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ÖNSÖZ
Türk kavimlerinden Kırgız'ların beş büyük ciltlik Manas des
tanından kısalttığımız bu küçük eserin bu muazzam destan hak
kında bir fikir verebileceğini ümid ediyorum.
Kırgızlar, Türk ırkının tarihçe bilinen en eskilerinden biridir.
Bu kavmin Çinlilerce Milattan önceki

201 yılından beri bilindiğini

sinologlar kabul etmektedir. O devirde Kırgızlar Kem (Yenisey)
kaynaklarında ve sahillerinde, Sayan dağlarında bulunmuşlardır.
VIII. Yüzyılda Kırgızların hanı Bars Beg, Gök Türk hakanı
Bilge Hakan'a

(716-734) tabi ve onun hemşiresi ile evlenip damat

olmuştu. Sonra Gök Türk hakanına karşı isyan ettiği için öldiirül
müştür. Daha sonra Uygurlara tabi oldularsa da bir müddet sonra
onlara karşı isyan edip

840 da Kırgız Hakanlığını kurdular. İşte

bu Kırgız Hakanlığı devrinde onların büyük kabilelerinden bir ka
çı Tanrı Dağlarına, Talas, Isıkgöl ve Pamir yamaçlarına gelip yer
leştiler. Yenisey'deki Kırgızlar Moğol devrinde /(üçük beylikler ola
rak XVII-XVIII. asırlara kadar yaşadılar. Rus istilasına karşı mü
cadele edip yenildikten sonra, dağılıp küçük küçük oymaklar ha
linde muhtelif Türk boylarına dahil oldular. Tanrıdağlarında yer
leşen Kırgızlar son yllara kadar varlıklarını tam olarak muhafa
zayı başardılar, Batı Türkistan altı parçaya ayrılıp her birine Sov
yet Hükümeti tarafından "Cumhuriyet" adı "bahşedildiği" zaman
Kırgız ulusuna da "Kırgızistan Cumhuriyeti" bağışlandı. Bu "cum
huriyet'' te Kırgızların nüfusu

800,000 tahmin edilmektedir. Tür

kistan'ın başka "cumhuriyet"lerinde ve Çin Türkistanı'nda da Kır
gızlar bulunmaktadır.
*
* *

Göçebe aşiret hayatı yaşayan eski T1ürk kavimlerinde olduğu
gibi Kırgızlar da, müslüman olmakla beraber, aile, miras, ant, kı
sas, hak ve hukuk meselelerinde, islam fıkhına göre değil, eski
Türk zang, töre ve yasa denilen şzfahi kanunları tatbik etmişler
dir. Buna rağmen Kırgızlar kendilerini şehirli medeni Türklerden
daha iyi müslilman saymışlardır. Kırgızlar, içtimai hayatlarının
icabı olarak, din hocalarından ziyade kendi beylerinin hüküm ve
"fetva" Zarına önem vermişlerdir. Ondokuzuncu yüzyılın ortaların
da bile "manap" (boy beyleri) din adamı rolünü oynamışlardır.
Meşhur bir hikayedir: yazın sıcak ayına rastlayan ramazan orucu
nu bir manap, halkın ricasiyle, kış ayına ertelenmiştir.

VIII

XVI. YUzyıl yazarlarından Haydar Mirza Dağlat (Babur Mir
za'nın halazadesi) "Tarih-i Reşidi" adlı eserinde "Kırgızlar müş
rik, Çağataylar müslUmandır" diyor. XVI. yüzyılın son yıllarında
Türkistan'da bulunan Osmanlı seyyahı Seyfi Çelebi, Kırgızlar hak
kında şöyle diyor: "Bunların padişahı yok, beyleri vardır, beyle
rine "kaşka" diyorlar. Bu Kırgızlar ne müslüman, ne de kafirdir
ler. Yerleri sarp dağlardır. Yurtlarını başarı ile müdafaa ederler.
Yad.acılıkta* ustadırlar". Seyfi Çelebi'nin bu kaydına göre XVI.
yüzyılda Kırgızlar yadacılıkta usta imişler, halbuki Manas desta
nında Kırgız muhariplerinden yadacıya rastlanmıyor. Kırgız ordu 
sunda tek bir kahraman yadacı vardır ki o da Kalmuklardan gelip1
Kırgızlara sığınan prens Almambet'tir. Halbuki bu cada-yada taşı
Kırgızlarca "cay taşı" adıyleb ilinmektedir.
Kırgızlar XV/. yüzyıla kadar tam manasiyle şamanist olmuş
lardır. Kırgızlarda müslümanlık taassubu budist Çinli ve Kalmuk
ların devamlı saldırışları ve yağmaları sonucunda meydana gel
miştir. XIX. yüzyılın ortalarına kadar onların müslümanlığı, çok
basit islami adetlerden ibaretti. Melekler hakkındaki inanışları şa
manistlerin iyi ruhlar hakkındaki inanışlarından farksızdır. İyi
ruhlara Orta Asya müslümanları gibi "ferişte" derlerdi. İnanışla
rına göre her kahramanın bir "ferişte" si vardı. Alp mağlup olur
sa feriştesi de yenilirdi ... Mal ve servetin bekçisi "ferişteler" var
dı. Manas destanındaki bu "ferişte" Yakut şamalığındaki "ije kııl"
(kişinin eşi olan ruh) dan başka bir şey değildir. Gerçek müslii
manlara göre düpedüz küfür sayılan "ben kendimi Tanrı bilirdim,
yaralanlıktan sonra anladım ki ben Tanrı değilmişim'',

sözleri

Manas'ın sözleridir. Askerleri ve arkadaşları Manas'ı överken "üs
tümüzdeki Huday-Tanrı gibi" diyorlar. Manas'ın kırk yiğitinin ile
ri gelenlerinden biri olan ihtiyar Kırgıl "üzerimizdeki beyimiz ha
vadaki, gökteki Tanrı gibi" diyor. Manas'ın babası Cakıp Han Ma
nas'a hitap ederken "üzerimizdeki Huday Tanrı gibi karşımdasın"
diyor. Destan şairi, Manas'ın silah arkadaşı Almambet'in kahra
manlığını anlatırken "yukarıdaki Tanrı gibi" diye tavsif ediyor.
Büyük dileklerde kurbanlık hayvanı öldürme tıpkı Altaylı şa
manist Türklerde olduğu gibi hayvanın karnını yarıp yürek ve ci
ğerlerini çıkarmak suretiyle olduğu anlaşılmaktadır (Radloff, s.

518: "hecin devenin göğs1ünü yarıp ciğerini çekip çıkardı da oğlu
Bolat'ın başına vurdu"). Bu ayinden sonra Balat abdest alıp na
maz kılıyor!... "Ben ölürsem mezarıma Açbudan atımı bağlayıp bı
rakınız!" diye vasiyet ediyor.

IX

Ç. Valihanov tarafından tavsif edilen Han Köketay'ın defin
töreninde islami defin töreninden hiç eser yoktur. Bu defin zer
duştizm karışık şamanizm defnidir. Manas'ın birinci ölümü hika
yesinde de müslümanların defin törenlerinden hiç eser yoktur.
*
**

XX. yüzyılda yazılmış olduğu tahmin edilen v e Zeki Velidi ile
Macar alimi von Almaşı'nın gördükleri sonradan kaybolmuş, şim 
diye kadar bulunamamış olan iki nüshanın islamiyetin büyük te
siri altında yazılmış olduğu,
miştir.

bu iki bilgin tarafından haber veril

Bizim hülasasını yaptığımız Sagımbay Orazbakoğlu

(1867-1930)

rivayeti olan Manas trilogiası,
başlanmış ve

1912-1913 yıllarında tesbit edilmeye
1930 yılına kadar, yani 18 yıl devam etmiştir. S. Oraz

bakoğlu'nun Manas, oğlu Semetey ve torunu Seytek'in destanı (tri
logiası)

180.378 mısra olup bunun dört cilt olarak tahminen 105

bin mısraı yayınlanmış, kalan kısmı Kırgızistan İlimler Akademisi
kütüphanesinde mahfuzdur.
Manas destanına islamiyetin tesiri meselesine gelince bu tesir,
Radloff'un, hele von Almaşı'nın dedikleri gibi "öldürücü" değil
dir. İslamiyetin tesiri çok kuvvetli olan dini bütün Sagımbay'ın
Manas trilogiasında bile, bu eski şamanizm inanışları, ara sıra
çok kuvvetli şekilde kendisini göstermektedir. Hele ant törenleri
ve ant formülleri destanın başından sonuna kadar şamanizm ku
rallarına göre yapılmaktadır. Evlenme, nikah, defin törenleri (he
le ölüyü sütle yıkamak) islamiyete hiç uymayan çok eski şama
nizm gelenekleridir. Sütün bu şamanizm adet ve inanışlarını an
latan Sagımbay, Çin'e yapılan büyük seferde Manas'ın kararga
hında kılınan bir sabah namazını çok güzel tavsif etmektedir. "Tan
ağırıp attığı, yer yüzünü sis kapladığı zaman, çok güzel bir ezan
sesi kırlarda yankılandı... Herkesi bütün savaşçı askerler uykudan
kalkıp abdest alıp sabah namazına hazırlandılar. . . " Sagımbay Oraz
bakoğlu ara sıra böyle güzel, samim1 din1 levhalar ela çizmektedir.
Onun hal tercümesini yazanlar çok dindar, dini bütün müslüman
olduğunu belirtiyorlar. Bu bakımdan onun anlattığı Manas desta
nı, Radloff'un ve Çakan Valihanov'un rivayetlerine göre, samim1

"müslüman" gazilerinin hayat ve cihatlarının destanındır.
Radloff'un yayımladığı Manas destanı Kırgız kahramanlarının,
tarım hayatına tahammülleri yoktur. Onlara göre ideal hayat ge-

x

niş bozkırlarda, Tanrının Kırgızlar için özel olarak yarattığı Tan
rı dağlarında, Alay yaylalarında göçüp konmak, sayısız hayvan sü
rülerine sahip olmaktı. Manas'ın birinci defa ölüşünden sonra ba
bası, anası, hemşiresi ve karısı çok sıkıntı çektiler. Babası Cakıp
Han orakla sartekinini biçti, anası Çıyırdı Hatun tarlada sart ba
şağı topladı, hemşiresi Kırlangıç odun taşıdı... sefil perişan oldu
lar. Manas hayatta iken ziraatçı Türkistanlıları "bel, kazmasını
sapa geçirip yeri kazan, uyuz eşeğini kırat gibi öven, mısır ekmeğini koynunda taşıyan, tırpanı omuzunda sart yurdu. . . " diye hakir
gören Cakıp Han şimdi kendisi de "sart" olmuştu...... . S. Orazbakoğlu'nun Manas'ında tarımcılığın idealize edilmek istendiği anla
şılmaktadır. Babası darılan Manas, ziraatle uğraşıyor ve ona ih
tiyar insan suretinde tecelli eden bir ruh yardım ediyor. Bu epi
zodun, XVII-XVIII. yüzyıllarda söylenen Manas destanı için, pek
yabancı olduğu Şüphesizdir.
*
* *

Türkoloji edebiyatında Manas Destanı konusuna, son yıllara
kadar pek az dokunu/muştu. Bu destan hakkında ilk bilgi,
lında Kazak-Kırgızların Uluyüz bölümünde idare

amiri

1849 yı
bulunan

Franel adlı bir Rus memuru tarafından hükumete sunulan raporda
verilmiştir. Bu rapora göre çok eski Nogaylı denilen halk zama
nında Manas ve oğlu Semetey adlı kahraman savaşçılar yaşamıştır.
Franel'den yedi yıl sonra, Orta Yüz Kazak prenslerinden Çakan
V alihanov

1856 yılında Kırgızlar arasında yaptığı seyehat sırasın
1861 yılında Rus Coğrafya

da Manas Destanını keşfetmiş ve bunu

Derneğinin "jzvestiya" dergisinde yayımladığı "Congarya etüdü"
başlıklı makalesinde haber vermiştir. Ç. Valihanov bu etüdünde
Manas Destanını şöyle tarif ediyor:
"Sarp kayalarda yaşıyan Kırgızlarda tek bir destan vardır. Bu
destan Kırgızların bütün mitolojisini, masallarını, her türlü gele
neklerini bir kahraman çevresine toplamış Kırgız ansiklopedisi
dir. Kırgızlar için eski Yunanlıların İlyada'sı gibi bir şeydir. Kır
gızların hayat tarzları, görenekleri, ahlak ve dini telakkileri, coğ
rafyası, tıp bilgileri, başka uluslarla olan ilişkileri bu destanda
ifadesini bulmuştur."
Ç. Valihanov'dan sonm Manas Destanının önemli bir rivayeti
meşhur Türkolog W. Radloff tarafından
rek

1869 yılında tesbit edile
1885 de "Türk halk edebiyatı örnekleri" külliyatının V. cildi

olarak yayımlanmıştır.

Xl!

1917 Rus ihtilalinden sonra bu destanın neşri meselesi üzerin
de Kırgız aydınları ile Rus koministleri arasında geçen çok sert
tartışmalar tam otuz yıl devam etti. Bu tartışma yıllarında Rus
emperyalizmi bakımından

"zararsız"

görülen

bazı

rusça olarak yayımlanmasına izin verildi. Nihayet

kısımlarının

1958 yılında Sa

gımbay Orazbakoğlu rivayeti dört cilto larak yayımlandı. Bu dört
cilde giren kısmın Sagımbay rivayetinin ancak yarısı olduğu anla
şılmaktadır.
Manas Destanının bir kısmının XVI. asırda Tacik farsçasına
tercüme edildiği "Macmuatu't-tevarih" adlı eserden öğrenilmiştir.
Bu eserde Ka!muk, Hanı Yolay ile Manas'ın savaşları anlatılmak
tadır. Bu eser A. 'T. Tahirzade tar:afından Leningrad Üniversitesi
neşriyatı arasında

1960 yılında yayınlanmıştır.

Orta Asya ve Çin münasebetleri tarihi uzmanı -. Bernştam'a
göre "Manas destanının çekirdeği Kırgızların Yenisey ırmağı boy
larında, Mirtüsin bozkırlarında IX. yüzyılda devlet kurdukları de
virde meydana gelmiştir. Bu devletin başında Yaglakar Han bu
lunuyordu. Bu han, Moğolistan'a gelen düşmanlarını koğdu, başka
Türk boylarının da kendisine katılmasiyle çok kuvvetlendi. Sayan
Altay dağlarının güney bölgelerini aldı ve düşmanlarını koğup Tan
rı dağlarına kadar geldi ve ordusunun bir kısmını buraya bıraktı".
A. Bernştam'ın dayandığı vesika Kuzey Moğolistan'da bulu
nan Gök Türk harfleri ile yazılmış kitabedir. Bu kitabeyi bırakan
ölü "ben Kırgız oğluyum" demektedir. Anlaşıldığına göre bu Kır
gız beyi Yağlakar Han atanın hizmetinde bulunmuştur. Üstadına
yüz er ve bir mesken vermiştir. Oğullarına "Marım (Üstadım) gibi
olunuz. Hana itaat ediniz" diye nasihatta bulunuyor. Bu kitabe
deki "mar" kelimesi manihaist mürşit ve öğretmenler için kulla
nılan süryanice bir terimdi. Buna göre Kırgız beyinin manihaist
olduğu sanılmaktadır.

:f.
Metinde geçen bazı Kırgız lehçesiyle yazılmış kelimelerin yanına (*)
konmuş, karşılığı sona konan sözlükte açıklanmıştır.

MANAS DESTANI

KALMUK HANI ALEVKE (ALÖÖKE)'NİN
KIRGIZLARI YAGMA ETMESİ

Kırgızların büyük başbuğu Orazlı'nın ölümünden sonra onun
halkına bir felaket çağı geldi. Kalmuk Hanı Alevke (Alööke)* Kır
gızistan'ı istila edip çadırlarını yıkmış, evlerini yakmış, kadın-kızı
ağlatmıştı. Bu zalim Alevke'ye karşı koyacak bir can kalmalı. Kar
şı söyleyeni kızıl kana çevirdi, güzel Kırgız kızlarını cariye yaptı.
Kırgız ülkesinde gı'.lya kıyamet kopmuş, ahırzaman olmuştu. B öy
lece Kırgız ulusunun ocağı söndürüldü, baş kaldıranları uzak yer
lere sürüldü. Kırgızların bir bölüğü Altay'a, bir bölüğü İran'a, bir
b ölüğü Kaşgar'a kaçıp sefil ve perişan oldular.
Orazlı oymağın Kırgızları Kalmuk idaresi altında çocuklarını
büyütmek için kul-köle olup Alevke'ye hizmet ettiler. Bunların be
yi Cakıp (Yakup) idi.
Kırgızların bir boyu

olan

Noygutlar da

Kalmuk-Mançuların

kul-kölesi olmuşlardı. Bunların Başbuğu Akbalta adlı biri idi. O
da Orazlı oğullarına gelip oymağiyle katıldı ve "oğlum Cakıp dinle"
diye bütün Kırgız ulusunun başına gelen felaketi uzun uzun anlat
tı. Kırgız beylerinden Şıgay Han ile Tekeşi Han da kanlar içinde
geldiler. Bunları da Tanrının belası Alevke Han yağma etmiş, "mal
mülkümüzü Kıtaylar ve Kalmukları ile gelip Alevke* yağma etti,
ateş gibi bizi yaktı , yıktı, Torgaut döktü kanımız" diye ağladılar.
Akbalta ile Cakıp ayaklanmayı denediler. Fakat Alevke Han
büyük bir ordu ile kara yeri sallandırıp Kırgızlar üzerine saldırdı.
Kırgız ulusunu yok etmek için ordusuna emir verdi. Dünyayı toz
dumana çevirdi. Tekeşi Han ile Ş ıgay Han savaş meydanını bıra
kıp kaçıp kurtuldular. Noygut boyunun beyi Akbalta esir düştü ise
de Alevke'nin elinden kaçıp kurtuldu.

Bir gün Cakıp şöyle konuştu : "böyle kul-köle olup yaşamak
tansa ölmek, kara yerin altına girmek daha iyidir. Dağlara arka
mızı verip yine bu düşmana saldıralım. Böyle yaşamaktansa sava
şıp ölelim.". Cakıp böyle konuştuktan sonra Kırgızlar ayaklanma
ya hazırlandılar.
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Halktan dua alıp altmış bahadır atlandı ve düşman üzerine ha
reket etti. Tan ağarmaya başladığı zaman havaya kalkan toz du
manı, kervancıların hay-huyu, develerin bağırması, atların kişne
meleri duyuldu. Bu, Alevke Hana gelen altın, gümüş, mücevharat
yüklü büyük bir kervandı. Cakıp-Akbalta'mn çetesi kervanı basıp
bütün malı ele geçirdi. Kervanı koruyan askerlerin kumandanı ka
çıp Alevke Hana gelip kervanın Kırgız çetesi tarafından basılıp
yağma edildiğini haber verdi. Alevke bu haberi alır almaz tepeye
ateş yakılmasını böylece orduya haber verilmesini buyurdu. Da
vul-zurnalar çalındı, guya kıyamet koptu. . . Kalmuk askerleri çete
başbuğu Akbalta ağayı yakalayıp Alevke'nin huzuruna çıkardılar..
Alevke'nin huzurunda Akbalta

' sizinle

Bunu anladım. Kesecek olsan başım

savaşacak

bu,

dökecek

kudretim
olsan

yok.

kanım

bu . . . " diye konuştu. Alevke Han bu çeteye adları karışan Kırgız
boylarının Altay'a sürülmesini emretti. Kırgızların büyük bir kıs
mını kuvvetli muhafızların nezareti altında Altaylara doğru yola
çıkardı. Cakıp ile Akbalta, el ve ayakları bağlı olarak, altmış ya
sakçının muhafazasında bulunuyordu. B öylece asi Kırgızlar Altay
lara sürüldüler.
Sürgünler nice ırmak, nice dağ, nice orman, güneş yakan nice
çölleri geçtiler. Tepeli, çukurlu b ozkırları, İle ırmağı başı Üçaral'ı,.
Ögüz ve Tay geçitlerini geçtiler.
Bu uzanan Akdala
Babamız basmış yer değil !
Cediger, Şibey, Kalmuklar
Bab amız görmüş il değil!
diye ağlaya ağlaya bu Akdala sahrasına kondular.
Bu Akdala sahrası çok münbit ve bereketli yerdi. Meyvesi,.
otu boldu. Fakat burasını da istila eden Kalnmk ve Mançular ta
rım diye bir şey bilmeyen çok iptidai göçebelerdi. Kırgızlar bun
lara bakarak kendilerini çok kültürlü saydılar. Buradaki Kalmuk
ve Mançular Alevke'nin hakimiyetini de

pek

tanımayan

boylar

dı. Kırgızlar burada kendilerini daha serbest ve yerlilerden daha
kuvvetli hissettiler.
Bir gün Akbalta Ağa Kırgızları toplayıp şöyle konuştu: "Ço
cuklar, ağlasak da kaygırsak* da işimiz düzelmez. Arkamızda da
yanacak ilimiz, halkımız yok. Kara Kalmuk ve Mançu'nun esirle-
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ırıyız. Gerilip yatacak zamanımız yok. Bu Altay'ı ellerine geçiren
Kalmuk ve Mançular tarımdan habersiz il imişler. Biz burada ta
rımla uğraşsak iyi olur. Arıklarını:Z semirir, aç karnınız doyunur.
Hadi, çocuklar, diride cana mal gerek, tarlalar açıp tarımla uğ
raşalım ! " Hepsi makul ! " diye işe başladılar. Bir müddet sonra
zenginleştiler.

Evleri altın, gümüşle doldu, hayvan sürüleri ço

ğaldı, bu ülkenin zengini oldular. Bununla beraber Kalmukların
reayası,

hatta

kölesi sayılırlardı.

Ser.ret

sahibi

oldukları için

Kalmuk'un büyük memurlarını elde etmesini biliyorlardı. Böylece
yıllar geçti.

MANAS'IN DÜNYAYA GELİŞİ
Cakıp'ın büyük derdi çocuğunun yokluğu idi . Bir gün bu der
dini

şöyle

anlatıyordu. "Her cinsten hayvan sahibi oldum. Bm

mal mülkümde beş paralık haram yok. Fakat elimden tutacak"
ölümünden sonra "Vay babacığım ! " diye ağlayacak, yüzünü par-
çalayacak bir evladım yok. Ne talihsiz, bahtı kötü adam imişim !"'
diye göz yaşlarını tutamadı, hıçkıra hıçkıra ağlamakta devam etti.,
Büyük hatunu Çıyırdı kocasının ağladığını görüp " Sana ne
oldu? Ne sırrın var? Söylesene ! " diye sordu. Cakıp dedi:

" Se

ninle evlendiğim, tam on dört yıl oldu. Sen belini sağlam bağla
madın, bir

çocuk doğurmadın.

Mezarlı yerleri,

yatırları ziyaret

edip elmalı, kutlu yerlerde yuvarlanmadın, kutlu pınarda geceler-
ce kalıp çocuk istemedin. Çocuksuz kadın dul kadın, kısır kadın,,
odun olmaktan başka bir faydası olmıyan meyvesiz ağaçtır" dedi._
Bu sözlere karşı ne diyeceğini bilemeyen Çıyırdı kadın odasına,
gidip başını yastığa koyup ağladı ve nihayet uyudu. Yanında ya
tan Cakıp bir az sonra uyanıp Çıyırdı'yı da uyandırıp gördüğü dü-
şünü anlattı. Yine Cakıp'ın ikinci karısı Bakdevlet de bir düş;
gördüğünü ve düşleri yordurmak için düğün ziyafet yapmak ge
rektiğini söyledi.
Cakıp gördüğü rüyayı tabir ettirmek için ziyafet hazırlattı..
Atlar, develer, koyunlar kesti. Ulu toy kıldı. Bayyegit adlı
tiyar

Cakıp

ve

Bakdevlet

bir ih-

hatunun gördükleri düşün manasınu

açıkladı. Bu rüyaya göre " Çıyırdı Hatun bir erkek, bir kız doğu-
racak. Bakdevlet Hatun da ikiz erkek çocuk anası olacak"

dedi..

Cakıp bu tabirleri duyar duymaz sevincinden ağladı.
Bu ziyafetten bir müddet sonra Çıyırdı Hatun her türlü ye-
mekten tiksinti duyarak hiç bir şey yemez oldu. "Pars yüreği ye-
mek istiyorum" diye tutturdu. Aradılar, taradılar, nihayet bir av-
cının öldürdüğü parsın yüreğini bulup yedirdiler.
Çayırdı Hatun dokuz ay sonra bir erkek çocuk dünyaya ge-
tirdi. Bakdevlet Hatun ise ikiz iki erkek çocuk anası oldu. Cakıp•
Beyin sevincine payan yoktu. Altmış yaşına geldikten sonra bir-
den üç erkek çocuğun babası oldu ve "beşik bağı berk olsun, kun
dak bağı kut olsun ! " diye dua ederek kadınlarının odalarına girdL
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Cakıp, büyük bir düğün yapıp çocuklarına ad vermeye karar
verdi. Akbalta "Bir çocuğun adının Manas olduğunu ancak biz bi
lelim. Kalmuk, Çin ve Moğollar bilmesinler. İsim düğününde bu
,çocuğun adının " Devcinli" olduğunu ilan edelim" dedi.
Bu ad değişikliğinin sebebi Çinli Esen Hanın kahinlerinin Kır
gızlarda Manas adlı :bir çocuğun doğuşunu ve bunun Çin ve Kal
muk halkları için büyük bir bela olacağım haber vermeleriydi.
Esen Han bu çocuğu aratıyordu. Kırgız beyi Akbalta' "Bu oğlan
Kalmuk, Çin ve Moğollardan Kırgızların öcünü alacak, yaşı on iki
dduğunda Kaplan Manas adı meşhur olacak, şimdilik onun Manas
,olduğunu düşmanlar bilmesinler" dedi.
Böylece bütün Kırgızlar Manas adını ağızlarına almamaya söz
werip ant içtiler.

Aylardan ay geçti, yıllardan yıl geçti, Manas sekiz yaşına bastı.
Kırk evden kırk çocuk toplayıp askerlik oyunu yapıyordu. Kal
nnukların seksen çocuğu bunların yanı başında oynuyorlardı. Bun
lar Kırgız çocuklarına hakaret ederek "serseri, sürgün Burutlar! "
,diye alay ediyorlardı. Birden üzerlerine saldırıp dövmeğe başla
dılar. Manas bunlara "Bırakınız, bırakınız ! " diye yalvardı. Fakat
:bu Kalmuk, Mançu çocuklar ellerine geçen Kırgız çocuklarını dö
vüyorlardı. Çocuklar bunların önünde diz çöküp ağlıyorlar ve yal
varıyorlardı. Manas tekrar, " Çocukları bırakınız ! " diye yalvarır
ken onun da üzerine saldırdılar. Manas dudaklarını ısırıp, içi ateş
;gibi alevlenip arkadaşlarım toparlayıp düşman çocuklara öyle sal
.dırdı ki evlerine doğru kaçıştılar. Kalanlarını kırk çocuk ortaya
.alıp döğmeye devam ettiler. Bu hali gören Çakıp kırk çocuğu ev
lerine koğup Manas'ını yakaladı ve oğlunu çok azarladı: "Çocuk
luk, delilik yapıyorsun. Arkan Kırgız ili burada yok. Biz burada sı
,ğıntı olup yaşıyoruz, Altay'a sürgün geldik. Rahat yürümek gere
kirken kımız küpümüze su döktün. Kalmuklara kanımızı döktüre
·,ceksin!" dedi.
Bu sırada, aklı derin derya, halk içinde saygılı ihtiyar, Akbal
ta, Cakıp Ağanın yanına yaklaşıp "Hey Cakıp, hayvanların kuru
.sun ... Bu Manas bizim kurtuluş ümidimizdir. Onu iyi terbiye ede
dim ! " diye konuştu.
Kalmukların, oğluna bir fenalık yapacakları belli olmuştu.
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Cakıp Ağannı koyun sürülerine bakan çobanların başı Oşpud'
bay adlı biri vardı. Manas'ın anası Hatun onu yanına çağırıp Ma-·
nas'ı yanına alıp üç dört yıl bakmasını, oğlunu ona emanet ettiğini,.,,
onu Kalmuk çocuklar gibi giyindirmesini söyledi.
Koyun çobanı Oşpurbay'ın yanında barınan Manas burada da
yaramazlığını bırakmadı. Yanına, kendisi gibi kırk çocuk bulupı
babasının koyunlarından bir çok koyun kesip ziyafet verdi. "Bana;
prens, diye hitap ediniz!" diye çocuklara öğretti. Bu sırada Kan
carkul adlı.at sürüleri çobanı ile kavga edip onu da döğdü. Manas'
ın koruyucusu olan çobanlar başı Oşpurbay "Ey Cakıp bu oğlun,
adam olmaz. Yanına topladığı yoldaşları ona p a r s, a r s 1 a n, M a
n a s !" diye parola uydurmuşlar.
kim?

"Manas"

kim,

"Dev Cindi" sii.

Çocuğunuza sahip olunuz, söylediklerimi hatırınızda tutu-

nuz ! " diye uzun uzun şikayet etti ve sürülerini gitti.
Çoban başının bu sözlerini dinleyen Çıyırdı Hatun kocasına:
şöyle dedi: " Gönlüne ağır alma. Bu Manas'ım bizi, uzakta kalan
yurdumuza kavuşturacak. Manas'ım sürgün halkımızı düşman elin-
den kurtaracak. Atalarımızdan kalan Kengöl, Talas, Isıkgöl'e bizii
götürecektir. . . Manas 'a dayanıp bu Altay'dan kaçmalısınız. Sağ s a-
lim yürürse Manas'ım bütün Kırgızları kurtaracaktır".
Bu sırada yine çoban başı Oşpur Cakıp Beyin yanına gelip'
"Halk arasında dolaşan haberlere göre senin "Dev cindi" bir at
sürüleri çobanı ile bir koyun çobanını öldürmüş" dedi. Buh aberii
işiten Cakıp kendini tutamadı ağladıı ne yapacağını şaşırdı. Oğ
lunu bulunp acı acı konuştuı tekdir etti. Manas babasına .'Vah, vah,.
babacığım, ne diye güdersin bu malı ? güdüp de ne murada erişe
ceksin-" dedi.
O sırada bir alay asker ve b ayraklar göründü. Bu yedi yüz as
kerin kumandanı Koçko adlı Çinli idi. Esen Han tarafından Ca
kıp üzerine gönderilmiş olan bu alayın Başbuğu Cakıp'ın karşısı
na çıkıp gürledi: "Vay kerete Burut!* Ayak bastığın yere ot bit
mez zalim ! Bereketli, cennet gibi Altay'da yaylayıp zengin olmuş
sun, şimdi de kaçmaya hazırlanıyormuşsun . . . Bizi, alemi aldatmak
için oğluna yalancı ad olarak "Devcindi" diye ilan etmişsin. Vay,.
karısı talak, Burut ! Oğlum adı "Dev Cindi" deyip Esen Han'a ya
lan bilgi vermişsin. Oğlunu derhal bana teslim et. Yoksa ocağım
söndüreceğim, malını yağma edeceğim. Vayı serseri Burut! Altay'
dan kaçmaya hazırlamyormuşsun, ha! diye bağırıp çağırdı.

Cakıp'tan ses çıkmadığı için askerlerine at sürülerini sürmeye·:
emir verdi. Davul zurnalar çalındı, Kırgız evleri yıkıldı, her şey·
yağma edilmeye başladı. Kızlar, gelinler feryat edip ağlaştılar. . .
Bu durumu gören on iki yaşındaki Manas silahlanıp Ayman-·
boz denilen atına bindi ve düşmana saldırdı. Bu koçko'nun suratı.
korkunç idi, bıyığı dağ çukurunda biten ısırgan otuna benziyordu,.
burnunun delikleri cehennem çukuru gibii di. Bu habis düşman
Manas'ı düelloya çağırdı ve hücuma geçti. Manas onu atından dü-
şürdü. Bunu gören Cakıp ile Akbalta "Bırak, bırak! " diye araya
girdiler. Cakıp oğlunun bu hareketine çok üzüldü ve ağlayarak:
"Tek evladım Manas'ım, başımıza

bela

ve

felaket

getiriyorsun ..

Kalmuk ve Çin alplarının meşhuru Koçko'yu yere serdin, ordulu,.
güçlü yurda saldırıp bizi belaya soktun" diye inledi. Araya aksakaE
Akbalta girdi "Aman Cakıp -dedi- böyle konuşma! Bu çocuk sön-..
müş ocağımızı yakacak, ölmüş yurdumuzu diriltecektir. Fırtına-
lar estiği azman bu Manas sığınağımız olacaktır" diye Cakıp Beyi.'.
teskine çalıştı.

Bu olaydan sonra Kırgızlar ana yurtlarına doğru kaçmaya ka-
rar vererek yola çıktılar.

Manas'ın yendiği Kalmuklardan biri

olan

Tagılık

Bahadır,.

Esen Hanın karargahına bitkin bir halde ulaşabildi. Hanın huzu-
runa gelip diz çökerek başlarına gelen felaketi anlattı : "Manas çok.
korkunç bir düşman imiş. Alplarımızı yün gibi attı, savurdu. Sa- ·
vaş meydanını toz dumana çevirdi, kattı . Burutunun tohumu bw
Manas'ın tuttuğu yerden kan çıkar, nara atarsa can çıkar, öyle·
bir arslan ... Karşı gelen kim olursa olsun sağ bırakmaz" dedi.
Tagılık Alpın bu haberini dinleyen Kalmuk alpları, kuman-
danları hepsi sustu, ne diyeceklerini bilemediler, şaşkına döndü-
ler.
Esen Han bağırıp çağırdı : "Söyleseniz aa!" diye gürledi. Sonraı
yanındaki alplara ve pehlivanlarına : " Han Yolay sen şu karısı ta-
lak Manas'ı yakala, ayağını, kolunu bağlayıp huzuruma getir. Ku -
lağı demir Kutan Alp, alnı demir Mengkuç Alp, göbeği demir Kitem
Alp, koyu doru doru ata binmiş Kazan Alp, makas kulaklı Kabanı
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Alp sözlerimi iyi dinleyiniz bu Manas denilen Burutu yakalayıp
nana getiriniz. Makas kulak Kaban Alp, senb üyük Kahramansın,
Kafdağını basıp yer kıldın, oradaki beş alpı yenip oraya barış yer
Jeştirdin. Sana güveniyorum. Denke, Yolay pehlivanlarını, şöhreti
niz dü:::yaya malum alplarım, bu Manas'ı yakalayamazsanız, gözü1nıe görünmeyin, hepinizi öldüreceğim" dedi.
Davullar vuruldu, zurnalar çalındı. Tam silahlanmış Çin-Mo
,ğol askerleri Kırgızlar üzerine harekete geçtiler. Fil ve gergedanlar,
·katır ve develerin bağırmaları bütün sahrayı inletiyordu. Onbaşı
hr, yüzbaşılar, binbaşılar askerlerini nizama getirip büyük ordu
Jıalinde yola düştüler. Yedi yerde sancaklar dalgalanıyordu.
Tam o sırada Manas'ın asil atı Aymanboz meydan savaşına
'hazır hale getirilmiş bulunuyordu. Manas arkadaşlariyle "ordo"*
-0yunu oynıyorlardı. Esen Hanın ordusunun Kırgızlar üzerine gel
.mekte olduğu haberi geldi. Bu soğuk, korkunç haberii şiden Ca
kıp ne yapacağını şaşırdı ve Kırgızlara şöyle dedi: "Gık demeden
;istediiğni yapalım. Ne kadar malımız varsa verelim de canımızı
kurtaralım. Güzel kızlarımızdan bir " dokuz" yapıp Esen Hana tak
:dim edelim. Zavallı, sığıntı halkız."
Babasının bu sözleri Manas'a biz ve iğne tesiri yaptı. Birden
:yerinden sıçrayıp' "Vay, b abacığım, ne diyorsun ? Neden bu kadar
.alçaldın ? Böyle namus, haysiyet kıracak iş yapmaktansa ölelim,
;geberelim. Aymanboz'a bineyim bu gelen düşmana hücum kıla
_yım... Kırgız halkım, senin ben kurbanın olayım! " diye bağırdı.

Derken Kalmuk ve Çin alplarından biri olan Döödurü Alp
:altın direkli çadırında heybet ve azametle oturuyordu. Kumandan
alplara Manas'ı şöyle anlattı: "Bu pis herifin ok geçmez giyimi,
oktan hızlı atı var. Bu Manas'a kim cesaret edip karşı gelebilir?
Manas'a karşı gelen sağ kalmaz. Ona karşı tekrar gidecek derma
nım, mecalim yok. İki yüz ölü verdik, oluk oluk kanımızı akıttık".
Bu haberi dinleyen Denke Alp atıp tutmaya, Yolay Alp tehditler
.savurmaya başladılar. "O pis mahluklardan korkmuşa benziyor
sun. Oniki yazındaki çocuğu yakalayalım, babasına kurban kese
lim. Bu Kırgız denilen serserileri maskara kılalım . . . " diye Yolay
Alp gürledi.
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Er Yolay büyükçe bir kalabalık askerleriyle Kırgızlarla savaş
mak, Cakıp'la Manas'ı esir almak niyetiyle davul zurnalarla yola
çıktı. Bu Çin-Kalmuk ordusu Cakıp'ın yayladığı bölgeye geldi. Bun
ların hedefi Manas'ı ve babası Cakıp Beyi yakalayıp Esen Hana
teslim ve Altayda barınan bütün Kırgızların mal ve mülklerinii
yağma etmekti. Altay'daki bütün sürgün Kırgızlar ne yapacakları
nı, bu beladan nasıl kurtulacaklarını bilemediler.
Manas Kırgızlara cesaret verdi. Aksakal Akbalta Ağa da Ma
nas'ı destekledi. İki tarafın savaşçıları karşılaştılar. Savaş başla
dı. İlk önce Manas Denke Alpla karşılaştı. Kana doymaz süngüsü
ile Kalmuk'un üzerine saldırıp atından düşürdü ve süngüsünü kal
bine sapladı. Dev Kalmuk orala öldü. Bunu gören Yolay Alp as
kerlerine haykırdı. Kalmukların savaş parolası olan " Kakan ! " diye
haykırıp Manas'ı düelloya çağırdı. Manas'ı, Kalmuk alpları çevir
diler. Yolay gürledi, haykırdı. Akbalta ile Cakıp birbirine bakıp
"'Alnımıza biten tek evladımız için kurban olalım. Yolay'dan kur
tulalım" diye düşmana saldırmak istediler. Manas ise Yolay'ın tek
lifini kabul ederek düelloya razı oldu. Yolay süngü ile hücuma
geçti. Fakat Manas öyle başarılı hareketler gösterdi ki Yolay'm
hücumları hiç bir başarı temin edemeden sona erdi. Genç Manas.
ünlü bir alp olan Yolay'a karşı hücuma geçti ve göz açıp kapayın
caya kadar atından yere düşürdü ve süngülemek istedi de tecrü
beli bir alp olan Yolay kurtulmasını bildi. O sırada atına binip·
kaçmaya başladı. Manas anu takip etti. Yolay atını çok hızlı sürü
yordu. Manas ona yaklaştığı sırada yada tşını* suya attı. Bu Yolay
yaman bir yadacı imiş . . . . Gök yüzünde birden kara bulut peyda
oldu, yer yüzünü kalın sis kapladı, fırtına koptu. Dağların tepesi
ni bulut sardı. .. Guya tufan oldu. Yolay gözden kayboldu, kaçtı.
Hava soğudu. Manas'ın yüzü gözünü buz kapladı, Yolay'ın yada
taşı sıcak yazı kışa çevirdi. Manas Kırgızların karargahına dönü
yordu. Kalmuk alplarından Kaban'la karşılaştı. O, en iyilerinden
altmış baş Kırgız atlarını alıp dönmekte idi. Kaban Aalp Kalmuk
ların ünlü alplarından biri idi. Kaf dağında tepegözlerle savaşmış
onları yenip bir kaçını esir almış idi. Böyle ünlü bir alp idi. Ku
lak Kaban böyle bir alp idi. Karşısında Manas'ı görünce ateş püs
kürdü, silahını eline alıp hücuma kalktı. Manas sonun süngüsünü
geri attı ve kendisi hücum ederek ünlü Kaban'ı atından düşürüp,
sürükledi ve kafasını kesti.
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Altayda Kalmuk esaretinde on iki yıldan beri sıkıntı içinde
.Yaşamış olan Cakıp ve Akbalta Manas'ın bu zaferlerini görüp bü
yük bayram yaptılar. Kırgız ilinin kurtuluş günlerinin yaklaştığına
iinandılar.

Cakıp'ın babası Orazlı'mn on oğlu vardı. Bu kardeşler Kal
muk istilası sonucunda kaçışmışlar, oraya buraya dağılmışlardı.

'O felaket günlerinde onlardan biri, Bay Ağa, Kaşgar şehrinin öte
sindeki Kerbez denilen dağlık bölgede dolaştı, durdu. Bay Ağanın
.iki oğlu vardı. Büyüğü Bakay idi. O babasına amcası Cakıp Beyin
Altay'da bulunduğunu, bir oğlu dünyaya geldiğini işittiğini söyle
,di. Her halde bu Cakıp, kardeşiniz olsa gerek. Altay'a gidip öğre
ne bilirsiniz" dedi.
Ak sakallı Bay Ağa Altaylara doğru yola çıktı. Bir kaç gün
:.sonra bir çöl sahasına girdi. Bu yerde bin kadar adam kanal ka
.zıyorlardı. Bu kanalı kazdıran Niskara adlı alp imiş . Buradan ge
.çenleri kim olursa olsun yakalayıp bu kanal işinde çalıştırıyor
muş. İhtiyar Bay Ağayı da yakalayıp çalışmaya mecbur ettiler.
-:Sindiği atı kesip yediler. Zavallı Bay Ağa kanal kazmaya dayana
madı, yarı ölü halde onu kanalın topraklarına atıp yarı yarıya
,gömdüler.
Niskara Kalmuk Manas'ın yaptıklarım öğrenmişti. Büyük bir
kol ile Cakıp ve Kırgızlarım yağma etmek ve Manas'ı yakalamak
iiçin Altay'a Kırgızların yaylasına doğru hareket etti.
Yan yarıya toprağa gömülmüş olan B ay Ağa yavaş yavaş kalk
"tl. Orada bulunan katırlardan birini yakalayıp bindi. Niskara as

kerlerinin arkasına takılıp Altay'a hareket etti. Kalmuklar bunun
farkında olmadılar. Bay Ağa böylece Altay'a kadar sağ salim gel
miş oldu.

Cakıp hayvan sürülerini yoklamaya kıra çıkmıştı. Niskaranın
Kalmuk askerleri askeri düzende sıra ile ileriye doğru hareket ha
linde idi. Bu askerlerin arkasında bir adam geliyordu ki, bunun
Kalmuk askerlerinden olmadığı belli idi. Cakıp " Kalabalığa ka
rışmadan tek başına gezen nasıl canmış . Bunu öğreneyim" diye
.düşündü. Gelen Bay "sağlık, esenlik olal Adınız kim ? diye selam
··verdi. Cakıp kendisinin kim olduğunu, soyunu sopunu anlattı, ken-

di adının Cakıp olduğunu söyledi. İki kardeş kucaklaşıp görüştü
ler, ağlaştılar. Cakıp, bir oğlu olduğunu adının Manas olduğunuL
söyledi. İhtiyar Bay "Çok güzel ad vermişsin. Ruhlar ona yardım-·
cı olsun" diye dilekte bulundu. Fakat, ihtiyar Bay Ağa Niskara'nm�
buraya "Manas" adlı çocuğu yakalamak için gelmiş olduğunu ha-·
tırladı. Cakıp bu sözleri işittikten sonra Niskara'ya karşı tedbir
olarak Altay'da bulunan bütün Kırgızlara seferberlik ilan ettirdi.
İhtiyar Akbalta altı günlük uzak yerlere haber verdi. Kazaklardar.,
Kambaroğlu Aydar Han yer dolduran ordu ile yardıma geldi .Kanglı
boyu da Niskara'nın saldırısına karşı soydaşlarının safında bulu
nacağını haber verdi. Böylece bütün Türk beğleri birleşip Kalmuk-·
lara karşı savaşmağa karar vermişlerdi.
Niskara her tarafı yağma ederek Manas'ı arıyordu. "Ma
nas'ın nerede bulunduğunu söyleyin" diye Kırgızlara saldırıyordu..
Hayvan sürülerini ganimet aldı. Güzel kız ve gelinleri askerine
üleştirdi. B öylece, on üç yıl önce Altay'a sürülen Kırgızların ba
şına ilk defa büyük bir felaket gelmişti.
Bu sırada Manas, dört yüz delikanlı askeriyle Niskara'nın yo
lunu kesmiş, askerini çevirmişti. Kırgızlara yardıma koşan Aydar
Han oğlu Kazak başbuğu Gökce de gelip Kırgızlara katılmış bu
lunuyordu. On altı yaşında olan Gökce'nin de kırk yiğidi vardı..
Manas ve yardımcıları Kalmukları darına dağın ederken Niska
ra'nın ağırlık bölüğündeki kızlar "Kurtulduk ! " diye bağrıştılar ..
Manas düşmanlara arslan gibi saldırıyordu. Manas, Kıtay-Kalmuk
alplarını düello yapmaya çağırıyordu. Düşman safında cesaret kal-·
mamıştı, kaçıyorlardı. Nihayet düşman ganimet aldığı ne varsa;
bırakıp kaçtı. Manas'ın bu zaferi Altay'daki sürgün Kırgızlar için:
kurtuluş gününün işareti idi. Manas'ın adı,, her tarafta bulunan Kır-·
gızlar arasında saygı ile anılan ve destanlar söylenen bir ad oldu.
*
* *

Cakıp Bey büyük bir törene hazırlık yaparak Kambarboz adh
aygırın sürüsündan dokuz at kestirip bir kaç yere kazanlar astır.
dı. Altay dağlarında göçüp konan Kırgız, Kazak, M oğol ve Kal
muklardan bütün komşu halkları ziyafete çağırdı . Bu Büyük zi
yafetin yapılmasını Manas ve kırk yiğidi istiyorlardı. Bu toplan
tıdan maksat darmadağın yaşayan Kırgızları bir başbuğ yahut bir
han idaresi altında toplamaktı. Altay' da kendi hanlarına muhalif
olan Kalmuk ve Moğollar da bulunuyordu. Bu ziyafete onların ile-
ri gelen temsilcileri de çağırıldı.
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Bu ziyafet büyük düşman olan Çin Hanı Esen Hanın teşebbüs
lerine karşı tedbir almak maksadı ile toplanan bir kurultay niteli
ğinde idi. Bu ziyafete gelen kalabalığa, gümüş gibi ak sakallı Bay
Alp toplantının sebebini uzun bir nutuk ile anlattı. Asıl maksat
Esen Hanın korkunç hareketine karşı birleşmek, bu birliği sevk ve
idare için bir beğ veya han seçmek gerekliliği idi. Toplantıda bu
lunan bütün halk "çok iyi, makul" diye bağırdılar. Bu sırada Ma
nas 'ın kırk yiğidinden biri olan Aynagul adlı bir yiğit " Biz avda
hulunduğumuzda, ak başlı kurban kesip Manas'ı Han seçtik" dedi.
Bir müddet konuştuktan sonra ittifakla Manas'ı han ilan et
tiler. Bütün halk "Hanı var yurt olduk. Yaşasın Han Manas ! " di
ye haykırdılar.
*
* *

Manas Altay'da yaşayan sürgün Kırgızların hanı, daha doğru
:Su b aşbuğu, seçildikten sonra savaş meydanına girmeğe hazırla
nan alplar gibi silahlandı. Giydiği zırh ateşte yanmaz, ok geçir
mezdi. B öyle her savaşa hazır bir muharip alp olarak Aymanboz
adlı atına bindi....
Altay'daki bütün Kırgızların akıl hocası Balta idi. Çenesi dü
şük, dili açık bir ağa idi. Ak sakalını sıvayarak şöyle konuştu:
"Yurdumuzun başbuğu öldüğü günlerde Kıtay ve Kalmuklar bi
zim üzerimize saldırdılar. Karşı duramadık. Savaşı kaybettik, da
,ğıldık. Kimimiz gitti İran'a, kimimiz gitti Kanka'ya, kimimiz sü
rüldük Altay'a ... Uzaklardan gelen haberlere göre şimdi de Ala
. dağ'da Kırgızlar bulunuyormuş . Bu Kırgızlar şimdiye kadar Kal
muk hanı Alööke (Alevke) ile çarpışıyorlarmış . Kalmuk ve Mançu
:ile çarpıştık. Bundan sonra nasıl barınabiliriz. Dağılmış, tozmuş
Kırgızlarımızı toplayıp Aladağ'a gitmekten başka çare yok".
Aksakal Bay Ağa da "Kırgızların Alatağ'ımıza doğru yürüme
si gerek. Azmış, tozmuş halkımızı toplayıp ata babamızın yurduna
;getirelim" dedi.

Kırgızların büyüklerinden biri Alp Koşay idi. O, düşmanlarla
"çarpışıp

Kırgız ülkesinin bir bölgesinde kalmış, kurgan, yapıp

yıllarca Kalmuk ve Çinli ile savaşıyordu. Kaplan gibi ata biniyor
<lu. Büyük kalabalık düşmanla karşılaşırsa nara atıp tek başına

ıs;
saldırırdı. Koşay Alp bağlanmış pazarın bağın çözmüş, demir to-
puzundan ateş, tuttuğu yerden kan çıkmış, öyle bir ünlü alp idi,,,
arvagı (arbagı)* güçlü idi. Bütün Kırgız halkı, onun üzerine ko-
ruyucu Ruh-tanrının kanatlarının gölge olup koruduğuna inanırdı..
Er Koşay, Cakıp Ağanın Kırgızları ile Altaylara sürülmektern
kurtulup Kalmuk ve Çinlilerle mücadeleye devam etmiş, başından
büyük sıkıntı ve ıstıraplar geçmiş, nihayet Tanrı dağlarının bir kö
şesinde kurgan (kale) kurup " azıp-tozmuş" Kırgızları toplayabil
mişti. Kırk yiğidi ile Isıkgöl yakınlarına Manas'ın gelmiş olduğu
nu haber alan Er Koşay, Manas'ı karşılamak için savaşça erlerini!
topladı, kendisi de savaşa yahut bir askeri törene hazır olan mu
harip kumandan gibi silahlanmıştı. Isıkgöl yakınında Er Koşay'la;
Manas karşılaşıp selamlaşıp öpüştüler. Manas, kısa bir nutuk ile·
kendisinin ve arkadaşları olan "kırk" ların Koşay'ın emrinde bu
lunmak üzere geldiklerini anlattı . Bu nutku dinleyen Er Koşay'm
gözleri yaşardı, Manas'ın kurgana (kaleye) beraber gelmesini is
tedi. Manas'ın '"kırk"ları atlarnıdan inip Er Koşay'ı Türk töre-
since diz çöküp selamladılar. Kurgana girdiğinde halk doksan ka-
ra boğa kurban kestiler. Er Koşay altından yapılmış kuşağını boy
nuna dolayıp ağlayarak Yaradana yalvarıp genç kahramana ba
şarılar diledi. Sonra bembeyaz, lekesiz kısrağı kendi eliyle getiripı
Manas'a uzun ömür ve başarılı hayat dileyip ellerini açıp dua kıl
dı. Beyaz kısrak da Manas için kurban oldu. Er Koşay genç Ma-·
nas'a kendi hayatının hikayesiyle Kırgız ilini eline alan Kalmuk
Hanı Alööke (Alevke) nin zulmü ve vahşetini birer birer anlattı.
Bu zalim Kalmuk Hanı ile savaşıp yenildiğini, nihayet onun hanlı
ğını tanımaya mecbur olduğunu göz yaşlariyle hikaye etti. Altay
lara sürülmüşlerden başka Lob derya çevresinde de bir çok Kır
gız oymaklarının sürülmüş bulunduğunu haber verdi. Şimdi sem
Altay'daki Kırgızları toplayıp gel de bu vatanı Kalmuk-Kıtaylar
dan kurtar. Yolun açık olsun ! " diye dua ederek Koşay Ağa Manas'ı.,
Altay'daki sürgün kardeşlere selamlarla teşyi etti . . . .

Manas sağ salim Altay'a geldi. Onun gelmesini bekleyen Kır-
gızlar onu görmeye ve ata yurtları hakkında bilgi ve haberler din-
lemeye toplandılar. Cakıp Ağa oğlunun uzak ve tehlikeli seferdern
sağ salim dönmesini büyük bir ziyafet ile kutlamaya karar verdL
Bu ziyafet Kırgızların bir kurultayı olacaktı.
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Cakıp Ağa ikiyüz büyük tulum dolusu kımız hazırladı ve bu
kımızın bir kısmından, Altaylılar usulü ile, rakı elde etti. Pekçok
hayvan kestirdi. Bu ziyafet (toy) devam ederken arslan Manas
Aladağ'da-Isıkgöl'de Kalmuk Hanı Alevke uyruğu olup yaşıyan
Kırgızların hazin hikayelerini anlatarak uzun bir nutuk söyledi.
"Kalmuk ve Çin hanları Kıpçak, Kazak ve Kırgız halkını yok et
mek için sözleşmişler, bunlara karşı tedbir almazsak, bizi ortadan
kaldıracaklar" diye söze başladı ve devam ederek; - "Buraya top
lanan ağalar ve iniler ! Düşmana yalvarmakla canınız kalmaz, ha
yatınız kurtulmaz. Nara atarak saldıran düşmanlardan "Ah, kork
tuk! " demekle diri kalacak mıyız ? ... Atababalarımızın yolundan
yürüyelim. Korkup oturmakta, düşmana yalvarmakta fayda yok.
Zalim düşmandan kurtulma çaresi ondan kaçmak, yalvarmak de
ğildir. Arvahı* büyük Aladağımızı düşmandan kurtaralım .. "
.

Aranik denilen yerde büyük savaş oluyor :
Manas, Kalmuk ve Çinli düşmanlara karşı sefere hazırlandı.
Aksay denilen yere geldiği zaman Kıpçak beylerinden Aydar Han
oğlu Er Gökçe ve Kırgız alpJarından Bakay ona iltihak ettiler. Ma
nas'ın babası Cakıp Hanın eski dostlarından ve Manas'ı da çok
seven Bakay Alp bu seferi münasip görmediğini anlatarak bu se
fere çıkışı vakitsiz bulduğunu, hatta Manas'a uyup Altay'dan da
acele çıkmış olduklarını söyledi: "evimizi göstermeden bizi mezar
sız, kefensiz bırakacak mısınız ?" diye bir çok sözler sarf etti. O,
bu sefere çok kızmıştı.
Bakay Alpın bu sözlerinin Manas'a fazla tesir etmediği goru
lüyordu . O, hiç heyecana kapılmadan şöyle konuştu: "Ne söylüyor
sun baba? Bizi tehdit eden düşmana karşı hareket göstermeden
"Eyvallah" diyerek baş mı eğeceğiz ? Düşmana baş eğip dalkavuk
luk etmekle barış, sükunet ve rahatlık kazanılmaz ... Böyle sükunet
ve rahatlık yerine ben savaşı tercih ederim. Düşmandan korkup
kaçmak ne kadar fena ise ona yalvarmak, baş eğip önünde elpen
çe durmak da o kadar alçaklıktır. Savaşalım. Kazanırız. Kazan
mazsak şerefle şehit oluruz ... Erkek kuzu büyüdükten sonra Tan
rı için kurban olur. Erkek çocuk büyür, yiğit olursa ili, vatanı
için ya gazi olur, ya da şehit ... Tanrının yazmış olduğunu görece
ğim, hey ağamız Bakay, Kırgız'ı düşmanın elinde görmektense
canı çıksın Manas'ın! .. "
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Bu sözleri ile ağası Bakay'ı bir parça darıltmış olmakla bera

ber herkes Manas'ı haklı buldu .

Manas orduya hareket emrini verdi. Toz toprağı havaya kal
dırıp davul, zurna sesleri arasında Kalmuk Hanı Keselik'in barın
dığı( Aranik Kalesine doğru yola düzüldüler. Bu Kırgız ordusun
da Aydar Han oğlu Er Gökçe, Er Ümbet, Argın boyundan Kara
Koca, Kıpçak alplerinden Ürbü, Noygut boyundan Çuvak, Cana
dil oymağından Canay Alp bulunuyorlardı. Her tarafta kızıl tuğ
dalgalanıyor, gfıya bir dağ göçüyor gibi gürültü ile ordu ileri ha
reket ediyordu.
Aranik Kalesi çevresindeki karakol ödevi gören Kalmuk as
kerleri Kırgız ordusunu görüp kaleye kaçıp girdiler. Keselik Han
savaş emri verdi. Askerleri kaleden çıkıp açık sahada Kırgız ordu
sunu karşıladılar. Bütün Kalmuk , Kıtay cengaverleri Keselik or
dusuna katıldılar. O zamanın savaş geleneği ve görenegıne göre
safların savaşa girmesinden önce iki düşman muharip düello ya
parlardı.
Keselik Hanın savaşçı alplarından Kurşa Alp "Dalaylama ko
ru ! " diye göründü, bu alp çok korkunç bir adamdı. Yine Talap,
Kaçalık, Sanamar adlı alplar Kalmuk ve Mançuların en ünlü sa
vaşçı alpları idiler. İlk olarak Talap Alp korkunç bir nara atıp
Kırgızlardan savaşçı istedi. Ona karşı Kıpçaklardan Köşek Baha
dır çıktı. Bu bahadır dayanamadı, mağlup olup öldürüldü. Talap
Kalmuk yine nara atıp adam istedi . Kırgız alplarından Talapbay
adlı biri meydana geldi. Bir hayli çarpıştıktan sonra o da yenildi
ve şehit oldu. Nihayet Er Bakay Alp dayanamadı ve meydana çı
kıp Talap'la epiyce çarpıştıktan sonra onu öldürdü. Talap Kal
muk öldürüldükten sonra Kaçalık adlı Kalmuk "Ya, dalaylama
medet! " diye bağırıp meydana çıktı ve nara atıp adam istedi. Ona
karşı Kırgızlardan Kabay oğlu Aşang Alp çıktı ve, Kaçalık'ın nara
sından daha güçlü bir nara atıp gürledi. İki alp arasında korkunç
mücadele başladı. Aşang Alp düşmanına süngü ile hücum etmişti.
Kaçalık çok sert karşılık vererek Aşang Alpın süngüsünü parçala
mayı başardı. Korkunç mücadele başladı. Kaçalık aybalta ile hü
cum ederek Aşang Alpın başına vurdu ve "Burutu öldürdüm ! " di
ye bağırdı. Bu Kaçalık'a karşı Er Gökçe meydana geldi. Bu iki alp
arasındaki savaş çok uzun sürdü. Nihayet Er Gökçe bu dev Ka
çalık'ı öldürmeye muvaffak oldu. Er Gökçe'nin üzerinde süngü ve
kılıçtan başka tüfek de bulunuyordu. İkinci gün Mançuryalı Sa-
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nar adlı biri meydana gelip er istedi. Ona karşı Kırgız Munar Alp
çıktı. Bu Sanamar büyücü imiş. Afsun okuyarak altı kişi oldu.
Kırgız ordusunda da büyücü bulunuyordu, adı Küyas idi. O da
Munar'ı seksen kişi kılıverdi. O sırada her iki ordu biri birine:
girdi, korkunç bir savaş başladı. Kırgızlar "Manası" diye uran*'
çağırıp hücuma geçtiler.

Aybaltalar,

süngüler

havada

parladı..

Ölüm saçan bir meydan savaşı oldu. Toz duman gök yüzünü kap
ladı. O sırada Keselik Han Manas'la karşılaştI.. Keselik'in topu,.
tüfeği mükemmeldi. Savaşa hazırlanmış , öğretilmiş sekiz fili de
vardı. Keselik nara atarak filleri hücuma geçirdi. Filler doğru Ma
nas'ın üzerine saldırdılar. O da üzerine saldıran ilk filin hortumu
nu kesip parçaladı. Fil kaçtı. Başka yedi fil de böyle hortumlarını
kaybedip meydandan kaçtılar. Meydanda Keselik'le Manas karşı
ya geldiler. Savaşa baş kumandanlar da girdikten sonra Kalmuk
savaşçılarının dikkati Manas üzerinde toplandı. Onu sardılar. Ma
nas u r a n* çağırdı. Bunu işitenlerden Bakay oraya koştu. Ak
balta'nın Çuvağı ve "kırk" lardan Sırgak oraya koştular. Bu sıra
da Manas'la Keselik tutuşmuşlar, Keselik çok sıkı durumda kal
mıştı. Bu anda iki büyücü Kalmuk müdahele edip onu kurtardı
lar. Her iki tarafta da büyücüler vardı. Savaş büyücüler savaşına
döndü. Yırtıcı canavarlar, arslanlar

ve kaplanlar

savaşıyorlardı.

O sırada Kırgız alpı Munar Keselik'i öldürdü. Onun ordusu mağ
lup olup dağıldı.
Kırgız karargahı hastahaneye döndü. Yaralılar, sınıklılar, aya
ğı kolu kesilmişlere bakıyorlar, tedavi ediyorlardı. Tedavi için ge
rekli olan ayı eti, kurt eti, otlar gibi ilaç yerine kullanılan şeyler
arıyorlardı. Altı günlük Aranik savaşı böyle son buldu. Şehitleri
oraya gömdüler.
*
**

Alevke Hanım Manas'tan korkup kaçması :
Manas üç gün kimse ile konuşmadı. Canı çok sıkılmış, yüreği
üzüntü ve merakla dolu idi. Kırk yiğidi merak ve korku içinde
"Acaba, ne olacak ? ... diye biri birine sordular. Manas yalın kılıcı
na dayanıp oradakilere şöyle hitabede bulundu : "Dilimden anla
yanlar, sözümü dinlesin gelsin, dilimi bilmiyen il olsa tercümanı
cevap versin" diye kalabalık Kırgız illerine böyle haber gönderdi.
Haberi alanlar gelmeye başladılar. Korku nedir bilmiyen, düşma-
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na kaplan gibi saldıran Umutoğlu Zaysan geldi, il başı B akay Alp,
Küldürdun oğlu Çalba, alplar çeviği Çalıbay, Argın alpı Kara Ko
ca, ilin başı Kalkaman, Aydarhan oğlu Er Gökçe .. yine nice alplar,
bahadırlar geldiler. Bunlara hitap

ederek Manas

şöyle

konuştu:

"Danışma için yaptığım toplantıya gelenler, iyice dinleyiniz, anla
yınız. Atalarımızdan kalan topraklarımızı düşmandan kurtarmak
için sefere hazırlanmış bulunuyorum. Danışmanlarımızın, aksakal
larımızın hepsinden atalarımızın yaptıklarını,

hareket

tarzlarını

soruşturup öğrendim. Düşmanların halkımıza ne yaptıklarını on
lardan dinledim. Kalmukları

yurdumuzdan

çıkarmadan

gönlüm

rahat etmeyecek. Endican'daki Alevke'nin kalesini başına yıkıp,
ata-babalarımızdan kalmış toprakları almaya karar verdim. Hele
Ispara ile Alay dağlarının Kalmuklardan temizlenmesini istiyorum.
Alevke bize haber gönderip "Konduğumuz yerden başka yere gö
çünüz. Karşıma gelip elpençe divan durunuz ! " diye emir veriyor.
Alevke'nin gururunu gördünüz mü ?

Ben

ona

karşı

koyacağım.

Ecelim geldiyse öleceğim. Kırgızların Alaya gidip yaylamalarını gör
mek istiyorum. Savaşa hazırlanalım".
Manas sözünü bitirdikten sonra Aydar Han oğlu Er Gökçe
ayağa kalkarak şöyle konuştu: " Ey Cemaat! Manas doğru konuştu.
Savaşa hazırlanalım. Başka türlü çare yok" diye Manas'ın sözle
rini tasdik etti. Bütün halk: "Makul" diye bağırdılar.
Manas göç emri verdi. Altın ağızlı zurnalar çalındı, davullar
vuruldu. Ordu hareket etti.
Şimdi biz Kalmuk Hanı

Alevke'nin

hikayesine

bakalım: O ,

Manas'ın hareketini haber alınca Kalmukların seferber olmasını
buyurdu. Margılan şehrinden ta Sazak kalesine kadar bütün ül
kenin savaşa hazır olmasını emretti. Fergane şehirlerinden de as
ker toplayıp gece gündüz savaş hazırlığı yaptı. "Bu Kırgızlar be
lalarını bulacaklar! " diye haykırıyordu.

Manas, Alevke'nin hareketinden haberdar idi. O, savaş hazır
lıklarım dikkatle takip etti. Alevke'nin karargahının nerede bulun
duğunu öğrenmeye çalışıyor, aldığı bilgilere göre Alevke'nin yuva
.sına doğru hareket ediyordu. Alevke çok asker toplamıştı. Kendi
si büyük bağına istirahate çekilmişti. Padişahlık tahtında rahat
oturmakta idi. Güzel bağında bülbüller ötüyor, papağanlar konu-
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şuyordu. Hoş kokular saçan bin türlü güller vardı. Hayvanat bah
çesinde öğretilmiş arslanlar vardı. İzinsiz gezenleri derhal öbür
dünyaya gönderirlerdi. Bu bağın yakınında Alevke'nin otağı ku
rulmuştu. Karasu ve Endican'ın kenarında, Arbatı dağının tepesin
de Alevke'nin sarayı bulunuyordu. Bu saray epeyce uzaklardan gö
ze çarpıyordu. Bu sarayın yapısı için dünyanın parası harcanmış
tı. Çevresi adam başı kadar çiçeklerle dolu idi. Elma, hurma ve
başka meyve

ağaçları

bahçeyi

kaplıyordu.

Alevke'nin

yanında

dörtyüz alp, bahadır vardı. Şairleri, şarkıcıları bulunuyordu. Din
leyicileri hayret içinde bırakıyorlardı. Alevke altın ve gümüş na
kışlı elbisesi ile buraya girerken altı yüz zurnacı, kirnayci ve tür
lü türlü saz aletleri çalanlar birden çalmaya başladılar. Böyle bir
ihtişamla Alevke bağa gelerek saltanatının kudretini gösteriyordu ..

Şimdi biz gelelim Manas'a :
Manas askerleri ile Alevke Hanın karargahına yaklaştı. Ma
nas'ın seçkin askerlerini gören ve kendisinin korkusuz bir kahra
man alp olduğunu anlayan Alevke " Hoş geldiniz ! " diye karşıladı.
Manas 'a heybetli duruşunu görüp hayran oldu. Bu genç kuman
danın hiç bir kusurunu bulamadı. Kirpikleri ok, gözü ateş gibi
idi. Alevke · bu genç alpta bin kişinin gücü ve gayreti bulunduğunu
tahmin ve bununla savaş meydanında karşılaşmanın kolay bir iş
olmadığını takdir etti. "Bu alp ancak hile ile öldürülebilir" diye
düşündü. Hayvanat bahçesini göstermek bahanesiyle onu yırtıcı ca
navarlar bölümüne soktu.

Bir azılı mamont (mamot)

Manas'ın

üzerine hücum etmek üzere iken onu derhal öldürdü. Alevke bun
dan sonra ne olacak diye düşündü ve Manas'a ej derha yılanını
göstereceğini söyleyip kapalı yerinden ej derhayı çıkarıp Manas 'a
doğru salıverdi. Manas bu ejderi boynundan tuttu yere vurup öl
dürdü. Hayvanat bahçesinde Manas'a bir şey yapamadığını gö
ren Alevke Manas'ı ve askerlerini zehirlemeyi düşündü. Manas 'a
"Bu gece bizde misafir olarak kalacaksınız ! " dedi. Manas bu tek
lifi kabul ettiı askerlerine "Alevke'nin yemeklerinden yerneyinizı
kendiniz hayvan kesip yemeklerinizi kendniz hazırlayınız ! " dedi.
Askerlere de böyle yaptılar. Sağ salim sabaha çıktılar. Alevke or
dusunu hazırlamıştı. Manas'ı yakalamak için tertibat aldı . Asker
lerinden Tükürük adlı alp hanımın karşısında yükünüp bu Ma
nas'ı ortadan kaldırmaya müsaade diledi. "Dalaylama yardımcı ol
sun! Bu göçüp gelen Burutları* yer ile bir edelim". Alevke ona.
epeyce nasihatta bulundu ve " Git de onların halini gör ! " dedi. Tü-
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kürük Kalmuk "baş üstüne! diyerek Manas'ın bulunduğu çadıra
doğru yöneldi. O sırada Manas bağdaki çadırdan çıkmış Tükürük'e
doğru geliyordu. Tükürük, Manas'ın heybetinden

korkup

"Vay,

dalaylama"* diyerek baygınlık geçirdi, bir az sonra aklını başına
toplayıp kaçmaya başladı. Manas "Ey alp durl Seni cin mi vurdu ? "
diye seslendi. Alevke'nin yanında atıp tutan Tükürük kaçmakta
devam ederken bir ark üzerinden geçtiği anda yüreği yarılıp ölü
verdi. Alevke'nin yanında atıp tutan Tükürük Bahadır Manas'ın
gölgesinden korkup cehennemi boyladı. Bunun hareketini gözü ile
takip etmekte olan Alevke şaşkın şaşkın bakıp Manas'a yaklaştı
ve "Ben burayı bırakıp gitmek istiyorum. Seninle mücadele etmek
istemiyorum. Müsaade ediniz de ben gideyim" dedi. Canını sağ
bırakması için Mans'a yalvardı. Manas ona " Ey Alevke,

Alevke !

Yaralarımı açma! Seni bu Kırgız ülkesine kim gönderdi ? Yaraları
ma fazla dokunursan kalelerini kül talkan (kavut) ederim" dedi.
Manas'ın tehditlerini dinledikten sonra Alevke Han göç hazırlığı
yapıp Kaşgar'a hareket etti. Langı adlı bir Kalmuk bahadırı Ma
nas'a hücum etmek isterken Manas onu yakalayıp bir tarafa atı
verdi. Adamın başı yere çarptı ve beyni öışarı fırladı. Bunu gö
ren başka Kalmuk alpları sustular. Alevke, adamlarına Manas 'a
karşı durmanın faydası olmadığımı burasını bırakıp gitmek lazım
olduğunu anlatmaya çalıştı. Bütün kafilesi ve adamları ile Kaşgar
toprağına girdi. Oranın hanı Alabek adlı biri idi. Manas'tan kurtu
lup gelen bu Kalmuk göçünü yağma etti. Bu göç nihayet Akcar de
nilen yere gelip kondu. Alevke " Kurtuldum .. " diyerek s evindi.

ŞOORUK HANIN KIRGIZLARA
KARŞI SAVAŞI
Şooruk Hanın ülkesi Tagarma, Dang-Dung dağlarından Ka
bak Art ve Torıklı'ya kadar uzanırdı. Şooruk Hanın merkezi May
munluk denilen kale idi. Bu Şooruk Hanın ülkesini Kalmuklarm
sıkıştırmaları neticesinde Kırgız boyları sığınıyordu.

