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D
ünya üzerinde olduğu 
gibi ülkemizde de 
onlarca dövüş sporu, 
yüzbinlerce sporcusu 

ile özellikle gençlerimizden 
hem maddi yarar görmek-
te hem de manevi olarak  
Uzakdoğu felsefesini, düşün-
ce yapısını aşılarken, Alpagut 
Turan Savaş Sanatı 2014 
yılından bu yana merkezi 
Azerbaycan’da olup 33 ülkede 
Türklerin Ataya , Bayrağa, 
Yurda ve Millete saygısını 
ilke edinen ve dili Divan-ı 
Lügatit Türk’ten de yararla-
nılarak Türkçe olan, geçmiş ile 
çağdaş hayatı harmanlayan, 
Türk halklarının savaş, savun-
ma oyunlarından oluşturulan 
Alpagut Turan Savaş Sanatı 
adıyla kurulmuştu.

Alpagut Turan Savaş 
Sanatının kurucusu, Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın “Kutsan” 
Vasif  Namazov, Azerbaycan 
Alpagut Federasyonu Disiplin 
Kurulu Başkanı Sayın Natiq 
Eminov, DAF Yönetim Kurulu Türkiye Temsil-
cisi Sayın Metin Karadeniz ile Türkiye Alpagut 
Federasyonu Genel Yürütmeni Sayın Salih 
Çam’ın, Alpagut Türkiye Sunuştayı ile 3.Türk 
Dünyası Ata Sporları Şenliği için bulundukları 
Bursa’da Türkün ocağı, Bursa Türk Ocağına baba 
ocağımız, ak saçlılarımız görüşüyle uğrayarak, 

geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türk Dünyası üzeri-
ne gelişmeler ile ortaklaşmalar üzerine söyle-
şi yapıldı.

Söyleşide, Alpagut’un Türk kültürüne spor 
alanından yaptığı katkılar ile Türk Ocağının 
ilerleyen günlerde yapacağı çalışmalar üzeri-
ne konuşuldu. Türk Dünyası özelinde Azerbay-

can ile Türkiye ilişkilerinin önemine değinildi.

Bursa Türk Ocağı olarak, Federasyon yetkilile-
rine çalışmalarında destek olacaklarını, bundan 
sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek ocağı-
mızın yayınlarını armağan ettik. Kardeşlerimizle 
yeniden görüşmek üzere sevgi ve saygılarımızı 
sunarak vedalaştık.

VEFAT VE 
BAŞSAĞLIĞI

Üyemiz İş adamı Ahmet ÖZENALP’in 
Annesi 12 Temmuz 2018 günü vefat 
etmiş olup, 13 Temmuz 2018 Cuma 
namazından sonra Tokat- Zile’de 
defnedilmiştir. 

Türk Ocağı Yönetim Kurulu  olarak 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
Ahmet ÖZENALP beye de sabır ve 
başsağlığı diliyoruz. 



AYTMATOV’UN KALEMİNDEN 
GERÇEKLİĞE BİR AYNA

Yüzyılımızın önde gelen yazarlarından 
Cengiz Aytmatov, çağımızın en büyük acı 
ve ıstıraplarının yaşandığı İkinci Dünya 
Savaşı’nı ve savaşın getirdiği yıkımın cephe 
gerisindeki insanlar üzerindeki etkisini 
eserlerinde anlatmıştır. Cengiz Aytmatov’un 
tüm dünyaca bilinmesinin belki de en önemli 
nedeni bu acıları sadece Kırgız halkının bir 
acısı olarak anlatmakla kalmayıp, savaşın 
yıkımlarının kendi halkının perspektifinden 
tüm insanlığın ortak ıstırabı olduğunu evrensel 
bir dille dünyaya duyurmasıdır. 

Yani Aytmatov, sadece Kırgızların yaşam 
biçimi ve sorunlarıyla sınırlı kalmayıp başka 
halkların da muzdarip olduğu evrensel sorunları 
kalemiyle adeta haykırmıştır.

Cengiz Aytmatov’un eserleri kendi hayatı, 
kültürü, savaşın yarattığı yıkımların kendi 
üzerindeki etkileri, Kırgız halk kültürü ve 
efsanelerinden beslenmiştir.

Yazar 1928 yılında Kırgızistan’ın Bişkek’e 
bağlı Talas Vadisi’nde yer alan Şeker Köyü’nde 
doğdu. Memur olan babası o daha 9 yaşındayken 
1938 yılında Stalin’in “Temizlik Harekatı” 
nda öldürülen kurbanlardan biriydi. Annesi 
Nagima Hamzayevna Atymatov Hanım çeşitli 
memuriyetlerde bulunmuş ve 4 çocuğunu kendi 
başına yetiştirmiştir. 

Çevresini, doğayı, insanları yeni yeni 
tanımaya başlayan yazarın gençliği, sıkıntılı 
bir döneme rastlar. Çünkü yazar sadece küçük  
bir çocukken savaş patlak verir. İkinci Dünya 
Savaşı’nın yokluk yıllarını babasız geçiren 
Aytmatov bu yıllarda köy sovyeti kolhozu 
sekreterliği ve vergi memuru olarak çalışmıştır. 
Çok erken yaşlarda hayatın acımasız yüzüyle 
tanışan yazar küçük yaşına rağmen büyüklerin 
yaptığı işlerde çalışır. Tüm bunlara karşın 
Aytmatov, babaannesi Ayıkman Hanım’dan 
dinlediği ninniler, masallar ve efsanelerle 
zenginleşen dimağını savaşın yıkımlarının 
getirdiği acı, yoksulluk, yokluk ve bütün 
bunlara rağmen umutla harmanlar. İşte 
romanlarında da bu harmanı insanlığa sunar.

Edebiyat yaşamına 1950’li yıllarda başlayan 
yazar, art arda birçok roman ve uzun öykü 
kaleme alır. Bunlar arasında L.Aragon’un 
Rusçadan Fransızcaya tercüme  ettiği 
“Cemile”(1958) adlı eseri önemli bir yer tutar. 
Louis Aragon bu eser için “... Ben cemileyi 
okudum. Romeo Juliette, Paolo ve Francesca,  
Hernani ve Dona Sol, artık bunların hiçbiri 
gözümde değil, çünkü ben ikinci dünya 
savaşının üçüncü yılı yazında, 1943 yılının 
o ağustos gecesinde Kurkureu Vadisi’nde  bir 
yerde zahire arabaları ile giden Danyar ve 
Cemile’ye, bunların hikayesini anlatan küçük 
Seyit’e rastladım.” demiştir. Bu eser sadece 
bir aşk hikayesi değildir, Aşk ve tabiatın, töre 
ve savaşın yıkımlarının cephe gerisindekiler 
üzerindeki tesirlerinin bir çocuğun gözünden 
sunulduğu bir tablodur adeta.

Yoksulluk, yokluk, acı, gözyaşı, yaralı 
insanlar, sakat insanlar... Tüm bunlar, İkinci 
Dünya Savaşı’nın, yaşama ve insanlara 
bıraktıklarıdır. “Cemile” de cephedekilerin 
yükünün, cephe gerisindeki insanların da yükü 
olduğunu, eserdeki kahramanların cepheye 
buğday taşıma zorunluluğu olmasından açıkça 
görüyoruz. Özellikle eserde buğday ambarının 
kapısında yazan “her buğday başağı cepheye” 
yazısı kahramanların sırtında taşıdıkları yükün 
sadece bir buğday çuvalı olmadığını, bir 
savaşın kendisi olduğunu da açıkça gösterir.

Kitapta tarlalarda yetiştirilip, istasyona 
getirilen ve ardından bin bir zorluklarla trenlere 
yüklenen bu tahıl çuvalları, kadın ve çocukların 
sayesinde cepheye gönderilir. Eserde anlatıcı 
konumundaki küçük çocuk , basit görünen bu 
işin gerçek yüzünü, şu cümlelerle okuyuculara 
aktarır. “ Hala unutamıyorum. Omuzlayıp 
taşıdığım çuvallar pek ağırdı. Aslında bu 
işler daha büyük ve güçlü erkeklerin harcıdır. 
Gıcırdayan tahta merdivenin basamaklarında 
sendeleyerek, çuval düşmesin diye bir kenarını 
dişlerimle de sımsıkı tutarak, titreye titreye 
yukarı çıkıyordum.” ,  “...arkamdan gelenler 
vardı ve onlar da çuval taşıyordu, onlar da 
benim yaşımda olan çocuklar ya da benim 
gibi çocukları olan asker karılarıydı.  eğer 
savaş olmasaydı, bunlara böyle ağır yükler 
taşıtırlar mıydı?”

Aytmatov’un eserlerinde, kadın figürleri 
oldukça baskındır. Günlük hayatta eşlerine ve 
çocuklarına, savaş zamanı da cephedekilere ve 
cephe gerisindeki bütün halka destek veren, 
emekçi kadınlar onun eserlerinde sıkça yer 
alır. Yani onun eserlerindeki kadınlar; zavallı, 
korunmaya muhtaç kadınlar değil, emek veren, 
direnen kadınlardır. Nitekim yazarın “Cemile” 
sinde de kadınların bellerinin bükülerek 
tahıl çuvallarını trenlere taşımalarının savaş 
yüzünden olduğunu ifade eder. Yine aynı 
eserde yazar Baybiçe denilen evin büyük 
annesinden şu sözlerle bahseder. “Her iki evi 
o tam yetkiyle ve kusursuz yönetirdi. Aile 
ocağının bekçisiydi o.”, “ ... Sonra ailelerimizi 

liyakatle, dürüstlükle yönetmiş ve atalarımızın 
anısına tam saygı göstermiş.”

