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i:

KıRGıZ TARiHiNDE BiR KADıN GENERAL:
KURMANCAN DATKA

)

A Female General In Kyrgyz History: Kurmancan Datka

Une femme gerenale dans I'hlstolre de Klrghiz: "Kurmancan Datka"

Doç. Dr. Nerin KÖSE* ~

ÖZET
Kurmanean Datka (1811·1907) Kırgız tarihinde "datka" ünvanı verilen tek kadındır. İyi bir eğitim gör

müş olan Kurmancan AlımbekDatka ile evlendikten sonra memleketin siyasetinde etkin bir roloynamıştır.

Eşinin ölümünden sonra da 5 oğlu ile birlikte özgürlük mücadelesini devam ettirmiş; ölünceye kadar "Altay
Kraliçesi· olarak, milletinin her konuda Lideri olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kurmancan, Alımbeit,Datka, Kırgızlar,Hokand, Kamçıbek,Skobelev

ABSTRACT
Kurmanean Datka(1811·1907) is the only women who has been titled "datka" in Kirgiz history. She had

well edicated and after she'd married with Alımbek Datka had played a great politic role in her country. Af·
ter her husband's death, she'd continued the liberty struggyle with her 5 sons. As the queen of Altai, she had
been a leader of her nation until she'd died.

KeyWords
Kurmancan, Alımbeit,Datka, Kirgiz, Hokand, Kamçıbeit,Skobelev

Bilinmektedir ki tarih boyunca ya
şamış ve herhangi bir alanda sivrilmiş

.olan liderlerin ortaya çıkmasında yete
neği, eğitimi ve yakın çevresi kadar için
de bulunduğu dönemin sosyal, ekonomik
ve siyasi durumu da etkili olmuştur.

Özellikle toplumlarda siyasi bir kimlikte
sivrilen liderlerin bu özelliklerini kazan
malarmda ise söz konusu ettiğimiz hu
suslardan aldığı eğitimin, yakın çevresi
nin ve yetiştiği çağın siyasi olaylannm
etkili olacağı, ortadadır. Bu sebeple araş

tırmacıların ve anılannı yazanlarm "akıl

göğününZühre Yıldızı" diye tanımladık

lan; Kırgız Tarihi'nin tek bayan genera
li Kurmancan Datka'yı tanıyabilmek

için önce içinde büyüyüp yetiştiği çağın

siyasi durumuna kısaca göz atmak ge
rektiğine inanıyoruz.

Tarihin en eski Kavimlerinden olan

*E.Ü. Edebiyat Fak. ÖğretimÜyesi
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Kırgızlarilk devletlerini M.Ö. III. Asırda
"Ki-Ku" adıyla kurmuşlardır. (Saray,
s:198, Karesoğlu, ss:49-50) Daha sonra
Hun İmparatorluğu'nunidaresindeki di
ğer boylarda bir arada yaşayıp VI-VI·
II.asırlarda Göktürk Devleti'netabiol
muşlarsada özgürlükleri uğruna sık sık

başkaldıran Kırgızlar (Kafesoğlu, s:131)
Kırgızlar Göktürk. Devleti tarafından

Uygur Devleti'ne bağlanmıştır (Saray,
s:199). Ancak Kırgızlar yine rahat dur
mayarak Uygur Devleti'nin Kuzey ke
simlerini işgal ederek onlan hakimiyet
Ieri altına almışlardır (Saray, s:199; Or
kun, ss:162-163).