Zaten Şoo

ruk'un kendisi ve halkı Kırgızlara kardeş kavimdi' Ş ooruk'un kur
duğu hanlık epeyce önemli bir hanlıktı. Kendisi çok mağrurdu.
Bir gün halkına Alay'daki ve Isıkgöl bölgesindeki Kırgızları ve
yaylarını eline geçirmek istediğini ilan edip ikiyüz doksan bin
asker topladı ve şöyle konuştu : " Kırgız dedidiğin nedir ki ? Ora
ya buraya kaçıp, göçüp yürüyen bir halk ! ." diye atıp tuttu. Taş
gurgan ile Kabil arasına gelip karargahını kurdu. B üyük kızının
adı Akılay idi. Çok akıllı, zamanın kadınlarının en güzeli ve bilgini
idi. Onaltı yaşında, simsiyah saçı, inci gibi dişleri vardı. Beyaz boy
nu ince, içtiği, yediği gırtlağında görülecek kadar şeffaf idi . Elleri
gümüş çubuk, dudakları gül gibi kırmızı idi. Bu güzel kız babasını
seferden vaz geçirmek istedi. " Gördüğüm düş, bu seferin sonunun
felaket olacağına işarettir" diyerek rüyasını anlattı. "Bab acığım
sana gördüğüm düşü anlatmak istiyorum. Bu düş b ana, gelecek
günlerin neler getireceğini haber veriyor. Düşümde kuzeyden fır
tına ile korkunç bir sel geldi. Bu sel ile yer ve toprak yığını gö
çüp dağları, askerlerimizin önünü kapladı. Sel beni götürdü. O
sırada altın yapraklı bir çınar ağacına sarıldım ve üzerine çık
tım. O zaman, babacığım, sen de benim yanıma çıktın. Hoten ve
Şambel aralarını tufan kapladı. B aba, bu düşünmün yorumu ne
dir? Kangay'dan gelmiş bir kaçak diyerek, Altay'dan gelen Kırgız:
diyerek yanlış bir işe girişerek tahtından ve yurdundan ayrılma
yasın, b abacığım ! ".
Şooruk Han kızının gördüğü düş hikayesini dinledikten sonra:
"Kızım, evladım, gençsin, daha çocuksun. Bana akıl öğretme. Fal
cı mı oldun ? Şaman mı oldun ? D üşündeki tufan gibi sel Kırgız
ilidir. Senin epesine çıktığın çınar, benim tahtımdır. Tanrı o tahtı
benim için koruyacaktır. Zafer tahtına çıkacağım" dedi.
Davullar vuruldu, zurnalar çalındı, tuğlar, bayraklar havada
dalgalandı. Ordu hareket etti. Her gün on bir taş (fersah) yol alı
yordu. Bunlar böyle hareket ede dursun, biz bir parça Manas'tan
bahs edelim.
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Yaradanı kendisine yar olan, Manas Alevke'ye karşı kazandığı
zaferle bütün Kırgız ilinin kahramanı olmuştu. Şooruk'un bundan
haberi yoktu. Alatav (Aladağ) ve Alay dağlarını düşmanlardan te
mizlemiş, kalabalık Kırgız halkına rüzgar dokundurmaz sığınak
.olmuştu. Çevredeki hanlar onun zaferlerini, kahramanlığını halk
:şairlerinin söylediği destanlardan dinliyorlardı.
Şooruk han, Kırgızların Uşpir ve Akbalta'ya tabi oymaklarının
yedi bin kadar at sürülerini eline geçirmişti. Şooruk'un yaptığı
bu yağmadan Manas'ın haberi yoktu. O kırk yiğiti ile av avlamak
la eğleniyordu. At sürüleri yağma edilen Akbalta Şooruk'un hare
ketini haber vermek için Manas'a av yerine gitti ve onu bulup bü
yük bir ordu ile Şooruk Hanın Kırgız ülkesine yağmaya başladı
,ğım haber verdi. Bu haberden Manas çok üzüntü duydu, açı bıra
kıp "Askerlerim toplansın! " diye emir verdi. At sürülerini kaybe
.den Akbalta Ağa Altay'dan göçüp geldiklerine pişman olduğunu,
Altay'da daha rahat yaşadıklarım söyleyip Aladağ'a getiren Ma
ınas'ı tenkit ediyordu. Manas'ın askerleri Şooruk ordusunun karşı
:Sına geldi. Düşman arasından Döges adlı bir alp Manas'la karşılaş
tı. Döges, Manas'a süngü ile hücum etti. Manas onun süngüsünü
-parçaladı, başka silahı ile hücuma fırsat vermeden kılıçla kafası
nı kesti. Şooruk Han, alplarından birinin yenildiğini görüp Çeçe
.dır adlı alp kumandasında Manas'a karşı oniki bin asker gönder
di. Bu orduda Külti adlı ünlü bir alp vardı. Ordular karşılaştı.
Bu Külti Alp karşılaşmak için alp istedi. Buna karşı Manas çıktı
ve çarpıştı. Bir müddet mücadele ve çarpışmadan sonra Manas'ın
kılıçla hücumuna dayanamadı yere düştü. Manas onun da kafasını
'kesip attı. Şooruk Han

askerlerine

"Durmayınız,

vurunuz,

ateş

.olup oyun salınız ! . .. " diye bağırıp çağırıyordu. Askerlerinde gay
ret ve heyecan kalmamıştı. Akşam oldu. Her iki taraf istirahat için
:geri çekildiler.

Şooruk Hanın Kuyanis adlı müthiş bir büyücüsü vardı. Han
1bu büyücüsünün hünerlerinden faydalanıp düşmanlarım şaşırtma
ya karar verdi. Kuyanis şişelere su doldurup rakı yaptı. Bunları
:.zehirleyip büyüledi. Rakı

şişelerini

eşeklere

yükleyip

Manas'ın

kampı civarına geldi. Kendisini Kaşgarlı kara sart tüccar olarak
tanıttı ve " Kervanımı haydutlar soydu, ben kurtuldum" diyerek
Manas'ın çadırına girdi ve yükünüp selam verdi. Manas bu ada-
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mm yuzune bakıp bunun iyi bir kişi olmadığını tahmin etti. Bu
adamı geçen yıl bir yerde gördüğünü şöyle böyle hatırladı. Büyü
cüyü sorguya çekti. Manas'ın kendi askerlerinden Agıday ile Aci
bay büyücülükten anlardı. Manas onları çağırıp" B u "kara sartın"
kim olduğunu öğrenelim" dedi. Agıbay fala bakıp "Bu herif ünlü
büyücü Kuyanis'ten başka kimse değildir; bu yaptıkları büyü ile
göz boyamaktan ibarettir." dedi. Büyücüler arasında cereyan eden
mücadelede Kuyanis yenildi.
*
**

Ertesi sabah Şooruk Han bütün askerlerini savaşa soktu. Bu
büyük bir meydan savaşı oldu. Manas savaşı kesin olarak kazandı.
Şooruk Han kaçıp meydanda ölmekten kurtulup ağırlığının yanına
geldi ve kızına dert yandı :

"Çin'den kaçmış kaçak diye, Moğol'

dan kaçmış hırsız diye sağı, solu düşünmeden Kırgızlara saldırdım.
Manas'ı tanıyamadım . İşte cezamı buldum. Şimdi Manas'a gidip,
başvurup aman dilemekten başka çarem kalmadı" diyerek Manas'a
yaklaşma çaresi aradı. Kendi kızı Akılay başta olmak üzere otuz
güzel kız ve hazinesinden elinde ne kaldı ise altın, gümüş ve kıy
metli taşlarını beraberine alıp Manas'ın huzuruna geldi. Manas ga
lip kumandanın gururunu

göstermeyip

onu

saygı

ile

karşıladı.

Çünkü o da Manas'ın mensup olduğu ırktandı. Kızların cariye ola
rak değil, hür hanımlar olarak askerlerinden beğendikleriyle ev
leneceklerini ilan etti. Askerleri saf olarak dizildiler. Kızlar bu
askerler arasından beğendiklerini seçtiler ve evlendiler. Şooruk
kızı Akılay Manas'ın kendisini seçti.
Manas bu zaferinden sonra büyük bir toy (düğün) yaptı. Bu
toyda müslüman hıristiyan ayırd edilmiyeceğini de ilan etti. Ulu
toy kırk gün devam etti.
*
**

Manas babasına darılıp köye gidiyor ve orada rastladığı bir
çiftçi ihtiyarla ortak olup buğday ekiyor. Bu ihtiyar Manası çok
seviyor ve onun kahramanlığını

çoktan

öğrenmiş

bulunduğunu

söylüyor. İki ortak ak buğday ektiler, altı ay mı, yıl mı, epeyce
zaman mı ? Beraber yaşadılar. Bir gün ihtiyar kendi hayatını an
lattı ve şöyle dedi: "Ben herkese iyilik etmeyi seven bir ihtiyarım.
Sen bu buğday ile Karaca Hanın at sürüsünde bir kısrağın yavru
su olan kula tayı satın al. Bu kula-tulpardır*" dedi.
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O yıl Kula tayın sahibi olan Noygut beyi Karaca'nın ilinde
korkunç kıtlık oldu. Karaca Han Manas 'a buğday karşılığı bu Ku
la tayı teklif etti. İhtiyar

ortağı da bu tayın tulpar o lduğunu söy

lemişti. Karaca Han da bunu biliyordu. Fakat onun Kırgızların
ünlü kahramanı Manas'a satılmasına memnun oldu. Bu günlerde
Manas "baba dihkanın" kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Ortağı
"baba çiftçi" bir gün ona iyi öğüt verdikten sonra gözden kayboldu.
Meğer bu "baba dihkan" çiftçilerin koruyucusu tanrı, ruh imiş.
Manas babasına darılıp ortadan kaybolup gittikten sonra ar
kadaşları onu çok aradılar, nihayet bulup evine getirdiler. Manas'
ın tarım işiyle uğraşması böylece sona ermiş oldu.

Kalmuk Hanı Aziz Han ve Oğlu Almambet
Kalmuk Hanı Aziz Hanın kadını Altınay'ın doğum günü yak
laşmıştı. Tam dokuz ay olduğu günlerde doğum sancıları b aşladı.
Çok korkunç ağrılar altı gün devam ettikten sonra bir gün daya
namadan evden dışarı çıktı. Karşısında çoban Macik'i görüp sevin
di.
Macik'in kim olduğunu da anlatalım.
Altmış tüccar Becin'e doğru kervanla giderken Konurbay'ını
kolu tarafndan öldürülmüş ve malları yağma edilmişti. Bu kervan-:
dan ancak altı yaşındaki Macik adlı çocuk esir olarak sağlam kal
mıştı. Alevke'nin adamlarından olan Konurbay

bu

çocuğu

Aziz

Hana vermişti. Bu sıracl.a onbeş yaşına gelen Macik koyun çoban
lığı yapıyordu.
Doğum sancısına tutulmuş olan Altınay Hatun ona seslendi
ve yanına çağırıp :
- "Ey oğul, ıstırap çekenin h alinden anlasana, ata binip ha
siyetli mezardan bana dayak getirsen, onu bana versen ne olur,
dedi. Macik derhal gidip mezarlı ormandan dayak g etirip Altınay'ın koluna verdi. O sevinip dayağı alıp eve girdi ve hiç acı duyma
dan bir oğul doğurdu ve adım Almambet koydu. Almambet'in doğ
duğu gün Çin hakanın Becin'ine tam yetmiş gün yağmur

yağdı,.

zelzele oldu . . .
Almambet on yaşına gelinceye kadar altmış

başlı

ejderden

ders aldı. Bundan sonra Almambet altın kılıç kuşandı, eline aybal
ta aldı . Baharın güzel günü gibi parladı.
*
**
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Bir gün Aziz Han önündeki oğluna şu sözleri söyledi: "Oğlum,
evladım Almambet, ben ihtiyarladım, aksakallı pir oldum. Hüküm
vermeme için baş vur�lar çok. Bundan sonra bu davacıların iş
lerine sen bak ! " dedi. Babasının sözünü reddetmedi, tahta çıktı,
:her işinde, hükümlerinde adalet

görüldü.

Davaları

hallederken

kılı kırk yarıyordu. Bir gün genç Almambet Kireşti şehrine geldi.
Oradaki davalara bakacaktı. Şehir halkı, genç prensi saygı ile kar
şıladı. Bu beldenin ileri gelenlerinden bir kaç memur zincire vu
rulmuş yedi kişiyi Almambet'in önüne getirdiler. Bunlar ağlıyorlar
dı. Almambet ' .Bu ne iştir? Bunları ne diye önüme getirdiniz ? di
ye sordu. Baş memur şu cevabı verdi: .'Eskiden kalmış bir gelene
ğe göre saygılı büyüklerimizin ş erefine günahlı adamları kurban
etmek adetimizdir. Bunları sizin şerefinize kurban olarak kesece
ğiz. Kabul buyurunuz ! " diye rica ettiler. Almambet böyle bir kanlı
törenin bulunduğunu ne görmüş, ne işitmişti. Şehir memurlarına
"Bunları benim elime veriniz" dedi. Bu "kurbanlık" lan serbest
bıraktı. Almambet bir iki yerde yine böyle "kurbanlık" lada kar
şılandı. Hepsinde bu "kurbanlık" lan serbest bıraktı. Halkının
böyle çirkin görenek ve geleneklerini görüp çok acı duygularla evi
ne döndü. Bu insanlar arasında nasıl yaşayabileceğini düşündü.
Mensup olduğu ulusa karşı nefret ve acıma duygulariyle gözleri
karardı.
*
**

Bir gün b abası Aziz

Han oğlunu yanına

çağırıp şöyle dedi:

"Oğlum şunu bil ki b abanın Han-Yaylası denilen yaylasını Konur
bay zorla almıştır. Bu menfur adam son zamanda yükselmiş, nü
fuzlu adam olmuştur. Bu iğrenç adamın itliğini, zorbalığını görüp
nasıl tahammül edersin? Ondan senin neyin eksik ? Yaylamı geri
vermezse, sen de alamazsan senin de canın çıksın. Cins ata bindin,
ok geçmez zırh giydin, namuslu isen bu Konurbay'ın hakkından
gel ! " dedi.
Babası böyle dedikten sonra Almambet Kılciren adlı atına
bindi. Konurbay' dan Han- Yaylasını istemek için onun kararga
hına geldi. Konurbay Alp çok mağrur idi. O bir bölgenin hanı idi.
beyleri askerleri vardı. Bu Konurbay Han, şöhreti aleme yayılmış
bir alptı. Almambet kalabalık arasına girdi ve eğilip Konurbay'a
selam verdi ve şöyle dedi: "Babamın Han-Yaylasını geri vermeni
istemeye geldim. Bunu iyi anla, Konurbayl Atının b aşını bir az
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çek ! " dedi. Meseleyi Esen Han'a arz. edeceğini anlattı.

Konurbay

bu gencin böyle konuşmasına çok kızdı ve bağırarak : "Aziz Hanın
piçi saçmalama! Sen nereden çıktın ? " diyerek Almambet'in üze
rine saldırdı. Fakat genç Almambet önemli bir karşılık verdi. Ko
nurbay kaçtı. Genç alp baskın çıktı. Konurbay'ın askerleri birden
bire şaşkına döndüler. Konurbay Esen Hana şikayete gitti. Almam
bet onu takip ederek Esen Hana geldi ve Konurbay'ı şikayet etti.
E sen hiç bir cevap vermedi, sarayına girip kapandı. Almambet ye
di gün cevap bekledi. Bir gece onun bulunduğu yere çok güzel bit
kız geldi. Adı Burulça idi. Bu kız etrafa mis kokusu yayıyordu.
Bu kız Almambet'le şöyle konuştu : " Sözümü dinle, Almambet. Bu
gün Esen Han senin hakkında konuştu. Esen Hana da babana da
inanma. Baban seni zindana atar. Sen şimdi kendine münasip i]
bul. Buradan çabuk git. Ben seni seviyorum. Yedi sene beklerim.
Almambet kızı kucaklayıp öptü ve derhal atma binip yola çıktı.
Babasının sarayına geldi.

Selam verdi "Kurbanın olayım, baba

-dedi- bir çok şeyleri öğrendim . Sen, babacığım. Esen Hana gü
vensen, Gök tanrı seni vuracaktır.

Büyük

bir

ordu

kuracağım,

Esen Han ile Konurbay'a karşı duracağım. Halk bizimle olacak
tır" dedi. B abası Aziz Han oğlunun bu sözlerini işitnce öyle bir
köpürdü ki Almambet'e saldıracak gibi göründü. "Söyleme böyle
şey !" diye b ağırdı ve kendisinin Esen Hana sadık han olduğunu,
ona karşı hareketi kendisinin cezalandıracağını anlattı. Hatta öl
dürülmesine bile acımayacağını açıkça söyledi. Almambet çok dü
şündü ve "Burkanın yazdığını göreceğim.... Kırgızlara sığınayım'"
dedi.
Anası Altınay baba-oğul arasında geçen sözlerden çok üzüntüı
duydu.

Esen Han hiddetli b ağırıp pehlivanlarını çağırdı: "Boğazıma
ateş koydu. Kendi aramızdan düşman çıktı. Bu kimmiş ? Kendi
hanlarımdan Aziz Hanın oğlu Almambet imiş . . . Hepinize hitap edi
yorum, emir veriyorum: O iti Altaylardan aşırmayınız, Kırgızlara
kaçırmayınız ! Diri yakalayıp bana getiriniz. Bunu kılmazsanız beş
altı yıl sonra onu Becin (Pikin) 'ının kapısına göreceksiniz . . . Onu
yakalayıp getirmezseniz gözüme görünmeyin ! " dedi.
Bütün Çinli ve Kalmuk kumandanları Hakanlarının emrini
dinlediler. Bunların ileri gelenleri Niskara ünlü alp Yolay, Börü-
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köz adlı alplardı. Hele Konurbay'ın Almambet'e

karşı

korkunç

hıncı vardı. Ondan yediği dayağı unutamıyordu. Çin ve Kalmuk
askerleri Aziz Hanın · karargahına ı doğru harekete geçti.
Almambet kaçmaya hazırlanırken Konurbay'ın kolu onu çe
virmiş bulunuyordu. Almambet çok müşkül durumda idi. Ona ilk
saldıran K.onurbay oldu. Fakat Almambet onunla savaşma usu
lünü iyice öğrenmiş olduğu için onu kaçırdı. Çin ve Kalmuk ku
mandanları Almambet'i canlı olarak ele geçirmeye çalışılıyorlardı.
Çünkü Esen Hanın emri böyle idi. O sırada Konurbay tekrar gö
ründü. Etrafı çevrilmiş olan Almambet'in durumu çok müşküldü.
Birden at üzerinde silahlı anası Altınay'ı gördü. Anası oğlunu kuşa
tan düşmanlara, yavrusunu yakalayanlara saldıran dişi kaplan gi
bi, hücum ederek, düşmanın safını yardı, Almambet muhasara
dan kurtulup kaçmayı başardı. Altınay oğlunu kurtardı, fakat ken
disi düşman süngüsü ile öldürüldü. Ölüsü bir katıra konup Esen
Hana gönderildi. Almambet gece bu kafileye saldırıp anasının ölü
sünü aldı ve bir ormana götürüp gömdü . . .
B i r gece karanlığında

düşmanın

muhasarasından

kurtulup

Almambet ve Macik Kırgız ülkesinin Kalmuk ve Çin işgalinden
arınmış olan bölgesine doğru yola çıktılar.

ALMAMBET'İN KIPÇAK BEYİ
ER GÖKÇE'YE GELİŞİ

Almambet ve Macik susamış olarak Gör İrtiş ırmağı boyuna
geldiler ve kana kana su içtiler. Etrafı serap kaplamıştı. Almam
bet bu tabiat manzarasını dalgın dalgın seyretti. Yakındaki yeşil
çimenli sahraya büyük kalabalık bir ilin konduğunu ve kaynaştı
ğını gördü. Bu ilin yakınında dolaşan heybetli bir er gördü ve ona
yaklaştı. Karşısında gelip : " Yabı, yabı, mundu! " dedi. Er Gökçe
şaşırdı. Almambet yine "Kalakay, kaşka! biçik solon! " dedi. E r
Gökçe " Ben b u dilden anlamıyorum. Ne demek istiyorsun ?" dedi.
Almambet "Sabırlı ol, Er Gökçe! Benim Altay altay dediğim "iyi
misin" demektir, "Yabı, yabı" dediğim "sağ mısın" demektir, "bi
çik solon" dediğim "Beyin var mu" demektir" dedi. Er Gökçe "Ya
bancıdan boyunu, kimliğini sormak gelenektir, ne istediğini sor
mak ta görenektir. Kimsin ? " dedi. Almambet Üruğum kangaydır,
tek başıma geziyorum. Yüreğimde kaygı ve üzüntü var. Alplarla
savaştım, kurtlarla mücadele ettim. Kalabalık düşmandan kaçıp
kurtuldum. Şimdi gökleri açık, yazları altın il arıyorum. Kalabalık:
düşmanla savaştım, bir çok canları öldürdüm, kara suya kan dök
tüm, otlarını yaktım. Onlardan kaçtım sığınacak il arıyorum" dedi.
Er Gökçe onu mülteci bir kahraman konuk olarak kabul etti
ve bu konuğun ünlü bir kahraman prens olduğunu halkına ilan
etti. Onun şerefine büyük bir ziyafet verdi. Er Gökçe'nin ala tuğu
nu, b;:ıyrağını dalgalandırıp Almambet ile Macik'i karşıladılar.
Bir gün Er Gökçe'nin babası Aydar Han "Bu mülteci gençleri
kendi evime alacağım" diyerek onları kendi himayesine aldı. Er
Gökçe b abasının bu hareketine çok sevindi "Çok iyi yaptın, ba
ba" dedi. Kıpçak-Kazaklar bu prens misafirin şerefine altı ay, her
gün ziyafet verdiler. Bir Kalmuk presinin müslüman olması büyük
bir olaydı. Onun müslüman olma töreni de şöyle oldu ı
Bir gün Er Gökçe ile

sohbet ederken Almambet "O dünyaı

(ahiret) hakkında bir soru sordu. Er Gökçe " O dünyada rahat ol
mak için bıyıklarını kes, sakalını bırak "kulku alda kuvalda" oku,
<;Ünnet olup müslüman ol. O dünyada cennete gireceksin" diye
)lla müslüman olmasını teklif etti. Almambet müslüman oldu.
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Altı aydan beri hareketsiz yatmak Almambet'e bıkkınlık ver
mişti, hareket istiyordu.
Bir gün Almambet

i 'Böyle

ayak uzatıp yatmakta fayda yok.

İç, ye yat böyle hayat mı olur?" dedi. Kazakların savaşçı gençlerini
yanına alıp Amur kıyılarındaki Kalmuk yurdunun

at

sürülerini

önüne katıp Er Gökçe'ye sundu. Bu yağma hareketi bir kaç defa
tekrarlandı. Kalmuk ve Çin yaylalarını çok iyi tanıyan Almambet
her seferinde muvaffak oluyordu. Eski düşmanları Yolay ile Ko
nurbay'ın sürülerini böyle akınlarla elde etti. Almambet sayesincle
Gkçe'nin ili zenginleşti, çadırlarının direkleri yağlandı, yedikleri
"kazı"* "yay""' , içtikleri kımız "sarı bal""' oldu. Er Gökçe'nin en
sevdiği "çora""' larının arasında Almambet birinci oldu.
Er Gökçe'nin yiğitleri Almambet'in böyle birinci derecede se
vildiğini, ü stünlüğünü kıskandılar. Onu Gökçe'nin gözünden dü
şürmek için söz birliği yaptılar. Bunun için en iyi tertip Er Gökçe'
nin sevgili karısı Akerkeç'le bu Kalmuk'un gizli münasebette bu�
lunduğu hakkında dedikodu yapmak, bunun Gökçe'nin kulağına
kadar ulaştırmak olduğuna karar verdiler.
Er Gökçe nereye gitse orada Akerkeç ile Almambet'in müna
sebeti üzeıine dedikodu duyuluyordu. Evine döndüğünde "Almam
bet sana çok yakın" diye takılıyordu.
Akerkeç kocasının bu imalı sözlerini anlamış, ahlaksız, kıs
kanç adamların onunla Almambet'in arasını açmak için fesat ve
fitne çevirdiklerini çok iyi anlamıştı.

Kocasının imalı sözlerine

karşı sert bir eda ile şöyle konuştu: "Düşmanların seni Almambet'
ten ayırmak için bana da, liftira ediyorlar. Almambet soylu bir
prenstir. Barındığı, misafir bulunduğu eve karşı nankörlük yapa
cak adam

değildir. Bana inanmaz, güvenmezsen beni öldür de

Almambet'ten ayrılma, halkına, sana bir kahraman kazandırmak
için bir Kıpçak kadını kurban olsun ! " dedi.
Bir gün düşmanların toplandığı ziyafette Er Gökçe fazla sar
hoş olmuştu. Onu büsbütün çileden çıkarmak için rakısına "kö
şele" denen ilacı karıştırdılar. Ara sıra Akerkeç ile Kolmuk misa
firin münasebetlerini bahis konusu

ederek

fiskos

yapıyorlardı.

Böylece Gökçe'yi Almambet'e karşı tahrik etmeye çalışıyorlardı.
B u fiskosu duyan Er Gökçe büsbütün aklım kaybedip "Kalmuk
köleyi buraya çağırın ! " diye gürledi.
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E r Gökçe'nin ikinci karısı Budaybek d e b u dedikoduya karışı
yor ve bunun doğru olduğunu teyit ediyordu. Bir müddet sonraı
Almambet geldi. Onu görenler birden ayağa kalktılar. Onun hey
beti

herkese hatta düşmanlarına bile tesir ediyordu. Er Gökçe

karısı Budaybek'in omuzuna dayanıp uzanmıştı. Burada bulunan
ların Almambet'i ayağa kalkıp karşılamalarına kızmıştı. Kırk yiği
tine küfrediyordu ve " Ey Kazak-Kıpçak beyleri bu herif nereden
çıktı ? Misafir gelen gitmez mi ? Gitmezse eceli gelmez mi?" diye
rek bir sürü hakaret eden sözler sarf etti. Almambet " Kimi kasıt
ediyorsun ?" dedi. Er Gökçe "Kimi olacak ? Kazaklar içine giren
bir serseri köleden bahsediyorum ! " dedi. Almambet "Bu sözleri
söyleyen dostum sen Gökçe mi ? Bu hiddet, bu öfke nereden gel
di ? Sebebi ne? Hanım Gökçe açık konuş, benden ne fenalık, ne
gibi kusur gördün ? Dilimden mi elimden mi fenalık gördün ? Hiç
bir fenalık görmediğin halde böyle konuşuyorsun aklını başınaı.
topla! Andımızı unuttun mu ? Aydar Han oğlu Er

Gökçe

andınll

unutup neler saçmalıyorsun. Yazıkım nedir? Söylesene ! . .
Almambet'i kıskanan beyler v e alplar onu hanın gözünden dü
şürmek için ellerinden geleni yapmışlardı. "Bu Kalmuk'u gözüm
den uzaklaştırınız ! " diye bağırdı. Fakat bu işi yapmaya kimsede
cesaret yoktu. Yine Almambet konuştu: "Hanım Gökçe, senin ya
tağını basacak olsam ben dünyada iyilik bulabilir miyim ?". Er
Gökçe "Git deseniz it gider, Almambet Kalmuk neden gitmiyor? "
diye bağırıyordu. Akerkeç yine Er Gökçe'ye yalvararak : "Gökçe
alp sana ne oldu? Aklını, anlayışını nerede kaybettin ? Almambet
sana ne kıldı? Tozmuş, dağılmış kalabalığı toplayıp il kıldı. Ge
linlere kıymetli kumaşlar giydirdi, yurt-halk faydasını gördü, kim
seye zararı dokunmadı . Bütün milletin düşmana karşı siperi oldu,
kut, servet getirdi ... Arslan Almambet'le böyle konuşmak sana ya
kışır mı ? Nasıl sıkılmadan ona hakaret ettin ? "
E r Gökçe'nin

sarhoşluğu devam ediyor, durmadan Almam

bet'e ve karısı Akerkeç'e küfür ediyordu. Almambet ayağa kalkıp
gitmeye hazırlanırken Er Gökçe "Öldürün ! " diye bağırdı. Fakat
Almambet kılıcını kınından çekti, eline alıp etrafına baktı. Kimse
el kaldıramadı. Almambet misafir hLllunduğu şahane çadıra geli
di. Burada yine Akerkeç Hatunu buldu. O "Er Gökçe'nin sözlerine
bakma, sarhoşluk ve düşmanların tahriki ile böyle bir harekette:
bulunmuştur. Onun kusuruna bakmayınız . Aklı başına geldikten
sonra pişman olacak ve sizden özür dileyecektir" diye kalmas:ıı
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ıçm yalvardı. Fakat Almambet Akerkeç'le vedalaştı ve " Kaderim
de Tanrının yazdığını göreceğim. Onun yazısını kimse değiştiremez"
diyerek atma bindi. Akerkeç "Yolun açık olsun! Manas'a gitmeni
tavsiye ederim" dedi.
Almambet gittikten sonra Er Gökçe'nin aklı başına geldi, yap
tığı işinin hata olduğunu, Almambet'in düşmanlarının kendisini
hile ile sarhoş yaptıklarını anladı, gözü yaşardı.
Arkasından adam gönderdi ise de bulamadan döndüler. Al
mambet, ünlü alp Manas'ın karargahına doğru yol almıştı.

ALP ALMAl\ılBET'İN MANAS'A GELİŞİ

Manas bir gece düşünde bir keskin kılıç bulduğunu, bununla
taşı parçaladığını, sonra kılıcı beline bağlarken onun bir arslan
<Olduğunu, ona parsların boyun eğip hizmet ettiklerini, birden ars
lanın ejder olduğunu, sonra bir kuş olup Manas'ın eline konduğu
nu gördü.
Sabahleyin uyanır uyanmaz bütün kavimini, bütün Argın ve
�Nogay boylarını çağırıp Ulu toy yaptı ve gördüğü düşü anlatıp
tabir etmelerini istedi. Acıbay adlı bir Kırgız "düşünü ben tabir
·edeceğim. . . " diye söze başladı. Onun tabirine göre, " Tanrı, Manas'a
büyük bir iyilik ihsan edecektir. Esen Han ile kavga edip müca
<lele yapan Almambet Manas'a gelip yardımda bulunacaktır. Bu
güne kadar o Aydar han oğlu Er Gökçe'nin yanında bulunduğunu
duyuyorduk. Her halde bu günlerde Manas'ı arayıp bulacaktır"
<ledi. Bu tabiri dinleyen Manas Almambet'i karşılamaya karar ver
ıdi . .
.

*
**

Manas kırk yiğitinin başı Kırgıl'ı Sarı ırmağa gönderdi. Bun
lar gelecek olan Almambet'i karşılayacaklardı. Manas'ın kendisi
·eline dürbün alıp Sarı ırmağın kıyısındaki bozkırlara bakıyordu.
Biz gelelim Almambet'in uçsuz bucaksız Kıpçak Bozkırı olan
·"sarı Arka" daki"' haline :
Almambet iki gündenberi ağzına bir lokma, bir damla su al
mamıştı . Aç perişan bir halde bulunuyordu. Kuşağını çözmemiş,
başını bir yere dayamamıştı. Uykusuzluk, susama açlık onu peri
:şan etmişti. Atı "Kılceyren" de çok yorulmuştu. Almambet derin
ve acı düşüncelere daldı: "Halin nedir" diyen yok, bayılıp, yatıp
:kalsam "nedir, kimdir bu?" diyerek soracak kişi yok. Arayacak
.ağam yok, it gibi kırda ölürsem, acıyacak adam yok. Halkımdan
ayrılmış garibim, barınacak yerim yok .... " Böyle acı düşüncelere
daldığı sırada bir su kenarına geldi.
Bu sırada Manas uzaklara dürbünle bakarken bir atlı gördü.
1Bu atlı adi bir kimseye benzemiyordu. Şöyle düşündü sonra ken-
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dine "düşümde gördüğüm Almambet bu olsa gerek" dedi. Böylece
bunun Almambet o lacağını tahmin etti. Uzaklarda görünen bu ath
yaklaştıkça onun Almambet olduğu anlaşıldı.
Manas, kırk yiğitinden Kırgıl ile Bakayı dört yiğit ile bera
ber Almambet'i karşılamaya gönderdi ve ona hücum edip yakala
ma rolü oynamalarını buyurdu. Bu emri alan altı bahadır Almam
bet'in geleceğini b ekleyerek pusu kurdular. Çok yorgun ve aç olanı
Almambet birden onların arasına giriverdi . Fakat onun heybeti ve
hiç aldırış etmeyen duruşu bu altıyı şaşırttı, ne yapacaklarını bi
lemediler.
Almambet'i Manas'ın çadırına soktular. Manas onun çok bit
kin olduğunu görüp derhal yemek hazırlattı. Yemekten sonra Ma
nas ona " Ey silahlar asınmış bahadır yiğit ! S ilahın alpların sila
hına, bindiğin at hanların bindiği asil cins atlara benziyor. Vata
nınız neresidir? Bu ülkeye ne vakit geldiniz? Doğduğunuz memle
ket hangi memleket? Boyunuz soyunuz nerede bulunuyor?" diye;
sordu. Almambet ona cevap vererek şöyle dedi : " insanın aklı er�·.
meyen işler arayıp gezen, kendi ilinden sürülmüş olan bir kişiyimo.
Atın ulaşamayacağı memleket arayıp serseri gezen bir canım. Ka
tıp kalmış toprağı çapa ile kazıp su bulup kanal yapmak

isteyen.

bir deliyim . . . Tilki gezmez çölleri, basıp geçen adamım, kurtlarırn
geçemediği ormanlardan geçen bir avcıyım. B üyük atam Çilaba,,
Çilaba' dan Soloba, onun oğlu Soordunduk'tu. Ben ise Aziz Ham
oğlu Almambet'im. Yolda yatsam gören bulunmaz, ölecek olsam.
gömecek adam bulunmaz. Benim gibi zavallıların Tanrıdan başka
dayanağı yok . . .

"

Bu sayın misafirinin gözlerinin yaşardığını gören Manas yi
ğitlerine "Aziz

misafirim için hazırladığım hediyeleri getiriniz ! "'

dedi. Yiğitler Manas'ın hazırladığı hediyeleri Alınambet'in önüne.'.
koydular. Bu hediyeler Manas'ın en sevdiği atı Akkula, altınlı ipek
kumaştan yapılmış entari (halat) , Manas'ın taşıdığı zırh tüfek. . . . . .
idi.

�

Manas Almambet'i baba ve anasına takdim etti. Cakıp ve Çı -·

yırdı Hatunu görür görmez Almambet atından inip onları sayg:ıı
ile selamladı. Çıyırdı Hatun, Almambet'i "Yavrum! " diye kucakla
dığı vakit kurumuş memelerinden süt akıverdi, Almambet ile Ma
nas'a "Memelerimi emip kardeş olunuz ! " diyerek ikisine memele·
rini emzirdi . Bu törenle Manas 'la Alınambet biribirine öz kardeş
oldular.
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Manas Almambet'i evlendirmeyi düşündü. Onu evlendireceği
.kız "ünlü güzel, akıllı" olmalı idi . Almambet Manas'la konuşmak
istediği için onun evine gidip karısı Karabörk'ten eşinin nereye
gittiğini öğrenmek istedi. Karabörk kadın iyi cevap vermedi "Her
.halde Akılay'ın yanında bulunsa gerek" diye ters bir cevap verdi.
Almambet Akılay'ın evine gitti. Akılay da iyi cevap vermedi "Bir
yıldır bana uğramadı. Nerede bulunduğundan haberim yok" dedi.
Almambet, bizim Manas hala bekarmış diye düşündü. Bir az
sonra Manas'ı bulup karılarının kendisi hakkındaki sözlerini an
lattı ve "Sen hala bekar imişsin" diye şakalaştı.
Manas, bunu ciddiye aldı ve gerçekten evlenmeye karar ver
di. Çünkü bu iki kadın savaş meydanında evlendiği kızlardı. Ger
çi bu iki hatun da cariye (küng) değillerdi, fakat Türk töresine gö
:re düğün yapıp evlenilmiş kızlar değillerdi. Bunlardan çocuk ol
maması da Manas'ı çok üzüyordu.
Bir gün Manas babası Cakıp Hana evlenme meselesini açtı :
·" Babam idin han Cakıp, önüne gelip arzularımı açmadım. Ken
<lin düşünüp "oğluma ak nikahla bir kız alıp vereyim," demedin.
Gelinlerini kendim savaş meydanında aldım. Burada bulunanlar
söyleyiniz sözlerimde hata var mı ? Kalmuk'tan aldım Karabörş,
Kolca'dan aldım Akılay ...

İkisinden de çocuk olmadı. Dünyada

bir iz bırakmadan ölüp gideceğim diye korkuyorum". Dinleyenler
"Doğru ! " dediler.
Oğlunun bu sözlerinden sonra

Cakıp

Han

düşündü

taşındı

Manas'ı düğünlü, toylu evlendirmeye karar verdi.
*
**

Manas'ın Kanıkey ile evlenmesi :
Akbalta oğlu Çubak Alp kahramanlığını göstermek için Buha
:rn'ya geldi. O zamanda Buhara Hanı Temir idi. Ona Karahan da
denirdi. Onun on iki kızı vardı. Küçüğünün adı Kanıkey idi. Onun
yanından hiç ayrılmayan Aruke adlı bir güzel kız arkadaşı vardı.
Çubak Alpın gelişinden Buhara ahalisi korkulu günler yaşadı.
Çünkü bu alp ünlü kahramanın, Manas'ın "kırklar" ından biri ol
duğunu bilmeyen yoktu. Onun büyük Manas ordusunun öncülerin
den ve keşif kolundan biri olacağını zannediyorlardı Kanıkey ba-
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basına gelip "Bu alpla savaşmak istiyorum. Bana müsaade ediniz ! ·�
diye ricada bulundu. B abasından müsaade aldıktan sonra Kanı-·
key tam savaşçı gibi zırh giydi ve silahlandı. Onu gören ahali "Vay
zavallı, ne yapacak! ?" diye gürlediler. Çubak Alpın karşısına diki
lip meydan okudu. Çubak onun bir dişi olduğunu derhal anlad]l
ve küçümseyerek onun saldırışını bekledi. Fakat o Çubak'ın bek-·
lemediği bir hücumla öyle bir darbe indirdi ki Çubak atından az-·
kaldı düşüyordu. Sonra bu kızın şakası olmadığını anlayan Çubak
onu süngü ile dürterek atından indirmek istedi ise de muvaffak
olamadı. Kanıkey süngüyü kapıp kırıp parçasını yere attı ve aç
kaplan gibi saldırdı. Çubak kaçmaya mecbur oldu. Kız yine "Er
kek isen kaçma ! " diye bağırdı. .. Çubak kaçıyor, Kanıkey onu ta
kip ediyordu. Bu Çubak kızın seciye ve güzelliğini öğrenmek için
Manas tarafından gönderilmiş casus idi. Bunu Kanıkey de anla
mıştı. Çubağ'ın kaçtığını gördükten sonra o da sarayına

döndü.

Çubak da Manas'ın yanına gelip durdu. Manas ona "Alpım sana ne
oldu ? Gayretin nerede kaldı ? Seni takip eden hangi alp ? Bu alp
sana ne yaptı- Bu seni takip eden erkek değil, bir kızdı. .. " diyerek
gülerek söylendi. Çubak boynunu büküp "Ey alpım, bu kız dedi
ğin kızlardan çıkan bir arslanmış . . . Bizim arslan Manas'a layık:
bir kızdır. Bununla evlenirseniz bahtınız açılacak, her türlü teşeb
büsünüzde muvaffak olacaksınız" dedi ve mücadele sırasında ba
şına gelenleri anlattı.
Manas bu bilgileri aldıktan sonra babasının karşısına gelip'
bundan bir müddet önce söyledikleri tekrarladı. Bu güne kadar
gelenek ve göreneklere uygun şekilde evlenemediğini yana yakıla.
derdini döktü. Sonra çevresindeki Kırgız büyükleri Manas'ı haklli
buldular. Oğlunun derdini dinleyen Cakıp Han Alrnambet ile B a-·
kay' a " siz bana ne yapmam icap ettiğini söyleyiniz. Ben de sizirr
uygun gördüğünüzü yapayım " dedi. Bakay ona şu cevabı verdi :.
" Cakıp -dedi- altın ve gümüşlerini yanına al. Yanma bir kaç alpı
yiğit alıp yola çık. Oğlun Manas Buhara Hanı Temir Karahan'm
kızı Kanıkey'i istiyor . . . Durma Buhara'ya git, Kamkey'i oğluna is···
te ! " .
B u "Bakay'ın söyledikleri çok doğru" diyerek Cakıp han Bu-·
hara Hanı Temir Karahan'ın kızı Kanıkey'i istemek niyeti ile alü
yiğit yoldaş alıp yola çıktı. Altı yoldaşından biri tölgeçi'"' Tölek idL
Cakıp Hanın kafilesi Buhara kentine girdi. Bütün ömrünü bozkır
larda, dağlarda, taşlarda geçiren Cakıp Han büyük camilerden dı-
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şarıya dağılan ezan, tekbir ve ilahilerin seslerine hayran oldu.
Başlarına kazan kadar sarık sarmış , ellerindeki binlik tesbihlerini
çekip camilere koşan ihtiyarlara bakıp "Acaba! Bunların koyun,
ve ineklerine kim bakıyor? İhtiyarları böyle daha gençleri ya ti
caretle uğraşıyor, ya medrese dedikleri taş evlerde bir şeyler öğ
ı-eniyorlar .... Bunların işine bizim gibi kır adamının aklı ermez"
diye düşündü.
Cakıp Han doğruca Karahan'ın evine indi. Karahan Temir
,onu saygı ile karşıladı. Çünkü bu misafir ünlü Manas Alpın baba
sı idi. Bu Manas'ın Kalmuk ve Çin putperestleri ile savaşı Türkis
tan' da sevinç yaratmış ve mübalağalı destanlara geçmişti.
Temir Han misafirini derin s aygı ile ağırladıktan sonra Ca
.kıp Hana "ihtiyar gününde bu uzaklara yolculuk yapmanızın se
bebini öğrenebilir miyim ?" dedi. Cakıp Han gelmesinin sebebini
uzun bir önsöz ile şöyle anlattı.
"Geçenlerde ben Altay'dan Talas'a gelip büyük düğün yaptı
ğımda ziyafetime gelenlerden biri sen idin. O günden beri on yıl
geçtiği bu günlerde ben de sana misafir oldum. Bu misafirliğimin
önemli bir sebebi var. Karahan biz ömrümüzün sonuna gelmişiz
dir. Ecelimizin gelmesi az bir zaman kaldı. Benim elimde bir avcı
kuşum var, sizde bir sungur kuşu varmış. Benim avcı kuşu o sun
gurunuzu avlamak istiyor. Açıkçası oğlum Manas'a kızınız Kanı
key'i istiyorum. Sana baş vurup kızını gelin olarak almak istiyo
rum. Ne dersin Karahan? Cevabını bekliyorum". Cakıp Han(n bu
sözlerine karşı Karahan bir müddet ses çıkarmadan parmakları
ile sakalını karıştırdı. Nihayet "Kızım çok küçük, oyundan başka
bildiği bir şey yok. Damat olacak kimdir, Adını söyle öğrene
yim" dedi. Cakıp Han hayretle "Oğlum Manas'a istiyorum, de
miştim. Galiba, dalgındınız, duymamışsınız" dedi. Karahan yine
parmaklarıyla sakalını karıştırıp "Cakıp han, sinirlenmeyiniz . Se
nin oğlun Manas'ın iki karısı bulunduğunu duydum. Onun için
dir ki "Damat olacak kimdir? dedim". Bu konuşma o gün netice
siz kaldı. Cakıp Han misafir dairesine çekildi.
Temir Hanın Mengdibay adlı bir veziri vardı. Çok zalim, dev
let işlerinden anlamayan cahil bir adamdı. Cakıp Hanın sarayda
konuk bulunduğunu ve kız istemeye geldiğini duyar duymaz sa.
raya koştu ve Cakıp Hanın yanına geldi. Ona Buhara halkı "Gök
ala sakal Mengdibay" derlerdi. C akıp Hanı görür görmez şöyle
konuşmaya başladı: "Arık atını yorup nereden gelen ihtiyarsın ?
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Nereye gidiyorsu? Çehrende nur kalmamış, gözlerinin feri kaçmış�
hayvanları kırılmış, ekmek dilenen biçare misin? "Bu hakaret
�dici sözlere Cakıp Han şu cevabı vermekle yetindi: "Malımı mül
kümü düşmana aldırmış adam değilim, kışın kırlarda gezen, ot
layan hayvanları da kırılmış değildir. Benim oğlum Manas Alp Ka
yıp Han kızı Karabörk'ü savaş meydanında ganimet olarak aldı,
Şooruk'un kızı Akılay'ı da babasının kalesinden ganimet aldı. Kız
la evlenmiş gibi olmadı. Kırgız töresine göre eğlenceli toy, düğün
yapıp evlenmek istiyor. Ona bir kız arayıp çaldır-çuldur konuşan,
dilini adam bilmeyen Çin ülkesini gezdim güzel kız bulamadım.
Ağaç saplı bel-kazısı ile toprağı kazan, kara eşeğin cins at gibi
öven, mısır unu ekmeğini koynunda taşıyan Sart ilini taradım,
bir güzel kız bulamadım. Kalmuk ilinde dolaştım, güzel kıza rastla-·
madım. Dünyanın en güzel kızı olarak Temir Hanın kızı Kanıkey'i
buldum. Onu oğluma istemeye geldim" .
Cakıp Hanı dinledikten sonra " Gök ala sakal Mangdıbay der-
hal oradan uzaklaştı ve Temir Hana gidip Cakıp oğlu Manas' a kızı
nı vermesinin doğru olmıyacağım, çünkü onun bir haydut oldu-·
ğunu söyledi. Fakat Temir H anın başka vezirlerinden altı kişi
Kanıkey'i Manas'a vermenin memleket için çok faydalı olacağım:.
söylediler. Alpla,r başı Manas 'ın bir haydut değil,

Çinli, Kalmuk

ve başka puta tapan uluslarla savaşan gazi olduğunu anlattılar�
Mengdibay yine itiraz ederek "Teyemmümden, namazdan anlama
yan dağ ve çöl Kırgızı gazilikten ne anlar! " diye bağırıp çağırdı..
O sırada Çin ve Kalmukların Buhara ve Semerkand'ı tehdit ettik
lerini çok iyi bilen devlet ve din adamları Mengdibay'ı susturdu
lar. Temir Han nihayet kızını Manas'la evlendirmeye razı oldu ..
Fakat o kadar kalın (mihir) istedi ki bunu ö demek Cakıp için ko-
lay değildi: altı yüz kızıl tek hörgüçlü deve, Üzerlerinde torba tor-
b a altın olsun, yakındaki tepe dolusu hayvan sürüsü ile iki bin,
ak koyun olsu, elli gün devam eden düğün yapılsın. Sığırdan iki
yüz vereceksin, bunların hepsinin alnında akı olacaktır. Bunlara
b akan da kız olsun, yük hayvanlarından iki yüz, av kuşu sungur-
dan doksan kuş, yedi pars, iki arslan vereceksin" diyerek alacağl'.
kalın malın adlarını bildirdi.
Cakıp düşündü taşındı "Dediğiniz olsun. Bu mihiri yedi güll!
içinde teslim edeceğiz" dedi.
Cakıp Han Talas'a döneceği gün T emir Han'a "Aruke küçük
kızını Manas'ın arkadaşı Almambet'e

alalım"

dedi.

Temir Hanı.

bu teklife çok kızdı . ve "Bir kızıma mihir verdin, iyi, hoş. Ama.
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ilinden kaçıp gelen bir Çinliye kızımı nasıl istiyorsun ? Bu sozu
nü sana yakıştıramadım. B öyle lafı bırak da mihir malını getir
ve gelinini al, git ! " dedi. Toplanan halk hanın öfkesini görüp da
ğıldılar. Aralarından Kalmatay adlı bir zat hanı teskin etti, ne
ticede Aruke'yi Almambet'e vermeye razı oldu.
Cakıp Han yurduna dönüp olan biteni Manas'la Almambet'e
:anlattı. Onlar da gülüştüler. Bu iki alp kalın malını hazırlamaya
karar verdiler.

Bir kaç gün sonra hesapsız hayvan sürüleri kulların, çobanla
.nn hay hoy sesleri ve gürültüleri ile Buhara'ya doğru sürülüyordu.
Bu sürülerin içinde neler yoktu ! Develer, sığırlar, koyunlar, eşek
ler, katırlar, bunlar arasında evcil arslan ve parslar, domuzlar,
geyikler bulunuyordu. Bu acayip kalabalık sürü Buhara'ya yakla
şırken gök yüzü toz dumanı ve türlü hayvan sesleri, arslan ve par
sın gök gürültüsünü andıran müthiş gürlemeleri ....
Bu kalın (başlık' tan Karahan çok korkmuştu. Dünürü Cakıp
Han'a bu sürüyü dağıtmasını rica etti. Cakıp Han bu hayvanları
yerli yerine yerleştirmelerini kendi adamlarına emretti. Kalın bor
cunun ödenmesi böylece tamamlanmış oldu.
Büyük toy-düğün yapıldı. Güzel Kanıkey ile güzel Aruke gelin
olarak Kırgız ülkesine götürüldüler.

�

Közkaman ile Gökçegöz :
Manas Alp Kanıkey ile Almambet Alp da Aruke ile evlendik
ten sonra bunlar bir kaç yıl huzur içinde Talas sahalinde yaşadı
lar. Kırgız halkı kendi vatanında müstakil, kuvvetli ulus olarak
yerleşmiş oldu. Alay bölgesinde Er Töştük Alp, Endican çevresin
de Sancabek, Taşkent bölgesinde Köketay, Kemin'de Ürbü, Atba
şı'da

Er Koşay Alp Manas'ın müttefikleri olan büyük alplardı.

Manas'ın yanında Almambet, Çuvak, Sırgak, Acıbay gibi alp er
ler ve danışman olarak Bakay bulunuyorlardı. Bunlar yurdun düş
manlarına korku salan alplardı. Manas'ın bunlar gibi alp arkadaş
larının seksen dört olduğunu da söylerler. Sard Arka* alplarm
dan Er Gökçe'nin kadını Akerkeç, Manas'ın kadını Kanıkey, Al
mambet'in kadını güzel Aruke Buhara Hanı Temir Hanın kızları
idi. Bu üç alp böylece bacanak olmuşlardı. Önce bir müddet Ma-
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nas'la aralarında epeyce kızgınlık, hatta silahlı çatışma olmuş ise
de sonraları çok iyi müttefik oldular. Manas Kırgız boylarım top
layarak büyük bir kuvvet kurdu. Bu kuvvetiyle Kırgızların eski
düşmanı olan Esen Hana karşı büyük zaferler kazandı.
Esen Han Kırgızların alplarmı hile ile öldürmek için plan ha
zırladı. Birinci iş olarak Kırgızlara kardeş olan boylardan kendi
sine hizmet edecek adamlar bulmaya çalıştı. Nihayet Kırgızlara
yakın akraba olan Közkaman soyunu buldu. Bu soy, Kırgız ülke
sinin Çin ve Kalmuk istilası sırasında esir edilerek Pekin'e götü
rülen ailelerdi . Bu Kırgızlar orada budist olmuşlar ve tamamiyle
Moğollaşmışlardı. Esen Han bunlardan faydalanmak istedi.
Esen Han Çinli ve Kalmuk alplarını topladı. Yüksek bir ye
re çıkıp seslendi : "Başıma büyük sıkıntı geldi. Söyliyeceklerimi
iyi dinleyiniz.

Hepimize malum Talas'ı, Isıkgöl'ü b ırakıp kaçtık.

Oradaki güzel yaylalardan koğulduk. Konurbay gibi bir bahadı
rımız orasını b ırakıp kaçtı. Anlaşıldı ki bu Manas kolay yenilecek
düşman değil. Onu yakalamadan Çin ve Kalmuk yurdu rahat ede
meyecektir. Manas'ı yakalayıp getirene altın tahta oturtup hanlık
vereceğim".
Esen Han çok sert konuştu. Ünlü alplardan Colay Han ile
Mançu Han, alp Niskara ne diyeceklerini bilmediler. B ütün başka
Çin ve Moğol alpları sustular. Esen han: " Susmakta haklısınız,.
Kaplan Manas'la karşılaşmak kolay değil. . Bunu ben anlıyorum ..
Bu Manas'ı ancak hile ile yakalamak veya öldürmek mümkündür..
Ben bu iş için Közkaman ailesini görevlendirmek istiyorum. Ne
dersiniz" dedi. Alpların hepsi birden "Çok güzel fikir, yaşa Esen
hamınız ! " diye alkışladılar.
Bu toplantı Moğollaşmış

olan

Kırgızlardan

Közkaman'dau

başka yine dört ailenin büyükleri bulunuyordu. Bunların adı Gök
çegöz, Candayak, Orazan, Celtemes idi. Bunlar Çinlilerin din ki
tabı olan "Biçik" ı göğüslerine koyup, Esen Hanın emrini yerine
getireceklerine ant içtiler, dört domuz kurban kestiler. Bu beş kişi
savaşçı oğlanları ile beraber Talas'a hareket ettiler. Pekin'den çık
tıktan bir kaç gün sonra çölleri, yüksek dağları, bir çok gölleri
ormanları kırk günde geçip Kırgız ülkesinin sınırına gelmiş ol
dular. Hain, kurnaz Közkaman Manas'a bir mektup yazıp adam
gönderdi. Maktubunda şöyle yazıyordu: "Atan Oraz Alp öldüğü
zaman Moğol ve Kalmuklar Kırgızların mal ve mülkünü yağma
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edip kendilerini esir ederek oraya buraya sürmüşlerdi. Bütün Kır
gız yurdu felaket içinde kaldı. B izleri Pekin' e sürdüler. Orada düş
manlarımızın hayvan sürülerine çobanlık ettik. Oradan kaçıp kuş,
uçmayan çölleri, it basmıyan belleri geçip padişahımız Manas'a sı-·
ğınmaya geldik. Bir atadan türemiş kardeşiz, diye geldik. Arslan
Manas, senin adını duyduktan sonra ne zaman Manas'ımıza kom
şu olup yerleşeceğiz, diye düşünüyordum. Düşmandan kaçıp gel
dik. Bizi kabul et ! " . Manas bu haberden çok memnun oldu. Ana
siyle babasına uzaktaki kardeşlerimiz geldi diye müjdeci gönder
di. Cakıp Han memnun oldu, fakat Çıyırdı Hatun ile Kanıkey hiç:
te sevinmediler. Çıyırdı hatun Manas'ın yanına gidip bağırıp ça
ğırdı : " Kalmuk'tan gelen akraba sana kardeş olmaz. Börbülcün,_
Dürbülcün, Çagahday, Aganday denen kardeş Kırgız olur mu ? Böy-·
le adları olan Kalmuklar sana kardeş olmazlar" dedi. Manas bu
sözlere aldırmadı. Çünkü babası buları kardeş olarak kabul ediyor,,
geldiklerine seviniyordu.
Manas bu Kalmuk'tan gelen kardeşlerini büyük bir sevinç ve
heyecanla karşıladı ve büyük bir ziyafet-toy yaptı. Bu ziyafette·
Közkaman yeni kavuştuğu kardeşlerine hitaben uzun bir konuş-·
ma yaptı :
- "Atamız bir kardeşim Manas ve sevgili yurttaşlarım! Ata-
mız Oraz Alpın ölümünden sonra biz Çinlilere ve Kalmuklara esir
olup Çin'e getirildik. Mal gibi satıldık. Atalarımızın yurduna has-·
ret kaldık. Mançu ve Kıtayların hayvan sürülerine çobanlık yap-
tık, köle olduk. Manas'ın kahramanlığını duyduktan sonra hep,
düşüncemiz ata baba yurdumuza kavuşmak oldu. Nihayet Tanrı,.
bize göbeğimizin kesildiği, kirlerimizin yıkandığı yurdumuza ge
lip kutlu toprağını öpüp koklamayı nasip etti . . . " . Toplantıda bu
lunanlar bu hitabeyi derin sükunet içinde dinlediler, bazı yufka
yürekli ihtiyar nineler hüngür hüngür ağladılar.
Manas bu yeni doğmuş kardeşlerine yeni çadırları hayvan sü-·
rüleri ve güzel bir yayla verdi. . . .
Közkaman Manas'ı ele geçirip öldürmeyi yahut onu b ağlayıp
Esen Hana götürüp teslim etmeyi tasarladı. Kendi evinin içinde
derin bir çukur kazdı. Manas'ı s arhoş edip bu çukura atacak, müm�
kün olursa Çin'e kaçıracak, yoksa öldürecekti.
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Bir gün Kanıkey bu "yeni kardeşler"in evlerde puta taptıkla
rını işitti. Ona göre bunlar " Kırgızlığı" çoktan unutmuş, gavur
,olmuşlardı. Onların hareket ve tavırlarını hiç beğenmiyordu. On
ların her davranışından şüpheleniyordu. Bu Közkamanlardan Ma
ınas'ın başına bir felaket gelebileceğinden korkuyordu .
*
**

Manas'ın kırk yiğiti ordo"'oynarlarken

Közkaman

ve

arka

ıdaşları bunu fırsat bilip Manas'ı evlerine çağırdılar. Hoş bir içki
�sofrası hazırlamışlardı. Manas Çin usulü ile hazırlanmış sofradan
,çok hoşlandı ve sarhoş oluncaya kadar rakı ve şarap içmekte de
vam etti. Sonra zehirli bir şarap verip onu bayılttılar. Manas'ın
yiğitlerinin bundan haberleri yok, neşe ve heyecan içinde oyna
makta devam ediyorlardı. . . . . .
Manas rakı v e zehir sarhoşluğu ile baygın bir halde Közka
man'ın dokuz oğlu, Gökçegöz'ün dokuz oğlunun gözetmeleri altın
da bulunuyordu. Bunlar baygın Manas'ın yattığı çukurun yanın
da kılıçlarını sallayıp meydan okuyorlardı. Celtimes'in yedi oğlu
Manas'ın kafasını kesip Esen Hana götürmek için acele ediyorlar
·dı Közkaman ile Gökçegöz kendi aralarında şöyle konuştular: "Ma
mas'la beraber Kırgızların kudret ve gayretleri de kaybolacaktır.
Kırgızlar şimdi bizim elimizdedir. Manas'sız onlar bir şey yapa
maz. Almambet ile Çuvağ'ı kurban ederiz. Acıbay ile Bakay alpları
Esen Hana armağan olarak sunarız. Kırgızların sonu geldi".
Manas gözünü açtı. Çok bitkin olduğunu duydu. Kalmukların

dinde esir olduğunu derhal anladı . 'Kardeş diye kabul ettiklerim
kara niyetli düşmanlarmış. Annemle Kanıkey ne kadar haklı imiş
ler.

Bu Kalmuklaşmış Kırgızları kardeş saymakla ne kadar al

danmışım. Hazırladıkları zindana düştüm .. " diye uzun uzun dü
şündü. Bu düşmanlar Manas'ın bitkin halini gördüklerinde arslan
kesildikleri halde onun gözünü açtığını görerek ürktüler, yürekle
rinde korku peyda oldu.
Manas çukurda yatıp kırk yiğitini birer birer gönlünden ge
çirdi : "Arslanım, mücadelerde bileğim neredesin

Almambet'im ! ?

Çok düşman içine zırh giymeden saldıran erler arslanı Almambet
dostum neredesin! ? Kale duvarlarını yıkıp yol açan, karanlıkta
iz bulan, millete gelecek belayı altı ay önceden gören Alp B akay'
ım neredesin ! ? Gök demirden don giymiş, gök ala tulpar* ata bin
miş, arslanın dişi batmamış kardeşim Çuvak neredesin! ? .... "
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Manas çukurda yatıp kırk arkadaşını böyle hatırladı. Halbu
ki arkadaşları hiç bir şeyden habersiz ordo oynamakta devam edi
yorlardı.

Kanıkey'in Manas'ı ölüınden kurtarması :
Manas'ın yanına kimseyi almadan Közkamanlara misafirliğe
gitmesi Kamkey'in kara kara düşünceye dalmasına sebep olmuş
tu. O gece korkunç bir düş görüp uyandı. Sabaha kadar gözüne
uyku girmedi. Avucu yanıyor, göz kapağı seyiriyordu. Bunu büyük
bir felaketle karşı karşıya bulunduğunun alameti sayıyordu. Saç
örgüsünü toplayıp tepesine bağladı, Manas'ın silahlarını takınarak,.
zırhını giyip Akkula'ya bindi. Ona Manas'ın sadık erlerinden Aka
yar katıldı. Manas'ı, hapsedildiği evdeki çukurdan çıkarıp Akayar
ın yanına ata bindirdiler. Manas'ta güç kalmamıştı. Birden Gökçe
gözün adamlarının hücumuna uğradılar. Kanıkey arslan gibi sava
şıyor, Akayar da Manas'ı kaçırmakta devam ediyordu. Nihayet o
ağırca yaralandı, Manas'ı Kanıkey'in arkasına yerleştirip kendisi
yere düştü. Onu Kalmuklar yakalayıp bir çukura attılar. Kanıkey
bir yerinden yara yedi. Buna rağmen Manas'ı mahfuz bir yere ge
tirmeyi başardı ve tedavisine başladı. Manas'ın kırk yiğitlerinden
Kırgıl Kalmukların yaptıklarını öğrenip ordo oynamakta devam
eden arkadaşlarına gelip bağırdı: "Atanızın mezarı, kırk çura! Be
nim gördüğümden, benim bildiğimden haberiniz yok . . . Arslanımı
zın başına gelenlerden siz kırk ahmağın haberi yok, heyecanla
ordo oynıyorsunuz. Rakı içmeyin zehir-zıkkım içiniz, babanızın ka
nını içiniz, serseriler . . . Manas'ımızın başına neler geldiğini biliyor
musunuz ? Sizin Talas'ta eviniz, rahat uyuyacak yeriniz yok. Hey,
oyuna dalan kırk ahmak! Biliniz ki bundan sonra size, sizi besle
yecek gök yeleli arslan Manas yok. Pekin'den gelen, sözüm ona
kardeşler onu zehirlediler, çukura atmışlar, onu dişi kaplan Kanı
key kurtardı, şimdi ona bakıyor, ilaçlar veriyor . . . . Karanlık gece
lerde yol bulan kahraman Bakay neredesin?".
Bu korkunç haberi alan kırk yiğit şaşırdı ve ne yapacaklarım
bilemediler. Alp başbuğlarının başına büyük bela geldiği saatler
de oyun oynadıklarına utandılar. Tölgeci>ı< Kara Tölek fal bakarak
şöyle dedi: "Manas sağ sağlim gelecek. O her beladan kurtulacak.
Düşmanlar iki üç gün içinde yakalanacaklar". O sırada uzakta iki
atlı göründü. Bir haber almak için beklediler. Meğer bunlar Kanı
key ile Akayar imiş. Korkunç bir savaşçı alp sliahlanmış olan Ka-
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nıkey'in arkasında bitkin bir halde bulunan Manas'ı gorup kırk
yiğidin gözleri yaşardı ve düşmanlardan bunun öcünü almaya ant
içtiler. Kanıkey bir çok yerinden yaralanmıştı.
Bu sırada Közkaman ve Gökçegöz takımları Pekin yolunu tut
muşlar, verdikleri zehirden Manas'ın muhakkak öleceğine inanı
yorlardı. Kalmukların güçü Küneş, Yıldız, Koşdala ve Koydala de
nilen yerleri geçip " Kurtulduk ! " diye bağırıştılar, Manas'ı öldür
düklerini Esen Hana müj deleyeceklerini düşünüp seviniyorlardı.

Közkaman'm Manas'm kırk çorası tarafından yenilmesi :
Közkaman-Gökçegöz

kafilesi

şöyle davullar

çalıyorlar, "Ma

nas'ı öldürdük, hakanımız bize hanlık verecek" diye bayram ya
pıyorlardı. Kafilenin ardında karakol ödevini gören Kalmuk Yel
deyboz B ahadır kafileyi takip eden Bakay ve kırk yiğidinin yak
laşmakta olduğunu gördü ve Közkaman'ın çadırının önüne gelip
bağırıp çağırdı: "Hey, gafiller! Size durmadan ileri gidelim, Çin
ülkesine ulaşalım diyordum. Dinlemediniz. Beş Burut"' bize ne
yapacak, geleceği varsa göreceği var diye kahkayı basıyordunuz.
İşte ünlü Bakay Alp kırk arkadaşıyle geliyor. Haber aldığıma gö
re alp Manas Han iyileşmiş. Hey, Közkaman, hepimizi kırdıracak
sın. Hey, gafil Gökçegö:zı, elimize güzel kızlar aldık, diye memnun
dunuz ha ! Kız almayın ananızı alın serseriler. Sarhoş herifler, ar
kamıza bir bakın; kır tulpar at üstünde yenilmez alp B akay'ı gö
rün! Onun arkasında kaplan Çubak, onun arkasında alp Sırgak,
onun ardınca erenler kahramanı Almambet Alp geliyor . . . Yeldey
boz'un bu haberi bütün karargahta gürültü patırdı yarattı. Der
hal savaş nizamına geçtiler. Közkaman ünlü bir savaşçı idi. Çin
liler elinde kölelikte bulunduğu zaman altı yıl yaya koşup altmış
türlü kılıç oyununu öğrenmişti. Çinliler onu böyle yetiştirmişler
di. Çin ordusunda askerliği de iyi öğrenmişti. Kırgızlardan Bakay,
Çuvak, Almambet bunlar üzerine saldırırken Közkaman "Hakan ! "
diye uran çağırdı· Gece, gündüz savaş devam etti. Netice alınmadığı
için Közkaman Bakay'a cekmecek"' teklif etti. Her iki taraftan alp
lar meydan ortasında savaşacaklardı. Bu teklifi yapan Közkaman
Bakay'a b öyle meydan okudu. Kaplan alp Bakay bu çağrıyı ka
bul ettiğini bildirdi. Yiğitlerine hitap ederek "Düşmanla düelloya
kim çıkacak? Kurbanınız olayım kırk yiğit, kara tüfek "tars" eder
se korkup kaçayım, demeyiniz. Kahraman arkadaşlarım, düello
ya Kalmuk'la boy ölçüşmeye kim çıkacak? Yaralı Manas'ın, ars-
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lanın şerefini hanginiz kurtaracaksınız ? Kırk yerden gelen arka
daşlarım, bu Kalmuk'un çağrısını kabul ettim. Almambet arsla
nım, yadacı"' büyücü Kalmuk'a hanginiz karşı çıkacaksınız ?" Ba
kay'ın çağrısına ilk cevap veren kırklardan S ırgak oldu. O boy
nuna kuşağını"' asıp Bakay'ın emrini bekledi. Meydana çıkmaya
hazırdı. Aynı zamanda Gökçegöz kart deve gibi bağırıp Sırgak'a
"Sırtlan Kırgızı er Burut ! Ecelin gelmiş, saat yaklaşmış imiş. Hey
Burut önüme gel ! " diye b ağırıp nara attı ve elindeki mızrakla hü
cum etti. Kırgız alpları "on altı yaşında çocuk idin, oynayıp nazlı
büyüyencan idin .... Canın Tanrı'ya emanet ! " diye gürlediler, hep
sinin üzerine hüzün çöktü.
Sırgak "Manas ! " diye uran"' çağırıp Gökçegöz'e aç arslan gibi
saldırdı. Gökçegöz elindeki bütün silahlarını kullandı. Genç Sır
gak savunmasını iyi yaptı. Fakat bir an bayılıp düşecek gibi oldu.
Almambet, Acıbay ve Bakay bunu görüp çok üzüldüler ve korku
geçirdiler. Fakat, Sırgak yine kendini topladı ve karşı hücuma geç
ti. Gökçegöz durmadan " Bu yaramaz çocuğu diri yakalayıp haka
nım Esen Hana armağan olarak sunacağım. Sonra onu kırk kulaç
derin zindana atıp bu Burut çocuğundan öcümü alacağım" diye
bağırarak Sırgak'ın üzerine süngü ile saldırdı. Sırgak süngüsünü
ortasından kırmaya muvaffak oldu. Fakat durum gittikçe ağırlaşı
yordu. Bunu gören Kırgızlar saf halinde savaşa başladılar. Almam
bet'in müdahalesi Gökçegöz'ü çileden çıkardı. Hele Almambet'in
hücuma geçmesi onu büsbütün deli etti "Dönme herif! Bu, hakan
dan kaçıp Burutlara giren it serseriye ne yapacağımı biliyorum"
diye bağırdı. O sırada Çubak Gökçegöz'ün üzerine birden bire sal
dırıp kılıçla kafasını uçurdu. Sırgak Gökçegöz'ün ölüsünün kanın
dan iki avucu ile alıp içti"'. O, Kalmukların kanına susamıştı, ka
na kana içip gönlü basıldı. Közkaman ve Gökçegöz'ün adamlarını
öldürdüler.
Manas yaralı, hasta olduğu için bu sefere katılmamıştı. Ya
nında Kanıkey Hatun bulunyordu. Savaşın son günü yarası açılıp
epeyce kan kaybetti. Fakat iyileşmekte olduğu belli idi.
Manas bu Közkaman-Gökçegöz seferinden döndükten sonra
büyük ziyafet-toy yaptı. Kırk gün kırk gece yine, içme ve eğlence
oldu.
*
**
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Yas {aş) törenine hazırlık (Kırgız Ham Köketay'm ölümü ve
yog töreni)
Taşkent şehri civarında Çırçık denilen yere yakın yaylada bu
lunan kırgızlarm büyüğü Köketay adlı bir ihtiyar vardı. Manas
büyük bir kol-kabile ile Altay' dan gelip ata-babalarının vatanın
dan Çin, Moğol ve Kalmuk'ları koğarken bu Köketay kendi asker
leri ile Manas'a büyük yardımda bulundu, Manas'a tabi bütün Kır
gızlar, hele Manas'ın kırk yiğiti bu ihtiyara karşı derin saygı gös
terirlerdi. Manas'ın Talas ve Isıkgöl savaşlarında onun yardımı
büyük olmuştu.
Köketay Han bir gün yetmiş yiğiti yanına alıp ava çıkmıştı .
Kayıpçı denilen dağ belinden ve sıcaktan yanan çölünden geçerken
kundak içinde bir erkek çocuk buldu ve onu evlad edinerek Bok
murun (sümüklü) adını verdi. Eve döndükten sonra düğün yapıp
çocuğun başma nazardan korunması için puhu tüyü taktırdı. Ço
cuğun bakımı için yedi kadın tayin etti. Yedi bakıcı kadın çocuğu
ellerinden bırakmıyorlardı. Köketay Han çocuğun

baş

sadakası

olarak her gün altı teke, dört oğlak kurban kesiyordu.
Böyle bir terbiye ile çocuk büyüdü, on iki yaşa geldiğinde
·Öyle bir yaramaz oldu ki kimi görse döğüşüyor, başka yerden
gelen tüccar kervanlarma rahat · vermiyordu.
Bokmurun daha bir az büyüdükten sonra evlenmek için bü
yük ve zengin bir kervanla kız aramaya gitti. Manikar adını taş�
yan atına binip Kırgız ilini ve komşu ulusların yurdunu gezdi.
Bokmurun bu gezide iken babasının ağır hasta

olduğunu

işitip

obasına döndü.
*
* *

Han Köketay ağır hasta idi, kan tükürüyordu. Son saatleri
geldiğini anlıyan Köketay oğlunu ve halkını yanına çağırıp son
vasiyetini söyledi. Güneşi kaplarcasına

kalabalık

Nogay,

Kırgız

ulusu gürültü ile Köketay'ın karargahına toplandı, onun son va

siyetini dinledi. Hastalığının ağır olmasına aldırmadan halkına va
siyetini söyledi'
"Ey benim ulusum, gözlerim yumulduğu zaman vücudumu kı
mızla yıkayınız, sonra e t i m i
s

kılıç1a
kem i k1erim den
ı y r ı ı n ı z . Kemiklerime zırhımı giydiriniz, deri ile sarınız ak

kefenimi başımın altına bırakınız: başımı doğuya yöneltiniz . Kı
zıl çuhayı kızıl deveye, kara kadifeyi kara deveye yükleyiniz. Kırk
deve yüklü kervan ile benim mezarıma geliniz. Defin törenine ge
len kadınlara çuhayı parçalayıp dağıtınız. Kervan başı kara sart
keçi yağları karıştırıp türbenin tuğlalarını hazırlasın. Dört yolun
ağzındaki türbem mavi göğe benzer mavi kubbeli, aya benzer bir
yapı olsun.
Ey ulusum, bana hizmetinizi gösterl.niz. Bayın oğlu B aymir-
za sözlerime kulak ver, beni iyi dinle : Serseri dolaşan kalabalığIJ.
toplayıp toplum yaptım. Sıçan avlıyan doğanı terbiye ederek av
kuşu yaptım. Yabani

doğanı avcı yaptığım gibi serseri dolaşan.

sizleri il, ulus yaptım. Ben öldükten sonra benim yaptıklarımu
devam ettiriniz : Yayalara at, çıplaklara giyim veriniz. Ayranım,.
kımızını bu yoksullara ırmak gibi aksın. Ben öldükten sonra ars
lan Manas'a varınız, vasiyetimi yerine getiriniz. Büyük aşıma (yoğ
törenime) kafir, müslüman ayırmadan çağırınız. Bokmurun'un bu 
luntu diye başına kakmayınız

Bir müddet sonra o yükselir, alp•

olur. O zaman onu ipek halı üzerine oturtup han seçiniz. Bayın
oğlu Baymirza bana bak, sözlerimi kulak salıp dinle: büyük aşı
mı idare etmesi için · Endican'daki Manas'ı çağırınız".
Han Köketay vasiyetini tamamladıktan sonra . öldü.