Cemile’de kadının katlandığı sıkıntıları 
anlatmanın yanında, kadının  ne kadar kötü 
şartlarda olursa olsun bunu başkalarına belli 
etmemesi,  dimdik ayakta durması gerektiği 
düşüncesi de yer alır. Savaşa giden Sadık’ın 
arkasından ağlayan Cemile’ye  Baybiçe’nin “ 
Kocası askerde olan yalnız sen misin? Sıkıntı 
içinde olan yalnız sen değilsin. Bütün halk 
çekiyor bu sıkıntıyı. Bütün milletle beraber sen 
de katlanacaksın. Erkekleri için üzülmeyen, 
sıkılmayan yok sanıyorsun. Üzül, ama bunu 
belli etme, içinde sakla!”  demesi aslında 
Aytmatov’un eserlerindeki kadınların, sadece 
çocuklarına bakan birer anne değil, normal 
zamanda erkeklerin yaptıkları işleri yapan, 
yokluk zamanlarında açlıkla mücadele eden, 
cephedekilere destek götüren mücadeleci 
ve dirayetli birer emekçi olduğunun da bir 
örneğidir aslında.

Kısacası Aytmatov bu eserinde cepheyi değil 
cephe gerisindeki insanların özellikle geride 
kalan kadın ve çocukları canlı bir şekilde tasvir 
etmiş ve bunu bizlere adeta bir duygu tablosu 
olarak sunmuştur.

Cengiz Aytmatov, yaşadığı çevrenin 
toplumsal gerçeğini sadece savaş temasıyla 
ele almamış, ilerleyen yıllarda kaleme aldığı 
“Dişi Kurdun Rüyaları”  nda iyi-kötü kader, 
gibi cevaplanması zor konuları ele almıştır. 
İç içe geçmiş bir çok hikayeden oluşan 
romanında Aytmatov, esrar kaçakçılarını, 
Kırgız çobanlarını, kurtların hayat hikayelerini 
ve tüm bu hikayeleri bir sarmal halinde anlatır. 
Aynı zamanda yazar, kirletilen bozkırı, bozulan 
tabiat dengesini öyle bir gerçeklikle anlatır 
ki  insanı adeta teyakkuza geçiren bir çağrı 
halini alır roman. 

Yazar, Dişi Kurdun Rüyaları’ nda, yavruları 
insanlar tarafından öldürülen, yurtlarından 
sürülen dişi kurt Akbar ve eşi Taşçaynar’ın,  
insan eliyle yok edilen ilk yuvaları olan 
Mujunkum bozkırının içinde bulunduğu 
durumu şöyle anlatıyor. “Keskin bir göz 
uzaydan dünyamıza baksaydı, neler olup 
bittiğini görür, Mujunkum bozkırını ağlatan, 
yakıp yıkan, mahveden o av faciasını seyreder. 
Ama daha sonra olacakları bu tabiat üstü 
gözlemci bile göremez anlayamazdı.”

Aytmatov’un bu kitaplarından yola çıkarak 
onun düşüncesinin temelini “insanın doğa ile 
birlikte var olduğu” fikri oluşturmaktadır. 
Bunun net bir örneği olan Dişi Kurdun 
Rüyaları’nda, yazar, hayvanların dünyası 
hakkında yazdığı ıstıraplarla, biz insanların 
da yüreklerinde hissettiği evlat acısı, yurdunu 
kaybetme gibi insan ruhuna elem veren şeyleri 
kurt Akbar ve eşi Taşçaynar üzerinden sembolik 
olarak bize, bizi anlatmıştır.

İnsanların yaşadığı yer kürenin karışıklığa, 

Hilâl BIÇAK
ÜNİVERSİTE BİRİNCİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
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krize sürüklenmesi gerçeğine de değinen 
yazar esrar kaçakçıları ve onları yolundan 
döndürmeye çalışan eski bir papaz okulu 
öğrencisi olan Abdias üzerinden bu krizi de 
şu sözlerle aktarır. 

“ Onları akıl yoluna sokabileceğini umuyordu 
hala. Ama artık çok geçti. Uyuşturucudan sonra 
gözleri büsbütün kararmış olan kaçakçılar 
kudurmuş köpekler gibi atıldılar üzerine.” 

Aytmatov’un romanları ve romanlarında ele 
aldığı konular, eleştirdikleri aslında insanlığa 
tuttuğu bir aynadır. İnsanların bu aynada 
kendilerini görmelerini sağlayan yazarın 
eserleri bu bağlamda daha adaletli, iyi ve 
özgür olmak adına atılmış birer haykırıştır 
dünyaya. Nitekim Dişi Kurdun Rüyaları’nda 
eski bir papaz okulu öğrencisi olan Abdias 
iyiliği temsil etse de bu yönüyle çok tutunamaz 
ve kötüler tarafından vahşice öldürülür. Ancak 
buna rağmen içinde iyinin galip geleceğine olan  
inancını hep taşır ve belki de bu ısrarcı inadı 
okuyucuya yöneltilmiş sessiz bir yakınma, 
bir çığlıktır.

Aytmatov’un biçeminin en belirgin 
yönlerinden biri de eserlerindeki psikolojik 
tahlillerdir. Romanlarındaki her karakterin 
hareketi, fikriyatı ve yaşadığı mekanlar 
arasında psikolojik bir bağ vardır. Dişi Kurdun 
Rüyaları’nda, tüm yavruları insanlar tarafından 
öldürülen ve rüyasında yavrularıyla beraber 
olduğunu gören dişi kurt Akbar’ın rüyaları, hep 
belirli bir psikolojik  durum içerisinde görülmüş 
rüyalardır. Yine ölmek üzere olan Abdias’ın 
son anlarında İsa’nın çarmıha gerildiği anlatıyı 
düşünmesi ve durumunu onunla özleştirmesi 

de  Aytmatov’un karakterlerinin psikolojisine 
yönelerek onların düşünce yapısını nasıl şeffaf 
bir perdeyle okuyucuya sunduğunun örneğidir 
aslında. 

Bu psikolojik tahliller ise okuyucuya 
kendisini anlatır bir anlamda. Çünkü karmaşık 
bir yaratık olan insanoğlu, onun eserlerini 
okuyarak önce kendini tanır ve kendini 
tanıyan insan; onun romanlarındaki karakterler 
üzerinden  insan varlığının duygusu ve 
düşüncesini, geçmişini ve yaşamını inceleyerek 
kendi hayatını tanzim eder. Çünkü bir tek insanı 
anlamak bile aslında bütün insanları anlamaktır.                    

Aytmatov’un anlatımındaki bir diğer önemli 
yön ise mekandır. İnsan ve doğa arasındaki 
savaş, bir yanıyla insandaki ruhsal çöküşe, 
yozlaşıya dikkat çekerken; diğer yandan 
insan karşısındaki doğanın yanıtsız kalan 
çaresizliğiyle yakından ilişkilidir. 

Mujunkum bozkırındaki doğanın sahipleri 
olan saygalar, kurtlar, böcekler, kuşlar ve 
köstebekler tabiatça belirlenmiş kurallara 
göre yaşarlar. Ne var ki insan gerçeği, 
saygaları avlamaya gelen bir helikopterle 
Mujunkum’u gökyüzünden tehdit eder ve 
doğanın bu saldırıya karşı bir cevabı yoktur. 
Yazar, bu manzarayı kitapta “Sakinlerinin 
üzerine çöken böyle bir felaketi o güne kadar 
hiç görmeyen Mujunkum bozkırı cehenneme 
dönmüştü.” sözleriyle okuyucuya sunar ve  
derin tasvirleriyle doğanın bu kaybediş anını 
biz okuyuculara adeta yaşatır.

Aytmatov’ tüm romanları aslında insanın 
büyüklüğüne, doğanın sonsuzluğuna ve 

bu kutsal değerlerin korunması temeline 
dayanır. İnsanda kardeşlik duygusu uyandıran 
eserlerinde Aytmatov, gelecek neslin üzerine 
de bir sorumluluk duygusu yüklüyor. O, 
zamanın ve mekanın ötesine geçen fikirleriyle 
bizlere; aslında geleceğin, dünyanın, kutsal 
değerlerin tümünün sorumluluğunun insanda, 
tüm insanların ortak varlığında olduğu 
gerçeğini ve insanın hem kendini hem de 
doğal hayatı koruması gerektiğini, savaşların 
sadece cephede savaşanları değil tüm insanlığı 
etkilediğini, tüm bunların dehşetini hatırlatıyor. 

Bu bilinç çerçevesinde Türk dili konuşan 
her bir kimse; tüm Türk dünyasının iftihar 
ettiği Cengiz Aytmatov’u okumalıdır. Çünkü 
Türk kültürünün, sanatının, bilincinin aynası 
olan Aytmatov’un eserleri okundukça Türk 
gençleri kimliğini, benliğini bilecek ve bu 
bilinçle evrensel bir heyecanı taşıyarak tüm 
insanlığa faydalı olmak yolunda ilerleyecektir.
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KIRGIZ BOZKIRLARINDAN DOĞUP
DÜNYAYA YÜKSELEN GÜNEŞ

Cengiz Aytmatov, edebiyat tarihimizde 
tartışılmaz bir yeri olan mihenk taşlarından 
sadece birisidir. Onun eserlerini okuyup 
ta etkilenmeyen olur mu acaba? Kırgız 
bozkırlarından doğan Aytmatov adeta bir 
yıldız gibi parlamış, edebiyatımızın sesi olmuş 
bazen duyguları, bazen kültürleri ve bazen de 
savaşları anlatır. 

“Aslında her insan bir romandır ve biraz 
kahramandır. Gün gelir anlar ki, harcadığı 
tek şey hayalleri değil, zamandır”. Der 
Cengiz Aytmatov. Cengiz Aytmatov söylediği 
bu sözüyle insan ömrünün bir roman gibi 
bir gün sona ereceğini bizlere hatırlatır. Bir 
bilgelik abidesi olan Aytmatov tüm dünyanın 
sevinçlerini, üzüntülerini ve yaşamlarını 
sırtlamış ve eserlerinde “iyi insan olmak” 
temasından yola çıkarak bu konuları 
işlemiştir. Yazar anadilini korur ve onu daha 
da geliştirmeye çalışır. Nitekim Aytmatov, 
1992 yılında Ankara’ da İLESAM (Türkiye 
İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği)’ın kendisine verdiği üstün hizmet ödül 
töreninde yaptığı konuşmada geçen “Turan 
ülkesinin Rönesans’ı tomurcuk açıyor!” 
diyerek dil ve edebiyat birliğinin önemini 
bizlere hatırlatıyor.