Bu arada Kırgızlarkendilerini tica
rete vererek oldukça zengin bir duruma
gelmişlerdir.Çünkü yaşadıklanbölge ti
caret kervanlannın geçtiği bir yerde
olup İranlı, Çinli hatta Bizanslı tüccar-
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larla bağlantı kurup, iş yaparak rahat
bir hayata kavuşmuşlardır. (Saray,
ss:198-199). Ne yazık ki bu durum uzun
sürmemiş;Çin ordulan önce Göktürk'le
rin topraklannı, Moğolistan'ıve Kırgız

lar'ın yaşadıklan yerleri işgal edince, bu
günkü topraklarına çekilmişlerdir. 13
yy.da Cengiz Han'ın idaresinde Moğolla

rın hakimiyeti altına girmişlerse de bir
müddet sonra özgürlüklerini yeniden ka
zanan KırgızlarTimur'un, Moğolların ve
kuzeyden de Rusların saldınlarıyla

epeyce yıpranmışlardır. Fergana vadi
sinde Ebu'l-Hayr tarafından kurulan
Özbek Devleti'nin Moğol akınlan karşı

sındaki zayıflığı ise Kırgızlan, bugünkü
Kırgızistan bozkırlarına çekilip Kazak
larla birlikte yaşamalarına; Kazak Kız- .
gızlar olarak anılmalarına sebep olmuş

tur (Saray, ss:199-200).
XVII. yy.a kadar Kazaklarla huzur

içinde yaşayan Kırgızlar aynı anda do
ğudan güneye yayılan Moğollarla, ku
zeyden ilerleyen Ruslann saldınlankar
şısında kaldılar. Nitekim Ruslar Ka
zan'ı, Astrahan'ı işgal ederek Başkurtve
Kazakların yaşadığı bölgelere yayılmaya

başladılar. Bu arada Moğolistan'daki

Kalmukkabileleri Kırgız ve Kazakların

yaşadığı bozkırları işgal ve yağma etti
ler. Giderek Kazakistan'ın batısına yü
rüyen Kalmukları gören Ebul' Hayr ise,
Ruslardan yardım istemek zorunda kal
dı. "Askeri Orenburg kalesini kurmala
n" şartıyla teklifi kabul eden Ruslar en
verimli topraklara kendi göçmenlerini
yerleştirdiler ve 1848,1856 yıllarındaki

işgaller ile Kazakistan'ın tamamı ile Kır

gızistan'ın kuzeybatı kısımlannı aldılar.

Bu, Kazaklarla birlikte Kırgızlann Rus
esaretine düşmesi, Rusların ise Orta As
ya Türk Devletlerine meydan okuması

idi (Saray, ss:200-201). (
Bu arada 1425'de kurulan Özbek

Devleti XVI. yy.da bütün Orta Asya
Türklerini bir araya toplayabilmiş idi.
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Ancak Muhammed Şeybani'nin Şah İs

mail'e yenilmesi ve ülkenin işgal edilme
si yanında Hive'nin İran işgalinden kur
ttılup istiklalini ilan etmesi ile Özbek
Devleti ikiye bölündü. Merkezi Buhara
olan bu devlet ile Hive arasındaki reka
bet yıllarca sürecekti. Buhara'da Özbek
ler çoğunlukla olduğu halde Hive'deki
nüfuslan, Türkmenler'e eşit idi. Ho
kand'da ille durum daha farklıydı: Başta

Özbeklerin çoğunluğu teşkil ettiği oran,
Rusların ve Kalmuklann istilalan sonu
cunda Kırgızlann Hokand'a katılmala

nyla değişmiş, Hokand'ınaskeri ve idari
bakımdan bir Kırgız Devleti haline gel
mesini sağlamıştır (Saray, ss:201-202).

Böylece Hokand Devleti, çoğunluğu
Kırgızlarm oluşturduğu askeri güçle
kuvvetlendi ve Doğu Türkistan Türkle
ri'nin Çin saldınsına karşı güvendikleri
bir sığınak oldu. XVIII. yy.a kadar de
vam eden bu durum 3-4 bin çadırlık bir
Kırgız grubunun Yenisey (İli) havalisine
inmelerini "Kırgızların gücünden ve Do
ğu Türkistan Türkleri'nin giderek güç
lenmesinden çekinen" Çinliler fırsat bi
lerek i757'de önce Doğu Türkistan'a,
sonra İli havzasına, nilıayet Hokand'a
saldırarak onlan yenilgiye uğratmışlar

