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ÖNSÖZ

Kırgız halkının kahramanlığını ele alan “Manas” Destanı’na ide-
olojik ve sanatsal yönden baktığımızda, Kırgız edebi eserleri arasında 
özel bir yere sahip olduğunu görürüz. “Manas” Destanı’na her zaman 
ilgi duyulmuş, fakat bilimsel ilgi sadece XX. yüzyılın başında ortaya 
çıkmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Orta Asya’ya özellikle Kırgız 
topraklarına gelen Rus bilim adamlarının “Manas” Destanı hakkındaki 
ilk gözlemlerini unutmamak gerekir. XX. asrın 30’lu yıllarından itiba-
ren “Manas” Destanı halk biliminde çeşitli teorilerin, ilmi düşüncelerin 
ana malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde de “Ma-
nas” Destanı’nı anlamak ve anlatmak araştırmacıların amacı olmuştur. 
“Manas’ın” Kırgızların hayatındaki ve dünya tarihindeki yeri hakkında 
farklı görüşler ortaya çıkmış ve bu görüşlerin bazıları, önemine göre, 
bilimsel alandan çıkarak siyasi bir boyut kazanmıştır. 

Manastaanuu Dersi, Kırgız Cumhuriyeti’nin tüm üniversitelerinde 
zorunlu ders olarak okutulmaya başlandı. Bu dersin müfredata konul-
ması, bu zamana kadar Kırgızistan’da yürütülen çalışmalara katkı sağ-
lar diye düşünüyoruz. Bu kurslar ve eğitim faaliyetleri, “Manas” Des-
tanı ve destana ait değerler hakkında bilgi vererek halkı aydınlatacaktır. 

Bu ders kitabı müfredata uygun olarak hazırlanmış olup Manasta-
anuu Ders programının tüm bölümlerini içermektedir. Bu ders kitabı 
filoloji alanında okumayan, yüksek öğretim kurumları öğrencileri için 
hazırlanmıştır.

Kitaptaki ders notları sosyal ve fen bilimlerinden oluşmaktadır. 
Dolayısıyla  Manastaanuu, disiplinler arası bir bilim dalı olarak kabul 
edilir. Elinizdeki ders notları, “Manas” Destanı araştırmalarındaki so-
runları, bazı teorileri ve soruları kapsamaktadır. Ders notlarını inceler-
ken farklı görüşlerle de karşılaşabilirsiniz.
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Bu ders kitabının yararlı olmasını umuyor ve kitabın yayınlaması 
konusunda desteklerini esirgemeyen Türkçe Konuşan Ülkelerin 
Siyasetini Destekleme Vakfı’na teşekkür ediyorum.

Yazar 
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Bişkek Şehri
28 Haziran 2011 №59

“Manas” Destanı İle İlgili

KIRGIZ CUMHURİYETİ KANUNU

Bu Kanunun içeriği ve maksada Kırgız milletinin mirası “Manas” 
Destanı (“Manas”, “Semetey”, “Seytek” Destanları) Üçlemesi’ni 

muhafaza etmek, geliştirmek ve yaymaktır.

1. MADDE: “Manas” Destanı Üçlemesi:

1. “Manas” Destanı Üçlemesi, milli kahraman Manas, oğlu Seme-
tey, torunu Seytek’in Kırgız halkını yabancı işgalcilerden koruması, 
halkı bir araya getirmesi, iç düşmanlarla olan mücadelesi, Kırgızların 
özgürlüğü, maneviyatı, ahlakı, kültürü, millideğerleri vb.muhafaza et-
mek için yapmış oldukları kahramanlık konularını kapsar.

2. “Manas” Destanı Üçlemesi, dünya kültürünün incisi olup, bü-
tün uluslara hoşgörüyü ve uluslararası ilişkilerini, bağını, manevi kül-
türünü, tarihini, felsefesini, dünyaya bakış açısını ve Kırgız devletinin 
oluşumunda, gelişiminde katkısıolanvatanseverlik, dostluk, hür yaşama 
gibi fikirleri içeren Kırgız milletinin benzersiz bir epik mirasıdır. 

3. “Manas” Destanı Üçlemesi, Kırgız Milletinin ve Kırgız Cumhu-
riyeti’nin entelektüel mirasıdır.

4. “Manas” Destanı Üçlemesi, nesilden nesile aktarılarak muhafaza 
edilirve destanın hayata aktarılması Manasçılar, tarafından gerçekleşti-
rilir.

2. MADDE: Bu Kanunun Amaçları ve Görevleri

Bu Kanunun amacı, “Manas” Destanı Üçlemesi’ni muhafaza et-
mek, geliştirmek, yaymak, muhafaza ederken toplumda insani ilişkileri 
pekiştirmek Kanunun amaçları:
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– “Manas” Destanı Üçlemesi’nin  korunması, geliştirilmesi, tanıtı-
mı ve muhafazası için Kırgız Cumhuriyeti kanunlarına ve tüzüklerine 
göre özel hükümler belirlemek;

– “Manas” Destanı Üçlemesini muhafaza etmek ve kullanmak için 
kamunun, bireylerin ve tüzel şahısların toplumdaki haklarını ve görev-
lerinibelirlemek;

– “Manas” Destanı Üçlemesi’nin hukuki statüsünü belirlemek;
– “Manas” Destanı Üçlemesi’ni tanıtmak amacıyla ideolojik, tarihi 

ve kültürel nitelikte önlemler vetedbirler almak.

3. MADDE: “Manas” Destanı Üçlemesi ile İlgili Kanunlar

“Manas” Destanı Üçlemesi ile ilgili yasaları Kırgız Cumhuriyeti 
Anayasası’na tabidir ve bu yasalar Kırgız Cumhuriyeti’nin diğer tüzük-
lerini de içerir. Kırgız Cumhuriyeti temsilcisi kanunda belirlenmiş ulus-
lararası anlaşmalarda da gerçekleşir. 

4. MADDE: “Manas” Destanı Üçlemesi’nin Korunması, Geliş-
tirilmesi, Tanıtımı İle İlgili Devlet Faaliyetleri

1. Devlet, “Manas” Destanı Üçlemesi’ni Kırgızistan Halkı’nın öğ-
renmesi için koşulları oluşturur.

2. Devlet aşağıdaki faaliyetleri organize eder:
– Manasçıların eserlerini, destanı söyleme becerilerini geliştirir ve 

onları devletin himayesine alır;
– “Manas” Destanı Üçlemesi ile ilgili bilimsel araştırmaları orga-

nize eder;
– Üçleme, Kırgız Cumhuriyeti’nin eğitim kurumlarında ve yurt dı-

şındaki Kırgız topluluklarında okutulur;
– “Manas” Destanı Üçlemesi’nin metinlerini ve destanın farklı bö-

lümlerini imha, bozulma, tahrif edilme ve tarihi anafikrin kaybolmasına 
karşı korur; 

– “Manas” Destanı Üçlemesi’nin ve diğer bölümlerinin önemli 
kaynağı olan isimsiz metinleri, el yazmalarını içeren yeni belgeleri, ar-
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keolojik buluntuları ve “Manas” Destanı’yla ilgili tarihi kanıtları bulur 
ve kayda geçirir;

– “Manas” Destanı’yla ilgili anıtları, müze ve sergileri muhafaza 
eder;

– “Manas” Destanı’Üçlemesi’ni ve bölüm metinlerini, el yazmala-
rını korur;

– Başka ülkelerin topraklarında bulunan, Kırgız Cumhuriyeti’ne ait 
“Manas” Destanı Üçlemesi ile ilgili nesneleri korur ve muhafaza eder, 
“Manas” Destanı Üçlemesi ile ilgilidiğer kültürel değerleri, yurt dışın-
daki metinleri, el yazmaları bulur, korur ve Kırgız Cumhuriyeti’ne iade 
edilmesini sağlar.

3. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti, Manas’ın fikirlerini teşvik ede-
rek toplumun dikkatini çekecek özel program düzenler; her yıl yapıla-
cak faaliyetleri onaylar, maddi destek sağlar; yurt içinde ve yurt dışında 
“Manas” Destanı Üçlemesini ve başka bölümlerinin yayınlanması, çev-
rilmesi, yayılması ile ilgili faaliyetleri sağlar. 

5. MADDE: Yasal Tüzük

1. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Kırgız Cumhuri-
yeti’nde bulunan diğer milletler “Manas” Destanı Üçlemesi’ne, Kırgız 
Cumhuriyeti’nin milli gururu olduğu için, saygı göstermelidir. “Manas” 
Destanı Üçlemesi’ne saygı göstermek, her Kırgız Cumhuriyeti vatanda-
şınınvatanseverlik görevidir.

2. Devlet kurumlarının ya da özel kurumların “Manas” ismini kul-
lanabilme izni Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından konulan prose-
dürün uygunluğuna göre verilir.

6. MADDE: “Manas” Destanı Üçlemesi’nin Korunması, Geliş-
tirilmesi ve Tanıtım Alanında Uluslararası İşbirlikler

Kırgız Cumhuriyeti ve kamuoyunu tarafından aşağıdakiler gerçek-
leştirir:
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– Yurtdışında “Manas” Destanı Üçlemesi’ni araştırır, yaygınlaştırır 
ve tanıtımla ilgili uluslararası işbirliğini yürütür;

– Dünya halklarının sözlü miraslarının şaheserlerinin korunması ve 
muhafaza edilmesiyle ilgiliuluslararası proje ve programlara katılır;

– “Manas” Destanı Üçlemesi’nin yurtdışına yasadışı olarak çıkarıl-
mış parçalarının uluslararası anlaşmalara uygun olarak iade edilmesini 
sağlar.

7. MADDE: Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesi

Kanunun 4 maddesinin 3 bölümü 1 Ocak 2012 yılynda yürürlüğe 
girer. Kanunun 6 maddesi Kanunun yürürlüğe girmeden önce  ortaya 
çıkan durumlarda uygulanamaz.

Kırgız Cumhuriyeti Cogorku Keneş     
9 Haziran 2011 yıl

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı R.Otunbayeva  
28 Haziran 2011 yıl 
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Kırgızistan Halkı’nın Tarihi ve Kültürel Miraslarını 
Derinleştirerek Öğrenme ve Vatandaşlık Görevlerini Pekiştirmesi 

Üzerine Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kırgızistan Halkının tarihini ve kültürel mirasları derinleştirerek 
öğrenme ve vatandaşlık görevlerini pekiştirmek üzere Kırgızistan Hal-
kının tarihi ve kültürel miraslarını öğrenmeleriyle ilgili olarak kamu 
yöneticileri ile sivil toplum kuruluşları, halkın birliğini güçlendirir ve 
devletin gelişmesine katkıda bulunur. Ekonomik ve sosyal kalkınma, 
vatandaşların güvenliği ve yolsuzlukla mücadele için yapılmakta olan 
çalışmalar kapsamında modern bir toplum ve müreffeh bir ülke kur-
mak, vatandaşlık görevidir ve ülke için gurur duyulacak hislerin oluş-
masını sağlamalıdır.

Kırgızistan Halkı, çok farklı kültürlere mensup, yüzden fazla etnik 
grubun temsilcilerinden oluşmaktadır. Devlet, her bir etnik grubun ta-
rihini ve kültürünü tanıtmaya ve yaymaya çalışanlara saygı göstermek 
ve onları desteklemek zorundadır. Bununla birlikte her bir Kırgızistan 
vatandaşının kendi inanç ve etnik kökenini unutmaması, her şeyden 
önce Kırgızistan vatandaşı olduğununfarkında olması ve bundan gurur 
duyması gerekir.

Kırgızistan’ı, demokratik olarak, geliştirmek içinülkede eşitliği, 
birliği ve kültürel çeşitliliği korumakamacıylavatandaşların sorumlu-
luklarını artırmak ve toplumu bir araya getirmek gerekir. Bu demokra-
tik sorunların çözülmesi ancak Kırgızistan vatandaşlarında tarihe saygı, 
geçmişiyle gurur duyma, halkın manevi ve kültürel miraslarını tanıma 
ve koruma gibi duygularıoluşturmakla mümkündür.

Kırgız Devletinin iki bin yıllık tarihi, dünya medeniyetinin mirası 
olarak kabul edilir. Tarihin sayfaları günümüzdeki sorunlaraçözüm bul-
mak için eğitici örneklerle doludur.

Her şeyden önce Ortaçağ’daki Büyük Kırgız Kağanlığı, Kırgız 
Devleti ve medeniyetinin en parlak dönemi olmuştur. Buna delil ola-
rak akademisyen V.V.Bartold ve diğer araştırmacıların çalışmalarında 
“Büyük Kırgız Devleti” terimini kullanmaları gösterilebilir. Tarihi kay-
naklara göre, 842 yıllarında Büyük Kırgız Kağanlığıkurulur, sınırları 
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belirlenir, siyasi sistem yapısı oluşturulur. Kırgızlar, demokratik yapı-
sıyla ve askeri gücüyle geniş topraklara hakim olmuş, rakip kabile ve 
halkları bir çatı altında toplamayı başarmıştır. 

Ortaçağda Kırgız Devleti’nin gücünün artması diğer komşu mil-
letler ve kabilelerin detarihi üzerinde önemli rol oynamıştır. Kabileler 
arasındaki savaş ve çekişmeler sona ermiş, yerli kabileler de sürekli ya-
pılan baskınlardan kurtulmuş, ortak kalkınma için ortam hazırlanmıştır. 
Bu durum, Kırgız Halkının birliğini ve kuvvetlenmesi, ekonomik ve 
kültürel yönden gelişmesini sağlamıştır. 

Kırgızistan’ın gelişmesi için tarihi dönemlerin bütün devirlerinin 
güvenilir kaynaklardan araştırılmasını gerektirir. Ne yazık ki, yüzyıllar-
dır Kırgızistan’ın şanlı sayfaları önemsenmemiş ve siyasi konjonktürün 
lehine bozulmuştur. 

Kırgızistan Halkının tarihi ve kültürel mirasının korunması ve tanı-
tılması için yeterli dikkat ve gerekli kaynak gösterilmemektedir. Kırgız-
ların “Manas” Destanı, sadece Dünya Edebiyatı’nın tanınmış bir eseri 
değil; derin bir felsefi anlam içeren, Kırgızların tarihi ve manevi hayatı-
nı bin yıllık tecrübesini yansıtan milli kimliğin hazinesidir.  

Birçok nesil “Manas” Destanı’nın satırlarıyla terbiye görmüş ve bu 
satırlar XXI. asırda bile Kırgız Halkının kalbinde yaşamaktadır. Vatan-
daşlar, özellikle de gençler, destanla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadık-
ları için destanın anlamını ve rolünü eksiltmekte,yanlış eğilimler sebe-
biyet vermekte, bu daaşırı milliyetçiliği ortaya çıkarmaktadır. Tarihi ve 
kültürel köklerin kaybı, kuşaklar arasındaki ilişkinin de bozulmasına 
sebep olmaktadır.

Kırgızistan’ın önemli kaynaklarla beslenmişetkili ve dengeli bir dil 
politikasının olmaması,kültürel gelişim ve milli oluşum sürecine büyük 
zararlar vermektedir. 

Tarihi ve kültürel mirasların ülke hazinesi olduğu göz önünde bu-
lundurularak çok uluslu Kırgızistan Halkının birliğini güçlendirmek 
amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Kırgızistan halkının tarihi ve kültürel mirasını tanımak ve in-
sanlarda vatanseverlik duygularını kuvvetlendirmek görevi Kırgız 
Cumhuriyeti kamu kurumlarının görevleri arasına da yer alsın.



13

2. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti, 2012-2013 yılları arasında Kır-
gızistan halkının tarihi ve kültürel mirasını derinden öğrenmesi için Ta-
nıtım Programı yapsın ve aşağıdaki kararları hayata geçirsin:

– Tarih ve kültür alanında güvenilir kaynakları, bilimsel araştırma-
ları desteklemek;

– Kırgızistan Halkının tarih ve kültürel mirasını tanıtmayıamaçla-
yan ve teşvik eden projeleri geliştirmek ve desteklemek;

– 2012 yılında Büyük Kırgız Kağanlığı’nın 1170 yıldönümü için 
uluslararası bilimsel konferans düzenlemek;

– Eğitim sisteminde Kırgızistan Halkının tarihini ve medeniyetini 
öğrenmesi içinaçılan kursları ve programları incelemek ve yeni projeler 
geliştirmek;

– Vatandaşların eşitliğine, ülkenin tarihine, medeniyetine ve ulusal 
sembollere saygı göstermek, toplumu bir araya getirmeyi amaçlayan 
projelerle Kırgızistan Halklarını, medeni açıdan geliştirmek;

– 2012 yılında öncelikle yüksek öğretim kurumlarında ve meslek 
yüksek okullarında, daha sonra ise lise son sınıflarda “Manastaanuu” 
Dersini müfredata koymak;

– Çocuklar, yetişkinler ve ana dili Kırgızca olmayanların Kırgız 
Dilini kolay ve iyi derecede öğrenmeleri için ders kitapları, çalışma ki-
tapları ve  yardımcı kitaplarıhazırlamak ve yayınlamak;

3. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Kırgızistan Halkı-
nın tarihi-kültürel miraslarının Miras Vakfı ve tarih biliminin gelişmesi, 
Kırgızistan tarihi ile ilgili ders kitaplarının ve öğretim materyallerinin 
hazırlanması ve yayınlanması için Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nına bağlı altında Devlet Komisyonun oluşturmak için önerilerde bu-
lunmak. 

4. Bu Kararın uygulanmasından Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanlığı Sekreteliği sorumludur.

5. Bu kanun hükmünde kararname yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
girer.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı       A.Atambayev
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MANASTAANUU DERSİNİN SÜRESİ, KONULARI VE 
ÖDEVLERİN PAYLAŞIMI 

ÖNKOŞULLAR: Manastaanuu Dersine başlamadan önce desta-
nın içeriğinden haberdar olmak gerekir. Kitabın sonundaki kaynaklar 
bölümünde vermiş olduğumuz kitapları temin etmeniz gerekmektedir. 
Kırgızlardan ve Kırgızistan tarihinden haberdar olmanız için felsefe, 
din, sanat, siyaset ve etnografya ile ilgili az da olsa bilgi sahibi olmanız 
ve Kırgız ve yabancı film yapımcılarının filmleriyle tanışmanız gerekir. 
Örneğin, M.Ubukeyev’in “Manas’ın Dünyası”, “Son Manasçı”, “Ma-
nasçı”, B.Şamşiyev “Manasçı”, E.Kotlov “Manas’ın Doğumu” gibi.

DERSİN ÖNEMİ: Destanın tarihi, felsefi ve antropolojik yönleri 
önemlidir. Almış olduğunuz eğitimin yanındabu alanlardada eğitim al-
manız ilginizi çekebilir. Vatandaşlık anlayışınızın gelişmesine ve dün-
yada meydana gelen siyasi, sosyal ve kültürel etkinlikleri tanımnıza 
sizlere yardımcı olur.

DERSİN AMAÇLARI: 1. Kırgızların dünya görüşünü belirlemek 
ve pekiştirmek amacıyla “Manas” Destanı Üçlemesi hakkında genel 
bilgi vermek; 2. Manastaanuu’nun ortaya çıkışı, gelişmesi ve başka bi-
lim dallarıyla olanilgisi hakkında bilgilendirmek; 3. Manastaanuu’nun 
bilimsel anafikrini tanıtmak; 4. Öğrencileri, ferdi olarak ödev, eleştiri, 
analiz yapabilmeye, fikirlerini sözlü veya yazılı şekilde ifade edebilme-
ye hazırlamaktır. 

SONUÇLAR: Bu dersi tamamladıktan sonra, edinilen bilgi ve be-
ceriler gelecekte aşağıdaki alanlarda kullanılabilir: 1. Özel hayatında; 
2. Hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının yanında Manasla ilgili çalış-
maları yürütecek organizasyonlarda; 3. Üniversiteside okurken Kırgı-
zistan tarihi, ilahiyat, kültür bilimi, felsefe ve siyaset bilimi derslerinde. 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: 1. Teorik; 2. Semi-
nerler; 3. Grup Tartışmaları; 4. Test Kontrolü (dönem sınavı); 5. Final 
Sınavı; 6. Proje Çalışmaları; 7. Bireysel Danışmanlık; 8. Öğrencilerin 
Bireysel Çalışmaları.
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ÖĞRETİM METOTLARI: Ders notları ve disiplinler arası te-
rimlerin içeriğini ezberlemek öğretimin amaçlarından değildir. Zira 
bunlar zamanla unutulabilir. En önemli amacımız, “Manas” Destanı 
Üçlemesi’nin Kırgız toplumundaki ve dünyadaki yerini, kültür hayatı-
mıza katkılarını öğrenmek olmalıdır.
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DERSİN İÇERİĞİ:

№ KONULAR
SAAT SAYISI

DERSLER SEMİNER 
DERSLERİ

Değer-
lendirme

1. Manastaanuu Bilimi ve 
Özellikleri: 1. Manastaanuu’nun 
Bir Bilim Dalı Olarak Ortaya Çı-
kışı; 2. Manastaanuu Biliminin 
Yöntemleri; 3. Manastaanuu’nun 
Günümüzde Ilim Dalı Olarak Fa-
aliyet Alanları.

2 2 3

2. “Manas” Destanı’nın Orta-
ya Çıkışı: 1. “Milli Destan” ve 
“Masal” Terimlerinin Tanımı; 
2. “Manas” Destanı’nın Ortaya 
Çıkışı; 3 Ortaçağ Kaynaklarında 
“Manas” Destanı.

2 2 3

3. Sovyet Devrinde Manastaanuu 
Bilimi: 1. “Manas” Destanı’nın 
Derleme Çalışmaları; 2. Filoloji 
ve Tarih Bilimlerinde “Manas” 
Destanı’nın Metinsel Araştır-
maları; 3. “Manas” Destanı Me-
tinlerini Yayınlama; 4. Manas-
taanuu’nun Gelişmesinde Milli 
İdeolojinin Etkisi.

2 2 3

4. Kırgızların Dünya Görüşü 
ve Manasçılık: 1. Kırgızların 
Kimliği; 2. Kırgızlarda Ruh 
Çeşitleri; 3. Manasçı’nın 
Olağanüstü Vazifeleri; 4. 
Manasçı Türleri; 5. Kırgızlarda 
Manasçı’nın Yeri ve Görevleri.

2 2 4
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5. “Manas” Destanı’nın Kırgız 
Toplumundaki Yeri: 1. Kimlik 
Araştırmaları; 2. Milli İdeolojinin 
Araştırılması.

1 1 1

6. “Manas” – “Manas” Destanı Üç-
lemesi’nin Birinci Bölümü İçeri-
ği

4 4 4

7. “Semetey” – “Manas” Destanı 
Üçlemesi’nin İkinci Bölümü 
İçeriği

2 2 4

8. “Seytek” – “Manas” Destanı Üç-
lemesi’nin Üçüncü Bölümü İçe-
riği

2 2 3

9. “Manas” Destanı İçeriği’nin De-
ğiştirilme Sebepleri

1 1 1

TOPLAM:           18 18  36

TOPLAM: Dersler 18
Seminer dersleri 18
Değerlendirme 36

Dersin Toplamı: 72
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BİRİNCİ  BÖLÜM 

1. Konu: MANASTAANUU BİLİMİ VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Manastaanuu’nun Bir Bilim Dalı Olarak Ortaya Çıkışı. 
1.2. Manastaanuu Biliminin Yöntemleri. 

1.3. Manastaanuu’nun Günümüzde Bilim Dalı Olarak Faaliyet 
Alanları.

1.1. Manastaanuu’nun Bir Bilim Dalı Olarak Ortaya Çıkışı

Hangi bilim dalı olursa olsun zamanın, toplumun ihtiyaç ve şart-
larına göre ortaya çıkar. Manastaanuu’nun bilim olarak ortaya çıkışına 
zaman ve toplum sebep olmuştur. Manastaanuu’nun ana konusu “Ma-
nas” Destanı’dır. “Manas” Destanı bir milletin manevi değeri olmakla 
beraber tüm insanlığa ait bir mirastır. Demek ki, “Manas” Destanı in-
sanoğlunun yarattığı evrensel bir destandır. Kırgız Halkının yüzyıllar-
dır unutulmayan bu milli destanının, sadece hacmi bakımından değil 
canlılığı, günümüze dek kahramanlarının sözlü olarak yaşamasıyla bi-
linen tüm şaheserler arasında farklı bir yerivardır. Antik efsanevi taba-
kalardan başlayarak tarihi devirleri, Kırgız milletinin tarihini, hayatını 
bütün yönleriyle yansıtması da destanın bir başka özelliğidir. Yukarıda 
belirttiğimiz gibi “Manas” fenomeninin ansiklopedik bir eser olması 
konusunda yerli ve yabancı araştırmacılar, ortak fikre sahiptir” (10. 6 
s.). Demek ki bu fikirler bizlere “Manas” Destanı’na farklı yönlerden 
de bakmamız gerektiğini hatırlatır. 

Manastaanuu tanımını yapmak zordur. Teklif edilen tanımları, ne 
kadar açıklayıcı olursa olsun, Manastaanuu’nun kesin bir tanımı olarak 
kabul etmek zordur. Günümüze kadar Manastaanuu ile ilgili bilimsel 
tecrübelere dayanarak ve günümüzün taleplerini de göz önünde bulun-



19

durarak, aşağıdaki tanımı yapmaya çalıştık: Manastaanuu sanatsal ve 
duygusal yönleriyle Kırgız Milletinin tarihini yansıtarak “Manas” 
Destanı’nın özelliklerini araştıran bir Bilim dalıdır. “Manas” Des-
tanı’na ait özellikleri, gelişme sürecini, destanı anlatanların kariyer 
yolculuğunu inceleyerek analiz eden bilim dalıdır. En temel işlevi, 
“Manas” Destanı’nın toplumdaki yerini, anlamını ve değerini be-
lirlemektir.

“Manas” Destanı’nın bilim bir olarak ortaya çıkışına ve gelişmesi-
ne Ç.Valihanov (1835-1865), V.Radloff (1837-1918), D.Almashi gibi 
XIX-XX yy seyyahlarının, bilim adamlarının katkısı büyüktür. “Bu bi-
lim insanları “Manas” Destanı’nın ilk oluşumu, evrimi, sanatsal yapısı, 
içeriği, biçimi, eski mitolojik çekirdeğin oluşumu ve günümüze kadar 
büyümesi gibi konular da Manastaanuu araştırmalarına ait genel meto-
dolojik ilkeleri ortaya koyar” (10. 6 s.).

Manastaanuu’nun bir bilim olarak gelişmesine katkıda bulunanlar: 
V.Zhirmunskiy (1891-1971), M.Auezov (1897-1961), B.Yunusa-
liev (1913-1970), A.Bernshtam (1910-1956), P.Berkov (1896-1969), 
S.Abramzon (1905-1977), P.Falev (1888-1922), V.Vinogradov 
(1899-?) gibi Sovyet bilim adamları ve yazarlarıdır. Yukarıda adı ge-
çenler ve daha sonraki dönemlerde “Manas” Destanı’nı araştıran bilim 
adamlarının çalışmalarının ortaya çıkış sebebi zamanın ihtiyacı olarak 
anlaşılmaktadır. Onların amacı, ilk önce destanı meydana getiren mille-
tin kültürel gelişimini anlatmaya çalışmaktı. Bağımsız bir millet olarak 
Kırgız Ulusunun tarihini ve milletin oluşum mekanizmalarını açıklaya-
rak, ideolojik sistemini anlamak ve toplum yapısını ve diğer milletlerle 
olan ilişkisini belirlemek dönemin güncel meselelerindendi. Bu sorula-
rın cevapları çok yönlü yöntemler ve tekniklerle verilebilirdi. Bu çalış-
malara dayanarak yeni kuram ve kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Za-
manla “Manas” Destanı’nı inceleyen bilimsel yöntemler, Manastaanuu 
adlı yeni bir bilim dalının ortaya çıkmasına neden oldu.

Buna bağlı olarak “Manas” Destanı’nın araştırma dönemlerini üçe 
ayırabiliriz: 1. Sovyet Dönemi Öncesi; 2. Sovyet Dönemi; 3. Sovyet 
Dönemi Sonrası ve Günümüz.
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“Daha, uzun bir süre ilim adamları “Manas” Destanı’nın sanatsal 
ve şiirsel yapısını araştıracaklardır. Çünkü birkaç araştırmayla destanın 
tümünü anlamak mümkün değildir. Manasçılarınimkanlarına, yeteneği-
ne, bilgisine, beceri gücüne bağlı maneviyatına, ideolojisine, zamanın 
ihtiyacına bağlı yeni nesil Manasçılar bu yeni zamana ve dönemin şart-
larına göre okulu güncelleştirerek “Manas’ı” daha da zenginleştirecek-
lerdir. Zamana göre destanın sosyal, estetik, etik işlevleri değişikliklere 
uğramıştır. Aynı şekilde Kırgızların diğer değerleri de değişikliklere uğ-
ramış olabilir. Benzer şekilde yeni nesil Manastaanuu bilim adamları, 
araştırmacılar, “Manas” Destanı’na bağlı kalarak şahsi fikir ve anlayış-
larını ortaya koyarlar” (10. 6-13 s.). Diğer bilim dallarının da Manasta-
anuu ile ilgilenmesi bu ilim dalı için bir fırsattır. Tıp, fizik, matematik, 
kimya, astronomi, biyoloji, zooloji, etnoloji, etnografya, antropoloji, 
psikoloji, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, dilbilim, folklor, edebiyat 
gibi bilim dalları “Manas” Destanı’nı incelediklerinde günümüzün bir-
çok ihtiyacını karşılayacaktır.

1.2. Manastaanuu biliminin Yöntemleri

Her bilimsel çalışma gerekli tüm bilgilerin katılımı ile nesneyi 
inceler. Fakat bütün bilim dallarının kendine has özellikleri olduğunu 
unutmamak gerekir. Çok zor bir süreçten sonra Manastaanuu bir bilim 
dalı olarak kabul edildi. Bu zorluğun sebeplerinden biri, iktidar tarafın-
dan yapılan siyasi zulümlerdir. Manastaanuu’yla ilgisi olanların hep-
si kurşuna dizilmiştir. Dolayısıyla günümüze kadar Manastaanuu’nun 
özelliklerini belirleyecek kaynaklar işlenmemiştir. Manastaanuu’yu 
incelemek için birçok kaynak vardır. Bu kaynaklardan bazılarını kul-
lanarak “Manas” Destanı’nı daha iyi tanıyor ve anlıyoruz. Bunlar İlk 
ve Ortaçağlarda yazılmış tarihi kaynaklardır: Oryantalist bilim adam-
larının yazdıkları şahsi gözlemler, günlükler, çalışmalar; farklı seyyah-
ların farklı zamanlarda yazdıkları kısa notlar, hatıralar; halk bilimciler 
ve etnografların kaydettikleri destan parçaları, olayları; farklı alanlarda 
yapılan araştırmalar vb.
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“Manas” Destanı ile kim ilgilenmişse meselelerini çözmek ve he-
deflerine ulaşmak için farklı yöntemler kullanmıştır. 

Manastaanuu, yeni ilim dallarından biridir. İmkanları çok ve geniş 
inceleme alanına sahipolduğu için gelecekte yeni bir bilim dalı olarak 
daha da gelişeceğini umut ediyoruz. 

Manastaanuu için en önemli olaylardan biri, “Manas” Destanı 
varyantlarının kayda (kağıt, ses, video) geçirtilmiş olmasıdır. Çün-
kü kayda geçmiş varyantları araştırmanın ana kaynağını oluşturmak-
tadır. Kayıt işleri, Manasçı doğal hayatından uzaklaştırmadan yapılır 
(Manasçının kendi evi, çevresi, ailesi vb). XX asrın altmışıncı yıllarına 
kadar “Manas” Destanı varyantlarının kayıtları, sadece kağıda geçiril-
mekle kalınmamış; kayda geçirenin Kırgızca’yı iyi bilmesi, Manas’ın 
dilini anlaması, akılda tutması, tecrübeli kişiler tarafından stenografisi-
nin yapılması gibi özellikleri de göz önünde bulundurulmuştur. 

Kayıt sırasında Manasçının kendisi ayrıca araştırma konu-
sudur ve araştırma koşulları ancak anlatım esnasında oluşabilir. 
Anlatanın gerçek Manasçıya ait özelliklerini, karakterini belirlemek 
amacıyla psikotarih ve psikoantropoloji çerçevesinde Manasçıların ant-
ropolojik ve psikolojik portresi oluşturulabilir. “Yerli ve yabancı bilim 
insanlarının bu sorunla ilgili bir sonuca varamadıklarını kabul etme-
miz gerekir. Destanın tarihi, doğuşu, içeriği, poetiği derken, anlatıcının 
doğal anlatım becerilerindeki sorunları ortaya koyamadık. Anlatılanları  
kağıt üzerine kaydederken biz Manasçının anlatımının gelişmesi, met-
ni benimsemesi, destanı anlatma özellikleri, varyantları, kendi perfor-
mansı gözden kaçırmıştır. Destan metnini kaydetme endişesiyle onun iç 
dünyasını anlayamadık. Kayda geçen metinlerle anlatıcının seviyesini 
belirliyorduk. Fakat, destanı kaydedenlerin çoğunda anlatım becerisini 
araştıracak program, yöntem yoktu. Dolayısıyla anlatım becerisini çok 
önemsemeyerek, tahlil edilmesi gereken bilgileri görmezden gelerek 
yarıda kalacak endişesiyle tali meseleleri araştırmaya devam ettik. Gü-
nümüzde  anlatıcılar ve onların becerileri hakkında bilgiler, bizde yok 
diyecek kadar azdır. Çünkü bazı milletlerde canlı anlatım geleneği sön-
dü veya değiştirilerek “klasik” formunu kaybetti. Tabi ki, bizden önce-
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ki araştırmacıları suçlamıyoruz. O dönem itibariyle az da olsa, değerli 
bilgilerini, gözlemlerini birleştirerek bizlere büyük bir miras bıraktılar. 
Önceleri teknik imkanlar yeterli olmadığı için destan metninin tama-
mını kaliteli bir şekilde kaydettirememek, anlatıcıların resimlerini ve 
destan anlatımını yansıtamamak konusunda onları suçlayamayız” (16. 
10 s.).