Aytmatov’u okuyan her insan onun 
eserlerinde kendine göre bir iz bulur. Okuyucu 
kendisini roman karakterinin yerine koyar. 
Onun duygularını ve yaşadıklarını kendi 
yaşamış gibi hisseder. Bu durum Aytmatov’un 
yalnız tüm dünyaya hitap etmesini değil aynı 

zamanda gönüllere de ulaştığını gösterir. Bu 
durumun geçmişte ve günümüzde olduğu gibi 
gelecekte de olacağını düşünüyorum. 

Babasının 1937 yılında kurşuna 
dizilmesinden sonra babaannesi ve halası 
Kırgız manilerini, Manas destanını ve 
kültürünü anlatırlar. Bu kişiler Aytmatov’ un 
yetişmesinde büyük rolü olmuş kişilerdir. Yani 
Aytmatov, bu sayede büyüklerinin nasihatlerini 
ve anlattıklarını okuyucusuna sunar.

 Bilge Kağan yazıtlarında “Ey Türk; üstte 
gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin 
ilini ve töreni kim bozabilir. Titre ve kendine 
dön” der. Cengiz Aytmatov da “Gün Olur 
Asra Bedel” romanında anlattığı Nayman Ana 
efsanesiyle öz değerlerimize sahip çıkmamızı 
ister. Bilge Kağan da, Cengiz Aytmatov’da bu 
görüşlerinde son derece haklıdırlar. Çünkü bir 
millet ancak kültürüne sıkı sıkıya bağlı kaldığı 
müddetçe geleceğe emin adımlarla yürüyebilir. 

Cengiz Aytmatov babaannesi Ayıkman 
Ana’dan dinlediği hikâye ve masallar ile 
hayal dünyası zenginleşmiş, bu kaynaklar onun 
yazarlık yönünü beslemiştir. Cengiz Aytmatov; 

Uğur Zafer EREN
ÜNİVERSİTE İKİNCİSİ
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“Bana göre ilk hayat tecrübemin başladığı 
kaderimde önemli rol oynayan iki süreç 
gelişti. İlk süreçte beni büyüten babaannem 
Ayımkan büyük rol oynadı. Zira kendisi 
bana, biricik torununa göre büyük bir yazar 
ve yorumcu hatta orijinal bir masal gibiydi” 
der. Babaannesi için.

2.Dünya savaşında Cengiz Aytmatov’un 
yakın arkadaşlarından biri olan Seyitali 
Bekmanbekov daha on altı yaşındayken 
yaşadıkları bölgenin okul müdürü olmuştu. 
Bu Cengiz Aytmatov için okulda ders 
vermesini sağlayan önemli bir olay olmuştu. 
Çünkü okulda Rusça ya gerek duyulduğundan 
başvurulan ilk kaynak Aytmatov olmuştur. Bu 
deneyim ona öğretmenlik mesleğinin kapılarını 
açan bir avantaj olmuştur. Aytmatov, ileri ki 
yıllarda kaleme alacağı “Öğretmen Duyşen” 
hikâyesini de okulda yaşadıklarından yola 
çıkarak kaleme alacaktır. Bu da Aytmatov’ a 
yeni bir deneyim daha kazandırmıştır.

2. Dünya Savaşının ardında bıraktığı yıkım 
ve çaresizlik şüphesiz Cengiz Aytmatov’u 
da etkilemiş, Aytmatov’ da hayatını belli 
bir düzene sokmaya çalışmıştır. Aytmatov, 
derslerinde göstermiş olduğu başarılarından 
dolayı Cambul da ki Veteriner Teknik Okuluna 
kabul edilmiş, burada öğretimine devam 
etmiştir. 1950’li yıllarda edebiyat dünyasına 
adımını atan Aytmatov’ un ilk eserlerini “Beyaz 
Yağmur, Sıpayçı ve Asma Köprü” oluşturur.

Cengiz Aytmatov un yazmış olduğu eserler 
ona hayat tecrübesi kazanmasını sağlar ve 
edebiyat alanında eserler vermeye emin 
adımlarla yürür. Yazmış olduğu başarılı eserleri 
beğenilmiş Yine bu dönemde yazmaya yeni 
başlayan genç yazarların deneyim kazanmaları 
amacıyla Moskova’daki Gorki Yüksek Sanat 
ve Edebiyat enstitüsüne gönderiyorlardı. 
Edebiyat alanında gösterdiği büyük başarıları 
heyetin gözünden kaçmamış Aytmatov’u da 
Moskova’ya göndermeyi uygun bulmuşlardı. 
Burası onu edebiyat dünyasının zenginliğine 
açan önemli bir durak olmuştu. Nitekim kendisi 
de “Eğer ben Yüksek Edebiyat enstitüsüne 
girmeseydim böyle eserleri yazamazdım”. Der. 
Dolayısıyla Aytmatov un Moskova’ ya gitmesi 
onun ileri ki yıllarda yazacağı eserlerinin 
bir nevi konusunu oluşturmada örnek teşkil 
etmiştir.

Aytmatov, iki yıl burada yazarlık eğitimi 
almıştır. Ve dünya edebiyatını daha yakından 
tanıma fırsatı bulmuştur. Enstitünün Aytmatov’ 
a sağladığı bir diğer özellikte bir yandan 
eğitimini sürdürürken bir yandan da okulun 
hocalarının ona verdiği farklı romanları okuyup 
onlardan da beslenmesidir.

Bu enstitüden sonra Aytmatov’ un ismi 
daha sık duyulmaya başlamış ve daha da 
itibar görmüştür. 1958 li yıllarda bir yandan 
Kırgızistan Edebiyatı adlı derginin yayın 
kurulunda yer almış bir yandan da “Pravda” 
gazetesinin Orta Asya sorumlusu olarak 
bu gazeteye hizmet etmiştir. 1957 yılında 
“Gazeteci Cyuda” ve “Yüzyüze” adlı iki 
öyküsü, Pravda Gazetesi’nde yayımlanır. 
Bu onun edebiyat dünyasına adım attığı ilk 
eserlerindendir.

 1958 yılında yazdığı “Cemile” adlı hikâyesi 
yayımlayan Aytmatov un edebiyat alanında 

ki gücünü kanıtlayan önemli bir eseridir. Söz 
konusu bu eserini Maksim Gorki Edebiyat 
Enstitüsü’nde okurken yazmıştır. Aytmatov, 
“Aşk insanın layık olması gereken bir 
lütuftur” der. Bu sözü “Cemile” romanıyla 
kendini belli eder.

Fransız şair, romancı ve deneme yazarı 
Louis Aragon eseri Fransızcaya çevirmiş ve 
roman için “Dünyanın en güzel aşk hikâyesi” 
yorumunu yapmış, Aytmatov un ismi edebiyat 
muhitlerinde daha çok söylenegelmiştir. 
Aragon’ un eserle ilgili bu yorumu bize. Bu 
durum bizlere Cengiz Aytmatov’ un evrensel 
konuları işlediğini gösterir. Eserin bir diğer 
önemli özelliği ise Lenin edebiyat ödülüne 
layık görülmesidir. 1963 te “Toprak Ana” 
romanını yazan usta yazar bu eseriyle Lenin 
Ödülü’ nü kazanmaya layık görülmüştür. 
Yazarın ilk romanı olmasına rağmen yazarlık 
gücünü büyük ölçüde gösterdiği bu eserinin 
konusu 2.dünya savaşının geriye bıraktığı 
büyük değişimi anlatır.

Yine bu dönemde edebiyat dünyasından uzak 
kalmamış 1963 te “Bozkırlar ve Dağlardan 
Masallar” adlı masal koleksiyonuyla Lenin 
Edebiyat ödülünü alarak ismi ve eserlerinin 
edebi zenginliği hemen herkes tarafından 
duyulur olmuştur. Aytmatov, bu eserinde 
Kırgız masallarını derlemiş ve okuyucusunun 
beğenisine sunmuştur. Hemen her yazar da 
olduğu gibi Aytmatov’ da bir kültür olarak 
gördüğü masalları derlemesiyle bu edebi değeri 
zengin masalları unutulmaktan kurtarmıştır. 

Aytmatov’ un bu eseri Yaşar Kemal’ in “Üç 
Anadolu Efsanesi” romanına ele aldıkları türler 
bakımından birbirine benzemektedir. 

1964 te “Kızıl Elma” hikâyesini 1966 da 
“Gülsarı” yı kaleme alan Aytmatov 1973 te 
ilk ve tek tiyatro eseri olan “Fuji – Yama” yı 
Kaltay Muhammed Canov la birlikte yazmıştır. 
Bu tiyatro eseri birçok dile çevrilmiş, defalarca 
sahnelenmiş ve sinema filmi olarak da 
izleyiciyle buluşmuştur. Aynı yıl 1970 yılında 
“Beyaz Gemi” romanını yazan Aytmatov ilk 
kez bir Kırgız yazar olarak büyük bir okuyucu 
kitlesiyle Moskova da imza günü düzenledi. 
“Beyaz Gemi”, edebiyat âleminde büyük bir ses 
getirmiş, anlatılan konu ve karakterler arasında 
büyük bir uyum sağlanmıştır. Romanda dede 
geçmişi, çocuk ise geleceği temsil eder. 1970 
yılında yayımladığı bir diğer eseri “Kırmızı 
Eşarp” ise Selvi Boylum Al Yazmalım ismiyle 
beyaz perdeye aktarılmıştır.

1963 de “Elveda Gülsarı”,1980 de “Gün 
Olur Asra Bedel” ve 1986 da “Dişi Kurdun 
Rüyaları”, ve romanlarını yayımlayan 
Aytmatov bu romanlarında çeşitli hayvanları 
birer motif olarak kullanmıştır. Örnek vermek 
gerekirse “Gün Olur Asra Bedel” de Nayman 
Ana Efsanesin de Dönenbay kuşu bir atayı 
(babayı) temsil eder. Bu motifler okuyucuların 
olayları kavramasında etkili olmuştur. Bu 
sayede birbirleriyle zıt olan birçok kavram bu 
semboller üzerinden verilir. Cengiz Aytmatov’ 
un düşmanları insanları cehalete götüren ve 
onları Mankurtlaştıran kişilerdir.

