılan belli başlı akınların hayatı ve eserleri hakkındaki çalışmalar bir araya 

getirilmiştir. 

Aytmambetov Dyuyşe Dorevolyutsiyonnıye Şkelı v Kirgizii, 1961: Aytmambetov’un 

çalışmasında Ekim İhtilaline kadar (1917) Kırgızistan’daki eğitim kurumları incelenmiştir. 

Eser mektep-medreseler, Rus yerli okulları ve cedit okulları ile ilgili kapsamlı bilgileri 

içermektedir. 

Barpı, (1995), Çıgarmalar, (haz. Apilov, B), İki cilt, 1995, 2008: Birinci ciltte Barpı 

Alıkulov’un Alem, İnsan, Ömür, Ölüm hakkındaki düşüncelerini ifade eden şiirleri ile 

atışmaları bir arada sunulmuştur. Bunlardan bazıları ilk defa okuyucu ile buluşturulmuştur. 

İkinci ciltte aşk-sevgi konulu şiirleri ile çeşitli dönemlerde söylemiş olduğu farklı konulardaki 

şiirleri derlenmiştir. 

Begalieva Nazgül, Arstanbektin Ömürü cana Çıgarmaçılıgı, 1998: XIX. yüzyıldaki 

Kırgız akınlarının temsilcisi, Sovyet döneminde araştırma alanından uzak tutulan akınlardan 

olan Arstanbek Buylaş uulunun hayatı ve eserleri çalışılmıştır. Bu çalışma akına ait eserlerin 

bir arada çalışılan ilk ilmi-teorik çalışma olmuştur. 

Bendrikov Kiriyak, Oçerki po İstorii Narodnogo Obrazovaniya v Turkestane (1865-

1924 godı), 1960: Kitapta Rus İmparatorluğu’na katıldığ tarihten (1865) itibaren 1917’ye 

kadar Türkistan’da okullaşmanın gelişimini vurgular ve o sırada devamlılılığını sürdürmeye 

çalışan okul sistemlerini karakterize eder. Ekim İhtilalinden sonra Orta Asya’nın ulus-devlet 
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sınırlarının çizildiği zamana (1924) kadar bölgedeki halk eğitimindeki köklü değişiklikleri ele 

almaktadır. 

Bernştam Aleksandr, Kırgızdardın cana Kırgızstandın Tarıhı cana Arheologiyası 

Boyunça Tandalma Emgekter, haz. ve düz. Mambetaliev, S, 2004: Derlemede Bernştam’ın 

Kırgızlar ve Kırgızistan’la ilgili ilkel ve orta asırlardaki tarihine, kültürüne ve Kırgız halkının 

etnogenezis meselelerine dair ele almış olduğu çalışmaları yer almaktadır. 

Bogdanova M, Cakişev Ö, Samançin T, Rahmatullin K, Kırgız Adabiyatının 

Oçerkteri, 1943: Eser tüm Kırgız edebiyatının belli devirlerini ve çeşidini özet şekliyle 

sunmaya çalışmıştır. Kitapta araştırılmaya yasak olan kısıma dair bilgilerin alınmadığı, aksine 

rejimin kabul gördüğü bilgilere yer verildiği dolaysıyla sonradan yapılan yeni araştırmaların 

neticesinde bazı bilgi ve belgelerin tartışmaya açık olduğu belirtilmiştir.  

Canıbekov Ceenbek, Kırgız Oyçuldarı, 2004: Eserde Kırgız halkının manevi 

zenginliğinin önemli bilgeleri, Kırgız felsefesinin kurucuları olan Kalıgul Bay uulu, 

Arstanbek Buylaş uulu, Moldo Kılıç Şamırkan uulu, Moldo Niyaz Ernazar uulu, Toktogul, 

Togolok Moldo, Cenicok, Isak Şaybekov, Barpı Alıkulov gibi aydınların felsefi düşünceleri, 

sosyolojik-felsefi bakış açıları ile ilgili meseleler ele alınmıştır.  

Cumakunova Gülzura, (2014), Toktogul - Şiirlerle Örülen, Nağmelere Dökülen 

Ömür, 2014: Şair Toktogul Satılganov’un hayatı, düşünceleri ve döneminin çalkantılı 

durumlarını şiirleri ile beraber ele alınmıştır. 

Çukubaev Abdıhan, Klassovaya Borba i Obşestvennaya Mısl v Kirgizii (1900-

1917gg), 1967: Araştırmada XX. yüzyılın başlarında Kırgızistan’da işçi sınıfının ekonomik 

ve hukuki durumu gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Ekim ihtilaline kadarki devrimci 

harekete ve devrimci olaylara yer vermiştir. Ulusal kurtuluş hareketinin toplumdaki sosyal ve 

politik düşünceye olan etkisini irdelemiştir. Bununla birlikte Kırgız ilerici sosyal düşüncesinin 

önde gelen temsilcileri Toktogul Satılganov, Togolok Moldo ve Barpı Alıkulov gibi şahısların 

faaliyetlerindeki yaratıcılığı kapsamlı analizi yapımıştır. 

Grodekov Nikolay, Kirgizı i Karakirgizı Sırdarinskoy Oblasti, Yuridiçeskiy Bıt, 

1889: Orta Asya’daki çarlık Rus yönetimi döneminde Kazak ve Kırgızların yaşam tarzını ve 

adetlerini kaleme alan temel kaynaklardan sayılır. 

Ostroumov Nikolay, (1906), Musulmanskiye Maktabı i Russko-Tuzemnıye Şkolı 

v Turkestanskom Kraye, Jurnal Ministerstva Narodnogo Prosvesheniya, Sankt Peterburg, 

Tipografiya İmperatorskoy Akademiya Nauk, S. 1 

Kırgız aydınlarının düşünceleri ve onların eserlerinden çıkartılacak olan dini ve sosyal 

konular, çalışmamızın daha spesifik olması amacıyla, özellikle Kırgız toplumunun 

aydınlanma sürecinde, yani sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş döneminde, okuma yazma 
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durumunun yaygınlık kazandığı dönemler ve şahıslardan oluşmuştur. Çalışmada Çarlık 

öncesi, Çarlık ve Çarlık sonrası dönemlerde, gelenekçi ve demokratik düşünce geleneğini 

temsil eden bazı aydınlar ele alınmıştır. Ayrıca,  aydın ve aydınlanma ile ilgili konular ve 

Kırgızistan, Kırgız toplumu ile ilgili konular üzerinde de durulmuştur. 

5. YÖNTEM 

 Yöntem, en genel anlamıyla, önceden tespiti yapılmış bir hedefe ya da kimi zaman bir 

sonuca ulaşmak için izlenecek süreç, ilerlenecek yol, tutulacak yön; geçilecek aşamalar, 

atılacak adımlar, uyulacak kurallar bütünüdür. Bilgiye konu her türden araştırmanın, hem en 

az sorunla karşılaşarak yürütülmesini hem de en az emekle en kısa zamanda başarıyla 

tamamlanmasını sağlamak amacıyla önceki deneyimler ışığında oluşturulmuş araştırma 

yönergesi. Bilimde belli yararlar elde etmek için belli bir tasarı dâhilinde uyulan, uyulması 

önerilen, uyulması gerekli görülen izlence. (Güçlü, A., Uzun, E., Uzun, S., ve Yolsal, Ü.H., 

2002: 1622) 

 Bu araştırma Kırgız aydınlarının temelini oluşturan belli başlı bazı aydınların sosyal 

hayata ait düşüncelerini ele alan bir araştırmadır. Araştırmanın konusu olan sosyal olay, olgu 

ve üzerinde çalışılan aydınlar XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başında yaşamış olup o 

dönemin izlerini taşımaktadırlar. Çalışmada Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu 

çerçevede Kırgızistan’ın, Aydın, Aydınlanma ve Din ile ilgili sosyal bilimler ve ilahiyat 

alanlarındaki literatürünün taranması ile çalışmaya başlanmıştır. 

 Eldeki mevcut bilgi ve belgeler (dokümanlar) incelenirken deskriptif/tasviri metot 

kullanılarak olay, olgu, fikir ve şahıslara objektif bir şekilde yaklaşılmıştır. Çalışmanın 

bütününde “Kırgız Aydınlarının Sosyal ve Dini Görüşleri” sosyal ‘bir olgu’ olarak ele 

alınmış; doğruluğu veya yanlışlığı hakkında hüküm vermekten kaçınılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 KAVRAMSAL TEMELLENDİRME (ÇERÇEVE) 

 1. AYDIN 

 Tarih boyunca hemen her toplumda, bilgi, inanış ve yetenekçe genel halk katlarından 

ayrılmış bir zümre var olagelmiştir. Günümüzde kısaca aydınlar denen bu zümreye değişik 

çağlarda ve toplumlarda farklı adlar verilmiştir. Örneğin Pareto’nun eliti ya da seçkinleri, 

Weber’in karizmatik liderleri, Osmanlının havas ve uleması, Rusya’nın entelijansiyası, 

günümüz Batı dünyasının entelektüeli aynı kesimi ifade etmek için kullanılmaktadır. (Çağan, 

2005: 44) Aydın mefhumu, tarihi geçmişi ile bağlantılı içeriğinden ötürü tanımlanma 

ortamındaki tartışmalı mahiyetinden beri olamamaktadır. Aydın mefhumu kültürden kültüre 

farklılık oluşturduğundan ve bu farklılık ölçüsü de geniş olduğundan, kapsamlı olarak 

onaylanabilecek bir tanımın ortaya çıkartılmasını zorlaştırmaktadır. (Subaşı, 1996: 37-38)   

 Hangi eğitim düzeyinde olanların aydın sayılacağı konusunda bir ortak kanaat yoktur. 

Bu sebeple aydın kavramı altında akademik meslek mensupları, bürokratlar, mimar ve 

mühendisler, avukatlar, gazeteci ve yazarlar, tiyatrocu ve sanatçılar yan yana sıralanmaktadır. 

Aynı şekilde kaynak ve oluşumlarında da gerçekten bir belirsizlik vardır. (Çağan, 2005: 48) 

Buna ilişkin olarak aydın konusunda çok çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Ancak Batı 

dillerinde “entellectuel, intelligentsiya” terimi ile karşılanan ve Türkçeye önce “münevver” 

daha sonra da “aydın” olarak aktarılan kavram, oldukça farklı bir gelişim göstererek bugün 

için geçerli olan anlamını XIX. yüzyıl Avrupa’sında bulmuştur. Entelektüel kelimesi 

insanlığın gündemine bir Fransız mirası olarak girer. Kelime ilk olarak 14 Ocak 1893 tarihli 

L’Aurore gazetesinde, Dreyfus Davası dolaysıyla yayımlanan bir bildiride geçer. (Meriç, 

1980: 21)  

 XIX yüzyılda ortaya çıkan aydın kavramı genel-geçer kabul edilmesine rağmen 

Batının kendi tarihini bile kapsamaktan uzaktır. Sözgelimi,  kilise Latincesi aracılığından 

etkilenmiş Avrupa dillerinde “clerc” (Rahip çömezi) “aydın” ya da “uzman” anlamında 

kullanılmıştır. Bugün için geçerli olan aydın tanımı XIX yüzyılın Batı koşul ve ilişkileri ile 

doğrudan alakalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte, dini, bilimsel, felsefi çabaları 

tekellerinde tutan kilise görevlileri,  Batı geleneksel aydın kategorisini oluştururken, 

günümüzde ise yaygın kanaate göre aydın kategorisi için bize dini özellik ve durumlardan 

arınmış, evrensel bir aydın tanımı getirilmektedir. (Belge, 1984: 122) Aydın tanımlarının 
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hemen hepsi tanımlamayı yapan kişinin özelliklerini içermektedir. “Hükümleri düşünceye ve 

bilime dayanan kimse,” “bilim, sanat ve kültürle yakın ilgisi olan,  bilgili, görgülü,  okumuş 

kimse” tanımlamaları büyük ölçüde tanımlamayı yapandan izler taşır. 

 Diğer bir değişle,  aydın,  kendisinde var olan toplum ve tarih ilişkilerinin dışında,  özel bazı 

yetenekleri olan ve soyut değerlere bağlı kimse olarak açıklanmaktadır. XIX. yüzyılda ortaya 

çıkan aydın tanımı daha çok eski geleneksel aydın tanımının eleştirisine hatta aşılmasına bağlı 

olarak ortaya konulmaktadır. (Şan, 2005: 271)  

 Aydının gelişim olayı zaman ve mekân mefhmu ile ilişkilendirilerek bakıldığında 

evrensel ve nesnel özellikten uzak bir temele dayandığı görülür. Dolaysıyla bu konu ile ilgili 

tartışmalar müzmin ve karışık bir hal alır. (Bodin, 1984: 9) Bu bağlamda kavram olarak 

kültürden kültüre geniş ölçüde farklılık gösterdiği için kuşatıcı bir şekilde, herkes tarafından 

kabul görülebilecek bir tanımın yapılması güçleşmektedir. (Subaşı, 1996: 37) Dolaysıyla 

“Aydın” kavramını tanımlamaya çalışan birçok alandan sosyal bilimciler, kullanmış oldukları 

yönteme ve sahip oldukları bakış açısına göre, değişik noktalardan yola çıkmışlardır. Ayrıca 

“aydınlar”ı bir sınıf olarak tanımlamanın geçerli olup olmadığı da halen tartışılan bir konu 

olmaya devam etmektedir. (Mardin, Arkoun, Abel, 1994: 58-59)  

 Tarihsel olarak bakıldığında, Mannheim aydınları, dünyanın kilise yorumu tekelinin 

kırılmasından sonra ortaya çıkan örgütlü bir tabaka olarak tanımlasa da, aydın kelimesinin 

bugünkü anlamıyla XIX. yüzyılın sonlarında Fransa’da kullanılmaya başlandığı görülür. 

Fransa'daki Dreyfus vakasından dolayıdır ki aydınların siyasete müdahele eylemi, kavramı 

tanımlamada temel unsurların birini oluşturmuştur. (Bayram, 2005: 235-236)   

 Diğer yandan XIX. yüzyılla birlikte bilim ve teknik sayesinde belli bilgilerin kişinin 

çabası ile elde edilmesi ve aynı zamanda geniş toplumlara yaygınlaştırma ve bu bilince göre 

yönlendirme çabası mevcuttu. Mevcut olan bu durumun dışında kültür ve bilinç alanıyla ilgili 

belli değer ve ideallere dayalı olarak gazeteciler, sanatçılar gibi insanlar aydın olarak 

tanılmaktadır. Bu tür aydınlar toplum içerisinde belli bir görev ve rol üstlenmişlerdir. (Şan, 

2005: 274) Fakat bütün bunların yanında "aydın" diye bir olgunun, anlayış ve kimsenin 

olmadığını kabul edenler de yok değildir. Bu fikre sahip olanlar aydın kelimesinin nesnel bir 

karşılığının olmadığını savunurlar. Aynı şekilde böyle bir kullanımın sadece hislere ve politik 

nedenlere dayanarak ortaya çıktığını söyleyenler de vardır. (bkz. Baykan, 1996) 

 
 Dreyfus Olayı: 1894 yılında Fransa’da Yüzbaşı Alfred Dreyfus’un haksız yere casuslukla itham edilerek 
yargılandığı dava ve ardından gelişen olaylardır. 
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 Aydın konusunu ele alırken kavramla ilişkili olan diğer düşüncelerin de ele alınması 

kavramın açıklanması açısından önemlidir. Dolaysıyla Aydın kavramı ile ilgili bazı önemli 

hususlar ele alınmıştır. 

1.2. AYDINLANMA ÇAĞI VE FELSEFESİ 

 On yedinci yüzyılda İngiltere’de Newton ve Locke ile başlayan ve giderek yaygınlık 

kazanan aydınlanma düşünceleri en başta yüksek kitap fiyatları tarafından denetleniyordu. 

Öğrenim görmüş insanlar insanlığın uzun erimli geleceği konusunda ne denli kuşkucu 

olurlarsa olsunlar, kendilerinin Fransızcada ‘siecle de lumieres’ (Işık Çağı), Almanca’da 

‘Aufklarung’ (Aydınlanma) sözcükleriyle tanımlanan bir dönemde yaşadıklarını 

düşünüyorlardı. (Hampson, 1991: 97-106)  

 Aydınlanmanın başlangıcının on sekizinci yüzyılda değil, on yedinci yüzyılın ikinci 

yarısında aranması gerektiğini önerenler olduğu gibi, (Hampson, 1991: 1-2) genellikle 

aydınlanmaya atfedilen fikirlerin, en azından İngiltere’de on altıncı yüzyıldan beri yaygın 

olduğunu ileri sürenler de var. Aydınlanmanın Rönesans’a kadar geri götürülmesi 

mümkündür. (Hampson, 1991: 15) Bu arada aydın ve üniversite de Batı’da Ortaçağın içinde 

doğmuşlardır. Aydının ortaya çıkabilmesi için, bazı insanların bilgilerini aktarmalarının 

(yazarak, öğreterek, konuşarak, oynayarak, çalarak) karşılığında geçimlerini sağlayabilmeleri 

ve resmen görevli olmadıkları halde, düşüncelerini, bedelini ödemeye razı olarak açıklamaları 

gerekir. Aydını üreten Ortaçağ, bu yeni türün düzeni eleştirmesine de tanık olmuştur. (Le 

Goff, 2000: 13-14)  

 Mesleği yazmak ve/veya öğretmek olan aydın ancak kentlerle birlikte ortaya çıkmıştır 

ve XII. yüzyılda elle tutulur bir durum kazanmıştır. (Çağan, 2005: 33) Ortaçağda ve 

modernliğin ilk dönemlerinde Güneydoğu Asya ve Hint aydınları, alttakilerin üsttekinden 

öğrendiği eğitici işlevi icra etmişlerdir. Ör: Cumhuriyetçi ve emperyalist Roma aydınları, 

Yunan aydınlarından bir şeyler öğrenmiştir. XVIII. yüzyılda Fransız entelektüelleri, İspanya, 

İtalya, Prusya ve Rusya’daki meslektaşlarına esin kaynağı olmuşlardır. (Shils, 2005: 181)   

 Aydının mevcudiyetini oluşturan kültürel zemini her ne kadar aydınlanma ile 

ilişkilendiriyorsak da, çoğulcu bir isim olarak entelektüeller sözcüğünün aslını, Bauman, 

bazen Clemenceau’ya götürürken, bazen de Dreyfus davası denilen toplumsal direnmeyi 

hazırlayanlara kadar götürür. Fakat her şeye rağmen XIX yy. sonlarından önce bu sözcüğe 

rastlamak mümkün olmamaktadır. (Bauman, 1996: 30) Burada aydın konusunu tarihsel bir 
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perspektifte ele alan Meriç her ne kadar ‘Dreyfus Davas’ından itibaren aydının tarihsel 

anatomisini, değişken betimleyicileri ve toplumsal ve zamansal durumlarını göz önünde 

bulundurarak açıklasa da, aydının ilk izlerinin Sofistlerde bulunduğunu, daha sonra rahiplerde 

cisimleştiğini, filozofun ise entelijansiyanın öncüsü olduğunu belirtmekten de geri kalmaz. 

(Çağan, 2005: 13) 

 1.2.1. Modern Aydının Doğuşu 

 Bir dönemler İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd gibi İslam âlimlerinin akılcı ve doğacı fikirleri 

Doğuda olduğu gibi Batıda da saldırılara ve eleştirilere maruz kalmıştı. Fakat bunun gibi fikri 

akımlar Batıda rönesansla birlikte modern çağın doğumunu hazırlamıştı. (Boyacıoğlu, 2001: 

88) Aydınlar ile aydın olmayanları ayırt eden özellik, her zaman belirli bir etkinlik uslubunu 

destekler nitelikte verilen kararlardır. Ortaçağın kilise okulları modern üniversitelerin 

kurumsal modelleridir ve birçok Rönesans bilgini bu kilise okullarında yetişmiştir. Ama 

kilisenin resmi öğretisi dışında da bir sivil entelektüel hayat sürmektedir. (Özveren, 2002: 

173)  

 Rönesansla birlikte Batı dünyasında ortaya çıkan yeni şartlar, bilginin laikleşmesi 

sürecini başlatmıştır. (Subaşı, 1996: 42) Rönesans döneminde, Monteigne, Boccaccio, Dante, 

Sheakspeare, Cervantes gibi klasiklerin eserlerinin yazıldığı ve her biri kendi alanında çığır 

açan metinler üretilmiştir. Düşünce alanında yeni felsefe okulları, (Yeni Aristoculuk, 

Platonculuk, Hümanizm, Şüphecilik) dinde reformasyon hareketi, bilimsel alanda bir bilimsel 

devrim (Kopernik devrimi) yanında keşif ve buluşlarla anılan olağanüstü bir dönemdir. 

Modern aydın modeli bu zemin üzerinde şekillenmeye başlamıştır. İşte modernizme özgü 

anlamda da aydınlık bu bağlamda gelişti. (Özveren, 2002: 173) Batı düşüncesi, Rönesans’tan 

aydınlanmaya evrilirken, Rönesans bilgi, kültür ve sanatın manastırlardan, kilise okullarından 

sivil alanlara, “sokağa”, gündelik hayatın içine taşınmasıyla devingen ve üretken niteliğine 

kavuşacaktır. (Çağan, 2005: 40)  

 XIX. yüzyıldan sonra bağımsız aydın kimliğinin yeni bir biçimde ortaya konulduğunu 

görmekteyiz. Ancak aydın kimliğini niteleyen, aydının üzerinde temellendiği bilgi alanlarının 

ise çeşitli uzmanlık alanları ile kompartımanlara ayrılmıştır. Böylece genel aydın tanımının 

yanında belli uzmanlıklarıyla sınırlandırılmış aydın tanımları ile karşılaşmak da mümkün 

olabilmiştir. Bu da beraberinde entelektüel miyopluğu getirmiş, bir konunun uzmanı olan 

aydının, diğer alanların “cahili” haline geldiği bir evreye girilmiştir. Bu açıdan “modern 
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aydın”, “eski” aydınların kimi özelliklerini devralarak içine girilen modern dönemde de bu 

özelliklerini sürdürmüştür. (Şan, 2005: 272)  

 Bottomore modern aydının kökeninin Orta Çağ üniversitelerinde olduğunu söyler. O 

üniversitelerde yetişenler diğer egemen sınıflardan ayrılarak bağımsız küme halinde toplumun 

eleştirmenleri durumunda olmuştur. Aydınlar, aslında onursal konumu, akılcılığı ve 

tarafsızlığı barındıran sosyalist fikirlerin ve hareketlerin içerisine çekilmişlerdir. Böylece 

toplumun alt kademelerinden çıkan yetenekli insanlar üniversitede yükselerek seçkin konuma 

gelirken, diğer taraftan da kendilerini diğerlerinden ayıran toplumsal kökenlerini 

unutmamışlardır. (Özcan, 2018: 176)  

 Artık çağımızda birçok şey yeni yorumlara uğrayarak yeni anlamlar kazanmaya 

başlamıştır. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda, modern aydın, çağdaş aydınların 

bütüncül özelliklerine ermiş kişi demektir. Tabi bu durum kolay olmasa gerek. Çünkü doğa 

ötesi, dogmatik, eskici şeklindeki eğitim ve öğretim sistemine sahip bir toplumun modern 

entelektüel şahsı yetiştirme ihtimali nedir? Bu durumda olan birinin büyük zorlukları aşması 

gerekir. Hele söz konusu toplum hem klasik hem sonraki aydınlanma sürecinden geçmemiş 

ise durum hepten umut kırıcı olabilir. (Öztürk, 2012: 86) 

 1.2.1.2. Aydınlanma: Siyasal ve Toplumsal Önder Olarak Aydın 

 Aydın kavramı Batı Avrupanın kelime literatürüne dâhil olduğunda ‘entelektüeller’ 

kavramı kendi muhtevasını aydınlanma döneminin toplumsal bilinçaltından alıyordu. 

(Bauman, 1996: 17) Batı’da Aydınlanma döneminin ürünü olduğunu gördüğümüz aydın, her 

şeyden önce kendisi aydınlanan bir insandır. (Subaşı, 1996: 77) Aydınlanma “bilmeye cüret 

et” sloganıyla, bireyin otoritelere, geleneğe, kiliseye karşı kendi aklını kullanma ilkesini 

savunan bir akılcılığın (ama bir tür aydınlanmacı akılcılığın) hâkim olduğu bir dönemi anlatır. 

Moderniteyi temsil eden değerler aydınlanma ürünüdür. Aydının siyasal ve kolektif önderlik 

görevi, aydınlanma çağındaki mödern aydının tamamlayıcı parçalarıdır. Bu şekilde aydın 

diğer özelliklerinin yanında ayrıca bir kahramandır ve bir kurtarıcıdır. (Çağan, 2005: 81)  

 Aydın, bilgi ve yetenekçe sıradan insanlardan statü açısından üstün bir derece almış 

kişi ve kesimler olarak ele aldığımızda geleneksel toplumlarda da aydına denk düşen bir olgu 

söz konusudur. Bu tür toplumlarda aydınların işlevi genel olarak bilge ve rahip kavramlarında 

toplanabilir. Yani bu ortamda aydın kişi bilge kimse demektir. Üstelik bu bilge sıradan değil, 

her hangi bir uzmanlık alanına dayanmaksızın pek çok şeyi bilen insan demektir. Burada bilge 
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saygısı önce kendisiyle özdeş saymadığı bilgiye saygıdır. Onun için bilgi yüksek tutulmalı ve 

ayağa düşürülmemelidir. (Çağan, 2005: 53-56)   

 Aydın kimdir? Sorusuna Foucault; aydın “bilgisini, uzmanlığını ve hakikatle ilişkisini 

siyasi mücadele alanında kullanan kişidir” şeklinde cevaplamıştır. Bu cevapta özellikle 

hakikat ve iktidar-bilgi çerçevesinde yaptığı çözümlemeler ile Foucault, entelektüel faaliyetin 

bünyesindeki riskleri ve bilgi adına işletilen tahakkümü gözler önüne sermiştir. Aydının bu 

şekilde siyasallaşmasının Foucault’a göre iki nedeni vardır: İlki burjuva toplumundaki 

kapitalist üretim sisteminin dayattığı ideoloji içindeki konumdan kaynaklanırken, diğeri de 

belli, özel bir hakikati ortaya çıkarma ve siyasi ilişkileri göz önüne serdikleri ölçüde kendi 

söylemlerinden kaynaklanmaktadır. (Bayram, 2005: 237)  

 Aydın güncel olayların etkisinde kalmadan, onların farkında olarak yalnızca 

olaylardan hareketle değil, kavramları da hesaba katarak hayatı yorumlar ve düşünür. Diğer 

bir ifadeyle kuşbakışı yapar. O bulunduğu bölge ve ortamın koşullarını dünya ile 

bütünleştirerek derin analizler ve yorumlar yapar. Aydın mahallî anlamdaki insani krizleri 

daha geniş insani bağlamda ele alarak başkalarının acılarıyla ilişkilendirir ve bu şekilde krizi 

evrenselleştirmiş olur. Bu durum bir yerde baskı, ezilmişlik, adaletsizlik konularında alınmış 

bir dersin başka yer ve zamanlarda da dikkate alınmasına zemin hazırlar, kolaylaştırır. Yani 

aydının evrenselliği yakalaması gerekmektedir.  

 Aydın uç, sürgün, yabancı denilecek kadar yeniliğe ve deneye duyarlı olmalıdır. Yani 

alışılmışın, yerinde sayanın değil, değişen, hareket halinde olanın mantığını temsil etmelidir. 

Aydın aynı zamanda siyasal ve toplumsal önder olarak, kamuoyunun denge ürünü olarak teori 

ile pratiği bir arada tutandır. Hem kollektif değerleri korur hem de değişim ve gelişimin önünü 

açar. (URL1, 21.11.2015) Sonuç olarak aydın bunun gibi özellikleri taşıdığı sürece topluma 

yön gösteren önder olur, yön levhaları niteliğinde olur. 

 1.3. AYDIN TİPOLOJİSİ 

 Aydın olmak sadece bir mesleğe sahip olmak değil, aynı zamanda bu vizyonun 

zamana ve mekâna izdüşümü açısından belirli bir anlayışa sahip olmak, hasseten bu vizyonla 

ilişkili yönlem ve izlem sayesinde bir mücadeleye girişmiş olmaktır. Havas denilen aydın, 

entelektüel adam, avam denilen halktan farklı olmalıdır. (Çağan, 2005: 45) Bu sıfatı taşıyan 

biri, düşünür ve düşünce çizgisi içinde yol açar. (Çağan, 2005: 58; Ayrıca bkz. İnan, 2016: 

71) Aydın yeniden üretilirken ortaya çıkan en önemli farklılık, bilgisi ve konumu açısından 
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gizemlilikten uzak belirgin hale gelmesi ve seküler bir biçime bürünmesidir. (Çağan, 2005: 

46-47) 

 Aydın tanımlanırken üzerinde aydınların bile net bir tanımı yoktur. Dereli aydını şöyle 

tasvir etmektedir: “aydın, somut olayların üstüne yükselip, soyut düzeyde düşünebilen, 

toplumun temel yapısı, sorunları ve değerleriyle meşgul olup, başlıca sosyal, ekonomik ve 

politik gelişmeleri eleştirebilen, genellikle kabul edilmiş görüşleri, açıklama tarzlarını, 

varsayımları tahlil ve tenkit edebilme, bunlara bir şeyler katabilme veya hiç olmazsa, bu 

görüşleri açıklama biçimlerini veya faaliyetleri yorumlayabilme gücüne sahip kimselerdir”. 

(Dereli, 1975: 389) Sabri Ülgener,  aydının kimliğini, “bilgili, eleştirici, çözümleyici ve 

etkileyici özelliğe sahip kişi” olarak belirtmiştir. (Ülgener, 1983: 67)  

 Fonksiyonları,  söylemleri korumak veya üretmek olan aydınlar bu niteliklerini üç ayrı 

tipolojinin sınırları içinde gerçekleştirirler. 

  Bunlar sırasıyla: vasıta olan aydın, sistemleştiren aydın ve sezgici aydın tipinden 

oluşmaktadır. 

 Vasıta olan aydın, çevremizi inceleyen ve dolaysıyla çevre üzerindeki kontrolümüzü arttıran 

pozitif bilim adamıdır. Sistemleştiren aydın ise filozofu, ilahiyatçıyı ve hatta belli olaylarda 

zımnen var olan genel kuralları bulup çıkaran tarihçileri kapsamaktadır. Sonuncu olarak 

sezgici aydın ise, toplumda kabul edilmiş değerlerle ve bu değerlerin realitedeki esaslarıyla 

ilgilenen aydın olarak tanımlanmaktadır. (Subaşı, 1996: 46-47; Ayrıca bkz. Watt, 1989: 2)  

 Önceki çağlarda aydın az bir kitleye hitap edebiliyordu; sanayi devrimi onun gücünü, 

yaygınlaşan öğretim kurumları sayısını artırdı. Geçmiş yüzyıllardaki metin tenkitçiliğini 

topluma yöneltti, hatırı sayılır bir sosyal öğe olduğunu gösterdi. (Çağan, 2005: 50) Çok kısaca 

söylemek gerekirse aydın, entelektüel, bir hükümdarın veya bir zenginin himayesinde ve onun 

uşaklarıyla aynı statüde olan bir kimse değildir. Aydın, entelektüel altın kafeste yetişmez ve 

altın kafesteki kişi ne kadar bilgili olursa olsun, bu bilgisini yalnızca belirli bir kimseye 

sunmaktadır, toplumsallaşmamıştır ve toplumsallaşamadan aydın olmak da mümkün değildir. 

Bu açıdan aydın tamamen Ortaçağa ait bir üründür. (Le Goff, 2000: 13-14)  

 Mefhum baştaki anlamı ile ele alındığında aydın kısmı kendi içine sanatçılar, yazarlar 

ve bilim adamları başta olmak üzere Doktorlar gibi serbest meslek erbebı insanları, 

Mühendisler gibi emeğinin karşılığında ücret alan insanları, üniversite öğrencisi olan genç 

aydın emekçileri de almaktadır. (Bodin, 1984: 12-13) Fakat günümüzde ister doktor olsun 
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ister mühendis ya da diğer bahsi geçenler bir tek akılları sayesinde iş görmelerinden kaynaklı 

birer aydın kabul görmedikleri bilinen bir durumdur. Nitekim aydın olmanın karakteristik 

başkaca boyutları mevcudiyet kanmıştır. Bu durumdan ötürü aydını bundan böyle bir tek 

çalışmanın göstergesi şeklinde kabul etmek ayrıcalığı etkisini kaybetmiştir. (Çağan, 2005: 9-

12)  

 Aydın olmanın anlamı, kişinin kendi mesleği ya da sanat türü ile ilgili kısmi uğraşının 

üzerine çıkarak entelektüel olmayanlardan her zaman belirli bir etkinlik konseptine katılma 

yönünde almış olduğu kararlarda gizlidir. (Bauman, 1996: 8) Entelektüellerin konuya ilişkin 

görüşlerini irdelediğimizde, Sartre’ın ‘becerikli bilgi ustaları’ ile Bodin’in ‘meslek açısından 

özgürlük sahibi insanları’, Gramci’nin ‘geleneksel entelektüelleri’nin ya da 

Dahrendorf’un‘fool’unun hep benzer şeylere işaret ettiklerine dikkat edilmelidir. Bununla 

beraber hepsi, bu özelliklerin tek başına onları aydın yapamayacağı konusunda hemfikirdirler. 

Dolaysıyla gerçek aydın mecburi olarak bir devrimci niteliğindedir. Orta sınıfın üyesi sayılan 

aydının kullanması mecburi olan iki aracı vardır. Yani aydın birey devamlı özeleştiri aracı ile 

eylem aracını elinden bırakmayacaktır. (Çağan, 2005: 9-12)  

 Aydının yapıtında kendi düşüncesini, özgün düşüncesini bulamadıktan sonra somut 

bilgilerin aktarılması fazla bir anlam ifade etmez. Demek ki aydın dar bir alanın uzmanı 

değildir. Aydın olmak özgün düşünce üretmeyi gerektirir. (Kayalı, 2005: 144-151) Aydınlar 

arasında asıl birleştirici ortak çizgi, entelektüel vasıfları ile genellikle eleştiri ve muhalefet 

biçiminde yazı ve söz sahibi olmayı statülerinin vazgeçilmez misyonu saymalarıdır. (Subaşı, 

1996: 41) Bu nedenledir ki, Chomsky’nin entelektüelin ideoloji yaratmada ve tahlil etmedeki 

rol ve sorumluluğunun altını çizmesini anlamamız kolay bir durumdur. (Chomsky, 1994: 74)  

1.3.1. Aydındaki Değişim 

 Aydın özellikle son beş yüz yıldır Batı dünyasında önemli bir değişim geçirmiş,  bir 

başka deyişle modern çağlarda yeniden üretilmiştir. Şüphesiz bu değişikliklerin başında 

aydının tek tipe indirilmiş olması gelmektedir. 

 Geçmişte,  Doğuda da Batıda da bilgi sahibi kimseler, temsil ettikleri bilgi içeriğine 

bağlı olarak değişik şekillerde adlandırılıyorlardı. Mesela Osmanlı döneminde âlim, hakim, 

fakih, arif, rasih farklı anlamlar taşıyordu. Yani bunlar genelde bugünkü halk-aydın 

ikilemindeki aydına denk düşüyorsa da bilgi farklarına bağlı olarak taşıdıkları amaç farklıydı. 

Bu durum Batı dünyasında da Çin’de de böyleydi. Şerif Mardin’e göre modern çağlarda 
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aydında meydana gelen değişim Batılı modern insanın duygularında meydana gelen 

değişiklikle bağlantılıdır. Kısacası aydın olgusundaki değişimi genel bir kültürel sekülerleşme 

olarak özetleyebiliriz. (Çağan, 2005: 50-53)  

 Tarih sahnesinde farklı toplumlarda farklı şahsiyetler; şaman, rahip, eğitimli kimseler 

gibi insanlar aydın olarak kabul edilirken, aydınlanma çağıyla beraber bilgi ve bilim 

anlayışının değişime uğramasıyla beraber aydın ya da entelektüel olana yüklenen anlam ve 

onun toplumdaki fonksiyonları da değişime uğramıştır. (Apalı, 2018: 73)   

 Bu bağlamda Orta Asya'da Kırgız aydınlarda da belirli bir değişimin olduğu 

gözlemlenir. Daha önce akınlık sıfatı ağır basan aydınlar artık sadece doğu dillerini değil, 

hâkimiyeti eline geçiren Rusların dilini de öğrenme gereğini hissediyorlardı. Bu gereklilik 

sadece yeni egemen sınıf ile yakınlaşma ihtiyacından doğmamıştır. Daha önce de belirtildiği 

gibi bir değişimin, bir ilerlemenin ancak daha ileri bir seviyede olan Ruslar ve onların 

medeniyetleri sayesinde olabileceği görüşü ortaya çıkmıştı. Bu yeni görüş Orta Asya aydınları 

arasında hızla yayıldı ve Rus Dili ile medeniyeti birçok aydın tarafından ilerlemenin anahtarı 

olarak görüldü. (Klakan, 2000: 286-289) 

 1.3.2. Fonksiyonel Açıdan Aydın  

 Belirgin ve açıklık kazanmış dünya görüşüne sahip kişiler olarak aydınlar, her tarihsel 

dönemde benzer fonksiyonları üstlenen kişiler tarafından temsil edilmişse de, (Subaşı, 1996: 

14; Ayrıca bkz. Açıkgenç, 1992: 33) bunların bağımsız bir sınıf oluşturmada hemen her 

zaman için başarılı olabildiklerini söylemek mümkün değildir. (Subaşı, 1996: 13-14; Ayrıca 

bkz. Meriç, 1983: 132) Aydınlar, işlevlerini zayıflamaya iten meslekleşme, disiplinleşme ve 

teknokrasiden kaynaklanan baskıya rağmen dirençli olmaya devam etmekte, (Morin, 1988: 

199) hatta tasfiye edilme çabalarına rağmen fonksiyonlarında bir azalma görülmemektedir. 

(Subaşı, 1996: 13-14)   

 Aydının hiçbir şarta ve duruma bağlı kalmaksızın her türlü riske rağmen hakikati dile 

getirmesi onun temel görevi ve sorumluluğu olarak addedebiliriz. Bu bağlamda bastırılmış, 

bütününden koparılmış ve ötekileştirilmiş alternatif öyküleri ileri sürmek aydının 

mesuliyetindendir. Aynı şekilde her türlü tahakküme başkaldırmak, sorgulamak, gücü elinde 

bulunduranların yönlendirici etkilerine karşı mücadele etme ve onları belirgin hale getirmek 

için afişe etmek bir başka işlevidir. Bununla birlikte beşeri düşünceyi ve insanlar arası iletişim 
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kıskacı etkisine maruz bırakan kişileri ve basitleştirici sınıflandırmaları kırmaktır. (Said, 

2013: 11)  

Umberto Eco aydının/entelektüelin özelliklerini, işlevlerini sayarken aydın için, 

“öncelikli işi, özelliği kriz çıkarmaktır.” diyor. “Aydın krizleri çözen değil bilakis mevcut, 

kokuşmuş olan durumu iyi yönde değiştirmek için yeni bir kriz yaratmalı, eksik olanları 

ortaya çıkarmalı vs.” demektedir. Aynı şekilde “O,  bir eleştirmendir, toplumda iyi bir 

eleştirinin bulunması toplum için düzenli filtre işini görür.”  diyor. (URL2, 22.11.2015) Sonuç 

itibariyle bilinçi bir hareket ve sorgulayan bir duruş özellikli karşı eylem aydının 

vazgeçilmezi olmalıdır. Fakat unutulmaması gereken şey, duruşlarıa anlam katan süreçler 

sübjektiftir.. (Çağan, 2005: 9-12) 

 1.3.2.1. Profesyonel ve Aydın Farkı: 'İktidara Hakikati Söylemek' 

 Edward Said, aydının profesyonelleşmesi ve iktidar yapılarına uyum sağlamasıyla 

ortaya çıkan durumda,  aydının görevini “iktidara hakikati söylemek” olarak belirliyor. “Her 

aydının bir dinleyicisi ve bir muhatabı vardır”. (Said, 2013: 81; Çağan, 2005: 82-83) “Aydının 

otoriteye hitap etme şekli nedir, otoriteye hitap ederken profesyonelleşmiş bir ricacı mıdır? 

Yoksa onun amatör vicdanı mı? ki, bu vicdanın itibarı yoktur”. (Said, 2013: 80) “Bu arada 

aydın otoriteye hakikati söylerken onun bu durumu evrensel nitelikte olmalı, yani dediklerini 

farketmeksizin tüm otoritelere söyleyebilmelidir”. (Said, 2013: 87) “Bunu yaparken de 

seçenekleri dikkatle tartarak doğru olanı seçmeli ve onu fayda sağlayacağı yönde, doğru 

yönde değişime götürecek olan yerde ve zamanda zekice temsil etmelidir.” (Said, 2013: 94-

95) 

 Geleneksel toplumlarda aydınların en önemli işlevlerinden birisi halkın değerlerini 

paylaşmak ve halkla siyaset arasında bir ikincil yapı görevini yerine getirmekti. Bu durumun 

en güzel örneğini modern öncesi dönem İslam toplumlarının aydını vermiştir. İlk dönemlerde 

ve özellikle dört halife zamanında bilgin sahabeler, pratikte dini daha iyi bilme yönünden 

sıradan insanlardan bir derece farkı gösterseler de, grupça siyaset karşısında özel bir 

konumlarının olmadığını, onunla yerine göre ve dini bir kaygıyla ilgilendiklerini 

söyleyebiliriz. Emeviler ve Abbasiler döneminde o günün aydını sanılan alimler politize 

olmaktan kaçınmışlardır. Yani onlar mümkün olduğu kadar kendilerine sunulan resmi 

görevlerden çekinerek, devletten uzak kalmaya çalışmışlardır. (Çağan, 2005: 53-56)  
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 Mannheim'e göre aydınlar sınıfı ideolojik sınıf mücadelesinde yansız, tarafsız kalarak 

karşıt sınıfsal ideolojileri senteze ulaştırarak, herkes tarafından kabul görebilecek yeni bir 

dünya görüşünü tasarlayarak ideolojilerin sonunu getirebilir. Bununla kalmayıp, siyasi kaosun 

üstesinden gelerek tehdit altında görünen toplumsal barışı yeni baştan sağlar. Hatta bir dönem 

Rusya'da ve Avrupa'nın bazı önemli merkezlerinde siyaset ve din alanlarında görüş ve 

düşünceleriyle yön vermiştir. (Apalı, 2018: 71) Soylulara karşı durmak yani sulta sahibi özel 

bir sınıfa, Feodalizme karşı olmak aydının özelliklerinden biridir. Çünkü orta Çağın 

Avrupa'sında aydın kesim ortaya çıktığı zaman, din soyluların hem de papanın seçilmesine 

taraftarlık etmekteydi. Soylu ve seçkin olanların tercihleri halkın seçimi değildi.  Dolaysıyla 

aydın; aristokrasinin yerine demokrasiyi tercih ederek soylulara, feodallere ve feodalizmin 

şekline muhalefet etmekteydi. Bu özellikler Avrupa aydınının özellikleri idi. (Şeriati, 2004: 

24)   

 Aydın en çok metafizik tutkunun, herhangi bir çıkar durumu olmadığı, özel fayda 

sağlamayan ortak doğruluk ve hakkaniyet prensiplerinin tesiriyle bozulmayı, dejenere olmayı 

mahkum ettiklerinde, zayıf olanı savunduklarında, eksik ya da baskı kuran güç odaklarına 

karşı meydan okuduklarında orijinal kimliğine bürünmüş olur. Her zaman iktidarla aynı dili 

konuşmak, sistemi eleştirmeksizin sürekli onaylamak insanı entelektüel yapmaz. O halkın 

tarafındadır, konuşurken kaybedebileceği şeyleri hesaplamaz, onun kaygısı bir tek gerçekleri 

dile getirmektir (URL3, 21.11.2015) ve onun muhalifliği, herhangi bir partiye, herhangi bir 

siyasi güce ya da kişiye değil, hegemonyaya, resmi ideolojiye, rejime, sisteme, düzene karşı 

bir karşı geliştir, muhalefettir. Yani bütün bu yapıların en ufak yanlışlıklarına karşı eleştirel 

tetikte olmaktır. Aydının bu durumu zaman zaman halktan, herkesten uzak olan şeklinde 

eleştiriye maruz kalabilir. (Kaynar, 2014: 161)  

Anlaşılmaktadır ki, kusursuz bir yönetici kurumun, aydınlananların bağımsız olmaları, diğer 

bir ifade ile kendilerinin düşüncelerini hükümdarlardan çekinmeden, açıkça ifade edebilmesi 

gerekir. Bunun yanında yöneticiler ile aydınlar arasında münasip bir dengeyi oluşturmak her 

zaman için zordur. (Watt, 1989: 118) 

Batıda aydın genel çerçevesiyle XVI. yüzyıla kadar rahip-bilge kimliğiyle değer 

sağlayıcı bir işlevi yerine getirmiştir. Daha sonra XIX. yüzyılın materyalist felsefesiyle 

şartlanmış bu kesim, tarihten, dinden ve gelenekten koptuğu kadar, yeni oluşmuş 

sınaî/kapitalist sosyal politik düzenin yegâne savunucuları, dönüştürücü işçileri haline 
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gelmişlerdir. Ve artık bir denge unsuru olmaktan çıkmışlardır. Aydın bundan sonra artık 

geleneksel çizgiden çok farklı modern işlevlere sahiptir. Bunların başlıcaları şunlardır: 

- Toplumsal hayatı dönüştürmek (sosyal işlev) 

- Ulus devleti dönüştürücü seçkincilik (siyasal işlev)  

- Sınaî kapitalist düzeni dönüştürmek (ekonomik işlev)  

- Bilgi sistemini dönüştürmek (eğitim işlevi) (Çağan, 2005: 53-56) 

1.3.2.2. Sosyal İşlevi 

 Aydının işlevlerinin başında şüphesiz toplumsal dönüştürücülüğü gelmektedir. 

Aydının söz konusu işlevini iki düzeyde ele alabiliriz: Genel bir dönüştürücülük, özel türden 

bir dönüştürücülük. Çeşitli alanlardaki bilgisel duruşu modern bir işlevdir, üçüncü dünya 

ülkelerinde bunun adı “çağdaşlaştırıcılıktır”. Diğer bir anlatımıyla, siyasal bunalım ortamında 

aydın, daha çok politikacı, böyle bir derdi olmayan toplumlarda ise doğrudan kültür 

değişimcisi, yazar veya sanatkârdır. Demek ki aydının genel rolü kendini kültür 

değişimlerinde gösterir. Özellikle kültürleşme sürecinde aydına büyük görevler düşer; bu, 

topluma yaklaşabildiği oranda avantaj, başka kültürlere kendini kaptırdığı nispette de 

dezavantaj oluşturur. (Çağan, 2005: 57)  

 Aydınlar bir topluma damgalarını sadece, geleneksel inanç ve standartlar mirasını teyit 

edip, devam ettiren, şekillendiren ya da reddeden genel sembollere ilişkin yönelimleri 

belirleyerek vurmazlar. Aydınlar, işlevlerini halkın, toplumdaki kutsal değerlerle temasını 

sağlayarak bitirmezler; bilakis somut eylemler üzerine otoriter ve güç uygulayan işlevleri de 

yerine getirirler. Aydınlar her şeyden önce Çin’de, İngiltere’de ve Hindistan’da, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda ve modern Avrupa’da, devlet yönetiminin yüksek tabakalarında önemli 

tarihsel roller oynamıştır. (Shils, 2005: 183) 

 1.3.2.3. Aydının Siyasal Modern İşlevi 

 Modern dönemlerde aydının başlıca siyasal işlevi, modern devleti dönüştürmektir. 

Aydının bu belirtilen konumu batıda 19.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Entelektüel diye kendine 

yeni bir ad bulmuş, görevi de artık deruni bir bilgi taşıyıcılık değil, kendini çıkaran zümrelerin 

ideolojisini yaymaktır. Bir entelektüel belirli sorunları, hâkimiyet, topluluk, ulus, sınıf, dinsel 

inançlar ve son olarak bireylerle ilgisi çerçevesinde ele alacakken, bürokrat aynı sorunları, 
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otorite, toplum, devlet, parti, kilise ve son olarak gruplarla ilgisi çerçevesinde ele alacaktır. 

(Çağan, 2005: 58) Bu konuda Said aydınları aşırılığa kaçan bir vatanseverliği ve ulusal 

üstünlük inancı, şirketleşme halini alan düşünce karalamalarını, sınıf ayrıcalığını, ırk 

üstünlüğünü ve toplumsal ayrıcalıkları eleştiren, sorguya çeken şahsiyetler olarak nitelendirir. 

 1.3.2.4. Aydının Ekonomik Sistemi Dönüştürme İşlevi 

 Günümüzde aydının önemli işlevlerinden birisi de sınaî-kapitalist düzenin 

dönüştürülmesidir. Bürokratik yapının temsili, demokrasinin işletilmesi, öncelikle aydınlara 

düşmektedir. İlgi çekicidir ki burada aydın, ister mavi gömlekli (görevli), ister beyaz yakalı 

(teknik uzman) olsun hiçbir şekilde servetin, teknik araçların ve nihayet sürecin gerçek sahibi 

değil, sınaî-kapitalizm yelkenlisinin kürekçi tayfalarıdır. Küresel ekonomik sistemin 

dönüştürülmesinde aydının yaptığı en belirgin şey sınaî-kapitalist düzenin önünün açılması, 

onu meşrulaştırıcı ideolojilerin üretilmesidir. (Bayram, 2005: 233) 

 1.3.2.5. Aydının Bilgi Sistemini Dönüştürme İşlevi 

 Aydın belki de her dönemde önemliydi, çünkü bilgili ve erdemli insanlar her zaman 

çevrelerinde saygı uyandırmıştır. Aydın konusu bilgi sosyolojisi açısından da önemlidir. 

Çünkü aydın diğer bazı toplumsal fonksiyonlarının yanında bilgi sisteminin 

dönüştürülmesinde ciddi bir role sahiptir. Bundan dolayı Mannheim konunun önemini 

anlatmak için Bilgi sosyolojisinin Aydınlar sosyolojisine indirgenebileceğini iddia etmiştir. 

(Çağan, 2005: 45) 

 Bilgi sosyolojisinde önemli yeri olan aydın, bir takım toplumsal fonksiyonları icra 

ederken sadece bununla yetinmeyip, bilgi sisteminin dönüştürülmesinde de çok önemli bir 

role sahiptir. (Aydın, 2010: 133) Aydın bilgi yüklü insan olduğuna göre içinde bulundukları 

toplumların bilgi sistemlerini dönüştürme görevinin sırf modern değil, onun her çağda bir 

görevi olduğu söylenebilir. Bu yargı genel olarak da doğrudur, ancak aydının söz konusu 

işlevi geçirdiği değişme, ortama ve diğer modern işlevlerine bağlı olarak yeniden üretilmiştir. 

Aydının bilgi donanımındaki yeri şu üç maddede toplanabilir: bilgi üretimindeki yeri,  bilgi 

birikimini aktarma ve iletme rolü,  dönüştürme rolü. (Birkök, 2000: 102-106) Diğer bir tabirle 

aydın sadece bilgi üretmekle kalmayıp, ürettiği bilgileri başkalarıyla paylaşandır. Yani 

halktan kopuk değil, halkla iç içe olandır. (Kentel, 2001: 57-79)  

 Bilgiyi taşıyan ve onu dönüştüren biri olarak aydın toplumsal fonksiyonların 

işlevsellik kazanması yönünden çok önemli role sahiptir. Bundan olsa gerek bir zamanlar 
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Fransa'da aydın denildiğinde, devletin çeşitli üniversite ve enstitülerinde görev yapan bilim 

insanları ve çeşitli dallarda araştırma yapan insanlar anlaşılıyordu. Dolaysıyla aydın sahip 

olduğu bilgiyi etkin bir biçimde kullandığı sürece buna paralel olarak sosyal rolleri artan 

biçimde önemli olmaktadır. (Apalı, 2018: 73) 

 1.4. ENTELEKTÜEL VE ENTELİJANSİYA 

 Entelektüel, anlam açısından genişlik gösteren aydın kategorisi ile eş anlama sahip 

(Kentel, 2002: 277) değilse de,  Rus literatüründe,  dolaysıyla da Kırgız literatüründe 

entelektüel – inteligentsiya ‘aydın’ kelimesinin yerine kullanılagelmiştir. 

 Bu konudaki diğer bir düşünceye göre; Aydın sözcüğünün Avrupa'daki özü 

"intelijansiya"dır. Sözcük masdar olduğundan sıfatı ise "intellectual" demektir. Bunun kökü 

ise "intellect"tir. Anlam olarak beyin, düşünce, akıl, güç, anlayış ve uyanıklık anlamlarını 

ifade eder. Entelektüel şahsiyet denildiğinde tetikte olan, zeki, düşünür, bilinçli biri adam 

ifade edilmiş olur. Aynı şekilde "intelijansiya" da toplumda fikir, bilinç ve uyanıklık 

özelliklerine sahip olan zümrenin adıdır. (Şeriati, 2004: 9)   

 Kavramlar arasındaki en keskin ayrılıkların bu temel noktalarda şekilleniyor olması 

bile, literatürde çoğu zaman kavramların (entelektüelin, münevverin ve pek tabii aydının) 

eşanlamlı kullanılmasının önünü alamamaktadır. İster kavram açısından olsun ister ifade ettiği 

tarihsel kişilik açısından olsun entelektüelin ‘Batılı’ olması bilinmesi gereken öncelikli 

husutur. Kavram çoğu zaman zekâ ile aklı yoğun olarak kullanan kişiler hakkında kullanılır. 

(Bodin, 1984: 9) Dolaysıyla çalışma alanı düşünce ve fikir olan bir ferde ya da bir sınıfa 

entelektüel denilebilir. 

 Entelektüel kelimesi, düşünmeyi ve düşüncelerini öğretmeyi meslek edinmiş kimseleri 

belirtmektedir. Düşünme eyleminin kişiselliği ile bunun eğitim yoluyla yayılmasının bu 

birlikteliği, entelektüeli belirlemektedir. Kuşkusuz bu durum şimdikinin dışında bir tek 

ortaçağda iyi belirlenmiş ve kendi hakkında yüksek şuuru elde etmiştir. (Çağan, 2005: 17-19) 

Rus entelijansiyası erke karşı olma görünüşüyle ortaya çıkıyor. Fakat “devrimden sonra da 

kullanılan inteligentsiya teriminin Sovyet dünyasında bambaşka bir anlama büründüğü 

gerçektir. (Bodin, 1984: 55)  

 Entelektüel sözcüğünü kullandığımızda daha ziyade bir bireyi kastederiz; onu belirli 

bir kişi için kullanırız. Entelijansiya derken ise, bizim daha ziyade ya aydın ya da entelektüel 

sözcüklerini alarak çoğul şekliyle kullandığımız zaman kastettiğimiz şeyi, yani bir çoğulluğu, 
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bir grubu, toplumun çoğunluğundan ayrılan bir kategoriyi gösteririz. Demek ki aydın, 

aydınlar veya “entelijansiya” bir kolektiviteyi kapsayan kavramlardır. (Berkes; 1985: 248, 

Subaşı, 1996: 39) Sosyoloji literatürüne klişe olarak giren “intellectüelle” deyimi, Ekim 

Devrimi (1917) öncesi Rusya’da kullanılan “intelligentsia” tabirini de hatırlatmaktadır. 

(Subaşı, 1996: 40) 

 1.3. AYDIN-TOPLUM İLİŞKİSİ 

 Bir toplumun manevi hayatı o toplumu yaşatır ve devamlılığını sağlar. Aydının 

boynunun borcu işte bu şeyleri yaratmaktır. Yani ruhi değer ve azıkları ortaya çıkaran ve 

onları toplum içinde dağıtan, gerçekleştiren aydınlardır. Aydın bu ruhi değerleri devamlı 

surette tenkit ve tasfiyeye tabi tutarak, yenileştirir. (Dereli, 1975: 359)  

 Batı’da XVIII. yüzyılda aydının toplumdaki yerinin bir tür toplumsal gereksinimle 

belirlendiğini söyleyebiliriz. Toplumun bir parçası olarak var olan problemler elbette onları da 

yakından ilgilendiriyordu. Kendilerini toplumu aydınlatmakla görevli görüyorlardı. Çoğu 

aydın bu kadarla da yetinmiyor, yaşadıkları toplumu değiştirmeyi de görev biliyordu. (Parla, 

1986: 255; Subaşı, 1996: 83) 

 Temel özellikleri bireyin ve toplumun vicdanını diri tutmak ve kendilerini kuşatan 

topluma dünyanın yorumunu arz etmektir. Aydınları barındıran bir toplum kendi 

hareketliliğini, yaşam gücünü ispatlamış olur. Çünkü aydın bir topluma uyumluluk ve şuur 

kazandırmakla beraber kurumsallaşmış, geleneğe dönüşen, katılaşmış yapıların hiçbir seçenek 

bırakmayan tahakküm etme beklentilerine karşın, özgürlüğü, hak ve adaleti yücelten amansız 

mücadelesini ifade eder. (Çağan, 2005: 157-158)  

 Diğer yandan bir toplumun aydın kesimi, bunalımlı dönemlerde sorunları irdeleyerek 

çözüme kavuşturmaz ise, onun yerine sadece güçlü uygarlık alanlarından taklit yoluyla kültür 

aktarmacılığı ile yetinirse, o vakit toplum yaratıcı azınlığını yitirmiş olur. (Türkdoğan, 2004: 

53) Aydınların toplumdaki etkinlikleri ve konumları, toplumun, eylemleri gereği kaçınılmaz 

olarak ancak aydın olan kişilerin icra edebileceği eylemlere ve uzlaşıya ihtiyacının sonucudur. 

Bir toplum ne kadar büyük olursa yöneticilerinin üstlenmesi gereken görevler de daha 

karmaşık olur ve bir entelektüel kitlesine ihtiyaç da o kadar büyük olur. (Shils, 2005: 179) 
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1.5.1. Aydının Topluma Etkisi 

 Toplumun gerçek ve eleştirel değerlerini temsil eden üretici, yorumlayıcı ve ona biçim 

veren bir uygulayıcı olarak aydın, (Subaşı, 1996: 49) kendi toplumunun ya da onu kuşatan 

çevrenin dayatmalarına onay vermek, hal ve hareketlerine ters düşmeyecek teorileriri, 

gerekçeleri veya fikirleri üretmek, bir aydının misyonuna ters düşer. Bununla mukabil toplum 

genellikle entelektüelinden kendi geleneğine uygun, en azından bununla keskin bir biçimde 

çatışmayan, bir fikir veya pratik bekler. (Çağan, 2005: 98)  

 Aydınlar okuma, yazma ve hesaplama gibi tekniklere sahip olmaları dolaysıyla halkın 

daha geniş bir dünyaya girmesine imkân sağlarlar. (Shils, 2005: 180) Aydınlar sadece 

endüstriyel toplumlar için değil her toplum için kaçınılmazdır. Aydınlar ve toplumu yöneten 

otoriteler arasında etkin bir işbirliği, hem kamusal yaşamda düzen ve süreklilik açısından hem 

de halkın topluma daha geniş ölçekli uyum açısından bir gerekliliktir. (Shils, 2005: 199)  

Farklı sınıflardan oluşan homojen olmayan toplumlarda, aydının faaliyetlerinin amacı, 

toplumda birleştirici etkiyi artıran ve gerginliğe yol açan durumları zayıflatan fikri sentezi 

ortaya koymaya girişmektir. Ancak onun bu girişimi tamamen toplumunun gerginliklere 

birebir katıldığı takdirde başarıya ulaşabilir. Ama bir aydının etkili ve kesintisiz görevi, onun 

tarafsızlığını devam ettirerek çarpışan grupların dışında kalması olmalıdır. Aydınlar, fikirlerin 

nesilden nesile aktarılmasını ve toplumda müessir kalmalarını sağlamaktadırlar. (Subaşı, 

1996: 51) Aydının etrafına tesirli olması ortaya koyduğu değerleri kendi nefsinde de en üst 

seviyede hissettirmesini, kendi misalinin yüksek telkin özelliğinden faydalanabilecek 

vaziyette bulunmasını gerektirir. 

 1.5..2. Toplumun Aydına Etkisi 

 Bir insanın sosyal kişiliğinin yansıması sayılabilecek din, kültür ve tarih birikiminin 

aydın tarafından ihmal edilmesi, hem onun entelektüel kişiliğini ve hem de toplumsal 

aidiyetini sağlayan bağlantılarını zayıflatmış olur. Çünkü halk ile aydınlar arasındaki 

kopukluk veya ikilik oluşması aydın yabancılaşmasını doğurur. (Subaşı, 1996: 51) Gramschi 

aydın ile toplumun ilişkilerinde aydını toplumun daha iyi eğitim görmüş kesimine yerleştirir. 

Dolayısıyla aydını toplumdan ayırmaz, o toplum tarafından oluşturulmuş doğal bir yapıdır. 

(URL4, 28.06.2016) Diğer bir ifadeyle Aydın sınıfın anatomisi, toplum dinamiğinin bir 

ürünüdür. Bu nedenle yapay bir nesne gibi kendiliğinden oluşmuş değildir. (Türkdoğan, 2004: 

63) 
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 1.6. AYDIN VE KİMLİK BELİRLEME 

 Entelektüelin ortaya çıkmasının en önemli şartlarından biri kimlik ve rol olarak benlik 

farkındalığıdır. (Çağan, 2005: 309-310) Sosyoloji ve Sosyal antropolıji kimlik konusunu 

1980’lerin başlarından itibaren kendi yorumsal ve teknik kelime birikimi içerisinde ele 

almaya başlamıştır. Daha öncesinde yani 1940'lardan önce bu kavram bilinmiyordu. İnsanın 

potansiyelini ve zamanla değişime uğrayan tüm vasıflarını ya da değişmeyen tüm vasıflarını 

ifade eden şey kimliktir. Kimlik kavramı bilimsel niteliğnin yanında ideolojik nitelik de 

taşımaktadır. Bu anlamda kimlik kavramı ait olmayı, bir çoğunlukla olan anlaşmayı ifade 

etmektedir. Kimlik bireyin ya da toplumsal bir grubun çeşitli aidiyetlerini anlatan, onun 

bilinmesini temin eden ve dışarıdan bir gözlemle ortaya konan bir husustur. Bu ve buna 

benzer tanımlar klasik kimlik tanımlaması için geçerlidir. Oysa günümüzde bireylerin çok 

yönlü kimlikleri olduğu için tanımlamada yöntemlerin de yeni olması icap eder. (Öztürk, 

2012: 63-65) 

 Bir kişiyi ya da bir toplumu kendisi yapan ya da diğerlerinden ayırt eden değerler 

vardır, bunların tamamına da kimlik denir. Bu kavram bir değerler manzumesidir. (Kayan, 

2016: 11) Toplumdaki yaygın olan ortak kimliğe üst kimlik denirken, yaygınlığı azınlığı 

oluşturan bir grubun paylaştığı kimlik türü alt kimlik olmaktadır. Ayrıca kimliğin üç türünden 

söz etmek mümkündür: Bireysel Kimlik (Nüfüz cüzdanı, ehliyet gibi), Kişisel kimlikler 

(psiko-sosyal kimlikler), Ulusal-Kültürel kimlikler. (Öztürk, 2012: 69-70) Aynı şekilde 

farklılıkların ifadesinden türeyen ve iç içe üç aşamadan oluşan kimlik türleri vardır. (Sezen, 

2002: 66) 

 Kimliğin özünü gözden kaçırmamak gerekir. Bu öz, toplumun ve toplumlar içerisinde 

ait olunan psikolojik, sosyolojik, kültürel ve manevi olarak edinilen yerdir. (Sezen, 2002: 70-

71) Bu durum, kimliklerin, insandan bağımsız bir şekilde var olmadığını, sabit ve değişmez 

bir öze sahip olmadığını yani inşasında tarihsel ve psiko-sosyal bir sürecin olduğunu 

göstermektedir. Herşeyden önce, farklı etkenlerin, koşulların ve bağlamların kimlik inşasında 

etkilerinin olduğu fikrini içerir. Kimlik inşasının dört ana alt süreçleri vardır; 

kategorilendirme, sosyal karşılaştırma, ötekinin icadı ve kolektif belleğin inşası. Bu süreçlerin 

ilkinden sonuncusuna doğru ilerledikçe, kimlik inşasında duygusal ve motivasyonel etkilerin 

payının yükseldiği görülür. (Çetin, 2009: 38) 

 Kimlik, hakkında onca konuşmaya rağmen ve bu konunun yeni olmasına karşın, 

şüphesiz etrafında en çok tartışma yapılan konulardan biridir. Diğer bir ifade ile hakkında 
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fikir birliği yoktur. Buna ilaveten tüm kimlikler, yani temel ve sonradan ortaya çıkarılan 

kimlikler sürekli değişim geçirmektedir. Ancak temel kimliklerin değişimi yavaşça olduğu 

için, yüzlerce sene geçtiği için adeta hiç değişmiyormuş gibi görünürler. Kişilerin kimliklerine 

bağlı kalarak onları çok değerli görmeleri, onlar uğruna kendilerini feda etmeleri normal 

görünümdür. (Karpat, 2011: 58) 

 1.6.1. Sosyal Kimlik 

 Bir düşünce yapısı sorgulanmaya başladığında ya da bilimsel değerlendirme konusu 

yapıldığında, öncelikle kimliğin gizli refleksi harekete geçen şey olur. (Evkuran, 2008: 10-11) 

İlk kimlik araştırıcılarının arasında yer alan Erikson öncelikle kimliği psikanaliz ve sosyal 

alanda ele alarak inceleme yapmıştır. O "kimlik" ve "kimlik krizi" gibi kavramları 

kullanmıştır ve bu şekilde millet teorisi temelinde sosyal kimlik problemi araştırmalarına Batı 

Avrupa ve Amerikalı bilim adamları katılmıştır. (Baigabyl) Sosyal kimlik kavramının tanımı 

ve ona ait olan süreçlerin açıklanması ile bağlantılı yeni ve en kapsamlı girişim Sosyal kimlik 

ile kendinden söz ettirmektedir. 1970'lerde geliştirilmiş olan Sosyal Kimlik Kuramı, grup 

üyeliği, grup süreçleri ve gruplar arası ilişkiler gibi şeylerin üzerinde duran bir sosyal 

psikoloji teorisidir. Buna göre, insanlar çoğu kere fert olarak değil, belirli sosyal sınıfların 

üyeleri olarak hareket ederler. Neticede insanlar belirli bir toplumsal yapı içinde, kendisinin 

ve başkalarının yerlerini açıklamalarına kolaylık sağlar. Bir birey ne zaman ki sosyal 

kimliğini kullanırsa o zaman ilişkilerini, dayanağı olan, önem arz ettiği toplumsal grupların 

etrafında inancı, kullandığı dili, sahip olduğu ırkı ve cinsiyeti açısından şekillendirmeye 

başlarlar. Sosyal kimlik, "bireyin, kendisi için duygusal ve anlamlı olan bir sosyal gruba 

üyeliğine ilişkin bilgisidir". (Demirtaş, 2003: 124, 128-129, 132)     

 Sosyal kimlik sınıfında yer alan kolektif geniş kimlik türü genelde dinsel ve etnik 

kimlikler tarafından oluşturulur. Bu tür kimliklerin verdiği mesajlar ya millidir ya da 

evrenseldir. Dinsel zemine dayanan kimlikler iletişim ve toplumsallaşma alanlarından 

meydana gelir. Diğer taraftan da dinsel topluluklar etnik kimliklerle de çoğu kez yakından 

ilgilidir. Genelde etnik gruplar güçlü dini bağlarını ve simgelerini her zaman muhafaza 

ederler. (Smith, 1994: 20, 23) 

 1.6.2. Milli Kimlik 

 Milli kimlik çok karmaşık ve soyut özelliğe sahiptir. Temelde çok boyutlu olan milli 

kimlik herhangi bir milliyetçi grup tarafından bile tek bir unsura indirgenemez. (Smith, 1994: 



38 
 

33) Diğer bir değişle kültür, kimlik ve şahsiyet bir şekilde milliyetçi alana doğru gider. 

(Sezen, 2002: 69)  

 Çok karmaşık bir kavram olan milli kimlik ile milliyetçiliği yakından ilişkilendirerek, 

belirli, özel bir dil, hissiyat ve sembolizmi kapsayacak şekilde genişletilerek bakıldığında, 

milli kimliğin özellikleri arasında şunları saymak mümkündür; 1. Tarihten beri sahip olduğu 

toprak/ülke veya yurt. 2. Tarihi belleği ve paylaştığı mitler. 3. Kitle tarafından ortak olan 

toplumsal kültür. 4. Topluluğun her bir bireyi için kabul görülen ortak meşru hak ve vazifeler. 