dır. Buna rağmen Hokand Devleti Doğu
Türkistan Türkleri'nden vergi toplama
ya gelen Çin valileri kovmuş; yöneticile
ri Özbek olan Buhara Hanlığı'nıkıskan

dırmıştır (Saray, ss:202-203). Bu arada
aralarında bir rekabet doğan Buhara
hükümdan Haydar Şah ile Hokand ho.
kümdan Ömer Han'ın Osmanlı Hükü
meti'ne bildirdikleri "biat etme. ve yar
dım isteme yolundaki istek ve ricalan",
Orta Asya Türkleri'ni parçalamamak
düşüncesiyle reddedildiğini (Saray,
ss:203-207) de belirtelim.

Hive Hanlığı'na gelince... Üç han
lıktan en geniş topraklarına sahip olan
bu devlet bir yandan Hokand Hanlığı'na,

bir yandan da Kazak Türkleri'nin top-
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raklanna komşu idiler. Hem bu komşu

oluşları, hem de her iki hanlığın dinleri
nin ortak olması sebebiyle -- müsa
maha -- göstermeleri Kazakların.

Ruslann her saldırısındaHokand ve Hi
ve topraklanna sığınmalanna, dolayı

sıyla da Ruslarla çatışmalarina yol aç
mıştır (Saray, s:207; Gürün, s:250). Üste
likBuhara Han'ı Nasrullah'm bu tür
tehlikeleri sezmek yerinekıskançlığını

Hakand hanlan üzerine çevirmesi; kar
deşi Öıner Han'ı hatta kendine "sakin ve
dikkatli olmasını" tavsiye eden iki İngi
liz temsilciyi öldürtmesi (Saray, s:208)
Ruslann gözlerini "huzuru temin etmek
için bertaraf edilmeleri için gerekli gör
dükleri Hokand"a dikmelerine sebep 01-.
muştur (Gürün, s:650).

İşte tam bu sırada Buhara hüküm
dan Nasrullah Han, Hokand hükümdan
Muhammed Ali'nin "iç işlerine karışma

malan için anlaşma yapmalan" yollu
teklifini "Hokand ordusunun smırda ol
malarını" fırsat bilerek reddeder ve Ho
kand'ı, kuşatır; hükümdar ile yakınları

nı öldürtür (Saray, ss:211-212). Ondan
sonra tahta çıkan Şir Ali Han da bir su-

, ikast sonucu öldürülürice Hokand Hanlı

ğı iyi bir devletadamı olmayan, tahtı

için Buhara Hanlığı'nasığınanve üç de
fa tahtageçen Hudayar Han'm eline ka
lır (Saray, ss:211-212). Bunu. fırsat bilen
Ruslann Kazalinsk Kalesi'ni almalan,
Hokand Hanlığı'ndaki Özbek, Kırgız,

Kıpçak ve Kazak Türkleri'nin birbirle
riyle mücadeleye başlamalan da Huda
yar Han'a" siyasetini değiştirtememiştir
(Saray, ss:213-215). BöyleceTürkistan'm
her tarafına yayılmaya başlayanRusla
rın (Saray, ss:214-217) bu durumu dünya
kamuoyuna "söz konusu topraklarda ya
şayan, hiçbir organizasyonu olmayan
Türklere medeniyet ve kültür götürmeye
yönelik davranışlar"olarak açıkladıklan

bu girişimine (Saray, ss:217-218, Gürün,
s:651) Osmanlı Devletine vaziyeti açık-
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lamak üzere gönderilen Hacı Ruzi Bey'in
hükümeti tarafından geçiştirilmesini

(Saray, ss:212-213) de ekleyecek olursak
durumun ne derece ümitsiz olduğu anla
şılacaktır. Bu arada OsmanlıHükümeti
ni suçlamak yerine dönemin padişahının

Abdülaziz olmasıyla, Paris Antlaşma

sı'nı imzalayarak Osmanlı Devleti'ni bir
müddet de olsa rahatlamasını sağlayan

Sadrazam Al!'Paşa'nınölmüş olmasıyla,
yerine Rus yanlısı MB.ıımut Nedim Pa
şa'nın bulunduğunu (Karal I, ss:214-247;
Karaı II, s:23) düşünmenin. ise, daha
doğru olacağınıdüşünüyoruz.

