KIRZGIZLARDAN B‹R DESTAN: CANGIL MIRZA
Doç. Dr. Nerin KÖSE*
Anlat› gelene¤imizin her halkas›, kültürümüzün yaﬂayan hazineleridir ve her biri, içinde bulunduklar› hayat tarz›n›n yaratt›¤›, söz konusu hayat›n ihtiyaçlar›n› temin eden ürünleri içine al›r.
Bat›’da “epopa’e” veya “epas” (Yöntem,
ss: 1-10), Türk Dünyas›’nda ise Yakutlar›n
“olangko” ya da “alango” K›rg›zlar›n “camak” ( Elçin, ss: 33-34) ad›n› verdikleri ve
Türkiye Türkçesi’nde “dest n” (veya dâstân)
kelimesiyle (Elçin, s:34) karﬂ›lanan destan
türü için de ayn› durum söz konusudur. Nitekim Türklerde göçebe hareketli ve d›ra
dönük bir hayat›n ( Kaplan, ss: ) yani epik
dönem’in ürünü olan bu anlat› türü ait oldu¤u milletin siyasi yap›s›, tarihi, co¤rafyas›, inanç ve pratikleri, ortak zevkleri ve de¤er yarg›lar›, kahramanl›klar› demektir ve
o toplumun bir anlamda kimli¤ini ortaya
koyar.
K›rg›zlar’›n kahramanl›k destanlar›ndan biri olan ünlü “Cang›l M›rza”n›n ise bu
bak›mdan özel bir yeri vard›r. Herﬂeyden
önce destan›n as›l kahraman› Cang›l adl›
bir kad›nd›r. Aynek Caynakova’n›n da belirtti¤i üzere Cang›l hayali, efsanevi bir
kahraman olmas›na ra¤men halk onu, tarihi bir kahraman gibi kabul etmektedir ( Sar›nc›, Bököy-Cañ›l M›rza, Giriﬂ, s: 10). Zira
Cang›l, hemen bütün K›rg›z destanlar›nda
karﬂ›m›za ç›kan K›rg›z-Kalmuk savaﬂlar›n›n merkezine oturtulmuﬂtur.
Cang›l M›rza hakk›ndaki ilk çal›ﬂma
Abd›rakmanov Bay›mbet (No: 1511), Moldobasan Musulmankulov (No: 497), Ib›ray›m Abd›rahmanov (No: 413), Abd›kal›k
Çarobayev (No: 401), varyantlar› ile Ib›ray›m Abd›rahmanov’un halk a¤z›ndan derleyip de yaz›ya geçirdi¤i iki anlatma ( No:
414, No:1357) K›rg›z Respulikas› Uluttuk

‹limder Akademiyas› Kütüphanesi’nde El
Yazmalar› bölümünde bulunmaktad›r( Sar›nc›, Bököy-Cañ›l M›rza, Giriﬂ, s: 10).
Ib›ray›m Abd›rahmanov, bu konuya
büyük bir emek vermiﬂtir. Cang›l M›rza’y›
ünlü “Manarç›”lar Sag›mbay Orazbakav,
Togolok Moldo ( Abd›raskmanov Bay›mbet),
Bag›ﬂ Sazanov gibi ustalardan dinleyen Abd›rahmanov onun çeﬂitli dönemlere oturtulan bir kad›n oldu¤una karar vermiﬂ ve ﬂiire dökmüﬂtür. Onun 1967 y›l›nda yay›nlanan Cang›l M›rza’s› 2651 m›sradan meydana gelmiﬂtir. Tagolok Moldo’nun “Cang›l
M›rza”s› 1960’ta, Çorobayev’inki 1957 ve
1966 y›llar›nda, Musulmankulov’unki ise
1983 y›l›nda bas›lm›ﬂt›r. Yaz›m›z›n konusunu teﬂkil eden ve her türlü elden topland›ktan sonra bu konuda bilgisi olan kimseler
taraf›ndan okunarak farkl› k›s›mlar› düzenlenip yaz›lan Musulmankulov’un “Cang›l M›rza”s›n›n ( Sar›nc›, Bököy-Cañ›l M›rza, Giriﬂ, ss: 10-11) konusu, k›saca ﬂöyledir:
Noygut Kabilesi’nde olan Cang›l M›rza’n›n ad›n›, Aykacam adl› yaﬂl› bir hoca koyar. Daha 16 yaﬂ›nda bile at›c›l›kta, dövüﬂte üstüne kinsenin gelemedi¤i bu k›z yan›ndaki k›rk tane yi¤iti ile Kaﬂkar’› ya¤malar.
