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Bir Altın Yaprak Koptu Manas’tan!
Sonbahara hüzün mevsimi derler, hazân derler, güz derler. Yüzlerce
şiir yazılmıştır hazân üstüne. Fakat bu yıl bahar, hazândan da yaman
geçti. Edebiyatımızın yaprak dökümü oldu. Yurdumuzda fikir ve sanat adamlarımızdan Ayvaz Gökdemir, Dilâver Cebeci, Ahmet Yüksel
Özemre, Ata Kıral gibi düşünür ve kalem erbabını, yurt dışında ise
biri Kırgız, diğeri Kazak Cengiz Aytmatov ve Jaksılık Samiytulı gibi iki
dev romancımızı kaybettik. Ayvaz Beyi Kardeş Kalemler’in geçen sayısında anmıştık; dergimizin bu sayısını Türk dünyasının büyük kaybı
Cengiz Aytmatov’a ayırdık.
Aytmatov, yalnız Tük dünyası için değil, bütün insanlık âlemi için büyük bir kayıptır. Onun gibi çağını süsleyen, kelama kanat takan, eserleri yüzlerce dile çevrilen ve bir devrin yüz akı olan sanatçılar, bir
kuyruklu yıldız gibi, ancak yüz yılda bir doğuyor.
Onun gidişiyle Tanrı Dağları’ndan bir çığ koptu, Manas Destanı’ndan
bir altın yaprak düştü, bir ulu çınar yıkıldı… Fakat “Hüvel bâkî” demekten gayri elimizden ne gelir. İnsan fânî, bâkî olan yalnız O’dur.
Tesellîmiz bu ki, arkasında ciltler dolusu kitap bırakarak gitti. Büyüklüğün sırrı nedir; tefekkür mü, tevâzû mu, çile mi?.. Belki bu kitaplardan öğreniriz… Dileğimiz, onun ölümsüz eserlerinden feyiz alarak
yeni sanatçıların ve düşünürlerin yetişmesi.
Aytmatov aynı zamanda Birliğimizin şeref üyesiydi. Genel Başkanımız
Yakup Deliömeroğlu Türkiye’den güzîde bir heyetle Kırgızistan’a giderek onun cenâze merasimine de katıldılar. Daha birkaç ay önce
Elazığ’daki buluşmamızda Yakup Bey’in onunla yaptığı mülâkat kaydını televizyonlardan tekrar seyredince perişan olduk. Dünya ne garip,
hayat ne kadar kısa… Öldüğüne bir türlü inanası gelmiyor insanın.
Onlar bizim gönül mîmarlarımız ve mânevî mirasımızdır. Arkalarında
okuyacağımız eserler, örnek alacağımız şahsiyetler bıraktılar…Bu vesileyle hepsine Allah’tan rahmet, bütün Türk milletine ve kardeş Kırgız
halkına baş sağlığı diliyoruz.
Vefatından sonra yaklaşık 15 gün içerisinde Kardeş Kalemler olarak
elinizdeki dergiyi hazırladık. Dergimizin bu sayısında Türk Dünyasının
her köşesinden yazarların Aytmatov hakkındaki duygu ve düşünceleri
bulacaksınız. Aytmatov özel sayısının, bu kadar kısa sürede hazırlanmasına katkı sunan tüm dostlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle
Cengiz Aytmatov fotoğraflarının temininde arşivini dergimiz için açan
Hasan Yılmaz beye teşekkürü borç biliriz.

Ali Akbaş
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

2

Sahibi
Avrasya Yazarlar Birliği Adına
Yakup Deliömeroğlu
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü
Ali Akbaş
Yazı Kurulu
Ekrem Arıkoğlu - İmdat Avşar
Ayşegül Celepoğlu - Osman Çeviksoy
Aysun Demirez Güneri - Mehmet İsmail
Nesrin Karaca - Hüseyin Özbay
Cihan Özdemir - Orhan Söylemez
Ömer Küçükmehmetoğlu
Danışma Kurulu
Yavuz Akpınar (Türkiye) - Abdıldacan Akmataliev (Kırgızistan)
Gül Arslan (Avusturalya) - Anar (Azerbaycan)
Zeynel Beksaç (Kosova) - Sevil Emirzade (KKTC)
Ayvaz Gökdemir (Türkiye) - A. Bican Ercilasun (Türkiye)
İsa Habipbeyli (Nahcıvan) - Ali Rıza Hıyabanî (İran)
İlya İvanov (Çuvaşistan)
Şaban Mahmudoğlu Kalkan (Bulgaristan)
Mehmet Ömer Kazancı (Irak)
Abdulvahap Kara (Türkiye) - Hasan Kayıhan (Almanya)
Mustafa Köker (İngiltere) - Muhtar Şahanov (Kazakistan)
Lütfü Şahsuvaroğlu (Türkiye) - Şakir Selim (Kırım)
Bayram Bilge Tokel (Türkiye) - Oraz Yağmur (Türkmenistan)
Sadık Yemni (Hollanda) - Yuri Vasley (Sahaeli)

4

29

Roza Aytmatova
Çontaş Beyânı

35

Roza Aytmatova
Şeceremiz

39

Orhan Söylemez
Aytmatov’da İnanç Meselesi

5

Ali Akbaş
Kırıldı Altın Kalemim

7

Muhtar Şahanov
İki Cengiz Ve Mankurtluk Derdi

8

İmdat Avşar
Cengiz Aytmatov’a Ağıt

10

İmdat Avşar
Avşar Analarının
Aytmatov’a Ağıdı

45

Aydarbek Sarmanbetov
Aytmatov’un Kırgız Yazarları
İle Son Sohbetinden

İdari Adres

13

Fazıl Ahmet Bahadır
Vedâ

51

Oraz Yağmur
Aytmatov- Yeni Çağın
Mevlânâsı

Abone - Dağıtım

15

Mustafa Aslan
Cengiz Aytmatov İçin Tarih

55

Abdıldacan Akmataliyev
Aytmatov Uzayı- İnsan Ve Âlem

17

Prof. Dr.
Gülruza Cumakunova
Al Oğlunu Koynuna,
Toprak Ana!

23

Prof.Dr. Bilge Ercilasun
Sanatkârların Sezgisi

27

Roza Aytmatova
Çontaş Toplu Mezarı
Nasıl Bulundu?

Kapak
Cengiz Aytmatov
Grafik-Tasarım
Bengü Basın-Yayın İşletmesi
Baskı
Sistem Ofset
Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 521. Sk. 32-34
İvedik/ANKARA Tel: +90 312.395 81 12
Baskı Tarihi
06.06.2008
İzmir 2 Cd. 55/18 Kızılay-Ankara
Tel: +90 312.418 31 07 Faks: +90 312.418 92 32
www.ayb.org.tr - kardeskalemler@ayb.org.tr
Ceyhun Atıf Kansu Cd. 52/2 Balgat-Ankara
Tel: +90 312 287 80 43 Faks: +90 312 287 90 73

Abonelik

Yurtiçi yıllık abone bedeli 60 YTL, kurum ve kuruluşlar için 120 YTL,
Türk Cumhuriyetleri için 90 YTL, Türk Cumhuriyetleri kurum ve
kuruluşları için 140 YTL, Avrupa için 130 Avro ve ABD için 200 $’dır.
T.C. Ziraat Bankası Başkent Şubesi - Şube Kodu: 1683
Hesap No: 47095325-5001
Posta Çeki Hesabı: Avrasya Yazarlar Birliği No: 53 23 008
kardeskalemler@gmail.com
© KARDEŞ KALEMLER Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliği tarafından
T. C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Kardeş Kalemler’in
isim ve yayın hakları Avrasya Yazarlar Birliği’ne aittir.
Dergide yayınlanan malzemelerin her hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Yazıların sorumluluğu yazarlarına, ilanların
sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

Yerel Süreli Yayın
ISSN 1307-2382

Kardeş Kalemler Temmuz 2008

14

22

3

65

Yakup Deliömeroğlu
Cengiz Aytmatov’la Söyleşi

83

Abiş Kekilbayev
Özleten Üstat

67

Yakup Deliömeroğlu
Edebiyatın İmparatoru
Son Seferine Yürüdü

86

Oğulmaya Semizade Saparova
Ebedîlikten Ebedîliğe

89

Ömürbek Karayev
20.Yüzyıldann 21. Yüzyıla
Geçerken Düşünceler

69

Omor Sultanov
Aytmatov’da Fenomeni

70

Nurlan Orazaliyev
Elveda Dünyanın Ulu Sanatkârı

71

Şakir Selim
Dünya Edebiyatının Büyük Kaybı

72

Anar
Onunla Biz De Gurur Duyuyoruz

34
74
78
82

39
95

Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu
Tanrı Dağlarından Kopan Çığ

99

Muhtar Şahanov
Ulu Ömür Sahibi

101

Doç. Tahir Kahhar
Özbek’in Cengiz’i
Muharrem Sevil
Asrımın Eseriyim, Asrımın Esiriyim
Olcas Süleymanov
Fenomen

50

Bedrettin Keleştimur
Elazığ’ı “Türk Halkının
Manevi Azığı Görmek!”

54
105

Mirzahalim Karimov
Aytmatov’un Didârına Hayrân Olmak

108

Moldo İsaoğlu Zarılbek
Araşan’daki Matem

109

Süyünbay Eraliyev
Oyy,Kırgız’ın Bilge Oğlu

111

Abdıldacan Akmataliyev
Biz,Sizi Manas Âlemine
Çaresizce Yolladık

112

A.Sarmanbetov
Ala Dağ’daki Matemli Gün

114

Saida Burhanidinova
Aytmatov’u Dünyaya Tanıtan
“Aşk” Hikâyesi

118

Muhtar Avezov
Yolun Açık Olsun

121

Louis Aragon
Dünyanın Aşkı Anlatan
En Güzel Hikâyesi

Kardeş Kalemler Temmuz 2008

4

TÜRKİYE

Kardeş Kalemler Temmuz 2008

5

kırıldı altın kalemim!
ALİ AKBAŞ
“heeey,
Törekul, Törekul, uyan!
bak, oğlun geldi,
oğlumuz geldi!...”
diyecek Nagima kadın,
“sen zindana düştüğünde
bir dişi kurt gibi dişlerime takarak
Aladağlara kaçırdığım çocuk
atasını bulmak için
bir Beyaz Gemi’ye binerek geldi
ılık bir süt deryasını geçerek geldi…
Tanrı katına yüzüm ak çıkmak
ve senin namını yaşatmak için
gözüm gibi baktım ona
korudum emânetini…
mayasını Manas’tan alan
ölümsüz destanlar yazan
oğlun geldi!
tanımadın mı oğlunu?
Cengiz!..
Cengiz’imiz” geldi, diyecek
ve Törekul,
hâlâ kanayan yarasını kavrayarak
yavaş yavaş uyanacak
asırlık uykusundan
“yaaa…
Isık Göl kıyısında oynayan
o küçük çocuk bu mu!..
nasıl da büyümüş böyle,
ne kadar da benziyor bana…
berhüdâr ol evlat,
berhudar ol!
şehitlere ayan olur
yavrularının yaptıkları…” diyerek
alnından öpecek oğlunun!..
ve Cengiz,
babasının ellerinden öpecek
Ata-Beyt’te bayram olacak o gün
şehitler derilecek başlarına
her taraf çiçek…
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6

KAZAKİSTAN

Cengiz Aytmatov - Muhtar Şahanov

Kardeş Kalemler Temmuz 2008

7

iki cengiz ve
mankurtluk derdi
MUHTAR ŞAHANOV
İki Cengiz ömür sürdü bu unutkan âlemde
İki hakan mühür bastı zamana
İkisi de hüneriyle, ateşiyle harladı
Birinin elinde kılıç, biri ruhlar fatihi
İkisi de milyonlarca insanları avladı
İkisini de unutmaz ulu Kırgız dağları
Biri şöhret zirvesine kılıcıyla tırmanan
Yeryüzünü kana boğan ulu hakan Cengiz Han
Diğerinin tek silahı gönül çelen bir lisan
Zulme karşı medeniyet sanatı
Her yüreğin üzerinde inci gibi parlayan
Çağdaş Manas, büyük edip Cengiz Can
Onun icadıdır “mankurt” masalı
Bu sebeple gönlümüz çok tasalı
Mankurtlaşmak günümüzde yenilik
Bütün halka yayıldı bu delilik
Nasıl kurtuluruz biz bu illetten
Ne beklenir mankurtlaşan milletten
Dil, ulu anadır yadsımak olmaz
Yadsıyanlar er geç anlar suçunu
Bu akılsızların yanına kalmaz
İnsanoğlu dilden alır gücünü
Dilini unutan millet yozlaşır
Aytmatovlar bunun için savaşır
Sen ölmedin Cengiz Ağam, ölmedin
Her eserin ülkemizde minare
Yedinci ruh alev alev bağrında
Dostum, ağam gitti kaldım biçare
Onulmaz gönlümde açılan yara
Sen halkları birleştiren köprüsün
Sen Manas’sın, Manas gibi bahtlısın
Derman oldun mankurtların derdine
Toprakta ebedî uykuya daldın
Tanrı Dağlarında Cengiz Dağ oldun.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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Cengiz
Aytmatov’a
ağıt
İMDAT AVŞAR
Bulut küsmüş Cengiz Han’a
Sır oldu kutlu gölgesi
Çöz saçını Nayman Ana
Düştü Kırgız’ın kalesi
Vakitsiz çıktı bak yola
Yedeğinde bir ak kula
Kavuştu mu Törekul’a
Hasretle dolu heybesi
Ötelerden esen bir yel
Alatov’da döker gazel
Kopuzumdan koptu son tel
Sustu sazın şah perdesi
Ey yağız yer, kucakla sar
Koynunda bir oğul yatar
O ak kanatlı bir tulpar
Tanrı Dağı’nın nefesi
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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Destanlar söyleyip gitti
Çolpanımız kayıp gitti
Bizi böyle koyup gitti
Kırgız elinin bilgesi
Uygur, Özbek, Tatar gelmiş
Türkler katar katar gelmiş
Ayağı yer tutar gelmiş
Ne görkemdi cenazesi
Hey ölüler hey diriler
Şerbet verin ey hûriler
Divana dursun çeriler
Bu bir Cengiz efsanesi
Gün dağların kucağında
Seherin ala çağında
Er Manas’ın otağında
Karşılama hengâmesi
Dede Korkut’la bir telden
Aynı soydan, aynı dilden
Cennet bağını dört koldan
Sarar Türk’ün velvelesi
Sibirya kışını gördü
Ejderin dişini gördü
Kurtların düşünü gördü
Er Manas’ın bir tanesi
Yaramız işler derine
Bize feleğin zoru ne
Cengiz Ağa’mın yerine
Bir “Kardeş Kalem” ölesi
Arzuları yele verin
Leylâları çöle verin
Saraları sele verin
Yeter bize Cemilesi
Yiğidim seksen yaşında
Ak tüyler bitmiş döşünde
Harput’ta Kayabaşı’nda
Yankılanıyor gür sesi
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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avşar analarının
Aytmatov’a ağıdı
İMDAT AVŞAR
Bir karalı bayrak kalktı Kırgız elinden ve kara çadırlar kuruldu...
Bir haber ulaştı Avşar eline. “Cengiz AYTMATOV uçmağa vardı”
dediler.” Avşar anaları yüzlerini Kırgız eline tutup
bir ağıt kaldırdılar.

Döne Hatun:
Göç vakti mi kele kızlar?
Turnalara katar olmuş.
Cengiz’im âleme sığmaz,
Bir tabuta yatar olmuş.
Şerife Karı:
Kırgız eli ırak mı ki?
Varıp salından tutayım.
Ağlamaya tövbeliyim
Avılar verin yutayım.
Irahma Bacı:
Türk’ün kaderi mi bacım?
Kervanımız düşer yola.
Babasını çok özlemiş,
Değmen gitsin Törekul’a.
Pembe Hala:
Dünyanın dört bucağında
Destanımız dile geldi.
Ettiğini belle felek
Tuttuğumuz ele geldi.
Eşe Kadın:
Cengiz diyerek ünlesem,
Acep duyar, uyanır mı?
Dağ devrildi dile kolay
Buna yürek dayanır mı?
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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Hürü Bibi:
Seksen yıl Türk’ü söyledi
Tulpar ile etti yarış.
Ben öleyim Kırgız Beyi,
Sen kalk obamıza karış.
Kamer Ana:
Melekler önüne düşmüş
Cennetin yolun sorunca.
Dedem Korkut karşılamış
Varıp divana durunca
Akkız Ebe:
Issığ Göl sana söylerim,
Alatov döktü mü yaprak?
Ata Beyt’e bir can saldım
Gönendi mi kara toprak?
Dudu Gelin:
Düşümde bir ata binmiş,
Atın ayağı sekili.
Rüzgâr vurur ırgalanır,
Gardaşımın ağ kekili.
Avşar Kızı:
Taşa kessin elim kolum
Eğer halay çeker isem.
Ağ gelinlik kefen olsun,
Al kınalar yakar isem.
Avşar Ozan:
Ağlamayın analarım!
Ötelerden gel etmişler.
Er Manas bir meclis kurmuş,
Aytmatov’a el etmişler.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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vedâ
FAZIL AHMET BAHADIR
Yasta toprağın üstü
Yıldırım Sesli Manasçı
Uçmağa vardı
Sustu.
Sarı-Özek’in
Sarı renkli kumları
Savrulurken
Sarı rüzgârlarda
Batıdan doğuya
Doğudan batıya
Trenler gidecek,
Trenler gelecek
Bozkırda çığlık çığlığa.
Isık Göl’ün kıyısında
Bir kadın,
Çatlak dudaklarını ıslatıyor
Nasırlı avucundaki suyla.
Memelerini sütle doldurmuş
Dişi kurt
Yavrularına koşuyor rüyasında
Eller sallanıyor
Beyaz Gemi’nin ardından.
Mankurtların dışında
Herkesin gözü yaşlı.
Asra bedel uzuyor
Ata-Beyit’te gün.
Koynuna
Öz oğlunu
Alıyor toprak ana.
Ortasındayız bozkır hüznünün.
Altaylardan Tuna’ya
Yas tutsun şimdi dünya.
Selvi boylum
Boynun büksün,
Al yazma
Dönsün karaya.
Cengiz Han’a Küsen Bulut
Ağlasın Aytmatov’a.
14 Haziran 2008
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10 Haziran 2008
Salı Günü Dünyaya Veda Eden
CENGİZ AYTMATOV
İÇİN TARİH
10 Haziran 2008 Sal Günü Dünyaya Veda Eden

MUSTAFA
ASLAN
CENGøZ AYTMATOV øÇøN TARøH

Girne, 12 Haziran 2008 Perúembe, 14.20
Zorlu Geçit, Dar A÷ac, Beyaz Gemi ve Gülsar
Ald artk Toprak Ana koynuna öyle bir yar
Göz çkard en nihayet yazd kalem tarihini:
Cengiz Han’a Küsen Bulut, Diúi Kurdun Rüyalar
2041
- 33
2008
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KIRGIZİSTAN

Al Oğlunu Koynuna,
Toprak Ana!
PROF. DR GÜLRUZA CUMAKUNOVA
Bugünlerde Kırgızistan’da yas var. Kırgızlar yazarı Cengiz Aytmatov’u kendinden hiç
bir zaman ayrı bakmadığı, hep kutsal saydığı toprağa verdiler. Yazarın, “sevincimi,
acımı paylaştığım sırdaşım” dediği Toprak
Ana; bundan 70 yıl önce meçhul bir cinayete kurban giden babasının ebedî mekanı
Ata Beyit, Onu kucağına aldı. “Toprak Ana”
diye hitap etmişti ona “Sen her şeyi bilirsin,
duyarsın, hissedersin” demişti. Acaba Kutsal Toprak Ana yeryüzünde onun bıraktığı
yerin boşluğuna alışamayıp acı çeken milyonların duygularını hissedebiliyor mudur?
80 yıldır onunla birlikte yaşayıp, bir evladın
tattırabildiği gururu, şerefi tadarak, onun
varlığını her zaman arkasında hisseden
yurdunun, Kırgız-Cengiz diye uyaklı ikiz
isim şeklinde bütünleşen halkının öksüzlük
duygusunu bilebiliyor mudur?
Her çağa ve her millette dahiler nasip olmaz derler. Bu, doğanın bir kuralı olsa
gerek. 20.yüzyılda edebiyat meydanına
gelmiş olan bir dahinin Kırgız toprağında
doğduğundan biz Kırgızlar ve bütün Türkler gurur duyarız. Cengiz Aytmatov, Kırgızların sıradan hayatını sıradan insanların
davranışlarına, düşüncelerine, duygularına
yükleyerek genç Kırgız edebiyatını dünya klasik edebiyatı mertebesine ulaştırdı
ve kendisi de 150den fazla dile çevrilerek
okunan eserleri ile dünya klasikleri içinde
şerefli yerini aldı.

Kimdir Aytmatov?
Üç
kez
SSCB
Devlet
Ödülü
(1968;1979;1983), Lenin Ödülü (1963),
Kırgızstan’ın
Toktogul
Devlet
Ödülü (1976),Uluslar arası D.Nehru Ödülü
(Hindistan,1983) almış, Kırgız Cumhuriyeti
Halk Yazarlığı, (1968), Kırgız Bilimler Akademisinin Asıl Üyeliği (1974), Almanya’nın
Sanat Akademisinin Muhabir Üyeliği
(1978), Paris’teki Avrupa Bilimleri Sanat ve
Edebiyat Akademisinin aslı üyeliği (1983),
Stockholm’deki Dünya Bilimleri Sanat Akademisinin Asıl Üyeliği (1987),Roma Klûbu
Üyeliği, Uluslar arası Isık-Köl Forumunun
Kurucu Üyeliği ve Başkanı gibi büyük unvanlara sahip olması Aytmatov’u çoktan
dünyanın sayılı entelektüelleri arasına
koymuştur.15 yıl boyunca SSCB ve daha
sonra Rusya, Kırgızistan adına yaptığı Avrupa Birliği, NATO, UNESCO ve Benelüks
ülkelerindeki diplomatik görevleri ise onun
siyasi kişiliğinin bir başka boyutlarını teşkil
eder.
Dünya bugün işte bu kaybı konuşuyor.O
nedenle bugünlerde matemde olan sadece Kırgızlar değil, Dünya edebiyatı başta
olan entelektüel alem kendinden bir büyük çınarın yıkıldığının farkında. Dünyanın
tanınmış bütün televizyon kanalları, radyoları gazeteleri Aytmatov’un ölümüne büyük
yer ayırıyorlar. İnternet sayfaları da bu haKardeş Kalemler Temmuz 2008
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berlerle dolup taşıyor. Haberlerde Cengiz
Aytmatov gibi büyük yazarın yerinin hiçbir
zaman doldurulamayacağı, onun dünya
edebiyatına ve kültürüne bıraktığı mirasının
estetik, felsefi, hümanist yönlerinden söz
ediliyor.
Aytmatov, her şeyden önce bir Kırgız Halk
Yazarıdır. Dünyanın neresine gitse gitsin, ne
sıfatta bulunmasın onun esas kimliği buydu.
Halkının 1968 yılında yazarın 40.yaş gününde verdiği bu yüksek unvanı o, 80 yıllık
hayatı boyunca gururla taşıdı ve bir Kırgız
Yazarı olarak da ebedîyete uğurlandı.
Nasıl oldu da ancak yirmi-otuz yıllık bir geçmişi olan bir genç edebiyattan böylesine
usta yorumcu çıkabildi? Aytmatov veteriner okulunu bitirmiş bir genç olarak edebiyata atıldığı zaman anın sağlam adımlarına
şüpheyle bakan bir çok çevrenin ve aydının
kafasında bu soru vardı. Sadece Kırgız edebiyatı değil kökü ta Rus klasik edebiyatına
dayanan Sovyet edebiyatında bile şaşkınlık
yaratan bir ”Aytmatov fenomeni” uzun süre
tartışılmıştı. Kimine göre bir tesadüf, kimine göre gerekli şartların uygun bir şeklide
denk gelmesinden ibaret olan geçici bir
patlama denildi. Gerçekten genç milli edebiyattan Aytmatov gibi bir dev yazarın çıkması hiç beklenmeyen harikulade bir olay
mıydı, yoksa belli temellere dayalı doğal bir
gelişme miydi?
Bu soruyu cevaplamak için yazarın doğuştan yeteneğini tamamlayan ilham kaynaklarından olduğunu düşündüğümüz geçmişinin bazı önemli noktalarını işaretlemek gerekir. Bugün onunla vedalaşırken onun 80
yıllık hayatına dönüp bakabiliyor ve onun
yazarlık mayasını oluşturan unsurların bir
80 yıl ile sınırlandırılmayacak kadar köklü
olduğunu çok iyi kavrayabiliyoruz. Onun
eserlerine ilham veren her zaman yeni düşüncelere sevk eden mitler, efsaneler, milli
şuur ve gurur,doğa ve insan anlayışı bizim
tahmin bile edemeyeceğimiz eski çağlara
dayanır. Onun yaşam ve sanat felsefesinin
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

pınarı hayatına yön veren o köklü kültürle
örülmüş vasiyette.
Cengiz Aytmatov meşhur Manas bahadırın
karargahının bulunduğu Talas vadisinin
Şeker adlı şeker bir köyünde dünyaya gelmiş. Babası Törökul Aytmatov yüksek rütbeli
devlet adamı idi. Katledilmeden iki yıl öncesi (1935-1937) Moskova’da Kızıl Professura
Enstitüsünde okuduğunu hesaba katmazsak hayatı hep üst düzey idari hizmetlerle
geçmiş. Son görevi VKP(b) Kırgız Muhtarlık
Komitesinin İkinci Sekreteri, yani devletin
en üst kademesindeki 3-4.sıradaki kişisiydi. Babasının görevinden dolayı Cengiz’in
çocukluğunun bir kısmı Moskova’da, daha
sonra Bişkek’te geçti. Bu durum onun Rus
dilini ana dili kadar bilmesini ve Rus edebiyatına olan ilgisinin küçük yaşta uyanmasına sebep oldu.
30’lu yıllarda bir çok Sovyet aydının başına
gelen kargaşa, Stalin tarafından düzenlenen yargısız infaz ve katliam Aytmatov ailesini de es geçmedi. Törökul Aytmatov’da bu
kurbanlar arasında gizlice götürülüp, esrarengiz şekilde yok edilenlerdendi. Onun
suçsuz ve yargısız öldürülüp, birçok Kırgız
aydını gibi toplu mezara gömüldüğü ancak 90’lu yıllardın başında bu mezarlığın
tek tanığının konuşmasıyla tesadüfen ortaya
çıktı.
Cengiz Aytmatov da “Toprak Ana” öyküsünün epigrafı olarak “Baba, ben sana anıt
koyamadım; senin nerede gömüldüğünü
bile bilmiyorum. Bu eserimi sana, babam
Törökul Aytmatov’a armağan ediyorum “
demekten başka babasından hiç bahsetmedi. Belki de “halk düşmanı çocuğu” suçlaması ve toplumdan dışlama hareketlerinin
“Demokles’in kılıcı” gibi hep başının üstünde durmasından, nerede gömüldüğünü
bile bilmeyen babasının hatırasını çocukluk
kalbine gömerek, bütün ömrünün, sanatının genel çizgisi olan “insan oğlu ne yapar
da insan olur, ne yapar da insan kalır” kaygısının bitmek tükenmek bilmeyen kanayan
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iç yarasına dönüştürmüş olabilir.
Ne var ki, Aytmatov, kendisi da payını almış
olduğu halkın başına gelen bu büyük facianın gerçek yüzünü, eser kahramanlarının
kaderlerine yükleyerek aydınlatmaya çalıştı.Hem de, edebiyat meydanı henüz düşünceleri özgürce ifade etmeye küçücük bile
delik bırakmayan sosyalist realizmin sıkı
sansürü altındayken. Örneğin, “Gün Olur
Asra Bedel” romanında iftiralar üzerine tutuklanıp, canından fazla sevdiği ailesinden,
çocuklarından ayrıldığında çektiği azapların, sevdiklerini bir kere olsun görüp ölmek
için Yaradan’a yalvardığı iç acıtıcı sahnelerin Cengiz Aytmatov’un kendi hayatına pek
de yabancı sahneler ve duygular olmadığı
malumdur.
1937 yılındaki Stalin kargaşasını yarası daha
sarılmadan, dört yıl sonra, Cengiz henüz
13 yaşına geldiğinde bütün dünyayı alt-üst
eden Hitler’in savaşı başlar. İnsanlığa bu
iki felaketin getirdiği maddî ve manevî zararın bedelini Aytmatov “Kassandra Damgasında” net bir
ifadeyle şöyle belirtiyor: “Kan ve
iktidar, işte bunlar
ebedîyetten beri
tüm kötülüklerin
anasıdır…
Bir
hainlik ikincisini
meydan getirir; o
da üçüncüsü için
tohum bırakır…
Bolşevizm olmasaydı, faşizm meydana gelir miydi?
Hitler Stalinsiz ya
da bunun aksi
olur muydu? Bu
ayrı doğmuş, fakat
cehennem karmasında aynı şekilde vaftiz edilmiş
Stalinhitler veya
Hitlerstalin,
XX.

Asırda yaşayanların aklına gelince tüyler
ürperiyor. Onların ayrı bedenlerde yaşayan aynı ruhu, insanlık için o kadar büyük
bir kan gölünü yaratı ki, kaç on yıl geçmesine rağmen bu fizyolojik olarak ayrı bedenleri taşıyan canavarın iki kafasının çıkardığı ölüm kalım savaşına kurban gidenlerin
sayısı dünya istatistikçileri tarafından hâlâ
tespit edilemedi”.
Savaş, henüz 13 yaşındaki Cengiz’i onun
diğer arkadaşları gibi, zamanından erken
büyüttü. 14 yaşında okulunu bırakıp, köy
muhtarlığının kâtipliği görevini üstlenmek
zorunda kalmıştı. Görevi nedeniyle köydeki
insanların gıda, yakıt, araç-gereç gibi ihtiyaçlarını temin etmek, şehitlerin ailelerine
haber vermek gibi savaşın kahrını canlı
görüp, canlı tadacak durumlarla karşılaştı. Doğuştan zeki, kaderin cilvesinin erken
yaşta çekmesinden hassa ve gönlü yaralı
büyüyen çocuğun Şeker’de geçen savaş
yılları ömrü boyunca silinmez bir film gibi
hafızasına yerleşip kaldı, onun için büyük
bir hayat mektebi
oldu.
Belki
de
Aytmatov’un eserlerinin çoğunda
baş
kahramanın çocuk olması bu yüzdendir.
“Cemile”de Seyit,
“Beyaz Gemi”de
adsız çocuk, “Deniz Kenarında Koşan Ala Köpek”te
Kirisk,
“İlk
Öğretmen”de Altınay, “Erken Gelen Turnalar”da
Sultanmurat; bunlar, Aytmatov’un
yaşayamadığı çocukluğunun canlandırılmış birer
hatıraları. Yazar
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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bugünkü aklını,hayattan edindiği tecrübeyi, felsefeyi dünkü çocukluk ruhunun tertemiz gözü ile görüp, dili ile ifade etmeye
gayret etmiş. İnsanlık , ahlakî temizlik, dürüstlük gibi çocuktaki halis duyguları körleştiren veya tamamıyla yok eden büyüklerin
acımasız dünyasının ne kadar pis olduğunu
anlatmak için çocuk ruhunu bir akıl terazisi
olarak kullanır. Aytmatov’da çocuklar sadece bir öykü kahramanı değil aynı zamanda
Aytmatov dünyasının yüzü, dili ve sembolleridir.
Aytmatov’un dünya anlayışının kalıplaşmasındaki bir önemli etken de onun milli kültür
unsurları adını verdiğimiz köy hayatındaki
gelenek-görenek, örf-adetler, halkın dili
ve edebiyatı ile iç içe büyümesi olmuştur.
Onun yazarlık kaderini hazırlayan önemli şartlardan biri, belki de en belli başlısı
onun Kırgız epik medeniyetinin halen doruk
noktasında olduğu zamanda doğması ve o
hazinenin tam kaynayan yerinde büyümesi
olmuştur. Aytmatov, halk edebiyatı
pınarını kitaplardan, filmlerden
değil doğrudan
doğruya halk şairlerinin,
ozanlarının ağzından
tattı.
Kırgız halkı sanatsal kabiliyetini
sözlü
edebiyatın en güçlü türü
olan epik türünde birleştirmiştir.
“Manas” trilojisi
başta olmak üzere, yirmiye yakın
destanın sahibi
olan
Kırgızlar,
bunlarla geçmişinin tüm yönlerini
birer tarihî-edebî
eser olarak yaşata
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

gelmişler, belki de kuvvetli kültürel gelenekleri sayesinde adını kaybetmeden ayakta
kalabilmişler.
“Manas” destanının binlerce yıllık tarihî zaman ve mekan sentezi açısından da, içerik
ve kompozisyon sisteminin olağanüstü harmonisi açısından da fevkalâde bir eser olması, böyle bir zemin üstünde gelişmekte
olan genç yazılı edebiyat ve onun mensupları için çok verimli bir zemin oluşturmuş. Bu
yönden Kırgız yazılı edebiyatı ta başından
talihli çıkmıştı. Mesele, şimdi bu bir bakışta
basit görünen epik tecrübeyi yazılı edebiyat usullerine uydurarak götürebilmekti.
Aytmatov, hem destanlar, Manasçılar hakkındaki teorik incelemelerinde, hem kendi
eserlerindeki uyarlamalarda bu sorumluluğun üstesinden geldi. Onun “Manas” Destanının kaderi hakkında sarf ettiği bu sözler
üstlendiği sorumluluğun derecesini açıkça
gösteriyor: “Canlı ve esnek sanat şuuru ve
anlayışı sayesinde nesilden nesle, atalardan yeni kuşaklara nakledilen
“Manas” destanı,
en sonunda kendi gelişmesinin
tam
zirvesine,
mutlak kuvvetinin
son mertebesine,
kemal derecesinin yüksek noktasına erdiği anda
ve değerinin tartışılmaz doruğuna ulaştığı sırada
bizimle, bizim zamanımız ile yüz
yüze geldi. Ve bu
onun tarihî talihi
oldu”.
Yazarın çocukluğunda damarlarına işlemiş halk
edebiyatı geleneği
sonradan
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Aytmatov’un dünya edebiyatı arenasına
girmeye hazırlandığı sıralara kadar canlı
ve kuvvetli şekilde eşlik etmiştir. Bu büyük
kültür Aytmatov’un şahsında kendi mirasçısını, farklı şekilde yaşatacak yeni vücudu
bulmuş, böylece de iki edebiyatın devri bir
şekilde gerçekleşmiş.
Aytmatov eserlerinin şelâle gibi dolup-taşan
bir kuvvetin güçlükle zapt edilerek düz yazı
satırlarına dönüştürüldüğü bir his uyandıran şiirsel akışı, konudan konuya geçerken
sürekli tekrarlanarak özel amaçla kullanılan
nakaratlar, yazarın folklor geleneğini yazılı
edebiyat için ustaca uygulaması ve yaşatmasındaki başarısı olarak nitelendirilebilir.
Hele güncelliğini ve güzelliğini hiç kaybetmeyen ilkel tabiat görüşleri, animistik,
totemistik muhtevalı mitler, efsanelerin esas
konuya eş motif olarak kullanması, Aytmatov üslubunun vazgeçilmez unsurlarından
biridir.
Eserleri ilk hikayesi olan “Gazete dağıtıcı
Dzyudo”dan öykülere, ondan romanlara
doğru genişledikçe, ele aldığı konular da
bir küçük Kırgız köyünden dünya meselelerine kadar genişledi, yükseldi. Eserleri hep
tartışmaya, araştırılmaya, düşündürmeye
açık bir meydan sıfatına geldi. Çok anlamlı idi. Öyküleri, hikayeleri, romanları, hatta
içeriğinde gizlenmiş olan efsaneler, mitler
bile sahneleştirilip tiyatroya, senaryosu yazılarak filmlere, balelere, resimlere, şarkılara, türkülere taşındı. Böylece kulaklara,
gözlere, gönüllere hitap eden bir Aytmatov
Dünyası yaratıldı.
Bu dünya çok renkli ve gizemli dünyadır.
Temas ettiği anda insanı büyüler. Onun
“Selvi Boylum Al Yazmalım” öyküsüne yazılan senaryo üzerine çekilmiş Türkan Şoray,
Kadir İnanır ve Ahmet Mekin baş rollerini
oynayan film Türkan Şoray’ın şu günlerde
söylediği gibi “Türk seyircisinin gönlünde
taht kurmuş bir filmdir. Bu filmin Türk halkında o denli sevilmesinde herkesten çok
Aytmatov’un katkısı vardır”. Aytmatov’un

bütün yapıtları böyledir.Aytmatov hangi
konuyu hangi yönden ele almasın onun
eserlerinde hep var olan bir kırmızı çizgi
“insan oğlu ne yapar da insan olur yada
insan kalır?” sorusudur. Bu soruya yazar
her kesimden, her yaştan olan kahramanlarıyla hep cevap aramıştır ve cevabını da
verebilmiştir. İster bir küçük Şeker köyünün
maliklerini konu eden “Yüz Yüze”, “Cemile”, “Toprak Ana”, “Elveda Gülsarı” olsun,
ister deniz kenarında yaşayan küçük Kirisk
ve dedesi ya da “Kassandra Damgasında”
kendini uzay boşluğuna bırakmak zorunda
kalan rahip Filofey olsun, yada son romanı
“Dağlar Yıkılırken”deki Arap magnatları ve
çaresizlikten teröre başvuran köylü Kırgız
Taşafgan olsun her zaman kendi vicdanlarıyla karşı karşıya gelirler ve hayatın gerçeği altında sorguya çekilirler. Aytmatov’un
büyüklüğü de işte bu sıradan olaylardan
küresel sorunları, dünyayı, insan oğlunu
meşgul eden düşünceleri mercek altına
alarak ortaya koyabilmesidir.
Son romanının adını “Dağlar Yıkılırken”
koymuş. Bilindiği gibi Aymatov eserlerinin,
kahramanlarının adı hep duygu yüklü ve
derin anlamlıdır. Hatta, kahramanına “Beyaz Gemi”deki gibi ad vermemesi bile özel
anlam taşıyor. “Dağlar Yıkılırken” de belki
yazarın dünyanın gidişatından endişesini,
tabiattaki yozlaşmadan korkusunu dile getirmeye çalışan kendine has feryadını ifade
ediyor gibi.
Bugün onu toprağa verirken biz dünyalılar,
Aytmatov’un mirasından çok ders çıkaracağımıza, bu büyük mirasın etik, estetik,
felsefi, eğitimsel yönlerini ona layık bir şekilde kavrayabileceğimize, onun aklına ve
alarmlarına kulak vereceğimize kendimize
söz verebilir miyiz? Ona “Toprak Ananın kucağında rahat uyu usta. Dağların da yıkılmaz, deve gözlü pınarların da solmaz, boynuzlu geyiklere de vurmayacağız, mankurt
da olmayacağız” diye bilir miyiz acaba?!
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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TÜRKİYE

Sanatkârın Sezgisi
PROF. DR BİLGE ERCİLASUN
Kırgız romancısı Cengiz Aytmatov, birçok eser
bırakarak kısa bir müddet önce aramızdan ayrıldı. Aytmatov’un her bir romanı ve hikâyesi,
Türk Dünyası edebiyatına ayrı ve farklı sesler
getirmiştir. Aytmotov, kurguya dayanan bir
yapı içinde ferdî ve toplumsal pek çok meseleye parmak basmıştır. Ele aldığı problemleri
millî olduğu kadar evrensel boyutlarda da işlemesini bilen Aytmatov’un olgunluk yıllarında kaleme aldığı romanlarından biri de Kassandra Damgası idi.
Kassandra Damgası 1997 yılında Türkçeye
çevrilip yayınlanmıştır. Romanda olaylar şöyle
gelişir:
Uzay Rahibi Filofey, Papaya bir mektup yazmıştır. Bu mektupta dünya için bir felâket
olabilecek bir haber vermektedir. Bu, embriyonların dünyaya gelip gelmemeye karar verebilmeleri meselesidir. Filofey, araştırmaları
esnasında doğmak istemeyen embriyonların
işaretini keşfetmiştir. Embriyonlar, eğer dünyaya gelmek istemiyorlarsa, bu durum, ilk haftalarda, annenin alnında küçük bir sivilce şeklinde belirmektedir. Filofey bu işaretlere isim

de vermiştir: Kassandra Damgası, Kassandra
embriyonları gibi...
Rahip Filofey mektubunun yayın haklarını
New York’ta çıkan Tribün gazetesine vermiştir.
Tribün gazetesi bu mektubu yayınlar. Ortalık
karışır.
Romanın kahramanlarından biri olan Robert
Bork, tanınmış bir fütürologdur. Oliver Ordok
ise, Robert’in sınıf arkadaşıdır ve Amerikan
başkanlığına adaylığını koymuştur. Robert’a
telefon ederek Kassandra embriyonu hakkındaki fikrini sorar. Robert da arkadaşına, bu
meselenin çok önemli olduğunu ve bu konuda tedbir alınması gerektiğini söyler.
Oliver kürsüde seçim konuşması yapmaktadır. Kalabalık bir halk kitlesi onu dinlemektedir. Ayrıca konuşma, televizyondan da naklen
verilmektedir. Oliver’a, Rahip Filofey’in mektubu hakkında ne düşündüğü sorulur. Ordok
da, Robert’tan öğrendiği yorumları ve bilgileri nakleder. Fakat halk onu dinlemez ve tepki
gösterir. İnsanlar bu gerçeği kabul etmeye
yanaşmamakta ve Rahip Filofey’in kendi haKardeş Kalemler Temmuz 2008
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yatlarına karıştığını söyleyerek onu suçlamaktadırlar. Bunun üzerine Ordok da Filofey’i
lânetler ve onun yeryüzündeki temsilcisinin
Robert Bork olduğunu söyler. Bununla da kalmaz. Halkı Robert aleyhine kışkırtır.
Bütün bunları dinlemekte olan Robert ise televizyonun başında donup kalmıştır. Karısı Cessi telefonları ve televizyonu kapatır. Robert bu
arada makalesini yazar ve gazeteye postalar.
Oliver’in yardımcısı olan Entoni bu olaya büyük bir öfke duymuş ve Oliver’la mücadeleye
karar vermiştir. Robert’a faksla mesaj yollar ve
onun yanında yer aldığını belirtir.
Olaylar büyür. Robert’ın evinin önünde büyük bir kalabalık birikmiştir. Robert onlarla
konuşmak ister ve dışarı çıkar. Öfkeli kalabalık Robert’ı konuşturmaz ve hırpalar. Robert
yaralanır ve ölür.
Robert’ın başladığı işi Entoni devam ettirecektir. Uzayla bağlantı kurulur ve Filofey’le
konuşulur. Filofey, düşüncelerinin yanlış anlaşıldığını söyler. Fakat toplumu ikna edemez.
Dünyadaki insanlar Filofey’i anlamaya hazır
değildir. Dünyada birçok karışıklık çıkmış, Robert da öldürülmüştür. Filofey bu olaylardan
sorumlu tutulmaktadır. Bunun üzerine Filofey
intihar eder. Geride bir mektup bırakır. Bu
mektupta, kendisi ve yaptığı çalışmalar hakkında bir takım bilgiler vermektedir.
Romanın bundan sonraki kısımlarında Filofey
hakkında bilgi verilir ve onun çalışmaları anlatılır. Bunlar, bugüne nasıl gelindiğini açıklayan olaylardır.
....................
Bu küçük eserde, üzerinde durulması gereken pek çok mesele vardır. Burada bunlardan
yalnızca biri ele alınacaktır. O da, medyanın
insanlar üzerindeki gücü ve etkisidir. Romanda medyanın toplumları istediği gibi şekillendirmesi, istediği tarafa doğru yönlendirmesi,
bilgileri ve olayları çarpıtması, yorumlaması ve
mahkûm etmesi üzerinde durulmuştur. Olaylar baştan sona medyanın istediği gibi gelişmekte ve şekillenmektedir. Medya, insanların
düşünmesini istemediği için, düşünmeden
yaşayan toplumlar ortaya çıkmış, robot gibi
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

yaşayan insan tipleri gittikçe artmıştır. Robot
gibi davranan bu insanlar, sadece yönlendirilirler ve hipnotize edilmiş gibi itaat ederler.
Romanda baştan sona kadar medyanın bu
olumsuz özelliğine dikkat çeken kısımlar bulunmaktadır. Burada bunların arasından seçilen üç örnek üzerinde durulacaktır.
1. Bunlardan biri Robert’ın ölümüne sebep
olan olaylardır. Robert Bork, ilmî esaslara
göre hareket eden çok değerli bir ilim adamıdır. Olayları ilmî verilere göre açıklamak ister
ve incelemek gerektiğine inanır. Çok dürüsttür. Arkadaşı Oliver Ordok ise her ne olursa
olsun Amerikan başkanı olmak istemektedir.
Bunun için herşeyi kendi ihtirası doğrultusunda kullanır. Oliver’ın tek düşüncesi, Filofey’in
mektubundaki bilgilerden kendisi için nasıl
bir fayda sağlayacağı meselesidir. İnsanlar,
insanların refahı, yönetmek istediği toplumun huzuru, refahı ve istekleri onun için hiç
önemli değildir. O sadece başkan olmak ister.
Herşeyi ve herkesi bu arzusu için, bu ihtirası doğrultusunda acımasızca, hattâ zalimce
kullanır. Bunların başında, dostu ve arkadaşı
Robert gelmektedir. Oliver, Robert’ın kendisine yaptığı ikazları dinlemez, bunlar üzerinde
düşünmez, bunları değiştirerek, çarpıtarak
halkın önünde kullanır. Zora gelince dostu ve
arkadaşı Robert’ı halkın önüne atmaktan ve
onu suçlamaktan çekinmez. Olanların sorumlusu olarak Robert’ı göstermiştir.
Bu olaydaki diğer yanlış davranış, topluma
aittir. Robert’a doğru yönlendirilen ve kışkırtılan halk, bunun doğru veya yanlış olduğunu,
yanlış olabileceğini hiç düşünmeden, sorgulamadan, Robert’ın evine gider. Onu konuşturmaz ve dinlemez, onu linç ederler.
Robert haksız yere öldürülmüştür. Olanların
sorumlusu o değildir. Olanların sorumlusu,
birinci derecede gerçekleri gizleyen, örten ve
çarpıtan medyadır. İkinci derecede de, düşünmek istemeyen, yönlendirilen, robot gibi
hareket eden, kolaycılığa kaçan halktır.
Bu ölümden sonra da, bu durumdan kimse
üzülmez, kimse sorumluluğu üzerine almaz.
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Oliver, büyük bir ihtirasla başkanlık yarışına
devam eder. Medya toplumu yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye, gerçeklerin üstünü örtmeye çalışır. Halk da, kendi yaptığını
sorgulamadan yargısız infaza ve mekanik hareketlerine devam eder.
2. Medyanın bir diğer sorumsuzluğuna örnek
ise Moskova’da patlayan olaylardır. Filofey’in
mektubu yayınlandıktan sonra tepkiler oluşmuş, dünyanın her yerinde kalabalıklar meydanlarda toplanmıştır. Büyük şehirlerde toplanan halk, bu durumu protesto etmektedir.
Aslında onlar Filofey’in mektubunda açıkladığı gerçekleri kabul etmek istemezler. Bu gerçekler üzerinde düşünecek ve bunlara çare
bulacak yerde, bu gerçekleri dile getiren
Filofey’e kızarlar. Bu ise yanlış bir tavırdır. Filofey yaklaşmakta olan bir felâketi haber vermektedir. Onun işaret ettiği felâketin bertaraf edilmesi için toplumun, bu probleme karşı
tedbir alması lâzımdır.
Fakat halkı bu noktaya getirmek mümkün olmaz. Çünkü medya, toplumdan gerçekleri
saklamakta ve halkı olumsuz ve yanlış bir yöne
doğru tahrik etmektedir. Filofey’i protesto etmek için, bir miting de Moskova’da düzenlenmiştir. Bu mitingde bir kız, kaza sonucu yanarak hayatını kaybeder. Bu olay, olanları protesto etmek için bir kız kendini yaktı, şeklinde
basına akseder. Bütün haberlerde bu şekilde
yer alan bu olayın aslını kimse araştırmaz ve
kimse üstünde durmaz. Böylece kızın bilerek;
protesto için kendini yaktığı haberi toplumun
daha da bilenmesine, yanlış ve haksız bir yönde tepkiler oluşturmasına sebep olur.
3. Medyanın olumsuzluğunu ve toplum üzerindeki zararlı etkilerini gösteren üçüncü olay
ise, sık sık ve anlamsız bir şekilde yapılan anketlerdir. Robert Bork’un öldürülmesi üzerine
gazetelerde anketler çıkar. Bu anketler öyle
bir zamanda yayınlanmıştır ki olayın üzerinden çok fazla geçmeden, herkes olayı tam
olarak öğrenmeden yayınlanan bu anketler
doğruyu göstermemekte, olayların daha da
büyümesine sebep olmaktadır. Bu anketlerin,
topluma ve insanlara zarar verdiği, çok açık
bir şekilde anlaşılmaktadır.

Romana göre bütün bunların sebebi, medyadır. Medya artık halkın değil, sermayenin organı olmuştur. Yalnız Türkiye’de değil dünyanın her yerinde kafalar karıştırılmakta, bulandırılmakta, doğru ile yanlış yer değiştirmekte,
gerçekler değiştirilmekte, saptırılmakta, hattâ
toplumdan gizlenmektedir.
Çünkü medya vazifesini yapmamaktadır. Basın organları, yer ve konum değiştirmiştir. 19.
yüzyılda medya halkın sözcülüğünü ve savunuculuğunu yapmaktaydı. Halkın haklarını korumaktaydı. 20. yüzyılın sonunda ise medya,
sermayenin, büyük patronların sesi ve silâhı
olmuştur. Artık basın organları, yazılarıyla,
haberleriyle, yorumlarıyla, bir tehdit unsuru
haline gelmiş bulunmaktadır.
Aytmatov yukarıda ele aldığımız romanında
bu durumu, mükemmel bir şekilde anlatmaktadır. Medyanın, insanlığın hayatını tehdit
eden bir unsur, her güzel şeyi ve değeri yok
eden bir silâh olduğunu belirtmektedir. Bu,
oldukça tehlikeli bir durumdur. Aytmatov da,
bir sanatkâr sezgisiyle bu tehlikeye işaret etmektedir.
Sanatkârların önemli özelliklerinden biri de,
son derece güçlü olan sezgileridir. Sanatkâr,
bu kabiliyeti sayesinde olacak olanı, yaklaşan
tehlikeyi önceden farkedebilir, hissedebilir.
Sanatkârın bir vazifesi de gördüğü veya sezdiği herhangi bir durumu, topluma bildirmesidir.
Sanatkâr bu işi de eserleri vasıtasıyla yapar.
Aytmatov ise güçlü sezgisiyle olayları farketmekte, görmekte ve göstermektedir. Onun
diğer eserlerinden de böyle örnekler bulabiliriz. Kassandra Damgası içinden seçtiğimiz
gelişi güzel bir konu ve birkaç örnek, onun
güçlü sezgisini göstermeye yeter...
Yazar bu romanında insanların ve toplumların büyük bir çılgınlık ve düşüncesizlik içinde
olduklarını, bu sorumsuzlukları devam ettiği
takdirde büyük felâketlerle karşılaşacaklarını,
belki de kendi kendilerini yok edeceklerini,
kurgusal bir eser içinde, anlatmaya çalışmıştır.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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Çontaş Toplu Mezarı Nasıl Bulundu?
ROZA AYTMATOVA
AKTARAN: NURGÜL MOLDALİYEVA
Annem ve babamla ilgili anılarımı yazmama
öncelikle şu iki olay neden olmuştur.

Ortalık kahkahalara boğulmuştu. Bu duruma
dayanamayıp onlara şöyle dedim:

Birinci neden, 1991 yılında Bişkek şehrinin
yakınlarındaki Çon-Taş köyünde bir toplu
mezarın bulunması ve onların 30’lu yıllardaki Stalin katliamının günahsız kurbanları olduğunun tespit edilmesidir. Bölgedeki kazı
çalışmaları sırasında bu insanların arasından
babam Törökul Aytmatov’a ait belgenin bulunması bizim ailemiz için büyük bir dönüm
noktası olmuştur. Sanki babam, idam edilmeden önce kendisine ait suçlama belgesini
yaka cebine özellikle koymuş ve aradan yarım asır geçtikten sonra çocuklarının bunu
bulacağını hissetmiş gibi geliyordu bana.
Bu haberi duyduğum an yerimde hiç duramadığımı hâlâ çok iyi hatırlıyorum. Kalbimi
parçalayıp nefesimi daraltan bu acı kederimi nereye, nasıl saklayacağımı bilemedim ve
babamı kurşuna dizerek hayvan gibi gömen
canileri bütün dünyaya rezil edip ayıplamak
istedim. İşte bu duyguları yaşadığım sırada,
benim yanımda, hâlimden anlayan ve benim
sözlerime kulak veren hiç kimse yoktu. İşte, o
zaman bütün gücümü toplayıp elime kalemimi aldım. Her şeyi yazmak istedim. Yoksa bu
kadar sıkıntıdan göğsüm patlayacaktı…

“Siz nerden geldiniz, hangi okulda okuyorsunuz?”

İkinci neden de şöyle oldu. Çok yakın bir zamanda, 9 Mayıs’ta, her zamanki gibi babalarımızın ruhuna Kur’an okuyup, mezarlığa çiçek bırakmak için Çontaş’a (Atabeyit’e) gittim.
Yanıma yeğenim Şirin’i (Cengiz Aytmatov’un
kızı) de almıştım. Hava gayet açık ve sıcaktı.
Biz mezarlığa geldiğimizde kabrin (şehitlerin
gömüldüğü eski yer) merdivenlerinde yetişkin
kız ve erkek çocuklar dinleniyorlardı. Bazıları sakin bir şekilde oturmuş birbiriyle sohbet
ediyor, bazıları ise oyun oynuyordu. Biraz büyükçe olan oğlanlar rengârenk şişelerden bir
şeyler içiyorlar ve kızlara laf atarak onları öpmek için kabrin etrafında koşuşturuyorlardı.