İşte. Kurmanbak Datka'nm eşi

Alımbek Datka, Hokand Hanlığı'nın bu
kargaşa ortamında Kırgızların talihine
bir güneş gibi doğmuştur. Nitekim Ho
kand Hanlığı'nın başbakanı Alımbek

(kaynaklarda Alımkul olarak da geç
mektedir) Datka HudayarHan'ınBuha
ra'ya sığınarak "tahtını almasıiçin yar
dım rica ettiği Nasrullah'ın Hokand'a
yürümesi" üzerine onu durdurmuşve ül
kesinin kontrolünü eline almıştır (Saray,
ss:218-219); Ruslann çemyayev komu
tasında Hakand'a yürümeleri üzerine
Kanesan Kasım Bey önderliğinde bir
kuvvet yollamış, yetmeyince de kendisi
askerleriyle birlikte Rus ordulannı geri
püskürtmüştür (Saray, .ss:219-220); da
ha' sonra Ruslan geri püskürtmüş ve
ağır yaralanarak Taşkent'te 1865'te öl
müştür (Saray, ss:220-221).

Kurmancan'ın Kırgızlara lider ol
masında kesin tesiri olan. Alımbek Dat
ka 1799 yılmdaAltay Bölgesi'nde Coşolu

Köyü'İıün eteklerindeki (Gülçö'ye yakın)

Kargaşa denilen yerde dünyaya gelmiş

tir. (Kırgız Tuusu, s:11) Hokand Hanlı

ğı'nın hem siyasi lideri, hem de ordu ko
mutanlanndan biri olan Alımbek özel
likle 1850-1876yıllannda hanlığın güt
tüğü siyasette büyük bir roloynamıştır.

Malla Han'ı tahta geçirip (1857-1862)
Anciyan'a vali olarak tayin eden,
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1862'de onun yerine yeğeni Şah Murat'ı

tahta geçirip kendisi de başvezir (başba

kan) olan Alımbek Datka (Urstanbekov
Çoroyev, s:15; Saray, ss:218-220) sadece
Kırgız Türkleri'nin değil, bütün Türkle
rin birlik. ve beraberliğini hedef edinmiş;
o sebeple Doğu Türkistan Türkleri'nin
hürriyeti uğrunaHokand Hanlığı'nınas
kerlerini seferber etmiştir. Ayrıca Datka
bu düşüncesini toplumun kültür seviye
sini yüks~tıne uğrunda çalışarak da
göstermiştir.O; sebeple Oş'ta bir medre
se kurarak, diğerülkelerden ününü duy
duğu alimleri, hocaları getirterek her yıl

yüzlerce gencin okuma-yazma öğrenme

sinde, yetişmesinde etkili olmuştur (Kır

gız Tuusu, s.Il). Hatta bu medresenin
giderini karşılamak üzere kendi toprak
larım bile vakıf haline getirmiştir.

Kurmancan 1811 yılmda Oş şehrine

yakın Madı Kışlağı «Kara Suu bölgesin
de)nda Munguş sülalesinin Bargı Kabi
lesi'nden olan orta halli, hatta varlıklı

bile sayılabilecek) bir çiftçi olan Mamıt

bay (Mamatbay)m kızı olarak dünyaya
gelir. 17 yaşmda iken COO1j Mbilesi'nden
Kul Seyit ile evlenir ve bir yıl sonra Üç
Taş Yaylası'ndaki baba evine gelir; 3 yıl

geçince de kendi gibi eşinden ayrılmış,

Hokand'm başbakanıve komutanı Alım

bek Datka ile evlenir (Urstanbakov-Ço
rayev, s:90; Kanesanyev, s:7). Kurman
can'm Alımbek ile evliliğinden 5 oğlu, 2
kızı olur. 96 yaşmda öldüğünde ise ço
cuklarıyla torunlarının, onların çocukla
rının sayısı 100'e yaklaşmıştır.