5. Topluluk bireylerinin ülke üzerinde özgürce hareket etme imkânına sahip olduğu yasal hak 

ve görevler. (Smith, 2016: 8, 31-33)  

 Bugünkü durumuyla milli kimlik, sosyal düzen ve dayanışmanın meşruiyeti açısından 

temel müracaat mercii haline dönüşmüştür. Milli kimlikler, topluluk içindeki fertler adına 

içsel ve daha samimi fonksiyonları da ifa ederler. Bunun en belirgin hali bireylerin 

“uyruklar”, “yurttaşlar” halinde toplum ile bütünleşmeleridir. Bayrak, para, marş, üniforma, 

anıt ve kutlama gibi sembollerle topluluk fertlerine ortak mirasları, kültürel yakınlıkları 

hatırlatılır, ortak kimlik ve aidiyet duyguları güçlendirilir. Bununla beraber artık yerkürenin 

her tarafında sayısız halk için, milliyetçilik ile milli kimliğin ya da ikisinin arasındaki derin 

ilginin kuşku verici özelliğini açığa çıkaracak ya da ifşa edecek her hangi bir beyanda 

bulunmak ya da kanıt göstermek kolay değildir. (Smith, 2016: 34-38)   

 Milli kimlik küresel olmakla kalmaz aynı zamanda kapsayıcıdır. Neticede millet ve 

milli kimlik, vatandaşlardan başlıca siyasi sadakati talep ederek, “milletler-arası” geçerliliğin, 

tüm bölgelerde ve kıtalarda, dahası dünyanın her yerinde kabul edilen bir devletler sisteminin 

yalnızca geçerlilik kaynağı haline gelmiştir. Zikrettiğimiz üzere milli kimlik, yaşamın hemen 

her alanına dokunan ve çok boyutlu bir yapıdır. (Smith, 2016: 121-123) 

1.7. AYDIN DİN İLİŞKİSİ 

 Aydınların din anlayışını yine din sosyolojisinin perspektifleri açısından tespit etmek 

de aynı şekilde önemli olmaktadır. Böylece bir yandan aydın çeşitliliği içindeki dine yaklaşım 

tarzlarında ortaya çıkan anlayış farklılıkları, öte yandan da bu farklılıkların temelinde yatan 

düşünce yapıları belirlenmiş olacaktır. (Subaşı, 1996: 11-12) Dolaysıyla Din sosyolojisinin 

inceleme alanları içinde aydınların din konusundaki yaklaşımları ile ilgili bir yer açmak 

gerekmektedir. Zaten din ve toplum arasındaki etkileşimi araştıran bir disiplin olarak 

tanımlanışı (Wach, 1987: 56) din sosyolojisinin, kendine özgü söylem ve pratiklerle toplumun 
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din anlayışında fonksiyonel roller üstlenen aydınları incelemesini gerekli kılmaktadır. (Subaşı, 

1996: 12) 

 Aydınlanma çağıyla beraber geleneksel olan bilgi ve uygulamalar yerini deneysel 

bilgiye bırakılmıştır. Aydınlar için rasyonel olanı ön planda tutmak Avrupa'nın "Aydınlanma 

Çağı"na dayanır. Aydınlanma hareketinin temel amacı, bozulmuş ve köhneleşmiş 

Hıristiyanlığın insanları köleleştiren etkisinden, kötüleyen mitlerden, önyargılardan ve 

hurafelerin boyunduruğundan azat ederek, iyiliğe ve özgürlüğe ulaştırdığına (inanan-kabul 

eden) aklın yoluna-sistemine katmak olmuştur. Böyle bir akım Deizm, Septisizm, Ateizm ve 

Materyalizm gibi dört ana düşünceyi ortaya çıkartmıştır. Bu bağlamda bilimsel ve rasyonalist 

karaktere bürünen Batı geleneği tarafından tanrısal otorite varlığı sorgulanarak, dini 

tecrübenin ardındaki gerçekler ya açık olarak ya da zımnen reddedilmiştir. Böyle bir 

değişimin sonunda dini fenomenler, tek başına ele alınarak, incelenmesinin ihmal ya da 

tamamen göz ardı edilerek bilimsel çerçeveye arz edilmiştir. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. 

Aydınlanma çağının başlamasıyla aydın ile dinin arasında ayrışma oluşmuştur. (Gashi, 2013: 

22-23) 

Aslında bu şekilde aydın kavramı tarihsel açıdan incelendiğinde, Batılı anlamdaki 

seküler entelektüele ulaşılır. Her ne kadar entelektüelin soy ağacı ruhban sınıfları arasında 

doğmuş olsa da. Bu entelektüeller Rönesans’la başlar ve Aydınlanma ile zirveye yükselirler 

ve bunların din alanındaki karşıt ilerleyişleri, günümüzde aydın denilen kavramsal alana 

anlam kazandırmışlardır. Neticede aydın ile din ancak ideolojik bir karşıtlık içinde 

birbirlerinin varlığını kabullenecek bir sürece girmiştir. (Subaşı, 1999: 195, 196, 281) Bu 

bağlamda aydın kavramı orijinalliği açısından dinin düşmanı gibi duruyor olsa da, daha 

sonraki aydın çeşitlenmesi süreci ile birlikte farklı düşünceler, olgular ortaya çıkmıştır. 

 1.8. İNANÇ (Din) 

 İnsanlık geçmişinin ilk evresinden beri sosyal hayatın içinde olan din olgusu her 

zaman ve her toplumda varlığını hissettirmiştir. Dolaysıyla ilk devirlerden itibaren insanlar 

din olgusu üzerinde düşünmeye ve araştırmalar yapmaya meyletmiştir. Araştırmacılar 

tarafından şimdiye dek üzerinde ittifak olan bir din tarifi yoktur. (Akyüz, Çapçıoğlu, 2012: 39, 

Günay, 1998: 214) Buna rağmen din teorinin, duygunun, sosyal dayanışmanın ve 

kaynaşmanın v.s kaynağı olan geniş yelpazeli bir olgudur. Onda teori önemli olduğu gibi 

pratik de önemlidir. Dolaysıyla dinin böyle bir özelliği göz önünde bulundurulduğunda, daima 

yeni tanımlara, yeni tariflere ihtiyaç duyulmuştur. (Yaparel, 1987: 405) 
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 Öte yandan sosyal bilimciler tarafından yapılmış olan açıklamaları dikkate aldığımız 

zaman, onların dinin hem sübjektif hem objektif açısından birleştikleri bazı durumları görmek 

mümkün olur. Bu şeylerin başında tabiatüstü bir varlığa inanma gelmektedir. Bunu takip eden 

diğer noktalar ise kutsallık, acizlik, nihai anlam, semboller vb. noktaları bulabiliriz. (Gashi, 

2013: 57-58)  

2. KIRGIZ AYDINLARININ GENEL DURUMU 

2.1. Kırgız Aydınlarının S.S.C.B Öncesi Durumu 

Kırgız toplumunda Sovyet dönemiyle beraber okulların yaygınlaşmasıyla yazılı kültür 

dediğimiz okuryazarlık halk arasında yaygınlık kazanmıştır. Bu dönemin öncesinde eski usul 

mektep-medreseler ile daha sonraları açılmaya başlayan yeni usuldeki cedit okullarına ek 

olarak çarlık döneminde açılan bazı Rus okulları bu ihtiyacı bir nebze olsun gideriyordu. 

Fakat eski dönemde Kırgız toplumunda şifahi kültür dediğimiz nesilden nesile aktarılan sözlü 

anlatım geleneği yaygındı. İşte bu şifahi kültürün direkleri sayılan manasçı ve akınlar Kırgız 

toplumunun aydınlatıcı görevini yerine getiriyorlardı. 

 Sovyet öncesi Kırgız aydınları farklı düşüncelere sahip olsa da, hepsinin ortak 

özellikleri, söz sanatı ustaları olmasıdır. İşte bu özelliklerinden ötürü bu aydınları geleneksel 

aydınlar olarak adlandırmak mümkündür. Her ne kadar geleneksel aydınlar denilse de sonraki 

nesilde olan çağdaş özelliklere sahip modern aydınların yetişmesinde, geleneksel aydınların 

rolünün olduğu bir gerçekliktir. Kırgızların arasında siyasi birliğin olmayışı geleneksel 

aydınların etki alanını da daraltmıştır. Türkistan halkının genelinde siyasi birliğin 

parçalanması aynı zamanda kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak kendini göstermiştir. Tabi 

bu durum halkın yanında aydın kesimi de etkilemiştir ve o aydınlar bir şekilde halkın düşünce 

dünyasından silinmek istenmiştir. Sovyet dönemine ulaşamayanların sözleri ve eserleri 

yasaklanmıştır. Ulaşanları ise baskıya ya da sürgüne maruz bırakılmıştır. (Güngör, 2016: 61-

62)   

 Geleneksel aydın tipinden modern aydın tipine geçiş aşamasında ara tip olan, bir 

anlamda köprü vazifesini gören ‘Cazgıç akınlar’ önemli yere sahiptir. XIX. yüzyılın sonu 

XX. yüzyılın başında yazılı eser veren bu tip aydınları ifade etmek için Cazgıç Akındar 

(Yazan Şairler) şeklinde yeni bir kullanım ortaya çıkmıştır. Bu aydınlar ortaya koydukları 

 
 Manas Destanı’nı ezbere söyleyen şahıslar. 
 Cazgıç akın – Yazıcı ozan. İlk dönem ozanlar sadece şiirlerini sadece şifahi olarak aktarırken yazıcı ozanlar ifade 
ettikleri şiirlerini yazıya aktarıyorlardı. 
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eserleriyle halka yol göstermiştir. Özellikle de halkın yeni düzene hızlı bir şekilde adapte 

olmasında katkıları büyüktür. (Güngör, 2016: 65-66) Ayrıca XX. yüzyılın ilk yıllarında Kırgız 

aydınlar toplululuğuna öğretmenleri, uyezd, volost yöneticileri (Çarlık yönetiminin 

çalışanları), tercümanlar gibi şahsiyetleri de ekleyebiliriz. (Maanayev, Kurmanov ve 

Kurumbayeva, 2001: 11) 

 Bu dönemde bulunan beyin takımına mensup şahsiyetlerin bir tür gelenekten geleceğe 

yönelik yenilikçi, ilerici düşünceye doğru evrildiği bir durumun içerisinde olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu anlamda sonradan ortaya çıkan aydınların yönünü belirleyen, onların 

temelini oluşturan bir etkiye sahip olmuşlardır. 

 2.2. Kırgız Aydınlarının S.S.C.B Dönemi Durumu 

 Sovyet yönetimi kurulduktan sonraki zamanlarda Kırgız toplumunda mevcut ve 

sonraki aydınlar topluluğunda yapısal olarak iki farklı aydınlar topluluğunun olduğunu 

görürüz. Onların ilki, büyük çoğunluğu Ekim Devrimi'ne kadar oluşan aydın kesimi 

olmuştur.( Maanayev, Kurmanov ve Kurumbayeva, 2001: 11) Bu gruba dâhil olan aydınlar 

aydınlanma süreçleri daha çok Çarlık döneminde geçirmiş oldukları için milli duygularla, 

köklü gelenekleri ve değerleri ile şekillenmişlerdir. Bu bağlamda diğer gruptakilerden farklı 

olarak düşünce ve yorumları Marksist, partici ideoloji ile her zaman uyuşmayabiliyordu. Bu 

özelliklerinden dolayı da Parti tarafından uygulanan tasfiye işlemine maruz kalmışlardır. Bu 

tasfiye uygulaması baskılar, dışlanmalar, hapis ve idam şeklinde gerçekleşebiliyordu ve bu 

durum 1937-1938 senelerinde en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu senelerde tasfiye politikası 

yüzünden birçok milli aydın kurşuna dizilmiştir. 

 Bir diğer yapıya mensup aydınlar ise 'proleter' eğitimi sayesinde aydınlanan genç 

aydınlardır. Bunlar faaliyetlerini Marksist ideolojik dogmaya uygun olarak yapmaktaydılar. 

Yani düşünce, araştırma ve çalışmalarını sınıfsal mücadele, halk ayaklanması, ilerici ve gerici 

güçler, ekonomik ilişkiler gibi temeller üzerine kuruyorlardı. Durum böyle olunca Rusların 

bölgeyi işgal etmesi geri kalmış halkların gönüllü şekilde ilerici kültür ve medeniyete sahip 

Rus halkına katılmak türünden yorumlanmış ve tanıtılmıştır. (Orta Asya Türk Tarihi, 2011: 

205) Tabi bu tip özelliklere sahip aydınlar topluluğunda istisnai durumlar her zaman 

mevcudiyetini korumuştur. 

 
 Uyezd – İlçe. Çarlık yönetimi zamanında alt birim idaresi, ilçe. 
 Volost – İl. Çarlık yönetimi zamanında il anlamında kullanılan idari bölüm. 
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 Sovyet yönetimi yerleştikten sonra toplumu dönüştürmede beyin gücünün temsilcileri 

olan aydınların önemi ortaya çıkmıştır. Ancak Parti yönetimi tüm basım işlerini (masraflarını) 

üstlendiği için ister-istemez yazılan, çizilenler bir şekilde kontrol altına alınmış 

bulunmaktaydı. Bu anlamda sonradan yetişen aydınlar bir şekilde Komünist eğitim 

kurumlarından geçirilmiş oluyorlardı. (Ploskih, 2006: 1-8) 

 2.3. Kırgız Aydınlarının S.S.C.B Sonrası Durumu 

 Sovyet sisteminin dağılmasıyla beraber ortaya çıkan yeni dönemde birçok şey 

değişime uğramıştır. Bu değişimden aydın konusu da kendine düşen payı almıştır. Eski 

dönemlerde olduğu gibi aydının toplumdaki konumu artık önemini kaybetmiştir. Daha önceki 

dönemlerde aydınlar hakkında, aydın muhalefette kalmalı ya da yönetimde yer almalı ve bu 

şekilde toplumu değiştirmeli, dönüştürmeli gibi tartışmalar söz konusu idi. Nitekim 1930’dan 

itibaren yönetime katılan Kırgız aydınları kültür, eğitim, bilim ve sağlık gibi önemli alanlarda 

çok önemli değişikliklere imza atmışlardır. Fakat onlar böyle girişimlerinin bedelini canlarıyla 

ödediler. Bağımsızlık sonrası dönemde aydınla ilgili tartışmalar yerini yönetim - ticaret 

ilişkisi üzerine yapılan tartışmalara bırakmıştı. Diğer bir anlamıyla yönetim para istiyordu, 

ticaret de yönetime hakim olmak istiyordu. Bu bağlamda aydınlar fazlalık oluşturmaktaydılar. 

(Ploskih, 2006: 1-8) 

 Yeni dönemde Kırgız aydınlarının zayıf kalışını Edebiyatçı aydın Omor Sultanov 

şöyle bir sebebe bağlıyordu; “Sosyalizm Kırgızistan'da emekçiler sınıfını oluşturamadığı gibi, 

hür düşünebilen aydınlar topluluğunu da oluşturamamıştır”.  Bu şekilde o bağımsızlık sonrası 

yapıcı özellikte aydınların az olduğunu belirtmiştir. İşte o nadir aydınların biri olan, özeleştiri 

özelliği ile öne çıkan merhum Salican Cigitov da aydınları eleştirirken, içinde bulundukları 

durumlarından dolayı onlardan "Gözleri omuzlarında" diyerek bahsetmiştir. (URL9, 

07.01.2020) 

 Kırgız aydınlarının konumundan bahsederken akademisyen Kurmanbek Toktonaliev 

aydın kesimi üç ana kategoride ele almıştır. İlki ulusun kaderini ve geleceğini kendi 

hayatlarının önüne koyan, vatansever kimliğe sahip aydınlar. İkincisi ulusun değerlerini 

önemsemeyen şahsiyetler. Bu tip insanlar için dil, tarih, kültür, edebiyat gibi anlayışlar ikinci 

plana atılmıştır, ilk planda Batı kültürü yer almaktadır. Üçüncüsü herşeye kayıtsız kalanlardır. 

Bu tür şahsiyetler için hem ulusal değerler hem Batı kültürü pek öneme sahip değildir. Bunlar 

 
 Yani kastedilen aydınların gerçekleri görmemezlikten geldiklerine işaret etmekteydi.  
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için önemli olan karınlarının tok ve güzel bir hayata sahip olmaları yeterlidir ve en tehlikeli 

olanlar da işte bu "kayıtsız aydınlar" demiştir. (URL10, 17.04.2018)  

 Yeni dönemde Kırgız aydınlarının pasif, zayıf kalışı bağımsızlık sonrası ortaya çıkan 

durumdan kaynaklanmıştır. Zira yeni dönemin gelmesiyle Kırgızistan halkı daha önce 

gidemediği ülkelere özellikle Batı'ya artık gidebileceklerdi. Nitekim böyle oldu, her çeşit 

nedenlerden dolayı dış ülkelere gidenlerin sayısı artmıştır, hatta bu durum günümüzde bile 

aktüelliğini korumaktadır. Tabi bu durumdan zihinsel iş gücünün temsilcileri sayılan aydın 

kesim de kendi nasibini almıştır, yani dışarıya dönük beyin göçü olmuştur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 KIRGIZ CUMHURİYETİNDE DİNİN GÖRÜNÜMÜ 

 1. KIRGIZİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİ 

 1.1. Kırgızistan'ın Coğrafi Durumunun Kısaca Bilgisi 

 Deniz seviyesinden 401 m yükseklikte olan Kırgızistan'ın yaklaşık %94'ü dağlık 

alandır. Orta Asya'nın kuzey-doğusunda bulunuyor ve kuzeyden Kazakistan, batıdan 

Özbekistan güney-batıdan Tacikistan ve güney-doğudan Çin ile sınırları vardır. Toplam yüz 

ölçümü 198,5 km karedir. Deniz ile sınırı ya da denize açılan yolu yoktur. Orta Asya'nın 

İncisi diye tabir edilen Issık Göl başta olmak üzere birçok göle sahip ve tatlı su kaynağı 

zengini ülkedir. 

 1.2. Kırgızistan'ın Yakın Dönem Kısa Siyasi Tarihi 

 1.2.1. S.S.C.B.'ye Kadarki Dönemde Kırgızistan ve Dinin Görünümü 

 1821 yılından itibaren Hokand Hanlığı'nın egemenliğine giren Kırgızların (Ploskih, 

1977: 88) İslamiyetle olan bağı kuvvetlenmiştir. Burada bazı özel sebeplerden dolayı Kırgız 

Biyleri ve Manaplarının da desteği olmuştur. Bununla beraber İslam öğretisini bilenlerin 

sayısı az olduğu için İslam fanatizmi Kırgızların arasında olmamıştır. Güneydeki Kırgızların 

arasında sufilik daha etkin faaliyet gösteriyordu. (Abramzon, 1971: 178-181) Hanlık 

ordusunda ileri kademelere yükselerek askeri teşkilatlara hakim olarak neredeyse devletin 

sahibi durumuna gelen Kırgızların (Erşahin, 1999: 401-402) İslamlaşma süreci uzun 

olduğundan dini inanç sisteminde şaman kültüründen kalma bir çok motife rastlamak 

mümkündür. 

 Bu dönemde Kırgızlar arasında yürütülen dini faliyetler sivil ve resmi olarak iki 

şekilde yürütülmüştür. Dini tebliği bir vecibe ve devlet politikası olarak gören Hanlık, 

Kırgızların yaşadığı stratejik mekânlara mescitleri, medreseleri yaptırmıştır. Bu 

 
 Şaman – Şamanizm yönteminin merkezinde yer alan şahıs. Şamancılık ya da Kamcılık olarak da bilinen 
Şamanizm bir dinden ziyade, kendine has inanç ve ritüelleriyle farklı formları bulunan vecde dayalı bir 
yöntemdir. Tunguzca’da “kâhin, sihirbaz” gibi anlamlara gelen, Batılı etnolog ve antropologlarca “rahip, büyücü, 
hekim veya ruh avcısı” şeklinde tanımlanan şaman kelimesi XVII. yüzyılın ikinci yarısında Rusçaya geçmiş ve bu 
yolla yayılarak etnoloji kavramları arasına girmiştir. Tatarca ve Altaycada şaman karşılığında kam (gam) kelimesi 
kullanılır. Eski Uygur yazmalarınıda geçer. Ayrıca, Yakutçada “oyun”, Moğolcada “böğe” veya “bö”, Kırgızca ve 
Kazakçada “baskı/bakşı, karamurt, darıger”, Samoyed dilinde “tadıbey” şeklinde yer alır. Kadın şamanlar ise 
“utagan, udagan, ubakan, utugan” diye adlandırılır. (Geniş bilgi için bkz; Güngör, 2010: 325-328) 
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müesseselerde Özbek mollalar istihdam edilmiştir. (Erşahin, 1999: 417) Kırgızları da ilhak 

ederek bölgedeki durumunu pekiştiren Hokand Hanlığı'nın bu üstünlüğüne sıcak bakmayan 

Buhara Emirliği'nin göstermiş olduğu tavırdan dolayı ortaya çıkan gerilimin sonucu olarak 

Buhara Emirliği Hokand Hanlığı'nı yağmalamıştır. Güçsüzleşen hanlık Rus saldırılarına 

direnecek güçte olmadığı için bölge yeni felaketlere maruz kalmıştır. (Akmoldoev, 2006: 22-

23) Diğer taraftan hanlıktaki iç kargaşaların neticesinde de Kuzey Kırgızlarının Rus 

yönetimini istedikleri dile getirilmiştir. (Ploskih, 1977: 282) 

 İmparatorluk özelliği taşıyan ve sürekli sınırları genişleyen Çarlık Rusya XVIII. 

yüzyılda oldukça genişlemiştir. Daha sonra XX. yüzyılın başlarında pazar ilişkilerine yeniden 

dâhil olan Rus İmparatorluğu'na iç ekonomik talepleri karşılamak için dış siyasette siyasi 

yöndeki kampanyaları (kolonileştirme) gerçekleştirmek önem arz etmiştir. Bu durum aynı 

yüzyılın ortalarından itibaren 70. yıllarına kadar Kırgızistan'ı da kendine bağlamak gibi 

gelişmeler dış siyasette önemli yere sahip olmuştur. (URL12, 22.02.2017) Hokand 

Hanlığı’nın, halkı sürekli vergilendirme, şeriata tabi tutmak gibi amaçlarla baskı altına almaya 

çalışması ve bu durum karşısında her sene art arda çıkan isyan (karşı koyma-direnme) 

olaylarıyla Kuzey Kırgızları hanlığın boyunduruğundan çıkmak için çok uğraşmıştır. Fakat 

Kırgız boylarının (Sarıbağış-Buğu gibi) kendi arasındaki anlaşmazlıklardan ötürü bir türlü bu 

boyunduruktan kurtulma şansına erişememişlerdir. Neticede XIX. yüzyılın ortalarında Buğu 

gibi Kırgız boylarının Rus yönetimine gönüllü katılmak istedikleri yönde yazdıkları 

mektuplara ancak 1853 senesinde olumlu cevap gelse de bu formalite halinde kalmıştır. 

Ruslar sadece tüccar Fayzulla Nogaev'i temsilci olarak göndermekle yetinmiştir. Dolaysıyla 

Kuzey Kırgızları Hanlığın baskısından kurtulamamıştır. Daha sonra Çüy Kırgızlarının 

başlatmış olduğu isyanda, daha önceki isteklerine karşı Rus yönetiminin acilen olumlu cevap 

vermelerinden ötürü Kuzeydeki Kırgızlar Hokand Hanlığı'nın baskısından kurtulmuşlardır. 

Bu sebepten ötürü Rus yönetimine gönüllü olarak katıldıkları ileri sürülmektedir. (Ploskih, 

1977: 293.300.303) 

 Aslında bu sürecin başlangıcı XVIII. yüzyılın son çeyreğinde Atake Biyin 

girişimleriyle olmuştur. Kırgızları böyle bir düşünceye iten şartların biri Hokand Hanlığı'nın 

baskısı iken diğer bir tehlike de Çin olmuştur. Böylece kuzey Kırgız boylarının Rus 

hâkimiyetine gönüllü olarak katılma girişimleri 1874'de başlayıp boy boy devam ederek en 

sonuncusu 1867de olmuştur. Bu şekilde kuzey Kırgızların tamamı Rus hâkimiyetine dâhil 

olmuştur. (Ploskih, Mokrinin ve Dooronbekova, 1993: 125,138) 
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 Kırgızların Rus hâkimiyetine giriş sürecinin (1855-1876) ikinci etabı olan güney 

Kırgızlarının katılım süreci ilhak denilecek şekilde olmuştur. Buradaki Kırgızlar ilklerden 

olarak hanlığın baskısına karşı direnişe kalktığı zaman Türkistanlı Rus yönetimine kendi 

elçilerini ve mektuplarını yollayarak hanlığın baskısından kurtulmada yardımcı olmalarını 

istirham etmişlerdi. Fakat Rus yönetimi Hokand yönetimiyle yapmış olduğu anlaşmanın 

neticesinde hareket alanı daraldığı için onların bu talebine olumsuz cevap vermişlerdir. 

Durum böyle olunca direnişte olan Kırgızları bastırmak için Rus askerleri karşısına 

dikilmiştir. Şartlar açısından Rus askerleri üstün olduğundan direnişte olan bölgeleri birer 

birer kendi hâkimiyetine almışsa da Alay bölgesini kontrol altına almak pek de kolay 

olmamıştır. Sonuç olarak Kurmancan Datka'nın da güçlü girişimiyle bu bölgede de kontrol 

sağlanmıştır. Bu şekilde tüm Kırgızlar hem kuzey hem güney bölge olarak Rus hâkimiyeti 

altına girmiştir. (Ploskih, Mokrinin ve Dooronbekova, 1993: 151-152) 

 Rusya'ya katıldıktan sonra Kırgızistan ilk başlarda Türkistan ilinin (1856-1867), daha 

sonra Türkistan Genel Valiliği'nin (1867-1917) yönetiminde olmuştur. Kırgızların olduğu 

bölge dört ile ayrılmıştır: Ceti Suu, Sır Darıya, Samarkan ve Fergana illerine ayrılmıştır. 

Rusya yönetimine girdiğinde Kırgızların sayısı yarım milyondu ve yönetim yarı askeri şekilde 

olmuştur. (Ploskih, Mokrinin ve Dooronbekova, 1993: 156-157) Artık Rus yönetimi hem 

Kırgız halkını hem topraklarını fiilen yönetmeye başlamıştır. Burada birçok alanda 

değişiklikler olsa da genel olarak yerli halkın ve kırgızların hayatında pek de değişen birşey 

olmamıştır. Hem siyasi alanda hem sosyal alanda baş gösteren adaletsizliklerin sonucunda iki 

önemli olay yaşanmıştır. Bunlardan biri Dükçü İşan ve iki üç şahsın öncülüğünde gerçekleşen 

Andijan isyanı olmuştur. Tabi bu isyan yönetim tarafından acımasızca bastırılmıştır. Diğer 

ikinci önemli olay da 1916'daki Ürkün olayıdır. Bu üzücü olay aslında yeni bir devrin kapısını 

aralamıştır. 

 Kırgız bölgelerinin tamamıyla Rus hâkimiyetine katılmasıyla beraber daha sonra 

ortaya çıkacak olan Ekim Devrimi'ni gerçekleştirecek olan harekete güç kazandırmıştır. Çar 

yönetiminin adaletsiz anlayışından dolayı hem Rus halkının hem diğer halkların genelinde 

yönetime karşı bir rahatsızlık uyanmıştır. Yönetim bu rahatsızlığı bertaraf etmek için kömür 

ocakları gibi ağır işlere yerli halkı daha çok çekmiştir, mesai saatlerini 12-18 saate kadar 

uzatmışken bunun yanında maaşlar son derece düşük kalmıştır. Yerli halkı ikinci ve üçüncü 

sınıfta göstererek inorodets diyerek Rusya'dan gelen yerleşimcilerin arasında onlara karşı 

 
 Yabancı. Rus olmayanlar için ifade edilen kullanım. 
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nefret tohumlarını ekmiştir. Yeni açılan okullarda yerli halktan ancak varlıklı ailelerin 

çocukları eğitim görmüştür ve mevcut düzeni korumak için dini özellikteki mektep ve 

medreselerin mevcudiyetine izin verilmiştir. (Usenbayev, 1960: 157-167) Bunun gibi 

nedenlerle beraber yönetimin yanlış yürütülen yer politikası (Usenbayev, 1960: 285-288) 

1916'daki üzücü olan Ürkün olayının gerçekleşmesine sebebiyet vermiştir. 

 1916 olayları patlak verince olayı bastırmak için yönetim dönemin en güçlü askeri 

gücünü sevk ederek acımasızca bastırmıştır. Ayaklanma en şiddetli şekliyle kuzey 

Kırgızistan'ın Issık Göl, Narın ve Çüy bölgelerinde olmuştur. Bu olayın ciddiliğini anlayan 

yönetimin bölgedeki generalleri ayaklanmalara öncülük edenleri ve Çüy, Issık Göl 

bölgelerindeki halkı tümüyle yok edip geride bırakılanlar varsa da onları yerlerinden edip 

Narın bölgesine kovalayarak arazi ve diğer şeyleri sonsuza dek elinden almayı hedef olarak 

seçmişlerdir. Bundan ötürü esir olan yerli halkın çocuk, kadın, yaşlı demeden herkesi 

öldürmüşlerdir. Hatta ayaklanmaya katılmayanları bile öldürmüşlerdir, burada ayaklanmaya 

karşı olup onu bastırmaya çalışan Uygurlar bile Çar yönetimin ölüm makinesinden 

kurtulamamışlardır. Çaresiz kalan halk ürkerek kurtuluşu Çin'e doğru kaçmakta bulmuştur, 

fakat bu bile çare olamamıştır. (Abdrahmanov, 1993: 41-43) 

 Ekim Devrimi'ne kadarki süreçte kırgız toplumu karmaşık yapıya sahip olmuştur. 

Burada boy ve kabilelerin mevcudiyeti başta olmak üzere sosyal ayrışmalar, ağır hayat 

şartları, Rus yönetiminin adaletsiz politik anlayışı vs. diğer durumlar toplumun gelişme 

şekline etki ederek, topluma keskin siyasi ve ekonomik sınıfsal yapı kazandırmıştır. Bu aynı 

zamanda dini alanda da geçerli olmuştur. Bu dönemde bir taraftan yönetimin gözetiminde bir 

Müslüman topluluğunun kurulmasını isteyen yazılar yönetime gönderilirken diğer yandan da 

tasavvuf ehli insanların milli ve dini inancı korumak için verdiği uğraşlara dikkat çekmek 

gerekir. Aynı şekilde Cedit hareketinin mensupları Müslümanlık ve Türklük düşüncesinde 

toplanarak yeni toplumu oluşturmak için faaliyetler yürütmüştür. Bu bağlamda Rus-Tuzem 

okullarının doğru değerlerden uzak olduğu düşüncesiyle kapatılmasını talep etmişlerdir. Bir 

de yerli halkı Hıristiyanlaştırmak, dolaysıyla Ruslaştırmak için yürütülen misyonerlik 

faaliyetlerin yürütülmesine karşı, Müslüman din adamlarının girişim ve etkilerinden istifade 

edilmiştir. Milli ve dini değerlerle beraber Türklük üzerinde sürekli fikir alışverişleri, Gap ve 

Maşrab meclisleri sürekli olarak düzenlenmiştir. Hatta yönetimin şüphesini celbederek takibe 

 
 Gap ve Maşrab – Arkadaşlar arasında, mahalledeki komşular arasında, yerine göre aynı meslekteki ya da aynı 
düşüncedeki vs. insanların arasında düzenlenen “kulüp toplantıları” niteliğinde olan toplantılardır. Bu 
toplantılarda duruma göre özel, gizli konuşmalar da yürütülür. 
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alınmıştır. Böyle düşünce meclislerinde Türk-Rus savaşında Türkiye için ne gibi yardımlar 

yapılabilir vs. hakkında fikir alışverişi yapılmıştır. (Çukubayev, 1967: 58-72) Diğer yandan da 

devrim propagandalarını yapan Sosyal-Demokratlar ateist düşüncenin önemli olduğunu 

savunarak dinin bir sömürge aracı olduğunu vurgulayan fikri hakim kılmaya çalışmışlardır. 

(Usenbayev, 1965: 13) 

 1.2.2. S.S.C.B Döneminde Kırgızistan ve Dinin Görünümü 

 Türkistan'ın, onun içinde Kırgız bölgesinin Rusya'ya dâhil olmasıyla iki çeşit 

Rusya'yla karşılaşılmıştır. Birincisi bölge halkına adaletsizliği, harabe ve yoksulluğu, ağır ve 

baskılı sömürgeciliği getiren Çarlık Rusya'sı. İkincisi ise Devrimci Proletarya ve İşçi 

Çiftçilerin Rusya’sı. Bu yapı dostluğu, kardeşliği, eşitliği ve hürriyeti getirmiştir. (Usenbayev, 

1965: 36) Çarlık Rusya'nın ekonomik ve sosyal anlamdaki ana sebeplerden (Tursunov, 1969: 

4) dolayı bölgeye getirdiği düzen sıradan halkın hayatı açısından hiçbir şekilde bir iyileşme 

ifade etmemiştir. Burada birincisinden ikincisine geçiş sürecinde iki tane önemli devrim 

gerçekleşmiştir. Şubat 1917'de gerçekleşen devrimden sonra Çarlık Yönetimi devrilip geçici 

hükümet tüm Rusya'da özelde Kırgızistan'da da kurulmuştur. Fakat bu arada yeni geçici 

hükümetin zayıf etkisinden dolayı, o arada meydana gelen birçok siyasi oluşumlar1  

emperyalist savaşın durdurulması, arazilerin kendi sahiplerine yani halka verilmesi, ezilen 

halkların ve ulusların hürriyete kavuşturulması, sekiz saatlik çalışma mesailerinin 

gerçekleştirilmesi, yıkım ve açlığa karşı etkili önlemlerin alınması vs. gibi şeylerin yerine 

getirilmesini yönetimden talep etmişlerdir. Ancak bu talepler yerine getirilmediği gibi Çarlık 

yönetiminden devam eden bütün eski kanunları çıkartmış olduğu yeni kanunla korumaya 

alınmıştır. Bu durum ve diğer önemli eksikliklerin sonucu olarak dünya tarihine geçen Ekim 

Sosyalist Devrimi (Baktıgulov ve Mombekova, 2001: 232) gerçekleşmiştir ve II. Sovyetler 

Birliği Kongresi gerçekleştirilerek tüm bölgelerden delegeler kabul edilmiştir. Neticede 

başında V. İ. Lenin'in olduğu Sovyet birliği yönetimi kurulmuştur. (İstoriya Kırgızov i 

Kırgızstana, 1995: 158-162) 

 Böylece Petrograd'daki Ekim Devrimi’nden sonra Sovyet Yönetimi ilk olarak 

Kırgızistan'ın güney bölgesinde Sülüktü'de, Kızıl-Kıya'da ve kuzeyde de ilk olarak Talas'da 

kurulmuştur. Daha sonra sırasıyla Ocak ve Şubat 1918'de Bişkek'te, Nisanda Narın'da, Mayıs 

ve Haziranda Prejevalsk'ide ve 1918'in ortalarına doğru tüm Kırgızistan bölgesinde 

kurulmuştur. (Baktıgulova ve Mombekova, 2001: 235) Fakat bu o kadar kolay olmamıştır 

 
1 Türkistan Bölgesinde "Bukara", "Alaş", "Şuro-i İslamiya" gibi bir çok siyasi oluşumlar ortaya çıkmıştır. 
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çünkü bazı dış emperyal güçlerin etkisinde olan kesimlerin yeni yönetime karşı olması, yerli 

halkın cahilliği, yeni yönetimin kendisini halk dostu olduğunu ispat etmesi için zamana 

ihtiyacının olması ve Basmaçı hareketinin ortaya koyduğu direniş gibi nedenlerden dolayı beş 

seneye yayılan iç savaş boy göstermiştir. (İstoriya Kırgızov i Kırgızstana, 1995: 166-167) 

 Kırgız bölgelerinde Rus yönetiminin gelmesinden egemen ülke olma yolunda birçok 

kademeleri geçerek bağımsız ülkeye doğru uzanan süreçte genel olarak dini durum pek iç 

açıcı olmamıştır. Bunun nedeni de malum olduğu üzere o dönemde ateist bakış açısının 

egemen kılınmasıdır. Marksizm anlayışı üzerine kurulan bu egemen durumu pekiştirmek için, 

dönemin bazı ilim adamları tarafından birçok eserler ele alınmıştır. Fakat bu eserlerin ezici 

çoğunluğu objektiflikten uzak kalmıştır, bir anlamda Sovyet yönetimine hizmet etmişlerdir. 

Genel olarak bu eserlerde bölgedeki halkı ateist yapma ve gençlere de bu yönde eğitim 

verilmesi üzerinde durulmuştur. Ateizmi güçlendirmek için partinin faaliyetleri ele alınmıştır 

ve yeni bir din yasası kabul edilmiştir. Fakat buna rağmen bazı dini kesimler tarafından bu 

yasalar çiğnenmiştir. Şöyle ki, bir kısım veliler çocuklarına zorla dini eğitim alma konusunda 

baskı uygulamışlardır. Yönetim, insanların bu duruma gelmesini Hokand Hanlığı'nın etkisine 

ve bazı zengin insanların, önde gelen şahsiyetlerin dini kullanarak istismar ettikleri gibi bazı 

sebeplere bağlamışlardır. Bu durumun devam ederek yeni dönemde de gençlerin kafalarını 

karıştırarak uyuşturulduğu gerekçesiyle genelde inanç özelde İslam inancının etkisi 

zayıflatılmaya çalışılmıştır. (Şerov, 2008: 9-11) 

 Sovyet ve Sovyet sonrası Kırgızistan'daki dini duruma genel olarak baktığımızda bu 

durumu dört etapta ele alabiliriz; 

Birinci etap; 1920 - 1930 senelerini kapsamaktadır. Bu dönemde yönetim tüm SSCB'de 

sosyalizmin temellerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve sırada komünizmi kurmak 

olduğunu ilan etmiştir. Tabi burada bu görkemli ütopik programın ayrılmaz bir parçası "yeni 

birey"i yetiştirmek olmuştur. İşte bu girişimin en önemli sonucu olarak "geçmişin zararlı 

kalıntıları" diyerek din hedef gösterilmiştir. 

İkinci etap; 1930'un sonu 1950'nin ortalarına kadarki süreç. Bu süreçte devlet poitikasında 

dine karşı liberal tavır görünüyor gibiydi. Dine karşı yürütülen mücadelede sadece broşürlerin 

dağıtılması, iktidar yapılarının dini örgüt liderleriyle bir anlamda ilişki kurmaları, bir anda 

dine olan eğilimin artması göze çarpmıştır. Fakat buradaki liberal durum sadece ikinci dünya 

savaşının yaşandığı senelere denk gelmektedir. O zamana kadarki senelerde dine karşı baskı 

ve zulüm hep olmuştur. 
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Üçüncü etap; 1960 – 1980 yılları. 1954'teki "Ateistlik çalışmalarının güçlendirilmesi" gibi 

kararların kabul edilmesiyle “devletin din ve kilise üzerindeki baskısı Sovyet halkında 

komünist bir dünya görüşü oluşturulması gerekir”  fikrine dayanmaktaydı. 

Dördüncü etap; 1980 yılın ikinci yarısı 2000 yılın başlangıcı. Bu dönemde din ve onunla ilgili 

olan sorunların incelenmesinde önemli ve köklü değişikliklerle nitelendirilen etap olmuştur. 

Bunun göstergesi olarak bu süreç içerisinde din alanında gerçekleştirilmiş olan "İslam, 

Yeniden Yapılanma (Perestroyka) ve Bayanların Eğitimi" (Frunze 26 kasım-1 Aralık 1990), 

"Günümüzdeki Yeniden Yapılanmada Orta Asya" (Mart 2001), "Din ve Eğitim" (Bişkek 

2002) v.s gibi bilimsel-pratik konferansları gösterebiliriz. (Kurbanova, 2010: 25-32) 

 Aynı şekilde takip edilen dini politika ile ilgili olarak yetmiş yıllık dönemi şu şekilde 

safhalara ayıranlar olmuştur: 

 1. Din hakkında kararsızlık ve ondan faydalanma dönemi (1917-1926) 

 2. Dine saldırı, din ve dindarlara karşı mücadele etme dönemi (1926-1929). 

 3. Tam Sosyalizm dönemi, bu dönemde saldırı, baskı ve zulüm zirveye çıkmıştır 

(1929-1941). 

 4. Gevşeme dönemi yani dini din ile kontrol etmek için dinin moral gücünden 

yararlanılmıştır (1943-1955). 

 5. Kruşçev'in kampanyası - dine karşı son hamledir (1959-1962). 

 6. Dine kontrollü izin dönemi yani dinin sosyal olgu olarak tanınması (1963-1990). 

(Çalışkan, 2012: 93) 

 Şurası bir gerçek ki böyle bir baskıya rağmen Kırgızistan tamamıyla kitlesel ateizm 

ülkesi olmadı. Gerçi Sovyet hükümetinin din ile mücadelesi tam anlamıyla bir ateist ideoloji 

ve dini bir mücadele değildi. 

 Sovyet dönemindeki ideolojinin dini toplumdan ve insanların zihninden söküp atma 

girişimine rağmen Kırgızistan'da özellikle ülkenin güneyinde İslam dini varlığını 

sürdürmüştür. Ateist düşüncenin baskısına rağmen ülkenin Oş, Calalabad illerinde dini eğitim, 

dini bayramlar ve inançlar gizli olarak devam etmiştir. O dönemde din hakkında yazılan 

eserler dönemin ideolojik bakış açısına hizmet ettiyse de genel itibariyle tarihi anlamda büyük 

değere sahiptir. (Şerov, 2008: 12) 
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1.2.3. Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan ve Dinin Görünümü 

 Sovyet döneminde Kırgızistan'da somut olarak sanayi, inşaat, ulaşım, iletişim ve 

ekonominin diğer sektörleri yeniden yapılandırılmıştır. Tarımcılıkta tek taraflı olan 

hayvancılık revaçtan düşmüş ve çok sektörlü ileri seviyede çiftçilik yaygınlaşmıştır. Cehalet 

ve kitlesel hastalıklarla amansız mücadele başlatılmıştır. Yani yeni işgücü ve milli aydınlar 

çıkmıştır. Tıpta, kültürde, yüksek öğrenimde vs. eğitim zinciri oluşturulmuştur. İlim, edebiyat, 

sanat gelişmiş ve medeni hayatın seviyesi yükselmiştir. Kırgız halkı Kommunist sistemin 

baskılarına rağmen birçok olumlu şeyler kazanmıştır: çok sektörlü modern ekonomi, eğitim, 

medeniyet ve sağlık sistemi, modern yaşam tarzı vs. (İstoriya Kırgızov i Kırgızstana, 1995: 

283) 

 Ancak, Kırgızistan'ın ekonomik durumu da S.S.C.B' nin ekonomisinden farksızdı yani 

kaynaklar geniş olduğu sürece üretim de yüksek seviyede olurdu. Ne zamanki kaynaklar 

azalıp ekonomik çöküş başlayınca ve bu çöküşü durdurmak için yapılan girişimler başarısız 

olunca Sovyetlerin dağılması kaçınılmaz olmuştur. Bağımsızlık sonrası özellikle 1991-1993 

senelerinde ekonomide hızla erime olmuştur. Örneğin, ekonomideki önemli olan 32 sektörden 

sadece ekmek hariç diğerleri hepsi hızla gerilemiştir. Bütçe açığı hızla artarken fiyatlar yüzde 

13 artmıştır. Halk aniden fakirleşmiştir. 1994'te bütçe açığı en düşük gider kişi başı 232 som 

iken gelirler bu minimum açığı da giderecek durumda değildi. (İstoriya Kırgızov i 

Kırgızstana, 1995: 284-285) Benim de hatırladığım kadarıyla 1998'lere kadar mısır unundan 

ekmek yapılırdı ve sofrada ekmeğin dışında ekstra bir şeyin olması lüks olarak algılanırdı.   

Yani o dönemlerde sofrasında çay ve ekmeğin dışında şekeri bulunanlar durumu iyi olarak 

görülürdü vs. Böyle bir düşüş diğer alanlarla birlikte eğitim ve kültürde de kendini 

hissettirmiştir. 

 Bu duruma rağmen, yenilikler de, yeni gelişmeler de olmuştur. Bağımsızlığını ilan 

ettikten sonra yeni Anayasa kabul edilmiştir, milli döviz belirlenmiştir, egemen ülke olarak 

kabul edilmiştir, BM ve diğer uluslararası önemli organizasyonlarda yetkili üye olarak yerini 

almıştır. 101 ülke ile uluslararası bağlantıları kurmuştur. (Aydarkul, 2002: 3) 

 Bağımsızlığına kavuşan Kırgızistan'da birçok şey için yeni sayfa açılmış oldu. Bu 

durum aynı zamanda dini hayatla da ilgilidir. Fakat din alanındaki açılan yeni sayfayı 

yeterince olumlu dolduramamıştır. Bunun göstergesi olarak da günümüzde ortaya çıkan 

duruma işaret edebiliriz. Bağımsızlıktan sonra birçok dinden birçok dini akım ve oluşumlar 

doluşmuşsa da İslam dini açısından da yeni gelişmeler meydana gelmiştir. 
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 1991'de "Din ve inanç özgürlüğü hakkındaki" yasa kabul edilmiştir. Bu ülke tarihinde 

ilk defa dini kurum ve kuruluşların devletten bağımsız olmasına, basın yayın hakkına sahip 

olmasına, onlardan faydalanmasına, dini eğitim almaya, onlara hukuki statü kazandırma ve 

çalışanlarının sosyal haklarını güvence altına almak gibi hakların tanınmasına yol açmıştır. 

Daha sonra dini karakterdeki ilişkileri, dini eğitimi düzene koymak amacıyla mevcut yasada 

1996 ve 2008'de değişikliklere gidilmiştir. Bu arada 1991 ve 1996'da kabul edilen yasalardaki 

eksikliklere rağmen toplumdaki eksperler tarafından önceki Sovyet ülkelerindeki dini, siyasi 

çevrelerinde demokratik adım olarak görüldü. (Şerov, 2008: 12) Bağımsızlık sonrası ülkede 

ilk olarak Müslümanların Orta Asya Ruhani İdaresi'nin kararı ile ülkenin başkenti Bişkek'te 

yeni yüksek eğitim kurumu - Medrese açılmıştır. Bu medrese ilk olarak 17 öğrenciyi kabul 

etmiştir. Bunun yanında da 30 tane hazırlık sınıfı öğrencisini kabul etmiştir. Bu Kırgızistan'ın 

tarihindeki o dönemde sayısı 65 olan camilerde istihdam edilmek üzere din adamlarını 

yetiştirecek olan ilk dini eğitim kurumu olmuştur. (Baktıgulov ve Mombekova, 2001: 300) 

Sonrasında da çoğunluk Müslümanların oturduğu bölgelerde İslam'ın temelini öğretmek için 

toplantılar düzenlendi.  Medrese ve yüksek okullar açılmaya başlandı. Bazı gençler dini 

eğitimini geliştirmek için Türkiye ve Arap ülkelerinde üniversitelerde eğitim almak için yurt 

dışına çıkabilme imkânına kavuştu. Ülkenin her tarafında dini eğitim veren resmi kurumlar 

açılmaya başladı. 

 Sonuç olarak, Sovyet döneminde dini toplumdan ayrıştırarak, ateist görüşteki 

ideolojiyi yaygınlaştırmak için çaba sarf edildiyse de, Kırgızistan demokratik egemen ülke 

olduktan sonra İslam dini Kırgız toplumunun tarihinin, medeniyetinin bir parçası olarak kabul 

edilmiştir. 

 2. KIRGIZİSTAN'IN SOSYAL YAPISI 

 2.1. Kırgız Cumhuriyeti'nde Kimlik Politikası 

Sovyet Birliği'nin dağılma sürecinde Orta Asya ülkelerinden ilk olarak bağımsızlık 

kararını ilan eden Kırgızistan 1980 yılının sonlarından itibaren ulusal kimlik alanında kayda 

değer girişimlerde bulunmuştur. Bu bağlamda, Kırgız Dili 1989'da resmi dil olarak ilan 

edilmiştir. Bunun devamında kendi cumhurbaşkanını seçerek egemen devlet olarak 

bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu adımları milli marş, milli bayrak ve milli para biriminin 

kabulü gibi çok önemli adımlar takip etmiştir. Böyle önemli girişimler Orta Asya ülkeleri 

arasında ilk olarak Kırgızistan tarafından başlatılarak gerçekleştirilmiştir. (Yüce, 2006: 152-

162) Bağımsızlığın ilk gününden beri dönemin cumhurbaşkanı A. Akaev tarafından 
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"Kırgızstan Calpıbızdın Üyübüz-Kırgızistan Hepimizin Evimizdir" sloganının altında 

birleştirici bir kimlik politikası yürütmeyi tercih etmiştir. Ülkedeki çok uluslu yapı ve 

kendisinin de demokratik yaklaşımı böyle bir politika yürütmesine neden olmuştur. Yürütmüş 

olduğu politikalarından ötürü Kırgızistan, Orta Asya’daki demokrasi adası olarak 

gösterilmiştir. Bu bağlamda 1994 senesinde Kırgızistan halklarının ilk kongresinde (kurultay) 

Kırgızistan Halklarının Asamblesi kurulmuştur. Bu kuruma tahsis edilen binaya "Dostluk 

Evi" adı verilmiştir. Adı geçen kurum o günden beri vatandaşlar arasında barış, birlik ve 

beraberlik, hemfikirlik adına hizmet sunmaktadır. (URL5, 28.06.2014) 

 2.2. Sovyet Dönemi Kimlik Politikası  

 Bolşevikler yönetimi ele geçirdikten sonra Orta Asya halkı için 'millet', 'ulus' 

kavramının oluşma süreci başlamıştır. Çarlık Rusya zamanında Orta Asya halkının 

kaynaşmasını sağlayacak olan iki ideolojik akım vardı: biri İslam inancı temelindeki 

Ceditçilik ve Pantürkçü düşünce temelindeki milliyetçilik. Her iki akım da Rusya'nın 

bütünlüğü için bir tehdit niteliğindeydi. Bolşevikler, Orta Asya halklarının, başta dini 

düşüncelerini, sonra da milliyetçilik şuurunu zayıflatarak içlerinde barındırdıkları manevi 

bağlantılarını koparmak için bazı çarelere başvurmuştur. 1917 İhtilali de Orta Asya 

Müslümanlarında bağımsızlığı ve milli kimlik duygusunu canlandırmıştır. 2 Kasım 1917’de 

Bolşevik hükümeti bildirge kabul etmiştir. O bildirgenin sonucunda Orta Asya aydın ve 

siyasetçileri, milli devlet kurmak için girişimde bulunmuşlardır. Onlar Çar yönetiminin 

devrilmesinde Bolşeviklere yardım eden aydın ve siyasetçiler kendilerinin bağımsız 

olacaklarını düşünmüşlerdir. (Tacibayev, 190-192) Fakat süreç onların düşündüğü gibi 

ilerlememiştir. 

Ekim Devrimi ile fiilen sona eren Çarlık döneminin akabinde yeni bir dönem olan 

Sovyet dönemi başlamış oluyordu. Sovyet döneminde de "milletler politikası" açısından 

önemli dönem olmuştur. Bu doğrultuda, Sovyet yönetiminin baskıcı politikaları etnik 

özellikleri ve milliyetçilik duyguları bastırarak yeni bir kimlik olan "Sovyet insanı" kimliğinin 

inşasına başlamıştır. (Efegil ve Akçalı, 102-104) Sovyetler döneminde milliyetler politikası 

dâhilinde, modernite doğrultusunda geleneksel kimlik anlayışı yok edilmeye çalışılmıştır. 

(Efegil ve Akçalı, 114) 

 30 Aralık 1922'de resmi olarak S.S.C.B kurulduktan sonra yürülüğe soktuğu 

milliyetler politikasını mücadele sırasında tasarlamıştır. (Roux, 2001: 417) Diğer taraftan 

Sovyet vatandaşı niteliği altında uyutularak kendi eliyle oluşturduğu milletlerin zamanla yok 
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olup kaynaşmasını istemiştir. Bunu yaparken Ruslaştırma siyasetini takip etmiştir. 

(Tacibayev, 198) Kuruluşundan itibaren rejim din ve milliyet konularını birer sorun olarak 

görmeye başlamıştır ve bu gibi farklılıkları ortadan kaldırmayı istemiş ve yerine "Sovyet 

insanı" getirmeyi amaçlamıştır. Sovyetler Birliği’nin ortaya çıkartmayı amaçladığı ve ileri 

sürdüğü Sovyet bireyinin dili "Rusça", dini "bilimsel ateizm" ve milliyeti de "Sovyet" olarak 

düşünülmüştür. Bu düşünce devlet tarafından resmi politika olarak uygulanarak, devletin tüm 

imkânları bu düşünceyi hayata geçirmek üzere sunulmuştur. (Yaman, 2008: 482) 

 Sovyet coğrafyasında "Sovyet halkını oluşturma"da belirtildiği üzere Rusçaya çok yük 

düşüyordu (!). Bu minvalde söz konusu politikanın psikolojik altyapısını oluşturmada 

Ruslaşmayı ve Rusça konuşmanın medeni, entelektüel ya da şehirleşmiş olmakla eşdeğer 

olduğu lanse ediliyordu. Nitekim bu durumun psikolojik etkileri günümüzde dahi hala 

ülkemizde kendisini hissettirmektedir. Bu durumun farkına varan ve ona karşı çıkarak, 

tepkisini ortaya koyan aydınlar ya sürgüne yollanmış ya da ölüme gönderilerek susturma 

yoluna gidilmiştir. (Yüce, 2006: 152-162) 

 2.3. Kırgızistan'da Yaşayan Topluluklar 

 Demografik yapı açısından oldukça kozmopolit bir ülke olan (Malaşenok, 2006: 1) 

Kırgızistan'da Kırgız Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi'nin 2018 yılı verilerine göre halkın 

sayısı 6.316 milyondur ve halkın çoğunluk kısmı kırsalda oturmaktadır. (URL13, 17.04.2018) 

Tarihi ve sosyolojik araştırmalara baktığımızda ülkede sabit olarak hayat süren etnik grupların 

sayısı 1999'da 160'a ulaşsa da son zamanlarda bu rakam 120ye inmiştir. Kırgızistan'daki hızlı 

etnik değişim süreci XVIII. yy kadar uzanmaktadır. O dönemlerde misyonerlik faaliyetleri 

yoluyla İslam'ı öğretmek amacıyla Tatar ve Başkurtlar gelmiştir. Daha sonra Rus yönetiminin 

girmesiyle beraber Ruslar, Ukraynalılar ve Almanlar gelip yerleşmeye başlamışlardır. Bundan 

başka da Çin'deki kurtuluş hareketinden etkilenen Müslüman Dungan ve Uygurlar gibi etnik 

gruplar gelmeye başlamıştır. Böyle bir hareketlenmenin neticesinde ülke sınırlarında birçok 

etnik grup yaşamaktadır. Gerçi 1952'den itibaren bazı milletlerin ana vatanına geri dönme 

hareketi başlamasıyla son zamanlardaki sayımlara göre Rus, Alman ve Yahudi gibi birçok 

etnik gruplarda ciddi azalmalar gözlemlenmiştir. Örneğin son zamanlarda gerçekleştirilen 

araştırmaya göre 119 binlerde olan Almanların sayısı 7-8 bine kadar gerilemiştir. Daha 

önceleri ikinci sırada olan Ruslarda da aynı şekilde azalma fark edilmiş ve Özbeklerden sonra 

üçüncü sıraya gerilemiştir. Farklı etnik gruplara sahip olan Kırgızistan'da 1994'te Kırgızistan 
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Halklarının Asamblesi kurulmuştur ve ilk başta 7 diaspora kayıt olmuştur, günümüzde ise bu 

sayı 28'e çıkmıştır. (URL14, 17.04.2018)   

 Birleşmiş Milletlerin 1999 yılındaki elde edilen verilerde: Kırgızlar (%61,7), Ruslar 

(%14,6), Özbekler (%14,4), Ukraynalılar (%1,4) vs. olan Kırgızistan'ın etnik yapısı (Akkan, 

2002: 44) en son sayımlara göre ise şöyledir.  Kırgızlar (%73,2), Özbekler (%14,6), Ruslar 

(%5,8), Dunganlar (%1,1), Uygurlar (%0,9) v.s olmuştur. (URL15, 17.04.2018) Nüfusun dini 

dağılımı Müslüman %84, Rus Ortodoks %15 tabi bu gösterge etnik Rusların sayıca 

azalmasının neticesinde düşmüştür, Diğer %1. 2001'deki verilere göre halkın okur-yazar oranı 

%90'dır. (Tika, 2005: 67) Ülkede Kırgızca devlet dilidir ve bunun yanı sıra 2000 senesinde 

Rusça da resmi dil olarak kabul edilmiştir.  Kırgızistan'da yaşayan Özbekler, Ruslar, 

Ukraynalılar, Almanlar, Tacikler, Koreliler ve başka birçok millet sorunsuzca bir arada hayat 

sürmekte ve bazı yapay istisnai durumlar haricinde herhangi bir etnik ve dinsel bir çatışma 

zemini görülmemektedir. Tam tersine bunların hepsi kültürel bir mozaik oluşturmaktadır. 

(URL16, 15.02.2019) 

 2.3.1. Kırgızlar 

 Tarihte en eski Türk topluluklarından birisi olarak bilinen Kırgızlar’ın ismine Orhun 

Yazıtlar'ında rastlanmıştır. Evvelce Yenisey Irmağı'nın orta bölgelerindeki vadiden 

Sibirya'nın güneyine kadar uzanan bölgede yaşamış olan (Ünver, 2012: 312) ve bir zamanlar 

Cengiz Han'ın torunları tarafından kurulan Altın Orda’nın (Saray, 1989: 538) trbaası sayılan 

göçebe hayat süren Kırgızlarla ilgili ilk yazılı kayıtlara M.Ö. II. yüzyıla ait Çin kaynaklarında 

rastlanmıştır. Günümüzde Sünni inanca tabi olan Kırgızlar İslam'ı kabul etmeden önce 

Şamanizm'e inanıyorlardı, hatta bu günkü hayatında bile Şamanizm'in bazı izleri görülür. 

Kırgızların geleneksel idari yapısında Manap, Biy ve Aksakallar yer almıştır. Bunlardan 

Manap ve Biy oluşumu Rus yönetiminin neticesinde ortadan kalkmıştır. Aksakallar günümüze 

kadar devam etmişse de kendi tesirini önemli ölçüde kaybetmiş durumdadır. Sovyet 

yönetiminin belli bir döneminde Kara Kırgız olarak isimlendirilen Kırgızlar için at, kımız, 

komuz ve bozüy vs. çok önem arz eden unsurlardır. (Raşid, 1996: 163, 165) 

 Kendilerine göre tarihi, kültürel değerleri ve gelenekleri olan Kırgızlar Rus yönetimi 

altına girdikten sonra 1916-1917 ve 1930-1937 seneleri zor günler geçirmiştir. Karşılaşmış 

olduğu her türlü zorluklara rağmen Kırgızlar ilk olarak özerk bölge oluşturmuştur (1924) 

 
 Kırgız Cumhuriyeti’nin Ulusal İstatistik Kurumu’nun en son 2009’da sunmuş olduğu statistiğe göre halkın 
(5.030.009) 15 ve üzeri yaş grubundan 3.738.224 kişinin okuma yazma bildiği belirtilmiştir. 
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sonra 1 Şubat 1926'da Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne dönüştürülmüştür. Daha 

sonra da 5 Aralık 1936'da Kırgızistan bir egemen cumhuriyet olarak SSCB'ye katılmıştır. 

(Erdem, 2000: 56,58,71-73) Ülke olarak eski Sovyet cumhuriyetlerinin ekonomik olarak en az 

kaynağa sahip olanı ise de, geleneksel olarak ürettikleri et, kaymak, yoğurt ve peynir ile tüm 

SSCB'yi besleyebiliyorlardı. Sovyet yönetiminin dağılmasından epey bir zaman önce 

yenilenip toparlanan Kırgız yönetimi, 1990'dan beri Orta Asya'nın en iddialı ekonomik 

reformlarını yürürlüğe koymuştur. Bu girişimler ülkeyi Avrupa’nın İsviçre'si haline getirme 

amacıyla yapılmıştır. 

 2.3.2. Özbekler 

 Eski Türkistan'ın yerli ahalisi Tacik ve bir miktar Buhara Yahudileri hariç hepsi Türk 

milletine mensuptur. O dönemde Türklerin en kalabalık olanları Kazak ve Özbek boylarıdır. 

Özbek Handan (1312-1340) sonra Özbek umumi adı ile adlandırıldığı muhtemel olan bu eski 

Toğmak kavmi, (Togan, 1981: 27,31) coğrafi durumun neticesi olarak da yoğunlukla 

günümüz Kırgızistan'ın güney bölgesinde yaşıyorlar. Özbekler, Kırgızistan bağımsızlığını ilan 

ettikten sonra slav kökenli ve diğer etnik grupların "tarihi" vatanlarına göç etmelerinin 

sonucunda ülkenin en kalabalık etnik azınlığını oluşturmaya başladılar. 

 Haluk Alkan’ın Orta Asya ülkelerini konu edinen araştırmasında Kırgızistan’ın 

nüfusunun %14,6’sını (URL17, 17.04.2018) oluşturan Özbek nüfusla ilişkili olarak iki 

sorunun olduğunu düşünmüştür. Özbeklerin biri potansiyel diğeri de güncel olmakla iki 

boyutlu sorun oluşturma özelliğinin olduğunu ileri sürmüştür. “Birinci özelliği zamanla 

Özbekistan'ın bölgeye nüfuz etmesi ve demografik bir meşruiyet sağlamasıyla ilgili. Diğeri 

ise, temelde etnik Özbeklerin daha geleneksel ve dini bir topluluk olma özelliği dini 

radikalizmin oluşumuna zemin hazırlamakta. Zaten bunun farkında olan Özbek hükümeti katı 

ve sert vize rejimiyle bölgedeki Özbekleri izole ederek hareketliliğini önemli ölçüde 

dizginlemeye çalışmıştır. Özbekistan'daki Andican olayları böyle bir özelliğin, yani radikal 

dini oluşumun tesiriyle ortaya çıktığını” (Alkan, 2011: 303-304) söylemektedir.  

 Ülke sınırları içerisinde yaşayan çeşitli etnik gruplara ait olan insanlar, kendilerini 

öncelikli olarak mensubu olduğu etnik topluluk ile sonra "tarihi" anavatanı ile ondan sonra da 

yaşadığı ülkenin vatandaşı olarak tanımlamaktadır. Böyle bir durum, her zaman suiistimale 

elverişli özelliği içinde barındırır. Örneğin birçok ülkede bu durum bir siyasi malzeme olarak 

öne çıkmaktadır. Fakat her şeye rağmen, etnik kimliğin siyasi olaylarda kullanılması, bir 

modern devlette etnik kimliğin milli kimliğin ötesine çıkarılması, devletin bütünlüğünü 
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olumsuz etkilemektedir. (URL18, 15.02.2019) Nitekim 2010 Temmuz'da Kırgızistan'ın güney 

bölgesi Oş ve Celalabad bölgelerinde ortaya çıkan olaylar ve orada bulunan halkı etkileyen 

hazin sonuçları bir örnek olarak sunulabilir. 

 2.3.3. Ruslar 

  Türkistan'da müstevli ve hâkim olan Ruslar, özellikle bölgenin kuzey ve 

kuzeydoğusunda yoğunlaşmışlardır. Toplam sayısı 1.824.587 olan Rusların Türkistan'ın 

muhtelif bölgelerine dağılımına göre Kırgızistan'da (1922 yılı hesabına göre) 135.892 Rus 

nüfusu olmuştur. Oralara köylü olarak yerleşen Ruslar Isık Göl'ün en verimli, en mümbit ve 

güzel yerlerini işgal etmişlerdir. (Togan, 1981: 84-85) Daha önce Türkistan bölgesine Slav 

kökenli milletler ticaret, araştırma vs. gibi çeşitli sebeplerden dolayı az sayıda gelmiş iseler 

de, asıl çoğunluk Rus Çarlığı'nın bölgeyi işgal etmesiyle başlamıştır. Kırgızistan'a olan iki 

aşamalı göç dalgasının ilki Çarlık yönetiminin özel siyaseti dâhilinde (1867-1897) yılları 

arasında, (Kamalov, 2011: 55) ezici kısmı çiftçiler (köylüler) olmak üzere, birçok bölgeden 

getirilen Slav kökenli milletleri, yeni işgal edilen bölgelerde verimli yerlere yerleştirmişlerdir.  

Böyle bir göç dalgası yerli halkı rahatsız etmiştir ve onların düzeni olumsuz şekilde 

etkilenmiştir. Doğal olarak bundan Kırgız halkı da nasibini almıştır. 1916'da gerçekleşen ve 

Kırgız halkının tarihinde kara gün olarak tarihe geçen ve birçok Kırgız’ın ölümüne neden olan 

"Ürkün" olayının ateşlenmesinde de Slav kökenli göçmenlerin tesiri olma ihtimali yüksektir. 

Göç dalgasının ikinci aşaması, İkinci Dünya Savaşı sonrasında sanayi alanında 

gerçekleştirilen değişiklikler sonucu gerçekleşmiştir. (Kamalov, 2011: 56) 

 Tarihimizde üzücü olaylar yaşandıysa da artık bölgeye göç eden Ruslar ile Kırgızların 

kaderi birleşince dostane ilişkiler de giderek kuvvetlenmiştir. Sayısal ve yerleşim olarak ele 

alındığında Kırgızistanda savaştan önce nüfusun %23'ünü oluştururken 1989'da sayıları çok 

az artmış, yalnızca %28'e ulaşmıştır. Yerliler genelde köylerde yaşarken ötekiler şehirlere 

yerleşmişlerdi. Bazı büyük şehirler neredeyse tamamen Ruslaşmıştı. Ör: Bişkek’de nüfusun 

%80'i Avrupalıydı. (Roux, 2001: 419) Rusların ilk gelişinden itibaren daha sonraki 70 senelik 

Sovyet döneminde de Kırgızistan'da yaşayan Ruslar S.S.C.B'nin yıkılmasıyla Rusların 

Rusya'ya olan göç dalgası başlamış oldu. Buna Kırgızistan'ın güneyinde, 1990'daki olan etnik 

gruplar arasında çıkan çatışma tesir etmiş ise de en önemli etken giderek kötüleşen ekonomik 

durum olmuştur. Tekrar Rusya'ya göç etmeleriyle sayıları hayli azalan Rusların buradan 

gidince Rusya'da da pek güzel karşılanmadığını kendileri ifade ediyorlar. Oraya gittiklerinde 

Asya'dan oldukları öğrenilince direk olarak üçüncü sınıf görüldüklerini ve daha başka 
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olumsuz şeylerin olabildiğini söylemektedirler. Bunun yanında Orta Asya'da kalan Ruslar’ın 

Rusya’dakilere göre daha güler yüzlü ve misafirperver olduklarını söylerler. (URL19, 

02.03.2019) 

 Etnik ve demografik durum açısından komşu ülkelere göre daha sorunlu olan 

Kırgızistan barındırmakta olduğu Rus nüfustan dolayı Rusya ile hassas ilişkiler kurmaya özen 

göstermiştir. Bundan dolayı ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan A. Akayev milliyetçi kanadın 

baskısına rağmen Mayıs 2000'de parlamentodan Rusçanın ülkede resmi dil olarak 

kullanabilme yasasını çıkartabilmiştir. (Alkan, 2011: 302-303) Fakat günümüzde Rusların 

bölgeden yoğun şekilde göç etmeleri etnik Rusların ülkedeki varlığı ile Rus dilinin statüsü 

tartışılmaya başlanmıştır, bu durum ülkede yaşayan etnik Ruslardan daha çok Rusya'dakilerin 

endişelerini arttırmaktadır. Çünkü bunların ortadan kaldırılması, belli bir ölçüde bölgedeki 

Rus nüfuzunun zayıflaması demektir. Dolaysıyla Rusya dil ve etnik nüfus enstrümanını, yeri 

geldiğinde bu araçları kullanarak bölgeye müdahale (Nogoyeva, 2012: 183-204) edebilme 

kabiliyetini her zaman saklı ve diri tutmaya çalışır. 