Öz benliğini kaybetmiş ve bunun sonucunda 
da şahsiyetini, kültürünü ve akli yönden 
başkasının güdümüyle hareket eden köleleşmiş 
Mankurtlar “Beyaz Gemi, Gün Olur Asra 

Bedel, Cengiz Hana Küsen Bulut ve Dişi 
Kurdun Rüyaları” adlı eseriyle karşımıza 
çıkar. Aytmatov, bu eserlerinde haklı olarak 
mankurt sistemini eleştirir. 1980 yılında bir 
eseri daha “Gün Olur Asra Bedel” edebiyat 
hazinesinde kendisine yer bulur. Bu eser 
büyük bilgenin birikimlerini yansıttığı bir 
eser olması bakımından önemlidir. Romanda 
ki karakterlerden Abu Talip babasına, Zarife 
ise annesine bazı yönleriyle benzer. Bu da 
bize Aytmatov’ un karakterlerini oluştururken 
çevresindeki insanların bir takım kişisel 
özelliklerinden faydalandığını gösterir.

Mankurtlaşmadan bahsettiği eserleri 
üzerinde biraz düşünelim. Acaba bunları 
anlatmakla amacı neydi? Sadece klasik bir 
eserden mi ibaretti. Elbette hayır. Her eseriyle 
ve eserlerinin içerikleriyle milli inancımızın, 
milli benliğimizin en ince ayrıntılarına dikkat 
çeken yüzeysel gibi görünen bir anlamı bile 
bize derinlemesine veren işte o eserlerdi. 
Mankurtlaşmayı anlatarak bizlere milli birlik 
ve beraberliğin ayrılmaz bir bütün olduğunu 
tekrar tekrar bizlere hatırlatır.

Aytmatov, 1980 den sonra edebi 
çalışmalarına bir süre ara vermiş, politika 
ile meşgul olmuştur. SSCB’nin yıkılışından 
sonra Kırgızistan’ın Lüksemburg, Hollanda ve 
Belçika büyükelçiliği görevlerini yürütmüştür. 
1996 da ise Kırgızistan’ın UNESCO 
temsilciliğine atanmıştır.

Bu açıdan baktığımız zaman Aytmatov’ un 
tek bir bakış açısıyla değil de halk sevgisi 
bir yandan, milliyetçiliğin ön plana çıktığı o 
derin duygu bir yandan ve cumhuriyetçiliğin, 
çağdaşlaşmanın yakın takipçisi olduğu o ideal 
görüşüyle tam bir edebiyat şaheseri olarak 
karşımıza çıkıyor. 

1980’lerden sonra edebiyat dünyasına 
yeniden dönen Aytmatov 1988 de “Dar 
Ağacı” ile “Dişi Kurdun Rüyaları” 2006 
yılında da kaleme aldığı son romanı “Dağlar 
Devrildiğinde/Ebedi Nişanlı” onun edebiyat 
dünyasına hediye ettiği son romanlarıdır. 
1991’ de Kırgızistan’ın bağımsızlığına 
kavuşmasından sonra yine Rusya’nın 
Kırgızistan büyükelçiliğini yapmıştır. Yine 
bu dönemde bir edebi faaliyet olarak 1995 te 
Manas Destanın 1000. yılının kutlanmasında 
destek oldu.

1995 te “Kassandra Damgası” eserini 
kaleme alan Aytmatov Yunan mitolojisinden 
faydalanmıştır. Bu bize Aytmatov’un konularını 
Batı edebiyatından da seçtiğini gösterir. Onun 
eserlerini besleyen birinci ve en önemli kaynak 
“Manas destanı” dır. Aytmatov, konu ile 
ilgili şunları söyler; “Manas’ ı dinlediğinde 
ağlamayan Kırgız yoktur. Manas’ın milli 
şuura sinmesi anne sütü ve ana dilinin 
sinmesine eşittir.  Onu bilmeyen Kırgız kendi 
halkı ve yurdunu bilmeyendir”.

Onun eserlerinin üslubunda rasgeldiğimiz 
kalıplaşmış ifadelere rastlanmaz. İfadeleri 
ve anlatım tarzı hemen her eserinde değişir. 
Bu da okuyucu tarafından konunun kolayca 
anlaşılabilmesine olanak sağlar. Aytmatov, 
bütün eserlerinde insanların sorunlarından söz 
etti. Ve bu sorunlara da çözüm yolları getirmeye 
çalıştı. “Deve Gözü” adlı eseri buna örnektir.

Aytmatov’ un “Toprak Ana” romanı, Orhan 
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YAŞAMDAN YAZIYA : CENGİZ AYTMATOV

“Niçin babalar çocuklarını,

çocuklar babalarını bu kadar sever?

Niçin, niçin bu acılar !”

                                                                                                         

İnsan neden yazar? Acılarını, mutsuzluklarını, 
sevinçlerini ya da umutlarını paylaşmak için mi? 
Ya da neden yazar olur? Çok acısı, çok sevinci, 
çok mutsuzluğu olduğundan mı? Yazarlık 
eğitimindeyken  gazeteci-  yazar  konuşmasında 
şöyle bahsetti yazmaktan ; ‘’İyi bir yazar olmak 
istiyorsanız  önce bakmaktan başlayın. Sadece 
bakmak da  yetmez görmektir tabii en mühimi. 
Örneğin uçan bir kuş mu gördün yazmaya başla 
umudu. Ağlayan bir çocuğun gözyaşlarında 
görmelisin isyanı. O gün babanı mı kaybettin 
sarıl kalemine defterine akıt gözyaşlarını. İşte 
böyle hayattan yaz,yaşadıklarını yaz. Yaz ki 
sen yazar olasın. Ayşe seni okuduğunda desin 
ki evet ben de gördüm o uçan kuşu,ben de 
böyle yaşadım  acımı... Her acıyı temsil edin 
diye devam etti yazar  çünkü acının ayrımı 
olmaz . Ali’nin acısı da bir Thomse’nin  acısı 
da. İsimler değişebilir fakat acz, işte o hep 
aynıdır senin borcun da bunu yansıtmaktır.
Zulme,baskıya,haksızlığa göz yummasın 
kaleminiz. Fakat bir de tarafınız olsun dedi. 
İşte orası da ayak bastığınız,kök saldığınız 
vatanınız olsun... Aklıma hemen bir isim geldi. 
Her kitabında mutlaka nerede yattığından dahi 
haberi olmadığı  babasına atıfta bulunan,acı 
dolu fakat güçlü annesine şükranlarını sunan 

bir de ortak acıyı vermekten çekinmeyen ama 
milletini de ardında bırakmayan bir adam. Bir 
baba,bir yazar...Cengiz Aytmatov!

Kendisiyle yapılan bir röportajda “Bence 
benim kitaplarımın en büyük özelliği gerçekleri 
yazmasıdır. Hayatın kendisini ve karşılaştığım 
acı, tatlı her şeyi olduğu gibi kitaplarıma 
aktardım.” diyerek eserlerinin kaynağına dikkat 
çeken yazarın anıları ile eserleri arasında dikkat 
çekici paralellikler olduğu görülmektedir. Eğer 
yazar olmak yazdığını önce yaşamış olmakla 
başlıyorsa sizce de tarifsiz başarıya ulaşması 
çok da olağan değil midir?Cengiz Aytmatov 
kendisinin de dediği gibi çocuk dünyasıyla 
dehşet verici olayların,insanoğlunun 
katlanması zor olan eziyetlerin, insanı ezip 
geçen üzüntülerin tam ortasındaydı.Kim 
bilir belki de Cengiz Aytmatov yaşadıkları 
zor günleri insanlara anlatmak için edebiyat 
dünyasına girmiştir.O Gelmeyecek bir gemiyi 
bekleyen çocuktur. Savaş yüzünden sürülen 
yeri yurdu değiştirilen Abutalib. Babasını 
haksız  yere kaybeden nerede öldüğünü dahi 
bilmeyen Ermek. Çocuklarını kocasını savaşta 
bir bir kaybetmiş toprak ananın oğlu...Ve bence 
de en çok Yedigey  Geleneklerine sıkıca bağlı 
ve vazgeçmeye de hiç niyeti olmayan. Fikirleri 
asimile olmuş boş,köksüz bir benlikle dolaşan 
Sabitcan’ı bir türlü anlamayan...  

  Onun “Cemile”sine bütün erkekler âşık 
olmuş,“Gülsarı”sına bütün dünya binmiş, 
“Beyaz Gemi”si ile bütün çocuklar yolculuk 
yapmıştır.Yazar eserlerinde milletinin öz malı 
olan masalları, efsaneleri, mitleri, destanları 
kısacası halk kültürünü en güzel bir şekilde 
kullanmıştır.İşte bu yüzden Türklerin 
Alparslan’dan sonra edebiyat alanında bu sefer 
de Avrupa’ya açılan kapısına sebep olması. 
Bize dünyaya  en gerçekçi şekilde yansıtırken  
bunun yanında bir de yaşadıklarına isyanda 
bulunması.Örneğin bir aşk hikayesinde bile 
gerçek hayatı yazmış realist bir yazardır.Onun 
aşkında bile yaşadığı dönemin,savaşın izleri 
vardır. Yazar, “Cemile” hikâyesi ile ilgili 
olarak şöyle der: “Savaş insanoğluna sadece 
yoksulluk ve kayıp getirdi dersek savaşı hafife 
almış oluruz. Savaş aynı zamanda toplumdaki 
insanın edebine ahlakına el uzatmış, asırlar 
boyunca devam etmekte olan gelenek görenek, 
örf âdetlerini yıkıp geçmiş ve ailenin, toplumun 
yazılmamış kanunlarını bozmuştu. Ben 
hikâyemde bunları anlatmak istemiştim”. 