Şu anda Manasçılık fenomenini araştırarak anlamaya yardımcı 
olacak çağdaş bilimlerin  bütün imkanları ve araçları mevcuttur. Bun-
ların devamında, ek olarak kendi yöntemlerimizi öneriyoruz. Burada 
çalışmalar, kısa, orta ve uzun süreli gözlemleri içerir. Araştırmacıların, 
Manasçının şahsına ve taşıdığı değere saygı ve sorumlulukla hareket 
etmesi gerekir:

1. Manasçının soyu, doğumu vb.
2.Aday Manasçı’nın manevi şahsiyetlerce seçilme yolları, yeri ve 

zamanı (rüya, hastalık, seyahet vb):
a) Aday Manasçı’yı destekleyen ruh çeşitleri;
b) Aday Manasçı’yı destekleyen ruhların görevleri;
c) Aday Manasçı’ya ruhlarca verilmiş eşya ve gıdaların türleri;
d) Aday Manasçı’nın seçilme sürecindeki durumu vb.
3. Aday Manasçı’nın dua alması ve çıraklık dönemi:
a) Aday Manasçı’nın danışman arama dönemi;
b) Usta Manasçı’nın çırağını değerlendirmesi;
c) Usta Manasçı’yla aday Manasçının arasındaki ilişkisi;
d) Aday Manasçı’nın eğitimi, özellikleri vb.
4. Manasçı’nın gelişim dönemi.
5. Manasçı’nın becerileri, tekniği ve sorumlulukları:
a. Destanın anlatım özellikleri – müzik, ritim, ses, ton, konuşur gibi 

okuma (resitatif), mimik, jest vb.
6. Manasçı’nın kerametleri ve vazifeleri:
a. Doktorluğu (Alternatif Tıp)1;
b. Kahinliği;
c. Sihirbazlığı;
1 Emçi-domçu: büyücü. 
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d. Trans hali.
7. Manasçı’nın danışmanlık tecrübesi ve yolu.
8. Manasçı’nın gelenekle ilişkisi.
9. Manasçı’nın toplumdaki yeri ve rolü.
10. Diğer anlatı türleriyle karşılaştırma çalışmaları. 
Manasçı’nın yeteneğini, sosyal, fiziksel, ruhsal değişikliklerini be-

lirlemek için onunhayatı ve eserlerindeki fizyolojik, psikolojik ve bi-
yokimyasal durumuna da göz atmak gerekir. Her zaman onun yanında 
olan yakın akrabalarından, arkadaşlarından (dinleyicilerden, aile fert-
lerinden vb.) bilgi almak çok önemlidir. Araştırma yaparken araştırma-
cı, Manasçının da şahsi görüşlerini unutmaması gerekir. Aksi takdirde 
çalışmalar yetersiz veya sonuçsuz kalabilir. Tabi ki, çalışma sırasında 
zorluklar karşımıza çıkabilir. Manasçılık fenomeni zor bir olgudur. Bir 
yöntem, bir çalışma Manasçılık sanatının sırlarını ortaya koyamaz.

Manastaanuu’nun en önemli yöntemlerinden biri bilimsel malze-
meleri araştırmadır. Manastaanuu hakkında bilimsel ve doğru bilgi 
almak için “Manas” Destanı ile ilgili tüm kaynaklara başvurmak gere-
kir. Araştırma için bilimsel makaleler, monografiler, ders kitapları, fark-
lı zamanlarda farklı yerlerde ve farklı yazarlar tarafından yayınlanmış 
eserler değerli olabilir. Bu materyaller Manastaanuu’daki sorunları an-
lamaya yardımcı olur. Materyallerle tanışırken onların objektif olması-
na ve hedeflerinize ulaştırıp ulaştırmayacağına da bakmak gerekir.

Sonraki en çok kullanılan yöntem;tarihi el yazmaları, belgele-
ri, günlükleri ve mektupları araştırma yöntemidir. “Manas” Des-
tanı’nı incelemede kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Tarihi 
kaynaklar, ileride Manastaanuu alanında araştırma yapacaklara çok de-
ğerli kaynak olabilir. Bu tarihi kaynaklar, farklı dillerde ve ölü dillerde 
olabilir. Dolayısıyla, kaynakları inceleme sürecinde araştırmacılar, bazı 
zorluklarla karşılaşabilirler.

Manastaanuu ve diğer milletlerin destanları araştırılırken kulla-
nılan en önemli yöntemlerden biri de metinsel veya karşılaştırmalı 
analiz metodudur. Destanın kökenini, dilini, içeriğini, karakterlerini, 
epik tarzın çeşitliliğini araştırmada bu yöntem çok önemlidir. Çünkü 
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tarih, etnografya, dil bilimi, etno-psikoloji, felsefe gibi bilim dallarının 
yardımıyla destanların birbiriyle olan yakınlığını ve evrensel kültürün 
gelişimlerini takip edebiliriz.

Karşılaştırmalı arkeolojik malzemeler aracılığıyla destanın orta-
ya çıkışı ve ilk dönemleri, sözlü şiir geleneği ve bu geleneğin taşıyıcı-
larının gelişim süreci hakkında bilgi alabiliriz. 

Yukarıda belirttiğimiz araştırma yöntemlerini kullanırken Manas-
taanuuçu’ların çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanmaları gerekir. Ör-
neğin: tıbbi cihazlar, video veses araçları, fotoğraf makinesi vb.

1.3. Manastaanuu’nun Günümüzde Bılim Dalı 
Olarak Faaliyet Alanları

Modern bilim ve araştırmacıların önünde, Manastaanuu alanında 
bilimsel teoriler oluşturmak için büyük fırsatlar vardır. Bilimsel açıkla-
malarla Manastaanuu sırlarını açmaya başlar.

Toplumda “Manas” Destanı’nın rolünü tek yönlü veya bilimsel 
olarak ele almak hayatın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uymaz. 

Şu anda, Manastaanuu’da bilimsel analiz yöntemleri, yeni kavram 
modelleri geliştirme süreci sürmektedir. Ama araştırma sürecindeeski 
ilkeler ve eski düşünceler, bu oluşum sürecinin gelişmesine engel ol-
maktadır. 

1994 yılında “Manas” – 1000” Kurumu’nun ve “Muras” devlet 
projesinin organizayonuyla “Manas” Destanı’nın 1000 yıldönümü bü-
yük Manasçı Sayakbay Karalayev’in doğumunun 100 yıldönümü kut-
lamaları olmuş ve akabinde de Bişkek’te uluslararası konferans gerşek-
leştirilmiştir.

Konferans katılımcıları, “Manas” Destanı’nın çok yönlü araştırıl-
ması gerektiğini ve insanlığın kültürel mirası olduğunu dile getirerek 
aşağıdaki önerileri sunmuşlardır:

1. “Manas” Destanı’nı ve Manasçıların sanatını kapsamlı bir şe-
kilde araştırma amacıyla folklorik, etnolojik, arkeolojik, paleografik 
bilimsel geziler organize etmek;
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2. “Manas” Destanı’nın bütün varyantlarını yayınlamak ve onları 
halka ulaştırmak;

3. “Manas” Destanı’nın tam varyantını dünya halklarına ulaştırmak 
amacıyla çevirmek ve yayınlamak için tüm imkanları sağlamak;

4. “Manas” Destanı’nı araştıran yabancı bilim adamları ile ilişkileri 
pekiştirmek amacıyla Uluslararası “Manas” Merkezi oluşturmak;

5. “Manas” Destanı’nı ve Manasçılık sanatını araştırma çalışmala-
rını canlandırmak amacıyla bilimsel konferanslar gerçekleştirmek;

6. “Manas” Destanı’nın ve Manasçılık sanatının gizemli sırlarını-
kapsamlı araştıracak bilimsel yarışmalar organize etmek. Kaliteli çalış-
malara “Manas” ödülü takdim etmek için hükümete öneride bulunmak;

7. “Manas” Destanı’nı Kırgız milletinin manevi mirası olarak gör-
mek ve bu bağlamda ortaöğretim, mesleki ve yüksek öğretim kurumla-
rının müfredatına dahil etmek;

8. Lise, meslek okulları ve yüksek öğretim kurumlarındaki öğret-
menler için ‘Manas” Destanı öğretim metotları kitabı çalışmalarına 
destek vermek;

9. Gençleri milli şuurla vatanseverlik, hoşgörü, manevi ve estetik 
yönden eğitmede ve onların kelime hazinesini zenginleştirmede “Ma-
nas” Destanı’nı kaynak olarak kullanmak (2. 75-76 s.).

       Bu öneri, o dönem Manastaanuu’nun bir bilim dalı olarak 
gelişmesinde katkısı olan eğitim kurumlarına, bilimsel çalışma yapan 
kurumlara, örgütlere ve hükümete gönderilmiştir.

Sovyet döneminde “Manas” Destanı sadece tarihsel, etnografik, 
dilbilimsel ve edebî açıdan araştırılmış olup bugünise felsefe, etnokül-
tür bilimi, etnopedagoji ve etnopsikolojikaçıdan da araştırılmaktadır. 
Felsefe, etnokültür bilimi ve etnopsikoloji alanında Ş.Akmoldoyeva ve 
G.Bakiyeva’nın, etnopedagoji alanında B.İsakov ile S.Baygaziyev’in 
çalışmaları bulunmaktadır.

Bazı araştırmacıların “Manas” Destanı’nı folklorik eser, Manas-
çıları da folklorik eseri anlatan sıradan insanlar olarak görmesi gü-
nümüzün büyük sorunlarından biridir. Tek yönlü bakış açısı ilerdeki 
araştırmalara zarar verebilir. Çünkü “Manas” Destanı “sanat eserdir”, 
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Manasçılar ise “sanat eserin anlatıcısıdır”. Tüm bunlarfarklı özelliklere 
ve özel olgulara sahiptir.

Bundan dolayı sonraki dönemlerde “Manas” Destanı’na ve Manas-
çılara sivil toplum tarafından ilgi artmaya başlar. “Manas” Destanı ile 
ilgili bazı sorunlar sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler tarafın-
dan çözülmektedir.

Günümüzde “Manas” Destanı’nın yeni varyantlarınıderleme ça-
lışmaları durduruldu sayılır. Bunun sebeplerini Sovyetler döneminde-
ki gibi manasçıdan “Manas” Destanı’na ait metinleri kayda geçirmek 
için özel derleme çalışmalarının yapılmaması ve maddi kaynakların 
yetersizliği şeklinde sıralamak doğru olacaktır. Sovyet döneminde ka-
ğıda geçirilmiş: Sagımbay Orozbakov’un (“Manas”), Sayakbay Ka-
ralayev’in (“Manas”, “Semetey”, “Seytek”), Mambet Çokmorov’un 
(“Manas”), Ibrayım Abdrakmanov’un (“Seytek”), Bagış Sazanov’un 
(“Manas”), Şapak Irısmendeyev’in (“Manas”, “Semetey”, “Seytek”), 
Togolok Moldo’nun (“Manas”), Seydana Moldokeyeva’nın (“Seme-
tey”) varyantları sonraki yıllarda kitap olarak yayımlandı. Manasçılar: 
Şaabay Azizov’un (“Manas”, “Semetey”, “Seytek”), Saparbek Kas-
mambetov’un (“Manas’ın Dünyaya Gelmesi”, “Koşoy”, “Bilerik”, 
“Carnamas”), Urkaş Mambetaliyev’in (“Manas’ın Dünyaya Gelişi ve 
Çocukluğu”, “Semetey”), Asankan Cumaliyev’in (“Manas’ın Dünya-
ya Gelmesi ve Çocukluğu”), Zuurakan Sıdıkova’nın (“Kökötöy’ün Aşı 
ile Çon Kazat” – Büyük Savaş), Talantaalı Bakçiyev’in (“Almambet’in 
Masalı” ile “Manas’ın Aşı”), Döölötbek Sıdıkov’un (“Seytek”) varyant-
ları ise araştırmacıların kendi çabalarıyla kitap olarak yayımlanmıştır. 

Kırgızistan tarihinde ilk defa 1995 yılında “Manas” Destanı iki 
cilt olarak yayınlandı. 2015-2016 yılları arasında Manasçılar Sagım-
bay Orozbakov, Sayakbay Karalayev’in sanatı ansiklopedik eser ola-
rak yayınlandı. Bunlardan başka H.Karasayev, S.Musaev, K.Asanaliev, 
M.Mamırov, R.Kıdırbayeva, B.Kebekova, M.Ubukeev, A.Caynakova, 
A.Akayev, K.Moldobayev, Ş.Akmoldoyeva, G.Baysabekova, K.Cuma-
liyev, G.Bakiyeva, N.Bekmuhamedova, C.Orozobekova, A.Bakirova, 
T.Bakçiyev, S.Düyşenbiyev vb. Kırgız araştırmacılarının bilimsel çalış-
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maları yayınlandı. Kırgızistan’ın lise ve yüksek öğretim kurumlarında 
okuyan öğrenciler için “Manastaanuu” dersleriyle ilgili T.Bayciyev ile 
Z.Bektenov’un (Kırgızca), B. İsakov’un (Kırgızca), S.Baygaziyev’in 
(Kırgızca), Ş. Akmoldoyev’in (Kırgızca, Rusça), K.Dyuşaliyev’in (Kır-
gızca), K. Cumaliyev’in (Kırgızca), T.Bakçiyev’in (Kırgızca, Rusça) 
ders kitapları ve öğretim metotları yayınlandı. Kırgız bilim adamları ve 
yüksek öğretim kurumlarının hocaları tarafından “Manastaanuu” dersi 
için Rusça yüksek öğretim kurumlarının Fen-Edebiyat Fakültesindeki 
öğrenci ve öğretmenlerine ders kitapları yayınlandı (R.Kıdırbayeva, 
K.İmanaliyev, A.Bakirov, T.Bakçiyev, C.Orozobekova, N.Bekmuha-
medova). 

Yabancı araştırmacılardan Mambetturdu Mambetakun’un (Çin), 
B.Putilov’un (Rusya), Carl Reshl’in (Almanya), Nienke van der He-
ide’nin (Hollanda) vb. bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Manastaa-
nuu’nun bir bilim dalı olarak gelişmesinde yabancı bilim adamlarının 
da katkısı vardır.

“Manas” Destanı’nın (“Manas”, “Semetey”, “Seytek”), Kırgız 
milletinin eşsiz manevi mirası olarak korunması, gelişmesi, muhafaza 
edilmesi ve yayılması amacıyla 28 Haziran 2011’de kanun hazırlan-
dı ve kabul edildi. Bu yasa çalışmasına kamu çalışanlarından ve bilim 
adamlarından R.Kaçkeyev, A.Cakşılıkov, K.Samakov, K.İmanaliyev, 
T.Bakçiyev katılmıştır. “Manas” Destanı hakkındaki kanun ile devlet 
“Kırgızistan Halklarına “Manas” Destanı Üçlemesi’ni kapsamlı öğret-
mek için gerekli şartları oluşturmak zorunda”. Bu Kanunun, Manasta-
anuu’nun karşılaşacağı zorlukları aşmada önemli bir destek olacağını 
düsünüyorum.

2012’de Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararnamesi ve Kır-
gız Cumhuriyeti’nin Tutanağı ile “Manastaanuu” dersi, Kırgız Cum-
huriyeti’nin yüksek öğretim kurumlarında ve meslek okullarında ders 
olarak okutulması uygun görülmüştür.
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SORULAR:

1. Manastaanuu’nun temel amacı nedir?
2. Manastaanuu’nun bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir?
3. XIX-XX yüzyıllardaki ilim adamlarının Manastaanuu’dakı rolü 

nedir?
4. Bugün  Manastaanuu’nun gelişmesinde en önemli sorunlar nel-

erdir?
5. “Manas” Destanı Üçlemesi’ni kapsamlı öğrenmek için devlet 

ne tür koşulları oluşturmuştur?
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2. Konu: “MANAS” DESTANI’NIN ORTAYA ÇIKIŞI

2.1. “Milli Destan” ve “Masal” Terimlerinin Tanımı.
 2.2. “Manas” Destanı’nın Ortaya Çıkışı. 

2.3. Ortaçağ Kaynaklarında “Manas” Destanı

2.1. “Milli Destan” ve “Masal” Terimlerinin Tanımı

Epos (Destan) kelimesi uluslararası bir terim olarak kabul edilse 
de bu terimi farklı zamanlarda bazı milletler farklı anlamlarda kullan-
mışlardır. Günümüze kadar bu terimin tam tanımı yapılamamıştır. Çün-
kü eposun ortaya çıkışı ve gelişmesi farklı kültürlerde farklı yollarla 
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ortaya çıkan teoriler de farklıdır. Bilimsel 
çalışmaların unsurlarından biri olan “epos” terimi neyi anlatır?” soru-
suna cevap bulmaya çalışalım. L.Timofeyev ile S. Turayev’in Edebiyat 
Terimleri Sözlüğü’nde epos (epos Eski Yunanca kelime,söz anlamında-
dır) tarihi ve vatanseverlik anlamda, tarihi kökü olan, milli müzik alet-
leri eşliğinde, milli ozanlar tarafından sözlü olarak ortaya çıkan, sözlü 
söylenen hikayelerdir. Folklorde “epos” sözlü edebiyat türü olarakkabul 
edilir. Epos, hacimli olayları, geniş zaman dilimini ve geniş bir mekanı 
kapsar. Epos, kendine özgü niteliklere sahiptir. İçerik ve dramatizmin 
gelişmesi niteliklerindendir. Çünkü içeriğin temelini genellikle savaşta-
ki vakalar, milli kahramanın düşmanla yüzleşmesi ve sonunda düşma-
nınmağlup edilmesi oluşturur. Epos kahramanı, milli karakterlerin en 
temel niteliklerini sembolize eden kahramandır, askerdir. O, olağanüstü 
güce, cesarete sahip olması ile diğerlerinden ayrılır. Vatanı ve  milleti 
için savaşan askerdir. Bu tip karakterler, destanda çok önemli ideolojik 
roller üstlenir. Destan, baş kahramanının düşmana karşı mücadelele-
ri, anlatım yöntemleri, tekrarlar, diyaloglar, başıyla sonunu birleştirme 
gibi yöntemlerine sahiptir. Destanda sanatsal araçlar sistemi sabittir: 
Tipler, abartma teknikleri, sabit sıfatlar, eğlenceli ve geleneksel tarzlar. 
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Milli destan, sembollerle gerçekleri anlatır. Burada hayatın gerçekleri 
ile fantastikhayat unsurları birlikte verilir (13. 475-478 s.).

Milli destanlar, baş kahramanların milli kimliği üzerinde durur. 
Destanın en önemli şahısları kahramanlardır. Destanda kahraman ke-
limesinin olup olmaması önemli değildir. Destanda önemliolan vaka, 
karakterin olağanüstü özelliklere sahip olması, milletin ve devletin so-
runlarını çözebilen bir kahramanın varlığıdır. 

Destanlar, anlatıcılar tarafından sözlü olarak (sözlü masal, tarihi 
roman, tarihi şiir, masal) ortaya çıkarılmış hacimli eserlerdir. Destanın 
diğer özelliği de manzum, sözlü ve ahenkli olmasıdır. Destanlar, mille-
tin geçmişini, milli mücadelelerini, barış dönemlerini, milli kimliğini, 
bakış açısını, felsefesini, örf-adetlerini, geleneklerini anlatır. 

Epos kelimesi, uluslararası bir terim niteliği kazanmadan önce her 
kültürde farklı adlandırılmıştır. Örneğin Kırgızlar, “Manas” Destanı’nı 
“comok” (masal) şeklinde adlandırmışlardır. Comok (masal) kelime-
si, XX. asrın 30’lu yıllarına kadar “Manas” Destanı için milli bir dil 
unsuru olarak kullanılmıştır (“Manas” Comogu). Özellikle, Kırgızis-
tan’ın kuzey bölgelerinde genel olarak “Manas” Destanı’na “comok” 
(masal), anlatanlara “comokçu” (masalcı) demişler. Bu kavramlar, ge-
leneksel adlandırmalardır. Hakaslara bakarsak, Hakaslar destanlarına 
“alıptıg nımah” (büyük masal), anlatıcılarına da “alıp nımahçı” (bü-
yük masalcı) demişler. Günümüzde de böyle kullanmaktadırlar. “Epos” 
kelimesi, uluslararası terim olarak kullanılmadan önce, Doğu Slav mil-
letleri destanlarını “skaz”, “skazaniye”, “bıl”, “bılina” diye adlandır-
mışlar. Farsça konuşan toplumlar ise destan kelimesini kullanırlar. Bu 
tip kullanımlara Türk-Moğol dilini kullanan milletlerde rastlayabiliriz. 
Örneğin, Tatar folklorunun ustası N.İsanbet’e göre Batı Sibirya, Tö-
böl ve Tümön Tatar dillerinde yomak eyu kelimesi “masal anlatma” 
anlamındadır. Başkırtcadaki yumak; Kazak, Karakalpak dillerindeki 
cumbak kelimesi “bilmece” anlamındadır. Kırgızcadaki comok masal 
kelimesinin günümüzdeki anlamı “cöö comok”, efsanedir. Çuvaşçadaki 
yumah “cöö comok” anlamında iken Moğolcadaki domog tedavi, cöö 
comok, bahis veya epos, efsane demektir. Moğolcada dom kelimesi ba-
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tıl inanç, büyücülük, dualamak anlamındadır. Ramsted’e göre, yomgak 
kelimesinin kökü “dom” kelimesidir (6. 10 s.). 

Bizim bahsettiğimiz kelimenin Türk-Moğol dillerinde mevcut 
olduğunu belirtmek gerekir. A.Sagalayev’e göre, dom (com-, yom-
, yum-, cum- vb.) kelimesinin anlamı efsane, büyücülerin sözleri ve 
hasta birisinin yanından farklı bir aleme seyahattir. Yukarıda anlatılan-
larla ilgili bazı sorularla karşılaşabiliriz. Örneğin, Kırgızların “masal” 
kelimesini sadece “Manas” Destanı için kullanmasının sebebi nedir? 
Bunun bir açıklaması var mıdır? Söze değer veren Kırgızların “Manas” 
Destanı için “masal” kelimesini kullanmasının bir sebebi olmalı. 

Önceleri sadece “Manas” Destanı için kullanılan “comok” keli-
mesinin günümüzde “cöö comok” olarak kullanılmasından kelimenin 
temel anlamını kaybettiği sonucuna varabiliriz. Manasçılar, “Manas” 
Destanı’nı söylerek hastayı iyileştirir, hayvanların dilini okur, yağmur 
yağdırıp durdurabilirlerdi. Halk arasında söylenilegelen tarihi olaylar 
bunun ispatıdır. Demek ki, Manas’ı anlatma sürecini, batıl inanç, bü-
yücülük yapma, tedavi etme, Manas hakkında efsane anlatma, Manas 
hakkında masal anlatma, manasçının ve dinleyicinin Manas dünyası-
na seyahet etme süreci desek olur. XX. asrın 30’lu yıllarında dışardan 
gelen “epos” (destan) terimi yerli “comok” (masal) kelimesinin  ge-
leneksel anlamını kaybettirmiş, bunun sonucundabir edebi tür olarak 
“cöö comok” “sözlü masal” sözcüğü dilimize yerleşmiştir.

2.2. “Manas” Destanı’nın Ortaya Çıkışı

Kırgızlar, Orta Asya’nın en eski göçebe halkları arasında bulun-
maktadır. Tarihi gelişme süreci içinde göçebe Kırgızların ezber kabili-
yeti, uluslararası terimle açıklarsak, yaratıcılık medeniyeti gelişmiştir. 
Ezber geleneği, Kırgız halkının bütün başarılarında önemli rol oyna-
mıştır. Hatta yazıyı kullanmadan önce poetik özelliğe sahiptir. Buna 
örnek olarak milli destanları gösterebiliriz. Kırgızlarda onlarca destan 
bulunmaktadır. Destanların içeriği en geniş olanı “Manas” Destanı’dır. 
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“Manas” Destanı’na kıyasla diğer destanlara, Kırgız bilim dünyasında, 
“küçük destan” denilmektedir.  

“Manas” Destanı oluşturucuları ve koruyucuları, olağanüstü hafı-
zaya (hafıza en önemli unsur değil) ve özel kabiliyete sahip manasçılar 
sayılır. Onlar “Manas’ı” nesilden nesile aktararak korumuşlardır. Ma-
nasçıların sayesinde “Manas” Destanı gelişmiş ve halk arasında yayıl-
mıştır. 

Manasçılar, “Manas” Destanı’nın ortaya çıkışıyla ilgili fikirle-
ri Iraman’ın Irçı adlı oğluna bağlarlar. Destanda, Iraman’ın Irçı oğlu, 
Manas’ın kırk yiğidinden biri, güvendiği arkadaşı, şarkıcısı olarak geç-
mektedir. Kırgız geleneklerine göre, Manas’ın ölümünde, Iraman’ın 
Irçı oğlu Manas ile ilgili ağıtlar söyleyerek onun kahramanlığını, ha-
yatınıanlatır. Iraman’ın Irçı oğlunun söylediği ağıt, Manas hakkındaki 
olayların başlangıcıdır, sözü sadece manasçılar tarafından değil, halk 
arasında da yaygın bir inançtır. 

Bilim dünyasına bakacak olursak “Manas” Destanı’nın ortaya çıkı-
şıyla ilgili modern bilimler farklı fikirler ortaya koymaktadır:

1. M.O.Auezov ve A.N.Bernshtam’a göre, “Manastaki” önemli va-
kalar, IX asırda Kırgızların Uygur Devleti’ni işgal ederek zafer kazan-
dıkları dönemlere aittir. 

2. Destanın içeriğine bakarak bazı sonuçlara ulaşan B.M.Yunusa-
liyev, bazı tarihi, etnografik, dilsel ve coğrafi bilgilere dayanarak, IX-
XI asırlarda Kırgızların Çinlilerle yaptıkları savaşları destanın kaynağı 
olarak görür. 

3. V.M.Jirmunskiy’e göre, destanın içeriği Kırgız tarihinde XV-X-
VIII asırlardaki tarihi olayları yansıtır. 

4. R.Z.Kıdırbayeva ise destanın oluşumunuşu şekilde tanımlar: 1) 
Türk Kağanlığı’nın İlk Dönemleri: Aşiret sistemi ve İlk Ortaçağ döne-
mi; 2) Moğol İstilası Dönemi: Orta Asya’da ulus ve kavimlerin hareket 
ve asimilasyonları ile ilişkili; 3) Jungar Hanlığı  Oluşumu Dönemi: Orta 
Asya, Tyan Şandaki tarihi olaylarla ilgili.

“Yukarıda belirttiğimiz bilimsel tahminlerin doğruluğu veya  yan-
lışlığı ile ilgili fikir belirtmek şimdilik mümkün değildir. İncelemeler 
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sonucunda “Manas’ın” içeriğindeki olaylar, yapıtın uzun zaman içe-
risinde geliştiğini ve birkaç dönemden oluştuğunu ortaya koymuştur. 
“Manas” Destanı metnindeki arkaik tabakaların korunduğu bellidir. 
Arkaik tabakalar, Kırgız Devleti’nin kuruluşundan önceki dönemlerini 
yansıtır.  

Destandaki eski ilkeler, ana erkilliğin kalıntılarıdır. Destanın süje-
sinde Kırgızların ve diğer milletler arasındaki ilişkilerinin tarihi, genel-
likle diğer karşılaşmaların neticesinde ortaya çıkar. Destandaki önemli 
olayların tahlilinden kabile sistemi, askeri demokrasi döneminin yansı-
tıldığını öğrenebiliriz. Dolayısıyla, destanın oluşumuyla ilgili sorunları 
çözmede ilkel çağdan başlayarak her bir dönemin tabakalarını dikkatli-
ce incelemek gerekir” (11. 46-48 s.).

2.3. Ortaçağ Kaynaklarında “Manas” Destanı

Günümüzde daha önceleri gizli tutulan gerçekleri, belgesel görün-
tüleri açıktan kullanmak için imkanlar vardır. Zamanında yasaklanarak, 
üstü örtülü birçok tarihi meseleleri ve geçmişte kalan süreçleri doğru 
değerlendirmesive toplumun tarihi açıdan gelişmesi adına büyük fırsat-
lar oluşturuldu. Kırgızların tarihi, kültürü ile ilgili Çince, Arapça, Sans-
kritçe, Farsça yazılmış tarihi belgeler, yerli kaynaklara göredaha fazla 
bilgi sunmaktadır. Bu kaynaklar, Kırgızların dünya tarihinde özel bir 
yeri olduğunu göstermektedir. 

XII asırda yaşamış Arap gezgini, hekim Şaraf al-Zaman Tahir 
Marvazi’nin “Taba-i Al-Hayavan (Hayvanların Doğal Özellikleri)” 
adlı eserinde “Akşamları eğlenmek amacıyla Kırgız Hükümdarı ken-
di ozan-masalcılarını müzik aletleri eşliğinde dinler.” der. Folklorik 
eserleri söyleyen Kırgız ozan-masalcıları hakkındaki bu yazılı kaynak 
günümüzde ilk belge sayılır. Yazılı kaynaktaki ozan-masalcılara manas-
çılar, onların söylediklerine “Manas” diyemeyiz. 

Ancak destanın içinde, edebi türlerin bulunması, uzun zamandan 
beri gelişmekte olduğunu, söyleyenlerin ilerde “Manas’ın” bir bölümü-
nü oluşturacak şarkı-masalları anlatmış olduklarını düşünebiliriz.   
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“Ortaçağda yazılmış diğer bir tarihi kaynak, 1959 yılında Lening-
rad (şimdiki Sankt-Peterburg) Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi 
Kütüphanesi’nde bulunmuş “Majmu at-Tavarih” (Tarihlerin Toplamı) 
veya “(Mirasların Toplamı)” adlı eserdir. Bu eserin yazarı Saif ad-din 
Aksıkenti ve oğlu Nurmuhammed’dir. Kitap, 1503 yılında Farsça ya-
zılmıştır. 

Eserde XVI asra kadar farklı dönemlerde yaşamış ünlü tarihi şah-
siyetler hakkında bilgi verilir. Örneğin, epik karakterlerle birlikte eser-
de yer alan ünlü şahsiyetlerin adları ve yaptıkları anlatılır: Abaka Han, 
1265-1282 yılları arasında yaşamış İran Hükümdarı, 1336-1405 yılla-
rında yaşamış Timur, XIV asrın sonlarında Altın Orda hükümdarı Tok-
tomuş Han (1406’da vefat etti) vb” (11. 9-10 s.).

“Bizi “Majmu at-Tavarih’in” “Manas” Destanı’yla ilgili bölümü 
ilgilendirir. İsmi geçen kaynakta Manas tarihi şahıs olarak gösterile-
rek Toktomuş Han, Manas için Manasiya şehrini inşa ettirdiği bilgisini 
verir. Bundan başka, “Majmu at-Tavarih’te” Manas’ın Kalmak isyancı-
larıyla mücadele ettiğinden bahsedilir. Bu savaşların birinde, Manasla 
Coloy’un karşı karşıya gelip mücadele ettikleri gösterilir:

Soguş talaasında katuu karmaştı Manas,Savaş meydanında sert tu-
tuştu Manas,

Ayanıçtuu ün çıktı duşmandardan,Ağlamaklı ses geldi düşmanlar-
dan,

Coloy nayzasın Manaska sunganda,Coloy, Manas’a yayın verince,
Manas öz nayzası menen anı kaktı.Manas kendi yayıyla onu vurdu.
Oşondo caaldangan karmaş baştaldı.O zaman çılgınca savaş baş-

ladı.
Bu satırlar, XIV asra kadar “Manas” Destanı’nın şiir şekilde söy-

lendiğini göstermektedir (7. 32-33 s.).
Tarihi şahsiyet Manas hakkındaki bilgilerle birlikte Kırgızların 

kökü ve kabile olarak bölünmeleri hakkında açıklamalar, şehir ve köy-
lerin bağlantıları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu el yazmasındaki Kır-
gızların soy ağacı, çağdaş bilimsel verilerle örtüşmektedir. El yazması,  
Farsça yazılmasına rağmen, yazarın kendisinin göçebe Kırgız kabilele-
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rindenbirinin temsilcisi olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü XV asırda 
Orta Asya’nın birçok ülkesinde Farsça, resmi dil olmuştur (15. 36 s.). 
Sovyet döneminde bulunmuş el yazması birçok eser incelenmemiştir. 
Çünkü bu eserin ana fikrinin dini nitelikte olduğu açıklanmıştır. İslam’ı 
yaymak, Müslümanların inançları, örf-adetleri ile ilgilidir. En üzücü ta-
rafı ise, Kırgızların hayatını yansıtan bir kaynak olduğu gizlenmiştir. 

“Rus Edebiyatı’nda Manas hakkındaki ilk bilgilere Rus İmparator-
luğu Hükümeti temsilcisi G.Franel’in (1849) yazdığı bilgiler sayesinde 
ulaşabiliriz. Onun ortaya koyduğu bilgilere göre Kırgızlar Kendilerini 
göçebe Nogayların torunları olarak sayarlar. Kırgızbay onların kabile 
reisi, Adigine ve Tagay adlı iki oğlu Nogay başçıları, Manas ve oğlu 
Semetey’in zoruyla İli nehrinin güneyindeki dağa göç etmişlerdir” (11. 
10 s.).

SORULAR:

1. “Epos” teriminin tanımını yapınız?
2. “Comok” demektir?
3. “Manas” Destanı’nın ortaya çıkışıyla ilgili halk arasındaki fi-

kirleri anlatınız?
4. “Manas” Destanı’nın ortaya çıkışıyla ilgili bilimsel açıklama-

ları anlatınız.
5. Ortaçağdaki hangi eserde Manas, tarihi şahıs olarak geçmekte-

dir?

KAYNAKLAR:

1. Auezov M. O vremeni vozniknoveniya eposa “Manas” // Ensik-
lopediçeskiy fenomen eposa “Manas”: Sb. St. ob epose “Manas”. – B.: 
Gl.red. KE, 1995. 

2. Bartold V.V. İzbrannıe proizvedeniya po istorii kırgızov i Kır-
gızstana. B., 1996.
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soç. v 5-ti t. T. 1-2-Alma-Ata, 1984. 
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6. İsanbet N. Tatar tabışmakları turında. “Tatar tabışmakları”. Ka-

zan, 1970.
7. Karaev O. Rannie soobşeniya o Manase // Epos “Manas” i epi-

çeskoe nasledie narodov mira. Tezisı mejdunarodnogo nauçnogo sim-
poziuma, posvyaşennogo 1000-letiyu eposa “Manas”. B.: “Kırgızstan”, 
1995.

8. Kıdırbaeva R.Z. Genezis eposa “Manas”. Frunze: İlim, 1980.
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–B.: Kırgızstan, 1995.
12.  Musaev S. Manas: Nauçno-populyarnıy oçerk. – B.: Şam, 1991.
13.  Slovar literaturovedçeskih terminov. Red.-sost.: L.İ.Timofeev i 
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// Epos “Manas” i epiçeskoe nasledie narodov mira. Tezisı mejdunarod-
nogo nauçnogo simpozyuma, posvyaşennogo 1000-letiyu eposa “Ma-
nas”. B.: “Kırgızstan”, 1995.