“Biz Çontaş köyünün okulundanız.”
“Peki, buranın nasıl bir mekân olduğunu bilmiyor musunuz? Burada kimler gömülü haberiniz var mı?”
“Evet, buralara birilerinin gömüldüğünü söylerler, ama kimler olduğunu bilmiyoruz…”
“Hepiniz yetişkin insanlar olmuşsunuz, mezarlıkta bu şekilde davranmanız hiç doğru
değil!” dedim.
Hepsi sustu.
Bu olay beni derinden etkilediği için, uzun
süre kendime gelemedim.
Neden okullarda öğretmenler, evlerinde
anne babalar çocuklarına bu tarihî mekân
hakkında bilgi vermemişlerdi ki? Üstelik Çontaş köyünün çocukları Atabeyit’i bilmiyorlarsa,
Kırgızistan’ın başka bölgelerindeki çocuklar
nerden bilsinler ki? Gençlerimize vatan sevgisini ve tarihimizden ders almamız gerektiğini öğreteceksek Atabeyit’in, o dönemin çok
büyük bir hatası olarak kabul edilen acı bir
gerçek olduğunu bugün kim inkâr edebilir?
Kırgız halkının aydın oğullarının suçsuz yere
idam edilerek gömüldüğü Atalar Mezarlığı’na
karşı toplumumuzda bu denli duyarsızlığın
olması, tabii ki beni derinden yaraladı. Bu
mekânda yatan 137 insandan biri olan babam ve onun yakınlarının başlarından geçen
olayları yazarken, “Atabeyit” gibi kederli bir
mezarlık, halkımızda bir daha olmasın, diye
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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Çontaş Beyânı
ROZA AYTMATOVA
AKTARAN: NURGÜL MOLDALİYEVA
“ İnsan ismim ayaklar altına alındığı için,
lanet ediyorum yaşadığım çağa…”
Süyünbay Eraliyev
Sovyetler Birliği döneminde halk arasında en
güzel tatil mekânı olarak bilinen Çontaş Kayak Merkezi’nin yerinde 30’lu yıllarda GPU/
MVD’nin (Parti Genel Merkezi/İç İşleri Bakanlığı) dinlenme tesisi bulunuyordu. Tesise
hafta sonlarında ve tatillerde parti genel merkezinin yöneticileri aileleriyle birlikte gelerek
dinlenip giderlermiş. Orada bir de iki katlı
kerpiç fabrikası (yardıma gelmiş Çekler inşa
etmişler) bulunuyormuş. Ayrıca parti genel
merkezinin yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koyun, inek, at ve kümes hayvanlarının beslendiği çiftlikler kurulmuş ve
orada yerli çiftçiler çalıştırılmış.
Bübüra’nın babası Abıkan Kıdıraliyev, 1932
yılından 1940 yılına kadar, bu tesiste bekçi
olarak çalışmış. Bekçinin ailesi için küçük bir
ev, dinlenmeye gelenler için ise uzunlamasına iki tane büyük bina yapılmış. Birçok odadan oluşan bu binanın uzun koridorları vardı.
Odaların kapıları iki taraftan koridorlara bakıyor, ayrıca binanın içinde de sığınak bulunu-

yordu. Bina, çok sağlam kerpiçlerden kaliteli
bir şekilde inşa edilmiş olmalı ki, bugün de
olduğu gibi duruyor.
O yıllarda (1937-38) Albay İ. P. Lotsmanov,
Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin İç İşleri Komiseri olarak görev yapıyordu. Bu şahsiyet, doğu mutfağını ve kımızı çok sevdiği için
aşçı olarak Fars uyruklu birini çalıştırmış, kımız
yapma görevi ise Bübüra’nın anne babasına
verilmişti.
Hafta sonlarında tesis, çoluk çocukla dolup
taşar, çocukların kahkahalarıyla Çontaş’a
neşe gelirdi. On yaşındaki Bübüra da orada o çocuklarla birlikte oynardı. Çocuklar,
özellikle saklambaç oyununu çok severlerdi.
Kerpiç fabrikasının köşe bucak yerleri çok olduğundan saklanmak için oldukça uygun bir
mekândı. Fabrika, Bübüra’nın saklanmayı çok
sevdiği bir yerdi.
Bübüra’nın anlattığına göre; 1938 yılında kış
mevsimi erken gelir ve çok şiddetli soğuklarla
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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geçer. Kasım ayının ilk günlerindeydi. Baba
Abıkan, ailesine apar topar eşyalarını toplamalarını söyler ve: “Bir müddet Kaşkasuu
köyündeki arkadaşımın evinde kalacağız. Çocukların okul tatili bittiği zaman döneceğiz.
Ben iki-üç gün arayla tesise gelip hayvanlara bakarım.” der. Abıkan’ın eşi: “Havalar bu
kadar şiddetli soğukken, onların dar evine ne
diye gidelim ki, üstelik bu sene odunlarının
da az olduğunu söylüyorlardı” diyerek itirazını dile getirir. Abıkan, “Amirlerin emri böyle.
Burada kimsenin kalmaması gerekiyormuş.
Hemen buradan gitmemizi istiyorlar. Emri
uygulamayana neler yapılacağını sen de iyi
bilirsin?!” diyerek cevap verir.
Böylece hem Kıdırbayev’in ailesi, hem tesiste yaşayan başka insanlar, hemen Çontaş’tan
giderler.
Bilindiği gibi, sadece Kırgızistan değil bütün SSCB’de baskının (repretsiya) şiddetli
bir şekilde artarak son mertebesine ulaştığı
dönem, 1937-38 yıllarına denk gelmektedir.
Moskova, Kırgızistan’ın “halk düşmanlarıyla”
mücadelede zayıf kaldığını, tutuklananlar ve
idam edilenlerin sayısının az olduğunu, bu
durumun da Kremlin’i hiç tatmin etmediğini
ileri sürerek çok sert bir şekilde eleştiriyordu.
“Pravda”, “İzvestiya” gazetelerinde bu konuyla ilgili makaleler yayınlanıyordu (bu makalelerde Kırgız aydınlarının, siyasetçilerinin, halk
içinden çıkan önder insanlarının isimleri açık
şekilde yazılmıştı).
1938 senesinin 5-8 Kasım günleriydi. Hapishane tutuklularla dolmuştu. Onların içinde bir
senedir sorgusu devam eden Kırgız SSC’nin
(Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) yöneticileri ve aydınları da bulunuyordu. Gündemde, bu insanları kısa sürede yok etme meselesi vardı. Ancak bu kadar insanı öldürdükten
sonra, onları, kimseye belli etmeden, kimsenin göremeyeceği bir yere gömmek gerekiyordu. İşte o zaman parti idarecilerinin aklına
Bübüra’nın saklambaç oynadığı kerpiç fabrikası gelir. Tabii, hazır çukur…
Moskova’dan Frunze’ye (şu andaki Bişkek
şehri) SSCB Yüksek Mahkemesi askerî heyetinin gezici toplantı devresinin gizli duruşmasını gerçekleştirmek için Tugay’ın askerî hukukçuları Alekseyev, Zaytsev ile I. derecedeki
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askerî hukukçu Batner gelmişlerdi.
5-8 Kasım 1938 tarihlerinde yapılan muhâkeme
neticesinde heyet, 137 insanı idama mahkûm
etmişti. Bu kararın, SSCB Merkezi Uygulama
Komitesi’nin 1 Aralık 1934 tarihli kararı esasında hemen uygulanması gerekiyordu.
Böylece 137 aydın, haklarında karar çıkarıldıkça, birbiri ardından hapishanenin avlusunda vurularak idam edildi. Öldürülen
mahkûmların cesetleri, kamyonlara yüklenip
üzerleri brandalarla kapatılarak, hapishanenin avlusundan (şimdiki Toktogul ve Logvinenko sokaklarının birleştiği yerde) geceleyin
Çontaş’a doğru götürüldü. Arabaların geçeceği yollarda bulunan köylere (şimdiki Taşdöbö) milislere nöbet tutturularak, köy sakinlerinin dışarı çıkmaları yasaklandı.
Buna rağmen insanlar bir şekilde yolunu bulup en azından tezek yığınlarının arkasına
saklanarak oradan geçmekte olan arabaları
gözetlerler. Halk arasında Kırgızların ileri gelenlerininin toplu şekilde öldürülerek gömmeye götürüldüklerine dair söylentiler dolaşır.
Abıkan, çağırıldıkça, 2-3 günde bir tesise
gidip günlük çiftlik işlerini yapıyordu. İşten
geldiği zaman morali bozuk oluyor, kimseyle konuşmak istemiyor ve bir şeyler için çok
üzülüyordu.
O, 15-20 gün sonra ailesini tekrar Çontaş’a
götürdü. Ancak gitmeden önce eşine ve çocuklarına, “Gittiğimiz zaman, çeşitli değişiklikler olmuş olabilir. Fakat siz, hiçbir şey olmamış gibi günlük hayatınıza devam edin.
Hiç kimseye bir şey sormayın.” diyerek sıkı sıkı
tembih etti.
Çontaş’a yaklaştıkları zaman Bübüra, kerpiç
fabrikasının yerinde bir tepe oluştuğunu fark
eder. Çocukluk işte; babasının sabahleyin
tembih etmesine rağmen şaşkın bir şekilde
“Babacığım, fabrika nerde?” diye sorar. Babası, “Bübüra, fabrika yok! Hiçbir şeyi fark
etmemiş gibi kimseye bir şey sormayın, dememiş miydim kızım! Sen, meraklı bir kızsın.
Her şeyi görmek, her şeyi bilmek istiyorsun,
bunu anlıyorum. Ancak, eğer biriniz şüphe
uyandıracak olursanız, o zaman başta ben
olmak üzere hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsunuz?” dedi.
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Geceleyin kerpiç fabrikasının bulunduğu yerde köpeklerin toplaşarak uluduklarını ve tepeden ışık (kemik gazının ışıldaması) yayıldığını
görürler. Böyle zamanlarda ailesi Abıkan’ın
gizlenerek tepeye gidip Kur’an okuduğunu,
ağladığını ve huyunun değiştiğini fark eder.
Bahar mevsiminin gelmesiyle havalar ısınmaya başladığı zaman, tepenin yanından dayanılmaz fena kokular yayılmaya başlar…
Burada bir gizli sır olduğunu hisseden Bübüra, babasına meydana gelmekte olan hadiselerin nedenlerini sormaya devam eder. Ancak
babası önceki gibi, tehdit eden sözlerinden
başka bir şey söylemez.
Böylece, aradan birçok sene geçer…
1973 yılında Abıkan ölüm döşeğinde yatarken, kızı Bübüra’ya, “Stalin katliamının kurbanlarının gömüldüğü yeri hiç kimseye söyleyemeden veya gösteremeden gidiyor olmasına üzüldüğünü” söyleyerek şöyle der: “Kızım,
bu yeri sadece sen biliyorsun. İleride devir
değişecektir. O zaman suçsuz giden şehitlerin çoluk çocuğuna, topluma bunları açıkla. Benim boynumun borcu olarak kalmasın,
sana vasiyet ettim…”
1991 senesi... “Perestroyka” (yeniden
kurulma)’nın hüküm sürdüğü zaman idi. Bübüra Hanım, artık zamanı geldiği düşüncesiyle, KGB’ye (Devlet Güvenlik Komitesi) Stalin
katliamının çok sayıdaki kurbanının gömüldükleri yeri göstermeye hazır olduğunu bildirir. Ancak yönetim, bu habere pek de sevinmez. Çünkü öncelikle bunu ispatlamak için
gerçek olgular gerekiyordu. Üstelik KGB’nin
arşivindeki belgelerde katledilenlerin gömüldükleri mekânları gösteren hiçbir bilgi de
yoktu. Diğer yandan bu olay GKÇP (Devlet
Sıkı Yönetim Komitesi)nin hemen öncesinde
oluyordu. Kırgızistan’ın KGB’sinin GKÇP’ye
destek verdiği biliniyordu. Demek ki eski sistemi destekleyen komünistler, tekrar yönetime
gelecek olurlarsa, o zaman katliam konusunu
kapatmak en doğrusu olurdu. Bübüra Hanım
hem başka önemli yöneticilere hem de şehit
olanların çocuklarına mektup yazarak yıllarca
içinde sakladığı sırdan bahseder. Ancak kimse ona inanmaz. Zira Stalin katliamının kurbanlarının şehrin yakınlarına gömüldüğüne
dair söylentiler eskiden beri halk arasında do-

laşıyordu, fakat o zamana dek hiç kimse tam
olarak gömüldükleri yeri söyleyemiyordu.
Önceleri, Bübüra Hanım’a kimse inanmıyor ve
onu fazla dikkate almıyorlardı. O zaman, “Madem bana inanmıyorsunuz, ne lüzumu var!”
diyerek alınganlık da yapabilirdi. Ancak ablamız, hem babasının vasiyetini yerine getirmek
hem de insanlık görevini gerçekleştirmek için,
başladığı işi sonuna getirir. Bizim (şehit olanların çocukları için) şansımıza, Bübüra Hanım
KGB’da çalışan Bolot Abdrahmanov adlı şahısla karşılaşır.
Aslında cesetlerin gömüldüğü yerleri aramak
ve araştırmak Bolot Bey’in görevi değildi. Ancak o, Bübüra Hanım’ın söylediklerine inanarak kendi isteği ile Çontaş’ın sırrını açığa
çıkarma görevini üstlenir.
Nisan 1991’de KGB’nin görevlileriyle Bübüra
Hanım buluşarak Çontaş’a giderler…
Kazı çalışmaları başlar…
Gazetelerde ara sıra kazı çalışmalarıyla ilgili
haberler çıkıyordu. Ancak bu toplu gömmenin hangi çağa ait olduğu ve buraya kimlerin
gömüldüğü net belli değildi.
Ben, nedense, bu haberi duyduğum zaman, kendi kendime, gömülenlerin mutlaka
1937 yılındaki katliamın şehitleri olduğunu
düşünmüştüm. 1991 yılı mayıs ayında eşim
Esenbek’le birlikte Fransa’ya gitmiştik. Geri
dönerken, Lüksemburg’daki Cengiz ağabeyime (Cengiz Törökül oğlu Aytmatov, bu sırada
Lüksemburg’da SSCB elçisi olarak çalışıyordu) uğradık. Bir gün sohbet ederken, ben
Bişkek’te çalışmaları sürmekte olan kazılardan
bahsettim. O zaman, o başını öne eğerek,
alnını iki elinin arasına koydu. İsteksizce, “Biliyorum, İlgiz (erkek kardeşimiz) telefon açtı.
Oraya kimin gömüldüğünü nasıl ispat edeceksin ki?!” dedi.
Böylece bu konu kapandı. Sonuç olarak ağabeylerim de benim düşündüklerimi düşünüyorlarmış…
Lüksemburg’dan Bişkek’e Moskova aktarmalı
geldik. Henüz Moskova’dayken babamın suçlama belgesinin Çontaş’ta bulunduğuna dair
haberi aldım.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

32

Ben, ilk önce bu habere inanayım mı, inanmayayım mı karar veremedim ve özellikle uydurulmuş olabileceğini de düşündüm. Bu haber, iç dünyamda âdetâ bir deprem yaratarak
o kadar güçlü tesir etti ki, neler düşünmedim
neler. Olayın bu şekilde gelişmesine hâlâ şaşırıyorum. Ne olursa olsun, hayatta veya doğada, her şeye rağmen, adaletin kanunları
gâlip geliyor olmalı…
Kazı çalışmalarını yöneten Bolot Abdrahmanov, kaleme aldığı anılarında şöyle der:
“Çek’ler tarafından kerpiç yapmak için inşa
edilen (3,5 x 3,5 x 3,5) metre ölçüsündeki
fırının içinde İl Komite Sekreterlerinin, Halk
Komiserlerinin, işçiler ve çiftçilerin cesetleri
gömülmüştü.
Karmakarışık bir şekilde yatmalarına rağmen,
fırının dip tarafına 10-15 tane cesedin toplu
şekilde bırakıldığı, onların üzerine bir sıra
toprak atılarak tekrar başka ölülerin cesetlerinin bırakıldığı anlaşılmaktadır…
Bence, bu olgu arkeolojideki özel bir olgudur ki, bir belge, üstelik suçlama özeti yazılmış olan önemli bir belge, 53 sene toprağın
içinde yatmasına rağmen, olduğu gibi korunmuştu! Böyle bir olayla karşılaşacağımızı hiç
beklememiştik…
Aytmatov’un suçlama belgesi olduğu gibi korunmuştu, suçlama özeti birkaç sayfaya yazılmıştı…
Belgeler iki metre derinlikten bulundu, demek
ki fırının dip tarafına ilk sıra olarak öncelikle o
zamanki yeni Kırgız Cumhuriyeti’nin parti ve
devlet yöneticilerinin cesetlerini bırakmış olmalılar.
Böylece suçlama özetlerinin yazılı olduğu
bu belgeler sayesinde ve KGB’nin arşivindeki bilgilere dayanılarak Çontaş’ta gömülmüş olan başka insanların da kimliklerini
tespit etmek mümkün oldu.” Çontaş’taki toplu gömülmenin 1937 yılına ait olduğu ispatlandı. Bu olayın Bübüra Abıkanova ve Bolot
Abdrahmanov’un emekleriyle, onların inancı
ve gerçeğe, adalete ulaşma isteği sayesinde
gerçekleştiği şüphesizdir. Ben, her zaman bu
iki insanın emeğine, insaniyetlerine hayran
olmakla birlikte saygıyla önlerinde eğilerek,
onlara her zaman iyilik diliyorum.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

Çalışmalarım için gerekli bazı bilgileri bulmak amacıyla 2001 yılındaki günlüğümün
sayfalarını karıştırırken, 23 Şubat tarihli bir
yazı gözüme çarptı. Ben o zaman Oş şehrinde iş seyahatindeydim. “İnsanları Satmak”
konulu yuvarlak masa programını hazırlamak
için ilgili kurumların ve kuruluşların yöneticileriyle görüşmem gerekiyordu. Bunların içinde, vilâyet savcısı da vardı. Kurumumuzun Oş
vilayetindeki temsilcisi Roza Muzurbekovna
Alımbekova, önceden randevu alarak görüşme saatini ayarlamıştı. Oş vilayetinin savcısı
Şayloo Aymambetov, bizi samîmî bir şekilde,
güler yüzle karşıladı. Biz, onun yönettiği kurumun yuvarlak masa programına katılması
hakkında konuşuyorduk…
Konuşmamız sona ermek üzereyken, savcı,
masasının çekmecesinden birkaç fotoğraf çıkararak bana uzattı: “Roza Hanım, bu resimlere bir bakın, bilmiyorum daha önce görmüş
müydünüz, görmemiş miydiniz? 1991 senesinde ben, Başsavcılıkta sorgu hâkimi olarak çalışıyordum. O zaman Çontaş mezarlığının kazı
çalışmalarına katılmıştım. Ben mezarlığı kazarken, sizin babanızın, Cusup Abdrahmanov’un
ve Abdıray Abdrahmanov’un suçlama özetlerinin yazıldığı belgeleri bulmuş ve hemen o
anda onların resmini çekmiştim.”
“Aman Allah’ım! Ben, bu resimleri on senedir
arıyorum! Çok teşekkür ederim!”
53 sene yer altında yatan belgenin kendisi
korunamamıştı, çünkü o kâğıt açık havaya çıkar çıkmaz kendiliğinden parçalanmıştı. Resimlerin içinde suçlama belgelerinin dışında
“Atabeyit”ten kazılarak çıkartılan insanların
kafatasları, çeşitli uzuvlarının kemiklerinin fotoğrafları da vardı…
“Çok özür diliyorum, Şayloo Bey! Ben, bu fotoğrafları alamam; eğer alırsam, bunlar, gece
gündüz benim aklımdan çıkmaz…”
Şu anda tam olarak hatırlayamıyorum, o zaman kendi iç dünyamdaki kargaşalı durumumu Şayloo Bey’e anlatabildim mi, yoksa
anlatamadım mı, bilemiyorum. Şayloo Bey’e
yeterince teşekkür edip etmediğimi de hatırlayamıyorum. Fakat bu anılarımı yazarken o
zaman fotoğrafların hepsini almadığım için
pişmanlık duydum.

33

Şayloo
Bey’in
dediklerine
göre
Atabeyit’tekilerin hepsini arkalarına döndürerek kafalarına kurşun sıkmışlar. İki kafatasının
dışında, bütün kafataslarının arkası delinmişti.
Bu iki kafatası ise Aytmatov ile Abdrahmanov’a
ait olabilirdi. Çünkü onların yüzlerini çevirerek kalplerinden vurmuşlardı.
Şayloo Bey’e “Bu suçlama belgeleri nasıl olmuş da Çontaş mezarlığında kalmış olabilir?”
diye sordum.
“O devirdeki Suç ve Ceza Mahkeme Usulü
Kanunu’na göre, terörizmle ilgili yargılananlara, suçlama özetleri yazılmış olan belgeleri,
mahkemeye bir gün kala verilmesi gerekiyordu. Yargılananların da onu okuyup “İnceledim ve suçumu kabul ediyorum.” diyerek her
sayfanın aşağı tarafına imza atmaları lâzımdı.
Bu usulün aynen takip edilerek uygulandığı görülmekte ki, yargılananların hepsinin
soruşturma belgelerinde, 4 Kasım 1938 tarihinde suçlama özetlerini ellerine aldıkları
belirtilmiştir (imza atmışlardır). Belki de Törekul Aytmatov ve Cusup Abdrahmanov’un
da suçlama özetleri verilmiştir. Ya da onlar,
bu belgeyi okuyup, ertesi gün gerçekleşecek olan mahkemelerinde kendilerini nasıl
savunacakları hakkında geceleyin düşünmek
amacıyla da almış olabilirler. Ertesigün mahkemenin son duruşmasına çağırılacakları zaman, onlar bu belgeleri dörde katlayıp ceketlerinin yaka ceplerine koymuş olmalılar. Sizin
babanızın belgesini kurşun delmişti. Delinen
yerin etrafına kan yayılarak silindiği için tam
okunmuyordu. Bu sebepten onun kalbinden
vurulduğu neticesine varılabilir. Ancak onun
belgedeki soyadı ve yırtılmamış yerindeki yazılar kolay okunuyordu…”
Ben, 1991 yılında KGB’de, babamın dosyasındaki suçlama belgesinin orijinalini görmüştüm. O belgenin sonunda belirsiz bir şekilde
atılan imza, başka belgelere atılan imzalara
benzemiyordu. Belki de babam “Ben, bana
yöneltilen bu suçlamayı kabul etmiyorum!”
diyerek imza atmayı reddetmiştir. Bu yüzden
başka birilerine imza attırmışlardır… Ya da
o zaman uydurulmuş olan böyle korkunç bir
suçlamayı okuduktan sonra babamın psikolojisi bozularak çok üzülmüş ve kendini iyi hissetmediği için imzası değişmiş de olabilir.

Ceyhun Atıf Kansu Cad. 45 Sok No:13/2 Balgat –ANKARA
Tel: 0.312.287 80 43 Faks: 0.312.287 80 53
e-posta: bilgi@ayb.org.tr
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Babası Törekul ve Annesi Nagima
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KIRGIZİSTAN

ŞECEREMİZ
ROZA AYTMATOVA
AKTARAN: MAYRAMBEK OROZOBAYEV
Bizim babamız Talaslıdır. Talas bölgesinde
eskiden beri Kuşçu, Saruu ve Kıtay boyunun mensupları yaşamışlardır. Kuşçu boyu
genel olarak Talas nehrinin yukarı tarafına
yerleşmiştir. Saruu boyu, Talas vadisinin orta
kısmında, Kıtay boyu ise Kürküröö nehri tarafında yaşamışlardır. Biz Kıtay boyundanız.
Abramzon’un incelemelerine göre Kıtay boyu
Sol Kanat’a tabidir.
Şecereye bakacak olursak, bizim atamız Kıtay
boyunun Tülkü adlı oğluymuş. Onun Baytike ve
Buuday adlı iki oğlu olmuş. Baytike’den Töntögör ve Kıyra adlı çocukları varmış. Töntögör’ün
oğullarından biri olan Şeker bizim sülalenin lideriymiş. Şeker’den Kudaynazar, ondan Konçucok, Konçucok’tan Kimbildi doğmuş. Bizim
büyükbabamız Aytmat Kimbildi’nin oğludur.
Aytmat’ın ise Törökul ve Rıskulbek adlı iki oğlu,
Ayımkül, Karagız ve Gülayım adlı üç kızı olmuş. Birimkul, Kimbildi’nin Aytmat’tan büyük
olan oğludur. Onun ilk eşinden olan Alımkul,
ikinci eşinden olan Özübek ve Kerimbek adlı
çocukları varmış.

Köydeki yaşlıların anlattıklarına göre dedemiz
Aytmat, çok iyi bir terzi olmanın yanında kuyumculuğu, at eğeri ve komuz yapmayı da iyi
bilen usta bir insan imiş. Aytmat Kimbildiyev,
köyde “Singer” markalı dikiş makinesini satın
alarak elbise diken ilk insan olmuş. Bundan
dolayı ona “Terzi Aytmat” lakabını takmışlar,
gelinler de onu lakabıyla “terzi ağabey” diye
çağırırlarmış.
Ben, o zamanlar Aytmat ile Ayımkan’ın birbirine çok yakışan bir çift olduğunu, çok mutlu hayat sürdüklerini, birbirine karşı sevgi
ve saygıda örnek insanlardan olduklarını ve
çocuklarını çok iyi terbiyeyle yetiştirdiklerini
duymuştum.
Cengiz doğduğu zaman, babaannemiz geleneğe göre Törökul ile Nagima’nın çocuğu
kendisine vereceklerini düşünür. Ancak öyle
olmaz, daha sonra İlgiz doğar…
O zaman, akrabalarına artık iki oğlundan birini vereceklerini düşündüğünü söyler. Fakat
oğlu: “Anne! Sen kusurumuza bakma, çocukları kendimiz yetiştireceğiz. Sana yaz tatilleKardeş Kalemler Temmuz 2008
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rinde göndeririz. Bu devirde çocukları farklı
şekilde yetiştirmek gerekir. Okula göndermek
lazım, artık devir değişti” demiş. İlgiz doğduğu zaman, Nagima iki oğlunu yanına alarak
Talas’a, Sandık yaylasına dinlenmeye gider.
O zaman Nagima ile birlikte giden akrabasının karısına, (şu anda Köksay köyünde yaşamakta olan Şaynazar adlı akrabamızın babaannesi) Ayımkan sıkı sıkı tembihler: “Çocuklara iyi bak, Nagima yeni devre göre terbiye
ediyor, yemeklerini de saatinde verir. İlgiz’in
mamasını vaktinde pişirin.”
“Saatinde vermek da ne demek. Biz çocuğu
ağladığı zamanlar emziririz.”
“Sen, cahil kalmış kadınsın. Benim gelinim
eğitimli ve çağdaş kadındır, çocuklarını yeni
zamana göre yetiştiriyor” diyerek eltilerinin
yanında, geliniyle oğlunun kendisine çocuklarını vermemesinin sebebini açıklarcasına
özelikle böyle belirterek tembihler.
“Tamam yenge, merak etmeyin! Ben, Nagima
ile anlaşırım. Çocuklarınıza da iyi bakarım”
diye gülerek söz vermiş.
Ancak onlar, Sandık yaylasında sadece bir
hafta kalırlar. Nedense bir hafta sonra Törökul, Nagima’yı çocuklarıyla birlikte apar topar
geri getirtir. Cengiz, biraz büyüdüğü zaman
yazları babaannesinin evine gönderirlermiş.
Cengiz ağabeyimin dediğine göre, o seneler
onun hayatındaki en mutlu günlermiş. Şehirdeki giyimiyle köye gelen Cengiz’e, babaannesi özellikle köy için uygun olan kıyafetlerden sipariş edip diktirirmiş.
Bir gün Ayımkan babaanneye şöyle bir telgraf gelir: “Nagima ikiz doğurdu, biri kız, diğeri erkek.” O zaman Ayımkan: “Aman Allah’ım!
Törökul’un bu yaptığı da nedir? Böyle olay
hiç ilan edilir mi? Nazar değer” diyerek bir
yandan sevinir, bir yandan korkudan telgrafı
hemen köşede dizili duran yorganların altına
saklayıverir. Bu sevinçli haberi alan babaanne tabii ki evinde duramaz. Ekmeğini, kavutunu ve tereyağını hazırlayıp torunların görmek
için Frunze’ye gider.
Bu olayla ilgili annemin şöyle anlattığını hatırKardeş Kalemler Temmuz 2008

lıyorum: “Erkek çocuğumuz sağlıklı doğmuştu, kızımız ise ikinci olarak biraz zorlanarak
doğdu. Bundan dolayı mıdır ki, kızımız çok
zayıf bir kız oldu. Bu yüzden bütün ilgimizi
ona veriyorduk. Biz onlara Reva ve Lyutsiya
isimlerini verdik. Kaynanam Cengiz’le İlgiz’in
birini vermediniz diye darılıyordu. Biz, ona bu
çocuğumuzu vereceğimizi söylediğimiz zaman, çok sevinmişti. Ancak Reva isminin pek
hoşuna gitmediğini, ona Törökul’un çok yakın
arkadaşı olan Erkinbek Esenamanov’un ismini
vereceğini söyledi. “Eğer bilmek isterseniz,
bu da çağdaş bir isimdir” diyerek gerçekten
de çocuğun ismini değiştirdi. Biz, buna razı
olduk. Annemiz torununu alarak köye götürdü ve ona bütün sevgisini vererek büyütmeye
başladı. Çocuk babaannesinin gözüne çok
güzel göründüğü için, başka birileri geldiği
zaman nazar değmesin diye yüzünü duvara
doğru çevirerek yatırırmış.
Çocuk altı aylık olduğu zaman, Erkinbek Esenamanov iş seyahati için Talas’a gelir. Arkadaşının annesinin hal hatırını sormak için
Şeker köyüne uğrar. O çocuğu kucağına alarak: “Teyzeciğim, adaşım Erkinbek’i görmek
istedim. Hem şehirdeki anne babasına oğullarının ne kadar büyüdüğünü de anlatırım”
der. Çocukla biraz oynayıp sevdikten sonra
Erkinbek’i babaannesini kucağına verir ve:
“Çocuğun ateşi çıkmış. Buna ilaç vermeniz
lazım” diyerek gider. Sapasağlam olan çocuk
Esenamanov gittikten altı saat sonra hayata
veda etmiş.”
Babam kendi elleriyle kaleme aldığı biyografisinde Rus-Tüzem mektebinde okuduğunu,
buradan 1917 senesinde mezun olduğunu yazar. Bu okulun birinci aşamasıydı, daha sonra
okulun ikinci aşamasına da devam eder. Artık
Aytmat, oğlunun okula alışarak çevresindekilerle de iyi anlaştığını bildiği için, eskisi gibi
(okula gönderdiği ilk günlerdeki gibi) pek
de merak ederek üzülmüyordu. Bu sebepten
Şeker’e içi rahat döner. Ancak Şeker’e döndüğü zaman sık sık hastalanmaya başlar. Durumunun düzelmeyeceğini hisseden Aytmat,
Törökul’u çağırır. Bu tarih 1920 senesiydi.
Törökul’un orta öğretimini tamamlayıp, yüksekokula başladığı dönem idi. Aytmat: “Törökul
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sen erkek çocuklarımın büyüğüsün, 17 yaşına
geldin, artık delikanlı oldun. Ablan Ayımkül
ile kız kardeşin evlenerek kendi hayatlarını kuracaklar, sen onlar için bir dayanaksın.
Küçük kız kardeşin Gülayım 14 yaşına, erkek
kardeşin Rıskulbek ise henüz 10 yaşına girdi.
Bunları yetiştirmek lazım. Galiba benim içecek suyum tükendi. Ailemizi sana emanet ediyorum, sana güveniyorum oğlum!” der.
Aytmat, 1920 senesinde bu fani dünyadan
göç eder. Böylece Ayımkan genç yaşta (3839 yaşlarında) dul kalır.
ANNEM NAGİMA
Nagima Aytmatova (kızlık soyadı – Abduvaliyeva) 7 Kasım 1904 tarihinde Issıkköl’deki Karakol şehrinde, dünyaya gelmiştir. Onun babası
Hamza Abduvaliyev (soyadı, Arap harflerinden Abduvaliyev veya Gabduvaliyev şeklinde
okunabilir ) Issıkköl bölgesinde tanınmış, çok
saygıdeğer ve zengin bir insandır.
Hamza Abduvaliyev Tatar asıllıdır. O Kazan
şehrinin yakınlarındaki Myaçkara köyünde
doğup büyümüştür. Onun ataları çok çalış-

kan, hiçbir zorluktan korkmayan cesur insanlarmış. İşte onlar, bu Myaçkara köyünün temelini atmışlar. Hamza, o dönemin şartlarına
uygun olarak yeterli derecede eğitim almış ve
kendi devrinin eğitimli insanlarından biriydi.
Arap ve Kiril alfabesinde okuma-yazmayı çok
iyi biliyordu. Rus dilini de çok iyi derecede
öğrenmişti. Güçlü kuvvetli ve maharetli olan
Hamza, ticareti de kısa sürede kavrar. Bundan dolayı birçok amacına genç yaşında ulaşır. Anne babası onu genç yaşta evlendirir.
Biraz birikim yaptıktan sonra Hamza’ya Myaçkara köyü dar gelmeye başlar. O zamanlar
Kazan’da, genel olarak Povoljiye’nin her tarafında ticaret çok iyi geliştiği için iş yapmaya
müsait sahalar Rusların eline geçmişti..
Bir gün o kendi akrabalarını ve genç hanımını
bırakıp, İpek Yolu’ndan giden kervanla birlikte seyahate çıkar. Amacı yeni yerleri görmek,
yeni pazarları ve ortakları keşfetmek, ticarî ilişkilerini artırmak ve malvarlığını çoğaltmaktı.
Issıkköl’e geldikleri zaman, Hamza kervandan
ayrılarak oraya yerleşir. Issıkköl’ün doğasını
çok beğendiği için, uzun süre evine dönmez.

Dedesi Hamza (Sağ Başta)
Annesi Nagima (Hamzanın Sağ Önde)
Ailesiyle Birlikte... - 1912
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Sonra buraya tamamıyla yerleşerek
kendi işini kurmaya karar verir.
Elindeki sermayesine uygun bir
şekilde kendi işine başlar. Yerli
halk içinden birçok arkadaş edinir.
Hamza öncelikle halkın ihtiyaçlarını araştırır. Sonra hiç üşenmeden
ve korkmadan Rusya’dan at araba
ile kumaş taşır. Yolda atlarını at çiftliklerinde, kervan saraylarında dinlendirerek Kırgız topraklarına ulaşır. Daha sonraları o, mal getirmeleri için yerli tüccarları göndermeye
başlar. Eskiden Kırgız kadınları babasının veya kocasının Karakol’dan
getirdiği eşyalarla yetinirken, artık
kendilerinin beğendikleri kumaşları
ve çeşitli takıları satın almaları için
imkân doğmuştur.
Hamza yavaş yavaş ticaretini büyütmeye başlar. Ağabeyi Ahmet,
Ali’yi ve ablası Galiya’yı aileleriyle
birlikte Issıkköl’e getirir. Kardeşler
kısa süre içinde büyük mağazaların
sahibi olur, hatta yerli ürünleri tekrar işleyen fabrika açarlar. İlk olarak
bir mavna satın alırlar. Bu mavnayla
Rıbaçye’den (şimdiki Balıkçı şehri)
Karakol’a yük taşırlar. Hamza’nın
hobilerinden biri de bahçıvanlık
idi. O Kırgız topraklarına elmanın
çeşitli cinslerini getirir. Tohum ıslah
biliminin yöntemiyle onları birbirine
aşılar. Issıkköl’ün iklimine uygun yetişebilecek cinsleri elde eder. Onları kendi bahçesine diker.

Dedesi Hamza Abdulvaliyev - 1900

Böylece Hamza ve Ahmet Ali
Abduvaliev’ler bu bölgenin ekonomisini yükseltmede, yerli halkın
kültürüne, medeniyetine o dönemin
yeniliklerinin girmesinde büyük katkılarda bulunmuşlardır.

Roza Aytmatova (Tarıhtın Aktay Baraktarı kitabından)
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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TÜRKİYE

Aytmatov’da İnanç Meselesi
ORHAN SÖYLEMEZ
Aytmatov, Sovyetler
Birliği’nin dağılışını ve Birlik içindeki
cumhuriyetlerin
siyasî bağımsızlığını
hazırlayan ve Gorbachov tarafından
uygulanan
“yeniden yapılanma” ve
“açıklık” politikasından önceye tesadüf
eden romanı Beyaz
Gemi1 ile İslamiyet
öncesi Türk ve Kırgız dinlerine temas
etmişti. Türk-Kırgız
geleneğinde yaygın
bir inanış ve Kırgızların bir nevî türeyiş
destanı olan “boynuzlu maral ana”
efsanesi
romanın
hâkim unsurudur.2
Romanın ismiyle de
karakterize edilerek çizilen, inanmış; fakat
pasif bir hayat yaşayan Mümin dede adlı karakteri bu efsaneyi isimsiz küçük torununa aktararak efsanenin nesillerce devam etmesini
sağlamıştı. Romanda yazar tarafından tenkit
edilen ve pek çok araştırmacı tarafından “modern mankurt” olarak nitelendirilen Oroskul
ise Sovyet döneminin siyasetine uygun olarak
1 Cengiz Aytmatov. Beyaz gemi. çev. Refik Özdek. İstanbul: Ötüken
Neşriyat A.Ş., 1995. Sayfa numaraları bu baskıya aittir.
2 Orhan Söylemez. “Cengiz Aytmatov’un eserlerinde masal unsurları üzerine bir deneme,” Erciyes, sayı 186, Temmuz 1993, s. 6-10.

inançsız bir kişi olarak yetişmişti. Dolayısıyla Oroskul’un
kendi başarısından
başka tanrısı yoktur.3
Onun
inançsızlığı
Mümin dedenin küçük torunu tarafından da çocuk saflığı
ile
yorumlanmıştı.
Oroskul’un
çocuğunun olmamasının
tek nedeni vardı, o
da “boynuzlu maral
ana” masalına inanmamasıydı. Çocuk,
Oroskul amcasına
bir evlat vermesi
için boynuzlu maral
anaya şöyle yalvarıyordu:
Yine coşkun akan
çayın kıyısında idi
şimdi. Marallar yine aynı yerde, çayın karşı
kıyısında su içiyorlardı. Çocuk onlara bakıp
yalvarmaya başladı: “Boynuzlu Maral Ana, ne
olur, boynuzuna takarak bir beşik getir Bekey
halama. Yalvarırım bir beşik getir... Bir de çocuğu olsun...” Böyle yalvararak Boynuzlu Maral Ana’ya doğru koşuyordu.4
3 Irena Jeziorska. “Religious themes in the novels of Chingiz Aitmatov,” (Cengiz Aytmatov’un romanlarında dinî konular) Cultural
Change and Continuity in Central Asia. Shirin Akiner, ed. (England: Kegan Paul International Ltd., 1991) s. 45-70.
4 Beyaz Gemi, s. 108-109.
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Yazar bu romanı ile okuyucularını bütün pasifliğine rağmen belli belirsiz bir inancın sembolü olan ihtiyar Mümin dede ve onun tam
karşısında yer alan ve hiç bir inancı olmayan
damadı Oroskul ile tanıştırmıştı. Dişi Kurdun
Rüyaları romanında yazar, din konusuna
doğrudan girer. Bu roman yayınlandığında
Türkiye’de eser ve yazar üzerine tartışmalar
yapılır. Onun bir Hıristiyan misyoner olduğu
bile söylenir. Ama o Hıristiyan bir misyoner
değil, fakat onun ötesinde başka bir şey veya
başka bir Tanrının temsilcisi gibidir. İyi okunup anlaşılması gerektiği yazılır:
Bir yazar elbette bir şeylere inanır veya inanmaz. Hıristiyan da olur, Müslüman da, ateist
de.. Aytmatov’un Hıristiyan olması yazarlığını
küçültmez. O yine iyi bir yazardır. Ancak vermek istediği mesajı yanlış anlamamak için ne
deyip, ne demediğini bilmemiz elzemdir.5
Romanın kahramanı genç Abdias, tıpkı Hz. İsa
gibi ortalıkta dolaşır. Önce dogmatik öğretilerinin artık miadını doldurduğunu ve modern
insanın ihtiyaçlarına cevap vermediği tezini
işleyerek kiliseden kovulur. Gazetede yazmak
ve fikirlerini daha geniş kitlelere duyurmak ister. Bir yazı dizisi hazırlamak için bozkıra açılır. Kendisini trenden atıp uzun süre şuurunu
kaybetmesine sebep olan uyuşturucu kaçakçılarıyla, daha sonra onu ormanda bir ağaca asarak öldüren sayga avcılarıyla tanışır.
Onları doğru yola sokmaya çalışsa da nafile
uğraşır ve hayatını kaybeder. Son nefesinde
kendisi gibi onun da hayatını karartan, bütün
insanlığa karşı suç işleyen, tabiatın dengesine
bozan bu kötü insanların gadrine uğramış dişi
kurdu karşısında bulur. Ona ve onun Tanrısına dua eder. Peki bütün bu olanların sebebi
nedir? Bir araştırmacı akademisyen bu soruya
şu cevabı verir:
Abdias’a göre insanlar gerçek Tanrı’yı unuttuğu ve onun yerine manevî bir bağlayıcılığı olmayan dünyevî tanrılar icad ettiği için insanlık
bu kötülükleri yaşamaktadır... Onun varlığını
kabul ettiği Tanrı görecedir. Yüzyıllar içerisinde insanın idrak ve kavrayış düzeyine göre
sürekli olarak değişip gelişmektedir.6
5 Abdurrahim Karakoç, “Dişi Kurdun Rüyaları”, Yeni Düşünce, 25
Mayıs 1990
6 Fazlı Gökçek, “Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Din Teması ve
Dişi Kurdun Rüyaları”, Dergah Dergisi, Sayı 21, Kasım 1991, s. 1215
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Kurtlar ve Abdias, romanın aslî kahramanları
aynı akıbete uğrarlar. Çünkü kötülük devam
etmektedir. Kurtlar doğadaki tabii dengeleri
ve diğer hayvanları temsil ederken, Abdias
dünyada kendisi gibi iyi niyetli insanları temsil
eder. Hayvanlara hayvan gibi muamele edildiğini gösterirken aslında onlara da insanca
muamele edilmesi gerektiğini haykırır yazar.
Kader hem kurtların, hem saygaların, hem de
Abdias ve onun gibi düşünenlerin ağlarını
örmüştür ve kaderden kurtuluş yoktur. Aytmatov, ölümüne yakın çıkardığı son romanı
Dağlar Devrildiğinde. Ebedî Nişanlı’da bu
konuyu işler.7 Orada da dürüstlüğü, doğruluğu temsil eden gazeteci ile artık yaşlanmış
ve modern dünyanın acımasızlığı karşısında
nesilleri tükenmekte olan Kırgızistan’a has kar
parsının—Caabars—kaderini yine ölüm etrafında birleştirir. Kader ve kadercilik yazarın
aklından çıkarmadığı önemli kavramlardır.
Bir önceki roman Kassandra Damgası’nda
da inanç meselesi ele alınır, ancak daha sonra da değinileceği gibi dinler artık tek tek ve
herkes tarafından kendi algılayışlarına göre
yaşanılacaktır.
Aytmatov ve Kaltay Muhammedcanov’un ortak yazdıkları “Fuji-Yama”8 adlı tiyatro eserinde inançsız olarak yetiştirilmiş aydınlar
hesaba çekilmişti. İki perdelik oyunda Orta
Asya halklarının başına gelen siyasî ve sosyal
felâketlerin sebebi olarak aydınlar gösteriliyordu. Eserde okul ve askerlik arkadaşı olan
dört kişi, yanlarında eşleri ve okul öğretmenleri olduğu halde Fuji-Yama’nın zirvesinde
hafta sonu tatilini geçirmek ve piknik yapmak
için buluşurlar. Japonya’daki Budistlerce kutsal sayılan bir dağın isminden esinlenerek seçilen bu tepeye de dinî bir özellik yüklenir:
İsabek: (Güler) Biliyor musun, insanlar FujiYama’da ruhlarının bütün gizlerini açarlarmış.
Bu yüzden Fuji-Yama demişler o dağa.
Gülcan: Tanrı önünde günah çıkarmaya hemen hazırım. (s. 122)
7 İstanbul: DA Yayıncılık, 2007
8 Cengiz Aytmatov. Erken gelen turnalar... Rusçadan çeviren:
Mehmet Özgül. İstanbul: Cem yayınları, 1983. Sayfa numaraları bu
baskıya aittir. Eser Amerika’da sahnelendikten sonraki akisleri için
bkz. Svat Soucek. “National Color and Bilingualism in the work of
Chingiz Aitmatov,” Journal of Turkish Studies, vol. 5, 1981, pp. 7098; Türkçe tercümesi için bkz. Svat Soucek. “Cengiz Aytmatov’un
eserlerinde millî renk ve ikidillilik,” İngilizceden tercüme eden:
Orhan Söylemez. Türk lehçeleri ve edebiyatı dergisi, sayı 10, Aralık
1996, s. 7-41.
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Geçmişte yaptıkları hatalardan bahsedip bir
nevi vicdan muhasebesi yapan bu grup; tarih öğretmeni, bilim doktoru, gazeteci, kolhoz
başkanı ve tarım uzmanından oluşur. Bu toplantı adeta aile fertlerinin yeniden bir araya
gelmesi gibidir. Cephe yıllarında, grubun en
zeki ve girişken üyesi şâir Sabur, savaş aleyhinde yazmış olduğu ve sadece bu dört arkadaşının bildiği bir şiiri yüzünden sorgulanır ve
halk düşmanı ilan edilerek sürgüne gönderilir. Savaştan sonra suçsuz bulunarak serbest
bırakılır, hakları iade edilir. Fakat, bu genç
şâir hayata küser ve münzevî bir hayata başlar. Sabur’u ihbar eden bu dört arkadaştan
biridir. Bu da masumiyetin ve gizliliğin nerede nasıl kaybedildiğinin bir çeşit araştırılmasıdır. Her ne kadar Gülcan “... Tanrı önünde,
vicdanımıza karşı dürüst olalım, gerçekleri
söyleyelim” (s. 130) diyerek herkesi dürüst olmaya davet etse de hiç birisi suçlu olduğunu
itiraf edemez. Dolayısıyla, doğruyu söylememekle, dürüst davranmamakla dördü birden
suçlu veya zanlı durumunda kalır. Aytmatov,
böylece suskun kalan veya gerçekleri saklayan bütün aydınları tenkit etmişti.
Bunun yanında Fuji-Yama’da dikkati çeken
en önemli teferruat, Sovyet sisteminin okullarda dinsizliği uygulayış şekli ve gençleri Tanrı
kavramına karşı ve inançsız olarak yetiştirmesidir. Bu tiyatro eserinin Kassandra Damgası
ile ilgili kısmını Gülcan’ın itirafları oluşturur.
Gazeteci-yazar İsabek’in karısı aktrist Gülcan,
1944’te, yani savaş sırasında bir dikiş atölyesinde çalışan küçük bir kızdır. Vicdanında
onulmaz bir yara açan hamileliğinin başında
“çocuğunu aldırma” olayını “...İşte o uğursuz
gün... yavrumu çaldım kendimden.” (s. 132)
diye anlatır. Bu eserle Aytmatov, bugün toplumlarda yaşanan sosyal ve ahlakî çöküntünün
sebeplerini de açıklamaya çalışmıştı denilebilir. Kassandra Damgası’nda toplumda kötülüğün baskın çıkma sebepleri irdelenmekte ve
insanlar sonuçlar üzerinde düşünmeye çağrılmaktadır.
“Fuji-Yama” ve inanç kırıntılarının serpiştirildiği Beyaz Gemi’yi takip eden Gün Olur Asra
Bedel’de İslamiyet ön plana çıkarken, o sıralar altmış yılını dolduran Sovyet sisteminin yok
etmeye çalıştığı dinin insanlar arasında hâlâ

yaşadığı vurgulanmıştı. Romanda yakın dostu
Kazangap’ın İslamî geleneklere uygun olarak
gömülmesi için mücadele eden Yedigey’in,
yıllardır unutturulmaya çalışılan duaları hatırlama gayreti canlı olarak tasvir edilmişti. Yine
“modern mankurt” olarak değerlendirilen demiryolundaki istasyon şefinin Yedigey’e Sovyet sistemi altmış yılını doldururken ve herkes
uzaya giderken din ile dua ile meşgul olmasının ne kadar boş olduğunu anlatması da
romanda ilginç bir nokta olarak okuyucuların
dikkatinden kaçmamıştı.9 Her şeye rağmen
Yedigey, Kırgızlarca kutsal sayılan Ana-beyit
mezarlığına arkadaşının cenazesini götürmüş
ve aldığı abdest, kıldığı namaz ve yaptığı dua
ile İslamiyet’e uygun bir şekilde defin merasimini yerine getirmişti.
İslamiyet’in ön plana çıktığı bu romandan sonra yayınlanan Dişi Kurdun Rüyaları’nda Aytmatov, bu defa Hıristiyanlığı ve onun peygamberi
Hz. İsa’yı temsil eden Abdias’ı merkezî karakter olarak seçmişti. Sovyetler Birliği’nin çöküşünü dinsizliğe bağlayan ve toplumun içinde
bulunduğu uyuşturucu, rüşvet gibi sosyal felaketler ve tabiat katliamı gibi çevre kirliliğinden kurtuluşunun tek yolu olarak “dini, yani
Hıristiyanlığı” gösteren Aytmatov, Türkiye’de
bazı araştırıcılar tarafından inanmış bir Hıristiyan misyoner olarak değerlendirilmişti.10 Bir
başka araştırmacı ise romanın diğer şahsiyeti,
kurt yavrusu hırsızı Bazarbay’ın anne-baba
kurtlardan kaçarken yaptığı duayı pagan tanrılara yapılan dua olarak değerlendirmişti.
Araştırmacı, Bazarbay’ın bu duasının inanmışlığından kaynaklanmadığını, sadece kriz
ve korku anlarında kendisini rahatlatmak için
yapıldığı şeklinde yorumlamıştı.11 Fakat romanda göründüğü kadarıyla Abdias, Tanrı
arayan bir kişiden de öte mesajlarıyla kendisini çarmıha götüren Hz. İsa’nın bugüne uyarlanmış modelidir. Çünkü Abdias da uyuşturucu kaçakçılarına yani yoldan çıkmış insanlara
vermeye çalıştığı mesajları yüzünden ağaca
gerilerek öldürülmüştü.
Beyaz Gemi’de dedesi tarafından İslamiyet
9 Cengiz Aytmatov. Gün Uzar Yüzyıl Olur. İstanbul: Cem Yayınevi,
1985, s. 24; Fazıl Gökçek. “Cengiz Aytmatov’un romanlarında din
teması ve Dişi Kurdun Rüyaları,” Dergâh, sayı 21, Kasım 1991, s.
7-9.
10 Hayati Bice. “Biz Cengiz’i çok sevmiştik! Severiz de... ,” Türk
yurtları, sayı 3, Yaz 1990, s. 44-48.
11 İrena Jeziorska, s. 59-60.
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öncesi bir külte, bir efsaneye, bir inanışa
bağlandırılan küçük çocuğun kendi dünyasında gördüğü kötülüklerle mücadele edemeyerek ölümü seçmesi verilmişti. Görünüşte
“kötü”nün galip geldiği romanın geri planında ise “iyi” ölümsüzleştirilmişti. Tarihî köklerin sorgulanmaya başladığı Gün Olur Asra
Bedel’de gelenek hâline gelmiş bir İslamiyet
ve temelde dinin unutturulmaya çalışılması
vurgulanmıştı. Dişi Kurdun Rüyaları’nda ise
toplumu kurtaracak yeni bir din arayışı veya
uzun süre yasaklanmış dinin yeniden yorumlanması arayışı verilmişti.12
Kassandra Damgası Aytmatov’un daha önce
yayınlanan Beyaz Gemi, Gün Olur Asra Bedel ve Dişi Kurdun Rüyaları romanlarının devamı olarak ortaya çıkıyor. Temelde insanlığın
huzuru ve mutluluğu için gönderilen dinlerin
yanında bu defa insanları dünyanın yok oluşuna götürecek hataları ve davranışları için
kendilerini uyaran mesaj “uzaylı rahip” genetik bilimciden geliyor. Tabii mesajın doğrudan
uzaydan yani gökten gelmesi onun kutsallığını düşündürüyor ve okuyucuda Tanrı’nın mesajıymış hissini uyandırıyor.
Gelecek bilimci Robert Bork’un tahminlerine
göre “çağdaş insanlık çok yeni problemlerle
karşı karşıya gelecekti. Bu problemler eskiden
hiç bilinmeyen, fakat tüm insanları etkileyecek derecede olacaktı, yani ansızın güneşin
soğuması veya tam tersi daha da ısınmasının
her yerde ve herkesi etkileyeceği gibi.” (s. 15)
olacaktır.
Ordok’un başkanlık seçimi için başlattığı
kampanyadaki danışmanı Entoni, Robert Bork
ile yaptığı uzun telefon konuşmasında uzay
rahibinin teorisini “düşünmek için sıra dışı
bir bilmece” (s. 86) olarak değerlendirir. Bu
iki şahıs arasında geçen konuşmada Bork’un
üzerinde durduğu nokta yine dünyanın içinde bulunduğu trajik durumdur:
Filofey’in buluşu, tarih boyunca, nesilden
nesile insanların birbirlerine ve yaşadıkları
dünyaya işkence ettiğini ve bundan dolayı da
12 Bu romanı daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirebilmek
için bkz. Orhan Söylemez. “Cengiz Aytmatov’un son eseri: Dişi
Kurdun Rüyaları ve Sovyetler Birliği’nin çöküşünü hazırlayan sebepler,” Türk lehçeleri ve edebiyatı, sayı 1, Haziran 1995, s. 84-93.
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kendi yollarında, kendi tarihî tekamüllerinde
erişebilecekleri birçok şeyi dönüşü olmadan
kaybettiğini ortaya çıkarıyor ve acımasızca
teşhir ediyor. Şunu kabataslak olarak tasavvur
edin. Sizce insanların hayatlarını, kaderlerini
kıran, paramparça eden, halkları birbirlerinden nefret ettiren, insanoğlunu açgözlü bir
yaratığa dönüştüren tüm bu bitmez tükenmez savaşlar, devrimler, isyanlar, cinayetler,
iktidarların acımasızlığı, ideoloji ve talimlerin
despotizmi değil mi? Sizce, Filofey’in fikrinden çıkış edersek, her gün sayıları daha da
çoğalan Kassandra embriyonlarının sessiz
protestolarına sebep tüm bunlar değil mi?
Onların hayattan imtina etmesi kıyamet gününü hissettiklerinden dolayı değil mi? Demek
ki hayatın akışı içinde çok az kişinin inandığı
kıyamet efsanesi bir bir gerçek oluyor. (s. 86)
Entoni de Bork ile aynı fikirdedir. Bu arada
yazar, basının ve üniversite görevlilerinin
Papa’yı bu işe karıştırmamak, onu zor durumda bırakmamak için gizli bir gayret içinde
olduklarını da okuyucuya açıklıyor. Bunu şu
şekilde yorumlamak mümkündür: Birincisi,
hem gazete hem de üniversite görevlilerinin Papa’yı korumak istemesi, ikincisi ise bu
iki topluluğun Papa’yı ve dolayısıyla kiliseleri hiçe sayarak meseleyi kendileri halletmek
istemeleridir. Her iki durum da, yazara göre,
tasvip edilemez bir davranıştır.
Yazar, Robert Bork’u iç düşünceleriyle başbaşa bırakarak kendi din görüşünü de açıklar.
Aslında Kassandra embriyonu sadece kiliseyi
değil, diğer dinleri de ilgilendirmektedir. Çünkü konu Tanrı’ya inanan insanlarla yakından
alakalıdır. Ona göre bütün insanlar için Tanrı
tektir, fakat herkesin Tanrısı kendisinindir:
Çünkü insan ruhunun Tanrı’yla erişilmez vahdetine yönelik ebedî heyecanları ve azapları kendi bünyelerinde birleştiren dinler, aynı
zamanda yalnız kendileri için vardırlar; yani
Tanrı Tanrı’dır ve hatta Tanrı herkes için tektir; fakat kendimin olan kendimindir, yabancı
olan ise yabancıdır; kendiminki ile yabancı
aynı şey olamaz. Çeşitli dini öğretilerin gerçeğin sadece kendi tekellerinde olduğu yönündeki taraflı, kibirli ve bencil tutumları buradan
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kaynaklanıyor ve tüm bunlar da dünya ruhban teşkilatlarının karşı karşıya gelmesine, sonuç olarak ise inanan kitlelerin birbirlerinden
nefret etmesine, yabancılaşmasına sebep oluyor. Robert Bork’un fikrince, işte bu sebepten
dolayıdır ki her bir dinin içerisinde Filofey’in
buluşunu kendi çıkarları için kullanacak güçler bulunacak ve bunlar ya uzay rahibini aforoz ederek politik akapital toplayacak, ya da
Kassandra Damgası hakkındaki buluşu kendi doktrinlerine uydurarak kültlerin sınırlarını
genişletecek ve inananlar üzerindeki tesirlerini kuvvetlendirecekler. (s. 91-92)
Aytmatov, ortaya attığı bu tehlikeli durumun
çözümünü teklif etmeyi de ihmâl etmez. Ona
göre çare insanların birbirlerinin inançlarına
saygılı olması ve herkesin diğerlerinin inançlarına veya dinlerine de inanmasıdır. Yeni din
arayışında veya mevcut dinlerin bir araya gelerek ortak bir din olarak ortaya çıkmasında
samimîdir. Tarihte bunu başarmış, değişik
dinlere mensup insanları bir arada yaşamaya
alıştırmış olan Babür’ün torunu Ekber zamanındaki Babür imparatorluğuna hayrandır. Bu
konudaki fikrini, Kıyamet13 romanı için kendisini mektupla tebrik eden Özbek yazar Pirim
Kadir’e Yıldızlı geceler (Babür)14 adlı romanı
ve Ekber devri hakkında yazmakta olduğu bir
başka kitabı için yazdığı mektubunda belirtir:
Senin büyük Ekber hakkındaki mülahazaların,
Ekber’in türlü dinleri birleştirişini anlatmak
zamanevî bir mevzuudur. Buna, yani manevî
birliğe insanların hepsi müracaat eder, çünkü bugünkü şartlarda insanlığın selametine
imkan veren tek yol işte budur. Bu konuda,
elbette, roman yaz ve eserin için mücadele et.
Şahsen ben niyetini makul buluyorum.15
Babür’ün torunu Ekber büyük gayeler ileri
sürmüş önemli bir şahsiyettir. Dinler arasında manevî bir köprü kurmaya çalışmış, bütün
dinlerin eşit ve müstakil olarak ilerlemesini
arzulamıştır.16 Fakat yazar, “insanların çok
dinliliğini savunan birisi”nin yaşama şansı13 Bu roman Türkiye Türkçesine Refik Özdek tarafından Fransızcadan Dişi Kurdun Rüyaları olarak tercüme edildi.
14 Pirim Kadir. Yıldızlı geceler (Babür). çev. D. Ahsen Batur. İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş., 1994.
15 Pirim Kadir. “Yaşaşnıñ mânâsı (Hayatın mânâsı)”, (Sohbet) Şark
yulduzı, sayı 12, 1990, s. 157-163.
16 Daha geniş bilgi için bkz. “Ekber” maddesi. İslam Ansiklopedisi,
İstanbul: M. E. Basımevi, 1964. c. 4, s. 210-217.

nın Salman Rüşdi’nin şansından daha az olduğunu da vurgulamaktadır. Zira böyle bir
görüş belki de bütün dinleri ve inananlarını
rencide edecektir. “... Öfkelenmiş dinler tarafından her yerde aforoz edilen ve her yerden kovulan bu dalaletçi ise hiçbir yerde ve
hiç bir zaman zavallı başını sokacak bir delik
bulamayacak.” (s. 94) Böyle bir şeyi yapan
kişinin uzaya, Filofey’in yanına gitmekten başka çaresi yoktur. Aytmatov’un bütün dinleri
birleştirmek fikri, Abbas Efendi (1846-1921)
tarafından toplanan ve ahlakî-sosyal esasları
arasında; “insanlık âleminin birliği,” “bütün
dinlerin birliği” ve “her türlü dinî, ırkî, millî,
vatanî, siyasî ve benzeri taassupların insanlar
arasında anlaşmazlıklara, düşmanlıklara ve
hatta savaşlara sebep olduğu için terk edilmesi” gibi maddeler bulunan “Bahaîlik” anlayışına da yakındır.17 Ayrıca bütün dünya kiliselerini birleştiren Evangelist akımını da akıldan
çıkarmamak gerekir. Özellikle din konusunda
“gökyüzündeki bütün değişik renkleri” çizen
Cengiz Aytmatov’un bu romanında kullandığı bakış açısı Hıristiyanlığa yakındır, fakat tamamen aynısı demek de doğru değildir; zira
romanın kahramanlarından Abdias’ın kilise
öğretilerine karşı yeni görüşler ortaya attığını
akılda tutmak gerekir.
Romanlarında gerçekleri aksettiren yazarın Dişi Kurdun Rüyaları ile Kassandra
Damgası’nda Hıristiyanlığı ön plana çıkması doğaldır. Diğer taraftan Robert Bork’un
insanlar tarafından öldürülmesi, hem Hz.
İsa’nın öldürülmesini hatırlatmakta, hem ilim
adamlarının güçsüzlüğünü göstermekte hem
de dünyadaki insanların kötülüklerini ortaya
koymaktadır. Bunda da güçlü kitle iletişim
araçları ile siyasetçilerin “Tanrı’nın mesajlarına engel” olmasının etkisi büyüktür. Daha önceki romanı Gün Olur Asra Bedel’de dünyayı
yöneten iki süper gücün yöneticileri bir başka gezegenden gelen sinyalleri engellemişti.
Bakalım bundan sonra olaylar nasıl gelişecek.
Kendisiyle yapılan bir röportajı bitirirken söylediği gibi “yaşayıp göreceğiz.”