  Her insanın öfkesini,hırsını,intikamını alma 
şekli farklı olur. Kolay değildir vatanından 
ayrılmak. çocuk yaşta babasız kalmak. 
Soydaşlarına yapılan zulme şahit olmak. Ya 
göz yumarsın içten içe yersin kendini ya da 
savaşmaya çalışır hiç de yiğitçe olmayan 
şekilde öldürülürsün. Ya da isyan edersin 
elinde kartlar,sesin yüksekte. Yakalanır 
haksız yere  ceza almaktan kurtulamazsın. 
Ya da yazarsın Aytmatov olursun... Yazdıkça 
çoğalırsın önce bir güruha sonra dünyaya 
yayılırsın. Çığlıklarını,yaşadıklarını her 
kesimden her insan duyar. Yazıyla derinden 
etkiler  kalıcı hale getirip  unutulmaya imkan 
vermezsin.’’Görmezden gelemezsiniz’’ 
dersin biz bunları yaşadık! Zaman geçse de 
yaşanılanların üstünden sen kelimelerinde 
hep o ana götürürsün. Bazen bir babanın 
çocuğuna son kez bakışında bazen bir 
dedenin gemiye bakarken  torununa söylediği 
avutma yalanlarında bazen de bir öğretmenin 
umudunda...

Cengiz Aytmatov Kırgız edebiyatını 
dünyaya tanıtmış bir isimdir. Sadece Kırgız 
edebiyatını değil, Kırgız adlı bir boyun 
varlığını ve onların hayat şartlarını, dinini, 
dilini,ideolojisini, hayat felsefesini dünyanın 
dikkatine sunmuştur.Cengiz Aytmatov’un 
eserleri aracılığıyla dünya, Kırgızistan’ı, 
Kırgızları, Isık Göl’ü, Tanrı Dağlarını 
öğrendiler. Sadece Kırgızistan’da değil 
birçok ülkede çocuklarına Cengiz,Daniyar, 
Cemile, Asel, Tolgonay, Düyşön isimlerini 
veren aileler olmuştur. Mesela Litvanyalı 
aile çocuklarına Daniyaris adını koymuştur.
İşte bu sebeple anlatmaya başlamıştır 
yazar. Evrenselliği yakalamıştır,güçlü bir 
duruş sergilemiştir.Aytmatov’un hayatına 
baktığınızda acı görürsünüz. Bu yüzden belki 
kahkahayla gülmesi enderdir. Kalemini her 
oynatışında belki o anlara gitmiştir ama yine 
de vazgeçmemiştir yazmaktan. Kitaplarında 
bir taşın altından bile onun bir anısı çıkar 
karşınıza. Anlattığı sarı-özek  bozkırında bile 
yalnız kalmış bir grup insanın  hüznünün 
yalnızlığının kokusunu alırsınız. Bundandır 
başarısı,gerçektir çünkü o.

Okuduğum romanlarından genel olarak 
üç metafordan bahsettiğini çıkarımladım. 
Bunlardan ilki genel olarak eserlerinde çizdiği 
güçlü kadın motifi. Onun romanlarından 
ağlayan,kaderine boyun eğmiş,evinden 

Kemal’ in “Dünya Evi” romanına “Dişi Kurdun 
Rüyaları” romanı ise Yaşar Kemal’ in “Deniz 
Küstü” romanına bazı özellikleriyle benzer. Bu 
bize işlenilen konuların aynı olsa da yaşanılan 
olayların farklı coğrafyalarda geçtiğini gösterir. 
Dolayısıyla Aytmatov’ un bazı romanlarında 
toplumcu – gerçekçi bir roman anlayışı sezilir. 

 “Nasıl İnsanoğlu İnsan Olur” konusu 
üzerinde çalışmalar yaptı. Yani insanoğlunu 
insan vaziyetine getiren unsurları inceler. “Aşk, 
insan ve kültür” Aytmatov un eserlerinde 
işlediği konuların sınırlarını belirleyen 

üç önemli özelliktir. Bu unsurlar roman 
sayfalarında harmanlanarak okuyucunun 
beğenisine sunulur. Kitapları 160 dile çevrilen 
Aytmatov’ un bugün dünya üzerinde eserlerini 
beğenerek okuyan binlerce okuyucusu 
bulunmaktadır.

Diyebiliriz ki Aytmatov bir romancıdan, 
bir hikâyeciden, sıradan bir şairden çok 
çok üstün tutulabilir. Bu psikolojik olarak 
algılanmamalıdır. Çünkü o bir kitap yazarı 
değil de insanın yaşam tarzını milletin var oluş 
sebebini, ülkesinde var olan düzeni bir ayna 

gibi yansıtarak bütün edebiyat âlemine bir ışık 
olmanın yanı sıra başlıkta da belirttiğim gibi 
adeta bir güneş gibi doğmuştur. 

Aytmatov’ un bu şekilde içten davranması 
geriden gelen yeni nesil genç şair ve yazarlara 
örnek bir karakter olmuş, onlara bir güneş gibi 
doğmuştur. 

Dolayısıyla Cengiz Aytmatov yazmış 
olduğu birbirinden önemli eserleriyle edebiyat 
dünyamızda sarsılmaz bir yeri olan bir bilgelik 
abidesidir. Şimdi onun satırlarını, sayfalarını 
okuyup yolumuzu aydınlatma yoludur. 



hiç çıkmamış,ezilmiş ya da çok mutlu, 
sorunsuz,nazik bir kadın yoktur. Onun 
kadınlarını acı bir yerden hep yakalamıştır. Belki 
savaşta kaybettiği oğluyla belki doyamadığı 
kocasıyla belki de daha karnındayken  kaybettiği 
yavrusuyla. Geçim sıkıntısı çeker kadın. Fakat 
mutlaka bir yol bulur ekmeğini çıkartacağı. 
Belki kömür taşıyarak belki kocaman bir tarla 
da öküz sürerek ya da hiç bilmediği köylere 
umudu götürerek. Elleri nasır tutmuştur yazdığı 
kadının. Fakat yine de umudundan,neşesinden 
hiç vazgeçmez.Hem evinin içine bakar hem de 
bağına,hayvanına. İşte daha burada görürüz 
kocasının ardından kalan dört çocuğunu ehliyle 
yetiştirmeye başarmış annesinin izlerini. Türk 
kadını onun annesidir ona göre. O yerde 
sürüklenmeye değil silkelenip ayağa kalkmaya 
mecburdur. Kitaplarındaki güçlü kadın tasvirini 
günümüz Türk kadınıyla bağdaştırabiliriz. 
Önce eleştirel bir gözle bakmak gerekirse 
bu iki kadına,günümüz kadınının biraz daha 
umudundan yara aldığını görmek çok da 
zor değil. Kocasız,çocuksuz kendine yeten 
Tolgonay’ın yerini şimdi küçük bir acıyla 
‘’depresyona’’ giren kadınlarımız alsa da ya 
da kadına verilen değer açısından örneğin 
Yedigey’in Ukubala’ya olan saygısından 
eser kalmamışsa da yine de Türk kadının çok 
değiştiğini düşünmemekteyim. Bunu günümüz 
asker annelerinde  yine aynı Tolgonay gibi 
şevkle askere gönderdiği yavrularından 
,cephedeki askerlere her türlü desteği veren,iş 
hayatında gerek çeşitli bilim ve sanat  dallarında 
faaliyet gösteren kadınlardan anlayabiliriz. 
Yani diyeceğim şu ki Aytmatov’un benim 
dikkatimi çeken güçlü olarak da yansıttığı 
kadın tasviri hem o zamanın şartlarına göre 
gerçekçi ve özel şekilde verilmiş hem de 
günümüzü de karşılayan hiç de değişmeyen 
yerinde örneklemelerle yazılmıştır. Ulaşım 
alanı Avrupa ve birçok dünya bölgesi olan bu 
yazarın kitaplarında tanıtılan güçlü Türk kadını 
kendi açımdan özellikle gurur kaynağıdır.  

İkinci olarak ise ve hatta gün olur  asra 
bedel romanında da yoğun yer alan şu anda 
günümüz problemi “mankurtlaşma.’’Bir 
tutsağın içine korku salmak için ona kafasının 
uçurulacağını ya da başka bir yerinin 
kesileceğini bildirmek onun hafızasını silme 
son nefesine kadar taşıyacağı yegane kazancı 
olan bilincini kökünden yok etme cezası 
yanında hiç kalır.’’(sf.147) . Yazar kitabında 
böyle vermiş mankurtlaşmayı ve ne  kadar 
öngörülü olduğunu da göstermiştir. Gün -Olur 
Asra Bedel romanında yazar Juan Juan’ların 
yaptığı bir işkence olarak mankurtlaşmayı 
işlemiştir. Kısaca bahsetmek gerekirse Juan 
Juan’lar Sarı Özek’i işgal eden hatta bunu  
baskıyla yapan siyasi bir unsurdur. Roman 
kahramanı Yedigey tarafından  anlatılan bir 
efsanedir Nayman Ana Efsanesi ve getirisi 
mankurtlaşma. Juan Juan’lar baskın yaptığı 
yerlerde ya da savaş esnasında esir aldığı 
gençlerin kafasına deve derisi yapıştırır. 
Onları sıcağın altında günlerce bekletir. 
burada esir düşen kişi hem sıcağın verdiği 
işkenceyle derinin kafasını sıkmasıyla hem 
de saçlarının beynine yani kafanın içine doğru 
büyümesiyle hafızasını kaybeder ve delirir. 
artık o kişi köle olmuş sahibinin dediklerinden 
başka bir şey bilmemektedir. geçmişini 
unutturma yöntemidir bir bakıma. Hatta en 
önemli amacıdır bu yöntemin sonuç.İşte yine 
böyle bir gencin geçmişinin unutturulmasıyla 
annesini öldürecek hale gelmesinin,annesinin 
yavrusuna geçmişini,köklerini hatırlatması 
için çırpınışlarını ve sonunda anneyi oğlun 
öldürülmesinin efsanesidir Nayman Ana. 