Ormanı

gibi kalabalık Kırgız, Nogay halkı yas tutup meyve ağaçlarınm
dallarını kopardılar, bağıra bağıra ağlaştılar. Köketay'ın vasiyeti
yerine getirildi: ölüsünü kımızla yıkadılar, etlerini keskin kılıçlaı.
sıyırdılar. ...
Köketay altın eğerin kaşı, kalabalık Nogay ve Kırgız ilinin
başı idi. Orman kadar kalabalık Nogay ve Kırgız uluslarının ham
idi. Bu dünyadan gitti. Oğlu Bokmurun Sarı Nogay ilinden gür
perçemli genç Aydar'ı çağırdı ve ona: "Maniker atına bin, kalaba-·
lık Kırgız ilinin bu ucundan o bir ucuna geç; Uysun boyundaru
Amata, Amatkula Caysana, karnı büyük beylere, midesi geniş zen
ginlere, gür sakallılara, kalın bıyıklılara söyle. Sekiz batman ağır
lığındaki çanaklarla ekşi bal şarabı içen ve sallana sallana geçen
mirzalara, karanlık gece kadar kesif Kırgız ve Noyan halkına Kö
ketay hanın öldüğünü haber ver. Ey B ayın oğlu Baymırza, kıs
rakları bağlayıp kımız hazırlanmasını buyurdum. İyi ve güzel kıs
rakların sütünden bal gibi keskin kımız hazırlattım. Kaburgaları
nı yağ kaplayan semiz hayvanlar kestirip etlerinden yemekler ha
zırlattım. Sağılmayan, binilmeyen genç kısraklar kestirdim. Bun-
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ların nefis etleri tabaklarda misafirleri bekliyor.

Bütün

Kırgız,

Nogay halkım toplayacağım, bu ulusların oturduğu yerleri o bir
ucuna kadar dolaşıp "Han Köketay'ın aşı"na çağır! Ben babama
.olan borcumu ödemek istiyorum".
Bokmurun cenaze töreni için dünya malını esirgemeden sarf
etti. B abasının başına kara at bağlattı. Büyük cenaze törenine iş
tirak eden Taşkentliler bayılıp düşecek kadar yoruldular. Anası
na kara giydirdi, eşi Gülayım'a altmış kadınla beraber ağıt söy
letti. Bokmurun babasına "kör baygı"* denilen küçük aşını ver
dikten sonra "Büyük aşını" vermeye karar verdi.
Cenaze törenine babasının çok sevdiği ve takdir ettiği Manas'ı
çağırmamıştı. Bokmurun'un bu hareketinden Manas çok darılmış
ve ona karşı hücuma ve at sürülerini yağmaya karar vermişti. Fa
kat akıl hocası Bakay onu teskin ederek : " Bokmurun çok genç,
hatta çocuktur. Babasını keybetmekle büsbütün sersem olmuş ol
duğunda şüphe yok, Onunla çarpışmak, onun sürülerini yağmala
mak senin gibi büyük, ünlü alpa yakışmaz" dedi. Manas da kara
rından va;z:geçti.
Bokmurun, Kırgızların ileri geleni aksakallı Koşay'a babası
için büyük bir aş töreni yapacağını, bu törene, müslüman gavur
demeden, bütün komşu ulusları çağıracağını, mülkünü, servetini
sarf edip dünyanın bu güne kadar görmediği "aş töreni" yapaca
ğını söyledi. Bokmurun'un düşündüklerini dinledikten sonra Ko
şay ona şöyle dedi : "Oğlum, ölüsüne aş veren bu törende meyda
na gelecek her olaydan sorumlu olur. Ufak bir meseleden dolayı
yazıklı sayılabilir. Kara Kıtay ve Kalmukların içinde Çin hakanı
nın adamları, askerleri var. Hele Kara Kıtay, Mançular bizim en
büyük düşmanlarımızdır. Babanın aş törenine bunları da çağıra
cak olursan, çok büyük tehlikeyi göze almış olacaksın. Bunlar bi
zimle kavga edecekler. Evladım B okmurun, aş verecek olursan,
derhal Talas'a haber gönder, Manas'ı çağır; oğlum, göreceksin bü
tün törende dayanacak gücün Manas olacak. Törende Manas bu
lunmazsa Kara Kıtay, Çinliler, Kalmuklar kimseden korkmadan
istediklerini yapacaklar ve yaptıracaklardır. Bilindiği üzere tüylü
taban Tükülay denilen Kalmuk baş pehlivanlığı ile bizim baş düş
manımız Konurbay Alpın içlerinde " şu Kırgızları yok etsek ! " diye
ihtiras ateşi yanıyor. Kalmukların en güçlü pehlivanı, korkunç
ve çok tecrübeli yadacı, büyücüsü Niskara bize felaketler hazırla
mak için gece gündüz çalışıyor. Çinli devlet adamları da bizim

49
Kırgız ulusunu daima göz altına tutmaktadır. Oğlum, aklına akıl
kat, akıl dost, hiddet şeytandır ... Mançu, Kıtayı Kalmuk " a ş tö
reninden anlamazlar. Onları çağırma! " Fakat Bokmurun Koşay'ın
sözlerine kulak asmadı. Bütün komşu kavimleri çağırmak fikrin
de ısrar etti. "Aş" töreni için ihtiyar Koşay'a: "Babamın ruhu için
öyle çok kazanlar kaynasın ki bunlardan yıkan buğu sis olup dağ
ları kaplasın. Ben öyle istiyorum" dedi.
Koşay Alptan büyük aş törenini idare etmesini rica etti. O
da kabul etti. Fakat öyle büyük aşın Alay dağlarında verilmeyece
ğini, çünkü Alay'da odun bulunmadığını, büyük "aş" verilecek ye�
rin Sarı Arka'daki* Karkıra yaylası olduğunu söyledi. Bu Karkıra
yaylası çok meşhur bir güzel yayla idi. Koşay Alp bu Karkıra'yı
çok medhetti. Kaşay Alp Bokmuru'na "Sözümü dinle oraya göçe
lim" dedi. Bokmurun Koşay'ın bu teklifini kabul edip göç hazır
lığı ile meşgul oldu.
*
**

Bokmurun'un göçü Alay dağından Sarı Arka'nın Karkıra yay
lasına doğru hareket etti. Köketay'ın zengin mal mülkünün bir
kısmı bu göçte gidiyordu. Kıymetli halılarla örtülü kızıl develer
katar katar ilerliyor, güzel Kırgız kızları yorga atlar üzerinde on
ları takip ediyorlardı. Bazan bu kızlar kafileden ileri gidip deli
kanlılarla yarış ediyorlardı. Bazı develer üzerinde ihtiyar karılar
agıt (coktav) söyleyip ağlıyorlardı. Atların kişnemeleri, develerin
bazlaması, develerin boynundaki çanların sesi bir birine karışı
yordu. Bunlara tayların kişnemesi, buzağıların, botukların böğür
mesi karışıyordu.
Bokmurunun göçü Karkıra bozkırına gelip çadırlarını kurdu
ve yerleşti. Buradaki halkı idare eden Kalmuk memuru ile tuz ya
laşıp dost oldular. Köketay'ın idaresindeki bütün oymaklar Kar
kıran'nın üç yaylasını işgal ettiler. Büyük aş töreni yemeklerini
hazırlamak için yeri kazıp "yer ocak" lar* yaptılar. Kırgızların
başka oymak ve boylarından törene yardım etmeye gelenler de

Köketay oymağı ile beraber bulunyordu . Bunlardan biri ünlü Ko

şay Alp ayçığı* altın tuğu ile oymağını buraya getirmişti. Urum
hanı Kökbörü, Elaman'ın oğlu E rtüstük Alp da "aş" verilecek ye
re gelmiş bulunuyorlardı.
Bokmurun bu heybetli göçün muntazam surette yerleştiğini
gördü, kendisini seven ve babasının hatırasına saygı gösteren Kır
gız bey, han ve alplarına teşekkür ederek şöyle dedi :
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- " Koşay, Er Tüştük alplarım bulunduğuna Tanrıya şükredi
yorum. Koşay, B aymirza ağalarımla konuştum. Onların dedikleri
gibi hareket etmeşe karar verdim. Bütün Çinli, Kıtay, Kalmuk
boylarını Köketay'ın aş törenine çağırmaya verdiğim kararı tat
bik edeceğim. Kirli, pis Kalmukları, Mançuları da çağıracağım..
Gelmeyecek olurlarsa Köketay'ın gök bayrağını tepelerinde göre
ceklerdir. Haber alanlar bu aşıma gelmelidirler. Gelmezlerse be
nim kara sancağımı başları üzerinde görecekler, ulusunu darına
dağın edeceğim. Haber alanlar yedi iklimden gelsin, tek bir adam
kalmasın".
Genç Bokmurun'un bu sözlerini dinleyenlerden Baymirza yi
ne itiraz ederek şöyle konuştu: "Prenslik beylik göstereyim, gö
rülmemiş bir tören yapayım diye varını yoğunu harcama. Çinli,.
Kıtay, Kalmuk halkını hepimiz iyi tanıyoruz. Bunlar en ufak se
beple büyük bir kavga koparabilirler. Bizim için her vakit fenalık
düşünen Yolay var. Onun bütün dileği, arzusu Kırgız kanını iç
mektir. Ezeldenberi Kırgız düşmanı olan Konurbay yavgaya, yağ
maya b ahane arar. Sığır tüyü kadar kalabalık Çin halkı bize ne
yapmaz ! Verdiğin yemekle doyunup sana saldırmaktan çekinmez.
düşmanlardır, bunlar. Köketay oğlu sen Bokmurun, Kalmuk ve
Kıtayları "aş " vereceğim diye yurdumuza bela getirme. Az halkı
mızı kana boyama, hayırsız iş yapmaktan vazgeç. Talas'taki Ma
nas'ı çağır. Manas'sız "aş vereceğim" diye büyük hata işleme".
B aymirza'nın bu sözlerine karşı Bokmurun çok sert davranıp
şöyle konuştu: "Manasız lakırdı ,etme, kafası çürümüş herif! Be
nim vereceğim aşa düşman oluyorsun! Manas bu niyetimi beğene
cektir" diye Baymirza'yı çok azarladı. Sonra atına binip uzaklaştı.

Aş törenine çağrı :
Bokmurun babasının aşına (yog törenine) komşu bütün ulus
lari çağırmakta ısrar ettiği için: Kırgız ilinin en nüfuslu ihtiyar
alpı olan Koşay' da törenin idaresini üzerine aldı.
,,.

Bokmurun gençlerden Aydar'ı yanına çağırıp asil cins atları

nm en iyisi olan Meniker adlı atını vererek büyük törene çağırıcı
olarak derhal hareket etmesini buyurup şu talimatı verdi :
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" Şu gorunen dağın o tarafında eski Turfan vardır. Onun ku
zey tarafında, Tobnor gölü kıyısında, develeri kum çölünde yav
rulayan ünlü Noygut ili var. Bu soyun içinde Karaça adlı bey var.
Onu törenime çağır, gelsin, eğlencemizi görsün. Bu törene gelmezse
Köketay'ın gök sancağını tepesinin üzerinde görecektir.
Ondan daha ileri varırsan, batı tarafında Hoten kenti var. O
kentte Cügeri denen bey var. Ona da haber ver. Bu aşıma gelsin
de, gelmezse Köketay'ın askerini tepesinde görsün !
"Kuzey tarafı yüzünde Tügenengen gölünün kenarında, dağ
yamacında ünlü Yarkend denilen yer bulunmaktadır. Bu bölgeye
yerleşen Yurtuvalçu adlı ünlü pehlivana söyle: halkını toplayıp
Köketay'ın aş törenine gelsin. Yaşlı adamlarını, küçük çocuklarını
da alarak gelsin. Bu törenime gelmezse ilini yağma edeecğim, eşek
lerini bile ulutacağım. Hesabını böyle göreceğim".
"Ondan daha ileri gideceksin, Ürgenç şehrine varacaksın. Ora
nın büyüğü Akun Handır. Ona söyle: " Köketay oğlu Bokmurun
Üç Karkıra'ya kondu, Köketay'ın zengin malı oraya doldu -de- bu
rada onun aş törenini yapacak. Akun Han bu törenime gelmezse
nara atan alplarımı, önlerine geleni deviren pehlivanlarımı evinin
üstünde görecektir".
"Ondan daha ileride Çam-Bel denilen dağ geçidi gelir. Orada
Canalı, Karaç adlı iki er bulunuyor. Yaylası Belendin denilen bir
dağ belidir. Onlara söyle: Çağırdığım tören Köketay'ın aşı, bu tö
reni idare edecek olan ağzı dualı Er Koşay Alp. Çağırdığım kişiler
bu aşıma gelsin. Gelmezse, dediğimi yapmazsa tepesinden inece
ğim, varını yoğunu yağma edeceğim, canlarını yakacağım, çocuk
larını ağlatacağım."
"Oradan sonra Urum hanı Gökbörü'ye geleceksin. Ona söyle:
bu törenime gelsin, bu çağrımı kabul etmezse alaca gök b ayrağımı
başının üzerinde görecektir.
Boz renkli çölü aşınca Hokantlı Kuzubek, Margilanlı Mala
bek, Endicanlı ayrı sakal Sıncıbek, Altı şehirli Alabek, Semerkandlı
Sancıbek beyleri göreceksin. Onlara selam söyle. Biri kalmadan

gelsinler, eğlenceyi görsünler. Çağırdığım adam bu törene gelmez
se Kökütay'ın gök bayrağını evleri üzerinde göreceklerdir. Kara
gözlü kızları bize cariye olacaktır.
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Oradan ileri gidersen ünü dünyaya yayılmış Buhara kenti var Burada Temir adlı bir han var. B u şehir halkının dört köşeli ev
leri var. Ayaklarına kefiş giyerler, yuvarlak yapılmış ekmekleri
bulunur. Temir Hana selam ver. Köketay'ın aş töreni de. Bu tö
reni Er Koşay idare ediyor de. Kimse kalmadan bu törene gelsin.
Gelmezse bu Buhara'yı basacağım, yağma edeceğim".
"Buhara'nın öte tarafında Yedi Özen denilen yer vardır. Bu-·
rada Yadigar denilen bir il var. Bu il içinde Bagış adlı bir er var ..
Koşu atını yarışa hazırlasın, gençleri bırakmasın, hepsini getir
sin."
Ondan sonra çağın sırası alp Agış'a geliyor. Ona Bokmurun'
un selamını ulaştırır ve aş törenine çağırır. "Bu törende Aladağ ka
dar et, Alagöl kadar kımız hazırlamış . Bu törene gelmezse Köke
tay'ın gök bayrağı tepesinde olacak, kızları cariye, oğulları köle
olacak" . der.
Çağırıcıya büyük Buhara ülkesinin öteki tarafında, büyük ır
mağın beri tarafında ünlü alplardan Muzburçak Han bulunduğu
nu söyleyen Bokmurun, onu şöyle tavsif ediyor: " Süngüsünü kana.
koyamış, karşı gelen kişiyi kara yere yapıştıra vurmuş , yanında
bir kucak silah taşımış, onu hiç kimse mağlup edememiş . . . Töre
nimde ona da göstereceğim var . . .

".

Bokmurun genç Aydar'a talimat vermekte devam ediyor :
" Ondan daha ötede İki Kemin (yaylasını) yaylayan, ekiz kara
at bağlayan, kara ormanı mallanan, kara mağrayı kendisine mes
ken eden, hanların önünde bülbül gibi öten, yetmiş ulusun dilini
bilen kel Eybit oğlu er Ürbü'ye selam ver! Çabuk benden ona.
haber yetiştir. Bu aşıma muhakkak gelsin, gelmezse malını, mül
künü yağma edeceğim".
"Onun bu tarafında Tekeşiy Han, Şıgay Han ve Eştekter'den
Yamgurçu Han, işte bu üç hanın ülkeleri bir birine bitişik. Usule,.
geleneğe uygun olarak söyle: " Köketay'ın oğlu Bokmurun Üç Kar
kıra'ya kondu, aş verme zamanı geldi de. Bu aşıma gelmezse, bu
sözlerime itibar etmezlerse, Köketay'ın bin pehlivanını evinin te
pesinde görecektir".
"Daha ileri gidersen geniş Sarı Arka* ırmağında Kazakların
cesur, kahraman Gökçe Aydar Han oğlunu göreceksin. O sarı Ar
ka'da yerleşmiş, düşmanlar onunla kavgaya cesaret edememiş. Bu
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Gökçe'ye selam ver, han Köketay'ın aşına çağırdığımı söyle. B u
aşıma gelmezse at sürüleri ile beraber sığır sürülerini de yağma
edeceğim" .
"Oradan geçtikten sonra Kakançı'ya geleceksin, orada Man
çu ve Kalmuk ili var. Seninle karşılaşacak erleri var. Kıtayların
hanı Yolay pahalı giyimini giysin, Açbudan denilen atına bnsin.
Üç Karkıra kıyısına Köketay Hanın aş törenine halkını sürsün,
ilinden hiç bir kişi kalmadan törene gelsin . Pis kokan alp Yolay
ünlü Açbudan'ına binsin büyük törenime gelsin! Bu törenime gel
mezse, çağırımı kabul etmezse dalgalanan bayrak, yeri sallayan he
sapsız ordu ile onu basacağım, malını mülkünü yağma edeceğim,
yalnız mallarını değil evini başnıa yıkacağım. Köketay'ın gök tuğu,
bayrağı tepesinde dalgalanacaktır".
"Ondan sonra ters akan suyun kıyısında Çinlilerin Taşköprü
dedikleri yerde Şibey denilen bir il bulunur. Bu Sibeylerin pehli
vanına dev Ilama derlerdi. Bu Ilama'ya söyle- Köketay'ın aşına
gelsin, çok meraklı nesneleri görsün ! Bu çağırımı kabul etmezse,
bu sözlerimi dinlemek istemezse, ulusunu kıracağım, kurtlara, yem
yapacağım, diri kalanları varsa kul, köle edeceğim".
"Ondan daha ileride üzerini karanlık sis basmış göl var. B u
gölün kıyısında Salavun denen bir i l var. Bu ilin Orakkır adlı hanı
var. Bu Orakkır'a da salık ver. Salayun yurdunun bütün alpları
nın hepsini toplayıp getirsin, bu törenime gelmezse Köketay'ın
kahraman alp süngücülerinin tepesine ineceklerini beklesin. Oğ
lanların, kızların acımadan kıracağım . . . . "
"Ondan daha ileri gidersen altın madeni dağlarında maden
ocakları bulunur. Burada Çin hakanının hesapsız halkı var. Bü
yük kent, Bakburçın. Burasının halkını çoktan beri tanıyorum. Bu
rasının hanı Niskara'dır. Çok ünlü bahadırları, alpları vardır. B u
Niskara Han Mançuların altmış türlü fenlerini okumuş, öğrenmiş
tin aynı zamanla çok cesur ve kahraman savaşçıdır. Bu Niskara'ya
söyle : Mançu yurdu halkından hiç bir kimse bırakmadan Han Kö
ketay'ın aş törenine getirsin. Bu törenime gelmezse, bu meraklı
manzarayı görmek istemezse Mançularının tepesinden basacağım,
:şehrini tahrip edeceğim, mal mülkünü yağma edeceğim."
"Ondan daha ileri gidersen ünlü Kakanşı kenti vardır. Orada
çok alp bulunur, hem çay yetiştiren bağları var. Torgavut denen
:ili var. Kazan gibi kayı:1ayan Moğolları, bir çok türlü halkı var.
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Bu Torgavut halkının kadın kıralı var. Bu kraliçe savaşa dokuz
bi_n savaşçı gönderebilir. Bu kadından kırallığı almak isteyen pek:
çok alp helak oldu. Bu kadın bir ateş gibi idi. Sözün kısa�ı bu
kadın kıraliçe Muzkindek'in karısı idi. O kıraliçeyi tören!me ça
ğır. Gelmezse Köketay'ın gök sancağını başının üzerinde görecek
tir".
"Buradan ötede altın madeni ocakları bulunur. Sarısu ırmağı
kıyısında ve vadilerinde yerleşmiş bir boy halk var. Bu elin şöh
retini geçelim, o ilin ahvalini anlatayım: Sevdikleri hayvan attır�
kadınla evlenmezler, evliyalarına ve putlara taparlar. Bunların ha
nı ünlü Konurbay'dır, süngü, mızrak kullanm asını çok iyi bilir.
Bu güçlü adama selamımı söyle: Bu törenime gelsin, gelmezse ba
şına bela satın almış olur".

Bokmurun, genç Aydar'a zırh giydirip Meniker denilen ata
bindirdi ve etraftaki illeri çağırmaya gönderdi. O da aldığı ödevi
yerine getirdi.

Davetlilerin aş törenine gelmeleri :
"Cavörker" adlı atına binen alp Cortuvulçu kalabalık adam
ları ile dağın tepesinden aşarak bel üzerinden vadiye indi. Hoten
Hanı Cügeri, Afgan Hanı Akun Han süngülerine bayraklar bağla
yıp aş verilecek yere doğru ilerlediler. Endicanlı ayrı sakal soğuk,,
asık suratlı Sıncıbek, Hokant Hanı Kuzubek, Margilanlı Malabek,
Altışehir'den Alabek toz toprağı havaya kaldırıp dağdan aşağı in
diler. Buhara Hanı Temir Han bir kol askerle davul zurna ile sö
kün etti. Bunun kafilesinde hocaları ve mollan da bulunuyordu ..
Bunların arkasından fırtına gibi toprak, toz kaldırıp, kargı ve sün
güleri orman gibi görünüp Çambel belden Helendi ırmağı kıyıla
rından Canalı ile Karaş geliyorlardı.
Onun arkasından süngüsü güneşte parlayıp akan sel gibi ka
labalık askerle Gökbörü geldi . Onun arkasından davul, zurna ile
" Köketay'ın aş törenini göreyim" diye Burayık oğlu Muzburçak:
geldi. Nice türlü dil bilen, nice türlü yol (usul) bilen Ürbü Eybit
oğluda kalabalık adamları ile geldi.
Bu geenlerin arkasından, Sarı Arka'yı yaylayan, namusunu
düşmandan koruyan, at üstünde oynayan, çalımı, korumu herkes--
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ıten üstün olan Aydar oğlu Er Gökçe geldi. Onun şerefine süt emen
taylar kesildi. Büyük ziyafet verildi. Eğlenceler tertip edildi. O
:sırada bütün meydanda gürültü p atırdı koptu. Eğlenen, konuşan
bütün konuklar birden bire süngü, kargı alıp atlarına bindiler.
Meğer gelen ünlü Kalmuk alpı Yolay imiş. Bilindiği gibi bu töre
ne o da çağırılmıştı. Onunla gelen Yolay'ı saygı ile karşılayıp Kal
muk, Çin ve Moğol davetliler için hazırlanmış çadırlardan birine
aldılar. Onun gelişi bütün Kırgızları korkuttu, az kaldı dağılıp
gideceklerdi... Bunları törene çağıran Bokmurun'a küfrediyorlar
dı Bokmurun Yolay'ı "Hoş geldiniz ! " diye selamladı ve önüne
" Hissenizdir" diyerek altın külçeyi koydu. Yolay genç oğlanın yü
züne bakıp çok memnun olduğunu söyledi. Yolay askerlerine ye
dirmek için Köketay'ın hayvanlarından sürüler getirip kestiler,
rakılarını hazırladılar. Bu Kalmuk ve Çinlileri böyle tatmin et
tikten sonra Kırgızların ürküntüsü geçmiş oldu. Bununla beraber
halkın endişesi devam ediyordu.
Uzaklarda yine büyük toz dumanı peyda oldu. Bu duman ara
sından kalabalık bir asker topluluğu belirdi. Bu gelenlerin Şibey
ler olduğu anlaşıldı. Bunların hepsinin elinde süngü, kargı bulun
duğu görüldü. Bunların dilinden anlıyan kimse yoktu. Hanları
nın adı Orakkır idi. Bununla gelen askerler yedi tane tug-bayrak
taşıyorlardı. Ona da geldiği gibi çadır gösterildi ve hediye olarak
altın külçesi verildi.
Orakkır'dan sonra ünlü Konurbay Alpın kafilesi geldi. Bera
berlerinde altmış kardeşi bulunuyordu. Konurbay Alp süngü sa
vaşında çok usta savaşçı idi. Bu alp süslenmesini çok severdi.
Külahı dünyanın en pahalı mücevharatı ile süslenmişti. Üzerinde
ki giyiminin her tarafı da bu gibi mücevharatla kaplanmıştı. Bok
murun ona da armağan olarak külçe halinde altın sundu. Konur
bay'ın çevresinde muhafızları bulunuyordu. Bu azametli Konur
bay'ı gören Er Töştük ile Koşay Han hayret şaşkınlık içinde kal
dılar.
Bu sırada yine gökyüzüne kalkan toz dumanı göründü. Bu
toz içinde büyük bir kalabalık hareket ediyordu. Dikkatle bakıl
·dıktan sonra bu kalabalığın Niskara Hanın kolu olduğu anlaşıldı.
Bu Kıtay Hanını görenler korkudan bayılacak hale gelirlerdi.
Onun müdhiş bir gösterişi vardı. Niskara Han Mançuların en
:güçlü hanlarındandı. Çok iyi konuşan ve çok şey görmüş, bilgili
ibir alp idi. Onun Manas'a karşı derin kini vardı. Manas onun bin
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deve yükü hazinesini yağma etmişti. Bu savaştan kaçıp Niskara
büyük Çin hakanı Esen Hana Manas'tan şöyle şikayet etmişti :
"Aşağı Altay' daki Buruttan Manas denilen biri çıktı. Bin pehlivan
yiğitlerimi öldürdü. Manas'a karşı bir çareyi kendin bul". Bu Kö
ketay'ın töreninde yine Manas'la karşılaşacağını düşünüp yanına
en güçlü savaşçı askerlerini almıştı. Bokmurun onu da saygı ile
ile karşıladı ve armağanını sundu. Fakat o Manas'ın bu tören de
bulunmadığını öğrenip Kırgızlara kafa tutmaya başladı. Bokmu
run bu edepsiz misafirin karşısına gelip yükündü. Niskara aza
metle bağırıp çağırmaya devam ederek: "Aşma doyacağım, ama
sana da bela, felaket getireceğim, oymağını, soyunu yağma-edece
ğim, bütün halkını kul köle, kızlarını cariye edeceğim. Ben bu
düğünü berbat etmeye hazırlanarak gelmişimdir. İnandığın, gü
vendiğin Manas'ı da yağma ederim, Burut bunu böyle bil ! Malını,
servetini yağma edeceğim." dedi.
Niskara, böyle tehditler savurduktan sonra, Konurbay ile Yo
lay'a danışmaya geldi ve şöyle dedi : "Ey Yolay ile Konurbay, ah
mak Burutlularla hesaplaşalım. Törnenine önem vermeyelim. Alp
larını sınayalım. Alplarının gücü zayıf olduğunu anlarsak törenine,
merasimine bakmadan üzerlerine saldırıp birini bırakmadan kı
ralım, imha edelim. Karşılık vermiyen korkaklarını kul köle kı
lıp alalım*.

Hanı böyle konuştuktan sonra adamları yemeklerin pişiril
diği "yer ocak" lardaki kazanlara saldırı]!J yemekleri yağmaya baş
ladılar. Yemekleri hazırlamakla görevli Kırgızların hepsi dağlara
doğru kaçıştılar. Niskara bu hareketi ile Kırgızların gösterecek
leri direnme güçlerini öğrenmek istiyordu.
Niskara "aş" yerine toplanmış Kırgız alplarını tanıyordu. Bu
rada bulunan Er Koşay seksen beş yaşına gelmiş bir ihtiyardı.
Eski gayreti, mücadele gücü kalmamıştı. Ünlü Koşay'ın bu halini
gören Niskara ona bakıp şöyle dedi: "Burutun Koşay'ında ne gibi
hile ve güç kalmış ? Öfkelensem, kızarsam bunun gibi s eksen ihti
yarı yutabilirim ve doymam".
Elaman oğlu Er Töştük'e keskin gözleri ile bakarak Niskara
alaylı alaylı şöyle konuştu: "Zavallı Töştük ne yapsın ? Sağ omu
zu geniş bir adammış ... Oyrat Kalmuklarını mağlup edecek ka-
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dar pehlivanlığı varmış. Büyük bir alp imiş ... Çarpışmaya değmez,
vakti, zamanı geçmiş, vücudunda yağ kalmamış, bir kaşık kam
kalmış ... "
Başından ayağına kadar silahlanmış olan Bıdayık oğlu Muz
burcak ile tokmak kadar Ağış'ı gören Niskara bunları adam ye
rine koymadan geçti, gitti. Onları bırakıp Urum oğlu Gökbörü'nün
yanına gelip ona çok önem vererek dikkatle baktı ve onun hak
kında çok ciddi konuşarak yanındakilere : "Her şeyi mükemmel
bir alp. Bir arslan, büyük pehlivan olduğu belli. Düşmanlarla çar
pışıp büyük tecrübe elde etmiş bir savaşçı, kızıl kılıç taşımaya
layık bir kahramanmış. Bizim Çin askerleriyle kırk gün savaşma
ya muktedir bir alp. Benim Yolay'ım ile Tüktü Taban Tükübay'ım onun hakkından geleceklerdir" .
Mağrur, kendini beğenmiş Niskara kalabalık arasından ge
çerken Kırgız Kozubek Alpı görüp '"Boş lakırdı edenlerden biri"
dedi. Malabeğ'i gördüğünde "Bağlı tay gibi çırpınan biri" dedi.
Endicanlı çatal sakal Sıncıbeğ'i gördüğünde "Erkek kara karga
gibi pısırığın biri" dedi, geçti.
Buradaki Kırgız alp ve pehlivanlarını böyle gözden geçirdik
ten soııra Bokmurun'a bakıp "Meniker atı bana vereceksin. Yok
sa verdiğin nimetlere bakmam, öyledir böyledir" diye konuşma
na bakmam. "Meniker"ı vermezsen, bütün yurdunu tahrip edip
malını mülkünü yağma edeceğim. Aşını, törenini dinlemem" di
yerek cevap bekledi.
Bokmurun, Niskara'nın bu talebine karşı ne diyeceğini bilemi
yordu. Kırgızları, hele Bokmurun'un büyük törenini koruyacak
kimse yoktu. Manas'ı da darıltmıştı. Yine bu Çinli Kalmuk bela
sından onu ancak Manas'ın kurtarabileceğini düşündü . El ağası
Koşay'a gelip ağladı ve kendi yaptığından pişman olduğunu söy
ledi : "Akıl verenlerin sözlerini dinlemeden kazılmış çukura düş
müşüm. Çağırdığım konuklarımdan it görmiyen haraketi görüyo
rum. Kara Kıtay, Mançları ecelimden önce öldürmeleri için töre
nime çağırmışım. Niskara gibi hanın ne yapacağını düşünemedim.
Ağam Koşay, bu beladan nasıl kurtulabileceğimi anlat. Kara Kal
muk, Mançu'nun dediğine baş eğip Niskara'ya "Meniker"i vere
yim. Karınca kadar çok düşmanın eline düştüm. Bu belayı ken
dim çağırdım. "Meniker"i verelim mi, ağa, batıya doğru kaçalım
mı ağa?".
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Koşay Han önce Bokmurun'u çok acı bir dille kınadı: "Ma
nas'ı çağırmadan Kırgızların ezeli düşmanı Kalmuk, Mançu alp
larım davet ettin. Bu davetli konuklarından hakaret, zulüm gör
dükten sonra aklın başına geldi. Şimdi yapacağın iş derhal Ma
nas'a adam gönderip onu törene çağırmaktır. Manas gelsin kah
ramanlığını göstersin, şaşırmış Kırgız'ı düşmandan kurtarsın. Ma
nas'ı çağırmaya giden şöyle anlatsın: " ihtiyar alp Koşay ağamızın
el ayağını bağlayıp Kalmuk esir aldı desin. Bayın oğlu Bakay, al
tın perçemli, saçaklı kuşak bağlanan Almambet, arslan Çuvak,
han Manas'ın direği Sırgak ... hepsi bu halimizi işitsinler. Kalmuk
ve Çinlilerin mezalimini anlatsın".
İhtiyar Koşay, iyi atlar hazırlatıp Manas'a yine genç Aydar'ı
gönderdi. Genç Aydar gece gündüz yürüyüp Manas'ın kaargahına
geldi. Doğruca Manas'ı görüp daveti arz etmeye cesaret edemedi.
Önce Manas'm akıl . hocası eşi Kanıkey'i görüp durumu ve daveti
anlatmaya uygun gördü.
Kanıkey haberi ve törene çağrılan Kalmuk, Kara Kıtay ve Çin
lilerin ne yaptıklarını, Bokmurun'un çok fena durumunu öğrenik
ten sonra - "bunları Manas'a ben anlatacağım. Sen anlatırsan, o
seni öldürür" dedi.
Manas'ın karargahının önünde kırk pehlivan muhafız, fil deri
siyle kaplanmış davul bulunuyordu. Düşman yaklaştığı zaman bu
davula vururlardı, davulun sesini işiten kırk yiğit ile Manas der
hal savaş durumuna geçerlerdi. Manas'ın sağında yirmi yiğiit, so
lunda yirmi yiğit bulunuyordu. Manas bunlardan " Köketay'ın aş
töreninden haber var mı? diye sordu. Kimse cevap veremedi. O
sırada birden genç Aydar Manas'ın karşısına gelip Koşay Alpın
mektubunu sundu.

Mektubu verdikten sonra şöyle konuştu- "Yoğun Kırgız ulu
sunuz, Koşay ve Er Töştük Hanlannız büyük sıkıntı ve ıstırap
için bunalmaktadır. Han Köketay'ın yog törenine çağırılmış olan
Kara Kıtay ve Mançular geldiler, fakat gelir gelmez Kırgızlara,
yani ev sahiplerine hakarete, adamlarımızı vurup döğmeye başla
dılar. Arslan Manas, siz bu törene gelip bizi bu bela ve sıkıntıdan
kurtarınız. Siz bizim yardımımıza koşmazsanız bu soğuk yüzlü Kal
muk ve Kıtaylar orada bulunan bütün Kırgızları ganimet, hayvan-
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lar taksim eder gibi kamçı işaretiyle aralarında taksim edecek
lerdir. Böyle hakaret etmek için Kalça, Yolay, Konurbay ve Nis
kara söz birliği etmişler. Niskara "Meniker"i vereceksin, vermez 
sen de alacağım diye yapmadığını bırakmıyor. Konurbay'ın zor
luğu da gün geçtikçe artıyor. Mançu, Kalmuk, Şibey üzerimizde
kaynaşıyor. Töreni yapan Bokmurun bunlardan kaçıp saklanıyor:.
Alp ağamız Koşay ne yapacağını şaşırdı. Muzburçak, Akun Han,
Gökçe, Gökbörü hepsi böyle boyunları bükük ağlaşıyorlar. Yıldız
dan çok Kara Kıtay, Kalmuk, Mançu başımıza kıyamet, ahır za
man belası getirdi. Köketay'ın piçi aslımıza, neslimizin köküne
kibrit suyu dökecek bir iş yaptı . ... "
Genç Aydar sözü böyle tamamladiktan sonra Manas hiddetle
kılıcına sarıldı ve "Atana lanet Aydar. . . Bokmurun ile ikiniz de
ne yaptıklarını bilmiyen sarhoş ahmaklar... Köketay Ağamın ölü
münü bile haber vermedi, "aşma" çağırmadı. Şimdi konukları
Kalmuklardan dayak yedikten sonra "Manas, bizi kurtar ! " diye
yalvarıyor değil mi ? Yüzüne bakmam. Yüzünüzü şeytan görsün,
genç Aydar! " diyerek Aydar'a hücum etmek istemişti, fakat Ka
nıkey araya girdi ve Manas 'ı teskin etmeye çalışarak kılıcının yü
zünü tutup şöyle konuştu' "Bu da senin gibi bir babanın tek ev
ladı! . " Eliçiye ölüm yok" atalarımızın töresi. Davetçi de elçi gi
bidir. Bu genç Kalmuk'tan gelen düşman değil, aşılmaz yüksek
dağ değil, bununla uğraşmak Manas'a şeref vermez. Aydar'a karşı
kılıca sarılmanız hiç doğru bir iş değil..."
Kanıkey'in sözlerinden sonra Alp Bakay da aynı ricada bu
lundu. Manas kılıcını kınına koyup bu Aydar'ın getirdiği haber
üzerine alp arkadaşlariyle danışmaya karar verdi. Onun kan gör
meden hiddetinin geçmeyeceğini bilen arkadaşları sevdiği filler
den birini getirdiler o da bu fili öldürüp kılıcını kınına koyduk
tan sonra hiddeti dindi ve kırk yiğiti ile sohbete başladı.

Manas, Kanıkey'in sarayına varıp güzel bir ziyafet görmek
istedi. Almambet "Kanıkey'in ordasına varalım, onun sunacağı ni
meti tadalım. Sonra sefere çıkalım, hiç bir yerde durmadan ha
reket edip önümüze gelecek düşmanla hesabımızı görelim" dedi .
Almambet'in sözlerini Manas makul buldu ve Kanıkey'in sarayına
doğru kırk yiğiti ile beraber hareket etti. Kanıkey'in meskeni olan
kapısı altın kaleye yaklaştılar. Kanıkey Hatun Manas 'a ve kırk yi-
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ğitine bu sarayda büyük ziyafet vermek için hazırlıklar yapmıştı.
Başları ak ipek tülbentlerle örtülü genç ve güzel kırk gelini mi
safirlıerinin hizmetine tahsis etmişti. Kanıkey ve hepsi mis ko
kan, sözleri tatlı, çok ince terbiyeli, ince belli kırk gelin Manas'la
kırk misafir alpını karşıladılar. Kanıkey misafirlerini şu sözlerle
karşıladı :
- "Hoş geldin arslanım Manas! yanındaki kırk yiğit sana ar
kadaş olmaya layık ünlü alplardır. Sefere hazırlanıyorsun, İyi yol
culuk ve savaşlarında başarılar dilerim. Karşına gelen düşmanla
rın yok olsun, onlar sana yem olsun! Arslanım, nurum seferin ha
yırlı, ganimetin bol olsun ! "
Kırk gelin kırk yiğitin atlarını alıp bakır kazıklara bağladılar.
Atının dizgininden tutup Kanıkey Manas'ı atından indirdi.
Manas ve arkadaşları saraya girdiler. Yirmi yiğit Manas'ın
sağına, yirmisi soluna oturdular. Kanıkey Hatun bu misafirleri
nin şerefine ak boz(kır) kısrak kestirdi. Bu kurban niteliğinde idi.
Kanıkey hazineden çıkardığı çok kıymetli hediyeleri kırk yi
ğite dağıttı. Bunlar arasında asker giyimleri de bulunuyordu. Ha
zırlanmış giyimlerin üzerinde kırk yiğidin adları yazılmış kağıt
bulunuyordu. Bunlar arasında zırh ve tolgalar da bulunuyordu.
Kırk yiğit kapıdan dışarı çıktıklarında kendilerine hediye olarak
kırk güzel at hazırlanmış olduğunu gördüler.
Manas ve yiğitleri Kanıkey H atunun sarayında ağırlandıktan
sonra yola çıkmaya acele ediyorlardı. Çabucak aş törenine varıp
azgın Kalmuk ve Kıtaylarla hesaplaşmaya can atıyorlardı. Bu alp 
lar aylardan beri savaş görmedikleri için canları sıkılıyordu. Hep
si çabuk hareket etsek, tören yapılan yer Karkıra'ya yetsek deyip
can atıyorlardı.
Geniş Karkıra'ya doğru Manas ve kırkları hareket ettiler.
*
* *

Alp Manas'ın aş törenine gelişi :
Bu aş (yog) törenine giden Manas ve maiyetindeki askerlerin
hepsi baştan ayağa kadar silahlanmışlardı. Çünkü, genel olarak
büyük törenlerde boylar arasında münakaşalar, hatta savaşlar
olurdu*.
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Manas gelinceye kadar Niskara ve Konurbay şöyle yüksekten
atıp "Dediğimizi yapmaz, Menikeri vermezse Kalmuk askerleriyle
hücum edip canına okuyacağız" diye nara atıyorlardı. Manas gel
dikten sonra bu edepsiz Kalmukları susturdu. Edepsizlikte devam
etmek istiyenlerini silah kuvvetiyle yola getirdi. Konurbay Manas'
ın karşısına gelip eğilerek: "Sen Manas bu Burut ulusunun başısın,
bizi affet, kırayım desen işte önündeyiz, keseceğim desen başım
bu. Bizim kim olduğumuzu öğrenmek istersen, biz ülkemizin bü
yükleriyiz. Han Köketay'ın aş törenine davetli olarak geldik. Ziya
fetine doyduktan sonra ev sahibinin başına bela olmuşuz. Böylece
düşüncesizlik yaptık; kabahatli olduk. Bu kabahatimizi affetmez
sen, işte eğik başımız, kesiniz" diye diz çöktü.
Kırgız büyükleri, hele Koşay Alp "Bunları affedelim. Töreni
mize çağırılmış konuklardır" diyerek Manas'ın hiddet ve hıncını
yatıştırmaya çalıştlar.

İhtiyar alplar ve boy büyüklerinin hepsi

bu terbiyesiz konukların affedilip törene iştiraklerini sağladılar.
Güya hiç bir şey olmamış gibi bütün konuklar neşe içinde eğlen
ceye daldılar.
Karkudan ölümsü olan Bokmurun saklandığı yerden çıkıp ko
nukları arasına girdi .

Bu olaylarla güneş batıktan ve ağarıp tan battıktan sonra Kö
ketay'ın gök b ayrağı yüksekte dalgalandı. Halk içinde de olağan
üstü bir hareket görüldü. Köketay'ın ölümü bu büyük kalabalık
için güzel bir düğün mahiyetini aldı. Manas'ın ünlü kudreti, Bakay'
ın barış severliği bu sükunet ve asayişi yarattı. Herkes atların ya
rış koşusunu görmeğe acele ediyordu. Meydanda dolaştırılan alt
mış bir koşu atına bakanlar "Bunların yarışını görsek .. .. " diye
birbiriyle

konuşuyorlardı. O

sırada törenin

çığırtkanı at yarışı

vakti geldiğini ilan ediyordu.
Kamkey Hatun Köketay'ın aş töreni olacağını epeyce önce
den öğrenmiş ve bu törende tertip edilecek at yarışına kendisinin
"Kula" atını hazırlamıştı. Bu yarışa katılacak atları da öğrenmiş
ti . Bu atlardan en ünlüsü Yolay'ın "Açbudanı" idi. Kanıkey "Kula"
sının en güçlü rakiplerinden biri de bu "Açbudan"dı . Koşu atla
rının hepsi meydandaki halkın önünden geçiyordu. Sınayıcı bu
atları şöyle tavsif ediyor: "Kuyruğuna kut inmiş kutlu kula at
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kimindir? Arkası yüksek, boynu uzun lök deve gibi kula at ki
mindir? Yattığı zaman erkek deve gibi görünen kula at kimindir ?
Burnunun ucu sivri, tırnakları sırlı tabak gibi kula at kimindir? ...
Arka boynu bir kulaç talihli kula at kimindir ? Tınakları yere do
kunmaz gibi koşan dağ gibi duru at kimindir? Sürüklenir gibi
yürüyen benekli at kimindir? ... "
Manas "Akkula"nın fazla yağlı (semiz) olduğunu beğenmiyor
du. Onun bir az zayıflamasını temin etmek için haanın soğuması
nı istiyordu. Bu dileğini Almambet'e anlattı, o da Kalmukça afsun
lar, dualar, Çince büyüler okuyup suya yada taşını attı. Hava bir
den bire bozullu, dağ başlarını sisı gökyüzünü kara bulut kapla
dı, şimşek çakıp gök gürültüsü ile dolu karışık yağmur yağmaya
başladı. Havanın birden bire böyle değişmesi bütün halkı şaşırttı.
Dolu, birden bire gelen soğuk fırtına halkı korkuttu. Arık hayvan
ların ölümüne, semiz hayvanların arıklanmasına sebep olan bu
hava bir çok yarış atlarının da ölümüne sebep oldu. Manas'ın
"Akkula"sı ise tam bir yarış atı olarak hazırlanmış oldu.
Ertesi sabah hava açıldı. Sinekler uçuştu, kuşlar öttü. Gü
neş süngü boyu kalktığı zaman Köketay'ın gök bayrağı da dalga
landı. Genç Aydar gür sesiyle "Koşu atlarınızı meydana çıkarınız ! "
diye ilan etti ve bunu bir kaç defa tekrarladı.
Meydanda binden fazla koşu atı görünmüştü. Manas'ın Akku
la'sı kararını bulmuş yarışa girmek için, guya can atıyordu. Ya
rışı kontrol etmek üzere altmış süvari hazırlanmıştı. Bunların el
lerinde süngü bulunuyordu. "Allahü ekber ! " deyip koşu atlarının
binicilerine haraket emri verildi.
Atlar gittikten sonra her bölük yerli yerine gelip verilen ye
mekleri yediler ve koşu altrınm gelmelerini beklemeye başladılar.
Atlar sekiz gün sonra gelecekti. Atların gelişini bekleyen halk sı
kılmasınlar diye "Cambı* atma" faslının başlandığı ilan edildi.
Bu "Cambı atış" nişancılık yarışı idi. Hedef olarak dikilen
"cambı"lar som altın veya som gümüş külçelerdi . Nişancının ka
zanacağı en kıymetli ödül bu "cambı" idi. Kazıklar üzerine konu
lan bu "cambı"ya atışta yalnız isabet etmek yetmezdi, onu bulun
duğu kazıktan indirmek gerekiyordu. Münadiler " Cambıyı atınız ! "
diye ilan ettiler.
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Törene gelen bütün ulus ve boyların nişancıları bu yarışa ha
zırlandılar. Kalmuk Konurbay · Han bu yarışa bir nişancı çıkardı.
·Çinli kadın pehlivan da bin nişancı çıkardı. Çinh Şibay boyu
beyi Muzkindek (Buzgöbek) bin nişancı hazırladı. Mançu Hanı
Niskara, zorlu pehlivan Orakkır da biner nişancı çıkardılar. Kır
gız ve Kazaklar da Muzburçak ve Er Töştük de biner nişancı çı
kardılar. Er Gökçe, Hakan hanlığından Kuzubek, Endicanlı ayn
sakal Sıncıbek, Altı şehirden Alabek, Afgan Hanı Akun Han, Urum
Han oğlu Gökbörü biner nişancı çıkardılar. Bu nişan-camlı atışın
da oklar ters tarafa gidip adamların ölümüne de sebep oluyordu.
Bu "cambı atış" büyük bir heyecan içinde devam etti. Önce mi
safir Çinliler ve Kalmuklar attılar. Konurbay ve Niskara gibi ün
lü nişancı Kalmuk ve Çin hanları aleme maskara oldular. Kırgız
lardan Er Töştük okla tam "cambı"yı vurdu ise de düşüremedi.
Bu nişan atış hikayesi nesilden nesile söylenecek bir destan ol
du. Manas'ın kırk arkadaşı da bu "cambı"ya isabet ettiremediler.
Nihayet Manas'ın kendisi bu cambıyı düşürdü. Bütün arkadaşla
rı çok sevindiler. Böylece cambı yabancılara gitmiyerek Kırgızla
rın kendilerinde kalmış oldu.

Koşay Alp ile Yolay Alp'm güreşi :
Köketay'ın gök bayrağı havaya yükselerek dalgalandı. Irman'
ın oğlu Irşula yüksek sesle aş töreninde bulunanlara törenin gü
reş faslı başlandığını ilan etti. Ona yardımcı olarak genç Aydar'ın
sesi de gürlüyordu . Halk içinde yine hareket oldu, bütün yayla
insandan ibaret bir deniz gibi dalgalandı. Irşula ve genç Aydar
şöyle bağırıyorlardı: "Hey Kalmuk, Mançu, Kırgız halkları ! Kö
ketay'ın "yog törenini" idare eden Manas'ın sözlerine kulak ası
nız! Pehlivanlar güreşe çıksınlar. Halkımız bu haberi, çağrıyı iyi
okusun. Sonra pişman olmayınız. Bu haberi vermek için bizi ulu
larımız gönderdi". Güreş faslının başladığı ilan edilir edilmez Kal
muk alpı Yolay halkın ortasında açılan meydana çıktı. Bu alpın
tırnakları ak parsın tırnakları gibi keskindi, düşmannıı yakala dı
ğı gibi paramparça ederdi. Bıyıkları dağlarda bitmiş çamlara ben
ziyordu. Gözleri ateş almış çıra gibi parlıyordu. Türlü topluluk
larda güreş yapmış, şimdiye kadar kimseye yenilmemiş . Bu dev
adam hiddetlenirse dağı bile yerinden oynatır. Her davranışı aç
kalmış gök yeleli kurdun davranışı gibi. Parmakları demir gibi.
Kısacası bu Yolay alp gerçek devden beter bir kişi azmanı idi.
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Meydanda nara atıyor öz dinince "Yaradan tanrı, yardım et! " di
ye dua ediyordu. Kalmuk. Kıtay, Mançular kendi aralarında "Kır
gızlar ne yapacaklar ! ?" diye konuştular. Pehlivanlara bakan sı
nayıcılar "Bu devi yenmek kolay olmaz" diye konuştular. Kırgız
ve Kazaklardan hiç bir pehlivan, alp bu Yolay'la güreşmeğe cesa
ret edemiyordu.
Koşay Han "çocuklar biriniz bu Yolay'la güreşseniz aa ! Övün
mesini durdurunuz ! " dedi. Koşay'ın bu çağrısını işiten halk taşkın
sel gibi yerinden oynadı. Yolay'la güreşecek bir kimse çıkmadı.
Kendisine karşı rakip çıkmadığını gören Yolay gururla nara at
makta devam ediyordu. Halk şöyle konuştu: "Han olduğu halde
domuz, ödül kazanmak için adi bir meydan pehlivanı gibi güreşe
çıkmış ... "
Kırgız pehlivanlarından kimsenin cesaret edemediğini gören
Koşay çok kızdı, atına binip Kırgızların arasına girip Yolay'la gü
reşecek pehlivan aradı.
Koşay, Er Çegis'e geldi ona "Düşman üzerimize geldiği za
man cihangirler gibi savaşın, kan döken Er Çegis, bu yalancı dün
yada senden bir dileğim var: Şu Yolay ile güreşmeni istiyorum.
Ne olur, gayretini göster" dedi. Er Çegis, Yolay ile güreşmek kolay
bir iş değildir. Ona yaklaşmak bile tehlikelidir" dedi ve Koşay'm
teklifini reddetti. Koşay oradan Sayak'ın oğlu Abdurrahman'a gel
di, ona aynı teklifi yaptı. Abdurrahman, "Yolay'a yaklaşmak bile
tehlikelidir. Onunla güreşmek kolay değil, yapamam" dedi. Ko 
şay, alp Kerkekil adlı birine gelip "Sen nasılsın Kerkekil'im ? Yo
lay'la güreşe bilir misin ? " dedi. O da "Yolay'la güreşmek değil, ona
yaklaşamam bile. Onunla güreşmek benim haddim değil" dedi
Koşay Alp bunlardan sonra Er Cangbırçı (Yağmurcu) ya geldi
ona da Yolay ile güreşmesini teklif etti. O da teklifi kabul etme
di. Ünlü alplardan Ürbü ile Er Gökçe'den de müsbet cevap alamadı.
Bu alpların en önemlisi olan Er Töştük'ün yanına gelip "Sen
nasılsın ?" dedi. Kaf dağındaki devlerle savaşmış, yerin altında ye
di yıl kalıp yer altı devleri ile mücadele etmiş ve oralardan ancak
bir hafta önce gelmiş olan alp Yolay'la güreşmeği kabul etti. Fa
kat çok tecrübeli olan alp Koşay bu kahramana hayran hayran
baktıktan sonra "Yaradan Tanrı sana her mücadelende yardım
etmiş, ana yurdumuza sağ salim gelmişsin. Fakat vücudun öyle
zayıflamış ki tenin morarmış, kanın ancak bir kaşık kalmış. Sen
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bu dev alp Yolay ile savaşamaz, güreşemezsin. Sen gelecek gün
lerde yapacağımız savaşlar için kendini toplamaya bak. Ricamı
kabul ettiğin için sana teşekkür ederim" dedi ve onun yanından gi
dip Gökbörü oğlu Gökkoyan'a geldi Gökkoyan ihtiyar Koşay'a,
eğilerek, selam verdi. Koşay onunla selamlaştıktan sonra niçin gel
diğini söyledi' "Kara Kıtay Kalmuk pehlivanı Yolay'la güreşecek
alp arıyorum, yavrumı onunla güreşecek gücün var mı ?" dedi.
Gökkoyan "Bende Yolay'la güreşecek güç yok, babacığım" dedi.
Koşay oradan gidip Yaynar oğlu Akbay'a geldi, onu çok genç ve
yeni evli buldu. Onu da bırakıp Manas'ın yanına geldi ve durumu
ona anlattı. Manas ona "Bu Yolay'a karşı sen veya ben çıkmasak
başka kimse cesaret edemez" dedi. Koşay "Saçım, bıyığım, saka
lım kar gibi ağardığı, güçümün azaldığı bu zamanda bu dev Yo
lay'la güreşmemi mi teklif ediyorsun Manas'ım kaplanım ? Ben
de bu teklifi kabul etmekten başka çare bulamıyorum. Bu dev
Yolay ile güreşmeye karar verdim" dedi .
Alp Koşay'a güreş giyimi hazırlandı . Fakat güreşçi kispetle
rinden hiç biri Koşay'a göre değildi.
Koşay güreş meydanına girmeden önce Kırgızlara hitap ede
rek geçmişteki hayatından bahsetti: "Lanetler olsun bu habis dün
yaya! Kişiyi bu hale getirip bırakı verirmiş ... İhtyarlık geldiği bu
günlerde karşıma Yolay gibi bir dev çıktı. Gençliğimde böyle bir
karşılaşmada bu gibi nice alpların hakkından gelebilen Koşay
idim. Ah, yirmi beş yaş ! Neredesin o yaşı ? ! O zaman bu dev Yo
lay ile karşılaşmış olsaydım ! Otuz beş yaş neredesin ? Bu herifi
dünyaya geldiğine pişman ederdim. Kırk beş yaşında güreşse idim
yediğini içtiğini ağzından çıkartırdım. Elli beş yaşında rastlaşsay
dık ondan çekinecek er miydim ?. Seksen beş yaşa geldikten sonra,
en kuvvetli güçlü çağından otuz yıl geçtikten sonra bana bir dev
.:>.lp ile güreşmek ödevi veriliyor. Kaplanım Manas böyle istiyor,
halkım benim güreşimi görmek istiyor. Ben de kabul ettim. Bü
yük alpların dökülmez kanı, halkı için feda edilmez canı yok".
İhtiyar alp böyle, son vasiyeti gibiı konuştuktan sonra kendisine
güreş şalvarı hazırlamış olan Kanıkey hatuna çok samimi teşek
kür ile hayır duada bulundu. Onun Semetay adlı bir erkek çocuğu
olması için ayrıca dua etti. Bu samimi duayı Kıtaylar ve Kalmuk
far bile "Tanrı bu duayı kabul etsin ! " diye katıldılar.
Koşay Alp Tanrıya sığınıp meydana girerken birden bire du
ruverdi. Rakibi olan Yolay'a bakıp uzun bir nutuk söyledi. Genç-
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liğinde yaptığı savaşları, göstermiş olduğu kahramanlıkları anlattı�
ilk defa meydana çıktığı zaman Akalp ve Gökalp gibi ünlü alplan
yendiğini, güreş hayatı böyle başladığını hikaye etti.
Hayat hikayesini böyle anlattıktan sonra birden bire yere ayak
larını uzatıp yıkılıverdi. Herkes onun bu haline hayret edip "Ne
oldu bu pehlivana?" dediler. Koşay yattığı yerden "Yiğitler, gelin
gelin de ayaklarınızla belime basın" dedi . Gençlerden altı yiğit
gelip beline bastılar. Yiğitlerin bu basmaları Koşay'a tesir etme
di "Yine bir kaç yiğit gelip belime bassınlar" dedi. Beli fazla uyuş-·
muş olduğundan şikayet etti. Basan yiğitlere : "Halkımızı düşüne-·
rek basınız! Kaburgama da basınız. Belimi, kaburgamı sarı suc
kapladı. Basınız ! " diyordu. Koşay'ın bu durumu Kıtay ve Kal-·
mukların hayretine sebep oldu "Ne oldu bu Koşay Alpa ? " diye:
konuştular. O sırada Kalmuklardan Kamanbek bağıra bağıra şöy-·
le konuştu: "Dünyada böyle bir utanmaz yurt, ulus görmedim.
Bir ihtiyar adamını ölüm çukuruna atıyor. Herkes biliyor ki bi-·
zim dev Yolay bu ihtiyarı sağ bırakır mı ? Kırgızlar bu zavallıyı�
ölüme sürdüler ... " Kamanbek böyle atıp tutarken Koşay Alp bir-·
den bire dim dik ayağa kalktı ve Yolay'a doğru adım attı. Yere
batası Yolay Alp ağzından ateş püskürüp, gözleri alev saçıp ayağa.
kalktı. Onu görenlerin bütün vücutları titreli. Yolay, Kırgız peh
livanlarına küçümseyen sözler sarf ediyordu. Koşay'a hitap ede
rek: "ihtiyar halinle benimle güreşmen, ecelinin geldiğini göster-·
mektedir. Benim adım Yolay'dır, Yolay'a adamın yaklaşması ko-·
lay değildir. Bunu sen bilmelisin! Koşay'ım, senin bin canın olsa.
birini bile bırakmam ! " Yolay'ın bu sözlerine karşı Koşay AlP'
şöyle cevap verdi". "Canın çıksın, dev Yolay ! Güreştiğimiz zaman
kimin alt olacağı görülecektir. Unuttun mu ? Okirçi denilen yer
de, Üç Kaşka'nın boyunda Uysünbay'ın düğününde seni domuz:
gibi bağırtıp yenmiştim. Yine seni öldürmedim, bıraktım. Yine
bir çok yerde seni yendim, canına kıymadım, diri bıraktım. Bir
zaman seni at üzerinde oğlak gibi bağırttığırnı unuttun mu ? Ata
na lanet düzenbaz Yolay, geçmiş günlerde seni rezil etmiş oldu-
ğumu unuttun mu? Kurt olan o Koşay, şimdi yavru kurt oldu di
ye mi düşündün ? O sırada Yolay Alp Koşay'ın bileklerinden sım
sıkı kavramıştı. Fakat Koşay kollarını öyle bir güçlü çekti ki Yo-
lay'ın kolunun derisi ayrıldı ve Koşay kollarını kurtardı. Bundan
çok fena halde kuduran Yolay putuna tapınıp dua okudu. Sonra.
öyle bir harekete geçtiler ki, toz toprak havaya kalktı. Seyreden
halk hiç bir şey göremez oldu. Almambet Alp yanında bulundur-

67

<luğu Cada taşını suya atıp yağmur afsunu söyledi. Göz açıp yu
muncaya kadar kapkara bulut göğü kapladı, korkunç bir yağmur,
dolu yağmaya başladı. Toz dumanı meydandan kalkınca iki pehli
vanın birbirini alt etmeğe çalışıp çarpıştığı göründü. Bütün Kır
gızlar " Tanrı, Koşay'ımızı mağlup etme, koru l " diye dua ediyorlar
dı.
Mavi gök yüzünde yıldızlar parıl parıl birbiriyle oynaşıyor
fardı. Bütün gece Yolay ile Koşay'ı;n güreşi devam etti . Tam gece
yarısı Yolay gök gürültüsü gibi bağırıp çağırıyordu . Bütün halk
şöyle düşündü ve konuştu: "İhtiyar Koşay Alp genç Yolay'a daya
namaz, mağlup olacak" dediler. Yolay Alp durmadan bağırıp ça
ğırdığı halde Koşay'ın sesi çıkmadığına Kırgızlar çok merak edi
yorlardı. Her topluluğun elinde fener bulunuyordu. Her topluluk
kendi bayrağını dikmişti . Bu bayraklar altmış yerde dalgalanıyordu.
Tan ağarıp attığı, tan yeli estiği zaman halk yine maydanı
doldurdu. BirdenKoşay'ın "Gayretimi gör ! " sesi yükseldi. Onun
bu sesi dağda, taşta yankı yaptı.
Yolay'ın maksadı güreşip galip olmaktan başka Koşay'ı öl
dürüp eski öcünü de almak idi. Koşay çok yoruldu. Boyuna sarı
su toplandı . İhtiyar arslan yorulmuştu, birdenbire uykuya daldı.
Bu durumu fırsat bilen Yolay, Koşay'ı havaya kaldırmış, nerede
ise büyük kayaya vuracaktı . O sırada Manas bu durumu görüp
güreşe mudahele etti. Yolay'ın bu hareketi güreş kurallarına aykı
rı idi. Manas Yolay'ı yakalayıp kamçı ile vurdu, aynı zamanda
Koşay uyandı ve Yolay'ı yakalayıp yere vurdu. Kırgızlar tarafın
dan zafer sesleri yükseldi. Koşay Alp galip ilan edilerek ödülü aldı
ve soydaşlarına dağıttı.
Kalmuk ve Çinliler kavga çıkardılarsa da Manas'ın akıllı idare
si, törende sükunetin yerleşmesini sağladı.
Kalmuklar Köketay'ın yoğ törenine en iyi pehlivanları olan
Tüktü (tüylü) taban Tükübay'ı getirmişlerdi. Bu pehlivan oburluğu
ile de ün salmış bir Kalmuk idi, bir oturuşta bir domuz yerdi. Onu
dostu, düşmanı, yakını ve yabancısı zamanının en iyi pehlivanı diye
kabul etmişlerdi. Ödül olarak dikilen hayvanlar deve, sığır ve yüz
den fazla at idi. Bu zengin ödül Tükübay'fü iştihasını kabartmış,
hırsını ve gücünü arttırmıştı. Kırgız pehlivanları bu Tüktü taban
Tükübay ile güreşmekten çekiniyorlardı. Herkes "Bu herifle güreş
meğe kim cesaret edecek ?" diye merak ediyordu. Kalmak Tükübay
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meydanın ortasında aç kurt gibi dudaklarını kıpırdatıp rakibi
ni bekliyordu. Herkes "Bununla güreşen sağ kalmaz " Kırgızlar-
dan bir güreşçi çıkmazsa ödülü bu Kalmuk Tükübay alacaktı..
Herkes birbirine bakıyordu. Kırgız büyüklerinden Bakay Han,.
Argın boyundan Acıbay, isteklerden Yamgırçı, Elaman oğlu Er
Töştük, Kıpçaklardan Ürbü, başından ayağına kadar silahlı Buz-
burçak, Endincanlı Sıncıbek, Kazaklardan Er Gökçe, Afganlardarı:
Akun Han, Çenbel dağından iki alp-Canalı ile Karaş ve başka
bütün pehlivan ve alplar "Dev bahadır ile kim güreşmeyi göze,
alacak" diye bir birine bakıyorlardı. Kırgız, Kıpçak alp ve baha
dırları ne yapacaklarını kestiremeden biribirine bakıyorlardı, nee
yapacaklarını şaşırmışlardı . Bu sırada Kanikey Hatun meydana
çıktı. Önce akıllı Bakay Alp'ı övdü, kendi babası Temir Han ülke
sine gelip nasıl çalıştığını, çok büyük sorunları nasıl hallettiğini
şimdi bu basit meseleyi çözebileceğini anlattı. Kimseden ses çık-
madı. Kanıkey "Bu dev Tükübay'la güreşecek olan genç alp·
Ağış'tır. Onu derhal bulup meydana çıkaralım ! " dedi. Onun bu
teklifi bütün beyler ve alplar tarafından makul görüldü. Manas;
"Derhal bulup meydana çıkaralım ! " dedi. Manas derhal Ağış'ı ara-
maya on iki adam gönderdi.
*
**

Büyük törene yakın bir köyde yüz kadar kız ve delikanh.
toplanıp oynamakta idiler. 'Genç Ağış Alp töreni bırakıp " Kız
oynak"* yapılan bu eğlence gecesine gelmiş, bu kızlar ve delikan
lılar arasına karışmış bulunuyordu. Manas'm gönderdiği on iki
adam onu bunların arasında buldular. O, günün önemli mesele
lerini unutmuş, zevk safaya dalmıştı. On iki yiğitin başı ihtiyar
Kırgıl, Ağış'a şöyle dedi : " Genç alp Ağış sözlerimi dinle ! Han Kö
kütay'ın büyük yog töreni bütün hızıyla devam ediyor. Bu töreni:
Manas'ın idare ettiğini biliyorsun. Tabanı tüylü Tükübay Kalmuk
pehlivan isteyip meydana çıktı. Bizim Kırgızlardan ve Kıpçaklar
dan onunla güreşecek p ehlivan çıkmadı. Manas seni aramağa emir
verdi . Derhal oraya, meydana gelip Tükübay ile güreşeceksin. Bu
Manas'ın kesin emridir .Şu öğünen Kalmuk'a haddini bildirecek
sin. Kırgızların namusunu koruyacaksın" dedi. Nihayet Kırgıl Ağış'ı
Manas'm karargahına getirdi . Ona Kanıkey Hatun tarafından ha
zırlanmış olan güreş ve şavaş giyimini giydirdiler. Bu giyimlerden
güreş şalvarı bilhassa çok önemli idi. Bu şalvarın içi ipek, dışrc
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bez gibi kuşam idi. Bunların arasına ince tellerden dokunmuş
:zırh yerleştirilmişti. Bu şalvar öyle bir zırh idi ki sazak yakarsan
ateşi geçmez yay çekersen ok geçmezdi. Ağış bu şalvarı giydi. Onun
vücudu da sade sinirden ibaretti, demir gibi idi. Bu genç pehlivan
,dünyanın ünlü dağ gibi pehlivanı ile güreşecekti. Ünlü alp Er
Töştük ile Koşay Alp ellerini kaldırıp Tanrıya duada bulundu�.:::-.
Ağış, dev Tükübay karşısında dikilip güreşe başladı. Tükübay
ile boğuşurken Ağış hep gülmekte devam ediyordu . Bu hareketi Ma
nas'ı çileden çıkardı. Kamçısını eline alp Ağış'a vurdu. Ağış bu aq
sı ile rakibine öyle bir saldırdı ki dağ gibi Tükübay'ı yere serdi.
sonra kaldırıp taşa vurdu. Bütün Kırgız ve Kıpçak halkı müthiş bir
gürültü koparıp Ağış'ı alkışladılar. Ödülü almadı "Karşılaştığım
pehlivanı yendim. Manas, bana müsaade et de kızların yanına gi
dip oyuna devam edeyim" dedi ve gitti.
*
* *

Köketay'ın gök sancağı yine havada göründü. Münadiler bü
yük bir yarışın başladığını ilan ediyorlardı. Bu yarış Çin-Kalmuk
alpı Konurbay ile Kırgızların en büyüğü Manas arasında cereyan
edecek mızrakla karşılaşma yarışı idi. Müdaniler her tarafta şöyle
bağırıyorlardı : "Yarışa girecek olanlar en iyi asil atlarına binsiler.
Zırhlarını giyip süngülerini ellerine alsınlar, ejder gibi kıvrılıp çev
rilip süngü ile çarpışma hüenrini göstersinler".
Kalmuklar bu önemli yarış üzerine kendi aralarında çok ko
nuştular. Ünlü Kalmuk hanı Alevke şöyle konuştu: " Bu Kırgız ulu
su birbiri için canlarını feda ederler. Bunlar birbirine çok bağlı
halktır. Uzağı gören bilgiçleri de çoktur. Düşmandan korkmayan,
canını feda ederek savaşın alplar da çokmu ş . Halk�nı iyi idare
eden danışmanları varmış. Güreşen, dalaşanları sağ bırakmayan
pehlivanları, alpları güreşe de, savaşa da hazırmış ... " "Cambı 'yı
atıp düşüren Manas'ı gördünüz. Bu sefer mızrakla vuruşmaya mü
barezesine çıkan alp Manas'ın kendisidir. Manas'tan korkp şimdi
den mübazereyi kaybettiğimizi düşünüp ümidimizi kırmayalım .. ·".
Alevke Handan sonra oğlu Konurbay hiddetle şöyle dedi: " in
sanoğlu iki bin yıl yaşasa yine ölecektir, ölüm insan oğlunun alın
yazısıdır. Ecelim gelmiş ise ondan kaçıp kurtulamam. Manas'la
mücadeleyi çoktan istiyordum. Meydanda rast getirsin diye Tan
rı'ya dua ediyordum. Bir Tanrı biliyorki kim yenilip yıkılacak, kim
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galip olup ödülü kazanacak. Kırgızlardan Manas

çıkarsa ben ona.

karşı çıkacağım. Kalmukları Kırgızlar yenecek diye kim
miş . . .

söyle

".

Alevke oğlu Konurbay böyle konuşuyor ve kara atının üzerin-·
de bir savaşçı olarak hazır duruyordu. Bu ünlü alpın süngüsünün.
demiri bir kulaç çeliktendi. Kılıcı ak çelikten yapılmış, ağır topuzu
on b atman idi. Manas'la mübarezeye böyle hazırlanmış bulunuyor
du. Meydana çıktığında Kırgızlar da onun bu heybetine hayran
kaldılar.
Koşay Alp bu dev gibi Konurbay'la mübareze edecek pehli
van arıyor. Manas'ın yanına geldi ve ona "Ey yavrum, Manas, ih
tiyar b abanın sözünü dinle. Başımıza büyük bir iş düştü. Konur
bay meydana çıktı, mübarezeye adam istiyor· Kırgızları alt edece
ğine Kalmuklara ant vermiş . Bu ihtiyar günümde Konurbay'a kar
şı ben çıkmasam başka çıkacak kimseyok. Sen Manas , arslan idin,
kaplan idin, bu Kalmuk'a karşı senden başka çıkacak kimsemiz.
yok. Tanrının belası bu Kalmuk çok hiddetlenmiş, bununla kar
şılaşmak zor olacak. Bizim içimizde onunla karşılaşacak senden
başka kimse yok". Koşay'ın derdini dinledikten sonra Manas şöy
le konuştu: "Konurbay'la karşılaşmadan bana bir iyi at bulunuz.
Benim atlarım, biliyorsunuz, yarışa gönderildi". Koşay Alp Ma
nas 'a at bulmak için burada toplanan halkın atlarını gözden geçir
di. Herkes kendi atını vermek istiyordu.. Fakat Koşay Alp bun
lardan hiç birini beğenmedi. Manas'ın canı çok sıkıldı. "Mücadele
de bineceğim Akkula'mı ne diye yarışa gönderdim. Bulutlu gök yü
zü gibi karardım, sıkıldım" diye düşündü. O sırada eşi Kamkey
Hatun geliverdi. Manas için altı yıldan beri hazırlamış olduğu zırh
gömleği giydirdi. Bu zırhın için ipek, dışı bez, yakası altın, yeni
bakırdandı. Bu zırh öyle hazırlanmıştı ki düşmanın ne oku geçer,
ne kılcı keserdi. Kanıkey Manas'ın geleceğini düşünüp böyle bir
zırhlı giyim hazırlamıştı· Manas'ın bu törende biri ile mübareze
ye çıkacağını bilmişti. Bu danışman kadının kocasına gösterdiği
sevgi ve alakası bütün Kırgızların takdirini kazandı. Bu zırh gi
yimi giydiği gibi Manas'ın, Kırgız alplarının gönüllerindeki me
rak ve endişe birden kaybolup herkese ilahi bir güç gelmiş ol
du. Konurbay'ın saçtığı korku ve endişeden eser kalmadı. Bu kadı
nın mücadele için hazırladığı zırh-giyim ve telkin ettiği cesaret
bütün Kırgızları canlandırmıştı.