KUrmanean misafirin eksik olmadı

ğı evlerinde büyüğe-küçüğe nasıl davra
nılacağını, memleketinin örf ve adetleri
ni daha küçük yaştan itibaren öğrenmiş

tir. Babasının tuttuğu özel hocalardan
dini bilgileri de alan Kurmancan akıllı,

fikrini çekinmeden söyleyebilen, düşün
medenkonuşmayan ve izzeti nefsine son
derece düşkün; hassas değerler söz ko
nusu olduğundaise taviz vermeyen kişi-
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liğiyle tanınır. Bunda çevresinde saygın,

sözü dinlenen, yerinde konuşan, kimse
nin hakkım yemeyen, anlatına yeteneği

g~şmiş,dininedüşkünveokur~~ar

bir kişi olan babası Mamatbay'm büyük
bir etkisi vardır(Kenesarıyev,s:8). Onun
silik ve hiçbir özelliği olmayan ilk eşi

Kul Seyit ile olan evliliğini bir yıl sonra
bitirinesi ve törelere karşı gelerek baba
evine dönm~si kadar Alımbek'le evlen
dikten sonra Oş'lu şeyhlere özellikle de
Şeyh Übeyde'nin soyundan Şeyh Sela
hattin'e mürit olmasında (Kanesarıyev,

s:l1) bu yetiştirme tarzının ve güçlü kişi

liğinin tesiri ise, kesindir.
Kurmanean, Alımbek ile evlenene

kadar sıradan bir kadındı. Ancak. saygı

uyandıran duruşuna ve güzelliğine bir
görüştekapılanHokand'm yiğit komuta
m 'ile kurduğu bu yeni hayat, onun bu
gün bile "Altay Kraliçesi" anlamma
"Alay Hanışası", "Altay Kanıkesi" diye
anılmasma sebep olmuştur. İyi bir eği

tim görmüş, kültürlü ve görgülü Kur
mancan, "datka" ünvanını almış olan
Alımbek'in tam istediği gibi biridir. O,
kocasının evine geldiği günden itibaren
yerinde konuşması, zeki ve işbirliği,

mantıklı davranışı, doğru kararları ile
yeni memleketinde hemen sivrilmiş,her
meselede ona danışır olmuştur (Kanesa
nyev, s:9).

Kurmanean, eşi Alımbek'in ölümü
ne kadar her konuda akıl hocası, arka
daşı, sırdaşı olmuştur. "Datka" ünvanını

almadan önce de at üstünde askerlerin
başmdadır ve yanında da çoğunlukla

oğullarından biri veya birkaçı vardır

(Türkestanskiye Bedomstki Gazetesi).
Hatta kocasıHokand'a gittiği zamanlar
da bile onun yokluğunu hissettirmemiş;

milletinin güvendiği, akıl daniştığı bir
kadın, askerlerin başmda da bir komu
tan olmuş; çocuklarınınruhunu ve kalbi
ni ise"lıür ve bağımsız Kırgızistan" ru
huyla doldurmuştur (Kanesarıyev, ss:8-

Milli Folklor
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9).
Kunnancan,TUrkleri~nde"datka"

ünvanı verilen iık kadındır (Turkestans
kiye Bedomsti). "Datka", Hokand ve Bu
hara hanlıklanzamanındayönetimin en
üst kademesini ifade etmekteydi (Manas
Enciklopediya, s:I71). Kelime anlamı

"gerçek bağWık"demek olan bu ünvanın

bulunduğu vilayetin idare amiri (yani
valisi), siyasi ve dini lideri, hatta top
lumda çıkaq.bütünproblemlerin çözücü
sü, temyiz ve şikayet dilekçelerine ba
kan hukuk görevlisi, vilayetle ilgili ka
.rarlan gözden geçiren, askerlerin komu
tanı kısacası emrindeki bölgenin tek yet
kilisi demekti (Kanesanyev, s:9).