2.3.4. Diğer Etnik Gruplar 

 Eski Sovyet ülkeleri olan, şimdiki Orta Asya ülkelerine baktığımızda, bu ülkelerin çok 

kültürlü olma özelliği eskiden beri bu bölgelerde birçok etnik unsurun yan yana hayat 

sürmelerini sağlamıştır. XIX. asırda Rus Çarlık yönetiminin Buhara, Hive ve Hokand 

Hanlıklarını işgal etmesi ve daha sonra Bolşevikler tarafından bu istilanın devam ettirilmesi 

sonucunda Orta Asya'da kalabalık Slav nüfusunun yerleşmesi söz konusu olmuştur. Bir 

taraftan sürgün, bir taraftan da istilacı olarak bölgeye gelen Ruslar, Ukraynalılar ve Beyaz 

Ruslar en büyük milli azınlıkları oluşturdular. Türkistan'ın Batı kısmındaki hanlıkları Çarlık 

Rusya'sına dâhil edip Ekim Devrimi'nden sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

şekline büründüler. Orta Asya cumhuriyetlerinin etnik zenginliğini II. Dünya Savaşı’ndan 

sonra Çekler, Slovaklar, Almanlar, Yahudiler, Koreliler ve Finler gibi birçok etnik gruplar 

çeşitlendirdi. Bunun dışında Stalin rejiminin sonucu olarak Sovyetlerin öbür ucundan sürgün 

edilen Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Azeriler, Balkarlar, İnguşlar, Darginler, Lezginler vs. 

gibi birçok Kafkas kökenli etnik unsurlar Orta Asya cumhuriyetleri sınırları içinde 

yerleştirilmiştir. (URL20, 15.02.2019) 
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3. KIRGIZİSTAN'DA DİNLER 

 Uzun yıllardır Doğu ile Batı'nın ve Çin'in, Hindistan'ın İran'ın Akdeniz toprakları 

arasında köprü vazifesi gören ve yakın geçmişte Rus nüfuzunun etkili olduğu Orta Asya; 

Şamanizmin, Tenirciliğin, Budizmin, Zerdüştlüğün, Yahudiliğin, Hiristiyanlığın, İslamın vb. 

 
 Kırgızlar İslam dinini kabul etmeden önce geleneksel inanç şekli olan Gök Tanrı anlayışına sahipti. Tenircilik bu 
anlayış üzerine dayandırılmaktadır. Tenirciliğin esaslarına göre Tanrı insan ilişkisinde doğa önemli yeri 
kapsamaktadır. Doğa olayları Tanrı’nın gücünün tecellisi olduğuna inanılarak bir anlamda Tanrı’nın ruhu 
doğadadır şeklinde kabul edilmiştir. Dolayısıyla Tanrı doğa olayları ile insanı uyarmakta, yönlendirmektedir. 
Kırgızlar Güneş ve Ay tanrılarına inanmışlar ve onları insanlığın anne babası sayarak iyiliğin sembolü olarak 
algılamışlardır. Bundan dolayı Güneş ve Ay tanrıları birlikte kötü ruhlarla mücadele etmişlerdir. Neticede bu 
tanrılar galip gelerek bazen kötü ruhları karanlık dünyasına hapsetmişlerdir. Aynı şekilde ateşi de her şeyin 
temizleyicisi olarak görmüşlerdir. Tabiat kuvvetlerine inanmanın günümüze kadar devam ettiğini görmekteyiz. 
Bununla birlikte ataların ruhuna saygı duyma ve onların aracılı ile Tanrı’dan medet umma gibi anlayışlar ve 
onların ruhlarına kurban kesme Tenircilik anlayışının temel unsurlarındandır. 
Bağımsızlıktan sonra Kırgız toplumunda oluşan milli ideolojiyi oluşturmak adına ileri sürülen alternatiflerin biri 
de Tenircilik olmuştur. Tenirciliğin önemli temsilcilerinden biri olan Çoyun Ömüralioğlu çeşitli gazetelerde 
kaleme aldığı makalelerini bir araya topladığı kitabına Tenircilik adını vermiştir. Ömüralioğlunun çalışmalarını 
inceleyen A. Hikmet Eroğlu yazarın Tenircilik hakkındaki düşüncelerini tespit etmiştir. Ömüralioğlu’nun 
düşüncesine göre, bağımsızlığına kavuşan Kırgızistan’ın, karşılaştığı problemlerini halledebilmesi, uluslar arası 
siyasette kendini gösterebilmesi ve gelişebilmesi için takip edeceği yol, kendi tarihî derinliklerine dönmesidir. 
Kırgızların kendilerine has bir felsefelerinin, kozmolojik anlayışlarının, medeniyetlerinin, sanatlarının ve devlet 
anlayışlarının olduğunu ispatlamak istemiştir. Bu bağlamda yazara göre Tenircilik bir din değil, ilim ve felsefedir. 
Tenircilik bir derstir, o ders insanın yaşam tarzını, ahlakını ve davranışlarını Yüce Tanrı’nın iradesine göre 
düzenler ve hayatı anlamlı kılar.  Tenircilik, panteizm, Şamanizm, totemizm gibi anlayışların ve buna bağlı 
gerçekleştirilen ritüellerin ötesinde büyük bir felsefedir. Büyük bir felsefe olarak bunlara ait unsurları kendi 
içinde barındırıyor olsa da Yüce Tanrı merkezi konuma sahiptir. Dolayısıyla Tenircilik monoteist karaktere 
sahiptir.Yazar, Hz, Muhammed’i, Sufizmi Tenircilik felsefesinin etkisinden kaynaklandığını ifade eder. Onun, 
Tenircilikle ifade ettiği Kırgız felsefesinin temelini kozmoloji anlayışlarının oluşturduğunu belirtir. Gök, Yer ve 
İnsan gibi üçlü evrenin uyumu Kozmoloji anlayışını oluşturur. Yazar bu anlayıştan Çinlilerin bile etkilendiğini, 
dolaysıyla onların Tanrı anlayışının altında Türklerin tesiri olduğunu vurgulamaya çalışır. Ayrıca Tenircilik ile 
Konfüçyanizm arasında benzerliği üzerinde durmuştur. Ayrıca Çin dinlerindeki “Yin ve Yan” prensiplerinin 
göçmenlerin anlayışında da var olduğuna dikkat çekerek “sağ ve sol” anlayışı ile örtüştüğünü belirtir. Özetle 
Ömüralioğlu’nun ileri sürdüğü “Tenircilik” tezi Türklerin geçmişte büyük bir felsefelerinin bulunduğunu 
ispatlamaya yöneliktir. Ona göre bu felsefe, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geçerliliğini korumaktadır ve 
Kırgızistan’ın güçlü geleceği bu büyük felseye olan yaklaşımı ile orantılıdır. 
Diğer taraftan Tenirciliği bir din olarak çalışmalar ve girişimler de bulunmaktadır. Hatta Tenirciliği din olarak 
kabul eden ve bu fikrini tolumda dillendirmeye çalışan, Tenirciliğin bir diğer önemli temsilcisi Dastan Sarıgulov 
Tenirciliği, Taoizm, Konfüçyüz felsefesi ve Zerdüştlük gibi eski dinlerin Tenircilikten türediğini savunarak 
dünyadaki bütün dinlerin cevheri olduğunu söylemektedir. Dastan Sarıgulov Tenirciliği kendi başına bir din 
olarak sunmuş ve Kırgız halkının kurtuluş yolu olduğunu iddia etmiştir. Sarıgulov genel anlamda Tenircilik 
anlayışının fikirlerini, öze dönüş olarak görmektedir. Milletin kendi örf ve adetlerine sarılarak milli duygularının 
kabarması ve gelişmesinden dolayı kısa süre içerisinde, dini kimlik taşımaya başladığı görülmektedir. 
Son zamanlarda “Manas Ordo” kuruluşunun yöneticisi Anarbek Usupbayev kendni tenirci olarak tanıtmakta ve 
Tenirciliği kendi başına bir din olarak Din Komisyonu tarafından resmi olarak kayıt altına alınmasını istemiştir. 
Bunun üzerine bin kadar üyesi olan “Manas Ordo” kuruluşu kayıt için başvuruda bulunmuştur. Anarbek 
Usupbayev kendilerinin bu girişimini şu sözleri ile temellendirmektedir: “Biz her türlü uluslararasıtoplantılara 
katılmaktayız. Ayrıca Müslümanlar Tenirciliğin bir din olmadığını söyleyerek bizleri aşağılamaktadır. Bu 
sebepten ötürü dinimizi kayıt altına almalıyız. Tenircilik Kırgızların antik zamandan beri devam edegelen ulusal 
dinidir. Kırgızların antik dini olanTenirciliği hak ettiği konumuna geri getirmek lazım. Bu ise önemli bir 
ideolojidir”. Yapılan başvuru bazı ilahiyatçıların sunmuş olduğu görüşlerinin neticesinde Devlet Din Komisyonu 
Komisyonu tarafından olumsuz değerlendirilmiştir. Ancak, 16 Ekim 2019’da Mecliste “Dini Özgürlük ve Dini 
Kuruluşlar” yasası tartışılırken, dönemin Devlet Din İşleri Komisyonu başkanı Zayırbek Ergeşov yeniden başvuru 
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inançların buluştuğu bir zemin olmuştur. (Golgen, 2015: 17) Bununla beraber bölgeye 

İslam'ın gelmesiyle Kırgızların arasında iyi-kötü İslami anlayış yaygın olsa da Rusların 

Türkistan'ı ele geçirme girişimiyle beraber genelde Orta Asya'da, özelde Kırgızlarda birçok 

değişiklikler ortaya çıkmıştır. 

 Tarihsel ifadesiyle Türkistan'ı yani bugünkü Orta Asya'yı adım adım işgal eden 

Ortodoksluğun savunucusu Rusya Çarlığı, Müslümanlara karşı sert bir şekilde kültürel 

emperyalizm siyaseti izlemiştir. Bölgeyi işgal eden Çarlık kendi askeri kolonileştirme 

politikasını meşru kılmak için bölge halkını Hıristiyanlaştırarak medenileştirmek istediğini 

söylemiştir. Onların resmi politikasına göre, Müslüman halk sadece Ortodoksluğu seçtiği 

takdirde güvenilir tebaa olarak görülecekti. Rusya Çarlığı bazen reel politik açıdan kendi 

çıkarlarını korumak için küçük tavizler vermiş gibi olsa da, Çarlığın İslam dinine ve 

Müslümanlara karşı düşüncesinde temel değişiklik olmamıştır. (Efegil, 2003: 71-72) Fakat 

1917 Ekim devriminden sonra durum değişmiştir. 

 İhtilalın Çarlık rejimine son vermesi, rejim mağdurları olan diğer milletlerle birlikte 

Türkistan halkını da çok sevindirmişti. Fakat bu sevinç uzun sürmedi, çünkü İhtilal idaresinin 

"bütün memurların ve askerlerin bulundukları yerde kalmalarını" talep eden emirnamesi 

çıkmıştı. Bu emirnamenin neticesinde Çarlık idaresinin hizmetinde olanlar bundan sonra 

Bolşeviklerin hizmetinde olmaya hazır idiler. (Saray, 1993: 55) Burada belli aşamalardan 

sonra ortaya çıkan Sovyet Birliği döneminde yaklaşık 70 yıllık iktidar döneminde din karşıtı 

(ateist) siyaseti izlemiştir. Bu durumdan tüm halklar gibi Kırgızlar da etkilenmiştir. 

 Sovyet devleti hedef olarak geçmişin tüm bağlarından kurtulmayı seçmişti ve bunu 

gerçekleştirmek için de Marksist-Leninist düşünceyi benimsediler. Marksizm dini "kapitalist 

öncesi dönemin üst yapı unsuru ve işçi sınıfını yapıcı hedeflerine ulaşmaktan alıkoyan" unsur 

olarak nitelendiriyordu. Sovyet rejimi, Marksizm'in bir unsuru olan ateizmi, devletin resmi 

dini gibi kabul ederek dinlere karşı savaş ilan etmiş oldu. Sovyet döneminde dini konularla 

ilgili ilk yasal düzenleme 23 Ocak 1918 tarihli Kiliseyi Devletten ve Okulu Kiliseden Ayırma 

Hakkında adlı on üç maddelik kararda 1905 tarihli Fransa'nın kiliseyi devletten ayıran kanunu 

örnek alınarak hazırlanmış olsa da uygulamada farklılıklar göstermiştir. Rejimin din karşıtı 

siyasetle ilgili alınan kararları uygulamaya geçiren organların başında Komünist Parti Polit 

Bürosu ve Halk Komiserleri Sovyet'i (Bakanlar Kurulu) vardı. (Erşahin, 1999: 107, 110-112) 

 
yapıldığı halde kurum tekrar işleme alacağını belirtmiştir. (Geniş bilgi için bkz, Nazarov, 2006: 1-6; Eroğlu, 2000: 
106-110; URL50, 02.10.2021; URL51, 02.10.2021) 
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 Genelde dinler, özelde İslam adına pek de parlak olmayan uzun bir süreçten sonra 

Sovyet devletinin son Genel Sekreteri M. Gorbaçov'un "Glasnost ve Perestroyka" 

politikalarının ılımlı yaklaşımından ötürü, Orta Asya'da bir İslami uyanış ortaya çıktı. Ancak 

Orta Asya devletlerinin otoriter liderleri, Sovyetler Birliği'nin yıkılması öncesinde ve 

sonrasında, bölgede, bir İslam devleti kurulması yönünde herhangi bir niyet taşımıyorlardı. 

(Efegil, 2003: 75-76) Bu konularda otorite sayılan Alexandre Benningsen Sovyet 

dönemindeki İslam'ın durumunu, yedi evrede değerlendirmiştir. İlk dönem, tabii ki devrimin 

ilk yıllarıdır. Bu dönem Orta Asya için de yeni bir dönemin habercisi olmuştur ve Sovyetler, 

Müslümanlara yönelik çifte standart uygulamıştır. İkinci dönem, 1919 ile 1928 yılları arasında 

yaşanmıştır. Bu dönem, Ulusal Müslüman Komünistleri'nin "İslam Sosyalizmi" düşüncesi 

altında geçmiştir. Üçüncü dönem, 1928 ile 1941 arasında olmuştur ve bu sürece anti-İslamcı 

bir söylem egemen olmuş ve bu aşamada din oldukça geriye itilmiştir. Bu dönem, Sovyet 

Müslümanlarının tarihsel açıdan en trajik dönemidir.  Sonraki dönem, 1941 ile 1949 yılları 

arasında olmuştur ve bu süreçte Stalin, Sovyet sınırları içindeki Müslümanları kontrol etmek 

amacıyla dört müftülük oluşturmuştur. Bunu takip eden dönem, 1959'dan 1968'e kadarki 

evrede, yeni lider Kruşçev'in, İslam'ı tekrar sindirdiği ve sert bir yaklaşım sergilediği 

görülmüştür. Bunu takiben 1968-1980 arasındaki döneme gelince, bu dönem SSCB'nin "yeni 

Müslüman yüzü" ya da "yeniden Müslümanlaşma dönemi" olarak tanımlanabilir. 1980'den 

sonrası ise son dönem ve belirsizlikler diye adlandırılabilir. 1980'den dağılmaya kadar giden 

süreç ile bağımsızlık sonrası dönem birbiriyle son derece ilintilidir. (Demir, 2003: 106-108) 

 Bağımsızlık sonrası Kırgızistan'da inanç ve din alanında eski ve yeni durumlarıyla 

ilgili birçok gelişmeler olmuştur. Sovyet Birliği'nin dağılmasıyla ve Komünist ideolojisinin 

geçerliliğini kaybetmesiyle beraber daha önce Sovyet Birliği'nde yaşayan halklar ateizmin 

boyunduruğundan kurtularak, senelerce süren yasaklardan sonra yeniden öz milli ve manevi 

değerlerini elde etmiştir. Bu sayede 1991'de 'İnanç Özgürlüğünü' kabul eden Kırgızistan'ın 

vatandaşları neredeyse unutulacak olan milli ve dini değerlerini tekrardan tanımaya, 

öğrenmeye ve öğretmeye imkân buldular. Aynı şekilde inançlarını yaşama, ibadetlerini 

rahatça yerine getirebilme imkânlarını da elde ettiler. İşte burada diğer önceki Sovyetler 

Birliği Üyesi Cumhuriyetlerdeki gibi Kırgız Cumhuriyetinde de dini açıdan büyük bir uyanış, 

kıpırdama meydana gelmiştir. Yani bağımsızlıkla gelen inanç özgürlüğü ve halkın inanç 

yetersizliği, yabancı misyoner kuruluşların iştahını kabartmıştır. Sonuç olarak halk, Orta Asya 

bölgesine dışarıdan gelen mezhep ve dini grupların yoğun propagandasına maruz kalmıştır. 

(Akramova, 2009: 496-497) 
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Burada günümüz Kırgızistan'ında, yaşanan dinler, onların durumları ve yürüttüğü faaliyetler 

ile ilgili kısa bir bilgi vermekte yarar vardır. 

3.1. Musevilik 

 Kırgızistan'da Yahudiler ya da Yahudilikle ilgili pek fazla bilgi yoktur. Elde olan 

bilgilere baktığımızda ülkede bulunan Yahudileri bir araya getiren "Minora" adlı kurumun 

yöneticisi konumundaki Leonid Zeliçenko bir demecinde Yahudiler’in Kırgızistan 

topraklarına 2 bin sene önce geldiklerini söylemiştir. İkinci bir akımın da İkinci Dünya savaşı 

sırasına denk geldiğini haber vermiştir. Günümüzde 600 civarı Yahudi halkı yaşamaktadır. 

(URL21, 12.05.2020) İkinci akımı Batıda gerçekleşen Holokost olayından etkilenen ve 

mülteci olarak yaklaşık 45 bin kadar Yahudi Kırgızistan'a gelmiştir. Bu gelişmenin 

neticesinde 1941 senesinde Bişkek'te Sinagog açılmıştır. (URL22, 09.05.2020) 

 Bu sinagog halen ülkedeki tek tapınak ve tek dini kurum olarak devam etmektedir. 

Kırgızistan'daki Yahudilik Ortodoks (Kabak, Esengeldiev, 2011:27) Yahudiliğidir. Genel 

olarak ülke, gerekli durumlarda yaraını barış içerisinde yaşayabilmek adına diğer dini 

inançlarla ve mensupları ile faaliyetler yaparız demektedir, 20 senden beri Hahamlık yapan 

Arye Rayman. (URL23, 12.05.2020) 

 3.2. Hıristiyanlık 

 Hıristiyanlık İran Plato'sundan çıkarak Orta Asya'yı fethetmiştir. Bölgenin 

Hıristiyanlaşmasında Aziz Thomas'ın çok etkili olduğu düşünülür. Aziz Thomas'ın bilinen 

bazı arkadaşlarının Hindistan'dan önce Orta Asya'da vaaz verdikleri ile ilgili bilgileri kesin bir 

şekilde doğrulanmadığı gibi kesin olarak yalanlanmamıştır da. Hıristiyanlığın Orta Asya'ya 

gelişinin diğer bir sebebi Taşkent'in yakınlarına sürgün edilen Nesturiler etkisiyle olmuştur. 

VI. yüzyılda bölgedeki Türkler diğer halklardan daha çok Hıristiyanlığa ilgi duyarlar, o kadar 

ki Talas'a gelen Araplar 893'te bir kiliseyi camiye çevirirler. Denildiğine göre Buhara'nın en 

eski camisi belki bir zamanlar kiliseydi. 895'te Harezm krallığında Hıristiyanlık birinci din 

haline gelir. Özellikle Uygurların zamanında Kansu ve Si-kiang vahalarında VIII. ve XIII. 

yüzyıllar arasında Hıristiyan topluluklar çok etkin olmuştur. (Roux, 2001: 218-219)     

 Bağımsızlıktan sonra Kırgız Cumhuriyeti çok inançlı ülke özelliğine sahip olmuştur. 

ABD'den gelen misyoner gruplar sivil toplum kuruluşları altında bölgede faaliyet 

göstermektedir. Günümüzde Kırgızistan'da 2500 civarında kurum faaliyet göstermektedir. 

Ülkedeki İngilizce dil kursları, Amerikan üniversitesi ve okulları bu amaçla çalışmalarını 
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sürdürmektedir. Batıdan gelen aktivistler özellikle kırsal alanlarda faaliyet yürütmektedirler. 

(Günay, 2009: 52) 

 Hıristiyan nüfusun dini temsilcisi Rusya Ortodoksluğu Bişkek Piskoposluğu'dur. 

Günümüzde Kırgızistan'daki Ortodoks Rus nüfus %7 oranına kadar gerilemiş olsa da 

misyonerlik faaliyeti yürüten dış kaynaklı grupların sayıca çokluğu dikkati çeken husustur. 

Din Komisyonu'nun kayıtlarına göre mevcut durumda izinli olarak faaliyet göstermekte olan 

misyoner gruplar ve sayıları şu şekildedir. 

Dini Grup        Kurum sayısı  

1- Katolikler       4 

2- Baptisler       49 

3 - Adventistler      31 

4 - Ellinci güncüler      54 

5 - Luteranlar       21 

6 - Presbiteryenler      36 

7 - Karismatlar      43 

8 - Yehova Şahitleri      41 

9 - Yahudiler       1 

10 - Buddistler      1 

11 - Bahailer       12 

12 - Diğer Protestan grupları     41 

Toplam kurum sayısı: 334 

 
 Rus Ortodoks Kilisesi, dünyanın en büyük özerk Ortodoks Kilisesi ve resmî olarak Ortodoks kiliselerinin öncelik 
sırasına göre, Rum Ortodoks Kilisesi’nin dört antik patrikhanesi olan, İstanbul, İskenderiye, Antakya ve Kudüs’ün 
hemen altında beşinci sırada yer alır. 
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Din Komisyonu yetkililerinin dile getirdiği üzere bu sayıların dışında kalıp henüz izin 

almamış ve/veya alamamış çok sayıda grubun mevcudiyeti söz konusudur. (Cebeci, 2016: 

103-117) 

 Bunların yanında şunun gibi inanç grupları da vardır: 

Tanrının Annesinin Korunması Kilisesi (Eski Ortodoksluğun destekçileri); 

Hristiyan-Baptist Evanjelist Kilisesi; 

Yedinci Gün Adventistleri; 

Evanjelist-Lüteran topluluğu; 

Evanjelist Hıristiyan Kiliseleri; 

Evanjelist-Hıristiyan Presbiteryen Kilisesi; 

Tam Evanjelik Hıristiyan Kilisesi ("Сун Богом"); 

Yeni Havariler Hıristiyanları (topluluk); 

İsa Mesih'in Yerel Kilisesi; 

Evanjelist İnanç Hıristiyanlarının Kiliseler Birliği; 

Son Günler Azizleri İsa Mesih Kilisesi; 

Sayentoloji kilisesi; 

Lüteran kilisesi "Konkordiya"; 

Musevi Yahudi topluluğu "Beyt Eşua"; 

Rus Ortodoks topluluğu kilisesi (Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsız); 

Eski Ortodoks Hıristiyanlar-Pomoriler topluluğu (eski-ilk inananlar-pomoriler, ROK'den 

bağımsız); 

Protestan hareketin mezhep dışı dini örgütleri (13 kilise grubu tarafından temsil edilmektedir); 

Evrensel kilise (günümüzde faaliyetleri durdurulmuştur); 

Müslümanların Ahmedi topluluğu vs. 
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 Aynı şekilde Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi ve Kırgızistan Müslümanlarının 

Ruhani İdaresi tarafından yasaklanan bazı dini topluluklar vardır. Onlar: 

Sen Men Moon topluluğu kilisesi; 

Beyaz kardeşlik; 

Mavi lotus; 

Satanizm; 

Şri Çinmoya kültünün öğretileri; 

Uluslararası Krişna bilinci-anlayışı derneği; 

Maharişi yönetim okulu vs. (URL24, 03.03.2019) 

 Kırgızistan'daki gayrimüslim misyoner gruplar insan hakları ve inanç özgürlüğü gibi 

evrensel değerleri bahane ederek devletin demokratik-laik yapısının gereği özgürlük 

imkânlarından faydalanarak Hıristiyanlaştırma faaliyetleri yürütmektedirler. Bunun gibi 

gruplara batı endeksli bazı uluslararası kuruluşların koruma görevi sunduğu ve birçok alanda 

sponsorluk desteği verdikleri bilinmektedir. (Cebeci, 2016: 103-117) 

3.3. İslam 

 XIX. Asrın ikinci yarısından itibaren Sır Derya, Yedi Su ve Semerkand’ı ele geçiren 

Çarlık Rusya bu bölgelerde Türkistan Genel Valiliği'ni kurarak yönetimi ele almıştır. Daha 

sonra Hazar ötesindeki Türkmen topraklarını ve Merv'i ele geçiren Rus yönetimi kontrollü bir 

şekilde yerli halkın sosyal, kültürel ve dini hayatına yön vermeye başlamıştır. Cami yapımı 

valiliğin iznine tabi tutulurken dini merkezlerin kurulması ve vakıf işlerine yasak getirilmiştir. 

(Yetişgin, 2010: 195-230; Hayit, 1987: 157-159) Bununla beraber Ortodoksluğun etkisindeki 

Çarlık yönetimi Kırgızları Ortodoks Hıristiyanlığa dönüştürme amacıyla misyonerlik 

faaliyetleri yürüttüyse de bölge halkının tepkiyle cevap vermesinden dolayı misyonerlik 

faaliyetler başarısızlığa uğramıştır. Bu durumdan ötürü yönetim tarafından bu fikirden 

vazgeçilmiştir. (Cebeci, 2016: 103-117) 

 Ekim Devrimi'nden sonra iş başına geçen Sovyet Yönetimi'nin zamanla egemenliği 

tesis edilince devlet genelde bütün dinlere, özelde İslam'a karşı sert bir tutum takınmaya 

başlamıştır. Bu süreçte camilerin kapatılması, dini geleneklerin ve kıyafetlerin yasaklanması, 
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özetle toplumdaki dine ait tüm unsurların yok edilmesini istemiştir. Medreseler kapatılmıştır, 

vakıflara el konulmuştur ve daha sonra din ile ilgili çıkartılan kanunla beraber dini liderler 

baskı altına alınarak tutuklanmıştır. (Cebeci, 2016: 103-117) Ateist düşünceyi arkasına alan 

yönetim Orta Asya halkının manevi dünyasından dini söküp atmada başarısız olmuştur. Din 

mahalli veya resmi mekânlardan kaldırıldıysa da dini hayat bölge halkının iç dünyasında yasa 

dışı olarak devam etti. (Günay, 2009: 52) Günümüzde bölgenin resmine şöyle baktığımızda, 

Orta Asya'nın ulusal kimliğinin kaynağı İslam unsuru olduğunu ve bu unsurun diğer İslam 

ülkeleri ile bağlantı kurmada kolaylaştırıcı görevi üstlendiğini görürüz. (Günay, 2009: 52) 

 Aynı şekilde İslam ateizmden sonraki boşluğu dolduran unsur olmuştur. 1989'dan 

sonra camilerin açılması ve Kuran'ı öğrenenlerin sayısının artması İslam'ın bölgeye tekrar 

döndüğünü göstermektedir ve kırsal alanlarda İslamiyet hayatın bir parçası olmuştur. Bu geri 

dönüş İran, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın girişimleriyle daha da hızlanmıştır. İranlılar 

mollalarını yollarken Suudiler vahhabi yaklaşımla hareketlerini sürdürdüler. Bunun yanında 

da Türkler temsil yoluyla bölgeye ılımlı model sundular. (Günay, 2009: 52) Demokrasi adası 

olarak tanınan Kırgızistan'da farklı eğilimdeki İslami grupların dışında diğer konfesyonlara ait 

misyoner gruplar da rahat bir şekilde faaliyet yürütebilmektedirler. (Ülger, 2009: 

443,445,448) Ülkede komşu ülkelerde olduğu gibi dine hiçbir şekilde baskı yoktur. Hatta bu 

durumdan faydalanan komşu ülkelerin vatandaşları Kırgızistan'a gelip oradan da haca 

gidebilmektedirler. (Geniş bilgi için bkz: URL25, 05.04.2019) Tabi bu durum bir tek neden 

değildir, bunun yanında diğer ülkedeki aşırı sınırlamalar ve Kırgızistan'daki hac fiyatlarının 

ucuz olması vs. gibi durumlar da vardır. 

 Ülkede müslümanlar adına da çeşitli Müslüman gruplar faaliyet göstermektedirler. 

Bunların önde gelenleri:  Türkiye Diyanet Vakfı, Muradiye Kültür Vakfı, Gülen Cemaati, 

Süleyman Efendi cemaati, Ahmedi, Hizbu't-tahrir gibi dini gruplardır. Bu gruplar genelde 

açtıkları özel okullar, öğrenci yurtları, yetimhaneler ve hücrelerle faliyet yürütmektedirler. 

(Cebeci, 2016: 103-117) Bunların yanı sıra Agahan kuruluşu ve diğer şii gruplarını da 

zikredebiliriz. Böyle grupların içinde Tebliğ Cemaati tüm ülkede çok etkilidir. Bu açıdan 

kendi başına bir tez konusu olma potansiyeli vardır. Kırgız nüfusun %90 müslüman olan 

ülkede dini anlayışların Hanefi-Maturidi çizgisini takip etmesi ve bu durumun devlet 

tarafından da desteklenmesi, dini alanda istikrarlı bir durumun mevcudiyetini sağlamıştır. 

 Gerçek şu ki, geçiş dönemi şartlarında devletin ve din arasındaki ilişkilerin karmaşık 

sürecini düzenleyen bütünleşmiş bir kavramsal plan henüz geliştirilemedi. Kuşkusuz bunu 
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geliştirmek özenli bir çalışmayı gerektirir. Ancak mesele uzun süredir kendi çözümünü 

beklemektedir. (Moldaliev, 2004: 154-155) 

 3.4. Diğer Dinler 

 Kırgız halkı X. yüzyılda toplu olarak İslam'ı kabul ettiyse de ondan önce kısmi olarak 

Hinduizm, Budizm, Maniheizm, Mecusilik ve Hıristiyanlık gibi inançları benimsediği, fakat 

çok eski devirlerden beri eski Türk dini olarak bilinen geleneksel Türk dini yani Şamanizm'e 

inandıkları söylenir. (Ünver, 2012: 313-314) Günümüzde ise din devlet ilişkisinde daha 

önceden Sovyetler Birliği’nde mevcut olan ilişkinin çatışmacı hali bir kenara atılıp, işbirliği 

biçimi benimsenmiştir. Bununla beraber ülkede azınlıkta kalan inançlar kontrol altında 

tutulmaya devam edilmiştir. (URL26, 15.02.2019) 

 Sonuç olarak İslam'ın dışında diğer dini organizasyonlar ile olan etkileşim açısından 

Protestanlar, devletle olan ilişki kavramının benimsenmesinde devlet organları karşısında 

önemli bir değişimin gerçekleşmediğine dikkat çekmektedirler. Çok sayıda insan hakları 

raporunun, "geleneksel olmayan" dini kuruluşlara karşı ayırımcı politikaların ve etiketleme, 

önyargılı çıkarımların olduğunu kaydettiğini göz önünde tutacak olursak, bu durumda etkin 

işbirliğinden söz etmek zorlaşır. Fakat Kırgız Cumhuriyetinin Din İşleri ile ilgili Devlet 

Komisyonu tarafından Haziran 2016'da kurulan Devlet-Dini İnançlar Konseyi'nin heyetinde 

Protestan örgütlerinin dâhil edilmesi (URL27, 25.11.2016) işbirliği için olumlu bir adım 

olarak görülebilir. 

 4. KIRGIZİSTAN'DA EĞİTİM VE DİN TARTIŞMALARI 

4.1. Din Eğitimi ve Öğretimi 

 Günümüzde ülkede devlet okullarında herhangi dini malumat okutulmadığı için ya da 

layık eğitim birimleriyle din eğitimi veren kurumların yeteri kadar bilgi paylaşımı 

olmadığından, ayrılık giderek tehlikeli hal almaya başlamıştır. Bu konuda bazıları devlet 

okuluna gitmeyerek din eğitimi veren kurumlardan eğitim alan gençlerle diğerleri arasında 

anlaşmazlıklar oluşmaya başladığını hatırlatmaktadır. (URL29, 25.11.2016) Bunun sebebi, 

bağımsızlıktan bu yana, neredeyse 25 senedir devlet din eğitimi veren kurumlarda ne gibi 

müfredatların okutulduğunu merak etmemiştir. "Son yirmi beş sene içerisinde bu alana yeteri 

kadar önem verilmedi, din eğitimi veren kurumlarda nelerin okutulduğu hiç dikkate 

alınmamıştır. Bunun Sonucunda genel eğitim ile din eğitimi arasında fark oluştuğunu" 

belirtmiştir Din Komisyonu başkanı Zayırbek Ergeşov Bulan Enstitüsü'ne verdiği mülakatta. 
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(URL30, 27.11.2016) Bağımsızlıktan beri bu uzun süreçte ortaya çıkan, radikal grupların 

ortaya çıkması ve yaygınlaşması, gençlerin dini malumatlarının çok düşük olması ve bunun 

büyük sorunlara yol açabileceği, devlet okullarındaki dinsel kıyafet meselelerinin çözüme 

kavuşturulmaması, özellikle son zamanlarda dini siyasete alet edenlerin çoğalması, sonradan 

açılan cami ve medreselerin lisans alamaması ya da alamayışları gibi ve yine ülkedeki 

Müslümanların etnik yapılarına göre kendi cami ve cemaatlerinin oluşması, aynı şekilde 

Hıristiyan-Protestan kolunun Prozelitizm metoduyla faaliyet göstermeleri dolaysıyla başka 

dine geçmiş olan vatandaşın defin merasiminde ortaya çıkan anlaşmazlıklar, ekstremist ve 

teröre bağlı sorunların hızla yaygınlaşması dolaysıyla Suriye iç savaşında Kırgızistan'dan bile 

sempatizanların bulunuyor olması ve bunun gibi diğer dini sosyal sorunların ortaya çıkması 

(Çotaev, İsaeva ve Tursunbekov, 2015: 5-9) devleti harekete geçirmiştir. 

 Ülke genelindeki dini duruma el atılması gerektiği düşünülerek 2014 senesinde Kırgız 

Cumhuriyeti Savunma konseyi (şuan Güvenlik Konseyi) tarafından olağanüstü toplantı 

düzenlenmiştir ve bu toplantıda "2014-2020 seneler arası din meseleleri ile ilgili devlet 

politikası hakkında konsepti" kabul edilmiştir. İşte bu konseptin önemli konularından biri - 

din eğitimi veren kurumları reforma tabi tutmak ve onlara yönelik kontrolü sağlamlaştırmak 

olmuştur. (URL31, 28.11.2016) Bu konseptin amaca ulaşması için bütçeden 22 milyon som 

ayrılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığına bağlı "Iyman" vakfına da bütçe ayırarak ülkedeki din 

adamlarının eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla zikredilen vakfa görev verilmiştir. Bu 

bağlamda 2014 senesinden beri ülke genelinde proje dâhilinde 2295 cami imamına kurslar 

düzenlenmiştir. Bununla beraber İşenalı Arabayev Üniversitesi bünyesinde devlet 

gözetiminde "Kırgızistan Müslümanlarının Din İşleri Başkanlığı (KMDB-Müftiyat) 

Çalışanlarını Eğitme ve Tekrar Düzenleme Enstitüsü" açılarak Milli Eğitim Bakanlığından 

lisans almak için başvurmuştur. Burada senelik 15 kursiyeri kabul ederek KMDB'da istihdam 

edilmek üzere hem laik hem dini ilimlerin mezcedilmiş detaylı eğitim programına dayalı 

eğitim verilecektir. (URL32, 01.12.2016) 

 Bütün bunların yanında Müftülük (KMDB) bazı vakıflar ve İlahiyat Fakülteleri ile 

işbirliği yaparak imamlara yönelik yaz ve kış dönemlerinde olmak üzere senede iki kere 

eğitim seminerleri düzenlenmektedir. (Akramova, 2009: 496-497) Ayrıca din eğitimi alanında 

birçok çalışmaları yürüterek birçok ülkenin bu alandaki tecrübelerini ele alarak Türkiye 

 
 Sosyal imkânlar sağlayarak insanları ayartmaya ve din değiştirmeye zorlamak, insanların zor durumlarından 
yararlanarak onları başka bir dine girmeye mecbur etmek ve şartlandırarak beyin yıkamak. 
 Oş İlahiyat ve Araşan İlahiyat ile birlikte. 
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Cumhuriyeti'nin modelini Kırgız toplumu için en uygun ve en yakın model görülerek fikir 

birliğine varılmıştır. Bu kapsamda modern anlamda eğitim yapan İlahiyat Fakülteleri ile 

şimdiden iki tane açılmış olan ve yaygınlaşması beklenen Türkiye'deki İmam-Hatip Liselerine 

karşılık gelen "Diniy Litsey" (Lise)lerinin (Cebeci, 2016: 25-38) mevcudiyeti bahsedilen 

sosyal problemlerin çözümünde kendi etkisini mutlaka gösterecektir. 

 4.1.1. Medreseler 

 Uzun yıllar sonra ortaya çıkan değişimlerin sonucu olarak SSCB'nin dağılması ve üye 

ülkelerin kendi bağımsızlıklarına kavuşmaları elbette ki birçok olumlu değişiklikleri de 

beraberinde getirmişti. Tabi bu değişim din eğitimi alanında da kendini göstermişti. 1991'de 

kabul edilen "K.C.'de dini inancın ve dini kurumların özgürlüğü hakkında" yasa bütün 

dinlerin, özellikle İslam'ın canlanmasına yol açmıştır. Bunun neticesi olarak dini eğitim veren 

kurumların faaliyetlerini aynı standarda sokarak düzene koymak için herhangi bir yasa ya da 

konsept ortaya konmamıştı. Dolaysıyla uzun zamandır Kırgızistan'da hem lisansı hem tek tip 

eğitim programı olmayan eğitim kurumları sayıca çoğalmıştır. (URL33, 03.12.2016) 

Özgürlükle beraber ilk girişimler 1992'de kuzey Kırgızistan'da iki (Bişkek ve Karabalta) ve 

güney tarafta iki (Oş ve Calalabad) olmak üzere dört medrese faaliyete başlamıştır. Sonraki 

yıllarda medreselerin sayısı hızla artmaya devam etmiştir. Sayıca artan medreseler 2003 

yılında 40'a ulaşırken sene 2013'te 65'e ulaşmıştır. Kadim geleneğin uzantıları niteliğinde olan 

bu medreselerin (Akramova, 2009: 496-497) sayısı ülke genelinde Din Komisyonu tarafından 

102 olarak kayıt altına alınmışsa da hâlihazırda onların 78'i faaliyet göstermektedir. Resmi 

bilgileri mukayese ederek baktığımızda zaman geçtikçe medreselerde eğitim gören çocukların 

sayısı giderek artmaktadır. 2017 yılı itibarıyla medreselerde eğitim alan çocukların sayısı 

resmi olarak 6 bin olarak bildirilse de resmi olmayan kurumları da hesaba kattığımızda bu 

sayının daha da artacağı kesindir. (URL34, 01.12.2016) 

 Günümüzde mevcut medreselerin ilkel şartlara sahip olanları da, modern şartlara sahip 

olanları da vardır. Bulan Enstitüsü'nün bu konuyla ilgili yapmış olduğu araştırmanın 

sonucunda mevcut medreselerin iki şekle sahip olduğu saptanmıştır. Birinci şekli Müftiyat 

(KMDB) ile iş birliğinde olan ve Din Komisyonu (KMDK) tarafından resmi kayıt altına 

alınan, bağımsız işletmesi olan ve gençlere eğitim vermek için tüm şartları ihtiva eden 

medreselerdir. İkinci kısımda olan medreseler genel olarak camilerin bünyesinde hücre 

şeklinde olan medreselerdir. Bunların bir çoğuna resmiyet kazandırılmamıştır ve eğitim 

açısından da düzenli bir konsept sahibi değildirler. Buralarda eğitime uygun şartlar olmayıp, 
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camiye yapılan sadaka ve diğer hayır işlerinin sayesinde eğitim verilmeye çalışılmaktadır. 

Anayasada din devletten ayrı olduğu için devlet bütçesinden medreseler için destek 

gösterilmez. (URL35, 01.12.2016) 

 Bağımsızlıktan sonraki yaklaşık 25 senelik süreçte dine gösterilen müsamahanın yani 

din alanındaki serbestlik sonunda birçok alanda olumsuz olarak niteleyebileceğimiz sonuçlar 

doğurmuştur. Örneğin toplumda giyim kuşam ve hayat tarzı ile ilgili görülen değişiklikler ve 

bunlardan duyulan rahatsızlıklar, ideolojik olarak da özellikle gençlerin arasında dini 

radikalizme kayma ve yasak olan dini akımlara olan sempatileri ve onların yaygınlaşmasını 

sayabiliriz. Dolaysıyla toplumdaki dini karakterdeki sosyal problemlerin çözümü yolunda 

devlet tarafından kabul edilen din konseptinin asıl amaçlarının biri de, din eğitimi veren 

kurumların eğitim müfredatlarını standardize ederek, tek tip müfredat kabul etmek ve ona laik 

konuları (dersleri) eklemek. Konsepte belirtildiği gibi aşırılık (ekstremizm) propagandası 

yürütüldüğüne dair herhangi bir kanıt bulunmadıkça devlet organları hiç bir medresenin işine 

direk olarak karışmaz. Fakat onların eğitim programına laik müfredatların dahil edilmesine 

yardımcı olur. Aynı şekilde konsepte talep edildiği üzere tüm din eğitimi veren kurumlar 

şeffaf olmak zorunda. Örneğin kurumun internet sitesi olmak zorunda ve orada eğitim 

müfredatları, eğitmenlerin sayısı ve bilgileri, varsa sponsorları onları açık belirtmek vs. gibi 

kuruma ait bilgilerin açık bir şekilde gösterilmesi lazım. Kabul edilen konseptin direktifleri ile 

faaliyet gösteren din eğitimi veren kurumdan mezun olan kursiyer ya da din görevlisi, çağı 

anlayan, aynı zamanda hem felsefe hem şeriata hakim, yeri geldiğinde menajer, bir diplomat 

olmalı. Böyle özellikleriyle köyde "Aksakallar"ın ve devletin eğitim işlerinde yeri olan 

donanıma sahip olması lazım (URL36, 01.12.2016) denmektedir. 

 Artık din eğitiminin devlet tarafından dikkate alınmasıyla beraber Din Komisyonu da 

duruma el atarak medreselere ön çalışma yürütmeye başlamıştır. 2015 senesinde 34 

medreseye monitoring yapıldıysa, 2016'da 74 medreseye yapılmıştır. Bu süreçte devlet 

tarafından koyulan taleplere cevap veremeyen medreselere hatırlatma yapılmıştır. 2017'de de 

tekrardan kontrol geçirilerek 27 medrese ikaz edilmiştir. (URL37, 17.12.2016) Bununla 

beraber 2016'da medreselerde eğitim veren hocalar Müftiyat tarafından mesleki yeterlilik 

sınavına tabi tutularak yeterli olmayanların dilekçeleri geri çevrilmiştir. (URL38, 03.12.2016) 

Günümüzde konuyla ilgili eskimiş bakış açıları, fikirleri, endişe ve güvensizliği bir kenara 

bırakarak, yeni bakış açılarını geliştirmenin zamanı geldiğine vurgu yapan KMDB (Müftiyat) 

dahi din eğitimi için yeni konsept kabul etmiştir ve uygulamaya koymuştur. (URL39, 

18.12.2016) 
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 4.1.2. Yüksek Din Okulları 

 Din eğitimi alanında yüksek din okullarını ele aldığımız zaman Kırgızistan'da bir tek 

İslam Üniversitesi ve dokuz İslam Enstitüsünün olduğunu görürüz. (URL40, 01.12.2016) 

Aynı zamanda üniversitelerin bünyesinde Devlet tarafından talep edilen standartlara uygun 

olarak dört İlahiyat Fakültesi açılmıştır ve eğitim-öğretime devam etmektedir. Ayrıca Hukuk 

Enstitüsü bünyesinde açılan İslam hukuku Bölümü ile Milli Üniversite'de de Din Bilimleri 

Bölümü mevcuttur. (Akramova, 2009: 496-497) Bunlara ek olarak da Kırgız-İran ve Kırgız-

Kuveyt Üniversiteleri ve Kırgız-Rus Slavyan Üniversitesi'nde de "Dünya kültürleri ve dinleri" 

bölümü açılmıştır. (Kurbanova, 2010: 107) Bahsi geçen dört İlahiyat Fakültesinin üçü Türkiye 

Cumhuriyeti’nin girişimleri ve destekleri ile faaliyet göstermektedir. Bu okulların eğitim 

 
 Bu dört ilahiyatın en kıdemlisi olan OşDÜ İlahiyat Fakültesi 1993’de OşDÜ ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında 
imzalanan anlaşmaya istinaden açılmıştır. İlahiyat Fakültesi Orta Asya devletlerinde ilk açılan fakültedir. Fakülte, 
çağa uygun ülkemizin dini eğitimi konusunda yüksek eğitimli uzmanları hazırlama, eğitimde yeni teknolojik 
ürünlerden yararlanarak, kaliteyi yükselterek, dinin genel evrensel nitelikli değerlerini halk arasında objektif 
şekilde yaymaya, insanların manevi dünyasını zenginleştirmeye katkı sağlayacak uzmanları hazırlama 
misyonunu gütmektedir. Ankara Üniversitesi ile düzenlenen antlaşma esasına göre “Din ve Sosyal Bilimleri” 
bölümünün özelliğine uygun dini dersler ve Kırgızistan Devleti standarlarına uygun dersler öğretilir. Fakültenin 
öğretim kadresunu Türkiye’nin üniversitelerinden gelen ve OşDÜ’nün uzman kadrosu oluşturur. Fakültede Din 
ve Sosyal Bilimler Bölümü iş yürütür. Şu anda bölümde 13 öğretim elemanı çalışmaktadır. Bölümün öğretim 
kadrosu 3 doçent, 5 yard. Doç. ve 5 öğretmenden oluşmaktadır. Onlardan 9 öğretmen doktora programını 
(PhD) ve 2 öğretmen yerel doktora programını tamamlamıtır. 
İlahiyat Fakültesinin öğrencileri Ankara Üniversitesi’nde ve OşDÜ’de eğitim görürler. Öğrencilerin eğitim 
ücretleri ve yurt ihtiyaçları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Her yıl fakülteye 60 öğrenci kabul 
edilir. Şu ana kadar fakülte 500’ün üzerinde mezun vermiştir. Mezun olanlar İlahiyat Lisansı bitirmiş 
sayılmaktadır ve bu doğrultuda araştırmacı, öğretmenlik ve bir uzmanlık alanlarında çalışabilirler. Aynı zamanda 
fakültenin bünyesi altında Iyman Lisesi eğitim faliyetlerini yürütmektedir. (Geniş bilgi için bkz; 
http://theology.oshsu.kg/pages/page/698) 
Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi de OşDÜ’ne bağlı olarak 2000-2001 eğitim-öğretim yılından 
beri ilahiyat alanında eğitim vermektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılındna İlahiyat Fakültesi bünyesinde 
İlahiyat Koleji eğitim faaliyetine başlamıştır. Fakültede ve kolejde verilen eğitim KC’nin Eğitim ve Bilim Bakanlığı 
tarafından verilen lisansı ve müfredatı esasına dayalı olarak yürütülmektedir. Fakülte her sene 60 öğrenci kabul 
etmektedir ve dört senelik lisans programınından mezun olan öğrenci “İlahiyatçı” lisans belgesine sahip olur. 
Fakültede 1 profesör, 2 doç. 6 doktora programını (PhD) tamamlamış öğretmen, 2 uzman öğretmen, 6 
öğretmen ders vermektedir. (Geniş bilgi için bkz; https://arashan.edu.kg/page_about/show/) 
Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2011 yılında kurulmuş olup, 2011-2012 yılı Eylül ayında eğitim öğretime 
başlamıştır. Hazırlıktan sonra dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumudur. Eğitim öğretim, KC Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi iç tüzüğüne 
göre yürütülmektedir. Fakültede Din Bilimleri Bölümü ve İslam Bilimleri Bölümü olmak üzere iki bölüm 
bulunmaktadır. İlk mezunlarını 2015-2016 öğretim yılında veren Fakülte mezunlarına Kırgız ve Türk 
Cumhuriyetlerinin diploması ayrı ayrı vermektedir. (Geniş bilgi için bkz; 
http://www.manas.edu.kg/index.php/akademik/fak%C3%BClteler/ilahiyat-fak%C3%BCltesi) 
Arabaev İlahiyat Bölümü, 2007’de İ. Arabayev adındaki Kırgız Devlet Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler bünyesinde 
İlahiyat Bölümü olarak açılmıştır. Bölüm KC Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun 
olarak eğitim öğretim vermektedir. İlahiyat Bölümü’nde 1 Prof. Dr., 1yard. Doç. (Bölüm başkanı), 1 Doktora 
(PhD) eğitimini tamamlamış öğretmen ve 1 araş. Gör. İle 4 okutman eğitim vermektedir. (geniş bilgi için bkz; 
http://arabaev.kg/fgz/a-
sanjar/adminka/upload/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%
81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%202020.pdf) 

http://theology.oshsu.kg/pages/page/698
https://arashan.edu.kg/page_about/show/
http://www.manas.edu.kg/index.php/akademik/fak%C3%BClteler/ilahiyat-fak%C3%BCltesi
http://arabaev.kg/fgz/a-sanjar/adminka/upload/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%202020.pdf
http://arabaev.kg/fgz/a-sanjar/adminka/upload/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%202020.pdf
http://arabaev.kg/fgz/a-sanjar/adminka/upload/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%202020.pdf
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alanında ilk başlarda Temel İslam Bilimleri Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam gibi derslerin ders 

programlarında kendi adları ile yer almasına izin verilmiyordu. Bu bilgiler ancak Felsefe, Din 

Metodolojisi, Din Fenomolojisi, Din Psikolojisi gibi adlar altında okutuluyordu. Tabi 

sonradan durum değişmiştir. Bu okullardan yetişip, mezun olanlar Müftiyat'ın bünyesindeki 

tüm kurumlarda, Din Komisyonu'nda ve devletin diğer tüm ilgili kurumlarında görev almaya 

başlamışlarsa (Cebeci, 2016: 25-38) da istenilen seviyede değildir. Fakat son zamanlardaki 

gelişmelerden ötürü Devlet İlahiyat Fakültelerinin değerini hissetmiş ve bu okullara önem 

vermeye başlamıştır. 

 Bu açıdan, devlet ilahiyat fakültelerinin varlığını benimsemekle beraber onların eğitim 

müfredatına bazı değişiklikleri ekleyerek ve diğer dini eğitim kurumlarını da aynı standarda 

sokarak devlet ve toplum için ideal bireyleri yetiştirmeyi istemektedir. Bu bağlamda ilgili 

kurumlara devlet tarafından talimatlar verilmiştir. (Kurbanova, 2010: 113-116) Aynı zamanda 

üniversitelerde Kültüroloji dersinin bünyesinde bir dönem için Dinler Tarihi ve Iyman dersi 

okutulmaktadır. Dinler Tarihi dersi altında günümüze kadar ortaya çıkan dinler-inançlar 

hakkındaki bilgileri fenomonolojik bir yaklaşımla ele alınırken, Iyman dersi altında ise, temel 

ahlaki konular, bazı dini emir ve yasaklar, milli kültürü anlatan örf ve adetler konu olarak 

işlenmektedir. Fakat bu derslere ait müfredat kitapları ve branşla ilgili öğretim elemanların 

eksikliği vardır (Dam, 2015: 29-39) ve hala konuya ait tartışmaların olduğu kesindir. 

Tartışmaların esas konusunu bu branşı kimlerin okutacağı oluşturmaktadır. İlahiyatçıların mı 

yoksa Tarihçi ya da Edebiyatçıların mı okutması gerekir? Şimdiye kadar ağır basan kanaat 

Tarihçi ve Edebiyatçıların belli bir süre kurstan geçirilerek, bu eğitimi vermesi gerektiğidir. 

İlahiyatçılar bu dersi veremez görüşünün ana dayanağı ise bizdeki ilahiyatlarda İslam dinini 

temel alan programların okutulmasıdır. (URL41: 25.11.2016) Ancak Tarihçi ve Edebiyatçı 

öğretim elemanlarının ne kadar hazırlık kurslarından geçirilmesi düşünülmüşse de alt yapı 

eksikliği tartışmalarını da beraberinde getireceği kesindir. 

 4.1.3. Camilerde Din Eğitimi 

 Kırgızistan'da tüm din eğitimi veren kurumlarda, alt basamaktan üst basamağa kadar 

ehlisünnet/hanefi/maturidi çizgisinde faaliyet göstermektedir. Tabi bu çizginin dışına çıkan 

durumlar da olmaktadır. Camilerde görevli olan imamların çoğunluğu medrese eğitiminden 

geçmediği için mesleki yetersizliği söz konusu olmaktadır. Böyle bir eksikliği gidermek adına 

imamlara yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmekte olduğunu yukarıda bahsetmiştik. 

(Akramova, 2009: 494) Günümüzde sayıları tahminen 2500 civarında olan camiler, Tebliğ 
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Cemaatinin faaliyetlerinin yaygınlığını ve kapsamına işaret etmektedir. Tebliğ Cemaati için 

cami çok önem arzetmektedir, çünkü cami onlar için birer faaliyet karargâhı konumundadır. 

Kırgızistan'ın kuzey bölgesinde yani Isık göl, Narın ve Talas illerinin yer aldığı kırsal 

bölgelerde İslam dininin halkın arasında yaygınlaşmasında önemli faktör olarak Tebliğ 

Cemaatini gösterebiliriz. Cami merkezli bu faaliyetler, Kırgızistan'da camilerin dini gelişmeyi 

sağlayan kurumlara dönüşmesini sağlamaktadır. (Cebeci, 2016: 25-38) 

 4.1.4. Okullardaki Din Dersi 

 Kırgızistan'da bağımsızlıktan sonraki din alanında ortaya çıkan gelişmelerle beraber 

devlet okullarında din dersinin okutulup okutulmamasıyla ilgili başlayan tartışma günümüzde 

bile hala canlılığını korumaktadır. Tabi devlet bugüne kadar konu üzerinde bazı denemeleri 

gerçekleştirmiştir. Fakat hala bir sonuca varılamamıştır. Eskiden dini özellikteki mektep-

medreselerde okuma yazma ihtiyacı giderilirken daha sonraki dönemlerde cedit hareketinin 

bölgeye girmesiyle eski tip okulların reforma ihtiyacı olduğunu savunarak onlara alternatif 

olarak yeni tip okulları açmaya başlamışlardı. Bu yeni tip okullarda din dışı derslerin de 

eğitimi yapılıyordu. Fakat bölge Rus yönetimine dahil olduktan sonra adım adım bütün bu 

eski ve yeni tipteki, müfredatında din derslerinin olduğu okullar birer birer kapatılmıştır. 

(Akramova, 2009: 494) Sovyet yönetimiyle beraber Marksist-Leninist ideolojiyle beslenen 

ateist düşünce resmi olarak yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Dolaysıyla Sovyet devrinin 

sonuna kadar okullarda din dersi müfredatlarda yer almamıştır. 

Bağımsızlıktan sonraki yeni gelişmeler arasında dini eğitim ve öğretimin, bu durumun 

genel eğitim sisteminin içerisindeki konumu yeni tartışmalar beraberinde getirmiştir. Örneğin 

okullarda, enstitü ve üniversitelerde din eğitimi hakkında tartışmalar yapılmaktadır. 

Anayasada din-devlet ilişkisi bir birinden ayırılmıştır ve devletin yönetim sistemi laik bir 

sisteme dayanmaktadır. (Akramova, 2009: 498) Bu bağlamda başka devletlerin tecrübelerine 

baktığımızda devlet okullarındaki din dersi ile ilgili: dini eğitim ve din/dinler hakkında eğitim 

şeklinde iki modelin olduğunu görürüz. Her ne kadar isimlendirme itibarıyla değişiklik 

gösterse bile genel eğitim alanında dini öğretmenin amacı ve içeriği yönünden bahsi geçen 

modellere benzemektedir. İlk modelde amaç çocuğu dindar yetiştirmek amaçlanırken, diğer 

modelde ise din kişisel, toplumsal, sosyo-kültürel ve tarihi gerçeklik olarak okutulur. 

(Bazarkulov, 2012: 39) 

 Bağımsızlığın ilk senelerinden itiaren din eğitiminde de devlet tarafından çözüm 

aranıyordu. Bu bağlamda devlet okullarında okutulmak üzere "Iyman Sabagı" ders olarak 
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okutulmaya başlanmıştır. 1992 senesinden itibaren Adep sabagı 1. sınıftan 11. sınıfa kadar 

mecburi olarak okutulan derslere eklenmiştir. Bu dersin amacı, Kırgız milli kimliğini ve 

manevi dünyasını besleyen değerlerle ilgili öğrenciye bilgi vermek ve ahlaki değerleri 

aşılamak olmuştur. (Bazarkulov, 2008: 62) İlk başlarda seçmeli ders iken, 2003'te Kırgızistan 

Milli Eğitimi Kanunu’na binaen değişikliğe gidilerek devlet okullarında haftada bir ders 

olarak mecburi dersler arasında okutulmaya başlamıştır. Fakat burada dersin ismindeki Iyman 

kelimesinin değiştirilmesi gerektiğini düşünen Kırgızistan Bilimler Akademisi üyelerinin 

önerisinin doğrultusunda 19.07.2004’te Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeni kanun 

çıkartılmıştır. 545 Sayılı bu Özel Kanun ile daha önceki "Iyman Sabagı" dersi "Adep Sabagı" 

dersi olarak değiştirilmiştir. Fakat içerik olarak fazla değişiklikler yapılmamıştır. (Akramova, 

2006: 26-27) 

 Esasen okullarda din dersi verilmeli midir yoksa verilmemeli midir gibi tartışmalar 

ideolojik bir yaklaşımın sonucu olduğu için taraflı bir bakış açısı sayılır. Burada eğitsel-

stratejik yaklaşımla bu konu ele alındığında devletin din eğitimi hakkındaki politikalarına hem 

kapsayıcı hem de bilimsel olarak yardımı dokunur. Din eğitimi meselesine eğitsel-stratejik 

yaklaşımla bakıldığında, din eğitimini belli bir dinin aksine bizzat eğitimin meselesi olarak 

görülüp, halkın din ile ilgili temel ihtiyaçlarını karşılayan, dini istismarın önüne geçme ve onu 

çatışma aracı olarak kullanmaya karşı engelleyici etken olarak teolojik, din bilimsel, 

pedagojik, sosyolojik, psikolojik ve politik bilimsel düşünülen bir din eğitimi politikası 

üretmeyi desteklemiş olur. 

 Kırgızistan'da dini hayat epeyce canlı ve hareketlidir. Sayıları hayli fazlalaşan dini 

kuruluşlar bunun göstergesidir. Bu kuruluşların önemli kısmı farklı dinlere ait misyoner 

teşkilatlara aittir. Bu durum din eğitimi açısından değerlendirildiği zaman eğitsel-stratejik bir 

zorunluluk kazanmaktadır. (Tosun, 2016: 161-166) 

 5. KIRGIZ AYDINLANMASININ TARİHİ ARKA PLANI 

 Kırgız halkının Sovyet dönemine kadarki süreçte okur-yazarlığının olup olmadığıyla 

ilgili tartışmalar olsa bile netice olarak Rus Çarlık dönemi ve daha eski dönemlerde 

Kırgızların arasında da, Arapça birçok eserin olduğu malumdur. Bununla birlikte XIX. 

yüzyılın sonlarına doğru Kırgız aydınları ortaya çıkmaya başlamıştır ve XX. yüzyılın 

başlarında da hızlı bir artış olmuştur. (Koç, 2009: 22-36) Böyle bir gelişmenin birçok 

nedenleri olmuştur. 
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5.1. Kırgız Edebiyatının Aydınlanma Sürecindeki Yeri ve Önemi 

 Kırgız söz sanatı genel olarak iki ana unsurdan oluşmaktadır. Bunun biri şifahi (sözlü) 

edebiyat diğer adıyla halkbilimi (Folklor) bir diğeri de yazılı edebiyat olarak bilinmektedir. 

Aslında edebiyat “adab” kelimesiyle ilişkili olarak insanları güzel mizaca, güzel muameleye 

yönlendiren ve hayat derslerini verici özelliğe sahip olan yapıt anlamına gelmektedir. Bu 

yönüyle diğer dillerde olan Literatür ile aynı manada olmadığından Azeri, Kazak, Kırgız, 

Özbek ve Tatar milletlerinde şifahi halk yapıtları Halk Edebiyatı, Halk Adeti, Şifahi Edebiyat 

vs. şeklinde kullanılagelmiştir. Bununla beraber Edebiyat günümüzde genel olarak yazılı 

edebiyat yapıtları anlamını taşımaktadır. (URL7, 20.12.2018) 

 Kırgız edebiyatının ilk şekli diğerlerinde de olduğu gibi şifahi olarak kalıplaşmıştır. 

Halkın dünya görüşünü, hedef ve isteklerini, sanatsal düşüncelerini yansıtan söz sanatları 

nesilden nesle, ağızdan ağza hep aktarıla gelmiştir. Atalarımızdan gelen değerli sözlü 

miraslardan olan ve emeği yücelten “Op Mayda”, “Bekbekey”, “Ton Çık” vs. yine halk tedavi 

yöntemleriyle ilgili de “Dambır Taş”, “Kozu Telüü”, “Aştık Sepkendegi Aytım”, “Aşuu 

Kelme” vs. örf-adet, arman, aşk, beşik şiir ve türkülerin yanı sıra başta “Manas” destanı 

olmak üzere diğer görkemli destanlar “Er Töştük”, “Kococaş”, “Er Tabıldı”, “Kurmanbek”, 

Canış-Bayış”, “Canıl Mırza” vs. gibi masallar, mitler, hikâyeler, destanlar, didaktik yapıdaki 

atasözleri, bulmaca ve tekerlemelere kadar birçok şeyi kendi içinde barındırmaktadır. Burada 

Kırgız halkı “Manas” destanına özel yer ayırmaktadır. Ona geçmişten beri milli-devlet 

ideolojisi, Kırgız toprakları anlayışının ayrılmaz parçası (atribut), ahlak, hukuk, sorumluluk 

kurallarının kodeksi, dünya görüşü bilimlerini içeren kitap olarak mana atfetmiştir. (URL8, 

22.12.2018) Manas Destanı’yla ilgili olarak Sovyet dönemi aydınlarımızdan olan B. 

Yunusaliev: “Manas – yüz senelerce Kırgızlar için eğitici roman kitabının, etkili sahnenin ve 

ekranın, geçmişi hatırlatan tarih kitabının rolünü üstlenmiştir” demektedir. (Kadenova, 2018: 

3) 

 Kırgız şifahi edebiyatı çok zengin, geniş ve hayatın tüm boyutlarını yansıtan kapsamlı 

özelliğe sahiptir. Kırgız şifahi sanatının çok çeşitliliğini inceleyerek ortaya koyarken Kırgız 

folklor yapısının ne kadar zengin olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Eldeki bulgular 

göstermektedir ki, Kırgızlarda epik2 şeklinde, özellikle şiir şeklinde anlatılan destanlar daha 

da öne çıkmıştır. Bunun nedeni Kırgız halkının tarihinin, geçtiği yollarının izlerini sanatsal 

eserlerin yardımıyla genelleştirerek hayal yoluyla korunması ve sonraki nesle aktarmasıyla 

 
2 Destan biçiminde yazılmış olan yapıt 
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açıklanabilir. Epik eserlerden olan zengin içerikli destanlar genel halkbiliminde, edindiği 

temalara göre kahramanlığa ve hayata dair anlatım özelliğiyle ikiye ayrılmaktadır. Birinde 

halk kahramanlarından söz edilirken ikincisinde sosyal hayata dair konular ele alınmaktadır. 

(KAE Okuu Kuralı, 2004: 6-7) 

 Ayrıca hayat tecrübesinin “eleğinden” geçerek milli karaktere, örf-adetlerine, 

psikolojisine bağlı olarak ortaya çıkan masallar, halkın arkaik, animistik, totemik, mitolojik 

dünya görüşü tabiatın gizemli cereyanlarına fantastik bakış açılarını yansıtan mitler, aynı 

şekilde benzer konuları ele alsa da gerçeğe daha yakın olan efsane ve hikâyeler, çiftlik, avcılık 

ve çiftçilik konularına değinen emek temalı şiirler, bununla beraber insan ve hayvan 

tedavilerinde tabiatın gizemli gücüne olan inancını yansıtan halk tedavi yöntemleriyle ilgili 

anlatımlar şifahi edebiyatın dallarından sayılmaktadır. Yine âlemin sonsuz genişliğinin 

yanında insanın bakış açısının sınırlılığı, fetişizm, animizm, totemizm anlayışları ve bazı özel 

güçlere inanmak, sihirli olaylar, ibadetler ve dini inançlar dini özellikteki şiirlerin ortaya 

çıkmasında rol oynamıştır. Aynı şekilde sevgi-aşk, nasihat, aytış-atışma, bebekler için beşik 

şiirleri ve cenazeyi uzatırken söylenen koşoktor-ağıtlar, atasözleri vs. birçok sanat dalları 

Kırgız şifahi edebiyat kültürünü oluşturarak geçmişi korumada, aktarmada ve yarının 

nesillerini terbiye etmede büyük rol üstlenmiştir. (KAE Okuu Kuralı, 2004: 7-9) 

 Hokand Hanlığı'nın Kırgız bölgelerine hükmetmeye başlamasıyla beraber o bölgelerde 

dini mektep-medreseler açılmaya başlamış oralardan okuma yazma öğrenenlerin sayısı 

artmaya başlamıştır. Bu okullarda sadece dini eğitimle sınırlı kalmaksızın Türk dîvan şairi 

Fuzûlî’nin, İran edebiyatının büyük gazel üstadı Hâfız’ın, Türk diline değer kazandıran üstün 

bir bilgin ve devlet adamı Nevai’nin vs. edebi eserleri de okutulmaya başlanmıştır. Rus 

yönetiminin gelmesiyle beraber bu yöndeki gelişmeler hız kazanmıştır. Nitekim bölge 

sakinleri için Rus-Tuzem okulları açılmış ve bu ve diğer okulların sayesinde okuma yazma 

oranı arttıkça Kırgız toplumunda da Kazak, Kırgız, Tatar, Rus dillerinde basılan yayınlar 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Artık okuma-yazma meselesini çözmeye başlayan bazı sanat 

adamları kendi yaratıcılığını yazıya dökmeye başlamıştır. Bu bağlamda cazgıç (yazan) 

akınlardan olan Moldo Kılıç’ın “Kıssa-i Zilzala” adlı eseri 1911’de Kazan’da basılmıştır ve 

bu Kırgız edebiyatındaki basılmış olan ilk eser olarak tarihte yerini almıştır. 

 Daha sonra Sovyet yönetimi başa gelmiş ve kendi ideolojisi doğrultusunda eğitime ve basın 

işlerine önem vermeye başlamıştır. Fakat halkı ezenler ve ezilenler arasındaki sınırsız 

mücadelelerine yön veren ideolojik faktör ile ateist düşünce faktörü, eserlerin basılıp 
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yayınlanmasına, araştırılmasına engel olduğu da bir gerçektir. Öte yandan Ekim Devrim’i 

olmasaydı Kırgız halkı ilimin-bilimin, genel gelişmişliğin bugünkü derecesine ulaşabilme 

imkânı da olmayabilirdi. (KAE Okuu Kuralı, 2004: 12) 

 O günün şartlarına göre sanat dünyasının yenilikçi eserleri de ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu arada Kırgızca ilk gazete olan “Erkin Too” 1924 senesinde Arap alfabesiyle 

basılmıştır. Diğer yandan 1918-1924 seneleri aralığında Kazakça ve Tatarca basılan 

“Kömek”, “Tilşi”, “Uşkın”, “Öris”, “Ak Jol”, “Şuro” adlı gazetelerde ve “Şolpan”, “Jas 

Kayrat”, “Ayel Tendigi” gibi dergilerde S. Karaçev, K. Tınıstanov, M. Maksütov, K. 

Malikov, K. Bayazıkov vs, Kırgız genç aydınlarının şiirleri, hikâyeleri, haberleri adı geçen 

gazete-dergilerde yayınlanmıştır. Fakat ne yazık ki bu önemli şahısların bir kaçı Sovyet 

ideolojisine ters olan içeriklere yer verdiği suçlamasıyla kanlı “Repressiya” denilen terörün 

kurbanı olmuşlardır. 