Manas kendisinin atını yarışa göndermiş olduğu için Konur
bay'la karşılaşmada bineceği at meselesini halletmesi gerekiyor
du. Bu at sorusunu Koşay Alpa anlattı. Koşay Alp Kırgız- kazak
ve Kıpçak boylarının atlarını gözden geçirdi. Birçok atlar arasın
.dan Kalkama'mn kara atını herkes beğendi, "işte bu at Manas'a
layık" denildi. Koşay Alp bu kara atı dikkatle inceledikten son
ra bu atı uygun bulmadı : " Gençliğinde güzel, savaş atı olmuş ise
de şimdi kartlaşmış, eski kuvveti kalmamış. Önümüzdeki müca
deleye dayanmaz" dedi.
Her yaşta birinci gelen Ürbü'nün kara atına baktı. Koşay Alp
bu atı da beğenmedi. Burada bulunan Kırgız, Kıpçak boylarının
hepsi Manas'ın kendi atlarını kabul edip Konurbay'a karşı mü
cadelede binmesini arzu ediyorlardı. B ütün atları gözden geçiren
ünlü sınayıcı alp Koşay böyle at ararken en güzel ve en güçlü
atın Almambet'in " Sarıala"sı olduğu anlaşıldı. Manas bu atı be
ğendi. Fakat Almambet "bu Konurbay'a karşı ıbeni gönderiniz.
Kaplan Manas can dostum ricamı dinle. Bu Konurbay'la ben mü
cadele edeyim. Küçüklüğümden beri ona karşı derin bir hıncım
var· Bu adamdan bu güne kadar alamadığım öcümü almaya ba
na fırsat ver. Doğduğum, büyüdüğüm ilimden, yakınlarımdan ay
rılmama, gurbete düşmeme sebep bu Konurbay olmuştur. Senin
yardımın ve senin sayende yıllar süren ocumü yerine getireyim.
Yalvarıyorum, bu Konur ile ben mübazere edeyim".
Manas onun heyecanını teskin e tmeye çalıştı ve şöyle dedi:
" Ey benim Almambetciğim, boz kurdum ! Kıtay ve Mançular senin
mübazereye girmeni alay konusu yaparlar. ' .Bir sığıntıyı, acıma
dan, ölüme sürdü"

demezler mi ? Kalmuklar bu işimizi mizah

konusu yapmazlar mı ? Kırgız ulusu böyle alay konusu olmaz mı ?
"Bir zavallı sığıntıları vardı, onu da ölüme sürdüler" diyip biz
Kırgızları küçük düşürmeğe çalışacaklar. Sen benim gerçek bir
dostum isen bu davadan vazgeç. "Sarıala"yı bana veriniz. Mağrur
ola bu Konurbay ile süngü oyunu yapayım. Ya kaburga kemikleri
ni sökeyim, ya öleyim". Almambet Manas'ı haklı buldu ve atını
verdi.
Manas "Sarıala"ya ıbinip meydanda

bekleyen

Konurbay'ın

karşısına dikildi. Kılıcını eline alıp etrafındakileri selamladı, göz
leri ateş gibi parlıyordu. Heybet ve azametini muhafaza ediyordu.
Kırgızların bu arslanı, Acıbay, Bakay ve başka soydaşlarından zafer
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için dua etmelerini diledi. Koşay Alp boynuna kuşak asıp "Aminl ''"
diye avucunu açtı ve Manas'a zafer diledi :

"Yaradan Tanrımız,.

bizi koru da sen Konurbay'ı sevindirme, er Manasımızı şaşırtma,,
Konur'un sırtını yere dokundursun, alem Manas'a hayran olsun!
Ey büyük Tanrım, bileğimizi kırma, dileğimizi reddetme ! " Alp·
Koşay böyle dua etti, bütün Kırgızların büyüğü küçüğü "Amin"'
diye bağırdılar. Manas savaşa girer gibi " kırk arkadaşı" ile b era
ber meydanda bulundu. Arkadaşlarının yirmisi sağında, yirmisi so
lunda idi- Bu kırk yiğit süngü savaşında eşsiz usta muharipler
di. Bunlardan başka Almambet, Çuvaka, Acıbay, ünlü Bakay Harı
da Manas'ın çevresinde bulunuyorlardı. Mübareze sahası meydanın.
yakınında bir yerdi. Manas'ın kırk yiğidi bulunduğu gibi Konur
bay'ında kırk yiğidi vardı. Onun yanında da ıbu kırk yiğitten başka
Kalmuk ve Çin asilzadelerinden gençler vardı. Bunlar hepsi alp·
muhariplerdi. Konurbay atından düşüverse derhal kaldırırlardı�
Tam manasiyle onun koruyucu ruhları idiler. Bindiği at "Algara"·
adlı at idi. Dünyanın en iyi sayılı asil atlarından biri idi. Bu atın:.
üstünde dimdik duran Konurbay Manas"ı mübarezeye

çağırdL

Manas ona " Kalmuk Hanı sensin, Kırgız Hanı da benim. İlk sıra
Konurbay senin olsun" dedi Konurbay süngü ile saldırıya geçti.
Manas onu süngüsünü yakalayıp paramparça etti, Manas,

bana

merhamet ve saygı gösterme ! " dedi ve bir tepenin üzerine çıktı.
Manas ona süngü ile hücum etti. Fakat alp Konurbay onun sün
güsünü ortadan kırıp atıverdi.
"Şimdi sıra senindir, Manas ! " dedi Konurbay. Manas süngü ile:
hücuma geçti . Konurbay yerinden kıpırdamadı. Süngü ortasından
kırıldı. Bunu gören Acıbay Manas'a yaklaşıp ona yeni bir süngü
verdi· Manas süngüyü aldığı gibi rakibinin üzerine tekrar saldır
dı. Şimdi karşılıklı süngü savaşı başlamıştı, senin sıran, benim
sıram lafı yoktu. Bu iki alp, dev birbirini kovalıyordu. Altmış ka
dar süngü kırdılar. Konurıbay Kalmuk, Kıtay ve Çin ülkelerinin
ünlü alplarının başı idi. Bu iki ünlü alpın mücadelesi her iki ta
raf için çok meraklı ve heyecanlı sahneler meydana getiriyordu.
Matem (yog) ve düğün törenlerinde böylebir oyun ve "mübareze'"
sahnesine pek seyrek rastlanırdı.
Konurbay, Manas'a yaklaşıp süngü ile saldırdı. Süngü Ma
nas'ın bindiği kara ata isabet etti. Manas atı ile b eraber düşüver-·
di. Bununla beraber Manas kılıcını eline alarak Konurbay'ın sün
güsünü ortasından vurup iki parça etti, yedeğindeki "Sanala" ata
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bindi. Bir taraftan Kalmuklar " Hakan ! " diye, öbür taraftan Kır
gızlar "Kaplan diye bağırışıyorlardı. Mübareze sona ermekte idi.
Manas'ın hücumu ile Konurbay büsbütün şaşırmıştı, atından yere
yuvarlandı. Onun "Algara" atını Manas eline aldı. O sırada Almam
bet gelip "Algara"yı ganimet olarak almak istedi. Fakat Manas ona :
" Birinin giyimi b aşkasına giyim olmaz, birinin atı başkasına at ol
maz. Konurbay bir kahramandı, mağlup olsa da yine kahramandır,
onun atını ganimet saymam, bir mağlup kahramanın atını zorlaı.
almakla ne gibi murada ermiş olacağız ? "Algara"sını kendi elimle
ona teslim edeyim". dedi O sırada Konurbay Manas'ın önünde
eğilip duruyordu . Manas ona "işte atın, al ! " diye "Algara"sını verdi,
ve Almambet'e "bu ünlü alpın b öyle eğilip yalvarması yüzlerce
atan daha değerlidir" dedi. Kalmuklar Konurbay'ın atını aldığını
görüp koşarak yanına geldiler ve Konurbay'ı atına ıbindirdiler. Al
mambet Manas'ın bu hareketine çok ,kızdı : "Düşmandan alınan ga
nimeti geri vermek ne demek. Bu konurbay hiç bir zaman Kırgız
lara dost olmaz" diye söylendi durdu.
Manas zaferinin karşılığı olan ödülü Kırgız halkına dağıttı.
*
**

Bunu burada bırakıp yarışa gönderilen atlardan haber verelim_
Atın kazanması ulusun, boyun şerefi meselesi idi. Onun içindir ki
at yarışına her boy ve ulus büyük önem verirdi. Ödül kazanmak
ikinci planda idi . At yarışlarının neticesinde çok zaman k avga, hat
ta savaş çıktığı olurdu. Töreni idare edenlerden Bakay Alp Kır
gızlara şöyle bir hitabede bulundu : "Ey ahali, dinleyiniz. Size söy
leyeceğim bir sırrım var. Bu sırrımı iyi anlamaya çalışınız. Bili
yorsunuz ki misafirlerimizin Kalmuk ve Çinlilerin bize karşı derin
hıncı var. Her oyunda yenildiler. Bu yenilgilerinin öcünü almak
için fırsat b ekliyorlar. Münakaşaya dili fasih, sözü ·keskin olan,.
mücadele ve mübarezeye bileği güçlü olanlarımız hazır olsunlar.
Gördünüz : Konurbay yenilip gücendi, küstü, Yolay bir ihtiyarımı-·
za mağlup olup mahcup oldu, Tükübay güreşte ölüverdi. . . Bun-·
lan hazmetmek Kalmuklar için kolay olmadı. Ey ahali, bu de
diklerimi iyice bilmenizi isterim. Bu kadar acı yenilgiye uğrayan
Kalmuklar bir b ahane bulup bu törenimizi felakete çeviriverirler
Bu yarışta bizim atlarımız kazansa bile Kalmuklar bir b ahane bu
lup ödülü almamıza mani olmaya çalışacaklardır. Bütün bunlar
dan haberiniz olsun. Bu gibi olaylara karşı yetmiş dil bilen Ar-
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gın boyunun evladı, insanoğlunun danışmam Acıbay hazırlıklı ol
sun.Yetmiş türlü dil bilen, seyahatlar yapıp dünyayı gezen Taz'ın
,oğlu Ürbü bu bulmacayı çözecektir... "
Bu yarışı kazanmak hem Kalmukların fesat ve fitnelerine kar
.şı tedbir almak üzere Almambet'i tam bir Kalmuk prensi kılığına
soktular. Kırgız atlarından her hangisi olursa olsun önde gelirse,
meydana gelinceye kadar Almambet bir Kalmuk olarak atı hima
_ye edecekti. Yoksa Kalmukların Kırgız atlarından önde gelenini
.öldürmeleri muhakkaktı. Önde gelen atın Manas'ın "Akkula"sı ol
.duğu hakkında haber alınmıştı. B akay'ın verdiği bilgi ve plana gö
re büyük Kegen ırmağı kıyısını, toz dumanıyla kaplayarak, Bakay'
.m adamları yarış atlarını karşılamaya gittiler. Davullar vuruldu,

.zurnalar çalındı. Geceleri akan yıldızlar gibi atlılar ileri hareket
ettiler. Atlar birbiriyle çarpıştı, İli ırmağı toz ile kaplanıp karardı.
Manas'ın Akkula"sı fırtına gibi koşuyordu. Havada yıldız akar
gibi bir süratle ilerliyordu. Almambet at üzerinde hem Kalmukça
hem Kırgızca konuşuyordu. Onu gören Kalmuklar "Hanım" diye
baş eğip selam veriyorlardı. Uzaklarda Manas'ın "Akkula"sı toz kal
dırıp önde geliyordu. Onun arkasında Yolay Hanın "Açbudam" bu
lunuyordu. Almambet "Akkula" ile görüldüğü zaman

Kalmuklar

onuu "Hakan" diye selamlayıp "bir Kalmuk prensinin atı kazanı
yor" diye sevindiler. O da onlara, Kalmukça "mondül! mondul! "
diye cevap verdi- Böylece Mançulardan, Salonlardan, Şibeylerden
geçip Kırgızların arasına sağ salim Akkula'yı getirmiş oldu. Kır
;gızlar ö dülü kazandılarsa da Kalmuklar derhal ödülleri yağma ede
rek ellerine geçirdiler. Bunu gören Manas "Kalmuklara hakkımı
zı yağmalatıp diri yürümemiz ne işe yarar ? Karşılarında

eğilip,

saygı ile el kavuşturup durmakla ne kazanacağız ? Bu kalmukları,
rüzgarın bulutları sürdüğü gibi sürüp yerimizden, ilimizden çıka
ralım. Namussuz yaşamaktansa er olup döğüşüp ölelim, kazanır
sak el olup ömür sürelim. Böyle kesin ibir hareket etmemiz ge
rek. Bir defa yenilgiye uğrarsak bunun sonu gelmez, kırlarını ka
na boyayacak, kızlarınızı cariye yapacak, oğlanlarınızı köle, kul
kılıp satacak. . . " Manas böyle konuştuktan sonra hiç korkmadan
Kalmuk topluluğunun içine daldı ve Konurbay'ı çağırıp ona " Kara
Kahnuk, Mançu halkı ! Toplanıp geldiniz, misafirimiz oldunuz, si
zi ağırladım, doyurdum. Doksan türlü Çinli ve Kıtaylarınla geldin.
Kestiğimiz hayvanların etlerinin en yağlı, en iyi parçalarını ye
dirdim. Kızıl altından armağanlar verdim. "Tanrının verdiği kom-
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şularımdır" diye ağı değil, bal sundum . . . Alay edip gülme ! Bizle
alay etmeye kalkma ! "Akkula'nın kazandığı ödülü derhal ver. Bu
benim sana son sözümdür. Sen Y olay da bunu dinle.

Kazandığı.

ödülü başkasına kaptıracak Manas, ben değilim. Hakkım ödülü ver
meden gitmeğe, kaçmağa teşebbüs edecek olursan, seni bırakacak
Manas ben değilim. Kurgan, kalelerini yıkar, çocuklarını ağlatır,
kızlarını cariye ederim. Konur, Yolay, siz canınızla oynuyorsunuz"
dedi·
Yolay, Manas'ın sözlerine hiç aldırış etmez görünüp Kalmuk
lar topluluğu içine dalmak istedi. Fakat onun bu davranışı Ma
nas'ı çileden çıkardı. Yolay'ı yakasından tutup tokatladı. Yolay ca
nından korkup Kalmukların "uran"ım* yüksek sesle haykırdı. Kal
muklar Yolay'ın çevresine toplanıp " sağ mısın, b eyimiz ?" diye sor
dular. Yolay "Öcümü alacağım. Manas'ın bana eli dokundu" diye
yakındı. Yolay adamlarıyle böyle konuşurken birden havanın toz
dumanı bulutlara kadar yükseldi. Etrafı gürültü, uğultu kapla
mıştı. Yolay - Manas kavgasını gören ve işiten Kalmuk - Mançu Ha
nı Konurbay'ın, adamları Kırgızların at sürülerini yağma edip sür
meye çalışıyorlardı. Tekes ırmağını geçmişlerdi. Kalmuklar Kır
gızları yağma etmeyi bu Konu:ııb ay - Y olay ile Manas kavgasından
önce planlamışlardı. At yarışı sonunda meydana gelecek kavgaya
Kalmuklar önceden hazırlanmış bulunuyorlardı . "Kırgızlar

erkek,

alp iseler gelsinler çarpışalım. Güçlerimizi tecrübe e delim. At sü
rülerini, gelsinler elimizden alsınlar! " diye. böbürleniyorlardı. Ön
lerine gelen Kırgız obalarnı yağma ederek Kangay dağlarına doğ
ru gidiyorlardı. Süngüleri ellerinde yürük atlar altlarında idi. Kır
gızlar için bu Köketay aşı bir felaket oldu. Çağırılıp ağırlanan ko
nuklar ev sahiplerini yağma edip gidiyorlardı* .
Manas Kırgızlara haykırdı ve Almambet'i çağırdı : "Almambet
ciğim, dün Talas vadisinde, Cilgındı ırmağının boyunda pervasız
gezer, dolaşırdım, önümde Almambet'im bulundukça Kırgız'a düş
man dokunamaz diye inanıyordum· Yanımda alp Çuvak varken
hiç bir düşman Kırgız'ın malına göz koyamayacak diyordum. Fa
kat bu Köketay'ın aş töreninde çok garip olaylarla karşılaşmış
olduk. Kırk kahraman arkadaşım neredesiniz ? Binlerce at sürü
lerimizi Yolay - Konurbay misafirimiz sürüp götürdü. Alın yazı
mız böyle imiş ki yerimizden kıpırdıyamadık. . . Gök demirden si
lahlarını kaldırıp düşmanı takip edecek alplarımız nerede? Bu ha
karete dayanamadan düşmana karşı saldıracak erenler nerede ? Ba-
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kay Baba kılavuzluk yap da yol göster! Arslan Kırgızlara, kahra
:man erlere kumandan ol! "Aş törenimizde bizi Konurıbay yağma
dti" demek kahraman Kırgız alplarına yakışır mı ?"
Manas böyle konuştuktan sonra Kırgız alpları gök gürültüsü
nü andıran bir gürlütü ile ileri hareket ettiler. Dağlar yankılandı,
Kegen ırmağı dalgalandı. . .
Ufuklara kadar uzanmış kızıl topraktan ibaret büyük bozkır
üzerinde atlılar geçiyordu. Elinde dalgalanan bayrak ve tuğ tutan
Almambet bu atlıların kumandanı bulunuyordu. Bu müfreze bir te
peyi aştıktan sonra Manas'ın karagahına geldi ve ona hiçbir tazi
mat merasimi yapmadan şöyle söz başladı:
- "Hanım Manas sözlerimden kaygılanmayınız. Biz bu gün
çok büyük işe girişmiş bulunuyoruz. Uçan* denizini geçip atları
mızı tecrübe edeceğimiz zaman geldi. Alplarla boğaza gelip kav
ga edeceğimiz gün geldi. Bunlarla karşılaştığımız günlerde gayret
gösterecek alpımız kim ? Keskin dilli hatibin kim? Gönlü bozuk
düşmanın kim? Korkusuz düşmana saldıranın kim? B ütün bu so
rulara cevap verilmesi gerekiyor". Manas 'la Almambet'in bu ko
nuşması Çin seferi için hazırlık faaliyeti günlerinde oldu. Almambet'
in bu sözlerini dinleyen Kırgız bey ve alpları hiç bir ses çıkar
madan dinlediler. Ve Manas'ın vereceği cevabı beklediler. Manas
Almambet'e şu cevabı verdi: "Çini ve Kalmukları sen çok iyi tanı
yorsun· Onların bugünkü askerlik durumunu senden iyi öğrene
cek kimse bulunmadığı için oraya seni göndereceğiz. Sana arkadaş
olarak kahraman Sırgak yanında bulunacaktır. O gençlerimizin
en cesurudur. Düşmanla karşılaştığı zaman ecel, ölüm tanımaz,
hiç korkusuz savaşır. Ölüm diye bir şey hatırına gelmez. Düşmanla
karşı geldiğinde gözleri ateş gibi parlar ... "
Almambet: "Sırgak yoldaşım olsun. Çok güzel ! En güvendi
ğim genç bu Sırgak'tır. Şimdi arslanım Manas senden bir dileğim,
Acıbay Alpın " Küren" adlı atını vermesini bizim için istemendir.
Büyük seferde binilecek at o " Küren"dir. Bu at insanın b eynini kay
natan sıcakta, kırk gün sususz çölde yürüse susamayı bilmez bir hay
vandır. Eğe, bıçak gibi keskin taşlı yollardan geçerken tırnakları
na bir şey olmaz. Öyle bir attır bu "Küren " !
Almambet'in b u sözlerini dinleyen Manas ş u emri verdi :
- " Irçıoğlu ile B ozoğul atlarınıza bininiz, Acıbay Ağaya gidip
benim namıma "Küren" atı rica ediniz" . Bu iki delikanlı Acıbay
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Alpın evine gelip Manas'ın selamını ve. Almambet'in ısrarı üzerine,.
"Küren" atı rica etiğini arz ettiler. Acıbay Alp "Ben bu kahraman
ların kurbanı olayım. Almambet at değil, baş istese onu da veririm ..
Bir at nedir ki ?" dedi ve "Küren"i verdi. Irçıoğul ile Boğoğul atı.
alıp Manas'ın karagahına geldiler. Manas atı Almambet'e verdi.
O da buna çok memnun oldu·
Almambet ve Sırgak ok geçmez, kılıç kesmez gök demir-çelik
giyimlerini giyip, kalkan ve kılıçlarını kuşanıp, süngülerini tutup
Kalmuk ülkesine hareket ettiler.
Almambet ve Sırgak ne vakit gelecek, ne haber getirecekler
diye halk beklerken Kırgıl halka ordo* oynamalarını teklif etti,
oyun seven bir çok adam onun yanına toplandı. B akay Alp as
kerlerin bulunduğu yerin etrafında Karakol ödevini görüyordu. Bu
sırada askerlerin bulunduğu yerde büyük kavgalar, gürültüler ol
du. Ordo oyunu bir kumar oyunu olduğundan böyle kavga ve gü
rültülerin olması pek tabii idi . Gürültü yapan gençler Irçıoğul
ile Bozoğul idi. Bu genç, ihtiyar Kırgıl'a çok sert s özler söyledi:
"Aksakallı başın var, altmışı aşmış yaşın var. .. Öyleolduğun halde
haramı bırakmıyorsun, haram sözden vaz geçmiyorsun ! " diye ağır
sözler sarf etti. Hele Çuvak konuşmalarında Almambet'e hep küf
rediyor "Kalmuk'tan gelen sığıntı" diyordu. Iraman oğlu Irçıoğut
da Almambet için "Kalmuk'tan gelmiş pis, murdar" diyor. Bu
ordo oyunu Kırgızların arasını epeyce açmış oldu. Genç ve ihtiyar
lar ağız kavgası yaptılar. Kırgıl tarafından bulunan Çuvak güçlü
alplardandı. Bu ordo oyunu karıştıranların öncüsü oldu. O ne
dense Almambet'i sevmezdi. Onu tutanlara karşı küskündü. Ona hep.
"Kalmuk" derdi.
*
* *

Manas 'ın büyük Çin seferi için önce yol üzerindeki Kalmuk
beylik ve hanlıklarını itaat ettirmek gerekiyordu. Günkü yol bunla
rın yayla, oba ve şehirleri üzerinden geçiyordu . Kalmukların duru
mu öğrenmek için Almambet ve arkadaşı Sırgak keşif için ileri
gönderilmişlerdi. Kırgız ordusu Kalmuk ülkesinin sınırındaki Şa
yın gölüne geldi. Gölün ötesindeki tepeyi aştıktan sonra Tal-Çoku
dağı bulunuyordu. Buraları aştıktan sonra Kalmuk ülkesine girilir
di. Almambet ile Sırgak bu Kalmuk sınırı civarında istirahat eder
ken birden Akkelte*nin sesiduyuldu. O sırada Manas'ın yüksek sesii
işitildi. Almambet "ilimize bir felaket mi oldu ? " diye düşündü.
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Bir az sonra anlaşıldı ki Manas ile Çuvak geliyorlarmış. Bunları
uzakta dürbünle gören Almambet şöyle düşündü: "Acaba, memle
ket birsaldırıya mı uğradı? Yoksa Manas'ın itimadı kalmadı da
Çuvakla beraber beni takip mi ediyor ?". Çuvak yanlarına gelip se
lam verdi, Sırgak selamı aldı, fakat Almambet ters b akıp iltifat
etmedi. Çuvak buna çok kızdı ve " Serseri Kalmuk, düşmanı yen
miş, zafer kazanmış nesne gibi ,bana ters bakıyor" diyerek arka
sını Almambet'e verip Sırgak'ın karşısına oturdu. Çuvak'ın arka
sından Manas da geldi. Almambet ile Sırgak el ,kavuşturup Manas'a
saygı gösterdiler. Manas "Durumu öğrenmek istiyoruz. Elde etti
ğiniz bilgileri öğrenmeğe geldik. Akbalta'nın oğlu Çuvak ses çıkar
madan oturdu. Manas bu iki kahramanı tetkik ederek anladı ki
bunlar bir birine çok darılmış, hatta düşman gibi davranıyorlar.
Manas, Çuvak'la Almambet'i barıştırmaya çalışıyordu, " Size
ne oldu" diye sordu. Almambet Manas'a verdiği cevabında kendi
kaderinden şikayet ederek dedi ki : " Ey Mana s ! söylemesen de ne de
mek istediğini biliyorum. Anlamazlıktan gelme- Öz ana yurdundan
ayrılan er behbaht ve öz soyundan ayrılan yiğit hor ve hakir olur.
Bunun içindir ki ana yurdundan ve öz soyundan ayrılıp uzaklara dü
şen yiğit için ölüm en hayırlı kaderdir. Yabancı illere düşen er
için ölüm bir değil bin kerre olurmuş . . . Böyle hakaret görmekten
se, önündeki Almambet ölsün. B eni hırslandırırsanız, yapmıyaca
ğım yok . . . Ey Ak.balta oğlu Çuvak bugün neden ıböyle ters ters ba
kıyor, cesaret, kahramanlık taslıyorsun?

Düşmanla savaştığımız

gün sennerede idin? Her yerde beni takip ediyor, " Kalmuk" diye ha
karet ediyorsun. Bu gibi hareketlerinle, halka hizmet değil, alplık
taslıyorsun. Alp

isen karşıma çık, dişlerini döküvereyim.

Sana

nasihatım : Hiç bir zaman aşırı gidip taşkınlık ypama! Ben babasın
dan bezen bir kulum, hiç bir şeyden korkacak değilim."
Çuvak, hiddetle yerinden kalkıp Almambet'in
karşı şöyle konuştu:

bu

sözlerine

"Gece Talas vadisinde, Cılgalı ırmağı bo

yunda boynuma kemerimi, kuşağımı salıp sana "Beni yanına al,
yoldaş kıl ! diye sana yalvardım, tabiatı kara meşum Kalmuk ba
na iltifat bile etmedin ... Şimdi ise durum değişti. Varacak oldu
ğun yere beraber gideceğim. Ey meşum Kalmuk, razı mısın yahut
b enim elimden öleceksin ! "
Almambet ş u cevabı verdi:

" Kaynaşan kalın il Kalmuklara

dönecek olursam, beni verdiğim ant vursun! Kangay (dağı) yol-

7g;
lan beş tarafa gider, o yollara girecek olursam beni ant vursunL
Boş yere telaşlanıp bana "Kalmuk" deme. Benden uzak dur. Ka-
nımı kaynatıp canımı sıkma!

Ben ölürsem eğerli atımı al, bin!

Babacığımın inşa ettiği kale Kangay'da kaldı· Bunları hatırladık-
ça, ruhuma indirilen yaralar tekrar kanıyor, biri bana " Kalmuk"'
derse bu sözü işitmektense ölümü arzu ediyorum" . Böyle dedik
ten sonra Almambet çok hiddetlendi, içindeki kinin zehri yüzüne
çıktı, Çuvag'ın "sığıntı Kalmuk" diye tekrarlaması ona çok battı,.
yüzünün rengi bozuldu, üzerindeki zırh ateşte yakılmış gibi kız
mıştı. Gözleri kıvılcım saçıyor, müthiş heyecan ve hiddet içinde
idi. Çuvak'ın üzerine saldırdı. İki alp arasnda düello karşılaşma-
sı oldu.
Bu fena durumu gören Manas araya girip ikisininde kollarını
yakaladı. Manas'ın elinde bulunduğu halde alp Çuvak "Hey, serse-·
ri Kalmuk" diye bağırıp çağırıyordu. Almambet Manas'a "Bırak
elimi ! Şu herifin kanını su gibi akıtayım ! diye bağırdı.
Manas bu iki kahraman askerini barıştırmak için uzunbir nu
tuk söyledi, her ikisine nasihatlerde bulundu. Bu büyük kahra
manın nasihatları her ikisine de büyük tesir ederek barışmaya
karar verdiler. Önce Çuvak Almambet'e kendisinin ,kabahatli ol
duğunu itiraf ederek şöyle konuştu:

"Kahraman alpım Almam

bet, sana karşı "Kalmuk ! " diye bağırdığım, arkandan seni takiP'
edip buraya gelmem büyük ahmaklığım olduğunu şimdi anladım .
Sana söz veriyorum : Senin yoluna başım, canım kurban olsun.
"Sefere yürü ! " desen yolundayım ; "Seni gömeceğim ! " desen me
zara hazırım. Beni reddedecek olursan bedbaht olacağım. Dağ-·
dan büyük kabahat yaptım. Başbuğun Almake günahımı geçecek
mi ? Senin yoluna Akboz atım değil, ben kurban olayım ! " diyerek
Almamibet'in önünde diz çöküp dizgini boynuna geçirip "Affet be
ni arslanım! " diye yalvardı. Almambet onu affettiğini

söyleyip•

kamçısını boynuna koydu ve " S en de beni affet ! " dedi.
Uzaktan bu iki alpın hareketlerini dikkatle takip eden Manas.
neticeden çok memnun oldu.
*
**

Manas , Almambet, Sırgak ve Çuvak atlarına binerek yola ko
yuldular. Bu dört alp dağları aşıp, mola vermeden Talçokı dağı
na geldiler. Bu dağın tepesinde kar bulunuyordu. Dağın eteği tür-
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lü neviden söğüt ağaçları ormanıyla örtülü idi . Bu dağı aşmak için
belden bele, geçitten geçide geçmek gerekiyordu. Etrafı geniş yol
olup her tarafında tatlı, mis kokan binlerce pınarları vardı. Bu
rada Tal-Çakı denilen kale bulunuyordu. Bu kale müstahkem kale
·olup alınması kolay değildi . Bu sahadaki Kara Kıtay ve Mançula
rın şehirleri ve kalabalık halkı hakkında Almambet Manas'a bil
gi verdi : " Büyü ile türtü şekilde gösterilen, bize onun ancak göl
gesi görünen Çin'in başkenti Pekin budur. Askeri çoktur. Düşman
olup harekete geçtiği zaman bu Çin ulusu dünyayı kaplayan sel
olur, deniz olur. Doğu tarafındaki göğe ulaşan yüksek kara da
ğında altın ocakları bulunuyor. Bütün yerlerde Esen Hanın halkı
yaşamaktadır. Biraz uzakta gökle yeri birleştirmemek için elini
uzatan Kapsan dağı var. Çok-Tobolga yaylasında Han Konurbay'ın
at sürülerini otlatan, bakan çoban çadırları var. Batı tarafında
dağ koçları barınan dağ beli, ördekler, kuğular, kazlar b arınan gö
lü var. Oradan daha ileri gidilirse Katal denilenyerin kara beli var.
Burada Kangay Kalmuklarının kalın (keşif) ili bulunuyor. Orası,
kadın hükümdar Orugı'nın memleketidir. Onun

beri

tarafında

Mançuların ili işgal eden Kumsarı denilen yer var. Yine ünlü Nis
kara Hanın ili de oradadır. Onun beri tarafında Salonların ili ve
B oravçı Hanın ülkesi bulunur.

Onların beri tarafında Torgaul,

Şibey, Orakçı, Bozkertik adlı hanların illeri var. Kasban dağları
nın öte tarafında Kökö-Nor gölü var, bu gölün çevresi ünlü Yo
lay Alpın yaylasıdır. Bu Kökö-Nor gölünün ötesinde büyük çöl
vardır ki kırk günlük yoldur. Bu çölün ejderi, yılanı kişiyi görse yu
tarlar· At büyüklüğünde ceylanları, yabani eşekleri, geyikleri var
dır. Bu çölden geçtikten sonra esas Çin ülkesine girilir. Çin Hakanı
buradaki Pekin şehrinde oturur. Bu şehirde beş yüz urug halk
var. Bu şehir başka memleket şehirlerine benzemez . . . " .
Buraya geldikten sonra Almambet Çin ülkesinin içerisine gi
rip bilgi toplamak için gönderildi. Yanına yine Sırgak'ı aldı. Ma
nas " S eferin hayırlı olsun, düşündüklerinde

b aşarılar

kazan ! "

diye Almambet'le kucaklaştı. Sırgak ile Almambet gittikten son
ra Manas ile Çuvak orada kaldılar.
*
**

Keşifte :
Almambet ile Sırgak düşmanın durumunu öğrenmek için, ke
şif kolu olarak, yola çıktılar. Bu iki asker-alp ej derler yürümez da-
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ğın içinden Deşiktaş denilen vadiye indiler. B u vadiden sonra yü
z ü soğuk bir kır başlıyordu. Buraya geldikten sonra S ırgak etrafa
baktı ve vücudunu korku sardı. Bir yandan atışa hazırduran ni
ş ancı okçular, öbür yanda canlıyı yutmaya hazır korkunç ejder
duruyor. Sırgak başka tarafa bakınca insana saldırmaya hazır du
ran dağ gibi karakuş, peçesini açmış pars ve başka yırtıcı cana
varlar gördü ve çok korktu. Kendi kendine " Çoban yıldızı gibi göz
lerimi oydurmaya mı geldim ? Haram işler düşkünü Almambet be
ni ejder ile yılanlara yutturmak için mi getirdi ? Almambet'i takip
etmek, arkasına takılmak ölüme gitmek imiş . . . Ej der yutmak is
terse öldüreyim, pars hücum ederse onu da geberteyim· Kale, kur
ganlarını yıkayım. Almambet'i takip edip kanını saçayım, sonra
memlekete döneyim".
Sırgak böyle acı acı düşünüp silahını hazırlayıp ileri doğru
hareket etti ve önündeki Almambet'le aynı hizaya geldi. Almam
bet Sırgak'a " Düşman Karakolu görürse bizi Kalmuklar çevirir
ler. Böyle acele etme ! " dedi. Sırgak bu durumdan ve Almambet'in
s özlerinden hiç birşey anlayamıyordu. Almambet'e

şöyle

dedi :

"Uykuda gördüğüm düş gibi oldu. Ejder nefesi ile çekerse ne ya
pardım? Ej dere yaklaştın, adam bilmez bir iş kıldın. Doğrusunu
bana anlat. Yoksa bu seferden vaz geçeceğim, seni dinlemiyeceğim".
Almambet ona durumu şöyle anlattı: "Arslanım S ırgak'ı iyi an
la! Bu gördüğün ejder, karakuş, pars hep büyü ile gösterilen ha
yallerdir. Ben küçükken Kırgızların saldırmalarından bütün Kal
muklar ve Çinliler çok korkuyorlardı. O sırada ben cin ve perile
rin şehrinden altmış

türlü büyü getirtim.

Kalmukların şehrini

korumak için büyü ile ejder, pars, karakuş, yılan ve başka şeyler
yaptım. Kendimin büyü ile yaptığım bekçileri ortadan kaldırdığı
mı gördüm. Şimdi sana sırımı anlatayım: Esen Han kızı Burulça
beni ne zaman gelecek diye aşlarmış. Almambet gelecek diye her
gün göz yaşları ile beni beklermiş . Birbirimizi görmek dilek ve
arzusu ile yanıp tutuşuyorduk. B irbirimizden ayrılmayacağız di
ye antlaşmış iki aşık idile O sarayda kapalı kaldı, ben de kade
rin zoruyla uzaklara gittim. O ayrılış günündenberi onun hasretiy
le sarardım. Kurusun böyle bedbaht eden aşk! Burulçam'ı hatır
ladığım zaman Çin'i, Kalmukları, bütün dünyayı gözüm görmüyor .
Ben Kalmuk ilinden gitmek üzere ata binerken s evgilim

Burulça

dizginime sarılıp "Esen varıp sağ gel" diye ağlayarak beni uğurla
mıştı. Gelenlerden işitiğime göre altı han ili Burulça'yı almak için
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çalışmış, Alevke oğlu Konurbay üç yıldan beri her yıl Esen Han-·
dan kızını istiyormuş. Fakat hepsini Burulça reddetmiş". Bu söz
leri dinleyen Sırgak öfkeden köpürdü: "Almambet, bu söyledik-·
lerin doğru ise bana üstündeki giyimini ver, müsaade et ben şeh
re gideyim. Kurt gi1b i saldırayım. Esen Han kızı Burulça'yı bile-·
ğinden yakalayıp atımın sağrısına alıp sana getireyim" dedi. Ar
kadaşını dinleyen Almambet " Sırgak, çok acele ediyorsun. Şu gö
rünen büyük dağ koşmakla açılacak bel değilı Kalabalık halk olan
Kangaylılar içine güpe gündüz girip kız kaçırmaya çalışmak deli
lik olur. Onların bekçileri var:

Kızıl ti1ki belde, haberci ördeği.

gölünde, dağ koçu toslamaya hazır durmaktalar. Altı aylık yerden
haber alan kıpkızıl tilkisi, on günlük yerden koku alan, altı günlük
uzaktan gelen düşmanı gören tilkisi var. Biz bu tilkiyi yakalayıp
ele geçirirsek Kalmuklara karşı sefer

yapabiliriz. Tilkiyi yakala-·
,
yamazsaık geri döneceğiz . Sevgili arkadaşım hiddetlenme sabret! ,.

Almambet arkadaşına nasıl davranacağı hakkında talimat verip
onun şu yerde rahat durmasını söyledi. Kendisi haberci tilkinin
hesabını göreceğini anlattı. Sonra "Ben sana " Sırgak gel ! " diye
çağırdığım zaman geleceksin" dedi. Kendisi tilkiyi yakalamaya git
ti. Tilki yakalanırsa, şehir Kalesini aşmak kolay olacaktı. Almam
bet "Sanala" atına binip kaleye yaklaşı·rken "cada" taşıyla ha
vayı değiştirdi, gündüzü gece gibi karanlığa çevirdi. Yaz mevsimi
ni kışa çevirdi, pis kokulu sis etrafı kapladı. Karakoldaki Kalmuk
askeri kar fırtınası içinde kaldı. Tilkinin yattığı çay üzerine ka
ranlık örttü· Tilki canını korumak için inine kapandı. Buradan
yine çıkarak kaçmak istedi. Bir ayağı Almambet'in kurşunu ile
yaralanmış, parçalanmıştı, yine üç bacağı ile koşmaya başladı.
Bunu gören Sırgak süngüsüyle tilkiyi öldürdü. Buraya yetişen Al
mambet çok sevindi ve " Kurbanın olayım Sırgak! Senin gfüi kah
raman delikanlıya başım kurban olsun! diye atından indi ve til
kiyi kılıcı i1e altı parça yaptı. O sırada sıkı ağaçlar arasında bir
taş kovuğu içinde buldukları bir bohçanın içinden bir resmi giyim
çıktı. Bu elbiseyi Konurbay karakol hizmetine geldiği zaman gi
yermiş . Almambet bu elbiseyi giydi. Bu resmi giyim ile Almambet
başka bir adam gibi oldu. Sırgak Almambet'in bu giyim ile baş
ka bir adam gibi şekil değiştirdiğini görüp şaşkına döndü. Arka
sından bakıldıık ta bu giyim ile Almambet tam bir Konurbay ol
muştu. "Sarıala" atı da Konurbay'ın "Algara"sına benzetti. Böy"
lece şehre doğru yöneldi. Yolda onları gören "Bekçi" dağ

koçu

Almambet'i Konurbay sandı ve yanlarına geldi. O sırada Sırgak
aybalta ile koçu öldürdü ve orada etini yediler.
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Almambet'in doğduğu yer :
Almambet arkadaşı genç Sırgak'a kendisinin hayat hikayesi
nin başlangıç devrini anlatarak şöyle dedi: "Bu yer benim doğdu
ğum, çocukluk günlerimi geçirdiğim yerdir. Buraları bıraktığıma
pişman değilim. Fakat doğduğum, kelebekleri kovalayıp oynadı
ğım, kaygısız, kedersiz koştuğum yer burası olduğu için özlemiyor
değilim, Sırgak ... "
Doğduğu, küçüklüğünün engüzel, kedersiz günlerini geçirdiği
bu yerleri görmek onu çok müteessir etti ve heyecanlandırdı. Sa
vaşlar gören, enkorkunç teşebbüslerde bile gözünü kırpmayan bu
kahraman alp küçüklüğünü geçirdiği yerleri görürken çocuk gibi
ağlıyordu. Arkadaşı Sırgak'a uzaklarda görünen mavi, yüksek dağ
ları gösterip: "Babamın yaylası olan "Han Yaylası" denen bere
ketli güzel yerlerdi orası . . . Doğduğum yer hatırama geldiğinde top
gibi başıma doksan türlü elem, keder, kaygı gelir". dedi. Dünya
dan haberim olmadığı ogünlerde benim oynayıp yürüdüğüm koş
tuğum yerlerdi burası. Zavallı

babacığım

"Almambet

oynasın,

koşsun" diye aldığı yerdi burası. Eteği ak kum, etrafı kızıl taşlık
tı. Bu devir hatırıma geldikçe içim ateş gibi yanıyor. İçim bir
dert, üzüntü ile dolu. Söylemesem içimde hastalık olur diye dert
ve kaygılarımı sana anlatıyorum, Sırgak ! Burası benim ilk yiğit
çağımda Han Konurbay'a karat oynattığım, onu alt ettiğim yerler
dir. Oynadığım, okuduğum, emek verdiğim bu yerleri hiç unuta
mıyorum, Sırgak! Aziz anam Altınay'ın beni doğurduğu, göbeğimi
kestiği, ilk sütünü emzirdiği yerdiburası . . . Babamdan bütün ser
vet ve mülkünü, ben Kangay'dan gittikten sonra Kalmuklar yağma
etmişlerdir, çınarlarını susuzluktan kurumuş, ceviz ağaçlarım çü
rümüş, gür gür akan suyum kurumuş, arklarım harap olmuş ...
Hey dünya, Almambet yaramaz küçük bi roğlandı! Beş altı yaşla
rında söğüt ağaçlarımızın altında oynardı. Bu söğütlerimizi Kıtay
ve Mançular kutlu sayarlar, bunlara ibadet eder, ayin yaparlardı.
Gece burada kalıp misk saçı yaparlardı. Bu söğütlüğümüz öyle kut
sal yer sayılırdı·.. Hey dünya, sana ne yapayım ? Burada güzel bir
çınar vardı. Bedbaht anacığım beni bu ağacın altında doğurmuş.
Şimdi bu çınar da kurumaya başlamış ...
Kalmuklularla bozuşup kaçtığımda Konurbay beni takip edip
yetiştiği zaman altın zurnamı şu yerde düşürmüştüm; " Sırgak, şu
raya bak ! " diye mızrağıyle bir yeri gösterdi. Sırgak şüpheye düştü.
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Bu kadar yıllardan sonra . . . "Acaba Almambet yalanını söylüyor?"
diye düşündü. Sırgak böyle düşünüp atından indi ve Almambet'in
işaret ettiği yerde altın zurnayı ibuldu. Zurna bir parça eskimiş
ve ağzı alınacak yeri paslanmıştı.
Almambet yine sevgilisi Esen Han kızı Burulca'yı andı "Aca
ba ne düşünüyor ? Beni hatırlıyor, özlüyor mu ? Hayırlı saat olur
sa onu görebiliriz, Sırgak! " dedi. Sonra daha ileri hareket ettiler.
Bunlar yolda hiç bir canlı nesne görmediler.
dümdüz

sahrada

gidiyorlardı.

Dağı, tepesi yok bir

Almambet arkadaşına:

" Ö nümüz

de görünen ırmak " Kürpüldek" denen ırmaktır. Bu ırmak üze
rinden ancak kanatlı kuş geçebilir, kişi oğlunun geçmeye gücü
yetmez. Akıntısı çok güçlü, gürültüsü etrafta yankı yapıyor. De
mirden yapılmış .köprüsü ancak bir atlı geçebilecek kadar dar.
Sana, Sırgak, sırrımı söyleyeyim· Ben Kalmuklardan kaçarken b u
köprüdengeçtim. Bu Almambet zavallısı, ana yurdundan k açıp b u
köprüden geçtiğini sana anlatıyor. Benim babam Aziz Hanın gezin
tiye çıktığında giydiği kutsal bir elbise şu heybenin içindedir. Şu
elbiseyi giyip Kalmuklara görünsem, bak Sırgak'ım, ne keramet
ler göreceksin! "
Heybeden çıkarılan elbiseyi Almambet giydi; omuzlarına ya
kut ve başka kıymetli taşlar taktı. Almambet'i bu elbise ilegören
Sırgak hayranoldu ve "Bozkurdum sağolsun! Bu Almambet, Kal
mukların hanları vebeylerinin yanında, hizmetinde bulunan kırk
çoralardan* biri değilmiş. Bu bir han veya ünlü prens imiş. Al
mambet'in Kangay'dan kaçıp Kırgızlara katılmasından sonra Kal
muk ve Çinlilerin yas tutup ağlamasından sonra Kalmuk ve Çin
lilerin yas tutup ağladıkları hakkındaki yaygn söylenti doğru imiş .
Ona Kalmuk diye hakaret etmemiz çok büyük yazık imiş . Bü
yük ıstıraplar çekmiş olan bu asilzade kahraman aynı zamanda
ünlü bir alp imiş. Doğrusu, onun bizim ilimize gelmesi

alçak

gönüllülük olmuştur. Almambet, Manas için bir koruyucu ve o k
geçirmez bir zırhdır. " diye düşündüğü sırada Almambet heybeden
yine bir kemha (ipek kumaş) elbiseyi çıkarıp Sırgak'a giydirdi.
Yirmi yaşındaki genç alpa bu elbise yaraştı. Kürpüldek ırmağının
geçit verecek bir yerine gelip öte tarafına geçtiler. Bu yerlerde Yo
lay ile Niskara'nın halkı bulunuyor. Bunlar Almambet'i ve yanın
daki genç delikanlıyı görüp hürmetle selamladılar. " Kangay'dan
bir han geldi" diye her tarafa haber yayıldı.
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Şu vakitte Almambet davula vurup Kara Kıtayları, Mançları
ve Kalmukların pehlivanlarını çağırdı ve kendisinin söyleyecek
lerini dinlemelerini emretti. Toplum dikkat kesilerek Kangay'dan
gelen prensin söyleyeceklerini dinlemeye
şöyle konuştu:

hazırlandı.

Almambet

"Karakolcu olan uyanık tilkiden çok şeyler öğ

rendim" dedi. Soğuk-Törden-tek gözlünün ilinden, derin kazılmış
hendekten, büyücünün yolundan haber verdi. Bu büyücünün al
tından olan mülkünü saçıp, dağıtıp geldiği duyuldu. Önüne gele
ni yıkıp, tahrip edip gelmekte olan Manas'tan da haber verdi. " B u
Manas'ın gezdiği yerde toz kalkar, "Manas geliyor! " diye haber ge
lince korkudan can çıkar. Onun şöhreti dünyaya yankılandı. Adı
asil, soylu kişilerin yazıldığı hakanlar defterinde yazılıdır. Yüzü
yağlı buğday renginde, gözleri sish havayı andırır. Manas'ın doğ
duğunu duymuş olan Kalmuk ulusunun yüreklerini karku kapla
mış ... Yolları gözeten pehlivanlar böyle habersiz yatıp apansızın
b elaya uğramayın ! Soğuk-Törü aşarak buraya gelirse gayretli han
ölecek, ili koruyan ordular yok olacak. Kırgızlara giden Almam
bet'imiz bugün size yad olmuştur. Ulusun kendi içinden çıkan düş
man tehlikeli düşmandır. Kırgızlara giden bu Almambet bir gün

size büyük dert olacak. Ben şimdi Çin hakanının yurduna haber
vereceğim. Kangay'daki halkı ve alpları toplayacağım".
Yarım han olarak kabul ettikleri bu "prens"in sözlerini dinle
yen halk harekete geldi. Tozu havaya kaldırıp, Niskara ve Yolay
idaresinde, ordu halinde yürüyüşe geçti. Almambet bunları ters bir
yöne yöneltti. Bu ordu ve halk Soğuk Tör'e doğru yol aldı. .. Al
mambet bu hilesinde çok muvaffak oldu.
*
**

Eğri ıb üğrü akan ırmağın, i t bile yürümiyecek olan Kırgay'ın
denilen yüksek dağın yamacındaki yayladan atlı alplar geçiyordu . . .
Bu alpların arkalarında karınca gibi çok asker bulunuyordu . . . Bu
radaki geniş yaylada hesapsız at sürüleri bulunuyordu. Etraftaki
tepelerde donları sanala, onların ötesinde kara, beri tarafta do
ru,

kula, kır donlu sürüler otluyorlardı. Bu sürülerdeki atların

sayısını bilmek mümkün deği1di, o kadar çoktu. Bu at sürüleri
nin çobanı Karagul adlı kişi idi. Bu sürüler çobanı Almambet'i
görüp yanına geldi ve şöyle dedi: "Bileği güçlü, taş yürekli, düş
manla savaşta asla yorulmaz, fil gibi biçimli, arslan gibi heybetli,
çarpıştığı adamı sağ bırakmaz alp sen kimsin? Çelik kılıç kuşa-
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nan gök yüzündeki bulut gibi gürleyen, çarpışan düşmanına aman
vermeyen alp doğmuş er, sen kimsin? Memleket

sahibi

olmuş

z a r d a l* gibi tutuğuna aman vermeyen mümtaz doğmuş alp, sen
kimsin ? Karagul'u yakalamayı şiddetle arzu eden alp, sen kim. ?
sın
."

Bu sözleri söyledikten sonra kaçmaya hazırlandı. Almambet
ona Kalmukça şöyle dedi: "Benim şehrim Çinmaçin· Sen beni din
le. Ben Moğolların Kangur denilen b oyundan, Bak!burçun ülkesi
nin padişahının tek oğluyum. Niçin uzaklaşmaya çalışıyorsun ? Be
ni Kırgız mı zannediyorsun? Kırgız nerede? Onlarda buraya ka
dar gelebilecek alp nerede? Senin benden şüphelenmen yersizdir.
Kardeşim, sözümü dikkatle dinle !
Kırgız denilen haLk çok büyük, kalabalık ulustur. Onların için
de Manas adlı bir alp er koptu. Bakburçın ile hakan yurdunu
ele geçirmek için, bizden gitmiş olan Almambet Kazakların beyi
Er Bökçe'nin yanında barınamayıp alp Manas'a gitmiş ve onun ta�
rafından kabul edilmiştir. Şimdi Almambet " B en Kıtay, Kalmuk
ve Mançunun yolunu, yurdunu biliyorum" diye Manas'ın ordusu-·
na başbuğ olup buraya gelmekte ve yakındadır. O ordu buraya kı
zıl fırtına olup gelecektir. Dilini ibilmediğimiz hesapsız kaynaşan
bir ordu geliyor! "
Almambet böyle konuştu. O sırada atını koşturup Sırgak gel
di. Karagul çoban onun kim olduğunu sordu. Almambet "Bunun
kim olduğunu öğrenmek istersen yedi babası ulu, erdemli kişiler

di . Bu genç alp Kalabalık düşmanları yenmiş, olağan üstü ce
saretli, pehlivanlığı bir yana

kumandanına,

ulularına

sadık

bir

alptır. Ulusu, yurdu için ateşin içine girer. Bir savaş meydanında
onunla karşılaşırsan vay haline ! " dedi. Karagul, Sırgak'a şüphe ile
baktı ve "Bu yiğiti önce Kalmuk zannetmişti:

yoldaş olan bu

delikanlı gözüme düşman olup göründü" dedi.
Almambet ile Karagul çobanın konuşması uzun sürdü. Kara
gul'un içindeki şüphe gitikçe kuvetlendi. Her hali kaçmaya hazır
landığını gösteriyordu . Almambet'in, yedeğindeki Küren (koyu al)
atını at sürüleri içine salıvermesi onu büsbütün kuşkulandırdı.
Çünkü bu kart "Küren" bütün at sürülerini, bir çoban gibi, bir
tarafa sürüyor yahut koyun sürülerine kösemenlik eden teke gibi
at sürülerinin önüne düşüp onları istediği tarafa getiriyordu. Bu
"Küren" böyle görmüş bir hayvandı.
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Bu durumu gören Karagul çoban "Sözün yalan afsun gibi bir
şey . . . Sanala elbise giymiş, kalabalık düşmanla karşılaşsa kork
madan saldıracak yiğit, duruşu, biçimi ile bahadır yiğit sen bana
yaklaşma! Senin kim,nenin nesi olduğunu büyüklerimizden öğre
niriz" dedi ve kaçmayı başardı. Almambet "Karagul'u Tanrı vur
sun! Onu koğmak mümkün değil. Şimdi durmakta da fayla yok.
Şu at sürülerindeki sürmeye, ,kovmaya elverişli olan bölüğünü ayı
rıp yola salayım. Bir azdan Konurbay ve askerleri bizi takip ede
cektir" diyerek Sırgak'a talimat verdi. Bu sırada Kalmuklar da
heyecana kapılmış ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Obalarında
korkunç bir kargaşalık oluyordu. Almambet ile Sırgak at sürü
lerini ırmağın öte tarafına sürüyorlardı. Kalmukların bir

b ölüğü

bu yağmacıları takip ediyorlar, bir bölüğü baş kaygısına düşmüş
tü. Karagul'un arkadaşları olan çobanlardan bazısı Sırgak'ın tü
feğinden çıkan kurşun ile yere düşüyorlar. Karagul çoban at sürü
lerini korumaya imkan olmadığını anlayıp doğru Konurbay'ın ka
rargahına gelip durumu haber verdi: "Yağmacı Burut geldi, bütün
at sürülerimizi sürüp gidiyor" dedi. Bu haber Konurbay'ı müthiş
öfkelendirdi. Eteği geniş zırhını giyip başına tolgasını

geçirdi.

Omuzuna tüfeğini asıp Algara denen atına binip büyük bir hid
det ve kin ile sürülerini düşmandan kurtarmaya gitti· Aynı za
manda askerlerine de hareket emrini verdi. Kalmuk askerleri de
niz gibi dalgalandı. ..
Konurbay'ı ordusu ile burada bırakıp biz şimdi Kırgızlardan
sözedelim. Bozkır üzerinden gelen Kırgızlar ve ihtiyar Koşay Alp
idi. Ordusunun başında Manas bulunuyordu. Bu

orduda

bütün

Türk boylarından Başbuğlar ve askerler bulunyordu. Eleman oğlu
Er Töştük, Eştekler* den Canbırçı (Yağmurcu) , Kazaklardan Er
Gökçe, Kara yanaklı Ürbü, Endicanlı Sıncıbek, Bidayık oğlu Muz
burçak, Üysün boyundan Üme1:i,

Dürman

oymağından

Törtay,

Tölgeçi* Kara, Tölek, büyük Kırgız kolu sefere çıksa karanlık ge
celerde yol gösteren Kadır, Caynakı Şut gibi erler . . . yin.: nice nice
alp ve pehlivanlar vardı.
Kılıçlarının yüzü p arlayıp, süngü, mızraklarının uçları sivrilip,
altınlı tuğ ve bayraklar dalgalanıp gözleri kamaştırıyordu. Kırgız
alpları Kalmuk ülkesine yaklaştı. Bu ordudan Manas ile Çuvak

ileri gidip keşfe giden Almambet ile Sırgak'ı beklediler. Bunla
rın epeyce geç kalmaları Manas'ı meraklandırmıştı. O, arkadaşı
Çuvak'a: "Ötede görünen serap tarafına gidip etrafa göz gezdir.
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Almambet ile Sırgak gorunur mü? Düşman gorursen geri dönüpı
gelir bana haber verirsin. Yazık ki sen Çin ve Kalmuk dillerini
bilmiyorsun. Düşmanla

karşılaşırsan

elbette

savaşmaya mecbur

olacaksın- .. Almambet'le arkadaşını görsende görmesen

de,

düş

manla çarpışmadan, geri dön, çabuk gel. Ben çok yorgunum şu
racıkta yatıp uyuyacağım" dedi. Çuvak düşman tarafmayöneldi.
O gittikten sonra Manas uykuya yattı ve uyudu.
Manas'ı uykuda bırakıp biz er Konurbay'ın neler

yapmakta

olduğunu görelim.
*
**

Savaşın başlaması :
Kalmukların hanlarından ünlü alp Konurbay savaş hazırlığıı
yaptı. Soğuk çehresi ateşte pişmiş ciğere benziyor, sakalı demiri
deşecek kadar sert, burnu dağın doruğuna benzeyen bu Konurbay
Kırgızların at sürülerini sürdüklerine çok kızmış , bütün askerleri
nin savaşa hazırlanmasını emretti ve halkına şöyle seslendi: "Öl
sem öleyim Oyrat halkımın öcünü alacağım, halkıma hizmet ede
yim. Kahrolası Kırgız'ın cezasını vereyim, sakal ile bıyığını yolup
eline vereyim, at sürülerimi süren bunlara tanrılarını tanıtayım,
yer kaplayan ordu gelse altını üstüne getirip kanlarını yere döke
yim".
Han Konurbay halkına, askerlerine böyle seslendikten sonra
idaresi altında bulunan Mançu ve Kalmuk askerlerine hareket
emri verdi. Bu Kalmuk ordusunun harekete geçtiğini gören Konur
bay sevindi. Kalmukların harekete geçtiklerini gören Almambet
ve arkadaşları bu Kalmukların hareketini gözleri ile takip e diyor
lardı. Kalmukların tabiyesini çok iyi bilen Almambet Çuvak' a ses
lenip şöyle dedi: "Bunların önüne çıkayım ve düelloya çağırıp hay
kırayım. Çuvak, sen saklan ve gidilecek yere ulaşmaya çalış! Dur
ma çabuk git ! . . . " Almambet böyle söyledikten sonra Çuvak'a ha
reket işareti verdi. Sırgak at sürülerini Kırgızların karargahı bu
lunan yere doğru sürmeye gayret gösteriyordu. Bunları bu halle
rinde b ırakalım da Konurbay Hanın davranışlarından bahsedelim.
Konurbay "Algara" adlı atının üzerinde pür hiddet Kırgızlara
atıp tutuyordu. Arkasında Kalmuk askerleri bulunuyordu. Üzerin
deki silahları çok süslü olup güneşte parlıyor, zırhı ve kalkanı da
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Kalmuk ve Çin ustalarının özenebezene yaptıkları sanat eserleri
idi- B aşında, papağan tüyü ile süslenmiş tolga vardı, tam mana
siyle mağrur ve savaşa hazır bir korkusuz muharipti. Onun yanın
da Kalmuk alplarmdan Niskara, Muradil ünlü savaş erleri bulunu
yordu. Bu ünlü alplarıyla Konurbay gök gürültüsünü andıran ses
le arkadaşlarına ve askerlerine emirler veriyor, bağırıyor çağırı
yordu. "Savaşacak adam arıyorum. Bana karşı gelen var mı?" diye
nara atıyordu. Ani olarak önünden Almambet çıkageldi.
Konurbay'ın yanına Uşan Alp geldi ve onu överek konuşma
yı yaptı: "Bin düşman görse tek başına karşı durmuş kalabalık
mış diye kaçmamış sayısız düşman gördüğünde şaşırmamış, kar
şısına bin düşman çıkıverdiğinde tasalanmamış, korkup kaçma
mış ... Pars bilekli, arslan yüreklidir. Kalabalık düşman askerleri
ni tek başına savaşıp kara yere batırmış" . . . Uşan Alp Konurbay'ı
övdükten sonra Almambet'e de küfürler savurdu: "Kahrolası bu yi
ğit Burutun kendisinden doğmuş çocuk değildir. Kavga için Çı
la!ba'dan, soğuş için Solobu'dan doğmuştur. Bu Almambet böyle
bir Kalmuk tohumudur".
Uşan Alp böyle dedikten sonra yere batası Konurbay Han
hiddetle: "Bu hali görmektense ölüm daha iyidir, hepiniz asıl Kal
muklarsınız. Ölüm korkunç bir şey değil . Ölmesem yenerim, za
fer kazanırım. Almambet'in aradığı hissesini veririm· Yalnız Al
mambet'i değil, Manas'ını da mağlup edip kafasını keserim" dedi.
B öyle atıp tuttuktan sonra Konurbay atını kamçılayıp

kamışlı

göle doğru atını sürdü. Bunu gören Almambet "alphk taslayan do
muz" diye düşündü ve daha ne yapacak diye merak etti. Biraz son
ra Konurbay Almambet'in yanından geçiyordu. Almambet onu ta
kibe başladı. Biraz sonra ona haykırıp meydan okudu. Konurbay
kaçmaya başladı. Bindiği kara atı "Algara" onu kurtarmaya ça
lışır gibi koşuyordu. Nihayet Almambet ona yetişip
sançtı. Konurbay atının yelesine yatıp

süngü ile:

Kalmukların bulunduğu:

yere ulaşabildi. Onu ıburada ünlü alplal'dan Kırmuz Şah oğlu Mu-·
radil karşıladı. Kızıl atının üzerinde bulut gibi şimşek çakıyor,.
Almambet'e olan eski intikam hırsı ile yanıp tutuşuyordu. Şimdii
Almambet Konurbay'ı bırakıp Murndil'e karşı savaşmaya hazır
landı. Muradil ile karşılaşan Almambet bir nara attığı g1bi Mura
dil korkuya kapıldı. Bununla beraber ıkaçmak ta mümkün değil
Almambet'e saldırmaktan başka çaresi olmadığı için süngü

di;

ile hücum etti. Almambet onun süngüsünü iterek yere düşürdü
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ve hücuma geçti. Kangay dağlarının ünlü muharibini yere düşür
dü. Muradil'in ağzı gözü toz toprak içinde kaldı, atı da kaçtı. Fa
kat onun arkasında yine Kalmukların kalabalık askeri bulunuyordu.
Bu asker içinde sesi gök gürültüsünü andıran, gözünden şimkek gi
bi ateş çıkan Borançı adlı bir alp bulunuyordu. İşte bu ünlü alp
meydana çıkıp karşılaşacak adam istedi.

Muradil' den kaçan ata Almambet yetişemedi, dizginini sürük
leyip koşmakta olan hayvan böylece gözden kayboldu. Konur bay'

-

ın, Almambet'in süngüsünden aldığı yarasından kan akmakta de

vam ediyol'du. Ünlü Kalmuk Hanı ve alpı ne yapacağım şaşırmıştı.
Almambet'e karşı bir hile yapamadığına çok üzülüyordu. Almam
bet'ten dayak yiyen Uşan'a da kızıyor. " Size Almambet'e dokun
mayın, Yolay'ı çağırın demiştim" dedi ve Yolay'a ",Almambet'i
çabuk yakala ! " diye emir verdi. Almambet'i yakalamak için Konur
bay yarasına aldırmadan askerleri ile hareket etti. Fakat yolda
fenalaştı, tabibleri onu tedavi ettiler. Bir az sonra iyieleşti ve yi
ne yoluna devam ederek Almambet'e yaklaştı. Almambet Konur
b ay'ın askerlerle geldiğini görüp şaşaladı, Ayat ırmağına doğru
kaçtı. Onu orada Akbalta oğlu Çuvak b ekliyordu. Kalmuk baha
dırım takip eden Çuvak, Uşan'ın

göğsüne

süngüsünü sappladı,

Uşan yere düştü ve "hırsız giibi gizlenip düşmanına hücum etmek
Kırgız'ın göreneği imiş" diye düşündü. O sırada Kalmuklardan
B oran Alp ortaya çıkıverdi ve Çuvak'a süngü ile hücum ederek ya
raladı. Çuvak karşılık veremeden kaçtı· Vücudu kan içinde idi.
Bir taraftan Niskara Alp Kalmuk uranını* yüksek sesle haykırı
yorıdu. B u mücadeleyi gören Almambet B oran Alpa saldırıp süngü
ile sançtı. Bu çarpışmadan sonra Almambet ile

Çuvak

oradan

uzaklaştılar.
Kalmukların askeri Almambet ile Çuvak'ı çevirip yakalamak
için tertibat aldılar. Er Sırgak dün uykuya yatan Manas'ı düşün
dü. Kalmuk ordusu etrafı kaplamış, yağmur gibi ok yağdırıyor
du. Durum tehlikeli idi. Almambet ile Çuvak tehlikeli sahadan
kaçıp savunmaya elveriş1i yer arıyorlardı. Kalmuklar onları gü
rültü ile takip ediyorlardı. Bir müddet böyle devam ederlerken
Kalmuk alplarından Bozkerük bunlara yetişip Almambet ile Çu
vak'ın yakasına yapışıp mücadeleye başladı. .Mmambet'e süngü ile
saldırdı. Bozkertik Alpın atı Kel'kül öyle bir at idi ki ona "at" de-
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mek doğru değildi. O başka türlü bir hayvandı, kızıştığı zaman
göğe atılacak, uçacak gibi bir hal alırdı. Bu atın üzerindeki sa
hiıbi Bozkertik Alp da bu ata layık bir kahramandı. Almambet
bu Bozkertik Alpla çarpışırken süngü yarası aldı. Burası Mıngtau
(Bin dağ) denilen k ayalık yerdi. Arka tarafında yoğun Çin ve Kal
muk ili bulunuyordu. Yaralı Almambet derin düşünceye daldı.
Hatırında kalan eski kahramanlık destanlarından bazı parçaları
mırıldandı ve bunlardan kuvvet ve teselli almak istedi. Burada
yoğun Kırgız ilinin bulunmadığını, haykırıp düşmana karşı sal
dıracak arkadaşının da yanında olmadığını düşünüp kendi kendi
ne "benim gibi akılsız kimse bulunmaz, yanında 'arkadaş bulunma
dığı halde yırtıcı hayvan gibi düşmana saldırdım" diye s öylendi.
Gözü kararıyor yarasından kan akıyordu. O sırada Almambet Sır
gak'la birleşip ileri yöneldi. Kalmuklar takip ediyorlardı. Bunları
takip eden Bozkertik arkalarından yetişip Sırgak'a süngü ile hü
cum etti. Fakat Sırgak onun saldırısından kurtulup Almambet'le
beraber Manas 'ın uyuduğu yere geldiler. Almambet'in yarası boy
nunda imiş. Üstündeki zırh kan içinde kalmıştı. Çuvak, Manas'ı.
uyarmak istedi. Fakat Manas onun b ağırıp çağırmalarına aldırış
etmeden horul horul uyuyordu. Ölmüş adam gibi hiç bir şey duy
muyordu. Arkada düşman ,kalabalık o larak bunları takip eder
ken Manas'ın b öyle hiç bir şeyden habersiz uyuması Çuvak'ı çi
leden çıkardı. " Ne olursa olsun ! " diye süngüsünün ucunu Manas'
ın butuna batıvdı. Manas başını kaldırıp sivri sinek ısırmış gibi
görüp Çuvak'a " Ne yaptın ? B eni süngülemek nereden aklına gel
di ? Sen deli mi oldun ?" dedi. Çuvak durumu açıkladı: " Çevremiz
de düşman, hele Konurbay gibi bir alp bizi yok etmeye çalışırkenı
böyle ölüm uykusuna dalman akıllıca bir iş mi ? Geldiğimiz yer
esas ordudan uzak, yanında da arkadaşların yok. Çevrende aman
sız düşman bulunurken böyle uyumak akıl işi değil. Uyarmaya ça
lıştım, ne yaptımsa bana mı demedin. Sonunda süngü ile dürtme
ye mecbur oldum. Burası böyle uyuyacaık yer değil. Burada güzel
Kamkey'in koynunda yatar gibi uyumak olmaz ! " dedi· Manas, düş
mandan bu kadar korkup telaşa düşmenin doğru olmadığını söy
ledi. Çuvak "Başbuğumuz Manas , yoldaşım Almambet olduktan
sonra düşmandan korkacak olursam, Tanrı beni vurmaz mı?" de
di. Er Çuvak, Manas'ın atı "Agmanboz"u Manas'ın önüne getirip
binmesine yardım etti. Böylece yine savaşa hazırlandılar. Manas
tam silahlandı . Karşılarına Konurbay'ın

ordusu savaşa hazır bu

lunuyorlaııdı. Kalmuklar tüfeklerini bunların

üzerine

durmadan
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b oşaltıyorlardı. Almambet arkadaşlarına " Önünüze arkanıza dik
kt ediniz" diye seslendi. Her yanında Kalmukların sancakları dal
galanıyordu. Her yandan haykırış, gürültü sesleri durmadan ar
tıyordu. Tüfo,kli askerler de pek çoktu. Bu Kalmuk ordusunun
her bölüğü ve her hareketi bir destan konusu idi. Bütün alpla
rın, pehlivanların büyüğü ve güçlüsü Knourbay idi.

Kırmuz'ın

oğlu Muradil, kızıl püsküllü Niskara, Kalmuk bahadırı Uşan, kara
yeleli Borançı, kadın han Orungu, domuz huylu alp Yolay, delice
hareket eden Bozkertik. .. nice nice Kalmuk, Çin alpları vardı. Kal
muk askerlerinin önüne çıkıp Yolay nara attı ve Manas'la karşı
laşmak istediğini ilan etti. Sonra at sürülerine doğru atını koştu
rup sürünün bir ibölüğünü ayırmayı başardı. Fakat Almambet'in
kart " Küreni" yine bu bölüğe büyük sürüye katmayı ıbaşardı- O
sırada Almambet Çuvak'a seslendi "Atına iyi otur. At sürülerinin
kopardığı toz dumanı içine saklanıp görünmemeye çalış . Dikkat
et, arkandan Yolay geliyor. Kahrolası domuzu yol üz,erinde geber
tip o dünyaya gönder ! ".
Almambet arkadaşına b öyle derken yakında "Akbudan" atını
seğirtip gelen Konurbay göründü. Savaş kurdu Manas bu manza
ra karşısında duraksama geçirdi, ne yapacağını şaşırıp bir kenara
çekildi. Doğu tarafında Y olay'ın kalabalık askerleri göze çarpıyor
du. Bu sırada Almambet at sürülerinin kaldırdığı toz duman için
de kayboldu. Çuvak Alp ise Yolay'a saldırmak için onun yaklaş
masını b ekliyordu. Çok yaklaştığı zaman Çuvak ona süngü ile
hücum edip atından düşürdü. Tam o sırada Uşan Alp Yolay'ın
yardımına yetişti ve Çuvak'a saldırdı ve süngü ile yaraladı. Çuvak'ı
yere düşürdü. Çuvak ölmüş gibi yattı. Derken Almambet yetişip
Uşan'a hücum edip süngüledi veyere düşürdü. Almambet Uşan'ı
yere serdikten sonra Çuvak'ın ata binemediğini görüp " zavallı Çu
vak sana ne oldu? " diyerek onu atının üzerine yerleştirdi. Manas
onlara doğru atını sürdü. Onu Kalmuklar takip ediyordu. Kendini
takip eden binden fazla kişiye karşı dönüverdi ve saldırıya geçti,
nara atan Yolay'ı atından düşürdü. Yolay'ın atı kaçtı. Niskara
atı yakalayıp Y olay'ın eline verdi. Orada ıbulunan Kalmuklar Ko
nurbay'ın çevresine toplandılar. Konurbay, Yolay'a bakıp şöyle
dedi: "Atlarımız eskisi gibi koşmuyor, iyi saalimiz henüz gelme

di . Ruhların himayesinde bulunan büyük alp Yolay, şimd1ki çağ
daşları

arasındaki alpların en

ileri

gelenidir. Yolay

size hitap

ediyorum: Ganimet olarak aldığımız at sürülerinin önüne tek başı-
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nıza çıkıp Kırgızların elinden kurtarınız". Konurbay'ın bu sözleri
ni Yolay Alp dinledi, fakat pek de memnun olmadı ve şöyle ko
nuştu: "At sürülerinin önüne çık diye konuşmam anlamıyorum.
Bu ne dernek ? Kırgızlarla mücadeleyi kolay sayma, bunlar gibi
korkunç bir ulusu doğduğumdan beri görmedim. Tek başıma bun.,
lara ,karşı durmayı tecrübe ettim, önümü arkamı düşünmeden yap
tığım için ruhlarım beni azarladılar. Kalabahk at sürülerini çevir
mek için tek 1başıma varamam . Bir kişi diye karşı saldırdığım,
bin kişi gibi bana karşı duruyor . Bunların hepsi fil gibi güçlü
alplar 1imiş . At sürülerini geri çevirmek için tek başıma gidemem.
Onlara karşı giden sağ kalmaz. Onlara yaklaşmamla atımdan yu
varlanıp yere düşmek işten bile değil. Dün Kırgızların at sürüle
rini yağma ederek boyumuzdan büyük iş yapmışız. B oyumuza hu
nu sindiremedik. Onlara gidecek olursanız yuvarlanıp öleceksiniz.
Yolay'ın dediklerinin manasını o zaman anlayacaksınız ! " Yolay
sözünü böyle tamamladı.
*
* *

Kalmukları burada bırakalım da Kırgızların ne yaptıklarını
öğrenelim. Önce Sırgak'tan haber alalım. Buram buram toz du
man içinde tam yaralı bir alp yaylayı ve dağları kaplayan Kırgız
iline haber vermek için atını çok hızlı koşturuyordu . Bu alp, Ma
nas tarafından haber vermek için gönderilen alp Sırgak'tı .