16.  Yunusaliev B. Kirgizskiy geroiçeskiy epos “Manas” // Ensik-
lopediçeskiy fenomen eposa “Manas”: Sb. st. ob epose “Manas”. – B.: 
Gl.red. KE, 1995.
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3. Konu: SOVYET DEVRINDE MANAS’A GIRIŞ İLİMİ

3.1. “Manas” Destanı’nın Derleme Çalışmaları. 
3.2. Filoloji ve Tarih Bilimlerinde “Manas” Destanı’nın Metinsel 

Araştırmaları. 
3.3. “Manas” Destanı Metinlerini Yayınlama. 

3.4. Manastaanuu’nun Gelişmesinde Milli İdeolojinin Etkisi.

3.1. “Manas” Destanı’nı Derleme Çalışmaları

“Manas” Destanı’nı bilimsel amaçlı kağıda geçirme çalışmaları 
XIX asrın ikinci yarısında başlanmıştır.

Ç.Valihanov (1835-1865) sadece ilk Rus-Kazak ilim adamı, eği-
timci değil, geniş çapta araştırmacıdır. Ç.Valihanov’un bilimsel çalış-
malarında Kırgızların tarihi ve kültürü ile ilgili araştırmalara yer verilir. 
Kırgız topraklarına ilk kez albay M.Homentovskiy’in önderliğindeki 
büyük bir askeri-bilimsel gezinin üyesi olarak 1856 yılında gelir ve 
Isık-Köl kıyısında yaşayan Kırgızlarla tanışır. Gezi esnasında isimsiz 
manasçıdan “Manas” Destanı’nın büyük bir kısmını kaydeder. 

Ç.Valihanov, “Manas” Destanı’nı Kırgızların tarih, kültür ve dün-
yagörüşünü yansıtan bir kaynak olarak görür. Onun yaptığı çalışmalar-
da Kırgızlarla ilgili bilgileri “Manas’tan” almaya çalışır. 

Ç.Valihanov’un kayda geçirdiği “Manas” Destanı’ndaki “Kökö-
töydün Aşı” (“Kökötöy’ün Aşı1”) bölümü, bilimsel değer taşımaktadır. 
Bu metnin değeri, Ekim Devrimi’nden (1917) önce, hatta Rus İmpara-
torluğu Kolonizasyonu’ndan (1876) önce yazılmış olmasından kaynak-
lanmaktadır.

“Manas” Destanıilk kez 1885 yılında yayınlandı. Bu tarihi olayın 
gerçekleşmesinde ünlü Türkolog V.Radloff’un (Vridrih Vilgelm, 1837-

1 Aş:Kırgız geleneklerine göre, bir insan öldükten sonra birkaç yıl içinde ve-
fat etmiş birisini anmak için halka verilen yemek.
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1918) katkısı büyüktür. Berlin Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 
(Almanyalıdır) 1858’in yaz aylarında, üniversite yıllarındaki, hayalle-
rini gerçekleştirmek için Rusya’ya gelir. V.Radloff’un amacı aslında 
Altay ve Batı Sibirya’da yaşayan Türk halklarının dilsel, etnografik ve 
folklorik malzemelerini toplamaktır. 

V.Radloff, Kırgızların yaşadıkları toprakları iki kez ziyaret eder. 
Onun ifadelerine göre, 1862 yılında Tekes’teki Bugu kabilesinde, 
1869’da Isık-Köl’ün batısında ve Tokmok şehrinin güney-doğusunda 
bulunur. Bu gezi sırasında Kırgız Folklorunun ve “Manas” Destanı’nın 
bazı örneklerini kayıt altına alır. 

V.Radloff’un derlediği Kırgız Folkloru örnekleri yapı bakımından 
dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü “Manas” Destanı, ikinci 
ve üçüncü bölümü “Coloy Han” ve “Er Töştük” masallarından oluşur. 
Dördüncü bölüm ise birkaç ağıttan oluşur. Bu tür bölünme bilim ada-
mına göre çok önemlidir: “Epik şiirleri, Manas, Coloy ve Töştük diye 
üç başka başlık altında verdim, ama bunlar üç ayrı destan olarak görül-
memelidir” diyor. 

Aslında V.Radloff’a göre, “Manas” Destanı yedi bölüme ayrılır. İlk 
bölüm olan “Manas’ın Doğumu” ile ilgilidir V.Radloff, “Bu bölümün 
içeriği çok yetersiz, benim için bu bölüm aniden ortaya çıkmış şiir gi-
bidir” der. 

Böylece, 1885 yılında St.Peterburg’da Rusça transkripsiyonuyla 
Kırgızca yayınlanmış “Manas” Destanı’nın ilk baskısı ve aynı yıl Al-
manya’nın Leipzig şehrinde yayınlanmış Almanca çevirisi günümüze 
kadar ulaşmıştır. V.Radloff’un ifadelerine göre, ilk baskıda bazı bölüm-
ler bulunmamaktadır. Birinci bölüm sadece altı sayfadan oluşmaktadır. 
Bu bölümde, Manas’ın çocukluğu ve ergenlik çağı ve han olarak seçil-
mesiyle ilgili bilgiler yoktur. 

V.Radloff’un yayınlattığı “Manas” Destanı metinleri, bilimsel ve 
tarihi-kültürel açıdan çok önemlidir. Çünkü V.Radloff’un “Manas” 
Destanı ile ilgili yayınlanmış çalışmaları dünyadaki ilk baskı olarak 
kabul edilir. V.Radloff’tan birkaç yıl önce Ç.Valihanov’un kaydettiği 
“Manas” Destanı metinleri Rusçaya düz yazı şeklinde çevirilir ve 1904 
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yılında N.Veselovskiy tarafından yayınlanır. V.Radloff’un yayınları 
tam olmamasına rağmen,o dönemde Avrupa’ya Kırgızların şaheseri 
“Manas” Destanı’nı bütünüyle göstermesi açısından önemlidir.

1898 yılında Narın’daismi belli olmayan bir polisinemriyle des-
tanın ikinci bölümü (“Semetey’in” bir kısmı) kaydedilir. Manasçı Tı-
nıbek Capıyoğlu’nun (1846-1902) söyledikleri kaydedilir. Birkaç yıl 
sonra (1925) bu bölüm Moskova’da 184 sayfa şeklinde Arap alfabesiy-
le İ.Arabayev’in düzenlemesiyle kitap olarak yayınlanır. 

Ekim Devrimi öncesi “Manas” Destanı ile ilgili araştırmalar arasın-
da, Macar ilim adamı D.Almashi’nin (1867-1933) Kırgızca ve Almanca 
yorumlarıyla 72 satırdan oluşmuş “Manas Kahramanın oğlu Semetey 
ile Vedalaşması” adlı çalışması önemli bir yere sahiptir. Onun bu ma-
kalesi önce Budapeştedeki “Keleti Szemle” (1911-1912) adlı dergide 
yayınlanır. Yazar, Kırgızca metnin kimden, ne zaman, nerede kaydet-
tiği hakkında bilgi vermemektedir. Ancak Kırgızistan Tarihi kitabında, 
D.Almashi bu bölümü Narın’ın Bugu kabilesindeki bir manasçıdan 
kaydettiğini yazar.

1903 yılında “Semetey” Destanı’nın (“Manas” Destanı Üçleme-
si’nin ikinci bölümü) 270 satırlık parçasını Rus ressamı B.Smirnov 
(1881-1954) fonograf olarak kaydeder. Peterburgs Sanat Akademisi öğ-
rencisiyken bir ressam olarak Rusya Coğrafya Derneği’nin düzenlediği 
Kuzey Asya gezisine katılır. O zaman Pişpek’te (Bişkek) Kencekara 
Kalçaoğlu’ndan (1859-1929) destanın bir kısmını fonografa kaydetme-
yi başarır. Ressam, kısa zamanda etnografik yirmiden fazla çizim ve 
doğa resimlerini içeren “Kırgızistan’da 1903” adlı albümü oluşturur. 
Resimlerin arasından Kencekara Kalçaoğlu’nun resmi dikkat çeker. Bu 
resim Ekim Devrimi öncesi çekilmiş masalcının bize ulaşmış ilk görün-
tüsüdür. Kencekara Kalçaoğlu’ndan kaydettiği “Semetey” Destanı’nın 
nesir şekli ve bazı resimlerini içeren denemesini B.Smirnov “Türkistan 
Bozkırlarında” adlı kitabında toplar. Bu metin, Manas’ın oğlu Seme-
tey’in kendine nasıl eş aradığı, Ayçürök ile karşılaşması ve evlenmesini 
içerir. 



41

B.Smirnov’un ünlü eseri, Rus toplumuna Kırgızların epik eserleri-
nin manevi anıtıyla tanıtması açısından önemlidir. Araştırmacı “Anlatı-
cıları, kırk gün kırk gece dinlerler” der. 

Bu dönemlerdeki bazı çalışmaların (G.Franel, D.Almashi, B.Smir-
nov’un) koşullu olduğunu belirtmemiz gerekir. Çünkü asıl maksat Ma-
nas Destanı’nı araştırmak değildir. “Manas” Destanı araştırmalarına 
ait bu durum Ekim Devrimi öncesiyle ilgilidir. Asıl Kırgız destanıyla 
ilgilenmeseler de Ç.Valihanov ile V.Radloff’un çalışmaları önemlidir. 

Bu durum, o zamanlarda bilim adamlarının halk bilimci, dilbilimci, 
tarihçi veya etnograf olarak sınırlandırılmamasından kaynaklanmıştır. 
Çoğunlukla, onlar ansiklopedik bilgin, çok yönlü araştırmacılar olarak 
karşımıza çıkar. 

Sovyet dönemindeki ilk kayıt çalışmaları Ekim Devrimi’nden beş 
yıl sonra 1922’de başlar. Bu çalışmayı Başkır milletinin oğlu, Ton va-
disindeki köylerin birinde öğretmen olarak çalışan K.Miftakov (1882-
1949) başlatır. Folklorik eserleri kağıda geçirmek için kendi öğrenci-
lerinden bir  grup oluşturur. Ünlü manasçı Sagımbay Orozbakov’dan 
(1867-1930) “Manas” Destanı’nı ilk kez kendisi kaydeder, daha son-
raları onun öğrencisi I.Abdırahmanov (1888-1967) devam eder. Kayıt, 
Arap harfleriyle Kırgızca yapılır.

“Manas” Destanı’nın çeşitli varyantlarını manasçılardan kaydede-
rek düzenleme de ve el yazmalarının korunmasında I.Adrahmanov’un 
emeği büyüktür. Destanın el yazması günümüzdeulaşmamıştır. Sagım-
bay’ın varyantından başlayarak I.Abdrahmanov’un kaydettiği sonraki 
varyantların el yazmaları farklıdır (1. 24.-25 s.). Birçok zorluğa rağmen 
Sagımbay Orozbakov’un varyantının kayıtları tam dört yıl sürer (1922-
1926). Manasçının hastalığı nedeniyle kayıt işleri durdurulur. Çalışma-
ların devamı ve manasçının sağlığına kavuşması için devlet tarafından 
destek sağlanmaz. Bu durum, Sagımbay Orozbakov’un varyantında 
dini ve milli duyguların ön plana çıkarılmasıyla açıklanabilir. İktidarın 
bu tavrı manasçının hastalığının artmasına ve ölümüne neden olmuştur. 
I.Abdrahmanov’un kaydettiği Sagımbay Orozbakov varyantı, “Manas” 
Destanı Üçlemesi’nin birinci bölümü, 183 bin satırdır. Manasçının var-
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yantı vaktinde bitirilemese de şu an en büyük varyantlardan birisidir. 
I.Abdrahmanov bütün ömrünü Akmat Irısmendeyev (1891-1966), 

Sayakbay Karalayev (1894-1971) vb. ünlü manasçıların varyantlarını 
kaydetmekle geçirmiştir. 

1929’da meşhur manasçı Cakşılık Sarıkov’dan (1880-1934) desta-
nın ikinci ve üçüncü bölümü kaydedilir.  

1931-1941 yılları arasında Sayakbay Karalayev, Togolok Moldo 
(Bayımbet Abdırahmanov), Canıbay Kocekov (1869-1942), Bagış Sa-
zanov (1878-1958), Şapak Irısmendeyev (1863-1956), Akmat Irısmen-
deyev, Aktan Tınıbekov’un  (1888-1951) varyantları kağıda geçirilir. 

Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında durdurulan destan kayıt çalışmala-
rına 1943’te tekrar başlanır. Sayakbay Karalayev varyantının (destanın 
ikinci ve üçüncü bölümü – “Semetey”, “Seytek”) kayıt çalışmalarına 
başlanır. 1944-1945 yıllarında manasçı Moldobasan Musulmanku-
lov’un (1883-1961)  varyantı kaydedilir. 

1952’de ikinci kez Sayakbay Karalayev’in varyantı yazılmaya 
başlanır. 1959’da ünlü manasçı Çoyuke Ömüroğlu’nun yeğeni Şaabay 
Azizov (1927(24)- 2004) kendi varyantını, “Manas’ın” ana bölümleri-
ni kaydererek Kırgız İlimler Akademisi Elyazmalar Kurumu’na teslim 
eder. İki yıl sonra Şaabay Azizov, Kırgız İlimler Akademisi’ne daha 
önce bilinmeyen “Manas” Destanı’nın dördüncü bölümünü, 15 bin sa-
tırlık “Er Sarık” Destanı’nı (bu bölümde Manas’ın torunu Seytek’in 
oğlu Sarık’ın kahramanlıkları anlatılır) kendisi kağıda geçirip teslim 
eder. 

1960-1970 yılları arasında destanın üç bölümünün manasçı Mam-
bet Çokmorov’dan (1867-1973) kayıt çalışmaları tamamlanır. Ünlü 
manasçılar Almabek Toyçubekov (1888-1962), Dunkana Koçukeyev 
(1886-1981), Kaaba Atabekov (1924-2008), Seydana Moldokeyeva’nın  
(1922-2006) varyantları kaydedilir. 

1963’te Kırgız Devlet Radyosu 45 bin metre banta Sayakbay Kara-
layev’in ilk iki bölümünü (“Manas”, “Semetey”) kaydeder. 1966 yılın-
da “Kırgızfilm” stüdyosu, tanınmış Kırgız yönetmeni M.Ubukeyev’in 
(1935-1996) girişimiyle “Büyük Manasçı” adlı filmi çeker ve bu film 
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Sayakbay Karalayev’in “Manas” Destanı ikinci bölümünü (“Semetey”) 
yansıtmaktadır. Bu yıllarda Kırgız yönetmeni B.Şamşiyev’in çabala-
rıyla “Manasçı” (1965) adlı belgesel çekilerek Sayakbay Karalayev’in 
yapıtları hakkında bilgi verilir. 1968 yılında, 74 yaşındaki Sayakbay 
Karalayev’in varyantı üçüncü kez kaydedilir. Bu kaydın farkı, ses ban-
dına kaydedilmesidir.

Bu çalışmalar sonucunda, Sovyet döneminde “Manas” Destanı’nın 
altmışa yakın varyantı kağıda geçirilir. Bazı manasçılar varyantlarını 
kendileri kağıda geçirerek Elyazmalar Kurumu’na teslim eder. Bu ça-
lışmaların gerçekleşmesinde halkbilimcilerin katkısı büyüktür. Çünkü  
Manasnaanuu’nun tarihinde “Manas” Destanı’nın varyantlarını kayıt 
çalışmaları bu  seviyede olmamıştı. Geçmişi tekrar edebiliriz, diye dü-
şünebiliriz. Çünkü her dönemin kendi manasçıları olmuş ve olacaktır. 
Ancak öncekiler gibi büyük manasçıların çıkacağından şüpheliyim.

Sovyet döneminde yapılmış “Manas” Destanı çalışmaları şüphesiz 
büyük önem taşır. Tabi ki, bu dönemin kendi sorunları ve eksiklikleri 
vardı. Ama gelecekteki bilimsel çalışmalar için kaynak olacak büyük 
eserlerin Sovyet döneminde ortaya çıktığını kabul etmeliyiz.

3.2. Filoloji ve Tarih Bilimlerinde “Manas” Destanı’nın
 Metinsel Araştırmaları

Sovyet döneminin ilk yıllarında “Manas” Destanı’na yönelik bi-
limsel çalışmaları Prof. P.Falev (1888-1922) başlatmıştır. Onun “Ka-
ra-Kırgızların Destanı Hakkında” makaleleri 1922 yılında Taşkent’te 
yayınlanan “İlim cana agartuu” (“Bilim ve Eğitim”) dergisinin ilk sayı-
sında yayınlanır. Yazar, V.Radloff’un çalışmalarını esas alarak tahliller 
yapar. 

B.Soltonoyev (1878-1938) Kırgız edebiyatçısı ve tarihçisi olarak 
bilinir. Ona ilk Kırgız etnografı desek de olur. Onun şiirsel ve edebi 
mirası, genel olarak bütün yapıtları, çok değerlidir. B.Soltonoyev “Ma-
nas” Destanı’nı ve manasçıların eserlerini incelemiş ilk Kırgız bilim 
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adamı sayılır. Çalışmalarının çoğunluğu “Manas” Destanı üzerinedir ve 
Kırgızların tarihi boyunca şiirle iç içe yaşamış bir halk olduğunu yazar. 

27-28 Aralık 1935’te Frunze şehrinde “Manas” Destanı konulu I. 
Dünya Bilimsel Konferansı yapılır ve Prof. K.Tınıstanov (1901-1938), 
Prof. E.Polivanov (1891-1937) ve Kazak bilim adamı M.Avezov (1897-
1961) sunum yaparlar. Araştırmacı olarak K.Tınıstanov Manastaa-
nuu’nun en önemli meselelerini sistemleştirdiğini söyler. Konferansta 
sunum yapan K.Tınıstanov ve E.Polivanov’un çalışmaları, Ç.Valihanov 
ile V.Radloff’un temelini attığı Manastaanuu’nun ilk döneminin baş-
langıcı sayılır (1. 214.-215 s.).

“Manas” Destanı araştırmacılarından, 1920’lerin sonlarından baş-
layarak ömrünün sonuna kadar çalışmalar yapan ünlü Kazak bilim 
adamı, halk bilimcisi M.Avezov’un emeği büyüktür. Onun uzun süren 
“Manas – kırgız eldik baatırdık poeması” (“Manas, Kırgızların Milli 
Kahramanlık Şiiri”) adlı çalışması “Manas” Destanı konusunda en te-
mel kaynaklardan biri olarak kabul edilir. 

V.Bartold (1869-1930), Sovyet öncesi ve Sovyet döneminde Kırgız 
tarihini araştıran ilk bilim adamlarının biridir. Kırgızistan tarihiyle ilgi-
li çalışmalarından, Kırgız folklorunun bütün türlerine aşina olduğunu 
anlayabiliriz. “Kırgızdar” (“Kırgızlar”) adlı meşhur eserinde “Manas” 
Destanı’ndan defalarca bahseder. Onun diğer eserleri de  Kırgızların 
tarihi ve kültürüyle ilgili çalışmalarda kaynak olarak kullanılmaktadır. 
“Orta Aziyadagı türk elderinin tarıhı boyunça on eki leksiya” (“Orta 
Asyadaki Türk Boyları Hakkında On İki Not”) adlı çalışmasında Kır-
gızların askeri yapısı hakkında bilgi verir ve Cungar lordlarıyla olan 
savaş “Kırgızlar milli destanlarında, özellikle de Manas ile ilgili masal-
larda iz bırakmışlar” der. V.Bartold, “Manas” Destanı’ndaki “Kırgızla-
rın dış düşmanlarla olan savaşı dini savaştır” fikrini eleştirir. Kendisinin 
yazılarında ifade ettiği gibi “XIX asırdaki Kırgızlar XVI asırdaki Kır-
gızlar gibi İslam’a aşina değillerdi”. Tabi ki, bu dönemlerde Kırgızlar 
İslam’dan habersizlerdi demek de inandırıcı olmaz. Bilim adamı bu tür 
görüşleriyle, Kırgızların İslam diniyle ilgili yeterli bilgiye sahip olma-
dıklarını belirtmek ister. 
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Kırgız etnografyası çalışmalarında S.Abramzon’un (1905-1977) 
katkıları büyüktür. Kırgız tarihi ve kültürünü araştırmadığı yer kal-
mamıştır. Onun bilimsel miraslarının çoğunluğunu Kırgızların sözlü 
ürünleri oluşturur. “Manas” Destanı’yla çok ilgilenmiştir. “Manas” 
Destanı’ndan tarihi-etnografik bilgiler ve bulguları ortaya koyar. “Ma-
nas” Destanı’nı araştırırken S.Abramzon 1968’de yayınladığı “Kırgız-
ların Kahramanlık “Manas” Destanı Etnografik Kaynak” makalesinde, 
“Manas” Destanı’nın etnografik bilgilerinin yetersiz araştırılmasından 
şikayet eder. S.Abramzon’un “Manas’taki” etnografik bilgilerle ilgili 
ilk çalışması 1946’da “Kırgız Ulusunun Semantiği” makalesidir. Çalış-
mada, “Kırgız” sözüne açıklama yaparken ulusun tarihi kaynağı olarak 
“Manas” Destanı’nı kullanır. “Manas’taki” kırk kabile hakkındaki bil-
gilere dayanarak “Kırgız” teriminin “Kırk” sayısından ortaya çıktığını 
ispatlamaya çalışır.  

A.Bernshtam (1910-1959), ünlü Sovyet arkeoloğu, tarihçisi ve et-
nografçısıdır. “Manas” konusuna ilk defa 1941 yılında “Kuzey Kırgız-
ları Hakkında Deneme” adlı çalışmasında değinir. Bilim adamları ara-
sında Kırgız kültürünü ilk araştıran isimdir ve ve destanı kaynak olarak 
kullanır. A.Bernshtam’ın “Manas” ile ilgili tüm çalışmalarında (ondan 
fazla) destan, tarihi kaynak olarak kullanılır. 

“Kırgızların “Manas” Destanı’nın Ortaya Çıkış Dönemi” makale-
sinde, A.Bernshtam Kırgız destanını tarihi kaynak olarak kabul eder 
ve içeriğini Kırgızların VIII-IX ve XVII-XIX asırlardaki bağımsızlık 
savaşları olarak iki tarihi döneme bağlar. Destanda bu dönemler ara-
sındaki tarihi olayların yansıtıldığı inkar edilemez. Kırgız tarihindeki 
iki döneme vurgu yapar. Özellikle Güney Sibirya Yenisey Kırgızlarının 
çoğalmasını VIII-IX asırlara bağlar. 

A.Bernshtam yaptığı araştırmalar sonucunda şu neticelere ulaşır:
1. “Manas” Destanı, 820-847 yılları arasındaki Kırgız kabilelerinin 

bağımsızlık mücadeleleri ile ilgil söylenmiş tarihi romandır.
2. “Manas” Destanı’nda 820-847 yılları tarihleri arasında özgürlük 

için mücadelesi veren Kırgızların kahramanların karakteri yansıtılır. 
Eski Türk yazıtları ile ilgili araştırmalar yapan A.Bernshtam, Ye-

nisey Kırgızlarının önderinin Yaglakar Han olduğunu ve IX asrın 40’lı 
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yıllarındaki olayları “Manas” Destanı’ndaki “Çon Kazat” (“Büyük Sa-
vaş”) bölümü ile benzer özellikler taşıdığını belirtir. 840 yılında Kır-
gızların Uygur Devleti’ne son vermesi olayı, A.Bernshtam’a göre “Ma-
nas” Destanı’nın en büyük bölümü olan Çon Kazat’ta yansıtılmıştır.  

Akademisyen B.Camgırçinov (1911-1982), Kırgızların folklor ta-
rihini bilimselkaynak olarak analiz eden ilk profesyonel bilim adamla-
rından biridir.

“Kırgızistan’ın Rusya’ya Katılımı” çalışmasında “Manas” Destanı 
ve diğer destanları“milletin manevi kültürülerinin anıtı” olarak tanımlar. 
“Manas” Destanı’ndan alınmış bilgiler “Kırgız Sancırası” adlı eserin-
de yer alır. “Manas” Destanı’ndaki ulusları Kırgızların soy ağacındaki  
bilgilerle karşılaştırmaya çalışır. Yazar, “Manasçı Sagımbay Orozbakov 
varyantında kırk kabile Kırgızları ve kabile ittifakının dağılmasından 
bahseder.” diye belirtir. B.Camgırçinov, çalışmasında Sagımbay Oroz-
bakov varyantındaki kırk kabilenin her birini inceler. 

“Manas” Destanı’nın Rusça çevirisinin teorik ve uygulama mesele-
lerini ilk olarak E.Polivanov 30’lu yılların ortalarında ele alır. 

Kırgız bilim dünyasında “Manas” Destanı çalışmaları aşağıdaki 
bilim adamlarına aittir: Tarih alanında B.Yunusliyev, folklorda M.Bor-
bugulov, S.Musayev, R.Kıdırbayeva, E.Abdıldayev, K.Kırbaşev, A.Sı-
dıkov, A.Caynakova, R.Sarıpbekov, S.Begaliyev, Z.Mamıtbekov, M.
Mamırov; etnografya ve tarihte S.İlyasov, İ.Moldobayev, A.Hasanov, 
Ö.Karayev, A.Mokeyev; felsefe ve kültür alanında A.Tabaldiyev, A.Sa-
liyev, A.Medetbekov, M.Ubukeyev; pedagojide T.Bayciyev, Z.Bekte-
nov, B.İsakov; edebiyat alanında Ç.Aytmatov, K.Asanaliyev vb.

B.Yunusaliyev (1913-1970), “Manas” Destanı’nın sorunlarıyla il-
gili önemli eserlerin yazarı olarak destanın yayınlanmasında öncülük 
yapar. “SSCB Milletleri Destanları” dizisinin Kırgız Edebiyatı başe-
ditörü B.Yunusaliyev, hayatının son günlerine kadar metinlerin yayına 
hazırlanması sırasındaki karşılaşılan tüm sorunları çözmüştür. Metin 
tahlili gibi zor ve sorunlu bir iş onun sorumluluğundaydı. 

“Manas” Destanı’nın kapsamlı tahlil çalışmaları, ünlü halkbilimci, 
dünyadaki halkların folklorik ürünlerinin ustası V.Jirmunskiy’e (1891-
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1971) aittir. Aynı zamanda “Manas” Destanı’nın ortaya çıkışı ile ilgili 
sorunlarla da ilgilenmiştir. Bilim adamı, “Manas” Destanı’nın oluşumu 
ve gelişmesiyle ilgili dönemi VI-XIX asırlara bağlar ve üç devre ayırır: 

1. VI-IX asırlar, tarih öncesi devir – Masal-mitolojik devir;
2. IX-XVII asırlar, tarihi devir – Kırgız göçebe devletinin askeri 

genişleme devri (Çin ve Kalmıklarla yapılan savaş);
3. XVII-XIX asırlar, son devir – Destanı İslamlaştırma devri.
 

3.3. “Manas” Destanı Metinlerini Yayınlama

Sovyet döneminde “Manas’ın” varyantlarını kaydetme çalışmala-
rıyla birlikte destanı yeni şekliyle halka sunma çalışmaları başlar. Sov-
yet döneminde, “Manas” Destanı ile ilgili ilk eser, 1925’te Moskova’da 
yayınlanmış olan manasçı Tınıbek Capıyoğlu’nun (1846-1902) varyan-
tıyla kaydedilen “Semetey’in” alıntısıdır. 

II. Dünya Savaşı yıllarında (1941-1945) “Manas Serisi” genel 
adlandırmasıyla “Manas” Destanı’nın tanınmış bölümleri yayınlanır. 
Togolok Moldo, Sagımbay Orozbakov, Sayakbay Karalayev, Akmat 
Irısmendeyev’in varyantlarından bazı bölümler seçilerek on iki kitap 
halinde yayınlanır: 1941’de 7 kitap, 1942’de 2 kitap, 1944’te 1 kitap. 

1952’de Frunze (Bişkek) şehrinde düzenlenen “Manas” Destanı’y-
la ilgili II. Dünya Bilimsel Konferansı’nın sonucunda 1958-1960 yıllar 
arasında “Manas” Destanı Üçlemesi’nin birleştirilmiş varyantı yayın-
lanır: Birinci bölüm “Manas” 2 cilt, ikinci bölüm “Semetey” 1 cilt ve 
üçüncü bölüm “Seytek” 1 cilt.

1978-1982 yıllar arasında Sagımbay Orozbakov’un varyantı (“Ma-
nas” bölümü) 4 cilt halinde yayınlanır. 1982-1984 yıllar arasında ise 
Sayakbay Karalayev’in varyantı 5 cilt (“Manas” 2 kitap, “Semetey” 2 
kitap, “Seytek” 1 kitap) olarak yayınlanır. 

XX asrın 80’li yıllarında Sagımbay Orozbakov’un varyantı 4 cilt 
halinde akademik yayın olarak Moskova’da Kırgızca, Rusça yayınlanır. 

Herhangi bir manasçının varyantının yayınlanması Kırgız Bilimler 
Akademisi “Manas” sektörü çalışanları tarafından yapılır ve onların bü-
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yük emekleri vardır. Metinleri Arap ve Latin harflerinden çevirme, daha 
sonra onların editörlüğünü yapma, sıralama işlerinde “Manas” sektörü 
çalışanlarının katkısı büyüktür.

3.4. Manastaanuu’nun Gelişmesinde Milli İdeolojinin Etkisi

Marksizm-Leninizm ilkeleriyle yaşayan Sovyet Hükümeti, sert 
parti sistemiyle, sıkı ideolojisi ile Sovyet halkına “parlak bir gelecek” 
sözü vermiştir. Bu nedenle, uzun bir süre “ideoloji” kelimesi Sovyetler 
Birliği’nin birliği ve gücü kabul edilir. Kimse böyle büyük bir güç kar-
şısında komünizm ilkelerinin tahrif edileceğinden şüphelenmez. 

Birçok manasalog hatta “Manas” Destanı’na birazcık ilgisi ve kat-
kısı olanlar ortadan kaldırılır veya siyasi rejmin gözetimi altında tutu-
lurlardı. “Manas” Destanı ve manasologlara karşı bu bakış açısı 1920’li 
yılların ilk yarısında başlar ve 1980’li yılların ikinci yarısına kadar de-
vam eder. En zor zamanlar ise Stalin rejminin 30-50’li yıllarına denk 
gelir. 

“İ.Stalin’in manasalogları tutuklama veya öldürmesi, yayınlanmış 
kitapları ve ders kitaplarını yok etmekle ilgili emrini verip vermediği-
ni doğrulamak zordur. Bencil, kıskanç, kariyerist ve makam sevdalısı 
olan yerli iktidarın işi de olabilir. Bilim ve medeniyetten çok uzak yerli 
parti başkanları Moskova’ya rapor gönderirdi. Ülke içinde herhangi bir 
alternatif, muhalif güçten, hoşlanmayan Kominist Parti’nin en çok baş-
vurduğu yöntem cezalandırma sistemiydi” (2. 208 s.).

O dönemin bazı özellikleriile ilgili ünlü Kırgız yazarı Mar Bay-
ciyev şunları anlatır: 

“1925’te K.Tınıstanov (1901-1938), Kominist Parti toplantısında 
“Manas” poeminin yayınlanmasının ihtiyaç olduğunu söyler. Poemin 
yayınlanması gerektiğini belirttiği ve daha sonra “Akademiya Keçele-
ri” (“Akademik Geceler”) adlı piyesinde Manas ve Şabdan karakter-
lerinden bahsettiği için burjuva-milliyetçi olarak suçlanır. 1 Ağustos 
1937’de tutuklanır. 5 Kasım 1938’de K.Tınıstanov’un ölüm emri çıkar.

10 Ocak 1938’de Kırgız SSR Komiser Bürosu oturumunda eğitim 
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komiseri T.Coldoşev (1902-1937), “Manas’ın” bazı bölümlerini Kırgız 
ve Rus dillerinde kitap olarak yayınlamasını önerir. Büronun oturum 
başkanı T.Aytmatov idi.

29 Mart 1935’te “Manas” Destanı’nı kitap olarak yayınlamak için 
değerlendirme kurulu oluşturulur ve değerlendirme kurulu üyeleri, 
M.L.Belotskiy, H.Ceenbayev, B.İsakov, T.Coldoşev, A.Cumabayev, 
Azadovskiy, K.K.Yudahin, S.Seyfullin, Sokolov, Tokcanov, A.A.Lagu-
ti, A.Ayılçinov, K.Rahmatullin, A.N.Samoyloviç vb. bilim adamlarıdır. 
Listedekilerin arasından M.L.Belotskiy, H.Ceenbayev, B.İsakov, T.Col-
doşev, S.Seyfullin, A.N.Samoyloviç ve Büro oturum başkanı T.Aytma-
tov zamanın siyasi rejmi tarafından idam edilir.

E.Polivanov, 27-28 Aralık 1935’te Frunze’de “Manas” konulu I. 
Dünya Bilimsel Konferansı’ndaki sunumunda “Manas” Destanı’nın 
1000 yaşında olduğu tespitinde bulunur. Rus  dilbilimci E.Polivanov 1 
Ağustos 1937’de Moskova’da idam edilir. 

1 Temmuz 1937’de Kırgız SSR Merkez Komitesi Bürosu oturu-
munda Ekim Devrimi’nin 20 yıldönümü dolayısıyla Sagımbay Oroz-
bakov varyantının Rusça’ya çevrilmiş “Kökötöydün Aşı” ve “Çon Ka-
zat”ı yayınlaması kararı alınır. Eğitim komiseri O.Aliyev, Kırgız SSR 
KP(b) Merkez Komitesi Bölümü Başkanı A.Ayılçinov,  Kırgız SSR 
KP(b) Merkez Komitesi Genel Sekreteri M.Ammosov sunum yaptıkla-
rı için tutuklanır ve idam edilirler. 

Yukarıdaki isimlerden başka “Manas” Destanı’yla doğrudan ilişki-
si olan B.Soltonoyev, İ.Arabayev, K.Kenebayev, E.Sultanbekov, M.Sa-
lihov, K.Kambarov, A.Alimov da hayatlarını kaybeder (2). 

1946’da Kırgız SSR KP(b) Merkez Komitesi, “Sovyet vatansever-
liğini, SSCB milletlerinin birliği ve Kırgızların kültürünü geliştirmeyi” 
amaçlayan Kırgızların milli bayramı olarak “Manas” Destanı’nın 1100 
yıldönümünü kutlamak için tarihi karar alır (1. 64 s.).

Aynı yıl, Kırgız SSR KP(b) Merkez Komitesi Genel Sekreteri N.
Bogolyubov SSCB BKP(b) Merkez Komitesi Genel Sekreteri A.Cda-
nov’dan “Manas’ın Oğlu Semetey” adlı filmin çekimlerinin devamı için 
izin ister. Çünkü yıldönümü için çekilecek film, kültürel-siyasi açıdan 
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önemli bir olaydır. Ancak SSCB BKP(b) Merkez Komitesi bu tekli-
fi desteklemedi aksine filmin çekilmesini yasaklar. Koministler Partisi 
idiologu A.Cdanov’un “Aydınlar arasında yeni halk düşmanları “koz-
mopolitler”,  birleşmiş ülkelerde “burjuva-milliyetçileri” ortaya çıkma-
ya başladı.” şeklindeki siyasi görüşlerine dayanarak birleşmiş ülkelerde 
milli anlamdaki çalışmalara son verilir. “Manas ile ilgili teklifler, dev-
letin ve partiyle birlikte halkın birliğini yok eden “ideolojik sabotaj” 
olarak görülür” (1. 64 s.).