Kunnancan'a bu tınvan Alınıkul'un

ölümü ve Hudayar Hanım üçüncü defa
tahta geçmesinden sonra verilmiştir:

Ruslar, Hokand ile birlikte Hive ve Bu
hara hanlıklarını da alarak "Orenburg"
ve "Batı Sibirya" valilikleri ile "Türkis
tan Genel Valiliği"ni (Türkmenistan,
Fergana, Semerkand, Sirderyave Semi
rechie de buna ilave edilmiştir) kurmuş
lar; başına da. General Kaufman'ı getir
mişlerdi. Bu arada Hudayar Han'ın tah-

.tmıkaybetmeme uğruna Rus yanlısı

davranışlan sonucu Hokand'da bir hu
zursuzluk başlamıştı(Hayıt, s:90; Saray,
ss:226-230). Tam bu sırada Alımbek'in

ölümüyle boş kalan "datka"lık ünvanı,

Alımbek'inilk eşinden olan oğlu Carkın

bay'a verilmek istendi. Ancak Hudayar
Han'ın bu isteği Oş Vılayeti'nin hakimi
olan üveyoğlu tarafından kabul edilme
miştir. zira Kunnancan'm şerefine. fi
kirlerine, alacağı kararların doğruluğu-·

na büyük bir saygı göstermekte; babası
nın dulu sağ iken böyle birşeyi uygun
gönnemektedir. Hatta bu karan sarayda
beylik için birbirlerine düşmanolan kişi

lerle ailenin büyükleri bile onaylarlar
(Kanesanyev, s:9). Böylece .Hokand'a
"KırgızlarmRuslara olan güven ve bağ

lılığını araştırmaya gelen Sait Muzaffer
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ile Hudayar Han'ı bile şaşırtmıştır. Böy
lece Kırgız Türklerinin "Altay Kraliçesi"
dedikleri Kunnancan'a Buhara şeyhülis

ıaminınfetvası ile 1876'da "datka" ünva
nı verilmiştir (Saray, s:231; Hayıt, s:90,
Kenesarıyev, 5:9).

Eşinin ölümünden sonra oğullarıyla

birlikte Oş'a gelen Kurmancan Datka
sadece bu vil~eti idare e.~ekle kalma
mış; Hokand Hanlığı'nın siyasi rnpselele
rine de karışmıştır. Hatta Kırgız asker
lerinin başına geçirdiği oğlu Abdılda

bek'i yanına alarak anne tarafındanak
rabası olan Hudayar Han'ın annesi Car
kmayım'a götürerek aralarındaki düş

manlığınbitmesini, oğlunun Oş'a vali ol
masını sağlamıştır (Kenesarıyev, s:9).

"Datka" ünvanı, onun önirünün so
nuna kadar Kırgızların bağımsızlığıuğ

runa çalışmasını engellememiş,her fır

sattaRus kuvvetlerinin karşısına asker
leriyle çıkarak aşılmaz bir set olmuştur.
Hatta aynı yılın Nisan ayında Oş'tanAl
tay vadisine ilerlemeye çalışan Skobe
lev'i püskürtmek için oğlu Ahdıldabek ile
hazırlıklarını yapan Kurmancan Datka
"bir kadının bu denli başarısını çekerne
yen İmam Kulu adlı bir Kırgız" tarafın

dan haberdar ediliiı.ce Bkobelev'e yenilir
ve esir edilir (Saray, s:231, Kenesarıyev,
s:9, Hayıt, s:90). General İvanov ve Sko
belev 65 yaşmdakibu kadının güzelliği