17 Bkz. “Bahaîlik,” İslam Ansiklopedisi, cilt 4, İstanbul: Türkiye
Diyanet Vakfı, 1991, s. 464-468.
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KIRGIZİSTAN

Aytmatov’un Kırgız Yazarları ile
Son Sohbetinden
AYDARBEK SARMANBETOV
AKTARAN: MİRLANBEK NURMATOV
Daha yakın zamanda vatanına ziyarete gelen
dünya çapındaki yazarımız Cengiz Aytmatov
21 Ağustos 2007 günü Yazarlar Evine gelip,
Kırgız şair ve yazarlarla bir araya geldi. Toplantıyı Kırgizistan Yazarlar Birliği başkanı, halk
şairi Omor Sultanov açarak, ünlü yazarımıza
toprağımıza “Hoş geldiniz” diye saygılarını
sundu. Günümüzdeki yazarlarımızın, edebiyatımızın durumu, Yazarlar birliğinin en son
yaptığı faaliyetlerini, önlerindeki hedefler
hakkında görüşlerini paylaşarak, sözü söz ustasına verdi.
- Böyle iyi niyetlerle toplandığımız için, kıvanç
içindeyim, diye başladı Cengiz.
Aytmatov. Ben şimdi Kırgız yazarlarının yaşça
en büyüklerindenim. Benden büyük olan yani
ağabeylerim olan Süyünbay Eraliev, Sooranbay Cusuev’ler var. Onlarla beraber hayata
devam etmek bana nasip olmuş. Şükürler olsun. Ömrümüz daha ne kadar sürecek? Onu
tek yaratan bilir. Fakat olabildiğince daha çok
gayret etmeliyiz. Sizlerle bugün yüz yüze görüşmek benim için çok büyük anlam ifade etmekte. Değişik insanlarla farklı yerlerde, çeşitli
amaçlarla bir araya geldim. Avrupa, Moskova

gibi yerlerde oldum. Fakat sizinle bir araya
gelmek büyük bir ayrıcalıktır. Çünkü burası
hepimizin büyüdüğü yuvadır. Öncekilerin bıraktığı Kırgız Edebiyatını biz devam ettirmeliyiz. Çağımızın gereksinimlerine göre kaderin
ve hayatın anlamını dilimizin döndüğü kadar
bir birimize anlatmalıyız. Bütün eserler bu konuya dayanmalı. Aslında bu bitmeyen bir çiledir. Biz sanıyorduk ki, insanoğlu asırlardan
beri gelen tecrübesi ile kendini keşif ederek,
gelecekteki hayatını uzayda arıyor. Buna
rağmen bazı meseleler hala çözülemiyor.
Biz kimiz? Niçin yaratıldık? Niye yer üstünde
geziyoruz? Bunlar sonu olmayan sorulardır.
Alemin sonsuzluğunun bir türü insanın maneviyatıdır. Ben elimden geldiği kadar bunu
anlatmaya çalıştım. Hallettim, hepsini yazdım,
çizdim diyemem. Ama son eserimde bunu
fark etmişsinizdir. “Dağlar Devrildiğinde” adı
altında bir romanım çıktı. Rusçası “Kogda Padayut Gorı”. Sankpetersburg’da çıkmıştı. 170
bin nüsha ile, eğer talep olursa yine basacaklarmış. Bişkek’in “Raritet” adındaki kitapçılarında var imiş. Önceleri 2-3 milyon nüsha az
gelirdi. Şimdi talep de ilgi de değişti. Romanlarımın çoğunluktaki okurları Avrupa’dadır.
Almanya, İsviçre, Avusturya, Paris gibi yerKardeş Kalemler Temmuz 2008
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lerde büyük rağbet görmektedir. Oralarda
kitapları tanıtmak yazarlara düşmez. Basın
evleri tanıtım toplantıları düzenlerler. Çünkü
kitap ne kadar satılırsa onlar o kadar kar ederler. Yaz boyu Köln’den Leipzig’e kadar yedi
şehri, İsviçre’de altı şehri gezdim. Edebiyata
ilgi duyanlar az sayılmaz.
En sonuncu romanım gerçek Kırgız milli kültürü ile ilgilidir. Bu eserde şu anki zamanı,
çağdaş hayatımızı canlandırmaya çalıştım.
Önce “Kassandra Damgası” çıktığında beni
“kozmopolit” diye nitelendirerek, bazı şahıslar eleştirmişlerdi. “Burası nere? Kırgızistan
değil, ya Avrupa, Asya ya Amerika değil!
Kendisinin dağ arasında yaşayan halkı, yeri
nerede? Burada neler oluyor? siyaset, hayatı
ne durumda? Ülkesinin geleceği ne olacak?
Bu konuları yazmak varken, dünya çapındaki
meselelere değinmektedir!” diye tenkit ettiler.
Ben o kitabı bu dünyaya ait olsun diye yazmıştım. Bu yüzden “kozmopolit” olarak adlandırıldım. Hiç darılmam, olsun, “kozmopolit”
olayım. Bu kitabı onlara cevap şeklinde hakiki
Kırgız halkımızın geleneğin ön plana çıkararak, günümüz insanının etrafında yazmaya
çalıştım. Herkes soruyor, sırada ne var, nasıl
yazacaksın? – diye. Bense duyuru yapmayı
hiç gerek görmüyorum. Eskiden, gençliğimde söylerdim, bazıları da gerçekleşmezdi. Ne
zaman eseri ortaya koyduğumda, buyurun
inceleyin diyeceğim. Sağ salim, huzur içinde
olursak daha bir şeyler yazmaya niyetim var.
Bununla ben hep kendimi düşündüğüm yok.
Milli edebiyatımız ne durumda olduğunu, neler olup bittiğini anlamak için bir kitap, dergi
veya gazete var mı? diye baktığımda hepsinin
dağınık olduğunu gördüm. Bu yüzden eski
“Ala-Too” dergisin doğması gerektiğini anladım. Edebiyattaki güncel gelişmelerin halka
iletilmesi gerek. “Kırgız Edebiyatı” gazetesini
başlatarak büyük bir ilke imza atmış durumdasınız. Artık bunun kalitesini yükseltmeye
çaba sarf etmeniz gerekmektedir. Dünya ve
Rusya edebiyatındaki gelişmeler ve yeniliklerin Kırgız edebiyatı ile kıyaslanarak, hangi
yolda ilerlediğimizi anlamak oldukça önemlidir. Geriye kalan ne varsa şahsın ustalığına
ve becerisine kalmıştır. Bunu yaz, şunu yazma
diye kimsenin müdahale etme hakkı yoktur.
En önemli olan ön görülü olmak gerek. HanKardeş Kalemler Temmuz 2008

gi yazı türü olursa olsun, yazar hep insanlığın
şimdiki ruh âlemi ne durumda olduğunu ortaya koymalıdır.
Örneğin biz genç iken, edebiyat alanında çalışanları herkes büyük bir saygı ile karşılarlardı. Şimdi ise nelerin olup bittiğini kestiremedik. Tabi ki her çağın kendine göre zorlukları
olur. Bize düşen ise gazete, dergi ve iletişim
araçları sayesinde halkla ilişkiye geçmektir.
Toplumu destekleyen ve yönlendiren fikirleri
ortaya atmalıyız. Bu yüzden “Kırgız Edebiyatı”
dergisini çok gerekli bularak, sizlere saygılarımı iletiyorum.
Omor Sultanov: Evet. Bu konuda haklısınız,
Birliğimizin asıl amacı ve gayesi belli olmalıymış. Hani derler ya “Hedefi olmayan gemiye
hiç bir esinti yardım edemez ”. Yazarlarımızla
birlikte şartlar el verdiği kadar para biriktirerek gazetemizi yayınlamaya başladık. Birliğimizin personeli nerdeyse yok diye biliriz.
Olanlar da ücretsiz çalışmaktalar. Vatandaşlarımız yayınımızdan dolayı büyük bir sevinç
içindeler. Çok sayıda mektuplar aldık. Halkımızın çoğunluğuna ulaşılmamasına rağmen,
kısa sürede toplumun gönlünü kazandık. Şu
bir hakikat ki, hepimiz gerçek edebiyata susamışız. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın özel yasa
ile bina ve gerekli eşyaları temin etmesi bizim
için büyük bir gurur oldu.
Gazetemizin daha ilk sayısında “Dünya edebiyatı Kırgız edebiyatına neler verdi?”, “Kırgız
edebiyatı dünya edebiyatına neler verdi?”
“Tamamen edebiyat size ne verdi?” adı altında
geçen üç soru ile halkımızın nabzını yoklamıştık. Aynı soruları daha yakında gerçekleşmiş
olan Kazakistan Yazarlar Birliği toplantısında
sorduğumda, “Gerçekten çok zor soru imiş”
dediler. Neden böyle bir ihtiyaç duymuş olabiliriz? Demek istediğimiz şu ki, bir ülkeden
ancak bir - iki edebiyatçı memleketini hakkıyla temsil edermiş. Örneğin Rusya’da sadece
Markes Kolumbiya’yı temsil edebildi. Açık
söylemek gerekirse “Manas’tan” sonra Kırgız
halkın, devletin dünyaya tanıtan sizin eserleriniz oldu. Aynı şeyi gazetemizdeki soruların
cevaplarında da gördük.
Bizde romanlar da yayınlanmaktadır. Yazarlarımızdan Ögöbaev “Pirpende. Cengizhan”

47

ismindeki kapsamlı romanını okurlarıyla buluşturdu. Kendisi bu eseri Moğol Cumhurbaşkanına ulaştırmamı isteyince, ben de bu
ricasını yerine getirdim.
Cengiz Aytmatov: Şu anda Cengizhan konusu moda haline geldi. Kazaklar ve Moğollar bunun üzerine epey yoğunlaştılar. Bu da
Cengizhan’ın 800. yıl dönümünden olsa gerek. Elbette, bu devir bizi de ilgilendirir.

Malum olan “Arhat” romanının giriş sözünü
kendiniz bizzat yazmıştınız. İşte o eserin söz
sahibi sayın Kazat Akmatov ise şu an aramızda bulunan Svetlana Suslova’nın şiir seçmeleri üzerinde yoğun bir çalışmaya koyulmuş durumdadır. Bir de Moskova’da Omor
Hayyam’ın tercümesi basılmak üzere.
Karşınızdaki Turusbek Madılbaev yeni yazdığı
“Kükünüs” romanı için “Rus ödülünü” aldı.

Omor Sultanov: Bunun yanı sıra Aleksandır
Makedonskiy hakkındaki Köçkön Saktanov romanı yayınlandı. Yazarımız daha önce Stalin’i
ele almıştı.

Cengiz Aytmatov: Evet, iyi bilirim. O ödül
Rusya’nın toprakları dışındaki yerlerde Rus
dilinde yazılan eserlere verilir. Amaçları Rus
dilinin kullanım sahasın genişletmek.

Kayın biraderiniz Seyit Cetimişov köy hayatını
çok usta bir şekilde işleyen yazarlarımızdandır. Şu ana dek üç tane romanı yuvasından
uçurdu. Adeta bir kırlangıç gibi hızlı uçuyor.

Omor Sultanov: Çok sayıda hikaye, şiir yazıldı. Aramızdaki Mayramkan Abılkasımova,
Sagın Akmatbekova, Meñdi Mamazairova’lar
iyi yazıları çıkardılar. Tabi ki bunların hepsi-
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ni herkes kendi maddi sınırlarının yettiği kadar ortaya koydu. Tenkitçilerin “Ak sakallıları”
olarak bilinen Keñeşbek Asanaliev, Salican
Cigitov’lar öbür aleme gittiler. Onların yerini
dolduran Kadırkul Dautov da aramıza teşrif
ettiler. Dramaturgiya’mız nedendir sessiz kaldı. Yine de gençlerimizin bu alandaki çabaları bizi epeyce mutlu etti. Gazetemizde onlara
geniş yer vererek, elimizden geldiği kadar
destek çıkmaya çalışıyoruz. Sizin kitabınızı çevirisini yaparak yayınlayan tercümanımız Mırzayan Tölömüşev de burdalar. İşte bu şekilde
Kırgız edebiyatı durmaksızın yoluna devam
ediyor. Şükürler olsun elimiz boş değil.
Cengiz Aytmatov: Çok iyi. Ben burada sizinle bir arada bulunmaktan dolayı büyük gurur
duyuyorum. Yıllardır böyle kendi aramızda
toplanarak, bir “yurtlaş” olamadık. Şimdi bir
araya gelip, baş kaldırma zamanı. Yazar kendi toplumunda, kendi halkında kıymetli insan
olmalı. Bir kitabı muhteşem, biri sıradan olabilir, fakat yazarlık kutsal bir kavramdır. Önceleri bu hep böyle idi. Günümüzdeki serbest
piyasa ekonomisi zamanındaki edebiyatın her
çeşidini gözden geçirerek, gelişme ve gerileme sürecini takip etmemiz gerek. Eskiden Yazarların Zirve Toplantıları olurdu. Ya şimdi…
Omor Sultanov: Onların az olması bence
daha iyi. Yazı yazmak için el verişli olan maddi şartları geliştirerek, yazıların kalitesin arttırmak en mantıklısı…
Cengiz Aytmatov: Doğru, sağlam bir şekilde her bir yeni çıkan esere hak eden değeri
biçerek, eksikliklerini tamamlamak bence de
en iyisidir. Daha emin adımlarla ilerlemek için
önce yayın evinizi açsanız iyi olurdu…
Arkasından oturum başkanının tanıtımıyla şair
ve yazarlar yaş sıralamasına göre konuşma
yaptılar. Cengiz Aytmatov’dan iki yaş küçük
olan yazar, şair, çevirmen Mihail Rudov toplantıyı duygu düşüncelerini almak konuşma
hakkı verildi. O Cengiz Aytmatov’un son 10
sene içerisinde “kalem sahiplerinin” güncel
kültürel hayata yönelmeleri hakkındaki fikirlerini destekledi. Ayrıca geçmişi hatırlamaktansa ileriye yönelik çalışmaların arttırılmasının
altını çizdi.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

Mihail Rudov: Bu konuda “Ebedî Nişanlı”
(“Tübölük Koluktu”, “Veçnaya Nevesta”) yazarın romanları arasında en iyilerinin biridir.
“Yüz Yüze”, “Erken Gelen Turnalar”, “Beyaz
Gemi” eserlerinde ön plana çıkarılan manevi
değerler, hayatın yüceliği kırmızı damar çizgisi gibi bu son eserde de gösterilmiştir. Ben,
duygularımı ancak bu şekilde anlata bilirdim.
Bir de Ekim devrimi öncesi ait Terentiev’in
evinin aydınların önde gelenlerine, yazarlara
verilmesi çok güzel oldu. Ayrıca bu bina Yazarlar Birliğinin geçmişte de merkezi olmuştu.
Para peşinden koşan birilerinin gelip de bu
binanın yerine iş yeri kurmak için elimizden
alırlar diye korkuyorum. Bunun tedbirini almak gerek. Çünkü günümüzdeki gelişmeler
bunu açıkça gösteriyor. Ben bu istenmeyen
olayları ancak bir araya gelerek üstesinden
geleceğimize inanıyorum. Edebiyat hayata manevi güç katarak, gidişatı olumlu yöne
değiştirebilir. Bu alanda yoğunlukla çalışmalıyız. Maalesef internet topluma, özellikle
gençlerimize olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Kitabın sihirli manevi gücüyle hiçbir şey kıyaslanamaz. Edebiyat devletimizin ortak milli
zenginliğimiz olarak bilinen ebedî abidesidir.
Bu yüksek ideallerin yürütülmesi için “Yazarlar
Kütüphanesini” oluşturmayı tavsiye ediyorum.
İnsanlarımız ve yazarlarımız bunu dört gözle
beklemekteler. Bir sürü imzalı hediye kitaplar
kıymetini bilmeyenler tarafından çöpe atıldıklarını görünce ister istemez üzülüyorum. Tıpkı
yetim çocuklar gibi. Pahası bilinmeyen o kitaplar fabrikada tuvalet kağıdı yapılmaktadır.
Bu meseleyi hep birlikte çözmemiz lazım.
Ben de ünlü Rus kalem sahiplerinin verdiği
kitaplar var. Aleksandır Kitoviç’in 1931-yılı,
Fiksin’in 1932-yılı, Jouns’un 1933-yılı basılan
kitaplarının yanı sıra çok sayıda merhumların
hediye eserlerini nereye teslim ederim. Bence bunların saklamak için “Yazarların Özel
Kütüphanesine” ihtiyaç var. Böylelikle bütün
yüce çaplı kitapları toplarsak, Kırgızistan’ın
medeniyet ocağı ortaya çıkmış olurdu. Her
türlü yaştaki yazar ve okurların kolaylıkla ulaşabileceği sonsuzluk anıtı olurdu. Elden ele
geçerek dünyayı dolaşırdı. O kütüphanede
yazarlar için satış köşesi de oluşturula bilirdi.
Yeni Birliği ben bu uğurda canı gönülden
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çaba sarf ederek kütüphanemizin zenginleşerek, çiçek açmasına vesile olmasını isterdim.
Cengiz Aytmatov: En önemli yapılması gereken mesele.
Sıradaki konuşmayı tenkitçi, edebiyatçı Kadırkul Dautov yaptı. O Cengiz Aytmatov’un Kırgız Edebiyatın dünyaya tanıtmasındaki uçsuz
bucaksız katkısına değindi. Ona göre yazarın
Rus dilinde iyi yazabilmesi büyük bir etken
olarak dünya çapına çıkmasına temel neden
olmuştu. Eğer sadece Kırgız dilinde yazsaydı
bu kadar başarılı olması şüpheli olacaktı. Kadırkul Dautov son olarak Kırgız Edebiyatının
çağdaş durumunu değerlendirerek sözünü
noktaladı.
Bir sonraki konuşmayı oturum başkanı şair ve
yazarlara tanıtımını yaparak, “Rus ödülünün”
sahibi Turustbek Madılbaya verdi. O “Kükünüs” romanının yazılışı, internet aracılığıyla
çabasının arkasında ödüle layık görüldüğü
hakkında anlatarak, kendisinin 30’a yakın dil
bildiğini, hali hazırda tercümenin eksiklerini
giderme, tercümeleri İngilizce, Rusça, İspanyolca, Fransızca vs. yabancı dillere tercümelerin kalitesinin arttırılması amacında Birliğe
Tercüme Merkezi açmayı ve kendisinin yöntemini tavsiye etti.
Görüşmede K. Aşımbaev, K. Saktanov, S. Cetimişev vs.söz ustaları da kendilerinin düşünmeye sevk eden fikirlerini ortaya sürdüler.
“Yuvarlak Masa” sona ererek, Kırgızistan Yazarlar Birliği başkanı Omor Sultanov ünlü ve
aksakallı kalem ustasının görüşmeye teşrif
ettiklerinden dolayı bütün yazarların adına
memnun olduklarına bildirerek, geleneği devam ettirmek üzere “Yazarlar Evine” yine beklediklerini belirtti.
- Bundan sonra kendi “Evimiz” var ki, kesinlikle gelirim. Ne kadar yerleri gezip, acayip
şeyleri görsem dahi, öz yurdum, sizin gibi
meslektaşlar ile fikir alış verişi yapmaktan iyisi
yoktur, - diye Cengiz Aytmatov Yazarlar Birliğine sağlık, yazı işlerine başarılar diledi.

1000. Yýlda

1000

Cumhuriyet
Altını Ödül
Doðumunun
1000. yýlý dolayýsýyla
KAÞGARLI MAHMUT YILI
ilan edilen 2008 yýlýnda,
Türk Dilinin Ýlk Gramer Kitabý
Kaþgarlý Mahmut’un Kayýp Eseri
KÝTABU CEVAHÝRÜ’N NAHV FÝ
LUGATÝ’T TÜRK’ü
bulana AYB tarafýndan
1000 Cumhuriyet Altýný
ödül verilecektir.
Duyurulur.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

50

Kardeş Kalemler Temmuz 2008

51

TÜRKMENİSTAN

Aytmatov-Yeni Çağın Mevlânâsı
ORAZ YAĞMUR
1983 yılında Türkmenistan’ın büyük klassik şairi Mahtumkulu’nun doğumunun 250
yıl dönümü Sovyetler Birliğinin seviyesinde hem Aşkabat’da hem Moskova’da tantanalı bir bayram havasında geçiyordu.
Aşkabat’daki etkinliklere dünyanın bir çok
yerinden şairler, yazarlar, bilim adamları
katılıyordu.
Aşkabada Cengiz Aytmatov geldi. O zamanlar bizim hepimiz Aytmatovçılardık.
Onun, nerede olsa olsun bir sözcüğüni bile
işitdigimiz zaman, hemen alırdık, çiğnemeden yutardık.
Aytmatov Aşkabada ilk kez geliyordu ve
katılımcıların arasında en şöhratlısı, gönlümüze en yakınıydı. Ben onun en bir ufak
hareketlerine de ihmal etmeden gözlerime
resim gibi çekiyordum.
Doğrusu, biz o yıllar Aytmatov’un eserleri
ile nefes alıyorduk. Anekdot gibi bir olayda yadımda: Arkadaşlarımızın birisi evleniyor ve gelini ile bir-bire kaldığında; “Sen
Aytmatov’un hangi eserlerini seviyorsun?”
diyor. Gelin:”Ben sadece “Deve gözlü” hikayesini okudum.” diyor. Evlenmiş kişi sinirli söylüyor: “Nikah kılınmadık olsaydı, sana
evlenmezdim. Aytmatov’un eserlerinin tümünü okumadan yaşamak olurmu?” demiş.
Aytmatov Aşkabada geliyormuş diye işittiğimde benim hatıramda kalmış bir olayda
aklıma geldi: Üniversite yıllarımda köylü bir kıza aşık olmuştum. Ama o kız bana
hiç bakmıyordu. Aşk mektuplarım cevapsız
kalıyordu. Günlerin birisinde bir dergide Aytmatov’un genç ve öylesine yakışıklı
resmine rastladım. O foto bana çok benziyordu. Düşünmeden hemen o resimi aşk
mektubumun bir yanına yapıştırarak kıza
gönderdim. “Köylü kız Aytmatov’u nebilsin?!” Benim, fikrimce kız resime bakarak,

könltf bana dönmeliydi. Böyle yakışıklı yiğidi kaçırmayayım demeliydi. Bu kez cevap
beklenendende çabuk geldi. Öyle cevap
keşke hiç gelmeseydi. “Oraz bey! Sen benim hakiki sevgilimin resmini göndermişin.
Teşekkür ederim. Senden aldığım mektup
son mektup olsun!”
Şimdi o geçmiş günleri hatırlayarak, tiyatro
sahnesine gözlerimi kırpmadan bakıyorum.
Orada masa başında Aytmatov oturuyor.
Onun yüzündeki en ufak detayları bile gözden kaçırmıyorum. Köylü kızın aşkının nedenlerini arıyorum. Aytmatov hiç bir hilesiz,
biraz gamlı gözlerini bir noktaya yönlendirerek göz kabaklarını kırpmadan uzak bakıyor. Biçilmemiş, kabarık ve gür saçlarını
sağ elinin parmaklarıyla zaman-zaman daraklıyor.
Aytmatov gülümsediğinde o kadar yakışıklı
oluyor, sanki tüm dünya gülüyor. O kendisini öyle rahat tutuyor, kimse ona havalı
yada yukarıdan bakıyor diyemez. Dünya
çapındaki büyük şöhratı Aytmatov’un tabiatına zarar vermeye imkansız gözüküyor.
Bunu doğru düşünen her kişi duyabilyordu.
Onun çevresindekilere çok dikkatli bakışı
hem bunun kanıtlarının birisiydi.
Bu büyük yazarın yüzünden, hatda fotolarından bile çok değişik bir mihribanlık, olağanüstü bir kendisine çekicilik, seninle çok
yakın bir duygudaşlık açıkdan açık coşup
taşıyordu. Belkide köylü kız bu durumun
farkında olduğu için Aytmatov’a sevgilim
demişdir.
Aytmatov’un aurası-insanlara bol-bol verdiği, insanlarda üretdigi enerji hakkında çokçok ayrıntılı ve uzak sohbetler yapılabilinirdi. İnsanların Aytmatov’a verdiği enerji hem
çok yüksekdir. “İlham kaynağım halkdır.”
diye yazar çok tekrarlıyordu. Tiyatro sahneKardeş Kalemler Temmuz 2008
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sine bakan gözler Aytmatov’dan başkasını
görmek istemiyordu. Büyük Mahtumkulu
hakkında söylemek sırası Cengiz ağamıza
geldiğinde o kadar kuvvetli alkış yağmaya
başladı ki, şimdi-şimdilerde o güzel fırsat
göz önümde canlı gözüküyor. Aytmatov mikrofon önünde beklemek durumunda kaldı.
O sağ elini yüreğine yetirerek birkaç defa
baş eğse bile gürültü devam etdi. Aytmatov
genç bir delikanlı gibi heyecanlandı, mikrofona kolay durarak: “Minnettarım, minnettarım!” dedikden sonra alkışlar bitdi.
Aytmatov her iki elini öne açarak, dua okuyan gibi söylemeye başladı.
Cengiz ağa Mahtumkulu hakkında tarihi bir
konuşma yapdı. O kadar manili bir konuşmadı ki, o cümlelerden mücevher üretdiğini her kes biliyordu. Aytmatov’un payladığı
mücevherleri tartmaya terazi bulunmayacakdı. Millet Aytmatov’un yalnızca yazar
deyil, üstelik çok derin bir felsefeçidiğine
yine bir defa şahit oldu. Onun konuşmasında şöyle mısralar vardı:
“Türkistan’da
on
sekizinci
yüz
Mahtumkulu’nun şiirlerinin yüz yılıdır.”

yıl

“Mahtumkulu dünya şiir hazinesine girmiş
şairdir, şiirle söylemiş akıldardır.”
Büyük yazarın bu coşkulu konuşması birkaç
defa alkışlarla kesildi. Aytmatov’un gönlüne
en yakın şairlerin birisinin Mahtumkulu olduğuna hiç tereddüt kalmadı.
Ben o kadar heyecanlıdım ki, Aytmatov’u
hemen beyaz ata bindirerek, şehir-şehir,
sokak-sokak dolaşdırmak istiyordum.
Aytmatov’un ne kadar yiğit ve cesaretlidiğini çoklar biliyordu. Gerçeği söylersek,
Aytmatov Sovyetlerin sınırları içerisinde
Türkçülüğün-Türkseverliğin en kuvvetli lokomotifi olmuşdur. Sovet zamanında Türk
dilli halkların yardımcısı, gönül kıvancıydı.
Müslümanlığına, Türklüğüne ve fukaralığına rağmen Aytmatov Sovyetler Birliğinde,
sonra dünya çapında en önde gelen yazarların seviyesine yükselmeyi başardı.
Demir perde Aytmatov’un kudretli kaleminden aciz geldi.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

Ben Aytmatov’u düşündüğümde, nedenini
bilmiyorum ama boynuzları büyük-büyük
dallı, Sibirya geyiği göz önünde canlanıyor: yorulmak yok, korkmak yok, enginleriyokuşları bilmek yok, karı-buzu, fırtınayı bir
kuruşa almak yok, hür ve özgür geyik.
Aytmatov bir ağaçla orman olmayacağını
çokdan bilen insan. O Dağistanlı şair Rasul
Gamzatov’un, Balkan Türklerin’den Kaysın
Kuliyev’in, Kalmık şairi David Kuğultinov’un,
Kazak şairi Olcas Süleymanov’un, Muhtar
Şahanov’un, Kırgız sinemacısı Tölemiş
Okeyev’in,
Türkmen
bestecisi
Nuri
Halmâmmedov’un ve yine onlarca edebiyat, sanat insanlarının dünyaca tanınmasına destek oldu.
1994 senesinde Türkiyede yapılmış olan
Türk dünyasının kurultayında Türk dünyasının yeni ufuklar açma çabalanna büyük
destekçi olmuşdu.
Biz Aytmatov’la son kez Elazığ’da buluşduk.
Yazar eskisi gibi çevresindeki insanlara
coşğulu, hoş bir hava paylıyordu. Elbetde,
o bioenerjiyi daha bol-bol dağıtıyordu. Ben
Aytmatov’la selamlaşdığımda iki elimle tokalaşdım. Eğer yüreğim el olsaydı, ben üç
elimle tokalaşardım.
Dünya insanlarının gönül avcısı olmuş, onlara yaşam umudunu vermiş romanları, hikayeleri yazmış o kudretli parmakları canıgönülden sıkmak ne mutlu!
Benim Turkmenistan’dan geldiğimi öğrenince gözleri daha parlak bakdı.
Oo, çok iyi. Ben Türkiye’de her adımda
Türkmene bağışlanmış heykel görüyorum.
-Aytmatov gözleriyle yukarıyı gösterdi.
Yukarıda, büyük Harput tepesinde Balak
Gazi beyaz at üzerinde yeni zafere uçuyordu. -Türkmenistan nasıl?
Sonra biz Türkmen İstan la ilgili uzak sohbet etdik. O sohbet sırasında bana bir
soru yöneltdi. “Bizim bir fılosofumuz var.
Karşılaşdığımda bu soruyu ona veririm diyordum. Siz-de onu bana yöneltdiniz.” dediğimde, Cengiz ağamız kışı bahara döndürüp gülümsedi. Sonra ben ona köylü kızla ilgili başımdan geçeni söyledim. O güzel
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bir kah-kaha yapdı. “He-ey, sevgiler uzun
zamandır unutuldu gitdi.” Ol Türkmenistanlı
dostlarını hatırladı, onlara selam gönderdi. “Türkmenistana zar oldum. Kaç seneler oldu Türkmenleri görmedim. 2008 de
Mahtumkulunun doğumuna 275 yıl oluyor,
besteci Nuri Halmâmmet-de 70 yaşıyor.
Davet etseler varırım. Halmâmmedovun müziği o kadar derin ki, dinlediğinde gecenin
geçeni duyulmuyor.”
Ben Aytmatovdan soyadının ne anlama geldiğini sordum. O bu güne kadar soyadı ile
hiç ilgilenmediğini, ama çok enteresan soru
verdiğimi söyledi.
Ayd-arapça toy, bayram demekdir. Türkiye
türkçesinde başka anlamda da kullanılıyor,
mesela- bana ayd.
Mat-Muhammet isminin Orta Asyada kısaltılmış türü ve bir ismin eki olarak kullanılıyor: Mâmmet-Mat-Met-Mât.
Aytmat-Muhammedin
bayramı
yada
Muhammede ayd-Muhammet ümmeti demekdir.
Aytmatovun eserleri hakkında yazılmış makaleler, kitaplar az değil. Aytmatov yeni
edebiyata çok-çok yenilikler getirmiş bir
yazardır. Edebiyatın tüm insan meselelerine kolaylaşmasında Aytmatov’un başansı sınırsızdır. O tarih ya gelecekle ilgili olsa bile
bu günü göstererek yazıyordu. Büyük yazarın her bir eserinde kelimelerin, cümlelerin,
mısraların arasında bile güzel kokulu felsefe havası dolu-doluydu. O ne kadar ağır insan trajesini yazsa-da okur yaşam umudunu
sağlam saklayabiliyordu.
Aytmatov insan öğreniş konusunda çok derinlere ulaşmış nadir bir yazardır. Aytmatov’a
bizim çağımızın Mevlanası diyebiliriz.
Çağımızın Mevlanası bizi çok-çok erken
ağlatdı. Tek Türk dünyası değil, tüm dünya
kültürü öksüz kaldı. Aytmatov’un ölümüyle
mevcut olmuş boşluk yakın bir zamanda dolacağa benzemiyor.

Ceyhun Atıf Kansu Cad. 45 Sok No:13/2 Balgat –ANKARA
Tel: 0.312.287 80 43 Faks: 0.312.287 80 53
e-posta: bilgi@ayb.org.tr

Yeni evin cennetde olsun, Cengiz ağamız!
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KIRGIZİSTAN

Aytmatov Uzayı - İnsan ve Âlem
ABDILDACAN AKMATALİYEV
CENGİZ AYTMATOV VAKFI BAŞKANI
AKTARAN: HALİT AŞLAR
Cengiz Aytmatov’un Kassandra Damgası adlı
romanında ele alınan küresel sorunları tüm
hissiyatımla hissedip düşünceden düşünceye dalarak okudum. Dünya ile uzayın sonsuz
boşluğunda hayata devam edebilmek için
halkımızın düşünce sisteminin en ulu kutsal
sentezini gösteren, taşlara yazı yazarcasına
görkem, estetik ve derin anlamları bünyesinde barındıran ömür ile ölüme, insan ve topluma dair birçok atasözünü hazırladım: “İyiden
kötünün doğması kayıptır”, “Çocuğun doğduğuna sevinme, doğacağına sevin”, “Anne çocuğu doğurur, onun karakterini doğurmaz”,
“Biri şımarık olsa, diğeri oturaklı olur”, “Erkek
çocuğun iyisi babanın şanı, kız çocuğunun
iyisi annenin şanı.” v.b.
Bunların dışında keskin bir hükümle “Doğma!” diyorlar. Peki niçin? Husumetten mi, fark
edememekten mi? Küstahlıktan mı, bencillikten mi?!..
Aytmatov’un evrensel fikir yürütebilme gücü
ona insanlık ile alem genişliğinde insan yaşantısının, kaderinin gelecekteki evrimi hakkında söz edebilmesine imkan tanımaktadır.
Aytmatov dünyanın dört bir ucunda yaşayan
halkların psikolojisini kriminal duruma bağlı
olarak değiştiğini uzaydan tespit eder. Uzay
yazar için sadece alem değildir, insan ruhunun zenginliğidir. Ruh ise insanoğlunun
ebedî kategorisidir. Cengiz Aytmatov’un alemi mesafe ve zaman olarak sınırlanmayan sınırsız tüm dünyadır. Aytmatov’un uzayı insan
entelektinin zirvesidir.

Yazar insanoğlunun kendini tanıma sürecinin
en zor basamaklarına, toplumun ve düşünme
gücünün iç dünyasına, karakterine, kurallarına, genetik bilimindeki teorilerin insanın yaşaması için rolüne ve biokimyevi, mutosyon
metodların bireyin psikolojik gelişme sürecine
etkisine, mendelizm ile darvinizmin konseptine, insanoğlunun embriyon gelişimine boş
yere ilgi göstermediğini görmekteyiz. Embriyon gelişimi organizmanın özel gelişmesi ana
rahminden başlamasıyla, onun tüm dünyevi
sosyal, psikolojik, felsefi, ahlaki ve estetik anlama sahip oluşu Kassandra Damgası romanının ana temasını oluşturmaktadır.
Kassandra Damgası embriyonun hayattan,
dünyaya gelmesinden, gelecekte üstleneceği
sorumluluklardan ve görevlerden vazgeçmesi
ve bunu topluma iletmesidir. Kassandra damgasıyla insanoğlunun kaderini öğrenebilmekteyiz. Onun hayatı kendine değil, biyosfer ile
geosfere bağlıdır. Kassandra damgasının verdiği sinyali umursamamak insan ile alemin sonsuzluğuna ve gelişimine önem vermemektir.
Tribün gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürüne uzaydan gelen haber insanlık tarihinde
dünya çapında sansasyonel öneme sahipti.
Bu haberi yayınlamak ne kadar gurur verici
ise de o derecede de sorumluluk taşımayı gerektiriyordu. Bu yüzden yazı işlerinin toplantısı
aceleyle yapılıp “Eğri oturup, doğru konuşup”
bu haberi halka iletmeye karar verdiler. Muhabirlere birileriyle bu olay hakkında fikir alış
verişi yapmak, telefonlara ve fakslara cevap
vermeye, okurları gazete binasına almak için
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emir verildi. Bununla birlikte Tribün gazetesi
ilk defa gelen sansasyonel “şansı” kaçırmamaya, bu haberi ivedilikle halka vermek istemişti, çünkü biraz geç kalsa bu haberi başka
gazetelerin yayınlaması kaçınılmazdı.
Uzaydan dünyaya geri dönmekten vazgeçen,
uzay istasyonunda yapayalnız kalan bir yandan Rus bilgin, diğer yandan Filofey kendine
uydurma nam alan Andrey Andreyeviç Krıltsov ilmi keşfinin dünyadaki anlamı hakkında
Papa’ya yazdığı mektubunun içeriği insanoğlunun emribon gelişimine, kalıtıma, ontogemez ile filogeneze, genotipe, genefonda, bioerke, biosenteze, biomatiriya takılıp kalır..
Anne rahminde embriyon henüz oluşmaktayken altıncı his türünde kaderini ve nasıl bir
dünya görüşüne sahip olacağını hisseder.
Eğer hissettikleri negatifse embriyon hayata
gelmekten vazgeçme özelliğine sahiptir.
Filofey’in deney metodu ilmi buluşu uzaydan
ışık göndermekle anne karnındaki ceninlerin
toplum için iyi ve kötü biri olacağını haber
verir. Embriyonun negatif tepkisi annelerin
alınlarındaki lekeden belli olur. Eğer o leke
ve benek varsa sadece anne baba değil, tüm
insanlığın endişelenmesi gerekir. Filofey’in
teorisine göre negatif Kassandra embriyona
kendi isteğiyle hayata gelmemesi; savaşlardan, kan dökmeden, yoksulluktan, üzüntüden, beladan uzak olma garantisini verir:
“Benim elimde olsaydı, dünyaya gelmezdim.
Sizin sorgulamanıza cevap olarak beni ve yakınlarımı gelecekte bekleyen kötülüklerden,
felaketlerden sizin anlayabileceğiniz şekilde
işaretler gönderiyorum. Eğer gönderdiğim
işaretleri çözebilirseniz bilin ki ben doğmayı
değil kaybolmayı tercih eden ve kimseye yük
olmak istemeyen Kassandra embriyonuyum.
Siz soruyorsunuz ben ise cevap veriyorum:
Yaşamak istemiyorum!.. Ben Kassandra embriyonuyum.! Hala benimle vedalaşmak için
geç değil, ben buna hazırım. Ben Kassandra
embriyonuyum, birçok gün kendim hakkında
anlamanaz bilgi vereceğim. Ben Kassandra
embriyonuyum, size işaretler göndermeye
devam edeceğim. Ben Kassandra embriyonuyum, doğmak istemiyorum, istemiyorum,
istemiyorum!..”
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Belki Filofey’in teorisinin gerçekliği vardır:
O halde birçok abort yapılıp birçok bebek
çöp kutularına atılmazdı. Onların vebali
kimde? Gelecekte Hitler gibi diktatörler ortaya çıkmazdı, Yugoslavya’da, Karabağ’da,
Çeçenistan’da kanlı savaşlar, mafya, eroin,
hapishanelerdeki eşkıyalar olmazdı. Belki gelecekteki Kassanda embriyonunun anne ve
babası için de bu sinyaller gereklidir. Dünyada hayatın devam etmesi için insan nüfusunun önemi yoktur. Nükleer, biyojik ve kimyevi
silahları üretme işi son bulur. O zaman iyilik
kötülüğü tamamen yener. Bu ütopya mı, fantazi mi, ilüzyon mu yoksa hipotez midir?
Ünlü Amerikalı fütürolog Rober Bork’un Tribün gazetesindeki uzaydan gelen işaretlere
onun ilmi bakış açısı toplum için gerekliydi. O
hangi durumda olmayı istiyor?! Onun kendi
fikri diğer insanların fikirleriyle uyuşmazsa ne
olur? O ilmi prestijini hayatının sonuna kadar
koruyabilir mi?
Bork Tribün gazetesindeki haberi eşi Jessy’den
duyduğunda buna o kadar önem vermemişti.
Fakat Kassandra damgası hakkındaki düşünce
onun iç dünyasına huzur vermedi. Gençliğinde insanoğlunun hayatınına dair düşündüğü
entelektüel modelleri oluşturma hakkındaki
projelerinin savunucusu olmasının sırrının er
geç çözülmesini bekliyordu. Kassandra damgası etrafındaki olay Bork’un hayal için başkalarıyla açıktan açığa mücadeleye götürmesi
kaçınılmazdı.
Cengiz Aytmatov Bork tiplemesiyle hümanist,
realist, çizgi sahibi, bilimin gelişmesi için
mücadele veren bir bilgin tipini başarıyla
yaratmıştır. Yazarın duruşunun kahramanının
tarafından olduğunu söylemesek de hal ortadadır. Kahraman olayları analiz eden en baş
merkezdir.
Bork’un bilim düzeyi, insanlığı, prensip sahibi
oluşu, başkanlığa aday olan Oliver Ordak ile
yaptığı telefon konuşmasında da belli olur. O
Filofey’in teorisini diğerleri gibi korkmaksızın
kabul eder. Her şeye akıl, sabır ve mantıkla
yaklaşarak bilimde önemli bir buluşun bir
türü olarak kabul eder.
Bork’un dünyadaki Filofey olarak ortaya çık-
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ması da yazar tarafından psikolojik açıdan
oldukça inandırıcı biçimde ele alınmıştır. Yazarın tahkiye ettiği gibi, kahramanın sadece
tecrübesi ve engin bilgisi Filofey’in teorisine
objektif değerlendirmesine imkan veriyordu.
Bilgin toplum huzurunda fikrini açıklamayı
uygun görmüştür. Onun makalesinde “İnsan”
kavramını sosyal, felsefi, biyoloji, psikolojik ve
etik yönlerden ele alıp Filofey’in teorisinin gerçekliğini ilmi temelde perçinlemesi hayatında
en ciddi problemlerin biriydi. Bu yüzden yazar kahramanının öylesine uzay idealiyle ilgili
sadece fikrini belirtmemiş onun iç dünyasını
da tasvir etmiştir. Kahramanın birçok yıl süren
ilmi araştırmasının sonucu da er geç Filofey’in
teorisine yakın bir bulguya ulaşmasına az kalmıştır. Bork’un hayatı da uzaydaki Filofey’in
hayatıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Tek kızı da, eşi
de Bork’u bu fikrinden vazgeçirememişlerdir. O buna hayatını adamıştır. Hayatın anlamı, insanoğlunun kaderi, hayat ve ölüm, dini
inançlar, iyilik ve kötülük, hayvanlardan uzaydan gelen işaretlere kadar bir anlam verme
arzusu Bork’un kaleme aldığı ilmi makalesinin
temelini oluşturmaktadır.
“Kassandra damgası bizi ikna ederek kendi
siyasi hedeflerine ulaşmaya çalışan hatiplerin
söylediği gibi bizi küçük görme ve rezil etmenin işareti değildir. Bu küçük sinyal bizim büyük sorunumuzun küçük bir işaretidir.
Fakat toplum Bork’u anlamamaktadır. Onun
ismini, prestijini kötüleyen yayınlar yapılmaya başlar. Onun sözlerini dinlemezler, adeta
onu yerden yere vururlar. Bu trajedi ilk olarak
insanoğlunun kendini idealine adadığını gösterirken ikinci olarak insanların merhametsiz
ve vurdumduymaz olduklarını göstermektedir.
Aytmatov’un kahramanı yine acımasız bir trajedinin içinde bulur kendini. Trajedi sadece
ölüm değildir. Yazar kahramanın başından
geçirdiği olayların en başından itibaren psikolojik bakımdan bu trajediye hazırladığı ortaya çıkan sonuç kaçınılmazdı. Bork’un bilime
olan inancı ve aktifliği, gerçekçiliği bu trajediyi ortaya çıkarır. Polis kadın eroin mafyasıyla
görüşme yaparken onun alnında Kassandra
damgası peyda olur ve o gelecekteki doğuracağı çocuğunun gelecekteki trajedilerden haber verdiğini anlayamaz. Ya çocuğu büyüdü-