9 Eylül 1947’de SSCB BKP(b) Merkez Komitesi’nde “Dil, Edebi-
yat ve Tarih Enstitüsü Çalışmaları” toplantısında, enstitü çalışmalarında 
önemli siyasi eksiklikler tespit edilir ve kurumun bazı üyeleri “burju-
va-milliyetçi” olarak suçlanır. “Manas’ın oğlu Semetey” filminin ma-
teryalleri yakılır. 

“Manas” Destanı’nı destekleyenlere 1920’li yıllarda başlayan si-
yasi baskılar 40’lı yıllara kadar devam eder. “Manas” Destanı’yla ilgili 
araştırmalar yapan T.Samançin (1909-1979) ile T.Bayciyev’e (1909-
1952) 1949’da 10 yıl hapis cezası verilir. T.Samançin hastaliğı nede-
niyle 1955’te memleketine döner. T.Bayciyev ise Karaganda’daki işçi 
kampından geri dönemez. Zamanının genç dilbilimcileri H.Karasayev 
(1902-1998) ve K.Yudahin (1890-1975) hükümet ve partinin güvenini 
kaybeder. Ünlü edebiyatçı Z.Bektenov 1952’de 10 yıl hapis cezası alır. 
Ama 5 yıl hapiste, 7 yıl ev hapsinde tutulur.

“Manas” Destanı’yla ilişkisi olanlara 40’lı yıllarda yapılan zulüm-
lerden dolayı, Kırgız folkloru araştırmacısı, Başkırt K.Miftakov (1882-
1949) evinde intihar eder. Cesedi gizlenerek gece yarısı Frunze şehrin-
deki Ala-Arça mezarlığına defnedilir.

O dönemlerdeki siyasi baskılar, “Manas ile Almambet” piyesinin 
yazarı K.Rahmatullin’in (1903-1946) ölümünü hızlandırır.

K.Tınıstanov’un eserleri ve “Manas” Destanı’nı temize çıkarmak 
için bir ömür çalışmalar yapan B.Yunusaliyev 1970’te kalp krizinden 
hayatını kaybeder. 

Kırgız destanının muhafazasına ve tanıtımına büyük katkıları ol-
muş Kazak bilim adamı ve yazarı M.Auezov Moskova’ya sığınmak 
zorunda kalır. 
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“Manas” Destanı’nı severek okuyan, destan ve anlatıcıları ile ilgili 
çalışmaları bulunan Leningradlı bilim adamı, akademisyen V.Jirmuns-
kiy Kırgız milliyetçileriyle işbirliği yapan “kozmopolit” ilan edilir. 
Kendisi hapisten kaçmak zorunda kalır. Onun eserleri Marksizm-Leni-
nizm görüşlerine uygun bulunmayarak kitapçılardan ve kütüphaneler-
den toplatılır. 

6-10 Temmuzda Frunze’de (Bişkek) “Manas” konulu II. Dünya 
İlimsel Konferans gerçekleştirilir. SSCB’nin her yerinden dilbilimci 
ve halkbilimcileri katılır. Beş günlük konferansın ana konusu “Manas” 
Destanı’nın halk ürünü olup olmadığını belirlemekti. Konferansa Kır-
gızistan KP Merkez Komitesi Genel Sekreteri İ.Razzakov katılır.  Kon-
ferans sonucunda, “Manas” Destanı’nın temelini Kırgızların mit, efsa-
ne, günlük yaşam, ahlak, bilge sözler, sosyal ve ekonomik tecrübeleri 
oluşturur şeklinde fikrini ortaya çıkarır. Destan, folklorik eserlerin inci-
sidir ve Kırgız tarihinin gelişme dönemlerini içerir. Kırgızların hayatına 
sinmiş bir destandır (1. 65 s.).

Konferansta ciddi tartışmalar da olur. “Parti sözünden çıkmayan 
edebiyatçılar, destanda “halk düşmanı” olarak görülen pantürkist ve 
panislamcı fikirler ve ideolojik yanlışlıklar olduğunu ileri sürerler. İs-
tihbaratçıların raporunun sonuç bölümünde şu değerlendirmeler yer al-
maktadır: “Burjuva-milliyetçi aydınlar, bazı manasçıları şahsi görüşleri 
için destanı değiştirmeye ve millete karşı kışkırtmaya, destana panis-
lamcı, pantürkist fikirleri sokmaya zorlamıştır. Destanın bazı bölüm-
lerinde devrim ve lideri V.İ.Lenin’e karşı parçalar Sagımbay Orozba-
kov’un varyantında bulunmaktadır.” diye yazarlar. 

SSR KP(b) Merkez Komitesi Büro kararıyla 27 Haziran 1952’de 
halk düşmanı olarak görülen kitapları raflardan indirilir. Bu kitaplar ara-
sında 1941’de yayınlanan “Manas”, 1946’da yayınlanan “Çon Kazat”, 
1948’deki “Ayköl Manas” adlı kitaplar vardı. Manas’taki “Çon Kazat” 
bölümü çok tehlikeli ve istilacı olarak tasvir edildi. Destana yapılan 
böyle bir saldırı, 1949’da Çin Milli Devrim zaferinden sonra Moskova 
ile Pekin yakınlaşmasıyla ortaya çıktı. Bu bağlamda, destanda bahsedi-
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len “Kırgızların Çinlileri yendiği bölüm Komünist Partisi’nin ideoloji-
sine aykıdır” denmiştir (1. 65 s.). 

Sonunda “Manas” Destanı, temize çıkarılarak pantürkizm, panis-
lamcı, burjuva-milliyetçisi gibi siyasi suçlardan beraat etti. Bu suçların 
ideolojik yanlışlık olduğu görülmeye başlandı. 

Olaylarla ilgili 1949’da kurşuna dizilen T.Bayciyev’in oğlu Kır-
gız halkının  tanınmış oyun yazarı,  M.Bayciyev şöyle der: “Manas” 
Destanı’na olan bu tutum, her yıl ülkedeki siyasi havaya göre deği-
şir. “Manas” Destanı bazen siyasi yönden kabul görür, bazen de tersine 
Sovyet yetkilileri tarafından eleştirilir. Bolşevikler, kayıtsız şartsız itaat 
duygusuyla “partiyle hükümetin siyasi” şarkısını söylemelerini iste-
mektedirler. Ancak “Manas” bütün bunlara baş eğmedi. Tarihi olayların 
girdabına düşmedi ve değerini kaybetmedi. Halkına sadakatle hizmet 
etmeye devam etti ve sonunda zafer onun oldu.

“Manas” Destanı ile ilgili parti kararlarının “danışman siyasetin” 
zalim, adaletsiz, hatta ahlaksız olduğunu gördüm. Bu siyaset, kendi çı-
karları uğruna herşeye karşı çıktı. Yüzlerce insanın kaderiyle oynadı. 
Aydınları mahvetti. Bazıları hayatlarını kurtarmak için kukla oldu. Be-
yaza siyah, siyaha beyaz diyerek iktidarla anlaşmak zorunda kaldı” (2. 
226 s.).

Sovyet döneminde “Manas” Destanı beş kez siyasi darbeye uğradı. 
Beşinde de “Manas” Destanı’na çeşitli siyasi suçlar isnat edildi. Bunla-
rın ilki 1925’te başlar ve 1988’de sona erdi. 

SORULAR:

1. Manastaanuu’nun gelişmesinde Ç.Valihanov ile V.Radloff’un 
rolü nedir?

2. Sovyet döneminde “Manas” Destanı metinlerini derleme çalış-
maları ilk kim tarafından ve ne zaman yapılmıştır?

3. Manastaanuu’nun gelişmesinde K.Tınıstanov, E.Polivanov ve 
M.Auezov’un rolü nedir?

4. Sovyet bilim adamlarina nasıl siyasi suçlar isnat edilir?
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5. 1952’deki “Manas” konulu II. Dünya Bilimsel Konferansı’nın 
Manastaanuu’nun tarihindeki rolü nedir?

6. Destanın geleneksel süjesi ne demektir?
7. “Manas” Destanı Üçlemesi’nin geleneksel süjesinin değiştiril-

mesine neler sebep olmuştur?
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4. Konu: KIRGIZLARIN DÜNYA GÖRÜŞÜ 
VE MANASÇILIK

1. Kırgızların Kimliği. 
2. Kırgızlarda Ruh Çeşitleri.

 3. Manasçı’nın Olağanüstü Vazifeleri. 
4. Manasçıların Sınıflandırılması. 

5. Kırgızlarda Manasçı’nın Yeri ve Görevleri.

4.1. Kırgızların Kimliği

Kimlik, nesnel dünyada insanların rolü, insan ve çevresindeki ger-
çek bilgiler, değerler, inançlar, idealler ve görüşler sistemidir. Kimlik, 
insanın manevi bütünlüğünün sonucunu içerir. Kimlik, insan ve toplu-
munun değerleri, idealleri, inançları ve yaşam yolunda bulunmaktadır. 

İnsan, bilinçli sosyal bir varlıktır. Faaliyetleri hedeflidir. İnsanın, 
hayatta hedefine ulaşmak için sadece öğrenmeyle yetinmeyip, hedefleri 
seçebilmeyi, karar almayı da öğrenmesi gerekir. Bunun için dünyayı 
doğru ve öğrendiklerini uygulamayı derinlemesine anlaması gerekir. 

Kimliğin mitolojik, dini, felsefi ve tarihsel tipleri vardır. 
Mitolojik kimlik, özneyle nesneyi ayırt etmeyip insanın kendine 

çevreden ayrı bakma yeteneğinin olmamasıdır. Bilinmeyeni algılamak 
bilinen nesneyle gerçekleşir. İnsan önce kendi geçmişini ve kabilesinin 
geçmişini bilir.

Mitolojik bilinçle insan, toplum ve doğa arasındaki etkileşimi,-
görünmeyen iplerle birbirinebağlanmışbölünmez bir bütünlüğü hayal 
eder. Mitin ortaya çıkışı; fetişizm, totemizm, animiz, büyü gibi dinin 
ilk zamanlarında olmuştur şeklinde yaygın bir kanaat vardır. Doğanın 
temelinde, gizli ruhani güçlerin hayal evrimi, dinin klasik halini alır; 
din kimliğin temelidir. 

Din için dünyanın bir bilince ve amaca sahip olması gerekir. Dün-
yanın ruhani başlangıcı, merkezi, çeşitliliği, kıyaslamayla sabitsizlik 
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ortasındaki referans noktası Allah’tır. Allah, dünyaya bütünlük ve bir-
lik verir. O, dünya tarihinin gidişini yönlendirir ve insanın amellerine 
göre ahlaki yaptırım uygular.  Tanrı meselesi felsefeye göre, zaman ve 
mekanı sonsuz, dünyaya üstten bakan akıllı bir başlangıcın soyut bir 
sorunudur. 

Kırgız toplumunda aşiret ilişkilerinin günümüze kadar sürdürülme-
sinden, Kırgız kimliğinde, hala dinin arkaik biçiminin hakim olduğunu 
anlarız. Kırgızların manevi hayatında halen önemli rol oynamaktadır. 
Günümüz Kırgızlarının bazı uygulamaları resmi dini olan İslami uygu-
lamalardan bazı farklılıklar gösterir. Bu durum, Kırgızların İslamı geç 
kabul etmesinden (XVI-XVII yy) kaynaklanmaktadır. Kırgızlar kendi-
lerini Müslüman olarak görseler de İslam’ın bütün şartlarını yerine ge-
tirdiklerini söylemek biraz zordur. Çünkü Kırgızlar, atalarından kalma 
eski dini uygulamaları yaşatmaktadırlar. Kırgızlar, İslam’ın kendilerine 
gerekli yönlerini almış, ama atalarından kalma geleneğe, kimliğine uy-
gun olmayanları kabul etmemişlerdir. Her halkın, hatta dinin kendine 
özgü temelleri vardır. Maalesef, bazı milletler kendi kimliğini unutmuş, 
hayatından çıkarmış veya başka bir dinin, kimliğin etkisinde kalmıştır. 
Kırgızlar ise, günümüze kadar devam eden dini görüşlerini yaşatmakta-
dırlar: 1. Tanrı Kültü; 2. Umay Ene1 Kültü; 3. Doğa Kültü; 4. Ruh-
lar Kültü. 

Kırgızların dini inançlar sisteminin en başında Tenir (Tanrı) (Tenir 
Ata, Kökö Tenir, Kök Tenir) kültü bulunur. 

“Tanrıcılık Kimliği” Türk-Moğol göçebe halkları arasında yaygın-
dır. İlk Tanrıcılardan biri eski Hunlardır. Onların gökyüzünü kutsal ka-
bul ettikleri ile ilgili bilgiler, Çin kronik metinlerinde bulunmaktadır. 
“Tanrıcılık” veya Latince şekli “Teizm” terimini Eski Türklerin dini, 
yüce Tanrı’nın adından gelmektedir.” ilk kez Fransız Türkoloğu Je-
an-Paul Roux kullanır. En geniş anlamı ise, gökyüzüyle bağlantılı Tanrı 
inancıdır. Tanrı, uzayın bir parçası, aynı zamanda gökyüzünün ruhu ve 
gükyüzünde bulunan ilah olarak kabul edilir (5. 59.s).

1 Umay Ene: Çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın 
Tanrı.



56

Kırgızların zihninde ve iç dünyasında özel biri yeri olan kültlerden 
de biri ruhlar kültüdür. Ruhlar, “akrabaları destekler, kötülüklerden ko-
rur” anlayışı Kırgızlarda hala yaygındır. 

4.2. Kırgızlarda Ruh Çeşitleri

Ruh, insan, hayvan, bitki, mineral veya gök cismi olsa da hayatın 
bir parçasıdır. Bütün canlı ve cansızların ruhu vardır algısı Kırgızlarda 
eskiden de mevcuttu. 

Halk inanışına göre, manasçılık yeteneği, Manas alemindeki ruhlar 
tarafından seçişmiş ve çoğunlukla soyunda manasçı bulunan insanlara-
lara verilir. Bu inanç, günümüzde de halk arasında devam etmektedir. 
Kırgızların hayatında ataların ruhu, genelde ruh inancı, önemli rol oy-
nar. 

Kırgızlar, doğa güçlerine değer verirler. Buradan yola çıkarak Kır-
gızların inanç ve hayatlarında önemli olan doğa kültüyle ilgili kavram-
ları ve ruhlar kültünütürlere ayırmaya çalıştık. Ruhları türlere ayırma-
nın ne kadar gerçekçi olduğunu belirtmek zordur, ama onların Kırgızla-
rın hayatındaki rolü ve işlevlerini anlamak için bu yöntemi kullanmak 
zorunda kaldık. Ruhların, türlerine göre her birinin belli bir vazifesi 
vardır ve hepsi bir güce sahiptirler:

1. Efsanevi koruyucu ruhlar: Koruyucu ruhların özel isimleri var-
dır ve bu isimlere anlamını içeren tanımlar eklenir: Peri, baba (ata), ata 
(baba), anne, pir, ee (sahip). Örneğin, Şaymaran Ata “yılan piri”, Baba 
Dıykan (çiftçi atası) “çiftçiliğin piri”, Kambat Ata “atların piri”, too 
eesi (dağ sahibi) “Toomergen” vb. Bunlar, insanların koruyucu ruhları 
(cinsiyet, yaşı, yeteneklerine göre), hayvan, hastalık, kutsal mekanlar 
(mezarlar), kaynak, nehir, göl, dağ, kaya, ağaç vb. yerlerin piri ve sahi-
bidir. Onlar, insan, efsanevi bir varlık veya herhangi bir hayvan şeklin-
de olabilirler. Bu grup, çoğunlukla doğa kültündeki ruhları içerir. Bu 
kültün Kırgızların hayatına yerleşmesi onların doğaya saygısındandır.

 2. Derecesine göre Tanrı, Umay Ene ve Efsanevi Ruhlardan 
sonraki Ruhlar: Bu grupta “Manas” Destanı’nın baş kahramanı Ma-
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nas ve yakınları, arkadaşları yani Manas alemindeki ruhlar vardır. Kır-
gız inancına göre Manas tarihi gerçektir. Bilgelik, adalet, cesaret gibi 
insani sıfatları taşımakla birlikte Manas, birlik ve bütünlük içinmüca-
dele eden, sadece bir boyun değil tüm Kırgızların milli kahramanıdır. 
Hayattayken gösterdiği kahramanlıklar, öldükten sonra da milletin ha-
fızasından silinmez ve olağanüstü güceyle milletin manevi koruyucusu 
olarak kabul edilir.

3. Evliyaların Ruhları: Hayattayken gaiplik (ortadan kaybolma) 
gücüne sahip, kendini milletine hizmete adamış evliyaların, falcıların, 
manasçıların, cayçı1ların, aytımçı2ların, bilgelerin vb. ruhlarıdır. (Örne-
ğin, Kalıgul Evliya, Arstanbek Evliya, Manake Evliya vb).

4. Milli Kahramanların Ruhları: Hayattayken Kırgızların her-
hangi bir kabilesinin, bazen tüm milletin namusu, bağımsızlığı için ca-
nını feda etmiş kahramanların ruhlarıdır. (Örneğin, Tagay Biy, Taylak 
Baatır, Şabdan Baatır, Balbay Baatır vb). Vefatlarından sonra isimleri 
bir kabilenin veya milletin hafızasından silinmediği için ruhları saygıy-
la anılır.

5. Ataların Ruhları: Bunlar her bir Kırgız halkının atalarının ruh-
larıdır.

6. Aç Ruhlar: Kuşaklar tarafından unutulmuş veya ölümünden 
sonra toprağa gömülmemiş ruhlardır. Bu nedenle, böyle ruhlar bazen 
hayatta olanlara zarar verebilir.

7. Efsanevi Cinler veya Siyah Güçler: Kırgızların efsane, mit vb. 
sözlü edebiyatlarında yansıtılankarakterlerdir. Örneğin, cadılar, albastı-
lar vb. (3. 64-69 s.).

Kırgız ruh ve atalar kültünü araştırırken S.Abramzon, şu düşün-
celeri ileri sürer: “Ölülerin ve ataların Kırgızların İslam öncesi inanç 
sisteminde önemli yeri vardır” (1. 334 s.). Kırgızların inanç sistemine 
göre ruhlar, her şeyi gören hatta kontrol eden külttür. 

Türk halklarının bazı mit ve efsanelerinde “Türklerin inancına 
göre, Tenir Han’ın ve eşi Umay’ın üç oğlu olur. Onlar: 1. Manas; 2. 

1 Cayçı: Cin çağırma, onlarla konuşma vb. iddialarla geçimini sağlayan (kimse).
2 Aytımçı: büyücü. 
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Teniz (Çıngız (Cengiz)); 3. Eren-Şayın. Altay’da bu üç oğula sema-
nın en üst katı olan Üç-Kurbustan da denilir” (5. 68-70 s.).

“Manas” Destanı’nda, Kırgızların anlayışında ve günümüzde “ka-
yıp” (gaip) kavramı, yaşamakta olup kaybolma, görünmeme anlamın-
dadır. Görünmeyen insanlar ölmez. Ruhlar aleminde veya zaman ve 
mekanla sınırlandırılmış alemden“gaipler alemine” geçerek ebedi ya-
şarlar. Mağaralar, gaipler aleminin evidir. Mağaralara halk “gaipler ma-
ğarası” derler. Mağara, Toprak Ana’nın karnı, insanın egosuyla yüzleş-
tiği, Tanrı ile buluştuğu veya baştan ya da yeniden doğduğu yeri temsil 
eder. 

Halkın düşünce dünyasına göre, gaipler alemi, üçalem (üst – Allah 
alemi, ortancı – canlılar alemi, temel – ölüler alemi) arasında köprüdür. 
“Manas” Destanı motifine göre, gaiplerin canlılar alemine geri alınabi-
leceği Semetey örneğinden anlaşılmaktadır. Üçlemenin “Seytek” bölü-
münde Semetey, öz annesini emmesiyle canlılar dünyasına katılır. Bu 
nedenle, Kırgızlar onları ölüler dünyasına eklememiştir. “Onlar (gaip-
ler) milletin zor zamanlarında aniden ortaya çıkar, halkına yardım eder” 
inancı halk arasında hala yaşamaktadır. Manasçılar ise gaipler arasına 
Bakay, Kanıkey, Semetey, Ayçürök, Gülçoro’yu da ekler.

4.3. Manasçı’nın Olağanüstü Vazifeleri

Manasçı kimdir? Özellikleri nelerdir? İşlevleri nelerdir? Manas-
çılar hakkında elimizdeyeterli bilgi var; ama niçin ve nasıl fenomen 
oldukları ile ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu ve benzeri sorulara 
bilimsel olarak net bir cevap verilmemektedir. 

Manasçı, halka kendini tanıtmak veya halkı eğlendirmek amacıyla 
Manas söylemez. Onun amacı, dinleyiciyi Manas’ın içeriği ile tanış-
tırmak ve halka hayatı, zihni, kültürü ve geçmişi hakkında bilgi ver-
mektir. Manasçılar metni ezberlemez. Manas gibi zor metni ezberlemek 
mümkün değildir. Manas’ı söylerken her bölüm aynı olamaz. Tekrarı 
mümkün değildir. 



59

Sovyet döneminde manas anlatma sanatını araştırma çalışmalarına 
izin verilmemiştir. Ateizmin hakim olduğu Sovyet bilim dünyası, ma-
nasçılık ve onunla ilgili olan sanatları karanlık mesele olarak görürler-
di. Bilim adamlarını endişenlendiren mesele, manasçılıktaki deneyüstü 
işaretlerdi. Manasçının deneyüstlülüğü şu sebeplere bağlanır: 

1. İnsanın psikolojisine tesir ederek transa geçirebilmesi;
2. Çevre ve hava koşullarına etkisi;
3. İnsanların, hayvanların çeşitli hastalıklarını iyileştirebilmesi;
4. Geleceği görebilmesi;
5. Rüya yorumları yapabilmesi;
6. Farklı dönemlere ve dünyalara gidebilmesi. 
Bunların dışında Manasçı, kendi milletinin ve soydaş milletlerin 

manevi kültür uzmanı, söz ustası, psikoloji, kuş, at, yıldızların bilgi-
nidir. Tek kelimeyle Manasçı, geleneksel bilimin taşıyıcısıdır. Manas-
çı, Manas ile canlılar alemi arasında köprü olmuştur. Manasçıların bu 
özelliklerini dikkate alacak olursak onların, büyücüler (şamanlar) ile 
benzerliklerini fark ederiz. Çünkü büyücüler de geleneksel bilimin taşı-
yıcıları ve koruyucularıdır. Bu iki manevi kişiliğin “soydaş” olduğunu 
söyleyebiliriz. Manasçı destan, büyücü ise ilahilerini söylerken, has-
taları transa geçirerek tedavi ederlerdi. Manasçı ile büyücülerin insanı 
transa geçirme süreci gaip-ruhların yardımlarıyla gerçekleşir. 

4.4. Manasçı Türleri

İnsan manasçı olarak doğmaz, ama genellikle manasçı ailede doğar 
ve manasçılık yoluna sevk olunur. Atalarından veya ağabeylerinden biri 
manasçı olmuş, onlardan etkilenmiş veya baba oğul, ağabey kardeş ma-
nasçılar da yaşamıştır. Kırgız tarihinde buna misal çoktur: Balık Hane-
danı’ndan (oğlu Naymanbay), Tınıbek Hanedanı’ndan (oğulları Aktan, 
Sooronbay, yeğeni Baybagış), Toyçubek Hanedanı’ndan (küçük erkek 
kardeşi Dıykanbay, oğlu Almabek, torunu Kısımaalı, torunun oğlu Ku-
banıçbek), Çoyuke Hanedanı’ndan (küçük erkek kardeşi Aziz, Aziz’in 
oğlu Şaabay) vb. 
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Aday manasçı Manas alemi tarafından seçilir. Onun seçim süreci-
ne, çocukluk, ergenlik ve gençlik çağında başlanır. Bize göre, seçim sü-
reci astrolojik döngünün tamamlanmasıyla ilgilidir: 12-13  veya  24-25 
yaşları arasında seçilir. 36-37 yaş arasında ise manas adayı seçiminin 
son dönemidir. Seçim, aday 6-7 yaşlarındayken de yapılır. Buna manas-
çı Şaabay Azizov, Kubanıçbek Almabekov’u örnek getirebiliriz. Onlar 
6 yaşındayken ilk kez (rüyasında) Manas alemiyle tanışır, daha sonra 
destan söylemeye başlarlar. 

Adayların yaşlarında fizyolojik farklılıklar vardır. İnsan, hayatta-
duyusal, duygusal, psiko-duygusal, zihinsel ve sosyal deneyimlerini 
geliştirir. Gelecekteki Manasçıyı seçme süreci genellikle yaşamının ilk 
iki aşamasında, daha olgunlaşmadan gerçekleşir. 

Ruhların görülmesi, seçimin işareti olarak sayılır. Ruhları, aday 
manasçı rüyasında veya uyanıkken görür. Rüya, Kırgız yaşamının ger-
çek bir parçası olarak sayılırdı. Rüyayı, Kırgızlar gaip ruhlar tarafın-
dan gönderilen bir işaret veya bilgi olarak anlarlardı. Rüyasında veya 
uyanıkken aday manasçı, Manas’ın kendisini veya manevi yakınlarıyla 
birlikte görür. Bazen aday manasçı, vefat etmiş manasçıların ruhlarını 
görür. O zaman, aday manasçı rüyasını tecrübeli manasçıya yorumla-
tarak neler yapması gerektiğini öğrenir. Aday manasçı, rüyasında veya 
uyanıkken gördüklerinden seçildiğini anlar. Aday manasçı önemseme-
diğinde kendisi veya yakın akrabaları belaya maruz kalabilir. 

Aday manasçıyı seçme süreci örnekleri, Orta Asya, Sibirya ve Al-
tay kültürlerinde karşımıza çıkar.

Kırgızların düşünce dünyasında manasçı, Manas aleminin insan 
alemindeki temsilcisidir.

Buna örnek olarak 20. yüzyılın deha manasçısı Sayakbay Karala-
yev’in seçilme sürecini kendisinden dinleyelim:

“Ben Isık-Köl kıyısındaki Ak-Ölön köyünde (şimdiki Isık-Köl böl-
gesi, Ton ilçesi, Ak-Ölön köyü, 1894 yılında) sıradan bir fakir ailede 
doğdum. Annem bana hamileyken dağlardan vahşi kuş üzümü topladı-
ğı sırada ayağıyla yılanın üstüne basmış, korkusundan beni erken do-
ğurmuş. 17 yaşıma kadar Manas’a yabancıydım. Sıradan köy çocuğu 
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olarak büyüdüm. İki kelimenin başını birleştirip türkü söylemeyi her 
bir Kırgız çocuğu becerir ve bu öylesine bir uğraştır. Bir keresinde Ra-
mazan’da bir şeyler toplamak amacıyla Ramazan manisi söyleyerek 
Koçkor’a gittim. Hiç beklemediğim bir şey oldu. 19 som biriktirmişim. 
Bu büyük paraydı. Düşünsenize, o dönemde 1 soma bir koyun satın 
alınabilirdi. Eve Orto-Tokoy yoluyla dönüyordum. Şimdi orada baraj 
bulunmaktadır. Karanlık olduğu için yola devam etmem imkansızdı. 
Ormanda sabahlamaya karar verdim. Eyeri çıkarıp atımı bir kayanın 
yakınına bağladım. Acıktığım için gece yarısı uyandım. Gözlerimi açın-
ca çok şaşırdım. Meğer karanlıkta fark etmeden atı bir kayanın yanına 
değil güzel beyaz bir boz üy1ün yanına bağlamışım. Hiç düşünmeden 
boz üye yaklaşarak içeri baktım. İçerde güzel bir bayan oturuyor ve boz 
üyün ortasında masallardaki gibi sofrada çeşitli yemekler vardı. Ben 
böyle yemekleri hayalimde bile görmemiştim. Kadın samimi bir şekil-
de gülümseyerek beni sofraya davet etti. Sevinçle kapıdan içeri girdim, 
ama girer girmez çıplak ayağımın nasırlaşmış olduğunu hatırladım ve 
kapıda durdum. O zamanlar ben yalınayak gezerdim. Hatta yırtık ayak-
kabım bile yoktu. Demek ki biz o kadar fakir yaşıyorduk. 

Kadın bana gülümseyerek bakıyordu. Utangançlığımı unutup sof-
raya doğru dizlerimle sürünerek yaklaştım. Kanıkey’in elinden (onun 
Kanıkey olduğunu sonradan anladım) büyük kasedeki kımız2ı içtiğim 
sırada kulakları sağır eden bir ses duydum ve korkup yerimden fırla-
yarak boz üyden çıktım. Karşımda dev gibi atlılar duruyordu. Onların 
önünde harika atların burun deliklerinden çıkan alev vardı ve kahra-
manların tam ortasında duran cesur bir kahramanın gözünde adeta ateş 
yanıyordu. Bu yenilmez Manastı. Ama o zamanlar karşımdakinin kim 
olduğunu ben nereden bileyim. Sonra Manas’ın atıyla aynı sırada du-
ran, beyaz sakallı yaşlı adam bana “Diz çök!” diye bağırdı. Ben çoktan 
diz çökmüştüm. Çünkü yerin titrediğini fark ediyordum. Ak sakallı yaş-
lı adam, atından indi ve ahşap kaseyleyerden toprak alıp “Ye!” diyerek 
ağzıma soktu. Ben ise ağzımı açmıyor, direniyor, ona karşılık vermeye 

1 Boz üy: Göçebelerin taşınabilecek evi.
2 Kımız: at sütünden yapılan biraz ekşi içecek. 
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çalışıyordum. O zaman, Bakay Ata kaşlarını çatarak benim başımı tuttu 
ve kendisine çevirdi. Gözlerime bakarak “Benim sana verdiğimi yut-
man lazım. Ondan sonra sen Manas’ı tanıtırsın. Ağzını aç, korkma!” 
dedi. Ben söylediklerine bir anlam vermeye çalışırken Bakay Ata, ka-
senin içindekileri ağzıma doldurdu. Hatırlıyorum, sıcak toprak dilimi 
yakarak damağıma yapışmıştı. Açıkçası, “bu durum namus meselesi-
dir” diyerek ağzımdakileri yutmaya çalıştım ama yapamadım. Toprak 
damağıma yapışmıştı nefes alamıyordum. Gözlerimden yaşlar akıyor-
du. Bakay Ata’ya baksam bana kızıyor gibiydi, ben de ne yapacağımı 
bilemiyordum. O zaman yaşlı adam kamçı sapıyla ağzımdaki toprağı 
damağıma doğru itti. O an, sonumun yaklaştığını ve bütün vücudumun 
parçalanacağını düşünmeye başladım. Ölümü bile göze alarakson gü-
cümle ağzımdaki toprağı yuttum. Sonra toprak tatlı bir şeye döndü ve 
bütün vücudumu hoş bir sıcaklık kapladı. 1918’de M.V.Frunze askerle-
rine gönüllü olarak katılıp Buhara’ya geldiğimde ilk kez bal yedim ve 
Bakay Ata’nın verdiği toprağın bal olduğunu anladım. 

Ayıldığımda Bakay Ata “Yarın Orto-Tokoy yolunda giderken kar-
şına beyaz ve siyah koyunları olan bir insançıkacak. Koyunlar senin 
kurban keseceğin koyunlardır. Cimrilik yapmadan koyunların sahibine 
Koçkor’dan kazandığın paraların hepsini ver ve evine dön. İki koyunu 
köydeki aksakallara ver. Allah ve yenilmez Manas için dua et. Unutma 
ki, yarım yıla kadar sesin gidecek. Ondan sonra sesin yüksek ve daha 
hoş olacaktır. 

Bu sözlerden sonra yaşlı adam, ortadan kayboldu. Sabah uyanıp et-
rafa bakınca rüyamda neler gördüğümü düşündüm. Meğer atım kayanın 
yanında bağlı duruyormuş, Dev atlıların izleri bile kalmamış. Masallar-
da olduğu gibi değil Manas’ın boz üyü, izi bile yoktu! Pınarda yıkanıp 
yola çıktım. Orto-Tokoy’un çıkışında, şimdi orada baraj bulunmakta, 
kayalardan dönünce bana doğru iki koyunla bir adam geliyordu. Ko-
yunların biri beyaz, diğeri siyahtı. Çok şaşırdım. Elim kolum titreyerek 
bütün paralarımı koyunların sahibinin eline tutuşturdum. Adam, hayret-
le paraları aldı ve arkasına bakmadan gitti. Bence adam beni deli sandı. 
Eve geldim ve Bakay Ata’nın dediği gibi aynı gün köydeki aksakallara 
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yemek verdim. Bedava yemeği kim istemez ki. Onlar benim kurban 
olarak kestiğim kurbanlıkların etinden yediler. Bakay ve Manas hakkın-
daki hikayeme inanmasalar da dua ederek evimden ayrıldılar. 

Sabah uyandığımda dilim tutulmuştu. Dilimi kıpıldatmaya çalış-
tım ama bir şey söyleyemedim. Evdekiler, bu halimi beğenmiyorlardı. 
Bir hafta sonra doğduğum, büyüdüğüm evi terk etmek zorunda kaldım. 
Köydekiler, beni parmakla gösterir, bazen çocukların beni taşladıkları 
olurdu. Kendim de delireceğimi düşünmeye başladım. Dağlara çıka-
rak önüme geleni yemeye başladım. Bazen bitki kökleri, bazen tavşan 
eti yedim. Böylece, altı ay geçti. Günlerin birinde gürültüyle uyandım. 
Sanki birileri beni sallıyordu. Ağzımdan çıkan kelimeleri durduramı-
yordum. Kelimeler ağzımdan akıyordu. Neler söylüyordum kendim 
de anlamıyordum. Sadece Manas kelimesini anlıyordum. Korktuğum-
dan eve doğru koştum. Babam beni görünce elindeki kamçıyla sırtıma 
vurdu. Ben bu şekilde manasçı oldum” (Sayakbay Karalayev’in Bolot 
Şamşiyev’e verdiği röportaj).