ne, duruşuna hayran kalırlar. Skobelev
ona yer ve saygı gösterir. Onun "çarpış

malatı dıırdurması" yönündeki isteğine

Kurmanean'm cevabı ise "iç işlerine ka
rışılmaması" şartıyla "evet" olur (Saray,
s:231-232; Hayıt, s:90). Kurmanean da
Skobelev ile 5 maddelik bir şartname

imzalayarak (Kurmancan Datka, s:33)
Kırgız Türkleri'ne tam - 31 yıllık bir
huzur sağlamıştır..Bu anlaşmadan sonra
Ruslar Kurmancan'm ölümüne kadar
ona 'karışmamışlar; bu yiğit kraliçenin
ülkesini idare etmesine izin vermişlerdir

(Saray, s:232; Hayıt, 5:90-91); Kırgız ta-

59



rihinde "Şartnama" adıyla bilinen anlaş

manın maddeleri şunlardır:

ŞARTNAME:

LEski hanlığın karargahının yine
önceki şekline uygun düzenlenmesi, iki
taraf için de uygun olmaz.

2.Yedi şehirli Hokand Ülkeleriyle
Rus İmparatoluğunun istiklali altın

da,iki tarafın birleştiği kabul edilmiştir.

3.Yerli halkını hayat tarzma, sahip
olduğudinine, Rus idaresi tarafındanbir
baskı uygtilanmayacaktır.

4.İsyan olursa, bütünhalk (millet)
deği}; sadece isyan edenler cezalandırıla
caktır. Ele geçen ya da bizzat kendi gele
rek suçunu itiraf edenler, azat edilecek;
sürgün edilen ancak kaçan halka, tekrar
kendi ülkelerine geri dönmelerine, sakin
bir hayat sürmeleri şartıyla izin verile
cektir.

ô.Rusyanın kendi idaresi altındaki

başkahalk topluluklarınhepsi de bu ye
di şehirli ülkenin halkı için endişe duy
maktadır.

Ancak annesi Kurmancan'm imza
ladığı şartnameye uymayan Abdıldabek,

kardeşi Mamıtbek ile memleketi terket
mek zorunda kalır. Pamir'de, Ooganis
tan'da asker toplamaya devam eden Ab
dıldabek'ın (Kenerasarıyev, S;10) Mek
ke'ye giderken ölmesinin (Saray, s:231;
Hayıt, ss:90·91) ardından Kamçıbek'in

yakalandığı ve asılacağı haberi gelir. Yıl:
1895'tir. Abdulkerimov'un Binbaşı Ak
biy'in eşi Tacıgül Hanım'dan duydukları

na göre Kurmanean en küçük ve sevgili
oğlu Kamçıbek'i darağacına kendi eliyle
yollar. O sırada 84 yaşmda olan Kur
mancan her yeri simsiyah örtü ile kapa
tılmış atlı arabanın içinde askerleriyle
birliktedir ve elleri zincirle bağlı oğlunu

idama götürmektedir. O anda yanındaki

askerlerden birinin "onu Altay'a kaçırıp
kurtarması"yönündeki isteğini duymak
bile istemeyen yiğit Kurmancan "bu bir
şehit ölümü" diye cevap vererek yola de-

GO
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vam eder. Kaynaklarda "asılma sebebi"
hakkında çeşitli rivayetlerin dolaştığı

Kamçıbek'in idam edilmesi ile ilgili ola
rak "bütün tabiatm, hayvanlarm, nehir
lerin yas tuttuğu" yolunda pekçok efsane
vardır (Abdulkerimov, ss:20-23). Gerçek
olan şeyse Kurmancan'm oğlunun asılı

şını dimdik, gözlerinden yaş bile akma
dan, gururla izlemesidir. Kısacası Kur
mancan Kı~larmözgürlük mücadelesi
için çıktığı bu yolda sevgili oğlu Kamçı

bek'i feda etmekten çekinmemiştir.