Geçmişini bilmeyen insanın yaşayacağı belki 
de en acı olaydır Aytmatov’un verdiği Nayman 
Ana Efsanesi…Aytmatov bir kitabında 
böyle vermiştir mankurtlaşmayı,geçmişini 
unutmayı,özüne yabancı olmayı. İşte burada 
böylelikle başlar Aytmatov’un gençliğe isyanı. 
Bizlerde şu an günümüze ya da süregelen 
zaman diliminde özellikle Teknoloji ve 
getirisi  sosyal medya,televizyon ile düşünmeyi  
düşünmeyi unutmadık mı?Evimize aldığımız 
en özel en bize ait yerlerde bulundurduğumuz 
televizyon,telefon,bilgisayar gibi aletlerle 
deyişle yabancıyı,düşmanı içimize sokmadık 
mı?Her gün her saat etkilendik. Mutfakta 
hiçbir şeyden habersiz bir anne açtığı dış 
mihrakların hizmetine girmiş kanalın verdiği 
haberlerle ya da subliminal mesajlarla hiç 
fark etmeden etkilenmedi mi?Kulak aşinalığı 
oluşup,bilinçaltına yerleşmedi mi?Daha yeni 
doğmuş çocukların bile anne baba kelimesinden 
önce dedikleri kelime oldu ‘’alo’’ kelimesi. 
Ağlayan çocuğa emzik verilmiyor artık telefon 
kadar. Böylece çocuk düşünmeyi unutuyor. 
Kim olduğunu ona anlatmayan teknoloji 
canavarıyla hep yanlış bilgileniyor. Batının 
giydiği pantolonu,gömleği taktığı saati bilen 
Harry Potter’le büyüyen Noel bayramı kutlayan 
çocuk Cengizhan’ı,nevruzunu Ergenekon’u 
bilmez hale geliyor. Batı gibi düşünmeye 
başlıyor batı gibi bakıyor. İşte Türk olmaktan 
bir haber olan bu gençlik git gide kendinden 
uzaklaşıyor,demek gerekirse damarında gezen 
o kanın farkına varamıyor. Televizyonda 
diziler,izlediği çizgi filmler,sosyal medya 
hesapları ya da parayla oynadığı sonunun 
ölüme gittiği oyunlar yüzünden yetişmekte 
olan o filiz, tarihini öğrenmek için kitap 
açmıyor. Yüzyıllar önce atasının çizmiş olduğu 
haritayı açıp üstüne düşünmüyor. Televizyona 
hayran baktığı kadar ata eserlerine bakmıyor. 
Batı yapar derken kendi atasının batı dan da 
önce yaptığını aklına getirmiyor. İşte böylece 
Aytmatov’un da dediği gibi mankurt bir gençlik 
yetişiyor.İşte bu yüzden artıyor ana babaya 
olan saygısızlık,şiddet ve hatta ölüm haberleri. 
Sizce de kitapta efsane adıyla verilmiş bu acı 
durumun günümüzde gerçek olarak her an 
yaşadığımız,izlediğimiz haberlerde var olması 
durumun ehemmiyetini vermiyor mu?İşte bu 
yüzden Aytmatov’u okumak üstüne durup 
düşünmek ,bizi anlamak kadar önemlidir. 
Yıllar önce verdiği uyarıdır Aytmatov’un Türk 
gençliğine. Sana yapılanları unutma demek 
istiyor,sana bunları yapanları da unutma. 
Dikkat etmek zorundayız  çünkü tarih boyunca 
seni savaşmayla yenememiş dış güçler şimdi 
düşüncelerine saldırmaya başlamışlar. Milli 
kültüre dönmeliyiz, özümüzden beslenmeliyiz. 
Bu yüzden değil midir Aytmatov’un başarısı,bu 
denli büyük yazar olması?

Üçüncü olarak da  eserlerinde hakim olan 
bekleyiş,umut,hasret.Mesela bir  eserinde 
Düyşen Öğretmen’den bahseder. Bu öğretmen 
bilmediği,şartların çok zor olduğu yere eğitim 
ışığını götürmeyi amaçlamaktadır. Evet şartlar 
zordur,karşılaştığı durumlar her geçen gün artar 
fakat öğretmenin o umudu yine Aytmatov’un 
tüm eserlerine hakim olan umudundandır. Asla 
bitmeyen yaşadığı her zorluğa karşın artan... 
Böyle böyle başarılı olmuştur öğretmen.Ben bu 
romanın  okullarda özellikle bir öğretmen adayı 
olarak tüm eğitim fakültelerince okutulmasını 
öneriyorum.Günümüzde modern bir eğitim 
sistemimiz var. Okullarda çeşitli teknolojik 
imkanlarla çevrilmiş nitelikli eğitimler 
verilmeye  çalışılıyor. Bilgi akıllı tahtalarla  
bir parmak uzaklığımızda kalmış durumda yani 
o kadar yakın.Dört yılın sonunda görkemli bir 

baloyla mezun olan öğretmen adayına bilgiyle 
doldurulmuş,çeşitli sunumlarla,slaytlarla 
donatılmış tam istenen öğretmen adayı olmuş 
gözüyle bakılır artık. İşte oradan sonra başlar 
bizim asıl unsurumuz olan bilgi değil bilgiyi 
verme aşkının aşılanması gerekliği. Öğretmen 
adayı mesleği gereği uzak bölgelere gitmek 
istemez. Karşılaşacağı zorlukları düşünür 
fakat orada asıl bilgiye ihtiyaç olduğunu göz 
ardı eder ve  görmez. Adını da koymuşuz 
şark görevini değiştirmiş zorunlu görev 
yapmışız. Nedir zorunda olduğumuz?Sadece 
merkeze uzak kalmış olan bölgeye bilgi 
götürmek mi?işte burada yapmak istiyorum 
eleştirimi belki çok küçük bir çözüm olarak 
görülecek bir öneride bulunmak istiyorum. 
Cengiz Aytmatov’un ilk öğretmenim eserini 
okutmalıyız çocuklara,gençlere,ve hatta 
öğretmenlere. Bunun gibi bir çok roman. 
Çünkü bize bilgisizliğin,cehaletin,düşünmenin 
kaybolduğu milletlerde tutunmanın  zorluğunu 
, insanların ne hallere geldiğini bizzat yaşamış 
yazarın umudundan lazım. Yaşanmışlıklarından 
lazım.Okumalıdır ki öz anne babasından uzakta 
olsa bile zor olarak adlandırılan o yerlerde bir 
öğrencinin gülüşüyle ısınacağını bilsin. Bilsin 
ki yılmasın karşılaşacağı zorluklardan. Bilgi 
çok uzakta olsun önemli değil,ona ulaşacak 
yolları belirlesin o çocuklara.Öğreten,öğretmen 
olsun işte tam anlamıyla...Belki de yol göstersin 
Gücünü de Aytmatov’un ilk öğretmenim  
eserinden alsın çok mu imkansız?

    Bu yüzden önemlidir Aytmatov’un kalemi. 
Hemen her eserinde dünyanın bugününü ve 
geleceğini ilgilendiren çevre sorunlarına 
temas eden sorumluluk sahibi bir yazardır o. 
Beyaz Gemi’de geyiklerin öldürülmesine ve 
ağaç katliamına karşı çıkarken , bu mesajları 
efsanelerle süsleyerek okuyucuya aktarmıştır. 
Gün Olur Asra Bedel’de, ortak çıkarlarda 
birleşen Amerika ve Rusya’yı tenkit eden ve 
onların insanları nasıl mankurtlaştırdıklarını 
anlatırken  yine efsanelerden istifade etmiştir. 
Dişi Kurdun Rüyaları’nda ise kahramanı Abdias 
aracılığıyla her türlü kötülükle mücadele eden 
yazar, dünyanın belli başlı meselelerinden 
biri olan uyuşturucu kaçakçılığını ön plana 
çıkarmıştır.Düşüncelerimize saldırılmış ve hala 
saldırılmakta olan bu düzende daha önceden 
hepsini yaşamış ve tutunmayı başarmış 
olacakları görmüş öngörülü bir düşüncedir 
verdiği.Tecrübelerinden yararlanırız  
okuduğumuzda.  Belki bu Türk birliğine borç 
olarak bilir yaşadıklarını yazmak istemesi. 
Belki de çok zor olduğu için tekrar aynı şeyleri 
özellikle  gençlerin yaşamasını istemez. Ağız 
dolusu gülerken görmek istemektedir Türkleri 
onun tebessümle yetindiği bu hayatta.

  Yıllar sonrasına da baktığımızda da oyunlar 
değişmemiş. Bu yüzden Aytmtov’un bize 
verdiği mesajlar,uyarılar hala geçerliliğini 
korumaktadır. Bu yüzden tecrübeli birinin 
kaleminden çıkması hem de gerçek olması 
bakımından önemlidir eserleri. Onu anlamak 
türkü anlamaktır çünkü. Çünkü o da dünyaya 
anlatmıştır Türklüğü.Eğitim kurumunun ilk 
aşaması olan aile kurumunda ve sonrası olan 
20 yılı aşkın eğitim döneminde çeşitli tarih 
kitaplarıyla birlikte oynanan oyunların,yapılan 
zulümlerin,çekilen acıların birinci elden 
yazıldığı ve buna rağmen o umudun,hırsın 
dinmediği bununda ancak kalemle,düşünceyle 
başarıldığını anlatan bu yazarın eserleri 
başucumuzda bulunmalı. Sadece okunmakla 
kalmamalı,içselleştirilmeli.Aytmatov’u 
anlamak Türk dünyasını anlamaktır. Türkü 
anlamaktır.Yanımızda, yöremizde o kadar çok 
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kıymet ve kıymetli insan var ki, farkında bile 
değiliz. Çünkü dikkatsiziz. Dikkatimiz gittikçe 
çocuklaşıyor, hafızamız da balıklaşıyor. 
Dikkatimizi toparlamalı ve mücevherlerimizi 
bulup ortaya çıkarmalıyız. Bu mühim bir 

görevdir. Yazımı karşılaştığım ve çok hoşuma 
giden bir temenni ile bitirmek istiyorum;bu 
insanların biyografileri toplanmalıdır.
Böylelikle  Türk dünyası okyanusunun 
altındaki inciler bir bir toplanır, ne kadar 

zengin olduğumuz anlaşılır. Elimizdeki 
eşsiz kıymetlerin değerini bilmezsek, kültür 
erozyonuna seyirci kalmaya devam edersek 
Aytmatov’un bahsettiği kaymanın meydana 
gelmesi kaçınılmazdır…

ESERLERİNİN IŞIĞINDA:CENGİZ AYTMATOV

Cengiz Aytmatov’u anlayabilmek için 
öncelikle  hayatına bakmamız gerekir.Nitekim 
eserlerinde kendi hayatından kesitler yer 
almaktadır.Cengiz Aytmatov 1928 yılında 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e bağlı Talas 
Vadisi’nde yer alan Şeker Köyü’nde dünyaya 
gelmiştir.Babası Törekul Aytmatov annesi 
Nagima Hamzayevna Aytmatova’dır.Memur 
olan babası 1937 yılında Stalin’in Temizlik 
Harekatı’nda öldürülen kurbanlar arasındadır.
Babasının yaşadığı bu talihsiz olay yüzünden 
yazarın hayatı şekillenmiş ve olumsuz yönde 
etkilenmiştir.Annesi çeşitli memuriyetlerde 
bulunmuş ve dört çocuğunu kendi başına 
büyütmek zorunda kalmıştır.