  1930 - 1940. seneler Kırgız edebiyatının kendi rayına oturduğu senelerdir. Bu 

dönemlerde A. Tokombaev, M. Elebaev, T. Ümötaliev, C. Turusbekov, C.Bökönbaev, K. 

Malikov vs. gibi birçok önemli şahısların eserleri kendi tarzlarıyla öne çıkmıştır. Savaş 

döneminden sonra bayrak yarışında edebiyatçı bilim adamı özelliğiyle öne çıkan Ş. 

Ümötaliev, R. Kıdırbaeva, S. Cigitov vs. diğer önemli şahıslar bayrağı taşımışlardır. Daha 

sonra dünyaca tanınan yazar C. Aytmatov sayesinde Kırgız edebiyatı daha da tanınır hal aldı. 

(Göz ve Aşlar, 2018: 1-24) Kırgız Cumhuriyeti egemenliğine kavuştuktan sonra halkın derin 

köklerine, atalardan kalan mirasların asıl anlamına hak ettiği değeri vererek ele alındı. Bu 

 
 31 Temmuz 1937’de SSCB tarihinde en korkutucu belge imzalanmıştır. Bu belge İçişleri Halk Komiserliği 
(İHK)’nin 00447 nolu gizli talimatı idi. Teorik açıdan kitlesel teröre Stalin’in tezi temel oluşturmuştur. O, 9 
Temmuz 1928’de Merkez Komite’nin (MK) plenimunda “sosyalizme götürecek olan sınıf çatışması kendi gücünü 
kaybetmemiştir, bilakis daha da güçlenmektedir” demiştir. 4 Aralık 1934’de SSCB MYK’nun (Merkezi Yürütme 
Kurulu) başkanlığının bir kararı çıkmıştı. Kararda devlet suçu işledi denilen sanıkların davaları hızlandırılmış 
şekilde bakmak, özür ve şikâyetleri olumsuz değerlendirmek, mahkeme kararından sonra idam kararına 
çarptıranların derhal infaz edilmeleri kararlaştırılmıştır. On aylık hazırlık sürecinden sonra 1937 Şubat ve Mart 
aylarında Tüm Sovyet Komünist Parti’nin MK’nin bir buçuk hafta süren toplantısı düzenlenmiştir. Bu kadar uzun 
süren toplantının ana konusu “halk düşmanları” ile mücadele etmek olmuştur. Toplantıda konuşma yapan 72 
kişiden 52si Stalin’in katı destekçileri olmalarına rağmen daha sonra kendileri de repressiya kurbanları 
olmuştur. Daha sonra 31 Temmuzdan itibaren “hedef grupları” tespit edilerek, önceki “kulaklar” , “antisovyet 
partileri”, “isyankâr, casusluk grupların üyeleri”,  “Troçkiler”, “kiliseye yakın insanları” hapse atmak ve kimseyi 
unutmamak için “aktif antisovyet unsurlar” denilen suçlamayla hapse atma başlatılmıştır. Tüm Sovyetlerde 
repressiya geniş bir şekilde yerine getirilmeye başlamıştır. Suçlanan insanlar kurşuna dizilmiştir. İlk toplu halde 
kurşuna dizmek 2 Ağustos 1937’de Leningrad’daki Levaş atış sahasında ve 8 Ağustosta Podmoskovyedeki Butov 
atış sahasında gerçekleştirilmiştir. Sadece bu iki yerde 45 ve 20 bin kişi kurşuna dizilmiştir. Genel olarak 
bakıldığında Ağustos 1937’den Kasım 1938’e kadar İHK 1 548 366 kişiyi hapse atmıştır. Onlardan 1 344 923’ü 
hüküm giyerek 681 692 kişi öldürülmüştür. Diğer bir ifade ile her gün nerede ise 1500 kişi öldürülmüştür. Bu 
süreçte Kırgızistan’da yaklaşık 40 000 kişi öldürülmüştür ve bunların içinde birçok Kırgız aydınları kurban 
gitmiştir. (Geniş bilgi için bkz; https://www.bbc.com/kyrgyz/kyrgyzstan-41911530)  

https://www.bbc.com/kyrgyz/kyrgyzstan-41911530
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durumun göstergesi olarak “Manas Destanı”nın 1000. yıldönümünün kutlanmasını 

zikredebiliriz. 

 5.2. Eski Usul Mektep-Medreseler (Kadimciler) 

 Ekim Devrimi’ne kadar Orta Asya halkının okur-yazarlığı yoktu şeklindeki fikirler 

ileri sürülmüştür. Aslında, o dönemlerde yani XX. asrın başlarında Türkistan beldesinde orta 

asırlardan devam ede gelen mektep-medreseler olmuştur. Bu kurumlardan tanınmış birçok 

alimler, düşünürler ve akınlar yetişmiştir. Kendi zamanında bu müesseslerden adı çıkmış 

âlimler, felsefeciler, akınların yetiştiği de bir gerçektir. (Kubatova, 2012: 124) Orta Asya’da 

ilk medreseler hakkındaki bilgiler X. asra denk gelmektedir. Medreselerin yaygınlaşması daha 

çok XV. – XIX. asırlarda olmuştur. Günümüz Kırgızistan’ın sınırlarında ise mektep-

medreseler genel olarak XIX. asrın başlarında güney bölgelerde, ikinci yarısında da kuzey 

bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Söz konusu okullar halkın yerleşik hayat sürenlerin arasında 

olmuştur. Göçebe Kırgızlar ise çocuklarını "bozüy" dediğimiz çadırlarda okutmuştur. 

(Aytmambetov, 1961: 10) Böyle mektepler duruma göre bir ile dört sınıf arasında mevcut 

oluyordu ve zengin insanlar tarafından oluşturuluyordu. (Grodekov, 1989: 251) XIX. asrın ilk 

yarısında bu bölgelere seyahat eden İngiliz seyahatçi J. Wood çadır-okuldaki bir görüntüyü şu 

şekilde ifade etmektedir: “Bizim uğradığımız bir çadırda çocuklar yaşlıca bir mollanın 

gözetiminde ders görüyorlardı. Bazıları tebeşir parçasıyla kara tahtaya yazarak harfleri 

öğreniyorlardı, aynı anda diğerleri de yıpranmış olan Kur’anlarını sayfalayarak 

mırıldanıyorlardı”. (Wood, 1872: 215) 

 Göçebe hayat süren Kırgızların arasındaki okulların ve öğrencilerin net sayısı tespit 

etmek her zaman güç olmuştur, çünkü göçebe Kırgızların henüz belli bir yerde sabit olan 

mektep-medreseleri (okulları) yoktu: eğitim, yeri geldiğinde çadırlarda hatta bazı durumlarda 

büyük çınar ağaçların altında yapılıyordu. (Aytmambetov, 1961: 10) Bu sebeple okul ve 

öğrenci sayılarında net bir rakam söylemek zordu. Örneğin Genel Valilik tarafından 

hazırlanan rapora göre Tokmok Uyezdine3 bağlı Yedisu bölgesi ile ilgili 1891 senesinde 

sunulan bir raporda şu bilgiler verilmektedir: “Kırgızlar çok büyük olmayan 10-15 çadırlı köy 

halinde göç etmektedirler ve bu, komşu köylerle beraber çoğalabiliyordu. Köylerde geçici 

olarak eğitim faaliyetleri düzenleniyordu. Eğitim veren mollalar Kırgızlardan olduğu gibi 

bazen Özbek mollalar da geliyordu. Her isteyen kendi oğlunu ya da kızını para karşılığında 

 
3 Uyezd – Rus İmparatorluğu’nda XIII. Yüzyıldan beri kullanılan İlçe anlamında idari bir alt bölüm.  
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okutabiliyordu. Eğitim ücretleri iki taraflı anlaşmaya bağlı olup, talebe sayısı 10-15i 

bulduğunda eğitim başlıyordu.  

 Öbür yandan da Türkistan bölgesindeki camiler (mescitler) din adamlarının ve 

feodallerin asıl dayanağı olmuştur. Camilerin bünyesinde okullar açılmış ve oralarda 

çocuklara eğitim verirken büyüklere de dini malumatlar sunulmuştur. Bu okullar her ne kadar 

sadece dini yönde dersler verilen bir yapıya sahip olsa da, (Ostroumov, 1906: 116) 

görülmektedir ki, Türkistan bölgelerinde o dönemlerde aydınlatma işini genelde bu dini 

okullar yerine getirmekteydi. (Kubatova, 2012: 126) Bu mekteplerde verilen eğitim skolâstik 

yapıya sahip olup, harf çalışmalarıyla başlayıp Kuran’a geçiliyordu ve sonrasında birkaç diğer 

dini kitaplar okutuluyordu, sonunda doğu edebiyatına ait edebi eserler de okutuluyordu4  ve 

bu şekildeki eğitim sürecinden geçen öğrenci bir üst seviye sayılan Medreselere 

gidebiliyordu. (Baktıgulov ve Mombekova, 2001: 204) İlkel şartlara sahip olan bu okullarda 

kontrol mekanizması yoktu ve eğitime dair her konu öğretmenin inisiyatifine kalmıştı. Bu 

durum aynı zamanda her türlü istismara da yol açabiliyordu. (Aytmambetov, 1961: 14-16) 

 Seviye olarak Mekteplerden sonra gelen Medreseler komşu Özbekistan’a nazaran 

Kırgızistan’da yok denecek kadar azdı. Örneğin 1892 senesinde Kırgızistan’da toplamda 7 

Medrese vardı. Bunun 5 tanesi güneydeki Oş bölgesindeydi. Bu da oralarda yerleşik hayatın 

olduğuna işaret etmekle beraber halkın çoğunluğu Özbeklerden oluşuyordu. Bu ve diğer 

medreselerden mezun olan öğrenciler Müftülük, Kadılık, Vaizlik vazifelerini görüyorlardı. 

Medreselerin maddi ve manevi yönetimi vakıf kuruluşlarının bünyesinde yürütülüyordu. 

Medreselerde Edna (alt), Evset (orta) ve A'la (üst) şeklinde üç sınıf mevcut olup, her bir sınıf 

3-4 senede tamamlanabiliyordu. Bu süreç öğrenciye bağlı olarak daha da artabiliyordu. Eğitim 

olarak 1. sınıfta Arapça Gramer, 2. sınıfta Fıkıh, 3. sınıfta Mantık okutuluyorsa da çoğunluk 

iki sınıftan sonra eğitimi bırakıyordu. Bu medreseleri tamamlayan öğrencilerden istekli 

olanlar ilmini geliştirmek için Buhara ve Hokand’daki üst seviyeli medreselere gidebiliyordu. 

Mektep ve Medreselerin yanı sıra buralarda bir de "Karı Hana"lar da mevcuttu yani hafızlık 

yaptıran Kuran Kursları da vardı. (Aytmambetov, 1961: 25-36) 

 Dini eğitim veren mektep ve medreselerden eğitim alan Kırgız aydınlarının mayasını 

oluşturan ilk aydınlar diyebileceğimiz Moldo Kılıç, Moldo Niyaz, Aldaş Moldo vs. akınlar, 

 
4 Burada önce Ebced sistemiyle arap alfabesi oktulduktan sonra Kuran okutuluyordu, ondan sonra Kuranın bazı 
konularını içeren ve yediden biri anlamına gelen Haftiyek okutuluyordu. Bundan sonra da temel dini bilgileri 
içeren Çorkitap’a geçiliyordu, akabinde tasavvuf kitabı olan Sufi-Allayar ve bazı tasavvufi özellikteki edebi 
eserler okutuluyordu. (Bkz. Aytmambetov, 1961: 16-19). 
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milli aydınlar yetişmiştir. Bunlar ortaya koyduğu eserleri, yaşam tarzları ve bakış açıları ile 

dönemin siyasal, sosyal ve kültürel yapılarını yorumlayarak sonraki nesillere aktarmışlardır ve 

gelecek aydınların öncüsü olmuşlardır. 

 5.3. Yeni Usul Okullar-Cedit Okulları ve Aydınlanmadaki Önemi 

 Orta Asya’da Türk halklarının yenileşme devri farklı zamanlarda başlamıştır. Rusların 

başta İdil-Ural bölgelerinde daha sonra Kırım'da Tatarları kendi yönetiminin altına almasıyla 

beraber Tatarların başına kara gün doğmuştu. Her taraflı baskı ve olumsuz hayatın içinden 

günün birinde tam manasıyla Türkçü ve reformcu yönüyle manevi bir lider zuhur etti. Bu 

önder Gaspıralı İsmail Bey’in (1851-1914) kendisi idi. Günümüzde bile Türkçülerin 

benimsediği “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarıyla ortaya atılan Bahçesaraylı İsmail Bey bütün 

Türk milletlerinin canlanmasında büyük rol oynadı. O kendi programını 1881’de Tavrida 

gazetesinde şu şekilde yayınlamıştır. 

1. Milli okulların geliştirilmesi ve eğitimde reform yapılması, 

2. Milli eğitim merkezlerinin maddeten desteklenmesi için “Cemiyet-i Hayriye”lerin 

kurulması, 

3. Bütün Türklere ortak dilde hitap edecek milli basının faaliyete geçmesi, 

4. Müslüman hayat tarzının modernleştirilmesi, 

5. Müslüman kadının hürriyete kavuşturulması, 

6. Milli aydınlar zümresinin yetiştirilmesi.  

 İsmail Gaspıralı Tercüman adlı gazetesini ilk olarak 1883’te bir kısmı Türkçe bir kısmı 

Rusça olarak çıkarmaya başladı. 1884’te ilk ilkokulunu Bahçesaray’da açtı ve çağdaş 

usullerle eğitime başladı. Onun bu faaliyeti kısa zamanda Rusya sınırlarını aştı. (Devlet, 1999: 

10-18) 

 Türkistan bölgesinde büyük tesiri olan Kadimciler yani mevcut düşünce ve hayat 

yapısını savunan akım, Rusların güdümüyle Cedit hareketinin Türkistan’a yayılmasının 

önündeki önemli engel teşkil etse de Ceditçi hareket buralarda eğitim, yayıncılık hayatını ve 

kendi edebiyatını yaratmaktan geri kalmamıştır. (Hayit, 1987: 85-86) Hareket ilk olarak 

eğitim alanında faaliyet göstererek yola çıktıysa da, ileriki dönemlerde toplumu kökünden 

değiştirmeye yönelik toplumsal-siyasi düşünceye dönüşmüştür (Kubatova, 2012: 25) ve 
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Kabil, Alma Ata, Buhara, Kaşgar, Semerkant ve Taşkent’i kapsayan bölgelerde otuz yıl kadar 

faaliyet göstermiştir. (Baldauf, 2009: 303) 

 Cedit hareketi Orta Asya’da XX. asrın başlarında yaygınlaşmışsa da ilk olarak 

1980’lerde bu bölgelerde öncüleri olarak bilinen Münevver Kari Abduraşithan, Mahmut Hoca 

Behbudi, Feyzullah Hodcaev, Abdürrauf Fıtrat, Saidnasır Mircalilov adlı aydınların 

girişimiyle ortaya çıkmıştır. Cedit anlayışının merkezinde okullarda yeni dersler ve yeni 

yöntemler kullanılması, milli sanatın ve edebiyatın gelişmesi, kadınların hak ve hukukları, din 

adamlarının faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi ve okullarda ana dilde eğitim gibi anlayışlar 

yatıyorsa da (Beloglazov, 2013: 96-97) ilk olarak okulları ele almıştır. Çünkü okullardaki dini 

eğitimin içeriğini değiştirmeden gelişmekte olan Müslüman burjuvazisinin eski eğitim 

sistemini yeni olana adapte etmek gerekiyordu. Bu da yeni usul okulların sayesinde olacaktı. 

Yeni usul okulların müfredatları 1905 ve 1906 senelerinde Nijniy Novgorod’da gerçekleşen 

Müslümanlar Kongresi'nde geliştirilmiştir. Bu okullar Panislamizm ve Pantürkizm fikirlerinin 

taşıyıcılarıdır. (Aytmambetov, 1961: 36-37) 

 Kırgız bölgesinde yeni usul okullar ilk olarak XX. asrın başlarına denk gelmektedir. 

Örneğin 1901-1902 senesinde Prejevalski’de (Karakol) üç okul, Pişpek’te (Bişkek) iki okul, 

Tokmak’ta bir okul eğitimde yeni usule geçmişlerdir. Daha sonraları yeni usuldeki okullar 

Çon Kemin’de, Koçkor’da, Issık-Köl’ün kenar kısmı olan Kurtka ve Ton bölgelerinde 

açılmıştır. Bu okullardaki öğretmenlerin çoğunluğu başta Ufa, Kazan ve Pişpek, Tokmak, 

Prejevalsk’da yeni usul medreselerden eğitim alan Kırgızlardan oluşmuştur. Yeni açılan bu 

okullarda yazı tahtası, sıralar, haritalar vs. bulunuyordu. Örneğin Tokmak’taki “Ekbaliya” 

okulunda her ulustan öğrenci eğitim almıştır. 1908 senesindeki öğrenci listesine bakıldığında 

36 Tatar, 30 Özbek, 9 Dungan, 5 Kaşgarlı ve 200 Kırgız öğrencinin eğitim aldığı 

görülmektedir. Aynı zamanda bu okulda 8 öğretmen ders vermiştir. Burada eğitim süreci 4 

sene olmakla beraber üç sınıfa ayrılmıştır ve şu içerikte yürütülmüştür: 

1.Sınıf bir senelik olup, sesli eğitim yöntemiyle okuma-yazma öğretiliyordu. (Muallimi Evvel 

ve Muallimi Sânî kitapları okutuluyordu). Bunların yanında “Tarbiyalı bala” (Terbiyeli 

çocuk), dini karakterde “İbadatislamiya” okutuluyordu ve 100’e kadar saymayı öğretiyorlardı. 

2. Sınıf da bir senelik olup, bu sınıfta akait, doğru yazma, hesap, 1000’e kadar sayma, 

peygamberler tarihi, Kuranı tecvitle okuma, coğrafyaya giriş şeklinde vs. eğitimi veriliyordu. 
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3. Sınıf ise iki senelik olup, dinleme okuma, yazma kuralları, Kuran’ı tecvit ile okuma, 

zarureti dinîye, İslam tarihi, Ulusların tarihi, küre ve harita eşliğinde coğrafya dersi, mantık 

dersi, Arap edebiyatı, aritmetik, geometri, sağlık bilgisi gibi eğitimler veriliyordu. 

Genel olarak bu şekilde eğitim görülüyordu. Bu program 1914’te biraz değişikliğe uğramıştır. 

(Aytmambetov, 1961: 39-41) 

 Yeni usul mekteplerde eğitim alan aydınlar sadece eğitim alanıyla sınırlı kalmaksızın 

milli menfaatleri, tüm toplumun sosyal, ekonomik, siyasi, aile ve ideolojik sorunları ele 

alarak, onları çözüme yönelik faaliyet göstermişlerdir. Bu aydınlar düşünce hürriyetini, 

toplumun cehaletini gidermeyi ve toplumda eğitimi yaygınlaştırma amacı doğrultusunda 

çalışmışlardır. Örneğin Karakol bölgesinde Tatar aydını Mucabirov Şakir’in girişimiyle 

yapılan Tatar camiinin bünyesinde yeni usulde eğitim veren medresede okutman olan 

Şakir’den İmanalı Erkebaev, Abdılda Arıstanov, Ibıray Abdrahmanov, İsa Çokmorov, Aldaş 

Moldo gibi Kırgız aydınları eğitim almışlardır. Bunlardan Aldaş Moldo daha sonra kendisi de 

yeni usul mektep açmıştır. 1925’teki bir rapora göre Karakol-Narın bölgelerinde toplamda 

145 mektebin olduğu geçmektedir. (Kubatova, 2012: 42-43) 

 Özet olarak Tatar, Başkurt aydınları ve Orta Asya insanlarının arasındaki iletişimin 

sıkılaşmasıyla beraber XIX. asrın sonuna doğru Türkistan bölgesinde ortaya çıkıp, XX. asrın 

başında sayıca artmaya başlayan yeni usul mektepleri görürüz. Bahsedildiği üzere Ceditçilik 

başta eğitime ağırlık verirken daha sonra matbuat, tiyatro ve siyasi alana geçmiştir. (Kasımov, 

2010: 337) Bölgedeki Behbudi, Avloni, Dularov, Baytursunov, Arabaev vs. gibi aydınların 

yoğun girişimleriyle Cedit okulları açılarak anadilde ilk eğitim kitapları ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca bununla sınırlı kalmaksızın bölge halkının geleceği için birtakım siyasi oluşumlara da 

gidilmiştir. 

 5.4. Rus Tuzem5 Okulları ve Aydınlanmadaki Önemi 

 Türkistan’ın Rusya’ya katılmasıyla beraber Çarlık yönetimi bölgedeki Rus 

çocuklarıyla beraber yerli halkın çocuklarına ortak eğitim girişiminde bulundu. Girişimin 

gereği ilk olarak dört senelik genel eğitim ve zanaatkârlık eğitimi veren bölgesel devlet 

okullarının açılması, ikinci olarak da okuma-yazmaya yönelik ilkokulların açılması 

kararlaştırılmıştır. Birinci tipteki okullar şehirde oturan halka ve yerleşik hayat süren halkın 

 
5 Tuzem – Çarlık yönetimi tarafından işgal edilen topraklarda oturan yerli halk. Yerli halk için Rus yönetimi 
tarafından açılan okullara Rus Tuzem okulları denilmiştir. 
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çocukları için yapılmıştır. İkinci tipteki okullar ise sıradan Rus halkı ve göçebe halkın 

çocuklarına yönelik olmuştur. Bu okullarda eğitim müfredatı olarak şu dersler veriliyordu; 

Din eğitimi (Ruslar için), Rus dili, Coğrafya ile ilgili, Hesaplamayla ilgili, yerel halkın 

çocukları için Tuzem dilleri6 vs. dersler verilmekte idi. Bu dört senelik okuldan mezun olan 

Kırgız çocuğu, duruşmalarda tercümanlık, (Mustafaev, 2012: 159) yerel yönetimde kâtiplik ya 

da kendi bölgesinde tercümanlık işlerinde çalışabiliyordu. (Aytmambetov, 1961: 46, 48) 

 Bölge halkının inancı Müslümanlığı bertaraf etmek ve kolonileştirme yolunda hizmet 

vermesi için çocukları tercümanlığa, katipliğe vs. yolunda büyük fonksiyona sahip olan Rus-

Tuzem okullarında eğitim günü ikiye ayrılmıştır. Birinci kısmında Rus öğretmeni tarafından 

Rusça olarak okuma, yazma, aritmetik dersleri verilirken, günün ikinci kısmındaysa yerel 

dilde molla tarafından dini dersler verilmiştir. Ruslaştırma konusunda dönemin 

yöneticilerinden olan General-ad’yutant N. O. Rozenbah’ın çök önem verdiği bu okullar 

Kırgızistan sınırlarında ilk olarak Tokmak bölgesine pek uzak olmayan Karakunuz’da 1884 

senesinde Rus yönetimine geçen Dunganlar için açılmıştır. Yine 1888’de Oş bölgesinde, 

1897’de Tokmok’ta Rus-Tuzem okulları faaliyetine başlamıştır. (Avazov, 2014: 126-131) Bu 

şekilde Ekim Devrimi’ne kadar Pişpek ve Prejevalsk bölgelerindeki öğrenci pansiyonlarının 

haricinde, günümüz Kırgızistan sınırları içerisinde 16 Rus-Tuzem okulu açılmıştır. Onlardan 

8 tanesi Rus-Kırgız Okulu, 4’ü Rus-karışık, 2 Rus-Dungan erkek okulu ve 2 kız okulu 

şeklindedir. (Aytmambetov, 1961: 62) 

 Bölge halkını asimile etmede okulların katkısının da büyük olduğuna inanmış olan 

dönemin Genel-Valilik hizmetinde olan Fon Kaufman kendi döneminde yönetime sunmuş 

olduğu “Türkistan Bölgesindeki halk eğitimi ve eğitim birimiyle ilgili planın yapısı” adlı 

tasarısında şunları yazmaktaydı: “Bölgede halk eğitimini geliştirmede Rus ilgi alanları göz 

önünde bulundurmalıdır ki bu halkın ekonomik açıdan gelişimine, vatandaşlık ve dayanışma 

duygusunun gelişmesine, Rus toplumsal hayatının temellerine uyum sağlamada büyük etki 

eder. Fakat bununla beraber yabancıların (Rus olmayanların) dini inançları okulların herhangi 

bir direk saldırılarına (tesirlerine) maruz kalmamalıdır – okullar hiçbir dini akımın görüşlerini 

içermemelidir” (Bendrikov, 1960: 63) denmektedir. Daha sonra Rus yönetimi yerli 

geleneksel, milli eğitim kurumlarının etkisini azaltarak zayıf düşürmek için birçok mektep-

medrese ve camilerin vakıf mallarına el koymuştur. Sonuç olarak da birçok eğitim kurumları 

 
6 Yerli halkın konuştuğu diller. 
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kapanmaya başlamıştır, molla ve müderrislerin sayısı azalmıştır ve doğal olarak da eğitimin 

kalitesi düşmüştür. (Mustafaev, 2012: 164) 

 Bölge halkını asimile etme sürecini hızlandırma amacına uygun olarak açılan tuzem 

okulları yerel dillere ve inanç sistemine pek önem vermediğinden ötürü yaygınlık 

kazanamamıştır. (Koylubayev, 2010: 265-269) Daha sonra gerçekleşen devrimin neticesinde 

Çarlık Yönetimi'ne ait birçok şey teker-teker yok edilmiştir ya da değiştirilmiştir. 

 Bu bağlamda Devrim'den sonraki yeni dönemde 1917 senesinde okuma yazma oranı 

ancak %3,1 olan halkın okuma yazma durumunu geliştirme amacıyla yerli parti örgütlerinin 

önderliğinde Likbez7  diye anılan, o dönemlerde büyüklere yönelik okuma-yazmayı öğreten 

okullar açılmıştır. Bu şekilde 1921’de Kırgızistan’da hizmet veren Likbez okullarının sayısı 

binden fazlaydı ve buralarda 50 bin kişi eğitim alıyordu. Onların %70’i Kırgızlardan 

oluşuyordu. (Altımışova, 2013: 84) 

 Bunların yanında, Türkistan’da,  Rus Yönetimi öncelikli olarak Rus yerleşimcilerin 

çocukları için Rus okullarını açmıştır. Burada iki tür okul açılmıştır. Biri, sıradan halk 

çocuklarının ilköğretim seviyesinde eğitim alabileceği şekilde olmuştur ve burada hem Rus 

çocuklar hem Rus olmayan (inorodets) çocuklar da eğitim almıştır. Bir diğeri ise, resmi 

insanların, tüccarların ve diğer varlıklı insanların çocuklarına eğitim veren okullar yapılmıştır. 

İkinci tipteki okullar daha çok yerleşik hayat süren merkezi yerlerde açılmıştır. 

Kırgızistan’daki bu tür Rus okulları kuzeyden güneye doğru yayılmıştır. Nitekim Rus 

yönetimi de Kırgızistan’ın kuzeyinden güneyine doğru giderek bölgeyi yönetimi altına 

almıştır. (Aytmambetov, 1961: 80) 

 

  

 

 

 

 

 

 
7 Likbez (Likvidatsiya bez gramotnosti) - Cehaleti giderme, okuma yazma oranını yükseltme. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 1. Gelenekçi Düşünceyi Temsil Eden Akınlar 

 1.1. Kırgız zamana geleneğinin başlatıcısı Kalıgul Bay Uulu (1785 - 1855) 

Kırgız milli aydınlarının mayası niteliğinde olan ve birçok sıra dışı özellikleri ile 

bilinen Kalıgul, Kırgız halkının zor zamanlar geçirdiği dönemde dünyaya gelmiştir. O 

dönemlerde toplumsal hayatta genel itibarı ile halk Hokand Hanlığı'na tabi olsa da her kabile 

(uruu-uruğ) kendi başına yaşıyordu. Her kabilenin lideri kendi manapları ve biyleri idi. Halk 

geçimini temin etmek amacıyla toplumdaki zengin kesime hizmet ederek hayat geçiriyorlardı. 

Dolaysıyla sürekli onların baskılarına maruz kalıyorlardı. Erkekler elit kesimin hizmetinde 

iken kadınları kün (bir nevi köle) konumunda idiler. Onlara sahiplik eden manaplar ve biyler 

duruma göre isterlerse hediye olarak takdim ederlerdi, isterlerse de müsabakalarda birincilik 

hediyesi olarak da verirlerdi. Anlaşıldığı üzere o dönemlerde yoksul halkın hiçbir kıymeti 

olmamıştır. (Soltonoev, 2003: 156) 

 Kalıgul daha yedi yaşında iken namaza başladığı (Soltonoev, 2003: 156) dini 

yaşantısında ibadetleri yerine getirip, yemede-içmede dikkatli davrandığı (Akmataliev ve 

Musaev, 2000: 144) bilinmektedir. Kalıgul'un tasavvufi yönünün de olduğu, halk içinde ona 

veli diye hitap edildiği bilinmektedir. Gerçekten de onunla ilgili bazı anlatımlar örneğin 

öngörüde bulunurken onun buraya kadar görebildim diğerleri flülaştı anlamındaki sözleri 

(Akmataliev ve Musaev, 2000: 119) manası derin konuşmaları bitince mırıldanarak sağ 

omzuna bakarak böyle miydi diye tasdik istemesi ve belli bir müddet konuşmadan sükût 

etmesi (Soltonoev, 2003: 157; Akmataliev ve Musaev, 2000: 159) onun gizemli bir yanı 

olduğuna işaret etmektedir. Hatta ilk cumhurbaşkanı olan ilim adamı A.Akaev de Kalıgul 

hakkında; “o Toktogul gibi akın, Tolubay gibi eleştirici, Ceerençe çeçen gibi hazır cevap, söz 

ustası ve Notre Dame gibi geleceği görebilen özel biridir” diye nitelendirmiştir. (Akmataliev 

ve Musaev, 2000: 4) Tabi bunların hepsi birer nitelendirmedir. Ayrıca Kalıgul olayları 

gözlemlemede, analiz etmede ve öngörüde bulunmada öne çıkmaktadır. Bu özellikleri 

sayesinde ona bilge adam da denmiştir. 

 Kalıgul'un bir aydın şahsiyet olduğu onun şu özelliklerinden belli olmaktadır: Kendisi 

manap neslinden gelmesine rağmen ve dönemin Han’ı ve siyaset adamı olan Ormon Han'ın 

yakın akrabası olmasına rağmen makam ve mevkiden uzak durmuştur. O tüm önde gelenlere 

karşı adil davranarak gerektiğinde eleştirilerini de esirgememiştir. Halkın kanaat önderi 
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olmuştur, saygınlığı vardı fakat yine de sade hayat sürmüştür, kendi işini kendi halletmiştir. O 

diğerleri gibi hizmetçi tutmamıştır, köleliğe karşı olmuştur. Hiçbir zaman başkasının malına 

göz dikmemiştir ve kul hakkına çok titiz yaklaşmıştır. (Akmataliev ve Musaev, 2000: 158) 

 Kalıgul'un diplomaside de kolay biri olmadığı, bilgeliği sayesinde Hokand Hanı 

Kuşbegi'nin, Kırgız ve Kazaklar’ın bazı yöneticilerini huzura çağırarak cezaya çarptıracağı 

sırada Kalıgul'un duruma müdahale edişi ve Kırgız yöneticisi Ormon Han'ı içinde bulunduğu 

durumdan kurtarması, onun üst düzey ilişkilerde de söz sahibi olduğuna işaret etmektedir. 

(Gnş bilgi için bkz: Akmataliev ve Musaev, 2000: 112-115) 

 Kalıgul'un herhangi okul ya da medreseden eğitim aldığına ve okuma yazma 

öğrendiğine dair bir belge ya da kayıt yoktur. Zaten onun yaşadığı dönemde Kırgız 

bölgelerinde eğitim veren kurumlar yok denecek kadar azdı. Ancak onun söz ve şiirlerini, 

yaşam biçimini ele aldığımızda İslam'ın temel bilgileri ile az çok tanış olduğu izlenimi oluşur. 

(Akmataliev ve Musaev, 2000: 159) Bunun yanında Kalıgul'un bulunduğu konum itibariyle 

ve Hokand Hanlığı'na, komşu halklara olan gezileri sayesinde doğu edebiyatından, 

medeniyetinden, halkların tarihinden bazı bilgilere sahip olduğunu görürüz. Aynı şekilde 

Ahmet Yesevi'nin ve sufî Allayar'ın da eserlerinden, felsefî ve tasavvufî görüşlerinden az çok 

haberdar olduğu bilinir. (MTcEB, 2004: 103) Onun Hokand Hanlığı'na ve Kazak halkına 

yaptığı gezileri ve kendisi de civar bölge halkları tarafından tanınmaktadır.  

 Kalıgul'un yaşadığı dönemde Kırgızistan'ın tarihi topraklarında henüz birbirine 

yakından temas etmeyen iki ayrı dünya yakınlaşma içerisindeydi. Onların biri Avrupai 

medeniyet dünyası, diğeri ise Orta Asya medeniyeti dünyası idi. İlki Rusya versiyonuyla, 

ikincisi de İslam dininin ve kültürünün belirleyici etkisi altında şekillenmiştir. Bu iki 

uygarlığın prensipleri, normları, düşünce tarzları ve hayat biçimleri yakın temasa geçmesi 

karşılıklı muhalefete ve düşmanlığa neden oldu. Sonuç olarak Avrupai medeniyet akımı, 

ataerkil klanın, erken feodal toplumun, ortak mülkiyetin imhasına katkıda bulundu ve burjuva 

kapitalist, özel mülkiyet eğilimini pekiştirdi. Bu gelişmenin neticesinde sadece toplum değil, 

aynı zamanda birey de acımasız olmaktaydı. Sosyal farklılaşmanın ortaya çıkış süreciyle daha 

önce pek rastlanmayan açgözlülük, kıskançlık, çıkar ilişkisi, hırs, paragözlülük, zenginlik, 

iktidar vs. gibi olumsuz gelişmeler ortaya çıkmıştır. Elbette daha önce de bu insani özellikler 

ataerkil-feodal bir toplumda da kendini göstermişti. Ancak bu durum kabileci, kolektivist 

bilinç ve uygulama biçimleriyle bastırılıyordu. (URL42, 24.10.2019)  
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 Kalıgul hakkında onun ataerki-feodal toplumun elit kesimin temsilcileri olan 

zenginlerin, Manapların savunucusu olmuştur diyenler olmuşsa da, Kalıgul'un sözlerinden 

aslında onun fakir ve yoksulları kollayan merhametli, iyi uruu yöneticilerini kolladığını 

(Tokoeva, 2009: 243) kabileler arasındaki savaşlar dâhil savaşın her türlüsüne ve tüm 

baskılara karşı olması, ona sebep olanları eleştirdiği (Tokoeva, 2009: 243) kolayca 

anlaşılmaktadır. 

 Kalıgul'un şiir ve sözlerine genel olarak baktığımızda özet olarak Onun bilgelik, aydın 

kişiliği öne çıkmıştır, her zaman hakikati dile getiren ve o uğurda mücadele eden biri 

olmuştur. Halkın namusunu, birlik ve beraberliğini hep önemsemiştir. Onun düşüncesinde 

insan namuslu, edepli olmalı, rezil olmaktan kaçınmalıdır. Söz ustası olan akın gelecek için 

isabetli öngörülerde bulunmuştur. Kadın haklarına ve eşitliğine saygı duymuştur. Bu manada 

evlilik konusunda kadınların tercih hakkının olmasını savunmuştur. Zengin kimseleri cömert 

olmaya davet etmiştir, hayvanlara olan sevgisinden dolayı hayvan sever özelliği de öne 

çıkmıştır diyebiliriz. Anne ve babaya saygı gösterilmesi gerektiğini söylemiştir. (Akmataliev 

ve Musaev, 2000: 144-145) 

Uy bul boloor    İnek para eder 

Kul biy boloor    Köle biy (baş) olur 

Ayak adam baş boloor  Alt kademedekiler baş (üst) olur 

Baş adamdar pas boloor  Üsttekiler alçaklaşır 

 Bilge Kalıgul yaşadığı dönemde Kırgız toplumunun içinde bulunduğu durumu ve 

kendi konumunu göz önünde bulundurarak baktığımız zaman onun barış, toplumsal iç huzur, 

komşu toplumlarla birlik olma vs. düşüncelerinin öne çıktığını görürüz. Ayrıca Rus istilası 

hakkında da birçok görüş bildirmiştir. Fakat onun Ruslar hakkında, yeni gelişmeler ve mevcut 

düzen hakkında öne çıkan görüşleri ona gerici, konservant gibi yakıştırmaların yapılmasına 

sebep olmuştur. 

 1.1.1. İktidara hakikati söylemek ya da Kalıgul'un tavsiyeleri 

 Kalıgul'un toplumsal hayata dair haksızlık, adaletsizlik, acımasızlık, zulüm gibi birçok 

mesele hakkında düşünerek kendi imkânı dâhilinde çözüm yolları bulmaya çalıştığı görülür. 

Bu minvalde Kalıgul, döneminin üst yöneticisi niteliğindeki Ormon Han'a eleştiri ve 

tavsiyelerini fırsat buldukça bildirmeye çalışmıştır: 

Köp kıynaba kulundu,   Çok zorlama köleni (halkını)  
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Ugup cürgün munumdu.   Dediğime kulak ver 

Kezek kelip kalbasın,    Sıra sana gelir de 

Kegin kokus albasın. (Canıbekov, 2004: 13) Sakın kinini senden almasın. 

 Bir zamanlar Kalıgul Ormon Han'ın "Çon Keneş" dediği üst kurulda yer almış hatta 

zaman zaman ona başkanlık da yapmıştır. (Ömürbekov, 2003: 49) Kendisi Han'a danışmanlık 

yapmıştır. Ortaya çıkan zorlu meseleler mutlaka Kalıgul'a danışılıyordu. Kendisi Ormon han 

seçildiğinde ona evrensel nitelikte olan nasihatlerde bulunmuştur. (Ömürbekov, 2003: 53) 

Kendi tebaası hakkında nasıl tutum içinde olması gerektiğine dair şöyle demiştir: 

Ormon hanım, ugup koy,   Ormon han bana kulak ver, 

Adilettüü handan bol.    Adaletli han ol. 

Aramdık kılgan adamdı   Yanlış yapan birini, 

Ayabastan aytıp koy.    Çekinmeden uyarasın. 

 (Akmataliev ve Musaev, 2000: 16-17) Adaletli Han ol!  

 Aydın kimliğinin iktidara hakikati söylemek ve yanlışını eleştirebilmek gibi özelliği 

Kalıgul'da aynen görmekteyiz. O şiirlerinde dönemin yöneticilerinin yanlışlarından dolayı 

halkın içinde bulunduğu durumu, çektiği sıkıntıları, uğramış olduğu haksızlıkları dile 

getirmiştir. Onun bu tavrı aynı zamanda Ormon Han için de bir uyarı, bir eleştiri mahiyetinde 

olmuştur. Nitekim Ormon Han'ın kendi kabilesine bile uyguladığı adaletsizliği, baskıyı 

protesto etmek için Kalıgul yakın akrabalarını da alarak Bugu kabilesine göç etmiştir. 

(Duman, 2015: 6-7) 

 1.1.2. Ruslar hakkındaki düşünceleri 

 Neredeyse iki asır önce okuma yazma bilmemesine karşın Kırgızların ve diğer 

milletlerin sanat dünyasına hakim olan, bilgeliği ve öngörüsü ile öne çıkan (Corupbekov, 

2017: 92) Kalıgul, işitsel ve görsel zekası sayesinde bir kere duyduğu ya da gördüğü olayı 

tüm detayına kadar aklında tutabiliyordu. Bu yüzden olsa gerek onun okuma-yazması 

olmadığı halde birçok sanat eserlerinin yanında gelişmelerden ve olaylardan da haberi vardı. 

(Canıbekov, 2004: 11) Kalıgul'un gelecekle ilgili yüksek isabetli tahminlerinden ötürü halk 

ona gönül gözü açık, evliya demiştir. Kanaatimizce onun bu özelliği daha çok dönemin siyasi 

gelişmelerinden haberdar olup, yakından takip etmesinden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle 

Türkistan bölgesinde gerçekleşmekte olan yeni gelişmeleri analiz ederek Ormon Han'ı 

Ruslara karşı çok önceden uyarmıştır. Eğer tüm uruular (boylar) birlik olup, adil yönetim 
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uygulamazlarsa ve kendilerini dış düşmanlara karşı korumazlarsa sonunda Rusların işgaline 

uğrayacaklarını haber vermiştir. 

 Orus alat cerindi,  Ruslar topraklarına el koyar, 

Sındırat senin belindi  Ve senin belini kırar (Duman, 2015: 7) 

 Kalıgul Rusların bu bölgelere gelmesini istememiştir. O Kırgızların ve bölge halkının 

kendi başına birlik-beraberlik ve barış içerisinde yaşamasını istemiştir. Ancak o dönemlerde 

Bugu kabilesinin diğer kabilelerden korunmak amaçlı Ruslarla ittifak yaparak onların 

hâkimiyeti altına girmenin en iyi çözüm olacağını ileri sürdüklerinde (Duman, 2015: 8) 

Kalıgul böyle bir ilişkiye sıcak bakmamıştır. Çünkü Rusların bir verirken karşılığında on 

alabileceğini hissetmiştir. Ruslar gelirse, sadece mal ve arazileri ele geçirmekle 

yetinmeyeceklerini, aynı zamanda toplumun bilincine de etki edeceğini, geleneklere müdahale 

edeceklerini belirterek Kırgız toplumunun örf-adetlerinin, hayat biçiminin değişime 

uğrayacağından endişe etmiştir. (MTcEB, 2004: 103) 

 Kazaklar Kırgızlardan daha önce Çarlık Rus yönetimine girdiği için Kalıgul oralardaki 

tüm gelişmeleri gözlemleyerek ileride Kırgız topraklarına da geleceklerini haber vermiştir. 

Ruslar bölgeye gelerek arazi ve sularına sahip olacak, neticede halk eziyet çekecek diye 

endişe etmiştir: (Akmataliev ve Musaev, 2000: 25) 

Önü sarı, közü kök, Orus çıgat.   Sarışın, gözleri gök, Rus gelecek, 

Min tütüngö bir kişi, boluş çıgat.   Bin aileye tek kişi, boluş olur. (Muras, 

1990: 28) 

Orus degen el keleer,    Rus denilen halk gelir, 

Arkanga ölçöp cer bereer.   Halatla ölçüp, yer taksim eder. 

Kalk kısılaar,     Halk sıkılır (daralır),  

Zamanın buzulaar..    Zaman bozulur.. (Akmataliev ve Musaev, 2000: 

67) 

 Ruslar gelip bölgeye yerleştikten sonra birçok şey değişikliğe uğramıştır. Rusya'dan 

gelen çiftçilere verimli araziler tahsis edilmiştir. Su ve arazileri gasp edilen yerli halk kıyıya 

köşeye çekilmek zorunda kalmıştır. Böyle gelişmelerin sonunda meşhur Ürkün olayı patlak 

vermiştir. Böyle bir zamanın yaşanacağını, yerli halkın zor günler geçireceğini çok öncelerden 

Kalıgul görebilmiştir. O zorlu günleri şöyle haber vermektedir: 

 
 Boluş – Çarlığın idari birimlerinden birisi olan volost’un yöneticisi. 
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Karmap turgan ulugun orus bolot,  Yöneticin Rus olur, 

Koy orduna bakkanı donuz bolot.  Beslediği domuz olur. 

Min tütüngö bir kişi boluş bolot,  Bin aileye tek kişi boluş olur, 

Cerdin, suunun eesi orus bolot.  Yer ve suların sahibi Rus olur. 

Toogo sürüp çıgarıp talaandı alat.  Dağa gönderir elindeki arazini alır vs. 

(Akmataliev ve Musaev, 2000: 72-73) 

 Kalıgul edindiği bilgiler sayesinde Rusların sosyal, kültürel, dini vs. hayatına dair 

birçok bilgi aktarmıştır. O, eğer Ruslar bu bölgelere gelirse Kırgız toplumunda da aynı 

manzaranın ortaya çıkacağını söyler. Eski köye yeni adetlerin geleceğini, olumlu ya da 

olumsuz birçok yeni gelişmelerin gerçekleşeceğini haber verir. Tabi bu gelişmelerin arasında 

telgraf, tahta evler, kâğıt ve demir para gibi pazar ekonomisine dair yeni şeyler, meyve 

bahçeleri gibi Kırgız toplumuna yabancı olan birçok yenilikler vardı. Bu yeniliklerin bazıları 

halkın toplumsal hayatına kolaylık sağladığı gibi bazıları da toplumun zararına olmuştur: 

Altı aylık coldon bir kündö kabar alat,  Altı aylık yoldan bir günde haber alır, 

Ar boluşka bir cigit çabar alat.   Her yönetime bir eri haberci yapar.  

Ak kagazdan cürgüzgön akçası bolot,  Kâğıttan yapılan parası olur, 

...Kölgö salgan koş kayık kemesi bolot,  Su üstünde çifte kayık gemisi olur,   

On saldatka bir başçı törösü bolot.   On askere bir kişi başçı olur. (Akmataliev 

ve Musaev, 2000: 74)   

 1.1.3. Zaman ve ahir zaman düşünceleri 

 Ahir zaman düşüncesi Kalıgul'un düşüncelerinin merkezinde yer alır. Ortaya çıkan 

yeni gelişmelerin büyük çoğunluğuna endişe içerisinde bakmıştır. O eskiden devam ede gelen 

sosyal düzeni korumaya davet etmiştir. Kalıgul gibi didaktik özelliği öne çıkan diğer akınların 

söyledikleri bir nevi ahlak manifestosu niteliğini taşımıştır ve nesilden nesle aktarılarak 

benimsenmiştir. Söylemleri bir yerde atasözü ve deyimlere dönüşmüştür. Kendileri diğer 

akınlar için bir okul haline gelmiştir. (Akmataliev ve Musaev, 2000: 3,5) Gelecekte ortaya 

çıkacak olan şeyler hakkında düşüncelerini ifade ederken ulusal bilinci uyandırmaya 

çalışmıştır ve o duruma karşı hazırlıklı olmaya davet etmiştir.  

 Kalıgul'un söz ve şiirlerinde ahir zaman düşüncesi ağır basıyor olsa da, sanat, nasihat, 

insan davranışlarına dair eleştiriler ve gençleri edebe davet edici mahiyette ifadeleri çokça yer 

almıştır. Bununla beraber feodal yapının işleyişini övmekten de geri durmamıştır, zira bu 
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yapının değişime uğraması bilge insanın gözünde ahir zamanın yani kıyametin alameti olarak 

kabul edilirdi. (Muras, 1990: 21) Kalıgul Konfuçyus gibi etik devlet-toplum ve ahlaklı insan 

teorisini savunmuştur. Kalıgul da onun gibi eski ile yeniyi kıyaslamaya çalışır. Bu yöntemle 

toplumun nazik meselelerinde uyarı ve nasihatlerde bulunmuştur. Kalıgul çözümü İslam'da 

arar, yani insanlar İslami emir ve yasakları kesin ve tutarlı bir şekilde uygulamadığı zaman 

sadece günahkâr olup, kötü ölümle karşılaşmıyor, aynı zamanda günahkâr eylemleriyle 

evrenin sonunu hazırlar diye düşünmüştür. (URL43, 24.10.2019)  

Tamsil kılıp cazamın,  Temsil şeklinde yazarım, 

Tarihka adam tolgonun. Tarihte insanların sayısı artmıştır. 

Azizder aytıp ketiptir,  Azizler söylemişler, 

Akır zaman bolcolun.  Ahir zaman hakkında. (Iyman DMÖF, 2017: 125) 

 Onun hakikat anlayışı önceki nesillerin çabaları ile birikmiş olan olumlu toplumsal 

ahlakın deneyimine dayanmaktadır. Bu şekilde o sürekli insanı merkeze alarak düşünmüştür. 

O kendisine ve çevredekilere - insana ne oluyor?- diye sormuştur. İnsanın bir değişim 

içerisinde olduğunu, hatta hızlı bir şekilde kötüye doğru gittiğini düşünmüştür. Kıyametin 

başlangıcını ve evrenin çöküşünü bireyin bilinç ve davranış eğilimlerinde görmüştür. 

Dolaysıyla bu durumun nedenini ve çözüm yollarını bulmaya çalışmıştır. İnsanın ahlaki ve 

etik açıdan çöküşü onun nezdinde dünyanın sonu anlamına geliyordu. Kalıgul eskiden gelen 

ilke ve normlara dayanarak, çözümü oralarda aramıştır. (URL44, 24.10.2019) 

Akır zaman kişisi,  Ahir zaman insanı, 

Kiçine bolor müçösü.  Küçük olur. 

Adebi cok süylögön,  Konuşma edebinden uzak, 

Kaşka bolot.   Akma olur. 

...Akır zaman adamı,  Ahir zaman insanı, 

Alım bolot.   Rüşvetçi olur. 

Ayattın sözün bek tutpay, Ayetin dediklerine riayet etmez, 

Zalim bolot.   Zalim olur.  (Iyman DMÖF, 2017: 126) 

 Her ne kadar Kalıgul zamanın, düzenin değişmesini istemese de, gün geçtikçe yeni 

gelişmelerin, yeni adetlerin ve yeni anlayışların vazgeçilmez olduğu bir zamanın hızlıca 

yaklaşmakta olduğunun farkındaydı. O gün için Kırgız toplumuna tamamen yabancı olan 

değişiklikleri, gelişmeleri analiz ederek isabetli öngörülerde bulunmuştur. O zaman belki halk 
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için bu bir masaldan, hayalden ve şaşkınlıktan öteye geçmemiş olabilir ama aradan uzun 

senelerin geçmesiyle tahminleri gerçekleşmiştir.  

Cıldan cılga zamana  Seneler geçtikçe  

Kıyın çıgat oşondo,  İyilerin iyisi çıkar, 

Esep kısap mal algan,  Hesap ile mal alan, 

Tıyın çıgat oşondo.  Para çıkar o zaman. (Iyman DMÖF, 2017: 132) 

 Kalıgul, toplumdaki sistemlere, yönetim şekillerine, bireysel ve ekonomik gelişmelere 

hatta bir asır sonraki komünist düzene bile işarette bulunmuştur. O, sayısız gelişmeler, 

yenilikler kendisi ile beraber bereketsizliği, samimiyetsizliği getireceğini düşünmüştür ve bu 

düşüncesinde pek de yanılmamış olduğunu zaman bizlere göstermiştir. 

Kıykırganı bel aşpay,  Bağırınca sesi kıra duyulmayan, 

Ün kıskargan bir zaman. Ses kısalan dönem. 

Kılsa cumuş bütpögön, Yapılan işler zamanında bitmeyen, 

Kün kıskargan bir zaman. Gün kısalan dönem. 

Koco-moldo cogolup,  Hoca-molla kaybolan, 

Din kıskargan bir zaman. Din kaybolan dönem. 

Orozo-namaz okulbay, Oruç-namaz kılınmaz, 

Din kıskargan bir zaman. Din zayıflayan dönem. (Iyman DMÖF, 2017: 133) 

 Kalıgul, halkın çektiği sıkıntı ve zahmetlerin sorumlusu olan, adaletten uzak, baskıcı 

yöneticilerini eleştirerek şöyle demiştir: (Duman, 2015: 7) 

Uluğu adil bolboso,  Yöneticisi adil olmazsa, 

Ubara bolot el karıp.  Halkın hali perişan olur. (Iyman DMÖF, 2017: 128) 

  

Bu şekilde Ormon Han'ın örneğinde diğer yöneticiler için de halka karşı adaletli ve şefkatli 

olması gerektiğini tavsiye etmiştir. Öyle olmadığı takdirde şartların değişebileceğini ve 

yaptıkları için büyük bir cezayla karşılaşabileceğini söylemiştir. 

 Kalıgul, imanı, ahlakı ve dürüstlüğü insanın sahip olduğu değerleri olarak görmüş ve 

bu değerlerin aile tarafından çocuğa kazandırıldığını söylemiştir:  

Bala atadan akıl, taalim alat   Çocuk babadan akıl, terbiye görür 
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Ata döölötü menen örgöösünö tuu sayılıp, Babasının zenginliği otağına bayrak diktirir,  

Kermesine külük baylanat.   Kapısına koşu atı bağlanır. 

Zamanga caraşa topko aralaşıp,  Zamanın talebine uygun şekilde halka karışır, 

El başına şaylanat.    Yöneticiliğe getirilir. 

Atanın kebi - Allanın kebi deyt.  Babanın dedikleri-Allah'ın dedikleri gibidir. 

(Akmataliev ve Musaev, 2000: 7-8) 

Yani Kalıgul burada aile kurumunun önemine, özellikle babanın konumuna vurgu yapmıştır. 

Bir toplumun sağlıklı toplum olabilmesi için sağlıklı aileye ihtiyacı vardır. Aile içi terbiyeye, 

babanın çocuğuna verebileceği en faydalı şey güzel terbiye olduğunu Peygamberimiz (s.a.v) 

de vurgulamıştır.  

 Mevlana'nın meşhur yedi öğüdünde (Gnş bkz: Yaran, 2007: 21-48) olduğu gibi 

evrensel nitelikte ahlaki erdemler hakkında: 

Cakşı bolson cerdey bol,  İyilikte toprak gibi ol,  

Baarın çıdap kötörgön.  Herşeye tahammül eden. 

Taza bolson suuday bol,  Temizlikte su gibi ol,  

Camandı cuup ketirgen.  Pislikleri  gideren. (Iyman DMÖF, 2017: 141) demiştir. 

 Kalıgul ile Ormon Han'ın arasındaki bir konuşmada bilge akının kıyamet ile ilgili 

görüşleri net olarak ortaya çıkmıştır. (Akmataliev ve Musaev, 2000: 117) O kıyametin 

alametlerini Ruslarla direk bağlantılı olarak görmüştür. Onun düşüncesinde bölgeyi ele 

geçiren Ruslar bir çok alanda negatif değişikliklere neden olur ve bunun sonucunda kıyametin 

gerçekleşmesi hızlanır. O bu gelişmenin alametlerini şu şekilde sıralamıştır. 

Çaçı sarı, közü kök,   Saçları sarı, gözü gök, 

 Unkul tumşuk orus kelet,  Yüz çehresi farklı olan Rus gelir.  

Uzun çöptü orup kelet,  Uzun otları biçerek gelir, 

Kıska çöptü korup kelet.  Kısa otları korur. 

Cel menen tegirmen cürgüzöt, Rüzgârla çalışan değirmen yapar. (Akmataliev ve 

Musaev, 2000: 117-119) 

 1.2. Kırgız Zamana Geleneğinin Geliştiricisi Arstanbek Buylaş Uulu (1824 - 1878)  

 Arstanbek akın, Kırgız tarihinde ismi öne çıkan Cantay Biyin döneminde yaşamıştır. 

Arstanbek eleştirisel bakış açısı ve öngörü sahibi olarak bilinirken, (Cusupov, 1995: 45) 
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âşıklık, komuzcu8 gibi sanat özellikleri de ileri düzeyde olmuştur. Çok fazla ‘Komuz küü’9 

bestelemiştir. Genel kanıya göre onun bestesine ait 500 civarı nağme, ezgi (komuz küü) 

vardır. Ayrıca aydının "Tar zaman" eseri hızla 'Ala Dağ'ın her tarafına yayılmıştır. Fakat 

Sovyet Dönemine ait olumsuz bakış açısı Arstanbek'in hayatı ve eserlerini etkisi altına 

almıştı. Bu yüzden ona ait nağmalerin, ezgilerin çoğu göz ardı edilmiştir. Hatta diğer 

gelenekçi akınlar gibi Arstanbek'in ismini anmak tehlike arz etmiştir. (Cusupov, 1995: 416) 

 Arstanbek koloni devrinin en önemli akınıdır. O, dönemine ait olayları, gelişmeleri 

gerçekçi bir şekilde yumuşatmadan, değiştirmeden anlatmıştır. Söylemiş olduğu şiirleri belli 

bir tema ile sınırlı kalmamıştır. Fazlaca eser bırakmasına rağmen, eserleri tümüyle bize kadar 

ulaşmamıştır. Komuzda da çok iyi olan akın yeri geldiğinde hasta olanlara şifa niyetinde 

komuz çalmıştır ve geçimini sanatı ile temin etmiştir. Kırgız ve Kazak bölgelerine seyahatler 

yapmıştır. Devrine ait olayları net anlatan akın halkın üzüntü ve kederini, istek ve taleplerini 

görebilmiştir, onları dile getirmiştir. Her ne kadar babası zengin olsa da fakir bir hayat 

yaşamıştır. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 133-135) 

 Arstanbek'in hayatı Kalıgul'da olduğu gibi kabile-uruu savaş ve çatışmaların 

alevlendiği döneme denk gelmiştir. (Cusupov, 1995: 417) O Kalıgul'a ait tüm söz ve şiirlerini 

ezbere bildiği için yeri geldiğinde onun şiirlerinden esinlenerek, onu genişleterek söylüyordu. 

Dolaysıyla ikisinin şiirlerinde ortak noktalar, benzerlikler çok görülür. Bir anlamda Kalıgul'un 

öğrencisi sayılan Arstanbek’in söylem açısından da ona benzediğini araştırmacılar ve 

edebiyatçılar eserlerinde belirtmişlerdir. (Akmataliev, 2010: 145) Her ne kadar Arstanbek 

Kalıgul'u görmemiş olsa da bazen onların şiirlerini ayırt etmek kolay olmamaktadır. 

(Akmataliev, 2010: 286) Arstanbek de Kalıgul gibi Ruslar ve gelecek dönem hakkında bir çok 

yorum ve öngörüde bulunmuştur. O da selefi gibi Kırgız toplumunda gelecekte görülebilecek 

değişiklikler hakkında, geleneğin zayıflamasından, anlayış biçiminin değişime 

uğrayacağından bahsetmiştir. Bu yüzden ona da halk veli kul demeye başlamıştır. Bu özelliği 

ona yakıştıran bazı araştırmacılar akının meşhur Ceni Cok akın hakkındaki tahminleri ve 

Kazak aşığı ile olan atışmasını işaret etmektedir. (Begalieva, 1998: 25) 

 Bazı araştırmacılar, Arstanbek atalarının ataerkil yaşam biçimini övmüştür. Onun için 

fakir ile zengin arasında bir fark yoktu. Tar zaman eserinin ana fikri kıyamet ve dünyanın 

sonu idi. O şiirleriyle ezilen kitlelere alçakgönüllülükle ve sabırla bulundukları konumlarına 

 
8 Komuz – Kırgız müzik aleti. Komuzcu – komuzu ustaca çalabilen. 
9 Küü – nağme, ezgi. 



95 
 

razı olmalarını, zira bu durumun onların kaderi olduğu düşüncesini vermeye çalışmıştır 

(İstoriya Kırgızov i Kırgızstana, 1995: 132) demişlerdir. Aynı şekilde Samaganov, Arstanbek 

ve Kalıgul hakkında Rus halkına karşı düşman olma düşüncesinin "temelini" oluşturanlardır 

diye bahsetmiştir. (Akmataliev, 2010: 130) 

 54 yaşında vefat eden Arstanbek Kırgız halkının yaşamış olduğu birçok acı olaylara 

tanıklık etmiştir. Hokand Hanlığı'nın Kırgızlara yaptıklarını görmüştür, Bugu ve Sargabış gibi 

iki büyük ve önemli kabilelerin birkaç yıl süren çatışmalarının canlı şahidi olmuştur. Kazak 

hanı Kenesarı'nın baskını da Arstanbek'in dönemine denk gelmiştir. Çarlık işgalinin ilk 

zamanlarına da erişmiştir. Kalıgul akının başlatmış olduğu Kırgız zamana geleneğinin devam 

ettiricisi, geliştiricisi olan Arstanbek kendi döneminin karakteristik yapısını merkez alarak 

"Tar zaman" şiirini söylemiştir. Akır zaman ile Tar zaman karakteristik özelliği açısından 

benzerlik arz etmektedir. O bu eserinde aynı Kalıgul gibi Rusların bölgeyi işgal edeceklerini, 

dolaysıyla halk birleşmeli, hatta komşu halklarla bir araya gelmeli ve Ruslara karşı koymalı 

demiştir. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 137-138) 

 1.2.1. Ruslarla ilgili düşünceleri 

 Kuzeyli Kırgızların Çarlık Rusya'nın yönetimine girmesiyle, akın,  yeni gelişmelere 

tanıklık eden tarihi ve sosyo-siyasi şiirleri söylemeye ağırlık vermiştir. O dönemin 

özelliklerini anlatan şiirleri onun "Tar zaman" eserinde toplanmıştır. Şiirlerinde Rusların bu 

bölgelere gelmesini istemediğini ve yöneticilere sürekli uyarıda bulunmakla bu konuda 

Boronbay manapla ayrı düştüğünü vurgulamıştır. Arstanbek siyasi anlam ifade eden şiir yazan 

ilk akın denilebilir. (Begalieva, 1998: 38) 

Orus kelet degende,    Ruslar geliyor dendiği zaman, 

Zarlap ıylap baştadım.   Ağlamaya başladım. 

Kündür-tündür kakşadım,   Gece-gündüz itiraz ettim (ama), 

Curt başına cakpadım.   Cumhurun başına yaranamadım. 

 Arstanbek Rusların bölgeyi ele geçireceğine kesin gözle bakıyordu. (Begalieva, 1998: 

64) Çünkü Ruslar civardaki otoriter güçlerden çok farklı ve donanımlıydı. Onun bu görüşleri 

şu satırlarından anlaşılmaktadır: 

Alda kuday kapıray,    ‘Alda kuday kapıray’ (Aman Allahım şeklinde 

deyim), 

Almatıdan attanıp,    Almata'dan yola çıkmış, 
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Orus kele catır ay.    Ruslar geliyormuş. 

 Arstanbek akının korktuğu başına gelmiş, Ruslar bölgeyi ele geçirmiştir. Ele 

geçirdikten sonra halkı ve arazileri kayıt altına alarak sert bir şekilde hükmetmeye başlamıştır. 

Bu duruma itiraz edenleri hapse atmıştır, halkını korumaya çalışan önderleri, bahadırları yok 

ederek halka korku salmıştır. Artık halk eskisi gibi mal ve arazi sahibi değildi. 

Bağımsızlıklarını tamamen kaybetmişlerdi. Bu manzarayı akın realist bir bakış açısıyla 

anlatır. Rus yönetiminin istilacı, baskıcı yönlerini özellikle vurgulamıştır: (Begalieva, 1998: 

64,65) 

Kapkanday çaptı belindi,   Kapan gibi belini kırdı, 

Kaptap aldı cerindi.    İstilacılar yerine girdi. 

 Çarlık Rusya'nın Kırgız bölgelerini ele geçirmesi Arstanbek'in ileriki yaşlarına denk 

gelmiştir. Yönetimi eline alan Çarlık idaresinin bölge halkına ait ne varsa hepsine el 

koyduğunu belirtmiştir. Hatta önde gelenlerinin bir kısmını idama mahkûm ederken bir 

kısmını da sürgüne yollamıştı. Bu duruma şahit olan akın şöyle tasvirde bulunmuştur: 

Çençi keldi, cerdi aldı,   Çençi (yer ölçen) geldi araziye el koydu, 

Böödön tuugan kerdi aldı.   Böö doğuran yılkıyı aldı. 

Men-mensigen erdi aldı,   Halkını koruyan bahadırlara kıydı, (Bogdanova, 

Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 125) 

 Akının Ruslar hakkındaki düşünceleri büyük ihtimalle Kalıgulun düşüncelerinin 

etkisinde kalmış olabilir, bu yüzden ilk başlarda onlarla ilgili görüşleri genel itibariyle negatif 

mana içermiştir. Belki de yaptığı seyahatlerin neticesinde gördükleri ve duydukları ona bu 

bilgileri edindirmiştir. Arstanbek akın da Ruslar bu bölgelere gelirse olabilecekleri önden 

haber vermektedir. Dolaysıyla bunun önünü almak için gerekirse komşu halklarla birleşmek 

gerektiğini ifade etmiştir. 

Kara col kılaar kölündü,   Gölünü kara yola dönüştürür, 

korup alar cerindi.    Arazine sahip olur. 

Kazak, Kırgız birigip,    Kazak, Kırgız bir olup, 

Bata kılıp alsak beym.   Anlaşma yapsak mı. 

Kaşkardagı Bakdöölöt,   Kaşgar'daki Bakdöölöt'ü,    

Ata kılıp alsak beym.    Önder ediniversek mi.  
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 Rusların gelmesiyle yönetimde bazı değişiklikler olsa da yöneticilik yapan insanların 

özelliklerinde bir değişiklik olmadığı için sıradan halk, emekçi kesim eziyetten 

kurtulamamıştır. Bu duruma Tar zamanda uzunca yer vermiştir: 

Uşu zaman tar zaman,   Şu zaman dar zaman, 

Azuuluga bar zaman,    Dişliye fırsat zaman. 

Beçaraga tar zaman.    Biçareye dar zaman. (Bogdanova, Cakişev, 

Samançin ve Rahmatullin, 1943: 139) 

 Âşık, bir tek Çarlık Rusya yönetimi hakkında fikir beyan etmekle sınırlı kalmamıştır, o 

aynı zamanda Hokand yönetiminin döneminde halkın yaşantısına, çekmiş olduğu zorluklara 

dair fikirlerini açıkça ve gerçekçi bir yaklaşımla dile getirmiştir. Aynı şekilde Rusların 

gelmeleriyle de gözle görülür bir olumlu değişikliğin olmadığını, bilakis zorda olan halkın 

durumunun daha da kötüye gittiğini savunmuştur. (Osmonaliev, 2014: 267) Uygulanan 

baskıdan dolayı halkın en ufak itirazda bile bulunamadığını,  adeta bir cansız beden haline 

dönüştüğünü söylemiştir. 

Elik boldu elibiz.    Geyik oldu halkımız. 

Başka çapsa bılk etpes,   Dayak yerse sesi çıkmaz, 

Ölük boldu elibiz.    Ceset oldu halkımız. 

 Arstanbek akının yaşadığı devir Kırgız halkının tarihinde önemli toplumsal 

değişimlerin, dönüm noktalarının devri olarak akılda kalmıştır. Onun şiirlerinde eskiden beri 

ayakta olan ataerkil toplum düzeni değişime uğrayarak, nitelikli düzene geçiş şeklini yani bir 

geçiş sürecinin anlatımını bulabiliriz. (Begalieva, 1998: 10) 

 Arstanbek de tıpkı üstadı Kalıgul gibi toplumun kanaat önderi makamına sahipti. Bir çok 

meselede kendisine başvuruluyordu. Uruğlar arasındaki meselelerde söz sahibi olmuştur. 

Akın şiirlerinde yaşam serüveni içerisinde tanık olduğu halkın toplumsal ve siyasi 

problemlerini ele almıştır (Begalieva, 1998: 26,27) Dolaysıyla şiirlerinde bu devirlere ait 

birçok konu bulabiliriz. 

 1.2.2. Boylar arası çatışmalar, barış, bağımsızlık ve özgürlük hakkındaki 

görüşleri 

 Akının Tar zaman ve diğer eserlerinin düşünce merkezinde; halkın ulusal 

bağımsızlığa, özgürlüğe kavuşma arzusu yatmaktadır. O zamanda Kırgız halkı etraftan gelen 

saldırı ve baskınlardan kurtularak özgürce yaşamayı hayal etmekteydi. Akın bu konuda her ne 
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kadar gelecekten ümitli ise de bu arzunun gerçekleşeceğine pek inanamamıştır. (Bogdanova, 

Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 141) Arstanbek'in genç zamanlarında Hokand 

Hanlığı'nı ve halkının yaşam tarzını yakından inceleme fırsatı olmuştu. O, aynı zamanda 

kendi halkının da çekmiş olduğu tüm zorlukları görebilmiştir. Hatta kendisi de iyi bir hayat 

geçirmiş sayılmaz. İşte bu gibi etkenler akının dünya görüşünü şekillendirmiştir. Özellikle 

halkın Hokand Hanlığı'nın çeşitli vergilere tabi tutulması ve Kırgız boylarının bitmek 

bilmeyen çatışmaları etki etmiştir. Neticede yoksul halk eziyet çekmiştir, onların kanı 

dökülmüştür. Tüm bu olaylar akını derinden üzmüştür. (Begalieva, 1998: 33) 

Tegeregi kırgızdın,    Kırgızın çevresini, 

Temirden tartkan tor boldu.   Demir ağlar sarmıştır. 