Bu örnekten sonra, manasçının söylediği Manas’ı daha önce hiç 
görmediği, duymadığı hatta manasçının kendisini bile görmeyen Rus-
ya halk bilimcisi B.Putilov’un sözünü de örnek verelim: “Manas gibi 
manevi mirasla ilgili hikmetleri anlamak mümkün değildir. Bu haysi-
yetin nereden geldiğini, insana nasıl verileceğini, seçilmiş insana neden 
eziyet yapıldığını ve sonra nasıl rahata kavuştuğunu, nasıl açıklayabili-
riz ve bunun gerçekleşmesi için neler isteneceğini kimse açıklayamaz. 
Onun anlamını hissetmek için farklı davranmak gerekir. Bu durum eski 
zamanlarda başlar, esfanelerde yaşar, bildiğimiz doğaüstü, olağanüstü, 
ahiret gibi kavramlarla bağdaşır” (6. 51 s.). 

Aday manasçıya görünmüş manevi şahsiyetler, “Manasçılık kabili-
yetini” kabul etmeyi ve halkın önünde Manas söylemeyi teklif eder, ba-
zen zorla kabul ettirirler. Bu durumda, Manas aleminden gelen manevi 
şahsiyetler seçtikleri insana “yiyecek” verirler: 

1. Süt (at sütü, inek sütü veya kımız, yoğurt vb.);
2. Tahıllar (darı, arpa, buğday, yulaf ezmesi vb.);
3. Et ürünleri (pastırma, beş parmak, et vb.)
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4. Su;
5. Çok nadir toprak. 
Aday manasçıya sunulan gıda, destanın hangi bölümünü söyleye-

ceğine bir işaret, gelecekte halka sunacağı repertuarı olarak değerlendi-
rilir. Bu nedenlerle gıda türlerinin çok önemli sembolik değerleri vardır.

Manevi şahsiyetlerin elinde kalmakla aday manasçı yeniden doğ-
muş gibi olur. Karakteri, kaderi, hayata bakış açısı tamamen değişir. 
Hayatındaki ilk danışmanı, koruyucusu, yardımcısı Manas alemindeki 
manevi şahsiyetleriolur.

Aday manasçının akrabaları ve Kırgız halkı, seçilmiş insana ve ma-
nasçıyı seçme sürecine anlayış, saygı gösterirlerdi. Kırgızlar için Ma-
nas, büyük onur ve aynı zamanda sorumluluktur (3. 77-78 s.).

Yukarıdaki anlatıların neticesinde manasçı türlerini belirleyebili-
riz. Manasçının yaratıcılığı manevi şahsiyetlerin verdiği gıdaya bağ-
lıdır. Gıdanın içeriği ve türü manasçılık hünerinin seviyesini bildirir. 
Manas aleminden, halkından dua alan, manevi şahsiyetlerin yemeğini 
yiyen manasçıları, halk gerçek manasçı olarak görürdü. Manasçı türleri 
aşağıdaki gibidir:

1. Çala Manasçı (Toy Manasçı) (Manasçılığın en üst seviyesine 
ulaşamayanlar): Destanın bazı bölümlerini anlatanlar.

2. Semeteyçi: “Manas” Destanı Üçlemesi’nin ikinci bölümü olan 
“Semetey’i” anlatanlar, birinci (“Manas”) bölümün bazı önemli olayla-
rını anlatırlar.

3. Çon Manasçı (Büyük Manasçı): “Manas’ın” bütün bölümle-
rini anlatan manasçılardır. 

Bunlar farklı seviyelerdeki manasçılardır. Ancak onlar, destana can 
verenler, olağanüstü güce sahip, geleneksel bilimin taşıyıcılarıdır. On-
lar, destanın herhangi bir bölümünü anlattığında yeni bir metin ortaya 
çıkar. Yani, ne kadar anlatırsa o kadar varyant ortaya çıkar. Ama des-
tanın aslı, içeriği korunur. Manasçılara göre, Manas’ın aslından uzak-
laşmak destanın prensiplerine aykırıdır; Manas’ın geleneksel içeriğiyle 
oynamak Manas’a yapılan hainliktir. Manasçının destanı söylemesi, 
halkın önünde sunması, destanın ve manasçının yaşamına denktir. Bu 
süreç, asırlardır Kırgızlarda yaşamakta olan geleneksel bir süreçtir. 
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Ancak Manasçı, yaşayan geleneksel kültüre, dışarıdan gelen yazma 
kültürün gizemi ve kışkırtması sonucunda manasçının ağzındaki sözlü 
metinleri kağıda geçirilmeye başlanır. Daha sonraları bu yazılı metinler 
kitap haline getirilerek, Manasçının hafızasında asırlardır sözlü kültür 
içerisinde yaşattığı destan, yazılı kültüre dönüşür. İnsan resmi onun 
hayatının bir anı olduğu gibi, manasçının kağıda geçirilmiş metni de 
manasçının bir kere anlattığı varyantıdır. Kitap olarak yayınlanmış bir 
varyanta bakarak manasçının beceri ve yaratıcılık portresini anlamak 
mümkün değildir. Destanın yazılı metni, manasçının yeteneğini yansı-
tamaz. Destanın kitaba dönüşmesi günümüzün ihtiyacıdır. Yazılı metin 
destanı ve destandaki bilgileri muhafaza eder, tanıtır. Bu bilgiler bize 
destanı araştırma imkanı sunar. İnsan ömrü, kitap ömrüne göre daha kı-
sadır. Metin yazıya aktarıldıktan sonra halk arasında manasçıya ihtiyaç 
duyulmaz. “Manas’ın” içeriğini tanımak isteyenler, manasçının canlı 
performansıyla değil, kitaptaki kuru metni okumakla sınırlanır. 

Böylece, yazılı metinlerle birlikte destanı ezberleyenmanasçılar or-
taya çıktı. Onlar, metnin oluşturucusu ve kimin varyantını ezberlediği 
gibi konularda bilgi vermez. Bu tür manasçılara, başka bir manasçının 
metnini ezberlediği için uygulayıcı manasçı desek olur. Onlar deha bir 
hünerin taşıyıcısı olarak düşünülmemelidir. Yugoslav sözlü geleneği 
örneğinde Amerikalı bilim adamı A.Lord: “Uygulayıcı olarak adlandı-
rılan bu kişiler, milli kıyafet giyerek kitaplardan ezberlemiş oldukla-
rı metinleri milli bayramlarda söylerler. Bu yola başvuran insanların 
zahmete girmelerine gerek yok. Biraz gayret neticesinde milli kıyafe-
ti giyip halk karşısına çıkabilirler. Bu tür “uygulayıcılara” dolandırıcı 
desek olur. Onlar gerçek manasçıların metnini bir kelime eksiltmeden 
ezberler. Bunu ancak kitapla karşılaştırırsak anlarız. Hepsi değişti. 
Sözlü gelenekle korunması gereken metin içeriği, kelimeler diziniyle 
değiştirildi. Maalesef, duruma halk bilimciler neden oldular. Halkbi-
limciler, sözlü edebiyat ürünlerini eğitim, milliyetçilik, siyasi veya dini 
propaganda amacıyla kullandılar. Sözlü kültürle yetişmiş topluma sözlü 
edebiyat ürünlerini kağıda geçirip, sözlü edebiyat ürünlerinin tanıtımını 
yaptılar. Halkbilimciler, bilimsel tezleri ve şahsi görüşleri için destanı 
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kullanarak toplum hayatını şekillendirmeye çalıştılar” (4. 153-157 s.).
Yazılı kültürün etkisiyle nazım türündeki destanı ve bazı bölümle-

rinisözlü ve yazılı kaynaklarıile birleştirerek kendi varyantını oluşturan 
“Cazgıç Manasçı” (yazıcı manasçı) türü çıktı. Bu türün özelliği, ger-
çek manasçılar gibi destanı söyleyememesidir. Onlara manasçı demek 
de zordur. Son zamanlarda ortaya çıkan bu insanlara sözlü halk gelene-
ğinin temsilcileri değil profesyonel şair desek daha iyi olur. 

4.5. Kırgızlarda Manasçı’nın Yeri ve Görevleri

“Manas’tan” bahsederken destanın anlatıcıları hakkındada birkaç 
söz söylememek mümkün değildir. Çünkü bu ikisi birbirini tamamlar. 
İnsan, ruh ile beden gibi biri olmadan yaşayamaz. Manasçılar olağa-
nüstü güce sahip insanlardır. Eğer manasçılık olağanüstü bir yetenek 
olmasaydı manasçılar, Manas gibi dev eseri anlatamazlardı. Manas’ın 
sunduğu, manasçının içinden kaynayarak çıkan metin, Kırgızlara 
güç-kuvvet olmuştur. Manasçı, benzeri olmayan fenomendir. Manasçı-
nın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1.Manasçı, kendi varyantını oluştururken “Manas’taki” bütün olay-
ları yaşamalı ve kendi fikirlerini ortaya koymalıdır.

2. Anlatımındaki farklılıklar:
a) Bilge olması;
b) Anlatım sanatı ve felsefi-şiirsel derinliği;
c) Anlattığı her bir olayın mantığa uygun olması;
d) Yüksek performansı.
3. Manasçı, destanı söylerken, her varyantta bulunan olayları aynen 

tekrar etmemelidir. Bu nedenle “Manas” Destanı, milletindir, intihal 
değildir. Milli destanın gelişme süreci böyledir.

4. Her manasçının kendisine özgü ahengi, kafiyesi, mimikleri veüs-
lubu olmalıdır.

5. Manasçı sadece kendi kabilesinde değil, milletin aklında yer edi-
nen, sevilen, milletinin adamı olmalıdır.
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6. Manasçının büyüklüğü, kişisel kimliğine bakılmadan, söylediği 
varyantın kalitesiyle belirlenir.

7. Manasçı, Kırgızların geleneksel kültürünü, halk bilimini korur 
ve gelişmesine katkıda bulunur.

8. Manasçılık babadan oğula, nesilden nesile geçen kutsal mirastır. 
Dünyada pek çok kültür, “epik çağı”, yani sözlü geleneğin epik 

masallarının yoğun bir dönemini geçirmiştir. Kırgızların yoğun “epik 
çağı” XX. asrın ortalarına kadar devam eder ve bu dönemin özelliği 
gerçek koruyucuların, milli manasçılar neslinin günümüze kadar de-
vam etmesidir. Bu paha biçilmez mirasın koruyucuları, manasçılara 
minnettarız (2. 187 s.).

Bugün manasçıların önünde bir tehlike vardır. Manasçılar göçebe 
ve yerleşik hayatın kavşağındadırlar. Gün geçtikçe onlar, kendi kül-
türünde, memleketinde anlaşılmıyor. Bazen manasçı ilkel veya orta 
çağlardaki toplumun temsilcisi olarak görülüyor. Ama bu doğru değil. 
Çünkü manasçı, “Manas’ı” söylerken çağdaş Kırgızların diliyle, bakış 
açısıyla, zaman ve topluma göre anlatmaktadır. Gelecekte onu neler 
bekliyor? Kaderi nasıl olur? Manasçının şu anı ve geleceği hakkında 
endişelenmeliyiz. Gelecekte onu neler bekliyor bunu ifade etmek zor-
dur. Zira onun hüneri epik, göçebe hayat şartlarında şekillenmiştir. O 
devirlerde eserleri için şartlar da hazırdı. Geleneklerden uzak, popüler 
kültürlerle şekillenmiş şimdiki hayatımız, kendi değerleriyle hükümü 
sürmektedir. Toplumda gün geçtikçe sahasını daha da genişletmekte-
dir. Toplum bilinci ve hayat tarzı değişince manasçı da değişir. Çünkü 
manasçı istese de istemese de toplumun temsilcisidir. Dolayısıyla belki 
sanatını yaşatmak için çok çeşitli tarzlar geliştiriyordur. 

Kırgız sözlü geleneğini muhafaza etmek için önlemler alınmakta-
dır. Bu amaçla BM çalışmalarına başlar. 1997’de “Manasçı ve Ozanlara 
Destek” başlıklı projeye Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ve UNDP imza 
atar. 

 Projede manasçı ile ozanların mesleki faaliyetlerine yardımcı ol-
mak amacıyla üç aşama belirlenir:
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– Manasçı ile ozanları desteklemek için sivil toplum kuruluşları 
oluşturmak;

– Manasçı ile ozanların canlı performansını videoya çekmek ve 
manasçı ile ozanlar için okul açarak sözlü anlatım geleneğinin devam 
etmesini sağlamak;

– Manasçı ile ozanların yeteneklerini gösterebileceği festivallere 
maddi destekte bulunmaktır (2. 188-189 s.). 

Kasım 2003’te UNESCO’nun genel konferansının 32. oturumun-
da “Kırgız destanları söyleyen ozanların hüneri”, “İnsanlığın sözlü ve 
somut olmayan kültürel mirasının bir başyapıtı” ilan edildi. Bununla 
ilgili, Kırgız ozanlarının, destanı söyleyenlerin hünerini korumak ve 
geliştirmek için UNESCO maddi destek sağladı.

Günümüzde manasçı ve “Manas” Destanı gibi dünyada benzeri ol-
mayan fenomenler, objektif veya sübjektif olarak bakıldığında zor bir 
dönemden geçmektedir. Rus bilim adamı B.Putilov’un “Bu gerçekten 
insan aklının alamayacağı bir fenomendir. Bunları anlamak günümüz 
insanı olmak yetmez. Şifrelenmiş dünya, labirent; manasçılar ise dün-
yanın bir parçasıdır.  Bu olağanüstü güce sahip manevi nesnedir”. Bu-
nun gibi sözleri, köydeki büyüklerimizden dinlediklerimizi, milli efsa-
ne; manasçıları ise esfane anlatıcısı olarak tanımyabiliriz. 

SORULAR:

1. Kırgızların dini kültleri nelerdir?
2. “Gaip” kavramını açıklayınız.
3. Kırgızlar ruhlar kültünü nasıl değerlendirir?
4. Manasçı nasıl olağanüstü yeteneklere sahiptir?
5. Manasçı kimdir?
6. Aday manasçı anlatıcılık özelliğini hangi yollarla kazanır?
7. Kırgızlarda manasçının rolü nasıldır?
8. Toplumda manasçının rolü nedir?
9. Günümüzde manasçıların sorunları nelerdir?
10. Manasçı türlerini açıklayınız?
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5. Konu: “MANAS” DESTANI’NIN KIRGIZ 
TOPLUMUNDAKİ YERİ

5.1. Kimlik Araştırmaları. 
5.2. Milli İdeolojinin Araştırılması

5.1. Kimlik Araştırmaları

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra birlik ülkelerinin bağım-
sızlığa kavuşmasıyla her millet kendi kökeni ile ilgili araştırmalara hız 
vermiştir. Bu olağan bir durumdur. “Çünkü Sovyet döneminde ülke ay-
dınları, milletin ortaya çıkışını, milli ideolojinin belirlenmesine bağlar. 
İdeolojinin temellerinin atılmasında, insanlığın medeniyeti ile kültürü-
nün gelişmesinde tarihi şuur önemli rol oynar. İdeolojinin yapısını bir 
ulusun özellikleri oluşturur. O zaman  bu yapı milli ve etnik merkezli 
bir karakter haline gelir. Aynı zamanda, kendi milletinde dikkat edilme-
si gereken milli ideoloji, birbiriyle çelişkili ama birbirine bağlı milletle-
rin bağımsızlığının yetiştirdiği gerçekçi anlayışından çıkabilir. Bu ide-
olojik yapı, uluslararası ses getirir” der, K.Moldobayev (1. 114-115 s.). 

Evet, bağımsızlığı benimsemiş aydınlar, milli tarihini, başa döne-
rek, milletinin en eski tarihini araştırmaya çalışır. Özellikle, son yir-
mi yıl içinde farklı formlar ortaya çıkmaya başladı: “Milli gelenek ve 
görenekleri, folklor vb. canlandırma çalışmalarından başlayarak devlet 
oluşturma veya düzenleme faaliyetleri” (1. 109 s.).

Aslında, tüm etnik gruplar, siyasi nedenlerle dünya tarihinde önemli 
ve anlamlı dönemleri olduğunu vurgular. V.Shnirelman, bazı bileşenleri 
şu şekilde sıralar: “1. Milli kültürüyle dilinin eskiliğini (eski olmasa da) 
belirlemek; 2. Modern ülke sınırlarını, günümüzde olduğu gibi proje-
ler oluşturmak suretiyle ulus topraklarını eski yerleşim bölgelerini esas 
alarak genişletmek (efsanelerde topraklarının bulunması); 3. Atalarının 
başka tanınmış milletlerdeki tarihi kaynaklarla belirlenmesi (Meşhur 
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tarihi şahsiyetlerle ilgili  efsaneler); 4. Milletin büyümesi ve aşiretlere 
bölünmesi gelişmekte olan toplumu önemsenmemesi (ulus hakkında 
efsane); 5.  Komşu halkların ataları ile karşılaştırıldığında atalarının ta-
rihi başarıları (kültürleri hakkında efsaneler)”  (2. 56 s.).

Bu bileşenlerin bazıları Kırgızistan’ın durumunu da ortaya koyar. 
Ancak uzun bir süre varlığını sürdüren görünümü göz ardı edemeyiz. 
Sovyet dönemindeki ve öncesindeki tarihçiler, Kırgız tarihinin bütün 
katmanlarını özellikle değiştirerek milletin geçmişiyle oynadı. Tari-
hi gerçeklerin bilerek çarpıtılması sonucunda, Kırgızlar araştırılırken 
ciddi bir geçmişi olmayan “barbar tarih” fikri ortaya çıktı. Bu terim, 
genel olarak, ilkel toplum fikrini uyandırır. Bu nedenle, Kırgızlara, tari-
hi eserleri bulunmayan, ikinci sınıf insanlar gözüyle bakılırdı. “Onları, 
yönetmek ve kontrol etmek gerekirdi. Kurallar belirlemek gerekirdi. 
İtaatsizlik veya başkaldırma durumunda kuvvet uygulamak gerekirdi 
(zulmün çeşitleri var)”. Bu görüşleri bilimsel olarak pekiştirmek için 
geride kalmış toplumlar (teorik) fikir yürütemezdi ve entelektüel yete-
neği sıradan, günlük algılardı. Şekilde özel programlar, teoriler, dokrin-
ler geliştirildi. Örneğin, Ekim Devrimi öncesi Kırgızların resmi yazısı 
yoktu. Onların edebi dili, milli felsefi düşüncesi gelişmemişti. Felsefe 
ve dünya kültürünün gelişmesi için katkıda bulunamazlardı. 

Rusya’nın sömürgeleştirmeye başlamasından sonra (XIX. asrın or-
talarından itibaren) Orta Asya halkları için “modernleşmeye”, ondan 
sonra “adaptasyon”, arkasından “ihtiyaç” ve “gereksinim” dönemi baş-
lar. Son zamanlarda kısmi asimilasyon, klasik, yerli yaşam formlarıy-
la birlikte tüm sistem çökmeye başladı. Böyle bir uymacılık öncelikle 
manevi değerleri sarstı. Bu süreç yanlış ve çarpık sonuçlara yol açtı. 
Gelenekler, örf-adetler ve geleneksel görüşler, toplumun gelişmesi için 
bir engel olarak görüldü. Dışarıdan gelen araştırmacıların ilgisi moder-
nleşmeye odaklanmıştı. Bu nedenle, gelenek öğeleri, çirkin terimler 
kullanılarak modernleşmenin muhalifi görüldü ve çirkin ifadelere ma-
ruz kaldı. Aynı zamanda modernleşme süreci gelenekleri zayıflatıyor-
du. Çağdaş şartlara uygun olmadıkları için birlikte devam edilemezdi. 
Kültür, geleneksel örf-adetleri modernleşme sürecinde ortadan kaldı-
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rılacaktı” (3. 170-171 s.). Doğu ve Orta Asya’nın göçebe halkları ilkel 
geleneksel olarak görüldüğü için modernleşmenin muhalifi olarak ka-
bul ediliyordu. 

Sonuç olarak, bunu veya öbürünü aşağılamadan iki görüşü de göz 
önünde bulundurmalıyız. Çünkü eski zamanlarda toplum anlayışı öy-
leydi. Sorun eskilere sadık kalarak sahip çıkamamakta ve yeniliklere 
açık olamamaktan kaynaklanmaktadır. Çağdaş Batı bilimleri, “ilkel” 
nesnelerin ebedi olduğunu, yeni nesnelerin çabuk unutulacağını; ilkel, 
arkaik, geride kalmış, eski ifadeleriyle insan toplumunun ilk gelişme 
dönemleriyle ilgili nesnelerin reddedileceğini belirtir. 

Bu durum Sovyet döneminin 80’li yıllarına kadar Kırgızistan’da da 
devam eder. 23-24 Ocak 1986 yılında Kırgızistan Komünistler Partisi, 
XVIII. kongresinde Ç.Aytmatov, sunumunda katılımcılara, dünyanın 
en büyük epik eseri, Kırgızların destanı olan “Manas’ın” 1000. yıldö-
nümünü kutlamak gerektiğini söyler. Maalesef, onun bu teklifi havada 
kalır. Dönemin siyasetçileri tarafından desteklenmez. “Manas” Des-
tanı’nın 1000., 1100. yıldönümlerinin kutlanması Sovyet Dönemi’nin 
30-40’lı yıllarında da ortaya atılır ama siyasi nedenlerden dolayı ger-
çekleşmez. 

26 Haziran 1992’de “Manas” Destanı’nın 1000. yıldönümü için 
hazırlıkların başlanmasıyla ilgili Kırgız Cumhuriyeti bir kararname çı-
kartır. Kararnamenin birinci maddesinde 1995 yılının “Manas” Desta-
nı’nın 1000. yıldönümü kutlanacağı yıl olarak yazılır. Bu olay, Kırgızis-
tan tarihinde, toplumsal bir ihtiyaç ve siyasi bir gelişmeydi.

5 Ekim 1994’te BM Genel Kurulu 49. Oturumunda 1995 yılı Kır-
gızların milli destanı “Manas” Destanı’nın 1000. yıldönümü yılı olarak 
ilan edilir ve sorumluluğu BM kendi üzerine alır. 

8 Nisan 1995’te Manas’ın kutsal ruhuyla tazelenelim düşüncesi ile 
“Manas Beyanı” ilan edilir. Beyan’ı Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı, Hükümet üyeleri, Meclis milletvekilleri, Sendikalar Federasyonu, 
kültür, bilim, edebiyat, din adamları imzalar. Beyana imza atanlar va-
tandaşlara “Biz, Kırgızistan halkı, Manas’ın nesli olarak istikrarı mu-
hafaza etmek için refah, birlik ve beraberlik ve parlak bir gelecek için 
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ülkemizde işbirliği içerisinde elimizden gelen gayreti göstermemiz la-
zım. Birlik ve beraberliği gözümüz gibi korumalı, milletimizin birliğine 
kast eden milliyetçilik, akrabalık ve ayrımcılık faaliyetlerini yasakla-
malıyız. Hepimiz Manas’ın ruhuyla tazelenelim, geçmişi unutup küs-
künlükleri affedelim. Vatanımızın istikrarı için ileriye adımlar atalım, 
birlikte çalışalım!”dediler. 

Geçmişte “Manas” Destanı ilkel, arkaik, hatta milleti kışkırtıcı 
“sözlü element” olarak sayılırdı. Ancak “Manas” Destanı sadece Kır-
gızlarındır demek yanlıştır. Çünkü bu destan insanlığın manevi mira-
sıdır. Elbette, tarihi ve sanatsal anlamda “Manas” Destanı, Kırgız mil-
letinin manevi mirasıdır. Ancak “Manas” Destanı’nda geçen görüşler, 
insanoğluna ait fikirlerdir. Bu nedenle, 4 Aralık 2013’te Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de UNESCO’nun 8. dönem toplantısında “Manas” Des-
tanı Üçlemesi Kırgız Cumhuriyeti’nce “İnsanlığın maddi değil mane-
vi mirasının şaheseri” olarak UNESCO’nun Değerler listesine alındı. 
Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Kararı ile 4 Aralık “Manas Günü” ilan 
edildi. 

Destanın arkaik bir element olması mümkün değildir. Çünkü kay-
nağı geçmişle olup gelecek için yola çıkmıştır. İlkel olması mümkün 
değildir. Çünkü insanlığın manevi bütünlüğü için hizmet etmeye devam 
etmektedir. 

5.2. Milli İdeolojiyi Araştırma

Kırgız ve Kırgızistan tarihinde 1991 yılı çok önemlidir. Bu tarihte 
Kırgızistan halkı sadece bağımsızlığını kazanmamış aynı zamanda  ta-
rihi ve siyasi yönden kendine yeni bir yol haritası belirleyerek kendine 
rol arayışı içerisine girmiştir. Dünya haritasında yeni bir ülke, Kırgız 
Cumhuriyeti yerini alır. 31 Ağustos 1991’de Kırgız Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti Konseyi dönem oturumunda Kırgız Cumhuriyeti’nin Ba-
ğımsızlığı onaylanarak dünyaya ilan edilmiştir. 

Manevi değerler iktidarın göstergesi olduğundan yeni Kırgızistan 
hükümeti, manevi değerlere, “Manas” Destanı’na yönelmek zorunda 
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kaldı. “Kırgız Devleti ve Milli “Manas” Destanı” adlı eserinde A.A-
kayev: “Tarihten habersiz bazı okuyucularda, “Manas” Destanı ile 
Kırgız Devleti arasında nasıl bir bağ vardır sorusu oluşabilir. Bazıları 
tarihi devlet anlayışlarının çağdaş toplumdaki devlet özellikleriyle iliş-
kili olduklarını düşünürler. Bir devletin özellikleri şöyledir: Sosyal ve 
politik sistem, dış politika, sınırları, geliştirilmiş kanun ve zorlamalar, 
güç kuvvetleri, programlar, doktrinler, ideolojik tutumlar sistemi vb. 
Destanı dikkatlice okuyanlar bunları kolaylıkla bulur” (6. 419-420 s.). 
Devamında “Manas” Destanı içerdiği fikirler bakımından eski Kırgız 
kabileleri için: 

1. Ulusal anayasanın örneği;
2. Kanun ve ahlaki kararnameler toplamı;
3. Onur ve ahlakın hükmü;
4. Kırgız nesilleri için bir vasiyetnamedir (6. 420 s.). 
1995 yılı “Manas” Destanı 1000. yıldönümü töreninde Kırgız Cum-

huriyeti, “Manas” Destanı’nın 7 öğüdünü belirler: 1. Milletin birlik ve 
beraberliği; 2. Milletlerarası uyum, dostluk, işbirliği; 3. Ulusal onur ve 
vatanseverlik; 4. Yılmadan, usanmadan gayret etmek; 5. Hümanizm, 
cömertlik ve hoşgörü; 6. Doğayla iç içe olmak; 7. Vatanı korumak, ta-
nıtmak ve kuvvetlendirmek.

“Manas’ta” açıkça gösterilen bu fikirler, çağdaş ve güncel fikirler-
dir. Aslında, bu 7 öğüt sadece Kırgızlar için değil, tüm insanlığa örnek 
olacak öğütlerdir. Kırgızistan halkı ve destanın yaratıcıları için “Ma-
nas’ın” 7 öğüdü çok değerlidir. Kırgızların “Manas” Destanı gibi ma-
nevi mirası, kendi milletine ve tüm insanlığa hizmete günümüzde de 
devam etmektedir. Bununla A.Akayev devlet başkanı olarak kendini bu 
millete ait olduğunu belirtmek istemiştir. A.Akayev, zamanında siyasi 
yanlışlıklar yaptı. Ancak “Manas” Destanı fikirlerinin ortaya konması 
ve tanıtımıyla ilgili yaptıklarını unutmamak gerekir. Bu bir gerçektir ve 
gerçek olarak kalmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanının teklif etti-
ği “Manas’ın” 7 öğüdü ülkenin ideolojisi olarak gösterilmeye çalışıldı. 
Ancak bunun gerçekleşememesi Kırgızistan için tarihi bir gerçektir. 
Niçin bu çalışma gerçekleşemedi? Niçin millet bu girişimi önemseme-
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di, desteklemedi? Bir devlet başkanının siyasi ideolojisinde milletinin 
özgürlüğüne karşı geldiği durumlar bellidir. Manevi değerleri önemse-
mekle milletinin kimliğine karşı gelmez, aksine Kırgızların yüzyıllardır 
kavuşamadıkları şeyi gerçekleştirdi. Çünkü “Manas” Destanı Kırgızla-
rın bilincinde milli, genetik bir şifredir. “Manas” Destanı milletin tari-
hi, gelişme dönemleri, hayatı ve etnik varlığı hakkında bilgiler içerir. 
“Milli-genetik şifre bozulduğunda bizim millet olarak yaşamımız da 
zorlaşabilir” (1. 112-113 s.).

“Manas’ta” açıkça gösterilen bu fikirler, çağdaş ve güncel fikirler-
dir. Bu görüşlerde insanoğlunun siyasi, ekonomik ve manevi esasları 
yansıtılır. Böyle bakıldığında, “Manas” Destanı devlet ideolojisi sayıla-
bilirdi. Zira ideoloji, toplumdaki maddi, manevi, üretim, doğa, toplum 
ve insanlarla ilişkili fikirler sistemidir. Felsefi, siyasi, ekonomik, ahlaki, 
dini, estetik vb. görüşleri kapsar. 

“Manas” Destanı’ndaki başkahramanlar da Kırgızların ulusal ka-
rakteridir. Manas cömert, Koşoy bilge, Bakay danışman, Kanıkey mer-
hametli, Almambet zeki, Çubak onurlu, Sırgak güçlü, Semetey vatan-
sever, Ayçürök saftır ve toplumdaki benzer tip insanların temsilcileridir. 

A.Akayev’in girişimini halk niçin desteklemedi? Genç neslin ye-
tişmesi için eğitim kurumlarında “Manas Öğütleri” ders olarak konulsa 
da niçin halk kabullenemedi? Bizce, en önemli sebeplerinin biri, A.A-
kayev’in milletine sunduğu bu konsept ile siyasi çalışmalarının ülke-
deki adaletsizlikler nedeniyle uyuşmamasıdır. Onun konuşmaları ile 
yaptıkları ayrıydı. Diğer önemli bir sebebi de, Kırgızistan halkının, o 
dönemlerde “Manas” Destanı’nı kabullenmeye hazır olmayışıdır.  

Günümüzde “Devlet ideolojisinin temelini “Manas” Destanı oluş-
tursun!” şeklinde fikirler ortaya konmaktadır. Ancak bu fikri resmiyete 
taşıyan olmamıştır. “Manas” Destanı devlet ideolojisinin temelini oluş-
turacak olursa daha önce teklif edilen varyantın (A.Akayev’in) başına 
gelenler tekrarlanır mı sorusu akıllara gelmektedir. 

Devlet ideolojisi için hangi varyant teklif edilirse edilsin en başta 
milli kültür, dil, maneviyat, ahlak, onurun korunması ve milletin siyasi 
bağımsızlığını göz önünde bulundurarak milli şuurla karakterin birlik-
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teliğinde yaşaması gerektiğini unutmamak gerekir. Devlet ideolojisi, 
Kırgızistan’ın milli değerlerinin önemli göstergelerini içermesi gerekir. 

SORULAR:

1. Sovyetler Birliği dağılınca eski Sovyet ülkelerinin kendi köke-
nine ilgisi neden arttı?

2. Toplum Kültürünün özelliği nasıldır?
3. Geleneksel Kültürün özellikleri nelerdir?
4. Devlet ideolojisinin önemini açıklayınız.
5. “Manas” Destanı’ndaki fikirler, Kırgız Cumhuriyeti ideolojisi-

nin temelini oluşturabilir mi?
6. Kırgızlar için “Manas” Destanı nedir?

KAYNAKLAR:

1. Moldobaev K.K. İssledovaniyu nasionalnoy identiçnosti i et-
nososialnoy pamyati // Spesialnaya pamyat: suşnost, mesto i rol v ob-
şestve. Sbornik materialov respublikanskoy nauçno-praktiçeskoy kon-
ferensii. – B.: – BGUEP. – 2004.

2. Shnirelman V. Sennost proşlogo: etnosentristskie istoriçeskie 
mifı, identiçnost i etnopolitika // Realnost etniçeskih mifov. – M., 2000.

3. Lure S.V. İstoriçeskaya etnologiya: Uçebnoe posobiye dlya vu-
zov. – M.: Aspekt Press, 1997.

4. Filosovskaya antropologiya kak interpretativnaya forma znani-
ya. Pod red. B.V.Markova, A.V.Govorunova. SPb., 2001.

5. Sovremennaya etnopsihologiya. Hrestomatiya / Po obş. red. 
A.E.Tarasa. – Mn.: Harvest, 2003.

6. Akayev A. İstoriya, proşedşaya çerez moe serdse. – Mosk-
va-Bişkek: İPS “Dizayn. İnformasiya. Kartografiya”, İlim, 2003. 
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İKİNCİ  BÖLÜM

1. Konu: “MANAS” DESTANI ÜÇLEMESİ’İ ÇLEMESİ’NİN 
İÇERIĞİ

1.1. “Manas” – “Manas” Destanı Üçlemesi’nin Birinci Bölümü 
İçeriği.

1.2. “Semetey” – “Manas” Destanı Üçlemesi’nin İkinci Bölümü 
İçeriği.

1.3. “Seytek – “Manas” Destanı Üçlemesi’nin Üçüncü Bölümü İçeriği.
1.4. “Manas” Destanı İçeriği’nin Değiştirilme Sebepleri.