ğünde bir mafya üyesi olursa ne olacak? Böyle
bir çocuğun dünyaya gelmesi doğru mu? Bu
tür insanların dünyaya gelmesinde niçin sadece kadınlar suçlu? Ya erkekler? Embriyonla
onların herhangi bir ilişkisi yok mu?
Oliver Ordok’un iç dünyası Robert Bork ile Antony Junger’in düşüncesine ters düşmektedir.
O kendi menfaati için her şeyi satmaya hazır.
Onun iki yüzlü entrikaları, seçim sürecinde de
gün yüzüne çıkar. Bork’un fikrini öğrendikten
sonra onu kokuşmuş siyasete sokmaya çalışarak her türlü fırsatı sadece kendi başarısı için
kullanır. Aytmatov’un tasvirinde kahramanın
trajedisi manevi dünyasının zayıflığı ve siyasi
tecrübesizliğidir.”Rahip Filofey tarafından adlandırılan bu insan itibarı genetik araştırmaları hedeflemektedir. Gerçekte ise bu ruhumuzun kendine olan inancı ve medeniyetimizin
çöküşü ve agresifleşmesidir.”
Heyecan, öfke, nefret, dar düşüncelilik miting
yapanların ruhunu sel gibi kaplar. Ateş yakmak için bir kibrit yeterlidir. Bu durumu sezen Oliver Ordok seçmenleri Filofey’den ve
Bork’tan intikam almalarını ister. Seçmenler
de onu başkan olarak seçeceklerine dair söz
verirler. Sahtekarlık gerçeği ezmeye çalışır,
kalitesizlik temizliği kirletir, ayaklar altına alır.
Gerçek çığlık atar fakat onu hiç kimse duymaz, duymak da istemez. Dünyadaki hayat
sadece kötülükten, sahtekarlıktan, cahillikten,
iki yüzlülükten ibaretmiş gibi bir imaj yaratır.
Bu kendince bir trajedidir.
Fakat yazar Antony Yunger’in parlak karakteri
aracılığıyla iyilikten ümidi kesmemek gerektiğini ifade eder. Antony Yunger, güven, gelecek ve prestijdir. O açık yürekliliğiyle Oliver Ordok’la ilişkisini kesip Bork ve Filofey’in
düşüncelerini savunur. Topluma Kassandra
embriyonu teorisini anlatmak gerektiğini anlayıp Bork ve Filofey’le canlı bağlantı gerçekleştirmeye çalışır. Nesiller arasındaki bağlardan
insanoğlunun tarih sayfalarında Yüce İdeal,
İnsanın Yüceliği’nin ebedî olarak yaşayacağı
belli olur. Cengiz Aytmatov’un kahramanları
Onurlu Hayatı savunurlar.
Aytmatov önceki eserlerinde (Ak Keme, Deniz Boyunda Koşan Ala Köpek) insanoğlunun
yaratılışını kadim ataların tarihine dönüp felKardeş Kalemler Temmuz 2008
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sefi boyutta anlamları olan destan ve efsanelerle bağdaştırarak çözümlerken Kassandra
Damgası’nda ise insanoğlunun nasıl yaratıldığı sorusuna günümüz ilmi teknolojik devrimin büyük imkanlarından yola çıkarak cevap
aramaya çalışır. Tabiatın uyumu bozulmakta,
yüzeysellik ve yapaylık artmaktadır.
Fantastik Cengiz Aytmatov’a yakın bir olgu.
Gün Olur Asra Bedel’deki uzay sorunsalı bu
romanında devam etmektedir. Uzay, dünya,
uzay! Astronotların bilinçlerindeki devrimsel
yeniliklerin Filofey’in düşüncesinde yoğrulması boşuna değildir. Önemli ilmi buluşlar
sadece uzay istasyonunda yapılabilmekteydi.
Cengiz Aytmatov fantastik fikirlerin yaratıcısıdır. Fakat onun bu düşüncelerinde gerçeğin
bir tohumunu görmek mümkündür. Aytmatov
romanının sujeti ve olaylar dinamik şekilde
gelişmektedir. Kassanda Damgası’nın kompozisyonu ve teması yazarın önceki eserlerinden
tamamen farklıdır. Eser gazete makalesi türünde yazılmıştır. Yazar için olay amaç değildir. Kahramanların davranışlarından diyalog,
fikir yürütme ağırlık gösterir. En önemlisi genetik biliminin problemlerine felsefi, psikoloji
ve etik açıdan yaklaşır. Romandaki sorunlar
tüm insanlığa aittir.
Filofey’in Kassandra embriyonu teorisi tüm
insanlık için bir trajedidir. Dünyanın uzay ile
ilişkisi eserin esasını oluşturur. Aytmatov kahramanının psikolojisinin derinlerine inmesi
boşuna değildir. Filofey ilmi teorisini anlatmakla yetinmez aynı zamanda onu pratikte de
karşılaşılabilecek bir olgu olarak gösterir.
Uzay araştırmalarının kazanımları insanları
iyilik ve birlik içinde yaşamaya çağırır. Çünkü birçok meselenin çözümü insanların elinde değil! Hangi sistemde yaşarsa yaşasınlar
her zaman her yerde insan yüce bir varlıktır.
Filofey’in düşüncesini sosyal, biyoloji, dini,
etik ve felsefi açıdan ayrıntılı incelemek gerekir. İnsanın kutsallığından şüphe etmemek
günümüzün genel problemlerinden biridir.
Fakat iki ayaklıların hepsi insan mı? Doğacak
çocukların hepsi gerçek insan olabilir mi? “O
da insan mı?” şeklindeki Kırgızların basit sözü
nereden çıkmıştır?
Filofey’in teorisinin Amerikan Tribün gazeteKardeş Kalemler Temmuz 2008

sinde yayınlanması tüm insanların tüylerini diken diken etmiştir. Anne ve baba gelecekteki
çocuğundan nasıl vazgeçebilir? Çocuğu neden terbiye edemesin? Her zaman Kassandra
embriyonu negatif işaret verirse insanoğlunun
nesli tehlikeye girmez mi? Kassandra embriyonları dünyayı kaplarsa insanlığın durumu
ne olur? Bu, iyi babanın kaşıkla topladığını
kötü oğlu kovayla döker; iyiye yanaş, kötüden
kaç; babanın namusunu hayırsız oğlu kirletir;
iyiyle gezersen nam kazanırsın kötüyle gezersen rezil olursun, demektir. Filofey’in teorisine
inanabilir miyiz? Nükleer silahlar yeryüzünü
yok etmeye hazır olan fanatik bir diktatörün
eline geçerse neler olur? Atom bombasının
babası Saharov’un kendi düşüncesinden
vazgeçmesi bundan kaynaklanmış olmasın?!
Medeniyet insanoğlunun geleceğini teminat
altına alabilir mi?
Filofey’in teorisine karşı röportajlar yapılıp mitingler yapıldı. İnsan hakları hani nerede? Bu
anayasal düzeni bozma girişimi değil mi, demokratik ülke bu mu? Bireyin hayatına karışmaya, belli bir sistem içinde yaşatmaya zorlamaya kimin hakkı var? Bu durumdan Amerikan
başkanlığına aday olan Oliver Ordak da kendi
çıkarları için elinden geldiğince faydalanıp
kendi itibarını artırmaya çalıştı. Amerikalılar
Filofey’e Rus ajanı dediler, Çinliler ise sosyalizmin düşmanı, başka insanlar ise uzay şeytanı,
anarşist olarak ad verdiler. Ve onu öldürmek
için uğraştılar. Sadece fütürolog Robert Bork
Filofey’in teorisindeki gerçeği görebildi. Okyanusta özgürce yaşayan balinalar ile uzaydaki
ilmi buluş ortasında gizli bir bağlantının olduğunu farketti. Niçin balinalar sürü halinde gece
vakti kıyıya vurdular? Balinalar... Sadece balinalar değil Kremlin duvarında uzun zamandır
yaşayan baykuş da bu dünyada bir felaketin
olacağını hissetmekteydi.
Sosyalizm. Kapitalizm. Demokrasi. Yazar
Kremlin’in etrafındaki mitingçilerin öfkeli halini filmlerdeki gibi gerçekçi ve canlı tasvir
etmektedir. Demokratlar ile muhafazakarlar.
Fidelciler ve sadistler. Leninciler, Stalinciler
ve Hitlerciler. Enternasyoneller ve milliyetçiler. Emekliler ve gençler. Savaş isteyenler ve
savaştan nefret edenler. Kimse kimseyi dinlemiyordu. Bağırış, çağırışlar...Silahlılar savaş
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istemeyen bir genci dövüyorlardı. Başka bir
grup ise genç bir kızı canlı canlı yakıyordu.
Kimse kimseye karşı herhangi bir sorumluluk
taşımıyordu. İnsanlıklarını tamamen kaybetmişlerdi. Anarşi her yere hakimdi!..
Romanda fantastik fikirler, kahramanların çok
olmasına bakmaksızın tarihi insanlar Hitler,
Stalin, Gorbaçov ve Saharov gibi isimler de
geçiyor. Tabii ki yazar bunları boşuna hatırlamıyor. Onlarla bağlantılı hayat değirmeni çeşitli şekillerde dönmekte. Bu yüzden onların
tarihte aldıkları yerler de farklıdır.
Romanda uluslar arası Isık Göl forumundan
da bahsediliyor. Forumun katılımcıları insanoğlunun hayatı hakkındaki bakış açıları da
bir kaynaktan besleniyor. Romanın kahramanları da forumun katılımcıları olduğu düşünülmektedir. Yeni düşünce yürütme, bilgi sahibi
olma, entelektüellik, dünyanın geleceği, savaşa olan nefret, insan bilincinin evrimi, halk
arasındaki ilişkilerin etiği ve felsefesi, gençler,
ilim, eğitim-öğretim, kültürü koruma v.s. Bunlar Isık Göl forumu katılımcılarının uluslar arası toplantılarda görüştüğü sorunlardır. Cengiz
Aytmatov’un forum toplantılarında yaptığı konuşmaların anlamı çağın talepleriyle uyuşmaktadır. Yazarın gazetelerde ele aldığı yazılardaki düşünceleri, romanında yüce, ilmi ve
fantastik bir ideale kadar yükselmiştir.
Yazar Moskova şehrinde 1978’de genetik
üzerine uluslar arası
konferans
düzenlendiğinde “Komsomolskaya
Pravda”
gazetesinin muhabiri biyoloji doktoru L.
Kiselev’e şu soruyu
boşuna sormasa gerek: “ Bazı biyologlar
insan organizmasında doğuştan iyilik ve
kötülük, öfke ve şefkat
geninin bulunduğu
söylüyorlar. Genetik
uzmanları bu konuda ne düşünüyorlar
acaba?” Bunun üzerine Kiselev düz ve

açık cevap vermekten kaçınıp “belki öyledir,
belki böyledir biyoloji ve genetik ilimlerinin
objesi olur” diyerek anlaşılmaz kaçamak bir
cevap vermiştir. Bu muhabirin sorusuna Cengiz Aytmatov bu eseriyle sanki cevap veriyor.
Dünyanın dört bucağını gözlem altına alan
Filofey Rus bilgin Krıltsov’dur. Onun ömürü
zorludur. Savaş zamanında dünyaya gelen çocuk anne ve babasının kim olduğunu bilmez,
babası belki nazi Almandır, annesi ise çocuğu
terkedip gitmiştir. Fakat bütün bu olumsuzluklara rağmen okuyup, kendini yetiştirip bilgin
olmayı başarmıştır. Filofey’in teorisi durup dururken çıkmamıştır. Filofey – Andrey Andreeviç
Krıltsov, tüm bilimini yeni insan türlerini anonim şekilde ve yapay yollarla yaratma meselesini çözmeye adamıştır. Yeni insan türlerinin
dünyevi ve tarihi bir anlamı vardır. Dünyaya
gelen çocukların anne ve babalarını bilmemesi gerekir, onları çocuk yurdunda yetiştirip
öğrenim görmelerini sağladıktan sonra komünizme bir an önce geçebilmek için bütün ilimlerden faydalanmalarını sağlamaya çalışmak
gerekir. Bunun için Andrey Krıltsov’un enstitüsüne maddi manevi bütün imkanlar verilmiştir.
Hapishaneye düşmüş bayanlar üzerinde genetik deneyler gerçekleştirilmiştir. İskrod terimi
“mankurtizmin” yeni tipi, 21. yüzyılın ideolojisinin şövalyeleri olmaları gerekir.
Bilgin kendi teorisi üzerinde büyük bir şevkle
çalışmıştır. Anne baba şefkati görmeden büyüyen, aile ortamını
hiç yaşamayan bilginin yüreği sanki
“buz”
bağlamıştır.
Krıltsov ilmi pratiğinde deneyden deneye
geçip insanoğlunun
kaderiyle oynadığında Runa Lopatina’ya
tutulur.
Krıltsov bilimsel deneylerini hapishanedeki bayanlarla üzerinde başlar. Onlar
yapay yollarla çocuk
dünyaya getirme işine razı olurken onların
hapishanede
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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kalma süreleri de azalmaktadır. Krıltsov’un laboratoryasında her gün binlerce kadının gelecekte dünyaya getireceği çocukların kaderleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Robot-mankurt gibi
yetişecek insanlar bütün emirleri yerine getireceker. Bu deneylerin yoğunluğundan başı
dönen Krıltsov’un buz tutmuş yüreği, bir şekilde hapise düşmüş ve insanlığını kaybetmemiş
Runa Lopatina ısıtır. İnsan gibi düşünmeye ilim
ve şerefin, ilim ve suçun arasındaki büyük ayrımı kendisine izah eder. İşte onun bu davranışı Krıltsov’un iç dünyasında birçok çatışmanın
ortaya çıkmasına neden olur. Hatta onu ömür
arkadaşı olarak seçme planları bile yapmaya
başlatır, o zamana kadar hissetmediği sıcak
duygular bededini kaplar, her an Runa’yı görmek istemektedir.
Fakat Runa’nın kaderi de trajiktir. Krıltsov’a
geldiği bir gün kaçmaya niyetlenince kurşunla cevaplandırılır. Trajedi!!! Yapay insanları,
iskrodları yaratma deneylerine karşı isyan
başlatan Runa Krıltsov’un kalbilnde kalır. Hayatta yaptığı yanlışları boynuna alıp insanlık
özelliklerine dönüş yapar.
Yeniden yapılanma döneminde Krıltsov iskrod
yaratma sorununu güncel ilim işleri sıralamasından çıkarıp uzaya yolculuk yapmaya karar
verir. Uzay istasyonunun süresi bittiğinde meslektaşları Amerikan, Japon kosmonotlardan
ayrılır. Uzay onun geçtiği tarihi, zor ve çelişkili yolunu değerlendirme imkanı vermiştir. O
insanın yeni tipini yapay metodlar temelinde
yaratmakla büyük trajediye uğramıştır.
Andrey Krıltsov niçin kendine Filofey ismini
vermiştir? Başka isim kalmamış mıdır? Meğerse bu adın bir manası vardır. Filofey Pskovlu
Eleazarov manastırının 16. yüzyılın ilk yarısında yaşamış rahip ve yazarlarındandır. O
“Moskova üçüncü Romadır.” teorisinin babasıdır. Onun ömrü hakkında bunların dışında
malumat bulunmamaktadır. Fakat Filofey’in
Moskova prensi III. Vasiliy’e, Çar IV. İvan’a
hitaben yazmış olduğu mektuplar vardır. O
bu mektuplarında Pskov’un günlük hayatını,
Pskov’u Moskova’ya bağlamak gerektiğini
Moskova prensi ile Çar’a olan sonsuz bağlılığını yazmaktadır. Bununla birlikte insan
oğlunun kaderine ait genel felsefi meseleler
hakkında düşünce yürütüp insanın tarihinin
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

yıldızlarla gezegenlerin hareketlerine bağlıdır şeklindeki astrologların fikirlerini eleştirir.
Demek, Krıltsov seçtiği adı Filofey kendisiyle
bağdaştırmaktadır.
Çocuk anne ve baba için sevinç kaynağıdır.
Çocuk olmasa hayatın tadı da olmaz aileler
için. İtalya’da çocuk sahibi olan her aileye
yaklaşık 315 dolar ödenirken, Çin vatandaşlarına birden fazla çocuk için ceza ödettirmektedir.
Bazen insanlar iyiliğin değerini bilemezler,
değerlendirmek de istemezler. Fütürolog Rober Bork Filofey’in teorisini savunduğu için
miting yapanlar tarafından öldürülür. Filofey
teorisini anlamayan, anlamak da istemeyenlere sitem etme adına açık uzayda intihar eder.
Bork’un da, Filofey’in de tıpkı balinalar gibi,
kaderleri trajik bir biçimde sonlanır. Topluma
sitem etme, isyan etme şeklinde gerçeği, iyilği
hayattan kaldırarak ölüme gururla ölüme yürürler.
Balinalar, balinalar... Onlar da dünyadoafi
doğa olaylarını önceden sezip insanlara haber verme amacıyla kendilerini kıyıya atarak
intihar ederler. Yüksek bir sezgi gücüne sahip
balinaların kitle halinde böylesi bir trajediye
uğramaları yer yüzündeki olaylara dünyevi
aklın tepkisi ile izah edilebilir ancak. Bu yüzden balinalar eserde doğa tasviri tarzında
değil, sembolik anlamlarda hikaye edilmiştir. Efsaneler, destanlar, üzere balinalardan
insan oğlu dünyaya gelmiş, balinalar insanları zor durumlarda koruyup kollamış, insanlar için kendi canlarını tehlikeye atmışlardır.
Bork, Filofey için balinalar esrarengiz biosfer
ile geosferi tanımanın en baş kriterleridir.
Bu sebeple baş kahramanların bilincinden,
hayallerinden, rüyalarından balinalar hiç
gitmez. Sembolik manası insanoğlu ile uzayı birbirine bağlayan sırlı bir güce sahiptir.
Cengiz Aytmatov hayvanlar dünyasının prizması aracılığıyla bütün gezegendeki canlı
hayatın birbiriyle sıkı bir organik ilişkisi olduğunu, birbirlerini enerjileriyle etkilediklerini
tahkiye etmektedir. Yazar biyoloji, genetik, tıp
ilimlerindeki üstünlüğünü felsefi, etik, psikolojik yönden de tamamlamaktadır. Romanın iç
yapısının insanın ahlaki fikirleriyle normlarına toplumu ikna, şuurunun gelişmesi insanın
kendi ruhi zenginliğinin bağdaşması, hoşgö-
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rü ile dürüstlüğü öğretmesi gibi etik meseleler
ortaya çıkmaktadır. Aytmatov’un ruhu, felsefesi, İnsan ve Doğadır.
Romanda ikinci plandaki kahramanlar oldukça çoktur. Onları yazarın ikinci planda tasvir
etmesi eserin çok işlevli bir yapıya sahip olmasına olanak sağlamıştır. Aytmatov ikinci
plandaki kahramanlarıyla geçen devri gözler
önüne sermektedir.
Aytmatov sadece kaderin çok katmanlı yapısını insanların kaderleri aracılığıyla vermekle
yetinmez. Doğanın esrarengiz yapısıyla bunu
birleştirir. Daha net söylemek gerekirse, Kassandra Damgası Aytmatov’un önceki eserlerindeki trajedi problemine tekrar farklı bir
açıdan bakmasına imkan sağlar.
Eserin konusu Yunan mifleriyle de ortak özellikler göstermektedir. Kassandra Troy padişahı Priama’nın hayattaki kızı. Efsanede Apollon
Kassandra’ya sonsuz ömür özelliği vermiştir.
Kassandra Apollon’un aşkını kabul etmeyince
o onun zekice söylediklerinin gerçekleşmesine önem vermeden onu cezalandırmıştır. Yunanlılar Troy’u işgal ettikten sonra, Kassandra
Agamemnon’a yenilip, Mikena’ya gelmiştir.
Agamemnonla birlikte onun eşi Klitemnestra
tarafından öldürülmüştür.
Bu mifteki Kassandra’nın zekiliği ile
Aytmatov’un baş kahramanı Filofey’in ilmi deneyleri arasında ortak noktalar bulunmaktadır.
Apollon’un Kassandra’yı cezalandırdığı gibi
toplum da Filofey’i cezalandırmıştır. Dünya
edebiyatında Troy’lu zeki Kassandra birçok
yazara ilham kaynağı olmuştur. Bu eserler
Aytmatov’un romanını daha derin anlamamıza
yardım eder. Homeros’un İlyada, Eshil’in Agamemnon, Yevripid’in Gekuba trajedilerinde
Kassandra’nın kaderinden kısaca bahsedilir.
Bunların dışında Fransız yazar La Kolprened’in
Kassandra (1642-1645), Şiller’in Kassandra
(1802), Likofron’un Kassandriada adlı eserlerini de dikkate almak gerekir. Kassandra’ya
ithafen yazılan eserlerin içinde Alman yazar
Christa Volf’un Kassandra adlı uzun hikayesi
dikkate şayandır. Homeros’un İlyada’sından
itibaren Eshil’in trajedisine kadarki Kassandra tipi tek yönlü ve efsane çerçevesinde tasvir
edilirken bu eserde bu kızın tipi aracılığıyla
toplumsal sorunlar ele alınmıştır.

Demek, Kassandra tipi direkt olarak da yönlü
olarak da tasvir edilerek farklı kalem ustalarının edebi amaçlarına ulaşmıştır. Homeros ile
Eshil’in eserlerinde kahramanın trajik kaderi,
ahlaki özelliklerini öğreniriz. Krista Volf’un
uzun hikayesi ve Cengiz Aytmatov’un romanı
ise Yunan mifolojisi ile insanoğlunun çağımızdaki durumu, geleceği ele alınır.
Kassandra Aytmatov’da mifolojide ne kız ne
erkektir. Yazar onu zekiliğin sembolü olarak
değerlendirir. Evet, romanın adını koyarken,
Filofey’in uzaydaki ilmi teorisinin açılışının
manasına eğilirken yazarın bilincinde mifolojik Kassandra tipinin yaşadığını söylemese
durum ortadadır.
Aytmatov’un Kassandrası bireyin, bununlar birlikte insanoğlunun kaderidir. Yazarın
Kassandrası insanın kendinde, onun iç ve
dış görünüşünde. İç dünyası lenüz dünyaya
gelmemiş annelerin karnındaki embriyonlar.
Onlardan insan bir şekilde kurtulabilir, dışarıdaki hayatta ömür süren kassanda damgası
alnında olan insan hayvanlardan nasıl kurtulur? Aytmatov’un Kassandrası’nın olumlu ve
olumsuz yönleri var. Olumlu tarafları zekilik,
adaletli olma, hayatın değerini bilme, şana
şöhrete ulaşma. Olumsuz tarafı, anlaşılacağı üzere, bunların tam tersi. Fakat insana ait
bir karakter değil midir kötülüğü iyiliğe göre
daha çabuk kabul etmesi, benimsemesi?! Bu
yüzden halkımız “İnsan olmak yavaş yavaş,
hayvan olmak bir çırpıda.” demektedir.
Roman okurların eline ulaşır ulaşmaz değişik
görüşler ortaya çıktı. Edebiyat gazetesi fikirleri birbiriyle çatışan B. Evseev ve V. Korkin’in
makalelerini yayınladı.1 Evseev romanın epilogu eseri birbiriyle stil olarak kötü bağdaşan
iki uzun hikayeye bölüyor fikrini ortaya attı.
Dışından bakıldığında öyle olabilir, ancak
eseri daha derinden anlamaya çalıştığımızda durumun öyle olmadığı görülür. Olayların kurgusu ve gelişimi, kahramanların fikri
bağlantısı, tahkiye edilişi bir bütünlüğü oluşturmaktadır. Balinalar ise eleştirmenin söylediği gibi, Dişi Kurdun Rüyaları’ndaki Akbara
ile Taşçaynar, Elveda Gülsarı’daki Gülsarı,
Beyaz Gemi’deki Bugu Ene, Deniz Kıyısında
1 Evseev B. Mertvaya sova na Mavzolee. Literaturnaya gazeta.
1995. No.1-2. 11 Yanvar; Korkin V. Dogma i eres. 1995. No4 25
Yanvar.
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Koşan Ala Köpek’deki Ayım Balım, Gün Olur
Asra Bedel’deki Karanar gibi sembolik ve felsefi olarak ele alınmış ve balinalar da bahsini
ettiğimiz kahramanlardan edebi olarak daha
düşük bir seviyede tahkiye edilmemişlerdir.
Balinalar öylesine tahkiye edilmez, dünyada
meydana gelen olaylarla birleştirilir, Filofey’in,
Bork’un bilincinde yaşarlar. Kassandra embriyonu gibi insanoğluna kötülükten korunmak
için önceden haber verir. Demek, eserdeki
balinaları yazarın fantazisi olarak kabul etmeden, bütün hayvaların insan ve dünya ile
esrarengiz bir bağlantısı olduğunu düşünmemiz gerekmektedir.
V. Evseev Roma’daki Papa’nın Kassandra
damgası hakkında ne düşündüğünü romanda anlayamamaktayız demektedir. Belki bunun bir manası vardır. Mektup Roma Papasına ithafen yazıldıktan sonra okurlar için onun
Filofey’in teorisini kabul etmesini tasvir elbette
dikkat çekecekti. Bunun üzerine Roma Papası
kassandra damgasına, kassandra embriyonuna nasıl bakmaktadır? Filofey’in teorisini
destekliyor mu, desteklemiyor mu şeklinde
sorular ortaya çıkmaktadır. Yoksa Aytmatov
Papayı unuttu mu? Hayır! Eleştirmen B. Evseev bir noktayı gözünden kaçırmaktadır. Yazar
Filofey’in Papa’ya yönelmesi aracılığıyla insanlara yöneldiğini göstermektedik. Okurlar
için resmi Papanın cevabı değil, sıradan insanların cevabı daha değerlidir. İkinci olarak,
bu nihayetinde edebi bir eserdir, Papa’nın
mektuba resmi olarak cevabı verilse roman
amacının dışına çıkar. Aytmatov Papa’nın cevabını yazsaydı bile bu etik kurallarına uygun
düşmezdi. Üstelik Papa’nın cevabının belirli
olmaması ilginçtir, çünkü bu eserdeki olaylar
için de okurlar için de etkileyici bir reçete olacaktı. Yazar her bir insanın kendine dayanak
çıkarmasına imkan tanır.
Eleştirmen Evseev’in fikirlerine genel olarak
katılabiliriz. Aytmatov Sovyet devrinde bile
sosyalist gerçekçilik prensibine uygun gelmeyen eserler yazmıştı. Yazar insan kaderini bir
sisteme bağlamaktan her zaman kaçınmıştır.
Deniz Boyunda Koşan Ala Köpek adlı uzun
hikayeyi hatırladığımızda bunu daha iyi anlayabiliriz. B. Evseev’in Aytmatov’u kapitalist
realizmle bağdaştırmaya çalışmasına elbette
karşıyız. Yazarın romanının kurgusu başka bir

coğrafi çevrede tasvir edilse de, kahramanların çoğunluğu yabancı olsa da kapitalist
realizmle bunu açıklamaya çalışmak doğru
değildir. Romanı insanlar hangi toplumda
yaşarsa yaşasınlar sosyalist, kapitalist veya feodal eser bütün okurlara aynı etkiyi bırakmaktadır. Eserin ebedî olmasını amaç edinmiştir
ve buna belli bir ölçüde ulaşmıştır yazar. Gerçekten de eleştirmen B. Evseev’in de belirttiği
gibi Kassandra Damgası adlı romanda önceki
Aytmatov’u bulmak zordur.
İnsanın hayatta düşünce yürütme gücü, hayal
kurma gücünün zamanla geliştiğini söylememize bile gerek yoktur. Üstelik insan kaderinin
geçmişine, bugününe, geleceğine yönelik tarihi ilmi ve edebi bir yaklaşım hiçbir zaman
geç olmaz.
Sosyolog ve Aytmatov uzmanı Rustam
Rahmanaliyev’in makalesinde (Slova Kırgızistana, 1995) yazarın edebi başarısı ele alınır. İlklerden olarak bu satırların yazarı da bu eseri inceledi. Eserin edebi ve estetik manasına yönelik
araştırmalak dünya, kardeş ve Kırgız edebiyat
bilimi sahasında daha çok incelenecektir.
Trajedi! Trajedi! Uzaydaki Filofey ile dünyadaki insanoğlu arasındaki çatışma, Bork ile
Ordok gibilerin arasındaki konflikt, gerçek ile
yalanın, onur ile onursuzluğun, iyilik ile kötülüğün mücadelesi, olumlu karaktere sahip
toplumsal yapının yenilgisi, kaybetmesi...
Kassandra Damgası fantastik ile gerçek hayatın birbirine karıştığı bir eser. Eserin ana
teması gelecek nesilleri ilgilendiren ilginç
ilmi bir sorun. Tıp alanındaki gelişmeler ve
aklın mantığına dayandığımızda er ya da
geç esrarengin Kassandra embriyonunun
bulunması da imkan dahilinde. O zaman
Aytmatov’un romanı kuru hayalden meydana
gelmiş soyut düşünceler değil, insanoğlunun
gelecekte karşısına çıkabilecek sorunları ele
alan ileri görüşlülüğüne şaşırmamak gerekir.
Bugün Kassandra damgası’na eserin edebi
boyutunu ele almaktayız. Yarın ise Kassandra
embriyonu gerçeğe dönüşürse toplumda neler olacağını düşünebiliyor musunuz? Allah
korusun!... Kassandra embriyonu kimsenin
başına gelmesin! Kassandra embriyonundan
başka insanoğlunu zorlayan birçok problem
yeterli değil mi?
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

64

Kardeş Kalemler Temmuz 2008

65

TÜRKİYE

Cengiz Aytmatov’la Söyleşi
YAKUP DELİÖMEROĞLU
AVRASYA YAZARLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
- Sayın Aytmatov, günümüz Türk Dünyası
edebiyatlarından genel olarak bahseder misiniz?
- Teşekkür ediyorum Yakup Bey. Bugün özellikle edebiyat hakkında konuşacağız, fikir yürüteceğiz. Başta şunu söyleyeyim Elazığ’a gelişim benim için çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye çok büyük ülke, şehirleri çok,
yüzölçümü geniş, nüfusu fazla. Türkiye’ye
geldiğimizde biz genellikle İstanbul, Ankara,
İzmir gibi şehirlerde bulunduk. Elazığ’a ilk
defa geliyorum. Elazığ’a geldim Türk halkının
medeniyetinin ne kadar geniş olduğunu, ne
kadar güçlü olduğunu anladım. Bununla beraber bizim birçok meseleyi düşünmemiz gerekiyor. Çok problemlerimiz var. Medeniyetle,
edebiyatla alakalı meselelerimiz var. Edebiyat
medeniyetin en eski unsuru, hüneridir. Eski
zamanlarda televizyon, tiyatro, sinema yoktu
ama edebiyat vardı. Yazı icat edilmeden önce
bile edebiyat vardı. Sözlü edebiyatta şairler
ozanlar bildiklerini anlatmış medeniyeti geliştirmişlerdir. Günümüze bakacak olursak 21.
asırda kendi medeniyetimiz için edebiyata
daha güçlü daha fazla sarılmalıyız. Türk edebiyatının, dünya edebiyatının önemli bir parçası olduğu muhakkaktır. Türk edebiyatı 20.
yüzyılda batı medeniyetinden etkilendi ama
diğer taraftan doğu medeniyetinin etkisi de
güçlüdür. Türk edebiyatı bunun ikisinin ortasında oluşmuştur. Bu Türk edebiyatının bir
özelliğidir. Dünya edebiyatına Türk Dünyası
edebiyatından Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen edebiyatlarının da katılması gerekiyor.
Bu edebiyatların hepsinin kendine özgü milli
yönleri olduğu kesindir. Genel olarak bu edebiyatlar 20. asırda oluşmuştur. Özellikle Sov-

yet ideolojisinin temelinde, gölgesinde oluştu,
ben kendim de orda yetiştim. Bize hem iyi hem
de kötü tesirleri olmuştur, ama müspet tesirleri
daha fazladır. Rus edebiyatı dünya edebiyatının en güçlü edebiyatlarından birisidir. Rus
edebiyatı Türk halklarının Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen gibi edebiyatları etkiledi. Biz
onun gücünden istifâde ettik. Kendi halk edebiyatımızla, âdetlerimizle Rus edebiyatının
tesirini birleştirdik. Hepinizin malumu bizim
Manas destanımız var. Bu bize eskiden kalmış, yazılı edebiyatımızın oluşmadığı zamanlardan kalan bir mirastır, destandır. Şimdi de
bizim için son derece önemlidir. Günümüzde
Manas kitapları çıktı. Çin Kırgızları yeni, Manas Destanını yayınladılar. Hacimli, raf dolusu
ciltler enfes bir kitap. Benim çalışma odamda
masamın üzerinde duruyor. Avrupadan gelen
gazetecilere, misafirlerimize söylüyorum, işte
bu Manas destanın kitabı! Bakın, görün, elinize alın, ağırlığına bakın, diyorum. Bakıyorlar
hayrete düşüyorlar. Manas destanının içinde bir milyon mısra var. Bu mısraları sadece
okumamış aynı zamanda da ezberlemiş, hafızasında saklamış manasçılar yaşamıştır. Bu
manasçılar günümüzde de vardır. Biz Manas
destanından, halk edebiyatımızdan ve Rus
edebiyatından faydalandık. Biz kendimiz sizlerin yanına geldik. Türk dünyasını bütünleştirmeye, Türk dünyasının ruh dünyasını, gönül
dünyasını birleştirmeye çalışıyoruz.
- Türk halklarının bir birlerinin edebiyatlarını tanıma safhası hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Bu çok mühim, önemli bir meseledir, büyük
bir problemdir. Ben şöyle bir görüş ortaya sürKardeş Kalemler Temmuz 2008
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düm: Kazak dili, Kırgız dili bir birine çok yakın
sadece küçük farklar var. Kazak, Kırgız edebiyatlarının aylık ortak dergisi çıksın, dedim.
Edebî, bediî yazıları Kırgızca-Kazakça olarak
bir dergide yayınlayalım, dedim. Herkes tamam dedi ama bu şu anda sadece bir görüş
olmaktan ileri gidemedi. Biz Türk Dünyasının
ortak dergisini çıkarmalıyız. Siz Kardeş Kalemler dergisiyle Türkiye’de önemli bir iş başlattınız. Kardeş Kalemlerin Türk dünyasında diğer
örneklerini de çıkarmalıyız. Bu derginin kıstasları, kuralları, yazı işleri, redaktörleri kendince bölümleri olmalı. Türk edebiyatlarının
Yeni romanlarını, şiirlerini, edebî eserlerini bu
dergide, bu kitap gibi yayınlasak aylık olarak
Tükçe, Kazakça, Kırgızca bir birimizle daha
da yakın konuşacağız.
- Siz Kırgız edebiyatının, dünya edebiyatının en
büyük yazarlarından birisiniz. Yeni yetişen genç
nesil yazarlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Ben, benden sonraki nesilleri yazarları iyi
bilmiyorum, yıllardır kendimleyim. Avrupa’da
diplomatik görevdeyim, elçiyim. Çok az vaktim oluyor. Yeni yayınlara, dergilere, gazetelere göz atmak, okumak gerek. Bazen genç
yazarlarla konuşuyorum. Yeni yetişen nesiller
içerisinden büyük yazarlar elbette yetişecektir. Bunu zaman gösterecektir. Hemen şunu
ilave edeyim, yeni romanım çıktı. Rusça, İngilizce, Almanca, Japonca, Çince’ye çevrildi.
Oralarda okunmaya başlandı. Avrupa’da Almanca yayın en fazla okunanıdır. Geçen yıl
baharda Almanya’nın yedi şehrinde tanıtım
günü yaptık. Binlerce kişi geldi. Okurların
ilgisini çeken, 21. asırdaki bizim kendimizin
istikbal için çalışan yarattığım roman kahramanlarıdır. Rusçası Katyabotıe gorı “Dağlar
Yıkıldığında, Devrildiğinde” anlamındadır.
Çince, Fransızca, Japonca nasıl adlandırıldığını bilmiyorum.
- Efendim, Türkçesi nasıl?
- Türkçesini iyi bilen kişi çevirmenimizdir. Güzel Sarıgül Türkçeye o aktardı. Onun refiki,
kocası da redaktörlük yaptı. Ahmet Sarıgül
Kırgızcayı benden daha iyi biliyor, Türkçeye
de hâkim. O hepsini ayarladı, kitap yakında
yayınlanacak.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

- Türk okuyuculara hangi ayda çıkacağını
söylememiz mümkün mü acaba?
- İki üç ay sonra çıkar diye düşünüyorum.
Ümidim çok fazla, Türk okuyucuları kitabı
okusalar, biz kendi hayatımızı orda anlattık.
Kırgızistan’daki ruhanî kahramanlarda onun
içinde, halkın içindeki sıradan insanlarda romanın içerisinde vardır.
- Türk okuyucular sizi yakından tanıyorlar. Kitaplarınız sanki bizim yazarlarımızın kitapları
gibi çok okunuyor. 70 yaşınızı doldurduğunuzda bu kitap yayınlandı.
- Bu artık geride kalmış, geçmiş bir zamandır
70 yaş. İnşallah gelecek yıl 2008 yılının Aralığının sonunda 80 yaşını dolduracağım. İnşallah sağ salim ulaşırsak, bunu göreceğiz.
- Yaklaşmakta olan 80 yaşınızı kutluyorum.
Allah sizlere uzun ömürler versin. Kendi medeniyetini kaleminizden öğrenen Türk halklarının övündüğü yazar olarak kalın!
- Türk okuyucularının, halkının bana olan bu
inancından ve güveninden sonra ben de kendi sorumluluğumu düşünüyorum, biliyorum.
Yeni edebiyatın ucu, sınırı yok. Mesela bugün
kitaplar çıkıyor, fazla zaman geçmeden onlardan daha da ileri de yeni kitaplar çıkıyor,
çünkü insanın iç dünyası, ruh dünyası uzay
boşluğu gibidir. Bu sonsuz uzay boşluğunu
incelememiz gerek.
- Kardeş Kalemlere gösterdiğiniz ilgi için çok
teşekkür ediyoruz.
- Ben sizlere çok teşekkür ederim. Elazığ’a
gelip edebiyat ve medeniyet hakkında konuşmamız, fikir yürütmemiz günümüz dünyasının
önemli buluşmalarından birisidir. Sovyetler
zamanında böyle görüşmeler, fikir yürütmeler, meseleler olmuyordu. O zaman başka
ideoloji vardı. Şimdi bizim hepimizin düşünmesi gerek. Güçlenip, birleşip dünya edebiyatına kendi edebiyatımızı katmalıyız.
- Çok teşekkür ederiz.
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Edebiyatın İmparatoru
Son Seferine Yürüdü
YAKUP DELİÖMEROĞLU
AVRASYA YAZARLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
Asya iki Cengiz yetiştirdi; birincisi kılıcıyla
kurdu imparatorluğunu; ikincisi kalemiyle. Birincisi Cengiz Han olup geçti dünyamızdan;
ikincisi Cengiz Aytmatov.
Dünyada iki tahtın “imparator” unvanını kullanma hakkı vardı: Birincisi Roma; ikincisi
Cengiz.
Edebiyatta kimseye “imparator” denmedi.
Hiçbir yazar imparatorlarla mukayese edilmedi. Ancak edebiyatın da Cengiz’i vardı. Edebiyatın Cengiz’i, edebiyatın imparatoruydu.
İmparatorlar gibi uğurlandı dünyadan. Ben
de oradaydım şahidim ki; belki pek çok imparator böyle uğurlanmadı dünyamızdan.
Cengiz Aytmatov’un son seferine çıktığı haberi duyulduğunda “Kırgız’ın Dağı Devrildi”
diye başlık atıyordu bir Bişkek gazetesi. Bir
diğeri İstanbul’dan “Hoşça kal Cengiz Ata”
başlığıyla çıkıyordu.
Kırgız destanında, Manas Çin seferine çıkarken, Kazak’tan Gökçe Batır’ı, Özbek’ten
Gabdulla’yı, Anadolu’dan Abdullah’ı saflarına
katılmaya çağırır. Şimdi “Yıldırım Sesli Manasçının” son sefer hazırlığıdır. Bu büyük sefer
için Türk Dünyasının her köşesinden, dünyanın her burcundan gelenlerle doldu Bişkek.
Ve Aytmatov’un kendi adıyla birlikte onların adlarını da dünyanın dört bir köşesine
bir bayrak gibi taşıdığı Kırgızlar, akın akın
Bişkek’e koştular.
Bu imparatorun son büyük seferiydi.
Bayraklar saygıyla yarıya indi. Şerefi her şereften daha yüksek olan bayraklar, o bugün
altımızdan yine geçecek diye, ona daha yakın olabilmek için, onun şerefine, o gün yere
daha yakın durdular.
14

Haziran

2008

Cumartesi

günü,

Kırgızistan’da resmi yas vardı. Bu yas aslında
10 Haziran’da kara haber Almanya’dan tüm
dünyaya duyurulduğundan itibaren başlamıştı. Televizyonlar ve radyolar yayın akışlarını değiştirmişlerdi. Ne müzik ne eğlence,
yalnızca Cengiz Aytmatov ve onun kaybının
verdiği hissiyat ekranlara ve mikrofonlara
yansıyordu.
Bişkek’in biraz dışında Tanrı Dağlarının yamaçlarındaki evi, taziyeye gelenlerle dolup
taşıyordu. Kırgız geleneklerine göre kurulan
çadırlardan, “boz üylerden” imparator için
ağıtlar ve hıçkırıklar yükseliyordu.
O eserlerinde Kırgız töresini, Orta Asya coğrafyasını, insanını ve hatta atını, kurdunu evrensele taşımıştı. Dünyanın 167 diline çevrilen,
yüz milyonlarca baskı yapan, milyarlarca kez
okunan eserleriyle kurduğu imparatorluğunun her köşesine Kırgız’ı taşımıştı. Cemile’yle,
Sultan Murat’la, Nayman Ana’yla… Kırgız’ı
götürmüştü. Millî olunarak evrenselin nasıl
yakalanabileceğini göstermişti.
Son seferi de öyleydi: Dünyanın dört bir yanından taziyeye ve merasimlere gelenler,
Cengiz’in İslam inanışları ve Kırgız töresiyle
nasıl uğurlandığını gördüler. Resmi törenlerin olduğu anlarda zaman zaman bu tarzın
dışına çıkılsa da, o tam bir Kırgız gibi son yolcuğuna hazırlandı.
Babası Törekul, maalesef böyle uğurlanamamıştı. Onun için taziye çadırları kurulamamış,
çadırlardan ağıtlar yükselememişti. Onun için
ağlayacaklar, yas tutacak olanlar, ne yaşadığından ne de öldüğünden haberdar olamamışlardı. Yalnızca babalarının “halk düşmanı”
olduğu söylenmişti kendilerine. Halk düşmanlarına ne yapılırsa Törekul’un başına da
onlar gelmiş olabilirdi: Ya kurşuna dizilmişti,
ya Sibirya’da bir sürgün kampındaydı veya
hapiste. Bu ihtimallerden hangisinin doğru
olduğunu öğrenebilmek için 56 yıl beklemek
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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gerekecekti. O gün henüz 9 yaşında olan
Cengiz, babasının akıbetini 65 yaşında öğrenebilecekti. Törekulun ağıdı, oğlu Cengiz
tarafından “Baba seni 56 yıldır arıyorum, şükürler olsun kemiklerini bulabildim” sözleri ile
yakılacaktı.
Başkent Bişkek’in yaklaşık 30 km. uzağında
Ala Dağların eteğinde 1993 yılında ortaya
çıkarılan, 138 kişiye ait Ata-Beyt toplu mezarlığında bulunanlardan birinin cesedinin,
Aytmatov’un 9 yaşındayken son kez gördüğü, 1937’de KGB ajanlarınca götürülen, 38
yaşında öldürülen babası Törekul Aytmatov’a
ait olduğu DNA testiyle doğrulandı. Ve Cengiz gözyaşları içinde ölümünden sonra bu
mezarlığa, babasının yanına defnedilmeyi
vasiyet etti.
Bugün, 14 Haziran 2008 Cumartesi günü,
bu vasiyetin yerine getirildiği gündü. Cengiz
56 yıldır aradığı babasının yanına gidiyordu.
Babası ve 137 kaderdaşı gibi sessizce değil.
Onların feryatlarını kimse duyamamıştı. Ama
bugün, tüm bu feryatlar, dünün feryatları, bugünün feryatları birlikte yükseliyorlardı. Kırgız
makamlarına tüm dünyadan 1.5 milyon taziye
mesajı ulaşmıştı.
Törekul kendilerine haksızlık yapıldığını kimseye anlatamamıştı. İmzalaması için kendisine
verilen idam fermanının imzalamamış, isyan
etmişti. “Sen imzalamazsan, imza yerini karalayacak birisi bulunur” deyip, başka birine
imzalatmışlardı. 1993 de toplu mezar açıldığında cebinden çıkan idam fermanındaki imzanın Törekul’a ait olmadığı anlaşılacaktı.
Bugün Kırgızların Ata-Beyt adını verdikleri bu
toplu mezara giden 139. kişi oluyordu Cengiz
Aytmatov. Bu anıt mezarlığa sonradan defnedilen ilk kişiydi ve belki de son kişi.
Bugün, “dünyanın en güzel aşk hikayesinin” yazarı Cengiz Aytmatov, kendisinin en son, dünyanınsa en güzel hasret hikayesini yazıyordu.
Tatar bir annenin oğlu olan Cengiz, kardeş
Kazak halkının içinde ilk gençliğini geçirecektir. Onu edebiyat dünyasındaki yolcuğuna ilk uğurlayan da yine bir Kazak yazar olan
Muhtar Avezov olacaktır. Ünlü yazar Avezov,
Cengiz hakkında yazdığı yazısının başlığında
“ Yolun Açık Olsun” diyecektir.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

Yolu hep açık oldu. Önce Sovyet edebiyatının imparatoru oldu, sonra Türk Dünyasının
ve tüm dünyanın. Cengiz Aytmatov, bir kez
zirveye çıktı ve bir daha hiç inmedi.
Son seferi için bütün Türk Dünyası oradaydı.
Türkiye’den de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Kültür ve Turizm
Müsteşarı İsmet Yılmaz ve Prof. Dr. İskender
Pala hoca katıldılar. Aynı zamanda bir edebiyat araştırmacısı olan Prof. Dr. İsen; “Tüm
kitapları Türkçe’ye çevrilen ve yeni kitabının
ne olacağı merakla beklenen tek yazar Cengiz Aytmatov’dur” değerlendirmesini yaparak, edebiyatın imparatorunun Türkiye’deki
hakimiyetini de anlatmış oluyordu.
Biz de Avrasya Yazarlar Birliği olarak Şeref
Üyemizin, son seferinde yanında bulunabilmek için Bişkek’teydik. Aslında o, Avrasya
Yazarlar Birliğinin kurucularından da sayılırdı. Aytmatov’un yakın dostu ve AYB kuruluş
çalışmalarına büyük destek veren ünlü Kazak
şairi Muhtar Şahanov ağamız, her seferinde
“Aytmatov da bu Birliğin kuruluşuna çok sevinecek ve içinde olacaktır” diyordu. Bizim
kendisine AYB’yi anlatmamız, “ben dünyanın hiçbir yerinde böyle büyük bir sevgiyle
karşılanmadım ve ağırlanmadım” diyeceği
Elazığ’da yine Muhtar Şahanov’la birlikte
olacaktı. Biz Avrasya Yazarlar Birliği çalışmalarını anlattığımız da “neden beni de aranıza
almıyorsunuz” diyerek AYB üyesi olmuştu.
Ve Türk Dünyası edebiyatlarının ortak dergisi
“Kardeş Kalemler”in yayınlanması haberine
çok sevinmişti. Çünkü kader onu Kırgız baba,
Tatar Anne ve Kazaklar arasında yetişen bir
genç olarak Türk Dünyası için hazırlamıştı ve
Elazığ’da yaptığımız mülakatta “Ben sorumluluğumun farkındayım” diyordu.
Bir yazar olarak sorumluluğunun farkındaydı
ve Türk halklarından pek çok yazara kuzey
buz denizinde bir buz kıran gemisi gibi açtığı
yolla örnek oldu.
O bir imparatordu. Dünyanın en güzel aşk ve
en güzel hasret hikayelerini yazdı.
O Asyanın iki Cengizinden biriydi.
Ve imparatora layık törenlerle, uğurlandı dünyamızdan.
Mekanı cennet olsun!
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KIRGIZİSTAN

Aytmatov Fenomeni
OMOR SULTANOV
KIRGIZİSTAN YAZARLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
AKTARAN: CANGILMIRZA BAPAYEVA
Aytmatov fenomeni, gönüllerde daha uzun
zaman yerini koruyacaktır. O, Kırgız nesrinin
geleceğine yol açtı, yön gösterdi. Rus edebiyatında Puşkin’in etkisi ne kadar büyükse,
Modern Kırgız edebiyatının temelini oluşturan
Aytmatov’un etkisi de bizim için o derece büyük olmuştur. Bu, sadece Kırgız edebiyatı için
geçerli değildir; onun üslûbu bir akım şeklinde dünya edebiyatının gelişiminde de etkisini
gösterdi O, XX. yüzyıl’da dünyaya gelen büyük bir yazar ve siyasetçidir. Bizim siyasetçilerimiz, ona danışmak, onun dâhiyâne düşüncelerinden faydalanmak şöyle dursun, onu
‘diplomatik sürgüne’ yollayıp, halkın hayatından uzaklaştırdılar. Böyle bir siyaset, Usubaliyev döneminde başlatılıp, Akayev zamanında
devam ettirildi. Yoksa onun bilgi ve tecrübesine danışmak, halkımızı manevî açıdan doğru
yönlendirmenin yanı sıra, ekonomik açıdan
da düzelme yoluna koyabilirdi. Moskova’da
büyük Rus yazarı Yevgeni Sidorov, “Kırgız
yöneticileri, Aytmatov’u siyasetten izole etmiştir.” diye isabetli bir tespitte bulunmuştur. Bu
eksiklik, gelecek nesiller için bir ders olmalı. Aymatov’un yazarlığının yanı sıra, insanlık
ve vatandaşlık vasıflarının örnek gösterilmesi
de halka hizmet eder. O, hayatını halk için
hizmet etmeye adadı. Bazı vatandaşlar, büyük yanılgıya düşerek, onu çekiştirdiler. Ben,

bunları Kırgız gençleri işin aslını anlasınlar,
diye dile getiriyorum. Puşkin’in eserleri, zamanında yeterince anlaşılıp araştırılmadığı
gibi, Aytmatov’un eserlerinin araştırılması ve
incelenmesi de geleceğin işidir.
Aytmatov araştırılmacılarının görevi, öncelikle kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek, daha
sonra da Aytmatov’un mirasını iyice inceleyip
gençlere ulaştırmaktır. Okullarda, üniversitelerde güçlü programlar geliştirmek lazım.
Vatanseverlik ve vatana hizmette Aytmatov’un
şahsiyeti ve fikirleri örnek gösterilerek gençlere eğitim verilirse, hepimiz için çok faydalı
olur. Onun çeşitli ülke ve şehirlerdeki toplantılarda, televizyon programlarında yaptığı
konuşmalarını toplayıp bir kitap haline getirerek, kreşten üniversiteye kadar tüm çocuk ve
gençlere ayrı bir ders olarak okutmak, güncel
bir meseledir.
En son olarak, Aytmatov’u son sefere uğurlarken Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev’in
düzenlediği organizasyonun halkımızı memnun ettiği kanaatindeyim. Herkese emeği ve
seviyesine göre zamanında hürmet gösterilmesinin örneği oldu. Başkanı olarak Kırgız
Millî Yazarlar Birliği adına ve kendi adıma
Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na
minnettarlığımı bildirmek isterim.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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KAZAKİSTAN

Elveda Dünyanın Ulu Sanatkârı
NURLAN ORAZALİYEV
KAZAKİSTAN YAZARLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
AKTARAN: GÜLNAR KARA
Avrupadan gelen soğuk bir haberle donduk kaldık. Sanki Asyanın engin stepleri ve
Aladağ’ın buzul kaplı zirveleri titredi. Daha
dün çocukluğunun hatırası olan Talasından
kopup, adını bütün dünyaya duyurarak efsaneleşen, her hal ve zamanda devrinin tanığı olan arça ağaçlarıyla kaplı dağlarını, çok
sevdiği Isık Gölü’nün özlemini çeken sevgili
Cengiz Törekuloğlu Aytmatov’un bir Alman
hastanesinde ebedîyete intikali haberine bir
türlü inanamadım. Ancak dünyayı, sihirli sözleriyle, fani insanoğlunu kayıtsız bırakmayan,
kökünü derinlerden alan düşünceleriyle ve
ölümsüz eserleriyle yarım asırdan fazla zaman boyunca besleyen büyük kalbin durduğu doğruymuş. Günümüzde zinde dimağıyla uyuklamayan, durmadan çalışan, başka
çağlarda yaşamış diğer önemli düşünür ve
yazarlar gibi yaşam tarzıyla milletine büyük
hizmetler eden, dünya edebiyatının ufuklarını
genişleten şaheserleri ile beş kıtanın okurlarını yetiştiren gezegenimizin büyük insanı artık
aramızda yok.
“Ben yurt dışına çıktığımda, iki şeyi yanımda
muska gibi taşırım, bunlar ‘Manas‘ ve Muhtar
Avezov’un eserleri” diyen halk bilgesi Cengiz
Törekuloğlu’nun genel olarak dünya edebiyatı ve kültüründeki rolü yanında umum Türk
edebiyatı ve medeniyetindeki baskın rolünü
anlatmak hiç de kolay değildir. Bizim tanıdığımız bütün bir devir edebiyatına getirdiği
yenilikler ne kadar zengin ise onun asil duruKardeş Kalemler Temmuz 2008

şunun ispatı olan kişiliği de o kadar büyüktü.
İnsanı sevmek, insanın iç dünyasını gözünden okumak, bu fani dünyaya olgun kişiliğiyle
paha biçmek, dünyanın geçiciliğini sezmek,
dünyada olan olaylar hakkında söz söylemek,
karar vermek için acele etmemek, sözlerini
sarfederken itidalden ve adaletten şaşmamak
gibi umdeler Aytmatov’un hayatına rehber
olan kutup yıldızı gibidir. O, ömrü boyunca
salim ölçülerle yaşamış insanlardandır.
O, yaradılışından gelen asaletle milletini seven, Kırgız halkının manevî, kültür ve edebiyat anlayışını dünyada en üst seviyeye çıkaran Kırgız Türklerinin sevgili evladıdır. O kendinden önce gelen üstadların vefalı talebesi
olduğu gibi, kendisinden sonra gelen yeni
nesillere de yol göstermiş, klavuzluk yapmıştır. O, evrensel bir kişiliğe sahip, kıtaları bir
birine bağlayan, yolları açan, asırda bir gelen
ender bir şahsiyettir.
Evet, Cengiz Aytmatov; bir milletin, bir halkın,
Türk dünyasının sınırlarını aşan, bütün dünyanın evrensel değeri haline gelmiş büyük bir
isimdir. O adını zirveye yazdırmıştır.
Dünya ulu yazarını, insanoğlu Aytmatov gibi
kıymetli varlığını, Kırgız halkı bilge evladını
kaybetmiştir. Ben gönül komşumuz, sırdaşımız sevdiğim ağabeyimi kaybettim.
Elveda! Mekânın cennet olsun! Ruhunuz
firdevs-i âla’da olsun, Cengiz Ağabey!
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KIRIM

Dünya Edebiyatının Büyük Kaybı
ŞAKİR SELİM
KIRIM-TATAR YAZARLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
AKTARAN: IŞILAY IŞIKTAŞ SAVA
Dünya edebiyatı ehli için kaygılı ve üzücü
haber geldi. Bu haber ilk önce Türk dünyası ediplerinin yüreğine zelzele gibi dokundu.
Adı ve eserleri dünyaca bilinen Cengiz Aytmatov, vefat etmişti. Bu kötü haberi işitip kahrolmayan ve üzülmeyen okuyucu yoktur.
Büyük edip ile ömrümde ilk defa 2003 yılının Nisan ayında 25-28 tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlenen II. Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatlar Sempozyumu’nda görüşmüş
ve konuşmuştum. Bu sempozyum çerçevesinde Cengiz Törekuloviç’in doğumun 75. yıldönümüne dikkat çekildi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, yazarın şerefine gerçek bir bayram kutlaması tertip ettirdi.
Bugünkü gibi hatırlıyorum. Herkes söz alıyor,
hayırlıyor (kutluyor), hediyeler takdim ediyor...
Ben de binbir heyecan içinde kürsüye çıktım
ve Kırımtatar yazarları ve ziyalıları (aydınları)
adına teşekkür ederek Cengiz agaya (ağabeye), 1989 yılının 2 Haziran günü SSCB halk
deputatlarının (vekillerinin) büyük kongresinde yaptığı çıkışında bizim halkımızın takdirini
kazandığını, bizim hak-hukukumuzu koruduğunu ona hatırlattım. O zamanlar Cengiz
Aytmatov TASS’nin iftiralı ve çirkin beyanatına

bakıp: “Bu akla yatmayan bir şey. Bütün bir
halka hüküm çıkararak, böyle fikirler nelere
dayandırılarak şekillendiriliyor? Hatta AllahTeala bile böyle hukuka mâlik değil. Biz Kırımtatar halkının değerlerini ayaklar altına
almayıp, müzakere münasebetinde bulunmalıyız. (Alkışlamalar). Her bir halkın yeri, onun
tarihî cihet bakımından doğduğu yer olmalı.”
diye söylemişti. (Lenin Bayrağı, 1989, 15 Haziran)
Kısa sözlerimin sonunda meşhur yazara “Karılgaç Yuvası-Kırlangıç Yuvası” resmini takdim
ederek yuvasından kovulmuş halkımızın karılgaçlar (kırlangıçlar) gibi yine dönüp geldiğini ve bunda Aytmatov gibi büyük insanların
da payı olduğuna işaret ettim.
İşte bu hadiseden sonra tam 5 yıl geçti. Dünya edebiyatının tanınmış erbabı ile bu görüşmem ilk ve son oldu...
Bugün aramızda Cengiz Aytmatov yok. Bundan sonra hafızamızda onun ölmez eserleri,
insanlara yaptığı büyük iyilikler yaşayacak.
Elveda, Cengiz Aytmatov! Elveda, büyük insan! Ruhun şâd olsun!
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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AZERBAYCAN

Onunla Biz de Gurur Duyuyoruz
ANAR
AZERBAYCAN YAZARLAR BİRLİĞİ
Daha kısa süre önce kendisini Bakü’de konuk
ettiğimiz, 80. yaş toyuna hazırlandığımız Cengiz Ağamız, hiç beklemediğimiz bir anda bizleri bırakarak gitti. Üzüntümüz sonsuzdur.
Cengiz Aytmatov, ızdırablı geçen çocukluk
yıllarından yürek titreten saf, temiz, çocuk
suretini getirip ebedîleştirdi. Bu çocuk hiçbir tür şiirle barışamaz, şiirin tantanası kabul
etmez ve suya atlayıp hayallerinde yaşayan
Beyaz Gemi’nin arkasında akıp gider. Ama
o, Issık-gölün mukaddes sularına doğru yüzmez; o, genele doğru hatta ebedîyete doğru
yüzer. Bu sebepten dolayıdır ki yaşıyor ve yaşayacak. Cengiz Aytmatov anlatır ki; bir gün,
Pekin’deyken onu ararlar. Telefon eden Kırgız
dilinden yazara isteğini beyan eder. Bu onun
oğludur.
Görüştükleri zaman anlaşılırki öğrencidir.
Çin’de okumaktadır. Sonra genç ilave eder:
ben onun benzeri, o küçük çocuğum,” Beyaz
Gemi” romanında suya atılarak akıp giden
çocuk.
Eserlerinde mitlere, efsanelere genişçe müracaat eden C. Aytmatov kendisi de mit yaratıcısıdır. Kadim efsaneleden bahsederken
onları öyle yeni anlamlarda manalandırır ki,
tamamiyle çağdaştır.
İstanbul’da Aytmatov’un jubile törenlerinKardeş Kalemler Temmuz 2008

de yaptığım konuşmada dedim ki, hâlâ VII.
asırda Orhun Kitabelerinde acı bir şikâyet
hak olunmuştur.- Türk beyleri Uzakdoğulu
Tabgaç’ların tatlı sözlerine ve pahalı bahşişlerine aldanarak kendi Türk isimlerinden,
dillerinden, Türklüklerinden çekinmiş, Tabgaç isimlerini kabul etmiş, tabgaçlar arasında neredeyse asimile olmuştur. Bu durumu,
20.asrın yazarı Cengiz Aytmatov, hafızasını
yitirmiş, hatta tanıyamadığı anasına el kaldıran Mankurt Efsanesini kaleme alarak bize
haberdar eder. – Halkın tarihi hafızasının körelmesini, fertlerin ve halkların kendi benliklerini kaybetmesi, faciadır. Büyük hümanist
yazar, bunu öyle bir zamanda yazarak ” Yeni
Vahid İnsan Birliği- Sovyet Halkı” hakkında
iddia edilen hâkim ideologiyaya meydan
okuyordu. Yazık ki, bunu yeni Sovyet sonrası devri’nin çağdaş mankurtları anlamıyorlar,
unutmuşlar ya da unutmaya çalışıyorlar, geçen devrin bütün anlayışlarına- olumsuz yönlerine de, olumlu değerlerine de aynı endişeli
mevkisinde duranlar kurunun yanında yaşı da
yakmaya can atmaktadırlar.
Yazar adına layık olan her kalem ehli, kendi
hayat tecrübesinden, kendi şahsi hayat macerasının keşmekeşlerinden, karşılaştığı problemlerden yola çıkarak muayyen bir mevzuya müracaat eder. Ve bu doğrultuda, Sovyet
devrinin gerçek edebiyatı da -Ç. Aytmatov da
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bu edebiyatın muteber sanatçılarındandırbütün halinde kendi zamanını mevcut zıtlıklarıyla gösterebilmiştir.

tecrübesi, bizim için hususi ehemmiyet kazanmıştır -Ben, İsa Hüseynov ve Cengiz Aytmatov’u
göz önünde tutuyorum-.