Kokonduk aldı cerindi,   Hokand'lı el koydu yerine, 

kokuylattı elindi.    Halkını perişan etti. (Begalieva, 1998: 35) 

 Akın her zaman barıştan yana, savaşın her türlüsüne karşı olmuştur, zira o dönemde 

Kırgız halkı durmaksızın iç çatışma yaşıyor ve kaybedenin yine Kırgız halkı olduğunu 

biliyordu. Ormon Han'ın ölümüyle sonuçlanan boylar arası çatışmanın durdurulmasını isteyen 

akın, savaşın kimseye faydası olmayacağına vurgu yaparak bu işten vazgeçilmesini istemiştir. 

Kan davası için Sarıbagış boyunun Bugu boyunu yok etmekle tehdit ederek harekete 

geçtiklerinde onları vazgeçirmek için çaba sarf etmiştir. (Begalieva, 1998: 35,36) Zira bu 

durumun kazananı olmayacağını, herkesin zararlı çıkacağını söylemiştir. (Osmonaliev, 2014: 

267) Sarbagış boyunun yöneticisi Ormon Han'ın ölümünden dolayı Sarbagış halkı Bugu 

boyuna saldırmaya hazırlanmaktaydılar. Bu duruma müdahale etmek isteyen akın:  

Cıgaç bolso tabılar,    (Mesele) Tahta ise bulunur,    

Kiyiz bolso cabılar.    Keçe olsa serilir. 

Oy, sarıbagış tuugandar,   Ey Sarıbagış halkı, 

Bugunu üç bülüntsön,    Bugu halkını darmadağın etsen de, 

Esenguldun Ormonu,    Esengul'un oğlu Ormon, 

Emi kaydan tabılar.    Artık nerden bulunur vs. (Begalieva, 1998: 37) 

demiştir. 

 Buradan anlaşıldığı üzere akın savaşın hiçbir zaman fayda getirmeyeceğini, bir hata 

yapıldıysa onu sağduyu ile çözüme kavuşturulmasını istemiştir. Gerekirse tazminat bile 

ödeyerek yeni bir çatışmanın önünün alınması gerektiğini vurgulamıştır. Zira olay kan davası 

şeklinde cezalandırmanın peşinde giderse sonu gelmez bir çıkmaza girileceğini düşünmüştür. 
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Ayrıca savaşın insanlara olduğu gibi çevreye, doğaya da büyük zararları olacağını ileri 

sürmüştür. 

1.2.3. Didaktik ve birey hakkındaki görüşleri 

 Arstanbek çok yönlü bir akındır. Onun şiirlerinin eğitici, düşündürücü özellikleri öne 

çıkmaktadır. Eserlerinin bir kısmını doğaçlama olarak söylerken, bir kısmını da toplumun 

düşünce dünyasında korunan hikâyelerden esinlenerek söylemiştir. Eserlerinde korkaklığı, 

ahlaksızlığı kınamıştır. Emeği, adaleti öne çıkararak insana saygı duymaya çağırmıştır. 

Doğayı ve hayvanları sevmeyi, karşılıklı anlayış içerisinde dostluğu ve sakin hayatı 

önemsemiştir. (Çotonov ve Nur uulu, 2009: 139) Bununla birlikte Hokand ve Rus 

yönetimlerinie karşı itirazlarına yer vermiştir. Bu yönetimlerin Kırgız halkına baskı ve zulüm 

uyguladığını ileri sürerek milli duygulara hitap eden şiirleri yazmıştır. (Duman, 2015: 10)  

 Şiirlerinde ele aldığı konular açısından onun eserlerini iki gruba ayırabiliriz. İlkinde 

siyasi ve sosyal konular ağırlık kazanırken ikinci kısmında ise didaktik özellik ağırlık 

kazanmaktadır. Onun didaktik özellikteki hacimli "sanat termeleri" şiirlerinde birey ile toplum 

ilişkisini irdelemiştir. (Begalieva, 1998: 42,44) Burada toplumdan kopuk bireysel hayatı 

anlamsız bularak insan toplumsal bir varlık, toplumla iç içe olduğu zaman ancak hayat mana 

kazanır fikrini işlemiştir. Birey her ne kadar kendi başına tüm imkânlara sahip olsa da onu 

toplumun yararına kullanmadığı sürece bir kıymetinin olmadığını söyler. İnsanın ancak 

toplumla beraber olduğu sürece güçlü kalabileceğini, toplumdan ayrı kaldığı zaman her 

zaman kolay hedef olacağını savunur. 

Kayratın toonu buzsa da,   Kudretin dağı parçalasa da, 

Kaşıgın köldü suzsa da,   Kaşığına göl sığmış olsa da, 

Oozundan çıkkan sözünö,   Sarf ettiğin sözünle, 

Zoo kulanıp uçsa da,    Dağları titretsen de, 

El menen sen biyiksin,   Halk sayesinde üstünsün, 

Elden çıksan kiyiksin.   Halktan ayrılırsan av olursun. 

 Arstanbek'in birey ve toplum ilişkisine dair şiirleri günümüzde bile önemli sosyo-

psikolojik meselelere dikkati çekmektedir. Modernizm'in etkisiyle toplumlarda bir çok farklı 

düzenler ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bireyin düşünce dünyasına da şekil veren 

"bireysellik" modernizmin ürünüdür. Bu durum da haliyle pek çok sorunu doğurmuştur. 

Modernleşen dünyada oluşan yaşam şekli geleneksel toplumlarda geleneksel kurumları 
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zayıflatarak kendi yaşam formunu inşa etmektedir. Bireysel yaşam biçimi "yarar"ı 

idealleştirirken geleneksel olgu "değer"i ideal olarak görür. Dolaysıyla geleneksel 

toplumlarda önemli yeri olan özveri, değer ve dayanışma dediğimiz anlayışlar kendi 

aktüelliğini yitirir. Bu şekilde geleneksel değerler sistemi bozulmuş olur. Toplumlarda aile 

kurumu zayıflayarak çekirdek aileler ortaya çıkarken yaşlıların bakımı ve koruması kurum ve 

kuruluşlara bırakılmaktadır. Doğurganlık azalırken nüfus yaşlanmaktadır. Neticede "ben" 

duygusu "biz" duygusunun önüne geçerek toplumdaki özveri, değer, yardımlaşma ve 

dayanışma gibi olguları zayıflatmaktadır. (URL45, 15.04.2020) Bireysel hayatın bu ve 

benzeri sonuçlarını akın Arstanbek de o günlerde farketmiş olmalı ki, toplumsal hayatın 

önemine vurgu yapmıştır. Akının eserleri her zaman gündemi belirleyici, sorun teşkil edecek 

meseleler etrafında olmuştur, yani onun derin anlam içeren satırları günümüzde bile karşılık 

bulabilmektedir. 

 İlk başlarda şartların değişime uğraması Arstanbek'i derinden kaygılandırmıştır. Onun 

zannınca gelecek belirsiz ve karanlık bir hal almıştır. O bu durumda toplumun nasıl bir yol 

izlemesi ve hangi etik fikirleri düstur edinmesi gerektiği hakkında bir çözüm yolu 

sunamamıştır. (Osmonaliev, 2014: 267) Aslında böyle gelişmeleri bir tek Ruslara yüklemek 

sorunu tam açıklayamaz. Zira Rus yönetimi kendi emellerine ulaşmak için yerel halkın bir 

takım önde gelenleri ve çıkar peşinde koşan insanların işbirliği neticesinde ulaşmıştır. Bu 

bağlamda akının 'azuuluuga bar zaman' ifadesinin yönetimi ve imkânları elinde bulunduran, 

bu vesile ile halkı ezen herkesi kapsadığını düşünüyoruz. Bu açıdan akına yöneltilen 

eleştirilerin belli bir ölçüde haklı olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. 

 1.2.4. Hayat, ölüm ve ahiret ile ilgili düşünceleri 

 Arstanbek bu dünyanın yalan olduğunu ve her şeyin bir sonu olduğunu, gerçek 

dünyanın ahirette olacağına dikkat çekerek ölüm hakkında kendi düşüncelerini uzunca ifade 

etmiştir. Ölüm bir hakikattir ve insanın eceli geldiği vakit hiçbir şeyin onun önüne 

geçemeyeceğine ve ölümün karşısında kimse kendi canının dışında başkasını ya da başka şeyi 

düşünemeyeceği bir psikoloji içerisinde olduğuna işaret etmiştir: (Begalieva, 1998: 81-82) 

 Aa dünüyö ketkende,    O dünyaya gidince, 

Menin sözüm kim tabaar.   Sözlerime kim ulaşır. 

...Bu dünüyö calganda,   Bu dünya yalan dünya, 

Acaldan küçtüü balban cok.   Eceli hiçbir şey durduramaz. 
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 Arstanbek siyasi-vatandaşlık konusunu ilk geliştirenlerden olmuştur. Onun 

dönemindeki tüm siyasi, toplumsal olaylar çalışmalarında yer edinmiştir. Andican'da 

bulunduğu zamanlar, şiir dünyasını geliştirmeye katkı sağladığı gibi çalışmalarının düşünsel-

konularının yönünü belirlemede de etkili olmuştur. (Begalieva, 1998: 108) 

 1.2.5. Zamana hakkındaki düşünceleri   

 Kalıgul'dan sonra Kırgız edebiyatında "zamana" konusunda şiir söyleyen ikinci akın 

Arstanbek olmuştur. Zamana konusunu ele alan eserine "Tar zaman" demiştir. Buradaki 

çalışmalarında koloni devrinin ilk dönemlerinde Kırgız halkının çektiği zorlukları, zulümleri 

anlatmıştır ve Kalıgul'un "Akır zaman"ında kaygıyla ifade ettiği düşüncelerine açıklık 

getirmeye çalışmıştır. O, Ruslar hakkında onların düşman olduklarını, sahip oldukları güç ve 

donanımı hakkında bildirmiş olduğu düşünceleri hakkında objektif bir bakış açısına sahip 

olmuştur. (Samançin, 1948: 70,80) Akının "Tar zaman" eseri bir anda, kısa dönemde kaleme 

alınan bir şiir değildir. O yaklaşık 20 yıllık zaman sürecine yayılan bir eserdir. Bu yüzden eser 

içerik olarak şartlı şekilde iki ana bölümde ele alınmıştır. İlkinde Rusların bu bölgelere 

yaklaşmakta olduğu haberleri konu edinerek söylenen şiirlerden oluşmuştur. Sonraki 

kısmında ise Rusların bu bölgelerde hâkimiyet kurduğu dönemi ve o dönemde akının da 

bizzat şahit olduğu gelişmelere konu edinen şiirlerdir. (KCMİA, 2015a: 68)  

 Arstanbek, içinde bulunduğu ataerkil-feodal toplum düzeninde kalıplandığı için o 

dönemin sosyal gerçekliklerini dile getirmiştir. Bizzat tanık olduğu gelişmeleri, değişimleri, 

emtia-para ilişkilerinin büyümesini ahir zamanın işaretleri olarak yorumlamıştır. Zamana 

konu ele alan söylemleri sübjektiflik arz ederse de belli bir ölçüde dönemin genel durumunu 

yansıtmıştır. O, eşitsizlik, adaletsizlik ve diğer doğabilecek yenilikleri ahir zamanın birer 

işareti olarak algılamıştır. İleride görülebilecek yenilikler hakkında isabetli öngörülerde 

bulunmuştur. Akının kapitalist değişimin karşısında muhafazakâr bakış açısıyla yaklaşması o 

dönemin tarihi şartlarından bağımsız değildir. (Tokoeva, 2009: 244-246) 

 1.3. İlk "Cazgıç Akın" Moldo Kılıç (1866 - 1917) 

 Görüşleriyle geleneği savunan Moldo Kılıç, Çarlık Rusya'nın bölgeyi istila ettiği 

dönemde yaşamıştır. Çarlık yönetimi tarafından bölgede bölgede yürütülen reformun 

neticesinde zaten zor günler geçiren halk daha da kötü duruma düşer. Çiftçiler tarlalarını 

kaybederler, vergi çeşitlenerek artar, zenginlerden, manaplardan oluşan boluş ve starçınlar 

(yönetici kesim) halka acımasızca baskı uygularlar. Elindeki son şeyi de kaptıran yoksul halk 
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fakirliğin son sınırında yaşar. O arada halkın hakkını savunanlar, halkı için mücadele edenler 

de ya öldürülmüştür ya da sürgüne yollanarak hapse mahkûm edilmiştir. Bir taraftan halk 

fakirlikle, zorluklarla mücadele ederken diğer taraftan da hırsızlık, eşkıyalık yaygınlaşmıştır. 

Kılıç şiirlerinde bu ve benzeri manzaraları yansıtmaya çalışmıştır. (Bogdanova, Cakişev, 

Samançin ve Rahmatullin, 1943: 141)  

Bolcol kılıp abayla,   Dikkat et, düşün, 

Bul zamana takıldı.   Bu zamane değişti. 

Bey-beçara zarlandı,   Biçareler yıprandı, 

Zalımdardın zarpınan.  Zalimlerin zulmünden. 

 Moldo Kılıç'ın eserlerine baktığımızda genel olarak şu konuların ağırlık kazandığını 

görürüz. O, halkın içinde bulunduğu durumu, koloni hükümetinin uygulamaları, biy-

boluşların sorguları, eski dönem ile o dönemin ilişkileri, dönemin insanlarının özellikleri ve 

hayat, davranış biçimlerinden bahsetmiştir. Ayrıca akın ‘Zar Zaman’ adlı eserinde feodal 

hayat tarzına karşı çıkmamıştır, İslam'ı benimsemiştir. Rus otokrasiyi yermiştir ama bazen de 

övdüğü olmuştur. Halkını yanlış yöneten kötü manapları şiddetle eleştirir. Hiç bir ayrımcılık 

yapmadan insanların iyi kötü yönlerini ele alır ve nasihatlerini herkes için yapar, herkesi 

iyiliğe davet eder. Adaletin ve eşitliğin hükmettiği zamanın gelmesini arzular. (Koylubaev, 

2010: 38) 

 Moldo Kılıç ile Zamana geleneği en üst seviyeye ulaşır. Onun eserlerinde siyasi 

düşünceler ağırlık kazanmaktadır. Koloni dönemindeki baskıya karşı halk içinde karşı 

koymalar ve yeni siyasi kıpırdanmalar görülmeye başlar. Gelecekten ümitli olan Kılıç koloni 

dönemine eleştirilerini sıralar. Halkın fakirleşmesinde koloni yönetiminin getirdiği düzeni 

suçlu bulur. Koloni öncesinde halkın yaşamı nispeten iyi durumda olduğu için o dönemi över. 

(Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 142) 

Emdiginin zamanın, estep baarın karagın.  Şimdiki zamanın her şeyine dikkat et, 

Aldap sırın suragın, Üç-tört caşar balanın;  Sinsice düşüncesini öğrenir çocuğun bile; 

Aga, ini caşırdı, biri-birinen sırını.   Abi-kardeş birbirinden sır sakladı. 

Mal azayıp, köböydü soodagerdin tıyını.  Mal azaldı, fakat tüccarın parası çoğaldı. 

Cayı-kışı tarıldı, bıltırkıdan bıyılı.   Yazı-kışı bu senenin, öncekinden fena 

El cegeni küçödü, cakşılardın kıyını.   İyilerin iyisi halkı sömürmektedir. 
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 Akının Zar zaman, Buudayıktın Toyu gibi eserleri tamamen siyasi nitelikte yazılmıştır. 

Toplumdaki sınıfsal çatışmayı fark ederek onun nedenlerini açıklamaya çalışır. Akrabalık 

ilişkilerinin zayıfladığına, insanların sadece paranın, zenginliğin peşine düşmesine kaygı ile 

bakar. Zengin olanın daha da zengin olmak için her türlü yolu denediğini, Kapitalizmin 

yayılmakta olduğunu vurgular. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 142) 

 Zamananın şumdugu,   Ne ilginç zaman, 

Baylar kıldı uurunu.    Zenginler hırsızlık yapmakta. 

Intımagı kelişpey,    Birliği yok, bozulmuş, 

Bir atanın urugu.    Kardeşlerin arası. 

 Paranın birçok şeyin önüne geçtiğini ve adaletin yara aldığını söylemiştir. Din 

adamlarının, mollaların tamahkâr olduklarını, dua ederken bile bir karşılık beklediğine dikkat 

çekerek eleştiride bulunmuştur. Bir kuruş bile kaybetmeye tahammül edemeyen zenginlerin 

leş olmuş kayunları bile yiyecek kadar açgöz olduklarını ifade etmiştir. (Bogdanova, Cakişev, 

Samançin ve Rahmatullin, 1943: 143)  

Calgan aytıp kuulanıp,   Yalan-dolan, hile ile, 

Anık kıldı karanı.    Siyaha beyaz dedirtti. 

...Moldolor kursun akırı,   Yazıklar olsun mollalara, 

Baarının buzuk münözü.   Düşünceleri bozuk hepsinin. 

...Aram döölöt bayların,   Malları haramdan zenginlerin,  

Malga közü toybodu.    Hiç elindeki ile yetinmedi. 

 Rus siyasetinin sadece önde gelen zengin kesime yaradığını, zenginlerin halkı, yoksulu 

sömürmede sınır tanımadığına vurgu yaparak “halkın fakirleşmesinin nedenleri işte o yerli 

tamahkâr zenginler” demiştir. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 143)  

Kırgızdan kördük zalimdi,   Kırgızlar artık zalim oldu, 

Amanat bagıp kurudun,   Elindeki malın emanet oldu, 

Adal cıygan malındı.    Oysa onlar senin helal mallarındı. 

 Halkın hayat zorluklarının, zamanın kötüye gidişinin asıl sebebi olarak nitelendiren 

Çarlık yönetimi, işgalci seçkinler (elit), menkul sahipleri (pomeşik) Kırgız halkı için yenilik 

olarak bir tek yoksulluk ve baskı getirmiştir der. Askerleri tarlalarını, sularını ellerinden çekip 

almıştır. Karşı gelip, itiraz edenleri Sibirya'ya sürmüştür. Verimli arazileri ellerinden alınan 
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yerel halk dağlara çekilmek zorunda kalmıştır. Bu duruma bürokratlar, polisler, silahlı 

Kazaklar ve Ruslar, tüccarlar ve misyonerler neden olmuştur. Çarlık işgalcilerin ormanları 

koruma altına almasını, otlak arazileri ve suları sınırlandırmasını, çeşitli vergilerle halkı 

bunaltmasını şöyle eleştirir: (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 143-144)  

Elibiz çıksa cayloogo,  Yaylaya giden halk, 

Bir konuştan köçpödü.  Tek bir yere hapsedildi. 

Köçkön menen cer koruk,  Gitmek istersen yerler koruma altında, 

Alım-salık köböyüp,   Vergi çeşitlenerek, 

Ar-baleket küçödü.   Farklı şeyler çoğaldı. 

 Moldo Kılıç bir tek eleştiri ile sınırlı kalmaz o aynı zamanda Rus halkının olumlu 

gelişmelerini, yüksek kültürünü de fark eder. Hayatı kolaylaştıran birçok unsura imrenir ve 

halkının geri kalmışlığına, bu tür şeylerden uzakta olmasına üzülür, endişe duyar. Bu iki tür 

yaşam tarzını kıyaslayarak, Kırgız halkının yaşam tarzının aşırı sade olduğuna üzülerek alaycı 

tarzda eleştirir. ( Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 144)  

Kırgız, Kazak eçaktan,  Kırgız, Kazak eskiden, 

Eli-curtu köçmöndüü.   Yaşam tarzı göçebe. 

Üyü ormon cıgaçtan,   Evi orman tahtadan,  

İdişteri çanaçtan.   Eşyaları deriden. 

 Akın kendi halkının da hayat standardı yüksek olan Rus halkı gibi ilerlemesini hayal 

eder ve halkı yerleşik hayat biçimine, tarımcılığa davet eder. Tarımcılığın ve yerleşik hayatın 

olumlu faydalarına dikkat çeker. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 144) 

Artık diğer halklar gibi evler yapma zamanının geldiğini, tarımcılıkta da yeni yöntemlerin 

geliştiğini ve onların öğrenilmesi gerektiğini söylemiştir. Eski ilkel şartlardan kurtulmanın 

zamanı geldiğinin mesajını vermek istemiştir.    

Koldon kelse imarat,   İmkân olursa bina, 

Korgon salgın bir cerge.  Kale yap bir yere. 

İlgerkidey ekpedi,   Eskisi gibi ekmedi,  

Emdigiler egindi.   Şimdikiler ekini. 
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1.3.1. Toplum ve Fert Hakkında Düşünceleri 

 Moldo Kılıç kendi döneminde toplumsal yapıya dair nerdeyse önemli olan tüm 

gelişmelere, olaylara ve şahsiyetlere eserlerinde yer vermiştir. Yaşlısı-genci, erkeği-kadını vs. 

herkesin üzerinde ayrı-ayrı durmuştur. Halk içinde fitne fesat çıkartanları, faydası olmayan 

söz ustalarına kadar ele almıştır. Korkak ama gururu da elden bırakmayan yiğitleri ustaca 

eleştirmiştir. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 148) 

Boz balanın camanı,   Ergen çocuk kötüsü, 

Çata bolot kıyalı.   Çata olur mizacı. 

Aytkan sözü adamga,   Konuşması karşıya, 

Uruşkanday sıyagı.   Kavga ediyormuş gibi gelir. 

 Tamahkârlık ve kıskançlığı hiç sevmediği gibi, insanın iyi yönlerini, güzel 

özelliklerini kemiren, zayıflatan kötü alışkanlıkları, kötü huyları yermiştir. Bunlardan uzak 

durulması gerektiğini ve güzel hasletlere sahip olmayı tavsiye etmiştir. Dürüstlüğü, adilliği 

övmüştür. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 148-149)  

 Moldo Kılıç "Kanattuular" (Kuşlar) ve "Bürküttün toyu" (Kartalın düğünü) gibi 

önemli eserlerinde toplumun hayat biçimini kuşlar üzerinden toplumdaki mevcut insan 

karakterlerini alegorik yöntemle (Samançin, 1948: 11) ustaca anlatmıştır. Burada 

kahramanlık, hüner sahibi olma gibi iyi özellikleri överken haksız kazancı, korkaklığı, 

kötülüğü ise yermiştir. (MTcEB, 2004: 150) Akbabanın büyük olan türününu örnek 

göstererek, “ Onun büyüklüğüne baktığında sanki geyiği bile kolayca yakalayabileceğini 

sanırsın, oysa fareyi bile yakalayamaz. Ama leşi gördüğü vakit hemen kendisi 

yakalamışçasına başına üşüşüverirler.”  diye nitelerken, akın toplumda da aynı akbabalar gibi 

insanların olduğunu imalı şekilde anlatır. Böylece diğer kuşların misalinde de toplumun farklı 

insan karakterlerini anlatır. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 151) 

 Kuşlarla ilgili kaleme aldığı eserlerinde alegorik dil kullanarak kuş türleri ve 

özellikleri üzerinden o dönemin Kırgız toplumunda mevcut olan sınıfsal yapıyı işlemiştir. 

Dört kısım sınıfın mevcut olduğunu ileri sürmüştür ve her birini ayrı-ayrı kuş grubu üzerinden 

anlatmıştır.  

1. Kartal gibi asil kuşlar grubu; bu kuş türü üzerinden toplumdaki elit kesimi ve 

bahadırları anlatmıştır. 
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2. Leş yiyen kuşlar grubu; bu tür ile toplumun korkak, yalaka, fırsatçı özelliğe sahip 

bireyleri anlatmıştır. 

3. Bıldırcın, Keklik gibi kuşlar grubu; bu kuşlar toplum içerisinde kimseye zararı 

olmayan fakat aynı zamanda yukarıda zikredilen insanlar tarafından sürekli zarar 

gören bireyleri anlatmıştır. 

4. Sesi ve görünümü güzel olan Bülbül gibi kuşlar grubu; bunlar toplumdaki aydın 

kesimi, sağduyu sahibi insanları temsil ettiğini söyler. (Samançin, 1948: 59-60) 

Karmaganda tırmagın,  Yakalarsa tırnaklarını, 

Kabırgaga batırgan,   Kaburgaya saplayan, 

Kayratı çon kıraandar.  Güçlü kudretli varlıklar. 

Kaman körsö kabılgan,  Yoluna çıkan yaban domuzu, 

Eçki-teke, kiyikter,   Keçi-teke, geyikler, 

Esi çıgıp caşıngan.   Aklı başından gidercesine kaçıp, saklanan vd. 

...Kara coru, kacırlar,   Kara Akbaba ve benzerleri, 

Kayratı cok cabırlar.   Gücü olmayan kuşlar. 

Tarptı izdep andıgan,   Leş arayıp, gözetleyen, 

Uyatı cok zalimder!   Utanmayan zalimler! vd. 

...Burup burup sayragan,  Ötmesi kulağa hoş gelen, 

Bulbul kuştun ünüçü.   Bülbül kuşun ne güzel sesi. 

Bul adamzat pendege,  Bu insanoğluna, 

Paydası mol cayı bar!   Çok faydalı tarafı var! 

 Kılıç kuşları anlatırken bazı peygamberlerin hikâyelerine ve dini konulara da 

değinmiştir. Bu durum aynı zamanda doğunun klasik edebiyatının tesirini gösteriyor. Bu 

bağlamda Feridüddin Attar'ın "Mantıku't-Tayr" adlı eseri örnek olabilir. Aynı şekilde Alişer 

Navoi'nin Mantıku't-Tayr'ın türkçe versiyonunu ele almıştır. (Samançin, 1948: 61,62) Attar'ın 

eserinde de çok çeşitli sembolik lisan kullanılmıştır. Kuşların simgesi altında hakikat yolunu 

arayanların durumlarını anlatmıştır. Kılıç'ın bu gibi eserlerden esinlenerek kuşlarla ilgili 

eserlerini kaleme almış olma ihtimali yüksektir. Bu da onun doğu klasik edebiyatına az çok 

hâkim olduğunun işaretidir. 

 Akın, “Bürküttün Toyu” adlı eserinde o güne kadar devam eden yanlış düzeni, yanlış 

gelenekleri eleştirmiştir. Halkı yöneten elit kesimin düğün bahanesi ile sıradan halka 
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uyguladığı haksız uygulamalarını eleştirmiştir. Onların yaptıkları düğünlerde fakir sürekli 

ezilmiştir, elinde olan varlığını götürerek daha da fakirleşirken, zenginler de her türlü 

hediyeler altında daha da zengin olmuştur. O arada durumdan nemalananları ayrıca 

eleştirmiştir. Yönetici kendi tebaasından yoksullardan istediğini yeri geldiğinde hediye olarak 

takdim ettikleri uygulamaları da birer-birer eleştirmiştir ve bu durumu açığa çıkartmıştır. Akın 

bu eseri ile bir ilki gerçekleştirmekteydi, çünkü o güne kadar kimse elit kesimin yaptığı 

düğünleri eleştirmemişti, tersine övgü yağdırmışlardı. Bu açıdan İspanyol yazar Miguel de 

Cervantes'in "Don Kişot" adlı eseri ile çok benzerlik gösterir. (Samançin, 1948: 65-66,68) 

 Toplumu ve olayları iyi okuyabilen Kılıç toplumun giderek kötülüğün bataklığına 

saplandığını, giderek karmaşık hal aldığını farketmiştir. 1910 senesinde gerçekleşen şiddetli 

depremin sonucu kaleme aldığı "Kısa-i Zilzala" eserinde depremi, onun sebep ve sonuçlarını 

ele almıştır. Durum böyle devam ederse "Beş altı cıl içinde, bir alaamat baştalar" diyerek 

ileride daha kötü şeylerin yaşanabileceğini söyler. (MTcEB, 2004: 150) Nitekim o olaydan 

altı sene sonra büyük kayıpların yaşandığı Ürkün olayı gerçekleşir. Kemin veyahut Türkistan 

depremi şeklinde dünya deprem kayıtlarına geçen ve bir ay kadar süren ardçıl depremin 

insanların kötülüklerinden dolayı cezalandırıldığına inanır. Zira pozitif bilimler öncesinde 

deprem gibi doğa olayları günahların ve kötülüklerin çoğalmasıyla bir uyarı ya da bir ceza 

olarak kabul görülmüştür. (Erol, 2018: 28) Onun bu eseri ilk olarak basılan eserdir. Eserde 

halkın depremin fiziki sebeplerini bilmediğini, bunu bir ahir zaman işareti olarak gördüğünü 

yazmıştır. Hatta kendisinin bile bu düşüncede olduğu, olayın karşısında çok şaşkın olduğu 

anlaşılmaktadır. O zaten zor hayat geçirmekte olan halk için büyük bir darbe olduğunu, birçok 

insanın her şeyi ile beraber toprağın altında kaldığını vurgular. (Bogdanova, Cakişev, 

Samançin ve Rahmatullin, 1943: 152-153)  

Too buzulup, taş urap,  Dağlar dağıldı, taşlar yuvarlandı, 

İt bütköndün baarısı,   Evcil hayvanların hepsi, 

Ulup - unşup çurkurap.  Ses çıkarıp kaçıştılar. 

Matoodo töö bışkırıp,   Bağlı duran deve hıçkırdı, 

At kişenep, koşkurup,   Kişneyen at koşturdu. 

Taş koroolor kaldırap,  Taş ahırlar titreyip, 

Eçki, koydun baarısı,   Hepsi koyun, keçiler, 

Ürküp çıktı çüçkürüp.   Ürktü birden koşarak. 



108 
 

 Akın, halkın yaşadığı dehşeti anlatarak, yönetici kesimin kötü tutumlarının, halk 

içinde bozgunculuğun, sinsiliğin artmasının depreme sebep olduğu düşüncesindedir. Din 

adamlarının yanlış işlere dalması, yalancılık, dolandırıcılık vs. yaygınlaştığını ve sonuç olarak 

böyle bir cezayı hak ettiği mesajını vermek istemiştir. Bu şekilde halkı sömüren zengin, elit 

kesime eleştiride, itirazda bulunmuştur. Elbette böyle bir çıkış o dönemin şartlarında kayda 

değer bir hareket sayılmıştır. Kılıç'ın biy-boluş, din adamları ve zenginlerin böyle kötü 

davranışları son bulmazsa Yaratıcının, toplumu depremden daha şiddetli bir ceza ile 

cezalandıracağını söyler. Akının bu şiirinde dinin havasının iyice ağır bastığı görülür. 

(Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 153) Aslında iyi ve kötü gibi felsefi 

konuları bile dini düşünceyle anlatmaya çalışarak halkı iyiliğe, sabra, tevazua ve sağduyuya 

çağırmıştır. (Çotonov, Nur uulu, 2009: 138)   

Adamzattın şumunan,   İnsanoğlunun yaramazlığından ötürü, 

Antı şerti, ubada,   Yemini, andı ve vaadi, 

Baarı ketti caltaylap.   Hepsi gitti kaybolup. 

El kıdırıp corolor,   Halkı gezen corolor, 

Amal kılbay moldolor,  Amelden uzak mollalar, 

Adam akın köp cedi,   Kul hakkını çok yedi, 

Türlüü-türlüü pendeler.  Çeşit-çeşit insanlar. 

 Eserlerini yazıya döken ilk akın özelliğine sahip olan Moldo Kılıç kıyaslamaları çok 

yapmıştır. O, Zilzala eserinde olduğu gibi eserlerine dini çok karıştırdığı gerekçesiyle 

eleştirilmiştir, hatta bu gibi nedenlerden dolayı da yasaklanmıştır. Onun eserleri ve 

düşünceleri hakkında yorumda bulunanlar, her ne kadar meselelerin çözüm yollarını 

belirtmeye çalışsa da doğru çözümleri sunmaktan uzak olduğunu söylemişlerdir. Fakat buna 

rağmen akının halkçı olduğunu, halkın yararını düşünen bir şahsiyet olduğunda hemfikirdir. 

(Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 154)   

 Arstanbek'te olduğu gibi, Kılıç da Kırgızları komşu halklarla birlik kurarak, dışarıdan 

gelebilecek her türlü baskı ve saldırıya karşı ortak savunma kurmasını istemiştir. Hatta, 

Ruslara karşı dışarıdan yardım beklediği deanlaşılmaktadır. (Koylubaev, 2010: 40) Ancak 

akının dışarıdan beklediği yardımın bir türlü gelmediğine de içi yanmıştır. 

Kırgız kılıp kaapırdı,   Nerede Kırgızı kaafir,  

Kana kuday alganı?   Yapmıştır yaradan? 
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Kalpa sultan Urumdan,  Kalfa sultan Urumdan, 

Kana tiygen cardamı?   Ne zaman yardım gelmiştir? 

1.3.2. Kırgız kadınının konumu hakkında düşünceleri 

 Moldo Kılıç eserlerinde kadın konusunu da ele almış, iyi kadın ile kötü kadını 

kıyaslayarak, başarılı bir kadının hem aile ortamında hem toplumda önemli yeri olduğuna 

vurgu yapmıştır. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 150) Zaten bir 

toplumun tekâmül sürecinde kadının yeri önemlidir. 

Caman bolso kız bala,  Kötü kızların durumu, 

Cazgı kongon konoktoy.  Yazın gelmiş misafir gibidir. 

Kız balanın cakşısı,   İyi kızın durumu, 

Küzgüsü bar aynektey.  Parlak ayna gibidir. 

Cakşı kiyim caraşaar,   Ne giyerse yakışır, 

Caşıl moyun ördöktöy.   Nazik Kuğu gibi vd.   

 Akının yaşadığı dönemlerde Kırgız toplumundaki kadının yeri pek de iç açıcı değildi. 

Kadını bir meta olarak algılama anlayışı hala yaygındı. Ev içine dair neredeyse tüm işler 

kadının sorumluğundaydı, hatta bazı durumlarda evin haricindeki işlerle de uğraşmak zorunda 

kalabiliyordu. Kırgız kadınının bu durumu Ekim Devrimi ile yeni bir safhaya geçmiştir. 

Sovyet dönemiyle beraber Kırgız toplumunda kadınların eğitim alması, toplumsal ve siyasi 

hayatın içine karışması giderek artmıştır. Bu açıdan baktığımızda Ruslarla gelen bu sosyal 

düzen Kırgız halkı için olumludur. Ancak bununla beraber günümüzde kadın hakları 

konusunda hala kat edilmesi gereken uzun bir yol vardır. 

 Akın ele aldığı ilk çalışmalarından olan "Arman kız" denilen şiiri kadın konusundaki 

bakış açısını ve o dönemde toplumda kadının yeri ve büyüme aşamaları hakkında geniş bilgi 

sunmaktadır. Burada Kırgız kızının büyüme çağının psikolojik her durumunu  ve toplumdaki 

aile hayatında edindiği konumunu işlemiştir. Genel olarak iki bölümden oluşan eserin ilk 

kısmında kızların küçüklüğünden evlilik yaşına kadarki aşamayı ele alırken diğer kısmı ise 

aşk konusu ile beraber gençlere evlenme, evliliği yönetme konusunda tavsiye edilen 

nasihatleri ihtiva eder. Genellikle evlilik sonrası kızların daha ağır şartları göğüslemek 

zorunda kaldıklarını dile getirerek bu durumun suçluları kimdir diye sorarak, mutsuz evlilik 

kuran kadınların probleminin asıl nedenlerini ve çözüm yollarını bulmaya uğraşır. Akın, 

mutsuz hayatın bazı nedenleri olarak gençlerin delikanlılık psikolojisinin etkisinde kalarak 
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tutarlı bir seçim yapamamasını zikrederken dış güzelliğin pek öneminin olmadığı, iç dünyanın 

güzelliğinin evlilik hayatında önemli rol oynadığına vurgu yaparak gençlerin eş seçmede bu 

hususu dikkate almaları gerektiğini ileri sürmüştür. Diğer taraftan genel olarak Kırgız 

kadınının zorlu durumunu bir kızın misalinde anlatmaya çalışmıştır ve Kırgız kadınının 

eşitsizlik, hak mahrumiyeti kurbanı olduğuna dikkati çekmiştir. (Samançin, 1948: 50,53) 

 Bu değişimi akın kötülüğün işareti olarak görmüştür ve o ataerkil-feodal aile yapısının 

değişmesini, ahlak anlayışının değişime uğramasını tasvip etmemiştir. Her ne kadar tasvip 

etmezse de bazı değişikliklerin olması gerekli idi, zira o dönemin toplumunda kadına 

yüklenen görevler bir hayli fazladır. Kadının doğal hakkı olan şeyler bile toplumun gözünde 

yanlış olarak kabul ediliyordu. Cahiliye devrimine benzer şekilde kadın belli bir ölçüde meta 

idi. Örneğin yeni geline gelen bayana yüklenen görevlerin ağırlığına dikkat ettiğimiz zaman 

sanki eve köle getirilmiş gibi bir hava hissedilir. 

 1.3.3. Din ile İlgili Görüşleri 

 Moldo Kılıç'ın eserlerinde dini motifleri kullanması onun bazı dini edebiyatlardan 

haberinin olduğunu ve kendisinin de dini bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. (Koylubaev, 

2010: 41) Akının yaşamış olduğu dönemi dikkate aldığımız zaman, onun hem dini hem 

dünyevi ilimlere ulaşması mümkündür. Zira o dönemlerde artık Kırgız bölgelerinde de 

okulların sayısı artmış durumdaydı. Bu okulların arasında din ile dünyevi ilimleri yeni 

usullerle öğreten Cedit okulları da vardı.  

Adam ata, Obo ene,   Adem baba, Hava ana, 

Beyişte bular köp cürdü.   Cennette çok kaldılar. 

Kança daam cemişten,  Bin-bir türlü meyveden, 

Beş cüz cılı cep cürdü.  Beş yüz sene yediler. 

Kaar kılıp kudayım,   Gazap etti yaradan, 

Bul calganga tüşürdü.   Bu yalana indirdi. 

Kabıl bolup töbösü,   Kabul oldu tövbesi, 

Kaytıp eköö koşuldu.   Tekrar buluştular. 

...Cacuc-macuc cay aldı,  Yecüc-mecüc yer aldı, 

Bu düynönün çetinen.   Dünyanın bir ucunda. 

...Cebreyil perişte,   Melek olan Cebrail,  
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Paygambarga kabarçı.  Peygambere haberci. vd. 

 Akının Ahmet Yesevi ile ilgili "Türkistan'da mazarı, 'Hikmat' sözü cayılıp, bizge kaldı 

kazalı – Hikmet sözü yayıldı, miras kaldı gazeli" dediği mısralarına işaret ederek onun 

Yesevilikten haberdar olduğunu, hatta o yolun yolcusu olduğuna dair görüş bildirenler 

olmuştur. Onun şiirlerinin geneline bakıldığında da bu görüşü destekler nitelikte olduğu 

görülür. (Kalberdiev, 2017: 286) M. Kılıç gibi diğer muhafazakâr akınlar bir şekilde tasavvufi 

akımların içerisinde kalarak onları desteklemişlerdir. Onların bu özelliği şiirlerine yansımıştır. 

Onları bir mutasavvıf olarak görmektense tasavvufi bir geleneğin etkisinde olduğunu 

söyleyebiliriz.  

 Moldo Kılıç'ın diğer bir özelliği de,  daha önce de olduğu gibi o dönemde dini 

istismarcılığın çok arttığını belirterek, din adamlarını yaptıkları yüzünden eleştirmesidir. Dini 

alet eden, bilinçsizce dine zarar veren mollaları halka eziyet eden, sömüren zalimlerden 

saymıştır. Onları 'yaptıkları haram, düşünceleri kötülük', 'kafirlerin kafiri' olarak 

nitelendirmiştir. Dini alet ederek halkı sömüren asıl imansız bozguncular olduğunu 

söylemiştir. Dedikleri ile yaptıkları hiç örtüşmeyen mollaları sert bir dille eleştirmiştir. 

(Samançin, 1948: 86) O bu dedikleri ile dini bilinçli ve samimi olarak yaşayan gerçek 

mollaların olmasını arzulamıştır. 

Moldolor kıldı porumdu,  Mollalar yaptı porumu, 

Başka selde koyuldu.   Sarık başa konuldu. 

Ölük ölgön cer bolso,   Cenaze çıkan yer olsa, 

Oroy basıp çoğuldu.   Hemencecik (oraya) üşüştü. 

Moldolor kursun akırı,  Yazık o mollalara, 

Baarının buzuk münözü.  Hepsinin düşünceleri gayrı. 

 Şiirlerini yazıya döken ilk akın olan M. Kılıç okuma - yazmasını dini mekteplerden 

öğrenmiştir. Kılıç da selefi Kalıgul gibi sanatını çeşitli merasim ve toplantılarda icra 

etmemiştir. O toplumunun yaralarını sarmak için uğraşmıştır, zalimleri, rüşvetçilerin yanlış 

yolda olduklarını belirterek, Çarlık Rusya'nın baskıcı siyasetine karşı olmuştur. Adaletin, 

eşitliğin olduğu zamanı arzulamıştır. Yönetici kesimin ve genel olarak halkın giderek yanlışa 

saplandığını, ahlak kurallarından uzaklaşmasından kaygılanmıştır ve bu durumun asıl nedeni 

olarak dini hayatın zayıflamasını göstermiştir. (MTcEB, 2004: 149)   
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 Akın, materyalist ve diyalektik bakış açısına sahip olmadığı için, karışık olayları 

anlatırken yetersiz kalmıştır. O,  bu tür karışık olayların asıl nedeni olarak insanların 

hayatında günahın arttmasını gösterir.  Bu yüzden Allah'ın gazabını üzerlerine çektiğini 

söyler. Bu açıdan araştırmacılar akını kötümser düşünceden kurtulamadığını, ahiret hayatını 

daha çok öne sürdüğünü beyan ederler. (MTcEB, 2004: 150)    

 Kılıç “Zar Zaman” şiirinde dini motifleri de yaygın şekilde kullanır. Örneğin beş vakit 

namazın önemini vurgularken Ramazan orucuna riayet etmeye davet eder. Üşür, zekat, sadaka 

gibi dini vecibeleri yerine getirmeye de çağırır. Hali müsait olanları Hac'a gitmesini tavsiyede 

bulunur. Birçok yerde peygamberlerin hikâyelerine dair bilgilere yer verir. Aynı şekilde bu 

dünyaya olan bakış açısını da İslam'dan alır, yani bu hayatın yalan, geçici olduğu, asıl olan 

ahiret hayatı olduğunu belirtir. Giderek kötülük yaygınlaşır ve ahir zaman dediği kıyamet ile 

sonuçlanır diye düşünür. Fakat akının inanç konusunda bir çıkmaza girdiği, bir kafa 

karışıklığı yaşadığı onun şu satırlarından belli olmaktadır. (Samançin, 1948: 100) 

Iylasa da cetpedi,   Ağlayarak bile ulaştıramadı, 

Bey-beçara armanı,   Çaresiz kalan halk, sıkıntılarını. 

Kalayıkka kudaydan,   Halk için Tanrının, 

Kana tiygen cardamı.   Nerde kaldı yardımı. 

Ölgöndön son kim bilet,  Öldükten sonrasını kim bilir, 

Kanday bolup kaların?  Ne olup biteceğini? 

 Akın "Kıssa-i Zilzala" eserinde gerçekleşen depremin şiddetini, verdiği zararı dile 

getirerek bu durumu yaratıcının cezası olarak nitelendirmiştir. Zira onun düşüncesinde halkı 

yönetenlerin zulmü, din adamlarının yobazlığı ve suç oranı artmıştır. Dolaysıyla halkı 

ezenlerin yaptıklarının deprem olayının sebeplerinden olduğunu ileri sürer. Bundan dolayı 

halkı imana, iyiliğe davet etmiştir. Halkın dini yaşamına dikkat ettiği müddetçe Allah'ın 

gazabından uzak olacağını ima etmiştir. (Samançin, 1948: 105) 

El kıdırıp kocolor,   Halkı gezer hocalar, 

Amal kılbay moldolor.  Amel etmez mollalar. 

Adam akın köp cedi,   Kul hakkına çok girdi, 

Türlüü-türlüü pendeler.  Çeşit-çeşit insanlar. 
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 Nasıl ki 1905'teki devrim akının düşünce dünyasına etki ettiyse aynı şekilde 1911'deki 

büyük deprem de etki etmiştir. Deprem olayı ve yaşının ilerlemiş olması akının tasavvufi 

geleneğe yönelmesine bir etken olmuştur.  

Akın, depremin bir uyarı niteliğinde olduğunu, hal böyle giderse beş altı yıl sonra büyük 

olayın çıkabileceğine dair bir öngörüde bulunmuştur. Nitekim 1916'da binlerce Kırgızın 

canına mal olan "Ürkün" olayı gerçekleşmiştir. Onun bu tahmini ‘Kılıç'ın gönül gözü açık 

biri’ diye nitelendirilmesine sebep olmuştur. (Samançin, 1948: 107)  

Beş-altı cıl içinde,   Beş-altı sene aralığında, 

Bir alaamat baştalar...   Bir afet başlar (olur)... 

 1.3.4. Ruslar ve Onlarla İlgili Düşünceleri  

 Moldo Kılıç eserlerinde Çarlık yönetiminin sömürge politikasını, yerli biy-boluşların 

adaletsiz yönetimleri, baskı altındaki halkın hayatını konu edinerek başladıysa da daha 

sonraları diğer konuları da ele almıştır ve düşünce, konu bakımından çeşitlenmiştir. (MTcEB, 

2004: 150) Rusların bu bölgelere gelmesiyle beraber büyük değişikliklerin ortaya çıktığını 

dile getiren Kılıç artık birçok şeyin eskisi gibi olmadığını, toplumun hızlı bir dönüşümün 

içerisinde olduğunu söyler. Halk içinde dolandırıcılığın arttığını, güven duygusunun 

zedelendiğini, destek ve dayanışmanın iyice zayıfladığını söyler. Hatta Kılıç'ın gözünde 

ahlakın, gelenek ve göreneklerin güçlü koruyucuları durumunda olan yaşlıların ve kadınların 

bile değişimden etkilendiğini dile getirir. (Samançin, 1948: 87) 

Caman ayıp körçü eken,  Ayıp olarak görülürdü, 

Caş kelindin külgönün.  Genç gelinin gülmesi. 

Emi kördük uyalbay,   İmdi gördük utanmaz, 

Egalgıçın türgönün.   Egalgıçını sıvadığını.  

 Kılıç'ın Ruslarla ilgili düşünceleri daha sonra, bazı gerçekleri görmesiyle, değiştiğini 

şiirlerinden farkedebiliriz. O yerel öneticilerin Rusların adını kullanarak kendi emellerine 

hizmet ettiklerini farketmiştir. Oysa Rusların belirledikleri uygulamaların dışına 

çıkmadıklarını da görmüştür. 

Alımdan başka bir tıyın,  Belirtilmişin dışında en ufak, 

Çıgım kılbayt malıındı.  Fazlasına dokunmaz malının. 

Özündün biy-boluşun,  Kendi biy-boluşun (yöneticilerin), 
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Ketirip catat şayındı.   Çaresiz bırakmakta. 

Rusların gelmesiyle kabileler arası çatışmaların, dışarıdan gelebilecek tehlikelerin artık 

son bulduğunu ve Avrupa'nın teknolojik gelişmelerinden haberi olmayan Kırgız toplumunun 

Ruslar vasıtası ile tanış oldukları gerçeğini görmüştür. Bu yüzden Ruslara karşı olan bazı 

uruulara-boylara artık bu duruma son vermeleri gerektiği çağrısında bulunmuştur. (Samançin, 

1948: 81-83) 

Orustun kana cazıgı?   Nerede Rus'un kötülüğü? 

Malayga beret akını.   İşçiye verir hakkını. 

Padışaluu çirkindin,   Padişahın tebaası, 

Zakongo tuura catıgı.   Kanunlara uyarlar. 

...Kapır da bolso ayagan,  Kafir olsa da acıyor, 

Cardının köönün karagan.  Fakirleri gözeten. 

Cakşı menen camanga,  Güçlü ile güçsüze, 

Baarına birdey karagan.  Ayrım yapmaksızın eşit davranan. 

 Burada akının Ruslara olan bakış açısının hissedilir bir şekilde değiştiği fark edilir. Bu 

belki devrimci halkların etkisiyle, onlara olan olumlu yaklaşımlarından kaynaklanmış olabilir. 

Şiirlerde de anlatıldığı gibi Rusların yerli halka yaptığı bazı yanlış uygulamalarının yanında 

yine de Rus halkının adalete, hakka-hukuka Kırgız yöneticilerine göre daha çok riayet ettiği 

vurgulanmıştır. 

 Moldo Kılıç Rus ve Kırgız toplumunun aile yapısına da dikkati çekerek Kırgız 

ailesinin kabileci-ataerkil yapı geleneklerinin yoğun yaşanan aile tipi olduğuna vurgu yaparak, 

Rus aile yapısının daha basit, daha demokratik yapıya sahip olduğunu fark eder. Her ne kadar 

Kırgız aile yapısında onlar gibi bir değişimin gerektiğini hissetse de Müslüman bir ailenin 

onlarınki kadar açık olamayacağı imasında bulunur. (Samançin, 1948: 84) O dönemin aile 

yapısında dışarıdan gelenlerin aile yapısına göre birçok manevi üstünlüğü olsa da, değişime 

muhtaç yanları da mevcuttur. Geleneksel ailede kadının meşgalesi erkeğe göre daha çoktur. 

Ev işleri kadın için bir mecburiyet arz ettiği düşüncesi hakimdir. Özgürlüğünün erkeğe göre 

sınırlı kalması din açısından da caiz değildir. Bu durum Sovyet döneminde hayli değişime 

uğramış olsa da günümüzde bile geleneksel aile yapısına ait olumsuz uygulamalar hala 

mevcuttur. Fakat buna karşın geleneksel aile tipine ait manevi değeri yüksek olan birçok 

uygulama Kırgız aile tipini çağdaş ya da batıcı aile tipine göre birçok alanda üstün 
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kılmaktadır. Böyle manevi değeri yüksek özelliklerin globalleşmenin etkisiyle hızlıca 

değişime uğramakta olduğu da bir gerçektir.    

Kılgan işin munukun,   Bunun yaptıklarını, 

Astı caman debeçi.   Hiç kötüye yorma. 

Katın, kızı aralaş,   Kadını, kızı karışık, 

Kara menen törösü.   Gariban, zengin demeden.    

Karı, caşı ten kurbu,   Büyük-küçük hepsi arkadaş, 

Ereeni cok ten kurbu.   Üst olanı yok hepsi eşit arkadaş. 

 O, Rusların Kırgız halkını verimli topraklardan dağa-taşa sürmüş olduğu gelişmelere 

bizzat tanık olmuştur. Hatta Ruslarla işbirliğine giden Kırgız feodal üst yapının temsilcilerini 

de görmüştür. Bu bağlamda akın Rus emperyalizminin sömürge politikalarını nefret 

duygularıyla karşılamıştır. (Canıbekov, 2004: 22) Rusların gelmesiyle ortaya çıkan sosyo-

politik ve ekonomik gelişmeleri en çok M. Kılıç fark etmiştir ve o olayları eserlerinde 

gerçekçi bir şekilde yansıtmıştır. (Samançin, 1948: 27) 

 Çarlık yönetimi zamanında yerel yöneticiler halka baskı yapmışlar ve halkı talan 

etmek için en ufak bahaneyi değerlendirmişlerdir. Ezilen halk ise tüm bu şiddete rağmen ses 

çıkaramamıştır.  Çünkü sesini çıkaran olursa, yönetimin hışmına uğrar ve elindeki son şeyini 

de kaptırmış olurdu. Bu durumun farkında olan çarlık yöneticiler olanları görmezlikten 

gelmiş, hatta onlara ödül bile takdim etmişlerdir. Bunların hiçbiri akının gözünden 

kaçmamıştır. (Samançin, 1948: 86) 

Azırkının zalimi,   Şimdiki zalimler ise, 

Ak colborstoy çamındı.  Ak kaplan gibi saldırdı. 

Aybatınan el korkup,   Heybetinden halk korktu, 

Malın berip bagındı.   Elindekini verip kurtuldu. 

...İş bütürgön zakünçül,  (Güya) iş halleden kanuncu, 

Nagretke cazıldı.   Ödüle layık görüldü. 

Kınıkkandan kınıgıp,   Kınıkkandan kınıgıp, 

Zalimdigi aşındı.   Zalimliği hep arttı. 

 Akın aynı zamanda öz eleştiri niteliğinde şiirler (satırlar) kaleme almıştır. Bölgeyi ele 

geçiren Rusları sürekli eleştirmenin bir anlamı olmayacağına, zira halkın bu duruma 
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düşmesinin asıl sebebi olarak iç huzurun olmayışı, Kazak ve Kırgız halklarının arasında 

barışın olmayışına işaret eder. Bu durumda olan halkı elbette başkaları işgal eder diye 

sitemkar bir öz eleştiride bulunur. (Duman, 2015: 15)  

Orustan körbö künöönü,  Rusları suçlama, 

Kırgızdın kursun tilegi.  Kırgızın kurusun dileği. 

Koyom dep catıp kurudu,  Meşgul olurken (perişan oldu), 

Bir-birine künöönü.   Suçlamakla nirbirini. 

Kazak Kırgız buzulsa,  Kazak, Kırgız anlaşamazsa, 

Orus caydı bilebi?   Ruslar rahat bırakır mı? 

 1.3.5. Gelenekten Gelen Düzen ve Yaşam Tarzı Hakkında Düşünceleri 

 Diğer gelenekçi akınlar gibi Moldo Kılıç da gericilik, ataerkil-feodal düzeni 

savunmakta,  denilerek eleştiri oklarına maruz kalmıştır. Aslında akın, kendisini değerlerini 

yitirmiş, bozguna uğramış bir zamanda yaşıyormuş gibi hissetmiştir. O, “İnsan tarihsel olarak 

geçmişinden koptuğu zaman diğer bağlantılarından da kopar.” demiştir. “Geçmişten kopuk 

olan insan, yeni dönemin sunduğu olumsuz şeylerden kurtulamaz.” der. Dolayısıyla eski 

geleneklere tutunmaya davet etmiştir. O,  eskiyi savunmadı, aksine atalara özgü erdemli 

gelenekleri aşılamak istedi. (İstoriya Kırgızstana s Drevneyşih Vremen do Kontsa XIX Veka, 

1995: 341) Böyle Rus halkına karşı olma, ataerkil yaşam tarzını övme ve dine davet etme vs. 

düşünceleri sebebiyle Sovyet döneminde eserlerine yasak getirilmiştir. Hatta yayınlarda 

isimlerini alenen zikretmek bile parti hükümeti tarafından yasaklanmıştır. (Cigitov, 2002: 28)  

 Bu bağlamda ona ve eserlerine eleştirel yaklaşanlar onun düşünceleri ile ilgili şunları 

ifade etmişlerdir. “Moldo Kılıç soylu nesilden geldiği için ataerkil-feodal düşünce tarzına 

sahipti. O,  toplumdaki sosyal hiyerarşinin düzen - üstün kudret tarafından şekillendiğini 

düşünür. Bu nedenle onun birtakım gelişmeler hakkında karamsar bir bakış açısına sahip 

olduğunu” belirtirler. “Akın, ataerkil-feodal düzenin değişime uğramasını, kapitalist ilişkilerin 

ortaya çıkan araçlarının-unsurlarının insanlığın sonunu getireceği endişesini taşımıştır ve uruğ 

başındakilerin, elit kesimin ataların yolundan sapması, uzaklaşmaları akın için genel kabul 

gören düzenden uzaklaşmak anlamına geldiğini, zira insanın davranışları önceden 

belirlenmiştir diye düşündüğünü” öne sürerler. (Tokoeva, 2009: 240) 

 Moldo Kılıç'ın eserlerinde çelişkili, zıt anlamlı manalara diğerlerine göre daha çok 

rastlansa da, bu durum aslında o dönemin Kırgız toplumunda çeşitli eğilimlerdeki fikirsel 
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akımlara işaret etmektedir. Akının bu dünya ve ahiretle ilgili düşünceleri İslam'ın geleneksel 

bilgileriyle uygunluk göstermektedir. Akın ahiret hayatının ebedi, bu dünyanın ise geçici 

olduğunu, dolaysıyla bu dünyanın ahiret için hazırlık yurdu olarak görülmesi gerektiğini 

söyler. Ayrıca gençlere çokça nasihatte bulunur, hümanizmle örtüşen görüşlere de sahiptir. 

Ruslar hakkındaki düşüncelerinde da zamanla evrime uğradığı anlaşılmaktadır. (Tokoeva, 

2009: 240) Bu durum büyük ihtimalle Çarlık dönemi Rusları ile devrimci anlayışa sahip 

Ruslarla ilgili olabilir. Çünkü devrimci düşünceye sahip Rusların birçok görüşleri ve 

faaliyetleri Kılıç'ın fikir dünyasına da uymuştur. 

 Moldo Kılıç "Çüy bayanı", "Kerme too", "Cindi suu" gibi eserlerinde doğa ile insanın 

yakın ilişkisini, gelişim aşamalarını anlatmaya çalışmıştır. Tabiatın doğal kanunlarını bozmak, 

değişime uğratmak ve ona karşı yanlış muamelede bulunmak insan için trajik bir son 

getireceğini düşünür.  Bu anlamda ona “sıkı doğa dostu” demek uygun olur. (Canıbekov, 

2004: 5, 21)  

 Moldo Kılıç'ın etik düşünceleri, manevi hayatın unsurlarını antropoloji çerçevesinde 

ele alarak, insan problemine öncelik atfetmiştir. Onun etik düşünceleri, halkın davranış tarzına 

ve faaliyetlerine yönelik olmuştur. Gençleri okuma-yazmayı öğrenmeye, eğitime davet 

etmiştir. (Canıbekov, 2004: 24) Kendisinin 18-20 yaşlarında şiir yazmaya başladığı 

söylenmişse de daha erken başlamış olma ihtimali yüksektir. Onun Çüy bölgesinde 

Mambetalı mollanın yanına taşınması dini bilgileri edinmede ve doğu klasiklerinin eserlerini 

tanıma açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. (Samancin, 1948: 31,32)     

 Hayatının sonuna kadar yoksulluk içinde yaşamıştır. Kendisinin bu durumu hakkında 

"Bu kızıtalak cokçuluk, menden artık dos körgönü cok beken?" (Bu fakirlik benden daha iyi 

bir dost bulamamış mı acaba?) diye iç çekmiştir. Aynı şekilde kızı Şayırbübü hakkında 

yazdığı satırlarda da fakirlik durumuna işaret etmiştir. (Samançin, 1948: 33) 

 1.3.6. Sanat ve aydın kimliği hakkında 

 Eğitim düzeyi nispeten iyi düzeyde olan Kılıç doğu edebiyatından uzak kalmamıştır. 

Aynı zamanda Tatar ve Kazak dillerinde basılan gazete ve dergilere ulaşarak döneminin edebi 

gelişmelerinden haberdar olmaya çalışmıştır. Diğer taraftan da Rusça bilmediği için Rus 

edebiyatına aşina olmamıştır. Fakat buna rağmen akın Rus kültürü hakkında bilgi sahibi 

olmuştur. (Duman, 2015: 13) Kılıç'ın sanatsal çalışmasının dayandığı iki ana kaynaktan söz 
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edilebilir. Biri, Kırgız sözlü edebiyatı ve bu edebiyatın geliştiricileri, diğeri de Doğunun 

klasik edebiyatı ve onun geliştiricileridir. (Samançin, 1948: 43) 

 O dönemlerde birçok akın ve şarkıcı gibi sanat adamları sanatlarını her türlü 

merasimlerde tören sahiplerini, zenginleri ve elit kesimi övmek için kullanmışlardır ve bu 

şekilde geçimlerini temin etmişlerdir. Fakat Moldo Kılıç'ın durumu böyle olmamıştır, o 

yoksul yaşam geçirmesine karşın sanatın özgürlüğünü önemli görmüştür. Bu bağlamda bir 

keresinde atışmada şöyle diyerek sanatı her şeyden üstün görmüştür. (Samançin, 1948: 34)  

Akının keldi alıstan,   Aşığın geldi uzaktan, 

At berdin aga çalıştan.  At hediye ettin ona ufaktan. 

Men da uşintip ırdasam,  Ben de böyle söylesem, 

Şaltakpay Tökö bolom dep,  Geveze Tökö olurum diye, 

Uyalamın namıstan.       Utanırım halkımdan. 

 Onun bu düşüncesini birçok şiirlerinde görebiliriz. Akın para, şan-şöhret için sanatını 

icra edenleri "zenginin ayağına giden köle" diye nitelendirmiştir. Kendisinin böyle bir şey 

yapamyacağını belirterek haksızlığın karşısında seçicilik yapmadığını, zaten sanatın görevinin 

de bu olması gerektiğini söyler. (Samançin, 1948: 35) 

Koyboy aytıp kelemin,  Sürekli dillendirmekteyim, 

Neçen türküm adamdı.  Çeşit-çeşit insanı. 

Tandabadı kanteyin,   Tercih etmedi, ne yapayım, 

Tilim cakşı camandı.   Dilim, kötüyü iyiye (tercih etöedi). 

 Bu olgu tarihin her safhasında önemini korumuştur. Her ne kadar sanatçıların kendi 

sanatlarını bir geçim kaynağı olarak kullanmaları bir yere kadar normal olarak karşılansa da 

bir yerden sonra sorunlar ortaya çıkabilir. Sanat adamı temelde halk adamıdır, fakat sanatını 

bir çıkar uğurunda kullanmaya başladığı andan itibaren halk adamı özelliğini kaybeder. Bu 

yüzden halkın safında yer tutmak, hakikatin tarafında olmak insanı kariyerinden, rahat 

hayatından edebilir. Tarih sayfalarında buna örnekler çoktur. Nitekim Moldo Kılıç da böyle 

uygun görmüştür, zaten öyle yapmasaydı hayatını kurtarabilirdi ama bilgelikten, aydın insan 

olmaktan, dolaysıyla halktan uzak kalırdı. 

 1905'te gerçekleşen devrimden sonra Rus halkının 'ulus bilinci' uyanmaya başlar. Bu 

durumu destekleyici nitelikte gazete ve dergiler basılmaya başlar. Genellikle Tatarca olan 
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baskıların bir kısmı Kırgızistan'a da ulaşmıştır. Kılıç Kazan'da basılan "Yulduz", Kırım'da 

basılan "Terciman" gibi gazetelerin eline geçen bazı sayılarını okuyup, içeriği ile tanışır. Aynı 

şekilde Kazakistan'da basılan "Aykap" dergisi ile de tanışır. Bu gibi gelişmeler akının sanatsal 

çalışmalarına, fikir dünyasına etki etmiştir. Bunlara ek olarak bölgeye yerleşen Rus 

köylülerinin yaşam kültüründeki gelişmişlik de akının düşünce dünyasına etki bırakmıştır. 

Artık akın hem Ruslar, hem de ilerisi hakkında daha olumlu düşünceler üretmeye başlar. 

Hatta bununla sınırlı kalmaz. O, eğitim faaliyetlerinde bizzat rol alarak halkın aydınlanmasına 

katkıda bulunur. Bu minvalde Kılıç akın daha önce eğitim gördüğü medresede Tokmok'taki 

cedit okulundan öğrenmiş olduğu yeni usule göre eğitim vermiştir. (Samançin, 1948: 36)  

 Moldo Kılıç o dönemin kültürel-aydınlanma hareketinin başlatıcısı olmasa da, 

dönemin Rusya'sında ulusların içinde gerçekleşen kültürel aydınlanma hareketinden 

etkilenmiş, diğer taraftan bölgeye yerleşen Rusların yaşam tarzındaki gelişmişliğe şahit 

olduğu için kendisi de aydınlanma hareketinin içinde kalmaya çalışmıştır ve onun bu talebi 

şiirlerinde çokça görülür. Bununla beraber akın, dini-mistik ağırlıklı Müslümanlık inancından 

tümüyle uzaklaşmamıştır. Onun düşüncelerindeki bazı fikirler ilk bakışta çatışmalı görünse 

de, aslında öyle olmadığı anlaşılmaktadır. Zira Kılıç yeni gelişmelere kadar kendisi doğup-

büyüdüğü ataerkil-feodal düzenin etkisinde düşüncelerini aktarmıştır. Bu çatışmalı duruma en 

iyi örnek olarak onun kaplıca suları ile ilgili düşüncelerini gösterebiliriz. Bu konuda akın 

tarafsız kaldığını ve ileride imkân bulursa bizzat kendisi kitaplardan öğrenmek isteğini de 

belirtmiştir. Akının neredeyse tüm çalışmaları böyle diyalektik zeminde gelişerek devam 

etmiştir. (Samançin, 1948: 37-38) 

Aytalbadım kanteyin,   Diyemedim, ne yapayım, 

Akılım cok bolgon son.  Aklım ermedikten sonra. 

Bir kezekte çeçermin,   Zamanı gelince çözerim, 

Bilim tapsam mından son.  Bilgi sahibi olunca. 

 Kılıç'ın bazı gereksiz, yanlış kabul edilen gelenek ve göreneklerden geri durduğunu 

onun mezarla ilgili satırlarından görebiliriz. (Samançin, 1948: 37-38) 

Barlık menin cazganım,  Tüm varlığım yazdıklarımdır, 

Başım körgö kirgen son,  Başım mezara girdikten sonra, 

Tura turgan mazarım.   Odur dikilecek mezar taşım. 

Kokus tilim kürmölsö,  Olur da dilim kilitlenirse, 
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Ayta turgan kereezim:  Vasiyetim şudur: 

Keregi cok çaldıbar,   Lazım değil  yaptırdığın, 

Korgon salgan kümbözün.  Kale gibi türbelerin. 

 Akın, bir tarafta sanatsal çalışmalarının onun için büyük bir değer taşıdığı, onun yerini 

bu dünyada hiçbir şeyin dolduramayacağına vurgu yaparken diğer taraftan Kırgız toplumunun 

mezar hakkındaki anlayışına tepkisini yansıtmıştır. Günümüzde bile rastlanan bu tip 

mezarlıkların birçok açıdan faydasız ve gereksiz olduğunu, hatta zararlı olduğunu bile 

vurgulamıştır. 

 Kılıç'ın ilk dönem yazılarında kendine has özellikte, içerik açısından da belli bir 

anlayışa sahip olduğu fark edilir. Bu çalışmalarında, halkın yaşantısında rastlanan tarihi 

meseleleri, halkın istek ve taleplerine çözüm yolları bulmaya çalışır. Diğer taraftan toplumsal 

gelişmeleri gözlemler. Yeni gelişmeleri ve bölge halkı için yeni olan şeyleri "Çüy bayanı" 

isimli eserinde işlemiştir. Eserde bölgeye yerleşen Rusların yaşam tarzındaki farklılığı, 

tarımcılık ve hayvancılıkta ileri seviyede olduğunu dile getirerek yerleşik hayatın önemine 

dikkat çeker. Akın şehri, ondaki hayatı ve pazardaki alışveriş ilişkilerini göçebe Kırgızların 

bakış açısıyla ele almıştır. Bir atın kağıt paraya değiştirilmesine anlam veremeden kaygılanır. 

Bununla beraber şehir hayatının Kırgız halkının yaşam tarzına etki ettiğini belirterek artık 

Kırgızların da çiftçilik yaparak yetiştirdiği şeyleri satarak pazar ekonomisine de karıştığını ve 

toplumdaki gelişmeleri görebilmiştir. (Samançin, 1948: 54-56)  

Abaylasan Tokmoktu,  Dikkat edersen Tokmok'a,  

Eki cerde orusu.   İki yerde Rusları. 

Kızıl suunu, Şamşını,   Kızıl Su'yu, Şamşı'yı, 

Egin cayı kılganı.   Ekin alanına dönüştürdüğü. 

Bışıkçılık bışkanda.   Hasat zamanı geldiğinde, 

Cer cemiştin baarısı,   Meyve-sebze hapsi de, 

Cer üstünö çıkkanda.    Yer üstüne gözüktüğünde vd. 

  Moldo Kılıç bölgeye gelen halkın hayat biçimini gözlemleyerek Kırgız ve Kazak 

halkının ilkel hayat biçimi sürdüğü kanaatine varır ve gençleri ileriye gitmeyi, gelişmişliğe 

ulaşmaları için çaba göstermeleri gerektiği fikrini işler. O halkı, eğitim ile kültürün önemini 

anlamaya çağırır ve bu şekilde kültürel aydınlanmaya yönelik fikirlerini beyan eder. 

(Samançin, 1948: 98,99)  
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Aarı baksa bal beret,   Arı beslerse bal alır, 

Köp turguzup çelekti.   Bal kovanlarını çoğaltırsa. 