Onun

amcası Er Bakay büyük merak içinde bulunuyordu. Dört büyük
alp Kalmukların yağma etikleri Krgızların at sürülerini geri al·
mak için gitmişlerdi. Fakat bunlardan hiç haber alamıyorlardı·
Bakay atını çok hızlı koşturan Sırgak'ı gördü. O, çevresindeki
şeylere

önem

vermeden

atını hızla

sürmekte

devam

ediyordu.

Bakay'ın seslenmesini bile, işitmemiş gibi, hiç iltifat etmiyordu.
Bakay onun bu tarzda hareketine kızdı, süngüsü ile hücum ede
cek gibi davranıp Sırgak'ı korkuttu. Sırgak birden bire şaşırdı ve:
- "Ağa, ağa ! " dedi ve başka bir kelime bile ağzından çıkma
dı, konuşmadı, konuşamadı . Bakay ona :
- " Gözlerin kapalı, adamhktan uzaklaşmışsın, ağa, ağa de
mekten başka sözün yok. Burası Mediyon sahrasıdır, burada kim
se bulunmaz, korkmaya lüzum yok. Kaplan Manas sağ mı? Al
mambet, Çuvak nasıl ? Bunların hallerini anlat ! "
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Bakay'ın sorusuna Sırgak şu cevabı verdi: "Ağır ve müşkül
işleri beni çok yorduı sersem etti. Savaşa savaşa bende akıl, duygu
kalmadı. Tanrı belasını versin,

Kalmukların bana yapmadıkları

kalmacdı" böyle dedikten sonra Kalmuklarla yaptıkları savaş ve
mücadeleleri anlattı "Yaptığımız savaşları kalın Kırgız iline ha
ber ver! diye Manas beni gönderdi" diyerek sözünü tamamladı·
Bakay ile Sırgak Kırgız yaylalarına doğru beraber hareket
etiler. At sürülerini düşmanlardan geri almaya giden üç kahra
manın yolda kaldıklarını halka haber verliler. Bu haberden sonra
bütün Kırgız alpları toplanıp s efere çıktılar. Gök demirden zır
hını giyip ayı altın bayrağı kaldırıp B akay ileride yürüdü. Çöl ars
lanı Muzburçak, kuğu kuşu gibi boynunu uzatıp Endicanlı Sıncı
bek, bunların arkasında İstek oğlu Canbırcı (Yağmurcu) , Kıpçak
laDdan Eleman oğlu Er Töştük, Tazın oğlu Ürbü yine nice nice
kahraman alplar askerleri ile hareket ediyorlardı. Otuz bin kişi
lik bir oı:ıdu gök çelik zırhlar giymiş alp başbuğlar idaresinde ha
rekete geçti. Ordunun büyük kumandanı Bakay Alp idi. B öylece
Kırgız askeri kanlı büyük sefere çıkt.

Büyük Kırgız ordusunu hareket halinde bırakalım da alp Ma
nas ile Çuvak'tan haber alalım.
Manas ile Çuvak'ın arka tarafında Konurbay idaresinde bü
yük kalabalık halinde Kalmuk askerleri geliyordu. B irden Ma
nas 'ı gördü ve "Seni şimdi sağ bırakmam" diye hücum etti. Fa
kat Manas daha çabuk davranıp altın kemerinin altına süngü sap
ladı. Süngü Konurbay'ın göğsüne isabet edip atından düşüveı:ıdi,
kılıcını eline alıp Manas'a saldırmaya kalkıştı. Manas ona karşı
kılıç kullanmak isterken Kalmuk alplarından Borançı Manas'a
süngü ,ile hücum etti. Bu alp Kalmukların zorlu alplarından biri
idi. Manas onun süngüsünü yakalayıp attı, iki alp boğuşmaya baş
ladılar. O sırada Almambet yetişti, yeri kaplayan Kalmuk asker
leri toz dumanını havaya kaldırıp geliyorlardı. Manas da öncü
düşmanlarla savaşıyordu. Arka taraftan askerleri ile Konurbay
buraya yetişti· Konurbay en mükemmel silahlarla silahlanmış bu
lunuyordu. Manas'ı meydanda görüp
vindi.

çarpışacağını düşünüp

se
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Konurbay'ın yaklaşmakta olduğunu gören

Manas

sevindi.

Başka Kalmuk alplariyle mücadeleyi çocukça iş sayıyor, ünlü bir
alp olan Konuı:ıbay ile çarpışmayı arzu ediyordu. Konurbay'ı gö
rünce "Tanrı dilediğimi verdi" diye sevindi ve derhal onun üzeri
ne süngü ile saldırdı. Altın kemerinin kenarına "Ölecek yerin bu
rası" diye süngüsünü tam yüreği üzerine batırmaya çalıştı Süngü
göğsüne isabet etti ise de zırhlı olduğu için fazla bir şey yapma
dı, ancak Konurbay'ın atından düşmesine sebep oldu. Manas ona
kılıç kaldırırken birden Borançı meydana çıktı ve Manas 'a süngü
ile saldırdı. O da büyük ve ünlü alplardandı. O sırada Almambet
de geldi. Toz dumanı havayı kapladığından Konurbay'ın askerleri
bir şey göremiyorlardı... Bu savaş meydanının önünde İ tgeçmes
denen bir derin ırmak bulunuyordu, Manas bunun üzerinden geç
meye çalıştı. Arkasından Almambet ile Çuvak geldiler. Manas Kal
muk askerlerinin içine dalıp sağa sola kılıç salladı. Almambet ile
Çuvak'ın yardımı ile, " Kangay ! " diye uran* çağıran Kalmukları
epeyce yıpratılar. Manas İtgeçmez'i geçmiş bulunuyordu. Almam
bet

ile Çuvak Kalmuklar tarafından çevrilmiş halde savaşıyor

laı.ıdı. Manas bunları çemberden kurtarmaya teşebüs etti ve şöyle
düşündü : "Bozkurt arkadaşlarımdan ayrılıp kurtulmam yere bat
sın! Alın yazımı göreyim, bu vefakar arkadaşlarımı düşman çem
berinden kurtarayım, yahut ecelim yetti ise öleyim" . Böyle dü
şünüp atını kamçıladı, onlara doğru atını sürdü. Onun geldiğini
gören Almambet ona "Buraya gelme ! " diyebağırdı. Fakat Manas
göl çevresinde toplanmış Kalmuklarla savaşa tutundu. Düşman
ların çoğunu yere serdi. Gölkeçü kızıl kana b oyandı. Manas ırmağa
girdi bindiği at yoruldu, burnu, kulağı bile ter içinde kaldı. Su
çok soğuktu. Almanboz at akıntıya kendisini kaptırmış, akıntı
yönünde gidiyordu. Konurbay da sahilde ıManas 'ı takip ediyor
du, su içinde onu öldüreceğini düşünüyordu. Birden süngü ile
hücum etti. Manas

süngüyü yakaladı, demiri

elinde,

sapı

Ko

nurbay'da kaldı. Manas su içinde böyle müdafaada bulunuyor,
atını yüzdürüp gidiyordu.

Konurbay

süngüsünden

ayrıldıktan

sonra hücumu bırakıp uzaklaştı.
*
* *

Konurbay'ı kaçıran Almamb et ile Çuvak toz dumanını hava
ya kaldırıp Kalmukları kaçırdılar. O sırada üstü başı sırsıklam
olan Manas geldi ve "Kırılgan mı Kırgız ?" diye konuştu. Manas'ın
geldiğini gören Bakay Alp Akkula atını onun önüne getirip sundu ;

96
Onun arkasından kırk alp kahraman yiğit savaşmakta idi. Bu
savaşçı alplar arasında muhtelif Türık boylarından kendi asker
leri ile birçok başbuğlar bulunuyordu. İsteklerden* Cagbırçı, Ka
zaklardan Er Gökçe, kalabalık Kıpçak boyundan Ürbü, kalabalık
Kırgızlardan Bıdayık oğlu Muzburçak, Endican beyi Sıncıbek, Ele
man oğlu Er Töştük davullar çalıp, tüfeklerini atıp, bayraklı sün
gülerini havaya kaldırıp düşmana saldırıyorlardı.
Bunları burada, savaş meydanında, bırakıp Manas'ın nerede
bulunduğunu öğrenelim, ondan haber alalım. İli için düşmanla
çarpışan, alnında talih ve kudret yazılı alp

Manas'ı arayalım.

O, öyle bir kahraman alptır ki çarpıştığı düşmanı, nekadar güçlü
olursa olsun, yenerdi. Atlar arasında seçip bindiği at büyük kula
attı. Daima elinde taşıdığı silah süngü idi. Onun kılıcı da başka
alpların kılıçlarından çok farklı idi. Bu kılıç yapılırken kömürü
için bir çok orman, körüğü için bir öküz kesilmiş, ibu körüğü ba
sarken körükçü Karataz'ın bileği yorulmuş, kılıca su verilirken bir
çok pınar ık:urumuş, tepkisine dayanamadan kırk altı usta b ayıl
mış, bunlardan topal usta B ölükbay yazın kışın çalışıp kılıcın ucu
nu eğri yapmış ve zehidi pınarda suyunu vermiş, ej derin zehri
ile üç ay beslenmiş, bu kılıç dağa b ırakılsa taş kesmiş , bozkıra
bırakılsa yangın çıkarmış . . . Manas'ın kılıcı öyle bir kılıç 'idi. Kah
raman Manas'ın kendisi de başka alplara benzemezdi. Onun hey
betinden ay, onun gür sesinden güneş korkup buluta sığınrlar
dı· O, öyle bir kahraman alptı! .
B u Manas, "Akkula"sını dört nala koşturup düşmana saldır
dı. Öyle savaştı ki kılıcından kırk adamın kanı, süngüsünün ucunda
da bu kadar kan vardı. Kısa kuyruklu bozkurt arkadaşı arkasın
dan geliyor, çelik tırnaklı alp karakuş havada korumak için ka
natlarını sallıyor, kara benekli pars ona yol gösteriyordu. Öyle
bir alptı ki, bu Manas . . . Önüne baksan kırk bozkurt yardım edi
yor, arka tarafına baksan kırk bin muharip çarpışıyor. Heybeti
başka

türlü görünüyordu.

Toz dumanı havayı kaplamıştı.

Alp

Manas nara atıp saldırışa geçtiğinde Kalmukların safları sökül
dü. Bir toplu kılıçla, bir toplu süngü ile dağıttı, kırdı. Çok yakla
şan düşmanları keskin kılıcı ile iki parça ediyordu. Sağ gözün
den ateş, ağzından rüzgar, sol gözünden alev çıkıyordu. Elinde
İsfahani kılıç, oku ölüm getiren "akklte" tüfek ile düşmanın ara
sına sokulduğunda Kalmuklar gürültü, patırdı ile kaçıştılar. Alp
Manas bu kaçanları takip etti. Bir az önce Kalmuklar tarafından
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çevrilmiş olan Kırgızlar Manas'ı gördüklerinde hepsi canlandılar,
babasını gören çocuk gibi sevindiler.

Bazısı, "Ya,

Bahaeddin! "

diye velinin ruhunu çağırdıiar, bazıları Manas'la beraber düşmanı
takip etiler. Altı tümen Kalmuk askerinin bir kolunu Bakay Alp,
bir kolunu da Er Töştük Alp yenilgiye uğrattılar. Kalmuklardan
bir kısmı hiç bir karşılık vermeden kaçmakta devam ettiler. Sa
vaşmC1Jkta devam eden Kalmuklarla çarpışma çok şiddetli oluyor
du. Toz duman havayı kaplamıştı, gece mi gündüz mü olduğu
bilinmez olmuştu. Manas esas askerlerden ayrılıp Kürpüldek ırma
ğına doğru düşmanları takip ediyordu.

Derkenburada

Kalmuk

Konurbay Alp meydana çıkıverdi . Onu gören Manas gazaıba geldi,
.ağzından fırtına, gözünden ateş fışkırdı. " Başka Kalmuk, binler
ce Ka1day'ın önemi yok, pamuklu kuşağı, geniş çizmeli caka sa
tan Konuııbay'a yetişeyim" diyedüşünüp Manas hiç endişe etme
den alaçuk kadar büyük olanmurdar herife gök gürültüsünü an
dıran nara atıp süngü ile hücum etti . O sırada Manas'ın "Akku
Ia"sı gemi azıya alıp ala bilidiğine koşmaya başladı ve ırmağın

çok hızlı aktığı yere atlayıverdi. Bunu gören Konurbay adamlarına
" Sudan çıkarmadan Manas'ı derya içinde haklayınız ! " diye bağırdı.
Bu onun sert emri idi. Büyük kalabalık Kalmuk askerleri yay çe
kip dolu yağar gibi ok attılar. Manas müşkül durumda bulunuyor
du. Bu hali gören ve her müşkülün çaresini bulan alp B akay, bu
deryanın sırrını bilen Almambet Manas 'ın bulunduğu deryaya ye
tiştiler. Bakay yanında bulunan kırk kulaç urganı Manas'a uzattı,
bir ucunu da kendi vücuduna sardı. Almambet de suyun sığ ye11inde süngüsünü Manas'a vermek için hazırlamıştı.

Sözü uzat

mıyalım böylece Manas'ı sudan çıkardılar. Kırgızlar etrafını sardı
lar. Fakat Manas sırsıklam olmasına bakmadan savaşa atıldı. Kal
mukları deryaya sürdü. Kalmuklar ne yapacaklarını şaşırıp pek
�oğu deryada boğuldular. Kırgızların at sürülerini yağma etme
nin hikayesi Konurbay Alp için böyle bitti.

Tek gözlü Madıkan :
Alevke oğlu oKnurbay

ırmaktan

çıktıktan

sonra

kalabalık

Kalmuk halkına haber verip toplanmıya çağırdı. Bu haberi duyan
tek gözlü Madıkan gök boğaya binip sökün etti.
Madıkan'ın geldiğini duyan Almambet gündüzü karanlık ge
,ce, yaz mevsimini cada taşıyla kış kılıp deryayı buzla örtttü ve
Kırgız ordusunu deryanın öte tarafına çıkarmayı başardı. Onun

l .
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bu marifetini gören Kırgızların hepsi hayran oldu. Manas şöyle
konuştu:

" Süngüme takılan kızıl bayrağım, Kangay'dan gelmiş;.

armağanım, doğan kuşum Almambet sıkıntılı günümde sen be-·
nim en gerekli dostumsun".
Irmağı geçtikten sonra tek gözlü Madıkan hiddet ve gazapl<l'
karşılaşacak alp istedi. Bu Madıkan bütün Kalmuk yurdunun en
ünlü alplarından biri idi, ata binmez gök boğa üzerinde gezerdi ..
Bu gök boğa attan daha hızlı koşardı. Kafasında 'tek 'boynuzu
vardı.

İnsana benzemiyen Madıkan'ın bindiği hayvan da başkaJ

boğalara benzemiyordu. Onun ilk karşılaştığı Kırgız alpları Muz
burçak ile Koşay oldu. Madıkan bunların ikisini de atlarından dü
şürüp bağladıktan sonra Bokmurun ile Gökçe'yi de yere serdi..
Avcı doğan kuşu gibi Er Çuvak Köketay oğlu Bokmurun'u yer
den kaldırıp "Meniker" adlı atına bindirdi ve buradan uzaklaş-·
tırdı. Koşay ile Muzburçak Kalmukların elinde esir olaraık elleri
kolları bağlı gidiyorlaı:ıdı. Sırgak Alp bunları kurtardı. Bu olay
lar bir birini takip ederken Kırgızların bütün dikkati Madıkanı
üzerine çevrilmişti. Manas'ın kırk yiğiti nara atıp Madıkan'a sal
dırdılar. Konurbay Alp Madıkan'ı kurtarmak için büyük ıbir gay.:.
ret ve hiddetle Kırgızlara saldırdı ve doyuncaya kadar kan içti.
Bu savaşa katılanlar gece nedir, gündüz nedir bilmediler. Öyle
bir korkunç savaş oldu. Su gibi kan aktı, meydan ölülerle doldu ..

�

Savaş bir müddet durur gibi oldu. O sırada, Kanıkey'in hazırladığı
ve yürük deveye yükleyip gönderdiği azıktan yeyip doyundular··
Savaş

tekrar

kızıştı, toz toprak havaya ka:lktı.

Harp

meydam

kızıl kan deryasına döndü. Kalmuk alplarmdan Temir Alp ile Ço-
yun Alp meydana çıktı. Bunlar da Kalmukların ünlü alplarmdan
dı. Fakat Manas'ı ilgilendiren bunlar değil, Madıkan idi. Çünkü o
Manas'tan başka Kırgız alplarını hiçe sayıyor, onların saldırıla�
rına aldırış etmiyordu. Madıkan ile Manas boğaz boğaza geldiler ..
Bu hali gören Konurbay, adamlarından B örügöz ile Muz;kindik,.
İlama pehlivan ile Yolay'ı yanına toplayıp korkunç bir saldırıya
geçti. Kırgızlarla Kalmuklar süngü savaşı yaptılar, savaş meyda
nı sallanır gibi oldu. O sırada Aziz Han oğlu Almambet yalın kılıç·
düşmanların arasına ateş gibi daldı. Onun arkasında uzun boylu�
geniş

omuzlu Çuvak geldi.

Ölüm ile oynayan, düşmanlarından

korkmayan B ayın oğlu alp B akay da katıldı. Manas kırk yiğiti
ile kaleye girdi. Muzburçak, Gökçe, Koşay, Er Töştük hepsi düş-·
mana saldırdılar. Gök yüzünü toz duman kaplad(, Krgızlar Kal-
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muklar bir birine yaklaşıp atların dizginlerini kapıştılar. Meydan
ölülerle doldu, havaya kan kokusu yayıldı. Bir çoklarının atları
öldü, kendileri yaya kaldı, bazıları öldürülüp atları atları kaldı.
Arslan doğmuş Almambet atını kamçlayıp Börügöz pehlivanı sün
güledi, kaplan Bakay bir Kalmuk alpının kafasını kesti, bir taraf
tan akıllı Acıbay Kalmuk alpı Yolay Hanla çarpışırken yakalan
dı atı da Ilıma'nın eline geçti ve "Burutların başına bu at bela
olacak" diye böbürlendi, "Esen Hana sunulmaya layık bir armağan"
diye düşündü. Kalmuk alpları at ile uğraşırlarken Acıbay bir fır
sat bulup kaçmaya başladı. Acıbay kurtulmaktan ümidini kestiği
sırada Sırgak meydana çıktı ve Acıbay'ı Kalmukların elinden alıp
kaçırmayı başardı. Bu sırada B akay Alp, canını feda edercesine
atını koşturup, Yolay Hana yetişti ve süngüsü ile savaştı, arkadan
Er Çuvak gelip Y olay'ın kafasını kesti. Oraya Almambet de ge
lip buraya toplanan Kalmuk alpleri ile savaşıp onları dağıtmaya
muvaffak oldu . Bir çok Kalmuk askeri öldürüldü, kan meydanda
su gibi aktı. Sahrayı toz karışık kan kapladı. Almambet düşmanla
nn arasına girip sağa sola saldırırken Kalmuklar tarafından kuşa
tıldı. Almambet'in böyle sıkışık duruma düştüğünü ve ölüm ile
hayat çarpışması arasında bulunduğunu gören Serek, Sırgak ve
Çuvak alplar oraya geldiler. Almambet'le çarpışan Kalmuk b aha
dırı Orakkır'ın üzerine Çuvak Alp

saldırdı ve kafasını uçu:rıdu.

Tam o sırada gümüş kuşaklı, geniş çizmeli Konurbay Çuvak'a
hücum ediyor Kalmuk askerleri

de onu ortaya alıp çevirdiler.

Akcoltay, Bakay ve Almambet buraya yetişip Kalmuklara s aldır
dılar.
Ayanboz Kalmukların ünlü hanlarından biri idi. Savaş mey
danına katıra binerek girdi. Kalmuk ve Çinlilerin başına kara
günler geldiği zaman ordunun canı, ruhu sayılırdı. Onun geldiği
sırada savaş korkunç hale gelmiş, kızışmış bulunuyordu. İki ordu
birbirine karışmış süngülerin demiri düşman vücudunda, sapları
ellerde kalıyordu. Kılıçlar, aybaltalar durmadan işliyor, bir taraf
tan tüfekler patlıyor, ok, yay ölüm saçıyordu. Silahlarını kaybe
denler yumruklarını, dişlerini, tırnaklarını

kullanıyorlardı.

Bu

manzarayı gören alp Konurbay'ın gözüne sağa sola arslan gibi
salrl ıran Sırgak ilişti ve kendi kendine şöyle konuştu: "Burutla
rın ıbu Sırgak'ını ölmüş sanmıştım, meğer bu alp ölümsüz imiş.
Burutluğu olmasa idi onu insanların büyük kahramanı, geçit ver
mez yüce dağı sayardım". Bu Kırgız kahramanı hile ile ele geçirme
yi düşündü.
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Düşmanlarım ve yırtıcı canavarları avlamak için Kalmuklar
derin çukur kazmışlardı. Sırgak'ı yakalamak için Konurbay bu
çukurdan faydalanmayı tasarladı. Sırgak, Konurbay'ı görür gör
mez ona hücuma kalkıştı. Konurbay hiç karşılık gösterımeden kaç
maya başladı. Maksadı Sırgak'ı çukura düşürüp yakalamak idi�
Sırgak ise onun korkup kaçtığına sevinip, hiç bir şeyden haber-·
siz , onu takibe hızla devam etti . . . B öylece her dakika çukura yak
laşıoyrdu. Bu durumu gören Almambet, Konurbay'ın planını anla-·
dı ve derhal Sırgak'a yaklaşıp dizginini yakaladı, ilerlemesine mani
oldu. Konurbay böylece avını elinden kaçırmış oldu.
Meydan savaşı devam e diyordu. Dev alp Madıkan sağa sola
saldırıyor, ona karşı koymak isteyen Er Töştük Kalmuk alpı Ko
yanboz'un hücumuna uğradı, kafası kesileceği sırada Manas ve·
Bal�ay Alp onu kurtarıdı ve Koyanboz'un kafasını kesti. Çuvak,.

Er Töştük'ün atına bindirip sağ sağlim yanlarına aldı. Kırgızlar
Kalmukları kaçırdılar.
Bütün Kalmuk askerleri korkuya düşüp şaşkına
döndüler,.
Manas'ın hücumuna karşı durmaya imkan bulamadılar. Konur
bay'ın askerleri tam bir bozguna uğradı, kaçmaktan ibaşka çare·
bulamadılar. Meydanda yalnız dev alp Madıkan kaldı. Manas baş.
olup onu Kırgız alpları çevirdiler, ortaya aldılar ve birden ona
hücum etıtiler. Madıkan hiç aldırış etmiyordu. Çuvak ile Sırgak bü
yük gayret ile gözlerinden ateş, yüzlerine kıl çıkıp, saldırdılar ise
de birşey yapamadılar. Bunu gören Ma:nas müthiş kızdı, hiddetin-·
den kabına sığmıyordu. Kendikendine "Ben kaleler bozan, ordular·
yenen bir alp idim. Bir Madıkan'ı alt edemedim, neden b öyle ke-·
p aze oldum. Şöhretim dünyaya yayıldı. Şimdi bir Madıkan'a karşı
durmaktan aciz oldum" diye düşünüp çok üzülüyordu. B öyle dü:
şündükten sonra dişlerini gıcıl'datıp müthiş bir hırsla atını k am-
çıladı ve Madıkan'ın arkasına düştü. Yangından korkup şaşmıyan,..
düşmandan korkup kaçmayan Kalmuk alpı Madıkan gök gürültü-
sü gibi nara atıp Manas'ı takibe başladı. O sırada B akay ile Al
mambet, Madıkan'a saldırıp süngülediler,

Sırgak gök boğasının.

kafasını kesti. Şimdi Madıkan yaya kalmıştı. Onun bu halini gören
Konurbay "Bizim yurdumuzun devi ölecekse kime güveneceğim ?
Onu kaybedersem Kara Kıtay yurıdumun karşısına ne yüzel çıka
b ilirim ?" diyerek Madıkan'ı kurtarmaya askerlerinin yardım et
melerini istedi. Fakat bütün çalışmaları boşa gitti, alp Bakay Madı
lrnn'ın kafasını uçurmuştu. Dev alp Madıkan'ın sonu böyle oldu.
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Konurbay'ın hilesi :
Madıkan Alpın ölümünden sonra Kalmuk ve Kıtaylar boş dur
madılar. Konurbay yine askerlerini tanzim edip pek çok yeni alay�
lar kurdu. En ünlü nişancıları, en usta kılıç ve süngü kullanan
alpları topladı. Çin hanı Esen Hanın emriyle büyücülük ilmini
öğrenen altı bin çocuktanaltısı kalmış, başkaları ölmüştü. Diri
kalanlardan biri Almambet idi. Biri de büyük nişancı idi ki Ko
nurbay onu Kırgızlara karşı kullanmak için savaş meydanına ge
tirmişti. Büyük nişancının geldiğini Almambet duymuş, ona karşı
tedbir almış, onu zararsız hale getirmişti. Yine büyük savaş baş
ladı. Özel olarak getirilen nişancı da öldürüldü. Öyle koı:ıkunç
s avaş oldu ki sel gibi kan aktı, toz toprak havaya kalktı, güneş
görünmez oldu. Kalmuk alplarından Ilama elinde tuttuğu kara
bayrak ile nara atarak çarpışıyordu. Acıbay Alp atından düşürül
dü, atı "Kartküren" Ilama'nın eline ganimet olarak, geçti. Bunu
gören Alrnambet, Kalmuk kıyafetine girip, Ilama'ya yetişti. O sı
rada Sırgak de geldi ve Ilama'nın kafasına beş defa vurdu. Al
mambet " Sarıala"atını kamçılayıp acele acele Pekin'e doğru yönel
di. O bir tarafta savaş devam ediyor, toz toprak havaya uçuşu
yordu- Kalmuk ve Kıtaylar neyapacaklarını bilmiyorlardı. Bütün
bu olayları görüp düşünen Manas şöyle konuştu:

" Kangay' daki

kalabalık Kalmukları Pekin' e doğru süreyim, süngü ile topluluk
larını dağıtayım". Manas 'ın böyle konuştuğu sırada çevresinde kor
kunç savaş devam ediymdu. Kalmuk ve Çinlilerin esas kuvvetleri
kaçmakta ise de artçı bölüğü savaşa devam ediyoı:ıdu. Savaş mey
danı ölülerle dolu idi. Bir çok at sahipsiz kalmış, ölüler üzerinde
başı boş koşuşuyorlardı. Rahiplerin hanı Konurbay atının ağzına
sahip olamadan Manas'ın tam karşısına çıkıverdi. Onu gören Ma
nas'ın ağzında alev çıktı. ıkorkunç bir nara atıp Konurbay'ı takibe
başladı. O tepeler arasından kaçıyordu. Bu tepelerin öte tarafın
da kırk günlük sahaya uzanan büyük bir çöl bulunuyordu. Bu
rası öyle bir çöl idi ki üzerinden uçan kuşların kanadı, yaban
eşeklerinin tırnakları yanıp kül olurdu. Bir damla suyu, bir tutam
otu yoktu. Konurbay ıbu korkunç çölü çok iyi tanıdığı için oraya
geçmek istemedi. Manas hazan ona çok yaklaşıyor, hazan uzakla
şıyordu. Bir an o kadar yaklaştı ki süngü ile hücum imkanım bul
du. Konurbay, Manas'ın süngüsünü keskin kılıcı ile ortasından
kesip attı ve Pekin şehrinin kapısına yaklaştı. Manas onu takip
e diyordu. Bunu gören Almambet " Şehir kapısından giren Konur-
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bay'ı Manas da takip eder, şehre girerse Kalmuk Konurbay'ın ar
zusu yerine geldi demektir. Bu, Konurbay'ın hilesidir" diye düşü
nüp derhal Manas'a yaklaştı ve dizgini yakalayıp Manas'ı duı:ıdur
du ve düşmanı takip edip kaleye girmekten alıkoydu. . Konurbay
onu kaleye alıp zindana atacak, sonra öldürecekti. Konurbay'ı ta
kipten alıkoyduğu için Manas Almambet'e darıldı. O kendisini
bekleyen Konurbay'ın hilesinden ve planından habersiz idi· Al-·
mambet ona durumu şöyle anlattı : "Arslanım, kahramanım, kendin
düşünsene! Alevke oğlu Konurbay ile uğraşmak kolay biroyun de
ğildir. Onun bindiği kara atın koltuğunda kanatı var, onun koş
masına yel bile erişemez. Konurbay seni kaleye sokmak için ta
kip etmeni istedi. Seni kaleye sokup öldürmeyi planladı".
Manas, Almambet'in bu sözlerini beğenmedi "Bırak, Almambet'
im, bu sözleri ! Konurbay'ın "Alkara" atını methediyorsun. Bizim
atlarımız onun Alkarasından aşağı mı ? ".
İki dost ve silah arkadaşı arasında böyle bir konuşma epeyce
uzun müddet devam etti. Nihayet Manas arkadaşına hak verdi ...

ilk başarılar :
Davullar vuru1du, tuğ-bayraklar çekildi, büyük savaştan artaı.
kalan gaziler bayrağın altına toplandı. Bugün sağ kalanların hesa
bı alınacaktı. Ellibaşılar, yüzbaşılar ölenlerin, kalanların hesabımı
vereceklerdi. Halkın babası Koşay Han, Eşteklerden* Yamgurçuı
hesap vermek üzere meydana çıktılar. Muzburçak, Gökçe kendi as
kerlerinden ölenlerin, Şıgay han ile Bokmurun kaybettikleri atla
rın hesabını anlattılar. Bir gazinin atı ölmüş, .kendisi kalmış, bir
gazinin kendisi ölmüş atı kalmış , gazilerin çoğu şehit olmuş, büyük
komutanlardan Çuvak ile Er Töştük kaybolmuşlardı. Onların ölü
sünden dirisinden haber yoktu. Manas bu savaşın neticesinden
çok üzüntülü idi. Çuvak ve Töştük giıbi alpların kaybolmaları onu
ve bütün orduyu çok üzüyordu. Manas gibi ibir alp bile bunlar
için şöyle ağıt söylüyordu: "Ak sarıklı hocam, Katagan boyunun
·hanı Koşay'ım burada bulunuyorsunuz . Çuvak ile Töştük nerede
Bunları bulmak için ne gibi tedbir ve hile var? Söyleyiniz aziz:
halkım ! Er Çuvak'tanayrılıp nasıl yaşayacağım? Önümde gezer
ken taliimdi, savaş meydanında arslanımdı. . Kıtay Kalmuk'tan.
onun öcünü almadan Talas'a nasıl dönebilirim" ? !
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Böylece çok düşünüp, kaygılanıp bundan sonra yapılacak ha
reket üzerine komutanlarla danıştı. Şehitler için ağıtlar yakıldı, ağ
laştılar.
Son savaş Kırgızlar için başarısız olmuştu. Ordu dağılmaya
ramak kalmıştı. Ordunun sıkı düzenine bakan Almambet komutan
ları topladı ve askerlerinin durumu hakkında bilgi vermelerini
istedi. Binbaşı, yüzbaşı, onbaşıları çağırıp konuştu. Hepsi idareleri
altında bulunan askerleriyle Almambet'in önünden geçiyorlardı.
Hepsi sağ kalan, ölen ve kaybolan askerleri hakkında bilgi ve hesap
veriyorlardı. Karagahdaki askerlerin "onbaşı"sı Tazbaymat'ı çağır
dı ve "on kişi hakkında bilgi ver!" diye emretti . Tazbaymat "dokuz
askerle ben on kişiyiz. Hepimiz hazır bulunuyoruz" dedi. Almam
bet "Seninemrinde on asker bulunmalı. Hani nerede o onuncu as
ker?'' diye çok sert konuştu. Tazbayımat şaşaladı, ne diyeceğini
bilemedi. Almambet "Onuncu askeri bul ! " diye haykırdı. Tazbay
mat komutasındaki askerlerin ta ilk günden beri d okuz olup ken
disiyle on olduğunu, hiç bir kayıp vermediğini yana yakıla anlattı.
Almambet, "Eline verilenaskerin kaderi ile ilgilenmiyen komutana
yasa ölüm cezası veriyor. Seni severim, fakat nizama bağlıyım"
dedi ve ona ölüm cezası veriyorum" dedi ve "Cezayı veren ben
değilim, yasadır" diye "ah ! " çekti. Altı asker hükmü yerine getir
mek için hazırlandılar. O sırada Manas'ın kırk yiğitinden biri
olan Serek "Kanını bağışla! " diye yalvardı. Başka alplar da ona il
tiıhak ettiler. Serek "Bu kaybolan onuncu kiım imiş ? Asker defte
rine bakalım" dedi. Kadirseyit molla (divan katibi) defteri çıkarıp
baktı. Meğer bu kaybolan onuncu Manas imiş. Teşkilat yapılırken
Manas bu Tazbaymat'ın oğluna yazılmış imiş. Orada bulunanların
hepsi gülüşüp çok sevindiler.
*
* *

Manas'ın ordusu istirahata muhtaçtı. Gökte yıldızlar birer bi
rer çıkıyor, bozkırın s erin rüzgarı tatlı tatlı esiyordu. Tan ağarıp
attığı, mizan yıldızının battığı zaman istirahatte bulunan askerleri
müezinin ezan sesi uyandırdı. Her,kes yatağından 1kalktı ve abdest
alıp tan namazını kılmaya hazırlandı. Koşay Alp herkesten önce
abdest alıp namaza hazır oldu. Namaz kılındıktan sonra çok önem
li bir olay oldu: Kaybolduğu s anılan, hayatından ümit kesilip
ağıt söylenen Çuvak, ünlü Kalmuk başbuğu Niskara ve yanındaki
askerlerini esir alıp Manas'ın k arargahına getirmiş bulunyordu.
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Uzaktan Çuvak'ı gören Manas namazı bırakıp onu karşılamaya.
koştu ve "Çuvak'ım" diye bağırdı. Çuvak derhal durumu ve başına
gelenleri anlatmaya başladı: " Kaynaşan Kalmukların başına bela
oldum. Niskara'yı baş kılıp kırk askeriyle arslanıma armağan ola
rak sunuyorum" dedi.
Manas büyük bir hiddetle Niskara'ya: "Kalmukların hanı Nis-
kara, nasıl böyle maskara oldun ?" "Avuç kadar Talas ülkesini yağ
ma edeceğim, Talas 'taki Manas'ı yakalayacağım" diyordun. "Ne
oldun ?" dedi. Niskara buna karşı şöylekonuştu: "Alp Manas'ım,,
bni öldürürsen yapacağım bir şey yok. Şunu da bilmelisin ki beni
öldürürsen, sana hiç bir fayda yok. Bana canımı bağışlarsan hiz-
metini yapacağım.·. Senin doğduğun gün Esen Hanın bütün ülkesi:.
senin doğduğunu, adını bilmişlerdi. Esen Hanın müneccimleri yıl
dızına bakıp senin bir gün meydana çıkacağını tarih kitabına yaz-
mışlar. Ben Kangay yurdunun !kalesi, ·koruyucusu idim. Sana Ba
kay nasıl ise, ben de Kalmuklar için öyle idim. Kara püsküllü Kal
muk ili hanlarının gözü idim. Benim kanımı dökme, ne haberin.
varsa ibenim hanıma adam gönder ve anlat. Pekin' deki Mançuı
halkımı sana armağan olarak sunayım. Altın ocaklarımı, yaylala
rımı sana peşkeş edeyim" diyerek çok yalvardı. Bu sözlerine karşı
Manas'ın öfkesi kabardı, müthiş bir hiddet ile kılıcını eline alıp·
herifin kafasını uçurmak isterken Bakay ile Acıbay araya girip·
Niskara'yı ölümden kurtardılar. Araya Almambet de girip Ma
nas'a "Bunları elde saklıyalım. Acıbay'la birini Esen Hana gön-
derelim. Esen Hanın bu işi nasıl çözeceğini öğrenelim" dedi. Kır
gız alpları, beyleri ve Manas bu teklifi makul buldular ve Acıbay'r
bir Kalmuk esiri ile Pekin'e Es·en Hana yolladılar.

Bunları böyle bırakalım da Elaman oğlu Er Töştük'ten haber
alalım. Manas ve Kırgız halkı Er Töştük Alpı kaybettik diye yas.
tutarken o elinde bir kaç esir Kalmuk ile Manas 'ın karargahına
geldi. Getirdiği armağan esirleri fazla önemi yok, onun kendisininı
böyle meydana çıkması slah arkadaşlarını çok sevindirdi.

Alp Manas , acı tatlı olaylardan sonra kırk gün, hiç bir şey·
düşünmeden, istirahat etti. Azılı düşman Konurbay şimdi kendisi
ni kapana düşmüş hissediyor, münasip bir zamana kadar Manas'-·
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la iyi geçinmeye çalışıyordu. Bu kırk günü kendi yararına kazan
mak için her türlü hile ve şeytanlığa baş vuruyordu. Halkına
"Sır bildirmeyiniz, ata baba gibi görünmeye çalışınız" diye tali
mat veriyordu. Bu barış böylece kırk gün devam etti· Konurbay
bir gün atına binip Manas'ın kapısına geldi ve atından indi. Ma
nas yatağında yatıyordu. Hiç gamsız, Talas'ta, öz ilinde yatmış gi
bi istirahat ediyordu. Konurbay onun karşısına gelip ellerini ka
vuşturup şöyle konuştu: "Arslan prensim, gönüllerimizde kin ve
şüphe kalmadı. Biz sizinle kardeş gibi olduk. Yarın sabah ilin Ta
las'a gideceksin seni uğurluyacağız. Beş günlük yolunu beraber
seyahat edeceğim. Atınıza binip benimle iberaber yürüyeceksin. Sa-·
na büyük saygım olduğundan başımı eğerek huzuruna geldim" di
ye dil döktü. Manas başka bir şey düşünmeden teklifi kabul etti,.
"Akkula" atına bindi, Konurbay'ın dediklerini yaptı. Yakın arka-
daşlarından Almambet' e bile haber vermeden Konurbay'ın götüre
ceği yere hareket etti; yolda oynaya, güle yarışıp gidiyor, gönlüne·
hiç bir şüphe gelmiyordu. Fakat kararga>htan uzaklaştıkça Ko
nurbay'ın münasebeti sertleşmiş, Manas'la alay eder gibi konuşma
ya başlamıştı. Tam bu saatte Bakay Alpın gönlünde bir korku ve'
şüphe peyda oldu. Birdenbire kalktı ve Acıib ay'a seslendi : "Kendi
ni koru Acıbay, çabuk atına bin! Ben uykudayken korku ile uyan-
dım. Konurbay'ın niyeti çok fena olsa gerek. Tanrı bizi tepemiz
den vurdu gibi geliyor bana... Manas Alp Konurbay'ın sözlerineo
aldandın mı ? Eceli mi geldi, ne oldu? Çabuk ol, Acıbay Alp, ye
tiş ! " .
Acıbay kılıcını beline bağladı, atına bindi, Konurbay'ın yolu
na düştü . . .
Konurbay'ın adamı özel olarak yaptırılmış aybaltasını getirdi:
ve "Ağırlığını ve keskinliğini gör! " dedi. Bu ayba1ta Manas'ı öldür-
mek için özel ısmarlama ile yaptırılmıştı. Konurbay aybaltayı eli-
nealıp Manas'a doğru, tehdit edip salladı. Manas 1bu herifin planım
derhal anladı ve "Konurbay sen b enimle oynadın, saldırışını bı
rakmadın. Sen beni kim yerine koyuyorsun ?" dedi. O sırada Ko-
nurbay planının tatbikine başladı, açıktan açığa Manas'a saldırdı.
Manas "Bcubana lanet, neyapıyorsun ? Hile, yalan dolanla bendelll
kurtulmak mı istedin ?" diye haykırdı. Konurbay'ın bütün arzusu
Manas 'ı öldürmekti. Durmadan ona aybaltası ile saldırıyordu. O:
sırada Acıbay yetişti. Manas'ın boynundan kan aktığını gördü.
Meğer Konurbay'ın aybaltası Manas'ın boynuna isabet etmiş imiş ....
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Manas'ın koynu kanla dolu idi, çok kan kaybetmişti, kuvetten düş
müştü ... Manas'ın kırk yiğiti gelmişlerdi, kan içinde kalan, Manas'ı
görüp korkuya düşmüşlerdi. Konurbay bu savaşa çok iyi hazırlan
mıştı. Kırgızları gafil avlamış idi. Kırk yiğit Manas 'ı alıp geri çekil
mekten başka çare bulamadılar· Kırgızların perişan halini gören
Konurbay korkunç saldırısına devam ediyordu. Kalmuklar dalga
dalga gelip hücum ediyorlardı. Alp Sırgak " Tanrıya tevekkül ! " de
yip meydanda nara attı, "Almambet, Çuvak neredesiniz ?" diye ba
ğırdı. Kırk "bozkurdu" çağırdı ve şöyle hitabede bulundu: "Ma
nas 'ınelinden nimetlerini yediğimiz zaman, Kalmuk ordusu gelse
savaşacağız, dövüşeceğiz diyorduk, kızıl süngülerimizi ele alıp sal
dıracağız diyorduk, kaynayıp yatan Kalmukların canına okuyaca
ğız derdik. Şimdi istediğimiz bu savaş geldi, savaşıp kazanacağız,
ya öleceğiz. Ölmek var, geri çekilmek yok. Alnımızda yazılmışı gö
receğiz. Ölürsek şeref ve namus, vatan için öleceğiz, sağ kalırsak
gazi olacağız. Yalın kılıçla meydana girelim, ölürsek il yolunda
ölmüş oluruz. Dünyaya gelen bir gün ölecektir. Mademki öleceğiz
şerefle ölelim. Ben size ölümden bahsettim, fakat ölmüiyeceğiz,
Konurbay gibi şerefsiz, namussuzların canına okuyacağız. Hay
di çocuklar, Tanrı bizimledir".
Sırgak'ın bu hitabesi Kırgızları canlandırdı. Manas'ın kırk yi
ğiti birden düşmana saldırdı, ot biçer gibi düşmanı doğradılar. Bir
taraftan Almambet yedi boy Kalmukların içlerine girip perişan et
ti. Öbür yandan Çuvak ile Sırgak arslan gibi saldırdılar. Her iki
tarafın attıkları oklar yağmur gibi yağıyordu. Gökyüzünü toz du
manı, yeryüzünü kan tufanı kaplamıştı. Savaş meydanı olan yer
İtölmez denen kırk günlük geniş bir çöl idi. Yaban eşekleri bile
bu çölde yaşayamazlar, sıcaktan kuyrukları kopardı, ısırıp yiye
cek bir tutam otu, bir yudum suyu yoktu, Bu çölün tozunu kaldı
rıp askerleriyle Konurbayı Aycancun ve Küncancung göründüler.
Gözlerinden ateş, ağzından rüzgar fışkıran Aycancun nara atıp
meydana çıktı. Öbür taraftan Küncancun Almambet'e süngü ile
hücum etti. Fakat Almambet'i atından düşüremedi. O sırada Çu
vak ile Sırgak da araya girdiler. Almambe t kılıcını eline alıp Kün
cancung'ın kafasına vurdu. Onu kurtarmak için Konurbay elin
den tutup atına bindirdi ve ölümden kurtardı.
Almaımbet Kalmukların tam ortasında kaldı. Küncancung ona
"ilinden ayrılan, kaçak kul, seni Kırgızlara kadar takip edeceğim ,
kadınını alacağım" diye bir sürü hakaret 1edici sözler söyledi. Kal-
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muklar Almambet'in etrafına toplanıp ortaya aldılar. Durum çok
fena idi. Bunu öğrenen Çuvak He Sırgak arkadaşlarına şöyle de
diler: "Almambet'i düşmanlardan kurtaralım. Biz onu kurtarmaz
sak, düşmanın eline düşecektir. Bu düşmanlar onu öldürecekler.
Onu kurtarmaya çalışmazsak, Tanrı bizi vuracak, Kırgızımızın beli
kırılacak. Hadi, onu kurtaralım". Çuvak ile Sırgak Almambet'in
çevrildiği yere geldiler ve "Manas ! " diye uran* haykırdılar. Bunu
işiten Almambet birden gayretlendi ve gücünü toplayıp saldırıya
geçti. Kalmuklar şaşırdılar. Sırgak ile Çuvak, Almambet'i ortaya
alan çevreyi dağıttılar. Kırk yiğit de düşmana saldırdılar. Bu sal
dırı sırasında her iki taraftan ok yağmur gibi yağıyor, gök yüzünü
toz duman kaplamış, toprak üzerinde su gibi kan akıyordu.·. Mey
dan ölülerle doldu.
Kalmukların Küncancung Alpı ünlü bir savaşçı idi. Kayna
şan düşman içine girdiği zaman hiç şaşmazdı. Kırgız askerleri içi
ne girip "Sarıkula" atı üzerindeki Almambet'e saldırdı. Bunu gö
ren Çuvak dağ gibi Küncancung'u atından başaşağı düşürdü. Bir
çok Kalmuk askeri kendilerini toparlayamadan dağılmaya başla
dılar. Düşen Küncancung'u Konurbay yel dokundurmadan sağ ola-·
rak uzaklaştırdı.
Yüksek yarı olan ırmak sahili Kalmuk askerleriyle dolmuş
tu. Kanatlı kuşu bile yakalayacak kadar güçlü bir ordu burayı
işgal etmişti. Bu durum Kırgızlar için büyük felaketin gelip çat
tığını gösteriyordu. Bunu gören ve anlıyan Almambet kırk yiğite baş
olup Kalmuklara karşı direnmeye karar verdi. Geceleri uymadan,.
göz kapamadan yedi gün savaştılar. İtölmez ırmağının Kırgızlar
tarafına düşmanı geçirmediler.
Kırgızlara korkunç hücumda bulunan Cancung'a karşı Çuvak
Alp dağ gibi olan düşmanın üzerine atını sürdü ve kılıçla kafasını
kesti. Kalabalık Kalmuk askerleri ona karşı duramadan kaçıştılar.
Pamuk kuşaklı, geniş çizmeli Konurbay, Buda rahiplerinin ham
"Küncancung öldü." diye Çin hakanına ve şehrine haber gönderdi.
Bu haberi alan pehlivan askerler ıbivdenbire dağılır gibi ol
dular. Dağ gibi görünen Konurbay Alp Burkanma (putuna) yalva
rırken bütün Kalmuk ulusu kara kurt gibi kaynaştı, harekete geldi.
Bunu gören Kırgız alpları canlarından ümitlerini kesmişlerdi. Ki
me dayanacaıklardı ? Yakında Manas da yoktu-.. Sıra sıra dizilip
duran ili de yoktu. Kendi aralarında şöyle konuştular: "Kalmuk-
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lar meraklı şeyler gösterecek gibi, atlarımız yorulduğu bu günler
de düşman bizi yakalayacak gibi, durmadansaldıracak gibi... Öl
meden diri kalınınız Talas'a ulaşınız, zorluk ve horluk gördüğü
nüzü Manas'a söyleyiniz ! " Böyle konuştuktan sonra Almambet,
Sırgak, artık doğmuş bozkurt Çuvak sıra ile düşmana hücuma geç
tiler. Kalmuklar böcekler gibi kımıldayıp harekete geldiler. Üç
Kırgız kahramanı düşmana arslan gibi saldırıyorlardı. Çuvak hü
cum eder.ken Konurbay ile Aycancun Kalmuk askerlerini toptan
onun üzerine saldırdılar. O sırada Almambet yetişti ve Kalmuk
lara saldırdı ve perişan etti. Yağmur gibi ok yağdırıp bir yan
dan Aycancun, dolu gibi ok yağdırıp Mançular " Kangay ! " diye
uran çağırıp hücum ettiler. Şibey ve Solon oğlu iki Çinli kaıbile,
Torgavut ve Kara Kıtay askerlerinin hepsi savaşa katıldılar. Al
mambet bu kalabalık düşmanlara hücum ederken aldığı yaraya
bakmadan savaşmakta devam etti. Almam.bet dokuz gün böyle
savaştı, doksan yerinden yara almıştı.
Sırgak yine meydanda Konurbay ile uğraşıyordu. Onun rüz�
gar gibi hızla oraya buraya saldırdığını gören Konurbay kaçmaya
başladı. Dünyada çok şey görmüş olan hilekar Konurbay askerinin
içine kaçtı. Hava sisli, sıcaktı. Sırgak hiç bir şeye bakmadan Kal
muk askerlerinin içine girivermişti. Orada bulunan Aycancun Sır
gak'a hücum etti. Bir yandan kılıç, bir yandan da aybalta ile sal
dırıyorlardı. Sırgak bu hücumlara aldırış etmeden
düşmanlara
karşı savaşmakta devam ediyordu . Onun kahramanlığını, hücum
ve müdafaasını Konuvbay dudaklarını ısırıp korku ve hayranlıkla
seyrediyor ve kendi kendine şöyle söyleniyordu: "Bu Sırgak kah
raman genç alp imiş . Burutlardan çıkmış bir arslan imiş. Yaşı da
ancak yirmi bir imiş ... Eyvah, bu Sırgak Manas'a müsavi kahra
manmış. Bu sırgak içimi yakan kor oldu. Gökyüzünü karartıp yer
yüzünü toz dumanı ile kapladı, meydanı kanla boyadı. . . Kırgız
larda bu Sırgak, Almambet ve Çuvak'tan başka bizimle boy ölçü
şecek alp yok. Bu üç alpı yok etmemiz gerek ... " .
Konurbay böyle düşündükten sonra ne yapıp yapıp bu Kır
gız alplarını zararsız hale getirmeğe karar verdi ve askerlerine
böyle emir ilan etti. Kalmuk, Kara Kıtay ve Mançu askerlerinin
nişancıları hep birden hücuma geçtiler. Pamuk kuşaklı, geniş çiz
meli Konurbay Han Sırgak'a süngü ile hücum etti. Sırgak bu hü
cumu üzerinden kolay defetti. Konurbay'dan sonra Aycancun da
ona hücum etti ise de bir şey yapmadan uzaklaştı. Bunları sav-
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dıktan sonra Sırgak şöyle dedi: "Ey Tanrım, bu sıkışık saatlerim
de Almambet ile Çuvak'ımı bana göster! Bu arslanlar ne zaman
gelip ıbeni bu sıkışık durumdan kurtaracaklar ?.·.".
Onun "Kökçebiç" denen atı onu yakalamak isteyen Kalmukla
rın içinden rüzgar gibi uçurup kurtardı. Bunu gören Konurbay,.
tek evladı ölmüş adam gibi, bağıra bağıra ağlıyarak şöyle konuş
tu: "Çin'i, Mançu'su yere batsın! Ne vakit adam olup gayret göstec
receksin? Yalnız Burut Sırgak'tan hepiniz birden kaçıyorsunuz�
Manas'ın kırk yiğitinin hepsi Sırgak gibi arslan, onlar gelip sal
dırırlarsa ne yapacaksınız ? Yakalasanıza Sırgak'ı ! Hepiniz korkuP'
kaçıyorsunuz" böylediyerek atının ağzını koyuverdi. Süngülü as
kerlerini ikiye bölüp aralarından geçti. Çinli ve Mençu askerlerini,.
şidetli yağmur gibi döğerek, bir yana sürdü. Konurbay'ın bu ko
nuşmasından gayrete gelen düşmanlar Sırgak'ın üzerine b irdensal
dırmaya hazırlanırlarken toz dumanı kaldırıp Almabet ile Çu
vak bağıra bağıra gelip Kalmuklara saldırdılar. Kalmuklar toz
duman içinde neler cereyan ettiğinin farkında olamadlar. Almam
bet ile Çuvak da Sırgak'ı göremiyorlardı.
Toz b asıldıktan sonra Almambet etrafa bakındı. Sırgak'ı Kal
muklara arslan gibi saldırıp ölüm saçtığını gördü. Almambet çok
susamış, ağzı kurumuştu. Sırgak'ın yaptıklarına memnun
olup
onun yüzüne bakarak: "dövüşen düşmanın karşısında Er Sırgak
gibi genç bulunmaz, öncü olup ordunun önünde gider ve sava
şırsa onun gibi cesur bulunmaz. Süngüme taktığım bayrağım, düş
mana karşı giderken yold:;ışım ... " diye Sırgak'ı methetti ...
Sonra Sırgak'la Çuvak'a bakıp yine konuştu: " Çuvak arslanım�
Sırgak alpım, atınızın başını bana doğru çevirip beni dinleyiniz .
Benim gördüğümü gördünüz mü ? Benim bildiklerimi bildiniz mi?
Ne gibi çetinlikler olsa görelim, ecel gelmiş ise ölelim· Düşman
bütün halkını, gücünü harekete getirdi. Çin, Mançu, Kalmuk halkı
toplanmış feyezan, tufan gibi bizi basmaya hazır... Kişi oğlu ne
görmez, başımıza gelecek ne varsa görelim. Gök demir süngü sal
lamadan erlik, yiğitlik bilinmez. Namus, şeref için bel bağladık,.
ecel geldiyse şerefle ölürüz" dedi.
Almambet'in sözlerini dinlediler. Bir parça sükunet bulmuş
gibi oldular. Kanıkey'in hazırlayıp vermiş olduğu kavut, kavur�
maçı kurutulmuş et gibi yol azıklarından yediler. Atlarına yemle
rini verdikten sonra "Tanrıya tevekkül' diye atlarına bindiler.
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Konurbay askerlerini toplayıp hücuma hazırlanıyordu. Asker
lerine hitap ederken şöyle konuştu: "Bu Burutları imha edeceğim.
Manas'ın Talasdaki bütün at sürülerini ganimet olarak alacağım.
Alplarını öldüreceğim, fukarasını ebedi uşak yapacağım; hazine
sini yağına edeceğim" dedi ve müthiş yağmur gibi gürültü ile Kır
gızlara doğru hareket etti. Manas'ın serbest bıraktığı Niskara ve
gökgürültüsü gibi nara atan Aycancun, Kalınuk askerlerinin baş
buğlarından idiler. Bu kalabalık ordu, arkadaşlarından uzak bulu
nan Sırgak üzerine saldırdı. Konurbay "Diri yakalayınız ! " diye
haykırdı. O sırada onun karşısına Çuvak çıkıverdi . Arslan gibi çar
pışıyordu. Manas bu üç kahramanın çarpıştıklarını duyunca da
yanamadı, "Benim arslanlarım nerede ? " diye düşündü. Nihayet
Alınambet, Çuvak ve Sırgak Manas'ın yanına gelip görüştüler,
önünde saygı ile durdular. Manas onlara yüreğinin derinliğinden
gelen sevgi, şükranve minnetini anlatıktan sonra onlarla beraber
hareket etti.

SON SAVAŞ
Tan ağarıp atmış, yeryüzü aydınlanmağa başlamıştı. Tam o
zaman arslan erler yataklarından kalktılar vesaıb ah yemeklerini ye
yip atlarına bindiler. Arka kolanı çektiler, kuskunu kısaltılar. Ma
nas'ın komutasında ordu yürüyüş e geçti.
Krgız ordusu, Konurbay'ın Kalmuk ve Çinlilerden toplanmış
ordusu ile karşılaştı. Kalınuklardan Aycancun Alp, Alınambet'e
saldırdı. Almaınbet de karşılık verip süngü ile hücum etti. O sıra
da Sırgak da gelip karga sürüsüne saldıran sungur gibi Kalmuk
ların altını üstünegetirdi. Konurbay askerlerine "hepiniz birden
saldırınız ! Onu ,korkutunuz ! " diye emir veriyordu. Bu emir üze
rine bütün Kalmuk askerleri Kırgızlar üzerine hücum ettiler. bun
lar arasında tek gözlü dev devardı. Bunların saldırışlarını gören
Akbalta'nın Çuvak'ı, Argın Hanın Acıbay'ı, keçesi kadar kalpağı
olan Şuutu, Iraman oğlu Irçıoğul yine nice alplar Çuvak'ın ya"'
nına geldiler. Manas'ın kırk yiğiti de Kalınukların arasına daldılar.
Gökçe ile Muzburçak askerleriyle Kalınuklara hücuma geçti
ler. Bunları gören Konurbay ile Niskara şöyle konuştular: "Bin
den fazala asker olursa onlara karşı arslan gibi saldırabiliriz.
Alınambet, Çuvak ve Sırgak olmasa başkalarına göz açtırınazdık.
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Onlar gelinceye kadar Gökçe ile Muzburçak'ı ayak kollarını bağ
layıp başlarına bela getirelim ! " .
Konurbay Gökçe'ye hücum edip atından düşürdü kırk Kal
muk bahadırı onu ortalarına aldılar. Bir yandan Muzburçak bun
lara hücum ederek Gökçe'yi kurtarmaya çalıştı, fakat çare bula
madan parmağını ısırdı. O sırada Sırgak buraya yetişti, bu kırk yi
ğitin elinden Gökçe'yi kurtarmak istedi. Gökçe'nin esir düşmesine
Çuvak çok üzüldü ve "Muzburçak ile Gökçe Kalmukların elinde
öleceklerse Talas'a nasıl gidebiliriz ?" dedi ve kırk Kalmuk üzerine
saldırıp Gökçe'yi kurtardı. Kalmuklar Gökçe'ye korkunç işkence
yapmışlardı. Er Gökçe'nin ağzından parça parça kan pıhtısı geli
yordu. Çok bitkin bir halde idi.
Kırgızların ünlü Acıbay Alpı tıptan anlar bir askerdi. Onun
yanında ilaçlar bulunuyordu. O ilaçlarından hazırlayıp Gökçe'ye
içirdi ve bitkin yatan Gökçe derhal canlandı, ağrıları geçti. Muz
burçakın başına da bu hal gelmişti. Yetmiş yerinden yara almış
Kalmukların ortasında kalmıştı. Bu Kalmukların üzerine Almam
bet hücum ederek dağıtıp Muzburçak'ı kurtardı.
Elinegeçirdiği Gökçe ile Muzburçak'ı bile muhafaza e demiyen
Konurıbay Almambet'i yakalamayı arzu
ediyordu.
Almambet'e
karşı Konurbay'ın kendisi süngü ile hücum etti. Almambet onun
süngüsünü keskin kılıcı ile parçaladı. Kırgız alplarının saldırışını
gören Kalmuklar şöyle konuştular: "Bu gelen Burutların hepsi
kahraman erler imiş. Hele bu üç bahadır dünyayı yıkabilecek ka�
dar güçlü arslanmış . Ne yapsanız çare yok. Gök yeleli bozkurtlar
mış".
Konurbay Almambet, Çuvak ve Sırgak alpları takip etti . Kal
muklar bu üç alpı kuşatıp ortaya aldılar. Nara atan alplar bu üç
Kırgıza süngü ile hücum ettiler. Bunların durumunu gören Manas'
ın kırk yiğiti "Manas" diye uran* çağırıp Kalmuklara saldırdılar
Manas'ın ordusu daburaya yetişti. Almambet Konurbay'ı süngüle
di "Ah, Mah l " derken burnundan, ağzındankan fışkırdı. Konurbay
barış istemeye karar vererek Cancunla bunun üzerine konuştu.
Çantimes adlı adamını Manas'a elçi gönderip yedi gün mütareke
rica etti ve ağladı. Manas bu elçinin istediği yedi gün mütarekeyi
kabul etti. Bu müterakeyi Almambet hiç beğenmedi. Kalmuklarm
bu fırsattan faydalanıp kuvvet toplayacaklarını biliyordu. Birkaç
gün sonra Kalmukların büyük kuvvet topladıkları ve hücuma geç-
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tikleri malum oldu. Büyük savaş başlamış oldu. Kalmukların mü
tarakeden maksatları Kırgızları gafil avlamaktı.
Yedi gün sonra Almambet'in tahmini doğru çıktı. Kalmukla
rın tuğ ve bayraklarla büyük ordusu zurna, davul ile savaşa ha
zır olarak yaklaştı.
Almambet, Çuvak idaresinde Kırgızlar da savaşa başladılar.
Bir yandan Sırgak arslan gibi saldırıyordu. Manas'ın Kırk yiğitinin
başı Kırgıçal, Argın hanı Acıbay, kalabalığı yaran Agayar, Sezek,
Töylek hepsi aç parslar gibi Kalmuk ordusunun arasına daldılar.
Kalmukları ot biçer gibi biçtiler. Savaş çok şiddetli oldu. Her iki
tarafa yüzlerce ölü verdiler.
Konurbay Kalmuk askerlerine uzun hitabede bulunup cesa
retlerini kaybetmemelerinin lüzumunu anlattı, Manas'ı diri yaka
lamalarını emretti. En iyi nişancı alplarından Şıpşaydar ileri atıl
dı. Onu Almambet gördü, Kalmuk ,kıyafetine girip yada taşıyla
yağmur, kar yağdırıp yaz gününü kış yaptı. Kırgız alpları aç kurt
gibi saldırırlerken tuğların altından Şıpşaydar alp çıka geldi ve
nara atıp hücuma geçti· Önüne gelen Muzburçak'ın sağ şağı bu,
o olmazsa gözü diye kılıçladı. Muzburçak'ın kafasının tam ortası
na isabet eden kılıç başını parçaladı, ikiye ayırdı. Zavallı Muzbur
çak kara yere düştü. Bunu gören Sırgak "Muzburçak, Gökçe baş
ka savaşan alp erlerimizin ihepsi ölürlerse yaşamaktan maksadı
mız neolacak? Onları kaybettikten sonra ilimize nasıl ulaşabiliriz ?"
diye aşırı heyecana kapıldı, buz gibi demir zırhını giydi, atına bi
nerek doğru düşman üzerine saldırdı. Şaşkına dönen düşman mu
kavemet gösteremeden dağılıp kaçmaya başladı.
Bu durumu gören Konurbay çok korktu ve Şıpşaydar'a yal
varıp şöyle dedi: "Ben Konurbay oldum olası, ana sütünü emdi
ğimden, oniki yaşa gelip halkımın başbuğu olduğumdan beri bana
hiç bir kimse karşı duramadı. Kalmuk halkının dağ gibi hanı ol
dum. Tanrının belası bu Sırgak bir çok alplarımı soydu, kesti ..
"

Konurbay'ın bu sözlerini dinleyen Şıpşaydar, gözlerinden ateş
püskürüp, şöyle konuştu: "Bu kaçak Almambet Burutlara sığındı.
Bu yaptığı hatırıma geldikçe yüreğim parça parça oluyor. Şimdi
yapacağımız iş Manas'ı yakalayıp diri olarak ele geçirmektir. Ben
bir az hastalandım. Yoksa bizi bu Burutlar mı yenecekti?" Böyle
konuşup atına bindi.
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Şıpşaydar'ın bu sözlerine memnun olan Konurbay davul, zur
na ile askerlerine kumanda verip harekete geçti ve askerlerinin
çokluğuna bakıp çok memnun ve mağrur oldu. Bu kalabalık Kal
muk ordusu Kırgızlara saldırıya geçti. Öyle kanlı savaş oldu ki
kişi ölüsü tepe, at ölüsü dağ oldu.