Ben, “Sovyet Devri Edebiyatı” ifadesinin altını
çiziyorum. Bana göre, bu ifade, hiç de, kötü
şöhretli sosyalist realizmi metoduyla yaratılan
“Sovyet Edebiyatı” anlayışıyla aynı manayı taşımıyor. Kaba proletarya sosyolojisi teorisyenlerinden başka, feodalizm devrinde yaşayıp yaratmış Nizami’yi, Dante’yi ya da Şekspir’i feodal şair, feodal dramaturg olarak adlandırmak
hiç kimsenin aklına gelmez. Ya da hiç kimse,
Marcel Proust’u, Faulkner’ı kapitalist yazarlar
arasında saymaz. Yalnız “Usta ve Margarita”
romanının değil, Stalin hakkında bir piyesin
de müellifi olan M. Bulkakov’u Sovyet yazarı
olarak adlandırmaya da hiç kimsenin dili varmaz. Aynı sözleri, Cengiz Aytmatov hakkında,
pek çok diğer yazar ve o cümleden olmak üzere “altmışıncılar”ın çoğu hakkında da söylemek mümkündür.

Cengiz Aytmatov’u da biz büyük yoldaşımız
olarak kabul etmiştik ve çok memnunum ki,
bana kendi imzasıyla bağışladığı “Kassandra
Damgası” adlı kitabında Cengiz Ağa şu sözleri
yazmıştır: “Anar’a, büyük kardeşinden...”

Bizim neslin Azerbaycan yazarları, millî edebiyatımızın temeli üzerinde yetişti; büyük C.
Memmedkuluzade’nin mâneviyat derslerini benimsedi; aynı zamanda, Rus ve dünya edebiyatına da vâkıf oldu. İki muasır nesir yazarının

Cengiz Aytmatov, bizim halkın da çok sevdiği bir yazardır. Kitapları dilimize çevrilmiş ve
Bakü’de neşredilmiştir. Eserleri, tiyatrolarımızda sahneye konmuştur. O, birçok şair, nasir,
bestekâr ve ressamımızla dostluk kurmuştu.
Dünyanın hacimce en büyük destanı olan “Manas” destanını da Kırgızlar meydana getirmiş.
“Manas”ın hacmi, “İliada” ve “Odiseus”un,
“Mahabharata”nın, “Ramayana”nın umumî
hacminden defalarca büyüktür.
Kırgız halkı, dünyaya Cengiz Aytmatov’u,
umumî Türk köklerimiz bakımından soydaşımız olan bu büyük yazarı da bahşetmiştir.
Cengiz Aytmatov’la biz de iftihar ediyoruz,
Onu saygıyla yad ediyoruz. Eserleriyle, gönlümüzde hep yaşayacaktır.

ANAR, Cengiz Aytmatov ve Olcas Süleymanov
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ÖZBEKİSTAN

Özbek’in Cengiz’i
DOÇ. TAHİR KAHHAR
ÖZBEKİSTAN DEVLET DÜNYA DİLLERİ ÜNİVERSİTESİ
Cengiz Aytmatov dünya klasikleri arasında
yerini almış olan bir yazardır.
O eserlerini esasen Rusça ve Kırgızca ile
yazdı.
Dünyaca meşhur Lev Tolstoy, Dostoyevski,
Şolohov gibi dehalar, Rusça ile büyük romanlar yazdılar. Onların arasında kalem oynatıp
yer etmenin, onlarla boy ölçüşmenin ağırlığı
ortadadır. Buna rağmen C. Aytmatov, bu büyük
edebiyat meydanında kendi maharetini ve
yeteneğini isbat etmesini bildi. Böylece Rusça yazan yüzlerce çağdaş Rus edibi arasında,
kendi yerini hakkıyla aldı. Yaratıcılık rekabetinde devamlı yükseldi. 35 yaşında Lenin, 40
yaşında Devlet mükâfatlarını aldı.
Kanaatimce bu başarıyı sağlayan üç etmen
var: Birincisi, yazarın yeteneği, ikincisi, Kırgız
olarak yaşayıp Rusça yazması, üçüncüsü de
edebî kaderi ve talihidir.
Gelin, bu üç faktörü tahlil edelim. Birincisi
çok büyük yazarlarda görülen doğuştan gelen yazarlık yeteneğidir. İkinci özelliği taşıyan
da bir çok büyük yazar yaşamıştır. Mesela
Kazak yazarı Olcas Süleymanov, Özbek yazarı
Temur Polatov da eserlerini Rusça yazdılar.
Onların eserleri de Rus dilinden dünya dillerine tercüme edildi. Fakat Cengiz Aytmatov onlardan farklı olarak , edebiyatta mühim
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

bir yer tutan içtimaî, ahlakî, beşerî mevzularda hikâye ve romanlar yazarak olağanüstü
yükseklere çıktı.. Onun bu yükselişine bence
başkalarına yâr olmayan talihi yardımcı oldu.
Masallarda başına devlet kuşu konan normal
insanların padişah olduklarına şahit oluyoruz.
Masallarda olduğu gibi hayatta da talihi gülen insanlar tez yükselirler. C. Aytmatov’un da
talihi kendisine güldü. 1958 yılında yayınladığı Cemile hikâyesini ünlü Fransız edebiyatçısı Louis Aragon, “Dünyanın en güzel aşk
hikâyesi” diyerek yüceltti. Çağdaş edebiyat
bilginleri de, kadınların bağımsızlığını ve
aşklarını hür olarak yaşamalarını tema olarak
işleyen bu esere değer verdiler. Bu hikâye ve
arkasından onun bütün eserleri hemen dünya dillerine çevrildi. Böylece de Aytmatov,
henüz kırk yaşındayken dünya edebiyatı klasikleri arasına girme şansını buldu. Bu onun
edebî kaderi oldu.
Aytmatov’un yaratıcılığında tabii olarak türlü destekler oldu. Mesela, eğer o eserlerini
Rusça yazmasaydı, belki bu derecede şöhret
bulamazdı. Bazı araştırıcılar, o zaman Onun,
dünya çapında değil Kırgızistan ölçeğinde
bir yazar olarak kalabileceğini ifade ettiler.
Rus diliyle yazan her hangi bir başka millet
temsilcisi yazarın Devlet tarafından rağbet
görmesini göz önünde tutarsak böyle bir temayülün ortaya çıkışını da anlamış oluruz. Fa-
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kat konuya derin olarak bakılırsa bunun tek
taraflı bir kanaat olduğu görülür. Bu düşüncemi aşağıda ispatlamaya çalışacağım.
O, doğruyu bulma ve kendi sanatını geliştirme yolunda zamanın ideallerine ve edebî
taleplerine cevap veren bir çok hikâye, kıssa ve roman yazdı. Kırgızların İkinci Dünya
Savaşı ve sonrasındaki hayat mücadelelerini
tasvir etti. Hayatın içinde yaşayan, gören, tecrübe eden basit insanları; dağdaki , köydeki,
avludaki çobanları, öğretmenleri, rençberleri, şoförleri anlattı. Fakat başkalarından farklı
olarak C. Aytmatov, işte bu basit insanların iç
dünyalarını, ruhlarını kendisine has yazarlık
gücüyle tasvir etti. Zamanla “Beyaz Gemi”,
“Gün Uzar Yüz Yıl Olur”, “Dişi Kurdun Rüyaları” gibi bütün bir Sovyet toplumunu derinlemesine tahlil eden felsefi eserlere ulaştı.
Sovyet ideologları, yetmiş yıl boyunca, “Farklı
farklı milletler birleşip sonunda bir Sovyet milletine dönecek” fikrini bir makine intizamıyla
işlediler. Aytmatov ise kendi dilini, milletini
yok etmek isteyenlerin “ Mankurt”a dönüşeceğini romanlarında gösterdi. Sovyet mem-

leketindeki binlerce yazarın bir tanesi bile
bu durumu böyle yazamadı. Demek ki; C.
Aytmatov’un dünyaca meşhur bir yazar olmasında tabii ki Rusça yazmasının etkisi var
ama daha önemlisi onun büyük yazarlık gücü
ve öngörüleridir. Yaşadığı dönemin büyük
sosyal gelişmelerini, manevî meseleleri, millî
fâciaları edebileştirlmesinde onun olağanüstü yeteneği tartışılmazdır.
Şunu da unutmamak gerekir ki, Rus dilinin
kendi çevresinde ve dünyadaki yerini C. Aytmatov daha çocuk yaşlarındayken kavramıştı.
Zaten dünyada en çok kitap okunan ve bütün
halkı okur yazar olan sâbık Sovyet İttifakı’nın
resmî devlet dili de Rusça’ydı. O da eserlerini bu dilde yazdı ve bütün ömrü boyunca
bu dile sevgi ile yaklaştı. Ona hizmet etti ve
her zaman bu dilin öğrenilmesini istedi. Bundan on sekiz yıl önce, Sovyet saltanatı sona
erip eski Orta Asya’da Özbekler, Kırgızlar,
Kazaklar, Türkmenler, Tacikler, kendi bağımsız devletlerini ilan edince, türlü değişimlerle
birlikte ortaya çıkan problemler de az değildi. C. Aytmatov yeni durumla ilgili, bir tarihte

Türkistan`ın iki büyük yazarı: Cengiz Aytmatov ve Adil Yakubov.
Ortada-eski Cumhurbaşkanı danışmanı, Prof.Dr. Nerzulla Corayev (Taşkent, Ekim 1999 ).
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Rusça’nın yaptığı görevi şimdi Türk Devletleri
içinde Türkiye Türkçesinin yerine getirmesini
teklif etti. Gerçekten de bugün dünyada yaşayan Türk halkları 26 lehçede yazmaktadır.
Türk halkları, yeryüzü’nün, Avrasya’nın 12
milyon km’lik büyük bir coğrafyasında bu dille konuşmakta, bu dille yazmakta ve bu dili
yaşatmaktadır. Bu 26 dil, resmî devlet dilidir.
Bir dille iletişim problemi de Özbekistan,
Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan
gibi büyük cumhuriyetler veya bir çok muhtar
cumhuriyetler ölçeğinde ortaya çıkmaktadır.
Özbek halkı, C. Aytmatov’un hikâye, kıssa
(povest) ve romanlarını severek okumuş onun
eserlerinden hazırlanan filmleri, televizyon
programlarını ve tiyatro eserlerini heyecanla
izlemiştir. Böylece de Özbek cemiyetinin manevi şekillenişinde ve gelişmesinde, Yesevî,
Nevâî, Babür, Abdullah Kadirî, Çolpan ve
Adil Yakubovlar sırasında C. Aytmatov da şerefli yerini almıştır. Bunun için mi onun hakkında konuşunca “ Bizim Cengiz” , “ Özbek’in
Cengiz’i” deyip Özbek yazarı imiş gibi onunla övünüyoruz. Zaten önce onun, Kırgız’ın
Cengiz’i, Rusça ile dünyada tanındığı için de
Rus’un Cengiz’i olduğu mâlum. Kırgızlar Özbeklere en yakın kardeş komşu halktır. Dilleri, tarihleri, adetleri birdir. Bunun gibi edebi
eserlerde tasvir edilen dağlar, kırlar, köyler,
tarlalar, bahçeler, avlular, ikinci dünya savaşı
ve sonrası hayat, Özbekler tarafından da olduğu algılanmaktadır.
Bin yıl önce de Türkistanlılar tarihî şartlar içinde eserlerini başka dillerde yazmışlardır. Mesela Ebu Mansur Sâlibî’nin “ Yetimü’t –Dehr “
eserinde onuncu asırda binden fazla meşhur
şairin eserlerini Türkçeyle değil Arapçayla
yazdıkları kaydedilmiştir. Bu eserlerin bir tanesi bile bütünüyle tercüme edilmemiş ve
tarihte gömülüp kalmıştır. Bundan başka sanki yabancı eserlermiş gibi Türkçeye tercüme
edilen Farsça yazan şair ve yazarların eserleri de çok sayıdadır. O tarihlerde gömülen
binlerce yazara ve esere gülmeyen talihin C.
Aytmatov’a gülmesi de büyük şanstır.
Çünkü merhum yazarın eserleri seksen yaşına
girdiği bir zamanda 157 dile çevrilmiştir.
1978 yılında yazarın 50. yaş dönümü için
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Taşkent’te basılan iki ciltlik “Seçilmiş Eserler”
armağanında, yazarın eserlerinin 83 dile çevrildiği ve on milyon adet basıldığı bilgisi yer
almaktaydı. Adı geçen armağana söz başı
yazan ünlü Özbek yazar Kamil Yaşin, onun
eserleri için “ kendine has üslupta parlak
ve şairane bir dille yazılmış” hükmünü vermiştir. Kamil Yaşin ayrıca, yazarın eserlerini
Özbekçe’ye tercüme eden Asil Reşidov’un
hizmetlerini de takdir etmiştir.
“Aytmatov’un eserleri Özbekçeye ne zamandan başlayarak tercüme edildi?” sorusundan
önce genel olarak Kırgızca’dan yapılan tercümeleri hatırlamak gerekir. Son elli yıl içinde
Kırgız edebiyatından Özbekçe’ye kırktan fazla
eser aktarılmış olsa da bunun yarısı Aytmatov’a
aittir. Özbek okuyucusu 1950 ‘li yıllarda, Tügülbay Sıdıkbekov’un “Zamanımız Kişileri” ,
(Bu eser 1949 yılında Stalin mükâfatını aldı.
1951 ve 1953 yıllarında Özbekçe’de basıldı); “Dağ Çocukları” (1954); “Dağ Arasında”
(1961) gibi romanları okumuştu. Aytmatov’a
1963 yılında Lenin mükâfatı verilince, kitapları hemen Özbekçeye çevrilmeye ve basılmaya
başladı. Aytmatov’un ilk mütercimi Asil Reşidov, Cemile hikâyesini “Kultura i Jizn” dergisinden çevirmiştir. Böylece Aytmatov çevirilerinin 60’lı yıllarda başladığını söyleyebiliriz.
C. Aytmatov’un 1954-1955 yıllarında yazdığı
“Ak Yağmur”, “ Rakipler” “Beydamtal Sahillerde” hikâyelerini, 1954-1966 yıllarında yazılıp
basılan “Yüzyüze”, “Cemile” , “Al Yazmalım”,
“Botagöz”, “İlköğretmen”, “ Sanacının Yolu”
gibi meşhur eserleri A. Reşidov sevgi ve maharetle Özbekçeye aktarmıştır. Bunlar faklı
yıllarda Taşkent’te kitap halinde basılmıştır.
“Servi Boylum Al Yazmalım” ( Kıssalar 1964);
“Samancının Yolu “( Kıssalar ve Hikâyeler
1965); “Elveda Gülsarı”( Kıssa 1969); “ Beyaz
Gemi” (Kıssa, 1973); “ Masaldan Sonra “ (Ak
Gemi 1977) gibi eserlerin tamamı Reşidov
tercümesiyle iki cilt alinde 60.000 adet olarak
1978 yılında tekrar basıldı. C. Aytmatov’un
Taşkent’te 1981 yılında Okutuvçi yayınevinde
150.000 adet basılan “ İlköğretmen; Botagöz,
Ak Gemi” kıssalar kitabı da A. Reşidov’un
tercümesidir.” Erken Gelen Turnalar”, “ Gün
Uzar Yüzyıl Olur” romanı ve latin alfabesiyle
yeniden neşredilen Cemile hikâyesi ve “Seçil-
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miş Eserler”in mütercimi de Reşidov’dur.
Bu arada, Aytmatov’un meşhur “ Dişi Kurdun
Rüyaları” (1989) ile “ Cengiz Han’a Küsen
Bulut” (1999) adlı eserlerinin tercümesini,
tanınmış âlim, Dostoyevski, Maposan, Hemingwey romanlarının usta mütercimi İbrahim
Gafurov yapmıştır. “Ahır Zaman Akibetleri” romanını Süyün Karayev’in tercüme ettiğini de
unutmamak gerekir.
Yazarın Özbek toplumunda yaygın olarak tanınmasında birinci ve en esaslı kişi mütercimi
Asil Reşidov’dur. Ayrıca, İbrahim Gafurov’un,
Mahkem Mahmudov’un, A. Atametov’un,
Yakubcan Hocamberdiyev’in, Nibacan Bakiy, Süyün Karayev gibi çevirmenlerin ve
Aytmatov’un eserleri hakkında aydınlatıcı incelemeler yapmış olan Kamil Yaşin, Vahid
Zahidov, Gaybullah Selamov, Mahmudcan
Nurmatov, Seydi Umirov gibi yüzlerce âlim ve
sanatçının da hizmetleri vardır.
Bizi sevindiren, gönlümüzü ferahlatan en
önemli husus şudur ki Turan’ın, Türkistan’ın,
Kırgız elinde doğmuş olan kardeşimiz,
ağabeyimiz C. Aytmatov’un eserleri dünyanın

157 diline tercüme edilmiştir. Eselerinin
genel yayın adedi altmış milyonu geçmiştir.
Dünyada eserleri en çok satılan ve okunan
yazarlar arasına girmiştir. Bu seviyeye başka
hiçbir yerli ve dünya yazarı ulaşamamıştır.
Nobel mükâfatı alan hangi yazarın milleti
böyle bir başarıya erişen yazar yetiştirmiştir.
(Nobel başka bir konu ama Türk halkları
edebiyatını değerlendiren Nobel’den daha
yüksek bir edeebiyat mükâfatı düzenlemenin
vakti geldi diye düşünüyorum) Zaten C. Aytmatov 35 ve 40 yaşlarında kendi zamanının
en yüksek iki mükâfatını almış bir yazardır
Zaten o milletine ve bütün insaniyete verilmiş
yüksek bir mükâfattır.
O vatanına, ana yurduna, dünyaya, insanlığa
baht getirmiştir.
O gömüldüğü toprağın ve yurdun tâlihidir.
Eserlerinin yaşadığı ülke mutludur.
Onun eserlerini okuyan insan bahtiyardır.
25. 06. 2008

Taşkent- Yunusâbad

Cengiz Aytmatov Taşkentte, Özbek, Karakalpak yazarları ve bilginleri ile birlikte: C.Aytmatov, Nezir Seferov,
Hafiz Abdusemetov, Töleppergen Kayıppergenov, Rahmet Feyzi, Şükrüllah.(Taşkent, 1980)
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TÜRKİYE

“Asrımın Eseriyim, Asrımın Esiriyim”
“Yazının başlığı, Anar Rızayev’in bir şiirinden alınmıştır.”

MUHARREM SEVİL
Üzerinde yaşadığımız topraklar bize, çoğu
zaman tam aksini yapsak da hep şu bilgiyi
fısıldamıştır yüzyıllarca: “Hiç ölmeyecekmiş
gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın”
Bizim açımızdan sadece ve sadece ‘bu zamana’ vurgu yapmak çok da yeni sayılır; zihin
dünyamızdaki ‘dün’ü ve ‘yarın’ı yok sayan
“an’ı yaşa” reklamı piyasaya ilk sürüldüğünde, bu düstur geçmişti aklımdan. Aslında “an’ı
yaşa” şeklinde formüle edilen yaşam biçiminin son yıllarda bu kadar çok ve sıklıkla pompalanmasının sebebi, tüm dünyanın marûz
kaldığı ‘globalleşme / küreselleşme’ rüzgarıdır.
İddia şudur: Bir
toplumda serbest pazar ekonomisinin yerleşmesi, demokrasinin uygulanması
ve o toplumda
insan haklarının
korunması hem
globalleşmiş
olan dünyada
yüksek bir hayat
formu üretecektir, hem de bu,
o
toplumların
gelişiminde büyük bir katkı temin edecektir.
Globalleşme / küreselleşme kavramlarıyla
birlikte, bu kavramların olmazsa olmazı diye
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sunulan üç özelliğe hep dikkat çekilir: Serbest
pazar ekonomisi, demokrasi, insan hakları.
Ve bu üç özellik ‘birbirini doğurarak canlılık
kazanır’; hatta, bu üç kavramın gelişmesiyle
daha olumlu bir alana geçilebileceğinden
söz edilir.
Bunun bir dayatma, bir manipülasyon olduğunu ve aslında ‘bir ilişki biçimi’nden söz edildiğini görmek gerekir. Çünkü ileri sürülen, demokrasi, insan hakları gibi kavramlar herkes
açısından önem sıralamasında bir önceliğe
sahip kavramlar. Oysa bu dünya sistemi, öbür
adı da kapitalizm olan sistemin hiçbir zaman
terk etmediği temel ilkesi, merkez
çevre ilişkisidir.
Bu dünya sistemi
dediğimiz
şey,
imtiyazlı
alanlar üreterek ve
böylece imtiyazlı
alanların imtiyazsız alanları yönetmesi şeklinde işleyen bir sistemin
adı olagelmiştir.1
On altıncı yüzyıldan
itibaren
dünyanın gidişatından ‘memnun olmayanlar’,
1 Bu yazı sadece ve sadece eski ‘sosyalist’ coğrafyada yaşanan
bir takım değişimlere/olumsuzluklara işaret etmek üzere kurgulanmıştır. Yazarın, sadece ve sadece şöyle bir özlemi vardır; insanlığı,
insanlıktan çıkaran kapitalizm dışında mutlaka bir ‘yol’ vardır.
Çünkü Allah birden çok yol yaratmaya kâdirdir ve ‘bu böyledir!’
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mevcut olan her şeyi değiştirmeye başladılar.
Bu değişikliklere öncülüğü burjuvazi yaptı.
Burjuvazi her şeyi değiştirdi, hiçbir şey değişmesin diye. Çünkü onların istediği ‘Kulun
kula kulluğunun’ devam etmesi için yeni bir
yapılanmaya ihtiyaç vardı. Bu, yeni bir sistemin müesses olmasını sağlamak üzere atılmış
bir adımdı. Tıpkı ‘eski’den atılan adımlar gibi.
Bütün bu olup-bitenler, öncelikle Batı diye
adlandırılan coğrafyada başlatıldı ve arkasından bütün dünyaya egemen olması için
gerekli hazırlıklar da başlatılmış oldu. Sanıyorum öncelikle, yaklaşık beşyüz yıldır sürdürülen bu çabaları yeniden okumak ve sorgulamak, bugün ‘dünya sistemi’nin geldiği noktayı
anlamak açısından gereklidir.2
Hem geçmişte reel sosyalizmin egemen olduğu bir ülkede –Kırgızistan- yaşamış, hem
de bugünleri görmüş bir yazar olarak Cengiz
Aytmatov’un yenilerde yayınlanan, “Ebedî
Gelin / Dağlar Yıkıldığı Zaman”3 adlı romanı, ‘yeni dünya düzeni’ diye adlandırılan
ama, aslında eskiden beri varolan ‘dünya
sistemi’nin bir kez daha sorgulamaya çağırıyor okuru.
Tamam, bizim yaşadığımız topraklar hiçbir
zaman sosyalizmin hüküm sürdüğü topraklar
olmadı kabul; reel sosyalizmi hep başkalarının tecrübelerinden öğrendik. Biz, gizli ya da
açık hep kapitalizmin (=liberalizm) egemenliğini onlarca yıldır pekiştirmeye çalıştığı bu
topraklarda yaşadık. Ama hep şunu bildik; bu
yaşanılan hayatlar, sistemler dışında başka
alternatifler de var. Bu sadece sosyalizm değildi, başka ideallerimiz de vardı. Tâ ki, 80’li
yıllara kadar hep böyle düşündük. Seksenli
yılların başından itibaren Türkiye açısından
(12 Eylül 1980 darbesini bir de böyle okumak
lazım gelir), seksenli yılların sonundan itibaren ise, bütün dünya açısından tek ve kaçınılmaz yol olarak kapitalizm ileri sürüldü. Bu
anlayış, gün geçtikçe de hükümranlığının şid2 Biz Türkler, Batı uygarlığının meydan okumalarına; Moğol
İstilâsına, Haçlı Saldırılarına ve Endülüs Medeniyetinin çökmesine
rağmen, Osmanlı tecrübesiyle ürettiğimiz yeni bir toplumsal modelle karşılık verdik. Ancak, Batı uygarlığı yine de yıkımına devam
etti ve Toynbee’nin yerinde tanımlamasıyla ‘Osmanlının
durdurulması’yla birlikte, tarihin yapılmasındaki özne rolümüzü de
yitirmemize sebep oldu.
3 Cengiz Aytmatov / Ebedî Gelin – Dağlar Yıkıldığı Zaman , Tercüme: Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu / Elips Kitap / Kasım-2007

detini arttırmaya devam ediyor.4
‘Her kötülükte bir iyilik saklı’ atasözüyle
başlayan ve bütün roman boyunca Kırgızistan
coğrafyasında olup bitenlere hep bir umut taşıyarak bakan bir gözün bize anlattıkları Ebedi Gelin.
Öncelikle bilmemiz gereken içi boş sloganlar,
hamaset kokan konuşmalar ya da kavramlar
yerine, inançlarımızın bize gösterdiği yol üzerine hareket edebilme gayretini göstermektir.
Nitekim Aytmatov, daha romanının başında
bu yeni kavramlara ve ‘moda’ya takılanlara
gönderme yapar; “Doksanlı yılların ürünü
olan bu restoran, eski Ordu Evi idi. Avrupa
usulü tadilat görmüştü ve jeopolitik anlam taşıyan cafcaflı ve son moda bir isim verilmişti:
AVRASYA”(s.18) Romanın kahramanı açısından ‘işler nasıl da değişmişti’; artık romantizm
veya idealizm yoktu her şey ‘gerçeklik’ denilen duruma teslim olmuştu, hatta hep beraber
tuzağa düşülmüştü bile “Görünen şu ki herkes
çağdaşlığın otobanında hızla ilerliyordu, o ise
–tuhaf adam- kenarda durmuş otostop yapıyordu ve kimsenin umurunda değildi.” (s.18)
Dağlar Yıkıldığı Zaman, kimselerin ‘sağ’
kalmayacağını bilen yazar, marûz kaldığımız
saldırıya karşı çıkmaya kalkıştığımızda alacağımız cevabı hepimiz adına söyler gibidir:
“Sempozyumun yapıldığı Londra’nın lüks
otellerinden birisinin, gerekli her türlü araç
ve gereçle güzelce donatılmış tuvaletinde,
pisuvarların üzerinde tavandan bir yerlerden
büyülü bir müzik yayılıyordu. İhtiyaçlarını gidermek için gelenler kabinlere girip çıkıyor,
orada doğal olarak arkalarını siliyor, işiyor,
tükürüyor ve sonunda klozette kaynayan ve
boğulan suyu gürültüyle akıtıyorlardı. Bu arada onların şerefine Chopin veya dâhilerden
birisinin müziği çalıyordu. Aman Tanrım, bu
muhteşem müzik yükseklerden doğruca lağım
borusuna gidiyordu. Urbanist medeniyetin bu
4 İsmet Özel’in dediği gibi; ‘ancak biz Türkler kapitalizme karşı’
yeni bir şey sunabiliriz. Tarihimiz bunun delilidir. Ancak bu meseleye ilişkin tartışma bu yazının bağlamını aşacağından, başka bir
yazıda/yazılarda bunun mutlaka ve mutlaka ele alınması/tartışılması gerekiyor. İnsanlığımıza/ yaratılışımıza uygun bir hayatı bütün
dünyaya göstermemizin üzerimize düşen en önemli görev olduğunun bilincindeyim. Bunun için hepimizin çabasına olan ihtiyaç
‘dünden’ daha fazladır bugün için.
İsmet Özel’in bu konudaki yazılarının tamamı için bkz.; Toparlanın
Gitmiyoruz (3 cilt), Ebabil Yayıncılık, 2008 ve Cuma Mektupları (
özellikle; 8-9-10), Şule Yayınları.
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kendine özgü hizmetini bir türlü anlayamıyordu. Ne de olsa müzik Tanrı’ya doğru yürümedir, ruhun evrenidir. Bunların yaptığına bak!”
(s.19)
“Bir şikayet defteri olsa hemen bunu yazacaktı….. Bu “beş yıldızlı yöneticilere” hadlerini
bildirirdi. Yine de sempozyumun yapıldığı salona dönünce, “ çok da kötü olmayan İngilizcesiyle müziğin ‘klozetsel aşağılanması’yla ilgili fikirlerini açıklamaya çalıştı. Aldığı cevap
ilginçti: Hoşunuza gitmiyorsa başka tuvalete
gidin.” (s.20)
Bu cevap bu zamanların en çok duyulan
cümlesi olmaktadır, farkında mısınız? Bir şeye
ilişkin eleştiriniz varsa eğer, hemen cevap
hazırdır; “görüşünüze saygı duyarım” ya da
“bunu beğenmiyorsunuz bakın başka alternatifler de var.” Ama o alternatifleri de oluşturan
kendileri. Size ait bir dünyanın tasarlanması
ya da hayata geçirilmesinden söz edilemez!
Zaten, kapitalizm dışında başka bir yol kalmadığını bütün dünyaya ilan eden teorisyenlerden Fukuyama’nın iddiası, “tarihin sonu”
değil miydi?
Bu zamanların bir diğer iddiası ise, bazı
insanların ‘duruma uygun bir pozisyon
alamamaları’nın sorumlusu yine kendileridir.
Çünkü kapitalizm dediğiniz sistem, herkese
uygun bir pozisyon yaratabilecek kabiliyete
ve sınırsız imkanlar sunma potansiyeline sahip
bir sistemdir. Eğer bu sınırsız alternatiflerden
bir pozisyon yaratamıyorsanız; suç elbette sizdedir:
“Eski dahiliye doktoru, şimdi Orta Asya kurt
köpeklerini yetiştirerek Avrupa’ya, özellikle
Almanya’ya pazarlıyor, bu köpekler büyük
rağbet görüyor ve köpeklerin pek çok da müşterisi vardı. Ardak namuslu, çalışkan ve çok
okumuş birisiydi ama doğdukları Tuyuk Car
köyündeki akrabaları ondan memnun değildi ve köpek ticareti yapmasını ayıplıyorlardı.
Köylerde köpeklerin satıldığını düşünmek bile
insanları şaşırtıyordu.” (s.72)
Sistem bütün dünyayı egemenliği altına alırken, -‘yerel/milli/bölgesel/ dini’ adına ne
derseniz deyin- farklı herhangi bir değer
yargısının yaşamasına müsaade etmez. NetiKardeş Kalemler Temmuz 2008

ce itibariyle globalleşme sonucunda herkes
‘aynı’ olacak, dolayısıyla bütün dünya ‘aynı’
olacaktı;
“Parasız hayat çok kötü, hiçbir işe yaramaz.
“(s.27)
“Aferin! Nihayet anladın… Piyasa ekonomisi önünde hiçbir üniversite dayanamaz. Aşkı
bile mal gibi çarşı tezgâhlarına çıkardılar.
Sen ise bunu ancak şimdi anlıyorsun. Anlaşılan, sen piyasa ekonomisi dönemine uygun
birisi değilsin. Moskova’ya gidebilirdi; orada
da yakın güvenilir arkadaşları vardı. Ama
orada da pop dönemi. Kısacası, sonunda ışığın görülmediği uzun bir tünel… “(s.38)
Bir zamanların ‘merkez’i olan, bütün dünyaya
örnek olarak gösterilen ‘Moskova’da da tünelin ucu görünmüyordu. O şehirde yaşayan,
hatta Sovyet coğrafyasında yaşayan herkes,
yoksullukla, yoksunlukla, umutsuzluklarla yoldaşlıklarını sınava tabi tutuyordu.
“Ülkede fakirlik, işsizlik kol geziyor. Genç insanlar ellerinde ‘iş istiyorum’ yazılı pankartlarla kaldırım boyunca sıralanmış oturuyorlar. “ (s.50)
“Piyasa ekonomisi ormanına dalınca herkesin
‘yetenekleri’ ortaya çıkıyordu. İşin aslı şu ki,
para gözünü kör etmiş ve o da kendini buldozer zannediyor. Mahvedilecek bir fikir mi var,
çiğnenecek hayat mı var, bir kadını robota
dönüştürmek mi gerekiyor, hiç problem değil.
Tamam, buraya kadar! “(s.45)
Evet şimdi yeniden düşünelim isterseniz; eski
sosyalist coğrafyadan, bütün dünyaya sunulan, ve neredeyse hepsi bir meslek sahibi olan
–üstelik çoğunluğu üniversite mezunu- kadınların ‘duruma uygun aldıkları pozisyonları.’
Yoksa ‘düştükleri pozisyon’ demek mi daha
doğru olur? Çünkü o genç kızların hayallerini başka bir biçime/formata sokan ve herkese
yepyeni bir “kimlik” sunan yeni alışveriş merkezleri egemen hayata…
Aytmatov, zaman zaman kapitalizm ile popüler kültür/kitle kültürü kavramları arasında paralellikler kurarak, bizi, bu acımasız/saldırgan
dünyanın nasıl yıprattığını, yok ettiğini anlatmaya çalışır;
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“Çağdaş şov endüstrisinin acımasız, saldırgan
rasyonalizmine aklıselimle baksa dahi, kendi
hayallerinden de bir türlü kurtulamıyordu.
Popüler kültür tüm dünyada zafer turları atıyor…
Toptan kültür! Aynen toptan ticaret gibi… “
(s.47)
“Popüler kültür onu, bu idealisti ezmişti. Bir
daha ayağa kalkamazdı. O, kitle kültürünü okyanus dalgasına dönüştürerek Arsan
Samançin’i (romanın kahramanı – m.s.) ve
beraberinde Ebedî Gelin’i gerçekleşmeyecek
arzular girdabına attı.” (s.70)
Piyasa ekonomisi denilen ‘ne menem şey’
her şeyin alınıp satıldığı bir ‘pazar’ oluşturma
gayesindeydi ve bunu da başardı. Hiçbir değer yargısına itibar etmeyen, sadece ‘alınıpsatılıyorsa kıymeti/değeri var’ biçiminde
özetlenebilecek bir anlayışı egemen kılmaktı
hayata:
“Dünyadaki her şey şimdi alınıyor ve satılıyor.
Bizim dağlardaki kar, nehirlerde su demek.
Bütün Orta Asya bizim ebedî karlara bağlı. Dağlar bizimse, karlar buzullar da bizim.
Ovadaki sulama işleri, ürünler, hayvanlara
verilen su gökten dökülmüyor herhalde! Hepsi bizden gidiyor. Öyle ise biz de su için ücret isteyelim. Ovada hayat demek olan suyu
bedavadan veriyoruz, hiç kimse teşekkür bile
etmiyor.” (s. 172)
Hatırlayalım, ‘eski zamanlarda’, Türkçe bir
şarkıda söylendiği gibiydi hayat; “Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava…”
Demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi kavramlarla kendine yeni alanlar üreten dünya
sistemi, bütün bunları söylerken aslında kapitalizme esir olmamızı da dayatmaktadır.
Oysa yapılması gereken belki de, esir olmayı
gönüllü olarak kabul ettiğimiz bu zamanlarda/ modern zamanlarda, bu esaretin farkına
vararak yeni bir dönüşümü sağlamaktır, yoksa
hepimiz “piyasa ekonomisi tanrılarına kurban
edilişimizi” (s.104) idrak bile edemeyeceğiz ;
“Köylüler kolhozlarda aldıkları cüzi maaşı bile
artık almıyor ve yokluk içinde yaşıyorlardı. Es-

kiden olan bir toprak köleliği idi, yine de…
şimdi ise insanların her biri bir yoldan, kimi
ağır zahmetle, kimi hırsızlıkla geçinmeye çalışıyordu. Bir umut ışığı ise görünürde yoktu.
Bazen bir akıllı çıkarak ‘kendi işinizi kurun’ diyor da, nerede şu iş! Hiç değilse hürriyet var,
diyorlardı. Geçim olmadan hürriyet de bir işe
yaramazdı ki, karın doyurmazdı ki… Köydeki
insanlar şimdilik tüm zorlukların sebebi olarak
geçiş dönemini gösteriyor ve piyasa ekonomisine geçtikten sonra bütün işler yoluna girecek diye düşünüyorlardı. Sen öyle zannet!
Bir aptal, çocukların bile piyasa ekonomisine
uygun olarak doğması gibi saçma sapan bir
fikir ortaya atmıştı.” (s.81)
İşin sonunda varacağımız nokta ise, o kadar
aşikâr ki, ‘tek yol küreselleşme’; “Bu olsa olsa
eşkıyalık ve soygundur. Nereye kürek çekiyorsun şöyle bir düşün? Sizlerin, yılkının başında
da bizzat senin olduğun yirmi birinci yüzyıl
entelektüellerinin gittiği yere. Dünya zenginliğinden herkesin pay kaptığı şu içine ettiğim
küreselleşmeye.” (s.128)
Dünya zenginliğinden pay kapma kavgası,
asla bir “birlikte paylaşma” biçiminde özetlenebilecek bir anlayışın ürünü değildi. Sadece
ve sadece barbarlıkla tanımlanabilecek bir
anlayışın ürünüydü; “O da bir seçim karşısında kalmıştı: Ya kendini ya da düşmanını
öldüreceksin! Başka yolu yok! Hemen de, bu
nasıl bir barbarlık diye kendini ayıplamaya
başlıyordu.” (s.44)
Sonunda varılacak noktayı göremezsek
eğer, tıpkı Kırgızların dediği gibi, “duyne
ordundabı”5 diyeceğimiz günlere çok az kaldığını da göremeyiz. Çünkü, şairin dediği
gibi,
“Sukûtların borsada pazarlandığı bir çağı
solumaktayız şimdi.” 6
5 Kırgızca bir söz; ‘dünya yerinde mi’ anlamıyla Türkiye Türkçesine
çevrilebilir.
6 Yeter Demir’in “Lâl” adlı şiirinden; Bkz. Kardeş Kalemler Dergisi,
yıl:2, sayı:16, Nisan 2008.
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KAZAKİSTAN

Fenomen
OLCAS SÜLEYMANOV
AKTARAN: GÜLNAR KARA
Cengiz Aytmatov’un hayat hikâyesini yazanlar maalesef, onun hayatını devirlere bölmeye çalışmaktadırlar. Bu devirlerden biri ve en
uzun kırk yıla yakın mutlu yazarlık devri olarak
nitelendirebiliriz. Bu devir, genç Aytmatov’un
Moskova’daki Yüksek Edebiyat Kursu’na girdiği vakit başladı. O burada ‘Cemile’sini
önce ‘Novıy Mir’ (Yeni Dünya) dergisine,
Tvardovskiy’e, sonra Louis Aragon’a sunan
Muhtar Avezov ile karşılaştı. Fakat onun uzun
soluklu başarıları, ‘Novıy Mir’de, nesir bölümünün redaktörü Dmitriyeva ile tanışmasıyla
başlamıştır. Bu göze çarpmayan redaktörlük
mesleğine, maalesef, bugün hiç önem verilmemektedir. Bazı yayın evleri redaktörsüz,
hatta tashihçi olmadan çalışmaktadırlar. Edebiyat hayatına yeni atılan Cengiz Aytmatov’un
yazarlık hayatında karşısına profesyonel redaktörler çıkmıştı. Onun Rus nesrinde kendi
çizgisine sahip olmasında onların büyük katkısı vardı.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Sovyet romancılarının mutlu günleri sona erdi. ‘Dünyada en çok okuyan millet’ yok oldu. Bu ulu
okuyucu ile yayın sanatı ve Sovyet edebiyatı
da çökerek, geriye itildi. Çok önemli isimler
söndü. İşte bu çöküntüleri ve gerileme devrini,
milyonlarca okuyucusu tarafından şımartılan,
çok değerli yazarlardan biri Cengiz Aytmatov
da geçirdi. Her zamanki ilham direklerini kaybeden Aytmatov, aniden yoluna çıkan unutulmaya karşı 20 yıl kadar savaştı. Yeni eserler
yazdı ancak onlar yazarın arayışlarını değil,
şaşırmışlığını yansıttı.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

‘Cemile’ ve ‘Borandı Beket’’te özgür dil kullanımı vardır. Bunun gibi şaheser kitaplar gelecek nesil için görünen zirveye tırmanmak için
basamak olurdu. Kaç basamağı geçebildiğin
hiç önemli değil, çünkü ismini bengü etmek
için bazen bir iki tanesi de yeterli, bazıları
için, eğer onlarda önemli düşünceler ve duygular yer almıyorsa, yüz basamağı geçmekte
yetmiyor. Aytmatov’un eserlerinde ise, bunlar
açık bir şekilde görünmüştür.
Son dönemi aşağı yukarı 20 yıl diplomasi işleriyle geçti. Önce Sovyetler Birliğinin ufacık Lüksemburg’taki elçisi olarak daha sonra
küçücük Kırgızistan’ın büyük Avrupa Birliği
Merkezinde yetkilisi olarak. Ve onu her yerde
sadece, kendisinin şimdilik az bilinen halkının
elçisi sıfatında değil, dünya medeniyetinin bir
parçası olarak karşıladılar.
Kazak tabiatı, bozkırlılar dünyası Avezov’dan
sonra, Aytmatov’un romanlarında evrensel
şeklini aldı. Bunu biz gönül ferahlığı ile söyleyebiliriz.
Cengiz Aytmatov fenomeni hakkında daha çok
şey yazılıp, çizilecektir. Kendisini Avrasya’da
ölümsüz olarak tanıtması tesadüf olmayan bu
dâhînin nasıl biri olduğunu ve onun bütün
varlığını fikir ve düşünce eleğinden geçirip
anlamak için zaman gerekmektedir.
Hoşça kal, Cengiz ağa!
11 Haziran 2008, Paris
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KAZAKİSTAN

Özleten Üstat
ABİŞ KEKİLBAYEV
AKTARAN: GÜLNAR KARA
Ben bu haberi gece yarısı aldım. Hasta olduğunu işitip, merak içinde yürürken, böyle olacağı kimin aklına gelirdi?! Bütün gece sevgili
üstadımızın güzel yüzü gözümün önünden
gitmedi. Onun ‘Cemile’si, XX. yüzyıl edebiyatında vaktinde Cengiz Han’ın zaferlerinin
yarattığı gibi beklenmedik bir olay olmuştu.
Kimsenin bilmediği kabileden bir önder çıkıp da bütün dünyayı fethedecek diye kim
düşünmüştü?! O zaman birilerinin bilip, birilerinin bilmediği küçük bir halktan yeni bir
Cengiz’in ortaya çıkıp, insanoğlunun kalbi ve
aklını fethetmesi de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hayal gibiydi. Fakat biz ‘Ogonek (Kıvılcım) kütüphanesi’ dergisinde yayımlanmış bir hikâyesini okuduktan sonra böyle
düşünmemiştik. ‘Dünyayı hayrete düşürecek
yeni bir Cengiz çıktı’ diye sevinmiştik. Meğer
kulağımıza melekler fısıldamış. Daha sözümüzü bitirmeden yeni Cengiz için söylenen iltifatları sıkça duymaya başladık. Sevgili Muhtar
Ayezov ile Louis Aragon üstatların sarf ettikleri
içten dilekler bütün dünya dillerinde tekrarlandı durdu desek yanılmış sayılmayız.
Onun gibi üstün başarılı ustayı bir görmeyi
çok istiyorduk. Geleneksel ‘Ayezov Günü’ne
çağırdık. Ancak, beklemedik bir anda cerrahın eline düştüm ve bu toplantıya katılamadım. Hastaneden yeni çıkmış, evde otururken

Tahaui Ağa ve Askar geldiler ve ‘Hadi, çabuk
gidelim’ diyerek, beni alıp, götürdüler. Nereye götüreceklerini bile söylemediler. Tanıdık
sokak, tanıdık mahalle, tanıdık eve getirdiler.
Abdicamil’in dairesi. Evde bir beyaz yüzlü delikanlı Zeynolla Ağay ve Kaltay Ağanın yanında kitap raflarına bakıyordu. Sesimizi duyup,
bize doğru yürüdü. Hemen tanıdık Cengiz…
Bir gün 1 Mayıs kutlamaları için Bişkek’e çağırdı. Şoförümüz Tahaui, muavin Abdicemil
ve Acar Apay’la ben de yolcuydyk. Akşam
üzere Korday’a geldik. Amacımız, ertesi gün
törenler bittikten sonra Bişkek’e gitmekti. Hiçbir şeyden habersiz öğlene doğru uykudan
kalktık ve semaverdeki çayı bir güzel içmek
üzere sofra başına oturduk. Aniden kapı çalındı ve birileri ‘Misafirlerinizi sınırda Kırgızlar
bekliyorlar’ diye haber verdiler. Apar topar
yola çıktık. Doğruymuş. Ala kalpaklı kalabalık.
Aralarında gri ceketini omzuna atmış Cengiz.
Tören başladıktan sonra tribünde bir gözükmüş ve törenden ayrılarak dosdoğru bizi karşılamaya gelmiş.
Jomart Bökenbayev caddesinde evi varmış.
Annesi Emine Hanım ve kayınvalidesi de sağdı. İki teyzenin sofrasında bir gün bir gece
misafir olduktan sonra, ertesi gün şehir dışına, doğaya çıktık. Alaarça, o vakitler el deymemiş bakire kız gibiydi. Gürül gürül akan
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çay kenarına minderler serpiştirilmişti. Su sesi
ve kuş cıvıltısından başka ses yoktu. Kalabalık
Kazak ve Kırgızlar hararetli konuşmaya başlamışken onlar da sustu. Doğaçlama söyleyen
Süyünbay Eraliyev, şakacı Aziz Saliyev, ciddi
ve kibar Kuanışbek Malikov, hepimizin tanıdığı seçkin kişiler. Dağ eteğini başımıza kaldırarak, hararetli konuşuyorduk.
O vakit Kırgızlar ve Kazakların böyle sevinerek gürültü etmesinin sebebi vardı. ‘Abay
yolu’ndan hemen sonra ‘Cemile’, Muhtar
Ayezov’ten hemen sonra Cengiz Aytmatov,
yarışmaları kazanmış, Türk edebiyatının göklere yükseldiği günlerdi. ‘Hayırlısıyla gelen
şöhret, diğerlerini de mutlu eder, Hayırsız
gelen şöhret herkesi mutsuz eder’ diye atasözünde denildiği gibi, Muhtar ve Cengiz’in
şöhreti Aladağ’ın iki tarafındaki ikiz yurda
bütün dünyanın yüzünü çevirdi. Bunlar gibi
içinden iki büyük aydın çıkaran halkın diğer
insanları nasıl acaba diyen merak çoğaldı. İlk
kitabı yayımlanan Abdicemil Nurpeyisov’un
‘Kan ve ter’ romanının diğer ciltlerini, Sovyetler Birliği dışında İngiliz, Alman, Fransız
dillerinde konuşan bütün Avrupa bekliyordu.
‘Novıy Mir’ ( yeni Dünya) dergisindeki Tahaui
Ahtanov’un ‘ Boran’ı bütün Sovyetler Birliğinde yeni bir akımın yolunu açmıştı. Kaltay
Muhamedcanov, Cengiz ile birlikte Moskova edebiyat sahnesinin perdesini aralamıştı.
Dağdan süzülen kartal ( tarlan)gibi Olcas
(Süleymenov) şiirleri çok yüksekten duyuldu.
Kazak- Juban Moldagaliyev, Şerhan Murtaza,
Azerbaycan Mambetov, Anuar Alimcanov,
Faziza Ongarsınova, Özbek- Adil Yakubov ve
Temir Polatov, Türkmen- Tirkeş Cumageldiyev ve Kocageldi Narliyev, Azeri- Anar, Maksut, Rüstem İbragimbekov, Cengiz Guseyinov
Kırgız- Mar Baydciyev, Tölemiş Ökeyev, Bolat
Şamşiyev, Mels Ubukeyev, Mırza Gaparov,
Tacik- Timur Zulfikarov, Gulruhsor Sofiyeva,
v.b. gibi kabiliyetli kişiler Muhtar’ın peşinden
milli sınırları aşıp, insanlığın göğüne uzanarak patlamış Cengiz havai fişeğinin etrafında
XX. asır medeniyetinde kendi izlerini bırakmışlardı.
“Onun gibi olmak nerede?
Demeyin ilim severseniz,”
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diyen Abay’ın yazdığı gibi, Ayezov ve Aytmatov örneği XX. Yüzyıl Türk halklarının medeniyetine yeni cesaretler ve bitmeyen arayışlar için yol göstermişti. Cengiz Aytmatov’un
Beyaz Gemisi – üstatları Rasul Gamzatov,
Mustay Kerim, Kaysın Kuliyev, Daut Kögiltinov
başkanlığındaki Türk Edebiyatının gemiler
kervanına Kuzey Buz Denizinde ilerleyip, yol
gösteren buzkıran gemisi gibiydi.
Kadir Mırzaliyev, Tumanbay Moldagaliyev,
Seydahmet Berdikulov, Mukagali Makatayev, Cumeken Necimedinov, Tölegen Aybergenov, Saken Cünüsov, Sayın Muratbekov,
Aengiz kim Tarazi, Kalihan Ishakov, Muhtar
Magauin, Kabdeş Cumadilov, Orazbek Sarsenbayev, Maral Skakbayev, Dulat İsabekov,
Oralhan Bökeev, Tölen Abdikov, Anes sariyev, Dükenbay Doscanov, Smagul Elibayevlerin edebi arayışlarında cesaretlerini bileyenin Cengiz’in edebiyat tarzı olduğuna
hiç şüphem yok. Kibirlenmemenin de, çaptan
düşmemenin de sırlarını iyi bilen Cengiz Törekuloğlu, ufku hep dürbünle gözetleyen bir
öncü asker gibiydi. Yenilikler de, iyilikler de
hiç dikkatinden kaçmazdı. Kalemşor silah arkadaşı Muhtar Şahanov’u belirsiz zamanlarda
yanından ayırmadan toplum önüne birlikte
çıkması da bunun göstergesidir.
Cengiz, yazı hayatımın ilk yıllarında bana da
göz kulak olmuştu. Sovyetler Birliği Sinemacılar festivali’ne katılan bir tanıdığımla sokakta
karşılaştığımda, ‘Cengiz ağabeyin bugünkü tebliğini senin bir hikâyen üzerine kurdu’
dediğinde, pek inanmamıştım. Daha sonra
‘Voprosı Kinoiskusstva’ ( ‘Sinema sanatı üzerine’) sinema eleştirisi yıllığını okuduğum zaman doğru olduğunu gördüm. Sinemacılar
Birliğinin toplantısında dram üzerinde yaptığı
sunusunun milli karakter hakkındaki bölümünü benim ilk eserlerimden biri olan ‘ En mutlu
Gün’ isimli hikâyem üzerine kurmuştu.
Son kez geçen sonbaharda Almatı’da,
M.Avezov’un 110. Doğum yıldönümüne geldiğinde gördüm. Birlikte oturduk. Birlikte
gezdik. Ancak, doya doya konuşamadık. Yine
görüşürüz diye düşünmüştük. Çok pişmanım.
Nasıl pişman olmam… Kolbin devri. Bişkekteki tiyatro festivaline katılmıştım. Gelir gelmez
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haberleştik. Diğer katılımcıların hepsinden
önce bizi Alaarçadaki yazlığına çağırıp, konuk etmişti. Sofra başında hal hatır sorarken,
ben, bir taraftan nazlanarak, diğer taraftan da
Kazakların o zamandaki durumuna üzülerek:
‘ Demokrasinin geleceği belli. O vakit, bütün
millet gelişirken Kazaklar yaramazlık yapmış
ilkokul öğrencisi gibi kenarda mı duracak?
Siz ne düşünüyorsunuz ağabey? Biz söylesek, kocasından dayak yemiş kadının bağrışı
gibi olur. Peki diğer akrabalarımız bizim bu
durumumuz hakkında neler düşünüyor, acaba? dediğimde sevgili ağabeyim ‘ Dışarıda
konuşalım. Bu durumu sen iyi bilirsin. Anlat
bakalım, diyerek aniden yerinden kalkmıştı.
Yanımda o zamanki bakan Kanat Saudabayev
ve sinema yönetmeni Talgat Temenov vardı. Gece yarısına kadar konuştuk. ‘ Elbet bu
konuşulacak. Hiç üzülme.’ diye sırtımı okşamıştı. Çok geçmeden KSRO milletvekillerinin
kurultayında bu sözünü tutup, ‘ Kazakistan’ın

bundan böyle kenarda kalmasına izin verilemez!’ diye öfkeyle konuştuğu hala herkesin
hatırında.
Eski zamanlarda Abıl Akın (Şair Abıl) halkın
başındaki kahraman öldüğü zaman: ‘Sen varken sırtımı duvara dayamış gibiydim’ demiş.
Onun dediği gibi, ne diyelim? ‘Cengiz Aytmatov varken sırtımız duvara dayalıydı. Fakat
kendisi aramızdan ayrılsa da edebiyat dünyasında Aladağ eteklerinde kurulmuş düğün
çadırları gibi, Aytmatov dünyası eskisi gibi
dimdik ayakta duruyor. Özlersek, o çadırları
gezerek, özlemimizi gideririz. Şaşırırsak, kitabını açıp, sevgili üstada danışırız. Pazar gibi
kaynayan şu zamanda insanoğluna ve Türk
dünyasına Aytmatov gibi üstat veren kader ve
tarihe ne kadar şükür etsek azdır.
Onun hakkında ömür boyu konuşup, defalarca fikir alış verişinde bulunuruz
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TÜRKMENSAHRA-İRAN