...Kırgız, Kazak eçaktan,  Kırgız ve Kazaklar eskiden beri, 

Eli-curtu köçmöndüü,   Halkı göçmen hayatı, 

Körsön konok sabalar,  Kullandıkları mutfak eşyaları, 

İdişteri çanaçtan.   Eşyaları deriden. 

...Catıp özüm kaygıram,  Kendimce kaygılanırım, 

Kazak, Kırgız kalkıma.  Kazak ve Kırgız halkıma. 

Capan öskön karangı,   Sade ve cahilce, 

Artta kalgan saltına.   Geri kalmış geleneğine. 

 Araştırmacılar Kılıç'ın eserlerinde özellikle zamanla ilgili şiirlerinde çatışmalı bakış 

açısını anımsattığını belirtirler. Genel olarak onun ahlaki özellikteki şiirleri halkçı, hümanist-

insancı manada olup, zulmün, haksızlığın aşırı safhada olduğu bir ortamda sağduyuya, 

merhamete çağıran ahlaki şiirleri ağır olan yönetim düzeninin nispeten hafiflemesine neden 

olmuştur. Bununla birlikte onun ahlaki çağrıları Kuran ve tasavvufun düşünsel özelliği ile 

donandığı için, bir anlamda halkı zorlukların karşısında sabrederek pasif kalmaya çağırmıştır. 

Akının böyle düşüncesi, daha sonra parti ideoloji düşüncesi tarafından gericilikle, dincilikle 

suçlanmasıyla karşı-karşıya gelmekten kurtulamamıştır. O, halkı hem Rus yönetiminin hem 

de yerel elit grubun çifte baskısına maruz kalışını olduğu gibi açıkça dile getirmiştir ve batının 

ileri kültürel seviyesine ulaşmaları için halkı yerleşik hayata geçmeye, çalışmaya, eğitime vs. 

davet etmiştir. Onun şiirlerinin bu özelliği gelişmeci, ilerici yöne sahip olduğuna işaret 

etmektedir. (Samançin, 1948: 102,103) Kılıç'ın bu durumu onun aynı anda iki farklı görüş 

içerisinde olduğunu değil, zamanla düşünce dünyasında bir değişimin, gelişimin olduğunu 

göstermektedir. Başlarda ataerkil-feodal düzenin etkisinde fikir yürütürken daha sonraları batı 

medeniyetinin Rus versiyonu ile gelen ilerici hayatı yakından tanıması ve devrimci hareketin 

yaygınlık kazanması akının düşünce dünyasında değişime neden olmuştur. 

 1.3.7. Zamana ve ahir zaman ile ilgili düşünceleri 

 Akın ve yazarlar halkın istek ve düşüncelerini dile getiren temsilciler olarak kabul 

görüldükleri için dönemlerinin sosyo-politik durumundan söz etmekten geri durmamışlardır. 

Onlardan biri olan Moldo Kılıç zamana geleneğini doruk noktasına ulaştıranlardan olmuştur. 

O "Zar Zaman" eserinde o devre ait tüm karakteristik özellikleri ele alarak, halkın zulme 
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uğrayışını, biy-boluşların baskılarını, dönemin insanlarının kişiliklerini, hayat tarzlarını 

işlemiştir. Ayrıca nasihatlerine de yer vermiştir. (Samançin, 1948: 71,74,76) Aslında akının 

bu eseri, ele aldığı konular bakımından kendi başına bir tez çalışması olabilecek özelliğe 

sahiptir. Çalışmalarının geneli onun realist bakış açısına sahip olduğunu gösterir. (Samançin, 

1948: 58)  

 Akın ataların zamanını idealize etmiştir. Onun gözünde kendi döneminin insanları 

doğruluktan, dürüstlükten uzaklaşmıştır. Dolaysıyla akın eski dönemi aratmıştır. (Samançin, 

1948: 89) Akın böyle düşünmesinin sebebini büyüklerin anlatımlarına bağlamıştır. Fakat yine 

de bu görüşünden dolayı daha sonraki birçok araştırmacı tarafından eleştirilmiştir. 

Coo kaçırıp el bakkan,   Düşmanı kovalayarak halkına, 

İlgerkinin kezegi.    Sahip çıktı eskiler.  

Calgan aytıp, mal tapkan,   Yalancılıkla para kazanır, 

Emdiginin çeçeni.    Şimdikinin söz ustası. 

İlgerkinin cürgönün,    Eskilerin hayatını, 

Közüm menen körbödüm.   Gözlerimle görmedim. 

Karıyalar söz kılat,    Yaşlılar söz ederler (ancak), 

Kalpı-çının bilbedim.    Haklı mı değil mi bilemedim. 

 Akın için yöneltilen bir diğer eleştiri de onun ezilen kesim ile baskıcı, ezen kesimin 

arasını bulmak istemesidir. O baskı gören halkı baskıcı uygulamalara karşı sabretmeye çağırır. 

Akının bu düşüncesini tasavvufi görüşten aldığını ifade ederek onu gerici, dinci diye 

eleştirmişlerdir. Fakat Kılıç bu fikrinde sabit olmamıştır. Diğer bir ifade ile o yeri geldiğinde 

baskı altındaki halkı baskıcı tabakaya karşı desteklemiştir, onları direnmeye çağırmıştır. 

Akının bu durumu o dönemin karışık yapısından kaynaklanmaktadır. (Samançin, 1948: 97) 

 O, bilgiyi maddiyatın gölgesinde kaldığını, bilgi sahibi insanların değil, zengin olan 

insanların söz sahibi olduğunu, insanların kaderinin varlıklı insanların tasarrufuna kaldığını 

vurgulamıştır. Paranın yardımıyla şan-şöhrete kavuştuğu dönemin hakim olduğunu 

söylemiştir. Böylece elinde parası olmayan, fakat bilgi sahibi, işi bilen insanların kenara 

itildiği durumdan bahsetmiştir. (Samançin, 1948: 91) 

Kolunda cok er cigit,   Eli dar er yiğit, 

Cetişpegen kıskaday.   Yetişemeyen kısa gibi.  
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Akılı bar malı cok,   Aklı var ama malı yok, 

Aspabı cok ustaday.   Alet-edevatsız usta gibi. 

 Moldo Kılıç "Zar Zaman" eserinde o dönemin hakikatini savunarak, adil, dürüst 

yönetimin hakim olması için uğraşmıştır. Halkın eziyet çekme sebeplerine atıf yaparak çözüm 

yollarını arama çabasında olmuştur. Böylece eserlerinde "etik program" oluşturur. 

Programında halkın etik anlayışı-davranışı, yaşantısı hakkında bilgi vererek bu yöntemle 

durumu düzeltmek istemiştir. Onun ahlaki düşünceleri dinin etkisinde kalmış olsa da, 

hümanist temel üzerine kurulmuştur. (Samançin, 1948: 94) Bozulmakta olan toplum yapısını 

korumak, iyileştirmek isterken ideal şahsiyeti yaratmaya çalışmıştır. (Samançin, 1948: 96) 

 Akın eskiden beri devam eden ahir zaman geleneğini Kalıgul ve Arstanbekten alarak 

kendi katkısını da ekleyerek düşüncelerini ifade etmiştir. Onun için sömürgeci Çarlık 

Rusyanın bölgeye gelişi ahir zamanın işareti idi. Onların gelmesiyle zaman değişmiştir, 

zamanın değişimi bireyin davranışlarını, düşüncelerini, psikolojik durumunu bir hayli 

değişime uğratmıştır. Bu değişimden büyük payı yerli yöneticiler almıştır. Fakat zamanın 

geçmesiyle akının Ruslara olan düşüncesinde tedrici değişim gözlendiğini onun Ruslar 

hakkındaki olumlu ifadelerinden anlaşılmaktadır. (Alahan, 2004: 77,88) 

Kılba curtum ubayım,   Sen endişelenme halkım, 

Orustu berdi kudayım...  Rusu veren Allahım... 

 Bu akınlar yaşamış oldukları dönemi "zar zaman" ya da "tar zaman" diye 

nitelemişlerdir yani gözyaşının, belanın, azap ve kaygının halkı kuşattığı zaman olarak 

görmüşlerdir. Onların bu şekilde ele almış oldukları eserlerinde Kırgız halkının başındaki 

feodal yönetici kesimin anlayışı, ideolojisi yansıtılmıştır. Anlaşmazlıkları gidermek, 

mistisizmin dünyasına dalmak, ataerkil-feodal düzeni idealize etmek feodal üst sınıfın 

çıkarına olmuştur. Bu akınlar Kırgızların Ruslara katılmasına karşı olmuşlardır, Kırgız 

halkının toplumsal ideallerini Müslüman doğu ülkelerine yönlendirmiştir. Sufizm anlayışının 

neticesinde tüm dinsizlere karşı düşmanlığı ve anlaşmazlığı körüklemiştir. Yenilikten 

çekindikleri için Rus halkına karışmanın sonucu ortaya çıkan ilerlemenin sonuçlarına karşı 

olmuşlardır. Yenilikçi gelişmeleri "ahir zaman"ın yaklaşmakta olduğuna yormuştur. Aile 

kurumunun zayıflamasının ve ahlakı değerlerin çöküşünü önlemek adına ataerkil-feodal 

düzeni korumaya çağırmıştır. (Abramzon, 1999: 411)  
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 Moldo Kılıç ele aldığı eserlerini halkı için en iyi hizmet, en iyi miras olduğunu, 

kendisi için bir heykel nispetinde olduğunu dolaysıyla başka şeye hacet olmadığını ifade 

etmiştir. (Alahan, 2004: 90) 

Barlık menin cazganım,  Benim varlığım yazdıklarımdır, 

Başım körgö kirgen son,  Mezara defnedildikten sonra, 

Kıyamat kün kelgençe,  Kıyamet kopana kadar, 

Tura turgan kümbözüm.  Benim türbem sayılır. 

Kokus tilim kürmölsö,  Belki dilden kalırsam (ölürsem), 

Aytıp ketken kereezim,  Benim size vasiyetimdir, 

Keregi cok çaldıbar,   Lazım değil yapılan, 

Korgon menen kümbözün...  Kale ile kümbetin (türbe).. 

 1.3.8. Diğer konularla ilgili düşünceleri  

 Moldo Kılıç'ın hiciv yöntemini kullanan şiirleri de mevcuttur. O bu şekilde halkın geri 

kalmış yaşam tarzını, cahilliğini, kaba ve zalim beylerin, boluşların, hocaların, mollaların 

davranışlarını alaycı bir şekilde eleştirmiştir. (Samançin, 1948: 109) Aynı şekilde bazı kişilik 

tiplerini ve durumları anlatan nükteler kaleme almıştır. "Moldo Sulayman" adlı şiirinde dini 

istismar eden bazı kişilerin yapılarını şöyle dile getirir. (Samançin, 1948: 111) 

 Beş namazdan başçısı,  Beş namazın öncüsü, 

Ba kıbılay kıbılayman.  Ba kıbılay kıbılayman. 

Moldolordun içinen,   Mollaların arasından, 

Baş mitayım Sulayman.  Baş kurnaz Suleyman. 

Moldolugu bolboso,   Molla sıfatı olmazsa (aslında), 

Korkpos ele kudaydan.   Tanrıdan korkar hali yok. 

 "Moldo Düyşön" adlı diğer bir şiirinde ise bir din adamının saflığını dile getirmiştir. 

Assalomu aleykum moldo Düyşö, Selamün aleyküm molla Düyşö, 

Atka minbey cöö cürsö,  Atı olduğu halde yaya gezerse, 

Aldıga min dese, artka minse, Öne bin dendiğinde arkaya biniyorsa, 

Akmak dese ırsayıp külsö,  Ahmak dendiğinde gülüyorsa, 

Beyişke çıkpaybı uşintip cürsö... Cennete nasıl gitmesin bu haliyle... 
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 "Kaçkanak" şiirinde yalaka, ikiyüzlü kişilik sıfatlarını ele almıştır. "On ceti biy" adlı 

çalışmasında bazı biylerin (bey) adaletsizliklerini, dış görünümlerini ve psikolojik durumlarını 

tasvir etmeye çalışmıştır. (Samançin, 1948: 111,112) Kırgız toplumuna ait yine bir önemli 

meseleyi de ele almıştır. Kız çocuğu genelde erkek çocuğu kadar değere sahip olmuyordu. 

Akın kızları için kaleme aldığı şiiri ile kız çocuğunun da en az erkek çocuğu kadar değerli 

olduğunu bu konuda ayrım yapılmaması gerektiğine vurgu yapmıştır. (Samançin, 1948: 114) 

"Çireen" adlı şiirinde sürekli başkası gibi olmak isteyen kişiliği işlemiştir. (Samançin, 1948: 

115) 

 Akın "Kerme too" adlı çalışması ile o dönemin Kırgız topraklarının sınırlarını 

belirleyen siyasi-fizik haritasının sınırlarını belirtmiştir. (Alahan, 2004: 78) 

 Geleneksel yöndeki kötümser özellikli eserlerin yanında onlara karşı olarak 

demokratik özellikleriyle öne çıkan kesim gelişerek ortaya çıkmıştır. Bu kesimin önde 

gelenleri Toktogul ve Togolok Moldo gibi saygın akınların eserlerinde demokratik eğilimde 

olan fikirler öne çıkarken, halkın ezilmesinde rolü olan 'manapları' ve zenginleri, onlarla 

beraber Çarlık sömürgeyi eleştirmişlerdir. Bunlar eserlerinde aynı zamanda halkın 

beklentisini dillendirerek, sosyal adaletsizliğe karşı mücadele etmişlerdir ve halkların 

dostluğunu ve onların özgürlüğe doğru yürüyüşünü övmüştür. Onların eserleri halk tarafından 

beğenilip, desteklenerek halkın sevgisini kazanmıştır. Onlar sıradanlıkları ve cesur fikirleriyle 

öne çıkmışlardır. 

 2. Yenilikçi Düşünce Geleneğinin Başlatıcıları 

 2.1. Yenilikçi Düşüncenin Başlatıcısı Toktogul Satılganov (1864-1933) 

 Kırgız şiir edebiyatında demokratik geleneğin önde gelen ismi olan, yetenekli akın ve 

besteci Toktogul Satılganov 1864-1933 seneleri arasında yaşamıştır. O, küçük yaşından 

itibaren eser vermeye çalışmıştır ve eserlerinde daha çok ezilen, baskı altında olan halkın 

hayatını ele almıştır. Sanatsal yönüyle öne çıkan akın her çeşit toplantı ve törenlere davet 

edilerek kendi sanatını sergileme fırsatı bulmuştur. Bu şekilde halkın sevgisini kazanan 

Toktogul akın, gittiği her yerde halkın istek ve arzularını dile getirmiştir, onun için mücadele 

etmiştir. O kendinden önceki gelenekten farklı olarak Rus halkının emekçi yönünü Çarlık 

zamanı ile karıştırmamıştır. Eserlerinde en çok kölelik ve zenginler ile manapların haksız 

uygulamaları üzerinde durmuştur, onlara karşı açıktan mücadele etmiştir. Onun bu 

mücadelesindeki etkin silahı şiirleri olmuştur. Bu minvalde "Beş kaman" adlı şiirinde zengin 
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beş manabın saygısızlıklarını, acımasızlıklarını ve halkı ezen yönetimini özel bir şekilde 

anlatmıştır. 

 Kırgız toplumunun ilerici düşüncesinin bayrak taşıyıcı sıfatında olan Toktogul baskıya 

uğramış fakat mücadeleye hazır, baskıya, şiddete karşı baş kaldıran (itiraz eden) yoksulun 

görüntüsünü eserlerinin merkezine yerleştirmiştir. Dolayısıyla o manapları, zenginleri, 

boluşları, Çarlığın resmi insanlarını (yöneticilerini) sert eleştiriye tabi tutmuştur ve aynı 

zamanda gelenekselci ve İslamî dinî şahsiyetleri de eleştirmiştir. O tamahkârlığı, din 

adamlarının takvalı görünüp de yaptığı riyakârlıkları eleştirerek halkın bu durumun farkına 

varmasını sağlamaya çalışmıştır. Özellikle bu anlamda akının "Eşen kalpa" adlı şiiri yaygınlık 

kazanmıştır. Toktogul'un baskıcı, zorba zengin ve yöneticilerle olan amansız mücadelesi, onu 

halkı ezen üst kesimin bir numaralı düşmanına dönüştürmüştür. Onun bu tutumu, çeşitli 

suçlamalarla onun tutuklanmasına ve idam kararının alınmasına sebep olmuştur. Ancak idam 

kararı değiştirilerek Sibirya'ya sürgün edilmiştir.  

 Hapis yıllarında çok zorlu günler geçirmiş, bu dönem akının düşünce dünyasında yeni 

kapıların açılmasına neden olmuştur. Yani hapis arkadaşları ile birlikte, devrimci Ruslarla 

fikir alışverişinde kalarak hayata dair yenilikçi bilgiler edinmiştir, uluslararası 

(enternasyonalizm) düşüncelerle kuşanmıştır. Rus devrimcilerin tesiriyle Toktogul'un güçlü-

önceikli demokratik fikirleri daha da güçlenmiştir. Bu sayede eserlerine siyasî boya katılarak 

devrimin işaretlerine dönüşmeye başlamıştı. (Abramzon, 1999: 413)  

 Hapisten iki kere kaçma girişiminde bulunduysa da bu girişim başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Yine de arkadaşlarının yardımıyla kaçmayı başarmıştır. İki senelik yolculuğun 

sonunda 1910'da memleketine gelebilmiştir. (Abramzon, 1999: 414) Belki burada onun 

hapisten kaçmasını akından daha çok onun hapis arkadaşları istemiş olabilir diye 

düşünüyoruz. Zira Çarlık yönetiminin etkisinin hissedildiği her yerde devrimci fikirlerin 

yayılması önemli bir husustu. Bu durumdan ötürü memleketine dönen akın artık eskisinden 

daha da şiddetli biçimde bay-manapları eleştirmeye başlar. O 1916 senesine kadar gizli hayat 

sürmüşse de tekrar tutuklanmış, ancak bu sefer destekçileri tarafından kefalet karşılığı 

hapisten çıkabilmiştir. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 161) 

 Hapisten yeni düşüncelerle dönen Toktogul akın, halkını Ruslar ve Rusya ile 

yakınlaşmaya çağırmaya başlamıştır. O geleneksel olan Müslüman devletlerin yerine Rus 

halkı, Rus kültürü ile kaynaşmak ileriye götürür demiştir. Ancak bu şekilde orta çağa ait olan 

gerilemenin etkisinden kurtulma şansımız olur diye düşünmüştür. Akın halkın eğitim 
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düzeyinin mutlaka yükseltilmesi gerektiğini ve bunun yolunun da Rus halkıyla beraber 

olmaktan geçtiğini düşünmüştür. Dolaysıyla o "eğitimin kaynağı Rusta"dır fikrini en çok dile 

getiren insan olmuştur. (Abramzon, 1999: 414) 

 Toktogul'un sanatsal hayatının ilk dönemlerinde lirik yönü ağır basarken daha 

sonraları şiirlerinde feodal hayatın çeşitli yönlerine olan eleştirel bakışları ağırlık kazanmıştır. 

Bu durumun asıl nedeni akının yönetici kesimi eleştiren şiirleri idi. O şiirlerde yerel feodalleri 

diğerleri gibi övmemiştir, aksine hakikatin sesi olmuştur. Aynı şekilde kahramanlık, 

samimilik, onurlu duruş, emek, namus gibi düşünceler yüceltilmiştir. (Canibekov, 2004: 27) 

Akın aynı zamanda yenilikçi, ileri görüşlü ve demokratik Kırgız Edebiyatının kurucusu 

sayılır. Toktogul'un düşünceleri bir okul haline dönüşmüştür ve bu okulun yetiştirdiği akınlar 

ve eserleri Kırgız Sovyet Edebiyatı'nın ayrılmaz parçası haline gelmiştir. (Abramzon, 1999: 

414) 

 Toktogul Satılganov'un şiirlerinde Kırgız halkının tarihi yansıtılmıştır, emekçi halkın 

şanı yükseltilmiştir, baskıcı sınıf ifşa edilmiştir. Toplumsal olumsuzluklar eleştirilmiştir. Akın 

parlak bir geleceğin hayalini kurmuştur ve propagandasını yapmıştır. Onun sanatsal mirası 

özgürlük için mücadelesi mutlu yaşama ulaşma düşüncesi ile beslenmiştir. O Kırgız halkının 

hür düşüncesinin pekâlâ gelenek ve göreneklerini özümseyerek daha da genişletmiştir, 

zenginleştirmiştir. (Canıbekov, 2004: 26)  

 Toktogul da diğer zamancı akınlar gibi işgalci döneme tanıklık eden akınlardandır.  

Fakat Toktogul'u onlardan ayırt eden birkaç özelliği vardır. Örneğin, o, işgalci yönetimin 

baskısını bizzat yaşamıştır ve bu durumu edebi eserlerinde yansıtmıştır. Onun fikirleri açık, 

net ve yönü bellidir. Kendisi koloni devrinin sonuna ve yeni (sosyalist) döneme de şahitlik 

etmiştir. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 157) 

 2.1.1. Çarlık ve eski düzenle ilgili düşünceleri 

 Sürgünden döndükten sonra Toktogul köyleri ve göçebeleri gezmeye devam etmiştir 

ve ahaliye hayatın gerçeklerini anlatmıştır. Artık onun söylemlerinde Kırgız halkının üzücü 

hali, manapların şiddeti ile keyfi davranışları ve diğer halkların toplumsal hayatını yani 

özgürlük ve daha iyi bir hayat için gösterdikleri mücadelenin tipik resminin anlatımları yer 

almaktaydı. Akın devrim öncesi yıllarda kendi düşünce dünyasını yansıtan derin 

vatanseverliği, diğer milletlere olan sevgisi, sömürgeci-ezici kesime karşı nefreti konu eden 

birçok şiir kaleme almıştır. 
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 Toktogul akın ülkesini barındırdığı güzelliklerinin yanında üzerinde yaşadığı emekçi 

halkından dolayı çok seviyordu. "Ensegen Elim Amanbı?" adlı şiirinde halkına olan sevgisini 

anlatmıştır. İçeriğinde sınırsız şiddete maruz kalan halkın trajik durumu ve onlara karşı 

beslediği samimiyeti, sempatisi yer almıştır. Yaşam tecrübesiyle donanan akın, halkının 

hayatında hissedilir derecede değişikliğin olmadığını, hala manap ve zenginler tarafından 

baskı altında tutulduğunu hemen fark etmiştir. (Çukubaev, 1967: 135-136) 

Arzıp cürgön acırap,   Meram ve ayrılıkta gezen, 

Elim, aman barsınbı?   Halkım, sağ-salim yaşıyor mu? 

Eerçişip öskön caşımdan,  Gençlikte beraber büyüdüğüm, 

Tenim, aman barsınbı?  Yaşıtım, iyi misin?.. 

Koyun bagıp baylardın,  Zenginlerin koyunlarını güten, 

Kul bolgondor amanbı?  Kölelik yapanlar iyi mi? 

Bir cıl akı - bir köynök,  Senelik ücreti - bir gömlek, 

Pul bolgondor amanbı?  Karşılığı olanlar iyi mi? (Taştemirov, 1989: 88, C. I) 

 Sibirya'nın uzak köşesinden Kırgızistan'a kadar uzanan kaçış yolculuğu, akın için 

unutulmaz bir yaşam okulu oldu. Bu süreçte nefreti, insan dostluğunun değerlerini anladı, 

toplumsal yaşamın birçok oluşumlarına tanık oldu. Akın "Kazak elinde" adlı şiirinde bölge 

halkının Çarlık Rusya'nın diğer halklarının kaderi ile ortak olduğunu vurgular. Tüm bu 

halkların tek bir düşmanı vardır; yönetici sınıflar ve onları destekleyen yırtıcı, şiddet 

uygulayan otokratik-feodal sistem. Bunlar emekçi halkın birlik olup baş kaldırmasından 

çekindikleri için etnik ayrımcılığı ve nefreti körüklemişlerdir.  Akın büyük bir güçle Kırgız ve 

Kazak emekçi halklarının dostluğunun apaçık düşmanlarını göstermiştir. (Çukubaev, 1967: 

135, 139) 

El ekenbiz başınan,   Ta başından birmişiz, 

Kazak-kırgız bir tuugan.  Kazak-Kırgız kardeş halk. 

Tuuşkan eldi börülör,   Akraba halkı, çakallar, 

Bir-birine kas kılgan.   Bir-birine düşürmüştür... 

 (Taştemirov, 1989: 78, C. I)   

 Akın halkın mutsuzluğunu, kendi başından geçirdiği tutukluluk, kederli yaşam yolunu 

Çarın kişiliği ile bağlantılı görmüştür. Onu Sibirya'ya süren o baskıcının kendisi idi. 

(Çukubaev, 1967: 141)  
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Zulum padışa Nikolay,  Zalim padişah Nikolay, 

Surabay közdü caş kılgan.  Sormadan gözü yaşa boğan. 

Şıldıratıp kişenin,   Şıngırdatarak kelepçesini, 

Zındanga baylap catkızgan.  Zindana atıp hapseden... 

 (Taştemirov, 1989: 74, C. I) 

 Böylece Toktogul Çarlık Rusya'sının tüm halklarının emekçi-işçi kitlelerinin ortak 

konumunu anlamaya başlamıştır. Diğer milletlerde olduğu gibi Kırgız halkının işçi kitlesi 

sömürücüler tarafından ezilmiştir ve haklarından mahrum bırakılmıştır. 

Musapır menen munduudan,  Gariban ile mahzunlar, 

Milion catat türmödö.   Hapiste milyon yatıyor. (Taştemirov, 1989: 56, C. I) 

 Toktogul Satılganov, Kırgız halkının orta asırdaki gibi geri kalmışlıktan ancak Rus 

halkı ile yakınlık kurmakla ve onların zengin kültürünün seviyesine ulaşmakla kurtuluşa 

erebileceğini ileri sürer. Akının ileri Rus kültürünü propaganda yapması, geri kalmış göçebe 

halkın demokratik Rus kültürünü benimsemesine, büyük Rus halkı ile dostluk kurmasına, 

emekçi Kırgızların Rusya'ya sevgi ruhu beslemesine etki etmiştir. (Çukubaev, 1967: 142-143) 

 2.1.2. Ruslar ve yeni düzen ile ilgili düşünceleri 

 Toktogul iki devrin insanı olduğu için eserlerinde de her iki devrin sosyal gerçeklerini 

yansıtmıştır. (Tokoeva, 2009: 248) Şiirlerinde devrim öncesinde halkın her türlü 

girişimlerinin zafere ulaşacağına güvenerek "yeni asır"ı selamlayarak şöyle demiştir. 

Nam svidetelyami bıt,  Biz şahitlik ederiz, 

Poslednih ih (bayev) minut.  Onların (bayların-zenginlerin) son zamanlarına. 

Çerez vozmezdiye v groznıy god, Korkunç yılın sonunda, 

Pridyot k nam novıy vek.  Bize yeni asır gelecek. 

 Bu bağlamda akın hayalini kurduğu o "carıktık düynö" (güzel hayat) dediği zamanı 

sabırsızlıkla beklemiştir, ölmeden tanıklık etsem hiçbir kaygım olmazdı demiştir. (Çukubaev, 

1967: 155) 

Padışa zalim baş bolup,  Zalim padişah en başta, 

Baardık ak söök cogolso.  Tüm elit kesim kaybolsa. 

Mitelerden kutulup,   Parazitlerden temizlenerek, 
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Bizdin zaman onolso.   Zamanımız düzelse... (Taştemirov, 1989: 128, C. I) 

 Onun sıradan emekçi halkı anlatan düşünceleri tabi ki de feodal sınıfın hoşuna 

gitmemiştir ve bu durum onun sürgüne gönderilmesine neden olmuştur. Sibirya'ya uzanan 

yolculuğu sırasında (Aleksandrskiy sentral) görüştüğü birçok siyasi mahkûm olan devrimci 

insanlarla olan fikir-alışverişleri onun düşünce dünyasında gelişmelere yol açarak sosyal 

eşitlik ve adalet hakkındaki bakış açısını genişletmiştir. Akın sürgün yıllarında adeta bir 

sosyalist eğitimden geçmiş gibi oldu. Memleketine döndükten sonra bilinçli bir şekilde halkın 

özgürlüğü için mücadele etti. Kırgız toplumundaki sosyal eşitsizliği, sosyal adaletsizliği 

körükleyen nedenleri açıkça göstermiştir ve yerel feodallerin, Çarlık yöneticilerin baskılarını, 

zulümlerini eleştiren şiirleri ele almıştır. (Canıbekov, 2004: 28,29)  

Cetim-cesir alsızga,   Yetime, dula, zayıfa, 

Karabadın beş kaman.  Merhamet etmedin beş kaman. 

Cetilsin dep cardını,   Fakirin yetişmesini, 

Sanabadın, beş kaman.  İstemedin beş kaman. (Taştemirov, 1989: 20, C. I) 

 Toktogul Kırgız ve Kazak halkının düşmanlarını açığa çıkararak akraba iki halkın 

arasındaki yakın dostluk arzusunu dile getirmiştir. Ancak akın için Kırgız halkının özellikle 

Rus halkı ile dostluğu değerli olmuştur. Sürgün yıllarında Rus devrimci mahkûmların 

Rusya'nın ezilen halklarının temsilcilerine sevgi ve saygı ile muamele ettiklerini görmüştü. 

Sürgün yıllarına kadar akın-düşünür emekçi Rus halkını baskıcı sınıf ile ayrım yapmaksızın 

tümden "orus" diye nitelendirdiyse de, Sibirya'da iki farklı Rusya olduğunu anlamıştır; biri - 

milletler arasında düşmanlığı ve nefreti körükleyen, hem kendi hem başka halkları ezen Çarlık 

yetkilileri, kapitalistler, toprak sahiplerinin olduğu Rusya. Diğeri - tüm ezilen halkların 

kurtuluşu için mücadele eden devrimci Rusya'dır. Akın şiirlerinde Nikolay II'yi "zulum 

padışa", yardımcılarını da "ak törö" diye nitelendirmiştir. Bu şekilde onların zulmünü 

anlatmıştır. 

 Akın Rus halkından güvenirli dost, yakın akraba diye bahsetmiştir. Zira sürgün 

yıllarında hapis arkadaşları acısını paylaşmışlardır, onların yardımlarını görmüştür. Nitekim 

akını o arkadaşları kaçırmıştır hapisten ve yolda kalacak yer, içecek ve giyecek konusunda 

yardımcı olmuşlardır. (Çukubaev, 1967: 140,141) 

Tuugan taptım orustan,  Akraba edindim Rustan, 

Booruker el oruska,   Merhametli Rus halkına, 
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Komuz çertsem orusça,  Komuz çaldığımda rusça, 

Cay berişti konuşka.   Kalmak için hane verdi. (Taştemirov, 1989: 76, C. I) 

 Rus halkının ilerici temsilcilerinin en çok hümanizm gibi düşüncelerini, ezilen halkın 

bilincini uyandırma çabalarını ve kurtuluş mücadelesine yardım etmelerini değerli bulmuştur. 

Aynı şekilde kaçış yolculuğunda yardımcı olan Kazak arkadaşlarına da minnettarlığını dile 

getirmiştir. Kaçış sırasında buluşan Kazak insanlarına hapisteki zorlu hayatından söz ederek 

haksız toplumsal düzene olan hoşnutsuzluğunu dile getirmiştir, enternasyonalizm, halkların 

dostluğu ve özellikle de Rus halkıyla dostluk kurma gibi fikirlerinin tohumlarını saçmıştır. 

Aynı şekilde memleketine dönünce halka baskıcı Rus sınıflarının eziyetlerini ilerici düşünen 

Rus insanlarının yaptıkları ile karşılaştırarak anlatmıştır. Kendi etkileşimini ve gelişimini 

misal göstererek Rus demokratik kültürün fikirsel etkisini gösterir, hatta Ruslardan birçok şey 

öğrendiğine işaret mahiyetinde "Bende Rustan aldığım eğitim var"- demiştir. (Çukubaev, 

1967: 141,142) 

 Yeni dönemin yaklaştığı, kargaşalı, sınıfsal çatışmanın alev aldığı süreçte Toktogul’ün 

başını çektiği yenilikçi düşünen akınlar sahaya inerek yeni dönemin artılarını halka anlatmaya 

çalışmışlardır. Halkı Sovyet yönetimine sahip çıkmaya çağırmışlardır. Bu dönem içerisinde 

ele alınan eserlerin çoğunluk kısmı halkın maruz kaldığı zorlu durumları, çekmiş olduğu 

eziyetleri anlatan ve artık bu durumdan kurtulma zamanının geldiğini, bunun için de el 

birliğiyle, birlik-beraberlik içinde ezici sınıfın kalıntılarını silip süpürmek gerektiğini anlatan 

mesajları veriyordu. Bu açıdan böyle düşünce içerisinde olan akınlar Parti ve Sovyet 

Hükümeti'nin siyasi programını halka anlatılmasında büyük role sahip olmuşlardır. 

(Taştemirov, 1964: 82-83) 

 2.1.3. Devrim ve Lenin hakkındaki düşünceleri 

 Sürgünde olduğu Sibirya yılları, akının sınıf bilincinin oluşumunda büyük rol 

oynamıştır. Sürgünde kaldığı yıllar, özellikle 1905-1907 devrimci olayları Toktogul'un 

demokratik düşüncelerinin güçlenmesine etki etmiştir. Akının o yıllardaki düşünceleri, 

yaratıcı etkinliği hiç şüphesiz birinci Rus Devrimi'nin etkisinde idi. Rus devrimcileri ile ilişki 

kuran Toktogul 1905-1907 senelerindeki devrim olaylarından haberdardı. Böyle bir ilişki 

mahkûmların ortak kaderi sayesinde ortaya çıkmış ve pekişmiştir. Karşılıklı kovuş 

ziyaretlerinin ve fikir alışverişlerinin neticesinde akının bilgisi derinleşmiştir ve toplumsal 

hayatı anlamayı öğrenmiştir. Bu şekilde kendi etrafında gerçekleşmekte olan olayları derin ve 

geniş bir biçimde anlamaya başlamıştır. Akınla iletişim kuran Rus arkadaşları ideolojik ve 
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siyasi düşüncelerini paylaşarak akına Rus sosyal-demokratlar diğer bir ifade ile Bolşevikler 

tarafından yürütülen devrimci mücadelenin özünü ve anlamını aşılamıştır. (Çukubaev, 1967: 

132) 

 O, sınırlı ve sade bir karaktere sahip olmasına rağmen fikirleri ve düşüncelerinin  

önemli ölçüde progresif-ilerici özelliğe sahip olduğunda şüphe yoktur. (Canıbekov, 2004: 30) 

Kırgız toplumunun düşünce dünyasında demokratik geleneğin temsilcisi sayılan Toktogul 

Ekim Devrimi'ni, Sovyet Yönetimi'ni teşvik edici eserleri ile karşılamıştır. Onun Lenin için 

yazdığı şiiri herkesçe bilinir. (Abramzon, 1999: 414) Şiirinde akının devrim arzuları apaçık 

belli olmuştur. Bu arzular Toktogul'un düzenin yöneticilerine belirleyici eylemlerin 

vazgeçilmezliği bilincine yükseldiği dönemde yoğunlukla ortaya çıkar. Mevcut düzene karşı 

mücadelede "cesur ve çözüme yönelik" eylemlere olan çağrılar görülmeye başlar. 

İ loşad rvet arkan,   Ve at ipini kopardı, 

A volk opustoşavşiy kray,  Bölgeye inen kurt, 

Nahodit svoy kapkan.   Kapandan kaçamaz... 

İz goda v god sujaetsya,  Yıldan yıla daralıyor, 

Vremya pravleniya tsarya.  Çarlığın yönetimdeki zamanı. (Çukubaev, 1967: 150) 

 Sibirya sonrası dönemde Toktogul akında devrimci özellik gelişmiş olup, halkın 

gücünün birlik ve beraberlikte olduğunu anlamıştır. Bu yüzden emekçi kesimi birlik ve 

beraberliğe davet etmiştir. Zira bu şekilde baskının, zulmün prangalarını kırabileceklerini, 

zalimlerin baskısı kaybolacağına, dolaysıyla mutluluğun yolunun açılacağına kuvvetle 

inanmıştır. (Canıbekov, 2004: 75-76)   

Onolor zaman bizdiki,  Düzelir bizim zamanımız,  

Oodarılıp kılımdan.   Yüzyılın sonunda. 

Kutularbız cark etip,   Şimşek gibi kurtuluruz, 

Kuruttay ezgen zulumdan.  Sinek gibi ezen zulümden. (Taştemirov, 1989: 46, C. II) 

 Objektif olarak bakıldığında aydınlanma ve Rus kültürü için göstermiş olduğu 

çabaları, feodal yapıya ve dini hoşgörüsüzlüğe karşı gösterdiği mücadelesi, sömürge 

yetkililerine ve onların destekçilerinin keyfi hareketlerine, uyguladıkları şiddetlerine karşı 

mücadelesi, genelde Kırgız halkının özelde Kırgız çiftçilerini ve göçebeleri Rusya halklarının 

devrimci hareketinin ortak akışına dâhil etme çabasıydı. (Çukubaev, 1967: 157) 
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 1916'daki isyan bir anlamda devrimci bir ulusal kurtuluş ayaklanmasıydı. Kırgız 

ulusal-kurtuluş ayaklanmasının tarihsel olayları o zamanın sosyal düşüncesine yansımıştır. 

Çarlığın cellâtlarına karşı yapılan çatışmada ve bunun neticesinde Çin'e kaçış sürecinde halkın 

başına gelen üzüntülü olaylar şiirlerde, türkülerde yaygın olarak zikredildi. O şiir ve türküler 

özellik olarak aynı çizgide değillerdi. Yani devrimci düşünceleri taşıdığı gibi geleneksel 

düşünceyi yansıtan kötümser karakteri de taşımıştır. (Çukubaev, 1967: 153,154) Toktogul 

Satılganov da bu olayların ışığında bazı şiirlerini kaleme almıştır. O burada bütünsel bir 

gösterilerin ve eylemlerin sömürgecileri devirerek, çoktandır beklenen özgürlüğü getirecek 

diye düşünmüştür. Halka şöyle seslenmiştir. 

Potuje podtyanus stremena koney, Atların üzengilerini yukarı çekin,   

Sploçenno vıstupayte.   Birlikte harekete geçin. 

Obyedinite  vse svoyi silı,  Tüm güçlerinizi birleştirin, 

İ v predstoyaşey bitve,  Ve yaklaşan savaşta, 

Svergnite gospodstvo bayev i manapov. Bay-manapların hakimiyetini devirin.  

Yani diğer bölgelerde olduğu gibi Kırgızistan emekçilerinin protestoları anti-çarlık, anti-

emperyalist nitelik taşımaktaydı. (Çukubaev, 1967: 154)  

 Toktogul Devrim'in zaferini, önemini halka anlatmak için kalabalığın toplandığı her 

toplantıyı değerlendirmeye çalışmıştır ve düşüncelerini kalabalığa şiirleri ile iletmiştir. Her 

nerede miting, gösteri varsa Toktogul oraya davet edilmiştir. (Taştemirov, 1964: 83) Bu 

durumda Toktogul akın aktif bir devrimci ve Parti ideolojisini yayan bir propogandacı 

niteliğinde olmuştur. 

 Akın daha önceki akınlar gibi zaman temalı şiir yazmıştır fakat bu onlardan farklı 

olarak eski dönemin olumsuz, karanlık, cahil tarafını anlattıktan sonra yeni dönemin 

özelliklerini anlatarak ele almıştır. O bu gibi şiirlerinde eski zaman ile yeni zamanın farklarını 

kıyaslayarak anlatır ve bu yenilikçi şartlara Lenin'in sayesinde ulaştığını dile getirir. Sovyet 

yönetiminin gelmesiyle ifade özgürlüğüne de kavuştuklarını söyler. (Taştemirov, 1964: 

84,89,92)  

 Ekim Devrimi'nden sonra Kırgız akınlarından ilk olarak Toktogul Lenin hakkında 

şiirlerinde bahsetmeye başlar. Aynı şekilde halkı yerleşik hayata davet kampanyasında bizzat 

rol alarak halkı gezmiştir ve yeni düzenle gelen mutlu hayatı anlatmıştır, halkı dürüstlüğe, 

emeğe çağıran nasihat şiirlerini söylemiştir. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 
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1943: 162) Bu bağlamda ortaya çıkan gelişmelerden çok memnun olan Toktogul bir yandan 

sistemi müjdelerken bir yandan da buna öncülük eden Lenin hakkında övgülerini dile 

getirmekteydi. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 181) 

Kençilik door çıkkanda,  Genişlik zamanı geldiğinde, 

Terime batpay semirdim.  Tenime sığamadım, semirdim. 

Tuşalgan temir çiderden,  Çevrilmiş demir çitlerden, 

Boşotkon butun elimdin,  Tüm halkımı kurtaran. 

Atanday bakkan aldeylep,  Baban gibi baktı, ninni söyleyerek, 

Amanın tile Lenindin!  Sağlığını dile Lenin'in! (Taştemirov, 1989: 50, C. I)  

Lenin seni ten kıldı,   Lenin seni eşit yaptı, 

Katardagı adamga.   Sıradaki insana. (Taştemirov, 1989: 55, C. II) 

 Toktogul Sosyalist Ekim Devrimi'ne ait şiirlerinde dünyada ilk defa Sovyet Devleti 

kurucusu olan Lenin'i anlatımıştır. Bu şekilde Toktogul ve diğer akınlar Lenin hakkında 

halkın bilincinde ne kadar büyük ve ölümsüz bir sevgili olarak yerleştiğini anlatarak 1919 

senesinde şiirler söylemişlerdir.  Toktogul "Kanday ayal tuudu eken Lenindey uuldu – Hangi 

kadın doğurdu Lenin gibi oğulu" diye devrimin liderine ithafen şiir ele almıştır. Şiirde Kırgız 

halkının milyonlarca emekçiye mutluluğun yolunu ve özgürlüğün ışığını armağan eden 

Lenin'e olan sınırsız sevgisini ve ona olan minnettarlığını anlatmıştır. (Çukubaev, 1967: 160) 

Türkü atabız - Kırgızdan,  Atalarımız Kırgızdan, 

Zapkını kördük turmuştan.  Azabı çektik hayattan. 

Aytkanda sözüm capcarık,  İfade ettiklerim ap-aydın, 

Asmanda küygön cıldızdan.  Semadaki yıldızdan. 

On cetinçi cılında,   On yedinci yılında, 

Nikolay taktan cılbışkan.  Nikolay tahtından kaydı. 

Keneşti kurup Lenin,   ‘Keneşti’ kurdu Lenin, 

Kedeyge ustun turguzgan.  Fakir için dayanak oldu. 

Kanday ayal tuudu eken?  Hangi kadın doğurdu acaba? 

Lenindey uuldu!   Lenin gibi oğulu! (Taştemirov, 1989: 49, C. II) 

Devrimin akabinde ortaya çıkan iç savaşta Toktogul emekçi halkı Partinin etrafında birleşerek 

bay-manaplar sınıfına karşı mücadele etmeye çağırmıştır. (Taştemirov, 1964: 94) 
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 2.1.4. İslam ve sufiler hakkındaki düşünceleri 

 Toktogul akının yenilikçi düşünceleri din ve inanç alanında kendini belli etmiştir. 

Sibirya sürgününden sonra demokrat akının sanatında din karşıtı fikirler artmıştır. O "ak 

padışa-ak çar"ın baskısı altında olan halkı hiçbir ilahın kurtaramayacağına inanır. Fakir ve 

yoksullara yardım talep eden her çeşit vaazlar kitleleri kandırmak için tasarlanmış boş 

cümlelerdir der. Bu yüzden Toktogul müslüman inancının temsilcilerinin eylemlerini ifşa 

etmede kendine sınır koymaz, bu şekilde çeşitli dini ibadetlerle dalga bile geçer. (Çukubaev, 

1967: 145)  

 Sıkı demokrat anlayışı ve emekçilerin çıkarlarını tam manasıyla anlaması, onun 

dindeki konservatif gücü ve halka düşman olan gerici sosyal olguları fark etmesine neden 

oldu. Akının ahiret anlayışını emekçi kitleyi kandırmak ve sömürmek için din adamları 

tarafından uydurulan bir düşünce olarak kabul etmiştir. Akının devrime kadarki hayatı o 

dönemin toplumsal eksikliklerine karşı mücadeleye, düşünceye, aktiviteye yönelik olmuştur. 

O emekçileri öbür dünya değil bu dünyada yaşamaya, bu dünyada mutlu olmaya çağırmıştır. 

(Canıbekov, 2004: 31) 

 Bu şekilde İslam öğretisini halk kitlesine eziyet etmenin, kafa karıştırmanın ocağı ve 

kamçısı niteliğinde olduğu düşüncesini vermeye çalışmıştır. 

Özüm bolso kirbeymin,  Kendim asla inanmam, 

Oluyanın tiline.   Evliyanın dediklerine. 

Okup catat beş ubak,   Beş vakit kılmaktadır, 

Namazdın cayı emine?  Namazın manası nedir? (Canıbekov, 2004: 32)  

Böylece düşüncelerini belirterek akın İslam ideolojisine, mistisizme değil insanın doğal 

gücüne ve kudretine inandığını gösterir. Toktogul din adamlarının kaderle ilgili söylemlerini 

eleştirirken insanın aklı sınırsızdır diyerek aklı yüceltmiştir ve ahiret inancını yok saymıştır. 

Akın ahiret hayatının olmadığına inandığı için birçok şiirinde insanın ancak bu dünyada 

olabileceğini, tüm olanaklarını bu dünyada değerlendirmesi gerektiğini, ölünce her şeyin 

biteceğini öne sürmüştür. O insanın canı yer değiştirmeyeceğini, bu dünyadan başka bir 

dünyaya göç etmeyeceğini düşünerek buna kendiliğinden oluşan materyalist bakış açısıyla 

karşı olmuştur. Ruhun ölümsüzlüğü tamamen uydurulmuş düşüncedir demiştir. Eserlerinde 

dini skolâstik düşüncelere şiddetle karşı durmuştur. Kendi döneminde batıl inançlara, ölüm 

olayına din penceresinden bakmaya karşı olmuştur. Din adamlarının öbür dünya hakkında 
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uydurulmuş şeyleri anlatarak halkın kafasını karıştırdığını ve bu şekilde önemli işlerden 

alıkoyduklarını söylemiştir. Onların bu tür tavırlarının ancak halka zarar veren olay ve 

durumları örtbas etmeye yaradığını, böylece feodal elite hizmet ettiklerini ileri sürer. 

(Canıbekov, 2004: 32,33-34)  

 Bu bağlamda akın dinin ahiretin özellikleri hakkındaki anlatımlarını anlamsız bularak 

alaycı tonda eleştirmiştir. (Canıbekov, 2004: 31) 

Eşenderdin beyişte,   Eşenderdin cennette, 

Açıp koygon dayardap,  Hazır, açık olan, 

Eşigi bar deçü ele.   Kapıları var derlerdi... 

Körüp kelgen beyişti,   Cennete gidip gelen, 

Cetigi bar deçü ele.   Olgun kişisi vardır derlerdi... 

Akırettin maanisin,   Ahiretin anlamını, 

Barıp, körüp kelişet.   Gidip, bakıp gelirler. (Taştemirov, 1989: 17,19, C. I)

  

 Kırgız toplumunda özellikle Sovyet dönemine doğru İslam ve sufilik üzerine yoğun 

eleştiriler yapılır, Toktogul akın da bu açıdan öne çıkan şahsiyettir. Bunun asıl nedeni belki de 

dinin bu bölgelere Tasavvufî akımlar üzerinden yayıldığından, eşen ve kalfalara (şeyh ve 

müridlere) karşı olumsuz bir hava oluşmuş olabilir. Bir de din adına yapılan uygulamalar da 

buna neden olmuştur. (Abdıkulova, 2014: 527) Aslında işin içinde bir karışıklık, bir istismar 

durumu da söz konusudur. Her zaman olduğu gibi o dönemlerde de kendini din adamı 

göstererek, dini kullanarak şahsi menfaatlerinin peşinde olanlar olmuştur. Bundan dolayı da 

din ve sufî düşünce şiirlere konu olmuştur. 

Moldolor çıgat bitir dep,  Mollalar gelir fitre der, 

Kocolor çıgat üşür dep.  Hocalar gelir üşür der. 

Kedeylerdi keketet,   Fakirleri sıkıştırır, 

Aytkan sözgö tüşün dep.  Denileni anla diye. 

 Bu bağlamda aralarında molla ve eşenlerin de bulunduğu bir toplantıda akın tarafından 

söylenen "İşan kalpa" isimli şiirinde devrim öncesi müslüman din adamlarına karşı halkın 

nefretini yansıtmıştır. Akın acımasızca molla ve kalfaların (mürit) yaptıklarını ifşa ederek, 

açığa çıkarmıştır. Onları halkın kanını emen yaratıklara benzetmiştir. Toplantıya katılan 

mollalar ile eşenlere öfkeli ve alaylı tonla sorular yöneltmiştir. (Çukubaev, 1967: 143) 
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El içinde kıdırgan,   Halk içinde dolaşan, 

Eşen bolot deçü ele.   Eşen (şeyh) olur derlerdi. 

Elden alıp albasa,   Halktan alamazlarsa, 

Kesel bolot deçü ele.   Hastalanır derlerdi. (Taştemirov, 1989: 17, C. I)  

 Akının sormuş olduğu sorular ve onlara yöneltilen cevapları o dönemin Kırgız 

toplumunun manevî gelişiminin derecesi ile orantılı materyalist özelliğe sahipti. Bazen din 

adamlarının eksikliklerini eleştirirken tümden İslam'a karşı gelen tavır içinde olmuştur. “Üç 

Koco – Üç Hoca” adlı şiirinde bu durumu açıkça görebiliriz. (Canıbekov, 2004: 36,37)   

Ordu cok sözdü köp süylöp,  Yersiz konuşmalara dalıp,  

Düynönün cüzün bulgaysın.  Hayatın kıymetini giderirsin. 

"Alla-alla-alla" dep,   "Allah-Allah-Allah" diye, 

Aluu ırın ırdaysın.   Koparmanın türküsünü söylersin. 

 Toktogul dönemin bazı Tasavvufî şahsiyetleri ve görüşleri hakkında eleştirilerde 

bulunmuştur. (Abdıkulova, 2014: 516) 

Koşumça cıygan eşender,  Ek para toplayan eşenler, 

Azezildin aldında,   Azezilin yanında, 

Kokuyga kalat dep uktum.  Ayartılır diye duymuştum. 

Akçasın aldap almakka,  Hileyle para almak için, 

Aytat calgan dep uktum.  Yalan söyler diye duymuştum.. (Cumakunova, 2014: 47) 

 Akının dine yöneltmiş olduğu eleştiri ve düşünceleri ile emekçi kitleyi haksızlıktan, 

hukuksuzluktan ve yoksulluktan kurtulma reçetesini sunmasa da dini ahlakı eleştirerek onların 

azap çekmelerini belli bir ölçüde hafifletmeye çalışmıştır. Toktogul'un din hakkındaki negatif 

görüşlerinin asıl sebebi, zaten ezilmekte olan halkı sömüren molla, eşen, kalfa gibi din 

adamlarının dini istismar ederek zenginliğe kavuşmaları olmuştur. (Canıbekov, 2004: 30)  

Eşen menen ençileş,   Eşen (şeyh) ile paydaş, 

Kalpa bolot deçü ele.   Kalfa olur derlerdi. 

Arkasında asıngan,   Arkasında asılı, 

Kalta bolot deçü ele.   Torbası olur derlerdi. (Taştemirov, 1989: 17, C. I) 

Din hizmetçilerinin feodal kesim ile işbirliği yaparak halkı sömürmesini objektif olarak 

göstermiştir. Bu düşüncelerini vatanseverlik perspektifiyle ele alarak bir tek din 
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hizmetçilerine değil, aynı zamanda onları ortaya çıkaran ve destekleyen topluma da öfkeli 

eleştirilerini yöneltmiştir. (Canıbekov, 2004: 30)  

 Yoksul kesime din adamlarının yüce ve dokunulmaz olmadıklarına inandırmak için 

kendi argümanlarını ileri sürerek eşenleri eleştirmiştir. Onların halkın sade hayat sürmelerine 

bu şekilde öbür dünyada mutlu olacaklarını telkin ederken kendilerinin varlıklı hayat 

sürdüklerini, zengin olmak için her şeye hazır olduklarına dikkat çekmeye çalışmıştır. 

(Canıbekov, 2004: 38)   

Elden ümüt kılgança,   Başkanın eline bakmaktansa, 

Ketmen çaap, koş aydap,  Çapa yaparak, ekin ekerek, 

Şıpırsan bolo terindi.   Dökseydin alın terini. 

 Demokrat akın ve düşünür dünyadan el-etek çeken düşünceyi alaya alarak eziyete 

katlanmak insanı geliştirir düşüncesini saflık olarak nitelendirir. Onun İslam'a olan eleştirisi 

şimdilerde bile muhafazakârlığa, geri kalmışlığa, köleliğe, cahilliğin her türlü biçimine karşı 

mücadelede etkisini kaybetmemiştir. (Canıbekov, 2004: 39)  

 O dönemde hac ibadeti bile istismara yol açtığından bu durumu eleştiren akın İslam'ın 

öğretilerine karşı gelerek hac ibadetini eleştirmiştir. Hacca gidip gelenlerin durumdan 

faydalanarak halkı sömürmenin peşine düştüklerini belirterek onların maskelerini düşürmeye 

çalışır. (Canıbekov, 2004: 39)  

Kudayköy koco baykaçı,  Allahçı hoca dikkat et, 

Uşul kılgan işiner,   Bu yaptıklarınız, 

Silerge kanday ep bolot?  Size ne fayda getirir? 

Elden egin alam dep,   Halktan ekin almak için, 

Aldınarga salınıp,   Önünüze sarkıtarak, 

Kelesiner kabındı.   Gelirsiniz çuvalla. 

 Demokrat akının bu denli görüşlerinin arka planında yatan şey, dini kesimin, 

ilerlemenin önüne engel teşkil eden tavır ve davranışlarının olduğunu düşünmesiydi. Şöyleki 

onlardan bazıları da Rus ve Kırgız emekçi sınıfının her açıdan dostluğu pekiştirmede, din 

adamlarının müslüman ve kâfir düşüncesini ortaya attıklarını diğer bir ifade ile Ruslara olan 

düşmanlığı aşılayan mollalar ve işanlar engel teşkil etmektedirler diye düşünmüştür. 

Dolaysıyla halkların dostluğu fikrini savunurken, tüm elverişli araçları kullanarak dini 



139 
 

istismar eden gerici ve dolandırıcıları açığa çıkartma çabasını göstermiştir. Onların bilinçli 

olarak halkı yozlaştırdıklarını aynı zamanda soyup soğana çevirdiklerini ileri sürerek onlardan 

nefret etmiştir. Akın bu konuda sürgüne kadarki ele alınan şiirlerinde de bu konular üzerinde 

duruyordu.   

 Toktogul din hizmetçilerinin halkı itaatkâr yapmak için yalanlar ve hikayeler 

uydurduğunu, onların toplumsal görevlerinin halkı kandırmak olduğunu söylemiştir. Akın, 

onların dindarlık ve alçakgönüllülük elbisesine bürünen din hizmetkârlarının gerçek yüzlerini 

açığa çıkartma çabasında olmuştur. Kızgın sözleri ile inanç görevlilerine şöyle sormuştur. 

(Çukubaev, 1967: 143) 

Epçildik menen eşender,  Uyanık olan eşenler, 

Elden alıp ceyt eken.   Halktan alıp, yer imiş. (Taştemirov, 1989: 18, C. I) 

 Sosyal adaletsizliğe itiraz edip başkaldıranları yönetici kesim ve onlara arka çıkan din 

hizmetçileri acımasızca bastırıyordu. Akın bu durumdan kurtulmanın yolu halkı dinin 

etkisinden kurtarmak gerektiğini düşünmüştür. Dolaysıyla pakize, mülayım gözüken eşen, 

kalfaların vaazlarını ve söylemlerini eleştirmiştir. (Canıbekov, 2004: 30) 

Şariyattan aytuuga,   Şeriattan bahsetmeye, 

Kançalık cetet çamanar?  Ne kadar kadirsiniz? (Taştemirov, 1989: 18, C. I)  

 Akın öbür dünya inancının, insanları aldatmak ve köleleştirmek amacıyla mollalar 

tarafından uydurulduğunu söylemiştir. Öbür dünya umuduyla yaşamak aptalcadır, zira 

mollaların kendileri buna inanmazlar. Cennetin vaatleri ya da öbür dünya değil, asıl 

dünyadaki yaşam güzel olmalı der. (Çukubaev, 1967: 144) 

 Toktogul, açık ve acı bir şekilde dini çevre ile feodal-klanın direk bağlantısı olduğunu 

göstermiştir. Mollalar bay-manaplarla birlikte hareket ederler, çünkü maddi olarak onlara 

bağımlıdırlar demiştir. Cömert armağanları almayı umarak Müslüman kültün temsilcileri 

feodal-aşiret elit kısmına övgü yağdırıyor, yaptıklarını haklı çıkartıyorlardı. Onlar el birliğiyle 

emekçi halkı kandırıyorlardı ve birbirlerinin kirli eylemlerini kapatıyorlardı. Onları ahlakî 

alçaklıkları birleştiriyordu, demiştir. 

Bel, kak sneg, işana tyurban,  Şeyhin sarığı kar gibi beyaz, 

A duşa, kak tvoya, çerna.  Kalbi de seninki gibi kara. 

Tı soobşnik ego pryamoy,  Senin onunla ortaksın, 
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Potomu za nego i radel.  Çünkü onun için çabalıyorsun. 

 Aslında tarih sayfalarında demokrat akını haklı çıkartacak olaylar da az değildi. Her 

sene birçok kişi o bölgelerden hacca gidiyorlardı, fakat dönünce göçebe cahil halkı her türü 

hikayeler, vaazlar ile uyutarak hac için harcanan giderlerini fazlasıyla topluyorlardı. Hatta 

meşhur Şabdan bahadır’ın bile varlıklı durumuna rağmen hac giderleri adında yoksul halktan 

12000-15000 ruble toplattırdığı aktarılmıştır. 

 Bunun gibi olaylar demokrat akının dini kesimi eleştirmesine neden olmuştur. 

Gelenekçi akınların aksine Toktogul haca gitmekle insanlar günahlarından, kötü işlerden beri 

olmazlar demiştir. Hacdan dönünce insanlar daha çok yalancı, daha çok utanmaz ve halkı da 

daha çok sömürmeye başlayacağını ileri sürmüştür. Hicivsel bir eserinde bu duruma işaret 

ederek dolandırıcılık, yalancılık ve alçaklık gibi kötü huylarından tövbe edip, arınmak 

niyetinde hac ibadetini yerine getiren, ancak döndükten sonra "Mekke'nin harikalarını" 

anlatarak halkı soyan büyük manapın misalinde mevcut durumu anlatmıştır. (Çukubaev, 

1967: 146) 

Acı bolup Zulpukor,   Zulpukor hacı oldum, 

Mekege barıp keldim, - deyt.  Mekke'ye gidip geldim, der. 

Adamdın akın cebeymin,  Başkanın hakkını yemem, 

Kudaydın üyün kördüm, - deyt. Allah'ın evini gördüm, der. 

At baştap kunan, tay alıp,  Atları, tayları alır, 

Kedeyden kozu, koy alıp,  Fakirin koyun, kuzusunu alır, 

Kılbaganı kalbagan.    Yapmadığı yoktur. (Taştemirov, 1989: 62, C. II) 

 Aldatmacılık dini bayramlarda da görülmüştür. Dini bayramları kişisel zenginleşme 

için fırsat olarak kullananlar olmuştur. Toktogul dini ibadetlerin bu gibi yönlerini de 

vurgulamıştır. Aynı şekilde Ramazan orucunda da mollaların toplama ile meşgul olduklarını 

söyler. Bu bağlamda akının "Üç koco" adlı şiirinde imam kılığında köye gelen ve dini 

kullanarak, o kadar ki, ölüm ve cenaze gibi üzüntülü olayları da kullanarak kendi hırslarına 

hizmet ettiklerini söylemiştir. Akın bu şekilde dine hizmet edenlerin dindarlıklarında 

açgözlülüğün ve ikiyüzlülüğün tezahürünü görür.  

Ştobı poluçit pobolşe dooron, canaza, Dooron cenazede daha çok alabilmek için, 

Vı jelaete smerti lyudyam.   Sizler daha çok ölümün olmasını istersiniz.  
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  Akın büyük güçlükle dürüst bir çalışma hayatının doğruluğunu, iyiliğini anlamayan 

ve tüm mutluluğun aldatıcı yollarla kazanılmış olan birikiminde olduğunu düşünen açgözlü 

"azizleri" tasvir etmiştir. Onların adreslerine öfkeli sözlerini yöneltmiştir. 

Ne trudites kak vse,    Herkes gibi çalışmıyorsunuz, 

İli poyastintsa u vas bolit?   Yoksa sizin beliniz mi ağrır? 

Vozmite v ruki plug i ketmen.  Elinize orak ve çapa alın. (Çukubaev, 1967: 147) 

  Tabi akının din adamlarının durumu ile bakış açıları tartışma konusu olabilir, ancak 

onun dürüst işçilikte en büyük iyiliğin ve insanın onuru yattığını iddia etmesinden dolayı 

ilerici düşüncesi olarak kabul edilir. 

 Akının gözlemleri, ona etrafındaki dünyanın, doğaüstü bir müdahale olmadan kendi 

doğal yasalarına göre yaşadığını ve geliştiğini belirtmesine imkân tanıdı. Bu manada akın 

"Akkan Su" şiirinde yeryüzü olaylarını ele almıştır. Burada akın rasyonellikten uzak olmuştur, 

zaten o dönem ve akının okuma-yazma durumunu da göz önünde bulundurulduğunda daha 

fazlasını beklemek doğru olmasa gerek. Böyle bir zamanda eksik olsa da bu denli açıklamalar 

büyük önem arz ederek yenilikçi ve ilerici düşüncenin göstergesi olmuştur. (Çukubaev, 1967: 

147,148-149) 

 Ancak belirtmek gerekir ki, Toktogul dine ve onun taşıyıcıları olan Müslüman din 

adamlarının temsilcilerine yöneltilen eleştirilerinin derinliği önemli kusurlardan eksik 

değildir. O dönemin Kırgız toplumunun geri kalmışlığının derecesine bağlı olarak kendi kısıtlı 

görüşleri ile akın, o şartlarda dinin toplumsal köklerini anlayamamıştır, anlayamazdı da. O 

dini, mollaların aldatmalarının ve insanların cehaletlerinin bir ürünü olduğunu düşünmüştür ki 

bu tepki sırdan insanları aldatma sistemine ve aldatmanın her türlüsüne dayanmaktadır. 

Dolaysıyla akının eleştirisi genel olarak din hizmetkârlarına karşı yapılmıştır. 

 Toktogul şiirlerinde yönetici kesimi ve onların destekçi, hizmetçileri olan din 

adamlarının yanlış davranışlarını ifşa etmiştir. O dönemin Kırgızistan şartlarında akın dini 

bilimsel manada anlayamadığı ve bilinçli bir ateist olmadığı kesindir. Buna rağmen o halkını 

ağır şartlardan kurtarmanın yollarını aramanın çabasında olmuştur. İslam'ın kader anlayışına 

karşı olmuştur. Akın dini molla, eşen, kalfaların cahilliklerinin neticesi olarak görmüştür. 

Akının dine yönelik eleştirileri aslında bizzat dinin kendisine değil, o dönem toplumunun dini 

temsilcilerine yönelik olduğunu bilmeliyiz. Akının din hakkındaki fikirleri ilerici, gelişmeci 

tonda olmuştur. (Canıbekov, 2004: 40) 
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 Böylece Toktogul'un sosyo-ekonomik bakış açıları, halk kitlesinin zulüm, baskı 

yapanlara karşı olan tepkilerini gösterir. Halk kitlesinin özgürlüğü sevme ve inançlarla ilgili 

en iyi geleneklerini öne sunan demokrat akın, o dönemdeki kimsenin duymadığı özgürlük ile 

İslam'ın "alın yazısı" öğretisine karşı olmuştur. (Canıbekov, 2004: 38) 

 2.1.5. Halkın ve ezilenlerin hakkını savunmuştur   

 Toktogul Satılganov, doğaçlama ve besteci özellikleri ile halkın içinden biri olarak 

halkın kaderi, geleceği, özgürlük, hürriyet gibi konularda çokça fikir beyan etmiştir. Sözleri 

ile düşmanlara karşı mücadele etmiştir ve emekçileri zafer için örgütlemeye çalışmıştır. 

Ezilen halkın gür sesi, bilge propagandacısı olmuştur. (Taştemirov, 1956: 8) Toktogul’un 

düşüncesinde ‘akın’ halka saygılı olan, halkın tarafını tutan ve bu yüzden de herkesin 

sevgisine layık olan biridir. (Taştemirov, 1964: 46) 

 Toktogul halkçı ve ilerlemeci geleneği devam ettirirken halk eserlerinin önemli 

örneklerini sonraki döneme ulaştırandır. Bu bağlamda Sosyalist kültürü zenginleştirmede 

akının büyük katkısı vardır. Her ne kadar destekleyici deliller olmasa da ona Kırgız Sovyet 

Edebiyatı'nın temelini oluşturan akın denilmektedir. O hayatının büyük bir kısmını feodal 

toplum düzeninde geçirdiği için toplumda olup-biten olayların çoğuna bizzat şahit olmuştur. 

Halk ile içiiçe bir hayat sürdüğü için kamudaki gelişmeleri gözlemleyerek emekçi kesimin 

baskıcı kesime karşı yaptıkları protestoları, onların istek ve taleplerini eserlerinde 

yansıtmıştır. Bu anlamda akına ait "Beş Kaman – Beş Domuz", Uşundaybı Suragın? – Sorgun 

Böyle mi?", "Eşen Kalpa – İşan Kalfa" gibi eserleri öne çıkmaktadır. (Taştemirov, 1964: 5,7) 

 Halk akını olmayı başaran Toktogul, halkın hakkını savunmada yoksul bireyi tüm 

şiirlerinde önemli yere koymuştur. O asırlarca süregelen sinsi hayata, otokrasinin baskısına ve 

bay-manapların zorbasına karşı olan yoksulların adına sesini yükseltmiş, yoksulu baskıcıların 

karşısına dikmiştir ve ezilmiş olan halkın taleplerini ve itirazlarını objektif bir şekilde ortaya 

koymuştur. Onun bu tutumundaki en önemli neden kendisinin de ezilen halkla aynı hayatı 

paylaşıyor olmasıdır. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 158,159) 

Toktogul mizaç olarak da cesur biriydi, o aileden böyle yetişmişti. En önemlisi de halkın 

güvenine sahipti ve halkının desteğinin arkasında olduğunu biliyordu. (KCMİA, 2015a: 429) 

Akın gerçekleri cesurca ifade eden şiirleri sayesinde yerli ve yabancı baskıcı yöneticilere karşı 

halkın gazabını yansıtmıştır. (Bernştam, 2004: 514) 

Akın bolup çıkkamın,   Akın oldum, 



143 
 

Bala kezde attanıp.   Çocuk yaşımda. 

Karşı ırdagan bulbulun,  Karşı koyarak söyleyen bülbülün, 

Bay-manapka kadalıp.  Bay-manap'a dikilip. (Taştemirov, 1989: 60, C. I) 

 Bu durumda sıradan önemsemeden bay-manapların tarafını tutan, onlara yalakalık 

yapan akın Toktogul sert bir dille eleştirmiştir. Halkın sesi olarak karşılarına cesurca dikilen 

Toktogul'u gören Bay-manaplar onu önce kendi tarafına çekme girişiminde bulunmuşlardır. 

Fakat onların bu çabaları boşa çıkınca ondan kurtulmanın peşine düşmüşlerdir. (Bogdanova, 

Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 159) Akının Andican olayına karıştığını kabul 

edenler olduysa da (Abramzon, 1999: 550) genel kabul görülen görüşe göre yalan yere 

tutuklanmıştır ve sürgün ile cezalandırılmıştır. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve 

Rahmatullin, 1943: 160) Tutuklu olan Toktogul'u hapiste gören dönemin etkili kadını 

Kurmancan Datka, bu duruma çok üzülmüştür. (KCMİA, 2015a: 453)  

 Bu açıdan Toktogul akının iktidara gerçeği söyleme, hakikatin tarafında saf tutma gibi 

aydın özelliklerinin öne çıktığını kolayca farkederiz. Şu tarihî olay onun bu özelliğini açıkça 

yansıtmaktadır. Yönetimi elinde bulunduran Rıskulbek'in ailesi Toktogul'un otoritesinin 

farkında olduğu için onu kendi saflarına çekmek için uğraşırlar, fakat akın onların böyle 

girişimlerine canı pahasına bile olsa karşı olduğunu bilmelerini istemiştir. “Beni öldürseler 

bile ben hakikati bırakıp onların safında yer tutamam” der. (KCMİA, 2015a: 428) 

Toktogul dep keketsen,  Toktogul diye korkutursan, 

Toguz ayıp salarsın...   Dokuz ceza verirsin. 