1.1. “Manas” – “Manas” Destanı Üçlemesi’nin 
Birinci Bölümü İçeriği

Sayakbay Karalayev’in “Manas” Üçlemesi’nin tümü, Sayakbay 
Karalayev’in sağlığında kaydedilip kitap olarak yayınlanmış varyanttır. 
Onun diğer varyantlardan farkı da bundadır, çünkü  bildiğimiz diğer 
varyantlarda destanın sadece bazı parça ve bölümleri kaydedilir. Mam-
bet Çokmorov’un Üçlemesi kitap olarak yayınlanamadığından Sayak-
bay Karalayev’in varyantı hem dolgunluğu ve hem de kitap olarak 
yayınlanmasıyla dikkat çekiyor. Okumak için Sayakbay Karalayev’in 
varyantına bakarız. Bu varyantı yüksek öğretim kurumlarındaki öğre-
tim görevlileri ve öğrencileri için kolayca anlaşılması için düz yazı şek-
linde kısaltarak sunuyoruz:

1. Manas’ın doğumu;
2. Manas’ın çocukluk ve ergenlik çağı;
3. Kırgızların tekrar Altay’dan Ala-Too’ya göç etmesi;
4. Manas’ın Kanıkey ile Evliliği;
5. Büyük savaş ve Manas’ın ölümü. 
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MANAS’IN DOĞUMU: Bu bölümde, Manas’ın soyağacından 
başlayarak Manas’ın dedesi Karakan’ın ölümünden sonra yaşanan olay-
lar anlatılır. Karakan’ın ölümünden sonra Çinliler Kırgızları, özellikle 
Karakan’ın sekiz oğlunu yakalayarak ülkeyi fethederler. Kırgızların bü-
yükleri bir araya gelip toplantı yapar ve durumdan kurtulma yollarını 
ararlar. Aynı zamanda Çin hanlarından Alooke ve Molto yine saldırır. O 
zaman Cakıp’ın önderliğinde sekiz kardeş Çinlilerin kervanlarına bas-
kın yapar. Bu durum Alooke ile Molto’nun daha sonra Kırgızlara sal-
dırması için bahane olur. İkinci kez Alooke, Kırgızlara saldırır ve sekiz 
kardeşi dünyanın değişik yerlerine sürgüne gönderir. Cakıp, köyündeki 
kırk aile ile Altay’a sürgün edilir. Altay’a gelip yerleşince Kalmaklar-
da ücretli çalışmaya başlarlar. Zamanla durumları düzelir. Cakıp “Bay” 
(varlıklı) adını alır. Ama çocuğu olmadığı için çok üzülür. O zamanlar 
Çin lideri Esenkan’ın büyücüleri “Kırgızlarda Manas adında bir çocuk 
dünyaya geleceğini ve gelecekte Çin’e büyük bir zarar vereceğini” söy-
lerler. Esenkan bu çocuğu bulmaları için askerlerini gönderir fakat daha 
doğmamış olan Manas’ı aranmaya başlar. Çinliler Samarkantlı dervişin 
Carmanas adlı oğlunu bulur. Manas budur diye götürür ve hapse atarlar. 
Bu sıralarda Cakıp garip bir rüya görür: “Sağ eliyle güneşi, sol eliyle 
ayı tutar ve ikisinin yerini değiştirir. Ona, gökten dünyayı aydınlatan bir 
kılıç iner”. Bu rüyayı bilge ihtiyar Akbalta yorumlar: “Ona İskandar, 
Süleyman ve Rüstem’in ayak basmadığı Çin’i fethedecek kahraman bir 
oğlu olacağını” söyler. Bu rüyadan birkaç yıl sonra Cakıp’ın büyük eşi 
Çıyırdı bir erkek çocuk doğurur. Çocuk doğduktan hemen sonra büyük 
düğün yapılır. Çocuğa da Manas ismi verilir. Ancak düşmanlardan, kötü 
göz ve sözlerden uzak olması için yaramaz çocuk anlamında Çoncindi 
(Deli) adı konulur. 

MANAS’IN ÇOCUKLUK VE ERGENLİK ÇAĞI: Çocuk çok şı-
marık ve yaramaz olarak büyür. Arkadaşlarına saldıran Kalmakların 80 
çocuğunu döver. Kötü göz ve sözlerden ırak olması ve hayatı öğrenme-
si için babası oğlunu Oşpur adındaki bir çobana yardımcı olarak verir. 
Manas, Oşpur’un elinde 12 yaşına kadar kalır ama burada da yaramaz-
lıkları son bulmaz. Onun ikinci ismi (deli) kendisini her yerde temsil 
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eder. 40 çocuğu toplar ve 1000’den fazla kuzuyu kesip eğlenirler. O 
zaman onun akranlarını rahatsız eden Kalmak kahramanı Kancarkol’u 
700 askeriyle birlikte öldürür. Bu olaydan sonra gerçek ismi Manas 
kullanılmaya başlanır. Katliamdan sağ çıkmış Koçku’dan Manas hak-
kındaki haberi Esenkan öğrenir. Esenkan Manas’a karşı 10 bin asker, 
Döngü ve Coloy’un önderliğinde gönderir. Manas, Coloy’un ordusunu 
yener ve kalanlar da canını zor kurtarır. Bu ve benzeri olaylardan sonra 
Cakıp oğlunu Oşpur’dan alır.  

Akbalta’nın tavsiyesi üzerine Manas kendi milletini ve meşhur Kır-
gız kahramanı Koşoy’u bulmak için Tanrı Dağlardaki At-Başı’ya gelir. 
Bu bölümde, Manas’ın geçtiği yerler anlatılır, özellikle Isık-Köl güzel 
manzarasıyla şaşırtır. Koşoy’u bulur, tavsiyelerini dinler ve Altay’a dö-
ner. Manas, Altay’a gittikten sonra Koşoy ordusuyla Kaşkar’a gider. 
Bu seferinin amacı Çinlilerin hapse attıkları Bilerik ile Carmanas’ı bul-
maktır (Carmanas, Çinlilerin Manas sanarak yakaladıkları çocuk. Bi-
lerik Aykoco’nun oğlu). Bekçileri öldürür. Çin askerleri Manas’a karşı 
Altay’a gönderildiklerini bildiği için Koşoy iki tutukluyu kolaylıkla 
kurtarır. Ondan sonra Manas’a yardım etmek için Altay’a yönelir ve 
savaşın tam ortasında ordusuyla gelir. Manas’ın Tanrı Dağları’na git-
mesinden faydalanarak Kırgızlara saldıran Koçku önderliğindeki 700 
Kalmak askeriyle karşılaşır. Manas düşmanı askerleri öldürür. Sadece 
bir Kalmak askeri hayatta kalır ve savaşı bütün ayrıntılarıyla Çin hanı 
Esenkan’a anlatır. Bu vesileyle, Manas bütün Altaylı Kırgızları toplar 
ve Tanrı Dağları’na göç eder.

KIRGIZLARIN ALTAY’DAN TANRI DAĞLARI’NA GÖÇ ET-
MESİ: Koşoy’un tavsiyesi üzerine Manas köyündekilerle birlikte Talas 
vadisine yerleşir. Manas’ın adı her tarafta duyulur ve insanlar etrafında 
toplanmaya başlar. Manas’ın misafirleri karşılaması, insanların dert-
lerini dinlemesi, yardıma muhtaçlara yardımcı olması cimri Cakıp’ın 
hoşuna gitmez. “Mal mülkümü bitirecek” diye kızar. Babasına küsen 
Manas kendisine arkadaş bulmak için geceleyin yola çıkar. Andican’ın 
Boz-Talaası’na gelince beyaz sakallı dervişle karşılaşır. Manas’ı bek-
lediğini söyler ve ikisi ekin eker. Beyaz sakallı ihtiyar Baba-Dıykan’dı 
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(Çiftçilerin Atası). İkisinin ektiği ürünü Manas, Karaça’ya verir ve Ak-
kula’yı alır. Ondan sonra Hızır’la karşılaşır. Kahmana gökten inmiş altı 
keskin kılıcı sunar. Manas atına biner ve arkadaş bulmak için yoluna 
devam eder. Bakay, Acıbay ve Şuutu ile karşılaşır. Daha sonra yiğitle-
rinden olurlar. Onlar Manas ile birlikte vatanına gelir.

Bir süre sonra Manas’a, Andican ve Fergana vadisini işgal eden 
zorbacı Alooke hakkında haberler gelir. Manas, Aykoco’nun ricası ve 
Koşoy’un tavsiyesi üzerine Kırgızlara yaptığı zulümler için Alooke’ye 
karşı yola çıkar. Manas’ın seferinden haberdar olan Alooke servetini 
toplar ve Beencin’e (Pekin) doğru kaçar. Manas kırk yiğidiyle onları 
yakalar, askerlerini ve kendisini öldürür. Semerkant kağanını ve diğer 
kağanların hepsini çağırır ve Koşoy’un önünde Alooke’nin servetini 
paylaştırır. Bu olaydan sonra Koşoy’un önderliğinde halk toplanır ve 
Manas’ı kağan seçerler.

Bakay’ın tavsiyesi üzerine, daha önceleri Noygutlara çok kez sal-
dıran, zorbalık yapan Carken’de yaşayan Kalça Kağanı Şooruk’a kar-
şı Manas, kırk yiğidiyle sefere çıkar. Şooruk’un şehrine yaklaştığında 
Manas onun kahramanların öldürmeye başlar. Şooruk korkudan savaş-
sız teslim olur ve Manas’a kızı Akılay ile birlikte 80 kız sunar. 

Şooruk’tan dönerken Canaalı, Karaç ile kızı Körpayan’a rastlar. 
Körpayan’ı zamanında Bakay’a vermediği için onlarla savaşmak ister-
ler. Ancak Manasla karşılaşan Caanalı barışır ve Körpayan’ı Bakay’a 
verir. Manas, Talas’a döner. 

Akbalta ve Çubak ile ilgili vakalarla devam edilir. Çubak altı aylık-
ken Akbalta Çubak’ı tarladan bulur ve evlatlık edilir. Çubak 12 yaşına 
gelince rüyasında Manas’ı görür. Çubak Manas’ı bulmak için yola çı-
kar. Manas’ı ararken yolda  Hızır ile karşılaşır. Ona çevik Kögala adlı 
atını armağan eder. Kögala adlı ata sahip olan Çubak, Buhara’yı fethet-
mek için yalnız sefere çıkar. 

MANAS’IN KANIKEY İLE EVLENMESİ: Manas ava çıktığında 
deve Celmayan’ı ve enik Kumayık’ı bulur. Geleneklere göre, eniğe bir 
kadının bakması gerekirdi. Bakay’ın tavsiyesi üzerine Manas, Buhara 
kağanının kızı Kanıkey’e eniği vermek için Buhara’ya doğru yola çı-



81

kar. Çubak, Buhara’yı fethedemez ve Kanıkey’den kaçarken Manas ve 
Bakayla karşılaşır. 

Buhara’ya giderken Bakay, Manas’a Kanıkeyle evlenmesini teklif 
eder. Ona layık bir bayanın olmadığını, olanların da cariye olduğunu, 
geleneklere göre başlık parası vererek evlenmesi gerektiğini söyler. 
Buhara’ya geldiklerinde törenle karşılanır. Kanıkey müstakbel kocasını 
kendine layık görmez. Manas saraya sinirli bir şekilde girer, hizmetçi-
sini döverek Kanıkey’in yanındaki kızı aşağılar. Kanıkey sorulara dalga 
geçerek cevap verir ve kılıcıyla Manas’ı yaralar, onuruyla oynar. Kanı-
key’in annesi anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya çalışsa da Manas ba-
rışmaz. Gerdek gecesi Manas Kanıkey’i sabaha kadar bekler. Böylece 
Kanıkey Manas’tan intikamını alır. Kızgın Manas kırk yiğidine Buhara 
kağanı Temir’i, kızını, tüm halkının öldürmesini emreder. Kibirli Kanı-
key barışmayı teklif eder. Ama Kanıkeyle kırk kızı Manas’ın cevabını 
işitir. Manas, atı hangi boz üyün önünde durursa o evin kızıyla evlene-
ceğini söyler. Sadece Kanıkey’in evinin önü boş kalır. Çünkü Manas en 
son gelir. Manas gelene kadar diğer kızların evleri önünde atlar durmuş 
olur. Yeni bir sınav yapmaya karar verir. Kızlar gözlerini bağlayarak 
kendilerine eş arar. Yine eski eşlerini bulur. Kanıkey’in önerisiyle bu 
kez yiğitlerin gözleri bağlanır ve yine aynı eşler denk gelir. Bütün şart-
larda Almambet ile evlenmek isteyen Aruuke denk gelir. Aruuke, denk 
geldiği yiğidi “Çinli” diye beğenmeyip sihirbazın yardımıyla çirkin, es-
mer kıza dönüşür. Aruuke’nin peri kızı olduğunu bilmeyen Almambet 
kızın bu haline çok üzülür. Manas Aruuke’den şüphelenir, arkadaşının 
üzüldüğünü görünce intikam almak için savaş ilan eder. Kız sonunda 
Almambetle evlenmeyi kabul eder. 

Üsön (halk arasında Üsön ve çocuklarına Közkamandar derler, bu 
“kamandın közü” (domuz gözlü) demektir), Cakıp’ın abisi, Alooke ve 
Molto yüzünden yıllardır Kalmak-Çinlileri arasında yaşıyordu. Esen-
kan’ın planına göre, Üsön Manas’ı öldürmek için Talas’a gönderilir. 
Üsön, yetişkin çocuklarıyla Talas’a göç eder ve Manas’tan yerleşmeleri 
için yer ister. Manas can-ı gönülden onları kabul eder ve hayvan, toprak 
verir. Bir süre geçtikten sonra Manas’ı öldürüp Kanıkeyle evlenmek 
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ve orayı yönetmek isterler. Onlar Manas’ı misafirliğe davet der, zehirli 
kımız verir. Kötülüğü hisseden Kanıkey, Manas’ın peşinden kırk yi-
ğidini gönderir. Manas’ın yiğitleri Közkamanları öldürür, Manas’ı da 
ölümden kurtarır (bu bölüme “Közkamandardın Okuyası” (“Domuz 
Gözlüler” vakası) denir). 

BÜYÜK SAVAŞ VE MANAS’IN ÖLÜMÜ: Bu bölüm, kağanla-
rın Manas’a karşı sır saklamalarıyla başlar. Yedi yıl yer altında gezen 
Töştük, vatanına dönünce yemek verir. Yemeğe Koşoyla birlikte on iki 
kağan gelir. Onlar yemekteyken Manas’a karşı gelerek hanlığı almaya 
karar verirler. Koşoy onları durdurmaya çalışır. Onu dinlemeden asker-
leriyle Manas’a doğru gider. Yolda onları Manas’ın askerleri karşılar. 
Savaş başlar, Manas’ın askerleri kağanların askerlerini öldürür. Böödö 
kağan kaçarken Bakay yakalar. Kağanlar Manas’tan özür diler. Manas 
affeder ve Çin’e savaş açmayı teklif eder. Savaş hazırlıklarına başlanır. 
Askerlere önderlik yapma vazifesi Almambet’e verilir. Her şeyi düzen-
ler ve sıkı disiplin getirir. Bütün askerlerin sayısı 42 bin olur. Manas 
kim sefere çıkmak istemiyorsa onun evine gidebileceğini söyler. Kim-
se dönmez. Kanıkey, kırk yiğide zırhlarını hazırlar, silahlarını dağıtır. 
Koşoy, ona ve bebek Sametey’e dua eder. Askerler de savaşa gider.

Yolda Bakay’ın tavsiyesi üzerine askerlerin dinlenmesine izin verir 
ve kendisi Sırgak ile casusluk yapmaya gider. Bu arada Çubak ile ara-
sında anlaşmazlıklar çıkar. Kırk yiğidin başçısı ihtiyar Kırgıl “Almam-
bet Pekin’den gelmiş. Çinli olmasına rağmen onun Pekin yoluna düş-
mesi, Kırgız kahramanı Çubak’ın burda kalması ne demek?” diyerek 
Çubak’ı Almambet’e karşı kışkırtır. Çubak Almambet’i cezalandırmak 
için Almambet’in peşinden gider. Manas, Bakay’ın tavsiyesi üzerine 
Çubak’ın arkasından gider ve tam zamanında yetişir. Çünkü Almam-
betle Çubak kavganın ardından kılıçlarıyla birbirine saldıracakken 
Manas onları ayırır ve davranışlarından memnuniyetsizliğini bildirir. 
Manas’ın önünde suçlu olduklarını kabul eder ve özür dilerler. Bu olay-
dan sonra Almambet, Manas’a Çin’in ne kadar güçlü olduğunu anlatır. 
Almambet’in karşı gelmesine rağmen Manas da casusluk yapmaya gi-
der. Manas, Almambet, Çubak ve Sırgak Kırgız-Çin sınırındaki Tal-Ço-
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ku’nun tepesine çıkar. Burada Almambet onlara Pekin’de doğduğunu, 
büyüdüğünü, geçmişteki zor günlerini anlatır (bu bölüm “Almambet’in 
Hikayesi” denir). 

Tal-Çoku’dan yola çıkan Almambetle Sırgak Çin’e casusluk yap-
maya gider. Yolda Çinlilerin sihirbaz askerleriyle kaşılaşır. Almambet 
onları büyücülüğü ile yener. Almambet, Sırgak’a sihirbazlardan ders 
aldığını, Esenkan’ın kızı Burulça’ya aşık olduğunu söyler. 

Çin sınırında bekleyen kurnaz tilki, yabani koyun, ördek, devleri 
öldürerek yoluna devam ederler. Almambet Tırgoot halkının kraliçesi 
Kanışay’ın devinin kıyafetini giyerek Kanışay’ın düğününe gider. Her-
kesi şarapla sarhoş eder, Sırgak askerleri ve Kanışay’ı da öldürür. Ondan 
sonra Almambet’in sarayına ulaşır, Almambet burada kaybettiği bıçağı 
bulur. Vatanını ne kadar özlediğini söyler. Ondan sonra Konurbay’ın at 
sürülerini ürkütmek için giderler. Sırgakla Almambet çobanları öldürür. 
Atlarını ürkütürler fakat çoban başçısı Karagul’a yetişemezler. Karagul, 
Almambet’in attığı oktan yaralandığı için yolda kalır. Karagul’un bindi-
ği  Toraygır atı Konurbay’a ulaşır ve düşmanların atları ürküttüğünden 
haberdar olur. Konurbay askerlerini toplar ve Almambetle Sırgak’ın 
peşine düşerler, bulurlar. Mücadele başlar. Tal-Çoku’da bekleyen Ma-
nas rüya görür. Rüyadan sonra Çubakla Manas yardıma koşar. Manasla 
Çubak tam mücadelenin üstüne gelir ve Çinlileri öldürür. Çinliler kısa 
zamanda tekrar asker toplar ve tekrar saldırır. Yaralanan Sırgak geri dö-
ner. Tüm Kırgız askerlerini yardıma yollar. 

Kanlı savaş başlar, Manas ve askerleri Coloy ile nişancı Kara-
coy’u öldürür. Çinliler kaçar. Çubak, Mancuu kağanı Neskara’yı esir 
alır. Manas bir sürü şart koşarak Acıbay’ı Esenkan’a gönderir. Esenkan 
Manas’ın şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Barış anlaşması yapılır. 
Manas Çet Beecin’e (Pekin şehri dışlarına), diğerleri Çin’in başka yer-
lerine kağan oldular. Manas’ın teklifi üzerine Koşoy, Bakay, Töştük, 
Camgırçı Tanrı Dağları’na geri döner. Böylece Büyük Savaş’ın birinci 
bölümü sona erer.

İkinci bölümü, Çinlilerin Manas’ı tutuklama planlarıyla başlar. 
Çinliler Tüp-Beecin’in baş kağanı Karıkan’a Manas kağanlarının zor-
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balıklarını şikayet eder. Ama Karıkan “Manas’ın Çet Beecin’i altı ay 
yöneteceğini, bunun Allah’ın bir emri olduğunu, sabrederek bekleme-
lerini” söyler. 

Manas, kırk yiğidinden biri olan Şuutu aracılığıyla zaferi kazan-
dığını Talas’a müjdeler. Kanıkey çok endişelenir, Manas’ın dönmesi-
ni ister. Mektup yazarak Şuutu ile gönderir. Konurbay Manas’a aşçı 
olarak gönderdiği casusu sayesinde gizlice gelir ve Manas’ı yaralar. 
Yaralı Manas vatanına dönmek zorunda kalır. Ama Talas’a daha varma-
dan Konurbay askerlerini toplar ve Beecin’de kalan Kırgızlara saldırır. 
Böylece ikinci büyük savaş başlar. 

Savaşı yine Kırgızlar kazanır. O zaman Konurbay, Almambet ve 
Acayıpla beraber okumuş nişancı avcısı Kococaş’ı çağırır ve Manas’ı 
kırk yiğidiyle öldürmesini emreder. Kococaş, Almambet, Çubak, Kök-
çö, Muzburçak, Bokmurun ve Manas’ın çok sevdiği atı Akkula’yı öldü-
rür. O zaman Manas, Akkelte ile Kococaş’ı öldürür ve tekrar savaşmaya 
başlar. Beecin’e kadar düşmanları yok eder ama şehrin girişine geldi-
ğinde gökten bir ses “Geri dön!” der. Savaşı durdurur ve Talas’a döner. 
Aldığı yaradan dolayı Manas zayıf düşer ve vefat eder. 

Kanıkey, Koşoy, Bakay, Camgırçı, Töştük Manas’ın cesedini gece 
yarısı bir mağaraya saklar. Gömüldüğü yer gizlenir, hatta yakınları bile 
bilmez. Düşmanları kandırmak için Kanıkey türbe yaptırır. Kocasının 
ahşaptan yapılmış vücudunu gömer.

(V.Jirmunskiy ile K.Rahmatullin’in kaydettiklerinden)

1.2. “Semetey” – “Manas” Destanı Üçlemesi’nin 
İkinci Bölümü İçeriği

1. Kanıkey’in Buhara’ya kaçması ve Semetey’in Çocukluğu;
2. Semetey’in Talas’a dönmesi;
3. Manas’ın akrabaları ve kırk yiğidin düşmanlığı;
4. Semetey’in Ayçürökle evliliği;
5. Semetey’in babasının intikamını alması;
6. Semetey’in gaip olması.
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KANIKEY’IN BUHARA’YA KAÇMASI VE SEMETEY’İN ÇO-
CUKLUĞU: Manas’ın ölümünden sonra Kırgızları yönetme işi onun 
küçük kardeşleri Abıke, Köböş, Çıybıt, Koçkor, Adıbay, Kölbal’a kalır. 
Bunlar Cakıp’ın ikinci eşi Bakdöölöt’ün çocuklarıdır. Manas’ın babası 
Cakıp kağanlığı Köböş’e vererek Kanıkey’in Köböşle evlenmesi için 
Kanıkey’e görücü gönderir. 

Semetey, Manas hayattayken Büyük Savaş’a gitmeden doğmuştur. 
Kanıkey, Koşoy’un duasıyla hamile kalır. Bu tüm varyantlarda gele-
neksel bir motiftir. Yaralı Manas, ölmeden önce kardeşlerinin kötü ni-
yetlerinı tahmin ettiği için Semetey’i alıp Buhara’ya (Kanıkey’ın baba 
ocağı) kaçmasını Kanıkey’e vasiyet eder. Kanıkey, Köböş ile evlen-
mediği için başına iş açar. Ev hizmetçisi Karakün’ün Semetey ile yaşıt 
beşikteki oğluyla değiştirmesiyle Kanıkey kendi oğlunu ölümden kur-
tarır. Ondan sonra Manas’ın annesi Çıyırdı’yı alır ve Buhara’ya kaçmak 
zorunda kalır. Bakay peşlerinden gider ve onlara yetişir. Yüklerini ha-
fifletmek için Koşoy’un eskiden verdiği Taytoru’yu ve eline de yiyecek 
vererek göz yaşlar içinde Buhara’ya yolcu eder. 

Manas’ın diğer eşi Akılay, Köböş’ün teklifin can-ı gönülden kabul 
eder ve onların tarafına geçer. Abıke’yi Almambet’in dulu Aruuke’y-
le evlendirmek isterler. Kanıkey gibi Aruuke de Abıke ile evlenmeyi 
reddeder. Reddetmenin cezası olarak saraydan kovar ve cariyelerinin 
arasına koyar. Manas’a sadık olan Bakay, yırtılmış eski cübbesini ve 
pantolonun giyer. İnsanlardan ayrılarak Beş-Taş adlı bir yerde develere 
bakmaya başlar. Milletin zalimlerinin zorbalıklarına katlanarak yaşa-
maya devam eder.

Buhara’ya doğru gidenler ise yaya yürümekten yorulurlar ve büyük 
bir ağacın altında uyuyakalırlar. Gaipten gelen keçi Semetey’i emzirir. 

Buhara’ya gelince Kanıkey, Semetey’i geri almayacağına dair söz 
vererek küçük erkek kardeşi Ismayıl’a verir. Vatanı, milleti, ataları hak-
kındaki gerçekleri Semetey 12 yaşına geldiğinde Temirkan’ın küçük 
erkek kardeşi Sarıtaz’dan öğrenir. Sarıtaz kötü huylu olduğu için kö-
mürçülük yapar. Temirkan’ın emriyle ormana sürgün edilir. Öz babası 
ve Kırgızlar ile ilgili bilgileri Semetey zorla annesi Kanıkey’den öğre-
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nir. Kanıkey onların Buhara’ya gelene kadarki geçmişini anlatır. Kanı-
key’in anlattıklarından sonra Semetey vazifesini yapmaya, babasının 
intikamını alıp Talastaki iktidarı ele geçirmeye söz verir. 

SEMETEY’İN TALAS’A DÖNMESİ: Semetey’in Talas’a dön-
mesi babasının vasiyetiydi ve o Manas’ın mirasçısıydı. Manas’ın me-
zarından fırtına gibi çıkan esrarengiz sesi oğlunun dönüşüne işarettir. 
Manas’a hizmet eden hayvanlar, Semetey’i kendi sahibiymiş gibi karşı-
lar. Semetey’e miras olarak kalan Taybuurul, Manas öldükten sonra bir 
insan gibi üzülür ve birkaç gün ot yemez. Dağa kaçar, vahşileşir. Seme-
tey’in dönmesine sevinen Taybuurul Semetey’i karşılar, koklar, şımarır. 
Manas’ın köpeği Kumayık ve kuşu Akşumkar, Manas’ın ölümünden 
sonra ortadan kaybolmuşlardır. Onlar da Semetey’in dönmesini bekle-
mişlerdi. Manas’ın türbesinin yanında 12 yıldır yatan devesi Celmayan 
ayağa kalkar ve o da Semetey’i karşılar. 

MANAS’IN AKRABALARI VE KIRK YİĞİDİN DÜŞMANLI-
ĞI: Semetey babasının silahlarını zorla geri alır: Altı Zulpukor (Ma-
nas’ın kılıcı), Sırnayza (Manas’ın yayı), tüfeği Akkelte, baltası Aybalta, 
zırhı Akolpok, kemeri Akkise, heybesi Ak Kurcun ve kamçısı Akkamçı. 

Semetey Talas’a gelince yardımcısı ve rehberi babasının da danış-
manı ihtiyar Bakay olur. Semetey’in dedesi Cakıp onları karşılar ve 
onlara zehirli içecek verecekken Bakay durdurur. Cakıp’ı Çıyırdı ile 
Kanıkey öldürür. Kanıkey Akılay’ı, Abıke ve Köböş’ü de öldürür. Am-
cası Abıkey’i affetmek hatta annesi Kanıkey ile evlendirmek ister. Ama 
Manas’ın diğer kardeşleri Semetey’in bu fikrine karşı çıkar ve sonunda 
kendileri de ölür. Ancak onları Semetey değil, babasının tüfeği ile yayı 
öldürür. Semetey laf dinlemez, akrabalarını öldürdüğü için çok üzülür. 

Semetey’in iktidarını, kuzeni Çınkoco (Capak’ın oğlu, Şıgay’ın 
torunu) tanımaz. Hatta Çınkoco, Kırgızların Cediger kabilesi başçısı, 
Toltoy’u Semetey’e karşı kışkıtarak akrabalar arasındaki anlaşmazlık-
ların devam etmesini sağlar (zamanında babası Capak da Manas’a iftira 
attığı için kırk yiğidi tarafından öldürülür). Toltoy da Semetey’in eski 
düşmanıdır. Toltoy’un babası Begiş kağanları Manas’a karşı kötü ni-
yetle toplandıklarında Manas tarafından öldürülür. Semetey’in dönemi, 
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Manas’ın dönemiyle kıyaslarsak, kabileler arası anlaşmazlıklar, akra-
balar arası ve aile içi sorunlar dönemidir. 

Abıke ve Köböş tarafına geçmiş kırk yiğit, Semetey’e itaat etmez-
ler. Onların başında ise kırk yiğit başçısı ihtiyar Kırgıl vardır.

Onlara rağmen Semetey, kırk yiğidi babasından kalan en değerli 
yadigar sayardı. Semetey onları birkaç kez affetmişti. “Düşmanları öl-
düren Manas’ın adı kaldı” diyerek Manas’ın oğluna karşı gelirler. “Öm-
rümüzün sonuna kadar onun nesline hizmet mi edeceğiz?” diye isyan 
ederler. İki kez Konurbay tarafa kaçmaya çalışılır. İkincisinde, Seme-
tey’in sabrı tükenir ve kırk yiğit ile birlikte amcaları Çıybıt, Koçkor, 
Adıbay, Kölbay’ı öldürmek zorunda kalır. 

Bundan sonra Semetey’in yanında Manas’ın kırk yiğidi değil, Al-
mambet ve Çubak’ın oğulları Gülçoro ile Kançoro bulunur.

SEMETEY’İN AYÇÜRÖK İLE EVLİLİĞİ: Semetey’in Ayçürök 
ile evlenmesi masallardaki gibi romantiktir. Ayçürök, bir zamanlar Ma-
nas tarafını tutan, Kırgızların ortağı Afgan kağanı Akunkan’ın kızıdır. 
Kökötöy’ün yemeğinde Akunkan ile Manas dünür olurlar. 

Afgan kağanı olması dışında Ayçürök’ün efsanevi bir soyu daha 
vardır: Gaipler aleminin temsilcisi ve istediği zaman beyaz kuğa dö-
nüşebilecek kabiliyete sahiptir. Ayçürök, Semetey’i tanımadan önce 
kendisiyle evlenmek istediğini söyleyerek korkutan Çınkoco ve Toltoy 
Akunkan, Çon-Ürgönç şehrine giriş çıkışını kapatır. Ayçürök kendisini 
ve şehrini bu durumdan kurtarmak için beyaz kuğa dönüşür ve onları 
kurtaracak kahramanı bulmak için dünyayı dolaşır. 12 kağanla karşı-
laşır: Konurbay, Ümötay, Koşoy, Malabek, Kozubek, Sancıbek, Sın-
çıbek, Bilerik, Er Töştük, Ürbü, Muradıl, Semetey. Bunların arasından 
Ayçürök Semetey dışındakileri beğenmez ve Semeteyle bir şekilde ev-
lenmeyi düşünür. Semetey’in peşinden gelmesi için kuşu Akşumkar’ı 
kaçırır. Kaybolan kuşun derdi Semetey, Kançoro, Gülçoro’yu Çon-Ür-
gönç’e getirir. Çınkoco ile Toltoy’un uzun zamandır Çon-Ürgönç şeh-
rine giriş-çıkışı kapattığını öğrenir ve Çınkoco ile Toltoy’u öldürür. So-
nunda, Ayçürök ile Semetey evlenir ve Akşumkar’ı geri alır. 
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SEMETEY’İN BABASININ İNTİKAMINI ALMASI: Düğünden 
sonra Semetey babasının intikamını almak için Beecin’e sefere çıkar. 
Semetey’in amacı Beecin’i fethetmek veya Çin’i ele geçirmek değil, 
babasının intikamını almaktı. Zorluklarla geçen yolculuktan Semetey 
sınıra gelince savaş başlar. Konurbay Semetey’i gözler ve tüfeğiyle 
vurur, Semetey ağır yaralanır. Beyaz kuğa dönüşen Ayçürök, Talas’tan 
uçarak gelir, Semetey’in vücudu etrafında üç kez atlar ve oku çıkarır. 
Semetey iyileşince tekrar savaşırlar. Konurbay yaralanır ve altı ay ya-
tar. Semetey, Konurbay’ın atlarını kaçırır ve Talas’a getirir. Konurbay 
iyileşince askerlerini toplar ve Talas’a sefer çıkar. Talas’a ulaşınca şeh-
rin giriş-çıkışını kapatır ve savaşa başlanır. Konurbay’ın Talas seferi 
kendisinin ve Neskara, Tüktaman’ın ölümü ile sona erer (arada başka 
olaylar da olur). 

SEMETEY’İN GAİP OLMASI: Biraz zaman geçtikten sonra Se-
metey’e karşısına Kökçö’nün oğlu Ümötöy çıkar. Büyük Savaş sırasın-
da öldürülmüş babasının intikamını almak için Talas’a gelir. Ümötöy ile 
Semetey kuzen oldukları için Semetey ona sıcak davranır ve anlaşmaya 
çalışır. Söz dinlemeyen Ümötöy’ı Gülçoro öldürür. Ümötöy’ın öldü-
rülmesi, yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Ümötöy’ın an-
nesi Akerkeç (Kanıkey’in ablası), öldürülen Toltoy’un kardeşi Kıyaz’ı 
Semetey’e karşı kışkırtır. Kıyaz, Kançoro, Çaçıkey’in yardımlarıyla 
Talas’a askerleriyle gelip Semetey’i öldürecektir. Semetey’i kurtarmak 
için Ayçürök’ün gaipler alemindeki kız kardeşi peri Kökmonçok gelir 
ve ölüm döşeğinde yatan kahramanı gaipler alemine götürür (Hindis-
tandaki sırlı Aral alemi).

(V.Jirmunskiy’in kaydettiklerinden)
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KÖKÖTÖY’ÜN AŞ1I

Kökötöy’ün Aşı büyük ve bir bölüm olarak Sayakbay Karalayev 
varyatında Toltoy’un Çınkoco’ya anlattığı, derin düşündürücü anlama 
sahip Çınkoco’nun  anısı olarak (Toltoy’un Hikayesi) “Manas” Desta-
nı’nın birinci bölümünde değil “Semetey” Destanı’nda bulunmaktadır.
Bu bölüme diğer manasçıların varyantlarında da rastlanabilir.

Manas’ın danışmanlarından biri olan ihtiyar Kökötöy, ölmeden 
önce oğlu Bokmurun’a aş yapmasını vasiyet eder. Bokmurun çeşitli 
milletlerin kağanlarını korkutarak Aş’a davet eder. Onlar sanki sefere 
çıkacakmış gibi askerleriyle gelir. Ortaklarından başka Kırgız düşman-
ları Coloy, Konurbay, Neskara da gelir. Kendini Kırgızların yeni önde-
ri sanan toy Bokmurun, Manas’ı kendine layık görmeyip Aş’a davet 
etmez. Fırsattan yararlanan Konurbay, Kırgızları korkutarak Bokmu-
run’un bindiği atı Maaniker’i zorla elinden almak ister. Çaresiz kalan 
Aş sahipleri Manas’ı çağırmak zorunda kalırlar. Manas, Konurbay ve 
Bokmurun’a kızar, Konurbay’ın adamlarını dövmeye başlar ve kendi 
kurallarını koyarak Aş’ı yönetmeye başlar. Manas’tan korkan Konur-
bay özür diler ve hediyeler sunar. Geleneksel, milli oyunlar oynanır ve 
yarışmalar düzenlenir. Yay atmaya gelince içi altınla doldurulmuş küpü 
Manas vurur. Güreş ve diğer oyunları, yarışmaları Manas ve kırk yiğidi 
kazanır. Pehlivanlık güreşinde Koşoy, Coloy’u yener. Sonunda kimin 
atının at yarışında birinci olacağına ve Kökötöy’ün bayrağını alabilece-
ğini görmek isterler. At yarışı sırasında, yarışı kazanmak için atlara her 
türlü müdahele de yapılabilirdi. Ne yapılırsa yapılsın Manas’ın Akku-
lası kazanmıştır. Konurbay, Aş sahiplerine karşı sorun çıkarır ve ödülü 
zorla ellerinden alır. Kızgın Manas peşinden gider ama Koşoy ve Bakay 
onu durdurur. 