Ebedîyetten Ebedîyete...
OĞULMAYA SEMİZADE SAPAROVA
TÜRKMEN FİLOLUĞU
AKTARAN: MURAT TOYLU
Çocuklukta yaşlı analarımızın dizlerine yaslanarak dinlediğimiz masallardaki ebedîlik
çeşmesinin berrak suyunu içen kahramanların hiç ölmeyeceği düşüncesi bize manevi
güç verirdi. Çocuk aklımızla onların bugün
de yaşıyor olduğuna inanırdık. Halkın sevgisini kazanarak, onların üzüntüsüne ağlayan,
sevincine sevinen kahramanların “ebedîlik
çeşmesinden” su içmiş olduğundan haber-
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siz, onlara bir yerlerde rastlamayı arzulardık.
Düşmanlar, onları öldürmenin çeşitli yollarını
arasalar da amacı gerçekleşmiyordu. Böylece vatan kahramanları yaşamaya devam ediyor ve “ebedîlikten ebedîliğe” gidiyorlardı…
Şimdi geriye dönüp baktığımda “ebedîlik çeşmesinin berrak suyunun”, insan hayatının nasıl
yaşandığının muhasebesi olduğunu gördüm.
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İnsan Büyük Tanrının kendisin verdiği ömür
payını, halkının ikbaliyle birleştirdiği zaman,
o şüphesiz ebedîliğe gidip, ölümsüz kahramana dönüyormuş. Bunu biz Kırgız yazar,
“insanların kalbinin türkücüsü”, ebedîlik suyundan kana-kana içen Cengiz Aytmatov’da
da görüyoruz.
Akla karayı seçip, hayatı kitaplardan öğrenmeye başladığımızdan beri benim ve akranlarımızın elinden düşmeyen kitaplar Cengiz
Aytmatov’un eserleri. “Cemile”, “İlk öğretmenim”, “Toprak Ana”, Botagöz”, “Gülsarı”,
“Beyaz Gemi”, “Erken Gelen Turnalar” romanlarını bilmem kaç kere okuyarak –manevi
dünyamızda o kitaplardaki kahramanlara yer
vermiştik. Onun kitaplarından insanseverliği,
asil olmayı, namusu, sadeliği, vefalılığı öğrendik. 2. Dünya savaşının yaralı izlerini görmeğe biz de yetişmiştik. Ocakları sönen yalnız
kadınları, sakat erkekleri, vatanından ayrılan
bahtsızları gördüğümüzde bizden çeyrek
asır önce yaşanan savaş belası gözümüzün
önünde canlanırdı. Savaş belasını görmemiş olsak da kalpleri savaş agusuyla yanan
nice Cemile’leri, Tolunay’ları, Altınay’ları,
Seyda’ları görmüştük. İşte bu nedenle Cengiz Aytmaov’un eserleri dilinin halka yakınlığı, sadeliği, gerçekçiliği ile halkın belleğinde
mekan tuttu.
Yazarın yaratıcılık cesareti, kaleminin keskinliğiyle yazılan eserlerinden biri de Cemile romanıdır. Bu esere Fransız yazarı Lui Aragon
“Benim için “Cemile” dünyada sevgi hakkında yazılmış olan en güzel eserlerden biridir”
değerlendirmesinde bulunmuştur. Gerçekten
de Cemile’de sadece Kırgız gelininin değil –
o devirde kadını küçük gören bütün toplumların gelinlerinin karakterleri canlandırılmış,
hepsinin ortak sembolü olmuştur. Savaş devrinin sancılı günleri, neşeli, esprili Cemile’yi
değiştiriyor. Kocasının cepheden yazdığı
mektuplarını sabırsızlıkla bekleyen Cemile
gelen mektuplardan hiçbir sevgi muhabbet
duymamakta. Nedeni, gelenek-görenek girdabına gark olan kocası Cemile’nin sevgi
muhabbet isteyen temiz kalbinden habersiz.
Bu nedenle genç gelin Daniyar’a gönül verir.
İnsan mertebesinin, insan sevgisinin ustaca
anlatımı “insanın manevi olgunluğa giden
yolda” zor dönemeçleri anlatmada yazarın

ustalığı oldukça yüksektir. Cenigiz Aytmatov
bu eserinde sadece Kırgız gelininin değil,
tüm gelinlerin duyduğu ve seçtiği görevi şu
sözlerle ifade etmiştir. Kayın anası Cemile’ye
“Kızım Allah’a şükür et. Sen sağlam ve mutluluk getiren bir aileye geldin. Bu senin bahtındır. Kadının mutluluğu çocuk doğurmaktır,
ağzının aşa yetmesidir. Allah’a şükür biz ne
kazansak sana kalır. Biz ihtiyarlar onları mezara götürmeyeceğiz. Ama mutluluk namusunu
ve mertebesini pak saklayan insanlarla oluyor. Şunu unutma –paklığını koru.” Bu sözlere
vefalı olmak için Cemile kendini işe veriyor.
Ama kalbinde eksik olan sevgi ve muhabbete sahip olmak için kendi duygusuna uygun
insanı bulmayı ve kendisini ona teslim etmek
için cesaretle hareket etmesi, Orta Asya dünyasında yenilikti. Yazar bu yeniliği yüce pak
sevgisi aracılığıyla ifade etmiştir.
Böylesine eserler yazan yazarımız artık aramızda yok. Ama Türkmenlerin hayat felsefesinde, atalardan kalan kültür mirasımızda
insanı böyle ayrılık günlerinde kalbine güç
verme, teselli etme geleneği vardır. Bir insan
fani dünyayla vedalaştığı zaman Türkmenler
buna kolaylıkla “öldü” veya “aramızda yok”
demiyorlar. Ona “yalan dünyadan ebedîyete
gitti” veya “dünyadan geri döndü”, “emanetini teslim etti” diyorlar. Bugün bizim sevgili yazarımız da emanetini teslim ederek ebedîyete
gitti. Çünkü O, dirilik suyunu içen kahramandır. O, halkın kalbinde yaşıyor, yaşmaya da
devam edecek. O, her zaman şer, adaletsizlik, vefasızlık, namertlik, acımasızlık ile barışmayan mücadelede bizim kalbimizde yaşar.
“Toprak Ana’da” yazarın ayak izleri kalır.
“Elvan Yemenili Servim’de” pak sevgisi kalır.
“İlk Öğretmen’de” Kırgız toprağının ikbali kalır.
“Gülsarı’da” amaca koşan dayanıklılığı kalır.
“Gün Olur Asra Bedel’de” aklı ve Mankurtlarla
mücadelesi kalır.
“Ak Gemi’de” çocukluk arzuları ve şere ve adaletsizliğe, acımasızlığa karşı mücadelesi kalır.
İnsanların belleğinde ise Cengiz Aytmatov Kırk
Oğuz Elinin (Kırgız) Kutsal insanı olarak hafızalarda kalır.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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KIRGIZİSTAN

20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Geçerken
Düşünceler
ÖMÜRBEK KARAEV
AKTARAN: ÇINAR ABİDİNOVA KARACAN
Hem 20. yüzyılı hem de 21. yüzyılı kucaklamak ve bu yüzyıllarda yaşamak herkese nasip olmamıştır. İşte, bu büyük gerçeği daha
dün yeni yüzyılın eşiğine adımımızı atarken
düşünen insanlar çok oldu. Dünyada eşine az
rastlanır bu olayın, yaşam derdiyle uğraşan
ve zamanın nasıl geçtiğini hesaba katmayanlar için, bir şey ifade etmediği ortadadır. Bu
zamanda yeryüzünde bu durumdan haberdar olmayan beş milyar insan yaşamaktaydı.
Geçen yüzyıl sona erip, dünya yeni bir yüzyılın eşiğine girerken, güneş etrafında dönen
dünya, aynı dilimde birleşmemiştir. Belirli zaman aralıklarıyla, yeryüzünde yaşayan çeşitli
halklar, ikiye bölünmeye mecbur edilmiş, bu
durumda bazı ülkeler göz açıp kapayıncaya
kadar hızla yeni bir yüzyıla girerken, diğerleri, nelerin olup bittiğinin farkına varmaksızın,
eski yüzyılın tadını çıkarmaya çalışmışlardır.
O dönemdeki beş milyar halkın durumunu
betimlemek ve anlatmak çok zordur. Yüzyıl
nedir, gün nedir, yıllar nerede, aylar nedir,
yaşamak ve ölmek, büyük dünyanın sıkıntısı
içinde nasıldır, bütün bunlar yüzyılın yenilenmesine itibar etmeden, gerçek olan sonsuzluğa doğru bir koşturmacadır.
Sağ olup, iki yüzyılı bir görsem diye hayal
ederdim. Yaşama boyun eğen, XXI. yüzyılın
düdüğünü çalan bir insanım ve geçen yüzyılda söyleyemediğim sözlerim kalmıştı. Bunlar,
yeni yüzyılda alevlenip, göyünerek bugüne
kadar gelen, doğu’nun yıldızı Cengiz Aytmatov hakkındaki düşüncelerimdir.
Yeni yüzyıl ile üçüncü bin yılın devam ettiği
devir, Cengiz Aytmatov’un felsefesi ile süslenmiştir. O gökyüzü ile yeryüzünü birleştiren
yüce değer, insanoğlunun yarını için eskimeyen bir felsefedir.

Aytmatov’un vermek istediği yarının felsefesi,
en sade ve en güç olandır. Bu insanoğlunun
düşüncesinden kaynaklanan, açığa vurulmayan değişmeler, aklıselim sahibi olan her
insanın yaşamı için, ülkesi için, toplumu için,
bütün dünya için olan sorumluluktan ibarettir.
Böyle bir sorumluluk, geçen iki yüzyılda yaşayan Tolstoy zamanında da dile getirilmiştir.
Doksan ciltten oluşan ve önemini bugün de
koruyan eserlerin yazarı Tolstoy, dünya değerlerinin çorap söküğü gibi dağılmaya başladığını önceden fark edip, insanoğlunun yaşamına ahlâksız işlerin bulaşmaya başladığını
hissederek, ilk kez bunlara karşı çıkanlardan
biri olmuştur. Zamanında ise bu anlayış, yalnız
insanın protestostosu sayılmış, komedi-öykü
türünde bir epizot olarak değerlendirilmiştir.
Tolstoy’un düşüncesine göre, ahlâksızlık, yeryüzünde şeytanın bir oyunudur ve tamamiyle onun soyundan yayılmıştır. Büyük insan
Tolstoy, kendini ne kadar güçlü hissetse de
Tanrı’nın hoşuna gitmeyen işlerde ve dengesiz bir uğraşta, yalnızlığına ve çaresizliğine
rağmen boyun eğmemiş, diz çöküp yenilgiye razı olmamış, başkaldırısını sürdürmüş, bu
karanlıktan çıkmanın bin yolundan birini denemiş, sıcak ocağını bırakarak dünyayı gezip
sonsuzluğa karışmıştır.
Bu durum Tolstoy’un ahlâksızlığın önünde
yenilerek, güçsüz kaldığı anlamına gelmez, o
asıl yaşam için savaşın daha önümüzde olduğunu açıklayan büyük bir çağrıydı.
Yirminci yüzyılın ortalarından sonra dünyada
derin düşüncelerde bir karmaşa yaşanır. Yine
bir insanoğlu, Aytmatov’un “Ak keme” (Beyaz
Gemi) öyküsündeki küçük çocuk yeryüzünü
kara bulut gibi kaplamakta olan çirkin bir
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ahlâksızlığın yaklaşmakta olduğunu bir kez
daha anımsatarak, temiz duygularını köreltmeden kendini, Isık-Köl’ün derin sularına bir
balık gibi bırakır.
Bu olay hıyanetin sınır tanımamasıdır ve dünya bundan yeterli dersi almamış, çok geçmeden Aytmatov’da kozmik monarşi Filofey olarak, görünmeyen felaketin habercisi olur. O,
felaketin yaklaşmakta olduğunu, bu felaketin
kendiliğinden oluşmadığını, buna insanoğlunun kendisinin sebep olduğunu pervasızca
aleme ilan eder.
Bu haber veriş de vurdumduymazlık ile karşılanır ve onun bu haykırışı yine cevapsız kalır,
sonuçta, bencil akıl-usun emrine uyarak kozmik sonsuzlukta kaybolur. İşte bu benzerlikler,
bir yüzyılın sırrını gizleyen büyük olaylardan
kaynaklandığı gibi, belki de bu benzerlikler
iki yüzyılı birleştiren gelenek ve görenekler
yasası olarak da değerlendirilebilir. Öyle de
olsa, bir yüzyılın tadına bakan iki büyük insanın, Tolstoy ve Aytmatov’un felsefesinin XXI.
yüzyılın başlangıcında yeniden alevlenip parlayacağı kuşkusuzdur.
Her yılın doğuşu yalnız bir kez olur. O günden itibaren biz, zaman kavramını yüzyıl olarak nitelendiririz. Bizim dönem, ikinci bin yılı
içeren tarihî olayları yaşamıştır.
O güne bizim kuşağın tanıklık etmesine bir
bak. Sonra da yeniden doğan bir yüzyılın ilk
güneş ışıklarını karşılarken, bin yılın değiştiği
ender bir olaya da tanıklık etmekteyiz.
Yüzyıllar yirmi kez tekrarlanmakta, bin yıllıklar
ise topu topu iki kez kendi yoluna devam etmektedir. Tarih sayfasında iz bırakan birinci
bin yılı geride bırakırken, gelecek bin yılın
tadına tuzuna sadece bir nesil bakmıştır. O
neslin bilge kişilerini, üçüncü bin yılın eşiğindeyken hatırlamadan geçmek doğru olmaz.
El-Birunî birinci bin yılı tarihe gömen ve uzun
yaşayan bir doğu yıldızıdır. “Eski İnsanların
Kronolojisi” adlı bilimsel yapıtın sahibidir.
Zamanının kötülüklerinden hiç söz etmemiş,
idealist olsa da, doğanın sürekli geliştiğine
ve değiştiğine inanmıştır. Onun çağdaşı İbni
Sina hakkında da günümüze kadar gelen atasözü niteliğinde sözler söylendiği bilinmektedir. O, kendi devrinde ansiklopedik bilgiye
sahip güçlü bir bilim adamıydı. “Tıpta Kanun”
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adlı eseri yüzyıllarca paha biçilmez bir kitap
olarak günümüze gelinceye kadar tıpta şaheser olarak yerini korumuştur. İbni Sina’nın
büyüklüğü ve dâhîliği işte buradadır, tıp bilimini doruklara tırmandırmış, daha sonra da
bu değerli bilgin Doğuda “Lokman” olarak
tanınmıştır.
İşte bunlar gibi, büyük insanlar arasında sayılan ve bin yılları birleştiren bilge-yazar Aytmatov adının taşa kazılması ne kadar gurur
vericidir!
Yüzyılımızda Kırgızlarla ilgili çok az bilgi vardır. Ancak bu iki bin yılın son asrının, ilk yıllarını anımsamak, son derece ürkütücüdür. O
zamanlar Kırgız halkı tamamiyle folklorik bir
hayat yaşıyordu. Gazete ve dergiden habersizdi. O zamanın Rus gazetecilerinden biri,
Orta-Asya halklarını cehaletten kurtarmak
için kırk asır gerektiğini ima etmiştir. Bu sözde
abartı olsa da, gerçek payı yok değildir.
Zamanın gidişine bak, dünyanın karışıklığına
gel de şaşırma.
Yukarıda anlatılanlardan sonra, otuz yıl geçmeden, cehennem azabı çeken Kırgız halkı,
zengin yapıları ve binaları olmasa da dünya
halkına Cengiz Aytmatov adlı büyük bir yeteneği çıkarması bir gurur kaynağı ve bir mucizedir!
Halka kurban olunur, saygı gösterilir. Yeryüzünde yaşayan halkın büyüğü küçüğü, iyisi kötüsü olmaz olur mu? Kırgız halkı teknik
alanda epey geri kalıp, destanlar çağından
seslense de, kendi halinde yaşamı için mücadele eden cesur ve kahraman bir halktır.
Otuz kırk yılın içinde akla gelmeyecek derecede cehaletten kurtulup, şehir kurup, bilim
ile teknolojiyi özümseyerek, görülmeyecek
gelişmelere adım atmıştır. Böylesine hızlı gelişmeye ve ilerlemeye tarih hiçbir zaman tanıklık etmemiştir.
Özetle, XX. yüzyıldaki bu değişikliklerin, gelecek yüzyılda önemli olaylardan biri olarak
konuşulacağı bir gerçektir.
Bir ulusun değeri, o ulustan çıkan büyük ve
saygın insanın adı ile özdeşleşmesi, ortaya
çıkan yeni bir durum değildir. Servantes adını duyduğumuzda kalbinde kötülük olmayan
kahraman Don Kişot’u anımsar, İspanyolları
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aklımıza getiririz. Dante dediğimizde büyük
şair Vergilius’un sesi ile cennet ve cehennemi
anlatan İtalyanları, Hemingvay dediğimizde o
kadar savaşçıl, o kadar canlı yaşam mücadelesinde, insanoğlundan üstün bir varlığın olmadığını sonsuza dek haykıran, denizdeki ihtiyar Amerikalıyı düşünerek bütün Amerika’yı
düşleriz, doğal olarak büyük deha Tolstoy’suz
bir Rus halkını hayal etmek de tamamen olanaksızdır.
Bu düşünceler doğrultusunda Cengiz
Aytmatov’a gelip dayanacağız. Aytmatov kimdir? O, herşeyden önce Kırgız ulusunun evladıdır. Sonra, Kırgız ulusunu dünyaya tanıtan
büyük insandır. İstesek de, istemesek de bu
büyük bir gerçektir. Hatta bu gerçeğin eksiği
var fazlası yoktur. Takdir-i ilahi, büyük ya da
küçük halk demeden tarihin belirli bir döneminde dünya halkına çok yetenekli bir insanı
göndermiş. Bunu hiç kimsenin ve hiçbir şeyin
engellemesi olanaksızdır.
Dünyayı, Cemile’nin aşk öyküsü bir yanar
dağın alevi gibi yakar. O aşk, o saf duygu,
kozmik hızla bilinmeyen kıtalara doğru yol
alır. İlgi çeken güzelliği günden güne artan
Cemile’nin aşk öyküsü, eski dünyadan habersiz yatan Kırgız ülkesinde açık bir pencereden
mum ışığı gibi yayılır. Bununla insanlar, dünyadaki en seçkin aşk öyküsü yazarının Cengiz
Aytmatov olduğunu, daha sonra da yeryüzünde Kırgız ulusunun varlığını öğrenirler. Böylece Kırgız ulusu ile Aytmatov’un adı sanı hamur
gibi yuğrulur. Eğer karşılaştırma yöntemi her
zaman geçerli ise, o zaman Aytmatov Kırgız
ulusunun Servantes’i, Dante’si, Hemingway’i,
Tolstoy’u olup adını tarihe altın harflerle yazdırmış demektir.
Benim yaşamımda en önemli olan ve büyük
bir zevk duyduğum şey, Cemile’nin aşk öyküsünü tekrar tekrar okuma alışkanlığımdır.
“Cemile” öyküsünün gizemini önceden fark
etmek çok zordur. O, ne kadar çok okunursa o kadar da duygular çırpınır, dalgalanır.
Bu eserin üne kavuşması büyük bir başarıdır.
Ancak, Cemile’nin aşk öyküsü bütün dünyayı sardığı zaman biz, çocukluğumuzun altın
devrini yaşıyorduk. İman gibi gizemin düğümü galiba budur. Yaşamda aşk denilen asıl
duygunun varolduğunu, ay ile güneşin ortasında durabileceğini ilk kez “Cemile” öyküsünü okurken öğrencmişizdir.

İşte, “Cemile” öyküsünü yeniden okumaya
başladım. İçeriği bir başka. Sözlerinin bir öncekinden daha güzel olduğunu sezdim. Sanki, benim bu zamana kadarki tüm yaşamım bu
öykünün satırlarına sıkıştırılmış gibiydi.
“Cemile” öyküsünü her okumaya başladığımda, ben çocukluğumun altın yıllarını, tepe
tepe dağlarını anımsarım, oradaki saf kardelenleri özlerim, ondan sonra kuş sesli yüce
dağları, kopardığımız gelincikleri, kurşuni çiçekleri ve yaşam boyu söylenip de bitmeyen
sevgi sözlerini...
“Cemile” öyküsüne ilk kez okuyormuşçasına
ilgi duyarım.
İşte bir ağustos gecesi. Bir vadi. Dünyaya en
güzel aşkı sunan kutsal yer. Yine Daniyar’ın
gizemli sesi dünyaya beyaz bir nur gibi süzülür.
Ben yeniden ilk aşkımı anımsadım. Beyaz tenli etine dolgun bir kız vardı. Bizden sonraki
sınıfta okurdu. Açık kırmızı renkli bir kazağı
vardı. Onu uzaktan gördüğümde bütün dünya benim için kırmızı renkli bir nura bürünür,
alevlenirdi. Yaratılışımda itici ve çekilmez bir
durum yoktu. Sevdiğim insanın gönlünü kırar
mıyım diye söz söylemekten çekinirdim. Şimdi
düşündüğümde, karakterimin biçimlenmesinde Daniyar’ın üzerimde bir etki bırakmış olduğunu hisseder gibiyim. O zaman, Daniyar’ın
oturmasını, kalkmasını taklit ederek sırrımı hiç
kimseye söylemeden sevdiğim kızı gözümün
kıyısından hep süzmüşümdür. Ne de olsa aşkın büyüsü güçlüdür, Daniyar’ın aşkı bütün
dünyayı bir şiir gibi sarmış, benim saf aşkım
bembeyaz bir mektup kâğıdına titrek nağmeler halinde dökülmüştü. O zamanlar kalbimin
ne kadar heyecanlandığını sorma gitsin. Düşüncenin sonsuzluğunu, bin hayalden ibaret
olduğunu o zaman anlamışımdır. Cevabını ne
zaman alacağım diye dakikaları saydığım, cevapsız kalırsa ne olur diye kalbimin sızladığı
aklımdan hiç gitmez.
Çocuklukta mutlu her an, göze ilişen güzel bir
tablo gibi, sonsuza kadar yaşar. O Seyit’in altın çerçeveli resmi gibi eskimez ve tozlanmaz.
Elimde dörde katlanmış göz alıcı bir kağıt var.
O, sevdiğim kızın mektubudur. Onda ne kadar güzel sözler söylenmişti! Yarpız kokan hoş
merhametini hiç sorma. Ya kâğıdın sonuna
nakşedilen gelincik çiçekleri… Bunlar şimdi
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filizlenmeye başlayan bir aşkın titrek hayalleri
olarak yaşamaktadır! Var olsun, ilk aşk! Yaşamaya devam etsin Cemile ile Daniyar’ın eşsiz,
yaşlanmayan aşk hikâyesi!
Toplumsal düşüncenin oluşmasında her zaman tek bir insanın düşüncesi tasvip görür.
Düşünmenin sınırına duvar ören ve son noktayı koyan gizemli güç daha bulunmamıştır.
Bu düşünce de böyle oluştu, yüzü eskimeyen,
kovalayıp ve yetişemediğim düşüncelerimin,
zaten bir kısmı bu değil mi? Galiba hayale
dalarak pusulamun dört yönünü belirledim.
Birincisi, bu dünyada tepesinden kulağa hoş
gelen teranelerin yankılandığı kutsal Tanrı
Dağı’m, ikincisi; binlerce kez şairlere ilham
kaynağı olan, beyaz tenli bir kızın yüzündeki
bene gibi kutsal Isık-Köl’üm, üçüncüsü; Manas, Kırgızları birleştiren Kırgız adını yaşatan
yüce Manas, Kırgız tarihinin ve uygarlığının
zirvesi “Manas Destanı”, dördüncüsü ise,
Cengiz Aytmatov’dur!...
Her pınar deryayla buluşmaz, dağın tepesi
her zaman büyük bir dağa yaslanmaz. Her
kalemin ucundan çıkan yapıtların tümü okunacak diye bir şey yoktur. Uzun ömürlü yapıtlar sayılıdır.
Sheakspeare’in “Hamlet”ini bir yılın ya da bir
yüzyılın yapıtıdır diye nitelendiremezsiniz.
Hemingway’in “Yaşlı Adam ve Deniz”i sadece
bir ulusa ya da bir nesle ait değildir. Böyle
yapıtlar asla ölmeyen ve sönmeyen yapıtlar
olarak bilinirler.
Dünya edebiyatında Aytmatov eşine az rastlanır bir tavır sergiler. O, edebiyata adeta
şiirle mum ışığı alevinde gelmiştir. “Cemile”
öyküsü, “Kızıl Elma”, “Delbirim-Al Yazmalım”
şiirsel değil de nedir? Aytmatov’un şiir ahengi
“Çıñgız Handın Ak Bulutu-Cengiz Hana Küsen Bulut”dur. Okur kitlesi iki dizeli, dört dizeli şiir yumağına alışmıştır. Aytmatov’un şiiri
yüz dize şiiri kapsar, bin dize düşünceyi barındırır, onun gücü işte buradadır. Saflığımız
ve iyi niyetimizle büyük yanar dağlar gibi fışkıran yenilikleri fark etmemişiz? Yoksa, okurlar
gerçek şiirin yeni biçiminin farkında değiller
miydi? Ya da bu tür yapıtlar nesir ile nazım
karışımı bulgular mıydı? Bunlar, XX. yüzyılın
önde gelen sezimlerindendir. Biz söylemesek
de, sırası geldiğinde sonraki nesil söyleyecektir. Biz, fark edememiş olsak bile, yine zamanı
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geldiğinde onu özümseyip anlayanlar, gelecek nesillere anlatacaklardır.
Nesirdeki Aytmatov, ırmak suyu gibi durgun
akmadı, derya olup dalgalanmadı, daima bir
okyanus gibi ağır ve süzülerek hareket etti.
“Samançının Colu-Toprak Ana”yı okuyan
insan, bu dünyanın varoluşuna imrenerek
hayret içinde kalmaz mı?. “Gülsarat-Elveda
Gülsarı” neler düşündürmez ki, gökyüzü ile
yeryüzü arasında dalgalanan aşk, dağların
zirvesindeki ak kar, gök renkli buz, yaz-kış
yaşam kaynayan meyve ve sebzelerle dolu ay
ışıklı tarlalar, ve atalardan kalan anlatmakla
bitiremediğimiz daha nice güzel yerler.
Ah ! Yaşam, bir rüyada, bir de gerçekte ömrün bir gül gibi geçtiği zaman.
Aytmatov’un dünyayı kucaklayan bir diğer büyüklüğü de “Ak keme” öyküsünün dünyayı aydınlatmasıdır. Eskilerin masallarından yola çıkarak bugünün gerçeğini betimleyen düzyazı
ustası Aytmatov’u, aynı zamanda filozof mertebesine çıkaran büyülü bir eseridir. Masum bir
çocuğun yerin asıl sahiplerine yapılan kötülüklere haykırışı, derin düşüncelerin yalnızca
bir başlangıcıdır. Bu düşünceleri daha sonra yazdığı, “Kılım Karıtar Bir Kün- Gün Olur
Asra Bedel”, “Kıyamat-Kıyamet” romanlarında
olgunlaşıp pekişir. Bütün insanların olduğu
gibi, bir kişinin kaderi de, o insanların kaderine benzer. İnsanın sonsuza kadar yaşayamayacağı gibi, dünya da sonsuza kadar sürecek
değilmiş. Kuşkusuz, “tübölük-sonsuzluk” sözcüğünün asıl anlamı, “tübü ölük” yani “sonu
ölüm” demektir ve bunun aksini söyleyen var
mıdır? Bu dünya yalan dünyadır, gerçekleşmemiş birçok hayalleri değersiz kılan meğer
oymuş. Ölen bir insana, çok büyük gelen bu
dünya, ufalanmış bir kırıntı gibidir, yer ve gök
anlaşılmayan kapkaranlık bir geceye döner,
dağlar devrilir, akan sular durur, parlak yıldızlar dağılır, yeşil dünya aklın alamayacağı
renkte bir maddeye dönüşür. Bu değişim hazin bir ömürdür. Binlerce ömrün kaderi, milyonlarca insanın yarını kim bilir nasıl olur?
Dünyaya seslenişinde filozof Aytmatov:
İnsanoğlu bugünkü uygarlığa kolayca ulaşmadı. Uygarlığı koruma ve yaşatma, onun
geldiği yolda çektiği sıkıntılardan bin kat
daha ağır ve külfetlidir. Şimdi bu konuda fikir
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yürütecek olursak kötülük ile imanın çarpıştığını görürüz. Bu çarpışmada yaraların sarılmasının güç ve imkânsız olduğu bir gerçektir.
Hıyanetin zaferi, yeryüzünde yaşamın sonu,
imanın zaferi ise, yeryüzünde ferahlıktır. Bu
çarpışmayı açıkça anlatan yapıt, “Kassandranın En Tamgası-Kassandra Damgası”dır. Yapıt, XX. yüzyılda iman hakkında bir övgü şiiri
gibi görünse de ondan adil bir sonuca ulaşmak her zaman olasıdır.
Yirminci yüzyılda çok kötülükler oldu. Yeni
bir yüzyıla girerken, bugüne kadar bir dakika
olsun silah sesleri dinmedi, silah sesi duyulmayan rahat bir gün ve gece kalmadı. Yine
bu yüzyılda her gün, altı kıtanın bir ucunda
insan kanının dökülmediği, acımasız sürgünlerin ve savaşların yaşanmadığı an olmamıştır. Bu dönem barbarlığın ve rezaletin arttığı,
uyuşturucu ve kadın ticaretinin çıbanbaşı gibi
büyüdüğü ve kalpleri sızlattığı bir dönemdir.
Dahası, insanlarda endişe ve korku yaratan,
yeryüzünü kasıp kavuran, şaşırtıcı varlığıyla
nükleer silahların olmasıdır. Halen, bu insanlık ayıbı yeteri kadar kınanmamış, tersine
bilim ve teknolojinin ulaştığı en büyük zafer
olarak alkışlanmıştır.
Yirminci yüzyılda doğa da boş durmamış,
deprem ve sel felaketleri, uçak ve gemi kazaları insanların telef olmalarına neden olmuş
ve doğa içini boşaltmıştır. Saymakla bitmeyen
kötülüklerin ve felaketlerin arkasının kesilmeyeceği kuşkusuzdur.
Yirminci yüzyılda tek bir iyiliğe rastlanır. Bu
iyilik anlatmakla bitmeyecek kadar büyük boyutlardadır. Bu yüzyılda tüm kötülüklerin tek
bir iyilikle kapatılması az rastlanan bir olaydır
demek yanlış olmasa gerek.
Yirminci yüzyılda insanoğlunun tek iyiliği, yeryüzünün kaldıramayacağı kadar ağır ve büyük
olan, insan soyunun yok olmaktan korumadır.
Bundan önemli bundan güzel iyilik olamaz.
Bu yüzyılda endişe ve kaygı verici olaylar da
olmamış değildir. Birkaç olayı anımsamamız
bunun için yeterli olacaktır. Hiroşima ile
Nagasaki’deki atom bombası, Karib krizi, Çernobil trajedisi XX. yüzyılın kara günleri değil
midir? Eğer, bu olaylar zamanında akıl ile
dizginlenebilseydi kim bilir bugün insanoğlunun nasıl bir geleceği olurdu. Yine de bütün
bunlar insanlığı aşmış değildir. Atom bombası

ve nükleer silahlar, ejderhanın hafifçe başını
uzatarak kötülükler sürdürmekte kararlı olduğunu göstermekte ve dünya, başına gelecek
bu korkunç felaketi görmezlikten gelerek hafife almaktadır.
İşte böyle sırat köprüsü gibi karışık bir dönemde 20. yüzyılın büyük insanı, Aytmatov,
yüzyılın ileri gelen insanlarını birleştirirek, bu
konuda, “Isık-Köl Forumu” çağrısıyla adını tarihe yazdırır. Forumun önemi, atom bombası
mutlaka patlatılacak ve üçüncü dünya savaşı
alevlenecek denilen tahmini sözlerin büyük
bir kararlılıkla kabul edilmeyişidir. Bu forumda, dünyanın gidişinin isabetliliği ve insanoğlunun elinde güvende olduğu bir kez daha
yinelenir. Sonuçta, geleceğe iyimser bakmanın gerekliliği, yüzyılın birleşiminden ve bin
yıllıkların kucaklaşmasından söz edilerek bir
büyük evrensel bayram yaşanacağı üzerinde
birleşilir.
Aytmatov’un kendi gözleriyle gördüğü ve
hayranlık duyduğu Eiffel Kulesinin son ampülü söndüğünde yeryüzünde yeni bir yüzyıl
başlar. O gece, iki yüz yılı birleştiren, iki bin
yılı barıştıran yeni yılı, Aytmatov’un dünyanın
hangi köşesinde karşıladığını bilemem. Onun,
eski dünyanın göbeğinde, Paris’te, Eiffel Kulesinin yanında, geçen yüzyılın son ampülünün nasıl söneceğini merakla izleyerek mi,
yoksa Avrupa’nın büyük şehirlerinden birinde XX. yüzyılın insanlarıyla mı, ya da göbek
bağının kesildiği Şeker köyünde hemşehrileri
ile mi yeni yüzyılın tadına baktığını bilemem.
Bişkek’in sıcak ve yumuşak yuvasında, yeni
yüzyılın tadına bakmış olması da muhtemeldir, öyle de olsa bu şaşılacak bir durum değildir.
Yalnız Aytmatov için tek isteğim ve dileğim,
üçüncü bin yılın şafak ışıklarının onun yüzüne
yansımasıdır. Öyle olması için tek bildiğim şey
niyetimin ve gönlümün temiz olduğudur. Ayrıca, Aytmatov’un yaşamının yeni yüzyıla ışık
tutmasından da çok mutluyum.
Bugün kalbim sızlıyor, içim kan ağlıyor. Cengiz Aytmatov’un dünyadan göçtüğüne bir
türlü inanamıyorum, bu yüce insan hakkında
yazdıklarımı, şimdi hüzünle kalbime bastırarak, üzüldüğüm bir an.
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TÜRKİYE

Tanrı Dağlarından Kopan Çığ
DR. LÜTFÜ ŞEHSUVAROĞLU
Cengiz Aytmatov, iki Cengiz’den biri. Varlık Yayınları, Cengiz Dağcı ve Cengiz
Aytmatov’un eserlerini basıp Türk okuyucusuna ulaştırdığından itibaren Türkiye dışında
büyük romancılarımızın varlığından haberdar
olmuş ve çıkacak olan eserlerini takibe başlamıştık. Orta mektep çağındaydık ve daha o
yıllarda bir “dış Türkler” meselesi gündemimizi teşkil etmeye, düşünce ufuklarımızı genişletmeye, dimağımızı/idrakimizi/beynimizi
meşgul etmeye başlamıştı.
Toprak Ana ve O Topraklar Bizimdi.
Vatan şairi Namık Kemal, hürriyet kavramı ile
vatan kavramını nasıl birbirinin mütemmimi
yaptıysa bizde de bin yıldan bu yana hiçbir
vakit bağımsızlığını yitirmemiş bir ülkenin çocukları olarak hep dış Türklerin mevzularına
bakış açımızda birazcık ketumiyet çerçevemiz
olduğunu kabul etmelisiniz. Toprak ve vatan..
Her ne kadar “yabancı” olsalar da, iki
Cengiz’in de “toprak”ları ile bizim topraklarımız arasında tarihî bağlar vardı. Devlet, aile,
baba, babanın yitirilişi, iş, emek, hürriyet ilahare bütün bunlarda farklı bir atmosfer gözleniyordu. Belli ki, iki asırlık Rus ve 1917’den
beri de Sovyet etkisi inkâr edilemeyecek düzeyde izler bırakmıştı. Yahut da eski çağlardan bu yana gerçekten ihmal ettiğimiz başkaca Türk dünyaları söz konusuydu. Ama işte
yine de kökler, dallar ve yapraklar, üzerindeki
hatlar itibariyle bir ağacın genetiği ne kadar
değişebilir, başkalaşabilirdi ki?..
İki Cengiz, gençliğimizin ilk dış Türkler çerçevesini üstelik de estetik olarak örgülerken
siyasî bilinç de onların izlerini sürerek bize bir
mücadele trafiği meydana getirdi.
Artık Türkiye’nin bir “dış Türkler meselesi” ve
bu yolda yapılması gereken çok iş, üzerine gidilmesi gereken çok problem vardı.

Yazarlığa başladıkları yıllarda doğmuştum ve
yaşadıkları 60’lı, 70’li, 80’li ve 90’lı yılları farklı cephelerden yaşamıştım. Sonunda ikisiyle
de Avrasya Yazarlar Birliği’nde buluşmuştuk.
Cengiz Dağcı’ya Allah uzun ömürler versin.
Ama Cengiz Aytmatov’u gerçekten çok erken
kaybettik.
Vakitsiz gidenler,
bizden bir şeyler götürürler
Cengiz Aytmatov, davetli olduğu Kazan’da
rahatsızlandı ve tedavi için götürüldüğü
Nürnberg’de vefat etti. 1928’de Kırgızistan’ın
Şeker köyünde dünyaya gelen Aytmatov, Aralık ayında yapacağımız 80. yaş toyunu bize
yaşatmadan aramızdan ayrıldı. 80 yaşına gelmiş olsa bile Kırgızistan Devlet Başkanının da
dediği gibi; “Aytmatov vakitsiz öldü”. Daha
yapacak çok şeyi, yazacak çok kitabı vardı.
Önce büyük bir romancı, sonra bir öğretmenbir millet öğretmeni, düşünce adamı, diplomat ve yönetici olarak dolu dolu yaşadığı
ömür ona yetmediği gibi bize hiç yetmedi. Bizim için yaşaması gereken ömür vardı. Keşki
ömrümüzden ona vermek mümkün olsaydı.
Kırgız Edebiyatının en büyük yazıcısı Aytmatov
Kırgız ve Türk destanlarından en uzunu ve bugüne kadar her devirde “hayatın içinde” olabileni Manas’tan sonra da çok büyük eserlere
imza atmış; aynı zamanda ondan devşirdiği
kavramları da çağdaşlaştırıp geliştirmiş dev
bir kalemdir. Eserleri 150 kadar dile çevrilmiş
ünlü bir romancı o.çağdaş Dünya edebiyatının de en önemli yazarları arasındadır. Cemile adlı kısa roman veya uzun hikâyesinden son
romanı Nişanlı’ya kadar hep çağdaş mevzulara değinmiş ve çağdaş bir sorumluluk, üslup,
söylem tutturmuştur. Ama o ne kadar çağdaş
bir kalemse bir o kadar Şeker Köyünün orada
yaşatılan kültürün, köy hayatının, tarım topluKardeş Kalemler Temmuz 2008
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munun, şifahî kültürün, efsanelerin, ruhların,
mitlerin, inançların, türkülerin, geleneklerin
sözcüsüdür. Romanlarında destanlar çağdaş
formlarıyla yepyeni değerler, ölçüler, konular
olarak karşımıza çıkar. Türküler onun romanlarında insana yaşama iradesi veren özellikleriyle biteviye yenilenirler.
Toprağının Sesi
Dokuz on yaşlarına kadar okumuş yazmış bir
anne ve baba sayesinde iyi bir eğitim alan
Cengiz Aytmatov, 1937’de yaşanan Stalin’in
temizlik harekâtı ile babasını kaybeder. Yitip
giden baba karakteri, artık handiyse şu veya
bu kimlikle bütün romanlarına yansıyacaktır.
Babasının kemiklerine 1990’da kavuşur. Aytmatov, babasına ve onunla birlikte katledilen
130’u aşkın Kırgız ataya anıt bir mezar yaptırılmasında ön ayak olur. Şimdi babasının mezarının yanına gömülecektir Aytmatov… Ebedî
bir istirahatgâhta koyun koyuna… Bu Stalin
zulmünden alınan bir intikamdır. Aytmatov
sadece eserleriyle intikam almamış, ölümüyle
de tiranlara mağlubiyet tattırmıştır.
Daha küçük yaşta yazar olmayı kafaya koymuş
olan Aytmatov, çok okumuş, kendini iyi hazırlamış ve ilk edebî denemelerini ortaya koymaya Moskova’daki eğitimi sırasında başlamıştır.
Tarım Teknik Okulunu bitiren, sonra Veterinerlik okuyan Aytmatov, bizim edebiyatımızın
ziraatçı şair ve yazarları gibi toprağının dilini
aramaya, yaşatmaya başlar.
Aslında bizim de bir tarımcı ve edebiyatçı
olarak Aytmatov’a olan yakın ilgimiz Mehmet
Âkif’e ve Ziya Gökalp’e olan ilgimizle böylece
paralellik arzeder.
İlk eserini 1952 yılında Pravda’da yayınlatır:
Gazeteci Cyuda.
Sovyetler Birliği döneminde imparatorluk sınırları içindeki kabiliyetli gençlerin yetişmeleri için önemli bir merkez olan Gorki Edebiyat
Enstitüsü Aytmatov’un kaleminin gelişmesinde
de müsbet tesir icra etmiştir. Bu inkâr edilemez.
1956-1958 yılları arasında bu Enstitüde yazarlığını ilerleten Aytmatov, bu yılların semeresini Cemile ile ortaya koydu. Bu hikâye o kadar beğenildi ki, ünü Avrupa’ya taştı. Fransız
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

münekkid Aragon onu en büyük aşk hikâyesi
olarak alkışladı.
Cemile, kocasını yitirmiş bir kadın ve kayınbiraderi Seyit’in gözünden anlatılan bir kahraman. Seyit de Cemile’ye hayran ve fakat
Danyar ile Cemile arasında ne var? Büyük bir
aşk hikâyesi ile başlayan yazarlığında aşkın
ardında derin bir ayrılık ve derin bir hesaplaşma var.
Önceki hikâyesinde(Yüzyüze) devlet otoritesi
ile aile hayatı arasındaki çelişki bu hesaplaşmanın ilk adımları olarak işaret edilmelidir.
Sonra Evlada Gülsarı ve Toprak Ana…
Bunlar da
hikâyeler.

roman

sayılabilecek

uzun

Gülsarı zincire vurulmuş ve özgürlüğü remzeden bir at. “Kopar zincirlerini Gülsarı” dedirtir
bize. Toprak Ana ekmek ve iş için ölümsüzlük
biçer. Eğer sosyalist bir edebiyat varsa; bunun
şiirdeki örneği Âkif’in Hasta şiiri, Aytmatov’un
ise Toprak Ana’sıdır.
Sosyalizmin temsilcisi olduğunu zanneden
komünist Devlet, Toprak Ana’daki sosyalist
söyleme bigâne kalmaz. Ne ki, yazarın derin
hesaplaşmasındaki şuuru fark edememiştir.
1963 yılına geldiğimizde artık Aytmatov
“Steplerden ve Dağlardan Hikâyeler” adlı kitabıyla Lenin Edebiyat Ödülüne layık görülecektir. 1968’de Sovyet Devlet Edebiyat Ödülü
de kazanan Aytmatov’un artık romancılığında
yeni dönemlerin kapısı aralanacaktır. Bu dönemlerden ilki 1970-1980 arası dönemdir,
ikincisi 1980-1990 arası dönem, üçüncüsü de
1990’dan günümüze kadar olan dönem…
Estetize Edilen İntikam
1970’lere kadar Gorki Enstitüsünde yetişen
ama Şeker köyünden kopmayan Kırgız kültürünü damarlarında hisseden Aytmatov, rejimle barışık eserler vermesine; ama gerçekten sosyalizme, emeğe, işe, toprağa, üretime
inancı ve saygısı olması nedeniyle Sovyetler
Birliği’nin çetin meselelerini kolay bir üslupla ve içselleştirerek, benimseyerek, yaşayarak
aktarmasına rağmen, derinden derine devlet,
aile, yuvadan kopmuş-koparılmış ata, üretimdeki zorluklar, emek, çoban, dürüstlük, aşk,
Issık Göldeki gemi, gemide uzaklaşan baba,
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boynuzlu Maral Ana vs. mazmunlarıyla öz intikamını estetik bir kurguyla büyütür. Henüz
babasını katleden sistemin bu büyüyen gelişen estetik intikam hissinden haberi yoktur.
1980’ler artık 1970’lerden daha rahat kalem
oynatılan dönemdir ve “mankurt” kavramını Türk ve Dünya edebiyatlarına kazandıran
“Gün Uzar Yüzyıl Olur(Gün Olur Asra Bedel)” yayınlanır. Aslında Manas’ta bile geçen
bu kavramdan bugüne kadar habersizizdir.
Aytmatov’un bu kavramı siyaset biliminde
de sıklıkla işlenmeye başlar. Artık ne zaman
“mankurt” olabileceğimizi biliyoruzdur. Yoksa
hâlâ mı bilmiyoruz?
1990’larda artık teşhis yanında bir de tedavi yöntemi ortaya çıkar. Tedavi tarihte ne ise
odur aslında… Destanlar, tarihimiz, karakterlerimiz, ruhaniyatımız, medeniyetimiz devşirilir, ibda edilir.
Cengiz Hana Küsen Bulut bu yıllarda yayınlanır. 1990’da yayınlanan bir başka eser “Beyaz
Yağmur ve Yıldırım Sesli Manasçı”dır. Hanlar,
ne zaman halkına sırtını döner o zaman bulut
da ona küser. Artık bir siyaset felsefecisidir de
Aytmatov. Eserleri yanında arkadaşı Muhtar
Şahanov(Kazak şairi) ile birlikte BM nezdinde
de girişimlerde bulunur.
1978’de Sosyalist İşçi Kahramanı ilan edilen,
1983’de ikinci kez Sovyet Devlet Ödülünü hak
eden Aytmatov, bütün Sovyet coğrafyasında
değil Türkiye’de ve Avrupa’da da meşhur bir
romancıdır. Kırgızistan’ın bağımsızlığı sonrasında da büyükelçi olarak hizmetlerde bulunmuş; Kırgızların sesini dünyaya duyurmuştur.
Fakat o hep evrensel bir yazardır. Kozmopolit
değil evrensel bir yazar. Evrensele millî olmadan gidilemeyeceğini bilen bir yazar…
Şahanov’la birlikte tiranlara karşı mücadele
bayrağını açması da ilginçtir. Zaten iki eski
dost ortak kitap da yazmışlardır.
Ortak dil ve edebiyat hedefi
Çocukluğumun iki yabancı Türk’ünü okuyup
anlamak ve Türkiye dışındaki Türklerin meselesine olan ilgimi edebiyat ve onun konuları,
mazmunları açısından da büyütmenin gerekliliği üzerine kafa yormak, şimdi Aytmatov’suz
devam edecek.

İki Cengiz’i de daha çocukluk yıllarımızda
bize kazandıran Varlık Yayınları’nı şükranla
anmalıyız.
Anadolu’muz dışında yaşanan olaylar, dramlar, konular… bize yabancı gibiler başta…
ama biz de bize yabancı değil miydik? Bize
ait konular bizim bildiklerimizden mi ibaretti? Hiç esaret altına girmemiş, devletini hiç
kaybetmemiş Anadolu dışında devleti olmayan Türklerin hikâyeleri, dramları, meseleleri daha başkaydı da bizim bundan nasıl haberimiz olamazdı? Biri sürgün hayat, diğeri
dağılmış aile ve giden babalar… Baba, ya
2. Dünya Savaşına katılmış ve kendi milleti ile
alakalı olmayan cephelerde savaşmış ve bizim
anladığımız bir vatan değil bir Sovyet vatanını
savunmakta; sonra da kim bilir hangi Gulak’ta
unutulmaya bırakılır. Hangi mesele için baba,
kahraman baba, 2. Dünya Savıaşı gazisi baba
bir anda ortadan kaybolmuştur? Kırım’dan
sürülenler niçin sürülmüştür? Devlet memuru
bir baba niçin ailesinden koparılmış, öldürülmüştür? Nedir o mesele?
İşte o meselenin vurduğu çocuklar dramlarını
yazarken çok daha derin masmunlara sığınmak zorundaydılar.
Avrasya Yazarlar Birliği her iki Cengiz Ata ile
temasa geçti ve ikisini de bünyesinde topladı. Elazığ’da adına bir park açılan Aytmatov,
Türk Dünyasının ve Edebiyatının birliği için
uğraşmayı bundan sonraki yaşanütısı için temel gaye edinmişti. Alfabe birliğinin yanında
ortak bir dil ve edebiyat geliştirmek için aslolanın eser vermek gerektiği fikri şimdi bütün Türk coğrafyasında paylaşılan bir fikirdir.
Şimdi AYB bu amaçla Türk edebiyatları arasında aktarmalar yapmakta ve ortak edebiyat
geliştirme için yarışmalar düzenlemekte; ortak
bir edebiyat dergisi (Kardeş Kalemler) çıkarmaktadır.
Bu toprağın sesi olabilmek, toprağın sesine
kulak vermek tarım ve edebiyat arasındaki
ünsiyeti daha da estetize etmek için türkülerimizi, destanlarımızı, bütün ruhaniyetimizi ve
medeniyetimizi yeniden idrak etmek, diriltmek
için uğraş veren üç sahada da meslekdaşım
olan aziz üstad Cengiz Aytmatov’u rahmet ve
minnetle anıyor; 80.yaşını kutluyorum.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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KAZAKİSTAN

Ulu Ömür Sahibi
MUHTAR ŞAHANOV
AKTARAN: GÜLNAR KARA
İki Cengiz ömür sürdü bu unutkan âlemde,
İki hakan mühür bastı zamana
İkisi de hüneriyle, ateşiyle harladı
Birinin elinde kılıç, biri ruhlar fâtihi.
İkisi de milyonlarca insanları avladı.
İkisini de unutmaz ulu Kırgız dağları,
Biri şöhret zirvesine kılıcıyla tırmanan,
Yeryüzünü kana boğan ulu başbuğ Cengiz Han
Diğerinin tek silahı gönül çelen bir lisan,
Zulme karşı medniyet sanatı
Her yüreğin üzerinde inci gibi parlayan
Çağdaş Manas, büyük yazar Cengiz can
Kırgız halkının öz oğlu ve bütün dünyaca tanınan yazar Cengiz Aytmatov, bu devirdeki çeşitli problemleri ortaya koydu. Onların içinde
en önemlisi ‘Gün Olur Asra Bedel’ romanında ele alındığı gibi mankurtlaşma öz annesini
tanımama, öz maneviyatından kopma- problemidir. Büyük milletlerin nüfusu az milletlere baskı uygulaması, güç kullanma şeklinde
başlayıp bu yüzyıldaki en büyük sorun olan,
kendi ana dilinde konuşamama, düşünememe ve onu eksiklik olarak görme yerine onu
fazilet olarak görmesine denk gelen başka
ne kaygı olabilir? Diğer nüfusça az milletleri saymazsak bugün Kazak-Kırgız halklarının
yarısından çoğu birbirleriyle sokakta, işyerinde hatta kendi evinde eşleriyle, çocuklarıyla,

torunlarıyla ana dilinde konuşamıyorsa veya
kendi dilinin manevi zenginliklerine küçümseyerek bakıyorsa bu mankurtlaşmak değildir
de nedir? Aytmatov bundan başka hiçbir şey
yazmamış olsaydı bile tek bu eseri için heykeli
dikilebilir.
Kırgız toprağının Manas’tan sonraki ulu üstat
Cengiz Aytmatov’un milyonlarca seveninin
ruhunu kabartan ve azda olsa görülen kıskanç kişilerin ruhunu solduran ikinci ömrü
başlıyor.
Toprağın bol olsun Ağa!
Toprağın bol olsun Dost!
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

100
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TÜRKİYE

Elazığ’ı,
“Türk Halkının Manevi Azığı
Görmek!”
BEDRETTİN KELEŞTİMUR
3–5 Temmuz 2007 Tarihlerinde, Elâzığ Cengiz
Aytmatof’un hatıralarını yadediyor. 24–27 Ekim
2007 Tarihleri gözlerimin önünde bir daha
canlandı. Türk Dünyasının kültürel birliğini sıkça gündeme getiren asrın Korkut Atası’nı, Bilge
Kişisini, yıldırım sesli MANASÇISINI Elâzığ’da
ağırlamak şüphesiz ki, tarihin en güzel tecellilerinden birisi oluyordu. Türk Dünyası Hizmet
Ödülü bir bakıma Elâzığ’ın, NOBEL’İN HAKSIZLIĞINA MEYDAN OKUMADIR!
Cengiz Aytmatov gibi bir güzide şahsiyeti
hayatının en son deminde nasıl ki, ağırlamak
şerefi Elâzığ’a nasip oluyorsa, onu ilk defa hatıralarıyla birlikte anmakta bu şehre nasip olacaktı. Rahmet Mekân Cengiz Aytmatov Elâzığ
için ne diyorlardı; “Elâzığ’da Türk Halklarının
manevi azığını görüyorum” Lütfen, Ey Şehir
kendi ismini binlerce defa telaffuz et! Gazi’nin
bilerek ve arzulayarak verdiği isim, Türk Dünyasının manevi rıhtımına demir atıyordu.
Tarih sana konuk olacaktı. Türk Dünyası birbirlerine bu şehrin ikliminde ‘sıra dağlar gibi’
yaslanacaktı! 1992 yılından bugünlere kadar
tekerlekler öyle edeple dönmüş ki, bir büyük
coğrafyayı kıyama kaldıracak tarihi buluşmalar Elâzığ’da milli bie tefekkür ikliminde ceriyan edecekti! Ağladım, doyasıya ağladım;
Elâzığ Belediyesinin önünden başlayan o
tarihi yürüyüşler. Dağların birbirlerine omuz
verişi gibi birbirine kilitlenen o sevda seli! Bu
bir Anayurt Uyanmasıydı! Bozkurt ulumasıydı!
Cengiz Aytmatov’un Elâzığ konuşmalarının
her birinde, ‘veda’ terennümü vardı! Özellikle
de gençlere, evlatlarımıza, sıkça tekrarlanan
‘vasiyetleri’ vardı. Bizlere, çok samimi ve içten

nasihatları vardı. Bir ömrü iki güne sığdıracak
büyüklükte dersleri vardı.
Cengiz Aytmatov ismiyle birlikte, Kırgız hafızalara gelir. 9 yaşında babası Törekul
Aytmatov’u kaybetmiştir. Ruslar, 1990’lı yıllara kadar bu vahşi cinayeti saklamışlardır! Bir
ömür, babasını bekleyen bir yürekte elbette
aşkların en büyüğü olacak, hasretin kavurucu
ateşi bünyesini sürekli kavuracaktı. “İçi dışına
hâkim/ Dışı içine esir” bir ruhta, kalemin ifadesi bir sağanak haline dönecektir!
Rusya, sistem olarak bir kapalı kutudur! O
sistemin bütün fırtınalarına rağmen eserleri
154 dile çevrilen bir kahraman, ‘cihana ayna
tutuyordu’ Türk’ün en asil direnişi, kalemin
verdiği ilahi ritminden alıyordu. Aytmatov’un
bütün eserlerinde, Kırgız vardır. Tabiatıyla
da, MANAS vardır! Ecdadın, hatıraları vardır.
Sürekli konuşur, bir coğrafya onun eserlerinde dillenir, asra ve zamana bilenir!
Türk Dünyası Hizmet Ödülleri; 2003 yılında
başlayan çok ciddi, disiplinli ve sistemli bir
yolculuğun kendisi olmuştur. 2003 yılında
Denktaş’a verilen Hizmet Ödülü, 2004 yılında
Mehmet Emin Aga’ya ve İbrahim Şerif’e, 2005
yılında Nursultan Nazarbayev’e ve 2006 yılında ise ödül Cengiz Aytmatov’a veriliyordu. Bu
ödülün gerekçeli kararında şu ifadeler yer alıyordu; “Cengiz Aytmatov, tüm zaman, mekân
ve siyasi sınırlamaları aşarak Türk Dünyası’nın
ortak bir tarih ve kimlik bilinci etrafından
birleşmesini ve bu bilinç düzeyi ile geleceğe
yönelmesini amaçlamıştır. Eserleri Dünyanın
154 diline çevrilen Kırgızistanlı yazar Cengiz Aytmatov, özelde Türk Dünyası’nın külKardeş Kalemler Temmuz 2008
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türel birliğini savunurken: genelde de ortak
bir dünyalılık bilinci yaratarak, doğayı çevre
felaketlerine karşı korumayı da hedefler. “
Ötelileştirme/ mankurtlaştırma”. “kendisi
olma” ve “ çevre felaketleri” gibi çığımızın
temel sorunlarına, sanat dünyası içerisinde
çözümler arayan ve bu sorunlara dünyanın
dikkatini çekmeyi başaran Cengiz Aytmatov,
Dünya’nın yaşayan en büyük yazarlarından
biri olarak da kabul edilmektedir.Kurulumuz
Türk Dünyası’nı uyandırma, aydınlatma, ortak bir dil ve edebiyat ikliminde buluşturma
gayretleri ve genel anlamda Türk Edebiyatını
uluslararası düzeyde başarıyla temsil etmesi
nedeniyle 2006 yılı Türk Dünyası Hizmet Ödülünün Kırgızistanlı yazar Cengiz Aytmatov’a
verilmesini oybirliği ile kararlaştırmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.”

karşımızda küçük çocuklar duruyor. Gençler,
gelecek sizin! Ben inanıyorum ki geleceğin
büyükleri sizlerin arasından çıkacaktır.
Aranızdan çok büyük bilim adamları çıkacak,
inşallah uzaya sizler hâkim olacaksınız.
İnanıyorum ki bu saydıklarım Elazığ’dan
çıkacaktır. Elazığ adı öylesine konulmuş bir
ad değildir. Burasını Türk halklarının manevi
azığı olan bir yer olarak düşünüyorum. Bunu
fırsat bilip çok uzun konuşmak isterdim. Sizlere
söyleyecek sözlerim, söyleyecek dileklerim var.
Çok daha önce de söyledim burada da tekrar
edeyim; bugün buraya gelmekle ben kıvancın,
övüncün zirvesine ulaştım, mutluluğun zirvesini yakaladım. Benim adıma düzenlediğiniz
Hazar Şiir Akşamları ve bugünkü yürüyüş ile
büyük kıvanç duydum bundan dolayı hepinize
saygılar duyuyorum.”