Kankorlugun karmasa,  Caniliğin tutarsa, 

Öltürüp kanım calarsın.  Öldürür-kanımı yalarsın. 

Uu tırmaktuu beş kankor,  Zehir tırnak beş cani, 

Öltürsön da calınbaym.  Öldürsen de yalvarmam. (Taştemirov, 1989: 21) 

 Onun eserleri halkına olan sevgisi ile baskıcı kesime olan nefreti ile doluydu. Bu 

yüzden o halkı baskıcı zorbalara karşı mücadele etmeye, onların karşısında dik durmaya davet 

etmiştir. Diğer yandan baskıcıların kötülüklerini açığa çıkararak, onların otoritelerini 

sallamıştır. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 162) 

Bay kurusun bitireyt,   Zengin kurusun, pintilenir, 

Malaydın akın büt berbeyt.  Emekçinin karşılığını tam ödemez. 

Manap alkı buzuldu,   Manabın boğazı yaman (bozuldu), 
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Mal orduna kişi ceyt.   Mal yerine insanı yer. (Taştemirov, 1989: 159) 

 Kırgız halkının işkence dolu hayatı akının dünya görüşünü şekillendirmiştir. Bay-

manaplık düzen devam ettiği sürece sıradan halkın özgürlüğe kavuşma şansının zor olduğuna 

kani olmuştu. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu, baskı altında olan halkın bir bütün haline 

gelerek onlara karşı durabileceğini, çok şey başarabileceğini ileri sürmüştür. (Bogdanova, 

Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 162) 

Tolkun suuday köpçülük,  Çoğunluk dalgalı su gibidir, 

Tolkusan toogo küçün ten.  Dalgalandığında, gücü dağları yıkar... 

Köp birikse köl bolot,   Çoğunluk toplanırsa göl olur, 

Köl tolkusa sel bolot.   Göl dalgalanırsa sel olur. 

 Akın, eleştirilerini Çarlık yöneticilerine de yöneltmekten çekinmemiştir. (Bogdanova, 

Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 162) 

Çıgım dep alat maldarın,  Çıgım diye alır mallarını, 

Ayransız koyot baldarın.  Yoğurtsuz bırakır çocuklarını. 

Alsız kedey amal cok,  Gariban yoksulun yok çaresi, 

Kötöröt baydın salganın.  Taşır zenginin yükünü. (Taştemirov, 1989: 40) 

 Halkının mutluluğu için mücadele eden ve bu mücadelesinin neticesinde haksız yere 

sürgün edilen Toktogul, sürgünde hapiste geçen uzun yıllardan sonra, düşünce arkadaşlarının 

girişimleriyle hapisten kaçan aydın (Taştemirov, 1956: 75), meşakkatli yolculuğunun sonunda 

çok sevdiği memleketine ulaşır. Akın kavuştuğu halkının özgürlüğü ve mutluluğunun daha 

önemli olduğunu söylemiştir. Nitekim bu düşüncesinden hiç ödün vermeden eskisinden daha 

kararlı bir şekilde mücadelesini verdiğini görürüz. (Çukubaev, 1967:135) 

Keyibeymin ketkenge,  Gidene gücenmem, 

Ökünböymün ötköngö.  Ölene (geçmişe) üzülmem. 

Men ıraazı bolomun,   Ben mutlu olurum, 

El curtumdu körgöngö!  Halkıma kavuştuğuma! (Taştemirov, 1989: 87)  

 Yönetici sınıfları ve onların gerici ideolojisini açığa çıkarmak, akının halkın gücüne 

olan inancını ortaya koymaktadır. Toktogul çoğu zaman halkın kudretli gücüne birçok yerde 

ikna olmuştu. Eğer halk birleşirse, hiçbir düşman gücünün halk kitlesinin karşısında 
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duramayacağını anlamıştı. Halkın gücünün bilincinde olan aydın emekçilerini sıkılaşmaya, bir 

bütün olarak hareket etmeye çağırmıştır. (Çukubaev, 1967: 149) Halka şöyle seslenmiştir: 

Baarın bolson bir oozduu,  Herkes bir ağızdan konuşursa, 

Duşmanın kantip bılk eter?  Düşman nasıl ses çıkarır? 

Bulut ketse asmandan,  Semada bulut kay bolsa, 

Kün açılıp cılt eter.   Güneşli hava seyreder. (Taştemirov, 1989: 33) 

 Halkın ve davasının zaferine olan derin inancıyla ilgili gelecek vaat eden şu mısraları 

ifade etmiştir. 

Tı siloy prevışe gor,   Sen gücünle dağlardan da yüksek, 

Bezberejen kak morya prostor. Sahilsiz denizler kadar geniş. 

İ yesli podnimyeşsya vdrug,  Eğer sen yerinden doğrulursan, 

Smeteş palaçey, kak sor!  Cellatları çöp gibi silip-süpürürsün! (Çukubaev, 1967: 

149)  

 Onun tüm şiirleri halkın bilincini uyandırabilmiştir, o birlik ve beraberliğe davet 

ederken diğer yandanda adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı da mücadeleye davet etmiştir. 

(Canıbekov, 2004: 43) Akın, gelişme ve olayların karşısında kıyameti bekleyen pasiv bir 

gözlemci olarak kalmak istememiştir. O bu mücadelede, kavgada kendisinin de aktif bir 

şekilde "Tuş-tuştan kirsek nayzalap - Mızrağı elimize alıp her taraftan kuşatsak" diyerek 

halkın tarafında onları desteklediğini vurgulamıştır. (Çukubaev, 1967: 156) 

Padışa, zalim törönün,  Zalim padişah asilin, 

Kaçkanın körör kün bolso,  Kaçtığını göreceğimiz gün olsa, 

Tuş-tuştan kirsek nayzalap.  Mızraklarla kuşatırsak. 

Tukumun üzüp tügötsök,  Neslini tüketirsek, 

Topuraktay maydalap.  Toprak gibi dağıtıp. (Taştemirov, 1989: 127)     

 Toktogul Satılganov’un toplumsal gelişmenin kanunlarından haberi yoktu, ama var 

gücüyle eziyete katlanan halkın yaşantısını hafifletmek için uğraşmıştır. O halkın böyle ağır 

şartlarda olmasında,  baskıcı sınıfın suçu olduğunu ileri sürmüştür. Aydının düşünce 

dünyasının gelişimine toplumdaki eşitsizlik ve emekçi halkın din anlayışı neden olmuştur. Bu 

anlamda akın "Kedeykan" adlı çalışmasında dini ve onu temsil edenlere karşı eleştiride 

bulunur. (Canıbekov, 2004: 41)  
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Caratkandın aldında,   Yaratanın indinde, 

Calgançı eşen ekensin.  Yalancı eşen imişsin. 

Cadiger duba okugan,   ‘Cadiger’ dua okuyan, 

Aldamçı eşen ekensin.  Yalancı eşen imişsin. (Taştemirov, 1989: 148)  

 2.1.6. Diğer konulardaki düşünceleri 

 Toktogul sınıfsal çatışmanın şiddetli olduğu dönemde yaşadığı için gerçekleri dobra 

dobra dile getirmesi, açık sözlü olması onun hayatının trajik bir hal almasına neden olmuştur. 

Görüşleriyle manapları rahatsız ettiği için onların düşmanına dönüşmüştür. Onun hayatı 

Kazak şairi meşhur Abay'ın hayatına benzetilmektedir. (KCMİA, 2015a: 421,422) Sürgünde 

kaldığı on sene boyunca çektiği zorluklar, eziyetler ve baskılar onu demokratik 

düşüncelerinden vazgeçirememiştir. 

Törönü töröm debesmin,  Asile büyüğüm demem, 

Töbömdön basıp ursa da.  Kafama basıp dövse de. 

Arkan salıp moynuma,  İp geçirip boynuma, 

Kira darın kursa da.   Dar ağacına koysa da. (Taştemirov, 1989: 60)  

 İçinde bulunduğu durum Toktogul'un demokratik ruh halini güçlendirdi ve onun 

ideolojik, siyasi pozisyonu hakkında etraflıca düşünmesine vesile oldu. Bu dönemde onun 

sınıf görüşü giderek biçim almıştır ve çalışmaları daha belirgin sınıfsal yön almaya 

başlamıştır. Onda sömürgeci düzeni protesto eden fikirlerine uluslararası hava hâkimdi. 

(Çukubaev, 1967: 134) 

 Demokratik düşünce geleneğinin en belirgin temsilcisi Toktogul, şiirlerinde halkların 

dostluğu, emeğe övgü, halk sevgisi, dürüstlük, özgürlük gibi düşünceleri çokça ele almıştır. 

Aynı şekilde tembellik, açgözlülük, ikiyüzlülük vs. gibi kötü hasletleri eleştirmiştir ve Çarlık 

yönetimin yerel hizmetçilerinin çirkin davranışlarını lanetlemiştir. (Çotonov ve Nur uulu, 

2009: 140)  

 Toktogul daha önceki aydın kesimin dile getirmediği "beynelmilel" (çok ulusluluk) 

düşünceyi çok yukarılara taşımıştır. Eserlerinin didaktik özelliği de üst seviyede olan akının 

sanat-nasihat özellikte olan şiirlerinde emek düşüncesini-fikrini ilk sıraya yerleştirmiştir. Bu 

şekilde halkı emek vermeye, çalışmaya, tembellikten kaçınmaya çağırmıştır. Emek verenin 

mutlaka kazançlı çıkacağını söylemiştir. (Taştemirov, 1964: 17,18,19) 
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Bekerçiden beze kaç,   Tembel, işsizden uzak dur, 

Uşakçıdan köçö kaç.   Dedikoducudan uzakta yaşa... 

Egin aydap, cakşı bak,  Ekin ek, iyi yetiştir, 

Cazında çıgat caltıldap.  Parıldayarak baharda belirir. (Taştemirov, 1989: 30,34) 

 Toktogul mutluluğa bir tek çalışarak, emek vererek ulaşılacağını ve bunun için bir 

dine inanmaya luzüm olmadığını ifade etmiştir. Bu açıdan gelenekçi akınlardan ayrı 

düşmektedir ve maddiyatçı bir bakış açısına sahip olduğunu fark edilir. Gelenekçi akınların 

düşüncelerinde dini fikirler ağır basarken, Toktogul'un eserlerinde daha çok halkların 

dostluğu, enternasyonalizm gibi düşünceler ağırlık kazanmaktadır. O geleceğe ümitle bakar 

ve gençleri çiftçilik yapmaya, doğruluğa, dürüstlüğe, halkın çıkarlarını öne koymaya, barışı 

tesis etmeye çağırır. Akın hayali düşüncelerden daha çok somut şeylere yoğunlaşarak olaylara 

sebep-sonuç ilişkisi ile bakmaya çalışır. O, "Camgır menen cer kögöröt, emgek menen el 

kögöröt - Yağmur ile yer yeşerir, emek sayesinde halk yeşerir"10 düşüncesini öne sürmüştür. 

(Taştemirov, 1964: 20) 

 Toktogul aşk konulu şiirlerinde bağımsız hayat, özgürlüğe kavuşma, kendi dengini 

bulma, ilericilik, köhneleşmiş hayat düsturlarına karşı durma gibi sosyal anlamı büyük olan 

konuları işlemiştir. (Taştemirov, 1964: 30) Bu konularla beraber Kırgız toplumunun bir diğer 

zorlu meselesi olan kadın meselesinin üzerinde çokça durmuştur. Bu bağlamda demokrat akın 

çalışmalarında ailevi meselelerde bile söz hakkı bulunmayan ve özgürlüğü kısıtlanan Kırgız 

kadınının toplumdaki pozisyonunu ele almıştır ve bu durumu eleştirmiştir. (Çukubaev, 1967: 

92) 

 O, çevreye aşina oldukça sanatının sosyallik konusu giderek kesinleşmiş, feodal üst 

yapıya tehlike yaratmaya başlamıştır. Akın her nereye gittiyse oradaki emekçi halkın yaşantısı 

ve manevi değerleri ile yakından tanışmaya çalışmıştır. Farklı bölgeleri, farklı insanları 

gezmesi onun düşünce dünyasını zenginleştirdi, genişletti. Akın takipçisi olan Barpı akına 

şöyle nasihat etmiştir: (Canıbekov, 2004: 28)     

Ketmen çapkan kedeydi,  Çapa yapan fakiri, 

Keliştirip ırdagın.   Övgülerle ifade et. 

Başınan buzuk baylarga,  Baştan bozuk olan zenginlere, 

 
10 Burada ozan, nasıl ki yağmur suyu bitkiler açısından önemli ise, emek, çalışmak da insanların iyi yaşamaları 
için önemli olduğunu belirtmek istemiştir.  
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Balam könül burbagın.  Oğlum, onlara dikkat etme. (Taştemirov, 1989: 46) 

 Böyle karanlık devirde, Toktogul, emekçi halkın ekonomik ve manevi baskıya maruz 

kalışına açıkça karşı çıkmıştır. Herkesi içine alan adaleti tesis etmeyi talep etmiştir. Aynı 

zamanda ağır ekonomik eziyetin sebeplerini anlamaya çalışmıştır. (Canıbekov, 2004: 29) 

"Tefeci Çakırbay" adlı eserinde göçebe Kırgızların arasındaki zengin-tefecinin özelliklerini 

tasvir eder. Toktogul'un bazı çalışmalarında o ya da bu zenginin etkisi altında kalan Biylerin 

adalet anlayışını kınayan fikirlerine de rastlanır. (Çukubaev, 1967: 109,111) 

 Toktogul akın, kendi hakkını savunan ve adalet için mücadele eden insanı 

yüceltmiştir. İyilik ile kötülüğü insanın mücadele durumuna bağlı olarak gerçekleştiğine 

inanmıştır. Bir insanın azap çekmesi, eziyete uğraması sosyal adaletsizlikten kaynaklandığına 

inanmıştır. (Canıbekov, 2004: 35) 

 Son zamanlarda Toktogul Satılganov’un hayatı ve çalışmaları tekrar gözden 

geçirilmesi, araştırılması gerektiğini düşünenler vardır. Böyle düşünenler, Toktogul suni bir 

şekilde demokratik görüş geleneğinin öncüsü yapılmıştır, zira o dönemde parti siyaseti bunu 

gerektiriyordu, Lenin'in "edebiyat partili olmalı" sözünü yalancı çıkartmamak adına 

yapıldığını ileri sürmektedirler, şüpheli yaklaşanlar. Bu yüzden, akının özellikle Lenin ve 

dönemine ait bazı şahsiyetler hakkındaki şiir ve görüşlerinin tekrardan titiz araştırılmaya 

muhtaç olduklarını savunuyorlar. (URL46, 22.04.2020)11    

 Her ne kadar Toktogul hakkında böyle yaklaşım söz konusu ise de akın ile ilgili 

doğruluğunda şüphe olmayan diğer bilgilere baktığımızda bile, akının yeni sisteme göre 

düşünen, parti ile ilgili gelişmelere olumsuz tavır içinde olmadığı, Lenin, parti ve yeni sistem 

hakkında destekleyici düşüncelere sahip olduğu kolayca anlaşılabilir. Bununla beraber diğer 

akınlarda olduğu gibi Toktogul hakkında da titiz, derin bir araştırmanın yapılmasının her 

zaman güncelliğini koruduğunu kabul etmek gerekir. 

 2.2. Büyük Halk Bilimci Togolok Moldo (1860-1942) 

 Kırgız sözlü ve yazılı edebiyatında demokratik geleneğin gelişmesinde büyük rol 

oynayan yazıcı akın, Kırgız aydını Togolok Moldo lakaplı Bayımbet Abdrahmanov olmuştur. 

Togolok Moldo'nun sanatsal demokratik yaklaşımının oluşumunda iki ana durum söz 

konusudur. Bir tarafta içinde bulunduğu toplumsal sınıflar ve sınıflsal çatışmalar ortamı, 

 
11 Bu konu ile ilgili geniş bilgi için Kırgız Tuusu gazeteinde 22.02.2018 tarihinden itibaren yayınlanan makeleler 
silsilesine bakılabilir. 
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zengin, manap ve sömürgeci baskının artması, diğer tarafta da Kırgız ve Rus halkının emekçi 

sınıfının yakınlaşmasının başlangıcı bu oluşuma büyük etki yaratmıştır. Tüm bunların yanında 

akının fikir hocası Toktogul'un ve onun eserleri, görüşleri etkisini hissettirmiştir. Akın yoksul 

halkın hayatını ve çekmiş olduğu zorlukları iyi bildiği için bazı eserlerinde zenginler ve 

manaplar, boluşlar ve çarlık yöneticilerin uygulamış oldukları soygunculuğa, şiddet 

eylemlerine karşı durmuştur. Bu karşı duruşta akının en etkin kuralı hiciv sanatıydı. Fakat 

akın bu duruşundan ötürü manaplar tarafından kovuşturmaya tabi tutulmuştur. (Abramzon, 

1999: 414-415) 

 İfade ettiği söz ve şiirlerini ilk olarak yazıya döken akın, diğer alanlarda da etkili 

olmuştur. Örneğin akının Manas Destanı gibi destancılıkta, çocuk edebiyatı, koşok aytuu (ağıt 

şiirleri) vs. gibi birçok edebî özellikleri vardı. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve 

Rahmatullin, 1943: 174) Bu yüzden onun Kırgız Edebiyatı'na sağlamış olduğu katkısı 

büyüktür. Edebi özelliğinin yanında tabiplik yönü de vardı. Çocuklara eğitim veren akın 

Nizami, Navai, Firdevsî, Hafiz, Abay vs. gibi büyük şahsiyetlerin eserlerini okumuştu. 14 

yaşında şiir yazmaya başlayan akın sevgi, kadın hakları vs. gibi birçok konuyu ele almıştır. 

Edebi çalışmaları ve girişimciliği ile Kırgız halkının aydınlanmasına büyük katkı sağlamıştır. 

Kırgız bölgelerini gezerek şecereler yazarak sadece edebiyat değil tarih alanında da büyük 

katkıları olmuştur. (MTcEB, 2004): 207,208) 

 Togolok Moldo diğer akınlar gibi hayatın birçok alanında kendi fikrini bildirmiştir. 

Bazı şeylerin değişmesini çok istemiştir ve bu uğurda mücadele etmiştir. Akın özellikle eski 

düzene ve onun unsurlarına eleştirilerini yöneltirken, onun karşısına yeni düzeni, yeni anlayışı 

çıkartmıştır. Bu bağlamda halkı kendi hakkına sahip çıkmaya, çalışmaya davet etmiştir. Yeni 

hayatı tesis etmek için baskı altında olan herkesin topluca mücadele etmeye çağırmıştır. 

Togolok Moldo aynı şekilde kadının toplumdaki konumuna da dikkati çekmiştir. 

 Akının dünya görüşünün şekillenmesinde Kırgız Sözlü Edebiyatı ile beraber doğu 

edebiyatının da etkisi olmuştur. Aynı şekilde aydın özelliği olan dedesi Muzooke'nin ve 

demokrat aydın Toktogul'un katkıları büyüktür. (Taştemirov, 1956: 15) Eğitim düzeyi 

döneminin şartlarını dikkate aldığımız zaman yüksek denilebilir. Nitekim Çüy bölgesinde 

okutmanlık yapmış olması (Canıbekov, 2004: 45) da onun eğitim durumunun düzeyine işaret 

etmektedir.  

 Devrim öncesi ve devrim sonrası her iki dönemde de şiirlerini kaleme aldığı için onun 

çalışmalarını Devrim öncesi ve Devrim sonrası olarak incelemek mümkün. Devrim öncesi 
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şiirlerinde malum olduğu üzere feodal yapıya ait kadın haklarının gasp edilişi, cehalet, sıradan 

yoksul halkın ezilmesi vs. gibi toplumsal olayları ele almıştır. Hicivsel özellikli çalışmaları 

sayesinde bay-manapların, biy-boluşların, eşen-kalpaların, kadıların ters hareketlerini ve 

alışkanlıklarını alaycı tonla eleştirmiştir. Aynı şekilde toplumdaki tamahkâr insanların, 

yönetimde liyakatsız biy-boluşların, ikiyüzlü din istismarcılarının tipik görünümünü 

anlatmaya çalışır. Diğer taraftan emeğin-çalışmanın önemine dikkat çekmiştir. Toplumdaki 

uysal insanların hor görülerek zalimlerin zulmüne uğradıklarını dile getirerek, bu konuda acı 

çektiğini söylemiştir. (MTcEB, 2004: 208) Togolok Moldo'nun eserlerinde eşitlik ve emek 

düşüncesi belirgin hal almıştır. Aynı şekilde Kırgız kadınının ağır şartlardaki konumu, 

istekleri ve beklentilerininin üzerinde durmuştur. Baskı altında olan kitle ile baskı kuran 

sınıfın ilişkisini ele alır ve onların arasındaki mücadeleyi anlatır. (Tokoeva, 2009: 247)  

 2.2.1. Devrim öncesi düzenle ilgili düşünceleri 

 Togolok Moldo’nun çalışmalarına baktığımız zaman, onun XIX. yüzyılın sonu XX. 

yüzyılyın başı Kırgızların toplumsal ilişkilerinin objektif olarak yansıtmaya çalıştığını ve 

baskı uygulayan yapıdan nefret ettiğini, baskı altında olan kesime karşı şefkatini, sıcak 

duygularını açıkça belirttiğini görmüş oluruz. (Canıbekov, 2004: 47) Akın baskı gören kesime 

ait olduğu için yani halktan biri olduğundan zenginlere, manaplara karşı eleştirel bakmıştır. O 

adil yönetimin gelmesini ve halka baskı kuran üst kesimin cezalandırılmasını istemiştir. 

(Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 169) 

Adıl uluk bar bolso,   Adil yönetici olsa da, 

Aydatıp iysek al eköön.  O ikisini sürgüne yollatsak.  

Bu şekilde ileride adil bir zamanın geleceğine inanmaktaydı.  

Oy tezegim, tezegim,   Ah tezeğim, tezeğim, 

Keler bir kün kezegin!  Bir gün sıran gelir! 

Bayanaluu kün tuusa,   Uygun zaman gelirse, 

Baldarın tabar esebin.   Çocukların görür yararını.  

 O, devrime kadarki Kırgız köylü emekçilerinin ideologu olmuştur. Baskı altında 

tutulan emekçi Kırgız halkının hayatı ile yakın ilişkisi olduğu gibi, insanların geniş 

katmanlarının düşünce ve duygularına, istek ve arzularına tercümanlık yapmıştır. (Çukubaev, 

1967: 80) Manaplara karşı yapılan eleştirileri halk arasında yaygınlık kazanınca, manaplar 

tarafından baskı görmeye başlar. Aralıksız bir şekilde uygulanan bu baskı yüzünden akın 
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başka diyara göç etmek zorunda kalır. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 

170) 

 Daha sonraları mecaz ve espri dili kullanan "tamsil" çalışmaları ile baskıcı sınıfa karşı 

durmuştur. Onların, emeği sömüren özelliklerine dikkati çekerek başkasının üzerinden 

nemalanmanın yanlış olduğu vurgusunu yapar. Tilki ile kargayı temsil ederek anlatılan 

çalışmasında, her ne kadar zalimler ezilen kesimin yanında yer aldıklarını söyleseler de 

gerçekte hiç öyle olmadığı fikrini vermeye çalışmıştır. (Taştemirov, 1956: 33,34)  

 Akının gerçekleri anlatan ve fakirin hakkını koruyan düşüncelerini yansıtan "Boz 

Kuştar menen Su Kuştarı" eserini alegorik dil ile kaleme almıştır. Hikâyede geçen yırtıcı 

kuşlar baskı uygulayan yerel kesimi ve sömürgeci devlet adamlarını temsil etmektedirler. 

Diğer kuşlar da orta sınıftan en fakir insana kadar baskı altında olan sınıfı temsil etmiştir. 

Dertlerini dinleyen Bülbül ise haksızlığa uğrayanların derdine tercüman olan aydın kesimi 

temsil etmiştir. (Çukubaev, 1967: 89)  

Boz kuşunan söz kelet,  Boz kuşu söze katılır, 

Kısıldı bizdin turmuş dep.  Bizim hayat zorlaştı der... 

Kırsık bizdi torgodu,   Bizi bela kapladı, 

Cırtkıçtar bizdi koybodu.  Yırtıcılar rahat bırakmıyor. (KCMİA, 2015c: 96,102) 

Bu anlamda aydın-akın kaleme aldığı "Bülbül ile Eşek" adlı hicivsel çalışmasında bay-

manapları alaylı tonda eleştirerek onların kaba, cahil olduklarını vurgulamıştır. (Taştemirov, 

1956: 16)  

 Tekin olmayan kuşlar kısmıyla yönetici, güç sahibi sınıfı anlatmıştır ve bunları kendi 

içinde derecelendirmiştir. Bu tasvir toplumun hiyerarşisini ortaya koymuştur. Akın üst kesimi 

temsil eden birini şu şekilde nitelendirmiştir. (Çukubaev, 1967: 89) 

Bul uurulardın korkunuçtuusu şumkar, Bunlardan en korkunç olanı, 

Künöösüzdün kanın içüüdö.   Suçsuzların kanını içen Şahindir. 

Aynı şekilde manap ve biyleri de kartal ve benzeri kuşların temsilinde anlatmıştır. 

(Çukubaev, 1967: 90)  

İ ne hoçet verit ptiçim slezam,  Kuşun gözyaşlarına inanmak istemez, 

Nenasıtnıy i silniy sokol - sapsan...  Doyumsuz ve güçlü şahin... 
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 Aynı şekilde "Kuşların Hikâyesi" çalışmasında kuşların örneğinde toplumsal yapıyı 

ele almıştır. Burada diğer konuların yanında Togolok Moldo Bülbülü kendisi gibi akınları 

yani aydın kesimi temsil ettiğini ve diğer kuşları yani halkı birlik ve beraberliğe, hakzılığa, 

zalimlere karşı korumaya, mücadeleye çağırdığını tasvir eder. (Taştemirov, 1956: 36) Akın 

vermiş olduğu mesajlarıyla halkı yerleşik hayata geçmeye davet etmektedir. Fakat uruğ-

kabileci yapının değişmesini istemeyen sömürgeci yönetimi temsil eden Leylek ve karga gibi 

kuşlar bu duruma gülerek engel olmaya çalışmışlardır. Togolok Moldo fakirleri yaşamından 

yoksun bırakma ve varlıklı sınıfın keyfi hareketleri ile dolu, toplumun çeşitli gruplarının sınıf 

karşıtlığını göz önüne sermiştir. (Çukubaev, 1967: 90) 

Naşi mirnıye gnezda razorenı,  Mutlu  yuvamız bozuldu, 

Bezuteşnoe, tyajkoe gore u nas:  Bizim kederimiz teselli bulmaz: 

Rasterzayut ved hişniki vskore nas.  Yırtıcı kuşlar yakında bizi parçalar.. 

 Akının bir diğer çalışması olan "Töönün Arızı - Devenin Şikâyeti" adlı şiirinde Çarlık 

yönetiminin aşırı baskısını temsili olarak devenin dilinden anlatmaya çalışmıştır. Halkı temsil 

eden devenin, hem yerli elit kesimin hem Çarlık yönetiminin mensuplarından gördüğü 

baskıyı, ağır yük altında muzdarip olan devenin dili ile gündeme getirmeye çalışır. 

(Taştemirov, 1956: 35)  

 Togolok Moldo, "Kemçontoy" çalışmasıyla karakteristik olarak karın derdinden 

başkasını bilmeyen cahil feodal-klanı anlatmıştır. Bununla ilgili aydın Togolok Moldo feodal 

elit kesimin manevi olarak çöküş içerisinde olduğunu düşünmüştür. Bu yapının temsilcileri 

vicdandan, adaletten, acıma duygusundan, emeğe saygıdan uzaklaştığını söyler. (Çukubaev, 

1967: 98) Yine Kırgızların uruğculuk-feodal toplum düzenine ait olan, nesilden-nesle geçen 

hanedanlık yönetim şeklini alaylı bir şekilde eleştirerek komik duruma düşürür. (Samançin, 

1948: 15) Akın "Canbaktı", "Telibay Tentek" gibi çalışmalarında da bu durumu vurgulamıştır. 

(Çukubaev, 1967: 98) 

 Togolok Moldo halkının içinde bulunduğu durumun ne zaman biteceği konusunda 

isyan bayrağını çektiyse de, “elbet bir gün bu durumdan halk kurtulur” diye inanmıştır. O bu 

durumdan çıkmanın çözüm yolunu sunamamıştır, ancak halkın aydınlanması aydınlık günlere 

kavuşturur diye düşünmüştür. Onun aydınlatıcı fikirleri ile halkına hizmet etmek, zorlu 

hayatından kurtulmak, baskı ve haksızlıklardan kurtulmak gibi arzuları arasında organik bir 

bağ vardı. Akın insanlar eğitimin sayesinde etrafını, dünyayı tanır demiştir. (Çukubaev, 1967: 

101,102)  
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2.2.2. Devrim sonrası yeni düzenle ilgili düşünceleri 

 Kırgız halkının ekonomik ve kültürel gelişimini engelleyen sosyal kötülük (emekçi 

kitleyi sıkıntıya sokan, onlara baskı uygulayan durum), kabileler arası kavgalar ve bazı feodal 

grupların idari makamlar uğuruna yaptığı kavgalar, özellikle XX. asrın sonlarında baş 

göstermiştir. Seçim kavgaları şiddetli hal almaya başlamıştı ve bu durum karşısında yönetim 

haklı olarak mevcut düzene karşı kendiliğinden oluşan protestonun olgunlaştığını görmüş 

oldu. Milli öfke bu mücadelede bir çıkış noktası oldu. Togolok Moldo küçüklüğünde bu 

olayların en şiddetlilerine de tanıklık etmiştir. (Çukubaev, 1967: 99) 

Duşili devyat volostey,   Dokuz volostu (yönetimi) boğdular, 

Sını Konura Imanı.    Konur'un, Iman'ın çocuklarını. 

Ne stalo bednote jitya:   Yoksula yaşamak zor oldu:  

To Turdubay verşit nabeg,   Bir taraftan Turdubay baskı yapar, 

A to Kalpa i Kasımbek.   Bir taraftan da kalfa ile Kasımbek. 

Obyedinyas dlya grabejey,   Yağma için birleşirler, 

Oveçih nojnits lezviya,   Yün kesen makas ile usturyı, 

Na drevki kopyev nasadiv,   Mızragın ucuna sararak, 

Napali vdrug.     Aniden saldırdılar. 

 1905-1907 seneleri birinci Rus Devrimi'nin etkisiyle emekçi kitlenin özgürlüğe 

kavuşma arzusu gerçeğe daha da yaklaşıp, bilinç dünyası gelişmeye başlamıştı. Bu durumdan 

etkilenen akının fikir dünyası da genişleyerek kök salmaya başlar. Onun "Tezek Tagay Eli 

Tuuraluu - Tezek Tagay Halkı Hakkında" (1905), "Kabırgama Taş Battı - Kaburgama Taş 

Sığdı" (1907), "Selde Orongon Moldo Koy - Sarık Takan Molla Koyun" (1909), "Töönün 

Armanı - Devenin Şikâyeti" (1915) gibi şiirleri bu düşünceyi destekler niteliktedir. 

(Canıbekov, 2004: 46)  

 1905'ten sonra daha belirgin hale gelen yeni sistemin hazırlayıcısı niteliğinde olan 

düşünce hareketi sonunda Ekim Devrimi'ni getirmişti. Devrimle gelen yeni sistemin sevinçli 

haberini akın ilklerden olarak haber almıştı ve bu sevinçli haberi yoksul halka da 

müjdelemiştir. Halkın artık yeni dönemde birçok iyiliğe kavuşacaklarını haber vermiştir. 

(Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1948: 181) Haberi müjdelerken mevcut 

durumu kavuşacakları yeni şartlarla kıyaslayarak dile getirmiştir. 
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Zalim ökmöt tuşunda,   Zalim yönetimin zamanında, 

Cabır kördün uşunda.   Kötülük gördün o zamanda. 

Çokoyun cok butunda,  Pabucun yok ayağında,  

Otun aldın kışında.   Odun topladın kışında. 

Emi cettin maksatka şandan kedey,  Şimdi ulaştın maksadına sevin (ey) yoksul, 

Özgörüştü bek karmap kamdan kedey. Değişime sahip çık hazırlan (ey) yoksul. 

Kızıl tuunu özgörüş kolgo berdi,  Al bayrağı, Değişim verdi sana, 

Özgörüştün işine şandan kedey.  Değişimin haline sevin (ey) yoksul... 

 Yeni dönem Togolok Moldo ve onun gibileri sevindirmiştir. Bu durum ona yeni 

görevler sunmuştur. Artık onun en önemli görevi yeni sistemi tanıtmak olacaktı. Bu durumun 

farkında olan akın yeni sistemi anlatan hacimli eserleri kaleme almıştır. Bu durumda devrim 

akını zalimlerin, zenginlerin baskısından kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda onun düşünce 

âlemini yenilikçi fikirlerle zenginleştirmiştir. 1918-1923 yıllar aralığında sınıfsal çatışmanın 

en üst seviiyeye ulaştığı dönem olmuştur. Bu dönemde bazı çiftçilerin hala eski düzenin 

etkisinden kurtulamadıkları için yeni düzenin anlatılması daha da önemli hal arz etmekteydi. 

Togolok Moldo'nun tüm çabaları bu durumdan kaynaklanmaktaydı. (Taştemirov, 1956: 42) 

  Cüzi bir ücret karşılığında çalışan halk ile ilgili Parti yönetiminin çalışmalarında 

kendisinin aktif pozisyonuna dikkat çekmiştir. Bu şekilde akın Sovyet Yönetimi işçi ve 

çiftçilerin yönetimi olduğunu, dolayısıyla önü açık olduğunu belirterek yoksul halkı 

bilinçlendirmeye çalışır ve onları bay-manapların etkisinden kurtulmaya ve kendi hak ve 

hukuklarına sahip çıkmaya  çağırmıştır. (Taştemirov, 1956: 47) Akının kaleme aldığı 

"Nasıyat" çalışması, Arap alfabesi ile 1925'te Moskova'da basılmıştır ve birçok çiftçi ve 

yoksul halkın el kitabı haline gelmişti. Bu eser bay-manaplara, halk düşmanlarına karşı silaha 

dönüşmüştü. Eserde iki devir yani eski devir ile sosyalist yeni devir karşılaştırılarak Kırgız 

emekçi sınıfını Çarlık yönetimi ve yerli yöneticiler tarafından baskı altına alındığı anlatılır. 

(Taştemirov, 1956: 43) Bu baskıdan, kölelikten yeni sistemin sayesinde kurtuldukları vurgusu 

yapılır. 

 Akın Komunizm düşüncesini aşırı benimsediği için, Sovyet sistemine “dünyadaki tek 

sistem” diyecek kadar propagandasını yapmıştır. Onu böyle düşünmeye iten şey daha önce 

bunun gibi bir sistemden haberi olma ihtimalinin düşük olması ve doğal olarak yeni sistemin 

olumlu etkileri olmuştur. "Erkindik - Hürriyet" adlı eserinde tarihte sadece Sovyet Hükümeti 



155 
 

baskıcı, ezici sınıfı sonsuza dek yok ederek emekçilere özgürlüğü teslim ettiği ve saadete 

kavuşturduğu fikri verilir. (Taştemirov, 1956: 55,58) 

 Togolok Moldo'nun halkın kaderi ve ekonomik kurtuluşunun yolları hakkındaki 

düşünceleri onun "Dıykandın Ayalının Koşogu- Çiftçinin Hanımının Ağıdı" eserinde 

yansıtılmıştır. Togolok burada göçebe hayvan bakıcılığını doğal afetlerden nispeten daha az 

etkilenen, daha ilerici tarımcılıkla karşılaştırır ve tarımcılığın hayvancılığa göre daha verimli, 

daha faydalı olduğu fikrini sunmuştur. Tarımcılığın, ekin ekmenin Kırgız göçebe yaşantısında 

ekonomik olarak büyük önem arzettiğini ve toplumsal refaha ancak bu yolla gidebileceklerini 

ileri sürmüştür. Tarımcılığın hayvancılığa göre daha çok gelir getiren bir alan olduğunu 

düşünmüştür. Bu şekilde yerleşik hayata geçen bir toplum, her çeşit barbarlığın önüne 

geçebileceğini düşünür. (Çukubaev, 1967: 82) 

Arıgın teren ken çapkan,   Arkı geniş ve derin açmış, 

Ak buuday degen ken tapkan.  Ak buğday diye hazine bulmuş. 

Dıykandık kılıp dan tapkan,   Çiftçilik yaparak kazanan, 

Cırgatıp cakşı can bakkan.   Güzelce geçimini temin eden. (KCMİA; 2015c: 

26) 

 Togolok Moldo bazı konularda veyahut bazı durumlarda selefleri gibi boy, kabilecilik 

zihniyeti ile görüş bildirdiği olmuştur. Bu durumun nedeni olarak, o dönemdeki Kırgız 

bölgelerinin hayat düşüncesi akının dünyaya olan bakış açısına etki etmesi olarak 

gösterilebilir. Bu bağlamda akın selefleri zamancı akınların çizgisinde ilerleyerek "Zar 

Zaman" çalışmasıyla Kalıgul ve Arstanbek gibi gelenekçi akınların ahir zaman hakkındaki 

düşüncelerini aktarmış bulunmaktadır. Akın bunun gibi düşünceleri ile demokratçı 

düşünenlerin eleştirilerini üzerine çekmiştir. (Taştemirov, 1956: 30,31) 

 Genel olarak Togolok Moldo Kırgız emekçi kitlesinin feodal-zenginlere olan nefretini 

yansıtan ruh halini ortaya koymaya çalışmıştır. (Çukubaev, 1967: 104) Akın, Toktogul'u 

takiben 1920'de kaleme aldığı "Kedeylerge Nasıyat - Yoksullara Nasihat" adlı şiirinde Sovyet 

Yönetiminin Kırgızistan'daki zaferini, halkın özgür yaşamını anlatmıştır. Gelecek adına 

sanatsal aydınlık, devrim hakkında düşüncelerini sıralayarak halkın düşmanlarını lanetlemeye 

çağrıda bulunmuştur. (Çukubaev, 1967: 160)  

Ee balalar közün aç,   Ey gençler uyanın, 

Naadandıktan alıs kaç.  Cahillikten kaçının. 
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Mınday tendik zamanda,  Böyle eşitlik zamanda, 

İlim okup nurlar çaç.   İlim öğrenip, nur saçın. (KCMİA, 2003: 71) 

 2.2.3. Devrim hakkındaki düşünceleri 

 Ekim Devrimi gerçekleştiğinde akın 60 yaşına gelmişti, bu haberi sevinçle karşılayan 

akın bu konuda birkaç şiir kaleme almıştır. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 

1943: 171)  

Kegimdi saktap içime,  Kin sakladım içimde, 

Ayta albay açık kişige.  Kimseye söyleyemedim. 

Men dagı kedey tabında,  Ben de fakirlerin safında, 

Ken zamanga cete albay,  Rahatlığa erişemeden, 

Keyigem birge canında.  Onlarla beraber kaygılandım... 

 Ekim Devrimi'nden sonra birçok açıdan yenilikler, değişiklikler gerçekleşmiştir. Fakat 

eski sınıfsal yapının söz sahibi olan kesim bu gelişmelere pek sevinmemişlerdir. Bu tarz 

gelişmeleri dizginlemek ve mevcut yapıyı korumak adına hem gizli hem açıktan karşı 

gelmişlerdir. (Taştemirov, 1956: 42) Togolok Moldo halka mesaj vermekle sınırlı 

kalmamıştır, o aynı zamanda gündelik hayatta da aktif olarak insanları organize ederek 

baskıcı sınıfa karşı mücadele hareketini geliştirmiştir. Böyle bir hareketlenmenin karşısında 

bay-manaplar karşı hareket olarak Basmacılar hareketini oluşturdular ve diğerlerinde olduğu 

gibi Basmacılar Togolok Moldo'ya da baskı uygulamaya başladılar. (Taştemirov, 1956: 13) 

Bundan ötürü eski düzenin destekçileri mahiyetinde olan Basmacılar iki kez akına 

saldırmışlardır, fakat her ikisinde de kurtulmuştur, Bu saldırıda her şeyini kaybetmiştir. 

(Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 171) 

 2.2.4. Kadının konumu hakkındaki düşünceleri 

Aydın Togolok Moldo hayatı boyunca belki de en çok kadının Kırgız toplumundaki konumu 

üzerinde durmuştur. O kadınların içinde bulunduğu durumun tüm gücüyle değişmesini 

istemiştir. Çalışmalarında kadın haklarına da eğilen akın, o dönemin hakkı gasp edilen, meta 

karşılığında evliliğe mecbur edilen ve bu şekilde erken yaşta evlendirilen Kırgız kadınını işler. 

Onların bu durumlarını ve elit kesimin kumaları oluşlarını dile getirerek eleştirilerde 

bulunmuştur. Akının bu çıkışı dönemin siyasi geleneğini karşısına almıştır. (Bogdanova, 

Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 173) 
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 Onun döneminde de Kırgız toplumunda kadın çok baskı altında oluyordu. Kızlar 

çocuk yaşta evlendiriliyordu, para karşılığı istemediği biriyle ya da dengi olmayan biriyle 

evlendiriliyordu. Eşi ölürse eşinin bir diğer erkek kardeşi ile evlendiriliyordu. Borcu olan 

fakirin kızını borç karşılığında kızı elinden alınabiliyordu vs. (Taştemirov, 1956: 21) Togolok 

Moldo bu gibi durumların farkında olduğu için onları dile getirerek bir çözüm bulmanın 

çabasında olmuştur. 

 Konuyla ilgili olarak "Çalga Bergen Kızdın Armanı – Yaşlı Adamla Evlendirilen 

Kızın Şikayeti" eserinde yetim kalan kız çocuğunu zenginliğine sarhoş olan yaşlı adamın ona 

talip olması ve kızın akrabaları da elde edebilecekleri para karşılığında yetim kızı yaşlı 

adamla evlendirdiğini tasvir. (Taştemirov, 1956: 21) Bu duruma izin veren töre ve geleneğe 

itiraz ederek, hayatın acımasız yüzünü göstermeye çalışmıştır.  

Cetimiş cerge kirgizgen,  Yetmiş kat yere sokan, 

Çalga ketip baratam.   Yaşlı ile evlendiriliyorum. 

Ceekten tışka sürülgön,  Sahile doğru itilen, 

Canga ketip baratam.   Bir canlıya gitmekteyim. 

Öz başıma ee bolboy,   Kendime sahip çıkamadan, 

Malga ketip baratam.   Mal karşılığında evlendiriliyorum... 

 Kırgız kadınının toplumdaki durumu olağanüstü ağırdı. Çok ağır şartlarda çalışmak, 

haklarından mahrum bırakılmak, cehalet, aşağılama kelimenin tam anlamıyla kölelik idi. Tüm 

ev işleri kadının boynundaydı, dolaysıyla hızlı yaşlanır ve çirkinleşirdi. İşte devrim öncesi 

Kırgızistan'da kadının karşılığı buydu. Böylece kadının neşesiz ve acılı payı Togolok 

Moldo'nun düşüncelerinde açıkça görülür. (Çukubaev, 1967: 92) Bu durumdan ötürü XIX. 

asrın sonu XX. asrın başında kadınların konumu hakkındaki sorunlar, Kırgızistan'ın ileri 

düzey düşünürlerini, aydınlarını endişelendiren güncel konulardan biriydi.  

 Kırgız kadınının umutsuz yaşamını tasvir eden akın, bu düşüncelerini eserlerinde 

yansıtarak kendini daha da geliştirmiştir. Kadının kölelikle eşdeğer konumunu pekiştiren 

geleneklere ve bu duruma yol açan toplumsal koşullara da itiraz etmiştir. Başlık parası, 

isteksiz ve dengi olmayan evlilikler gibi geleneklere karşı olmuştur. Bir kadını itaatkar, 

haklarından mahrum edilmiş bir köleye dönüştüren insanlık dışı bu adetleri, gelenek ve 

görenekleri ortaya çıkaran Togolok Moldo kızın ağzından itirazını ortaya koymaktadır. 

(Çukubaev, 1967: 93,94) 
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Proklinayu tebya otets!  Yazıklar olsun sana baba! 

Pred lyudmi unizil menya.  Halk içinde küçük düşürüp, 

Za malçonku vıdal silkom,  Çocukla evlendirdin beni... 

 Togolok Moldo sadece bu durumu belirterek protesto etmekle kalmadı, o ayrıca 

kadının hakkını istismar eden sınıfları da, şahsiyetleri de öfkeli sözler ile eleştirmiştir. Aydın 

bu şekilde feodal-soylu üst yapı, varlıklı insanlar ve önemli konuma sahip insanlar tarafından 

genç kızların şerefi ve gençliği çalındığı fikrini vermiştir. (Çukubaev, 1967: 94)  

Mnogo li vzyal otets za menya, Babam benim için çok aldı mı? 

Mnogo li deneg za doçku vzyal, Kızı için çok para aldı mı? 

Porodnivşis s bayem sedım?  Yaşlı zengin ile evlendirdi. 

Proklinayu ya tvoy kalım.  Yazıklar olsun aldığın kalına (başlık parasına)... 

Bu bağlamda borç karşılığı giden kızın durumunu yine kendi ağzından ifade etmiştir. 

(Çukubaev, 1967: 95) 

Nasıyaga kız bergen   Borç karşılığında kızını veren, 

Sen, Satake kara cerge kir.  Satake sen yerin dibine gir. 

Karızga berdi dedirbey,  Borç karşılığı gitti dedirtmektense, 

Kenceke keçtim canımdan...  İyisi canıma kıyarım... 

 (KCMİA, 2015c: 54) 

 Togolok Moldo insan onurunu aşağılayan eski geleneklere olan itirazlarını, 

protestolarını eserlerindeki kahramanları vasıtasıyla ifade etmektedir. Geçimini sağlamak 

amacıyla kızını zengin biriyle evlendiren ailenin durumunu, kızının ağzıyla duruma itirazını, 

sevgi ve özgürlük haklarını aradıklarını ifade etmektedir. (Çukubaev, 1967: 96)  

Otreklas ya ot otsa i materi,   Babam ve annemden soğudum, 

Ustraivayuşih svoy jizn prodajey doçeri. Kızlarını satarak hayatlarını kuran... 

 Devrim gerçekleşene kadar genel itibarı ile Kırgız kadınları sosyo-ekonomik ve 

kültürel hayatta hiçbir hak-hukuk sahibi değillerdi. Bu durumda ilerici, demokratik yöne sahip 

olan akın-düşünür konuyu görmezlikten gelemezdi. Onun bu alanda ele almış olduğu "Çalga 

Ketken Kızdın Armanı – Yaşlı Adamla Evlendirilen Kızın Şikayeti", "Karızga Ketken Kızdın 

Armanı – Borç Karşılığı Evlendirilen Kızın Şikayeti", "Kız Kencenin Armanı – Kız 

Kence’nin Şikayeti", "Kaçkan Kız – Kaçan Kız" vs. gibi çalışmaları akının konu hakkındaki 



159 
 

düşüncelerini yansıtmıştır. Bu bağlamda Kırgız edebiyat tarihinde ilk olarak T.Moldo başlık 

parası, dini nikâh gibi şeriat ve geleneğin kurallarına karşı gelen kadının görüntüsünü 

işlemiştir. (Canıbekov, 2004: 49,50) 

 Örnek gösterdiği olayların bazılarına akın kendisi bizzat tanık olmuştur. Aydının kadın 

erkek eşitliği hakkındaki düşünceleri ancak devrim sonrasında gerçekleşmiştir. Onun böyle 

görüşlerinin neticesinde halkın sesi olan realist ve demokrat akın olduğu fikri öne 

çıkmaktadır. Akının "Kızdın Irı - Kızın Türküsü" adlı çalışması kadının özgürlüğü konusunda 

öne çıkmaktadır. (Taştemirov, 1956: 22,24) 

 Sovyet döneminin gelmesiyle kadınlar artık bu duruma mecbur kalmadıklarını, artık 

onları koruyan, haklarına sahip çıkan bir zamanın geldiğine işaret ederek, gençlere haklarını 

gasp edilmesine müsade etmemeleri gerektiğini şiirlerinde nasihat etmiştir. (Bogdanova, 

Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 173) 

Azamat cigit, estüü kız,  Akıllı çocuk, edepli kız, 

Ar kimin cetkin tenine.  Her birin kendi dengine kavuşursun.  

Atana kalın cedirbe,   Babana başlık parası yedirtme, 

Mal cebese taş cesin,   Mal yerine taş yesin, 

Baylatpa başın kebirge.  Başını ‘kebire’ bağlatma... 

 Akının kadın hakları ile ilgili görüşlerini destekleyen, açığa çıkaran "Canıl Mırza – 

Canıl Bey", "Kişimcan", "Bermet", "Tokol Ayaldın Zarı – Kumanın Şikayeti" vs. gibi eserleri 

önem arz etmektedir. Akın eserleri vasıtası ile eskiden gelen acımasız, barbarca baskıyı 

kaldırmak için kadınları mücadeleye çağırmıştır. Bundan dolayı o Sovyet Hükümeti'nin ilk 

günlerinden itibaren kadınların eşitliği hakkında şiirlerini kaleme almıştır. Akın "Atkan Tan - 

Şafak" adlı eserinde kadın haklarına dair düşüncelerini sergiler. (Taştemirov, 1956: 49,50,51)  

 Artık kızın başlık parası gibi bir takım eski gelenekleri terk etmenin zamanı geldiğini 

belirterek gençleri böyle gelenekleri protesto etmeye çağırır. "Atkan Tan - Şafak" şiiri ile 

kadınların haklarına kavuşabilecekleri, "Süygönbay" şiirinde fakir durumundan dolayı istediği 

kıza ulaşamayan erkeğin artık böyle bir hayaline yaklaştığı ve "Kerbenbay" adlı şiirinde de 

para karşılığında kızını isteksiz evliliğe mecbur bırakan babalar gibi mesajları, düşünceleri 

vermeye çalışmıştır. (Taştemirov, 1956: 529) "8 Mart" adlı eserinde Lenin'in sayesinde 

Sovyet Dönemi'nin gelmesiyle ancak Kırgız kadını kendi haklarına kavuştuğunu belirtir. 

Gerçekten de devrime kadarki Kırgız geleneklerinde kadınların toplumdaki konumu pek de iç 
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açıcı değildi. Özellikle kimsesiz, zayıf ve yoksul kadınlar bir meta gibi kabul görüyordu. Nice 

genç yaştaki kızlar yaşlılıktan dolayı delirmek üzere olan adamlara kuma olarak gidiyordu. 

Togolok Moldo kadınların böyle üzücü hallerine bizzat şahit olduğundan gerçekleri tüm 

çıplaklığı ile anlatmıştır. (Taştemirov, 1956: 53) 

 "Kaçkın Kız – Kaçan Kız" eserinde Kırgız kadınını özgürlüğü ve mutluluğu adına 

vermiş olduğu, vermesi gerektiği mücadelesini yansıtmıştır. Aynı şekilde din temsilcileri 

tarafından kadının hareket alanını sınırlayan konuşmalarına karşı duran, kadın-erkek eşitliğine 

önem veren düşünceyi ele almıştır. "Canıl" poeması ile Kırgız toplumundaki kadın algısına 

adeta şok uygulamıştır. (Canıbekov, 2004: 51) 

 2.2.5. Emek, çalışma hakkındaki düşünceleri 

 Akını en çok düşündüren, ona en çok ızdırap yaşatan şey, halkın maruz kaldığı ağır 

yaşam şartları olmuştur. O, halkın yoksulluktan kurtulmanın yolu özgür olmaktan geçtiğini 

düşünmüştür. Bundan ötürü ilk günden toplumsal eşitliği arzu ederek insanları eğitime, 

çalışmaya davet etmiştir. Emeğin sayesinde halkın mutluluğa ulaşacağına inandığı için 

eserlerinde çalışmayı, emek vermeyi hep öne çıkartmıştır. (Taştemirov, 1956: 17) O ağıt 

temalı çalışmalarında her bir mesleğin önemli olduğu mesajını vererek, kendi işi ile uğraşan, 

işinin hakkını veren ve geçimini de bu şekilde temin eden insanı övmüştür. (Taştemirov, 

1956: 19)  

Balkası menen zar çapkan,   Çekiç ile çalışan, 

Barmagı menen mal tapkan.   Parmakları ile kazanan. 

Kıçkaçka karmap zar çapkan,  Kerpeten ile çalışan, 

Kızmatı menen mal tapkan.   Emek vererek kazanan. 

 Aynı şekilde bolluğun, bereketin tarlada olduğunu anlatarak çiftçilik yapmanın 

önemine dikkat çekmiştir ve insanları çiftçilik ile uğraşmaya çağırmıştır. Bu şekilde akın 

tembelliği kötüleyerek emek vermeyi övmüştür. (Taştemirov, 1956: 19)  

Bulunga sepken buurçaktı,   Tarlaya eker tahılı, 

Altın dep bilgen turpaktı...   Altın kadar değerli görürü toprağı... 

Peyilinde caktırbayt,    Gönlü hoş karşılamaz,  

Beker basıp cürüştü...    Boş boş gezmeyi... 
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 Çalışkanlığa önem atfeden akın, yoksulun, çiftçinin çalışma hayatı ve zanaatkârın 

verimli çalışmasını her yönüyle yansıtmaya çalışmıştır. Onların verimli çalışmasını halkı için 

yaptığı hizmet gibi görmüştür. İnsanın verimli çalışmasıyla başkasına yardımı dokunduğunda 

asıl dayanışmanın o zaman olacağını söylemiştir. (Çukubaev, 1967: 83)  

Sonunda sendey can bolbos,   Senin gibi can olmaz, 

Soopko belin baylagan,   Sevap için çalışan, 

Kalbasın menden köönü dep,   Benden gönlü kalmasın diye, 

Kalktın köönün caylagan.   Halkını memnun etmiştir. (KCMİA, 2015c: 32) 

 Her ne kadar akın emeğin önemine dikkat çekse de o dönemde fakirin emeği ona çok 

şey getirmiyordu. Zira emek sömürüsü hat safhadaydı. Kazanan yine zengin, yine güçlü 

oluyordu. (Taştemirov, 1956: 20) Sınıfsal yapının hâkim olduğu dönemde emekçinin değeri 

yoktu, emekçi her şeyin hazırlayıcısı olduğu halde kendisi yoksul hayat sürmeye devam 

etmekteydi. (Çukubaev, 1067: 83) Buna rağmen akının sınırlı şartlar içerisinde yoksul emekçi 

kesimin emeğine dikkat çekmesi büyük öneme sahiptir. (Çukubaev, 1067: 84) 

Eç kılmışı cok ele,   Hiçbir suçu olmadan, 

Dıykanımdı künöölöp,  Çiftçime suç attı, 

Caylaptır datka öltürüp,  Halt etmiş Datka öldürerek, 

Calpı curtka kübölöp.   Herkesin gözü önünde. 

 Sıradan insanların konumlarını ve hayat koşullarını değiştirme çabalarının gerçek 

önemini inkar eden dini ideolojinin egemenliği altında emeğe saygıyı öne çıkartarak, 

ideallerine ulaşma uğurunda emekçilere kendilerinin güçlü yönlerini hissettirerek  özgüven 

aşılamıştır. Akının yerleşik hayata, tarımcılığa ve zanaata çağıran daveti her ne kadar halk için 

çok fayda getirmese de nispeten bireye ve ailesine iyi şartlar sunacağına inanıyordu. 

(Çukubaev, 1967: 84) 

 2.2.6. Din, inanç hakkındaki düşünceleri 

 Togolok Moldo da din ile ilgili düşüncelerinde diğerleri gibi dine mesafeli 

yaklaşmıştır. Akın toplumdaki dini anlayışı ve din mensuplarını eleştirmiştir. Bu konu ile 

ilgili "Koconun Angemesi - Hocanın Hikâyesi" çalışmasında dini istismar aracına dönüştüren 

din adamlarını eleştirmiştir. Buna ek olarak dini yaymak için uğraşan insanların hallerini 

açıklamıştır. (Taştemirov, 1956: 37) 
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Elet kırgız, köçmön curt,  Kırsal Kırgız göçmen halk, 

Eldin baarı işendi.   Herkes ona inandı. 

Ebine koco keltirip,   Hoca uygun zaman buldu, 

Saldı butka kişendi.   (ve halkın) Ayağına prangalar vurdu. 

 Bu gibi çalışmasıyla T. Moldo İslam dinine mensup adamların yalanlarını, 

tamahkârlığını ortaya koymuştur. Dönem dönem Kırgız köylerine gelen hocaların dini 

kullanarak mal biriktirme durumlarını ve kadınlarla ilgili düşüncelerini alaylı bir tonla 

eleştirmiştir. (Canıbekov, 2004: 52) 

Emgegin zaya ketpesin,  Emeğin ziyan olmasın, 

Zeket bergin malından.  Malının zekatını ver. 

Katındın tilin albanar,   Kadınlara kulak asmayın, 

Kapiletke kalbanar.   Sıkıntıya kapılmayasınız. 

 "Din Kazal – Din Gazeli" adlı eserinde peygamberlerin hayatlarından örnekler getirir 

ve Hz. Muhammed peygamberin son nasihatlerini zikrederek halifeliğin giderek adaletten, 

doğru çizgiden uzaklaştığını dile getirir. (Samançin, 1948: 26) Akın bununla sırtını din 

adamlarının fetva ve ruhsatlarına dayayan dönemin zalim yöneticilerini eleştirir. Aynı şekilde 

geri kalmışlığa, cehalete, batıl inançlara karşı mücadele etmeye davet etmiştir. Akın "Yerin ve 

Kâinatın Çocukları" adlı şiirinde tabiattaki her türlü gelişmeleri ve kanunlarını rasyonel 

biçimde ele alarak onlarla bağdaştırılan dinsel düşünceleri yalana çıkarmıştır. (Abramzon, 

1999: 415) 

 2.2.7. Diğer konulardaki düşünceleri 

 Togolok Moldo tabiat ve tabiatın özellikleri hakkındaki düşünceleri ile yerleşmiş olan 

dini anlayışa bir anlamda darbe vurmuştur. O aynı şekilde halkı bilinçlenmeye çağırmıştır. 

Kadının özgürlüğü ile ilgili mesajlar verirken, halkı marifet ve eğitime davet etmiştir. Eski 

feodal geleneklere karşı olmaya çağırmıştır ve biy-boluşların, elitlerin hainliklerini, 

kötülüklerini eleştirmiştir. Devrimci hareketin canlandığı dönemde ele aldığı eserlerinde ise 

yanlış olan toplumsal olayları, gelişmeleri açıklayan hicivsel eserleri öne çıkmıştır. 

(Taştemirov, 1956: 29) 

 Togolok Moldo bölge halkının durumu ve Rus halkı ile olan ilişkileri hakkında da 

çokça fikir belirtmiştir. "Kedeylerge Nasıyat - Fakirlere Nasihat" gibi meşhur eserinde 

feodaller ile burjuvazinin baskısında ezilen yoksullar ile emekçilerin ağır ve fakir hayatını 
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yansıtmıştır. Burada Kırgız halkının eski ve yeni yaşam tarzını karşılaştırmıştır, emekçi 

kesimin daha önceki haksızlık dolu karanlık hayatının Sovyet idaresinin gelmesiyle refah, 

varlıklı hayata dönüştüğünü vurgulamıştır. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 

1943: 87-88)  

 Togolok Moldo Toktogul Satılganov ile birlikte Kırgızların Rus halkının dostluğunun 

müjdeleyicileri idiler. Rus halkı ve gelişmiş kültürü Kırgız halkının aydınlanmasında önemli 

rolünün olduğuna inanmışlardır. Bu şekilde Togolok Moldo Rus halkının gelişmiş kültürüne 

aşina olmak, yerleşik hayata geçmede, tarım ve zanaatçılığın gelişmesinde, komşu halklarla 

dostluğu pekiştirmede önemli etken olacağına inanmıştır. Aynı şekilde tüm bu gelişmelerin 

feodal-zengin elitin gücünü zayıflatacağını, çekişmeleri durduracağını ve gelenekçi 

Müslüman kültürünü ve vaizlerinin etkisini zayıflatacağını ileri sürmüştür. (Çukubaev, 1967: 

104) 

 Kırgız sözlü ve yazılı edebiyatının demokratik ekseninde belirgin yeri olan yazıcı akın 

ve aydın olan Togolok Moldo zamancı geleneğe sahip aydınların tersine karamsarlıktan uzak, 

ilham verici, yaşamı sevdiren örneklerle nasihatlerini iletmiştir. O halkların dostluğunun 

samimi habercisi oldu. Vatandaşlarını Rus halkından gelişmiş tarımcılık yöntemlerini, ustalık 

bilgisini ve el sanatları bilgilerini öğrenmeleri yönünde çağrıda bulunmuştur. (Çotonov ve 

Nur uulu, 2009: 140)  

 Akınin bir takım eserlerinde öncü devrimci Rus toplumunun düşüncelerinin sayesinde 

Kırgız toplumunda güç kazanmaya başlayan demokratik fikirler açık şekilde vurgulanmıştır. 

Bu şekilde onun sanatında aydın karakteri öne çıkmaktadır. Togolok Moldo'nun şiirlerinde 

tembelliği ve kibri eleştirerek çalışkanlık, adalet, insana saygı düşüncelerine vurgu yapılır. 

(Abramzon, 1999: 415) 

 Akının Ruslarla ilgili olumlu görüşleri daha çok devrimci hareketin mensupları ile 

ilgilidir. Zira Çarlık hükümetini ve onun getirdiği geçici yönetimi eleştirmiştir. O özellkle 

Rusların kültürüne dikkat çekerek onların tarafsızlığına, dürüstlüğüne ve adaletten yana 

oluşlarını övmüştür. Bu bağlamda onlara "orus elinin koynu ken - Rus halkının gönlü geniş" 

demiştir. Rus halkının bilime, zanaata olan yakınlığını, destekçilerine her şartta yardımcı 

olduklarını dile getirmiştir. (Taştemirov, 1956: 58-59) Bu gibi düşünceler günümüzde bile 

aktüelliğini kaybetmemiştir. Bu durumun eskiden beri devam eden bir düşünce olduğu gibi 

gerçeklik payının olduğunu da görmezlikten gelemeyiz. Çünkü tarihten beri gelen 

ilişkilerimizde bu düşünceyi destekler mahiyette olaylar çok fazladır. 
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 Yeni dönemin gelmesiyle bilime kapı açıldığını, eğitim almanın zamanın talebi 

olduğunu, ancak bu şekilde bir ilerleme, bir gelişme kat edebileceklerini sık-sık vurgulamıştır. 

(Taştemirov, 1956: 48) Bu duruma gelmesi için öncülük eden Lenin hakkında övgü dolu 

satırları kaleme almıştır. (Bogdanova, Cakişev, Samançin ve Rahmatullin, 1943: 171) 

Sayraymın sözdün tazasın,  Sözün özünü söylerim, 

Zalimdin bergen cazasın.  Zalimin verdiği cezayı (da söylerim). 

Carık nurdu körsötkön,  Aydınlık nuru gösteren, 

Lenin colu caşasın.   Yaşasın Lenin yolu. 

 Aynı şekilde Stalin için de övgü şiirlerini yazmıştır (Bogdanova, Cakişev, Samançin 

ve Rahmatullin, 1943: 172) Artık emekçilerin kendi haklarına ve kazançlarına sahip 

olabileceklerine dikkat çekmiştir. 

Aştık aydap mal bagıp,  Ekin ektin, hayvan besledin, 

Dıykandıkka kamındım.  Çiftçiliğe soyundun. 

Bul tendikke cetkirgen,  Bu eşitliğe ulaştıran, 

Leninge calındım.   Lenin'e yalvardım. 

 Togolok Moldo ağıt özellikli çalışmalarına yenilikçi yaklaşımla sosyal meseleleri 

dâhil etmiştir. Bu bağlamda gelenekçi akınlardan farklı olarak ağıt çalışmalarında halkı 

yerleşik yaşama davet eden, toplumsal bilinci uyandıran, hümanizm düşüncelerini sergileyen 

mesajlar vererek halkın istek ve taleplerini de dile getirmiştir. Bu şekilde çalışmaları ile halkın 

sesi olmaya çalışmıştır.  

 Togolok Moldon'nun bir diğer önemli çalışması "Arman" konusu olmuştur. Arman 

konulu şiirlerinde de diğerlerinde olduğu gibi sosyal anlam taşıyan ezilen işçi kesiminin 

protestoları, kadınların eşitliği, sosyal adaletsizlik, sınıfsal çatışma gibi konular işlenmiştir. 

Dolaysıyla Ekim Devrimi'ne kadar Kırgız Halkbiliminde arman konulu çalışmalar çok rastlar. 

(Taştemirov, 1956: 20,21)  

 Togolok Moldo masallar da yazmıştır. O masallarında önemli ve eğitici toplumsal 

mesajları vermeye çalışmıştır. Örneğin "Ceti Taz menen Ceke Taz - Yedi Dazlak ile Yalnız 

Dazlak" adlı masalda toplumda parazit olarak nitelendirilen alçak, çıkarcı, kaba ve hain 

özellikte olan kimlik tiplerini konu edinmiştir. Bu durumun karşısına hakikati koyar ve eninde 

sonunda hakikatin, gerçeğin gün yüzüne çıkacağı mesajını vermeye çalışır. Haklı olanın 

eninde sonunda zaferi göğüsleyeceği mesajını verir. Aynı şekilde bir diğer "Çın Taz - Dürüst 
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Dazlak" masalında doğru sözlülüğün önemine vurgu yapmıştır. Böylece masallarında iyi 

hasletler ile kötü hasletleri karşılaştırmıştır ve masalların eğitici özelliklerini kullanmıştır. 

(Taştemirov, 1956: 25,26) 

 Akının sonraki dönemlerde ele aldığı çalışmalarında hümanizm, vatanseverlik ve 

demokrat düşünceleri ağırlık kazanmıştır. (Taştemirov, 1956: 41) "Adamdardın Münözü - 

İnsanların Mizacı" adlı çalışmasında eskiden beri Kırgız toplumuna ait iyi-kötü alışkanlıkları 

genel bir biçimde ele almıştır. Akın hümanist ve aydınlatıcı düşüncelerini devam ettirerek tüm 

kötü hasletlere adeta savaş açmıştır. O, devrime kadar toplumu cahillikten, karanlıktan 

uyandırma çabasıyla hümanist, aydınlatıcı düşüncelerini dile getirirken devrimden sonra 

insanın ilerlemeci çabalarına engel teşkil eden olumsuz alışkanlıkları (hasletleri) eleştirir. 

Yeni toplumsal hayata adapte olabilmek için gençleri edebe, emeğe davet etmiştir. 