(V.Jirmunskiy’in kaydettiklerinden)

1 Aş: Kırgız geleneklerine göre, bir insan öldükten bir yıl sonra vefat etmiş 
birisini anmak için halka verilen yemek.
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1.3. “Seytek” – “Manas” Üçlemesi’nin Üçüncü Bölümü
İçeriği

1. Seytek’in doğumu;
2. Seytek’in Talas’a dönmesi;
3. Semetey’in gaipler aleminden dönmesi;
4. Seytek’in Sarıbay ile mücadelesi;
5. Beş yiğidin gaip olması.
SEYTEK’İN DOĞUMU: Semetey gaip olduktan sonra Kıyaz, Ay-

çürök’ü kendine ganimet eş olarak alır. Manas’ın annesi Çıyırdı olan-
lara dayanamayıp kendini öldürür. Bakay ile Kanıkey’i dalga geçer ve 
adamlarını üzerine salıverir. Ağır yaralı Gülçoro’yu Kıyaz hapse atar. 
Kıyaz, onun sağ omzunu parça parça keser ve çobanlarına köle olarak 
verir. Kançoro Çaçıkeyle evlenir. İktidarı ele alır ve Kırgızları yönetir. 
Halk, Kançoro’nun zulmu altında kalır. 

Kıyaz ile evlenmeden önce Ayçürök üç aylık hamile idi. Namusu-
nu korumak için sihirbazlığını kullanarak her gece Kıyaz’ın koynuna 
farklı kızları gönderir. Kendisi beyaz kuğa dönüşerek geceleri boz üyün 
üstünde bekler. 

Zalim Kıyaz’a zorla eş olan Ayçürök, Manas’ın neslinin devam et-
mesi için Kıyaz’ı kandırır ve Semetey’in oğlunu karnında taşır. Doğum 
sırasında çocuktan şüphelenen Kıyaz, bebekten kurtulmak ister. Bunu 
fark eden Ayçürök Kıyaz’ın kötü niyetinin gerçekleşmesine engel olur. 
Uzun sürmüş olan on iki ay, hamilelik ve sırada çekilen sancılar bir 
kahramanın doğacağına işaret eder. 

SEYTEK’İN TALAS’A DÖNMESİ: Böylece, çocuk dünyaya gelir 
ve adını da Seytek koyarlar. On iki yaşına gelince ataları hakkında her 
şeyi öğrenir. Gülçoro Bağdat’tan getirtilen hekim Momuncan sayesinde 
iyileşir ve Kıyaz’ı öldürür. Ayçürök, Gülçoro ve Seytek Talas’ın yolunu 
tutar. Gülçoro, Seytek’in yardımcısı ve danışmanı olur. Talas’a gelir ve 
hainleri cezalandırır. Hain Kançoro’yu Kanıkey ile Ayçürök cezalan-
dırır. Seytek, Kırgızların kağanı seçilir. Her tarafa dağılmış halk geri 
döner ve mutlu mesut yaşarlar.
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SEMETEY’İN GAİPLER ALEMİNDEN DÖNMESİ: Biraz zaman 
geçince Karadöö Semetey’i bir mağaranın yakınlarında görür. Karadöö, 
Manas’ın ilk yiğitlerinden biri olan Kutubiy’in oğludur. O, Semetey’e 
seslenir. Ama Semetey gaipler aleminde bulunduğu için duymak, gör-
mek gibi hislerini kaybetmiştir. Gülçoro Semetey’in canlılar alemine 
geri dönmesi için annesi Kanıkey’in sütünü içirince hafızası yerine ge-
lir ve kaybolmuş hisleri canlanır. 

SEYTEK’İN SARIBAY İLE MÜCADELESİ: Manas’ın öldür-
düğü Celmoguz’un intikamını almak için Celmoguz’un oğlu Sarıbay 
Seytek’e saldırır. Semetey ile Gülçoro güçsüz, Seytek ise çocuk oldu-
ğundan ve Sarıbay’a karşı gelecek bir kahraman olmadığından yardıma 
Ayçürök’ün arkadaşı, Kayıp’ın pehlivan kızı Kuyalı gelir. İki tarafın 
mücadelesinde olay Sarıbay’ın ölümü ile sonuçlanır. 

BEŞ YİĞİDİN GAİP OLMASI: Millet düğün yapar ve Seytek’i 
kağan tahtına oturturlar. Düğünden sonra Semetey, Bakay, Kanıkey, 
Gülçoro ve Ayçürök milletine nasihatlerde bulunur ve gaipler alemi-
ne giderler. Onların hayvanları Semetey’in atı Taybuurul, Bakay’ın atı 
Kökçolok, Gülçoro’nun atı Surkoyon, Semetey’in Akşumkarı ve köpe-
ği Kumayık da onlarla birlikte gaipler alemine gider. 

(V. Jirmunskiy’in kaydettiklerinden) 

1.4. Manas Destanı İçeriğinin Değiştirilme Sebepleri

Sovyet döneminde “Manas” Destanı’nın siyasi rejimin baskısı al-
tında olduğunu belirtmiştik. Bu dönemlerde destanın içeriği de değiş-
tirilir. O zamanlar, destanın bazı bölümleri, hatta destanın içeriği ile 
oynamalar yapılır. Destanın içeriğinden dini, siyasi, panislamik, pantür-
kistik ve radikal, milliyetçi unsurlar taşıyan bölümler çıkartılır ve döne-
min siyasi baskısına uğrar. Asırlarca gelenekselliğini kaybetmeyip halk 
arasında canlılığını koruyan “Manas” Destanı, değişikliklere maruz ka-
lır. İçeriği de değiştirildi, kısaltıldı, silindi. Bütün bunlar Manasçıların 
görüşleri alınmadan yapıldı. Bu uygulama sadece “Manas” Destanı’na 
değil Sovyetler Birliği’ndeki diğer halkların destanlarına (“Alpamış”, 
“Koblandı Baatır” vb.) da yapıldı. 
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“Manas” Üçlemesi’ni örnek olarak alırsak, en önemli bölümlerin-
den biri olan Kökötöy’ün Aşı, manasçılar tarafından, geleneksel olarak, 
her zaman ikinci bölümde (Semetey’de) anlatılır. Bu bölüm, Seme-
tey’de Toltoy’un Çınkoco’ya hatıra olarak anlattığı “Toltoy’un Hikaye-
si” şeklinde verilir ve derin, ibret verici bir anlama sahipti. Ancak keyfi 
uygulamalar sonucu süje çizgisini korumak bahanesiyle Kökötöy’ün 
Aşı bölümünü destanın birinci bölümüne eklenmiştir. 

Sayakbay Karalayev’in varyantındaki Çin ulusunun Kalmak ulu-
suyla değiştirilmesi siyasi bir emirdir. Bununla ilgili şu örneği göstere-
biliriz. 1949’da Çin iktidarlığına Mao Tsze-dun gelince ülkede sosyalist 
rejim kurulur ve dünyanın siyasi haritasında Çin Halk Cumhuriyeti adlı 
sosyalizmi destekleyen yeni bir ülke ortaya çıkar. Zaman geçtikçe Mao 
Tsze-dun ile İ.Stalin iyi ilişkiler kurar ve iki ülke ilişkilerini kuvvet-
lendirmek için büyük çabalar harcanır. Bu durumdan “Manas” Destanı 
da etkilenebilir düşüncesi doğar. Çünkü Kırgızların en önemli düşmanı 
Çinlilerdi. Dolayısıyla bu mesele “siyasi yanlışlık” olarak görülür ve 
ondan kurtulmaya çalışılır.

Parti mensupları bazen Komünistler Partisi’ni övmesini ister. Hatta 
talep ettiklerini görenler de olmuştur. Sayakbay Karalayev, halk önünde 
Manas söylerken şu ifadeleri kullanmıştır:

Baatır Manas er ele,Kahraman Manas er idi,
Bendede cok şer ele.İnsanlıkta yok şer idi.
Burbay aytıp kelgende, Dolaylı söylersem,
Baatırımdın barında, Yiğidim varken,
Bartıya (partiya) degen cok ele ...Parti diye bir şey yok idi...
Bu bir gerçektir. “Manas’ı”, Kommünistler Partisi’nin, o dönem-

deki siyasi rejmin taleplerine uydurma planları bazen açıktan, kabaca, 
sorumsuzca gerçekleşmiştir. Bazılarını öğrendik bazıları da gizliliğini 
korumakta. Destanın değiştirilmiş hali,  geleneksel görünümünün de-
ğiştirilmesidir.

Manasçılar ise her söyleyişinde bir çizgi içerisinde, sınırları aşma-
dan belli bölümleri düzenli söylerdi.
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 SORULAR:

1. “Manas’ Destanı’nda sahte ismin anlamı nedir?
2. “Manas” Üçlemesi’ndeki karakterlerin isimlerini yazınız.
3. “Manas” Üçlemesi’nde rüyanın rolü nedir?
4. “Manas” doğana kadar ve doğduktan sonra onu hangi sembol 

ve işaretler takip eder?
5. “Manas” Üçlemesi’ndeki milli kahramanların rolü nedir?
6. “Manas” Üçlemesi’ndeki kahramanların atlarının rolü nedir?
7. “Manas” Üçlemesi’ndeki bayanların rolü nedir?
8. “Manas” Üçlemesi’nin içeriğinin değiştirilme sebepleri nelerdir?
9. “Manas” Üçlemesi’nde hangi efsanevi, tarihi insanların adı ge-

çer ve niçin?
10.  Manas babasına küserek neden Talas’a gider?
11.  Manas nasıl yaralanır?
12.  Manas’ın ölümünden sonra Köböş neler yapar?
13.  Semetey’in döndüğünü öğrenen Cakıp ne yapar?
14.  Seytek nerede doğar?
15.  Kıyaz’ın Seytekle ilgili düşünceleri nasıldır?
16.  Semetey gaipler alemine gidince Gülçoro’yu nasıl bir kader 

bekler?
17.  Semetey ile Ayçürök’ün evliliğini anlatınız.
18.  Semetey ile Ayçürök’ün ilk karşılaşmasını anlatınız.
19.  Semetey’in gaipler alemine gitmesini anlatınız.
20.  “Manas” Üçlemesi’nin sonunda hangi karakterler gaipler ale-

mine gider?
21.  Semetey ne amaçla Beecin’e sefere çıkar?
22.  Beecin seferinde Semetey’i kim ve nasıl kurtarır?
23.  “Manas” Üçlemesi’nin üçüncü bölümünde Çıyırdı’nın kaderi 

nasıl olur?
24.  Ümötöy’in nasıl öldüğünü anlatınız.
25.  Semetey ve Ümötöy arasındaki akrabalık ilişkisi hakkında bil-

gi veriniz?



94

26.  Eğer Manas Beecin’e sefere çıkmasaydı neler olabilirdi?
27.  Manas’ın Altay’ı bırakıp Tanrı Dağları’na gelmesinin sebepleri 

nelerdir?
28.  Almambet’in vatanını terk etmesinin sebepleri nelerdir?
29.  Almambet neden Kökçö’den ayrılır?

KAYNAKLAR:

1. Abramzon S.M. Kirgizi i ih etnogenetiçeskie i istoriko-kultur-
nıe svyazi. – F.: Kırgızstan, 1990.

2. Bakçiyev T. SVYAŞENNIY ZOV. Mnemoniçeskoye tvorçest-
vo dcomokçu. – B.: 2005.

3. Jirmunckiy V.M. Narodnıy geroiçeskiy epos. M.,L., 1962.
4. Karıpkulov A. “Manas” i manasovedenie // Ensiklopediçeskiy 

fenomen eposa “Manas”: Sb.st.ob epose “Manas”. – B.: Gl.red. KE, 
1995.

5. Akayev A. İstoriya, proşedşaya çerez moe serdse. – Mosk-
va-Bişkek İPS “Dizayn. İnformatsiya. Kartografiya”, İlim, 2003.

6. Bayciyev M. V bitve za istinu. Literaturovedçeskie oçerki raz-
nıh let. –B., 2001.

7. Sıdıkbekov Tügölbay. Bel-beles: roman-esse. – B.: “Akıl” 
mamkonserni, 1996.  
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“MANAS” ÜÇLEMESİ’NDE GEÇEN BAZI İSİM VE 
KELİMELERİN LİSTESİ

A
ABIKE: Cakıp ile Bakdöölöt’ün oğlu, Manas’ın kardeşi, Manas’ın 

vefatından sonra Kanıkey’e karşı gelir ve Semetey’i de öldürmek ister. 
AGINAY: Aruuke’nin babasıdır, Almambet’in kayınpederi.
AGIŞ: Kırgızların ünlü pahlivanı, Kökötöy’ün Aşı’nda güreş yapa-

rak Kalmak pehlivanı Tükübay’ı yener.
ADIBAY: Cakıp’ın oğlu, Manas’ın küçük erkek kardeşi, Manas’ın 

vefatından sonra Kanıkey’e karşı gelir ve Semetey’i de öldürmek ister. 
ACO. Aca (Moğ.Aca – “baba”): Devlet başkanı, kağan kelimesiyle 

aynı anlamdadır.
ACIBAY: Argınkan’ın oğlu, Manas’ın kırk yiğidinden biri, konuş-

macı, elçi, tercüman.
ACIBAY: Akunkan’ın erkek kardeşi, Ayçürök’ün abisi.
AZİZKAN: Almambet’in babası, Çin kağanı.
AZİRET AALI (Arapça, Ali ibn Ebu Talip): Takvalı dördüncü hali-

fe (656-662), Hz. Muhammed’in amca oğlu ve damadı.
AYBONBOZ: Manas’ın günlük kullandığı atı, Koşoy’un armağa-

nıdır.
AYDARKAN: Kazak kağanı, Kökçö’nün babası.
AYCANCUN (Çince, tsan-tsun – general): Birmıskıl’ın babası, 

Esenkan’ın danışmanı, Çubak’ın kayınpederi.
AYKOCO: Din adamı.
AYKÖL: Sadece Manas’ın kullandığı sıfat.
AY MÜYÜZ: Kurbanlık sığır.
AY TUYAK: Kurbanlık at.
AYÇÜRÖK: Akunkan’ın kızı, Semetey’in eşi.
AK ALBARS, Aç albars, Zülfikar: Manas’ın kılıcı.
AKAYAR: Manas’ın kırk yiğidinden biri.
AKBALA: Camgırçı’nın kızı, Gülçoro’nun eşi.
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AKBALTA: Kırgızların Noygut kabilesi başçısı, Cakıp’ın Al-
tay’daki danışmanı, Çubak’ın babası.

AKBERMET: Seytek’in eşi.
AKERKEÇ: Kanıkey’in ablası, Kökçö’nün eşi.
AKCAYNAK: Artıkkan’ın oğlu, Manas’ın kırk yiğidinden biri.
AKCOLTOY: Adıkkan’ın oğlu, Manas’ın kırk yiğidinden biri.
AKCOLTOY: Kutubiy’in oğlu, Seytek’in danışmanı.
AKCOLTOY: Usta Bölökbay’ın oğlu.
AKKELTE: Manas’ın tüfeğinin adı.
AKKULA: Manas’ın seferlerde bindiği atı.
AK MARAL: Totemik hayvan, Manas ve Semetey’i koruyan hay-

vanlardan biri.
AKOLPOK: Manas’ın zırhı.
AKUNKAN: Afgan kağanı, Ayçürök’ün babası.
AKŞUMKAR: Manas’ın şahini.
AKILAY: Afgan kağanı Şooruk’un kızı, Manas’ın eşi.
ALGARA: Konurbay’ın seferlerde bindiği atı.
ALMAMBET: Azizkan’ın oğlu, Manas’ın en yakın kırk yiğidinden 

biri.
ALOOKE: Konurbay’ın babası, Çin’in baş kağanlarından biri.

C
CAZAYIL MILTIK: Büyük silah türü.
CAYTAŞ: Hava durumunu değiştirebilecek güce sahip taş. 
CAKIP: Manas’ın babası.
CAMBI: Koyun, at vb. hayvanların ayağı şeklinde ve farklı ağırlık-

larda basılmış gümüş para.
CAMBI ATUU: Kırgızların milli oyunlarından biri.
CAMGIRÇI: Eştek’in oğlu, Kırgızlarda bir kabilenin başı, Ma-

nas’ın dayısı.
CANADİL: Kökötöy’ün babası.
CAPAK: Şıgay’ın oğlu.
CARGAK ŞIM: Dağ keçisi veya geyik derisinden yapılmış panto-

lon.
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CARMANAS: Samarkantlı Çoneşen’in oğlu, bazı yerlerde Kara-
dönoğlu diye geçer, Manas’ın eniştesi, Karlıgaç’ın eşi.

CEKEGE ÇIGUU: Büyük karşılaşmalar öncesinde iki taraftan se-
çilmiş iki askerinmeydan mücadelesi.

CELDEYBOZ: Üsön’ün oğlu (Közkaman), Manas’ın ömrüne za-
rar vermek isteyenlerin biri.

CELMAYAN: Manas’ın silahlarını taşıyan devesi.
CELMOGUZ: Efsanevi bir varlık, Manas tarafından öldürülmüş 

efsanevi bir yaratık (SK).
CELTİYBES: Üsön’ün oğlu (Közkaman), Manas’ın ömrüne zarar 

vermek isteyenlerin biri.
CESE: Çin pehlivanı.
CETKİR BİY: Agış’ın babası.
COYBOLOT: Manas’a gökten indirildiğine inanılan kılıçlardan 

biri, Bakay’ın kılıcı.
COYKUMA: Manas’a gökten indirildiğine inanılan kılıçlardan 

biri, Almambet’in kılıcı.
COLBORS: Totemik hayvan, Manas’ı koruyan hayvanlardan biri.
COLOY: Keder’in oğlu, Kalmak pehlivanı, kağanı.
COON ALP: Çinlilerin efsanevi kahramanı.
COŞO: Ürbü’nün oğlu.
CÖKÖR: Silahın bir türü.
CÖÖ CELDET: Çin askeri.
CUUÇU: Kız istemeye gelen kimseler.
CÜZ BAŞI: Yüz askerden sorumlu asker.

Ç

ÇAGANBAY, Çalıbay: Küldür’ün oğlu, Manas’ın kırk yiğidinden 
biri.

ÇAYİNGİ TON: Dışı metalle süslenen deri cübbe.
ÇALBAR: Dağ keçisi veya geyik derisinden dikilen pantolon. 
ÇALİK: Kambar’ın oğlu, Manas’ın kırk yiğidinden biri.
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ÇALKUYRUK: Töştük’ün seferlerinde bindiği yedi atı.
ÇARAYNA: Yiğitlerin göğüsüne dikilen özel demirler.
ÇATIRAŞ: Kırgızların eski oyunlarından biri.
ÇAÇIKEY: Şaatemir’in kızı, Semetey’in ilk karısı.
ÇAYANKAN: Manas’ın atalarından biri.
ÇERÜÜ: Askerler.
ÇOGOOL MILTIK: Savaşlarda kullanılan silah.
ÇOLPON ATA: Koyunların koruyucu piri.
ÇONBİLGİÇ: Kococaş’ın oğlu, Çinlilerin atıcılıkla meşhur avcısı, 

Seytek’in düşmanı.
ÇONCİNDİ, ÇONTENTEK: Manas’ın çocukken kullandığı ismi.
ÇOPKUT: Askerlerin üst giysisi.
ÇORO (Fars. çuhra “arkadaş”): Kahramanların yakın arkadaşı.
ÇOTALA (Fars. şotor “deve”, nal “tüfek”): devenin sırtında taşı-

nan tüfek.
ÇOÇMOR: Kırgız kahramanı.
ÇOYUN ALP: Çin, Kalmak pehlivanlarından biri. 
ÇOYUN BAŞ: Ucu dökme demirden yapılan silah.
ÇUBAK: Akbalta’nın oğlu, Noygut kabile başçısı,Manas’ın kırk 

yiğidinden biri.
ÇIYBIT: Cakıp ile Bakdöölöt’ün oğlu, Manas’ın kardeşi, Manas’ın 

vefatından sonra Kanıkey’e karşı çıkar ve Semetey’i öldürmek ister.
ÇIYTAY: Çin, Moğollarda askeri ünvan.
ÇIYIRDI: Cakıp’ın eşi, Manas’ın annesi.
ÇILABA: Almambet’in atalarından birinin adı.
ÇINKOCO: Şıgay’ın oğlu, Manas’ın kuzeni.

E

EBEGEY: Canaalı’nın oğlu, Kenen’in dostu.
EGİZEY: Kırgız kahramanı.
ELAMAN: Kıpçak kabilesi başçısı, Töştük’ün babası.
ELAMAN: Manas’ın kırk yiğidinden biri.
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EMİL: Kırgız kahramanı.
EMÇEKTEŞ TUUGAN: Evlatlık edilmiş kardeş.
EREŞEN: Ergenlik dönemi.
ERÖÖL: 1. Birebir savaşmak; 2. Casusluk yapmak.
ESENKAN: Çin’in baş kağanı.
EŞTEK: Camgırçı’nın babası, Nogoy kabilesi büyüğü, Manas’ın 

dedesi (annesinin babası).
I

ICIK: Cesedin uzun süre kokmadan durabileceği özel, serin bir yer. 
IYMAN: Cakıp’ın Altay’daki baş çobanı.
ILAMA: Buda dinindeki keşiş.
ISMAYIL: Temirkan’ın oğlu, Kanıkey’in kardeşi, Semetey 12 ya-

şına gelene kadar ona babalık yapar.

İ

İLİYAS: İnsanları sudan koruyan pir. 
İSKENDER ZULKARNAYIN, Aleksandr Makedonskiy (M.Ö. 

365-323), asker başçı ve devlet adamı.

K

KAZAN ALP: Çinli kahramanlardan biri.
KAZAT: Savaş.
KAYNATMA KARA DARI: Bir ilaç ismi.
KAYSAR: Aycancun’un oğlu, Çinlilerin kahramanı.
KAYIP: 1. Canlılar ile ölüler ortasındaki alem; 2. En üst, kutsal 

alem; 3. Beklemeksizin, aniden oluşan vakalar.
KAYIP DAN, Kayıpkan: Kalmak kağanlarının biri, Karabörk’ün 

babası, Manas’ın kayınpederi.
KAYIPÇAL: Manas’ın arkadaşı, Kuyalı’nın babası.
KAKAN, Kakançı, Kakançın: Kağanların kağanı, Çin İmparatoru.
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KALDAY: Çin askerlerinde en küçük askeri ünvan.
KALKAMAN: Manas’ın kırk yiğidinden biri.
KAMAN ALP: Çinlilerin efsanevi bir kahramanı.
KAMBAR: Manas’ın kırk yiğidinden biri.
KAMBAR ATA: Atların piri, koruyucusu.
KAMBARKAN: Kökçö’nün dedesi.
KANDAGAY: Dağ keçisi veya geyik derisinden kahramanlar, peh-

livanlar için yapılan pantolon.
KANCA: Sigara içmek için kullanılanborucuk.
KANCAR KOL: Askerlerin silah kullanmadan savaşabilen grubu.
KAN TARTUU: Dost olmak için gelene saygı amacıyla yarış atı 

vermek, cübbe giydirmek, en iyi silahları takdim etme geleneği.
KANÇORO: Çubak’ın oğlu, Semetey’in arkadaşı.
KANIKEY: Atemir’in (Temirkan) kızı, Manas’ın nikahlı karısı, 

Semetey’in annesi.
KANIŞAY: Çin sınırlarını koruyan Tırgoot milleti kağan eşi, kah-

ramanı, pehlivanı.
KANIŞAY: Tülkü’nün kızı, Bokmurun’un eşi.
KANŞIBEK: Kaşkar Kağanı.
KARABÖRK: Kayıpkan’ın kızı, Manas’ın eşi.
KARAGUL: Konurbay’ın baş çobanı.
KARADÖN: Carmanas’ın babası.
KARADÖÖ: Kutubiy’in oğlu, Seytek’in arkadaşı, danışmanı.
KARACOY: Kococaş’ın babası, Çin’in en iyi nişancı avcılarından 

biri.
KARAKAN: Manas’ın dedesi.
KARAMAR: Çok büyük yılan, ejderha.
KARA USTA: Manas’a Akkelte’yi yapan adam.
KARAÇA, Katkalan: Saykal’ın babası, Noygut kabile başkanı, re-

isi.
KARLIGAÇ: Manas’ın kız kardeşi, kahraman.
KARTKÜRÖN: Acıbay’ın seferde bindiği atı, Almambet ile Sırgak 

casusluk yapmaya gittiklerinde Kartkürön’ü yanına alırlar.
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KARTIK: Ağrıyan yerden kan, iltihap çıkarmak için inek boynu-
zundan yapılan alet.

KARIKAN: Çin imparatoru.
KARIPÇI: Askerlerin bileğinden omuzlarına kadar giydikleri süs 

eşyası.
KAŞKA, Köykaşka: En iyi yönetici, asker, kahraman, idareci, bil-

ge.
KAŞKARDIN KARA DARISI: İlacın adı.
KEDER: Coloy’un babası.
KEZEK: Şooruk’un babası.
KEMEL: Mısır Kağanı Seyit’in oğlu.
KENEN, Kenensarık: Manas’ın torununun oğlu.
KERKE: Çin pehlivanı.
KERNEY: Müzik aleti.
KEÇİL: Buda dininde insanların yeminlidin memuru.
KİRİÇ: Yayda ok koymak için açılan yuva.
KİTE: Konurbay’ın torunu.
KİTEN ALP: Çinlilerin efsanevi bir kahramanı.
KİŞİMCAN: Ismayıl’ın kızı.
KİŞTE: Kırgız oyunlarının biri.
KOYONAALI: Kökbörü’nün oğlu, Manas’ın arkadaşının oğlu.
KOYONBOZ: Bakay’ın bindiği atı.
KOCOCAŞ: Çinlilerin nişancı avcısı.
KOCOCAŞ: Kırgız beylerinden biri.
KOCOSAN: Kahramanları koruyan pir.
KOZUBEK: Hokand beyi. 
KOYÇAGIR (Moğ. tsagiur): Tüfek türü.
KONURBAY: Alooke’nin oğlu, Çin komutanlarından biri, Manas 

ve Semetey’i yaralayan Çin kahramanı.
KOÇKOR: Cakıp ile Bakdöölöt’ün oğlu, Manas’ın erkek kardeşi, 

Manas’ın vefatından sonra Kanıkey’e karşı gelir ve Semetey’i de öl-
dürmek ister.

KOÇKU: Altay’da Cakıp’ın köyüne yakın yaşayan Kalmakların 
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muhtarı.
KOŞOY: Kırgızların kahramanı, pehlivanı, Manas’ın danışmanı.
KOŞUN: Ordu.
KÖBÖŞ: Cakıp ile Bakdöölöt’ün oğlu, Manas’ın erkek kardeşi, 

Manas’ın vefatından sonra Kanıkey’e karşı gelir ve Semetey’i de öl-
dürmek ister.

KÖGALA: Kökçö’nün seferlerde bindiği atı.
KÖGALA: Çubak’ın seferlerde bindiği atı, gaipler alemindeki ih-

tiyar Oluya armağan eder.
KÖKBÖRÜ: Urumkan’ın oğlu, Koyonaalı’nın babası, Manas’ın 

ahiret dostu, Kıpçakların kabile reisi.
KÖKMONÇOK: Ayçürök’ün kız kardeşi, Semetey’i gaipler alemi-

ne götüren perinin kızı.
KÖKÖTÖY: Canadil’in oğlu, Kırgızların başçısı, bilge adam,des-

tanın bazı varyantlarında 190 yaşında vefat eder.
KÖK TENİR, Kökö Tenir: Allah, Yaratan, Tanrı.
KÖKTULPAR, Kökçolok: Bakay’ın seferlerde bindiği atı.
KÖKÇÖ: Aydarkan’ın oğlu, Kazak Kağanı, ünlü kahraman, Ma-

nas’ın bacanağı.
KÖKÇÖKÖZ: Üsön’ün oğlu (Közkaman), Manas’ı öldürmek iste-

yenlerden biri.
KÖLBAY: Cakıp ile Bakdöölöt’ün oğlu, Manas’ın erkek kardeşi, 

Manas’ın vefatından sonra Kanıkey’e karşı gelir ve Semetey’i de öl-
dürmek ister.

KÖÖDÖN, Iran Köödön: Çin’in 350 yıl yaşamış insanı.
KÖRPÖCAN, Körpöyan: Karaç’ın kızı, Bakay’ın eşi.
KULANSARIK: Kenen’in oğlu, Seytek’in torunu.
KUMAYIK: Manas’ın köpeği, Semetey’e miras olarak kalır.
KUTAN ALP: Çinlilerin efsanevi bir kahramanı.
KUTUBİY, Kutunay: Kadoobay’ın oğlu, öz adı Çegebay, Manas’ın 

kırk yiğidinden ilki.
KUU KULCA (kurnaz yabani koyun): Çin, Kalmak sınırını koru-

yan hayvanlardan biri.
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KUU ÖRDÖK (kurnaz ördek): Çin, Kalmak sınırını koruyan hay-
vanlardan biri.

KUU TÜLKÜ (kurnaz tilki): Çin, Kalmak sınırını koruyan hayvan-
lardan biri.

KUYALI: Kayıpçal’ın kızı, Seytek’in eşi, kahraman kız.
KÜBÖ: Zırh.
KÜL AZIK: Uzun zaman bozulmayan, yol için hazırlanan, etten 

yapılan Kırgızlara ait eski yiyecek türü. 
KÜMÜŞAY: Ismayıl’ın eşi, Kişimcan’ın annesi.
KÜNCANCUN (Çin. tsyan-tsun “general”): Esenkan’ın danışma-

nı, Çin’in ünlü kahramanlardan biri.
KÜPÜ: Küncancun’un oğlu.
KÜRÖÖKÖ: Zırh.
KÜRSÜ: 1. Kağan tahtı; 2. Silah.
KIZILSART, Momuncan: Gülçoro’yu iyileştiren hekim.
KIZIR, Kıdır (Hızır): İnsanlara yardım eden evliya.
KIRK ÇİLTEN (Fars. çil “kırk”, tan “insan”): Efsaneye göre, insa-

na gözükmeyen, olağanüstü güce sahip, iyilik yapan canlı.
KIRMA KIZIL DARI: İlacın adı.
KIYAZ: Toltoy’un oğlu, Semetey’e karşı işler çevirir.
KIYAK (Moğolca, huyag): Zırh.

M

MAAMITBEK: Efsanevi bir karakter, Çin’in tek gözlü devi.
MAAMITSULTAN: Badakşan, Balık’ın kağanı.
MAANİKER: Kökötöy’ün atı, sonra Bokmurun’a kalır.
MADIKAN: Efsanevi bir karakter, Çin’in tek gözlü devi.
MACİK: Manas’ın kırk yiğidinden biri.
MAKEL: Efsanevi bir karakter, Çin’in tek gözlü devi.
MALGIN: Efsanevi bir karakter, Çin’in tek gözlü devi. 
MANAS: Cakıp’ın oğlu, Kırgız halkını bir araya getiren güçlü kah-

raman, Kırgızların Kağanı.
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MANCUU ALP: Çinlilerin alnı demirden olan devi.
MANKÜŞ ALP: Çinlilerin alnı demir devi.
MARKATAY: Kayıpkan’ın kızı, Akbalta’nın eşi.
MARTUU: Doğum yapmakta olan kadın bayılırsa “albastı bastı” 

diye açıklanır. 
MEDET: İlacın adı.
MİN BAŞI: Bin asker başçısı, askeri bir ünvan.
MOLTOKAN: Kara Kıtay (Çinli) Kağanı, Karakan vefat edince 

Alooke ile birlikte Kırgız ülkesini işgal eder ve her tarafa dağıtır.
MUZBURÇAK: Buudayık’ın oğlu, Çambıl’da yaşayan Kırgız ka-

bilelerin başçısı.
MUZKİNDİK: Çinli bir pehlivan.
MURADIL: Kırım’ın oğlu, Çin sınırında bekleyen kahraman.
MIRŞAP: Gece nöbetçilerinin başçısı.
MEER ÇÖP: Nadir bulunan ot.

N

NESKARA: Mancuu kağanı.
NOGOYKAN: Manas’ın dedesi.
NÖKÖR: 1. Kahraman, kağanların yardımcısı; 2. Yiğit.
NUUKER: Kent şehrinden çıkan kahraman.

O

OYSUL ATA (Arapça, Veys Al Karani): Devenin piri, koruyucusu.
OK (Moğ. kımızdan yapılan alkollü içecek): Alternatif tıpta kulla-

nılan ilaç türü.
OK ATTOO: Batıl inanç;ok ile vurulmuş insanın üzerinden günah-

sız bir bayan atlarsa ok kendiliğinden çıkar anlayışı.  
OK TİŞTÖÖ: Batıl inanç; ok veya yayı dişleyerek ant içmek.
OLPOK: Zırh
OLUYA ÇAL: Efsanevi bir karakter, derviş.
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ON BAŞI: Askeri ünvan, onbaşı.
OOZANDIRUU: Kırgızların geleneklerinde yeni doğmuş çocuğa 

yapılan batıl inançlar.
ORDO: Kırgız halkının eski oyunlarının biri.
ORCEMİL: İlacın adı.
ORMONBEK: Tekeçi’nin oğlu, Manas’ın kırk yiğidinden biri.
OROZON: Üsön’ün oğlu (Közkaman), Manas’ı öldürmek isteyen-

lerden biri.
OROKBAŞ: Şıpşayır’ın oğlu, Çin kahramanı.
OROKKIR: Çinlilerin Solon, Şibe halklarının kağanı, kahramanı.
OROMPOY: Kırgız Halkının eski oyunlarından biri.
ORONGU: Kangay Hatunu,kahraman kadın.
OŞPUR: Cakıp’ın Altay’daki çobanı.

Ö

ÖZÜBEK: Kaşkar Kağanı (SK).
ÖPKÖ ÇABIŞUU: Kırgızların eski oyunlarının biri.

P

PERİ (efsanevi kavram): Efsanevi bir karakter.
PERİŞTE (efsanevi kavram) (melek): Allah’ın elçisi, melek.
PİR (efsanevi kavram, Farsça, bilge danışman): her şeyin koruyu-

cusu.

S

SAADAK: Okun konduğu yer, sadak.
SAYKAL, Kız Saykal: Karaça kağanın (Katkalan’ın) kızı, Noygut 

kabilesinin başçısı, Manas’ın ahiretteki eşi, kahraman kız.
SAYIPPURUŞ, Zayıpburuş (Ar.Kahraman): kahramanlık için ve-

rilen isim, sıfat.
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SALBURUN, Salbırın (Moğ. Salbar “şahin”): Kuş avlamak için 
sefere çıkmış insanlar grubu.