Elâzığ’da tarihi bir ağırlama yapılıyordu,
Cengiz Aytmatov için! Artık, Elâzığ Belediye
Başkanı Süleyman Selmanoğlu’nun Elâzığ’ı
Türk Dünyasının maşeri vicdanı olarak düşünmesi ve şehirde birçok sokak, cadde ve
park adına Türk Dünyasınn önemli şahsiyetlerinin isimlerinin verilmesi gerçekten gurur
verici bir yaklaşımdır. Elâzığ Valisi Muammer
Muşmal’ın, Cengiz Aytmatov’a, ‘Elâzığ’ın fahri hemşerisi’ olarak hitap etmesi ve Belediye
Başkanımızın şehrin önemli semtindeki bir
parka Cengiz Aytmatov ismini vermesi tarihe
şerh düşülen önemli katkılardır. F.Ü. REktörlüğünün Aytmatov’a, ‘fahri Doktora’ elbisesini
giydirmesi sadece Elâzığ’ın değil, bu coğrafyanın bütün bu gelişmeleri anında yayınlayarak bütün dünyaya servis yaptığı çok önemli
şehrin kazanımlarıdır.

Aytmatov, gençlere bilgi çağını, uzay çağını
en büyük hedef gösterirken, Hazar Şiir Akşamlarının önemine işaret ediyorlardı; “Hazar
Şiir Akşamları sonsuza kadar sürsün. Sizinle
aynı yüreği aynı duyguları paylaşıyorum. Bu
toplantıda aldığım manevi hazzı bir manevi
mülk olarak kendime bir kazanç olarak kabul
edip buradan öyle ayrılacağım. Bu güzel organizasyondan dolayı hepinizi alkışlıyorum.
Burada toplanmış olan çocuklara ve gençlere
seslenmek istiyorum. Gençler; dünyanın
geleceği sizlerin omuzlarınızda yükselecektir.
Bunu iyi düşünün iyi anlayın ve bunu hiçbir
zaman aklınızdan çıkarmayın. Bugünü ve
bu saati ömrüm boyunca unutmayacağım.
Bugünkü yaşadığım şeyler Türk halkları
arasında kardeşliği yakınlığı pekiştirmek
için yapılan çalışmalara güzel bir örnektir.
Yeniden hepinizi alkışlıyorum.”

Aytmatov Öğretmenevinin önündeki konuşmalarında; “Bugüne kadar pek çok tören,
kutlama, bayram gördüm. Ama hiçbirisi
Elazığ’daki kadar içten değildi. Burasını Türk
halkının manevi azığı olarak görüyorum.
Şu anda mutluluğun zirvesini yakaladım.
Rabbim bana ömür verirse her yıl Elazığ’a
gelmeyi düşünüyorum” Elâzığ, sen seversen
böyle hep içten seversin. Ne kadar büyük bir
kadirşinas dostsun! Dostluk elbette, ilânihaye
devam eder. Ebedîdir.
Cengiz Aytmatov’un gençlere çok güzel telkinleri vardır, dünyanın en usta kaleminin; “İşte
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

Belki de, Aytmatov’u hayatında en fazla memnun kılan husus, adına açılan park oluyordu.
O artık, ismiyle ve bilumum güzellikleriyle
bir Elâzığlıydı! Elâzığ ismini her gittiği iklimde terennüm edecekti. Elâzığ’a gelecekti.
Kendi parkında, sohbetlere katılacaktı. Bugün buradaki sohbetimizde ve özelliklede
bu mübarek gecede ruhaniyeti aramızda
dolaşıyor. Bu parkta yaptıkları konuşmalarında; ““Ben bugün Elazığ’da bulunmamı
kaderimin bana nimeti olarak düşünüyorum
ve bunun için Allah’ıma şükrediyorum. Bana
böyle bir imkânı sunduğunuz için sizlere de
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çok teşekkür ediyorum. Adıma burada bir
park açılmasından dolayı bana bu imkânı
sağlayan ve bu lütufta bulunanların cümlesinden memnun olduğumu, razı olduğumu
özellikle Allah’tan razı olduğumu daha sonra da sizlerin cümlesinden razı olduğumu
burada açık açık bildirmek istiyorum. Bundan sonra parkın durumu hakkında sizinle
devamlı iletişim içerisinde olacağımı parkın
durumu hakkında sizleri arayacağımı bilmenizi isterim. Günümüzün mimarî tarzıyla
yapılmış, bu güzel binaların ortasında bir ada
gibi böyle bir güzelliğin oluşturulmasından
dolayı duyduğum memnuniyetimi gittiğim her
yerde, kendi ülkemde herkese anlatacağım,
sık sık dile getireceğim. Parkın açılışı vesilesiyle Manas Destanı’ndan bir bölümü
Manasçımızın ağzından duymuş ve dinlemiş
oldunuz. Eğer imkân verilmiş olsaydı beş
saat durmaksızın Manas’ı sizlere okuyacaktı,
ancak verilen imkân neticesinde 5 dakika
okuyabildi. Manasçımızın tarihe kazınmış
olan kahramanlıklarımızı sesiyle yüreğiyle
dile getirdiği inancındayım.Manasçımızın
Manas’a başlamadan önce söylemiş olduğu
bir atasözü vardı. Orada “Çırpı çınar olsun,
küçük kuş büyük kartal olsun” diye ifadede
bulundu. Ben onu parkımız için değiştireyim.
Parkımız da küçük bir çırpıdan çınara; kuştan
kartala büyüme, gelişme göstersin. Bu dileğimi
burada arz etmek istiyorum. Bu güzel parkı
adımı vererek düzenleyen bana büyük değer
veren, bu parkı açan Elazığ Belediye Başkanı
Süleyman Selmanoğlu’na ve bu organizasyona büyük önem veren Valimiz Muammer
Muşmal’a minnet duygularımı sunuyorum.Bu
park iyiliklerin, güzelliklerin mekânı olsun. Bu
parkta dostluk adına güzel toplantılar olsun.
Bu güzel duygularla parkımızda bir araya
gelmek hepimize nasip olsun.”
Bugün güzel ve kutlu bir gecede bir aradayız.
Cengiz Aytmatov’un hatıralarını birlikte yad
etmek için bir aradayız. Aytmatov’un bugün
burada, kendi ismi ile ilânihaye anılacak bu
güzel parkta bir vasiyeti yerine getirmenin de
mutluluğu içerisinde olduğumu söylemek isterim. Bu park, yakın bir gelecekte, Elâzığ’ın
edebi muhiti olacaktır. Aytmatov gibi zirve
isimlerin yetişmesine de vesile olacaktır. Bütün güzel dileklerin ve temennilerin tecelli ettiğini de söylemek isterim.

Ceyhun Atıf Kansu Cad. 45 Sok No:13/2 Balgat –ANKARA
Tel: 0.312.287 80 43 Faks: 0.312.287 80 53
e-posta: bilgi@ayb.org.tr
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TACİKİSTAN

Aytmatov’un
Didârına Hayrân Olmak
MİRZAHALİM KARİMOV
AKTARAN: NURLAN ŞERİMBEKOV
Ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un gerçeklerle yoğrulmuş eserleriyle ilgilenmeyen, onun
sihirli dünyasına dalarak, tazim etmeyen
az insan olsa gerek. Benim hemşerim, Tacik haber yazarı Maksud Hüseynov, Cengiz
ağabeye çok hürmet göstermiştir. Aslında o,
Aytmatov’un okurlarından biri idi.
Özel bir iş gezisiyle Duşanbe şehrine gittiğimde devletin “Tojikiztoni Soveti” (Tacikistan
Sovyeti) gazetesinde haberci olarak çalışan
Maksud Hüseynov, bana bir ricada bulundu:
‘Sofra üzerinde sizinle, Aytmatov ve güzelliğine âşık olduğum Bişkek şehri hakkında sohbet
etmek isterdim. Tabi müsaitseniz …’ Böyle temiz kalpli, kibar bir şahıs için bütün işlerimi
erteledim. Hem de Aytmatov’un eserleri ile
yanıp tutuşan insan böyle istirham ederken
ona nasıl hayır diyebilirdim ki?
Karanlık çökünce Maksud’la yan yana yürüyerek onların evine geldik. Saçları ince örülmüş
olan ay nuru gibi Tacik kızı, bizi güler yüzle
karşıladı. Kutlu evin eşiğinden girer girmez
bu ailede misafire özel hürmet gösterdiklerini
hissettim.
Maksud’la ikimiz türlü nimetlerle donatılmış

sofranın kenarına oturduk. Geniş odanın arka
köşesindeki uzun dolabın rafları kitaplarla
doluydu. Bu aynı zamanda evin içerisine enfes bir hava katmaktaydı. Gözüme ilk çarpan
Cengiz Aytmatov’un Tacik ve Rusça eserleri
oldu.
Biz gelince, zarif diliyle “Hoş geldiniz” diye
ellerini bağrına alan, 7-8 yaşlarındaki melek
gibi kız aralıksız, arka arkaya yemekler getirdi. Kaşı ve gözleri sanki boyanmış gibi simsiyahtı. İnce örülmüş olan saçları kendisine çok
yakışmıştı. Yürüyünce su akıntısına bandırılan
çınar ağacının dalı gibi salınıyordu.
Kızıl benekli çaydanlığa demlenen çay, sofraya geldikten sonra Maksud mutfağa doğru
seslendi.
- Cemile!
Deminden beri durmadan gelip giden kız, bir
anda huzurumuza geldi.
- Efendim, babacığım?
- Kâse ver yavrum, dedi babası kibarca.
- Peki…
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

106

- Kız arkasına dönerek kâse getirmeye gitti.
Cemile! Maksud, kızını böyle çağırdığında
içimde oluşan düşünce kalbimi yerinden oynattı, şaşakaldım.
- Pekâlâ, çaydan içene dek, aynı anda sizi de
dinleyelim, dedi Maksud sohbeti canlandırarak, ben, Cengiz ağabey ve onun eserlerinin hayranıyım ve yazarın gizemli dünyasını
ihlâsla benimseyip, ona gönül verenlerdenim.
Siz Bişkek’te çalıştığınıza göre Aytmatov’la sık
sık görüşüyorsunuzdur?
- Maalesef görüşemedim, o insanla görüşmek
oldukça zor…
- Keşke görüşebilseydim! diye derin bir ah
çekti.
- Onunla görüşmeyi senelerdir çok arzu ediyorum. Seneler önce, öğrenciyken, onun için
özellikle Bişkek’e gittim. Fakat nasip olmadı.
İkisinde de Aytmatov yoktu. İçim buruk bir şekilde geri geldim.
- Kısmetse, belki bir gün görüşmek de vardır.
- Ne zaman, dedi o heyecanlanarak, ben o
günü dört gözle beklemekteyim.
Duşanbe’ye toplantı için, her gelişinde fotoğrafını çekmeye çalışırım. 1976 yılında bizde
düzenlenen Kırgızistan Kültür Günleri’nde,
Tacik Devlet Üniversitesi’nin öğrencileri
Aytmatov’a cepken ve Tacik millî şapkasını
taktıklarında, koşturarak fotoğrafını çekmiştim.
Bu resmi kendi arşivimde özenle saklamaktayım. Aslında hatırı sayılır insanların fotoğrafını
anında çekmek güzel bir şey. Yıllar sonra böyle resimler altın değerinde olur. Değil mi?
- Doğru, sana katılıyorum. Kesinlikle haklısınız. Merak ettim, siz Aytmatov’un hangi eserlerini okudunuz?
- Hemen hemen hepsini okumuşumdur. Kitapları o rafta dizili duruyor. Basında çıkan
makalelerini, bildirilerini kesintisiz okudum ve
onları sakladım.

diği değer, paha biçilmez idi! Ben o rahmetli
zatla defalarca görüşmüştüm. Aytmatov’u, konuşmalarında, hiç eksik etmezdi. Ne yazık ki,
uğursuz ecel onu aramızdan alıp götürdü, aksi
takdirde Dişi Kurdun Rüyaları’nı çoktan Tacik
diline tercüme eder, okurlarına sunardı.
- “Adib” basım evindekiler “Dişi Kurdun Rüyaları” tercüme edilmektedir, 1991 yılında kitap
olarak çıkar, dediler.
- Bu haberi ben de duydum. Fakat Muhammediev sağ olsaydı her şey farklı olurdu. “Gün
Olur Asra Bedel” romanın çok kısa bir müddette tercüme ederek, ilk önce “Sadoi Şark”
dergisinde tefrika edildikten sonra, kısa sürede kitap olarak bastırmıştı. Bu arada, siz onun
“Bizim Cengiz” ismindeki makalesini okumuş
muydunuz?
- Elbette, o makaleyi Kırgız diline tercüme
ederek, Aytmatov’un 60. yıllığında gazetede
yayımlamıştım.
- Gerçekten iyi etmişsiniz, o makaleyi okuyan
adam Muhammediev’in Aytmatov’a olan ihlası, hürmetinin ne derece büyük olduğunu
kesinlikle anlar.
- Cengiz ağabeyin eserlerini kaç kere okudunuz?
- En az iki kez, hatta bazı sayfalarını ezberlemeye de çaba gösteririm. Örneğin
“Beyaz Gemi’nin” birkaç sayfasını ezbere anlatabilirim. Övünmek gibi olmasın, az önceki çay taşıyan kızımı gördünüz ya, onun ismi
Cemile, o da Aytmatov’un eserlerini severek
okudu, benden daha çok onu sever desem
yanılmam.
- Maksud mutfağa doğru yine seslendi: “Cemile!”
- Efendim? Zarif sesi duyulur duyulmaz o zeytin gözlü kız, yanımıza geldi.

- Rahmetli Fazliddin Muhammediev ona çok
saygı gösterirmiş, öyle mi?

Maksud, ona şefkatle bakarak: “Cengiz
Aytmatov’un hangi eserleri vardı? Ağabeyine
güzelce anlatır mısın kızım?” dedi Tacik dilinde.

- Tabii, hem de nasıl. Muhammediev’in ver-

Cemile çekindiğinden yay oku gibi gerilen

Kardeş Kalemler Temmuz 2008

107

uzun kirpiklerini aşağıya doğrultarak, sakince
cevap verdi:

ler hâlâ gözümün önünde. Nasip olursa bir
gün yine Bişkek’e uçar gelirim.

- “Beyaz Gemi”, “İlk Öğretmen”, “Cemile”, …

- Muradınıza kavuşmanızı dileriz. Peki ya görüşemezseniz ne olur?

- Mükemmel, bir tanem! dedi. Maksud kızının
bilgisiyle gururlanarak:
“Şimdi serbestsin.” dercesine başını çevirip,
bana baktı: Çok akıllı, anlayışlı bir kız. Allah
ömür verirse, gelecekte ondan güzel şeyler
bekliyoruz. Geçenlerde dedesinin 60. yaşını
kutlamak için, ona mektup yazmış. Onu bizlere okuttu. Hataları çokmuş. Hemen düzelterek,
tekrar yazdırmayı düşündüm. Ama vazgeçtim.
Mektubun böyle daha da ilginç olacağını
düşünerek, gönderiverdik. Mektubun yerine
ulaşıp ulaşmadığını henüz bilmiyoruz.
- Sahibi kimdi? – merakla sordum.
- Cemile’nin dedesinden, Aytmatov’dan bahsediyorum.
- Demek, kızınıza Cemile ismini boşuna vermemişsiniz?
- Cengiz Aytmatov’un eserlerinin hayranı olduğum zaman bu kızım
dünyaya geldi. İlk evladıma dünyadaki en
büyük sevgiyi kalbine sığdıran asil kahraman
Cemile’nin ismini vermiştim.
Kırgızistan’dan, başka kimleri tanıyorsunuz?
- Sinema sanatçısı Bolot Şamşiev ile konuşmuşluğum var. Ben, onun kabiliyetine imrenmişimdir. Aslam Adaham’ın Tacik diline çevirdiği “Manas” destanını okuduğumda, Kırgız
halkının ezelden beri kabiliyetli olduğunu düşünerek, Kırgızlara hayranlık duymuşumdur.
Manasçılar, bu kadar hacimli olmasına rağmen bu destanı, ezbere bilirlermiş. Bu, büyük
bir yetenektir.
- Kırgızlardan başka hangi sanatçılarının görüşlerini almak isterdiniz?
- İlk önce Aytmatov ile görüşmem, sohbet etmem lazım. İçimde sakladığım bu ümit hiçbir zaman sönmeyecek! Bundan birkaç yıl
evvel Bişkek’in gül bahçeli caddelerinde
Aytmatov’un didârına zâr olup gezdiğim gün-

- Onun için bütün zahmetlere katlanırım. Dünyaca ünlü yazarın yürüdüğü sokakta, Mecnun
gibi dolaşmak bile büyük bir bahttır.
Bütün düşüncelerini Aytmatov’a odaklayan ve
bütün hürmetini ona sunmaya hazır olan bu
Tacik oğlunun ümitli bekleyişi beni hayretler
içinde bıraktı. Yerin kaldıramadığı şan şöhreti
kaldırıp, bütün insanlığın duygu düşüncesini
kendisine çevirme kudretini elde eden o yüce
yazar ile aynı zamanı ve mekânı paylaştığım
için bir kez daha kendimle iftihar ettim.
Maksud Hüseynov ile vedalaşmadan önce
şahsi arşivinde göz bebeği gibi sakladığı,
Cengiz Aytmatov’un 1976 yılında çektiği fotoğrafını ödünç aldım.
- Aytmatov’a “dedem” diyen zeytin gözlü kızınız Cemile’nin resmini de verseniz çok sevinirdim, diye istekte bulundum.
- Onu daha sonra size gönderirim, diyerek
tokalaştık.
- Aytmatov gibi değerli oğlu olan tâlihli Kırgız
halkına bizden selam söyleyiniz!
*

*

*

Tacikistan’da siyasi kavganın çıktığı 1992 yılına kadar, meslektaşım Maksud Huseynov ile
hemen hemen her sene mektuplaştık. Onun
Cengiz ağabeye olan bu büyük sevgisini yazıya döküp, gazeteye verdikten sonra, o yazıyı
kendisine göndermiştim. Ne yazık ki savaş sırasında katledilen 40’tan fazla aydından birisinin de bu meslektaşım olduğunu sonradan
duydum. Kendisine yapılan işkenceye dayanamadan, gencecik yaşta bu yalan dünyaya
veda etmiş. Ardında ailesi ve biricik sevgili zeytin gözlü kızı Cemile’si, kaldı. O, şimdi
epey büyümüştür. Fırsatım olunca gidip, onu
ziyaret etmeyi çok istiyorum. Çünkü Cemile iki
halkın, Tacik ve Kırgız halkının Cemile’si…
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KIRGIZİSTAN

Araşan’daki Matem
MOLDO İSAOĞLU ZARILBEK
AKTARAN: CANGILMIRZA BAPAYEVA
Sabahleyin soğuk bir haber aldık. Şair Anatay, bütün gece ağır zahmet çekmiş gibi,
Kazakov’a telefon açıp Çıke1*’nin vefat ettiğini
söyledi. Bu beklenmedik haberle yüreğimiz
burkuldu. Aksakal Sooronbay Cusuyev, dinlenme odasından çıktığında, bizim boynu bükük hâlimizi gördü; haberi öğrenince, rengi
atarak sofaya çöktü, sessizce başını salladı.
“Gece yarısı olmuş, rahatsız etmiyoruz.” dedi
Anatay. Soke2*, yüreği sızlayan bir edayla
“Dâhiler de böyle gidebiliyormuş, demek!
Cengiz’le biz kardeş gibi olmuştuk; aynı kapısından girip çıktığımız bir apartmanda, üç
sene komşu kalmıştık. Kendisinin de kitabında yazdığı gibi yakın arkadaş olmuştuk.” diye
ilâve etti..
Ne yazık! Dünya fânî, ecel büyük... İçeceğin
suyun bittiğine inanmak istemezsin… Geniş
ve derin anlayışlı, ileri görüşlü büyük insanın
öbür dünyaya sefere çıkması, “Araşan Yazarlar Evi”ndeki bir grup yazarın mâtemi, iğbirarı
oldu. Aynı gün öğleden sonra, Cengiz’in naaşı Alman topraklarından henüz Kırgızistan’a
getirilmemiş olmasına rağmen, Sooronbay
Cusuyev’in (Kırgız Halk Kahramanı, Halk Şairi) teklifiyle, bir araya gelip onu anmak için,
tarihçi Bayas Tural’la bir masa hazırladık.
1 Çıke: Cengiz isminin kısaltılmış şekli.
2 Soke: Sooronbay isminin kısaltılmış şekli.
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Geçen sene yılbaşı arifesinde Kırgız Cumhuriyeti Millî Yazarlar Birliği’nde Cengiz ağabeyimiz başta olmak üzere Süyünbay Eraliyev,
Sooronbay Cusuyev, Tölögön Kasımbekov,
Rustam Rahmanberdiyev ve aksakal yazarımız
Caparkul Toktonaliyev ile toplanmıştık. Onlar
başköşede oturup hürmet görmüş, bize hayırlı dualar etmişlerdi. “O toplantının son olacağını kim bilebilirdi?” dedi Sooronbay. “Ah,
Cengiz, heybetli cüssesi ve her zamanki saygınlığıyla, biz meslektaşlarıyla ilgilenip oturuyordu. Millî Yazarlar Birliği Başkanı Omor
Sultanov’u Rusya’da aldığı Lomonosov nişanı
dolayısıyla kutluyor, sevinçten nişanın kurdelesini elleriyle düzeltiyordu. Meslektaş öğrencisine karşı bu davranışı, usta yazar Cengiz
Aytmatov için mütevazılık ve insan ruhu bilgeliğinin göstergesi değil mi?
10 Haziran 2008 Nürnberg gecesi, artık tarihte siyah bir noktadır. 14 Haziran’da merhumu son yolculuğa uğurlarken, hayatımda
ilk defa, toplanmış olan bu kadar kalabalık
bir halkın yüzünü tek bir ifadenin -kaygı ve
hüzün- kapladığını gördüm. Otuz bin kişi
civarında; ağlayan, sızlayan, acı çeken insanlardan oluşan bir kitle Ata Beyit’e kadar
yol boyunca dizilip eşlik ederek son yolculuğa uğurluyorlardı.
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Oyy, Kırgız’ın Bilge Oğlu
SÜYÜNBAY ERALİYEV
AKTARAN: CANGILMIRZA BAPAYEVA
Bugün kutlu Kırgız yurdunun en matemli, en
acı günü... Manas’tan sonra kahraman olarak
görülen bilge oğlu Cengiz’inden ayrıldı. Tuğumuz inmiş durumda. Onu dünyaya, bizim
toprakların analık hasiyeti vermişti. Onu Kırgız
halkı, kendisinin yüzlerce asırlık dehasından
yaratıp eriterek kendi kanına karıştırmış gibiydi. Onun heybetli görünüşü de Tiyenşan’ın
kayalarından yontulmuş gibiydi. O, kar kasırgası gibi kanatlıydı. Kader, tabiat ona yıldırım
ateşinden yaratılmış gibi keskin ve güçlü bir
kalem bağışladı. Onunla, dünyayı fethetti.
Cemiyetin ve ferdin hayatındaki özellikleri o,
herkesten önce gördü. O, aklının berraklığından çıkan keskin felsefî-siyasî düşünceleriyle
bütün yeryüzünde tanındı. Bir kere söylendiğinde bile akıllarda kalacak asil sözün kudreti, ondaydı. Onun yazarlık fetihleri, Kırgız toprağına gurur ve şöhret getirdi. Biz Kırgızlar,
ona ne kadar değer verebildik; bu, ayrı bir
mevzudur. Bunu gelecek nesillerin değerlendirmesine bırakalım.
Evet, o, bütün ömrünü ve yaratıcılık gücünü
insanoğluna adamış bir dâhi idi. O, devrin,
âlemin büyük Aytmatov’u idi. Onun kalbinin
mûsikîsini, zil sesi gibi kulağa hoş gelen sesini, dünyada her halk duydu; asil ümidin, zevk
dolu yeteneğin tükenmez pınarı gibi dinledi.
Onun ruh zenginliği, yeryüzündeki en uzun
sular gibi devlet sınırlarını, çeşitli halkları, kı-

taları gezip, güneşin sıcaklığı altında yağmur
bekleyen toprakların susuzluğunu gidermek
için hizmet etti.
Gökyüzündeki güneşin ışığı yeryüzünü
nasıl ısıttıysa, onun canıyla birlikte büyük
istidâdından yaratılan asil dünyası da insanların yüreklerini öyle ısıttı. Onun hayatı ve yaratıcılığı, yüceliği ona aratmadan, yücelik onu
buldu. Onun kaleminin gücü, solmaz ebedî
pınarı, hayata ve insanlığa olan derin sevgisindeydi.
Onun çevresine sıcaklık ve ışık saçan bedeni,
onu veren kutsal toprağa geri döndü. Onun
soluduğu hava, onun içtiği sular adına, onun
özellikle çıkıp tepelerinden etrafı seyrettiği
dağlar adına, onun aldığı bir sıcak nefes gibi
uzaktaki gökyüzünde parlayan bir yıldız daha
–Kırgız yıldızı- ebedîyen parlayacak. Bugünden
itibaren Cengiz, ebedîyete sefere çıktı. Çünkü
onun parlak yeteneğinden yaratılan paha biçilmez mirası, sadece bugün için değil, gelecek
nesiller için de ebedî bir hediyedir.
Bütün dünyanın sevgili yazarı Cengiz’e ‘Elveda!’ demeye dili varmayan binlerce insanın
şu anda içi burkulmaktadır. Toprak ana bile
sersemleşmiş gibi.
Ama ne çare, vedalaşmaya mecburuz. Elveda, kardeşim, nur içinde yat!
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Biz, Sizi Manas Âlemine
Çaresizce Yolladık
ABDILDACAN AKMATALİYEV
AKTARAN: CANGILMIRZA BAPAYEVA
Cengiz Aytmatov, asrın, insanlık hayatının
mânevî gururu, halkımızın büyük sembolü,
mânevî dayanağı olarak dünyada tanınarak;
Kırgız’ın şanlı adını, zatını dünyanın her köşesine duyurdu. ‘Kırgız’ ve ‘Cengiz’ adları âdetâ
bütünleşti: Kırgız denince, Cengiz; Cengiz
denince, Kırgız gelir akıllara.
Cengiz Aytmatov, Kırgız halkının baba mirası,
anne nasihati gibi muhafaza ederek, nesilden
nesle aktardığı Manas ve destanının mânevî
mayasını, XX. yüzyıla uygun biçimde taşıyarak
dünya sanatının yüksek seviyesine ulaştırdı.
Cengiz Aytmatov, derin anlamlarla yüklü eserlerinde, Kırgız halkının dünya algılayışını, gelenek ve görenekleriyle kültürünü, felsefesini,
güzellik anlayışını yansıtarak eşsiz bir dünya
yarattı ve edebiyat dünyasına kazandırdı.
Cengiz Aytmatov’un yaratıcılığı sadece edebiyatın değil, genel olarak millî sanatımızın başka türlerinin de yüksek seviyeye ulaşmasında
etkisini gösterdi. Onun eserlerinin temelinde
müzikte küçük şarkıdan başlayıp senfoni ve
bale eserleri yazıldı. Resim sanatında onlarca, yüzlerce eser yaratıldı, tiyatro oyunları,
sinema filmleri uyarlandı.

Gençlerimizin dünyaya ahlakî bakış açısının
şekillenmesinde de büyük yazar ve çağdaş
düşünürün kanatlandıran eserlerinin, makalelerinin, sohbetlerinin didaktik manası büyüktür.
XX. yüzyılın Homer’i olarak adlandırılan Son
Mogikan, büyük manasçı Sayakbay Karalayev
bu dünyadan göçtüğünde, mezarının başucunda Cengiz ağabeyimiz, “Belki şu anda,
kendi anlattığın yüce Manas, 40 eriyle birlikte
seni izliyor.’ demişti. Bugün, XX. yüzyılın ikinci
Mogikanı, dünya değiştirdi ve sevdiği yazarını
uğurlamak için on binlerce halk toplanıp geldi. Ve o büyük Manasçı’nın “Gök ağladı, yer
ağladı; almak istemeyip mezar ağladı.’ dediği
gibi, Kırgız’ın ebedî rehberi Manas babamız
önderliğinde Kırgız’ın yüce ruhları da Sizi Ala
Dağ topraklarından, ak kalpak halkınızdan
ayırmaya kıyamıyorlar…
Ne çare, yaradılışın büyük nizamına baş eğmemek elde değil. Biz, sizi Manas’ın âlemine,
çaresiz, uğurladık.
Aytmatov’un ikinci ömrü, ruh ömrü, ebedî
ömrü başladı.
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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Ala Dağ’daki Matemli Gün
A. SARMANBETOV
AKTARAN: CANGILMIRZA BAPAYEVA
Oyy, yalan dünya! Fanî olduğun, gerçek miydi? Samîmî eserleri, derin fikirleriyle, sadece
çok eski zamanlardan beri varlığını sürdüren
Kırgız halkını değil, tüm dünyayı, dağ tepesindeki Tibetlilerden Avustralya’nın uzak adalarındaki kabilelere kadar herkesi şaşırtan,
hayranlık uyandıran; kendi kalbini koparıp
kalbinden gelen ışıkla soydaşlarına yol gösteren Danko gibi insanların iç dünyalarına ışık
saçan Cengiz’i de götürdün! Evet, sadece aldın gittin, lâkin onu yenemezsin! O, arkasında
bıraktığı Ala Dağları gibi yüce eserleriyle bâkî
oldu. Onun için ölçülmez derin, henüz çözemediği Dünya kaldı; kendisi ise gitti…
Kırgız ülkesi için en acı günlerden biri olan
14 Haziran’da, Hükümet Evi’nde tan ağarırken, altın tündüklü1* al bayrak yükseltilmedi,
şehir sükûnet içinde. Ala Too meydanında da
bayraklar dalgalanmadı, Cengiz Aytmatov’un
ruhuna saygı duruşunda eğildiler. Usta, gitti
dünyadan! Dağ göçtü!

hüzünlü çınlaması... Merhametsiz, kör ecel!
Beyaz mermer salonda, beyaz-kırmızı güllerle sarılı tabut... İçinde bir dünya yatıyor! Ve
ne yazık ki şu anda o, aşkla, binlerce zahmete
katlanarak, emeğini esirgemeden uğrunda
çalıştığı halkının arasına giremiyor; herkesle
şefkatle selamlaşamıyor, sâlim düşüncelerini
paylaşamıyor, konuşamıyor; etrafındaki feryadı duymuyor, mâtemi hissetmiyor, dermansız
yatıyor. Nasıl? Nasıl olur da büyük Cengiz’imiz
ebedîyen yok?
Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, yakın
uzak demeden cenaze törenine gelen fikir
arkadaşları, meclis üyeleri, devlet ve iş adamları, meslektaşları, öğrencileri, büyük kayıplarını henüz kavrayamayan ama duygulu ve
vakur bir tavır içindeki geleceğin emanetçileri, küçük çocuklar… Alp Atam’ın yanından
geçerek veda yolunda Cengiz’lerinden ayrılıyorlar. Artık bu dünyada Alp Atası’yla hiç
görüşemeyecekler.

Halk, “Alp Atay”la vedalaşmak için tan ağarmadan Kırgız Filarmoni Binasının önünde
toplandı, yüzlerinde acı ve hüzün ifadeleriyle
bekleyiş içindeler. “İğne atsan yere düşmez”
bir kalabalık oluşmuş; bekleyen insan kitlesi,
canlı bir deniz gibi. Genç-yaşlı, kadın-erkek,
köylü-şehirli, yakından-uzaktan gelenler…
Herkes, Bilge’ye taziyesini bildirmek, son kez
onun sûretini yüreklere mühürlemek, vedalaşmak için burada. Havada ise kopuz ağıtının

Yaklaşık bir ay önce, tenkitçi, merhum Keneşbek Asanaliyev’in Yazarlar Birliği’ndeki 80.
yıldönümü toplantısında “Belgesel çekimi için
Atabeyit’e gidiyorum, arkadaşımı anma faaliyeti yaptığınızı duyunca uğradım. Yazarlar
Birliği olarak iyi işler gerçekleştiriyorsunuz.”
diye konuşmuş, merhum arkadaşına taziye
bildirmişti. Ondan sonra, Birlik’e gelmek bir
daha nasip olmadı kendisine…

1 Tündük: Keçe çadırın tepesindeki kasnak. Kırgız inançlarına
göre çadırın içine ışığın girmesini sağlayan tündük, aynı zamanda
kutun girdiği yerdir.

Rengârenk çiçeklere sarılmış tabutun yanından
geçenlerin bazılarının düşüncelerini okuyabi-
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liyordum: “Ben, Cengiz’i anlayabildim mi, değerini bilebildim mi? Onun yüceliğini, asaletini kavrayabildim mi? Malın-mülkün peşinde;
açgözlülük ve kıskançlığın pençesine düşerek,
onun iyiliğini görmek istememiş ve kusur arayıp kendisine gereken saygıyı göstermeden,
bazen hakaret bile etmiş miydim? Şimdi nasıl
temizlerim bu ayıbımı, nedâmet duygusu veren günahımı? Affet, affet beni yüce zat!”. Evet,
Bilge’nin akıl hazinesi gibi sözlerini anlamak
için, daha çok “Asra Bedel günler” geçirmek
lazım! Bazıları ise Cengiz’in yanında geçirdikleri parlak zamanlarını, onunla konuşmalarını,
fikirlerini, dualarını anarak merhumun yokluğunu hissediyorlar gibi.

Abay

Tibetli, Hintli, Maya… âlimlerinin iddia ettikleri gibi, öldükten sonra insan ruhunun yeryüzünde dolaşması bir gerçekse, sakın XX. yüzyılın Manas’ı, Cengiz olmasın? Çünkü onların
bilgeliği, yüceliği, vatanseverliği, güçlü bir
devlet yönündeki düşünceleri aynıdır.
Ulu. Ulunun ululuğu onu kaybettikten sonra
anlaşılır. Aytmatov’u son seferine uğurlarken,
hükümet ile muhalefet, uzak ile yakın, dinidili farklı olanlar, gençler-yaşlılar, hepsi tek
bir vücut gibi omuz omuza uğurladılar onu.
Bilgenin “Fanî dünyada alçalmadan, kutsal
halkınız için hepiniz birleşin. Yarın, siz de
benim gibi toprağa verilirsiniz; vatan ve halk
ise ebedîyen kalır.” nasihati, bir işaret değil
midir? İnsan ve araba seli, büyük istidadı
Atabeyit’e getirdiler. Alp Atanın son durağı...
Yüreklerde yankılanan cenaze... Ruhun derinliklerinden çıkan sözler... Dimdik yükselen
Ala Dağ... Gökyüzünde uçan kartal... Alçak
dünya...
Ah, yalan dünya! Kendi vatanında acı represyonun kurbanı olan düşünürlerin arasında babasının da kemikleri bulunduğunda,
kendisinin Atabeyit olarak adlandırdığı avuç
kadar yerde, şimdi kendisi toprağın altında,
yükselen çiçek tepesinin altında kalıyordu.
Yalnız… Hayır, o insanların gönüllerinde eriyip gitti. Şimdi onun ikinci, gerçek ömrü başladı. Seferiniz huzurlu olsun!
‘Öldü demek olur mu, bir düşünün,
Arkasında ölmeyecek söz bırakana’
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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Aytmatov’u Dünyaya Tanıtan
“Aşk” Hikâyesi
SAİDA BURHANİDİNOVA
Eserleri 157 dile tercüme edilen, dünyaca
ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un
“Cemile” adlı hikâyesi 1958 yılında yazıldı.
Eser aynı yıl, Moskova’da çıkmaya başlayan
Sovyetlerin en önemli ve Rusya’nın en eski
edebiyat dergilerinden biri Novıy Mir (Yeni
Dünya) dergisinde yayımlanır. Diğer eserleri gibi bir kaç dile tercüme edilen bu eser,
bazen tarif etmeye bile zorlandığımız aşk konusunu, en yalın hâliyle anlatmasıyla okurları
tarafından çok büyük ilgi görür.
Bu hikâye yazarın tanığı olduğu olaylardan
hareketle kaleme alınmıştır. Aytmatov, Cemile
hikâyesine ilhamını veren olayı şöyle nakletmektedir: “Savaştan önce genç yaşta evlenen
kadınlar, hemen hemen hiç boşanmazlardı.
Bir kız bir kere evlendi mi, o ailede sürekli
kalırdı. Hatta kocası öldüğünde ve kadın dul
kaldığında, herkes onun kocasının akrabalarında kalması için gayret gösterirdi, özellikle
de çocukları varsa. Aile hayatı, akrabalık ve
aşiret prensiplerini her şeyin üzerine çıkaran
bir gelenekti bu. Ama savaş bunun tahrip
edilmesinin başlangıcı oldu. Akraba çevremizde böyle bir olay Cemile adlı hikâyenin
yazılmasına sebep oldu.”1
Cemile hikâyesi Rusya’da yayımlandığında,
1 KOLCU, Ali İhsan, Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı, Ankara,
2004, s. 275
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büyük ilgi görür. Aytmatov, “Cemile ile Danyar mutlu oldular mı? diye binlerce mektup
aldığını söylüyor. Fakat bu ilginin yanında
çok ağır tenkitlere de hedef olmuştur. Yazar o
sıralarda uğradığı tenkitleri şöyle ifade eder:
Cemile yayınlandığında, seçkin bir Kırgız
yazar tarafından adım kötüye çıkarıldı. Hem
de bir parti kongresinde bütün kamu oyuna.
Onun bu tavrı, edebî eserlerin rolü ve önemi
üzerine yapılan en ilkel fikirleri gösteriyordu.
Amaçları parti ideolojisi dikte etmekti. Bir
kitap halkın ruhunu eğitmeliydi. Örneğin
bir boşanmanın mutlaka parti teşkilâtında
görüşülmesi gerekliydi. Temel olarak ailenin
bütünlüğünü savunuyordu parti teşkilâtı.”
Yazar, hikâyesinin kahramanı Cemile’nin
askerdeki kocasını terk edip bir başkasıyla
beraber olmasının sosyal ahlâk, töre ve parti
tarafından hoş karşılanmadığını ifade etmeye
devam ederek uğradığı hakaretlerden sadece
birini nakletmektedir.
Cemile’nin davranışını hazmedemeyen kimi
eleştirmenler, arkalarına sözde halkın görüşünü
de alarak Aytmatov’a hücum etmekten geri
durmamışlardır. Bunlardan biri, bir köylünün
“kırbacımla o yazarı dövmek isterdim” sözünü,
Yazarlar Birliği’nde yapılan bir toplantıda
orada bulunan Aytmatov’un yüzüne bakarak
ve pervasızca aynı sözü tekrarladığını, yazarın
kaleminden öğreniyoruz: “Burada halkın sesini
duyuyorsunuz” diye konuşmasına devam
etti bizim klâsik yazarımız. Yalnız halktan
duyduklarımı bu kürsüden aktarıyorum. Ve
bu yazar şimdi aramızda. Maalesef kamçı
şimdi yanımda değil, yoksa Cemile’den
dolayı hakettiği dayağı ben burada kendisine
atardım.
Beni hayal kırıklığına uğratan bu saçmalıkları
dinlerken, oldukça tuhaf olmuştum. İnsanlar
gözünü bana dikip kıkır kıkır gülüyorlardı.
Bazıları beni dürtüyor veya tiksinerek
tükürüyorlardı. Başka biri bağırıyordu: “Doğru!
Bunları kırbaçlamak lâzım! Bütün halkı bozan
işte bunlar! Bu tam bir burjuva etkisi. İşte bu
sınıf düşmanlığı buradan geliyor.

Buna cevap vermeyip sanki eğlendirici bir
şeymiş gibi gülüp geçtim. Ama gerçekte hiç
de hoş bir şey değildi.”2
Eseri Fransızcaya tercüme eden Fransız
şair Louis Aragon ise hikâyeye yazdığı önsözde hikâye için “dünyanın en güzel aşk
hikâyesi” ifadesini kullanır ve şunları ekler:
Ey Alfred de Musset, Kırgız boylarındaki bu
ağustos gecesini de, otuz yaşında hayatını ve gücünü hiç kaybetmediğini söyleyebilen bu genci de kıskanmalısın dostum!
İşte şimdi burada, Villon’un, Hugo’nun,
Baudelaire’nin, Paris’inde, kralların ve devrimlerin Paris’inde, ressamların yüzyıllık
Paris’i olmakla övünen her taşı ya bir tarihi,
ya bir efsaneyi hatırlatan şu Paris’te Werther,
Bérénice, Antoine ve Kleopatra, Manon Lescaut, Education Sentimentale, Dominique,
hepsi birdenbire gözümden düşüverdi. Çünkü
ben Cemile’yi okudum. Roméo Juliette, Paolo
ve Francesca, Hernani ve Dona Sol, artık
bunların hiçbiri gözümde değil, çünkü ben
ikinci cihan savaşının üçüncü yılı yazında,
1943 yılının o Ağustos gecesinde Kurkureu
vadisinde bir yerde Zahire arabaları ile giden
Danyar ve Cemile’ye, bunların hikâyesini
anlatan küçük Seyit’e rastladım.
Kimileri Cemile’nin aşkına hayranlık duydular, kimileri de ailesini bırakıp gittiği için
Cemile’yi kınadılar. Cemile’yi kınayanlar, demek ki küçük Seyit kadar onun mutsuzluğunu
anlamamışlar. Seyit, yengesinin orda mutlu
olmadığına inanıyordu, çünkü üvey ağabeyi
Sadık’ın Cemile’ye karşı ilgi duymadığının
farkındaydı. Hatta ağabeyi askerdeyken, mektuplarının sonunda aceleyle “eşim Cemile’ye
selam” deyip geçiştiriyordu. Buna karşı Seyit,
ağabeyine kızmakta ve kendisi de yengesine
âşık olmasına rağmen, onun Danyar ile yaşadığı aşkına saygı duymaktaydı.
Siz, Cemile’yi okudunuz mu?

2 KOLCU, Ali İhsan, Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı, Ankara,
2004, s. 277-278
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CEMİLE
Dünyanın En Güzel Aşk Hikâyesi!
Louis Aragon
Cemile, ikinci dünya savaşının üçüncü
yılında, Kursk ile Oreldun meydanında savaşın
şiddetlendiği dönemlerde, Talas’ın Kürküröö
köyünde yaşanmış bir aşk hikâyesidir. Ünlü
Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov, hikâyeye adını
verdiği Cemile isimli genç bir kadının savaşın
zor ve yokluk yıllarında, her şeyden önce,
törenin yasaklarına rağmen yaşadığı aşkını,
kayınbiraderi Seyit’in dilinden anlatır.
Cemile, Bakayır köyündeki yılkıcının kızı.
Bizim Sadık da yılkıcı idi. Yayladaki çobanların
düyününde Kız Kovalama oyununa katılmış,
Cemile’ye yetişemediği için namusundan
onu kaçırdığını duymuştum. Eltilerinin, “Öyle
değil ikisi de severek evlendiler” dediklerini
de hatırlıyorum. Ne olursa olsun onlar sadece
üç dört ay birlikte yaşadılar, sonra da Sadık
abimi askere götürdüler.
Cemile güzel, canlı, hareketli, büyüklerine
saygılı, ancak kimseden de sözünü esirgemeyen bir kadındır, bu karakterleriyle de kayınvalidesinin güvenini ve saygısını kazanmıştır.
Köyün bütün delikanlıları, özellikle cepheden
geri dönenler ona hayrandır. Savaşın bu zor
günlerinde, köyün bütün işleri çocuklara ve
kadınların üzerine kalır.
Bir gün eve geliyordum, yaklaştığımda annemle köydeki toprakların işlenmesinden sorumlu olan Orozmat’ın nedendir tartışmakta
olduğunu gördüm. Orozmat yengemin harmandan savaş meydanına gidecek buğdayları arabayla istasyona taşıması için annemi
ikna etmeye çalışıyordu. Annem yengemin
bu kadar zor işleri yapmasına karşıydı. “Bırakın gelinimin elindeki orağına dokunmayın,
zaten yalnızlığın acisını çekiyor, iki ailenin
güçlükleri baş kaldırtmıyor” diye inat ediyordu. Fakat sonunda idareci Orozmat benim
ve köyümüze yeni gelen Danyar’ın yengeme
yardımcı olmamız şartıyla annemi bu işe ikna
etti. Yanımda yengem iş yapıyorsa ne güzel
olurdu diyen çocukça bir düşünceyle o an
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

yengemi yakından tanımak için iyi bir fırsat
yakaladığıma sevinmiştim. Fakat bu işin sonunun nasıl sona ereceğinden ne annemin ne
de benim haberim vardı.
Köy halkının yeni akraba diye seslenmeye
başladığı uzun boylu Danyar, küçükken yetim
kalmıştır. Oldukça içine kapalı, yaralı olduğu
için cepheden ata yurduna geri gönderilmiş
bir Kazak gencidir.
İdareci Orozmat’ın dediği gibi, artık Cemile,
Danyar ve kayınbiraderi Seyit birlikte harmandan istasyona yük taşımaya başlarlar. Sabahın erken saatlerinde at arabasına buğday
çuvallarını yükleyip, Ağustos’un sıcak güneşi
altında saatlerce yol alırlar. Birbirinden güzel
renklere bürünmüş tabiatla kucak kucağa, geniş tarlaların çakıllı yollarından, yaklaşık yirmi
kilometrelik yolu aşıp aşağıdaki Kara Dağ’ın
boğazından geçerek istasyona gelirler. Dönüşte yeni yeni parlayan yıldızların ışığında
düşüncelere dalmış bu üç kişiye arabanın gıcırtıları, taşlara çarpan tekerleklerin takırtıları,
çağıldayan dere ve zaman zaman söylediği
türkülerle Danyar’ın yanık sesi eşlik ediyordu.
Savaşın birleştirdiği bu üç insanın erzak taşımaları sonbahara kadar devam etti. Ağustosun erken saatleri, yirmi kilometrelik mesafeye
at arabasıyla gidişleri, akşam yorgun dönüşler, birlikte oturup kalkmalar, dinlenmeler
bunlara gönül birliği verdi. Bu gönül birliği
zamanla Cemile ile Danyar’ın kalbinde gizlice gelişti. Danyar, bu aşkın imkânsız olduğunu düşündüğü için, bu gönül meselesini belli
etmemeye çalışıyordu, ama onun türküleri,
yalnızlık çeken aşkını itiraf ediyordu. Cemile
ise ak oramalı hürmeti bu sevdadan çekilmek
istedi, yuvasına vefalı olmaya çalıştı. Fakat
aşksız orda mesut olamayacağını anlayınca,
yeni yeşeren aşk filizlerini kalbine gömmektense Danyar ile memleketini terk etmeye karar verdi. Onlar aşk ümitleri ile Kürküröö’den
uzaklaşırken, onları bir tek Seyit görmüştü.
Akşam üzereydi, sahilde fundalığın arasında
resim çizip oturuyordum. Bir vakit başımı kaldırdığımda sahilin karşısına geçmekte olan
iki kişiye gözüm çarptı. Onların Cemile ile
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Danyar olduğunu hemen tanıdım. Nedendir
bir şeyden yüzünü saklıyormuş gibi gidişatları
vardı.
Bunlar bizim köyü bırakıp kaçmakta olduğunu anladığımda yüreğim sızladı. Şoke oldum,
arkasından bakarak durduğum yerde kaldım.
Ne yapacağımı bilemiyordum, seslenmek istedim fakat dilim damağıma tıknamış gibiydi.
Danyar ile Cemile arkasına hiç bakmadan
demir yolu kavşağına doğru hızlı ilerliyorlardı. Onlar ilerledikçe ilerledi uzaklaştıktan bir
vakit sonra çiğin arasından görünmez oldu.
İşte o an aklım başıma geldi.
-Cemile-e-e-e! diye var gücümle seslendim.
Hüzünlü tarlanın üzerinden: “e-e-e!” yankıları
geliyor arka arkaya, sonra da dertli dertli basılıyordu ancak.
-Cemile-e-e-e diye tekrar acılı seslendim.
Sonra yerimden fırladım, onların peşinden
koştum. Suyu su demedim, çizmeli, üstü başımla suya atladığımda dayanılmaz soğuk
suyun sıçramaları yüzüme, bütün boyuma
geliyordu. Herşeye rağmen peşinden koştum.
Bir vakit ayağım birşeye çarpıp, bir anda yüzümle yere düştüm. Öylece başımı kaldırmadan, yüzümü kapatarak hüngür hüngür ağlayıverdim. Altımdaki nemli toprak koklanan
yer, elimi, yüzümü üşütüp, akşamın karanlığı
sırtıma ağrını yüklemiş gibi, nefesim boğulup,
çiğler ile acımı paylaşarak, etrafımda hüzünlü ses çıkartıyorlardı. Deminki Cemile’ye seslendiğim ses hala hüzünlü tarlanın üzerinden
yanıklıyormuş gibi kulağımdan gitmiyor.
-Cemile, Cemile! - diye çocukça hıçkırıklarla,
en yakın, en değerli kişilerim ile vedalaşıyordum. Ancak o anda, ben yerde ağlıyorken,
kendimin de Cemile’ye aşık olduğumu anladım.
Evet, belki bu benim çocukluktaki en temiz,
en saf sevgimdir!
Yüzümü

göz

yaşlarımdan

nemlenmiş

yenime kapatarak, uzun müddet ağladım.
Baktımki, ben o anda sadece Cemileler
ile vedalaşmamışım, kendimin çocukluk
çağlarımla da vedalaşıyormuşum meğer.
Bir gün evde oturmuş, okulun duvar gazetesi
için resim yapıyordum. Annem de yanımda
soba yakıyordu. İşte o sırada ansızın kapı açılıp
Sadık abim odaya daldı. O kadar öfkeliydiki,
o öfkeyle bana doğru yürüdüğünde omzuna
astığı kaputu uçup yere düştü.
- Bunu kim yaptı? diye elindeki kağıdı gözüme
sokarak sordu.
Şaşırmıştım. Bu benim harmanda, kurşun
kalemle Danyar ile Cemile’yi çizdiğim ilk
resimdi. Onlar o anda bana canlı canlı
bakıyorlardı sanki.
- Ben yaptım.
- Ya bu, bu kim?
- Danyar.
- Hainsin sen! diye haykırdı yüzüme.
Sinirden kendini tutamayan Sadık abim
resmi parça parça yırttı ve kapıyı çarparak
çıkıp gitti. Evin içini uzun ve sıkıcı bir sessizlik
kapladı, sonra annem üzüntülü sesiyle:
- Sen biliyor muydun? diye sordu.
- Evet, biliyordum.
Annem sobaya dayanıp bana öyle şaşkın, öyle
suçlayıcı bakıyordu ki... Kesilecek parmağı
sonuna kadar keseyim diye ben: “Onların
resimlerini yine yapacağım” dedim. Annem
sesini çıkarmadı, acı ve çaresizlik içinde
başını sallayıp yere eğdi.
Saçılıp yere düşen kağıt parçalarına bakarak,
içimi yakan açıya dayanamıyordum. Ben
kime ihanet ettim! Niçin hain oluyormuşum
ben! Peki, ailemiz, soyumuz için “hain” olayım
fakat ben insanî gerçeğe, hayatın gerçeğine,
o iki insanın gerçeğine ihanet etmedim! Ben
hayatın gerçeklerine karşı her zaman adaletli
davranmışımdır. Benim bu iyi niyetimi kimse
anlamazdı ki, onu halka açıklayamazdı
bile, çünkü canımdan artık seven annem de
anlamıyordu.”
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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KAZAKİSTAN

Yolun Açık Olsun
MUHTAR AVEZOV
ÇEVİREN: KEMAL GÖZ
Yazar dostlarım Moskova’ya, Kırgız Sanatının
ve Edebiyatının on günlük bayramına yeni
edebiyat eserlerini getirmişler. Bu eserlerin
arasında genç yazar Cengiz Aytmatov’un “Cemile” adlı hikâyesi ise özellikle ilgimi çekti. Bu
hikâyeyi okuyunca “Literaturnaya Gazeta”nın,
sayfalarında edebiyat dünyasına yeni giren
gençlere nasihat eden bizim gibi büyüklerin
yazılarına yer verdiğini hatırladım.