Günlerden birgün babas› Camg›rç›
onu ça¤›rarak “k›z çocu¤u gibi evde oturmas› gerekti¤ini, yaﬂ›n›n geçti¤ini, herkesin
dedikodu etti¤ini” söylerde de o dinlemez ve
hayat›n› at üstünde geçirmeye devam eder.
Han Camg›ra’da tenkitlerine ve ikazlar›na
ra¤men odas›nda gizli gizli kendi gibi iki
bahad›r k›z yetiﬂtiren, att›¤›n› vuran ünü
Oﬂpol’dan Lob Dayra’ya, Sar› Kol’dan AtOynak’a kadar her tarafa yay›lan Cang›l’›
rahat b›rak›r.
K›taylar›n sald›r›s›n› Kazkara’s›na binerek geri püskürten Cang›l M›rza Kal-
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muklsra da boyun e¤dirir. Herkesten haraç
alan, mallar›n› zapteden Cang›l’›n görünüﬂü ise görenlerin duda¤›n› uçuklatacak heybetlidir. Bunun yan›s›ra yoksullara at verdi¤i, itibar etti¤i için de herkesin taktirini
kazanm›ﬂt›r.
Yapt›klar›n› duyan Ancuyanl› Ürbülçök ile Burhuy ondan hesap sormak niyetindedirler. Hatta Burhuy, kendisiyle evlenmeye raz› olmazsa memleketini ya¤malamay›, halk›n› öldürmeyi düﬂünmektedir. Bu
yüzden en iyi atlar›n› al›p silahlar›n› kuﬂanarak yola ç›kan iki savaﬂc› Kabey Too,
Alay ve Beçel’i geçerek otuz günde Cang›l’›n
oturdu¤u yere gelirler. Önlerine ç›kan bir
avc›ya “Cang›l’›n nerede oldu¤unu” soran
Burhuy onun “onun asl›nda k›z oldu¤unu,
savaﬂmakta çok usta oldu¤unu, kendi gibi
seksen kiﬂiyi öldürdü¤ünü, pekço¤unu da
esir etti¤ini, yüz kiﬂiyle bile baﬂedebilece¤ini, onun It›z›r ‹lyas’›n korudu¤unu, boﬂ yere savaﬂmamas›n›” söylemesine ra¤men
Burhuy niyetinden vazgeçmez ve pehlivanlar›n›n önüne düﬂerek Cang›l’›n ülkesine
gelir.
Tam o s›rada Cang›l toy vermektedir.
Pehlivanlar güreﬂmekte, at ve “camb›” yar›ﬂlar› yap›lmakta, “gökböri” oyunu oynanmaktad›r. Ancak haberi alan Cang›l M›rza
Kazkara at›na bindi¤i gibi Naygutlarla birlikte Burhuy’un karﬂ›s›na ç›kar ve teke tek
savaﬂmaya baﬂlarlar. Cang›l Ürbülçök ile
Burhuy’u öldürür; ona üzeri yiyecek ve alt›n gümüﬂle dolu doksan at getiren sekiz elçiyi de tam onbeﬂ gün misafir eder.
Anciyan’dan Kaﬂkar’a ﬂöhretinin yay›mlad›¤› yer kalmayan Cang›l ﬂimdi de Arpa ve Aksay’› almay›, Tülkü ile Üçükö’yü
yenmeyi düﬂünmektedir. Bunun için k›rk
yi¤idini yan›na al›r ve yola ç›kar. At-oynok,
Araça Kol Arpa, Aksay, Alato¤o, Mingbugu’yu geçerken “elendeki alt›n halkay› vurabilienle evlenebilece¤ine dair” yemin
eder.
Tülgü ile Üçükü Çat›r Köl’e vard›klar›nda baﬂlar›nda Toktorbay yan›nda Atakozu ve Çobak, arkas›nda K›rg›zlar› oldu¤u
halde üstlerine do¤ru geldiklerini görür.