Alplann ölümü :
Konurıbay'ın en büyük düşmanı Almambet idi. O şöyle düşün
dü: " Hiç olmazsa şu hain kaçak kulu öldürebilsem doya doya
kanını içsem, diye atını* kamçıladı ve Almambet'i takip etti. Fa
kat karşısına Sırgak çıkıverdi, dağ gibi herifi atının üezrinde hü
cum edip atından düşürdü, atı "Algara"yı ganimet olarak götürdü.
Bu ganimeti ile karargaha dönerken önüne geniş maden ocakları
çukurları çıktı. Bu çukurlar üzerinden atlarken başıqdaki dulgası
(miğferi) uçuverdi. Kaya arkasında saklanan korkunç nişancı Kal
muk Şıpşaydar bu olayı fırsat bilerek Sırgak'ın tam alnını nişan
alarak yayını çekti. Sırgak dulgasını ıbaşına geçirmeden ok iki
gözünün ortasına saplandı, "ah ! " bile diyemeden alnından akan
akan kan içinde yere yuvarlandı. Kalmuk güruhu çok sevinip
şöyle konuştular: " Sırgak'ın ölüsünü katıra yükleyip hakanın önü
ne armağan olarak sunalım". Kalmuklar kaynaştılar, b ayram yap
tılar. Şıpşaydar'ın idaresinde hücuma hazırlandılar. Sırgak'ın ölü
mü Almambet'i çok üzdü, gözünün yaşını durduramadı. Sırgak'ı
öldüren Şıpşaydar Kalmukların büyük kahramanı olmuştu. Al
mambet hınç ile Kalmuklar üzerine korkunç bir saldırıya geçti.
Düşmanları koyun sürüsüne giren kurt gibi imha ediyordu. Fakat
kalabalık Kalmuk askerleri onun etrafını çevirdiler. Bunu gören
Çuvak "Almambet'i kurtaracağım, kurtaramazsam şehit olurum"
diye Kalmuklar üzerine koyunlara saldıran kurt gibi hücum etti,
Almambet'i ortaya alan düşmanı dağıtmayı sağladı.
Kalımukların Cambil denen ünlü bir alpları vardı. Obur ıbir he
rifti. Bir öğünde bir domuz yerdi. Cambil meydanagirıdikten son
ra Kalmuklar kendilerine çeki düzenverebidiler. Bu sırada Koşay,
Er Töştük, Canbırçı alpları bu savaş yerinegelmiş bulunuyorlardı.
Korkunç savaş oldu. Kalmukların büyük ünlü alplarından da ölen
ler çok oldu.
Kırgız alplarının savaş yerine geldiklerini gören Konurbay taş
yaracak kadar güçlü nara atıp Çuvak'ın sonuna düştü ve adamla-
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rına "Diri olarak yakalayın. Öldürmeden bağlayınız" diye emir
verdi· Bu emir üzerine altı bin alp, Çuvak'ı yakalamak için ortala
rına aldılar.
Aysız karanlık bir gece idi. Kahraman Er Çuvak böyle bir
gecede düşman eline düşecek m i ? Asil alp kahraman Çuvak böyle
bir karanlık gecede ecelin ağzına düşecek mi ? Her yandan çevril
diğini gören Çuvak hayatından ümidini kesti. Onun bu durumundan
Manas'ın ve alplarının haberi yoktu. Kalmukların ortasında kalan
Çuvak tam dokuz gün onlarla çarpıştı. Uüşman alpları onu, Ko
nurıbay'ın emrine göre, diri yakalamak istiyorlardı. Dokuz gün sa
vaşan Çuvak çok yoruldu "Bu düşman beni başlayıp alacak mı ?'
Bu yeşil tepenin üzerinde vücudum toprak üzerinde kalacak, kuz-·
guna yem olacak mı ? diye düşünerek çok üzüldü. Kalmuklar onu
demir kafes içine almak için uğraşırlarken Almambet bir tepeden
bakıp onun durumunu gördü ve derhal gelip Kalmuklara saldırdı
ve Çuvak'ı kurtardı. Çuvak orada gezinen atını yakalayıp bindi ve
Almambet'in yanına geldi.
Çuvak bu kadar bitkinliğine ve halsizliğine bakmadan savaş
mak istiyordu. Almambet ona: "Azizim Çuvak bir az sabırlı ol.
Acele etme önünde kazılmış çukurlar var... Kalab;;ı.lık Kalmuk kay
naşıyor, etrafımızı çeviriyor. Bizi bu muhas;;ı.radan kurtaracak Ma
nas burada yok... Bu gün bizi düşman öldürürse kemiklerimiz
gömülmeden kalacak değil m i ? .. Bizim için çarpışıp ölmekten baş
ka çare yok- Kuru�uş kafa tası nerede kaln;ıaz. Başa ne gelirse
gelsin dayanmalı. Çuvak'ım, Talas'a sağ s �lim dönemeyeceğiz. Bu
Kalmuklar bizi sağ bırakmıyacaklar. Erenim Çuvak can dostum,
benim kemiklerimi Talas'a götür. Yaylaya göm. Benim atım "Sarı
ala"yı 'bana kurban kesip bırak. Eşim Aruke erkek çocuk . doğu:..
rursa adını Külçara koy. O çocuk benden beş defa daha güçlü alp
olur. Eşim Aruke arkadaşım Macik'le evlensin. Gel, Çuvak, helal
leşeyim, ecel gelirse öleceğiz. Şu Kara Kıtaylara saldıralım, va
tan için kurıban olalım ! " Almambet b öyle konuştu. Son savaş
Kırgızları çok yormuş, dağıtmıştı.
Almambet aybaltası bileğinde kılcı yanında, süngüsü elinde
atına bindi. Çuvak'la beraber Kalmuklara saldırırken Kırgız as
kerlerinden Kırgıçal, İraman oğlu Irçıoğul, deveyi kaldıran güçlü
Akayar, Kaşay, Töştük, İşteklerden Camgırçı ve başkaları cephe
ye gelmişlerdi. Korkunç bir meydan savaşı başladı. Almambet
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öyle bir gayretle savaşıyorlu ki çoktan müslüman olduğu halde
çocukluğunda ezberlediği budizm dualarını okuyup hücum ediyor
du. Yer yüzü toz duman ile kaplandı, toz ile kan bir b irine karıştı.
Esas ordudan uzaklaşıp düşman askerlerinin içine dalıp sava
şan Almambet sağa sola kılıç vesüngü ile hücum ediyordu. O sı
rada Kalmuk Hanı Konurıbay şöyle emir verdi : "Nefes almaya bı
rakmayınız. İlinden kaçıp düşmanlara yardım eden hanini bağlayıp
başına "kook"* giydiriniz. Alplarımızın çoğunu öldüren bu haini
Esen Hana götürelim. Böylece öcümüzü alalını"·
Konurbay'ın bu emri üzerine Kalmuk bahadırlarının hepsi
Almambet'in üzerine yüklendiler. Fakat atının gösterdiği sürati
sayesinde Kalmuklardan sıyrılıp çıkabildi. Dokuz yerinden yara
almıştı. Yanında güzellerin nurlusu Kanıkey Hanımın verdiği ila
cı kullandı. Kanıkey ona bu ilacı verirken "ayaş* meşaketle sefere
gidiyorsun. Başına ağır saatler geldiğinde şu ilacı ağzına al. Vü
cudundaki ağrılar gider, gözlerin faltaşı gibi açılır" demişti Al
mambet bu ilaçlardan almıştı. Gerçekten faydasını gördü, ağrıları
geçti.
Almambet yaralarını tedavi ederkenyedi yerinden yaralanmış
Çuvak ve Manas'ın kırk yiğiti d e onun yanına geldiler. Onların
da hepsi yaralı idi. Kırgızlar çok sıkışık duruma düşmüş bulunu
yorlardı. "Sevgili, asil kardeşiım şehit oldu, öldü!" diye ağlaşanlar
çoktu. Koşay ve Er Töştük gibi alplar meydandan kaçıp yine Al
mambet'in yanına gelmişler "Almambet, Çuvak nerede kaldınız?"
diyorlardı.
Dağılmış Kırgız askerlerinin büyük bir kısmı Almcımbet'in
yanına toplandılar. Almambet uzun bir hitabede bulunup, ümitsiz
liğe kapılan askerlere cesaret telkin etti, onları canlandırdı. As
kerler de savaşa karar verdiler.
Kırgız :büyüklerinden Acıbay, ilama denen Kalmuk alpının eli
ne esir düşmüştü. Almambet bu llama'nın üzerine hücum için
tertibat aldı. Acıbay'ı kurtarmak lazımdı. Çuvak Alp llama'ya sal
dırdı. ilama karşı duramadı· Çuvak onun kafasını uçurdu, Acıbay'ı
alıp Kırgız alplarının bulundukları yere götürdü.
Kırgızların tekrar kuvvet aldığını gören Konurbay askerleri
ne "tekrar kaçmayınız köpekler ! " diye bağırdı. Arslan alp Almam-
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bet, Konurbay'ı atından düşürdü. O sırada Çuvak Konurbay'ın
üzerinehücum ederek kafasını kesmek isterken Konurbay'ın kırk
yiğiti Çuvak'a hücum ettiler ve başbuğlarını kurtardılar.
*
* *

Altmış bahadır, pek çok nişancı ile Şıpşaydar Alp meydana
çıktı. Çuvak yine hücumunda devam ederek savaşırken bir düş
man nişancısının attığı ok, Çuvak'ın göğsüne .isabet etti, gözlerin
den ateşler püskürmüş gibi oldu, ölüm geldi sandı. Buna rağmen
o yine düşmanla atışmakta devam etti, savaşa savaşa kaçıp kurtul
du. İştekler'den Camgırçı, başka alplarla beraber gayret gösterip
Şıpşaydar'a hepsi birden hücum etiler. Çok kurnaz olan bu Kal
muk nişancı alp çok usta saklana biliyor, görünmeden dolu gibi
ok yağdırıyordu. Manas'ın en yakın yiğitlerinden Serek'e ok isa
bet edip şehit oldu. "Deve kaldıran alp" diye ün salan Akyar'a
da ok isabet edip o da öldü. Dört tarafa haber veren Şutu da
öldü. Almambet'in iki gözü çeşme olup ağlarken düşmana arslan
gibi saldırmakta devam etti. O, düşmanlar üzerine saldırırken baş"
kalan da yetiştiler. Almambet, Çuvak'ın intikamını aldı. Er Töş
tük de ona yardım etti. Almambet'in bu saldırışı Kara Kıtay, Man
çuları şaşırttı. Böyle bir saldırı beklemiyorlardı. Konurbay bile
kaçtı, Şıpşaydar'a yalvarıp şöyle dedi: "Otlak yerde çıkan yangın,
�çimizden çıkan düşman fena. Sırrını bilen düşman korkuludur.
Demin söylediğim Almambet denilen it çok fena bir düşman- Uyku
mu kaçırdı. . . Almambet'i öldürürsen Manas'ı yakalamak kolay ola
�aktır. Böylece bütün Kalmuk evladı muradımıza erişmiş olaca
ğız".
Almambet Konurbay'ın hareketini dikkatle takip e diyordu.
Keskin kılcı eline, aybaltası belinde idi. Onun, yakınında dolaştığı
nı anlayan Konurbay onun hakkında şöyle düşündü: "O kaçağın
"Sanala" atına hiç bir at yetişemez, bu kaçak herifin kendisi de
kimsenin emrini dinlemez. Ben şimdi ondan daha güçlü hileyi
kullanayım. Onu bir elime geçirirsem, yakalarsam onu it gibi kılıp
1
aıacagım " .
._,

Almambet Kalmuklara saldırmaya başladı. Onun oklarına da
yanamayan Kalmuklar kaçmaya başladılar. Konurbay d a kaçıyor,,
Almambet'in takibinden korkup atını hızla koşturuyordu Almam
bet atını "Şu Konurbay'a beni yetiştir." diye kamçılıyordu, ar
kasında toz dumanı kaldı. Konurbay kaçıyor, Almambet onu ta
kip ediyordu. Aaradaki mesafe gittikçe kısalıyordu. Almambet
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onu yakalayıp kanını içmek* istiyordu. Oraya gelen Acıbay " Ko
nurbay'ı diri yakalamak istiyor. Akılsızlık yapıp onu takip etme.
S ırgak ve Çuvak aşırı hareketleri ile ,bu Konurbay'ın eline düştü
ler" diye Almambet'e tavsiyede bulundu. Fakat Konurbay'ın as
kerler·i her tarafı sarıı:nış bulunuyordu.
Konurbay'ın en usto nişancılarından ünlü Şıpşaydar kumanda
sındaki müfreze Almambet'i diri yakalamak emrini almıştı· Al
mambet de bunu anlamış yakalanmamaya kararlı idi. Çok kanlı
savaş devam etti. O sırada Almambet'in atı sürçtü ve başndaki dul
gası yere düştü. Bunu gören Şıpşaydar " sır baran" denilen tüfeği
ile nişan alıp Almambet'i tam kafasından vurdu. Almambet böy
lece şehit oldu. Bütün Kırgız ordusunu yas kapladı, bütün ordu
göz yaşı döktü ...
Almambet'in ölümünü Manas'a haber vermek üzere Iraman
oğlu lrçıoğul gönderildi. Savaş meydanından Acıbay Alpın gönder
diği mektup kahraman Almambet'in ölüm haberini bildiriyordu.
Büyük kahraman ve can dostunun ölümü Manas 'ı çok sarstı. Ra
hatsızlığına bakmadan savaş meydanına gitmeye ve Alınambet'in
öcünü almaya karar verdi. Arslan Manas cephedengelen mektubu
okuduktansonra askerlerine şu hitabede bulundu : "Almambet ile
ben ikiz kozu* idik. Beraber doğduğum eşimi kaybettikten sonra
nasıl yaşayabilirim ? Tanrının buyruğu boynumuza geldi görece
ğiz. Asil a!'kadaşlardan ayrıldıktan sonra nasıl rahat yaşayabilirim.
Böyle yaşamaktansa, cansız sırık gibi gezmektense, düşmanlarla
s avaşıp ölmek hayırlıdır. Kalmuk hanı Konurbay'ın başını kes
mezsem. Karacay oğlu Şıpşaydır'ı yakalayıp koyun gibi kesmez
sem, Altay'daki Kara Kalmukları Kangaylara sürmezsem ... doğ
duğuma piş-manolayım. Almambet'in öcünü almazsam ·ilİımin, ulu
sumun yüzüne nasıl bakabilirim ? ".
Manas böylekonuşup yüksek sesle ağladı. Bazı erler "isti
rahete ihtiyacın var. Bu seferi erteleyelim ! " dediklerinde Manas
çok kızdı ve "Namuslu erlerin hepsi ölseler yine bu millet yaşaya
cak, siz ne konuşuyorsunuz ? " Manas'ın kararı kesin idi. Bütün
gayret vegücünü toplayıp cepheye hareket etti.
*
* *

Manas'ın cepheye hareket ettiği haberini alan Kalmuklar bü
yük bir çarpışma olacağını düşünüp tertibat aldılar. Ünlü Şıpşay
dar Kara Kıya denilen yerde saklanıp avını bekliyordu. Manas'ın
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geldiğini ogrenen Kalmuklar tabana kuvvet vererek kaçmaya, da
ğılmaya başladılar. Fakat Şıpşaydar gibi nişancı alplar yerlerini
bırakmıyor, Manas'ı hedef alıyorlardı. Şıpşaydar'ın bir oku Ma
nas'ın atı "Akkula"ya isabet etti. Hayvan kanlar içinde yere düştü,
bir defo acı kişnedi ve uzandı. Manas, atının ölümünden çok üzül
dü. Sevdiği savaş arkadaşı "Akkula"nın hatırası diye kulağını v e
kahkülünü kesip aldı v e "Ey aziz arkadaşım, Talas'a sağ dönersem
senin bıraktığın bu hatıraları koklayacak, seni daima hatırlaya
cağım" diye ağladı. Çuvak, Sırgak ve başka arkadaşlarını kaybet
tikten sonra onlarla yaşadığı, oynadığı, savaştığı yılları, bindiği
"Akkula"yı kaybetmesi onu on yaş daha ihtiyarlatmıştı.
Kırgız askerlerine büyük telefat veren nişancı Şıpşaydar, Kal
muk ve Çinli savaşçılarının en ünlüsü ve mağruru olmuştu. O Kal
muk alplarının karşısında şöyle konuşuyordu: "Kalmuklar, ben
varken size kıya bakacak kimse bulunmaz. Kırgızlar da baş kal
dıracak kimse kalmamıştır. Kalabalık Mançular, siz de iyi biliniz
ki benden başka şayanı hürmet prens yoktur. Kırgızların Almam
bet'in:i, Çuvak'ını ortadan kaldırdım. Ünlü alp Sırgak'ın belasın
dan Kalmuklarını kurtardım· Manas'ın kırk yiğitinden onikisini
hakladım, öldürdüm. Hayatta kalan Burusun arzu ve dileklerini
böyle yok ettim. Ünlü Mana:s'ı böyle feryat etti:rıdim, ağlattım. Ya
ralı Manas Alpın bindiği atını öldürüp ona korkunç ölüm haberini
verdim. Bu, onun kurtulamıyacağının işareti idi. Şimdi hepimiz
birden saldırıp Manas'ı yakalayalım. Yarasına "üpü" denilen mer
hemi sürüp iyileştirelim de Çin hakanı Esen Hana armağan ede
lim. Böylece mağrur Burutun tuğunu, bayrağını yıkmış olalım.
Horoz gibi saldırmaya yeltenen bu yu:rıdu b öyle imha etmiş olalım.
Esen Han bu Manas'ı derin zindana atıp çürütsün! " Şıpşaydar
böyle konuştuktan sonra toplantıya fıçlar dolusu kara rakılar ge
tirildi. Kırgızlara karşı yapılan son savaşta kazanılan zaferi kutla
dılar. Buda heykeli olan putlarına secde ettiler. Kalmuklara zafer
kazandıran Şıpşaydar toplantının en büyük kahramanı bulunuyor
du. O durmadan konuşuyor, Burutlara neler yapacağını anlatıyor
du. O günün kahramanı olmuştu.
Manas dağ eteğindeki bir mahfuz yerde karargahını kurmuş,
Kalmukların hareketini göz altında bulundurmaya çalışıyordu.
Düşmanların zafer şenliği yaptıklarını öğrenip çok üzüldü ve şöyle
konuştu: "Yaradan Tanrım, Kalmukları çetin er kıldın, savaşım
da beni yenilgiye uğratıp kara yerle bir kıldın. "Akkula"ma ben-
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zeyen atım yok. Kaygı ve acılarımı paylaşacak erenlerim Almam
bet, Sırgak, Çuvak yok".
Manas, yakınlarında bulunan Kalmuk askerlerine saldırışa
geçti. Kalmukların sekiz baJhadırını bir hücumla hakladı· Bunların
öldürüldüğünü gören düşmanlar kaçışmaya başladılar.

Talas'tan Tayburul adlı atın gelişi
Manas'ıin son gayreti
Sevgili yengeniz Kanıkey uykusundan korkup uyandı. Sağına
soluna döndü. O alp Manas'ın kendisine layık bir kadındı. Gördü
ğü düş hiç d e hoşuna gitmedi.
Kanıkey gördüğü rüyayı şöyle anlattı: "Kalın kaba boynuzlu
gök boğa suyun derinine gidiyor. Suyun altnda bağrması ne idi.
Acaba, Almambet öldü mü? Kuzgunu takip eden şahin iyi saldıra
madı, acaba, Akbalta'nın Çuvak'ı azap ve ıztırap içinde mi ? Uzun
boylu bir çınar kıblaya doğru devrilmik, acaba, kıymetli Sırgak
öldü mü? Sevgilim Manas'ın bindiği altın tahtın ayaklarının kırıl
dığını gördüm, acaba "Akkula"ya o k isabet eti mi? Kırk kabile
Kalmuk kahramanım Manas'ı ortasına aldı mı? Boz yeleli boz
kurdum düşman eline düştü mü ?".
Kanıkey düşünü böyle anlattıktan sonra Manas'a uzun bir
mektup yazıp çabuk vatan dönmesini rica etti. Manas için terbiye
ettiği "Tayburul" denen atı ve başka hediyeleri bir kafile ile Ma
nas 'a gönderdi.
Kanıkey'in yetiştirdiği bu "Tayburul" bütün Kırgız ve Kıpçak
illelrine meşhur olmuştu. Zengin b eyler, ünlü hanlar bu "Tayburul"u
istemişlerdi. Onun karşılığı olarak binlerce altın vePeceklerdi. Bu
öyle ünlü bir "Tayburul"du. Kanıkey bu atı oğlu S emetey için
terbiye etmişti...
Kır ata binen Bakay Alp " Tayburul"u yedeğine alıp yola düş
tü. Uçan kuşla yarış edercesine süratle hareket e diyor. Böylece ge
ce gündüz yürümekte devam etti. Kudurmuş ırmakları geçti; gök
delen dağları aştı· Böyle mesafeler kat ede ede kesif bir halk top
luluğuna rastladı. Yeryüzünü gökten yıldız yağmış gibi dolusu ateş
gördü. Bu kalabalığın Kalmuk ordusu olduğunu anladı.
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Bu kalabalığı gören Bakay ne yapacağını şaşırdı ve ağladı :
"Benim arslanıma ne oldu ? O şimdi nerede ?" diye inledi.
Bir az dolaştıktan sonra Manas'ın karargahını buldu. Manas
üzüntülü idi. Düşman her tarafta pusu kurmuştu. Konurıbay'm
maksadı Manas'ı diri yakalamaktı. Manas'ın bütün arzusu Almam
bet ve Çuvak'ın intikamını almaktı. Bu kesin savaş olacak, zafer
kazanılacak, Manas vatanına dönecekti. Savaş hazırlığı yapıldı.
"
* *

Manas rahatsız olduğu halde şöyledüşündü: "Yer kaplamış
olan düşmana karşı koşmasa asil atın neye yarar? Düşmana kar
şı atmadıktan sonra tüfeğin ne faydası var ?" Böyle düşünüp düş
mana hücuma kesin karar verdi ve askerlerini yeni duruma göre,
teşkilj tlandırdı. Kırgız ordusu düşmanın beklemediği bir anda
hücuma geçti. Manas ile Bakay önlerine gelen düşmanları temiz
lediler. Manas'ın en büyük arzusu Konurbay'ı yakalamaktı Kal
muklar böylebir saldırı beklemedikleri için şaşkına dönüp kaç
maya başladılar. Kalmuklar Manas'ın tekrar kumandayı eline al
dığını öğrenmiş oldular. Manas düşmanları dağıttıktan sonra Al
mambet'in ölüsünü buldurdu, onu "Sanala" denen atına yükleyip
"Kurbanın olayım "Sanala" memleketimize yönel, Almambet'in
ölüsünü arkalayıp vatanımıza götür. Zavallı kahramanın kemikleri
sana emanet" diyerek Almambet'in ölüsünü

Talas'a

gönderdi.

Uzaklaşan kafileye bakıp ağladı.
Manas savaşta şehit olan silah arkadaşlarını !hatırladı: " Geniş.
Sarı Arka bozkırının ünlü alpı Er Gökçe, kılıcını kınsız bağlayan
Muzburçak bahadır, ünlü han Köketay'ın oğlu Bokmurun ... bütün
bu kahramanların askerleri kumandanlarını kaybedip ile dönmeye
hazırlanıyorlardı.
Manas çok yorgun ve rahatsızdı. Ordu Talas'a doğru hareket
etti. Manas kaybettiği arkadaşlarım düşünüp üzüldükçe aldığı yara
açılıyor çok rahatsız ediyordu. Manas Bakay'a "İleri haberci gön
deriniz. Fena, acıklı haberi öğrensinler. Çuvak ile Almambet'in aile
leri acı haberi biz oraya gelmeden öğrenip matem ayinine başla
mış olsunlar" dedi. Bu haberi vermek için altı süvari asker Talas'a
gönderildi.
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MANAS ALPIN ÖLÜMÜ
Kanıkey hatun her tarafa haber gönderdi. Manas'tan haber alır
almaz Çuvak ile Almambet'in obalarını kendi obasının yanına ge
tirtti. Kanıkey çok üzgügündü. Bütün Talas matem içindeydi.
Bu günlerle Manas'ın oğlu Semetey altı aylık çocuktu. Ka
nıkey'in üzüntüsü çok büyüktü. S emetey'ı kucağına alıp ata bindi.
Çok uzak bir yerde Manas'ı karşılamak istiyordu. Manas'ın bulun
duğu kafileye yaklaştığı zaman çocuğunu çimdikleyip ağlattı. Bu
nunla Manas'ın dikkatini çekmek istemişti.
Manas çocuğun ağladığını işitip Bakay'a sordu: "Dikkat et,.
Bakay, önümüzde bir çocuk ağlıyor değil mi ? Kanıkey kadrimi bi
len eşimdi. Acaba, beni karşılamaya mı çıktı ?.·. Alp Bakay, bir az:
dur. Almambet ile Çuvak öldükten sonra çocuğumdan başka beni
teselli edecek hiç bir şey bulunmaz . Bütün hazine sadaka olsun,
elimde ne varsa saçıp üleştireyim, tek oğluma Tanrıdan cefasız:
ömür diliyorum".
Manas böyle konuştuktan sonra vücuduna gayret ve kuvvet
geldi. Savaşa yahut resmi bir toplantıya gider gibi giyindi. Ço
cuğun sesi ona güç verdi. O sırada Kanıkey karşısına gelip şöyle ko
nuştu: " Kalmuklarla kanlı savaşlar yapan kaplanım, sağ salim dön
dün mü? Almambet ve Çuvak gibi pek çok erler böyle bu dünya
dan gitmişlerdir. Dünya böyledir: Bugün var, yarın yok. Aldatıcı:.
dünya. Gidenler için ağlamak, sızlanmakta fayda yok". Akıllı Kanı-·
key hatunun sözlerini dinledikten sonra Manas "Hanım, benim ak
lımı şaşırtma! Ömrümün sonunda gördüğüm yavrumu getir" dedi..
Kanıkey çocuğu birden bire göstermek istemiyordu. Babasının na
zarının dokunımasmdan korkuyordu. Nihayet bazı tedbirler aldık
tan sonra oğlunu Manas'a gösterdi.
Aldığı bu tedbirler şamanizm ayini kalıntısı olan bir törendi.
Çocuğa kamçısını verdi, kamçıyı Semetey'in alnına dokundurdu.
Sonra çocuğu kokladı ve "Tanrının verdiği" dedi. ve silah arkadaş
ları Çuvak ile Almambet'i hatırlayıp acı sesle ağlamaya başladı.
Bu iki silah arkadaşının bir arada kurulmuş çadırlarını görüp ba-
ğıra bağıra ağlamaya başladı "Hey benim ciğerim gibi kardeşle
rim, bindiğim "Akkula" atım düşmanın oku ile öldü, dostlar- Al-
tın perçem, saçaklı kuşak bağlanan Almaıbet'i şehit verdim, dost
lar! Kanadım kırıldı, dostlar! İlin koruyucusu olan Çuvak'tan ay-
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rıldım, dostlar! Dünyada eşi o bulunmaz Sırgak'ımdan ayrıldım,
dostlar! Bu esrlerden sonra ben nasıl yaşayacağım, dostlar! ..." diye
feryat etmesi orada bulunan bütün halk, delikanlı, kız, ihtiyar hep
si kızıl giyimlerini çıkarıp kara giydiler. Askerlik hayatlarında çok
ölüler görmüş, ölüme alışmış olan kahraman askerler bağıra ba
ğıra ağladılar ....
Almambet'in eşi Aruke de "Arslanım beni de beraber alıp gö
tür, ben zavallıyı koynuna al ! " diye ağıt söyleyerek çok ağladı,
bütün topluluğu ağlattı. Manas'ın önüne üç kız gelip yüzlerini
yırtıp ağıt söylemekte devam ettiler.
Bu ağıtlar ve ağlamalar devam ederken Manas tekrar seslene
rek şehit arkadaşlarını hatırlayarak yine ağıt söylemeye başladı
" tatlı sulu gölüm çamur oldu, arkadaşlarım öldü, ben niçin ölme
dim" diye süngüsüne dayanıp inledi ... Kimse Manas'ı teselli etmeye
cesaret edemedi. O sırada Kanıkey Manas'ın yanına gelip "söyle
mekle arzu edilen şey bulunmaz. Ölen arkadaşlar ne yapılırsa
dirilmezler. Almambet, Çuvak ve Sırgak'tan önce de pek çok kah
ramanlar bu fani dünyadan gitmişlerdir... ," Böyle söyledikten son
ra Kanıkey Manas'ın koltuğuna girip onu atından indirdi. Kanı
key ona yemek hazırladı· Fakat Manas en sevdiği yemekleri .bile
yiyemiyor, birden bayılıp yatıverdi. Aybaltanın yaptığı yara korkunÇ
bir ağrı yapıyordu.
Buzdağın başı buz yaylada büyümüş olan Kanıkey böyle hal"
lerde nasıl tedavi edileceğini çok iyi biliyordu. Yanındaki Er Çu•
vağı gönderip afyonlu ilacı aldırdı ve Manas'ı tedavi etti. Manas
gözünü açıp gülümsedi. ilaç iyi geldi. Manas ata binip Talas'a ha
reket etti.

Tan ağarıp atmış, yer yüzünee, doğacak olan güneşin nuru ya
yılmaya başlamıştı. Manas yatağında korkup uyandı. Sağı:oa döndüı
türlü şeyler düşündü, bir felaketin yaklaştığını duyar gibi oldu;.
Güya biri ona "Tayburul atını eğerle" . diye haber veriyor ve "Yürü
k ahraman ! " diye emrediyordu. Bu bir meşum alamet idi. Atına bi
nip Dörtgöldün yüksek beline çıktı. Ermendü denilen yerin üzerin
de, Açmaral ırmağının sahilinde ölü mü dese yaşıyan diri bir ruh
Manas' ın gözüne göründü. ilerisinde uzakta . bir kaı::altı göründü.
Meğer bu karaltı Almambet' in ölüsünü Talas' a götüren atı Sanala

123

ımış. Sadık h,ayvan çok zayıflamış, yelesinden, kuyruğundan ayrıl
mış, fakat sevgili sahibinin ölüsünü düşmana bırakmadan Talas ' a
kadar taşımış ...
Vefakar hayvan "Sanala" sahibi Alrnambet'in ölüsünü onu
karşılamaya gelen Bakay' a teslim etti. O, da bu şehidin ölüsünü At
baş bölgesinde Çeçtepe denilen yere gömdü. Alµıambet' in ölüsü,nü
düşmana vermeden götüren atı "Sanala' yı da orada kesip Almam
bet' in mezarı üzerine bıraktı. Vefakar atı ona o dünyada da hiımet
edecekti.
O sırada Manas bağıra bağıra ağlıyarak mezarın yanma geldi.
O çok b itkin bir halde bulunuyordu. Almambet' in mezarına bakıp
şöyle dedi : "Kılıcı beline kuşanıp yedi tümen düşmana karşı duc
ran arslanım. Altın perçemli, kuşağı püsküllü arslanım Almambet,
beı;ı,i yanma al ! Bunalımlar geçirdiğimiz günlerde çaresini bulan kah
ramanım, evimin direği Almambet' im ! Senden ayrıldığım gerçek mi ? .
Arslan Almambetim'i kara yere nasıl koyabilirim ? ! B eni de yanına
al arslanım ! Gülden yorgan örtünmüş geniş Talas gibi yer var mı ?
Arslan doğmuş Almambet, sana benzer er var mı ? " diye Manas çok
ağladı ve bird�n safran kusuverdi, bayılıp yıkılıverdi. Bunu gören
Kanıkey Manas' ın üzerine eğildi ve ağlayarak şöyle konuştu : "Ars
lanım zehir gibi sarrı kustun, nefesin daralmış gibi mi oldu? Bu fe�
na günlerde seni rahatsız eden yine bir yaran mı var ?"
Manas o güne kadar belinde yara bulunduğunu Kanıkey' e söyle
men;ıişti. Şimdi ona bu yarasının hikayesini anlattı. Bir müddet ön
ce Kalmuk hanlarından Konurbay barış teklif etmiş, Manas ve arka
daşları bu teklifi kabul edip Konurbay' ın karargahına gitmişler. Ha
in Konurbay Manas ' ın arkasına süngü saplayarak yaralamış . Savaş:
olmuş. Süngü yarası iyileşmekte olduğu için Manas buna önem ver.,.
memiş. Fakat bu son manevi ıstırap bu yaranın açılmasına sebep
olmuş ... Bunu duyan Kanıkey yavrusunu arayan deve gibi bozladı,
az kaldı ölecekti, sonra bağırıp ağlıyarak "Vay, beyim ne söylüyor
sun ? ! Yaranı gözüm görmedi . . . Ecelin geldi' de böyle bir şeyi ben gör
mez oldum miı ? ... Sen arslanıma bir hal olursa ben zavallının hali
ne olacak ? Ardında kalan oğlun küçük, senden · sünra ben ne ofa..
cağım? Başını kaldır arslanım derdini anlat, ben zavallının sen
den sonra ne yapacağını söyle ! . .. Kara günler geldiğinde diktiğin
sancağının altında şaşırmadan dayanacak kişin var mı ? Arslanım
gözünü yumduğun gün üzüntülü kara günlE;rimizin hizmetini göre
cek, bizi teselli edecek adamların var mı?... diye inledi.
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Bu sözleri dinleyen Manas gücünü toparlayıp Kanıkey' in yü
. züne baktı ve şöyle konuştu :
- "Sevgilim elini ver, Tanrıdan ölümümü diledim. Ben ölür
sem, Kanıkeyciğim, bu ırmağın sahilinde göçüp konma. Yangın so
nunda meydana gelen kapkara bozkır gibi fena koku çıkarma. Dü
şüncesiz yatıp zulma duçar olma. Dikkatsizlik edip başım belaya
sokma, benim ö lümümden sonra Talas' tan kaç ve baban Temirhan' a
git. Oraya vardıktan sonra Seme tey'e ok ve yay yaptırıp ver. Dayısı
İsmail' in terbiyesinde talim görsün. Boynuna tomar bağla. Ataana
sının kim olduğunu bilmeden büyüsün. On iki yaşına geldiği za
man ok geçmez zırh giydir ve babasının kim olduğunu o zaman öğ
rensin, ruhlara sığınsın. Azizem Kanıkey, ben öldükten sonra Ta
las senin yaşayacağın yer olmaz. Fena ağalar ve kardeşler benden
sonra sana düşman olacaklar. Abike, Köbeş denen iki şirret Şıybıt,
Kaçkar dört haram, Akıbay, Kölbay altı haram bunlar birleşip sa
na fenalık yapacaklar. Topladığın mal, servet üzerine saldıracaklar ...
Altı şirret birleşip saldıracaklar. Ben öldükten sonra sen beni me
zara gömsen, kan döktüğüm düşmanlar, elimin dokunduğu şirret
ler var bunlar ölmüş Manas' tan öc alacaklar. .. Gömüldüğüm me
zardan çıkarıp öcleri alacaklar. Beni, Bakay' la danışıp, kimsenin
bilmediği yere gömünüz. Asil kadın Kamkey sevdiğinin ölüsünü
kimsenin bilemiyeceği yere gömeceğine söz ver!
Kalmukları korkutan, gayreti, cesareti ile herkesten üstün olan
kaplan Koşay Alpa haber ver! Koşay geldikten sonra onunla danı
şıp beni gömeceksin. O ne dese onu yapacaksın. Koşay' dan sonra
Er Töştük ile danışacaksın. O Er Töştük ki düşmana esir olup yedi
yıl yer altında yaşamıştır. Onun Çalkuyruk denen atı vardır; ben
ö ldükten sonra benim mezarımı altmış gün bekleceğine söz verip
ant içmiştir. Azizem Karnkey, sen ona haber var ! ".
Sonra Manas, Ak Saykal adlı bir kızın kahramanlığını anlatı
yor. Bu kız Manas'ın arkadaşlarıyle yarışıp hepsini yendikten son
ra Manas' ın kendisi ile çarpışmış, fakat "Manas bir kıza yenil
miş" demesinler diye yenilmiş olarak görünmüştür. Manas bu kız
la olan macerasını anlattıktan sonra "Karnkey, sen ona da haber
ver ! " dedi. Manas Karnkey' e vasiyetine devam ederek :
- "Ecelim gelir, ben ö lürsem oğlum Semetey yetıim kalacak.
Abıke, Kebeş denen iki herif ona hakaret ederek göç sırasında gök
öküze bindirmesinler, geceleri koyun ağılı yanına köpekle beraber
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yatırmasınlar! Kanıkey, sen çocuğumuzu bu zalimlerin eline bırak
ma, büyük babası Karahan' a götür. Oğlum on iki yaşına geldiği za
man eline tüfek ver ve Talasın yolunu göster!
Er Bakay benim yetimime bekçilik yap . Katagan' ın hanı Ko
şay Alp cenazeme gelsin, Elaman oğlu Er T öştük hizmetini göster
sin, Urum hanı Gökbörü cenazeme gelip malını saçsın ! ".
Kanıkey hatun düşündü, taşındı nihayet Manas'ı rahatsız eden
süngü parçasını bulunduğu yerden çıkarmaya karar verdi. Kemik
ten geçmiş olan bu demir parçasını çıkarmak zor oldu. Bu mü
dahaleden de fayda olmadı. Kanıkey' in çevresinde bulunan herşey
güya ölüm ve felaket haberi veriyordu. Güzel Kanıkey ağlamakta
devam ediyordu. Acıbay ile danışıp ona "Aceke, ben ne kadar ta
lihsiz bir bedbaht kadınmışım. Çevremdeki kardeş ve dostlara ha
ber verecek kimsem yok, oğlum çocuk dünyadan haberi yok. Alp
Manas' ın gözleri kapanıp o dünyaya giderse, bu ölüm haberini ya
kınlarına, dostlarına, silah arkadaşlarına kim haber verecek ? Ce
nazesini kim idare edecek? Manas' ın gözleri kapanırsa bu ülkede
asayiş ve nizamı kim koruyacak? İle sahip olacak kim var? ... Urum
han oğlu Gökbörü' ye haber ver! Kahraman Manas' ımızı, gürültü
patırdı çıkarmadan, onun ölüsüne hareket ettirmeden gömelim.
Dostum Manas' a bu senin son hizmetin olacak. .. Manas' ın bütün
dostlarını toplayıp cenaze törenine katılmalarına çalış ! Karaça' nın
kızı Saykal' a da haber ver, o da cenaze törenine katılsın ... "
Manas ölüme yaklaşıyordu. Kanıkey Manas' ın silah arkadaş
larından Acıbay Alpın her tarafa haber vermesini rica etti. O da şu
cevabı verdi : "Dünyanın dört tarafına haber vereyim. Er Töştük
ile ihtiyar Koşay' ı da bırakmadan onları da çağırayım. Alp Manas'
ımızın sevdiği hanımı Kanıkey' in dediklerini anladım. Manas ' ın
canı için işaret ettiğin yerlere gideyim. Şunu da arzedeyim ki be
nim Küren atım çok kartlaştı. Yelesinin altında yağ kalmadı. Yo
lum üzerinde Canalı ile Karaç denilen iki düşmanım var, benim Kü
ren' im beni bunlardan kurtaramaz. Bu iki düşman benim gözümü
oyacaklar. Sen bana "Burul" u ver, bineyim, zırhı da ver giyeyim,
elime de Manas' ın "Ak Almas" denen kılıcını ver. Yolda Tanrının
belası biriyle karşılaşırsam başını kesebileyim. Gece uykuyu gün
düz gülmeyi unutup senin emrini yapayım".
Acıbay' ın sözlerini dinledikten sonra Kanıkey atların bulun
duğu ahıra gelip Tayburul' u Acıbay Alpın önüne çekti. Acıbay ça
buk yola çıksın, diye pek güzel kır at olan " Tayburul"u eğerletti,
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hazırlattı. Gökbörü' ye mektup yazıp Acıbay' ın eline verdi. Bu mek
tubunda şöyle yazmıştı : "Çabuk gel. Gecikip kalacak olursan dos
tun Manas' ın eşine karşı saygısızlık göstermiş olur ve onu sarılık
. hastalığına müptela etmiş olursun. Sana da bu vefasız .dünyadan
hayır gelmez. Manas' a verdiğin sözde durmazsan vefasız bir adam
diye meşhur olursun. Ey Gökbörü dost bütün bunları hesaba al
man gerektir".
Yine Er Töştük' e de haber vereceksin. Manas hayatta iken ge
lip görsün. " Çal kuyruk" denen asil atının başını bizim tarafımıza
çevirsin. Manas ' ın gözü bu hayata kapandığı zaman onun. ölü�ünü
düşmanlarından korusun. Yine haber ver : Manas' ın cenaze töre
nine açlar gelsin, doyunsun, çıplak gezen öksüzler bu. törene gelsil1,
dul kadınlar gelsin, "Manas öldü! diye ağlasınlar .. � ,
11

Acıbay haber vereceği alplarm ve beylerin ülkelerine doğnı . P.o
lu dizgin hareket etti. Acıbay' ın üzerinde Almambet' ten kalmış ay
balta ile keskin kılıcı bulunuyordu. O uzak illere gittiği için silahlı
bulunması gerekiyordu. O gittiği yerlere iyi haber değil, kulakları,
yaran, delen acı haberi götürüyordu. Manas' ın öze.l harasında ter
b iye edilmiş olan "Burul" at düz yerlerde maral gibi ayakları uzanıp,
dağlık yere geldiğinde karaca gibi sıçrayıp ilerliyordu. Acıbay Alp
her uğradığı yere Manas' ın ağır hasta olduğunu haber veriyordu.
Bu acı haber büyük kaygı ve uzüntü ile karşılanıyor, ağlaşanla;r olu
yordu. Acıbay Alp arkasında toz duman bırakıp daha ilerideki illere
doğru gidiyordu.
Urumhan oğlu Gökbörü evinde uyurken düş gördü. Bu düşü
nü hiç te hayra yormadı. Bu düş aziz dostu Manas' ın başının dert
te olduğunu haber veriyordu. Gökbörü Han bu rüyasının tesiri al
tında Manas' ın ziyaretine gitmeye karar verdi. Eşi Gülnar da "Beni
de beraber götür. Manas' ın asil yüzünü göreyim. Manas' ın eceli
gelmiş, ölmüş ise eşi Kanıkey' e başsağlığı diler ve acısını paylaşırız,
oğlu Semetey' in halini öğreneceğiz.
Gökbörü Han ile eşi Gülnar böyle konuşup karar verirlerken
haberci Acıbay Alp da geldi. Acıbay' ın gelişinden ve üzgün duru
şundan Gökbörü büyük bir merak ile Acıbay' a :
- "Ilgınlı ırmak geniş Talas ülkesi sağ mı ? il yurdun, halkın
esen mi? İlinin lök devesi Er Bakay sağ mı? Almambet Alpınız esen
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mi ? Düşmanın gücü yetmemiş, kurdun dişi kesmemiş, Noygut bo
yunun tarlanı, ilimizin arslanı Çuvak Alp esen mi ? Kara çelikten
bağı olan Manas Alpın Sırgak' ı sağ mı ? Kırk yiğitin başı ihtiyar
Kırgıl yaşıyor mu ? Esen mi ? İraman oğlu İrçıoğul ne halde ? Vaka
rını, ciddiyetini, görünen düşmandan kaçmayan, ölümden korkma
yan, atılan oktan çekinmeyen Manas' ın kırk yiğiti esen sağ mı ? Ars
lan Manas' ın anası Çıyırdı Hatun esen mi ? Manas' ın ihtiyarlığında
gördüğü oğlu Semetey sağ mı ?". Gökbörü Alpın bu sorularına Acı
bay ağanız şu cevabı verdi : "Aziz dostumuz Gökbörü, yurdumu
zun ihtiyarı, genci sağ salim. Bildiğiniz Köketay' ın aş (matem) tö
reninde meydana gelen büyük kavgadan sonra Kalmuklarla ara
mız açıldı, birbirimize korkunç düşman olduk. Kanlı savaşlar
yaptık. Manas' ın atı "Akkula" savaşta öldürüldü. Almambet şehit
oldu. Şerefli, saygılı kahramanlarımızdan Çuvak, Muzburcak, Er
Gökçe ve . başka bildiğin, gördüğün nice alp ve beyler bu savaş
larda şehit oldular. Dostunuz Manas çok hasta, ara sıra konuşa
biliyorsa da durumu çok ağır. Nasıl tarif edelim, vakit, vakit ağ�
zından kan pıhtısı çıkıyor. Ağlayan Kanıkey de akıl ve sabır kal
madı... İşte size Kanıkey' in yazdığı mektup" diye Gökbörü' ye
ı;nektubu sundu. Bu mektupta Kanıkey " Hayatta iken dostunuzu
görün" diye yazmıştı. Bu mektubu gören Gökbörü' nün oğlu Ko
yanalı şöyle konuştu : "Asil Manas atamı kendi elimle gömeceğim.
Her türlü hizmetini tam olarak yapacağım. Belimi sağlam bağlaya
qtğım, Kalmuk Hanı Konurbay' dan Manas atamın kanını, öcünü
alacağım. Bize düşmanlık düşünen düşmanın tepesine bineceğim.
Bizim dediğimizce yürümek istemiyen han bulunursa bütün ma
lını, mülkünü yağma edeceğim" ve babası Gökbörü ile beraber
Talas' a har�ket etti.
Koyanalı Er Töştük Alpa haber verdi . Ulusunun saygılısı, adı
halk içinde meşhur, sayısız düşman Çinlilerin kapılarını açan,
Turfan kentini fetheden, bağlanıp kalan pazarın bahtını açan Er
Koşay Alpa da Koyanalı haber verdi.
.
Koyanalı Endican kentine gelip oradaki tekkelerdeki kırk şey
hi Manas ' ın yanına gelip dini ayinleri yapmalarını rica etti. Bu
şeyhler Manas' ın yanına gitmek istemediler ve şöyle dediler :
- "Manas denilen murdar, pis herif bizi döver, bize hakaret
ederdi. Başımızdaki sarığımızı alır, atardı. Biz onun yanına var
mak, istemiyoruz. O kurttan da fena adamdı, İşimiz gücümüz var,
pazarda satacak malımız var." Şeyhilerin bu sözlerine karşı Koya-
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nalı kamçısı ile güzelce cevap verdi. Başın demedi, gozun demedi
b unların canına okudu. Zavallı şeyhiler "Varacağız ! " diye yalvar
dılar. Hepsi birden Manas' ın b ulunduğu obaya doğru koştular.
Manas ölüm yatağında çok ıztırap çekiyordu ...

Ölüm halindeki Manas' a bir çadır kuruldu. Bu çadırın çev
resine halk toplandı. Sevgili yengeniz Kanıkey'in gözüne uyku
girmedi, günlerce uyuyamadı. Ölüm saati çok yaklaşmış olan Ma
nas' ı kimseye göstermedi. Onu ömrünün son saatlerinde adı sanı
belli düşmanlarının rahatsız etmelerinden korkuyordu. Bu 'düşman
ları aldatmak için akıllı Kanıkey çok düşündü ve yapacağı işi plan
ladı. Manas' ın ölümünden sonra bu planını tatbik edecekti.
Hastalığı çok ağırlaşan Manas için ayrı bir çadır kuruldu. B u
çadırın çevresine Manas' ı seven v e sayan bir çok halk toplandı.
Büyük küçük herkes Manas' ın iyileşmesi için dua ediyordu. Kanı
key hatun ise Manas' ın bir kaç gün hatta bir kaç saat sonra ölece
ğini biliyor ve buna göre hazırlanmıştı. İl yurdunu toplamış, defin
töreni ve türbe yapısı için lazım olan her şeyi düşünmüştü. Türbe
yapmaya lazım olan malzeme tedariki için Nemegan şehrine altıyüz
deve ile kervan gönderdi. Türbenin tuğlasını hazırlamak üzere alt
mış pehlivan memur etti. Bunlar Aralbay pehlivan yönetiminde ça
lışacaklardı. Kahraman Manas' ın türbesi altı asır sağlam dursun
diye tuğlalarının toprağına keçi yağı ve koyun yünü ile karıştırdı
lar. Her taraftan ünlü ustalar getirildi, bunlara arzu ettikleri ye
mekler ve içkiler verildi. Kanıkey Hatun, oğlu Semetey büyüyüp alp
olduğu zaman, babasını ziyaret ederken onun savaşlarda gösterdi
ği kahramanlıkları, oğlu görsün diye, türbenin her tarafına Manas'
ın düşmanlarla yaptığı meydan savaşlarının resmini yaptırdı. B u
resimlerde Manas a t üzerinde tam silahlı olarak gösterilmiş, ya
nında Bakay Alp ordunun sancağını tutuyordu. Onun yanında Alp
Sırgak, onun yanında yüzü nurlu Almambet bulunuyordu. D uvarın
bir tarafında Manas ' ın kırk yiğiti.
Kanıkey Hatun Manas' a layık olsun diye altından tabut yap
tırdı. Tabutun altına ardıç ağacının külünü döktürdü.

Kaygı ile günler, ah vah ile geceler geçti. Manas' ın son saatı
henüz gelmemişken onun defin töreni için gereken her şey hazır-
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lanıp tamamlanmış bulunuyordu. Manas' ın ancak bir kaç saat ya
şayabileceğini herkes anlamıştı. Manas ömrünün son durağına ı:;el
miş bulunuyordu. Kanıkey bunu bildiği için Manas' ın halkına, dost
larına haber gönderip çağırdı. Onun bu haberi bütün Kırgız ulusu
üzerinde büyük heyecan ve üzüntü yarattı.
Manas' ı çok seven ve takdir eden Kırgız ülkesinin kahraman
kızı Saykal kız karalar giyinip kan yutup altmış yorga at sürüp, al
tıyüz adamı ile hazin davul ve zurna sesi ile hareket etti. Saykal kı
zın kafilesindeeki dokuz gelin, dokuz kız on sekizi birden çok doku
naklı sesle ağıtlar söylüyorlardı. B öylece Manas' ın obasına geldi
ler.

Manas ' ın yaşadığı devirde bir gelenek ve görenek vardı. Ölüm
bekleyen Kırgız ölümünden sonra yapılacak töreninin nasıl yapıla
cağını öğrenmek, bazı bölümlerinin provasını görmek isterdi. Ma
nas Alp da ölümünden sonra yapılacak törenin hazırlıklarını öğren
mek istedi, fakat ölümün çok yaklaştığını anlayıp son vasiyetini
söylemeye çalıştı : "Kanıkey' ciğim, arzu ettiğini elde edebildin mi?
Saçılanlarını topladın mı? Başına gelen meseleleri hallettin mi ?
Dışarıda bulunan bahadırları, alpları buraya çağır! Hizmetleri geç
miş dostları son defa bir göreyim. Katagan boyundan Koşay Han
her işimizi idare eden o idi. İlamanoğlu Er Töştük çok eski dostum
du. Kara kızı Saykal ahretlik dostu, Urum han oğlu Gökbörü ile
bir birimize candan bağlı arkadaş idik. Küçüklüğümden beri dos
tum, savaş arkadaşım, Bakay Alp, söz ustası Acıbay... İraman' ın
Irçıoğul yanıma gel de ırlasana ! Falcı Kara Töleğ' im, gel de falı
ma baksana! Sevgili kırk yoldaşım, biriniz kalmadan yanıma gelliniz ! ........ "
Kanıkey çadırın kapısını açıp "Küçük kardaşınıza fenalık gel
di! " diye dışardaki Bakay' ı çağırdı. Bu haber dışarıda meydanı dol
duran kalabalık içinde bir uğultu, gürültü kopardı. Doksan yaşın
daki Koşay Alp bu haberi duyar duymaz ağladı, göz yaşı derya ol
du. Zavallı Bakay' ın iki gözü çeşme oldu. Manas' ın kırk yiğiti ba
ğıra bağıra ağladılar. Her yanda çığlıklar koptu.. Kanıkey güzel,
kağıt gibi b eyaz yüzüne tırnaklarını batırdı. .. Saçlarını dağıtmış yü
zü kan içinde kaldı. gözünden akan yaş derya oldu, siyah saçlarını
dağıttı, ona öyle geldi ki, güya bütün dünya yas tutuyor, ağlıyor, yel
ağlıyor, dağlar ağlıyor... Manas' ın av kuşu atmaca ağladı, uçtu kay-
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boldu ... Kanıkey ancak otuz iki yaşında iken dul oldu, hayatının en
güzel yıllarını yaşayacağı umudu içinde iken bu uğursuz ecel ile kar
şılaşmış oldu ... Manas' ın dostları, silah arkadaşları, onu çok seven
vatandaşları cenaze törenine toplandılar. Kanıkey ağlaya ağlaya ağıt
söylüyor, herkesi ağlatıyordu : " Ey ulusum, yıldızının parlaklığı_
söndü, kayboldu, Kırgız ulusunun atmacası uçtu. Ey asil kahra
manım canımı acı azap içine atma, bozkurdum, arslanım beni de
yanına al ! Senin ruhun yıldızlara ulaştı, Akkalpaklı Kırgız ulusuna
baba olmuştur, ey kahraman Manas'ım beni de koynuna çeksene ...
arslanım, uzak sefere gidip beni murada bıraktın, aklımı zihnimi
beraber götürdün ... Ardında kalan altı aylık oğlunu kime bıraktın?·
Ayım battı karanlk oldu, senin nurun bu ulusunu yadnlatmıştı, sen
göklerin yıldızı oldun, bu ulusun seni daima arayacak, unutmıya
caktır. . . "
Kanıkey' in söylediği ağıtı dinleyenler arasında altı düşman
akraba da bulunuyordu. Onlar da "Ah ah arslanım ! " diye ağlamış.
gibi göründüler. Kanıkey bunların gönüllerindeki fena düşüncele
rini çoktan öğrenmiş bulunuyordu. Bunların Manas' a düşmanlık
ları sonsuzdu. Kanıkey bu düşmanlar Manas' ın ölüsünü ellerine·
geçirip hakaret edeceklerinden korkuyordu. Manas' ın ölüsünü
bunların hakaretlerinden kurtarmak için ne yapacağını şaşırdı
ve ihtiyar Kosay' a gelip dert yandı : "Ben çok üzülüyorum baba-·
cığım. Çok dağıldım, beni toparla. Sönmüş ocağımı tekrar yak, öl
müş ruhuma can ver! Altı oğul kardeş çok fena, ters işler yapma
ya hazırlanıyorlar. Ellerinden gelse beni vuracaklar". Kanıkey' in
bu şikayetini dinleyen Koşay Alp ne diyeceğini bilemedi ve bu işin
çaresini bulamadı ve çok derin bir üzüntü ile " Kahrolası dünya.
işte böyledir! dedi. Bunu duyan Er Töştük te çok üzüldü.
11

Kanıkey Hatun akşam karanlığı gibi dost eşleri topladı. Ma.,.
nas' ın cenaze namazını Koşay' a kıldırdı. Manas' ın ölüsünü Ka-·
nıkey' in hazırlattığı mezara götürdüler. Koşay Alp, Er Töştük ve
başkaları Kanıkey' in hazırlattığı mezarın içine girip incelediler..
Kanıkey' in böyle muhteşem mezar yaptırdığını çok takdir ettiler ..
Koşay Alp Kanıkey' e : " Esmerlerin güzeli, kadınların nurlusu
Kanıkey evladım. Tanrı seni dedikodulardan, fena dillerden koru
sun ! Evladım, sana kadın diyen iyilik görmesin, anmasın, sana fe-·
nalık düşünen refah görmesin, rahat yüzü görmesin ! " dedi. Bura
da hazır bulunanların hepsi bu alkışa hayırduaya " amin ! " dediler.
Tan ağırıp attığı, ay ufuktan battığı zaman Manas' ın yatmış:
olduğu çadıra tekrar geldiler. Altı düşmanı aldatmak için teribat
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almak gerekiyordu. Manas' ın büyüklüğündeki bir ağaç kütüğünü
tıpkı ölü gibi hazırlayıp tabuta yatırdılar ve altı zalimin eline ver
diler. Kanıkey . ağladı, kocasını mezara teşyi ediyormuş gibi dav
randı. Altı düşman düzme "ölü" yü alıp gömdüler. ...
Koşay ile Töştük arkadaşiariyle şöyle konuştular : "l\1anas
'ın ardında kalan çocuk çok küçük. Onu korumak ve yetiştirmek
bize düşer. Ona fenalık yapmak isteyenin canına okuyalım, mal
larını yağma edelim . Süngülerimize bayrak takıp bu alpımızın oğ
lunu gözümüzün önünde bulunduralım. Urumhan'ın Bökbörü Al
pı bundan senin de haberin olsun ! " Koşay Alp Töştük Alpa da şöy
le dedi : "Kaplan Manas' ı daima hatırla ! Karaça Hanın kızı Say
kal verdiğin sözü tut, Manas' ın aşını verip yog törenini yaptığı
mızda sen tuğsancağın altında bulun ! Aziz sırdaşın Manas' a böyle
hizmet et ! " ...
*
* *

ne

Bunu böyle bırakalım da Manas' ın oğlu Semetey' in hikayesi
başlayalım.

Kobeş Han Kanıkey'i yağma ediyor :
Manas' ın ölümünden sonra üvey kardeşleri Kanıkey' e düş
man oldular. Bir gün Kobeş Abeke' ye : "Kanıkey ile evlen Onu sa
na veriyorum" dedi. Abeke :
- "Ben onunla evlenemem, ben onun sütünü emmişim" de
di . Abeke' nin bu sözlerine karşı Kobeş hiddetle bağırıp şövle 1::0nuştu : "Budala, sersem ! Sen almazsan ben alacağım. Defol kar
şımdan ! Manas ' tan kalan kırk yiğiti, seninle ben alacağız. Ben bu
yurdun hanı oluyorum. Biz Manas' m kardeşleriyiz. Onun anası
Çıyırdı, bizim anamız Bakdevlet. Babamız Cakıp Han. Kanıkey
bize boyun eğmezse göreceği var. Ona varıp sözünü dinleyiniz.
İhtiyar Kırgıl ile Taz Baymat, Kanıkey'e varınız, son sözünü din
leyiniz" . Bu emri verdikten sonra Kobeş yine bağırıp çağırdı ve
"Abeke ile evlenmiyeceğim diyecek olursa onun bütün servetini
yağma edeceğim" dedi. İhtiyar Kırgıl ona "Acele etmeyiniz, iyice
.düşününüz. Sonra pişman olmayınız. Biz Manas' a yay geldik. Bi
ze bakır tırnaklı at verdi. Çırıl çıplak gelen yiğitlere giyim giydirdi .
Kadınsız gelen yiğitleri evlendirdi, güzel çadırlar verdi . Kopmuşu
bağladı, dağılmışı topladı, il kıldı, sönmüş ocakları tutuşturdu . . . .
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Bizi yedirdi, içirdi, tuzu aşı bizi vurmaz mı? Manas' ın ruhu güç·
lüdür; onun ailesine fenalık yaparsak onun ruhu bizi perişan et
meyecek mi? Ruhu büyük olan Manas' ın obasına nasıl girebili
riz ? Ardında kalmış tek evladı var, onu nasıl ağlatabiliriz? Ma
nas' ın ruhu obasını, evini koruyor. Oraya biz fena niyetle nasıl
gireebiliriz ? İhtiyar Kırgıl' ın bu sözlerine karşı Kobeş boğuk bir
sesle bağırıp " Hep Manas, Manas diye sözüme, emrime karşı gele
cek olursanız başınızı keseceğim. ihtiyar Kırgıl, Taz Bayınat der
hal Kamkey' e gidip emrimi ulaştırınız! Onun vereceği cevabı ba
na getiriniz ! " dedi.
İhtiyar Kırgıl ve Taz Baymat yeni hanın emrine uyarak Kanı
key' in obasına geldiler. Bunları gören Kamkey yüksek sesle ağla
maya başladı. Kırgıl Han Kobeş' in emrini uzun bir nutuk ile an
lattı. "Ben hiç kimseyle evlenmiyeceğim desen başına bela gelecek'"
dedi. Kanıkey bunlara şu cevabı verdi : "Kırk yiğitin başı Kırgıl
Alp, akıllı doğmuş er idin. Bu teklifi bana yapacak kişi sen mi idin?·
Ben bu iki kaynımla evlenmiyeceğim Manas' ın ölümünü kırk gün
bile geçmedi, aş töreni yapılmadı, ben bu Kobeş' in sözüyle evle
necek değilim. Bana fenalık düşünenlere Manas' ın tuzu vursun.
Ben ölümden korkmuyorum. Sen ihtiyar Kırgıl, Kobeş' in elçisi o
lup bana gelmekten nasıl utanmadın ? ... diyerek eline aldığı kılıçla
bunlara saldırdı. İki alp Kanıkey' in bu saldırışına cevap vereme
den kaçtılar.
İhtiyar Kırgıl Kobeş' le C akıp Han' a gördüğünü ve işittikleri
ni anlattı. Cakıp Han küplere bindi, bağırıp çağırdı : " Kancığın
malını mülkünü yağma ediniz; kara gözlerini oyunuz. Küçük yetim
çocuğundan ayırınız, kendisini yapa yalnız bırakınız ! O kancık si
ze hakaret edecek pis, haram ! diyecek ha! . .. H aydi, beni seven
ler ata bininiz, kaltağın obasını yer ile bir ediniz ! ".
Kobeş ve adamları Kanıkey' in obasını yağma etmek ve ken
disine esir muamelesi yapmak niyeti ile harekete geçmek için ha
zırlıklara başladı.
Kamkey' i sevenler Kobeş' in yağma için harekete geçtiğini
haber verdiler. Kanıkey büyük felaketin yaklaştığım anladı . Kay
nanasına, oğlu Semetey' i verip şöyle dedi : " Çocuğumuz ellerine
düşmesin. Anam sen çocuğu alıp bir yerde saklan. Ben mümkün
olursa, bunlara karşı duracağım. Manas' ın silahlarım elime alıp
savaşa hazırlanacağım". Kaynanası çocuğu alıp obadan uzaklaştı.
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Kanıkey birden baskına uğradı, silahlanmaya vakit bulamadan
düşmanların ortasında kaldı. Kobeş Han nara atıyor. Manas' ııı
çadırınna saldırıyordu. O sırada Kanıkey hücuma uğradı, ata bin
mek isterken yere düştü, ağzından avuç avuç kan tükürdü. Onun
bu halini gören Kobeş' in yüzü güldü, ağzından köpük sıçrıyordu.
Bu hali Manas' ın yiğitlerinden biri olan Şuutu Alp gördü ve da
yanamadı : "Kobeş, sen han değil, bir serserisin, han olsa idin
koruyucusu olmayan bir kadına böyle saldırmazdın ? " dedi ve
yerde baygın yatan Kanıkey' i onun süngüsünden kurtardı. Ko
beş' in arkadaşları da boş durmadılar. Semetey' in beşiğini bulup,
içinde çocuk bulunduğunu sanarak " Kökbörü" * yarışı için kul
landılar. Manas ' ın bıraktığı mal mülkü yağma edip hiç bir şey bı
rakmadılar.
Kalmuklardan Celdenbay adlı bir genç zengin adam Manas 'a
iltica etmişti. Manas ve Kırgızlar tarafından sevilmiş bir adamdı.
Bu mülteci Kamuk Kobeş' e bakıp : " Nereden çıktın ? Siperimiz,
koruyucumuzz Manas hayatta iken sen adam mı idin? O devirde
sen altı serserinin hanı idin ! " yüzüne karşı böyle konuştu. Kobeş
bağırıp çağırdı : " Kalmuk' tan gelmiş sığıntı kul ! Kırgız' a karşı
böyle konuşma cesaretini nasıl buluyor? Kalmuk söz sahibi olursa
ben Kobeş ne olacağım ? Haydi yiğitlerim, bunun ellerini bağlayı
nız ! Derhal gözümün önünde öldürünüz ! " diye adamlarına emir
verdi. Zavallı Celdenbay' ı orada öldürdü. Orada bulunan Kanıkey
bu sadık dostun feci ölümünü görüp " Ey Celdenbay! " diye ağladı ...
Kobeş ve arkadaşları büyük bir zafer kazanmış kahramanlar
gibi Manas'tan kalan bütün serveti ellerine geçirmenin sarhoş
luğu ile Kanıkey' i unuttular.
Manas' ın obası savaş meydanı haline dönmüş, güzel çadırlar
parçalanmış, kapkacaklar dağılmış, meydanda Manas' ın sadık ar
kadaşlarının ölüsü uzanmış yatıyordu.
Kanıkey Hatun önündeki bu manzaraya bakıp çok ağladı ve
derin düşünceye daldı.
Kanıkey, bu düşmanlara gafil avlanmış olduğunu düşünüp
kendi kendine kızıyordu. Silahlanıp ata binemediğine, keskin han
çerini eline alıp bu düşmanlara karşı koyamadığına yanıyordu.
D üşmanlar uzaklaştıktan sonra Manas' ın son sözü hatırına gel
di. Ölürken o şöyle demişti : " Kocası ölen kadına en yakın koru-
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yucusu babası ve kabilesidir". Kanıkey babasının ülkesine, Buha
rı':� ' ya git.meye karar verdi. Tahrip edilen obasına bakıp eski me-·
sut günlerinni hatırlayıp ağladı ve uzun bir ağıt söyledi ....
Şimdi biz bu hikayeyi burada bırakıp Kanıkey Hatunun Bu
hara' ya doğru kaçtığını anlatalım.

Kanıkey ile Çıyırdı'nın Semetey'i alıp kaçmaları :
Kanıkey ağlaya ağlaya Buhara' ya giden yola düştü. Kaynanasr.
Çıyırdı hatunun iki gözü iki çeşme idi. Güzel, rahat ömür sürdüğü
Talas'ı, kutlu Isıkgöl' ü bırakıp kaçmaya mecbur olduğuna bir
türlü inanmak istemiyordu. Sonra Semetey' i eline alıp gelini Ka
·
nıkey' e "Başa gelen çekilir. Ağlamadan fayda yok. Biz yolumuza
devam edelim" dedi. Altı gün böyle yürümekte devam ettiler. Fa-·
kat hiç te tehlikeli bölgeden uzaklaşamadılar. Yiyecek, içecekleri
tükendi. Hele çocuğun tehlikeli bir hastalığa yakalanması işten bi
le değildi.
Öte yandan, altı herifin Kanıkey' in kaçtığını öğrenip takip
edeceklerini düşünüp korku içinde ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
Kanıkey mütemadiyen ağlıyordu. Kaynanası onu cesaretlendirme
ye, teselliye çalışıyor ve "Hey yavrum Kanıkey, ağlamakta, ah vah
ta, fayda yok, kocan arslan öldükten sonra böyle şeyler olacaktı..
Karşılaşacağın olaylardan yılma ! " dedi.
Kanıkey çocuğun böyle aç kalıp öleceğinden korkuyordu.
Kaynanasına "Kurbanın olayım, anneciğim, tek evladım bu hale
geldikten sonra Buhara' ya varıp ne yapacağım. A, anacağım açlık
tan çocuk ölecek. Yalnız çocuğum ölürse ben bu dünyayı ne ya
payım. Gözümüzün önünde bu çocuk açlıktan ölecek... Ben bu
çevrede yiyecek, içecek bir şey arayayım. Sen beni bekle. Yedi gün
de gelmezsem ölümünü bekle ...
Kanıkey ile Çıyırdı böyle dertleşirlerken, Manas' ın eski ar
kadaşlarından ak sakallı Bakay Han karşılarına çıkıverdi. Onu
gören Çıyırdı ağlaya ağlaya dert yandı : "Tanrı belasını versin Ko
beş denen meşum it iyilik görmesin, bizi dilenci haline düşürdü . . . "
dedi.
Bakay . Alp başına gele�leri anlattıktan sonra iki ata her tür
lü erzak yükletip bu üç zavallı yolcuyu yola çıkardı, onlardan ağ
lıyarak ayrıldı, güya Manas bugün ölmüş, dünya üzerine yıkıl
.
mıştı.
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Kanıkey' in kafilesi büyükçe bir çölü sağ salim geçip Gül To
kay Ata denen güzel bir vahaya geldi. Yüksek çınarları, ceviz ağaç
ları, kayın, söğüt ve türlü meyve ağaçları Gül Tokay vadisini kap
lamıştı. Bu vadide epeyce istirahat ettikten sonra yine yoluna de
vam etti. yine bir çölü geçip Buhara' ya giden büyük kervan yo
lunu takip etti. Bir müddet geçtikten sonra Kanıkey' in babası
Temir Hanın yaylasına geldiler. Burası Kanıkey' in çocukluk yıl
larını geçirdiği yerlerdi. Bu yaylayı gördükten sonra onun çocuk
luk ve genç kızlık yılları gözü önünde canlandı. Kaynanasına o me
sut günlerini anlatıp ağladı. Çıyırdı Hatun onu, teselli ederek, şöyle
dedi : "Kanıkey yavrum ağlama, kırılmıyacağı usta yapamaz, ölme
yeceği Tanrı yaratmaz. Eski devri hatırlayıp ağlamakta fayda yok.
Ağlamakla geçmiş devir geri gelmez, feryad etmekle ölü dirilmez,
geçmiş zaman da geri gelmez. Bu dünyaya türlü türlü hal gelip geç
miş , ölmüş yerin dibi yine dolmamış, sayısız arslanlar, alplar gelmiş
geçmiş ... " Çıyırdı Hatun kelinini böyle teselli etmeye çalıştı. .. Bunla
rı burada bırakıp biz Buhara Hanı Temir Han' dan haber verelim.
Buhan, mert, akıllı bir zatı, Çocuklarınn en küçüğü İsmail adlı oğlu
idi. Yirmi beş yaşnda idi. Bu genç yanına altmış silahlı askerleri ile
avlanmaya çıkmıştı. Büyük kervan yolunda bu garip yolculara rast
fadı. Epeyce konuştuktan sonra İsmail, Kanıkey' in ablası olduğu
nu öğrendi. İki kardeş kucaklaşıp görüştüler, ağlaştılar. İsmail yeğe
ni Semetey' i orada bir tören yapıp evlatlık edindi. Anlaştıklarına
göre Semetey kendisini Temirhan' ın oğlu bilecek, anasını "abla"
olarak tanıyacaktı. Manas hakkında hiç bir şey bilmiyecekti. Te
mir Han büyük düğün yaptı. Uzak yerlerden gelen sınçı konuklar
"Sağ olup yetişirse bu çocuk dünyaya meşhur olacak" dediler.

Semetey'in büyümesi :
Semetey, ailesinin başına gelen felaketlerden habersiz olarak
on

iki yaşına geldi. Küçük yaşına bakmadan alevli ateş gibi yaramaz

()ldu. Yanına bir kaç delikanlı alıp ava çıkıyor, av avlıyordu. Halka
karşı yaptığı yaramazlıklar aksakallıların ve alim. hocaların bu ya
ramaz oğlanı Temir Han' a şikayetlerine sebep oldu. "Bu yaramaza
terbiyesini vermezsen bir Buhara' dan gideceğiz" diye tehdit de etti
ler.

136

Temirhan bu ulema ve hocaları dinlemek bile istemedi. Bunun
la beraber bu oğlan ve onun babası Manas' ın hatırası için büyük.
bir toy (düğün) yapmaya karar verdi. Her tarafa avuç içi kadar
mektup yollayıp bu büyük toya davet etti. "Koşu atlarına arya
yerine pirinç verenler düğünüme gelsinler. Ellerinde süngü, mız
rak oynatan alplar gelsin. ihtiyarlığımda gördüğüm bu Semetey
denen yaramaz için hazinemi saçayım ... " diye ünlü ozanlara, alplara
karnı büyük beylere davetiye gönderdi.
Bu büyük törene Kanıkey çok önem verdi. Çünkü bu tören
onun oğlunun on iki yaşını bitirmesi dolayısiyle yapılıyordu. Ka
nıkey bu törende yapılacak at yarışına kendisinin de iştirak et
mesini uygun gördü. "Taytoru" denen cins genç atını bu yarışa
hazırlamaya karar verdi...
Koşuya iştirak eden yarış atları arasında Kanıkey' in "Tay-·
toru" su da altmışıncı at olarak arkada geliyordu. Kanıkey bunu
öğrenip üzüldü. Tanrıya yalvardı. Biraz sonra "Taytoru" otuzun
cu oldu. Böylece öne geçiyordu. Kanıkey büyük merak içinde iken
birden bire gözü önünde sarı ala at üzerine Almambet' i gördü, o-·
nun arkasında kaplan Manas' ın arkadaşı Sırgak peyda oldu ve·
"Senin derdin bizlere ulaştı" dedi. Onun yanı başında arslan Çu
vak göründü. Bu ölmüş, geçmiş kahramanları gözü ile takip eder
ken kahramanlar kahramanı Manas peyda olup "Zavallımın adım
duyduk, yardıma geldik" dedi ve geçti. Onun arkasından Acıbay
ve Bakay "Zavallı dostumuzun derdi bize ulaştı " diye Kanıkey'in
önünden geçtiler. Kanıkey' in gözü önünde cereyan eden bu tayf
(görüntü) ler ne idi ? Düş mü görüyordu? Hayır hayır O uyumuş
değildi. Öyle ise bu tayflar geçidi ne idi ? Kanıkey kendisinin Manas
ve arkadaşlarının himayesinde bulunduğuna sevindi ve atının ka
zanacağına inandı... Bunu böyle bırakıp "Taytoru" ya Semetey' in.
sahip çıktığı anlatalım.
*
**

Şimdiye kadar Manas adı aklına gelmiyen zavallı yetim Se
metey' in ağzından "Manas" adı duyuldu. Yalnız Manas' ın adı de
ğil onun vatanı Talas' ı da sık sık hatırlamaya başladı. Bu Manas,
ve Talas ile beraber "Kırgız" adı da dilinden düşmez olmuş. Bu
nunla beraber o kendisinin Manas ' ın oğlu olduğunu b ilmiyor. Ka
nıkey' i " abla" biliyordu. Ne olursa olsun "Taytoru"ya kazandır
maya karar verip altmış arkadaşını da söz birliğine çağırdı. Onlar-
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da "pek iyi" diyerek "Ak buğday ekmeğini ısırıp, kılıcın yüzunu_
yalayıp" ant içtiler. Ve böylece Kanıkey' in " Taytoru" sunu ka
zandırdılar.

Semetey'in San Taz ile karşılaşması :
Manas'ın ölümünden ve Kanıkey ile oğlu Semetey'in orman-·
larda ve kum çöllerinde perişan olup ölmüş olduklarına on iki yıl
inanmış olan Kobeş son yıllarda bu inanışının yanlış olduğunu
sezmeye başlamıştı. Bu firariler hakkında bildiği şeyler olduğunu_
zannettiği Sarı Taz adlı genci çağırıp "Semetey'i bul, nereye git-
tiğini söyle ! " diye sıkıştırdı. O da "Bilmiyorum" diye tekrarladı
Han Kobeş buna çok sinirlendi "görmediğin belayı gör, ıstırap ve
işkence ile canın çıksın" diyerek babası Cakıp Hana köle olarak
verdi. Sarı Taz, Semetey'i aramak için Cakıp'ın köleliğinden ka
çıp Buhara ormanlarına geliyor ve oradaki kömürcülerin başkanı
oluyor. Çıyırdı ile Kanıkey'in yakınlarında bulunduğu halde on
lara da kendisinin Buhara'da bulunduğunu bildirmedi. O, Seme
tey'in büyümesini beklemişti. B akay Alp da Semetey'i on iki ya
şına kadar beklemeye karar vermişti. Ormanında kömürcülük ya-·
pan Sarı Taz günün birinde Semetey'le karşılaşacağını umuyordu .. ...
*
**

Büyük düğün ve oyunlardan sonra Semetey avlanmaya çıkı
yor. Yanındaki arkadaşlarından ayrılıp ormanın içine daldı ve ba-
bası Manas'ın sadık adamlarından biri olan Sarı Taz'ın çalıştığı
sahaya girdi. Bu Sarı Taz'ı görüp selam verdi. Fakat kömürcü
adam onun selamını almalı ve işine devam etti. Semetay çok kızdı.
Bu güne kadar bu gibi saygısızlık görmemiş çok şımartılmış ço-·
cuktu. Sarı Taz'a " Sungurumu yakalayıp bana ver. Sözümü dinle
mezsen seksen canın da olsa seni geberteceğim ! " diye bağırdı. Sarı
Taz ona şöyle cevap verdi : " Babanın mezarı, yetim kul ! Sen de
mi adam oldun ? ! Talas'ı bırakıp Temirhan'a sığıntı olan sen, kim
oluyorsun? ! Hanlarn zulmuna dayanamadan kaçıp kömür yapan,.
biliyor musun ben kim? Sevgili, kıymetli geniş Talas'ına ne vakit gi
deceksin? Arslan isen sen yetim, babanın yatanı Talas'a ne zaman
gideceksin ? Bana onu söyle ! " diyerek hiç bir şeye aldırmamış
gibi kendi işine, kömürünü söndürmeye girişti. Bunu gören Se
metey müthiş kızdı, kömürü üzerine eğilmiş olan S arı Tazın ar
kasına şiddetle kamçı ile vurdu. Araksın dan kan akan Sarı Taz,.
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Semetey'in yüzüne bakıp "Bana karşı böyle kamçı kullanacağına ba
banın ölümüne sebep olan Konurbay'dan öcünü al ! Benim gibi garip ,
zavallıya karşı gösterdiğin gayreti anacığınn göğsünü yaralayan Abe
ke ile Kobeş'e göstersene ! Abeke ile Kobeş baban Manas'tan kalan
malı, mülkü aralarında bölüştüler ... Anan kaçıp dayın İsmail'e geldi.
İlini yurdunu tanımayan sen nasıl delikanlısınıı Senin yetişmeni bek
leyip kömürcülük yapan ben kimim ? Arslan Manas'ın oğlu Semetey
avcılık yapıp Buhara beylerine kuş eti yedirecek! . .. Anasını tanıma
yan, abla diyen senin gibi arsız dünyada bulunur mu ? Er olursa ili
ni bulur diye ümit edip senin iiznden geldim, kömürcü olup seni bek
ledim ... " Sarı Taz'dan bu sözleri duyan Semetey çok garip şeyler öğ
renmiş oldu. Babasının Manas, anasının Kanıkey Hatun olduğunu
öğrenmiş oldu. "Bilemediklerimi bildir! " diye Sarı Taz' a yalvarıp
ağladı. "Sana karşı saygısızlık gösterdim. Kamçı kullandım. Bunlar
bilgisizliğimden oldu, affet . İstersen gözlerimi oy, amcacığım ! ! "
diye yalvardı: "Bu anlattıkların doğru ise senin her dediğini yapa
cağım. Kalabalık Kırgız ve argın halkına seni han yapacağım. De
diğimi yapmazsam beni tepesi açık gök vursun, göğsü tüylü yer
vursun, ruhu vursun Manas 'ınl !"
Bunu burada bırakıp anası Kanıkey ile oğlu Semetey'in tanış
tıklarını anlatalım.
*
* *

Semetey avdan döndüğü gibi atından ınıp yere yattı. İnleye
rek üstünü örtüp uyur gibi uzandı. Onun bu haline Temirhan "Bu
yetim oğlana bir şey olmuş, dargın gibi yatıyor" diyerek çocuğun
sıhhati için altmış tosun, kırk teke adak adadı .Fakat Semetey
bir defa bile kımıldamadı. Temirhan boynuna kuşak asıp ağladı,
inledi ve çocuğu "Ay yanındaki çolpanım, ey Semetey kalksana!
Kökü sağlam çınarım, ihtiyarlığımda gördüğüm göz nurum ... Bü
tün servetim, hazinem senin için feda olsun ! . .." Sevgili torununa
böyle yalvardı. Baba olarak bildiği İsmail, ablası Kişimcan yine
çok yalvardılar. Fakat Semetey kimseyi dinlemedi. "Büyük ba
bam Temirhan dayım İsmail benim boyumu, kimin oğlu olduğu
mu söylemediler ... " diye ağlamakta devam etti. Ablası Kişimcan
çok darıldı " Kırgız oğlundan hayır olur mu ? ! " diye uzaklaştı. Sa
rayın en akıllı ve tecrübeli adamlarından Köley Bey de çocuğa
söz dinletemedi. Canı çok sıkılıp " Kızdan doğmuş yeğen il olmaz ! "
diyerek çocuğu kendi haline bırakıp gitti. Bir müddet sonra Se-

metey ayağa kalkıp şöyle düşündü: "Ablam diye bildiğim Kanı
key Hatun meğer anam imiş . . . Ben yad ilde, yad halk içinde bü
yümüşüm. Atalarımız demişler ki -yad ilde sultan olmaktansa,.
öz ilinde ultan olmak hayırlıdır . . . . Ben de kendi ilimi, öz yurdu
mu bulacağım" diye düşünüp atına binip saraydan çıktı. Sokok
lardak[ adamlar "Nereye gidiyor?" diye biri birine sordular. Se
metey hiç bir şeye bakmadan şehirden çıkıp yoluna devam etti.
Semetey'i yolda bırakalım da Kanıkey'den haber alalım. O ,,
Semetey'in on iki günden beri içmeden, yemeden hasta yattığını
işitti ve çok üzüldü, "Ne oldu yavrucuğuma?" diye ağladı. O sı
rada Semetey de anasının yanına gelmiş oldu. Anasına doğru el
lerini uzatıp : - "Sevgili canım anamsın, dalgalı gölden sağ ge
çirecek gemimsin, tepedeki güneşimsin! Ben yetimi eline alıp Bu
hara'ya gelmiş, babana sığınmış imişsin. Bütün bunları öğrenmiş.
olduktan sonra yah ile saklanmak, İsmail Hanın ülkesinde yaşa
mak, mümkün mü? Çok ıstırap çekmiş anacığım söyle: İlim, doğ
duğum yurdum nerede ? Ben nerede ? Kanıkey Hatun oğlundan
bu sözleri duyduktan sonra şöyle düşündü : "Ağzına kan dolası han
gi herif bu masum çocuğa bunları duyurmuş ! ?" . Bir müddet oğ
luna baktıktan sonra başından geçenleri, Tal;ıs'tan nasıl kaçtık
larını, altı zalimin kendisine neler yaptığını anlattı. Sonra babası
Manas'ın ve onun silah arkadaşlarnın hayatlarını, büyük Çin sefe
rinde şehit olduklarını anlattı. Babası Manas'ın mezarını nasıl
yaptırdığını, Manas'ın hayatını gösteren resimlerle dört duvarını
süslediğini anlattı. Sonra Talas 'a giden yolu ve yolda rastlayacağı
tepeleri, çölleri, m.nak1an , ormanları birer birer anlattı.
"Oğlum -dedi Kanıkey- sağ salim Talas'a vardığın zaman ün
lü alp Bakay'ı bulacaksın. Aksakallı bu alp aziz bir adamdır. Ba
ban Manas 'ı kahraman alp yapan bu alp Bakay'dır. Bu alp Kır
gız'ın dökülen saçlarını toplamış, kapanını, kesileni birleştirmiş,
duası yoksulu zengin etmiş er Bakay ... Onu muhakkak bulacak
sın ! ". Kanıkey oğluna babasının silahlarını anlatıyor ... Talas'a var
dıktan sonra ezeli düşmanlar Cakıp, Kobeş, Abeke ve onunla iş
birliği yapan savaşçı erlerden korunmasını tavsiye ediyor.
- "Oğlum -dedi Kanıkey- orada babanın türbesini görecek,
gözünün yaşım dökeceksin ... Vefakar Bakay'ın sözüne, tavsiyesine
göre hareket edeceksin, o ne derse ona inanacaksın! Yolun açık
olsun evladım" .
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Bunu burada bırakalım da Seınetey'in, doğduğu iline, Talas'a
gelişini anlatalım.