SANCIBEK, Sınçıbek: Hokand beyi, Manas’ın ortağı.
SARALA, Aysarala: Almambet’in seferlerde bindiği atı.
SARKER, Sardar: Askeri bir ünvan, serdar.
SARI AYAR: Orgonkan’ın sihirbazı.
SARIBAY: Celmoguz’un oğlu, Seytek’in düşmanı.
SARIBUURUL: Saykal’ın seferlerde bindiği atı.
SARITAZ, Sarıkan: Manas’ın akrabası, Semetey’e milleti, mem-

leketi hakkında bilgi veren adam, Semetey’in danışmanı, bazı yerlerde 
Temirkan’ın kardeşi olarak geçer.

SEBEP: İlaç adı.
SEYTEK: Manas’ın torunu, Semetey’in oğlu.
SEMETEY: Manas’ın oğlu.
SEREK: Gerçek adı Baysabay, Manas’ın kırk yiğidinden biri.
SOLOBO: Almambet’in dedesi.
SOORONDUK: Altınay’ın babası, Almambet’in dedesi (annesinin 

babası).
SUYPU: Esenkan’ın sihirbazı.
SULAYMAN: Efsaneye göre on sekiz bin aleme padişah olan ef-

sanevi bir peygamber.
SURKOYON: İlk önce Toltoy’un seferlerde bindiği atıydı, daha 

sonra Gülçoro’nun eline geçer.
SINÇIBEK, Sıncıbek: Anciyan Beyi, Manas’ın ortağı.
SIRGAK: Ulakkan’ın oğlu, öz adı Berdibek, Manas’ın kırk yiği-

dinden biri.

Ş

ŞAATEMİR: Çaçıkey’in babası, Temirkan’ın kardeşi. 
ŞABİYET: Kırgız Halkının eski oyunlarından biri.
ŞAYMERDEN (Fars. Şahi “koruyucu”, mardan “yiğit”): Yiğitlerin 

koruyucusu, yiğit piri.
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ŞAYIMBET: Camgırçı’nın oğlu, Semetey’in ortağı.
ŞANŞUUR: Mayalanmışaltın.
ŞOORUK: Afgan Kağanı, Akılay’ın babası, Manas’ın kayınpederi.
ŞUYKUCU: Konurbay’ın casusu, Manas’ın aşçısı olarak çalışır ve 

Manas’ın sırlarını öğrenir.
ŞUUTU: Manas’ın kırk yiğidinden biri.
ŞIGAY: Karakan’ın oğlu, Cakıp’ın kardeşi, Çınkoco’nun babası.

T

TAACI: Kağanların giydiği baş giysi, taç.
TABIP: Hekim.
TAZBAYMAT: Manas’ın kırk yiğidinden biri.
TAYBUURUL, Narbuurul: Saykal’ın Manas’a hediye olarak Se-

metey için verdiği at, Semetey’in seferlerde bindiği at.
TAYTORU: Koşoy’un bindiği at.
TALGAK: Hamilelikte bazı yiyeceklere karşı aşırı düşkünlük gös-

termek, çok arzulamak veya nefret etmek, tiksinmek.
TARTUU: Hediye, armağan.
TAŞ: Ölçü birimi, bir taş 9000 adımdan 12000 adıma kadar ya da 6 

kilometreden 8.5 kilometreye kadarki mesafeyi bildirir.
TEKES: Teyiş’ten sonra Tekes şehrinin kağanı.
TEYİŞ: Tekes şehrinin kağanı.
TİNTE: Bıçak türü.
TİNTÜÜR: Alternatif olarak kullanılan alet.
TOGUZ KORGOOL: Kırgızların eski oyunlarından biri.
TOLTOY: Bagış’ın oğlu.
TOORULÇU: Manas’ın kırk yiğidinden biri.
TOOTORU: Kıyaz’ın seferlerde bindiği atı.
TOP TAŞ: Kırgızların eski oyunlarından biri.
TOP: Kıl, tel ile yapılan Çin-Kalmak askerlerinin silahı.
TORSUK: Kımız, yoğurt gibi içecekleri içmek için keçi derisinden 

yapılan kase.
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TORUAYGIR: Konurbay’ın çobanı, Karagul’un bindiği atı.
TÖLÖBAY: Cediger kabilesinin kahramanı, Kıyaz’ın danışmanı.
TÖLÖK, Kara Tölök: Tölömön’ün oğlu, Manas’ın kırk yiğidinden 

biri.
TÖÖBALBAN: Hokand pehlivanı, Semetey’in düğününde Seme-

tey ile güreş yapar.
TÖÖ ÇEÇMEY: Kırgızların eski oyunlarından biri.
TÖRÖ: Kağan, hakan, reis.
TÖŞTÜK: Elaman’ın oğlu, Kıpçak kabilesi başçısı, Manas’ın or-

tağı.
TUU: Bayrak.
TUULGA: Askerlerin başlarına taktıkları miğfer.
TUUŞAN: Çin kağanlarından biri.
TÜKTAMAN: Çin pehlivanı.
TÜKÜBAY: Çin pehlivanı.
TÜMÖN: Ölçü birimi “on bin”, tümen.
TÜMÖN BAŞI: Askeri bir ünvan, on bin askerin başçısı, tümen 

komutanı.
TIYTIY (Çin. titay “general”): Çinlilerin baş komutanı.
TINIMKAN: Sarıtaz’ın eşi.

U

ULAKKAN: Karakan’ın oğlu, Cakıp’ın kardeşi, Sırgak’ın babası.
ULUKMAN: Danışman, hekimleri koruyan pir.
UMAY ENE: Çocuk doğarken ve doğduktan sonra büyüyene kadar 

koruyan efsanevi bir anne.
URUMKAN: Kökbörü’nün babası.
UULCAN: İlaç ismi.

Ü

ÜMÖTÖY: Kökçö’nün oğlu, Semetey’in kuzeni (teyze oğlu), Ka-
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zakların kağanı.
ÜPÇÜN (Moğ. lupç): Zırh.
ÜRBÜ: Eybitkan’ın oğlu, Torukıpçak kabilesinin kağanı, Kırgız 

kahramanı, Manas’ın ortağı.
ÜRKÖRBOO (Moğ. uher “öküz”, Çin. pao“tüfek”): Bir silah  türü.
ÜRÜSTÖM: Doğu milletlerinde efsanevi bir kahramanı.
ÜSÖN: Közkaman’ın öz adı, Cakıp’ın kardeşi, Kalmaklarla birlik-

te yaşar, Manas’ı öldürmek için düşmanları tarafından gönderilir. 

Z

ZAYIP (zevce): Eş, karı.
ZAMBİREK: Zemberek.
ZENGİ BABA: İneği koruyan pir.
ZIMIRIK, Zumuruk: Efsanevi bir varlık, kartala benzeyen bir kuş, 

Manas’ı koruyanlardan biri.

KAYNAKALAR:

1. “Manas” ensiklopediyası. Başkı red. A.Karıpkulov. – B.: Kırgız 
ensiklopediyasının başkı redaksiyası, 1995. 1-2 t.
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SINAV SORULARI:

1. “Epos” (destan) teriminin tanımını yapınız.
2. “Masal” teriminin tanımını yapınız.
3. “Manas” Destanı’nda baba ve oğul arasında yaşanan anlaşmaz-

lıkları anlatınız.
4. Kökötöy’ün Aşı’na Manas’ı neden davet etmezler?
5. “Manas” Destanı’nda çocuğa gizli veya ikinci isim koymaları-

nın sebebi nedir?
6. “Manas” Destanı’nda dua ve bedduanın yeri nedir?
7. Kırgızlarda soy ağacını veya yedi atayı bilmenin önemini nasıl 

açıklayabiliriz?
8. Manastaanuu’da en çok hangi yöntemler kullanılır?
9. Manasçılık nasıl korunur?
10.  Büyücü ile manasçıarasındaki ilişkiyi anlatınız.
11.  Manasçı olmadan önce aday, hangi zorluklarla karşılaşır?
12.  Manasçının sahip olduğu geleneksel bilimler hangileridir?
13.  “Manas” Destanı’nın diğer destanlardan farkı nedir?
14.  “Gaip” kelimesinin destandaki anlamı nedir?
15.  “Manas” Destanı’nda kimler gaip olur?
16.  Kırgız halkı arasında “gaip” kelimesinin anlamı nedir?
17.  “Manas” Destanı’nın korunmasında medyanın tesirini anlatı-

nız.
18.  Manastaanuu tarihine Ç.Valihanov’un katkısı nedir?
19.  Manastaanuu tarihine V.Radloff’un katkısı nedir?
20.  Manastaanuu’nun gelişmesinde M.Auezov’un rolü nedir?
21.  “Manas” Destanı’nın kitap olarak yayımlanması ve Manasçılı-

ğın durumu hakkında bilgi veriniz?
22.  “Manas” Destanı’nın kitap olarak yayımlanmasıyla manasçılı-

ğın hangi türleri ortaya çıkmıştır?
23.  Manastaanuu’nun gelişmesinde devletin rolü nedir?
24.  Manasçılığın gelişmesinde devletin rolü nasıldır?
25.  Ölü sayılan milli destanlar hangileridir?
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26.  Canlı sayılan milli destanlar hangileridir?
27.  “Manas” Destanı’nın insanlık için rolü nedir?
28.  Kırgızlarda manasçının rolü nedir?
29.  “Manas” Destanı’ndaki başkahramanlar kimlerdir?
30.  “Manas” Destanı’nın araştırılmasında en önemli bilim dalları 

hangileridir?
31.  Ortaçağda yazılmış hangi eserde Manas’tan bahsedilir?
32.  “Manas” Destanı Üçlemesi hangi bölümlerden oluşur?
33.  Kırgızların dini kültleri hangileridir?
34.  Kırgız kimliğinin özellikleri nelerdir?
35.  Manas, niçin Beecin’e sefere çıkmak zorunda kalır?
36.  12 (7) Kağan-bey, Manas’a niçin karşı çıkar?
37.  Manas’ın vefatından sonra Kanıkey neden Talas’tan kaçmak 

zorunda kalır?
38.  Manas’ın milli önder olarak tanınmasında Bakay’ın rolü nedir?
39.  Semetey’in gaip olmasından sonra Ayçürök düşmanıyla niçin 

evlenmek zorunda kalır?
40.  Niçin Bokmurun babasının Aşı’na Manas’ı çağırmak zorunda 

kalır?
41.  “Manas” Destanı Üçlemesi’nde kun kuu (intikam) kavramının 

anlamı nedir?
42.  Manas dünyaya gelirken hangi esrarengiz olaylar olur?
43.  Çubak’ın Almambet ile anlaşamamasının sebebi nedir?
44.  Sarıbay, Seytek’ten neler talep eder?
45.  Ayçürök ile Semetey’in evliliğini anlatınız.
46.  Çınkoco ile Toltoy’un Çon-Ürgönç şehrini kapatmasının sebe-

bi nedir?
47.  12 yaşına kadar Semetey kimin elinde büyür?
48.  Kanıkey niçin Semetey’i Ismayıl’a vermek zorunda kalır?
49.  Manas’ın vefatından sonra Talas’ı kim sahiplenir?
50.  Sarıbay ile Seytek arasındaki savaşta Seytek’e kim yardım 

eder?
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PROJE KONULARI:

1. “Manas” Destanı araştırılmalarında Ç.Valihanov’un rolü.
2. Manastaanuu’nun gelişmesinde K.Tınıstanov’un rolü.
3. Manastaanu ve Stalin rejimi.
4. Manastaanuu’nun gelişmesindeki 1952’de düzenlenen “Ma-

nas” Destanı konulu II. Dünya Bilimsel Konferansı’nın önemi.
5. “Manas” Destanı’ndaki savaş silahları.
6. “Manas” Destanı’yla ilgili Ortaçağdaki yazılı kaynaklar.
7. “Manas” Destanı tarihi el yazmalarda.
8. V.Radloff  “Manas” Destanı araştırmacısı.
9. Sovyet döneminde “Manas” Destanı’nıderleme çalışmaları.
10.  1917 Ekim Devrimi öncesi “Manas” Destanı kayda geçirme 

çalışmaları.
11.  Manastaanuu’yu araştırma yöntemleri.
12.  “Manas” Destanı’nı metinsel araştırma.
13.  “Manas” Destanı’nı yayımlama çalışmaları.
14.  “Manas” Destanı ve devlet ideolojisi.
15.  “Manas” Destanı içeriğinin değiştirilme sebepleri.
16.  “Manas” Destanı’nda isim değiştirme.
17.  “Manas” Destanı’nda ölüm.
18.  “Manas” Destanı’nda beddua.
19.  “Manas” Destanı’nda aşermek.
20.  Kırgızlarda ruhlar.
21.  Manasçının transa geçme görevleri.
22.  Manasçı türleri.
23.  Kırgızlarda manasçının yeri ve rolü.
24.  Anlatım becerisinin aday manasçıda oluşması.
25.  Manasçının ezber yeteneği.
26.  Manasçının rüya görmesi.
27.  Manasçılıkta ruhların önemi.
28.  Manasçılıkta güncel sorunlar.
29.  “Manas” Destanı’nda kahramanın dünyaya gelişi.
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30.  “Gaip” kavramının anlamı.
31.  Kırgız sanatının diğer türlerinde “Manas” Destanı.
32.  “Manas” Destanı’nda rüyanın önemi.
33.  “Manas” Destanı’nda baba ile oğul arasındaki anlaşmazlıklar.
34.  “Manas” Destanı’nda akrabalar arasındaki ilişkiler.
35.  Manasçılıkta ruhların rolü.
36.  “Manas” Destanı’nda duanın önemi.
37.  “Manas” Destanı’nda kadınların yeri.
38.  “Manas” Destanı’nda atların rolü.
39.  “Manas” Destanı’nın ortaya çıkışıyla ilgili hipotezler.
40.  Manasçılıkta duanın önemi.
41.  Manasçılığın genetik olarak nesilden nesle aktarılması.
42.  Destanı atlatma becerisinin aday manasçıda oluşması.
43.  “Manas” Destanı’nda kutsal sayılar
44.  “Manas” Destanı’nda and içme
45.  “Manas” Destanı’nda batıl inançlar
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TEST SORULARI:

1. Sovyet döneminde “Manas” Destanı’nın içeriğiyle ilgili de-
ğerlendirmeler nasıldır?

A. İnandırıcıktan uzak;
B. Destanın eskiliği;
C. Pantürkizm, panislamizm;
D. Faşizm, ırkçılık.

2. Cakıp’ın oğlundan beklentileri nelerdir?
A. Mal-mülküne sahip çıkacak mirasçı;
B. Bağımsızlık getirecek kahraman;
C. Yardımcı;
D. İşgalci.

3. “Gaip” kavramının anlamı nedir?
A. Yoktan var olmak;
B. Gözden kaybolmak;
C. Ölüm;
D. Doğum.

4. Aday Manasçıya, Manasçılık becerisi kim tarafından sunu-
lur?

A. Efsanevi koruyucular;
B. Ataların ruhları;
C. Evliyaların ruhları;
D. Manas alemindeki ruhlar.

5. Sovyet döneminde “Manas” Destanı’ndaki hangi unsurlar 
ve motifler devlet ideolojisine aykırı olarak görülmüştür?

A. Dini, milliyetçilik;
B. Efsanevi;
C. Tarihi;
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D. Masal.

6. “Manas” Destanı’nda baba ile oğul arasındaki anlaşmazlı-
ğın sebepleri aşağıdakilerin hangisidir?

A. İktidarı ele geçirmek;
B. Hayata bakış açısı;
C. İç düşmanlarla olan mücadele;
D. Dış düşmanlarla olan mücadele.

7. Manasçının trans anındaki vazifesi nedir?
A. Sihirbazlık;
B. Büyücülük yapmak;
C. Temizlemek;
D. Dua etmek.
 
8. Kırgızların kutsal sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir?
A. 4, 8, 13, 1, 14;
B. 20, 23, 26, 33, 15;
C. 10, 11, 66, 100, 101;
D. 3, 7, 9, 12, 40.

9. Manas’ın annesinin adı nedir?
A. Çıyırdı;
B. Saykal;
C. Bakdöölöt;
D. Kanımcan.

10.  Manas’ın takma adı nedir?
A. Macik;
B. Çoncindi;
C. Çege;
D. Kutubiy.
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11.  Manas’a takma isim konulmasının sebebi nedir?
A. Kara güçlerden korumak için;
B. İç düşmanlardan korumak için;
C. Dış düşmanlardan korumak için;
D. Nazarlardan korumak için.

12.  “Manas” Destanı’nın 1000. yıldönümü ne zaman yapıldı?
A. 1940 yılında;
B. 2003 yılında;
C. 1995 yılında;
D. 1952 yılında.

13.  Manas’ın hanımları arasından Kanıkey niçin gerçek ve ni-
kahlı karısı olarak görülür?

A. Diğer hanımları, cariye olarak gelir;
B. Diğer hanımları, Manas’a layık değillerdi;
C. Başka dinlerin mensuplarıydı;
D. Başka milletlerin mensuplarıydı.

14.  Manas konulu II. Dünya Bilimsel Konferansı ne zaman 
gerçekleşir?

A. 1995 yılında;
B. 1952 yılında;
C. 1940 yılında;
D. 1938 yılında.

15.  Manas konulu II. Dünya Bilimsel Konferansı’nın gerçek-
leşmesinin sebeplerinden biri aşağıdakilerin hangisidir?

A. “Manas” Destanı’nındaki milletleri belirlemek;
B. “Manas” Destanı’nın millete karşı olduğunu belirlemek;
C. “Manas” Destanı’nı kapsamlı araştırmak;
D. “Manas” Destanı’nı yayımlamak.
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16.  Sovyet döneminde Manastaanuu’nun araştırma yöntemle-
ri aşağıdakilerin hangisidir?

A. Manasçılığı araştırmak;
B. Arkeolojik karşılaştırma;
C. Metinsel;
D. Tarihi el yazmalarını araştırmak.

17.  “Manas” Destanı’nın ana konusu nedir?
A. Ülkeleri fethetmek;
B. Ülkenin bağımsızlığı;
C. Milli birlik ve beraberlik;
D. Milli değerleri muhafaza etmek.

18.  Manas dünyaya gelirken Cakıp rüyasında iki elinde ne tut-
muştur?

A. Gök ile Dünyayı;
B. Kılıç ve kaskı;
C. Kartal ile şahini;
D. Güneş ile Ay’ı.

19.  “Manas” Destanı metinleri kitap olarak yayımlandıktan 
sonra Manasçının hangi türü ortaya çıkar?

A. Söyleyici;
B. Büyük manasçı;
C. Çala manasçı;
D. Semeteyci.

20.  “Manas” Destanı’nın insanoğlu için önemi nedir?
A. Geçmiş devirlerin maddi mirası;
B. Geçmiş devirlerin manevi mirası;
C. Çağdaş maddi değerlerdir;
D. Çağdaş manevi değerlerdir.
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21.  “Manas” Destanı’ının birinci bölümünü ilk kez kim kay-
deder?

A. V.Radloff;
B. Ç.Valihanov;
C. Seyf ad-din Aksıkenti;
D. D.Almashi.

22.  Ortaçağlarda Manas ile ilgili bazı olaylardan hangi kay-
nakta bahsedilir?

A. “Kutadgu Bilig”;
B. “Dünyanın Farklılığı Hakkında Kitap”;
C. “Divan-ı Lügati’t Türk”;
D. “Macmu’at-Tavarih”.

23.  “Manas” Destanı’nın bazı bölümleri ilk kez ne zaman ve 
nerede yayımlanır?

A. 1925, Moskova;
B. 1856, Omskiy;
C. 1885, S-Petersburg;
D. 1911, Budapeşt.

24.  Manas’ın vefatından sonra Kanıkey’in Buhara’ya kaçma-
sının sebebi nedir?

A. Kendisini ve namusunu korumak için;
B. Semetey’i korumak için;
C. Çıyırdı’yı korumak için;
D. Mal-mülkünü korumak için.

25.  Manas’ın en yakın arkadaşları kimlerdir?
A. Kökçö, Bokmurun, Üsön, Saykal;
B. Kırgıl, Kutubiy, Akbalta, Bilerik;
C. Almambet, Çubak, Bakay, Koşoy;
D. Şuutu, Cakıp, Acıbay, Ürbü.
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26.  Sarıbay’ın Kırgızlara katılmasının sebebi nedir?
A. Kırgızların toprakların fethetmek;
B. Babasının intikamını almak;
C. Kırgız milletini ortadan kaldırmak;
D. Yiğitliğini göstermek.

27.  “Manas’ın” bazı bölümlerini ilk kez kim Rusça ve Alman-
ca’ya çevirir ve yayımlar?

A. B.Smirnov;
B. V.Jirmunskiy;
C. V.Radloff;
D. M.Auezov.

28.  Manas’ı ilk söyleyen Manasçı kimdir?
A. Toktogul;
B. Sayakbay;
C. Irçı uulu;
D. Keldibek.

29.  Manas’ın doğum yeri neresidir?
A. Talas;
B. Isık-Köl;
C. At-Başı;
D. Altay.

30.  Manas’ın hangi en yakın arkadaşı Çin’in şehzadesi olmuş-
tur?

A. Sırgak;
B. Koşoy;
C. Bakay;
D. Almambet.
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31.  “Manas’ın” ana konularının Kırgız Cumhuriyeti Devlet 
İdeolojisi olabileceğini ilk kez kim söylemiştir?

A. Ç.Aytmatov;
B. M.Ubukeyev;
C. A.Akayev;
D. Kırgızistan halkı.

32.  Manas’ın yakınlarından Büyük Savaş seferine çıkmadan 
önce kim casusluk yapmak için gider?

A. Çubak ile Bakay;
B. Almambet ile Sırgak;
C. Acıbay ile Serek;
D. Koşoy ile Bokmurun.

33.  Üsön’ün Kırgızlara dönmesinin sebebi nedir?
A. Manas’ı öldürmek ve iktidarı ele geçirmek;
B. Kırgızlara katılmak;
C. Kırgızlara katılarak düşmanlardan intikam almak;
D. Geçinmek. 

34.  “Manas” Destanı’nın halk arasında geleneksel adı nedir?
A. Destan;
B. Masal;
C. Epos;
D. Cöö comok.

35.  Sovyet döneminde ilk kez hangi Manasçıdan, “Manas’ın” 
bölümleri kaydedilir?

A. Togolok Moldo;
B. Sayakbay Karalayev;
C. Sagımbay Orozbakov;
D. Akmat Irısmendeyev.
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36.  Hangi Manasçının varyantı dünyadaki en hacimli varyant 
olarak sayılır?

A. Mambet Çokmorov;
B. Moldobasan Musulmankulov;
C. Sayakbay Karalayev;
D. Şaabay Azizov.

37.  “Manas” Destanı’nın günümüze kadar ulaşmasının gele-
neksel yolu hangisidir?

A. Yazılı;
B. Sözlü.

38.  Ayçürök’ün Kıyaz ile evlenmesinin en önemli sebebi nedir?
A. Karnındaki bebeği korumak;
B. Kıyaz’dan intikam almak;
C. Kıyaz’ın sevgili karısı olmak;
D. Kıyaz’ın mal-mülküne sahip olmak.

39.  Semetey’in Beecin’e sefere çıkmasının asıl nedeni nedir?
A. Düşmanlarla anlaşma yapmak;
B. Beecin’i ziyaret etmek;
C. Babasının intikamını almak;
D. Eş aramak.

40.  Kökötöy’ün Aşı’nda düşmanların talep ettikleri atın ismi 
nedir?

A. Akkula;
B. Kerkabılan;
C. Çalkuyruk;
D. Maaniker.
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SEMİNER SORULARI

1. Kavramsal Tablo:

№ Sorunların adlandırılması Sorunların Çı-
kış Sebepleri 

Çözüm Yolları

1. Baba oğul arasındaki anlaşmaz-
lıklar:
А) Cakıp ve Manas
B) Azizhan ve Almambet
C) Akbalta ve Çubak vb.

2. Akrabalar arasındaki davranışlar: 
A. Manas ve kardeşleri
B. Almambet ve akrabaları
C. Manas ve Közkamanlar vb.

3. İktidar meselesi: 
A) Manas ve Bokmurun
B) Manas ve 12 kağan
C) Almambet ve Çin kağanları 
vb.

2. Manas Destanı Üçlemesindeki Kahramanların Dostları ve 
Düşmanları

№ Kahraman 
Adları Dostları Düşmanları

1. Manas 1. ..................................
2. ..................................
3. ...........................vb.

1. ...............................
2. ...............................
3............................vb.

2. Almambet
1. ..................................
2. ..................................
3. .............................vb.

1................................
2................................
3. .........................vb.

3. Semetey
1. ..................................
2. ..................................
3. .............................vb.

1. ..............................
2. ..............................
3. ..........................vb.
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3. DENEME

Deneme, yazarın belli bir konuda görüşlerini kısa biçimde anlattı-
ğı edebiyat türüdür. Denemelerde edebiyat, sanat, insanlar, gelenekler, 
hatta gülünç olaylar gibi değişik konular ele alınabilir. Denemenin özel-
likleri şunlardır:

Makale gibi düşünsel plânla yazılır. Fakat makaleden kısa yazılardır. 
Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. Bilimsel verilerden 
çok kişisel görüşler ağırlıktadır. Okuyucusunu kendisi gibi düşündürme 
kaygısı yoktur.

Günü birlik yazılardır. En beğenileni bile birkaç gün sonra unutu-
lur.

Deneme konuları: 1. “Manas” Destanı’nın Benim İçin Anlamı; 2. 
Manasçılarla İlgili İlk Düşüncelerim; 3. Almambet Halkında Fikrim vb.

4. Kahramanların “Manas” Destanı Üçlemesi’ndeki Yeri:

1. Kanıkey 
A. Kadın 
B. Anne 
C. Danışman
D. Kahraman
 
2. Cakıp 
A. Baba 
B. Halk önderi
C. Koca 
D. Oğul 

5. Manasçının Toplumdaki Yeri:

1. Manasçı Tınıbek Capıy uulu
A. Manasçı 
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B. Halk önderi 
C. Danışman 
D. İnsan 
2. Manasçı Mambet Çokmorov
A. Manasçı 
B. Tabip 
C. İnsan 

6. Manas Destanı’nın Toplumdaki Yeri:

1. Eğitimin kaynağı
2. Manevi kaynak 
3. Güç-kuvvetin kaynağı 

7. Değerlendirme: 

1. Varyant: 
Biliyorum Öğrenmek istiyorum. Öğrendim.

2. Varyant: 
Biliyorum. Öğrendim. Öğrenmek istiyorum.

1.

2.

3.

4.

5.



125

“MANAS” DESTANI’NIN KAYITLI VARYANTLAR LİSTESİ:

Sovyetler Birliği Öncesi Kaydedilmiş Varyantları (1856-1911)
1. Ç.Valihanov’un kaydettiği Kökötöy’ün Aşı (1856), anlatıcısı 

belli değil, 1994’te yayımlanır;
2. V.Radloff’un 1869’da ismi belli olmayan manasçıdan kaydetti-

ği varyant yayımlandı;
3. Kencekara Kalça oğlu varyantı (1903), fonografa kaydedilir;
4. D.Almashi’nin 1911’de isimsiz manasçıdan kaydettiği varyant;
5. Tınıbek Capıyoğlunun varyantından “Almambet’in Hikaye-

si”, “Kanıkey’in Manas İçin Aş Vermesi”, “Semetey’den Bir Bölüm” 
1898’de kaydedilir ve 2012’de yayımlanır.

Sovyetler Döneminde Kaydedilerek Kırgız Cumhuriyeti Bilim-
ler Akademisi’nde Muhafaza Edilen Varyantlar: 

6. Abdılda Dölölöt uulu, “Manas”el yazması;
7. Abılgazı Cumabay uulu,“Manas”el yazması;
8. Almabek Toyçubek uulu,“Manas”el yazması, “Semetey” el 

yazması, “Seytek” el yazması;
9. Aktan Tınıbek uulu, “Semetey” el yazması;
10.  Akmat Irısmende uulu, “Manas” el yazması, “Semetey” el yaz-

ması;
11.  Akmat Toktogul uulu, “Manas” el yazması;
12.  Akun Taş uulu, “Manas” el yazması;
13.  Akın Şadıkan uulu, “Manas” el yazması;
14.  Alıyman Musa kızı, “Manas” el yazması;
15.  Alımcan Sırdıbay uulu, “Semetey” el yazması;
16.  Anargül Tacıbay kızı, “Manas” el yazması;
17.  Asankan Cumaliyev, “Almambet’in Hikayesi” yayımlandı;
18.  Bagış Sazan uulu, “Manas” yayınlandı, “Semetey” el yazması, 

“Seytek” el yazması;
19.  Bayşeri Alban uulu,“Semetey” el yazması;
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20.  Börübay Sultan uulu, “Manas” el yazması;
21.  Döötalı Kasımbay uulu, “Manas” el yazması, “Semetey” el 

yazması;
22.  Dunkana Koçuke uulu, “Semetey” el yazması;
23.  Cakşılık Sarık uulu, “Semetey” el yazması, “Seytek” el yaz-

ması;
24.  Canıbay Kocek uulu, “Manas” el yazması, “Semetey” el yaz-

ması, “Seytek” el yazması;
25.  Colborsaalı Turdaalı uulu, “Almambet ile Çubak’ın Çekişme-

si” el yazması;
26.  İmangazı İsagul uulu, “Semetey” el yazması;
27.  Kaaba Atabek uulu, “Çon Kazat” (“Büyük Savaş”) el yazması;
28.  Kalbek Cumagul uulu, “Semetey” el yazması;
29.  Kalbübü Süyünbay kızı, “Semetey” el yazması;
30.  Karımşak Cooşbay uulu, “Kökötöy’ün Aşı” el yazması;
31.  Kasımbay Birnazar uulu, “Manas” el yazması, “Semetey” el 

yazması;
32.  Kuyruçuk Ömürzak uulu,  “Semetey” el yazması;
33.  Lapaz Köököz uulu, “Manas” el yazması;
34.  Maldıbay Borzu uulu, “Semetey” el yazması;
35.  Mambet Çokmor uulu, “Manas” kısaltılmış varyantı yayınla-

nır: “Semetey” el yazması, “Seytek” el yazması;
36.  Mambetaalı Aşımbay uulu, “Manas” el yazması, “Semetey” el 

yazması, “Seytek” el yazması;
37.  Matisak Akbay uulu, “Manas” el yazması;
38.  Matisan Beki uulu, “Manas” el yazması;
39.  Maşa Kıdır uulu, “Semetey” el yazması;
40.  Moldobasan Musulmankul uulu, “Manas” el yazması, “Seme-

tey” el yazması, “Seytek” el yazması;
41.  Momuş Şapak uulu, “Çon Kazat” (“Büyük Savaş”) yayımlan-

dı, “Semetey” (bazı bölümleri) yayımlandı;
42.  Murat Kalba uulu, “Manas” el yazması, “Semetey” el yazması;
43.  Naymanbay Balık uulu, “Manastın Kümbözü” (“Manas’ın 
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Türbesi”) yayımlandı, “Manastın coo-caragı” (“Manas’ın Silahları”) 
yayımlandı.

44.  Nasır İskender uulu, “Manas” el yazması, “Seytek” el yazması;
45.  Sagımbay Orozbak uulu, “Manas” yayımlandı;
46.  Sayakbay Karala uulu, “Manas” yayımlandı, “Semetey” ya-

yımlandı, “Seytek” yayımlandı, “Kenen” kısaltılmış varyantı yayım-
landı, “Alımsarık, Kulansarık” kasaltılmış varyantı yayımlandı;

47.  Saparbek Kasmembet uulu, “Semetey” (bazı bölümleri) ya-
yımlandı;

48.  Sarinci Kocomberdi uulu, “Manas” el yazması;
49.  Seydana Moldoke kızı, “Semetey” yayımlandı;
50.  Seyde Deydi kızı, “Manas” el yazması;
51.  Ösör Coldoş uulu, “Semetey” el yazması;
52.  Tagay Bekmurat uulu, “Manas” el yazması, “Er Koşoy” el yaz-

ması;
53.  Togolok Moldo, “Manas” yayımlandı, “Semetey” el yazısı, 

“Seytek” el yazması;
54.  Toktosun Baybuura uulu, “Semetey” el yazması;
55.  Turdumambet Akmataalı uulu, “Manas” el yazması;
56.  Şaabay Aziz uulu, “Manas” yayımlandı, “Er Sarık” (Manas’ın 

torun oğlu) el yazması;
57.  Şapak Irısmende uulu, “Manas” yayımlandı, “Semetey” ya-

yımlandı, “Seytek” el yazması;
58.  Ibırayım Abdırahman uulu, “Manas” el yazması, “Semetey” el 

yazması, “Seytek” yayımlandı;
59.  Isa Cumabek uulu, “Semetey” yayımlandı;
60.  Ergeş Taşımbet uulu, “Manas” el yazması.
Bu varyantların içinden bazıları “Manas Serisi” adıyla 1940’lı yıl-

larda yayımlandı. Bazı varyantlar 1958-1960’lı yıllarda kısaltılarak, 
birleştirilmiş bir varyant olarak Üçleme kitaplarına alındı.

Son Dönemlerde Kaydedilen Varyantlar (1992-2015):
61.  Asankan Cumaliyev, “Manastın törölüşü cana balalık çagı” 

(“Manas’ın Doğumu ve Çocukluğu”), 2012’de yayımlanır;
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62.  Döölötbek Sıdıkov, “Seytek”, 2010’da yayımlanır;
63.  Zuurakan Sıdıkova, “Kökötöy’ün Aşı” ve “Çon Kazat” (“Bü-

yük Savaş”), 2014’te yayımlanır;
64.  Kaaba Atabekov, “Manas” el yazması;
65.  Saparbek Kasmambetov, “Er Koşoy”, “Bilerik”, “Manastın 

balalık çagı” (“Manas’ın Çocukluğu”) 2011’de, “Carmanas” 2015’te 
yayımlanır;

66.  Talantaalı Bakçiyev, “Almambettin comogu” (‘Almambet’in 
Hikayesi”)1995, 2012’de, “Manas’ın Aşı” 2011’de yayımlanır.

67.  Urkaş Mambetaliev, “Semetey” 2010’da, “Manas’ın Doğumu” 
2011’de yayımlanır;

68.  Şaabay Azizov, “Manas” 2012, 2013’te, “Semetey” ve “Sey-
tek” 2013’te yayımlanır. 

KAYNAKLAR:

1. “Manas” ensiklopediyası. Baş.red. A.Karıpkulov. – B.: Kırgız 
ensiklopediyasının başkı redaksiyası, 1995. 1-2-tomu.
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Yüksek öğretim kurumları için ders kitabı

Bakçiyev Talantaalı Alımbekovıç

MANASTAANUU

Bu ders kitabı, Kırgız Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan onaylanmış ve filoloji alanı dışındaki yüksek öğretim kurumları 

öğrencileri için hazırlanmıştır.
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