Cengiz Aytmatov’un Sovyet Edebiyat
Dünyasında da tanınmasında büyük
önemi olan bu makaleyi okuyucularımızla paylaşmanın yararlı olacağı
düşüncesiyle yayınlıyoruz.
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“Cemile”, Cengiz Aytmatov’un ilk eseri değildir. Fakat yine de o, benim için genç bir yazardır. Bence “Cemile” ile kendine has parlak
yeteneği şekillenen Aytmatov’un bu eserinde
anlatım gücünün, tasvir özelliğinin ve yaratıcılığının son aşamasına ulaştığı net bir şekilde
görülüyor. Peki, Aytmatov’un bahsini ettiğimiz
kendine has özelliğinin sırrı ne? Doğrusunu
söylemek gerekirse Cengiz Aytmatov’un Kırgız
Edebiyatına bir yenilik olarak giren en önemli
özelliği, insan davranışlarını ve ilişkilerini yabancı birisi gibi değil de onları tam manasıyla
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anlayan bir gözle son derece doğal bir şekilde canlandırmasıdır.
Kardeş ülke edebiyatlarında ise insan karakterleri yüzeysel olarak tarif ediliyor. Bazen
öyle oluyor ki bazı yazarlar kahramanların
düşüncelerini ve niyetlerini kafadan atarak
okuyucuya bu şekilleriyle kabul ettiriyor.
Cengiz Aytmatov’un bu hikâyesi psikolojik ayrıntılarla, özentisiz ve yapmacıksız anlatımlarla ve doğal güzelliklerle dolu. Eserde kahramanların ruh halleri zarif, son derece itinalı ve
ölçülü, kısa fakat veciz bir dille gösterilmiş.
Bu özellik Kırgız Edebiyatı için yeni. “Cemile”yi
okuyanlar, içinden çıktığı halkın örf-âdet ve
geleneklerinden kopmamış, güçlü bir gözlemci ile tanışacaklar, halkını tanıyan, onların
içinde bulunduğu hayatın şartlarını yakından
gören, insan karakterlerini çözmede usta olan
genç bir kalemi, Cengiz Aytmatov’u tanıyacaklar. Millî Edebiyat dediğimiz şey de budur.
Günlük yaşamın gerçeklerini, içinden çıktığı
halkın örf-âdet ve geleneklerini ilk önce düşünen, konuşan ve nihayetinde yazıya geçiren kalemler aracılığı ile millî edebiyat oluşur.
Millî motiflerin işlendiği her edebiyat eserinde bu eserlerin yazarları kendi şahsî yeteneklerini ortaya koyarak diğer meslektaşlarından
kendilerini farklı kılmaktadırlar.
Aslında “Cemile”de herkesin günlük hayatta
karşılaşabileceği zengin olmayan bir olaylar
zinciri var. Hikâyenin kahramanları da büyük
sarsıntılar, telaşlar ve serüvenler içine sokulmuyorlar. Fakat, bunlara rağmen “Cemile”nin
okuyucuyu heyecanlandıran ve asla aklından
çıkmayacak olan garip bir özelliği var.
Yavaş yavaş büyütülerek tarif edilen Cemile
ile Danyar’ın aşkı, dışarıdan bakıldığı zaman
sade bir duygusallığa sahipmiş gibi görünmesine rağmen hikâyeyi okuyanlar onların ruhlarındaki güzelliği, aşklarındaki ihtirası ve bu
aşkın taşıdığı sembolik manayı hissediyorlar.
İyi ki “Cemile” ve “Danyar” emekçi sınıfından
olan sıradan insanlar. Sadece sesleriyle değil
gönülleri ile de türkü söyleyebilen bu insanlar
romantik, zengin duygulara sahip ve bir o kadar da insancıllar.

Bu hikâyede ilgimi en çok çeken karakter ise
bütün, bunları bizlere anlatan çocuk oldu. O,
kendisini keşfetmeye çalışan, iç dünyasını anlamaya çalışan dikkatli bir gözlemci, son derece zengin ve duygusal bir gönlün sahibi...
O, atalarından miras kalan ahlak kavramını
bir kenara bırakıyor ve omuzlarından kalkan
ağır yükün altında açık yürekli bir delikanlının
gerçek doğası ortaya çıkıyor. İşte bu genç,
Danyar ve Cemile’yi kusursuz bir şekilde anlıyor ve onların yaşadıklarından heyecanlanabiliyor.
Bu hikâyede anlatılan, tasvir edilen olayların,
karakterlerin ve hayat görüntülerinin açıklığında ve içtenliğinde okuyucunun hayalleri
ve düşüncelerini canlandıran çağrışımların
uyanmasına sebep olacak çok şey var. İşte!
Bence, gerçekten lirik olarak nitelendirebileceğimiz hikâye de tam böyle olmalı. İnanıyorum ki Aytmatov, ilerde daha iyisini ortaya koyacak, daha başarılı olacaktır, belki de diğer
meslektaşlarının edebiyatın roman türüne ilgi
göstermelerinden dolayı ilgi görmeyen hikâye
türünde yakaladığı bu başarı önemli bir boşluğu dolduracaktır. Maalesef Kırgız Edebiyatında, sadece Kırgız Edebiyatında değil bütün Orta Asya Edebiyatında nesrin kısa türleri
kalite ve özen açısından bugüne kadar olgunlaşmış bir seviyeye ulaşmış değildir.
Hikâyeciliğin başlıca niteliklerini. ve özelliklerini öğrenmek, özümsemek ve bu esaslar
dâhilinde yazmak bizim yazarlarımızın çoğunluğu için hâlâ büyük bir problemdir, eksikliktir, kusurdur. Cengiz Aytmatov’un nesrin
bu türünde yakalamış olduğu iç açıcı başarı
ise açıkça görülüyor.
Cengiz Aytmatov’un yakaladığı başarıyla yakından ilgili olduğu için özellikle vurgulamak
istediğim bir önceki paragraftan sonra ise
geriye söyleyecek tek bir söz kalıyor: Genç
adam, yolun açık olsun.
Ak Yol Sana!
23 Ekim 1958
“Literaturnaya Gazeta”
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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FRANSA

Dünyanın
Aşkı Anlatan
En Güzel Hikâyesi
LOUİS ARAGON
ÇEVİREN: KEMAL GÖZ
Rudyard Kipling’in “Dünyanın Aşkı Anlatan
En Güzel Hikâyesi” adında bir eseri var. Bu
hikâyeye konulan adın üzerimde bıraktığı
tesiri hiçbir zaman unutamam. Ben 12 yaşındayken “Merkür Defans” yayınlarından
çıkan ve “Dünyanın Aşkı Anlatan En Güzel
Hikâyesi” adını taşıyan bir kitap geçmişti
elime. Bu esere ismini veren hikâye, kitabın
başında yer almış. O hikâyeyi okumaya bir
türlü karar verememiştim. Ancak bütün kitabı
okuduktan sonra biraz önce bahsini ettiğim
hikâyeyi okumuştum. Bunun gibi isimlerin
ne okuyacağını bilemeyen kararsızları tuzağa düşürmek için verildiğini, böyle bir isimle
basılan hikâyenin asla “Dünyanın aşkı anlatan en güzel hikâyesi” olamayacağını çok iyi
biliyordum. Aslında bu hikâye, koyulan adına
hiç de yakışmıyordu. Bu yüzden şimdi bile
Kipling’i affedemem.

Cengiz Aytmatov’un batı Edebiyat
Dünyasında da tanınmasında büyük
önemi olan bu makaleyi okuyucularımızla paylaşmanın yararlı olacağı
düşüncesiyle yayınlıyoruz.

Fakat “Cemile” hakkındaki düşüncülerimi
yazmaya başlarken, her ne kadar tereddüt
içinde olsam da, ifade edebilirim ki bu eser
benim için “Dünyanın Aşkı Anlatan En Güzel Hikâyesi”. İşte bu yüzden boş vaktimin
olup olmadığını düşünmeden bütün işlerimi
bir kenara bırakıp kendime çalışacak zaman
yarattım ve bu hikâyeyi çevirdim. Artık “Dünyanın Aşkı Anlatan En Güzel Hikâyesi”, benim
elimde, basılmaya hazır bir halde duruyor.
Bu sözü durmadan tekrar etmekten kendiKardeş Kalemler Temmuz 2008
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mi alamıyorum. Bundan başka herhangi bir
övgü sözü de kullanmak istemiyorum zaten.
Bu hikâye hakkında, kitabın kapağına çalakalem bir şeyler yazıp altına imzamı atsam da
olurdu. Fakat ben, “Dünyanın Aşkı Anlatan En
Güzel Hikâyesi” diye birkaç övgü sözü yazıp
bununla yetinemeyeceğimi, kendimi tutamayacağımı anladım...
Bu hikâyeyle “Novıy Mir” dergisinin 1958’de
çıkan Ağustos sayısında, Kırgızcadan Rusçaya çevrilip basıldığı zaman tanıştım. Yazan
hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Hemen
onun hakkında araştırma yaptım, fakat bana
gönderilen bilgiler Cengiz Aytmatov hakkında o kadar az şey anlatıyordu ki... Anladığım
kadarıyla o, edebiyat dünyasına yeni giren
gençlerdenmiş. Yazar Cengiz Aytmatov, 12
Aralık 1928’de doğmuş. Demek ki “Cemile yayınlandığı zaman daha 30 yaşında bile değil.
Kırgızistan’ın Şeker köyünden çıkan hükümet
görevlisinin oğlu, ilkokulu kendi köyünde, orta
okulu ise biraz daha büyük bir çevrede, bir kasabada okumuş. On beş yaşındayken, yâni II.
Dünya Savaşının 3. yılında, yâni “Cemile”deki
olayların geçtiği yıllarda, köydeki bütün yetişkin erkekler askere gittiği için Aytmatov, köy
muhtarlığında çalışmaya başlamış. Bu bilgilerin ne kadar yetersiz olduğu açıkça ortada
değil mi? 1946 yılında Aytmatov, Kırgızistan’a
sınır komşusu olan Cambıl (Taraz) şehrine
giderek Ziraat Meslek Lisesinde okumaya
başlamış. Bu okuldan sonra Kırgızistan Ziraat Enstitüsüne girerek bu enstitüden 1953
yılında mezun olan genç adam, daha sonra
Kırgızistan Hayvancılık İlim Araştırmaları Enstitüsünde çalışmaya başlamış.
1952 yılından itibaren Aymatov’un hikâyeleri
Kırgızistan’da neşredilen Rusça ve Kırgızca
basın-yayın organlarında yayımlanmaya başlamış. O, Kırgız yazarların bazı eserlerini Rusçaya da çevirmiş. 1956–58 yıllan arasında ise
Moskova’daki iki yıllık Yüksek Edebiyat Okulunda okuyan Aytmatov, tarihler 1957’yi gösterirken Sovyet Yazarlar Birliği’ne üye olarak
kabul edilmiş.
Benim bildiklerim bunlardan ibaret. Bunlardan başka elimde, onu anlatan hiçbir şey yok.
Maalesef bu bilgiler, Orta Asya’nın bilinmeyen bir köşesinde yaşayan genç adamın XX.
yüzyılın ikinci yarısı başlarken “Dünyanın
Kardeş Kalemler Temmuz 2008

Aşkı Anlatan En Güzel Hikâyesi”ni - ben öyle
olduğuna eminim- nasıl yazdığını bize açıklamaktan yoksun.
***
Her haliyle övünen, gururlu, mağrur Paris’te,
Hugo ile Volter’in Paris’inde, nice krallar ve
devrimler gören Paris’te, her bir taşı uzun
uzun hikâyeler ve efsaneler hatırlatan büyük ressamların Paris’inde, ateşli aşkların
ve âşıkların şehrinde, görmediği, okumadığı başından geçmeyeni kalmayan bu şehirde ben “Cemile”yi okudum... İşte o an, Verter ile Veronica’nın, Antoni ile Kleopatra’nın
ya da Manon Lescaut’un1 benim gözümde
hiç biri değeri kalmadı ve işte o an Romeo
ve Juliet’in Paolo ile Françeska’nın, Ernan ile
Danyarson’un hayalleri gözlerimin önünden
bir anda silinip gittiler. Çünkü ben Danyar ve
Cemile’yle karşılaştım ve onlarla beraber II.
Dünya Savaşının üçüncü yılma, 1943 yılma,
1943 yılının bir Ağustos ayma, güzel bir geceye yeniden dönüp orada bir yerlerde bulunan Kürküröö çayına, ekin yüklü arabalara ve
diğer ikisinin hikâyesini bizlere anlatan Seyit
adındaki çocuğa gittim.
Kırgız halkı hakkında, Çin, Tacikistan ve Kazakistan arasında kalan bu ülke hakkında
neler biliyoruz? “Cemile”yi okurken tanıştığımız yöreler Orta Asya’nın neresinde acaba?
Elimizdeki haritalardan Kürküröö çayının nerede olduğunu bulmak imkânsız. Bu bölgenin
nerede olduğunu cepheden gönderilen bir
mektuptan, Cemile’nin kocası Sadık’ın doğu
kültüründen izler taşıyan asker mektubundan
az da olsa anlayabiliyoruz. Sadık, askerden
gönderdiği mektubunda: “Güzel kokulu yeşillikler içindeki Talas’ta yaşayan aileme ve akrabalarıma...” diyor. Demek ki söz Kırgızistan’ın
kuzeybatı bölgeleri hakkında, Kazakistan’la
sınırı olan Talaş hakkında, Kırgız dağlarının
etekleri ile Kazakistan’ın geniş bozkırları hakkında...
Hikâyeden, Cemile, Danyar ve Seyit’in cephede savaşan askerler için ekin taşıdıkları ve Kürköröö köyünden istasyona kadar uzanıp giden
yolu görüyorum. Kazakistan’la Kırgızistan’ın
komşu olduklarını bana Danyar’ın türküsü
1 Abbe Prevast’un romanı. Bu roman “Şövalye Des Grieux ile Manon Lescaut’un Hikâyesi”başlığı altında önce Hollanda’da (1731)
sonrada Fransa’da yayımlandı (Çev.)
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anlatıyor: “O türküler Kazak’ın uçsuz bucaksız
ay bozkırları üzerinde ağır ağır dalgalanır, o
türküler Kırgızın ulu dağları gibi haykırır, şahlanır...”
Kürküröö köyünün biraz ilerisinden geçen demir yolunun tek hatlı olduğunu da hikâyenin
sonunda Cemile ve Danyar’ın demir yolu kavşağına doğru gittiklerini anlatan cümleden
ancak tahmini olarak anlayabiliyorum.
Bu ufku bilinmeyen bozkırlarda ve azametli
dağlarda, insanlardan başka sonbaharda aygırların kişnemelerini duyuyor, büyük yılkı sürülerine, yazları yaylaya çıkarılan, güzleri ise
ovalara indirilen koyun sürülerini görüyorum.
Ya bu topraklarda yaşayan yabani hayvanlar?
Bir anda çakan şimşekten ürkerek kaçışan,
ince ve uzun bacaklı kocaman toy kuşlarını
anlatan cümleden onlara tesadüfen rastlıyorum. Aynı fırtınanın sayesinde biraz geç de
olsa Kırgız çadırının neden yapıldığını da
anlıyorum: “Çadırın kopan, yırtılan keçesi,
yorgun bitkin bir kuşun kanat çarpması gibi
sallanıyor, savruluyordu...”
Sadece bunlar mı? Kırgızların örf-âdetlerinden
ve o güzelim toprakların coğrafî yapısından
da haber aldım. Bütün bu hikâyeyi bize anlatan çocuk, etnoloji dersi çalışmıyor, siyasî meseleleri de açıklamıyor. Seyit, o topraklarda
doğmuş, o topraklarda büyümüş, onun için
her şey basit, o her şeye alışmış: o, atalarının
yaşadığı göçebe hayatı görememiş, göçebelik
o doğmadan iki-üç yıl önce son bulmuş. Fakat
yine de Seyit’in annesi her yıl ilkbahar gelir
gelmez babasının gençken yaptığı boz üyü
avluya kuruyor, ardıç yakarak tütsülüyor...
İnsanlar kolektif çiftliklerde yâni kolhozlarda
yaşıyor. Fakat kolhozun bir yöneticisi ve “Kolhoz başkanı hayvanların yoncada yayılmalarına izin vermiyor” diyen Orozamat adında
aksak bacaklı bir bölüm başkanı olduğunu,
onun koltuk değneğini eğerinin terkisine bağlayarak atının üzerinde çaresizlik içindeki duruşunu tasvir eden cümlelerden öğreniyorum.
Anlatılan olaylar II. Dünya Savaşının en acılı
yıllarında meydana geliyor. Nasıl anlatsam!
Uzaklardaki o savaşın ağırlığını, cepheye
giden askerlerin arkada kalan kadınlarının,
analarının sırtlarına yüklenen sorumluluğun

ağırlığında hissediyor insan. Kızlarını kartal
bakışları ile süzen fakat, Kırgız halkının arınamusu, şerefi olan erkekler, atlarının üzengilerini şakırdatarak uçsuz bucaksız bozkırda yola düştüklerinde anaları onları “Manas
atanın ruhu korusun!..” diye uğurluyorlar.
Manas’tan ki, bizlere kadar süslenmiş minyatürlerle gelen Manas’tan değil, Tanrı dağlarında yüzyıllar boyunca sözlü olarak anlatılan,
ağızdan ağıza, nesilden nesile aktarılarak ancak XIX. yüzyılda ilk defa kâğıda geçirilmeye
başlayan Manas’ı, onun oğlu Semetey’i ve torunu Seytek’i anlatan büyük destan üçlemesindeki Manas’ın ruhundan yardım istiyorlar.
Seyit’in babası her gün sabah, çalıştığı dülger atölyesine gitmeden önce kıbleye doğru
duruyor ve namaz kılıyor. Hikâyede tahmin
ettiğim
kadarıyla artık unutulmaya başlayan dinî hayatla alakalı rastladığım tek motif bu. Biz, bu
hikâyede Kazak yazar Avezov’un bizde yayımlanmakta olan “Abay” veya Sadriddin Ayni’nin
“Buhara” adlı romanlarındaki gibi hocalara
ya da mollalara rastlamıyoruz. Fakat Sovyet
köylerinde kabile kültürünün az da olsa hâlâ
yaşadığını da hissediyoruz: Cepheden gönderilen asker mektubunda evdeki yaşlıların,
büyüklerin isminin, askerin karısının isminden
önce yazılması bu durumu açıkça ortaya koyan bir delil değil mi? Hikâyeden insanların
Sovyet kanunlarına değil de hâlâ âdetlerine,
kabile hayatının geleneklerine bağlı oldukları
da açıkça görülüyor. Fakat bir taraftan da modern çağın getirdiklerine, bir köy ilkokuluna
rastlıyor, bu okulun bir duvar gazetesi olduğunu ve bu gazeteyi Seyit’in yaptığı resimlerin süslediğini, bütün bunları betimleyen
cümlelerden öğreniyoruz.
Bir de, hikâyenin muhtevasında işlenilen olaylar bizim gözlerimizin önüne eski ile yeninin
mücadelesi gibi yansıtılıyor. Fakat, bu mücadeleyi fizikî çatışmalarla değil, kahramanların
ruhunda, manevî dünyasında görüyoruz, zaten hikâyenin bütün değeri de burasında.
“Cemile”nin insanı hayretler içerisinde bırakan en mânâlı yanı ise bize, tanımadığımız,
bir ülkeyi, hâlâ göçebe kültürün geleneklerine bağlı ama bir taraftan da Sovyet devrini,
onun getirdiği yenilikleri canı gönülden kaKardeş Kalemler Temmuz 2008
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bul eden kadın ve erkeklerin sürdükleri hayat hakkında bildiklerimizin tamamını bizzat
onların kendilerinden öğreniyor olmamız.
Çünkü eserde anlatılanlar onların hayat tarzı,
onların doğup büyüdüğü iklim, onların topraklan ve onlar için herhangi bir açıklamanın
lüzumu olmayan şeyler. Zaten bundan sonra
hikâye kendisine has olayların gelişme sırasına göre şaşırtıcı bir tabiîliğe ulaşıyor. Maalesef bu önemli özellik, bizim çağdaş edebiyatlarımıza, röportaj özelliği taşıyan birçok
eserimize has değil.
Olayların geçtiği toprakların atmosferini ise:
Bozkırda hafif hafif dalgalanan pelin otlarının o güzel kokusunu olgunlaşmakta olan
mısır koçanlarının, arpa başaklarının kokusu
ile karıştırarak bizlere kadar getiren bozkır
rüzgârından, bir tarafta artık pişmiş elmalarla
avlularda yayılan tezeklerin ılık nefesinden,
sadece bunlardan mı? O toprakların kendisinden, Danyar’ın seslendirdiği türküden,
onun dillere destan olan aşkından, merhamet
duygusundan uzun zaman ayrı kalan, hasreti
yazılmayan genç adamın türküsüyle bir tadımlık da olsa bizlere anlatılan o topraklardan
öğreniyoruz.
Ve sonra her şey bir anda değişiyor ve sonsuza kadar hep öyle kalacakları şekillerine,
tarifi imkânsız zevklere bürünüyor. Bütün her
şeyin bu kadar şaşırtıcı ve asla birilerinin tekrarını yapamayacağı şekle geldiği için hayretler içerisinde kalan ben, doğuştan ressam
Seyit’inki kadar yeteneğim olmadığından, ne
söyleyeceğimi bilemeden öylece kala kalıyorum... Seyit ise okul kitaplarındaki resimleri,
Danyar ile Cemile’nin bir Ağustos gecesindeki o romantik hallerini o kadar güzel çiziyor,
o kadar güzel bizlere anlatıyor ki... Çok yazık!
Seyit’in resim okuluna gitmeden önce çizdiği resimler, safça bir duygunun eseri olan bu
güzelim şeylerdeki hisler, görünüşler, bana
ne kadar da tanıdık, ne kadar da sıcak... Bu
resimleri keşke görebilseydim... Of!.. Doğrusunu söyleyeyim mi? Resim okulu, güzel sanatlar akademisi onun yeteneğini alır götürür
mü, elini köreltir mi diye endişeleniyorum.
Onun Rousseo’yu da Manas destanını da bir
potada eriterek bizlere yansıtan resimleri ile
boyalan, acaba çağlar önceki resim sanatını
yeniden bizlere getirir mi diye kuşkulanıyoKardeş Kalemler Temmuz 2008

rum. Doğallığı, sadeliği, artık yaşamayan eski
garp medeniyeti ressamlarının yüzyıllarca
büyük bir arzuyla aradığı cennete giden yolu
yeniden aramaya koyularak, o doğallığı ve içtenliği kaybedecek mi diye yerimde duramıyor, telaşlanıyorum.
Bu değere ulaşmak özellik değil mi? Yazar,
Ağustos gecesindeki Danyar’ı anlatırken aslında bilmeden bizlere yüreğinin sırrını, Şeker’de,
Talas’ta ve hatta Verona ile Troia’da da adına
aşk denen “hayatın gerçeğini” anlatıyor.
Her insanın sadece bir hayatı olur. Cengiz
Aytmatov’un hayatı ise yeniden başlıyor. Aslında o, bütün insanlığın ulaştığı muazzam
tecrübeyi yüreğinde toplayıp, aklı ile yoğurmuş bir kalem. Çünkü bu genç adam aşkı,
bundan önce hiç kimsenin anlatmadığı, anlatamadığı, gibi anlatıyor. Of, of... Dostum Musset, biliyor musun? Uzaklardaki Kırgız yerinde
olan şu Ağustos gecesini görmediğine ne kadar Üzülsen, o geceyi büyüleyici bir maharetle son derece canlı ve bir o kadar da güzel
betimleyen 30 yaşındaki şu genç adama ne
kadar imrenerek baksan yeridir!..
***
Bence bu aşk, her şeyden önce toprağa, hayata duyulan aşk. Nasıl bir kuş o güzel sesiyle ötse ya da insanı hayretler içinde bırakan
rengârenk tüylerini tarayacak olsa biz onun
sadece nağmelerini duyarız ya da gözlerimizi
kamaştıran renk cümbüşü tüylerinin zarafetini
görürüz. Bu türkünün aşkın türküsü olduğunu,
kuşun türküsünün ya da rengârenk tüylerinin
de bir yerlerde saklanan aşığına bağışlandığını, fakat bu aşığın onun sesine gizlice kulak
vererek her an kanat çırpıp yanına gelebileceğini, ilim adamlarının yardımıyla anlarız,
Cemile’nin de hikâyesi küçük bir çocuğun
ağzından anlatılıyor. Danyar ve Cemile’nin
yüreğinde yatan bütün duygular onun için
yenilik. Kalplerinde taşıdıkları duygular, kendi
kendilerini anlamaya çalışan âşıkların dramı
çocuk için aşk duygusunu keşfetmek. Çocuk,
bütün her şeyi kendi kafasında tamamlıyor ve
bu yüzden aşkı tam da doğacağı vakit, o kadar güzel, o kadar şaşırtıcı, hatta elle tutulan,
gözle görülen saf bir altını işler gibi o kadar
heyecanla resmediyor ki...
Peki, Seyit aşka nasıl mânâ ve ruh veriyor: -
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“... Cemile de, ben de ne olduğunu anlayamadığım karma karışık duyguların yüreğimizi
allak bullak ettiğini hissederdik gibi gelirdi
bana, aslında benzer duyguları duyuyoruz
diye düşünürdüm”
Çünkü o, doğmakta olan yeni bir aşka şahit
oluyor, askerdeki ağabeyinin karısını, kendisine emanet edilen yengesini bir yandan
adetlere göre koruması gerekirken diğer taraftan Cemile’nin Danyar’ı sevmesini “hem
istiyor hem de istemiyor”. İyilikle kötülüğün
savaşındaki mânâ da işte tam burada, güzel
bir Ağustos gecesinde söylenilen türkünün
kötülüğü yerlere çarpıp yok etmesinde.... Kendisinin de Cemile’ye âşık olduğunu ondan
bir daha görüşememek üzere ayrı düştükten
sonra anlayan Seyit’in çocukluğunun da getirdiği saflıkla bilmeden Cemile ve Danyar’ın
aşkına yardımcı olmasında...
Bu günlerden itibaren Seyit, aşkın sırrını, yaratılışın manasını anlamaya çalışıyor. Fakat,
aşkın nasıl var olduğunu anlamak isteyen
küçük adam bu sorunun cevabını, hislerinin yardımıyla, romantik ruhunu büyüleyen,
yüreğinin derinliklerinden gelen duyguları resmederek buluyor. Belki de aşk “sadece
ressamların ya da şairlerin duygulu anlarında
yaşadıkları ilham olmasın?” diye düşünüyor.
Uzun lâfın kısası 13 yaşındaki küçük çocuk,
için Ağustos ayının o güzelim gecesi gözlerini açan gece oluyor, çocuk kim olduğunu, ne
olmak istediğini anlıyor. Bütün bunları ona,
Danyar’ın türküsü, Danyar ve Cemile’nin aşkını anlatan türkü hissettiriyor.
Sözü gereğinden fazla uzatmak da mümkün,
tam tersine kısaca anlatmak da. İşte, kitap
önünüzde. Kısa fakat, o kadar mükemmel bir
eser ki, “Dünyanın Aşkı Anlatan en Güzel
Hikâyesi”nde gereksiz tek bir kelime bile yok.
Okurun can dünyasını etkilemeyen tek bir
cümle bile yok. Seyit acaba resim sanatında
acemi mi? Bilmiyorum. Fakat şunu çok iyi biliyorum: Seyit vasıtasıyla konuşan 30 yaşındaki
genç adama hiç kimsenin sanat dersi vermeye hakkı yok.
Rustaveli Kafkaslarda ya da Arno Daniel
Langedok’ta ünlü eserlerini yazarken Kırgızlar yazılı eserlerine minyatürler çizmekten çok
uzaktı. Yazı dili denilen kavram onlar için çok

yeni, daha otuz yıl öncesine kadar onlarda
yoktu. Bunun için “güzel kokulu” Talas’tan
bizlere kadar ulaşan türkü, bir sonbahar gününü, güzelim bir Ağustos gecesini, aygırların kişnemesini, uçsuz bucaksız o toprakların
nefesini bizlere kadar getiren bu türkü, eski
gelenekleri bir tarafa bırakarak aşkın cesaretiyle nikâh zincirlerini kırıp, bir Kırgız köyündeki iftiracılığı, ikiyüzlülüğü bizlere anlatan bu türkü, sevdiğinin ismini mektubun
en başına, annenin, babanın, akrabaların,
aksakalların isimlerinden önceye koymaya
devam ediyor... Ben, bu harika türkünün sadece Kırgız topraklarında kalmasına izin vermek istemiyorum. Ve ben, Kırgızistan’ın uçsuz
bucaksız yaylalarında insanı sarhoş eden bu
güzel nağmeleri bizim yaşlı, her şeye doymuş
dünyamıza taşımaktan kendimi alamıyorum,
öyle bir şey yapmalıyım ki bulutlar şimşeklerle
giderek Cengiz Aytmatov’a erkek ve kadının
birbirini tanıdığı ve çocuğun ışığı hayal meyal hissettiği bu harikulade sesin bize kadar
geldiğini bildirsin.
Aman tanrım! hâlâ insanoğlunu heyecanlandıran, saflığı ve tazeliği tükenmeyen şu dünya
ne kadar da genç, ne kadar da mükemmel.
Nasıl anlatsam: öyle insanlar var ki kendi
benliklerini ispat edebilmek için, adına müzik dedikleri ama sanat adına hiçbir şey ifade
etmeyen melodiler dinliyor ve bu melodilerin
taşıdıkları anlam onları etkiliyormuş gibi yapıyor, kendilerinden geçiyorlar. Öyle insanlar, var ki ilim artık onlar için oyuncak haline
gelmiş ve hatta öyle insanlarla karşılaşıyorsunuz ki aynanın karşısına geçip kendisi olmak,
başkalarına benzememek için bütün gücüyle
kendisinde değişik bir taraf arıyor.
Fakat, Kürküröö çayı boylarında, Çin ile Tacikistan arasındaki o küçük ülkede yaşayan
genç adam öyle güzel konuşuyor, öyle güzel
anlatıyor ki; bize düşen tek bir şey var, susmak
ve dinlemek, sonuna kadar!..
Her ne kadar sana inanmasam da minnettarım Ulu Tanrı, aşka olan sonsuz inancımdan
zerre kadar bir eksilme olmadan karşılaştığım
bu Ağustos gecesi için teşekkürler, binlerce,
on binlerce defa...
Paris, 30 Mart 1959
“Kultura i Jizn” Dergisi 1959. No 7.
Fransızcadan Rusçaya çeviren: E. LISENKO
Kardeş Kalemler Temmuz 2008
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Haber

“Söz Var Olduğu Sürece Cengiz Aytmatov

Cengiz Aytmatov Ebedî
Türk Dünyasının büyük yazarı, Cengiz Aytmatov 14 Haziran 2008 günü
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen büyük törenle ebedîyete uğurlandı.
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Adı Daima Yaşayacak Ve Yaşatılacaktır”

Âleme Uğurlandı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bakayev Aytmatov’un
Cenaze Töreninde konuşmalarını yaparken....
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Film çekimleri için gittiği Rusya’nın Tataristan
Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 16 Mayıs
günü rahatsızlanarak tedavi için Almanya’ya
getirilmişti. Böbrek yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan yazar, bu alanda dünyanın en
iyi hastanelerinden olan Almanya’nın Nürnberg kentindeki Klinikum Nord hastanesinde
tedavi görüyordu. Hastaneden 10 Haziran
2008 günü yapılan açıklamada büyük yazar
Aytmatov’un vefat ettiği haberi bütün dünyaya
duyuruldu.
Vefat haberinin duyulmasının ardından
Aytmatov’un Bişkek’te bulunan evi Kırgız adetlerine göre taziyeye gelenlerle dolup taştı.
Kırgız taziye geleneğine göre evin bahçesine
kurulan bozüylerden (Kırgız Çadırları) yas,
okunan kuranların ve duaların sesi yükseldi.

Milli Konser Salonu Önünde...

Aytmatov’un Aile Fertleri Cenaze Töreninde...

Cenaze Töreninden...

Kardeş Kalemler Temmuz 2008

12 Haziran 2008 günü, Nürnberg’den
Kırgızistan’a getirilen cenaze, 14. Haziran 2008
günü cenaze namazı ve Kuran okunmasından
sonra yerel saatle 07.30’da yazarın evinden
alınıp, Bişkek Milli Konser Salonuna getirildi.
Tabutu Kırgız bayrağına sarılı Aytmatov’un cenazesi, takım elbiseli ve yüzü açık şekilde katafalka konularak, ziyarete açıldı.
Katafalkı ilk ziyaret eden Kırgızistan Devlet
Başkanı Kurmanbek Bakiyev oldu. Bakiyev,
Aytmatov’un tabutu önüne siyah çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Bakiyev,
Aytmatov’un eşine, oğullarına ve kızına başsağlığı diledi. Daha sonra Başbakan İdor Çudinov, Meclis Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, yabancı misyon şefleri ve diğer ziyaretçiler
katafalka geldi.
Milli Konser Salonunun içi dünyanın pek
çok yerinden gelen Bakanlar, yazarlar ve
üst düzey temsilcilerle doluydu. Türkiye’den
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr.
Mustafa İsen başkanlığında Kültür ve Turizm
Müsteşarı İsmet Yılmaz ve Prof. Dr. İskander
Pala bulunmaktaydı. Türkiye’den ayrıca Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Yakup Deliömeroğlu da törene katılanlar
arasındaydı.
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya,
Tacikistan, Pakistan bakan, Devlet Sekreteri
gibi üst düzey yöneticilerin başkanlığında
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Yazarlar Birlikleri başkanları ve Aytmatov’un
dostları ile birlikte törene katıldılar.
Azerbaycan’dan Kültür Bakanı Karaev başkanlığında Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ünlü yazar Anar, Kazakistan’dan Devlet
Sekreteri Kanat Sarev Başkanlığında Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Nurlan Orazaliev,
Şair Muhtar Şahanov’unda aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet iştirak etti. Törenlere
katılan en kalabalık heyet olarak Kazakistan
heyeti dikkat çekiciydi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve Protokol...

On binlerce Kırgız, aşırı sıcak havaya rağmen
ellerinde çiçekler ve kitaplarıyla Aytmatov’dan
vedalaşmak için uzun süre sıra bekledi.
Salona girişte izdiham yaşanınca polis müdahale ederek, ziyaret süresini bir saat uzattı.

Cenaze Töreninden...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bakiyev’in bizzat
ilgilendiği ve yönettiği cenaze törenlerinde
tüm Kırgız yetkililerin ve bu arada özellikle
kendisi de bir yazar olan Kültür Bakanı Sultan
Raev’in üstün gayret sarf ettikleri gözlendi.
Aytmatov’un cenazesi saat 12.00’da Konser
salonunun önüne çıkarıldı. Burada düzenlenen törende Kırgızistan Devlet Sekreteri Nuur
Ulu Dosbol’un, yazar hakkındaki konuşmasından sonra söz alan Devlet Başkanı Bakiyev,
şunları söyledi:

Cenaze Töreninden...

Tören TRT Ekranlarından Canlı Yayınlandı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Konuşmasını Yaparken...

‘’Sevgili Cengiz Aytmatov ağabeyimizi kaybettik. Sadece Kırgız halkı değil, tüm dünya
acı ve üzüntü içinde. Bu nedenle bugün ülkemizde yas ilan edildi. Aytmatov bizlere her
eserinde anneni unutma, babanı unutma, dilini unutma, halkını unutma nasihatinde bulundu. Bugün büyük düşünürümüzü, yazarımızı, devlet adamımızı son yolculuğuna uğurluyoruz. Kırgız halkı, en sevilen oğullarından
birisini kaybetti. Dünyada insanlar, ruhların
halaskarını yitirdi. Aytmatov’un sözleri, dünyada milyonlarca insanın kalbinde çınladı. O
bir dünya vatandaşıydı.’’
Aytmatov’un eserlerinde insanlığın mutluluğunu ve umudunu, hüznünü ve zorluklarını dile
getirdiğini ifade eden Bakiyev, “Aytmatov’un
vefatı, modern edebiyat ve tüm dünya için
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büyük bir kayıp oldu. Aytmatov, üzerinde o
ağır manevi değerleri taşımayı başardı. O,
Kırgızistan’ın kültürünü, edebiyatını, tarihini
dünyaya tanıttı. Onu sadece Kırgızistan halkı değil, tüm dünya bugün son yolculuğuna
uğurluyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve Protokol...

Cengiz ağabey, sana Allah’tan rahmet diliyorum. Kırgızistan devleti, cumhuriyeti, halkı ve
dünyada insanlık ve söz var olduğu sürece Cengiz Aytmatov’un adı daima yaşayacak ve yaşatılacaktır. Güle güle Cengiz Aytmatov” dedi.
Cenaze töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ü temsil eden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen de yaptığı
konuşmada, ‘’Merhum Türk dünyasının büyük
düşünürü Cengiz Aytmatov’un vefatı vesilesiyle Kırgız kardeşlerimiz başta olmak üzere
bütün edebiyat, sanat dünyasına başsağlığı
diliyorum ve Aytmatov’u rahmetle anıyorum’’
diye konuştu.
Törenden sonra yazarın naaşı top arabasına
konularak Ala-Too meydanına getirildi. Buradaki törende Kırgızistan bayrağı yarıya indirilerek, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca askeri bando Kırgız milli marşını
çaldı. Kazak Şairi ve Aytmatov’un yakın dostlarından Muhtar Şahanov da burada yapılan
törende Aytmatov için yazdığı ve dergimizin
bu saysında yayınlanan şiirini okudu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Prof. Dr. Mustafa İsen Konuşmasını Yaparken...

Aytmatov’un cenazesi daha sonra kortej eşliğinde Bişkek’e 20 km uzaklıkta bulunan ve babası
Toleykul Aytmatov’un yattığı Ata-Beyit kabristanına götürüldü. Aytmatov’un, askerlerin omuzlarında taşıdığı naaşı burada defnedildi.
3 pare top atışı ve Kırgız milli marşının çalınmasından sonra Bakiyev, diğer yetkililer
ve aile üyeleri mezara toprak attı. Ardından
Kırgızistan Müftüsü tarafından okunan Kur’anı
Kerimle yaklaşık 200 çelenk mezara bırakıldı.
Aytmatov’un 12 Aralık 1928’de dünyaya geldiği Talas kentinin Şeker köyünde ise halk köy
merkezinde toplanarak Kuran okudu.

Aytmatov Ata-Beyt’te...
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Törenler TRT-Int ve TRT Türk kanallarından
tüm dünyaya naklen yayınlandı.
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Cengiz Aytmatov
(Kısa Biyografi)

Kırgızistan’ın Talas eyaletine bağlı Şeker köyünde 1928 yılında dünyaya gelen Aytmatov,
babası Törekul’un görevi nedeniyle bir süre
Moskova’da eğitim gördü. İnsanların farklılıklarının susturulmak istendiği ve asimilasyon
politikalarının yoğun bir şekilde yürütüldüğü
Stalin döneminde, Aytmatov’un babası “rejim
muhalifi” iddiasıyla kurşuna dizildi. Annesi
ve üç kardeşiyle Şeker köyüne döndüğünde
henüz 9 yaşındadır ve bu sırada amcası da
Stalin yönetimince öldürülen Aytmatov, sığındığı babaannesi Ayımkan Hanım ve halası
Karakız’dan eski Kırgız efsanelerini, masallarını ve halk türkülerini dinledi. Bu yüzden Aytmatov, eserlerinde sıkça yer verdiği efsaneleri ve halk kültürünü öğrendiği babaannesi ve

halası için “beni yeniden doğuran iki insan”
diye bahsetti. II. Dünya Savaşı sırasında Aytmatov, kolhozlarda katiplik, postacılık ve vergi memurluğu yaptı. Böylece vatandaşlarını,
kurumları, büyük acılar karşısında insanların
durumlarını yakından tanıma imkanı buldu.
Bütün bu deneyimlerini daha sonraki eserlerinde malzeme olarak kullandı.
Köyünden, Kazakistan’a giderek Cambul Veterinerlik Teknik Okulu’nda okudu (1946).
Daha sonra şimdiki Kırgızistan’ın başkenti
olan Bişkek’e giderek burada Frunze Zootekni
Enstitüsü’nde öğrenimine devam etti. Öğrenciliği sürerken Kırgız Türkçesiyle yazdığı bir
hikâyesi Rusçaya çevrilmiş ve 1952’de Pravda
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gazetesinde yayınlanmıştır. Bir yıl sonra Zootekni Enstitüsü’nden mezun olunca hayvan
çoğaltma tohum ıslah uzmanı olarak göreve
başlar.
Kırgızistan’da üniversite eğitiminin ardından
yazılar kaleme almaya başlayan Aytmatov,
“büyük yaratıcı yeteneği” nedeniyle 1956 yılında Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü’ne geçti
ve 1956 ile 1958 yılları arasında Moskova’da
okudu . Aytmatov’un bu sırada kaleme aldığı
“Cemile” adlı eseri 1958 yılında Sovyetlerin
en önemli dergisi Novy Mir’de yayınlandı
Büyük Kazak yazarı Muhtar Avezov’un Dergimizin bu sayısında yayınlanan “Yolun Açık
Olsun” yazısıyla, Aytmatov Sovyet Birliği genelinde ünlenmeye başlar.
Ünlü Fransız şâir, eleştirmen Aragon’un eser
hakkındaki, yine dergimizin bu saysında okuyucularımızın dikkatine sunduğumuz yazısında, Cemile’yi ‘Dünyanın En Güzel Aşk Öyküsü’
diye nitelemesi, bütün dünyanın Aytmatov’u
tanımasını sağlar.
1963 yılında Sovyetler Birliği’nin en büyük
sanatkârlık ödülü sayılan Lenin Edebiyat
Ödülü’nü Bozkırlar ve Dağlardan Masallar
adlı öykü kitabı ile alır.
Aytmatov, Sovyetler Birliği’nin en büyük sanatkarlık ödülü sayılan “Lenin Edebiyat Ödülü”nü
1963 yılında “Bozkırlar ve Dağlardan Masallar” adlı öykü kitabı ile aldı. 1968 yılında
Büyük Sovyet Edebiyat Ödülü’nü kazanan
Aytmatov, aynı yıl Kırgızistan’ın “milli yazarı”
seçildi. Aytmatov’un edebi seyri bu yıllarda
hikayecilikten roman yazarlığına doğru kaydı. İlk romanı olan Toprak Ana, 1963 yılında
yayınlandı. Yine aynı yıl yayınlandığı sırada
büyük heyecan uyandıran “Elveda Gülsarı”yı
kaleme alan Aytmatov, daha sonraki yıllarda
çeşitli yayın organlarında hikayelerini yayınlatmaya devam etti. 1964 yılında kaleme aldığı “Kızıl Elma” ve 1969’da “Oğulla Buluşma”
hikayelerinden sonra, 1970 yılında edebiyat
dünyasında yankı bulan “Beyaz Gemi” romanını neşretti. Aytmatov, daha sonra 1972’de
“Asker Çocuğu” hikayesini, 1975’de Kazak
yazar Kaltay Muhammedcanov’la birlikte
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“Fuji-Yama” adlı tiyatro eserini, 1976’da “Sultanmurat”, 1977’de “Deniz Kıyısında Koşan
Ala Köpek” hikayelerini yayınladı. 1980 yılında kaleme aldığı “Gün Uzar Yüzyıl Olur”
romanıyla büyük yankı uyandıran Aytmatov,
1986 yılında neşredilen “Dişi Kurdun Rüyaları” isimli romanıyla da yazarlık seyrini yerelden, evrensel alana taşıdı. Büyük Yazar, 1990
yılında ise “Beyaz Yağmur”, “Yıldırım Sesli
Manasçı” ve “Cengiz Han’a Küsen Bulut” adlı
romanlarını okuyucuyla buluşturdu.
Eserlerinin pek çoğu ünlü Kırgız sinema yönetmeni Tölemiş Okoev tarafından büyük bir
ustalıkla sinemaya aktarıldı.
Aytmatov, 1978 yılında “Yüksek Sovyet
Prezidium”u tarafından “Sosyalist İşçi Kahramanı” olarak ödüllendirilirken, 1983’de de
“Büyük Sovyet Edebiyat Ödülü”nü ikinci kez
kazandı. Gorbaçov döneminde Sovyet Parlamentosu Kültür ve Ulusal Diller Komitesi Başkanlığı ve Sovyet Yazarlar Birliği Sekreterliği
görevlerinde bulunan Aytmatov, Sovyetler Birliği dağılmadan önce Gorbaçov’un beş danışmanından biriydi. Cengiz Aytmatov, edebi çalışmalarına ek olarak, 15 yıl Avrupa’da
SSCB ve Kırgızistan’ın büyükelçiliğini yaptı.
Avrupa Birliği, NATO, UNESCO ve Benelüks
ülkelerinde görev yaptı.
Türkiye’de çok seviliyordu
“Ünlü Yönetmen Atıf Yılmaz tarafından 1977 yılında çevrilen, Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın
baş rollerini paylaştığı Türk sinemasının başyapıtlarından “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın
esin kaynağıydı Cengiz Aytmatov... Yazarın
1961 yılında kaleme aldığı “Selvi Boylum Al
Yazmalım” adlı eserinden beyaz perdeye aktarılan, Cahit Berkay’ın müziğiyle belleklerde
silinmez iz bırakan film, Cengiz Aytmatov’un
Türk halkına hediyelerinden birisiydi.
Avrasya Yazarlar Birliği ve Atatürk Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarından Atatürk Kültür
Merkezi’nin Şeref Üyesi olan Cengiz Aytmatov’a
2007 yılında Elazığ’da büyük bir törenle ‘Türk
Dünyasına Hizmet’ Ödülü verildi.
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Haber

Elazığ’da Cengiz Aytmatov’a Saygı Günü

Elazığ Valisi Muammer Muşmal, 4 Temmuz
2008 günü tertiplenen ‘’Kırgız Yazar Cengiz
Aytmatov’a Saygı Günü’’ etkinliği kapsamında adının verildiği parkta düzenlenen anma
toplantısında yaptığı konuşmada, Cengiz
Aytmatov’u ‘’ömrünün son deminde dahi olsa
kentte ağırlamaktan dolayı şanslı; 80’inci yaşında ancak yakalayabildiklerinden dolayı da
şanssız olduklarını’’ ifade etti.
Elazığ’da geçen yıl yapılan etkinliklerde 3 gün
kültürel anlamda dolu dolu günler yaşadıklarını ifade eden Vali Muşmal, Aytmatov’un kendisine ‘’Dünyanın çok değişik ülkelerinde değişik toplantılara gittiğini, caddelere isminin
verildiğini, ödüller aldığını, ama Elazığ’daki
kadar hiç mutlu olmadığını, hiç heyecanlanmadığını, hayatında ilk defa adının verildiği
bir park olduğunu’’ söylediğini belirtti.
Aytmatov’un ‘’Gün olur asra bedeldir’’ kitabını okuduğunu bildiren Vali Muşmal, şöyle
konuştu:
‘’O kitapta Mankurtlaşmadan bahsediyor. Cenabı Allah Türk Milletini, özellikle Türk gençliğini Mankurtlaşmadan korusun. Çünkü belki
Aytmatov Kırgız gençliğini az da olsa yazdığı
eserlerle, onlara tutuğu ışıkla bu Mankurtlaş-

matan korumuş, kurtarmıştır. Bizim gençliğimiz de son yıllarda maalesef öyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Geçmişimizi, tarihimizi biraz
daha az hatırlar olduk. Zaten az hatırlamasaydık bugün Türkiye’nin yaşadığı problemlerin
bir çoğunu yaşamamış olurduk.’’
Muşmal, en büyük arzu ve temennisinin çok
yakın gelecekte Türk dünyasının biraraya gelen insanlarının tercüman kullanmadan gayet
iyi bir şekilde konuşabilmesi ve anlaşabilmesi
olduğunu kaydetti.
Belediye başkanı Süleyman Selmanoğlu da
Aytmatov’un adının parka verildiği sırada
‘’İnşallah burda güzel sohbetler olur’’ dediğini anımsatarak, ‘’Bugün bize verdiği görevi
yerine getirmekten, güzel bir sohbet ortamı
oluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Regaib Kandili’nde kendisine rahmet diliyorum’’
dedi.
Kırgız Yazar Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliyev,
Aytmatov’un Türk dünyasının ortak bir kimliği
olduğunu söyledi.
Programda Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Korosu, Kırgız türkülerini
seslendirdi.

Cengiz Aytmatov Parkı - Elazığ/TÜRKİYE
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Avrasya Yazarlar Birliği
UNESCO -T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı-TÜRKSOY
Doğumunun 1000. Yılı Dolayısı ile
2008 KAŞGARLI MAHMUD YILI
KAŞGARLI MAHMUD
ULUSLARARASI HİKÂYE YARIŞMASI
Türkçenin ilk ansiklopedik sözlüğünü hazırlayan büyük bilgin Kaşgarlı Mahmut’un
Doğumunun 1000. Yılı vesilesiyle, Türkçenin değişik lehçe ve şivelerinin konuşulduğu
ülkelerde yapılmak üzere bir hikâye yarışması düzenlenmiştir.
Yarışma, “UNESCO 2008 Kaşgarlı Mahmut Yılı” programı kapsamında Türkçe
konuşan bütün ülkelerde eş zamanlı olarak yürütülecektir.
“Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması”, Avrasya Yazarlar Birliği’nin
eşgüdümünde, Azerbaycan, Balkanlar (Batı Trakya, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Romanya) Başkurtistan, Çin, Gagauz Yeri, Irak, İran, Kazakistan, Kırım,
Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Tataristan, Türkiye, Türkmenistan, Çuvaşistan,
Sibirya (Hakasya, Yakutistan, Altay, Tuva) ülke ve bölgelerinde bulunan edebiyat dergileri veya yazarlar birliklerinin işbirliği ile gerçekleştirilecektir.
Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması birinci kademe değerlendirmeleri,
17 jüri ile yapılacaktır. Avrupa’da ve diğer ülkelerde yaşayan Türkler, Türkiye jürisine,
diğer lehçeleri konuşanlar ise dünyanın hangi ülkesinde yaşarlarsa yaşasınlar, hikâye
yazdıkları lehçenin jürisine müracaat edebileceklerdir.
Ayrıca, yarışmaya katılmak için, hikâye yazarının ana dilinde yazması gerekmemektedir; Türk dilinin her hangi bir lehçesini sonradan öğrenenler de kendi yazdıkları lehçenin jürisi aracılığı ile yarışmaya müracaat edebilirler.
Dolayısı ile, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, Kaşgarlı Mahmut Uluslararası
Hikâye Yarışması’na katılmak isteyen, Türk dilinin herhangi bir lehçesini bilen herkese
yarışma açıktır.
Her ülkede, belirtilen dergiler, birlikler aracılığı ile yarışmanın duyuruları yapılacak,
jürileri teşekkül ettirilecek, dereceye girenler belirlenecek ve ödül törenleri yapılacaktır.
Ülkesel derecelendirmelerde ilk üç dereceye girenlere ödül verilecektir. Ayrıca, bir esere
mansiyon verilecektir.
Ülkelerde dereceye girenler belirlendikten sonra, her bölgenin birincileri arasında,
uluslararası bir jürinin yeni bir değerlendirmesi ile UNESCO 2008 Kaşgarlı Mahmut Yılı
Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması dereceleri açıklanacaktır. Uluslararası
değerlendirmede ilk üç ve üç mansiyon ödülü verilecektir.
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Hikâyelerin uluslararası değerlendirilmesinde şu yol takip edilecektir: 17 jüride dereceye giren birincilerin hikâyeleri, Türkiye Türkçesine çevrilecek ve yarışmanın yapıldığı değişik ülkelerden Türkiye Türkçesi bilen yazarlar arasında kurulacak uluslararası
jüri tarafından değerlendirme yapılacaktır.

Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması
Konu : “Serbest”
Türkiye’de Son Teslim Tarihi: 30 Ekim 2008
Türkiye Derecelerinin Açıklanması: 30 Kasım 2008
Türkiye Türkçesi ile Yazılmış Hikayelerin Gönderileceği Adres:
Avrasya Yazarlar Birliği
Ceyhun Atıf Kansu Cad. 45. Sokak 13/2 Balgat- Ankara
TEL: +90 312 287 80 43
www.ayb.org.tr
www.kasgarlimahmut.org
e-posta: km1000hy@gmail.com
				
				
				
				
				

Türkiye Ödülleri
Birinciye    : 500 EU
İkinciye      : 300 EU
Üçüncüye : 200 EU
Mansiyon : 100 EU

				
				
				
				
				
				

JÜRİ
1. Emir Kalkan
2. Osman Çeviksoy
3. Aysun Demirez Güneri
4. İmdat Avşar
5. Hüseyin Özbay
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışmaya katılacak eserler belirtilen adreslere elden, e posta veya posta yolu ile teslim edilecektir.
2. Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
3. Hikâye konusu serbesttir.
4. En çok iki ayrı hikâye ile katılmanın mümkün olduğu yarışmada, gönderilecek
hikâyelerin her birinin en az 300 (üç yüz) en çok 35.000 (otuz beş bin) kelimeden
oluşması gerekmektedir.
5. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dıKardeş Kalemler Temmuz 2008
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şında yarışmacının kimliğini belirten her hangi bir işaret bulunması halinde hikâye
yarışma dışı bırakılacaktır.
6. Yarışmacı, kimliğini, açık adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı
bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, hikâyenin yer aldığı büyük zarfın
içine koyacaktır.
7. Bilgisayarla 12 punto olarak yazılacak hikâyeler, 6 nüsha olarak gönderilecektir.
Ayrıca, daha sonra dereceye giren hikâyeler kitaplaşacağı için, word formatında hazırlanacak hikâye dosyası, CD veya diskete yüklenerek hikâye nüshalarının gönderileceği zarfa konacaktır..
8. Yarışmaya katılan hikâye metinleri, kesinlikle geri verilmeyecek ve metin sahibi, bu
konuda hiçbir hak iddia edemeyecektir.
9. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları, Avrasya Yazarlar Birliği
Derneği’ne ait olacaktır.
Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması
Uluslararası Değerlendirme Jürisi
				
				
				
				
				
				
				
				
				

1. Azerbaycan : Anar
2. Balkanlar : Zeynel Beksaç
3. Irak : M. Ömer Kazancı
4. Kazakistan : Fadıl Ali
5. Kırgızistan : Egenberdi Askarov
6. Özbekistan : Tahir Kahhar
7. Türkiye : Ali Akbaş
8. Türkmenistan: Oraz Yağmur
9. Uygurlar : Yusupcan Yasin

				
				
				
				
				

Uluslararası ÖDÜLLER
Birinciye         : 6.000 EU
İkinciye           : 4.000 EU
Üçüncüye       : 2.000 EU
Üç Mansiyon : 1.000 EU

Uluslararası ödüller Ankara’da basın toplantısıyla açıklanacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Türkiye Türkçesinden farklı lehçelerle yazılan hikayeler, eğer kendi
lehçe jürilerine ulaştırılamaz ise
Avrasya Yazarlar Birliği’ne veya
km1000hy@gmail.com adresine gönderilebilir.
Bu durumdaki hikayeler AYB tarafından ilgili jüriye ulaştırılacaktır.
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