Semetey'in Talas'a ilk gelişi :
Bir yannı serapla, bir yanı sisle kaplanmış dağlardan geçip
ilerliyen genç Seınetey sayısız tepeleri, bozkırları arkasında bırak
tı. Çıyırçık ve Salar ırınınaklarından geçerek Kırgız ülkesine gir.
di. Anası zavallı Kanıkey'in yurdunu, mülkünü bırakıp bu ıssız, çöl.
!erden, aşılması güç dağlardan nasıl geçtiğini düşünüp gözü yaşar.
dı. Böyle ilerlerken Talas ırmağı göründü. Ilgın ırmakları ile kap
lanmış yerin sağrısı, en verimli toprağı ile ün salınış geniş Talas
vadisi, Karazov, Kenkol sahraları babası Manas'ın sahip olduğu
yerlerdi.... Seınetey buraya geldiği gibi onu babasından kalmış
cins (efsanevi) köpek Kuınayık görüp sevincini, boynuna asılıp öpe
rek, bildirdi. Seınetey bir kısrak kesip onu doyurdu.
Nihayet gür gür akan geniş Talas'a gelip korkmadan atını su
ya sürdü. Ne olursa olsun Talas'ın öte tarafına geçmek gerekiyor
du. Seınetey ırmağa girdiği gibi "Göze görünmez kırk er" ona
yardıma geldiler. Aynı zamanda tam silahlı Alınaınbet, Çubak,
Sırgak, Acıbay ve Manas'ın kırk yiğiti Seınetey'e yardım ederek
Talas'tan geçmesini sağladılar. Babası Manas da "Oğlum sana her
zaman yardım edeceğim" dedi ve "kırk"ları ile Seınetey'in gözün
den kayboldu. O sırada ırmağı geçmiş bulunuyordu. Bulunduğu
çevreyi gözden geçirirken babasının türbesini, orada hayvanlarını
otlatan Bakay Alpı gördü. Onun otlattığı develer Seınetey'in gel
diğini duymuşlar, çok sevinmişlerdi. Fakat dilleri yoktu ki s evinç
lerini anlatsınlar! ... Bu hayvanların böyle sevinerek bağırışınaları
na kızıp kendi kendine söylendi: "Arslan Manas'ıın çağında ne
den ölmedin? Gücümün tükendiği, ınafsallarımın ağırdığı, yaşı
mın ilerlediği bu çağda deve çobanı oldum ... Bir devirde Aladağ
gibi idim. Keşke o zaman ölmüş olsaydım! Ölmedim de ne ol
dum ? ! Yetim Semetey'den haber yok. Altı hayduda köle olup o
yetimin gelişini bekliyorum ... " Bakay böyle kendi kendine konu
şup kaderinden şikayet ederken aniden Seınetey meydana çıkıver
di. Birden önüne geliveren gence bakıp şaşırdı. Bir bakıma arslan
gibi bir genç, bir bakıma yurdunu düşman basan birine benziyor.
Dikkatle baktığında bu gencin Manas'ı hatırlattığını sezer gibi ol
du. Kendi kendine şöyle konuştu : "Uzağı gören Kanıkey zavallı
nın Seınetey'i mi geldi? Bu genç Manas'ın bıraktığı miras mı?
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Semetey değil mi bu genç! ?" Böyle konuştuktan sonra Semetey'e
hitap ederek: " Sen kimsin ? aslın, neslin kim? Soyunu, sopunu
bildir, hangi obanın evladısın ? Göbeğinin kesildiği yer neresi ? Bü
yüdüğün, yetiştiğin yer ve il nerede ? Bakıyorum yorguna benziyor
sun, uzaklardan mı geldin? Dil bilmeyen Hindu var, on iki boy
Kırgız var, sen bunların hangisindensin?" Bakay böyle konuştuk
tan sonra Semetey " Kara gözünü ben basmış, beni düşünüp hıçkı
ra hıçkıra ağlamışsın, beni beklerken ak sakalını toz basmış .. Ağa
beyim er Bakay kurbanın olayım, ben ilim, yurdum için geldim.
Ben, kahraman Manas'ın oğlu Semetey'in kendisiyim" diyerek
kendisini tanıttı. Delikanlıdan bu sözleri işiten Bakay onu kucak
ladı ve bağrına basıp hüngür hüngür ağlad(. Bu sevinç ağlaması
idi ve "Manas'tan kalmış direğim, seni arkalayıp ölümden kurta
ran anan Kanıkey sağ mı ?" dedi ve Manas'ın ölümünden sonra ba
şına gelenleri anlattı. Babasının üvey kardeşleri Abeke ile Kobeş.
hakkında bilgi verdi. Büyük babası Cakıp Hanın çok ihtiyarlamış ,
bunamış fakat fenalığını bırakmamış olduğunu anlattı. Semetey
Bakay'ın bu nasihatlerini dinledi, fakat büyük babasının ve am
calarından sakınması hakkındaki sözlerine şaşmadı. Onların düş
man olduklarını anasından da öğrenmişti. ihtiyar Bakay, Seme
tey'in öz yurduna geldiğini Cakıp hana haber vererek: "Müjde
Cakıp müjde, sana sevinç, düşmana kaygı ! Gurbete gitmiş torunun
Semetey geldi, müj de ! " Bu haberi duyan Cakıp Han düşünceye
daldı. Yüzündeki nefret ifadesini göstermemek için yüzünü duvara
çevirdi, sonra güya sevinmiş gibi göörünüp "Beni çok sevindirdin,
Bakay! Git torunumu getir, yüzüne bakıp hasretini gidereyim. Tan
rıdan istediğim bu idi ! " dedi.
Bakay dışarı · çıktıktan sonra Cakıp Han karısı Bakdevlet ha
tuna "Bu çocuk başımıza bela olacak. Sen şarabına zehir koy[
Ondan kurtulalım" dedi. Bakdevlet Hatun kocasına sert karşılık
verdi " Kendi torunun zehirleyip öldürecek misin? Kendi evladını
öldürmek isteyen senin gibi alçak dünyada bulunmaz. . . . " diye ba
ğırdı. Buna karşı Cakıp kılıcını eline alıp saldıracak oldu "Seni
geberteceğim. Git, dediğimi yap ! " diye bağırdı. Bakdevlet Hatun,
çaresiz onun dediğini yapmaya mecbur oldu. Bunlar böyle konu
şurken Bakay ile Semetey gelip selam verdiler. Semetey büyük
babasının elini öpüp derin saygı gösterdi. Cakıp çok memnun ol
muş gibi görünüp torununu çok sevdiğini söyledi. Bakdevlet Ha
tun zehirsiz şarabı Bakay'a, zehirlisini Semetey'e verdi. Fakat Se-
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metey şarabı, Kırgız adeti üzerine büyük babasına sundu. Cakıp
Han "içkiyi çoktan bıraktım. Ahirete gideceğim sırada rakı, şa
rap içmek bana yakışmaz" dedi. Semetey "Babamın anamın içme
diği şarabı nasıl içeyim ? Büyük b abamın içmediği şarabı onun
önünde nasıl içebilirim ?" diyerek şarabı olduğu gibi köpeklerin
önüne koydu. Köpekler koklar koklamaz ölüverdiler. Bunu gören
Cakıp şaşırdı. Semetey Bakdevlet Hatuna "Babamdan kalan mül
kümü almakla bana yardım ediniz ! " dedi. Babasından kalan zırh,
davul ve savaş gömleğini aldı, Abeke ile Kobeş'i takip etti .. Fakat
Bakay ona sabırlı olmayı tavsiye etti ve "Ben Kobeşe varayım, du
rumu öğreneyim, halkından haber alayım. Sen de beni takip edip
gel! " dedi. B akay atını koşturup Kobeş'e geldi ve yeğeni Semetey'
in geldiğini müjdeledi ve "Ölen Manas dirildi, öldü dediğimiz ars
lanın ölmediği anlaşıldı, müjde, müjde! ! '! ' dedi. Bu haber üzeri
ne Bakay'a Kobeş bağırıp, çağırdı. Bakay'ı, yerden aldığı sopa ile
döğmeye başladı. Zavallı Bakay yere düştü, başından avuç avuç
kan aktı. . . . O sırada Kobeş'in kırk yiğiti gelip "Bağışla ağa, bağış
l a ! " diyerek yalvardılar. Bakay'ın neden dayak yediğini öğrenen
halk "Semetey gelmiş ! " diye sevinip bir birini müj delediler. "Hal
kımızın, ilimizin sahibi geldi" diye bayram yaptılar. Bu durumu
gören Abeke hıçkıra hıçkıra ağladı ve " Tanrının belası bu Kobeş'e
ne oldu? Babacığım Bakay, sabır kıl! Bu genç Semetey Kobeş'in
gözünü oyacaktır. Babacığım Bakay Alp, bu kardeşim Kobeş'in
yaptıklarından çok üzülüyorum, derdim büyük. Gitmiş, kaybol
muş bir kardeşin geldiğini haber verdiniz, müjdelediniz. Bunun
karşılığı olarak o Kobeş sizin başınızı yardı. Bu Kobeş'in yaptık
ları bana büyük dert oldu. Ne yapayım ? Bakay Ağam beni Kobeş
itin kardeşi sayma!" diye yalvardı. Bakay Alp başını kaldırdı,
ayağa kalkarak şöyle konuştu : " Kardeşler kavga eder, döğüşür.
Bu gibi işlere Bakay alışıktır, sabreder". Atına binip Semetey'in
yanına vardı. O da merak içinde B akay'ı bekliyordu. Bakay'la be
raber Abeke de gelmişti. Onu Semetey'e "bu senin ağan Abeke ! "
diye tanıttı. Büyükannesini, kendi annesi Kanıkey yengesinin sağ
lıklarını sordu. Kardeşi Kobeş'ten şikayet etti. "Onun fenalıkları
bana da yüklendi. Senin kurbanın olayım Semetey! Bu it Kobeş
Han olduktan sonra sözümü dinlemedi.... Semetey, bütün Kırgız
kardeşler, bütün il seninki ...... Ayağı Talas Sarözen, Çu seninki,
Semetey, yer kaplamış at sürüleri seninki. Bütün Kırgız halkı se
ninki, Semetey" .. Göz yaşı ile böylece derdini anlattı. Abeke'nin
sözlerini dinleyen halk "Abeke hakikatı söyledi" diye takdik et-
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tiler. Onun sözlerini dikkatle dinleyen Semetey şöyle konuştu:
"Abeke ağbeyim, anama karşı yapılan haksızlıklarda senin güna
hnı yok. Anamda da inat, direnmeler olmuş imiş. O günleri gözü
mün önünde canladırdınız. Yengeni, yani annemi seninle evlendi
receğim. Gerçi yengen , ihtiyarladı ise de teklifimi kabul edecek
sin. . . Seni atamın yerine ata kılacağım .... "
Semetey babasının Aksungur av kuşunu da buldu. Böyle ba
şarılardan sonra anasının yama Buhara'ya geldi.

Semetey Buhara'dan göçüp Talas'a geliyor :
Semetey baba yurdunu gördükten sonra Buhara'ya anasının
yanına döndü. Büyük babası Temir Hanın yardımı ile Talas'a,
babası Manas'ın yurduna hareket etti. Kervanın hazırlığını gören
ler büyüğü Semetey'in ormanda bulduğu Sarı Taz oldu. Birkaç
gün sonra Semetey'in göçü Talas vadisine geldi.
Bakay Alp "Bu günlerde Semetey'in gelmesi lazım" diye bek
liyordu. Gerçekten o gün Semetey'in göçü Bakay'ın bulunduğu
Talas kıyısına gelmiş bulunuyordu. Bµ göçü gören Bakay "Yetmin
göçü geldi ! " diyerek sönmüş ocağı tutuşmuş gibi sevinerek Seme
tey'i bekleyen halka haber verdi.. Bakay Semetey'in göçüne gelip
ihtiyar nine Çıyırdı Hatun ve Kanıkey'le selamlaştı ve "Bugünkü
sevincimizden ölüvereceğim diye korkuyorum" diye ağladı. Kanı
key çadırlarını kurarken "Anacığım, bu yurt Manas'ın öldüğü,
başıma belanın ,geldiği yurt... Ağlaya ağlaya bırakıp kaçtığım
yurt..." diye kendi kendine konuşuyor, burada bir zamanlar başı
na gelenleri hatırlıyordu. Kanıkey böyle konuşup düşünduğü sı
rada Semetey anasının yanına gelip "Anneciğim, bana yardımcı
olan muhterem Bakay işte budur" diye Bakay Alpı tanıttı. Kanı
key çadırlarını kurmakta devam etti.
Bunu . burada bırakalım da Abeke, Köbeş ve Cakıp'tan haber
verelim.
Abeke Semetey'in göçüp geldiğini öğrendikten sonra kendi
kendine şöyle konuştu: "Semetey göçüp geldi. Tanrı onun istediği
ni vermiş. Kobeş 'e haber vereyim. Cakıp Hanı da büyük hanımı
Çıyırdı ile görüştüreyim". Abeke böyle düşünüp Cakıp Hana gel
di, Semetey'in göçüp geldiğini, onu iyi karşılamak gerektiğini söy
ledi. Oğlu Abeke'nin böyle konuşması Cakıp Hanı çileden çıkardı,
bağırıp çağırdı : "Ahmak Abeke -dedi- sen adam olmazsın. Hiç bir
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zaman ahmaklığını bırakmadın. İt korkak! Bu Semetey ölünceye
kadar bize düşman olacak, "Mal b enim, yurt benim" diyecek..
Halk onu destekleyecek "Halk benim" diyecek. ... Anası Kanıkey
onu hazırlamış, ona çok şeyler öğretmiş ...... Abeke ahmak, sen bir
şey bilmiyorsun. "Yer kaplayan hayvan sürüleri benimdir" diye
cek. Dünyadan haberin yok. Hiç olmazsa ağzını kapamasını öğren !
Yeri, suyu bulandırmadan şu yetimin başını bana getir! Kimseyi
heyecanlandırmadan emrimi yap! " diyerek Abeke' yi yanından
kovdu. Cakıp ile oğlu Kobeş atlarına binip obasına doğru yö
neldiler. Onlara tabi halk da korktuklarından, onlarla beraber
hareket ettiler. Abeke yine onların yanına gelip babasına "Kurba
nın olayım babacığım, böyle yapma desem, dinlemiyor, bana kor
kak diyorsun ... Bu hareketin sonu iyi olmaz" diye babasının ha
reketini yerdi. Cakıp ve oğlu Kobeş Semetey'in obasına saldırdı
lar. O sırada Çıyırdı Hatun " Tanrı kahretsin, düşmanlar geldi! "
diye bağırıp yere seriliverdi. Kanıkey'in korkudan yüzü bembe
yaz oldu " Tek evladıma Tanrım yardımcı ol ! " diyerek oğluna ses
lendi: "Semetey, atına bin ! Hiç bir şeyden çekinme ! " dedi. Seme
tey "Böyle düşmanlar kardeş olmaz" diyerek baştan başa silah
lanarak atına bindi. Kobeş'in idaresindeki müfrezeye saldırdı. Bü
tün müfreze aman diyerek " Bizi, Kobeş zorla getirdi. Bizim sana
düşmanlığımız yok ! " diye yalvardılar. Semetey bunları affederek
şöyle hitap etti : "Hanları emir verdikten sonra halkı, askeri itaat
eder. Halkım sizin günahınız yok. Yurdum, halkım alp Manas
zamanını hatırlayınız. Ben yetim Semetey de cebir, zulüm gördüm.
Cebrin, zulmün ne olduğunu bilirim. Benim size karşı yaptığım
kusur varsa affediniz. Hepimiz bir olalım, birlik olmazsa hepimiz
öleceğiz.... Kırgız halkının düşmanı olan Konurbay henüz ölmedi.
Fırsat bekliyor. Halkım kurbanınız olayım. Benimle gelen Sarı
ağam hanımınız olsun. Bu sözüme karşı gelenin ağzına kan dol
sun ! ". Semtey halka böyle hitap ederken Bakay Alpı göremedi. O,
Cakıp Hanla karşılaşmış, onunla çetin savaşa girişmiş bulunuyor
du. Bakay onu Manas'tan kalan zindan-çukura atmaya çalışıyordu.
Bir müddet çarpıştıktan sonra Cakıp Hanı, önce attığı Kobeş ve
Abeke'nin yanına kırk kulaç derinlikteki zindana attı. Abeke hak
kında kesin karar verilmiş değildi. B akay Alp Kobeş'in kırk yiği
tinin başı olan İhtiyar Kırgıl'a ve arkadaşlarına hitap ederek şöy
le konuştu: "Siz, kırk yiğit, önce Manas'ın yiğitleriydiniz. Onun
ölümünden sonra Kobeş'in hizmetine girdiniz. Yanılmaz olan bir
Tanrı var, kişiler yanılır, dönüp yolunu bulursa yanılmak ayıp
sayılmaz. Manas'tan kalan yetime yine "kırk çora" olunuz". Böy-
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le konuştuktan sonra halka hitap ederek: "Üç gün sonra yine ha
zır olunuz ! " diye Bakay Alp halkın dağılmasına müsaade etti.
Bunu burada bırakıp kırk yiğitin ihanetlerini anlatalım.
Manas öldükten sonra kırk yiğiti Kobeş'in hizmetine girmiş
lerdi. Bunların büyüğü Kırgıl idi, Bu Kırgıl ile Baymat bu kırların
akıl hocaları idi. Manas' ın ölümünden sonra Kamkey' e fenalık ya
pan da bunlardı. Hele Kırgıl Semetey' den korkup yiğitleri baştan
çıkarmaya çalıştı : "Büyük babası Cakıp' ı, iki ağası yakalayıp zin
dana attı. Onlar bu beladan kurtulamazlar. Bu oğlan bize ne yap
maz, bundan sonra bize hayat yok" diyerek yiğitlerini korkuttu. Yi
ğitlerin kimi Semetey' e hizmet etmek daha faydalı olacağını düşün
düklerini söylediler. Fakat bazısı "Semetey ile Bakay'ın sözlerine
inanmak olmaz" dediler. Bu şüpheyi Baymat Alp bütün arkadaş�
!arına telkin etti.
*
* *

Baymat Alp kırk yiğite hitap ederek şöyle dedi: "Ey arkadaş
lar, Kobeş'le beraber Semetey'i yağma etmeye kalkıştık. Ben gide
ceğim. Semetey ile Bakay şaka edecek düşmanlar değil. Burada
kalacaklardan tek bir adam kurtulamaz. Kanıkey'in yüzüne ba
kıp bu diyarda nasıl yürüyebilirim. Kalmuklara varalım. Kalmuk
yurdu merhametlidir, yardıma hazırdır".
Baymat Alpın bu konuşmasını yiiğtlerin hepsi makul buldu.
Gece yarısı hepsi ailelerini yanlarına alıp Kalmuklara doğru yö
neldiler. "Sevgili güzel Talas'ımız kaldı !" diye kadınları, çocukla
rı ağlaştılar. Bir, iki gün geçtikten sonra Semetey yiğitlerin kaçtık
larını öğrendi ve çok üzülerek: "Zavallı bu yiğitlere ne yaptım?
Fenalık mı, zulum mu yaptım ? Fena bir söz bile söylemedim. Ben
den korkup kaçmalarına hiç bir sebep yoktu.. Kırk çoraya, (yi
ğitlere) varayım, onuarı geri çevireyim" diyerek ata bindi ve on
lara yetişmek için atını son süratle sürdü.
Semetey kaçakları takip ederken evde kalan anası Kanıkey
Hatun yanına cesur yiğitlerden bir kaçını alıp Cakıp ile Kobeş'i
öldürttü. Abeke'yi ise serbest bıraktı. Ona kendisinin temiz yürek
li olduğu için sağ bıraktığını, isterse kendisiyle evelenebileceğini
anlattı. Abeke Kanıkey'in bu sözlerine şu makul cevabı verdi : "Ben
seninle evlenemem. Senden hürriyet de istemiyorum . Babam öl
dü, ağabeyim öldü. Bu facialardan sonra ben seninle evlenirsem,
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alemin karşısına utanmadan nasıl çıkabilirim ? ! " . Kanıkey'in Abe
ke'ye söylediği bu sözlerini duyan Çıyırdı Hatun kart pars gibi_
kükredi : " Kırıtan kancığın sözüne bakınız ! Bulduğu kocasına ba-·
kınız ! Abeke doğru, adil kişi olsaydı soyu bozuk itler bize fenalık
yapabilir miydi ? Abeke iyi, doğru kişi olsaydı, soysuz köpekler·
bize saldırdığında araya girmez miydi ? Kendi içimizden çıkmış
düşmanı nasıl tanımıyor, dost sayarsın ? ! Koca, erkek arayan utan-·
maz, neler söylüyorsun ? Cakıp ve onun inekleri Kobeş, Abeke hep-
si bize düşman. Kobeş sana saldırıp göğsünü kan revan içinde'
bıraktığı gün Abeke nerede idi?". Çıyırdı Hatun Abeke'yi de cel-·
!adın eline verip öldürttü.
Bunu burada bırakıp kırk yiğitin arkasından giden Semetey'
in hikayesini anlatalım. Semetey Sandık, Tarmal Sazı denilen yer
de kırk yiğite yetişti, onların dönmeleri ve babasına hizmet ettik-·
leri gibi kendisine de hizmet etmelerini rica etti, kendisinden yi
ğitlere hiç fenalık gelmiyeceğini yana yakıla anlattı : "Benden bir
kusur geçti ise bağışlayınız. Çevremizde düşman çok. Kırgız baş-·
buğunun yiğitleri kaçmış diye haber yayılacak... Düşmanlarımızın
casusları bizde birlik olmadığını Konurbay'a ulaştıracaklar. Kan_
kokan Konurbay kalabalık Kalmukları ile üzerimize saldıracak ..
Kurbanınız olayım kırk yiğit, bindiğim Tayburul atım, Manas' tan
kalan ben yetim sizin için kurban olsun .. . " diye dönmeleri için
çok yalvardı. Fakat kırk yiğit onun yalvarmalarına kulak asmadı,.
ters cevap verdiler. Kırk yiğitin ihtiyarı Kırgıl bağıra bağıra şöyle
konuştu: " Sen kendine bak! Bizi yolumuzdan alıkoymaya çalıma.
Biz ölmeye hazırız. Dönmek yok. Kırgız iline dönmiyeceğiz. Biz
Kalmuklara, Yıldız ve Kunduz yaylalarına gidiyoruz. Baş vermek
var, dönmek yok. Biz seninle savaşmaya hazırız ... " Bu kırkların
içinde bulunan genç Külçora onlara "Semetey'e karşı gelecek olur
sanız hepiniz öleceksiniz. Altın ülke Talas'tan sizi buraya, ölüm,.
ecel sürüp getirdi mi ? Düşman Kalmuklara, utanmadan, nasıl il
tica edeceksiniz ? ! dedi. Semetey'in sözüne aldırış etmeden kırkla
rın göçü (kafilesi) harekete devam ederken savaşçıları Semetey'e
hücuma geçtiler. Semetey, kargalar topuna saldıran şahin gibi bu
kaçaklar üzerine hücum ederek hepsini kılıçtan geçirdi. Bu kafi
lenin içinde bulunan iki genç Külçora ile Macik' in oğlu Kambar' ı
yanına aldı. Kırk yiğitin hepsini öldürdü. "Babam Manas'a hiz
met etmiş yiğitlerdi" diye bunların mezarları üzerine güzel türbe
ler yaptırdı. Manas devrinde bu yiğitlerin gösterdikleri kahraman
lıklarını anlatan ağıtlar söyletti. .
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Çınkoca'mn Semetey'den at istemesi :
Manas'ın kudretli, güçlü devrinde Kırgızlarla müttefik olup
beraber savaşan. Noygutlann hanı Şıgay hanın oğlu Çınkoca Se
metey'in nişanlısı Ayçörek'i seviyor, onu eline geçirmek istiyor,
Semetey'i ağzı süt kokan çocuk sanıyordu.
Bir gün Çınkoca, yiğitlerinden Ertış ile Toko 'yu yanına çağı
rıp onlara şu emri verdi : "Semetey ayaklarını uzatıp, hiç bir şey
den habersiz yatıyor. Aklı yok yetim etden, yağdan-başka bir şey
düşünmeden ayaklarını uzatıp yatıyor. Manas'ın intikamını alma
dı, Akun Han kızı Ayçörek'i de düşündüğü yok. Ayçörek'ten ayrıl
dığı gün aklı başına gelecek. Şimdi biz onun Tayburul denen atını
elimize geçirebilirsek onun yanında kimse kalmaz. O zaman biz
Talas, Çuy vadilerini rahat yağma edebiliriz. Siz, Ertiş ile Toka,
Semetey'e gidip, benden selam söyleyiniz, benim Tayburulu iste
diğimi güzel sözlerle anlatınız, "Çınkoca Ağan gönderdi" diyecek
siniz. Atı vermeyecekse başına gelecek belayı da anlatınız ! " dedi.
Çınkoca'nın iki yiğiti birkaç gün sonra Semetey'in ılkıcıları
nın bulunduğu yere geldiler. Bu sürülerin çobanı onları hırsız zan
nederek epeyce telaşlandı ve Kançora ile Külçora'ya haber verdi.
Onlar geldikten sonra bu yabancıların ünlü Noygut Beyi Çınkoca'
nın elçileri olduğunu öğrendiler. Külçora bunları çadırına alıp
misafir. . etti, Çınkoca · Beyin sağlığını, Noygut yurdunun hallerini
s ordu ....
Nihayet bu iki elçi Çınkoca'nın Tayburul'u istediğini anlattı
lar. Bu sözü duyan Kançora ile Külçora çok kızdılar. "Şıgay Han
oğlu Çınkoca'nın babası zamanındanberi Manas 'tan alamadığı öcü
oğlundan almak istediği anlaşıldı" diye konuştular. Ertiş ile To
ko'yu epeyce döverek "Beyine söyle Semetey'in vereceği at filan
yok!" dediler.
Bunu burada bırakıp Ayçörek'in uçtuğunu alatalım.
*
* *

Çınkoca Tayburul'u hile ile eline geçiremedi, gönderdiği adam
larına gösterilen hakareti affetmedi. Fakat tek başına S emetey'e
karşı hareket etmeğe cesaret edemedi. Bundan dolayı kendisi ile
beraber hareket etmesi için Bağış oğlu Toltoy'a teklifte bulundu.
Semetey' in nişanlısı Ayçörek' i Toltoy' a vereceğini söyledi. Fakat
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Toltoy "Semetey'e karşı varmıyalım. Ayçörek'i de bu işe karıştır
mıyalım. Semetey ile barışalım" dedi. Onun bu cevabına Çınkoca
kızdı : "Namussuz, sen erkek değilsin. Sen Bağış'ın oğlu olmaya
layık değilsin ! Semtey benden güçlü, cesur alp değil, sen gelmesen
gelme, ben ona karşı tek başıma karşı koyacağım. Sana dostluk
andımızı hatırlatmakla yetineceğim. Ayçörek'i ben kendim alaca
ğım" dedi. Çınkoca'nın bu sözleri Toltoy'un namusuna dokundu,
onunla beraber harket etmeye razı oldu. Böylece iki alp askerleri
ile Akun Hanın iline geldiler ve "Ayçörek'i versin! " diye haber
gönderdiler.
Akun �an "Benim kızım Ayçörek Semtey'in nişanlısıdır. Bu
Semetey gerçekten babası Manas'ın oğlu ise kendisine yapılacak
zorluk ve harekete karşı cevabını verecektir. Çınkoca onunla çar
pışmak isterse ecelinden önce ölecektir. Bu davayı bırak. Binit
olarak at, giyecek olarak elbise vereceğim .. " Çınkoca'nın haberci
sine bu cevabı verdi.
Çınkoca, Akun hanın bu cevabını aldıktan sonra Toltoy'u ya
nına çağırıp danıştı.

Çınkoca Akun Hanla savaşa karar verdi. Akun Hanın askerle
ri de savaşa hazır oldu. Çınkoca askerlerine şöyle hitap etti : " Şe
hirlerini tahrip edeceğim. Tarlalarını toplamaya fırsat vermiyece
ğim; yurdunu param parça kılacaığm ... .
"

Düşmanın saldırışını gören Ayçörek şöyle dedi: "Düşmanın
eline düşmektense Semetey Alpı aramaya gideceğim. Ölürsem öle
yim arayacağım. Onu bu düşmanlarla savaşmaya çağırayım. Se
metey gerçekten alp, kahraman ise Toltoy'un hakkından gelecek
tir". Ayçörek böyle düşünüp kuğu kuşu giyimini giyip havalandı ..
Semetey'e haber vermek için Talas'a uçtu. Bir müddet sonra, ih
tiyarlamış, bıyığı ağarmış Konurbay'ın karargahı ve askerleri üze
rinden uçtu. Kara Bura, Çatkal dağları üzerinden Endican, Taş
kent şehirleri üzerinden uçup Kenköl'e geldi. " Semetey'i nasıl ve
ne zaman bulacağım ? " diye düşünürken ak bulutun altından, be
yaz sisin üzerinden bakıp Donköl aşağısında Manas'ın bağlarını
ve aya bakan aksayak türbesini gördü. Bu yeri gördükten sonra
,
Ayçörek "aradığım Semetey'i · buldum ! " diye düşündü. Çünkü o
Semetey'in babası Manas'ın doğduğu yerin Talas olduğunu biliyor-
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du. Gördüğü "aya bakan" türbenin kayınatası Manas'ın türbesi
olduğunu kesin olarak bildikten sonra "Kayınatama ruhuna ya
bancı olup ömrümün çiçek açtığı bir çağda helak olmayayım" di
yerek , mezarın üzerinden uçmaktan sakındı. Ayçörek böyle düşün
.·
dükten sonra Aladağ çevresinden öteki tarafından uçtu. Elmalı
Bulak, Songurtaş denilen tepeleri aşarak kuğu giyimini çıkardı.
O sırada Semetey'in çadırından dışarı çıkan bir güzel kadın gör
dü. Bu kadın Semetey'in eşi Çaçıkey Hatundu. Ayçörek onun kar
şısına gelip "Sarı altın gibi ablacığım, nasılsınız ? Sağlığınız iyi mi ?
Ablacığım sözümü dinle, size söyleyecek sözüm var. Bu sözümü
söylemezsem hiç bir zaman kurtulamyacağım borç olacaktır" de
di ve sonra Şıgay'ın oğlu Çınkoca ile Cedigeroğlu Toltoy'ın on iki
alay ordu ile şehirlerine saldırdıklarını, yağmaladıklarını, ekin ek
tirmediklerini, tarlalardaki ekinleri toplatmadıklarını anlattıktan
sonra: "Alp Semetey'den yardım istemeye geldim" dedi. Bu söz
leri dinleyen Çaçıkey hatun öyle kızdı ki yerinde duramıyordu.
Bu güzel kızı kendisine rakip gördü ve şöyle bağıra bağıra konuş
tu: " Şeytan suratlı utanmaz. Fazla lakırdı etme. Sen sudan çıkan
peri misin ? Yerden çıkan şeytan mısın? Yoksa sen bakır tırnaklı
cadı karı mısın ? Talas Talas olalı, Talas'a beyim konalı bu ilde
böyle bir şaşılacak olay olmadı. Sen genç misin, yaşlı mısın? Öte
öte uçan kaz mısın ? Yoksa sen kuğu musun ? Gür gür akan su mu
sun? Nereden gelmiş hırçınsın? Sen, galiba adam cinsinden ol
masan gerek. Çadırımın kapısına seni kasırga mı getirip bıraktı?
Babasının evinde oturması gereken bir kızın koca arayıp gezmesi
ne demek ? Şunu bilmelisin ki Semetey' in nişanlısı Çaçıkey sen
den aşağı değildir. Sana benzeyen nasırlı tabanlar Çaçıkey'e denk
olamazlar. Erkek arayan kızdan hayır gelmez ! Seninle Semetey
arasında ben aracı olamam". Ayçörek bu sözlerden çok üzüldü,
gözleri yaşardı. ..
O sırada Külçora ile Kançora Semetey'i ziyarete geldiler. Se
metey onlara yakında ava çıkacağını söyledi.
Mizan yıldızı batarken, tan ağarıp atarken Şah Temir kızı Ça
çıkey dün gördüğü Ayçörek'i bir daha görmek istedi. Aynı zaman
da Ayçörek de onu tekrar görmek istiyordu. Çaçıkey çadırdan çı
karken Ayçörek'le karşılaştı. Söze ilk başlıyan Ayçörek oldu: "Kur
banın olayım, ablacığım, babamın düşmanı olan Çınkoca ile Tol
toy aynı zamanda Semetey'in de düşmanıdır. Çınkoca beni cariye
etmek istediği gibi Şah Temir kızı Çaçıkey'e karşı da böyle davra-
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nacaktır. Ablacığım, seninle barışalım: Semetey'in altı gunu se
nin yedinci bir günü de benim olsun. Göç gününde devenin yedek
çisi olayım, .elini yüzünü yıkarken ibrikle eline su dökeyim ! Ni
şanlısı olan Ayçörek'i düşmana teslim edip namussuz erkek adını
alsın mı?" Böyle konuştuktan sonra Çaçıkey'in cevabını bekledi.
O da hiddetle şöyle karşılık verdi: " Çenesi düşük utanmaz ! Sen
şeytandan gelen elçi misin? Göz b ağlayan büyücü mi.istin? Beni ne
zannediyorsun ? Ölmeden, beyini b üyücü cariyeye verecek diye mi
düşünüyorsun ? Senin saçlarını kesip hizmetçi cariye kılmasam,
tabanını dilip eşek kılıp üzerine binmesem Çaçıkey adım kıırw�un! "
diyerek Ayçörek'i bileğinden yakalayıp sarstı. Ayçörek ona "Nazlı
kadın Çaçıkey, iyi dinle: alp Manas'ın oğlu Semetey kırlara çıksa
benimki, evde kalsa seninki ! Er Seınetey'i İlime beraber götür�
mezsem, onu arkamdan gelmeye mecbur etmezsem Ayçörek adım
kurusun! Şah Temir kızı Çaçıkey onu yanında saklıyamıyacaksİn .. .
Sen hayası yok hırçın. vurdum duymaz kadınsın. Bozkırları yay-:
layan elin nerde Çaçıkey ? Gökçe'nin oğlu Ümütey adlı kocan ne
rede Çaçıkey ? Ümitey ile. Semetey'in savaşında Semetey'in cariye
si olmadın mı ? Sen bir cariye değil misin? İyi dinle Çaçıkey: Ye
di suda yerleşmiş il benimki Çaçıkey ! Yer yüzünde parlayan göl
benimki Çaçıkey! " dedi ve kuğu derisini giyip uçtu. Onun arka-:
sından fırtına koptu, dolu karışık yağmur yağdı. ...

Bu sırada Semetey ava çıkmaya hazırlanıyordu. Fil derisin
den yapılmış davulunu vurdurdu . Davulun sesi dağlarda yankı
yaptı. O sırada yanına alplarından Külçora gelip "Şah Temir kızı
Çaçıkey' in koca.sına söyleyecek sözleri. bulunduğur:ı,u haber verdi.
Alp Semetey "Ne var, acaba! " diye bekledi. Biraz sonra Çaçıkey gelip
Semetey'in atının dizgininden tutup şöyle dedi: "Beyim biraz sab
redip beni dinle! Beyim, bu gün salıdır, yola çıkacak gün değildir.
Ak sungur kuşunu eline alıp ava çıkacak gün bu salı günü değil
dir. Kahramanlığın var, ama bunları düşünecek aklın yok. Bu
gün hiç bir yere çıkma evde kal. Üç gün sonra istediğin yere gi
debilirsin". Çaçıkey'in bu sözleri Semetey'i çileden çıkardı, yüzü
sarardı. Hiddetlenerek: "Han tutmaz dizginim, utanmaz kadın sen
yakaladın. Beylerin hepsi toplanıp dizginimi yakaladığı, ''Ben,.
ben! diyen bahadırlardan hiç biri karşıma benim çıktığı yok. . .
Her dediğimi yaptırdım, kimse bana karşı çıkmadı. ... Sen benden
üç gün evde kalmayı isteme! " diyerek elindeki kamçı ile arkası.:..
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n a vurdu. Şah Temir kızı Çaçıkey ağlıyarak yürüyüverdi. Seme
tey de onun yaşına bakmadan yoluna devam etti. Gururlu Çaçıkey
şöyle düşündü: Ayçörek'e karşı yanlış davrandım. Onunla bera
ber hareket etmem gerekirdi. Onunla sırdaş olmalıydım". Böyle
düşündükten sonra Külçora'yı yanına çağırıp ona bu kuğu sure
tine giren kız hakkında bilgi verdi. O kızın yapacağı işleri bildi
rip dikkatli olmalarını tavsiye etti. Külçora bu talimatı aldıktan
sonra atına kamçı basıp hareket etti. Bu sırada Ayçöreğ'in yüreği
hızlı hızlı çarpıyordu, çevrede uçup yerdeki durumu incelerken
Semetey'i gördü ve kendi kendine şöyle düşündü: " Dedikleri gibi
varmış ... Kara gözleri parlıyor, kudret ve gayret vücudundan ta
şıyor. Lök deve gibi er iken. Heyecana gelirse deniz dalgasına, fır
tınaya benzer bir alp iken. Arslan gibi heybetli, pars gibi gayretli
bir alp imiş. Genişliği Talas gibi, erliği desen Manas gibi ... Bir gün
onun evdeşi olabilecek miyim, yaga ata binip yanında gezeceğim
günü görecek miyim ? Toltoy'ın zorluğunda nişanlını kurtaracak
günün gelecek mi? "Böyle düşünceye dalıp Ayçörek havada daire
ler çizip uçmakta devam etti.
Semetey alıcı kuşu suguru ördek ve kaz sürülerinin üzerine
salıverdi. Derken havada bir kuğu gördü. Semetey, Külçora'ya
"Aman çabuk ol. Sunguru şu kuğu kuşuna karşı uçur! " diye emir
verdi. Külçora "Bu kart bir kuğudur. Yuvasında yavruları vardır.
Bu kuğuya sunguru saldırırsak yuvasındaki yavruları öksüz ola
caklar. Kuğu kuşların saygılısı, asilidir, cinsi kurumasın! Bu kuğu
ya fenalık yaparsak bize de bir uğursuzluk gelir!" dedi. Semetey,
Külçora'nın bu sözlerine kızarak sertçe cevap verdi: "Gülümseyip
konuşan mürai adam imişsin! Özbabamın babası Cakıp Hanın ba
şını yedim, dediğini yapmadım, Kobeş'i mezara soktum, onlara boz
yeleli kurt olduğumu bildirdim. Hani, bana bir uğursuzluk geldi
mi ? Han Şıgay'ı yaylasından koğdum, yanan ocağını söndürdüm,
ilini yağmaladım. Hani, bana felaket geldi mi ? Bu kartlaşmış ku
ğunun içeceği, yiyeceği bitmiş ise elbette ölecektir. Onun ölmesi
bize ne gibi uğursuzluk getirece k ? ! Böyle çok sert konuştuktan
sonra Külçora'nın elindeki sunguru çekip aldı ve kuğunun üzerine
uçurdu ve kuştan gözünü ayırmadı. Yanındaki Külçora utancın
dan ölecek gibi oldu. Bir az sonra sungur havada kayboldu.
*
**

Bozkurt Külçoran'ın gönlü bin türlü düşünce ile param par
ça oluyor, gözlerinden yaş akıyordu. "Bu ne biçim iş oldu," diye
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şaşırmış, kalmıştı. Sungun.ı. uçurup kaybettiği için Semetey'in hın
cma uğradığını düşünüp "Arslan beyimin elinden ecelim geldi, ga
liba" diyerek iki gözü iki çeşme ağlıyor ve Semetey'in karşısına
gelip şöyle dedi: " Kurbanın olayım ağabeyim, bu, adanı bilmez
iş oldu. Gözüme ak kuğu olup gördüğüm düş müydü, yoksa ger
çek miydi ? Bu kuşun kaybolmasının sebebi senden mi ? Benden
mi ? Yoksa bütün bu olayların sebebi gök yüzünden esen fırtınada
mı? Beyaz kuğuyu yakalamak için uçurduğumuz sungur tanıma
dığımız bir yabancının eline düşüp kayboldu... " Külçora'nın bu
sözlerine Semetey şöyle cevap verdi: "Uyuz kel Külçora, ak kuğu
kuş salma deyip garip sözler söyledin. Ak sungurun gitmesi, eceli
min gelmesi ... Tayburul atım ölünceye kadar, başım mezara girin
ceye kadar sungurumu aramakta devam edeceğim. Babamdan ka
lan sunguru yoruluncaya kadar arayacağım, onu bulacağım". Se
metey şu kuğu kuşunun sırrını öğrenmeye çalışıyordu. Su sırrı
Çaçıkey hatunun bildiğini tahmin ediyordu.
Külçora bu kuğu sırrını öğrenmek için Çaçıkey'e geliyor ve
bildiğini anlatmasını rica ediyor. Çaçıkey bu söze karşı köpürdü,
"Bu ne demek ? Bu sözünü ite söyle ! Böyle manasız sözlerini an
cak it, kuş anlasa gerek. Benim gibi evde oturan, tencere, kaşıkla
uğraşan kadının senin kuşunla ne işi olacak? ... Niyeti kara ha
ram uşak, çekil karşımdan! " diyerek delirmiş bir kadın gibi bağı
rıp çağırdı. Külçora bu kadına karşı çok kızdı "Bildiğini söyliye
ceksin. Söylemezsen canına okuyacağım" diyerek kadını kamçı ile
döğmeye başladı. " Senin kanını dökeceğim. Eşeğe bindirip baban
Temir Hana göndereceğim. Bu dediklerimi yapmazsan üstümüz
deki gök vursun, yere biten otlar kahretsin, tüfeğimin oku vursun,
silah.dan çıkan ateş yaksın ! " Külçora böyle ant içtikten sonra Ça
çıkey Hatun dayanamadı "Kahrolası Külçora, elinizden kaçan sun
guru Akun Han kızı Ayçörek kaçırdı" diyerek, Ayçöreğ'in babası
nın ilini Çınkoca ile Toltoy'ın yağma ettiğini haber verdiğini an
lattı. Bu bilgiyi aldıktan sonra Külçora derhal atına binip Seme
tey'in karargahına hareket etti. Oraya geldikten sonra doğru Se
metey'in huzuruna çıktı ve sunguru Ayçörek'in kaçırdığını anlattı.
"Bu Ayçörek öyle güzel bir kızmış ki vücudunun aklığı köpüklü
ak kar gibi, yüzünün kızıllığı kan gibi, kunduz gibi saçı var, inci
gibi dişleri var, yay gibi kara kaşı var, kara yere kar yağsa karı
gör de etin gör, kar üzerine kan damlasa kanı görde betin gör!
Bu kız dünyanın en güzel kızıdır. Aziz beyim, Evlendiğin Ayçörek
olsa, kuş avlarken alıcı kuşun sungur olursa dünyada erişmemiş
arzun kalmayacaktır''.
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Bunu burada bırakıp ak sungurun halinden bahsedelim.
Semetey, sungurun Ayçörek'in elinde bulunduğunu öğrendik
ten sonra sungurunu aramaya kesinlikle karar verdi.
Semetey yola çıkmadanönce ömründe çok şeyler görmüş, ge
çirmiş olan ihtiyar Bakay'a danışıyor, gideceği yol hakkında bilgi
vermesini rica ediyor. Bakay şöyle söze başladı: "Oğlum, dikkat
et! acele etmeden hareket edecek olursan altmış gün sonra Akun
Hanın apak kentini göreceksin. Gece gündüz yürüyecek olursan
elli günde oraya varacak ve Ayçörek'i orada bulacaksın .... " . Er
Bakay, böyle konuştuktan sonra yoldaki menzilleri yazdı ve silah
ları ve yolda lazım olacak şeyleri hazırladı. Savaş için gerekli olan
bütün silahları aldığı gibi eski devirde kullanılan "şalk etme"*
yi ve aybaltaları da aldı. Böylece tam silahlı olarak yola düştü.
Tahmin ·ettiği zamanda Akun Hannı şehrine, yaklaşmıştı. Gün sa
yısının yanılmamak için özel torbaya her gün bir taş atılırdı. Taşı
saydı. Dediği gibi tam elli beş günde Akun Hanın şehrine gelmiş
bulunuyordu. Şehir derin uykuda idi. Semetey'in adamlarından
bazısı "Şehri uykuda basalım" dediler ise de Semetey "Hırsız gibi,
uyuyan şehri basmak mertlik değil" diye askerlerine çadırlar ku
rup burada gecelemelerini emretti.
Bunu burada bırakıp Ayçörek'ten haber alalım.

Akun Han kızı Ayçörek çok garip ve şaşılacak bir düş gördü.
Yatağından kalkıp elini yüzünü yıkadıktan sonra sarayındaki bü
yük kızlara : "Ablalarım, tan ağırmıya başlamadan şaşılacak düş
gördüm. Düşümde bağımdaki dallara bülbül kondu, öyle öttü ki
birden bütün vucudumun eridiğini hissettim. Bu ne demekti ? Bu
dayık denen kuş kafesinden uçtu ve çırpınıp güneşi perdeledi. Bu
nun yorumu nedir? Biraz sonra benim elime kondu. Bu ne demek ?"
Aku'nun kızı Ayçörek gördüğü düşünü böyle anlattıktan son
ra kırk kız, kırk gelinden biri olan Kaliman Ayçörek'in bu düşü
nü dinledikten sonra çok sevindi ve Ayçörek'e: "Senin düşünü ben
yoracağım. Sevdiğin adamı Tanrı onune getirmiştir. Gördüğün
at sevdiğin delikanlının Tayburul'udur. Eniştemiz Semetey, Toltoy
ile Çınkoca'yı yenecek... Ablacığım, çoktan beklediğini elde ede
ceksin ... Biz şimdi eniştemizi tabak tabak nimetlerle karşılayalım.
Sofraları türlü nimetlerle dolduralım".
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Ayçöreğ' in rüyasını böyle yorduktan sonra kırk kız kırk gelin
Semetey' i karşılamaya hazırlandılar.
Bunu burada bırakıp Kenköl' den çıkıp gelen bey Semetey'in
halinden haber verelim. .

Tan parlayıp atarken sarı yel eserken asıl alpın oğlu Seme
tey yerinden kalktı. Bağlı duran atına atlayıp suvardıktan sonra
beline kılıcını bağladı, sırlı süngüsüne dayanıp bir taşın üzerine
oturdu. Sefere çıktığı günden beri ne kadar zaman geçtiğini düşü
nüp günleri birer birer saydı. Hayale daldı, bir sürü olayları ak
lından geçirdi... Şehirden bir kalabalık halkın çıktığı görüldü. Se
nıetey bu kalabalığın ne biçim halk olduğunu bilemedi. Bu kala
balığı gören Semetey gülümsedi. Bunu gören Külçora ile Kançora
bu gülmenin sebebini sordular. Semetey yiğitlerine şöyle izahta
bulundu : "Şehirden çıkan toplulukta acaba, bizi arayan Ayçörek
var mı? Acaba aradığı biz mi?" diye düşünüp güldüm... Kurbanı
nız olayım alp yiğitlerim, ikinizin adlarını bir birine uygun olsun
diye Külçora, Kançora koydum, kendimden daha güçlü olunuz di
ye iyi atlara bindirdim. iyi silahlar verdim, en iyi giyimler giydir
dim. Cesur, alp olsunlar diye kaçan düşmanı takip ettirdim, sizi
savaşa böyle alıştırdım. İkinizi eşit gördüm...
"

Ayçörek'in halinden haber almak için Külçora'yı Ürgenç şeh
rine gönderdi.
Külçora, Semetey'in atına binip hareket etti. Onun vazifesi
Ayçörek'ten haber almaktı. Bir kaç gün sonra Külçora ünü dün
yaya yayılmış Ürgenç kentine geldi. Bozkırlarda, sarp dağlarda
doğup b üyümüş olan Külçora Ürgenç şehrine hayran oldu. Büyük
sarayları pazar yerleri Külçora'nın görmediği şeylerdi. Derken bü
yük bir akan su ile karşılaştı. Geçilmesi zor görünüyordu. "Bu su
yu geçmezsem şu bana bakan kızların alayına hedef olacağım"
diye düşünerek birden atını suya sürmek istedi. Nihayet başka ça
re bulamadı, atını suya sürdü. Kızlar bu korkusuz delikanlıya ba
kıyorlardı. Bu derin ve güçlü akıntılı suda bir dakika kadar atın
yalnız kulağı göründü. Böyle bata kalka Tayburul ırmağın kıyısı
na çıktı. Kıyıda karakol vazifesi gören kara kız ile sarı kız bu ce
sur gence hayretle bakıyorlardı . Akun Han kızı Ayçörek bu deli
kanlıya bakıp " Kızıl kır ata binmiş, atının kuyruğunu toparlayıp
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bağlamış, yaş çubuk gibi gençsin, uzun yola çıkmışsın, kuzu gibi
sen kimsin? Erkek karga gibi kark kark öten sen misin ? Doğru
cevap vermezsen gençken öleceksin ! " Bu sözlerin şaka olmadığını
anlayan Külçora sungur kuş meselesini, Semetey' in Ayçnrek' i ara
dığını anlattı. O sırada bir kızı yakalayıp öptü. Bunu güren Ayçö�
rek "Utanmaz çocuk! Kızları görüp bayılıyorsun ! El dokunmamış
göğüslerine elini uzatıyorsun... Tanışamadığımız halde bana "yen
ge" diye hitap ediyorsun".
Külçora kendisini tanıtmaya mecbur oldu. Babası ünlü alp
Almambet, bugün babası yerinde ünlü alp Semetey bulunduğunu,
il yurdunun Kırgız Kıpçak karışık olduğunu anlatt. Nihayet Seme
tey' in kendisi de Ayçörek' in bulunduğunu ve Külçora ile konuştu
ğu yere yetişti. Uzun bir konuşmadan sonra Ayçörek i.le Semetey
bir birini buldular.
*
* *

Çınkoca ile Toltoy, Akun Hanın ilini, yurdunu yağma edip
Ayçörek güzeli ele geçirmek için tam hazırlık ile altın tuğ ve bay
raklarını : havada dalgalandıran sefere çıktı . Çınkoca ve askerleri
hiç bir karşılık görmeden zafer kazanacaklarına inanıyorlardı .
Alp Toltay ile Çınkoca Akun Hanın başkenti Ü genç' i muhasara etti.
Bu sırada Semetey ile Ayçörek hiçbir şeyden habersiz yatakta ya
tıyorlardı . Şehrin caddelerinden gelen hay hay sesleri bu iki sev
gilinin birden bire rahatlarını kaçırdı. .Gürültü patırdı, afların kiş
nemeleri gittikçe büyüdü. Bu gürültü arasında "Arslanım Toltay ! "
diye bir ses yükseldi. Semetey, Çınkoca'nın baskınına uğradıkları
nı anladı . Semetey ve iki yiğidi Külçora ile Kançora arslanlar gi
bi düşmana saldırdılar. Savaş üç gün devam etti. Semetey ve adam
ları çok yoruldular. Fakat genç muharipler Çınkoca ile savaşta de
vam ediyorlardı. Nihayet · düşman yenildi. Çınkoca öldürüldü.
Onun bindiği at asıl cins at idi. Külçora ile Kançora'nın ikisi de
bu atı almak için kavga ettiler. S emetey bunları yatıştırmaya ça
lıştı. Atı Külçora'ya verdi . Kançora çok üzüldü ve gönlünde öç al
ma duygusu belirdi. Semetey Kançora'yı teselli etmeye çalıştı.
Manas zamanından beri Kırgızların düşmanı olan Kara Kı
tay ve Kalmukların hanı Konurbay çok ihtiyarladığı halde yine
Kırgızları rahatsız etmekte devam ediyordu. Buna rağmen Seme
tey sevgili hanımı Ayçörek'le çok ' tatlı ve güzel günler geçirmekte
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idi. Bir gece garip bir düş gördü. Babası Manas ve arkadaşların
dan Er Gökçe, Sıncıbek, Ürbi · ve babasının başka silah arkadaşla
rını gördü. Uykusundan uyanırken gözleri yaşardı, kalktı giyindi.
At sürülerini yoklayan Külçora ile Kançora sürülerin birden
bire ürküp koştuklarını gördüler. "Acaba, düşman saldırısına mı
uğradık?" diye merak ettiler. Fakat öyle bir şey olmadığı anlaşıl
dı.
O sırada · Konurbay'ın Kırgızlara saldıracağı haberi alındı. Se
metey yiğitlerine Konurbay'dan babamın intikamını almak zama
nı geldi. Savaşa hazırlanalım. Siz ne 'dersiniz ?" diye arkadaşlarına
sordu. İhtiyar Bakay "Semetey, senin yaşın yirmi beş, yılkı (at)
yılında doğdun. Düşmanımız Konurbay'ın ordusu mükemmel, is
tediğini yapan tecrübeli, kuvvetli bir alp. Bu yıl sabredelim" dedi.
Semetey "Bir değil üç defa aynı rüyayı gördüm. Sefere kesin ka
rar verdim" dedi. Bakay Alp sözünde ısrar etmeden sefer hazır
lığına başladı. Evde yatmaktan bıkan Kançora ile Külçora bu ka
rardan memnun oldular.
Tan ağarıp attığı, tan yıldızı battığı zaman Konurbay üzerine
sefer hazırlığı tamamlanmış bulunuyordu. Yirmi beş yaşındaki Se
metey çok önemli bir sefere çıkmak üzere idi.
Şimdi Ayçörek güzelin Semetey'in karşısına dikilip konuştu
ğunu anlatalım.
Ayçörek, Semetey'in elindeki dizgini eline alarak "Dinle, sana
diyeceklerim var: bu yıl sefere çıkma. Bu, gece düşümde çok fe.
na işaretler gördüm : kesilmiş kanlı baş gördüm. Sarı ırmak sahi
lini sel bastığını, bunun arkasında yangın olup yerin yandığını gör
düm. Bu rüyamı yor! Er çırağı iki gözüm yumulduğunu, evin ya
nıp kül olduğunu, yangın ateşinin yüze çarptığını gördüm ... Bu dü
şüm neye işaret, yorsana! " Ayçöreğ'in bu sözleri Semetey'i çileden
çıkardı, açığı gelip bağırdı : "Akun Hanın hırçın kızı! Yolumu kes
me, seferime engel olma! Eski akıllı adamlar derlerdi ki "Alpların
önüne kadın çıksa uğursuzluk işaretidir". manasız sözler söyle
mek için dizginimden yakaladın. Bu yaptığın, Ayçörek, uğursuz
luğun, felaketin başıdır.. Yolumu kesme, seferime engel olma ! " di
yerek dizginineasılan Ayçöreğ'i kamçı ile vurdu. Ayçörek yere yı
kıldı ve etinde kapkara iz peyda oldu. Ayçörek hiddetinden az kal
dı ölüyordu, bağırıp çağırıp kargıdı* "Seferinden dönmeyesin!
Kendi evini görmeden yıkıl, git, tüfekten çıkan ok kafanı yarsın,
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gözlerinden ateş çıksın, Konurbay ödünü parçalasın, Muradı! oy
sun gözünü ! ... " Ayçörek'in bu kargışını* işiten kayın anası Kanıkey
" Hey, Ayçörek, bukargışın çok fenadır. Hiç te doğru şey yapma
dın. Bu bedduanı derhal geri çevir! " dedi. Kayın anasının bu söz
leri Ayçörek'in aklını başına getirdi, birden "Bu söylediklerim,
kargışım nedir? Uykuda mı saçmaladım ?" diyerek ağlamaya baş
ladı. Kargışının geri dönmesi için gerekli olan ayini yaptı. Gök
taşa tükürdü, taş yarıldı, iki parça oldu. Bunu görenler " Kargış
yandı, zarar vermez" dediler.
Bunu burada bırakıp Konurbay'ın büyücü bekçilerini söz ko
nusu edelim.
*
* *

Konurbay'ın büyücü bekçilerinden Kırımın oğlu Muradı! kor
ktmç bir alp idi. Bununla beraber Semetey'den çok korkuyordu,
"Babası Manas'a çeken bu alpla çarpışmak kolay değil.. Başka
çare yok, "yada* taşını kullanacağım" diye düşündü .
Semetey'in hiç bir şeyden haberi yoktu. O yoluna devam edi
yordu. Muradı! adamlarından biri Semetey'in Boz Sengır denilen
yere gelip çadır kurduğunu haber verdi.
Semetey, Isıkgöl'ün kenarına gelip atını suvardı. Yanında bu
lunan Bakay Alpa "bu mübarek Isıkgöl yerin sağrısı, bu ana yur
du elimizde tutmasak Tanrı bize kahretmez mi ? Otları kişinin be
line kadar uzamış, geyikleri, karacaları, maralları oynuyor, ördekleri, kazları uçuyor. .... Güneyinde bin pınar, kuzeyinde bin pınar
çır çır taşıp akıyor ... Bize Tanrının verdiği büyük kısmettir bu,
Bakay Alp !" dedi.
Semetey ile Bakay, Isıkgöl ve çevresini böyle temaşa ederler
ken Konurbay'ın büyücü alpı Kırım oğlu Muradı! "yada" taşını
suya attı ve afsununu mırıldandı. Bu herif Kalmukların ünlü ya
dacılarından biri imiş. Bütün gök yüzünü kara bulut kapladı. Ön
ce korkunç bir yağmur yağmaya b aşladı, derken kar fırtınası kop
tu. Külçora ile Kançora atlarını mağraya soktular, başka atları
salıverdiler. Muradı! Alp "Tanrı bana istediğimi verdi" diyerek ya
da taşını sudan çıkardı, açık hava afsununu söyledi. Hava birden
açıldı. Kırgızlar mağaradan çıktılar. Bitkin bir halde bulunan ihti
yar Bakay Alp kendi kendine konuşarak şöyle mırıldanıyordu:
"Hey, Manas ! Sen ölmemeliydin! Senin yokluğunu bugün çok acı
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anladık. Keşke seninle beraber ölmüş olsaydım ! . . . Uyanık mıyım,
düş mü görüyorum? Bu Bakay, bu felaketi görmeden ölmüş olsay
dı... hey, dünya ! Kişi dediğin yaratık ihtiyarlamaz, ölünceye ka
dar yiğit kalmış olsaydı! Arslan Manas'ım varken bağırdığım za
man kırk çoranın"' hepsi birden yıkılıverirdi . . . Şimdi diri deseniz
hesaba dahil değilim, ölü deseniz mezarda değilim ... " diye çok
dert yandı.
Bakay'ın c.bu kaygılı halini görüp Semetey şöyle dedi : " Kur
banın olayım, amcacığım, boş yere fazla üzülme ! Atlarımızı düş
man aldı diye obama ne yüzle döneyim. Öcümü almadan rahat
oturacak değilim. Muradı! gibi bir serseri hırsızı yakalayacağım.
Gideceğim. Bir ay sonra düşmanı ezip döneceğim, olmasa "Atadan
kalan tek bir oğul, "Düşmandan öc alacağım" diyerek arzularını
ulaşmadan öldü dersiniz. Merak etme, ağabeyim, alp Konurbay'ın
kafasını kesip sana vereceğim, bunu yapmadan ölmiyeceğim ! ".
Büyük maceradan sonra Semetey, Bakay ve arkadaşları Ko
nurbay'ın büyülü engellerini ortadan kaldırıp obalarına döndüler.

Semetey'in Kaaragul'a aldanması ;
Semetey atma binmeye hazırlanırken Bakay Alpa : - "Yolu,
çevreyi bir yoklayım, ne var, ne yok öğreneyim. Bu yıl Konurbay ile
hesaplaşmam gerek. İlimizin öcünü alıp dileğime erişmek istiyo
rum" diyerek atına binip düşmanın geleceği tarafa yöneldi. O sıra
da Konurbay ordusunu teftiş etmekte idi. Onun Kırgızlar üzerine
s aldırmaya hazırladığı orduda altmış "keşil'' (buda rahibi) bulunu
yordu. Kalmuk ve Çin askerleri İirtiş ırmağı boyunda karargah kur
muş Kırgızlar üzerine saldırmaya hazır bulunuyordu. Ordusunun bu
durumunu görüp memnun olan Konurbay, yılkı* çobanların başbu
ğu Karagul'u yanına çağırdı. Bu Karagul bütün Kalmuk ve Çin yur
dunda adı meşhur yılkıcı alplardandı. Konurbay ona şöyle dedi:
"Ben yer yüzünü dolaştım. Varmadığım, uğramadığım yer kalmad.ı
Kahrolası Semetey bugün kabırgama ok gibi battı. Onunla karşı
laşacak benden başka kimse yok. Bu çunak* ile ancak ben çarpışa
bilirim. Ben de ihtiyarladım. Birden bire düşman geliverirse bana
derhal haber ulaştırınız. Şimdilik işimize engel olacak hiç bir şey
yok. Sağ kalınız! Semetey babasının kanını arıyorsa, Konurbay'ın
elinden göreceği var ... Bu sözlerimi, Karagul unutmayınız ! " Ko·
nurbay atına binip karargahına gitti.
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At sürüleri çobanlarının başbuğu Karagul bir tay kestirip ço
banlarına ziyafet çekti. Karagul da rahat uykuya daldı. Sabah kal
kan Karagul' a, ateş yakan oğlan garip düş gördüğünü anlattı : "Kızıl
kır ata binmiş, çocuk gibi genç bir delikanlı etrafın altını üstüne
getirdiğini, Konurbay Alpın at sürülerini sürdüğünü gördüm" dedL
Bunu işiten Karagul hiddetinden ne yapacağını şaşırdı ve 'Bu dü
şünü kimseye söyleme ! " diye çocuğu dövdü, sonra başını kopardı.
Semetey de buraya kadar gelmiş, Karagul'un çocuğuna yaptı
ğını görmüştü. Bu zavallı oğlana acıdı ve ona fenalık yapanları ya
kalayıp dövdü. Onunla mücadele edemeyeceğini anlayıp Karagul Se
metey' e karşı saygı gösterdi ve şöyle dedi : " Yanıldımsa Tanrı işimi
yola koysun! Sen delikanlı Semetey değil misin ? Ruhlar bana yar
dım etsin! Sen Semetey isen dünyada başka arzum yok ... Aradığı
mı buldum demektir. Kurbanın olayım yiğitim, Buhara'dan sağ sa
lim geldin mi ? İhtiyarlamış Temir Hanı gördün mü ? Ben Manas'ın
eli, Karagul denen adamıydım. Kaplan Manas hayattayken Kara
gul kimden aşağı idi ? Sen Buhara' ya gittikten sonra Gökçe' nin oğ
lu Ümetey beni at sürüleri çobanı yaptı. Bana " Gözünü oyarım ! "
diyordu. Ben de kaçıp Kalmuklara sığındım ... Tanrının belası Ca
kıp öldü mü?". Böyle konuşup tecrübesiz genç Semetey'i kandırdı,
"Canımı kurtarmmak için Kalmuk oldum" diye ağladı. Semetey
"Çok utandım. Bilmeden sakalını yoldum. Size karşı büyük kaba
hat işledim. Kusura bakma, affet! " diye özür diledi. "Bundan sonra
Karagul Ağamı Bakay Ağamla müsavi göreceğim" diye düşündü. Ka
ragul'a "Tayburul'um yoruldu, bana Algara'yı ver ! " dedi. Semetey
bu şeytan Kalmuk'un sözlerine inandığı için ne dese kabul ediyor
du. . Onun Algara'yı vereceğine şüphe etmiyordu, dinlensin diye
Tayburul'unu salıverdi. Algara'ya bineyim, soyluluğunu bileyim,
binip meydana gireyim, karşı gelen Kalmukları Pekin'e kadar sü
reyim" dedi. Fakat kurnaz Kalmuk Algara'ya kendisi bindi . Seme
tey at sürüleri ile uğraşırken Karagul onu İrtiş'in en derin ve akın
tılı yerine doğru itiverdi. Çok güçlü dalgalar Semetey'i derinliklere
doğru atıyordu. Birden kıyıda Tayburul göründü. Irmağın kenarı
na yaklaşan Semetey'e kuyruğunu uzattı. O da kuyruğu yakalayıp
ırmaktan çıktı ve derhal Tayburul'a binip Karagul'u kovaladı Arka
sından yetiştiği gibi Algara'yı kuyruğundan yakaladı. Fakat kuyruk
dibinden koptu. İlk gördüğü zaman Karagul'un sakalını da böyle
koparmıştı. Karagul, başına gelenleri Konurbay'a saygı ile bildirdi.
Konurbay Karagul'un yüzüne baktı sakalı yok, atına baktı - kuyru
ğu yok. Karagul başına gelenleri anlattı.
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Bu bilgiyi aldıktan sonra Konurbay şöyle dedi: "Bizim öldür
düğümüz erlerinin öcünü almak için Semetey gelmiş demektir At
sürülerini sürüp götürdü. Ilkıcının sakalı yok, Algara'nın kuyruğu
yok! Bunlar onun elinde kalmış ... Bu hakarete kim dayanır ? Bu ha
karete aldırmazsa Konurbay'ı kök tengir* vurmaz mı ? Beni koruyan
kalabalık askerim, bu öksüz çocuğu yakalayalım! Kırgız'ın kadın
larım kan ağlatacak gün geldi. Yer sallayan ordularım beni takip
ediniz ! " Bu emri verdikten sonra Algara'ya gümüşlü, altınlı kuyruk
taktırdı. Bu büyük asker topluluğu Semetey'i takip etmek hareke
te geçti ...
Bunu burada bırakıp Semetey, Ayçörek ve Konurbay'ın hika
yesini anlatalım.
*
* *

Bir gün Semetey kendi kendine şöyle konuşuyordu : "Tanrının
belası Konurbay'ın gelmesini istedim, fakat gelmedi. Güç ve kud
retini gösterip açıkça mücadeleye girişmedi. Sarı ala at sürülerini
geri almaktan ümidini kesmiş mi ? Ben de bayağı hırsız gibi gece
karanlığında kaçınayım... Gök demir süngü ile çarpışmadan nasıl
kaçıp gidebilirim ? Bu alp Konurbay her halde beni takip etmekten
vazgeçmez. Savaşmak için onu beklemeliyim. Onunla karşı karşıya
gelip çarpışmadan ile dönmek alplık kuralına uymaz. Gök Kıya'yı
geçip, Gök Özen'e varıp üç gün bekleyeyim. Konurbay'la burada he
saplaşalım" diyerek dediği yere gelip Konurbay'ı bekledi ve hiç bir
ihtiyat tedbiri almadan yatıverdi. Bakay ile Külçora'ya ileri gitme
lerini buyurdu.
Konurbay, Semetey'i takip etmekte devam ediyordu. Onun bu
lunduğu yere yaklaştı ve kendi kendine şöyle konuştu: "Manas'tan
kalan bu ağzı süt kokan yetimi adam yerine koymamıştım. Meğer o
benim önüme dağ gibi bir alp olup çıkacak kudrette imiş . . . Öyle bir
alp imiş ki karşısına doksan bin savaşçı gelse hepsini döndüre dön
düre dövecektir. Babası Manas'tan altı defa güçlü imiş. Elimden
gelse bu yaramazı diri olarak yakalar, kendime evlat edinir, Man
çu - Kalmuk yurduna han yapardım. Kılı kırk yaran adil bir hü
kümdar olurdu ... " Konurbay böyle konuştuktan sonra at üzerinde
ki Semetey'e elindeki tüfekle kurşun sıktı. Semetey kan içinde yere
yuvarlandı. .. Bu faciayı gören Külçora "Eyvah! Konurbay gelip çat
mış mı ? Ağabeyimi vurmuş mu ? Konurbay'ın kanını içmesem öcü
mü almasam Külçora adım yok olsun ! " Külçora böyle bağırıp ça-
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;ğırdıktan sonra Konurbay'ı takibe başladı. Bir a z sonra arkasından
yetişti. Konurbay ona karşı dönüp süngü ile saldırdı. İki alp savaşa
tutuştular. Süngü ile biri birine hücum ettiler. Konurbay bir çok
yerinden yaralandı, nihayet kaçmaya mecbur oldu. Külçora da onu
takip etmekten vazgeçip geri döndü ve Semetey'in karargahına gel
di.
Semetey'in yarası çok tehlikeli durumda idi . Yaranın kanının
içeriye gitmemesi için Kançora "karpık"* ile toplamaya devam edi
yordu. Yara yapan kurşunu bir türlü çıkaramıyordu. Akıllı, tecrü
beli Bakay'ın anlattığına göre bu kurşunu vücuttan çıkarmak için
biricik çarenin iffetli bir kadının yara üzerinden atlaması olduğunu
söyledi. Tanıdıkları, bildikleri iffetli, namuslu kadın Ayçörek idi.
Onu getirdiler, Ayçörek geldikten sonra Semetey'in üzerinden iki
defa atladı. Fakat kurşun çıkmadı. Bunu görenler Ayçörek'in iffe
tinden şüphelenmeye başladılar. Ayçörek bu durumdan çok üzüldü
ağladı. Nihayet üçüncü defa atladı ve Semetey'in vücudundaki kur
şunlar dışarı dökülüverdi. Herkes sevindi ve "Semetey kurtuldu"
diye bağırdılar. Kurşunlar döküldükten sonra Semetey'i bir semiz
losrak kesip yağıyla sardılar. Çok çabuk iyileşti. Bu yıl Semetey yir
mi beş yaşında bulunuyordu. Sarı Ağa ve Bakay gibi kahraman alp
lar sayesinde nekahet devresini rahat geçirdi.