 İlkokula kendi köyünde giden Cengiz 
AYTMATOV, babaannesi Ayıkman Hanım’dan 
dinlediği ninniler masallar ve efsanelerle 
yetişmiştir. Halkına ve kendi kültürüne  bu 
denli bağlı olmasında halk kültürü unsurlarının 
etkisi yadsınamaz bir gerçektir.

 Değişen siyasi şartlar sonrasında hem Rus 
hem Kırgız edebiyatçıları arasında yerini 
sağlamlaştırmıştır. Onun en büyük başarısı 
şüphesiz Kırgız sınırlarını aşıp tüm Türk 
dünyasına ulaşıp, oradan hızla  dünyaya 
yayılarak  evrenselliği yakalamış olmasındadır. 
Dili son derece duru ve  akıcıdır vermek istediği 
mesajları anlaşılır ve nettir.

 Cengiz Aytmatov kendi kültürel değerlerinin 
farkında olan bunu yaşadığı dönemin baskılarına 
rağmen cesurca haykıran Kırgız edebiyatının 
güçlü kalemlerindendir.Devletler silah ve 
ekonomik güç olarak var olabilirler ancak 
toplumları  bir bütün olarak ayakta tutacak olan 
sahip olduğu kültürel birikimleridir.Aytmatov 
yazdığı eserlerle unutulmaya yüz tutmuş 
kültürün yeniden canlanmasını sağlamıştır.
Türk milletin ayakta kalabilmesi için Aytmatov 
gibi güç kaynaklarına ihtiyaç vardır.

 Kırgızların kültürünü ulusal kimliklerinden 
uzaklaştırmaya çalışan Sovyetler Birliği’ne 
bağlı halkın iç çekişmelerini, kendisiyle  
olan hesaplaşmasını eserlerine konu edinir.
Kendi kimliğinden,halkından coğrafyasından 
haberdar olan yazar adeta bir direnişin 
temsilcisi olup güçlü bir duruş sergiler.  

 Aytmatov’un tüm ümidi gençliktedir.Çünkü 
milli bilince sahip ,ana diline sahip çıkan birey, 
geçmişinden öğrendiği değerlerle  geleceğini 
şekillendirecektir.

Onun tasavvur ettiği; baskı altında yetişmekte 
olan bir toplum vardır.Fakat o toplum tarihin en 
eski çağlarından bu yana varlığını sürdürmekte 
ve yüksek bir medeniyet teşkil etmektedir.
Öncelikle yapılması gereken karmaşa 
içindeki toplumu uyandırıp,farkındalığını 
kazandırmaktır.Bu da ancak o toplumun kendi 
ana diliyle eser oluşturarak,  edebiyat sanatı  
aracılıyla çağrıyı bütün kesime ulaştırmakla 
olacaktır.Cengiz Aytmatov   bunu  başarmıştır.

 Eserlerinde  gelenek ve göreneklere yer 
vermesi,Türk kültürünün folklorik ürünlerinden 
olan masal,destan,türkü, atasözlerinden 
örnekler vermesi, Türk ve Kırgız kültürünün 
özelliklerini,yaşamını, inançlarını anlatması, 
geçmişte yaşanan olayların gelecek nesil için 
bir rehber görevini üstlenmesi Aytmatov’un  
en belirgin amaçlarından biridir. Bunu 
özellikle Gün Olur Asra Bedel romanında tüm 
çarpıcılığıyla görmekteyiz. 

 Örneğin Gün Olur Asra Bedel romanında 
geçen ölü aşı pişirmek, cenazeyi usullerine 
uygun olarak defnetmek,misafirperverlik ve 
konuğa ikram, komşululuk ilişkileri gelenek 
ve göreneklerimiz arasındadır.

 O, eserlerinin çoğunu ata yurdunun 
destanlarıyla, efsaneleriyle beslemiştir. 
Eserlerini bu yönden incelersek, zengin bir 
mitoloji malzemesiyle karşılaşırız.Bu sayede, 
Aytmatov hem bir Kırgız yazarıdır, hem de 
bütün Türk dünyasının sanatkârıdır diyebiliriz. 
Mesela Beyaz Gemi’nin “Boynuzlu Maral 
Ana”sı, Kırgızların yeniden doğuş efsanesinden 
alınmıştır.  Kırgızların uğradığı soykırımdan 
geriye kalan ve geyik tarafından büyütülen 
iki çocuğun,  yeniden Kırgız toplumunu 
yaratmaları anlatılır.Gün Olur Asra Bedel 
romanındaki

 “ Nayman Ana” efsanesinde Juan Juan’ların, 
esir düşen gençlere  yaptıkları işkencelerle  
hafızasını ve geçmişlerini unutturması sonucu 
olanlar anlatılır.

Cengizhan’a Küsen Bulut romanındaki  “Sarı 
Özek Kurbanları” adlı efsaneyle hazin aşk 

hikayesi ve bu aşkın karşısında  diktatörlerin 
tutumu ve sonu anlatılır.

Bunlar  zengin bir mitolojik arka plana sahip 
olup yazarın eserlerine kaynaklık etmiştir.

  Aytmatov eserlerinde kullandığı motifleri, 
konusuyla ilişkilendirerek onlara farklı 
anlamlar yüklemeyi başarmıştır.Örneğin 
Gün Olur Asra Bedel romanın başında  geçen 
tilki metaforu Sarı-Özek bozkır topraklarında 
tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya 
çalışan Orta Asya insanıyla özdeşleşerek 
tasvir edilmektedir.Bölgenin coğrafi şartları 
iklim özellerine uyum sağlamaya çalışan tilki 
adeta bir insan gibi açlıkla,kıtlıkla,soğukla 
mücadele eder.Tüm zorluğa rağmen ümidini 
yitirmeden çabalamaktadır.Ayrıca romanın ana 
kahramanı Yedigey’in tilkiyle karşılaşmasında 
‘ya  Kazangap’ın ruhu bu tilkinin bedenine 
girmişse?’’ (sy.22)cümlesinde geçen olayla, 
kitabın sonlarına doğru Yedigey’in “eğer 
bu  olay doğru ise ben karınca olmak yerine 
akkuyruklu bir çaylak olmak isterim” demesiyle 
(sy.406)Batıda reenkarnasyon, Doğuda tenasüh 
diye adlandırılan  ölen kişinin bir başkasının 
ruhuna girmesi inanışına gönderme yaparak 
farklı bir konuya dikkati  çeker.

“ Bu yerlerde trenler doğudan batıya,batıdan 
doğuya gider gelir… gider gelirdi.”Cümlesi 
romanda çok tekrar etmektedir.Tren motifi 
tüm acımasızlığıyla romanın başından sonuna 
kadar okurun peşini bırakmaz.Tren Kominist 
rejimin bir yankısıdır.Trenler ayrılığın ve 
hüznün habercisidir.İnsanları sevdiklerinden 
ayırır.Tren karadır, korkunç demir yığınıdır 
ve ürkütücücü sesler çıkartır.Tıpkı ışıklı bir 
canavara benzemektedir.(sy.8)

 Toprak Ana romanı iki annenin diyaloğu 
üzerine kurulmuştur.Toprak ve insanoğlu  
iki dost gibi dertleşmiştir.Birbirlerinin  
anılarına,acılarına ve sevinçlerine şahit 
olmuşlardır.Çocukları  ve eşi savaşa giden 
annenin umutsuz bekleyişini,açlık ve sefalet 
karşısındaki çaresizliğini  tek sadık dostu 
Toprak Ana anlamaktadır.Bu iki ana savaşa 
ve savaşın getirdiği yıkıma isyan etmiştir.

 Beyaz Gemi romanı baştan sona kadar 
sembollerle doludur.Beyaz gemi, Isık-
Göl,çocuk,Mümin Dede,geyik,Boynuzlu Maral 
Ana,çocuğun deve, kurt,eyer, tank isimlerini 
verdiği kayalar birer motiftir. 

 Romanlarında yer alan  kahramanlar adeta 
gerçeğin aynadaki yansıması gibidir.

Örneğin Beyaz Gemi romanında üç nesil 
vardır.Nesli, zincirin üç önemli halkasına 
benzetirsek  dede geçmiş kuşaktır,masum 
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ve her şeyden habersiz olan çocuk geleceği 
şekillendirecek olandır.Çocuğun babası 
devamlılığı sağlayacak olandır fakat ortada 
yoktur bu da neslin kopukluğunu temsil 
etmektedir.

 Ayrıca Gün Olur Asra Bedel romanında 
geçen kahramanlar arası zıtlıklar yazarın 
bizlere ulaştırmak istediği mesajın gizli bir 
anahtarı gibidir.Romanın baş kahramanı 
Yedigey geleneklerine,inançlarına,öz kültürüne 
son derece bağlı bir karakter olarak karşımıza 
çıkmaktadır.Güçlü,metanetli,yaşadığı 
zorlukların üstesinden  gelmeyi başarmış, 
hakkaniyetli,ahde vefalı biridir.O ulusal 
duruşun sembolüdür.Rejimin getirdiği 
zorbalığın karşısında eğilmemiştir.Tüm 
zorlamalara rağmen hisleri ve vicdani yerinde 
bir adamdır. 

