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A Female General in Kyrgyz History: Kurmancan Datka
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ÖZET
Kurmancan Datka (1811-1907) K›rg›z tarihinde “datka” ünvan› verilen tek kad›nd›r. ‹yi bir e¤itim görmüﬂ olan Kurmancan Al›mbek Datka ile evlendikten sonra memleketin siyasetinde etkin bir rol oynam›ﬂt›r.
Eﬂinin ölümünden sonra da 5 o¤lu ile birlikte özgürlük mücadelesini devam ettirmiﬂ; ölünceye kadar “Altay
Kraliçesi” olarak, milletinin her konuda Lideri olmuﬂtur.
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ABSTRACT
Kurmancan 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 Al›mbek Datka had played a great politic role in her country. After 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.
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Bilinmektedir ki tarih boyunca yaﬂam›ﬂ ve herhangi bir alanda sivrilmiﬂ
olan liderlerin ortaya ç›kmas›nda yetene¤i, e¤itimi ve yak›n çevresi kadar içinde bulundu¤u dönemin sosyal, ekonomik
ve siyasi durumu da etkili olmuﬂtur.
Özellikle toplumlarda siyasi bir kimlikte
sivrilen liderlerin bu özelliklerini kazanmalar›nda ise söz konusu etti¤imiz hususlardan ald›¤› e¤itimin, yak›n çevresinin ve yetiﬂti¤i ça¤›n siyasi olaylar›n›n
etkili olaca¤›, ortadad›r. Bu sebeple araﬂt›rmac›lar›n ve an›lar›n› yazanlar›n “ak›l
gö¤ünün Zühre Y›ld›z›” diye tan›mlad›klar›; K›rg›z Tarihi’nin tek bayan generali Kurmancan Datka’y› tan›yabilmek
için önce içinde büyüyüp yetiﬂti¤i ça¤›n
siyasi durumuna k›saca göz atmak gerekti¤ine inan›yoruz.
Tarihin en eski Kavimlerinden olan

K›rg›zlar ilk devletlerini M.Ö. III. As›rda
“Ki-Ku” ad›yla kurmuﬂlard›r. (Saray,
s:198, Kafeso¤lu, ss:49-50) Daha sonra
Hun ‹mparatorlu¤u’nun idaresindeki di¤er boylarda bir arada yaﬂay›p VI-VIII.as›rlarda Göktürk Devleti’ne tabi olmuﬂlarsa da özgürlükleri u¤runa s›k s›k
baﬂkald›ran K›rg›zlar (Kafeso¤lu, s:131)
K›rg›zlar Göktürk Devleti taraf›ndan
Uygur Devleti’ne ba¤lanm›ﬂt›r (Saray,
s:199). Ancak K›rg›zlar yine rahat durmayarak Uygur Devleti’nin Kuzey kesimlerini iﬂgal ederek onlar› hakimiyetleri alt›na alm›ﬂlard›r (Saray, s:199; Orkun, ss:162-163).
Bu arada K›rg›zlar kendilerini ticarete vererek oldukça zengin bir duruma
gelmiﬂlerdir. Çünkü yaﬂad›klar› bölge ticaret kervanlar›n›n geçti¤i bir yerde
olup ‹ranl›, Çinli hatta Bizansl› tüccar-
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larla ba¤lant› kurup, iﬂ yaparak rahat
bir hayata kavuﬂmuﬂlard›r. (Saray,
ss:198-199). Ne yaz›k ki bu durum uzun
sürmemiﬂ; Çin ordular› önce Göktürk’lerin topraklar›n›, Mo¤olistan’› ve K›rg›zlar’›n yaﬂad›klar› yerleri iﬂgal edince, bugünkü topraklar›na çekilmiﬂlerdir. 13
yy.da Cengiz Han’›n idaresinde Mo¤ollar›n hakimiyeti alt›na girmiﬂlerse de bir
müddet sonra özgürlüklerini yeniden kazanan K›rg›zlar Timur’un, Mo¤ollar›n ve
kuzeyden de Ruslar›n sald›r›lar›yla
epeyce y›pranm›ﬂlard›r. Fergana vadisinde Ebu’l-Hayr taraf›ndan kurulan
Özbek Devleti’nin Mo¤ol ak›nlar› karﬂ›s›ndaki zay›fl›¤› ise K›rg›zlar›, bugünkü
K›rg›zistan bozk›rlar›na çekilip Kazaklarla birlikte yaﬂamalar›na; Kazak K›zg›zlar olarak an›lmalar›na sebep olmuﬂtur (Saray, ss:199-200).