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Çünkü Toktorbay, Cang›l’›n ayak izlerinin
onlara ait oldu¤unu zannetmiﬂtir. Durum
anlaﬂ›ld›ktan ve rastlad›klar› yolcudan
“Cang›l’›n, Arpa ve Aksay’› ald›¤›n›” duyan
Üçükö ve o baﬂta olmak üzere bütün K›rg›zlar silahlar›n› kuﬂan›p, atlar›na binerek haz›rlan›rlar.
Toktorbay’›n öncü olarak yollad›¤›
Atakozu ile Çabak, Kaﬂkar’a geldiklerinde
“Cang›l’›n toy verdi¤ini, Canb›y› vuramayan› esir ald›¤›n›” ö¤renerek Tülgüye “arad›¤›n›n yerinde olmad›¤›n›” bildirirler. Bunu
duyan Üçükö ile Tülkü, yola ç›karlar.
Cang›l M›rza, haberi almakta geçikmemiﬂ, elinde özenle büyüttü¤ü Kumay›k’›
ile at›na atlad›¤› gibi yola düﬂmüﬂtür. Yolda
rastlad›¤› adam›n “Üçükö, Tülkü, Atakozu
ve Çabak taraf›ndan ellerinin ba¤land›¤›n›”
söylemesi üzerine onlarla savaﬂ›r ve dördünü de öldürür; askerlerse arkalar›na bakmadan kaçarlar.
Gururla Noygut’a dönen Cang›l halk›na “baﬂar›lar›n›”anlatt›ktan sonra “Karaçul
ile Ad›rang’a gitmelerini, Hoten’i almazlarsa onlara esir olacaklar›n›, Ala Too eteklerinde hayvan besleyip büyütmelerini” söyler. Ancak Cang›l’›n dediklerine uyan halk›n orada kald›klar› iki y›l içinde bütün
hayvanlar› ölüverince memleketlerine dönerler.
Bu arada Kaﬂkar hükümdar› Tursun
Han “Cang›l’la evlenmek istedi¤ini, evet
derse onu alt›na bo¤aca¤›n› ve Kaﬂkar’›,
Turfan’›, Cerken’i, Urumçu’yu verece¤ini”
arac› yollayarak bildirir. Cang›l buna
“olumlu” cevap verir. Ancak Cang›l M›rza
toyu baﬂlat›p “üy” ünü kuran Tursun Han’›
“dengi olmad›¤›n›” söyleyerek askerleriyle
beraber öldürür; Opol-Too ile Lob Dayra’y›
ele geçirir.
Cang›l M›rza’ya nihayet ulaﬂan Ürbülçök ile Burhuy olanlar› duyunca onlar›n intikam›n› almay› düﬂünerek Mamaykul, Ak
Koçkor ve Kalmatay ile Ak-Say ve Alay taraflar›nda toplan›rlar.
Genç-yaﬂl› toplanan bunca insan›n
aras›nda Ak Koçkor’un kardeﬂi Ab›l da vard›r. Ülkesini kurtarmak isteyen bu yi¤ite
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Togay, Edige, Ak Bakay, Cazganbay, ﬁ›rdakbek, Ördekbek baﬂta olmak üzere at, asker ve yiyecek yard›m› ya¤ar.
Rüzgar gibi koﬂan at›na atlayan Ab›l,
Ad›rluu Too’ya gelir. Herkesten “Burhuy ile
Ürbülçök’ü öldürdü¤ünü, K›rg›zlar’dan ve
K›taylardan böyle k›z ç›kmad›¤›n›” duyan
Ab›l kendisine gelen “Cang›l’›n toyverdi¤i “
haberi üzerine e¤lenceye kat›l›r ve onunla
görüﬂmek ister. Ancak istedi¤i kabul edilmeyen Ab›l, Cang›l’›n kolundaki bilezi¤ini
al›r ve ülkesine döner. Bunu duyan Kalmatay ise ülkede toy ilan eder. Cang›l M›rza
ise yeminini tutmak üzere at›na binip z›rh›n› giyerek K›rg›z ülkesine gelir ve Kalmatay’la evlenir; dokuz y›l içinde eﬂine üç o¤ul
verir.