 Sabitcan karakterine gelirsek yazar bu 
karakterle iki  kuşak arasındaki çatışmayı okura 
vermeye çalışmıştır. Geleneklerine son derece 
bağlı geçmişiyle bağlarını koparmayan,  yeni 
nesle kültürünü aşılamaya çalışan Yedigey 
karakterine karşın Sabitcan ; ailesinden uzak 
yatılı okulda okumuş, aldığı eğitim onu 
sadece okumuş cahillerden etmiş,ukala, boş 
laflar eden geveze  birisidir.Sabitcan babasına 
sağlığında değer vermeyen, cenazesine dahi 
saygı göstermeyen bir oğuldur. Yeni neslin 
bağlarından yavaş yavaş kopuşunun,gittikçe 
bozuluşunun göstergesidir. Yazarın bizlere 
öğretmek  istediği mankurtlaşmanın canlı 
bir örneğidir.Efendisinin emriyle annesini 
öldürmekten çekinmeyen mankurtla, 
rejime yaranmak uğruna babasını ve onun 
çevresindekileri her fırsatta ezmeye çalışan, 
küçük gören Sabitcan eşleşmiştir.Bu birey 
özünden bihaber  ne olduğunun farkında 
olmayan sisteme körü körüne bağlı bir 
makine gibi iş görmektedir.Makineleşen 
beyni ne düşünmekte ne de kalbi duyguları 
hissetmektedir.Onun için tek önemli olan 
maddi menfaatleridir.Maneviyatı tamamıyla 
ötelemiş hiçbir değer yargısına sahip değildir. 

 Ayrıca yazarımız mankurtlaşma terimini 
literatürümüze kazandırmıştır.Nayman Ana 
efsanesinden yola çıkarak Juan Juan’lara 
esir düşen gencin bir insana yapılacak  en 
vahşi işkence olan geçmişini  unutturma 
yöntemiyle  başına gelenleri çok etkili bir 
biçimde aktarmıştır.Mankurt aslında Sovyetler 
Birliği altında yıllarca esir  gibi yaşayan, 
asimile olmaya zorlanan,özünü kültürünü 
unutturulmaya çalışılan, ana dili yasaklanan,hor 
görülen, zulme uğrayan Kırgız halkını temsil 
eder.O kadarki  inançları gittikçe zayıflayan 
halk,  Stalin’i tanrı yerine koymuştur.Buna 
rağmen aynı efsanede geçen Dönenbay kuşu 
yazarın ve halkının  gelecekteki umududur.Bir 
zaman  gelecek bu millet küllerinden yeniden 
doğacaktır. 

  Kadınlar Aytmatov’un eserlerinde ayrı bir 
yer tutar ve önemli konuma sahiptir.

Gün Olur Asra Bedel romanın kadınları 
Ukubala,Bike,Zarife son derece güçlü,

sabırlı,sağduyulu,zorluklar karşısında asla 
pes etmeyen, halinden hiçbir zaman şikayet 
etmeyen,en az erkekler kadar çalışkan,eşlerine 
sadık kişilerdir.Aynı  özellikler Toprak Ana 
romanındaki kadın kahramanlar Tolganay ve 
Aliman için de geçerlidir.Bu  güçlü kadınlar 
cepheye savaşmaya giden eşleri ve çocuklarının 
ardından  bir an olsun yılmamış, her  ne durum 
olursa olsun ayakta kalmayı başarmışlardır.
Tüm kadınlarımıza örnek olacak  davranışlar 
sergilemektedir.

  Gün Olur Asra Bedel romanındaki yazarın 
dikkati çekmek istediği bir başka konu 
ise   Parite uzay araştırmalarının anlatıldığı 
bölümdür.Başlangıçta okuyucuya bilim kurgu 
gibi görünse de tüm gerçekliğiyle insanoğlunun 
yaşamını gözler önüne sermektedir.Bir tarafta 
dünyayı yakıp yıkan yok eden doğayı canlıları 
katleden insanın, diğer bir tarafta başka 
gezegenlerden çareler araması trajikomiktir.
Ayrıca Amerika ve Rusya iki süper güç olarak 
dünyayı ilgilendiren konular hakkında  bütün 
insanlar adına  karar verme yetkisine sahiptir. 
Burada göze çarpan, insanlık adına değil sadece 
kendi çıkarlarını korumak ve kendilerine fayda 
sağlamak için yapılan araştırmalardır.Nitekim 
kitapta geçen “ Gezegenin yüzeyinde açıkta 
bulunan X madeninden yüz ton kadarını 
işleyip enerjiye dönüştürdükleri zaman,bütün 
Avrupa’ya bir yıl yetecek  elektrik ve ısı 
sağlanmış olacaktı.’’ (sy.56) cümlesi bu yargıyı 
destekler niteliktedir.

Uzay araştırmacılarının  bulduğu Orman 
Göğüslüler adlı gezegen aslında yazarın hayalini 
kurduğu ütopyasıdır ve çağdaş uygarlıkların 
en yükseğidir.Bu yeni gezegen dünyadan 
birçok yönüyle ayrılmaktadır.İnsanların 
fiziksel özellikleri bambaşkadır,güneş enerjisi 
farklıdır,iklimi denetim altına almışlardır.Uzun 
yıllar sonra yaşanacak tehlikeye karşı şimdiden 
önlemler alarak kendilerini değil, kendilerinden 
sonra gelen nesilleri düşünmüşlerdir.

Ayrıca en önemli farklılık bu gezegende 
yaşayan on milyardan fazla insanın hiçbir 
meselesi olmadan bir arada yaşayabilmeleridir.
Buradaki insanlar devletin ne olduğunu 
bilmemektedir. Para,savaş,silah gibi 
kavramlardan haberleri yoktur.Yazar burada 
dünyamızda yaşanan çekişmelerle bu gezegeni  
kıyaslamıştır.İnsanoğlunun var olduğundan 
beri süregelen hırsları,kavgaları yüzünden ne 
hale geldiğini, kendi dünyasını nasıl yaşanmaz 
kıldığını ifade etmek istemiştir. Savaşın 
sonuçlarının  ardında bıraktığı enkaz yığınlarını 
yaşamış biri olarak ‘hiçler’ uğruna yaşanan  
bunca zulmü, haksızlıkları, acıları biraz olsun 
anlatarak, kendine bunu görev bilmiştir.

 Bilim kurgu gibi görünen aslında gerçeği 
yansıtan hayali yeni gezegenle yazar, insanların  
sırf  bencillikleri ve çıkar çatışması yüzünden 
dünya için faydalı olabilecek bir buluşu bile 
yok sayabileceklerini göstermiştir.

 Bir öğretmen adayı olarak üzerinde 
durulup incelenmesi gereken bir başka 
karakterin Abutalip olduğunu düşünüyorum.
Abutalip geçmişini diriltmeye çalışan aydın 
bir öğretmendir.Yazdığı anılarıyla, derlediği 
masal ve efsanelerle halk kültürünün  yeniden 
doğmasını ve gelecek kuşaklara ulaşmasını 
hedefleyen milletperverdir.Eğitme amacı 
güderek  kendi çocukları ve gençler için  
yazdığı düşünceleri nedeniyle ağır suçlamalara 
ve cezalara mahkum edilmiştir.Oysa ki toplum 
içinde  düşüncelerini özgürce ifade edebilme 
bireylerin en doğal haklarından biridir.

 O baskıya boyun eğmemiş ve  hakkını 
sonuna kadar savunmuştur.Abutalip, o günkü 
rejim  tarafından ortadan kaldırılan Kırgız 
aydınlarının sembolüdür.Bir bakıma Stalin 
rejimi tarafından kurşuna dizilerek  öldürülen 
Aytmatov’un babasıdır.Abutalip’in küçük 
oğlu Ermek’ te babasının geleceğini ümit 
ederek O’nu beklemektedir.O çocukla Cengiz   
Aytmatov’un çocukluğu benzemektedir.

 Romanın içerisinde  Abutalip’in başına 
gelenler yazarın kitabının sansüre uğraması 
yüzünden anlatılmamaktadır.Ayrı bir roman 
olarak Cengizhan’a Küsen Bulut adlı romanda 
tüm gerçekliğiyle işlenmiştir.Görülüyor ki  
edebiyata bile siyaset eli uzanmıştır.

Cengizhan’a Küsen Bulut romanında 
anlatılan efsanede tüm  dünyaya egemen 
olma hırsıyla emirlerine karşı geldi diye  kendi 
halkından olan masum bir bebeği, annesiz 
babasız korunaksız bırakacak kadar zalimleşen 
hükümdar ile Sovyet Birliği’nin acımasız,  
kanla beslenen diktatörü Stalin benzemektedir. 
Zaman değişse de maalesef yapılanlar 
değişmemektedir.Fakat iktidarda olan, tüm 
gücü elinde tuttuğunu düşünen,adaletten 
yoksun, kendini tanrı yerine koyan kimseler 
er ya da geç cezalandırılıp güçlerini yitirmeye 
mahkum olacaktır.Bu barbar düzene karşı çıkan 
Aytmatov’un savaşsız ve  silahsız  Orman 
Göğüslüler gezegenini hayal etmesi şaşırtıcı 
değildir. 

  Türk dünyasının yarınlarını düşünen Cengiz 
Aytmatov gibi aydınlarımızın isteği, geçmişten 
gelen ruhla bugün ve gelecekte güçlü  bir 
şekilde varlığımızı devam ettirmektir.Ayrıca 
bir Türk ve bir insan olarak dünyadaki tüm 
insanların  uğraştığı  sorunlarla  ilgilenmeli 
ve olanlara kayıtsız kalmamalıyız. Özümüze 
sahip çıkmalı, özentilikle taklite varan   
davranışlardan sakınmalıyız.Yoksa ruhsuz 
bedenlerimizle ve makineleşmiş beyinlerimizle 
, mankurtlaşmaya doğru giden sonumuz 
kaçınılmaz olacaktır.Geçmişiyle barışık nice  
zaferlerle dolu tarihimizle övünerek neleri 
başarabilecek potansiyele sahip olduğumuz 
akıldan çıkarılmamalıdır.Ziya Gökalp’in Cenk 
Türküsü’nde dediği gibi;

Düşman yine öz yurduna el attı,
Mezarından atan kılıç uzattı!

Yürü, diyor hakkı zulüm kanattı!
Atilla’nın oğlusun sen, unutma!
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