Kurmancan Datka Kırgızlar için
bugün bile "Altay Kraliçesi" olarak bilin
mekte; Oş şehrinin kutsiyetinin, önemi
nin Kurmanean'dan geldiğine inanıl

maktadır. Adına para ve pul' bastırılmış
bu kahraman Türk kadını Oş'un kurulu- ..
şunun 3000. Yıl kutlamalarmda at üs
tünde canlandırılmıştır. "Ruhu şad ol
sun!" deyip, asıl kahramanı olduğu bir
"kence epos" olduğunu belirttikten sonra
hakkındaGulbadam Matiyeva ile Abdu
raşit Urbayev'in söyledikleri kısa des
tanları vermek istiyoruz:

TARİHTEKİYILDIZ söNMEMİşDURUYOR
Zaman uçup gidiyor tulpar at gibi
Devirler değişiyor durmaksızın

Ata yurdun tarihinin acısı

Sanki KurmanClin'm hayatı gibi.
x x

Namussuzluğu, temizliğe her gördürmeyip
KöW1Mü, iyiliğe kollatınayıp,

Pekçok sıkıntıdan narinleri savunup,
Kavgadan bitip tükenmiş halkı.

x x
çatallaşan nice meseleleri,
Halkının yarını için halledip de gelmiş.

Ana gibi kanatları altına almış buncahalkı,

sırtıayıp, nice problemleri çözüp de gelmiş

x x
İnsanlığın en ~ce, asil sıfatları

Aynca söyleniyor her tarafta yaptıklan.

Örnek olmuş, halka adamışhayatını,

Duruyor sönmeyen yıldız tarihteki.
Gulbadam Matiyeva.

Milli Folklor
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"KORMANCANDATKA"NINvASİYESİ

Dostlanm, halkım-milletim,evlatlanm,
Yakın gibi, dönülmaz yola gideceklerim.
Yaşlınla-geneinle meşgul ol, kulak ver,
İşte bunlar, vasiyet edip söyleyeceklerim.

x x
Ezelden Kırgız olarak yaratılmış,

Ala-Too'nun arasında dağılmış.

Adigine'nin, Tagayım'ın çoeuklan
Aklı ile gayretine güvenmiş.

x x
Kızılıan kınnak için gazalarda çekilmedan
Yıkılsak da bir düşmana yenilmeden,
Er Manas'ın tu~u yüksek tuttuk,
Yiğitlikle eyerimizden eğilıneden.

x x
Savaş ile geçti nice zamanlar,
Uykusunu böldü halkın katliamlar,
Yeter, artık kan dökme dursun,
Nesli çoğalıp, büyüyüp gelişsin Kırgızlar.

x x
Eskisi gibi "Sağ" ile "Sol" birleşip,

Şura kursun karşı karşıyaoturup,
Tartışsın ata yurdun kaderini
Ne zaman ki tehlike tepesinde durup.

x x
"Sağ" ile "sol" bir fikirde birleşınezsek,

Hakarete uğramazmı "kalpak" ile "ele çek"
Üstümüzden kara bulut gider mi,
Halkımızı bekliyornasıl bir gelecek?

x x
.Uyanık olun: zaman başka, şart başka,

Arkamızyokatın başını çek başka,

Akıl edip birazcık kımıldamazsak,

Ansızın takılıp kalmayalım sert taşa.

x x
Hürriyete gider şimdi bir tek yol,
Lazım bize Hokand ile birleşınek.

Kılıç değil, komuz vurarak boyun eğdirip,

En büyük ihtiyaç Rus ile dost olmak.
x x

Dostlanm, halkım-milletim,evlatlarım,
Yakın gibi, dönülmez yola gideceklerim.
Yaşlınla-geneinle meşgul ol, kulak ver,
İşte bunlar hepinize söyleyeceklerim.

x x
Göremezsem dünyayı, gökyiizünü, yıldızı

İçemezsem ot kokan (o güzelim) kımızı

Hepsini getirip, çağınn "Sağ"ı, "Sol"u
Ölümüm bile birleştirsin Kırgız"ı.

Abduraşit Urbayov

Milli Folklor
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