Zaman geçmiﬂ, Kalmatay çok yaﬂlanm›ﬂt›r. Bu arada kaynanas› Barçake de ondan “savaﬂc›l›k hünerini göstermesini” ister. Cang›l bu duruma üzülürse de savaﬂ elbiselerini giyinip at›na binerek Keng Arpa’ya gelir. Karﬂ›s›na getirilen k›rkiki kalpa¤› vurur. Ancak delikanl›lar›n onun kalpa¤›n› düﬂürmelerine, at›n› dürtüklemelerine çok üzülür ve oradakilﬂere lanet eder.
Sabah gün ›ﬂ›madan yola ç›kan Cang›l
peﬂinden gelen Tokto ile Almanbeti öldürür.
Gitmesini istemeyip yalvaran öz o¤lu ile
Ab›l’› da terketmekte tereddüt etmez ve
at›yla birlikte ülkeyi terk eder.
Ab›ldacan Akmataliyev ile Aynek Caynakova’n›n yay›na haz›rlad›klar› “Sar›nc›,
Bököy-Cañg›l M›rz› “ adl› kitab›n 375-446
sayfalar›nda yer alan bu destandan anlaﬂ›laca¤› üzere anlatmada Cang›l, Er Töﬂtük,
Almanbet, ﬁ›rdakbet, Edige gibi tarihi bir
kahraman olarak kabul edilmektedir.K›rg›zlar’›n eski hayatlar›ndan izler taﬂ›mas›,
kabile baﬂkanlar›n›n görevlerini gözler önüne sermesi de, bunu desteklemekte; hatta
yi¤itlerinden Er Töﬂtük ve Almanbet ile
karﬂ› saftaki Üçükö, Tülgü, Burhuy gibi
kahramanlar da K›rg›zlar›n feodal hayat›n›n güçlü insanlar› olarak dikkati çekmektedirler.
Cang›l M›rza vatansever bir k›zd›r:
Daha on alt› yaﬂ›ndayken ok at›p at binme-
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yi, savaﬂmay› ö¤renmiﬂ; kabile baﬂkan› olarak düﬂmanlar›n› yenmiﬂtir. O halk›n›n huzuru, güvenli¤i için at üstünden hemen hiç
inmemiﬂ, durmadan savaﬂm›ﬂ; hiç ﬂikayet
etmemiﬂtir. Cesareti, akl› duygular›n›n herzaman önüne geçmiﬂ; milliyetçi ve cengâver
kimli¤i ile halk›n›n önündeki yerini kimseye kapt›rmam›ﬂt›r.
Cang›l bakan›n gözlerini alamayaca¤›
kadar güzel, nazik bir k›zd›r. Ancak onun
fiziki güzelli¤i destânda geri plâna itilmiﬂ;
kabilesinin huzuru, rahat› için u¤raﬂan savaﬂç› kimli¤i, ön plâna ç›karm›ﬂt›r. Kendi
isteklerine bile “ﬂakegimdi algan kiﬂige ti¤emin” diyerek kural koyan Cang›l, vatan›na milletine olan ba¤l›l›¤› yan›nda kabilesinin ﬂerefi ve namusu için kurban olarak da
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.Sözünün eri olup
kolundaki bilezi¤ini alan Ab›l’›n ülkesine
giderek Kalmatay’la evlenmesi de, bunu
aç›kça göstermektedir.
Bizce destan›n en önemli k›s›mlar›ndan biri Cang›l M›rza’n›n yi¤itli¤inin, at›c›l›¤›n›n “evlenece¤i erkekte arad›¤› vas›flar›” belirtirken bile ortaya konmas›d›r. Destanda kendisi:
Saramcal› sanda cok,
Saltanat› baada cok,
At›ﬂkan coonu oñbogon,
Ayaldan m›nday bolbogon.
K›tayd› k›r›p komdogon,
........
K›rk künü k›z›p uruﬂsa,
Betinen k›z›l oñbogon,
.........
K›z Cañ›ld›n s›mbat›,
Ayt›p ötör cönübar.
Aksarg›n bolgon öñü var.