(Taştemirov, 1956: 63)  

 Akın yarınlar gençlerin elinde olduğuna dikkati çekerek gençlere meraklı olmayı, 

araştırmayı ve tutarlı olmayı nasihat etmiştir. (Çukubaev, 1967: 102)  

Üydö catpa içip aş,   Sadece içip-yiyip evde boş yatma, 

Üyröngün bilim emi caş.  Artık eğitim al genç insan. (KCMİA, 2003: 24) 

 İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği dönemde akın savaş, düşman, Hitler hakkında ve 

devleti, vatanı koruma, vatanseverlik gibi duygu dolu konuları işlemiştir. Bu şekilde halkın 

moralini diri tutmak için çaba sarf etmiştir. Diğer taraftan da her şey iyi giderken bu savaş 

nerden çıktı gibisinden veryansın etmiştir. Askerler, ordu hakkında şiirler yazmıştı ve gençleri 

askere gitmeye, vatani görevini yapmaya, orduyu korumaya teşvik etmiştir. Bu şekilde siyasi 

özellikte eserleri ele alan akın orduya maddi destek sağlanması için halkı para, kıymetli eşya 

toplamaya çağırmıştır. (Taştemirov, 1956: 67,68)  

 Zaten savaş döneminde Parti siyasetinde dine ve din adamlarına bile karşı bir 

yumuşama görülmüştür. Zira sanat ve din adamları insanları moral olarak dinç tutabilecek 

söylem ve hareketlerde bulunabilecek en doğru adamlardı. Cepheden kaçmamak, zafere 

odaklanmak önemiydi. Partinin bu siyasi manevrası tabiî ki de halkta olumlu etki yaratmıştır  

2.3. Zulmün Karşısına Dikilen Adam - Barpı Alıkulov (1884-1949) 

 Demokratik görüş geleneğinde milli akınlar topluluğu yetişmiştir. Bunlardan biri de 

Barpı Alıkulov olmuştur. Bu akınların çalışmalarıyla Sovyet dönemi edebiyatı çiçekler 
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açmıştır. (Çotonov ve Nur uulu, 2009: 141) Çok yönlü akın-düşünür Barpı Alıkulov, diğer 

birçok akın gibi 15 yaşlarına geldiğinde sanatını icra etmeye başlamıştır. Barpı halkın çekmiş 

olduğu eziyeti ve en ağır şartları bizzat yaşamıştır ve bu durum bir anlamda onun sanatının 

yönünü belirlemiştir. Barpının sanatsal çalışmalarında olan-biteni gerçekçi yansıtması, halkçı 

düşünmesi ve zalimlere, zulme karşı durması ile öne çıkmıştır. Akın halk eğitimcisi-pedogoğu 

özelliği ile de insanları dürüstlüğe, tarafsızlığa, edebe, barışa, hakikate gönülden hizmet 

etmeye, hümanizme vs. davet etmiştir. (MTcEB, 2004: 37)  

 Barpı küçük yaştan itibaren döneminin sosyal nizamına karşı isyanını dile getirmeye 

başlar. Çektiği zorlukları anlatır. Mülk sahibi zenginin psikolojik durumunu, açgözlülüğünü, 

tamahkârlığını eserlerinde yansıtır. O Ekim Devrimi'ni sevinçle karşılayanlardan olmuştur ve 

müjdeleyici eserleri ile desteklemiştir. Sovyet yönetiminin yerleşmesinde bizzat kendisi de 

mücadele etmiştir. Eserlerinde ağırlıklı olarak sosyal gerçeklik, ekonomik durum ve insanın el 

emeği gibi konuları işlemiştir. Optimist yanının öne çıktığı görülür. Özellikle İkinci Dünya 

Savaşı sırasında vatanseverlik, kahramanlık duygularını ele alan şiirler yazmıştır. (Tokoeva, 

2009: 250,251)  

 O, ezilen halkının başına gelen tüm insanlık dışı acıları bizzat tatmıştır ve zorla 

çalıştırılmanın acısını yaşamıştır. Akın sanatının erken döneminde çevresindeki gerçekleri 

daha çok kendi ekseninde yani kişisel deneyimlerinin neticesinde ele almıştır. O çoğu zaman 

büyük zorluklar içerisinde feodal-klan temsilcilerinin arasında-içerisinde barınmak 

mecburiyetinde kalıyordu. Bu şartlarda ele aldığı bir takım çalışmaları emekçinin içinde 

bulunduğu kötü durumu ve hak mahrumiyeti ile ilgili tanımlarıyla doludur. (Çukubaev, 1967: 

105) 

 Akının hiç okuma yazması olmamıştır ve bu duruma oldukça hayıflanmıştır. Başlarda 

kendisi gibi zorluk çeken çevresindekilere ve sisteme olan küskünlüğünü ifade eden şiirleri 

söylemiştir. Daha sonraları, on dört yaşlarında geniş kitleye açılarak sanatını icra etmeye 

başlamıştır. O dönemlerde baskıcı, ezici kesimin vurdumduymaz tavırlarını, kötülüklerini 

anlatan şiirleri ifade etmiştir. (Canıbekov, 2004: 73)  

Uk, kalayık, ünümdü,   Duy sesimi ey ahali, 

Men körgön kaygı künümdü.  Benim çektiklerimi. 

Bay, Biylerdin dartınan,  Zenginlerin, biylerin yüzünden, 

Kança adamzat bülündü.  Nice insanlar yıprandı. (Barpı, 2008: 14) 
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 2.3.1. Döneminin toplumsal yapısını yansıtan düşünceleri 

 Barpı akının sanatındaki ve dünya görüşündeki derinliğe hocası Toktogul 

Satılganov'un etkisi büyüktür. Zira daha önce de belirtildiği gibi onlar sanatları ve davranışları 

ile Kırgızistan’ın Rusya'ya katıldıktan sonra kamusal yaşamda ilerici güçlerin ve eğilimlerin 

mücadelesini anlatmışlardır. Aynı şekilde karanlık çağın, dini fanatizmin egemenliğinin, yerel 

ve Çarlık sömürücülerin şiddeti ve baskısı ile ilgili eleştirileri ortak yansıtılmıştır. Onlar bir 

anlamda ilerlemeci düşüncenin bütünsel topluluğunun kök hücresi niteliğinde idiler ki bu 

topluluk demokratik kültüre odaklanmıştı. Onları çevreleyen toplumsal eşitsizliğe olan nefret, 

feodal reaksiyonun karanlık güçlerine karşı beslenen nefret duygusu ve halkın yoksulluktan, 

cehaletten kurtulmaya yönelik yardım girişimi birleştirmiştir. İşte bu yüzden ilerlemeci 

eğilim, Kırgız toplumunun sosyo-politik hayatında öncülük eden Toktogul Satılganov ve 

Togolok Moldo'nun etrafında Barpı Alıkulov, Kalık Akiyev vb. gibi halkçı akınlar 

toplanmışlardır. (Çukubaev, 1967: 117,118)  

 Barpı akın toplumun yapısını ele alırken genel olarak zenginler ve fakirler olarak iki 

şekilde bakmıştır. Burada akın sosyal adaletsizliğe ve eşitsizliğe vurgu yapmıştır. Akının 

siyasi-hukuksal görüşleri eşitsizliği pekiştiren, zenginlere ayrıcalık tanıyan, "bukaranın" 

sıradan yoksul halkın hak mahrumiyetine yol açan feodal-ataerkil yapıyı hedef almıştı. 

(Tokoeva, 2000: 8) Barpının sonraki çalışmalarında sosyal motifler çoğalır. O bireysel 

yaşamının yörüngesinden çıkarak onu kuşatan çevrenin yörüngesine girerek toplumun genel 

karakteristik özelliklerine eğilir ve yönetici sınıflarının bazı bireylerine-temsilcilerine özgü 

sosyo-tipik özellikleri açıklar. Emekçi insanların çektiği acıları hakkında şiirleri ifade 

ederken, iktidar-yönetici seçkinlerinin yalanlarını, açgözlülüğünü, zulmünü lanetler. Bu 

motiflerin çoğaltılması, güçlendirilmesi, Kırgız işçi kitlesinin zorluklarını, haklarından 

mahrum bırakılışlarını tasvirde bulunarak kendisi ile halkın yaşantısında sıkı bağlar 

kurmuştur.  

 Çarlık yönetiminin bölgeye girmesiyle Güney Kırgızistan'da pamuk üretimi artmıştır. 

Pamuk tarlalarından kar elde etmek için uygulanan yıkıcı yöntemler keskin bir sınıfsal 

farklılaşmaya yol açmıştır. Bu durum Barpı'nın yaşadığı dönemin karakteristik özelliğidir. 

Bölgedeki halkları dolaşan aydın, halk arasında yoksulluğun kasvetli manzarasını, emekçi 

kitlenin hak mahrumiyetini ve onların kederlerini gözlemlemiştir. Diğer taraftan da zenginler 

ve onlar gibi sömürücü yapı tarafından yürütülen korkunç sömürüyü ve keyfi hareketlerini 

fark etmiştir. Şahit olduğu her olaydan etkilenen akın derin sosyal özellikli çalışmalarını 
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ortaya koymuştur. Bu çalışmalarında mevcut toplumsal düzenin adaletsizliğinin anlayış 

biçimini ve zenginler, manaplar, bekler, volost yöneticileri gibi bu anlayışı taşıyanları 

eleştiriye tabi tutmuştur. 

Tebe moyi slava, narod,   Benim sözlerim sanadır ey ahali, 

Vse tyajeley iz goda v god.   Yıldan yıla zorluklar artmaktadır. 

Na pleçi nam lojitsya gnet,   Baskısı var bizim omuzlarda, 

Manapov, baev, i mull...     Manapların, zenginlerin ve mollaların... 

 Burada akın bir tek baskı altında ezilen halkın acılı iniltilerini değil, o acılı iniltilere 

neden olan asıl suçluları (zenginleri, beyleri, volost yöneticilerini) göstermeye ve onların 

yapılarını açıklamaya çalışmıştır. O, ortak çıkarları için halkı birlikte sömüren ve baskı altında 

tutan feodal-kabileci elit kesim ile volost yöneticiliği yapan Çarlık adamlarının ortasındaki 

bağa dikkati çekmiştir. (Çukubaev, 1967: 107)  

Bezgektey kızıl cüzüm bolgon sarık,  Al yanak yüzüm dönüştü sarı renge, 

Baylardan azap körüp cürdüm anık.  Zenginlerden azap çektim, bu bir gerçek. 

Baylardın cardamçısı - kazı, boluş,  Zenginin yardımcısı kadı, boluş (yönetici), 

Paraga bekitip ceyt baydan soyuş.  Rüşvet karşılığı zenginden gizli mal götürür.  

(Barpı, 2008: 138)  

 Geçmişe odaklanmak, geçmişi çok irdelemek Barpı için şimdikinden uzaklaşmak, 

kopmak anlamında değildi. Zira şimdiyi yakından tanımanın yolu geçmişi iyi bilmekten geçer 

der. Bu şekilde o biçimlerin değiştiğini, ama baskı ve sömürünün aynı kaldığını vurgulamaya 

çalışmıştır. Barpı sert eleştirileri ile sadece feodal düzeni açığa çıkarmaz, o aynı zamanda 

zenginlerin şahsında ortaya çıkan yerel ticari-tefecilik burjuvazinin belirli temsilcilerini de 

ortaya koyar. Akın tarihsel özelliklerini de seçerek ve özetleyerek 'bay'ın (zenginin) 

karakteristik özelliklerini açıklar. (Çukubaev, 1967: 108) 

 Barpı dönemini sosyal adaletsizlik üzerinden eleştirmiştir ve bu insanlık dışı sosyal 

düzenin çöküşünün kaçınılmaz olduğuna da inanmıştır. 

Özümö izdep nan taptım,   Ekmek peşinde çok çalıştım, 

Malay bolup mal baktım.   Köle oldum, çobanlık yaptım. 

Kereli-keçke tınbastan,   Sabah-akşam durmaksızın, 

Bayga iştep men "caktım"...   Zengine çalışarak "beğeni" aldım... 
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Tozoktuu oor kün keter,   Cehennem gibi (olan) bu ağır günler geçer, 

Tendik kün cark eter...   Eşitlik elbet bir gün gelir vd... (Barpı, 2008: 40, 

42) 

 Genelde akınlar, sanat insanları profesyonel sanatının gelişmesiyle birlikte birçoğu 

kendilerini feodal üst sınıfın hizmetinde bulurlardı ve akın Barpı bu durumun farkında idi. Bu 

bağlamda Hanlar ve feodallerin genellikle saray akınları olurdu ve bunlar saray kapılarında 

şiirlerini kolay ve lüks hayatın karşılığı olarak yazarlardı. Dolaysıyla şiir ve söylemlerinde 

Hanlık yönetimini popülarize eder, onlara övgü yağdırırlardı. Feodallerin özgür ve zengin 

yaşamlarını anlatır, hanların cömertliklerini överlerdi ve bunları yaparken Kırgız toplumunun 

hayat tarihinde sayısız sosyal anlaşmazlıkları, halkın acı kaderini görmezlikten gelirlerdi. 

(Çukubaev, 1967: 116) Bu duruma tepkili olan Barpı, kendisinin bu tip insanlardan 

olmadığını, olamayacağını belirterek, kendi duruşunu, hayat felsefesini şu sözleri ile ortaya 

koymuştur. (URL47, 20.04.2020) 

Ak kımkaptan ton albaym,  Ak ipekli cübbe almam, 

Ak kümüştön som albaym.  Ak gümüşten para alamam. 

Ar kimdi barıp bir maktap.  Herkesin ayağına gidip (onu) överek, 

Arı cok ırçı bolalbaym.  Utanmaz akın olamam... (Barpı, 1995: 19) 

 Bu şekilde halkın akınlardan, aydın kesimden beklediği tavıra işaret ederek "Söyle 

Derse Anlat" dediği çalışmasında akının halkın tarafında saf tutması gerektiği mesajını 

vermeye çalışır. Akın ile halkın gerçek bütünsel kaderi akını şiirsel mantık ile kahramanca 

taleplere yönlendirir. (Çukubaev, 1967: 117) 

Ayt, ayt dese, çındıktı ayt,  Söyle derse, hakikati anlat, 

Aylıktı emes, cıldıktı ayt.  Bugünü değil, tümünü anlat. 

Ak peyildüü adamdı,   Dürüst olan insanı, 

Azgıruuçu şumduktu ayt.  Baştan çıkaran dehşeti anlat. 

Açkalıktın ayınan,   Can yakan açlık yüzünden, 

Aç, cılanaç kulduktu, ayt...  Aç, yoksul köleliği anlat... (Barpı, 1995: 22)  

2.3.2. Zulmü ve zulmedenin yapısını yansıtan düşünceleri 

 Barpı akın, küçüklüğünden itibaren hayatın çeşitli sıkıntılarını bizzat yaşayarak 

büyümüştür. Sekiz yaşından itibaren zengin kesimin elinde bir dilim ekmek için çalıştı. 
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Kendisi yaşamış olduğu zorlukları anlatan "Men Körgön Kündör – Geçirdiğim Günler" adlı 

şiirinde dile getirmiştir. (Canıbekov, 2004: 73)  

Kışkısın otun taşıp alıs saydan,   Kışın uzak tepeden odun getirerek, 

Kança cıl korduk kördüm zalim baydan.  Senelerce  zalim zenginden eziyet çektim. 

Cokçuluk kördüm, azap tarttım, cana,  Yoksul, azaplı günler yaşadım ve, 

Körsöttü köp korduktu cüzü kara!   Acımasız (zengin) çok azap çektirdi! 

Suukta kolum üşüyt kuurap-kakşap,   Soğukta elim dondu, sızladı, 

Butumdu suuk algan, cüröm aksap.   Üşüttüm ayaklarımı kaldım aksak. 

 Barpı Alıkulov öfkeyle, iktidarın üst temsilcileri tarafından işlenen zulmü, 

kanunsuzluğu ortaya koymuştur. Bu bağlamda onun "Zalim Handar Azabı - Zalim Hanların 

Azabı" adlı eseri Hokand hanlıkları yönetimi sırasında Kırgız halkının tarihinin en karanlık ve 

en zor dönemlerinden birinin karakteristik özelliğine yönelik bir izlenim bırakıyor. Burada 

taht için yapılan kanlı çekişmelerin yüzünden suçsuz emekçi kitlenin öldüğüne dikkati 

çekmektedir. (Çukubaev, 1967: 108)  

Kudayar han, Mala han,   Kudayar Han, Mala Han, 

Aga-ininin balası.    Kardeş oğullarıdır. 

Biri birine kastaşıp,    Bir-birine düşman oldu, 

Uruşup ötkön karaçı.    Kavga ederek geçti bu hayattan vd... (Barpı, 

2008: 23) 

 Akın haklarından mahrum bırakılmış, çaresiz insanlara sempati duymuştur. Büyük bir 

duygu ile nüfusun Hanın zulmünden dolayı tükenmişlik içinde olduğunu açıklar. (Çukubaev, 

1967: 108,109)  

Munayıp bizdin küygön el,   Eziyet çekti, yandı halkımız, 

Bul corukta cürgön el.   Bu duruma sürüklendi halkımız. 

Ayıpsız bizdin küygön el,   Haksız yere eziyet çekti halkımız, 

Azapta, otto cürgön el.   Azapta, sıkıntıda yaşadı halkımız vd... (Barpı, 

2008: 27) 

 Barpı aydın XX. yüzyıl Güney Kırgızistan'ın şartlarında tefeci-tüccar insanın özelliğini 

göstermiştir. Akın zengin tefecinin kar gütme arzusunu, servete düşkünlüğünü, paraya olan 

hırsını ve açgözlülüğünü tasvir etmiştir. 
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Başkadan surap alsam, deyt,   Başkalardan alsam der, 

Koroomo sürüp salsam, deyt.   Ahıra doldurur, alsam der. 

Közü toyboyt malına,    Gözü doymaz malına, 

Köz artat eldin baarına...   Gözü elin (başkasının) malında... (Barpı, 1995: 

83) 

 Barpı Alıkulov "Tefeci Senin Sırların" adlı çalışmasında tüm servetini aldatma 

yoluyla, pamuk işçisinin emeğinden çalarak biriktiren zengin tefeciyi tasvir eder. Bu şekilde 

Kırgız burjuvazisinin yeni ortaya çıkan sınıfının acımasız yüzünü göstermiştir. Öfkeli ve 

alaycı bir tonla akın zengine şöyle sorar: 

Cetimdin köbün kıyrattın,   Birçok yetimin hakkını yedin, 

Ceti aylık akın tölöböy.   Yedi aylık hakkını sömürerek. 

Cer karatıp ıylattın,    Onları üzdün, ağlattın, 

Çinek pulga çıdabay...   Azıcık ücreti (onlara) çok gördün... (Barpı, 1995: 

98) 

 Zenginlerin çektirdiği eziyetleri, cezaları, karşısında akın gerçekleri söyleme 

konusunda yılmamıştır. O her zaman olduğu gibi zalime karşı öfke ve nefret duyguları ile 

doluydu. O, herkese işkence uygulamaya hazır "eli kanlı" Kadı'nın acımasızlığını ortaya 

koymuştur. Duruşundan ötürü almış olduğu cezalar karşısında halkı birlikte tepki göstermeye 

çağırmıştır, aksi takdirde bugün bana olan yarın sana olur demiştir. (Çukubaev, 1967: 

109,110,113) 

Menya - segodnya zavtra - vas,  Bugün bana, yarın da size, 

Dostanet plet sudyi..    Kadının kırbacı ulaşır... 

Akın, adaleti sağlayıcıların keyfi hareketlerinden ve zulümlerinden emin olmayan yoksulların 

akıbetleri hakkında gerçekleri dile getirmede kararlı olmuştur. 

 Ancak akın feodal-klanlık elit sınıfın iğrenç yüzünü açığa çıkarmakla kalmamıştır, o 

emekçi kitleyi çekingen bir şekilde bile olsa, kendi insanî haklarını korumaya davet etmiştir. 

Böylece akın feodal elitin iğrenç yüzlerini tasvir ederek tüm haklılığıyla haykırmıştır. 

(Çukubaev, 1967: 116) 

Bay kamçısın körsötöt,   Zengin kırbacını sallar, 

Cetilgen cetim korkpogun.   Yetişkin, yetim sen korkma. 

Özündöy karıp körünsö,   Kendin gibi garibi görürsen, 
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Aylanana toptogun...    Etrafına (onları) topla vd... (Barpı, 2008: 41,42) 

 Akın halkın tükenmez olanaklarına-değerlerine işaret ederek, onları bay-manaplarla 

barışmaktansa, pasif şekilde bile olsa onlara karşı mücadele etmeye çağırır. Demokrat akın 

Barpı Alıkulov kendini halkın adına konuşmaya yetkili görür, çünkü kendisi halktan biri ve 

halkın çekmekte olan zorlukları bizzat yaşamıştır. Bu nedenle akının çalışmalarının sosyo-

politik yönelimini açıklığa kavuşturmak için akının insanların yaşantısı, kaderi, konumu 

hakkındaki ifadeleri çok önem arzetmektedir.  

 Akının gerçeklerin peşinde olduğu durum, onun "Zenginin Çadırında" adlı şiirinde 

yeteri kadar açık anlatılmaktadır. (Çukubaev, 1967: 117) 

V yurte bogatogo,   Zenginin çadırında, 

Ne najivu ya dobra.   İyilik yüzü göremem. 

Ya ne prodamsya manapam,  Manaplara satılmam, 

Za gort serebra.   Bir parça gümüş için vd... 

 Barpı Alıkulov'un dile getirdikleri elbette feodal kesimin ve onların destekçi-

hizmetçilerinin hoşlarına gitmemişti. Zira akın her gittiği yerde, her çağrıldığı yerde baskıcı 

üst kesimi sert bir şekilde eleştirmiştir. Onların yanlış davranışlarını açığa çıkarmaktaydı. 

(Canıbekov, 2004: 74) 

Ak kımkaptan ton albaym,  İpekten olan ak cübbeyi (hediye olarak) almam, 

Ak kümüştön som albaym.  Beyaz gümüşten olan parayı (ücret olarak) almam. 

Ar kimdi barıp bir maktap,  Herkesin ayağına gidip (onu) överek,  

Arı cok ırçı bolalbaym.  Utanmaz akın olamam. 

 Aydın akın el emeğinin gücüne vurgu yaparak onun gücüne inanmıştır ve sıradan 

emekçi kesimin topluma yaptığı katkısını övmüştür. Baskıyı ve zulmü, yalanı ve ikiyüzlülüğü 

yermiştir. Onun "Madali Acıga – Hacı Madali’ye" , "Aldamçı Eşen – Yalancı İşan", "Zalim 

Handar Azabı – Zalim Hanların Azapları", "Emine Bar Bul Cerde? – Ne Var Burada?", "Ayt 

Ayt Dese – Söyle Derse Anlat" vb. şiirlerinde köleliğin karmaşık tuzağına düşen halkın 

yoksulluğu ve hukuksuzluğu-hak mahrumiyeti yansıtılmıştır. (Canıbekov, 2004: 77) 

 2.3.3. Devrim ve Yeni düzen hakkında düşünceleri 

 Barpı akının Toktogul Satılganov ile görüşmesi, devrimci ve yenilikçi düşünme 

anlamında bir kırılma noktası olmuştur. (URL48, 20.04.2020) O karşılaşmadan sonra onların 
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ilişkisi artmıştır ve Barpı'nın dünya görüşünde etkilenme, değişim söz konusu olmuştur. Artık 

Barpı akın’ın ilerici, gelişmeci sosyal motiflerin ağır bastığı görüşleri belirtmeye başlamıştır. 

Eserlerinde feodal üst kesimin yanlışlıklarını açığa çıkartarak halk kitlesinin manevi 

köleliğine-hapsedilişine karşı durmuştur. Bu minvalde Barpı'nın sosyal konulardaki şiirleri 

etkili şekilde söylenmeye başlamıştır. Akının şiirlerinin emekçi kesimin biinçlenmesinde hiç 

şüphesiz tesiri büyük olmuştur ve devrime kadarki Kırgızistan halkını baskıcılara ve mevcut 

yapıya karşı yetişmesinde paha biçilmez rol oynamıştır. (Canıbekov, 2004: 75,76) 

 Onun şiirlerinde, halk tarafından dalgalandırılan özgürlük bayrağını tüm insanlığın 

mutluluğu, devrim enerjisinin sembolü, direnci şeklinde nitelendirmiştir. (Çukubaev, 1967: 

160-161) O aynı şekilde emekçilerin çekmiş olduğu azapları-zorluklar hakkında şiirlerinde 

bahsetmiştir. (Canıbekov, 2004: 77) 

Duşman kelse kastaşıp,  Düşman gelse savaşır, 

Enilbegen - bizdin tuu.  Düşmez (asla) - bizim bayrak. 

Cer terbegen kol kelse,  Dünyayı titreten asker gelse, 

Cenilbegen - bizdin tuu.  Zafere ulaşır - bizim bayrak vd... (Barpı, 2008: 145) 

 Barpı Güney Kırgızistan'da Sovyet Yönetiminin kurulmasında aktif rol üstlenmiştir. O 

1920 senelerinde çiftçiler tarafından kurulmuş "Koşçu" kurumunun üyesiydi. (URL49, 

20.04.2020) Aynı şekilde Calalabad kantonuna bağlı Çangen'de ilçe başkan yardımcılığına 

atanmıştır ve kolhozun düzenlenmesinde aktif rol almıştır. İşte o dönemlerde "Uluu Agam 

Lenin - Ağabeyim Lenin", "Bul ırdın atı Oktyabr - Bu Şiirin Adı Ekim", "Partiya - Parti" adlı 

çalışmalarını ele almıştır. (URL50, 20.04.2020)   

 O Kırgızistan'ın geri kalmışlık koşullarında, dünya görüşü geri kalmış ve çelişkili olan 

çiftçi kitlesinin ve göçebelerin isteklerini, arzularını (taleplerini) dile getirmiştir. Dolaysıyla 

onun halk düşmanı düzenin elit yapısını belirterek açıklaması, halk kitlesinin feodal-klana 

karşı kendiliğinden oluşan protestoların yansımasıdır. (Çukubaev, 1967: 115-116) 

2.3.4. Din, inanç hakkındaki düşünceleri 

 Barpı akın da diğer demokratçı geleneğin temsilcileri gibi din konusunda mesafeli 

olmuştur. O dini düşünceleri ve din mensuplarını eleştiriye almıştır. Dolaysıyla dini-

mistisizme karşı mücadele devrim öncesi Kırgızistan'ın ilerici düşünürlerinin öncelikli 

hedeflerinden sayılmıştır. Bu durum Barpı akının da sanatının karakteristik özelliklerinden 

biri olmuştur. Bu gibi düşüncelerini akın "Hacı Madali", "Yüce Eşen", "Kaçak Eşen", "Sana 
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Burada Ne Var", "Toktogul ile Görüşme", "Eski Cami, Yeni Okul Hakkında" gibi şiirlerinde 

daha çok sergilemiştir. Barpı Toktogul ile yapılan bir atışmasında kendisinin ateist olduğunu 

açıkça ilan etmiştir ki bu gibi fikirler o dönem için acemi ve açıklamakta cesaret gerektiren bir 

durumdu. (Çukubaev, 1967: 120) 

V moyey duşe allaha net,   Benim iç dünyamda Allah'a yer yok, 

Nad polnoy piyaloy,    İçi dolu fincanla, 

Duşespasitelnıh besed,   Ruhu kurtaran hikayelerle, 

Ya ne vedu s mulloy..    Ben mollalarla buluşmam vd.. 

 Akın dünyayı materyalist bir temel üzerine inşa eder ve onu nesnel bir gerçeklik olarak 

açıklayarak, Tanrı tarafından yaratıldığı fikrini kabul etmez. Bu bağlamda güneşi, dünyayı, 

suyu, rüzgârı ve ateşi temel ilkeler olarak görmekteydi ve herşeyin bunlardan türediğini 

düşünmüştür. Dolaysıyla insan bunları korumalı ve yeryüzünde yaşamayı hak etmeli der. 

İnsan doğadan istifade ederken kendini kontrol ettiği gibi doğayı da kontrol edebilir, bunun 

için bilgiye ihtiyaç duyar der. Akın bu düşüncelerini "Akkan Su - Akan Su", "Dünüyö - 

Dünya" vs. gibi şiirlerinde yansıtmıştır. (Tokoeva, 2000: 13) 

 Bu bağlamda Barpı akın geleneksel hayatın eğitim yuvasına dönüşen mescit ve 

camileri yeniliğin karşıtı olarak yansıtmıştır. Ordan öğretilen bilginin pek faydalı olmadığını 

ve o zamanın elit kesimine hizmet ettiğini savunrken, yeni dönemle beraber yaygınlık 

kazanan okulların açılmasına vurgu yaparak bilginin, eğitimin gerçek yuvası olarak okulları 

göstermiştir. Onun bu gibi düşüncelerini "Eski Cami, Yeni Okul Hakkında" adlı şiirinden 

açıkça görebiliriz. 

Dinçiler "Medirese, meçit" degen,  Dinciler "Medrese, mescit" dediler, 

Kedeydin aytkan sözün eşitpegen.  Yoksulun sözlerini dinlemediler. 

"Alasın beş namazda daarat" degen,   "Beş namazda abdest alırsın" dediler, 

"Ölgöndö sen körösün cannat" degen. "Ölünce cenneti görürsün" dediler. 

"Balandı moldogo ber karmap" degen, "Çocuğunu götürüp mollaya ver" dediler, 

"Moldonun paydası köp ar ubak" degen.  "Mollanın faydası çok her zaman" dediler vd... 

(Barpı, 2008: 167-168)   

 Barpı Alıkulov'un dine karşı olma nedeni onun mollaların, eşenlerin ve hacıların kendi 

patronları olan bay-manaplar gibi baskıcı ve zalim olduklarına kanaat getirmesinden 

kaynaklanıyor olabilir. Onların halkı uyuşturmak adına hiçbir aracı küçümsemediklerine 
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inanmıştır. Aslında böyle bir duruma akın bizzat kendisi de tanıklık etmiştir. Onların Allah'ın 

ve Muhammed'in (sav) adını kullanarak Müslümanları, halkı istismar ettiklerini görmüştür. 

(Çukubaev, 1967: 121) O, din adamlarının hizmetinde bulunduğu zamanlarda onların yanlış 

hareketler içerisinde olduklarını bizzat gördüğü için bu gibi düşüncelere yönelmiştir. (URL51, 

20.04.2020) 

 Akının bir ara türbe ziyaretçilerini kandıran ve bu yol ile zengin olan ruhani insan 

Madali'nin hizmetinde bulunması bu durumu desteklemektedir. Bu açıdan akın sıradan bir 

gözlemciden öte şiirleri için lazım olan malzemeleri ilk elden, ilk kaynaktan edinmiş 

oluyordu. Akın bu izlenimlerini "Hacı Madali" adlı şiirinde dile getirmiştir. Orada kendini 

hacı olarak tanıtan din adamı türbe ziyaretine gelen insanları aldatıyordu. Yan taraftaki arkta 

akan normal sudan alıp, Mekke'den gelen Zemzem diyerek satıyordu ve ziyaretçiler tabi bu 

durumdan habersizlerdi. (Çukubaev, 1967: 123)  

"Zamzamdın suusu uşul" dep, "Zemzem suyu şu" diye, 

"İçkenge beyiş çukul" dep,  "İçen kimse için cennet yakın" diye, 

Alıp kelgen suuları,    Getirmiş olduğu bu sular, 

Zamzam emes, kuduk suu,  Zemzem değil, kuyu suyu, 

Aldap cüröt uşul kuu cb..  Bu hilekar herkesi kandırmaktadır vd.. (Barpı, 1995: 88) 

Batıl inanç sahibi insanları aldatmayı meslek edinenler bu şekilde servet kazanmaktaydılar. 

Eldin malın Madalı,   Halkın parasını Madalı, 

Aldap algan körünöt.   Kandırarak soymaktadır. 

Aldap - soolap bul "acı",  Yalan-dolandan bu "hacı", 

Altımış cıldık ookatın,  Altmış senelik geçimini, 

Kamdap algan körünöt cb..  Hazırlamış gibi vd.. (Barpı, 1995: 88) 

 Akın aynı şekilde Kırgızistan'ın diğer bölgelerinde de bu şekilde insanların inançlarını 

ve kişisel durumlarını kullanarak, dini istismar ederek dolandırıcılık yapanların yaygın 

olduğunu belirtmiştir. (Çukubaev, 1967: 123) 

 Akın, dini istismar edenlerin yaptıklarını onların gözlerine sokmuştur. Aynı şekilde 

Müslümanlığın din adamlarının gelir kapısına dönüşen diğer adetlerini de eleştirmiştir. 

Bununla beraber dini gelenek ve törenlerin egemen sınıflar tarafından kullanıldığına dikkat 

çekmeye çalışmıştır. (Çukubaev, 1967: 125) 
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Canibarim, Orozo,   Sevgili benim Ramazan, 

Esin bolso colobo.   Aklın varsa yaklaşma. 

Altı kadak danım bar,   Altı kadak12 buğdayım var, 

"Ay başı" dep tonobo.  "Ay başı" diye soyma. 

Aştık tappay outrsak,   Yiyeceksiz otururken, 

Kaydan kirdin koroogo? cb..  Nerden geldin bizim eve? vd.. (Barpı (a), 1995: 94) 

 O satırları ile emekçi kesimin aslında din ile pek işinin olmadığı mesajını da vermek 

istemiştir. Kutsal orucun bir yoksul için pek de önemi olmadığı düşüncesine sahiptir. 

Seni urmattap algıday,  Sana sevgi-saygı gösteren, 

Caylarga bar orozo.   Yerlere git Ramazan. 

Tört tülüktö esep cok,   Hesapsız varlığı olan, 

Baylarga bar, orozo.   Zenginlere git, Ramazan vd.. (Barpı, 1995: 98) 

 Hiciv yöntemi ile ele aldığı "Suk Moldo – Tamahkar Molla" adlı çalışmasında akın, 

mollaların, eşenlerin maddi çıkar beklentisi ile sıradan inananları ölüm korkusuyla baskı 

uygulama gibi davranışlarını, onların para hırsını açığa çıkartmaya çalışmıştır. Barpı bu gibi 

diğer şiirlerinde de din adamlarının takvalık maskesi altında yaptıkları riyakârlıklarını, 

ikiyüzlülüklerini, ahlaksızlıklarını açıklamaya çalışmıştır. (Çukubaev, 1967: 127) 

Eki karış düranı,   İki karış sarığı, 

Orop alıp başına,   Sarmışsın başına, 

Kişi ölsö - dep, paylaysın cb.. Cenaze olsa diye beklersin vd.. (Barpı, 1995: 89) 

 Barpı akın halk kitlesine din ile uyuşturulmaktan sakınması, kurtulması gerektiğini 

söyler. Dine davet edenlerin özgürlük ve bağımsızlık için yapılacak mücadele yolunda engel 

teşkil ettiklerini belirterek, ahiret inancı bu dünyadaki gerçek mücadeleyi oyalar, eşitsizlik, 

haksızlık düzeni yok etmede insanı oyalar demiştir. (Çukubaev, 1967: 128) 

 Sonuç olarak, materyalist eksende dünya görüşü şekillenen akın şiirlerinde 

vatandaşları batıl inancın, cehaletin, sosyal adaletsizliğin pençesinden kurtulmaya davet 

etmiştir. Dolaysıyla sosyal çıkarları yerli elit sınıfla paylaşan Müslüman din hizmetçilerini 

sert bir şekilde eleştirmiştir. (Canıbekov, 2004: 76) Aslında Barpı akının dine olan mesafeli 

duruşunun en önemli nedenleri olarak o dönemin din hizmetçilerinin dinden uzak davranışları 

 
12 Ölçü birimi, bir kadak yaklaşık 409.5 gr 
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olduğu apaçık ortadadır. Bu durumu akının bu gibi şahsiyetlere yönelik eleştirel söylenen 

şiirlerinden görebiliriz. Oysa Barpı akının önyargısız şekilde dine olan yaklaşımını yansıtan 

"Paygambarlar Cana Oluyalar Kısası - Peygamberler ve Evliyalar Kıssası", "Paygambarlar 

cana Saabalar - Peygamberler ve Sahabiler" vs şiirleri vardır. Yine de Barpı akının yetiştiği 

şartlar, bulunduğu ortam ve Komünist ideolojinyi göz önünde bulundurduğumuz zaman, onun 

dine bir hayli mesafeli durduğu açık bir gerçektir. 

 2.3.5. Diğer konulardaki düşünceleri 

 Barpı Alıkulov'un halkın yaşamıyla yakından tanış olması hasebiyle o dönemin önemli 

toplumsal meselesi olan halk ve şeriat mahkemelerine dikkati çekmiştir. O, Çarlık sömürge 

yönetiminin halk mahkemesine kayıtsız kaldığı için, feodal-klan elit kesimin ve yeni ortaya 

çıkan ticari-tefecilik burjuvazinin emekçi kitlenin üzerinde istediği gibi at oynattıklarını ve bu 

durumdan dolayı da hiçbir cezaya çarptırılmadığını belirterek, ortaya çıkarmaya çalışmıştır. 

Zira Halk Mahkemesi zenginlerin ve biylerin (bey) etkisi altında idi ve sömürgeci düzenin 

önemli bir kurumuydu. Bu durum da Çarlık sömürge politikasının işine geliyordu. Dolaysıyla 

Çarlık yönetimi Halk Mahkemelerine karşı reform uygulamamıştır. O dönemde zengin ya da 

nüfuz sahibi insanlar konumlarını kullanarak her türlü durumdan suçsuz kurtulabiliyorlardı. 

Böyle bir durumdan dolayı edebi eserlerde Biylerin rüşvetçi, mahkeme kararlarında taraflı 

oldukları vasıfları vurgulanmıştır. Biylerin halka karşı uygulamaları en çok demokrat 

akınların çalışmalarında ele alınmıştır. Biylerin mahkemesi yönetici sınıfın silahına 

dönüştüğünü belirtirler. (Çukubaev, 1967: 110,111) 

 Barpı eserlerinde bu duruma dikkat çekerek Kadıların karakteristik özellikleri üzerinde 

ayrıca durmuştur. Malum olduğu üzere devrime kadarki Kırgızistan'da (güney bölgelerinde) 

Biy mahkemeleri dışında Kadı mahkemeleri de vardı. Kadı mahkemelerinde adalet tümüyle 

din adamlarının yetkisindeydi. Eğer geleneksel hukukun temel kuralları olan - adetler, aşağı-

yukarı herkes tarafından biliniyorsa, şeriatın bilgisi ise sadece din adamlarının, Kadıların bir 

ayrıcalığıydı. Bu yüzden Şeriat Mahkemeleri görevi kötüye kullanmaya, gasp etmeye, hileye, 

dolandırıcılığa yani tek kelime ile istismara açık bir kurum halinde idiler. Kadı 

Mahkemelerinin halka karşı istismarcı doğasını, insanın kişiliği üzerinde alay eden insanlık 

dışı hareketlerini akın "Kazıdan Keltek Cegende - Kadının Dayağını Yerken" adlı şiirinde 

oldukça etkili bir şekilde yansıtmıştır. Burada akın bizzat kendisi maruz kaldığı gerçekleri 

sunmaya çalışmıştır. (Çukubaev, 1967: 112) 

Kördüm zalim kordugun,  Gördüm zalimin eziyetini, 
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Körünö kıldı zordugun.  Alenen eziyet etti. 

Çıday albay zardanat,   Acılarına dayanılmaz, 

Akın Barpı şoruvun.   Eziyet çeken Barpı akının vd.. (Barpı, 2008: 21,22) 

 Tabi her zaman olduğu gibi o dönemde de doğruluktan sapmayan Kadılar da vardı 

elbet, ama bunlar istisnai durumda idiler. Barpı Biy ve Kadıları yalancılıkla, emekçi kitlenin 

üstünden geçinen zenginler, manaplar, tefeciler gibi insanlarla aynı kategoride ele almıştır. 

Akının böyle düşünceleri, onun kendinden öncekiler gibi kendi çağdaş toplumunu ayrıcalıklı 

olanlar ve olmayanlar diye ayrıştığına tanıklık eder. Akın ilkine Hanları, Biyleri, Kadıları, 

zenginleri, Manapları, volost yöneticilerini, köy elitleri - ağaları eklemiştir. İkinci kısımda ise 

yoksullar, hakları çiğnenen çiftçi kitlesi, sıradan göçebeler yer almıştır. (Çukubaev, 1967: 

112,114) 

İz - za bed,    Zorluklardan dolayı, 

Uçinennıh bayami i manapami, Manap ve zenginler tarafından işlenen, 

Razorilos mnogo lyudey..   Birçok insan bahtsız oldu vd.. 

 Barpı akının yukarıda görülen görüşlerinin yanı sıra hayata dair diğer alanlarda da 

düşüncelerini şiirlerinde yansıtmıştır. Örneğin aşk konusunda yoğun çalışmaları vardır ve bu 

yönü ile de öne çıkmıştır. Bu bağlamda onun "Burakcan", "Mırzayım", "Arzıkan", 

"Mölmölüm", "Gül kızdar" vs. gibi şiirleri gösterilebilir. (URL52, 20.04.2020) 

 Tüm bunlarla beraber diğer birçok akında olduğu gibi Barpı Alıkulov da bazı fikirsel 

çatışmaları yansıtmıştır. Onun feodal düzene ve temsilcilerine karşı olduğu halde ara-sıra 

onları övdüğü de olmuştur. Feodal elitlere karşı 'cömert', 'merhametli' gibi olumlu sıfatları 

yakıştırdığı görülür. Bu durumun genel iki nedeni olabilir; İlki o dönemlerde çiftçi 

psikolojisinin daha tam olarak gelişmiş olmadığı kesindir ve bu psikoloji kurtuluşu hala iyi 

nitelikli manaplara bağlamıştır. Diğeri ise akının içinde bulunduğu yoksul durumudur. Nadir 

de olsa onlardan maddi destek gördüğü olmuştur ve buna karşılık onlara övücü sözler 

söylemiştir. (Çukubaev, 1967: 119) Ancak insanlık hali diyebileceğimiz bu tür gelişmeler 

akının yansıtmış olduğu genel duruşunundan saptırdığını söyleyemeyiz 

 Diğer taraftan da her ne kadar Bay-manap ve din adamları hakkında olumsuz bir kare 

çizilmiş olsa da, aslında onların o dönemlerin toplumun önde gelen kesimi olduğunda şüphe 

yoktur. Onların birçoğunun okuma-yazması olmuştur ve çocuklarının da eğitimli olmalarına 

önem vermişlerdir. Eskiden beri onların hanelerinde her yerden gelen düşünürler, bilgili 
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insanların tartışmaları yapılagelmiştir. Aynı şekilde sanat insanlarının da buluştuğu, bir araya 

geldiği bir nokta olmuşlardır. Bu açıdan onlara önem atfedildiği ve düşünceye, yeteneğe değer 

verildiği tartışılmaz bir gerçektir. (Gaparov, 2019: 182) 

 Barpı akının çalışmalarının arasında onun felsefi düşüncelerini yansıtan "Acal - Ecel", 

"Adam - İnsan", "Ot - Ateş", "Düynö sen - Dünya Sen", "Ala Too körkkö kelbeyt el bolboso - 

Aladağlar İnsanlar Olmazsa Anlam Kazanmaz" vs. gibi şiirleri vardır. (URL53, 20.04.2020) 

Bu şiirlerine baktığımız zaman akının düşünce âleminin geniş olduğuna tanıklık ederiz. 

Calınduu Kün, carkın Ot -  Alevli Güneş, parlak Ateş - 

Cıluuluktun teniri -    Sıcaklığın tanrısı -  

Aloosunan ır kurap,   Alevinden şiir yazıp, 

Aytkım keldi keniri cb...  Geniş anlatmak istedim vd... (Barpı, 1995: 39,40) 

Tartibindi bir koldo,   Nizamını bir elde, 

Sızık kıldın, düynö sen.   Çizgi yaptın, dünya sen. 

Kimdi bolso özünö,   Kim olsa kendine, 

Kızıktırdın, düynö sen.  Cezbettin, dünya sen vd... (Barpı, 1995: 122)  
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 Kırgız aydınının toplumsal ve dini görüşlerini konu edinen bu çalışma, günümüz 

Kırgızistan'ının bu alanlarda karşılaşmış olduğu problemleri açısından önemini ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda bağımsızlıktan sonra Kırgız aydınının içinde bulunduğu durum 

da bu konunun araştırılmasını önemli kılmaktadır.  

 Kırgız halkının aydınlanma sürecinin Rönesans'ı diyebileceğimiz dönem meşhur Ekim 

Devrimi'nin öncesi ve sonrasını kapsayan zaman dilimi sayılabilir. Zira aydınlar en çok o 

dönemde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yetişen aydın kesiminin Kırgız devletinin ve Kırgız 

halkının tarihine büyük etki ettikleri tarih sayfalarında kayıtlıdır. Bu anlamda ülkemizin 

bugünlerdeki durumu için, olumlu manada, onlara borçluyuz. Fakat ne yazık ki o dönemde 

yetişen milli aydınların birçoğu yaptıkları önemli hizmet ve girişimleri o dönemin politikası 

açısından sakıncalı ve tehlikeli bulunarak halk düşmanı denilerek erken yaşlarında 

öldürülmüşlerdir. Bu hazin sonucun gerçekleşmesinde Parti Merkez yönetiminin politikası 

başrol oynarken, bu politikanın uygulanmasını hoş karşılayan bazı aydın ve siyasi şahsiyetler 

olmuştur. Onların bu yaklaşımlarının arkasında kendilerinin siyasi ve şahsi çıkarları 

yatmaktadır. 

 Burada Kırgız Rönesans'ı diye tabir ettiğimiz sürecin hazırlayıcısı niteliğinde olan bazı 

faktörler vardı. Onların saf başında Kırgız sözlü kültürü ve onun taşıyıcıları olan önemli 

kimlikler geliyor. Bunun en önemli delili olarak başta "Manas Destan"ı olmak üzere diğer 

destanlar ve edebi eserler sayılabilir. Aynı şekilde tüm hayatı kapsayacak şekilde düşünceleri 

ile insanlara yön gösteren, Tolubaysınçı (Tolubay eleştirmen), Sançısınçı (Sançı eleştirmen), 

Toktogulırçı (Akın Toktogul), Asan kaygı, Ceerençe çeçen (Söz ustası Ceerençe), zekiliğin 

timsali Akıl Karaçaç gibi etkili insanlarımız gelmektedir. Her ne kadar bunlar hakkında kendi 

dönemlerinde yazılı şekilde araştırılmış, yazılmış eserler olmasa da, sonradan ortaya çıkan 

profesyonel anlamdaki aydınlarımızın ortaya çıkmasında vazgeçilmez etkiye sahiptir. Bunun 

yanı sıra eski usul mektep-medreselerin, cedit hareketi ve okullarının yanında az da olsa 

Çarlık döneminde açılmış olan mahalle okullarının etkisi olmuştur. 

 Daha sonra Sovyet döneminde 1937 - 1938 senesinde tarihe kara iz bırakan Stalin'in 

kıyımı olarak bilinen "repressiya" olayı gerçekleşmiştir. Bu olayda Sovyet halklarından 

binlerce kişi haksız yere öldürülmüştür. Öldürülenlerin arasında beyin takımını oluşturan 

aydın kesimden de birçok kişi vardı. Kırgızistan'da öldürülenlerin arasında da ülkesi için, 

halkı için her şeyini ortaya koyan aydın ve önder insanlar öldürüldü. Bu olay diğer halklarda 
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olduğu gibi Kırgız halkı için de büyük kayıp ve büyük kaygı kaynağıdır. Belki de ülke o 

olayın etkilerini hala da olsa hissetmektedir. Nitekim Kırgız halkı aydın krizini en direk 

olarak yaşamaktadır. 

 Kırgızistan bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk parlamentoyu oluşturan "Legendarluu 

parlament - Efsane Parlamento" olsun, o dönem mevcut olan aydın tabaka olsun Repressiya 

öncesi aydın kesim arasında çok fark vardı, ama yine de günümüze göre iyi denilebilecek 

durumdaydı. Şimdilerde ise aydın kesimin etkisizliği ve kendi kimliğinden uzak bir kimlik 

taşıdığı acı bir gerçektir. Bu bağlamda önceki nesil aydınları araştırmak, onları yakından 

tanımak ve meselelere olan yaklaşımlarını öğrenmek önemlibir hal almıştır. Bu açıdan bu 

konu üzerinde yapılan araştırma olsun ya da diğer çalışmalar olsun yeterli seviyede değildir. 

Dolaysıyla bu çalışma oluşan boşluğu doldurulmasında bir nebze olsun katkı sağlayacağı 

umudu taşıyor. 

 Bir diğer husus da, Kırgızistan devletinin bağımsızlıktan sonraki kaderi, içinde 

bulunduğu mevcut durumu, ortaya çıkan sosyal problemler ile dini meseleler açısından 

çalışmada ele alınan aydınların yaşamış olduğu dönem ile benzerlikler ifade etmektedir. 

Dolaysıyla konu edilen aydınların toplumsal meselelerle getirdiği çözüm önerilerini 

incelemek belki geleceğe dair bir ışık sunabilir. Nitekim o dönemlerde gelenek ile yeniliğin 

karşı-karşıya geldiği, dini alanda da bir yenileşmenin ya da eski geleneklere sahip çıkma gibi 

tartışmaların söz konusu olduğu gibi günümüz toplumunda da din alanında İslam mı 

Tenirçilik mi? ya da dinsiz bir toplum mu? Gibi alevli tartışmalar olmaktadır. Aynı şekilde 

gelenekten uzaklaşmanın artı ve eksilerinin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Bir diğer önemli 

toplumsal meselenin biri de toplumsal bölünmeyi ateşleyen Güney-Kuzey tartışmaları, 

kabilecilik, hemşerilik, akrabalık zihniyetinin zararlarının tartışılması mevcuttur. Bunlar ve 

bunlar gibi toplumsal problemlerin çözüm yollarını aramada geçmişi araştırmak, 

değerlendirmek yoluyla geleceğe yön verecek çözüm yolları bulunmalıdır. 

 Durum böyle olunca geçmişimizde kendi kimlikleri, duruşları ve fikir dünyası ile 

topluma yön gösteren bazı aydın insanları çalışmamızda ele aldık. Ele aldığımız bu 

şahsiyetlerin bir kısmı gelenekçi düşünceyi temsil ederlerken, diğer kısmı da yenilikçi 

yaklaşımı temsil etmektedir. Fakat burada belirtilmesi gereken bir husus vardır. O da 

'gelenekçi düşüncenin temsilcileri' şeklindeki sınıflandırılma tarafımızca yapılmıştır. Bunun 

aslı orijinal hali ile 'reaksionistter' yani progresin-gelişmenin, demokrasinin karşısında olan 

gerici düşünce ve onu temsil edenler olarak kasti, zorlamalı bir sınıflandırma yoluna 
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gidilmiştir. Bu şekildeki her iki sınıflandırma düşüncesinin aslında haksız bir sınıflandırma 

olacağını düşünüyoruz. Zira konuya yakından eğildiğimiz zaman bu düşüncenin arkasında 

Sovyet dönemindeki parti politikasının baskısını rahatça görebiliriz. 

 Meseleye bu açıdan yaklaştığımız için 'gerici' diye sınıflandırmanın yerine gelenekçi 

olarak sınıflandırmak belki maksada daha uygun olur. Aslında Sosyalist, devrimci düşüncenin 

bu bölgelere gelene kadar ortaya çıkan aydınlarımız için gelecekle ilgili öngörü ve 

tahminlerinden oluşan şiirleri ifade ettikleri için 'zamançı', 'nuskooçu', 'realist-gerçekçi' 

akınlar, bazılarının seleflerinden farklı olarak şiirlerini kaleme aldıkları için 'çazgıç akındar'  

gibi sınıflandırmaya tabi tutanlar da olmuştur. Günümüzde ise bu düşüncelerin tekrardan ele 

alınması gerektiğini ileri sürenler de artmaktadır. 

 Demokratçı diye nitelendirilen aydınlarımızın da, özellikle konumuzun parçası olan 

Toktogul Satılganov hakkında da, onu demokratçı göstermek için ona ait olmayan şiir ve 

düşünceler, ilk araştıranlar tarafından ona aitmiş gibi gösterilmiştir diye bir iddiada bulunanlar 

da vardır. Fakat böyle iddiaların haklılık payı olabilir demekle beraber Toktogul Satılganov'un 

ve onun yolundan gidenlerin yeni bir düşüncenin başlatıcısı olduğu kesindir. Nitekim T. 

Satılganov'un sürgünde geçirdiği süreçte dolaylı olarak bir eğitim sürecinden geçtiği 

düşünülmektedir.  Hatta bu düşünceleri gidip memleketinde, o bölgelerde yaygınlaştırması 

için hapisteki fikir arkadaşları onun hapisten kaçmasına yardımcı olmuşlardır. Memleketine 

ulaşana kadar yolda söylemiş olduğu şiirleri ve geldikten sonraki ele aldığı şiirleri olsun, 

düşünceleri olsun buna işaret etmektedir. 

Bu çalışma esnasında sosyal bilimlerde kullanılan dokümantasyon yöntemi ile literatürdeki 

belgeler kullanılarak araştırma yapılmıştır. Bu çerçevede Kırgızistan, Aydın ve Din ile ilgili 

sosyal bilimler ve ilahiyat alanlarındaki literatürün taranması ve mevcut bilgi birikiminin 

güncellenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada belirlenen altı aydından üçü gelenekçi düşünce 

akımını temsil ederken diğer üçü de demokratçı düşünce akımını temsil etmiştir. 

 Gelenekçi düşüncenin başlatıcılarından sayılan Kalıgul Bay uulu Çarlık Rus 

yönetiminin bölgeye gelişinden önce yaşamıştır. Onun dönemi Kırgız toplumundaki boylar 

arası çatışmaların hat safhada olduğu, Diğer taraftan da Rusların ayak seslerinin duyulduğu 

bir dönemdir. Kalıgul'un şiirlerine, özlü sözlerine baktığımız zaman onun barışa çok önem 

verdiği açıktır, boylar arasındaki çatışmaların, güçsüz olanların ezilmesinin bitmesini çok 

istemiştir. Rusların bu bölgelere gelmesini istemediği için, iç çatışmayı bırakıp Rusları 

yaklaştırmamak için halkların birleşerek çare bulmalarını istemiştir. Bununla beraber 
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Ruslar’ın mutlaka bu bölgelere geleceğini ve bunun sonucunda da toplumda birçok şeyin 

değişime uğrayacağını, gelenekten gelen değerlerin zayıflayacağına işaret eden öngörülerde 

bulunur. Bu öngörülerinin büyük kısmı da dediği gibi çıkar, bundan dolayı da ona Kırgız 

halkı evliya sıfatını uygun görmüşlerdir. Kalıgul gelecekte olabilecek tüm olumsuzlukları 

geleneğe sahip çıkarak ve ataların yaşam tarzını benimsemek suretiyle güçlü hale gelerek 

önlenebileceğini düşünmüştür. O aynı şekilde halkı inançlı olmaya, dini elden bırakmamaya 

davet etmiştir. 

 Kalıgul'un düşüncesini devam ettirenve onu geliştiren Arstanbek Buylaş uulu da aynı 

düşünceleri paylaşmıştır. O da geleneği öne çıkartarak gelecekle ilgili güçlü öngörülerde 

bulunmuştur. Rusların bölge halkını yönetmesini o da istememiştir. Gelenekçi düşüncenin 

temsilcilerini Ruslar hakkındaki düşüncelerinden, gelenekten devam ede gelen yanlış görülen 

yaşantılara (kadın hakları konusunda, halkın büyük çoğunluğunun haklarından mahrum 

kalışları vs. konularda) karşı olmadıkları için eleştirmişlerdir. Aslında Ruslar hakkındaki 

görüşlerinde yanılmamışlardır diyebiliriz, çünkü Çarlık yönetiminin bölgeye pek olumlu bir 

gelişme getirmediğini,  eleştiren kesim de kabul etmektedir. Fakat kadın konumu ve 

yönetimin belli kesimin tekelinde olması gibi konularda haklılık payları yüksektir. 

 Gelenekçi düşünceyi temsil edenlerin bir diğeri olan Moldo Kılıç, bazı özellikleri ile 

farklılık arz etmektedir. Onun eski dönem ile yeni dönem arasında köprü vazifesi yapma gibi 

önemli bir özelliği vardır. Moldo Kılıç seleflerinden farklı olarak söylemiş olduğu şiirlerini 

kaleme almıştır ve bundan dolayı da ona 'cazgıç akın-yazıcı akın' denmiştir. Moldo Kılıç'ın 

bir diğer farklı özelliği olarak Ruslar hakkındaki görüşlerindeki gelişmeyi söyleyebiliriz, o 

Çarlık Rusya'sı ile devrimci düşüncenin farkını görebilmiştir. Yine bir özelliği de Kırgız 

kadınının toplumdaki konumuna dikkat çekmesidir.  

 Bu aydınların ortak özellikleri geleneğe bağlı olmaları, Ruslar hakkındaki görüşleri, 

gelecekle ilgili öngörüleri ve şiirlerindeki didaktik özelliğin öne çıkmasıdır. Aynı şekilde 

ezilen kesimin tarafında saf tutmuşlardır, halkı inançlı olmaya davet etmişlerdir. Bununla 

beraber yeri geldiğinde dini alandaki yanlış görüntülere de dikkat çekmişlerdir. 

 Demokratik düşünceyi temsil eden aydınların ortak özellikleri olarak onların yeni 

gelişmelere ve değişime olan olumlu bakışları, feodal hukuk düzenine ve bireysel yönetime 

karşı itirazları, hürriyeti öne çıkarma gibi fikirleri birleştirmiştir. Halkın yaşantısını eşit 

şekilde derinine öğrenmek, feodal-ataerkil gerçeğini eleştirel bakış açısı ile kabul etmek, 
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emekçilerin hakkını savunma gibi,  onlara dönemin asıl konusuna eğilmeyi doğal gereklilik 

olduğunu işaret etmekteydi.  

 Demokratik düşünce geleneğini temsil eden akınlar eserlerinde ezilen ve yoksul 

kesimin çıkarlarını dile getirerek, halkın çekmekte olduğu zorluk ve eziyetlerinin sebepçilerini 

yani yerel zenginlerin, din adamlarının ve çarlık yöneticileri ifşa etmişlerdir. Bu düşünürler 

kendi sosyal haksızlığa (adaletsizliğe) karşı yöneltilen fikirlerini açıkça dile getirerek, 

halkların hürriyetine ve dostluğuna yönelik çabalamayı şiirlerinde söylemişlerdir. Demokrat 

akınlar halkçı düşünceleri - hür düşünmeyi yaymakla beraber klerikalizme karşı bakış açıları 

ortaya koymuşlardır.  

 Demokratik düşüncenin başlatıcısı olarak görülen Toktogul Satılganov için bu 

anlamda onun Sibirya'ya sürgün edilişi bir milat olarak kabul edebiliriz. Zira onun daha 

önceki eleştirel bakış açısı sürgünde kaldığı dönemde daha da gelişti, yeni fikirlerle donatıldı 

ve profesyonellik kazandı. Bu açıdan baktığımız zaman onun Kırgız bölgesinde devrimci 

ruhun gelişmesinde öncülük edenlerin safına ekleyebiliriz. Toktogul'un düşüncelerinden 

etkilenen TogolokMoldo ile BarpıAlıkulov düşüncelerinden dolayı eski geleneğe ait düşünce 

tarafından sevilmezken, devrimci ruh, sosyalist yapı tarafından el üstünde tutuluyorlardı. 

 Söz konusu aydınların ifade ettikleri düşüncelerine baktığımız zaman onların üzerinde 

durduğu bazı ortak noktaların olduğu görülür, fakat aynı ortak noktalar bu iki geleneği temsil 

eden aydınları ayrıştırdığını, biri diğerinden farklı düşündükleri fark edilir. Aydınların 

üzerinde farklı düşündüğü ortak nokaları şu şekilde ele alabiliriz; 

Toplumsal düzen hakkındaki düşünceleri her iki geleneğin de ortak noktasıdır. Hem gelenekçi 

hem yenilikçi düşüncenin temsilcileri toplumsal düzen hakkında kendi düşüncelerini ifade 

etmişler. Gelenekçi çizgide olan aydınlar o dönem yaygın olan ataerkil-feodal düzenin 

atalarımızdan beri bu şekilde devam ettiğini ileri sürerek düzenin korunmasını istemişlerdir. 

Aksi halde ileride toplumun sosyal hayatında, insanların kişiliklerinde ve yaşam tarzlarında 

olumsuz yönde değişimlerin olacağını ifade etmişlerdir. Gelenekten gelen düzenin 

korunmasıyla ancak toplum herhangi ters etkilerden korunabiliceği fikrini taşımışlardır. Bu 

durumun aksine yenilikçi yani gelenekten farklı düşünen aydınlar ise eskiden beri devam eden 

toplumsal düzenin artık değişmesi gerektiğini ve bu şekilde toplumun daha adil, daha ilerici 

yaşam tarzına ulaşabileceği düşüncesine sahip olmuşlardır. 
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Ruslar hakkındaki düşünceleri diğer ortak düşünce noktası olmuştur. Gelenekçi aydınlar genel 

olarak Ruslar ve onların yönetimi hakkında olumsuz yaklaşım içerisinde olmuşlardır. Onların 

düşünceleri, Rusların o bölgelre gelmesi ile Kırgız halkının düşünce dünyasına yabancı olan 

anlayışların yerleşeceği, ahlaki değerlerinde çöküşün olacağı ve inanç açısından da İslam’ın 

zayıflayacağı yönde olmuştur. Fakat bu konuda Moldo Kılıç gibi gelenekçi aydınlar Rusların 

gelmesiyle beraber halkın günlük hayatında kolaylıkların, yeniliklerin vs. geldiğini de ve bu 

durumun olumlu yansımaları olacağını düşünmüşlerdir. Diğer tarafta demokrat düşüncede 

olan aydınlar Ruslar hakkında iki farklı düşünceye sahip olmuşlardır. Özetle çarlık Rus 

yönetiminden biran önce kurtulmak gerektiğini ve Sovyet iktidarının yerleşmesini 

istemişlerdir. Bu bağlamda Sovyet yönetiminin gelmesiyle toplumsal hayatta ortaya çıkan 

gelişmelerden övgüyle bahsetmişlerdir. Dolaysıyla devrim hareketini propaganda etmişler ve 

bu düzene öncülük eden Lenin için ayrı bir sevgi beslemişlerdir. 

Zaman hakkındaki düşünceleri aydınların üzerinde durduğu diğer bir nokta olmuştur. 

Gelenekçi aydınlar zaman hakkındaki düşüncelernin merkezinde genel olarak çarlık 

Rusya’nın bölgeyi ele geçirmesine kadarki halkın hayatı, ataerkil-feodal ilişkiler, İslam’ın 

etkisinde olan ahlaki değerleri koruma, Rus kolonisinin getirmiş olduğu düzeni, topraklarını 

ele geçirmeleri, insanların düşüncelerinin bozulması, ahlaki değerlerin zayıflaması gibi 

düşünceler yer edinmiştir. Demokratçı düşüncede olanlar zaman konusunda diğerlerinden 

farklı düşünceler yüklemişlerdir. Bu aydınlar Sovyet dönemiyle beraber artık yeni zamanın 

geldiğini, bundan sonra ilerlemenin, aydın geleceğin yaklaşmakta olduğunu vurgulamışlardır. 

Bunların dedikleriyle artık sıradan halkın eziyet çektiği karanlık devrin sona erdiğini ileri 

sürmüşlerdir. 

Din konusundaki düşünceleri bir diğer nokta olmuştur. Gelenekçi düşünce sahibi olan 

aydınlar dini öne çıkartarak huzurlu toplumun ortaya çıkması için dinin (İslam) yaşanması, 

korunması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu durumun aksine yenilikçi yaklaşımın içerisinde olan 

aydınlar dini geri aklmışlığın, karanlığın bir numara sebebi olduğu düşüncesine sahip 

olmuşlardır. 

Kırgız kadının konumu aydınların düşüncelerini ifade ettikleri bir diğer ortak noktası 

olmuştur. Bu konuda gelenekçi aydınlar kendi dönemindeki çizgiyi korumaya çalıştıkları, 

kadınları daha çok ahlak açısından ele aldıkları görülür. Yenilikçi düşüncede olan aydınlar 

Kırgız kadının konumu hak ettiği yerde olmadığını, artık kadınlar da eğitimli olabileceği, iş 
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hayatına karışabileceği, yönetimin içinde yer alabileceği, kendi seçme hakkının olduğu vs. 

düşünceleri dile getirmişlerdir. 

 Aydınların ister ortak düşünceleri ister farklı düşünceleri olsun hepsi tartışılabilir. 

Fakat her aydının konumu, içinde bulubduğu ortam ve zamanları açısından düşüncelerine 

bakıldığı zaman her birinin kendine göre haklılık yönlerinin olduğu görülür. Dolayısıyla bu 

yaklaşım içerisinde olan herkes bu aydınların birer milli değer olduğunu kabul eder. Nitekim 

günümüzde geçmiş aydınlarımızın her biri birer milli değer olarak toplum tarafından kabul 

görülmektedir.  
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ÖZET 

 Yakın tarihte Kırgız halkının toplumsal hayatında önemli dört dönem vardır. Çarlık 

Rusya Yönetiminin bölgeye gelmesinden önceki, geleneksel düşüncenin güçlü olduğu dönem. 

İkincisi Çarlık Rusya’nın bölgeye hâkimiyet sağladığı dönem. Bu dönemde toplumsal hayatta 

bir takım şeylerin değişmeye başladığı görülür. Üçüncü dönemde Çarlık yönetimin 

yerleştirmeye çalıştığı toplumsal düzenin yıkılmasıyla devrimci düşünceye binaen yeni bir 

toplumsal düzenin geldiği dönem. Artık bu dönemde birçok şeyin net olarak değişime 

uğradığı zamandır. Son olarak da yetmiş sene süren Sosyalist dönemin son bulmasıyla 

beraber, Kırgız halkının egemen bir devlet sahibi olduğu bağımsızlık sonrası dönemdir. 

 Bahsi geçen her bir dönemin kendine ait özellikleri olmuştur ve bu dönemlerde 

yaşayan, yetişen ve dönemin olumlu ya da olumsuz etkisinde kalan bazı Kırgız aydınları 

ortaya çıkmıştır. Bu aydınlar fikirleri, düşünceleri, faaliyetleri ve yaşantıları ile Kırgız 

toplumuna etki etmişlerdir. Onların her biri kendi döneminde önemli birer şahsiyetler 

olmuşlardır. Çalışmada XVIII asrın yarısından itibaren XIX asrın ortalarına kadarki süreçte 

hayatta olan Kırgız aydınlarının bazılarının düşünceleri ele alınmıştır. 

 Günümüz Kırgızistan’ın toplumsal hayatında aydınların varlığı, etkisi hissedilir bir 

konumda olmadığı acı bir gerçektir. Elbette bu durumun açıklanabilecek birden fazla 

nedenleri var. Bu durumu anlayabilmek adına geçmiş dönemdeki bazı önemli aydınların 

yetiştiği ortam ve onların fikir dünyası bu tezde ele alınmıştır. Bu bağlamda daha çok 

gelenekten gelen hayat düzenini savunan aydınların bazı önemli temsilcileri ile Sosyalist 

devrimle beraber ortaya çıkan yeni düzenin destekçileri ve temsilcileri olan bazı önemli 

şahsiyetlere yer verilmiştir. Onlar; geleneksel düşünceyi temsil eden Kalıgul Bay uulu, 

Arstanbek Buylaş uulu ve Moldo Kılıç ile yeni Demokratik (Liberalci) düşünce hareketinin 

temsilcileri sayılan Toktogul Satılganov, Togolok Moldo ve Barpı Alıkulov gibi her biri 

Kırgız halkı için önemli şahsiyetlerdir. 

 Anahtar Kelimeler: Kırgız, Aydın, Din, Toplum, Kalıgul, Arstanbek, M. Kılıç, T. 

Satılganov, T. Moldo, B. Alıkulov. 
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ABSTRACT 

 There are four important periods in the social life of the Kyrgyz people in recent 

history. The period when traditional thought was strong before the arrival of the Tsarist 

Russian Admnistration in the region. Secondly, the period when Tsarist Russia dominated the 

region. İn this period, it is seen that some things started to change in social life. İn the third 

period, with the collapse of the social order that the Tsarist Admninistration tried to establish, 

a new social order based on revolutionary thought came. Now is the time when many things 

have clearly changed in this period. Finally, with the end of the Socialist period that lasted for 

seventy years, it is the post-independence period when the Kyrgyz people had a sovereign 

state. 

 Each period mentioned has its own characteristics and some Kyrgyz intellectuals who 

lived and grew up in these periods and who were under the positive or negative influence of 

the period emerged. These intellectuals have influenced the Kyrgyz society whith their ideas, 

thoughts, activities and lives. Each of them became important figures in their own time. İn the 

study, the toughts of some of the Kyrgyz intellectuals who were alive from the half of the 

XVIII century to the middle of the XIX century were discussed. 

 İt is a sad fact that the existence of intellectuals in the social life of today’s Kyrgyzstan 

is not in a position to be felt. Of cource, there are multiple reasons for this situation. İn order 

to understand this situation, the environment in which some important intellectuals in the past 

grew up and their world of ideas are discussed in this thesis. İn this context were included 

some important representatives of the intellectuals who defended the traditional life order and 

some important figures who were the supporters and representatives of the new order that 

emerged with the Socialist revolution. There are Kalygul Bai uulu, Arstanbek Builash uulu 

and Moldo Kylych, who represent traditional thought, and Toktogul Satylganov, Togolok 

Moldo and Barpy Alykulov, who are considered the representatives of the new Democratic 

(Liberalist) thought movement, are important personalities for the Kyrgyz people. 

 Keywords: Kyrgyz, İntellectual, Religion, Society, Kalygul, Arstanbek, M. Kylych, 

T. Satylganov, T. Moldo, B. Alykulov. 

 