Konurbay'ın Talas'a büyük akını :
Kalmuk - Çin Hanı Konurbay ordusuna altın, gümüş dağıtıp
servetini gösterdi. Sık ormanları kestirip toprakları kazdırıp altın
aradı. Silahlarını hazırladı. Doksan gün kullansa körleşmiyen kılıç
lar hazırlattı. "Bu iş de tamamen hazırlandı" diyerek bunları da bir
tarafa koydu. Ordusuna uzun bir hitabede bulundu : "Hepiniz din
leyiniz, anlayınız : Gücümün dolgun çağında Burutların ne kadar çok
saldırılarını püskürttüm. En sonunda Manas'a kan yutturup öldür
düm. Hepiniz biliyorsunuz ki bu günlerde başımıza büyük işler düş
tü ... Manas'ın oğlu Semetey Mançu'dan çıkan Konurbay'ın kim ol
duğundan habersiz. Bu Konurbay'ı Kırgız değil, bütün Çin Maçin
tanıyor. Bu Konurbay'ın kim olduğunu ona tanıtacağım. " Böyle ko
nuştuktan sonra Konurbay Han askerleri arasına atını sürdü. Ordu
harekete geçti. Bütün ihtişam ve azameti ile Talas sınırın a geldi ve
Karargahını kurup askerlerine "Görüyorsunuz kark diyen karga
yok. .... Duyurmadan baskın yapınız . Manas'ın yetimini evinde yaka
layıp bağlayınız. Gafil yatan Kırgızların mal mülkünü yağma ediniz.
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Casuslarımın getidikleri bilgiye göre Kırgız alpları arasında birlik
yokmuş. Gönül açan haberler aldık. Semetey'in en yakın arkadaşr,_
Külçora alp Semetey'e darılıp ondan ayrılmış. Bu haberden anla
şıldı ki Burkan bakşı* bize yardım ediyor. Burutun ocağını söndü
rüp, evlerini, çadırlarını başlarına yıkacağım. Burutu Talas'tan gö-
türüp savuralım ... " Böyle konuşup Konurbay gece yarısı, habersiz.
yatan Kırgızların obalarına, kurganlarına hücuma geçti, çıkış yol-
larını kapadı. Her taraftan tüfek sesleri yükseliyordu. Semetey gaf
let uykusundan uyandı, durumu derhal kavradı : "Acaba, kırk yiği-
tim düşmanın eline mi düştü? Tanrıdan istediğim düşman kapımaı
geldi, fakat Tayburul da elimde yok. Aziz ağam han Bakay ::., kıntı'
ve ıstırap içinde kaldı mı ? Bana darılıp giden Külçora Alp Konur
bay'ın elinde can verdi mi? Yoksa Konurbay'ın hizmetine girip onu
buraya o mu getirdi ? ! " O sırada Kalmuk askerlerj Semetey'in Kur
ganına saldırıyorlar, fakat bir türlü içeri giremiyorlardı. Konurbay
saraya doğru saldırmakta, ateş açmakta devam ediyordu. Bu gü
rültü patırtıyı duyan Bakay Alp "başımıza bir felaket geldi . Haber
siz yatan erlere Konurbay'ın baskın yaptığını ilan etmeli" diye ko
nuştu. Orada bulunan Külçora B akay'a dert yandı: "Ağabeyim, sır
rımı sana anlatayım. Semetey'in Çaçıkey'i benim Ayçörek'le seviş
tiğimi dedikodu yapmış, onun sözlerine inanan Semetey bana haka
ret etti. Aleme, Ayçörek benim yengem olup görünse de, bana o'
anam yerindedir, anamdır. Bu dedikodu benim kaburgamı sökü
yor". Ona Bakay Alp "Böyle dedikodulara, Semetey'in de böyle ma
nasız sözlere inanıp sana kızması akılsızlıktır ... Şimdi " Külüscü
ğümm ne vakit gelecek ? " diye dört gözle bekliyor. . . " dedi, Külçorn
da memnun olup atına bindi ve kırk arkadaşı ile beraber pınar ba
şına geldi.
Gökten gelen feryat gibi nara atıp Külçora kaynaşan Mançula
rın saflarını yarıp aralarına giriverdi. Kurtlar gibi kırk yiğit de
onun arkasından geliyordu. Büyük savaş yaptılar. Yaralananlar, dü-
şüp bayılanlar oldu. O sırada Külçora Tayburul'u yedeğe alıp Seme
tey'e getirip verdi. Semetey ona karşı yaptıklarından utanıp yüzüne'
bakmadan: " Kurbanın olayım Külüsüm kahramanım, Çaçıkey'in sö
züne kanarak ben ahmaklık yaptım. Sen babam Manas'ın sesisin ... '"
Böyle konuştuktan sonra atına bindi ve doğru düşmana saldırdı. .
Korkunç bir savaş oldu. Kalmuk, Mançu askerleri "Köko tengic
burkan ! "* diye bağırıyor ve kaçıyorlardı. Konurbay'ın alplarından:
Çabalay meydana çıkıp nara attı : "Madıkan'ın öcünü alacağım, he-
pinizi kıracağım ! " diye bağırdı "Alp isen gel ! " diye Semetey'i ça--
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ğırdı, elindeki gürz ile yere vurup çevreyi toz toprak içinde bırak
tı. "Bütün Kırgız oğullarına ahır zamanı göstereceğim ! " diye tek
rar tekrar nara attı. Kafirin çehresi başka türlü, mezardan çıkmış
gibi soğuk, korkunç. "Semetey burut, gel ! " diye haykırıyordu. Aynı
zamanda, bakırdan yapılmış kanca* ile tütün içiyordu. Kırgızların
hepsi korku içinde idi; "Bu herif hepimizi öldürecek ! " diye yavaşça
fısıldaşıyorlardı. O sırada Bakay Alp Kırgız savaşçılarına şöyle hi
tap etti : "Hanlar, büyük, küçükler söyleyeceklerimi dinleyiniz ! Bu
herifi biz ancak tüfekle alt edebiliriz ! " Tecrübeli Bakay Alpın gös
gösterdiği gibi top ve tüfekle karşı durmaya karar verdiler. Sarı
Han ile Bakay toplarını atışa hazırladılar. Meydanda duran mağ
rur Çabalay'a nişan alıp top ve tüfeklerini birden ateşlediler. Bakay
Alp hedefi çok iyi tayin etmiş, nara atıp duran Çabalay birden bire
yere yıkılıp kan içinde yuvarlandı. Bunu gören Kalmuk askerleri
şaşkına döndüler, kaçmaya başladılar. Konurbay kendi kendine
şöyle konuştu : "Ne kadar kaygılı, korkunç gün oldu! Beylerinden ne
ferleri cesur sayılan Kara Kıtaylar b üyük yenilgiye uğradı. Kana
doymaz kara yer beni de mi istiyor ?" böyle dedikten sonra en son
gücünü topladı. Önce koynundaki altın putunu çıkarıp "Kolla,
Budda, kolla ! " diye dua ederek kaçıyordu. Nihayet, Semetey ona yetişti ve saldırıya geçti . Fakat, Konurbay en son gayretiyle Seme
tey'in hücumunu şiddetle savdıktan sonra karşı saldırıya geçti. Öyle
korkunç saldırıyordu ki Kırgızlar dehşet içinde "Halimiz ne ola
cak ? ! " diye çağırıp bağırmaya başladılar. Kalmuk ve Mançular se
vinip "Burutun sonu geldi ! " diye bağırmaya başladılar. Konurbay,
Semetey'in üstüne çıkıp boğazını sıkmaya başladı. Semetey'in son
saati geldi derken birden bire Konurbay'ı üzerinden attı ve üzerine
çıkıp enseledi. Altına alıp süngü sapladı, fakat Konurbay Semetey'
,den kurtulup atına binip kaçmaya teşebbüs etti. Kırgızlar sevinip
" a Tanrı ! " diye bağırdılar. Semetey kaçan Konurbay'ı yakalayıp ka
fasını kesti. Büyük düşmandan kurtulan Kırgızlar kalmuk ordusu
nun bıraktığı malları topladılar ve kendi aralarında bölüştüler.
Ata baba düşmanı olan Konurbay'ın ölümü Kırgız yurdu için
büyük zafer oldu, her boyda bayramlar yapıldı. Semetey'in adına
bütün Türkistan'da destanlar yazıldı, söylendi...
*
* *
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Er Gökçe oğlu Ümetey'in Semetey'e düşman oluşu :
Sarı Arka* bozkırlarını vatan edinen, savaşlarda yenilmeyen
Ümetey, b abası ünlü alp Er Gökçe'nin her bakımdan varisi idi. "Bu
Kıpçak bozkırlarının biricik parsı benim" diyordu. Fakat tecrübe
siz, atılgan bir gençti. Bu genç alp gelen gidenlerden Semetey'in Ko 
nurbay'ın büyük ordusunu yenip hesapsız ganimet elde ettiğini işit
ti. Babası Er Gökçe'nin büyük Çin seferinde Manas'ın yanında şe
hit olduğunu, Semetey'in bunu dikkate alıp Ümetey'e son zaferinde
eline geçirdiği ganimetten hisse çıkarması, göndermesi lazım ol
duğunu ileri sürerek Semetey üzerine sefere hazırlandı. Anası Ak
erkeç bu sefere mani olmak istedi ve " Ey oğlum, Sernetey senin kar
deşindir. Analarınız aynı babanın kızlarıdır. Semetey'le sen kardeş;
çocuklarısınız. Böyle kardeşler çarpışırsa alem ne diyecek ? ! Oğlum
bu yapacağın iş akıl işi değil ! O da babadan tek, sen de babadan
tek evlat! Semetey'in yaptığını yaptığın, Kıpçak bozkırlarından bir
günlük yol dışarı çıktığın yok... Babanın kanı Semetey' de değil,
Mançu ve Kalmuklarda. Semetey "bölen"* ne, yenilgi nedir bilmed.i
Taşkınlık kılıp gelen binlerce alp ve ordular Semetey'den dayak ye-·
mişlerdir... Sen onun üzerine ordu sevkedeceğine ona armağanlarla.
git. "Yuvamız bir kardeşim", "bölem" deyip onu ziyaret et ! O da
sana istediğini verecektir ... ". Anası Akerkeç Hatun oğluna böyle ö
ğütler verdikten sonra "Semetey'e karşı düşmanca hareketine hiç
razı değilim ! " diye sözünü tamamladı.
Ümetey anasının sözlerine hiç değer vermedi, "Babasının dökü
len kanının değerini aramadı" demesinler, kulağıma çalındığına gö-·
re halk 'Ümetey babasının hakkını aramadı" diye dedikodu yapı
yormuş ... Ben babamın hakkını aramaya karar verdim" diyerek çok
sayıda asker toplayıp Semetey üzerine hareket etti. Bir kaç gün
sonra Talas bölgesine geldi. Talas sınırındaki gözcü bekçiler bu ya
bancı orduyu görüp yakında bulunan muhafız askerlere haber ver-
diler. Muhafızların ileri geleni Külçora, bu haberi aldıktan sonra
derhal atına binip şöyle dedi: " Yolcu ise konuğumuzdur, ağırlarız,.
yolunu gösteririz. Düşman ise savaşmaya hazırız ... " Bu sözleri söy
ledikten sonra Ümetey'in yanına gelip şöyle seslendi: "Hey, il misin,.
düşman mısın? Kaplanı parçalayan kara kulaklı arslan mısın? Üç
Koşay dağının yamaçlarına dikkatle bakan sen misin ? Aç arslan gi
bi şimdi parçalayacağımder gibi bakan sen kimsin? Cehenn em ate
şini avucuna alıp saçacak gibi görünen sen kimsin ? Ben senin kim
olduğunu muhafızlarından öğrendim. Sen, ağabeyimin bölesi* imiş-
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sin. Han Ümetey olduğun doğru ise seferiniz nereye ? B abalarınızın
vatanı Sarı - Arka* yurdun sağ mı ?".
Bu sözlere karşı Ümetey çok kızmış görünüyordu. Hiç dostluk
göstermedi, kibir, azamet gösterip şöyle konuştu: "Bey desen bey
oğluyum, beyzadenin biriyim. Pınarın kara gözüyüm ; savaş dese se
vinen Han Ümetey denen alpın kendisiyim. Yalnız Ümetey değil,
Alp Gökçe'nin kara gözüyüm. Er Gökçe'yi yediniz. Çok fazla müra
ilik etme! Ben b abam Gökçe'nin öcünü,1 kanını almaya geldim. Sa
vaşmak istersen düello yapacak yerini söyle! Canımı kıl kadar hesa
ba almıyorum ! " Külçora ona hayretle bakarak şöyle dedi : "Topar
lak başlı bende de Gökçe'nin oğlu Ümetey senin gibi manasız konu
şan zevzek görmedim. Son seferinde Manas babanı han iln etmiş
ti. Son yapılan büyük Çin ve Kalmuk savaşında pek çok gazilerle be
raber baban Gökçe Han da şehit oldu, büyük alpımız, baş kuman
danımız Manas da bu savaşta ağır yaralı olarak Talas'a döndü. Pek
çok arkadaşları ile savaş meydanında şehit olan Gökçe Hanın kanını
kimden istiyorsun ? Savaş meydanında babanla beraber benim ba
bam Almambet, kırk yiğitin en değerlisi Sırgak da o savaşta şehit
oldular. Aramızda geçmiş kusur, suç varsa ortaya koyup konuşalım .
Senin bu hareketini ve sözlerini bölen* duymasın. Bu hareketini öğ
renirse başına kıyamet kopar. Manas'ın oğlu Semetey senin yağma
edeceğin, çarpışacağın er değil. Gözünü aç sözümü dinle ! ".
Akıllı ve uzağı gören Külçora bu toy delikanlıya söz dinleteme
di. Ümetey yine atıp tutmakta devam etti. Öyle atıp tutuyordu ki ha
rekete geçecek olursa bütün Talas'ı eline geçirecek, Semetey'i esir
alacaktı... Külçora'ya meydan okuyordu ...
Külçora bu toy akılsız delikanlıya söz anlatamayacağını anladı.
Ümetey bağırıp çağırmakta devam ederek : "Babanın mezarı, Kül
çora ! Şimdi senin kanını dökeyim. D ediğimi yapmazsan kaburgam
sökeceğim. İlk sıra benim, ölümden kurtulabilirsen ikinci sıra se
nin ! " diyerek Külçoraya süngü ile saldırdı. Külçora kalkanıyla onun
hücumunu neticesiz bıraktı ve gülümseyerek "Arzun kursağında
kalmasın! tekrar saldır! Sözümü dinle : beraber Semetey kardeşine
varalım, kardeş olalım" diye yalvardı. Ümetey'in yüzü sararmış, deli
gibi olmuştu "senin kanını içmesem, Semetey'in tuğunu*, bayrağını
yıkmasam, beni göğsü tüylü yer vursun, tepesi açık mavi gök vur
sun ! " diye ant içtikten sonra babası Gökçe'nin adıyla uran* çağırıp
sağa, sola kılıç salladı. Dediklerinin hiç tesir etmediğini gören Kül-
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çora öyle nara attı ki yer yarıla yazdı. " Günahı boynuna, iki karaı.
gözüne ! Alemi yenecek, bu ili darmadağın edecek adam sen değil
sin ... Bu hakarete baş eğip " eyvallah ! " diyecek kişi ben değilim ! "
diyerek böbürlenen Ümetey'i süngü ile atından indirip bir yana atı
verdi.
Bunu burada bırakalım da Semetey'in karagahında bu sıradac
neler cereyan ettiğini anlatalım .
Ümetey'le Külçora'nın çarpıştıkları hakkında karargaha haber
geldi. Bünu duyar duymaz Sarı Han, Bakay Alp ve Ümetey'in tey
zesi Kanıkey Hatun kavganın bulunduğu yere hareket ettiler. Yolda_
Bakay şöyle konuştu : "Çabuk varalım. Nasihatimizi söyleyip barış
tıralım. Külçora çocukluk yapmasın". Fakat onlar gelinceye kadar
Külçora, Ümetey'in kafasını kesip terkesine bağlamış bulunuyordu_
Askerleri de hiç mukavemet göstermeden teslim olmuşlardı. Bu as
kerleri Külçora Semetey'in önüne getirdi. Akıllı kadın Kanıkey oğlu_
Semetey'e "Bu yaptığın nedir? Bu Ümetey senin kardeşindi. Karde-
şini öldürüp kendi mafsalını kendin kestin. Çarpışacak düşmanınc
çok. Kazak yurdu senin kanattaş yurdundur. Üzerimize düşman gel-
diği zaman Kazaktan yakın kardeş yok ... Şimdi bu yaptığin hatanın
ceremesini ö demen gerek" dedi.
Kanıkey'in bu sözünü ihtiyar Bakay Alp makul buldu. Semetey
çok üzülüp şöyle dedi: "Şimdi bizim yapacağımız iş at, deve sürüleri
ve altın, gümüş ile Ümetey'in anası Akerkeç hatunun önüne getirip·
"Bir hata işledik. Yer kaplayan mal ile geldik, kan pahasını önünü
ze koyduk kan davasını ortadan kaldıralım" Dediği gibi yaptılar..
Büyük bir kervan olarak yola çıktılar. Her yanda kara matem bay-
rağı dalgalandı.
Başsağlığı söylemek ve ölünün anası Akerkeç Hatunu teselli et
mek için kırk yiğit ile Sarı Han alpı gönderdiler.
Bunu burada bırakıp Kançora ile Kıyaz'ın dostlaştıklarını an
latalım.

Kançora ile Kıyaz'ın ahbaplığı :
Kançora Semetey'in karısı Ç açıkey ile dost ve sırdaş oldular_
Semetey'i ortadan kaldırmayı kararlaştırıp nasıl yapacaklarını ko·
nuştular. Kançora'nm Semetey'e düşman oluşunun sebeplerinden,
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biri ve başlıcası onun Külçora'yı Kançora' dan çok sevmesi idi. Bu
:kıskançlık ona her fenalığı yapmak için istidat vermişti. Semetey'in
bundan haberi yoktu. O, bu haini evladı, kardeşi gibi görüyordu.
Kançora'nın bütün arzusu Semetey'in yerine han olmaktı, Çaçıkey'
in yerine han olmaktı, Çaçıkey'in arzusu Kançora'nın birinci karısı
ıDlmak ve Ayçörek'ten öc almaktı.
Güzel ilk baharın geldiği, kelebeklerin uçuştuğu, kuşların güzel
,öttüğü günlerin birinde geniş Talas vadisine Semetey'in kalabalık
fü gelip kondu, çadırlarını kurdu. İlk b aharın güzel günlerinden bü
tün halk faydalanıp rahatlık ve sükun içinde yaşarken Kançora fe
:Satçılığını planlıyordu. Bir gün Külçora'nın yanına tam silahlı bir
11alde, geldi ve şöyle konuştu : " Kurbanın olayım Külçora, çabuk atı
n a bin. Dağda geyik avlayalım, gönlümüz açılsın. Sakat adam gibi
, evde nasıl yatabiliriz. Çoktan beri sıkıntı, uyuşukluk içinde bulunan
,gönlümüzü açalım. On gün böyle bir şöyle bir gezinti yapalım". Kül
.çora bu teklifi kabul etti ve on yiğiti beraber yanına arkadaş olarak
.aldı. Avlanmak için geldikleri saha cennet gibi güzeldi. Otu mis ko
_kuyor, elmaları yumruk kadardı . . .
B u güzel a v yerinde bir kaç gün kaldıktan sonra Kançora yine
:Şöyle dedi: " Obamıza dönelim. Susamır yaylasına göçüp orada ır
mak sahilinde konalım. Hayvanlarımız beslensin ! ".
Semetey' e tabi büyük bir boy göçüp Susamır ırmağı boyunda
.çadırlarını kurdular. Bütün bu göç Kançora'nın planına göre yapıl
mıştı. Semetey'in karargahı çevresinde az halk bulunuyordu, kırk
_yiğiti de oyuna dalmışlardı.
Kançora önce ihtiyar alp Sarı Hana gelip Kırgız ülkesi çevre
sindeki hanlıklar ve boyların askeri durumlarını, dostluk ve düş
manlıklarını öğrenmek için on günlük seyahat yapmak, Taşkent Ho
kant ve Endican şehirlerini görmek istediğini anlattı. Sarı Han ve
Semetey Kançora'nın bu arzusunu pek makul buldular. Hain Kan
.çora hanlığın büyüklerini böyle kafese koyduktan sonra Külçora' ya geldi ve şöyle söze başladı: "Kurbanın olayım Külceğim, Sen
Külçora olalı hiç bir düşmanın seni alt edemedi, hep yenildi. Bu z a
ıferlerin sana ne verdi ? Sen bu z aferlerinden bir şey kazandın mı ?
Bu yaşa gelinceye kadar beni adam yerine koymadın, "Boz tavşan"
atı bana vermedin. Her zaman beni "Korkaksın !" diye tekdir ettin.
Bu yaşa gelinceye kadar "Tayburul' a binmedim. Gideceğim bu se
Jerde bineyim. Bu sefer şu "Boz tavşan" ata bineyim, yolumda pek
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çok ırmaklar, dağlar var. Bunları bu atla geçeyim. Onu bana bu se
fer için ver. Kurbanın olayım. Külçora, bu dileğimi kabul edersenı
sana karşı hiç bir söz söylemem".
Kançora'nın bu şeytanca sözlerine ak gönüllü Külçora şöyle c-e:
vap verdi : " ilimin, yurdumun dayanağısın, vatanımızın süsüsün,,,
halkımızın namusu, yerimizin bekçisisin. Benden istediğin "Şu a L
mı ? Bin istediğin yere git ! Atışlarda nişancım, güreşlerde pehliva
nını, beraber büyüyen arkadaşım istediğin "Boz tavşan" ise al,.
bin! "
Bu genç alpların birbirine karşı samimi bağlılıklarını gören Sa
rı Han ile Bakay Alp sevindiler ve sakallarını avuçlarına alıp birbi-·
rine baktılar.
Kançora silahlanarak ata bindi. Evliya-Ata, Merki ve diğer şe
hirleri gezip Kıyaz 'ı aradı. Bu alpı söz verdiği yerde bulamadı. "Aca
ba, vadesini unuttu mu ? Yoksa casusun sözü yalan mı ?" diye ümit
sizliğe düştüğü anda gürültü patırdı ile pek büyük bir kalabalığını
yaklaşmakta olduğunu gördü, Bu gelen kalabalık kara yürekli Kı-
yaz'ın askerleri imiş. Bunu öğrenen Kançora çok sevindi, antlaşmış;
olduğu dostunu karşıladı. Atlarından inip görüştüler. Kançora sö
zünde durduğunu, dostlarına karşı sadık olduğunu söyledi. "Ey
dostum Kıyaz, sen benim kuşandığım kuşağımsın. Sana kaç defa
mektup gönderdim. Ben senin sadık dostunum" dedi. Bu iki dost
tekrar, birbirine sadık kalacaklarına, Kılıç yüzünü yalayıp "İş buı
ant'a riayet etmeyeni gök vursun ! " diye yemin ettiler.
Kançora, bu günlerde Talas'ta fazla kalabalığın bulunmadığı
nı, Semetey'in yanındaki on muhafızının hiç bir şeyden habersiz yat
tıklarını, kendisinin "Tayburul'undan da ayrıldığını bu durumu
kendisinin hazırladığını anlattı. "Talas'a on beş gün sonra gel, bu:_
hesabı iyi hatırında tut, yanılma! Yanında bulunanların hepsini kı-·
lıçtan geçirelim. Çınkoca ile Toltay'ın kanları, Kançora'nın namusu
için bu yetimin parlayan talihini, nüfuzunu, şevketini kıralım ! "
Böyle konuştuktan sonra Talas'a saldırı planını hazırladılar. Kıyaz
Kançora'nın bindiği atı "Boz tavşanı" görüp gözleri yaşardı. Bu at
akrabası ve silah arkadaşı Toltay'ın atı idi. Savaş meydanında öl
dürülen Toltay'ın bu atı Külçora'nın eline geçmişti. Kıyaz ile Kan
çora el sıkışıp vedalaştılar. ..
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Kançora gece gündüz yürüyüp Talas'a, Semetey'in birinci ka
rısı olan Çaçıkey'in obasına gece gelip kimseye duyurmadan onun.
evine girdi ve seyahatinin neticesini anlattı. Kendilerinin pek ya
kında han ve hanım olacaklarına inanıp birbirine sarıldılar.
Sabah olup oba halkı ayağa kalktığı zaman Kançora, Han or
dasına* (karargahına) gelip Semetey, Sarı Han ve Bakay'ın huzu
runa gelip selam verdikten sonra şöyle söze başladı : " Kurbanınız.
olayım, her taraf baş dinçliği, asayiş ve huzur içinde, "gak" diye uçan_
karga yok, ağam senin devrinde bizimle kavga edecek kşi yok, ulu-
sun her şeyi iyi gidiyor, kurbanın olayım, ağabeyim ters uçan kar-
ga yok, Evliya Ata, büyük Taşkent hepsini araŞtırdım. Her yerde
rahat ve bolluk gördüm. Kavun, karpuz yetişmiş, tarlaları yağ ko
kuyor. Halk rahat içinde ... Öyle anlaşıldı ki bize hiç bir yerden düş
man gelmiyecek .. Eğer düşman gelse bile biz onu sağ bırakmıyaca
ğız. Ağabeyim, rahat yat, yaylaya git, oyun oynayıp, av avlayarak
rahatına bak, süt tayları kesip ziyafetler ver. Ağabeyimin devrinde'.
rahatlık ve huzur devri yaşıyoruz". Kançora'nın verdiği bilgi ve
sözlerden Semetey ve yanında bulunanların hepsi memnun oldular.
Hain Kançora "istediğimi Tanrı verdi" diye memnun olup han ola
cağını düşünüp gönlü göğe yükselmiş gibi oldu.
Bu hikayeyi burada bırakıp Semetey'e karşı kurduğu düşman
lık planını anlatalım.

Semetey ile Külçora'ya Kançora'nın fenalık tasarlaması :
Kançora ile Kıyaz'ın tayin ettikleri gün gelmiş bulunuyordu ..
Kıyaz'ın ordusu dar bir dağ boğazını doldurmuştu. Semetey'in gön
lünde kıl kadar bile korkusu yoktu. O sırada Kançora Külçora'nın_
yanına gelip şöyle konuştu: "Kurbanın olayım Külçora, sen avda
bulunduğunda bir yiğitsin, savaş meydanında bine eşitsin .. Aklıma_
bir şey geldi : Ak türbeye varalım, ak boz kısrak y a r a 1 ı m* han_
Manas'ın ruhunu kıvandıralım. Manas'a vermeyi çoktan beri gönül-
den çıkardık. Ona kurban vermezsek ruhu bizi vurmaz mı ? ! ".
Gönlünde fenalık olmayan Külçora "Çok doğru, bunu ağabeyi-
mize söyleyelim" dedi. İkisi de Semetey'e gelip "Bozkurt Manas'ın_
ruhuna kurban sunalım" dediler. Semetey bu teklife şu cevabı ver
di: "İyi olur. Akboz kısrak alalım, aytuyaklı bu hayvanı kurban kı
lıp verelim, geceyi orada geçirelim" dedi. Ata bindiler, o sırada Se-
metey'in anası Kanıkey Hatun "O, çocuklar! " diye seslendi. Bunu..

170
.duyan Semetey atını durdurdu anasının ne diyeceğini b ekledi. Ka
nıkey Hatun şöyle konuştu : " Kurbanın olayım yalnızım, yüreğim
çarpıyor, gözüm seğiriyor, canım sıkılıyor. Yavrum nereye gidiyor
sun ? Tayburul'dan ayrılıp kanatın kırıldı. Bugün evinden çıkmama
lısın. Gece bir düş gördüm. Bu düşümde çok fena şeyler gördüm.
Terkiye bağlanmış baş gördüm. Talas 'ta yangın, Evliya-Ata'da göl
,gördüm. Çatal boynuzlu ak tekenin aya bakıp melediğini gördüm.
Büyük boynuzlu gök boğa sancak altında göründü. Kırk memeli sarı
kancık acı acı uludu. Çınar ağacı gürültü ile devrildi. Talih kuşu ba
şımdan uçup gitti, çağırsam da konmadı Manas'tan kalmış sırlı ka
seyi dolduramadım. Düşümde gördüğüm bunlar neye işaret oluyor?
Yavrum, babanın türbesine gitmeyi bırak, vereceğin kurbanı evde
ver ! " Anasının sözlerini dinledikten sonra Semetey "Makul, baba
mın ruhuna burada "tayımak"* kurban vermek istiyorum" dedi.
Semetey babasının türbesine gitmezse, Kançora ile Kıyaz planlarını
tatbik edemeyeceklerdi. Kamkey Hatunun müdahalesine Kançora
çok kızdı ve ona "Yazıklar olsun, vay vay anam ne deysin ! Bu yaşa
geldiğin halde palavra atmaktan vaz geçmiyorsun. Ölüm saati gele
ni sen mi kurtaracaksın ? Türbede bizi bir düşman mı bekliyor? Bu
Semetey, Semetey olalı ona kimse karşı gelemedi, karşı gelen de
cezasını buldu ... Anacığım sen bunamış biri gibi konuşuyorsun. Ana
cığım bu sözü bırak biz yolumuza devam edelim ! " Kançora' nın
bu sözlerine Kanıkey Hatun çok kızdı ve şöyle bağırdı: "O, kahro
lası Kançora, söyleyeceklerin yine var mı ? Senin sırrım, ne yap
mak istediğini bilen yok. Bir zaman ağabeyini kandırıp " Tayburul ! "
atından ayırdın, yine bir gün ağabeyinle Ayçörek'in arasını açtın. A,
yavrum senin bildiğin ne var? Yanında Manas 'ın "tölge" (fal) taşı"'
var. Manas bir sefere çıkarken bu taşı kaldırıp bir adım ilerisine
atardı. O zaman sefere çıkardı. Eğer bu taşı kaldıramazsa "Yolcu
luğum hayırlı olmıyacak" diye seferden vazgeçerdi. Çocuklar bu ta
:şa varın, onu kaldıramazsanız eve dönünüz ! " Kanıkey sözlerini bi
tirirken birden Ayçörek çıkageldi ve o da mezara gitmesini uygun
bulmadı "Arslanım dinle -dedi- bu gün ata binip evden uzaklaşaca
ğın gün değil. Bu günün yıldızına karşı gündür. Şimdilik evde bu
lunman gerekiyor. Hayvan semirsin, bütün il beraber babamızı ziya
ret eder, üç dört gün orada kalıp göçeriz. Şimdilik ananı dinle tür
beye gitme ! " diye yalvardı. Semetey kızdı ve "Anamı dinlemedim,
seni mi dinleyeceğim ? Seni dinlesem anamın gönlünü kırmış ola
,cağım. Bu düşmanlar duysa dedikodu yapmazlar mı ? S ana genç ge
lin desem gerilme, hanım desem övünme! Bizim işimize ne diye
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karışırsın? Evini bil, Ayçörek! " dedi. Bu sözleri söyledikten sonra
Semetey hiddetli bir halde atını ileri sürdü. Anası ağlayarak oğlu
nun arkasından baka kaldı. Semetey yola çıktığı zaman, K�:ı.ıkey
Hatun onun arkasından bir parsın, bir beyaz ej derhanın takip etti·
ğini görür ve çok sevinirdi . Bu sefer ise böyle hayalet görmedi "Yav
rumun hali ne olacak, koruyucu ruhları beraber değil" diye çok ağ-·
ladı.
Semetey ve arkadaşları bir müddet gittikten sonra Manas'ın fal
("tölge") 'P taşına geldiler. Taşın üzerinde Manas'ın sungurunun, atı
nın ve arkadaşlarının ayak izleri görülüyordu. Semetey attan inip,
taşı kaldırmak istedi. Kaldıramadı. Semetey'in en yakın arkadaşı
Külçora da kaldırmak istedi ise de taşı yerinden oynatamadı. Bu ha-·
li gören Semetey şaşkına döndü ve "Eve dönelim, t ö 1 g e t a ş ı git
memize müsaade etmiyor" dedi. Semetey'in bu sözleri Kançora'nm
hoşuna gitmedi. Çünki eve dönerlerse onun planı suya düşecekti. Ta
şın yanına geldi eline aldığı gibi kaldırdı. Semetey ile Külçora btt
halden şaşkına döndüler. Kançora Semetey'e bakıp "Mübarek ta
şın bu mu ? Çok hafif olan bu taşı kaldıramadınız. Ağabeyim, sen
Semetey olalı çarpıştığın düşman daima yenildi. Beni hiç bir za
man Külçora gibi sevmedin, iyi giyim vermedin, beni Burul atına
bindirmedin, bu güne kadar beni hiç takdir etmedin, ipekli savaş
gömleği vermedin, arzularım içinde kaldı, şimdi nasıl geri eve dön
mek istiyorsun ... Yürüyelim, arslanım, akboz kısrağı kurban edelim,.
benim kaldırdığım "tölge" taşının arzusu budur. Bu taşı yiğitiniu
yenmesi iyi oldu". Kançora'nın bu sözlerine karşı Semetey "Evet,
evet ! " diye Manas'ın mezarına doğru atını sürdü. Talas ırmağını
geçti . Türbenin yanına gelip öte beri hazırladıktan sonra Manas'ın
ruhuna (arbagına:ı:) akboz (kır) kısrak kurban kesti. Etini kazana
atıp pişirmeye başladı. Fakat, kendisi o taş meselesini düşünüp ser
sem olmuştu. O sırada kazan birden bire ateş üzerinden kayıp dev
rildi ve içindeki kurban etinden kazanda hiç birşey kalmadı. Bu ha
li gören Semetey'in kaburgası sökülür gibi oldu, Külçora'nın gözün
den kanlı yaş döküldü. Bu durumdan şaşırmış olan Semetey "İş
bitti, Külçora, kurban böyle olur mu? Bu kurban etini yiyen sağ
kalabilir mi ? Atlarımızı getir, çabuk ata binip bu acayip sırrı öğ
renelim ?" dedi. O sırada ölüm havası o iki kahramanı çevirmiş bu
lunuyordu. Yakındaki Maybulak denen pınarın başında "Bakayın
kızıl taşı" denen yerde ak ala b ayraklar taşıyan Bağışoğlu Kıyaz
Alpın ordusu göründü. Semetey ile arkadaşları olan Külçora ile
Kançora atlarına koştular. Semetey'e bakıp Kançora şöyle dedi:.:
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"Ağabey beni dinleyiniz : başınıza kara gün doğduğunda tılsımlı taşı
kaldıran alp Kançora burada ! Atı bana veriniz. Tek başımına Kıyaz'a
gideyim, darmadağın edeyim. Gayretim, kudretim taşmış olduğunu
düşmana göstereyim. Kıyaz kul varayam, gayretini, gücünü yer ile
bir edeyim, kudretim taşıyor, kafasını kesip alayım. Bağış' ın oğlu Kı
yaz'ı süngü ile havaya kaldırayım". Kançora yine kendisine Seme
tey'in yaptığı haksızlıklardan bahsetti. "Bu gün -dedi- talihim bana
yar oldu. Afsunlu taşı kaldırdım. Şu gelen düşmanın sancağını yık
tığımı göreceksin !" Semetey bindiği atını ona verdi ve "Biz bu gün
senin elindeyiz. Çabuk şu işi hallet! " dedi.
Kançora Semetey'in atına bindi ve baştan ayak silahlandı ve
Kıyaz'ın karargahına vardı. Kıyaz'la görüşüp öpüştüler. Derhal Se
metey ile Külçora'yı Kıyaz'ın askerleri sardılar.
Külçora bu arkadaşına itimadını hala kaybetmemişti. Boynuna
kuşağını sarıp ona yalvardı: " Kurbanın olayım Kançora, düşmanın
durumunu öğrenmek için gönderilen keşif kolunda beraber çalıştık,
düşmanın at sürülerini beraber sürdük, yağma ettik, belimize be
raber sadak"' (okluk) bağladık, özbe öz kardeşler gibi yaşadık! Ke
şiflerde beraber bulunduk bir birimize kötülüğümüz, dargınlığımız
oldu mu ? Öz kardeşler gibi beraber büyüdük, bizi gören "ikiz yiğit
ler" derlerdi. Kurbanın olayım, Kançora, beni dinle! Biz beraber ol
dukça Han Kıyaz denen ne idi ? Bizden bir haksızlık gördünse onu
tamir ederiz. Öz yurduna ok atıp hangi tarafa yöneldin ? O , Kanço
ra, sözlerime kulak as! Söyle, sen bu kudreti nereden aldın ?" Külçora'nın bu sözleri hain Kançora'ya tasir etmedi.
·

Bu hikayeyi burada bırakıp Semetey'in halini anlatalım.

Semetey'in ölümü veya kaybolması :
Kıyaz'ın ordusu dağ geçidini aşıp Semetey'in bulunduğu saha
ya geçmeden durakladı. Bu orduda bulunan askerler kendi kanla
rından olan bir ünlü kahramanı yakalayıp öldürmeye kıyamadılar.
Ordunun bu duygusunu dikkate alan Kıyaz alp Semetey'in üzerine
yürümeye cesaret edemedi. Orduda Semetey'in babası Manas'ın
destanı kulaktan kulağa söylenmeye başladı. Onun oğlunu yakala
yıp öldürmeye kimsenin vicdanı razı olmıyacağını anlayan Kıyaz,
ordusunun gösterdiği bu tepkiyi haklı buldu. Manas'ın oğluna kar
şı fenalık yapmaktan, saldırıya geçmekten vaz geçti. O sırada Kan
çora askerlere " Çeviriniz, yakalayınız ! " diye bağırdı. Fakat Kıyaz'ın
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askerlerinde hiç bir hareket görülmedi. Kıyaz Kançora'ya "Dos
tum, ne olur, bunu öldürmiyelim ! Bu Semetey parsa benziyor, o-·
nunla çarpışan kurtulamaz. Manas'ın bu tek oğluna kimse müsavi1
adam bulunmaz. Kahraman Kançora iyi dinle: abamıza sağ esen
dönelim. Ağabeyciğimiz ! diye yalvarıp "Bizden bir hata oldu" diye·
bağışlamasını dileyelim. En iyi atım olan "Tavtoru"yu aramağan o
larak sunalım. Boşu boşuna çarpışmadan tatlı tatlı dağılalım. Böy
le yapmasam Moynak dağının yamacı ile kaçalım. Bu bozkurt ere
dokunmadan, aziz arkadaşım, biz kaçalım. Biz Cedigerler küçük bir
kabile olduğumuz halde Semetey sayesinde bize ne kızılbaş, ne de·
Kalmuk saldırabildi . Manas'ın oğluna bozkurtla hepimiz itaat ede-·
lim, " Taytoru" atı sunup bizi bağışlamasını dileyelim, "ağamızsın! "'
diye selam verelim. O bizi nereye getirirse oraya gidelim! "
Kıyaz'ın b u sözlerine Kançora öyle kızdı k i gözleri döndü, ba
ğırıp çağırdı : "Babanın mezarı, Kıyaz ! Sen köpek gibi uludun! Se-·
nin bu lakırdını kim dinler, bu saçmalarına kim değer verir ? ! Seni,
alp, kahraman diye biliyordum,

meğer sen kadın Kıyaz imişsin ..

Gölgesinden korkan bir biçare imişsin. Bey olan sözünden döner
mi ? Sen bey değilmişsin, böyle yaşamaktansa yere gir! Siz Cedi
gerler kaçarsanız ben Semetey'e gider, af dilerim ve sizin yurdunu
zu toz dumana çevirip yakar, yıkarız ... Kıyaz, biz seninle ok dişle
leyip ant ettik. Sözünde durmayanı bu antımız vurmaz mı ?".
Kançora'nın bu sözleri , göz dağı vermesi Kıyaz'ı çok korkuttu ..
Kendisini büyüten, besleyen velinimetine karşı böyle ihanet eden
adamdan her fenalık beklenebilirdi. Korkusundan Kançora'ya, yal-·
taklanıp, şöyle dedi: "Kurbanın olayım, Kançora ! Senin erliğin dağ:
gibi büyük. Kulluk senin sözüne, kulum senin özüne! Bu kızgınlı
ğınızı unutunuz . Benim dizginim elinizde. Ne yap desen yapacağım�
Senin öldüğün yerde öleceğiz. Gayretli hamınız Kançora, buyurdu
ğunu yapacağız. Bütün Cediger boyu sizi hamınız diye bilecektir..
Biz Cediger kabilesi seni yurdumuzun hanı seçtik" diye Kançora'yı.
altın nakışlı halıya oturutup "han kaldırdılar". Onu kaldıranlar Ka
dırbay ile Tölebay idi. Bu törenden sonra Kançora'nın emri ile
Semetey'in üzerine yürüdüler ve hepsi onu süngülediler. Cediger
alplarından Kadırbay ile Tölebay Semetey'e süngü ile tekrar hü-·
cum ettiler. O sırada Külçora ansızın meydana çıkıp bu iki düş
mana saldırdı ve ikisini de öldürdü. Bunların arkasından düşman
lar ·K:üi'çora'ya saldırdılar.
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Kıyaz'ın askerleri " İki alpımız, kahramanımız öldürüldü" diye
bağırıp Semetey'in üzerine saldırdılar. Semetey "Ah, Tayburul'um!
Sen altımda olsaydın bunlara gösterirdim kıyameti ! " diye düşünüp
hayıflandı ve "Vefasız dünya ! Argımak* baktım, at baktım, kurbanı
olayım "Burul' dan iyisini bulamadım. Yiğitler topladım, arslan gi
bi erleri yanıma aldım Külçora gibi er bulamadım. Kançora, Kül
çora'm için kurban olsun ! " diyerek atından indi. Onu gören Knn
çora " Tanrı bana istediğimi verdi ! Sıra bana geldi ! " diyerek dağ
eteğinden inip Semetey'e hücuma geçmeye hazırlandı. Semetey
"itim bildiğini yapsın; Kanıkey'in ak sütünün hakkım tanımadı.
Ben de gafil avlandım. Hain itin yüzünü görmeyim" diye yüzünü
çevirdi. O sırada hain Kançora " ölecek lerin burası ! " diye süngü
ile sançtı ve o sırada Kıyaz, Semetey'in başını kesmeye hazırlanır
ken birden Külçora'nın Semetey'in yanına geldiğini gördü ve onun
böyle gelmesi Kıyaz'ı çok korkuttu. Yaralı olan Semetey guya eri
miş gibi gözden kayboldu. Askerler onun cesedini aradılarsa da bu
lamadılar.
Bunları gören Külçora hiç şaşmadan şöyle dedi : " Kahrolası
Kançora, seni alt edecek gücüm daha var. Ağamız da ölmüş değil;
onun öldüğünü gören yok.

Yurt koruyan er ölmez
Er doğuran il ölmez.
Bize yalan söyledin. Bizi atsız, silahsız bıraktın. Şerefsiz, na
mussuzsuz, sen bir domuzsun, kendini ne sayıyorsun. Silahsız alda
tılmış erlerden nasıl öc aldın ? Kendine güveniyorsan bana silah -ve
çarpışalım. Eski Külçora isem senin ödünü patlatırım. Manas'ın
ruhu öz oğluna haksızlık edenleri sağ bırakmaz" .
Külçora'nın böyle konuşmasına çok kızan ona hücum etmek
istemişti, fakat B ağışoğlu er Kıyas araya girdi ve "hepsini imha
etme zehir içmiş gibi olmasınlar. Eski kahramanların bize bırak
tıkları gelenek ve görenekleri bozmayalım . Dostum Kançora, biraz
sabret, diyeceklerimi iyi dinle ! Semetey'i gördün mü? Diri desen yer
de yok, ölü desen mezarı yok! Böyle bir şey işitilmiş görülmüş de
ğildir. Manas'ın nesli intikamcıdır. Kurbanın olayım, Kançora, öl
dü dediğimiz Semetey'in cesedi bulunmadı, kayboldu. İnsanı şaşır
tacak bir iş değil mi bu ? ! Bu Külçora'yı öldürmiyelim. Ölümden
korkmayan kahramanı öldürmekle iyi bir somıç alınamaz". Bu söz
leri hiddet içinde zor dinleyebilen Kançora kızdı ve şöyle bağırdı :
"'Tanrı seni yok etsin ...... ! Yüreğin sulu, tavşan gibi korkaksın. Bu
sözlerini itim dinlesin, bu saçmaları söz diye mi söylüyorsun? Kül
çora'yı sağ, diri bırakırsak yalnız bizi değil, bütün soyumuzu imha
eder. Eline silah geçerse senin benim gibi erleri kan çorbası yapa-
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caktır. Silahsız olduğu halde senin Toltay'ını öldürdü . .. Külçora'yrı
diri bırakırsam hiç bir zaman emniyette bulunmazsın. Bu pars.:
ağasını aramaz mı?" Kançora'nın bu sözlerini başını eğip dinleyen
Kıyaz şöyle cevap verdi : " Sen onu bana ver. Derisinden kayış çıka
rayım. Bütün vücudunu işe yaramaz bir hale koyayım. Ölünceye ka
dar öküz gibi kullanayım. Biliyorsun ki Kenköl-Talas bölgesinde,
bize karşı ok atacak adam kalmadı. Düşmanlarını susturlum. Ba
na güvenin varsa onu bana ver, sağ kürek kemiğini kesip çıkaralım ..
Böyle yaparsak kimseye karşı duramaz. Saygı ile istediğim şu Kül
çora'yı bana vermemezlik edemezsin !". Kançora dostunun ricasını
kabul etti, Külçora'yı Kıyaz'ın emrine teslim etti. Kıyaz onu adam-
larının eline verip ayak kolunu bağlattı. Külçora o halde iken yine·
konuştu: "Havlayan itler! hangi derdimi anlatayım ! Silahsız ve ya-·
ya kalıp, havlayan it Kançora'nın eline düştüm. Hey Kançora, sen:
sinek idin dev oldun, ne istersen yap ! Bana istediğinizi yapınız. Bir
gün bu vücudum ölecek, kara yere girecek değil mi ? Yazık ki uzak
tan gelen düşmanla çarpışıp, dövüşüp ölmedim, kendi aramızdan,
çıkan yangında yanıyo rum . . . " Daha fazla konuşmasına fırsat verme
den üzerine çullandılar. Külçora'yı soydular, onda karşılık verecek
mecal yoktu. Soyduktan sonra gördüler ki onun boynunda kutlu
kara yelesi, kürek kemiği üzerinde beni var, bunlar gösteriyorki O•
güçlü, yorulmaz arslan alp imiş. Bunları gören Kıyaz ne yapacağı
nı şaşırdı ve kürek kemiğinin tam ortasından kesip kıkırdağını çı
kardı . Külçora baygın ve bitkindi, birşey duymadı. Bir müddet son
ra aklı başına geldi. Bütün vücudunun kan içinde kalmış olduğunu;
gördü, vücudunda dayanılmaz ağrı duydu. Kançora ile Kıyaz "düş
manı yendik" diyerek yürüdüler ve halkı toplayıp Kıyas şöyle de
di : "Bir hata işlemiş olmayalım. Manas'ın oğlu Semetey'in ölüsünü
görmeye, bulmaya çalışalım.
Ölüsünü bulursak gönlümüz rahat
eder. Ne de olsa Kırgız'ın büyük alpıydı, ölüsünü layık olduğu şe-
ref saygıyla gömelim". Böyle dedikten sonra her tarafı aradılar, fa
kat Semetey'in izini bile bulamadılar. . .
Kançora ile Kıyaz buradan uzaklaştılar. Büyük kahramanlık
yapmış alplar imiş gibi mağrurdular. Atlarını hızlı sürüp Ken-köle
geldiler ve hiçbir şeyden habersiz bulunan Sarı Han ile Bakay'a
baskın yaptılar. Bu iki ihtiyar alp basıldıktan sonra feci durumu an
ladılar. Semetey'in karargahında asker yoktu. [ Kançora'nın bura
daki askerleri hileyle uzak yaylaya göçürdüğünü yukarıda anlat
mıştık.] Kançora'nın arzusu Bakay ile Sarı Hanı ele geçirip zarar
sız hale koymaktı.
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Kançora'nın planını anlayan iki ihtiyar alp teslim olmamaya,
savaşmaya karar verip ata bindiler. Sarı Han Bakay'a " Kıyaz ile
Kançora yapacaklarını yapıp, rahat ve emniyet içinde bulunuyorlar.
Kahraman alp Külçora'cığımızı kıpırdıyamaz hale sokmuş olacak
lar ki ondan korkmadan hareket ediyorlar. Gafil yatan bizi ele ge
çirmeye geldiler. Vay harap olası felek! Bize böyle bir gün hazır
lamışsın! Kul, köle olup yaşamaktansa savaşıp öleceğiz." dedi ve
ikisi beraber düşmana saldırdılar. Ölümü göze alan iki ihtiyar kah
raman, Kançora ve Kıyaz ile on gün savaştılar. Nihayet Bakay ya
ralandı, Sarı Han alp savaşa devam etti, fırtına gibi coştu, Kanço
ra'yı düelloya çağırdı. Fakat o korkup düelloya cesaret edemedi.
Nihayet Kançora onu alnından vurdu, zavallı ihtiyar kan içinde ye
re düştü. Bunu gören vahşi yırtıcı yaratığa benzeyen Kıyaz " Şimdi
Tanrı verdi, bu ili yağmalamaya sıra geldi" dedi. Külçora'yı köle,
Çıyırdı ile Kanıkey'i cariye yaptılar. Semetey'in ailesi ve dostları
:perişan oldular. Kançora Kıyaz'a "güzel Ayçörek senin, güzel Ça
çıkey benim" dedi. Kançora öyle zalim oldu ki biri " Semetey" adını
ağzına alsa onu öldürdü. Hain kadın Çaçıkey onların sevgilisi oldu.
İhtiyar Bakay'ı hayvan sürülerine çoban olarak kullandı. Kanıkey
Hatun "Tek evladımdan ayrılıp, Kançora'dan hakaret görüp, yaşa
maktansa ölmek iyidir" diyerek eline hançer alıp intihar etmek is
tedi. O zaman Ayçörek gözünden kanlı yaşlar döküp, tırnaklarıyla
yüzünü yırttı, ağlıyarak Kanıkey'in elinden hançeri çekip aldı ve
" Kurbanın olayım anacığım, gayretine, aklına ne oldu ? Ölmezsek
bir gün gelecek Tanrıya duamız ulaşacak, ümit kesmek doğru de
ğildir. On yıl bekle. İntihar etmeniz Tanrıya karşı isyan etmek olur.
Oğlundan karnımda kalmış bir armağan var. Bu armağan torunun
büyüdükten sonra öcümüzü dacaktır. Ölmezsek, anneciğim, onun
,öcümüzü aldığını göreceğiz. Beklediğim bu çocuk kız olursa ne ya
:palım, kader ne ise onu göreceğiz. Şimdi bizim yapacağımız iş er
kek çocuk olursa onu nasıl muhafaza edeceğimizi düşünmektir."
diyerek hançeri elinden alıp bir kenara attı. Kanıkey Hatun gözleri
:yaşarıp ümitle Ayçörek'in yüzüne baktı, intihardan vazgeçti, bir bi
rine sarılıp ağladılar ve kaderlerini beklemeye karar verdiler.

V. Radloff'un tesbit ettiği varianta göre Semetey'in son gün
leri ve oğlu Seytekle Külçora'nın maceraları şöyle anlatılmaktadır:
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Semetey, en yakın çoralarından biri olan Kançora'nın ısrarı
üzerine, (yukarıda anlatıldığı üzere) babası Manas'ın kabrini ziya
rete hazırlanıp yola çıktı. Oğlunun bu hareketinin vakitsiz olduğunu
anlatan anası ve evdeşi Ayçörek de bu ziyaretin hiç hayırlı olmıya
cağını söylediler. Yola çıkmaması için ısrar ettiler. Yukarıda da an
latıldığı üzere Semetey gitmekte ısrar etti.
Semetey'in bu seferden vazgeçmeyeceğini anlayan anası ona
:şöyle dedi : .. O Semetey, biraz durl Beni dinlemeden gitmek istiyor
san önce akşam namazını kıl, sonra akboz (kır) kısrağını kurban
kes, kestiğin yerde pişir. Kaynayan kazanda köpük peyda olursa ba
banın dirildiği (razı olup sevindiği) demektir, kazanda kara kan
görülürse han babanın ölmesi (razı olmaması) demektir. Bu hali
gördükten sonra "Vay babacığım ! diye bağır ve eve doğru gel ! "
Semetey anasının dediği gibi akşam namazını kıldı, akboz kıs
rağı kurban kesti, etini kazanda kaynatırken köpük yerine kara kan
peyda oldu. Kazanın çevresinde bulunan Semetey, anası Kanıkey
ve kadını Ayçörek ağladılar. Anladılar ki Manas kurbanlığı kabul
etmedi ...
Semetey, kurbanın babası tarafından reddedilmesine aldırış et
meden yoluna devam etti. O sırada Cediger kabilesinin beyi Er Kı
yaz Semetey ile Külçora'ya hücuma hazırlanıyordu. Onların ikisi
jki ata binip kaçtılar. Fakat Semetey'in ikinci çorası* olan Kançora
Er Kıyaz'a gelip "Semetey'i yakalayıp sana teslim edersem bana ne
vereceksin ?" dedi. Er Kıyaz ona: "Kurbanın olayım Kançora ! Se
metey'i yakalayıp bana teslim edersen, onu öldürdükten sonra sana
Semetey'in karısı Çaçıke'yi veririm. Semetey'in ocağını söndürüp,
ilini buradan alıp Özenli Bulak, ündür Su denilen yere konduraca
ğım. Seni de han ilan edeceğim" dedi. Er Kıyaz'ın bu vaadinden
sonra Kançora Semetey'i yakalayıp Er Kıyaz'a verdi, o da Seme
tey'in başına aybalta (nacak) ile vurup öldürdü. Er Kıyaz eve doğ
ru gitmekte iken Kançora ona seslendi: "Vay, sana ne oluyor! ? Bi
raz atının başını çek! Sen bu işten anlamazsın. Külçora'nın halin
den de sen anlamazsın. Dün Semetey'e saldırdığımızda o dağa ka
<Çıp kurtuldu. O şimdi her türlü hileyi düşünüyor, bize saldırmak
ister. Sizin şimdi yapacağınız iş dağın otu ve odununu yakıp Se
metey'in vücudunu ateşe yakıp külünü yele savurmak". Er Kıyaz
Kançora'nın dediğini yaptı.

1 78
Külçora, Semetey'in öldürüldüğünü öğrendikten sonra "Yazık,
Beyimi öldüdüler! " diye Semetey'in evine geldi ve Ayçörek'e ha
ber verdi. O sırada Er Kıyaz da buraya gelmiş bulunuyordu. Kül
çora onunla yedi gün savaştı. Nihayet atı çok yoruldu, arkası yağır
oldu, aksadı yürüyemez oldu. Zavallı Külçora'yı Er Kıyaz yakaladı
kürek kemiğinin kıkırdağını kesip çıkardı. Onun karısı Çaçıkey'i
Kançora aldı. Kıyaz, Kançora'yı han ilan etti. Er Kıyaz çobanlarım
çağırıp Külçora'yı onların eline verdi ve "Bu köleyi döğe döğe kul
lanınız ! " dedi. Zavallı Külçora kulların kulu oldu. Odun getiren o,
ateşi yakan o, aş pişiren o, kar küreyen o . Er Kıyaz Ayçörek'le ni
kahla evlendi .
Ayçörek altı aylık gebe idi. Bir kaç ay sonra bir oğul doğurdu.
"Oğlun oldu" diye Kıyaz'a haber verdiler, müj delediler. O hiç de
memnun olmadı. "Zehirin kökü zehirdir, kurnazın kökü kurnaz o
lur. Akun kızı Ayçörek çocuğunla yere bat! ... Bu çocuğun başını ke
siniz ! " diye bağırdı. Bu emri alan kadınlar çocuğun çok güzel oldu
ğunu gördüler. Aralarından bir genç kadın "Çocuğu bana veriniz !
Ben bu çocuğu alayım, siz Kıyaz'a "Öldürdük" diye haber veriniz !
dedi. Çocuğu alıp giden kadını Kıyaz gördü ve kılıcını alıp çocuğu
öldürmeye hazırlanırken Ayçörek Kıyaz'a "Bu yavrumun altı ay]
Semetey'in ise altı ayı da senindir. Bu yavruyu öldürürsen kuğu gi
yimimi giyip uçar babama giderim. Öcümü senden alırım" diye
tehdit etti. Er Kıyaz korkup çocuğu evladı olarak kabul etti. Büyük
düğün yapıp çocuğa Seytek adını verdiler.
Ayçöreğ'in bir oğlu olduğunu duyan Külçora o kadar sevindi kiı
gündüz yemedi, gece uyumadı bu yavruyu görmek istedi. Çobanlar
başı Kara Beye baş vurup "O, atamız Kara Bey, üzerimdeki kepe
nek param param parça oldu. Bana bir at verirseniz obaya gidip
tamir ettirmek istiyormn" diye yalvardı. Çoban başı Kara Bey hid
detle bağırdı : "Kölenin sözüne bak! Hanım kadının bir çocuğu oldu
ğunu duyduktan sonra ne yapacağını bilmiyor" diye dokuz çobana
onu dövdürdü. Sonra Külçora'ya " Şu at sürüsünde bir kuyruksuz
kısrak var. Ona bin, git Ama çabuk gel! yoksa canına okurum... "
dedi. Külçora bu kısrağa binip Ayçörek'in obasına vardı. Asil doğ
muş Ayçörek Külçora'yı gördüğünde bütün vücudunu ateş sarmış
gibi oldu. Külçora'yı kucaklayıp göğsüne bastı ve ağlayarak: Kuy
ruğu kesik kısrak bineceğin at mıydı? Param parça kepenek giye
ceğin giyim miydi ?" diye çok ağladıktan sonra kepeneğin yırtıkla
rını yamadı ve eski asil çorası ile dertleşti: "Süngüden kalan bay-
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rağımız, dün kaybettiğimiz kahramanın armağanı Seytek ocümüzü
alacaktır. Sen onu yanına almaya çalı ş ! " dedi.
Külçora yüreği sevinçle dolarak çobanların yanına döndü. Do
kuz çoban yine onu dövdüler.
Seytek on iki yaşına geldi. Oyuncak yay ve ok ile kuş avlaması
nı öğrendi.
Bir gün Külçora çobanlar başı Kara Beyden, bundan on iki yıl
-Once olduğu gibi, obaya gitmeye müsaade diledi. Kara Bey, vaktin
de dönmek şartiyle müsaade etti.
Külçora obaya gelip Ayçöreğ'i gördü. O da oğlu Seyteğ'i yanı
na çağırıp Külçora'yı tanıttı, onunla beraber at sürülerine gitmesi
ve onun vereceği talimata uymasını tenbih etti. " Kıyaz'a git. Ona at
sürülerine gitmek, orada bir kaç gün eğlenmek istediğini söyle.
"Babacığım" diye yalvar. Binit olarak en iyi atını iste. Benim de
diklerimi yapmazsan sana hakkımı helal etmem ... " Anasını dinle
yen Seytek bir tepede oturan Kıyaz'a ağlıyarak geldi ve at istedi :
"Dağ Toruya" bineyim, at sürülerini göreyim" dedi. Er Kıyaz daya
namadı, Külçora'yı çağırdı ve "Senin yaptığın çok oldu, yapma
dığın kalmadı. Kimbilir çocuğa neler söyledin? ! Çocuğu at sürüle
rine götür. Üç gün sonra buraya getir! Üç gün sonra getirmezsen
başını, koyun gibi, kesmezsem, kanını su gibi dökmezsem Er Kıyaz
adım kurusun ! " . Zavallı Külçora çocuğu yanına alıp at sürülerinin
bulunduğu yere geldiği gibi ona derdini açtı- "Süngüden kalan bay
rağım, ağamdan kalan armağan Seytek çunağım"", benim gördüğüm
gün kurusun, içtiğim kurusun! Obaya geldiğimde dokuz çoban beni
dövüyorlar .... Şimdi göreceksin - Beni dövecekler. . . " dedi. Ona Sey
tek şu cevabı verdi : "Kurbanın olayım Külekem, seni kemend ağa
o ile döğmek isterlerse biz onlara aybalta (nacak) ile cevap veririz".
Külçora ona şu cevabı verdi : "Sana inanıyorum, çunağım ! " dedi.
Bunlar böyle konuşurlarken dokuz çoban sökün etti, hepsi birden
Külçora'ya saldırdılar. Bu durumu gören Seytek bu çobanlara ay
baltası ile saldırdı. Bu küçük beyzadenin hücumunu gören çoban
lar çil yavrusu gibi dağılıp kaçtılar. Yerde yatan Külçora'yı ata
!bindirdi, beraber çoban çadırına geldiler. Seytek anasının verdiği
talimata uyarak sürüden semiz bir kısrağı getirip kesti , bunun
:yağı ile Külçora'yı sardı . Yedi gün böyle tedavi etti. Yedi gün son
ra Külçora'nın eski sağlığı, gücü tekrar gelmiş bulunuyordu, Sey
iteğ 'e : "Ata bin, at sürülerinden Gök Çebiş denen atı alıp gel ! " de-
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di. Seytek ata bindi, at sürülerine gelip Gök Çebiş'i getirdi. Kül�
çora Gök Çebiş'e, Seytek de Tan doru (Dağ doğru' ya binip doğru
Er Kıyaz'ın evine gelip selam verdiler, o da aleyk aldı ve "Barı
şalıın, dönür-dost olalım ! dedi. Bu iki düşmanın heybetinden çok
korkmuştu. Külçora ona " Kürek kemiğimin kıkırdağını çıkarmış
tın. Bende atababalarının öcü, alacağı intikamı mı vardı ?" diye
rek kılıcını alıp Er Kıyaz'ın kafasını uçurdu ve Kankey'i aramaya
kayuldular. Tanrının belası Kançora bu ihtaiyar soylu kadını ko
yun çobanı yapmıştı.
Külçora ile Seytek Kançora Hanın karargahına geldiler. O bu
sırada Kançora Han bir ziyafet veriyor ve orada bulunan beylere
Semetey'in yaptığı haksızlıkları anlatıyordu. "Semetey babamı ve
Külçora'nın babasını öldürmüştü. Ben Semetey'den bunların in
tikamını aldım ve Er Kıyaz'ın hizmetine girdim" dedi . O sırada
Külçora geldi ve atından inip Kançora'nın üzerine hücum etti ve
el ayağını bağl;;tdı. Böylece kapının yanına bıraktı. O sırada koyun
sürüsünü otlatan zavallı Kanıkey Hatun bu olayı öğrenip koyun
sürülerini bırakıp koşa koşa bağlı yatan Kançora'yı gördü. Kanı
key Hatun kudurmuş kaplana dönmüş ve Külçora'ya " Kurbanın:
olayım, Külçora ! Başıma gelenlerin hepsini anlatacak değilim. Şu
Kançora zalimin bir kaşık kanını ver de içeyim ve içtikten sonra
öleyim .. " diyerek eline pulat kılıç alıp Kançora'yı iki parça yap
tı, doya doya kanını içti* ....
İyi doğmuş alp Seytek büyük ninesi Kanıkey'i ve anası Ayçö
reğ'i yanına aldı, iyi yorga atlara bindirdi . ipek giyimler giydirdi.
Er Kıyaz'la Kançora'yı öldürdüğü yerde üç gün rahat yattıktan
sonra geniş Kul Ata ırmağı kıyısına, geniş Talas'ın vadisine gö
çüp geldi. Büyük babası Manas'ın çadır kurduğu yerde çadır kur
du. Üç Koşay denilen yer ile Talas sahillerini elinde tuttu. Talas'
tan Taşkent'e kadar uzanan ülkeye hakim olup ömür sürdü.
S ON

BAZI KELİMELERİN AÇIKLANMASI

Alevke, Alööke : Aynı kişidir . XVII. asırda Kalmuk hanı idi.
alkamak : Hayır dua etmek, iyi dilekde bulunmak.
alkış : Hayır dua, iyi dilek.
ant

:

Manas destanında bu güne kadar etnografya edebiyatında kaydedil
memiş ant törenleri görülüyor . Çubuk kesme, kılıcın yüzünü yalama,
tuza işeme , tuz yalama v .s . gibi.

arbak, arvak (ervah) : Ruh kelimesi yerine Kırgız - Kazak Türkleri hep "ar

bak" derler ki sihir, büyü anlamlarına gelen "arbağ" kelimesine ben
zetmiş olsalar gerek. Koruyucu ruh.
argımak

:

En iyi at soyu.

aş : Kırgız ve Kazaklarda ölünün hatırasına verilen büyük şölen. Eski Türk

çede "yok aşı".
ayçığı altun tug : Direğinin üzerinde ay (hilal) bulunan sancak.
Bakşı : Şaman, bakıcı., Budist Türklerde Buda rahibi, Kazaklarca "baksı".
Boynuna kuşak sarmak (asmak) : Teslim olma sembolü idi.
Böle

İki kız kardeşin çocukları.

:

Burkan : Moğollar ve Budist Uygarlarda Budaya "Burgan" denirdi.
Burut : Kalmukların Kırgızlara verdikleri isim.
: Çin gümüş parası yerine kullanılan gümüş külçe
tan'da).

Cambı

(Doğu Türkis-

Cambı atma : Nişan olarak konulan cambıya atma yarışı.
Cekmecek : Yek-be-yek düello, teke tek döğüş.
Çora : Kırgızların başbuğ ve hanlarının muhafızları olan kırk savaşçı alp

ların ünvanı . Bu ünvan unutulmuş ancak şahıs adlarında görülür :
Akçora, Bayçora, Külçora ... . .. gibi. Külçor adı eski Türk yazıtlarında
da geçer.
Çunak :

"Kesik Kulaklı" demektir. En eski şamanlıkta koruyucu ruhun
himayesini kazanmak için çocuğun kulağı kesilmiş, sonraları bu
adet yerine küpe takmak geçmiştir.

dalaylama :

Tibet Lamaist Budistlerinin en büyük din reisi.

dulga : Miğfer.
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Han kaldırmak : Han namzedini keçeye veya halıya oturtup üç defa yukan

kaldırdıktan sonra han ilan ederlerdi.
Ilkıcı : At sürülerinin çobanı.
İştek : Kırgız - Kazakların Başkurtlara verdiklerin

ad .

Evliya

Çelebide

"heşdek".
Kanca : Pipo (çince).
içme :

En büyük düşmanı öldüren savaşçı düşmanın kanını içerdi ..
Bu gelenek Orta Asyada XIX . asra kadar devam e tmiştir. Bazıları
nın dediği gibi "kan içme" mecazi (figural) değil, gerçek idi. Kan
kardeş olma töreninde de görülmüştür. Bir Osmanlı Türk metninde
"Kan yalaşıp kardeş oldular" denilmektedir (N. Asım Türk tarihi) .

kan

kargamak : Lanetlemek, beddua etmek.
kargış : Beddua. Lanetleme, ilenme .
kaygırsak :

Üzülürsek.

kazı : Atın karın yağından yapılan sucuk (bk. yal).
Komuz : Kopuz. Bütün Türklerce bilinen saz aleti. Son zamanlara kadar

Şaman ayinlerinde kullanılmıştır.
kıy

Kırgız - Kazaklarda kızlarla delikanlıların toplanıp oynadıkla
rı geceye verilen ad.

oynak :

kök cal : Manasa ve oğlu ile torununa verilen unvan. "Boz kurt" demek-

tir (Gök yeleli demek) .

kökö tengir : Moğolca "Gök Tanrı" demektir.
Kör Bayge : Küçük yog aşında yapılan at yarışı .
kulkualda kuvalda : "Kulhü vaHahi ahad" İhlas suresi,

1. Ayet.

kurban töreni : En eski şamanizm töreninde

kurbanlık hayvan, karnı ya
rılmak, ciğerleri çıkarılmak suretiyle öldürülürdü. Manas destanın
da da bu adet görülüyor.
Ak türbeye varalım
Ak boz kısrak yaralım
Han Manasın ruhunun
Alkışını alalım.

Altaylı şamanistlerde kurbanlık hayvanı
lara kadar devam etmiştir.

böyle

ö ldürmek

son

yıl

Kurgan : Kale.
Nogay :

Şehzade Nogaya
adı verilmiştir.

ordo :

(ölümü 1299) tabi Türk - Moğol soylarına onun

1) Büyük babanın çadırı; 2) Bir askeri kumar oyunu.
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Kırgız - Kazakçada eski

"Kıpçak bozkırı (Deşt-i Kıpçak)".

Sarı Arka

:

Sarı bal

Baldan yapılan alkollü içki.

:

Manas destanında sart eski anlamıyla tüccar, tarımcı manası ile
kullanılmıştır. Bu terim Radloff Manasında geçmektedir.

Sart :

taban

dilme

:

Kaçmaması için külenin tabanını dilip tuz e kmişlermiş.

Tayı : Şamanist Türklerde kurban ayini . Bazı şamanist Türklerde "tayılga".
Tolga : Miğfer.
ıJ:ölge : Bir türlü fal, kehanet. Mısırda yazılanTürkçe-arapça sözlüklerde de

böyle .
Tug : Sancak (çinceden) ; eski Türklerde Tibet öküzü kuyruğundan olurdu;

Hakan bayrağı ile beraber bulunurdu.
tulpar : Efsanevi at, gizli kanatı olurmuş.
ultan

:

Taban, pençe .

ulu yüz : Kazaklar, "Üç yüz'e ayrılırlar: uluyüz, orta yüz, kiçi (küçük) yüz.

Eski devirdeki askeri taksimat hatırasıdır.
Umay :

Şamanizmde çocukları ve hayvan yavrularını koruyan dişi
tanrı.

ruh

Parola, şıar. Boyların savaşta kabilesini yardıma çağırmak için kul
lanılan kelimelere denir. Her boyun uranı vardır. Kazak - Kırgızla
rınmüşterek uranı "Ateş".

Uran

:

Alaş ! dep uran iştilse
Kimin kanı kaynamaz?!
cada taşı : Eski Türklerin inançlarına göre yağmur yağdıran taş.
Manas destanında bu taşı Kalmuklar kullanıyorlar. Halbuki XVI.
asırda Orta Asyada seyahat eden Seyfi Çelebi Kırgızlarda usta "yada
cı"lar bulunduğunu haber vermiştir.

yada,

:yal :

1) yele, 2) atın yelesi altındaki yağ. "Kazı yal" Doğu Türk boylarında
en mekbul yemektir.

:yer ocak : Yeri kazıp çukur yaptıktan sonra üzerine büyük kazan konulan

ocak.
Eski Türklerde matem töreni. Ölüyü anmak üzere verilen ziyafet.
Kırgız - Kazaklar bu ziyafete "aş" derler. "felanbey babasınınaşını
aşını verdi" derler (bk. aş). Bu yog töreninde kavga, hatta savaş ol
duğu Orhon Kitabesinden de anlaşılmaktadır. Kültegin kitabesinde
"Yalpagut kabilesini Tongategin yogunda sarıp öldürdü k " denilmek
tedir.

yog :

:zagn

:

Örf ve adete dayanankanun. Kırgız - Kazakların bu zagnlarını tezyif
eden bir hoca şöyle diyor :
Ata zagnı deysiz de unuttunuz
Hazreti Muhammedin şeriatın...