Colpondoy bolgon közü bar
Colborstoy bolgon töﬂü bar
Eñçer kelgen boyu bar
Eki mindey coo bolso,
Alam›n degen oyu bar,
Calg›zd›g›n oyloboyt
Cañ›l ayal tolgonboyt,
K›l›ç› bar elinde,
K›y›n ç›kkan belinde ( Metin, s. 380);
at›:
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Kazkara s›nduu at›bar,
Kayrattuu Cañ›l k›z› bar,
Kaç›rgan coonu talkalap ( metin,
s.381); Binicili¤i ise:
‹zdeyili dese izicok,
Ketkenin körgön kiﬂi cok ( metin,
s.376) sat›rlar›yla anlat›lan Cang›l M›rza
bu bak›mdan Dede Korkut’daki Ban› Çiçek
ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Nitekim Cang›l bu konuda;
K›z›l alt›n ﬂakekti,
Kim karmasa tiyem (metin, s.404) derken, Ban› Çiçek Beyrek’le “......men Ban› Çiçek’in dad›s›yam, gel imdi ava ç›kalum,
e¤er senüñ atuñ menüm atum› kiçer ise
onuñ atun› dah› kiçersin, hem senüñ ile oh
atalum, meni kiçer isen an› dah› kiçersin...”
(Ergin, s:123) ﬂeklinde ﬂöyleﬂir. Kayna¤›
Türklerin eski yaﬂam tarz›na, atl›-göçebe
hayatlar›na dayana ( Köse I, ss: 25-30; Kaplan, ss: 12-13) bir baﬂka ifadeyle “yaﬂan›lan
hayat tarz›n›n kendine has bir anlat› türü
ve insan tipi yarataca¤›” prensibi Milli Edebiyat Dönemi’nin unutulmaz yazar› Halide
Edip Ad›var’›n romanlar›nda da kendisini
gösterir. Nitekim “Sinekli Bakkal” daki Rabia “Handan”daki Handan, “Vurun Kahpeye”deki Aliye “idealleri için duygular›n› geri plana iten, baﬂkalar›n›n saadeti için kendininkini feda eden, gelenekçi ve modern,
sözünün eri güçlü kad›n tipleri” nde kendine hakl› bir yer edinmiﬂtir (Köse II).
Di¤er önemli husus ise Cang›l’›n kalpa¤› yere düﬂtükten sonra çocu¤unu bile hiçe sayarak ve onu b›rakarak memeleketine
dönmesi meselesidir. Bu görünüﬂte trajik
bir son olarak ortaya ç›kmaktaysa da bizce
büyük bir tarihî gerçe¤i yans›tmaktad›r.
Kurmanbek ve Seyitbek Destanlar›’nda da
karﬂ›m›za ç›kt›¤› üzere “yi¤itlerin kendi s›fatlar›ndan evlenmeleri gerekti¤i” meselesi
(Köse III, ss: 18-19) Türk’ün birli¤i, dirli¤i
ve bunlar›n temeli olan ailenin korunmas›
aç›s›ndan büyük bir önemi haizdir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun y›k›l›ﬂ›nda saraydaki
savaﬂlarda esir olarak al›n›p da han›m sultanl›¤a yükselen kad›nlar›n pay› hat›rlanacak olursa Cang›l’›n bu davran›ﬂ›yla “ya-
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banc› bir kad›n›n yeni yerinin-göreneklerini
bilmeyiﬂi yan›nda onun eﬂinin tâbi oldu¤u
terbiyeye uygun bir evlât, vatan›n›-milletini seven bir insan yetiﬂtiremeyece¤i” vurgulanmak istenmiﬂ olmal›d›r.
‹ﬂte bütün bunlar Cang›l M›rza’n›n
K›rg›zlar aras›nda yayg›nlaﬂmas›na yol açm›ﬂ; millet menfaatlerini düﬂünen kimseler
çocuklar›na Cang›l’› örnek göstermiﬂlerdir.
Bugünün umudu, yar›n›n dile¤i olan Cang›l
M›rza’daki bu millî ülkünün yani “insan›n,
insanl›¤›n huzuru ve devam› için hayat pahas›na savaﬂmak gerekti¤i”nin uzun y›llar
haf›zalardan silinmeyece¤ine inan›yoruz.Çünkü Cang›l M›rza Türk Milli Destan›’n›n bir parças›, Türklü¤ün özgürlük türküsüdür.
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