XVII. yy.a kadar Kazaklarla huzur
içinde yaﬂayan K›rg›zlar ayn› anda do¤udan güneye yay›lan Mo¤ollarla, kuzeyden ilerleyen Ruslar›n sald›r›lar› karﬂ›s›nda kald›lar. Nitekim Ruslar Kazan’›, Astrahan’› iﬂgal ederek Baﬂkurt ve
Kazaklar›n yaﬂad›¤› bölgelere yay›lmaya
baﬂlad›lar. Bu arada Mo¤olistan’daki
Kalmuk kabileleri K›rg›z ve Kazaklar›n
yaﬂad›¤› bozk›rlar› iﬂgal ve ya¤ma ettiler. Giderek Kazakistan’›n bat›s›na yürüyen Kalmuklar› gören Ebul’ Hayr ise,
Ruslardan yard›m istemek zorunda kald›. “Askeri Orenburg kalesini kurmalar›” ﬂart›yla teklifi kabul eden Ruslar en
verimli topraklara kendi göçmenlerini
yerleﬂtirdiler ve 1848,1856 y›llar›ndaki
iﬂgaller ile Kazakistan’›n tamam› ile K›rg›zistan’›n kuzeybat› k›s›mlar›n› ald›lar.
Bu, Kazaklarla birlikte K›rg›zlar›n Rus
esaretine düﬂmesi, Ruslar›n ise Orta Asya Türk Devletlerine meydan okumas›
idi (Saray, ss:200-201).
Bu arada 1425’de kurulan Özbek
Devleti XVI. yy.da bütün Orta Asya
Türklerini bir araya toplayabilmiﬂ idi.
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Ancak Muhammed ﬁeybani’nin ﬁah ‹smail’e yenilmesi ve ülkenin iﬂgal edilmesi yan›nda Hive’nin ‹ran iﬂgalinden kurtulup istiklalini ilan etmesi ile Özbek
Devleti ikiye bölündü. Merkezi Buhara
olan bu devlet ile Hive aras›ndaki rekabet y›llarca sürecekti. Buhara’da Özbekler ço¤unlukla oldu¤u halde Hive’deki
nüfuslar›, Türkmenler’e eﬂit idi. Hokand’da ise durum daha farkl›yd›: Baﬂta
Özbeklerin ço¤unlu¤u teﬂkil etti¤i oran,
Ruslar›n ve Kalmuklar›n istilalar› sonucunda K›rg›zlar›n Hokand’a kat›lmalar›yla de¤iﬂmiﬂ, Hokand’›n askeri ve idari
bak›mdan bir K›rg›z Devleti haline gelmesini sa¤lam›ﬂt›r (Saray, ss:201-202).
Böylece Hokand Devleti, ço¤unlu¤u
K›rg›zlar›n oluﬂturdu¤u askeri güçle
kuvvetlendi ve Do¤u Türkistan Türkleri’nin Çin sald›r›s›na karﬂ› güvendikleri
bir s›¤›nak oldu. XVIII. yy.a kadar devam eden bu durum 3-4 bin çad›rl›k bir
K›rg›z grubunun Yenisey (‹li) havalisine
inmelerini “K›rg›zlar›n gücünden ve Do¤u Türkistan Türkleri’nin giderek güçlenmesinden çekinen” Çinliler f›rsat bilerek 1757’de önce Do¤u Türkistan’a,
sonra ‹li havzas›na, nihayet Hokand’a
sald›rarak onlar› yenilgiye u¤ratm›ﬂlard›r. Buna ra¤men Hokand Devleti Do¤u
Türkistan Türkleri’nden vergi toplamaya gelen Çin valileri kovmuﬂ; yöneticileri Özbek olan Buhara Hanl›¤›’n› k›skand›rm›ﬂt›r (Saray, ss:202-203). Bu arada
aralar›nda bir rekabet do¤an Buhara
hükümdar› Haydar ﬁah ile Hokand hükümdar› Ömer Han’›n Osmanl› Hükümeti’ne bildirdikleri “biat etme ve yard›m isteme yolundaki istek ve ricalar›”,
Orta Asya Türkleri’ni parçalamamak
düﬂüncesiyle reddedildi¤ini (Saray,
ss:203-207) de belirtelim.
Hive Hanl›¤›’na gelince... Üç hanl›ktan en geniﬂ topraklar›na sahip olan
bu devlet bir yandan Hokand Hanl›¤›’na,
bir yandan da Kazak Türkleri’nin top-
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raklar›na komﬂu idiler. Hem bu komﬂu
oluﬂlar›, hem de her iki hanl›¤›n dinlerinin ortak olmas› sebebiyle –––– müsamaha –––– göstermeleri Kazaklar›n,
Ruslar›n her sald›r›s›nda Hokand ve Hive topraklar›na s›¤›nmalar›na, dolay›s›yla da Ruslarla çat›ﬂmalar›na yol açm›ﬂt›r (Saray, s:207; Gürün, s:250). Üstelik Buhara Han’› Nasrullah’›n bu tür
tehlikeleri sezmek yerine k›skançl›¤›n›
Hokand hanlar› üzerine çevirmesi; kardeﬂi Ömer Han’› hatta kendine “sakin ve
dikkatli olmas›n›” tavsiye eden iki ‹ngiliz temsilciyi öldürtmesi (Saray, s:208)
Ruslar›n gözlerini “huzuru temin etmek
için bertaraf edilmeleri için gerekli gördükleri Hokand”a dikmelerine sebep olmuﬂtur (Gürün, s:650).
‹ﬂte tam bu s›rada Buhara hükümdar› Nasrullah Han, Hokand hükümdar›
Muhammed Ali’nin “iç iﬂlerine kar›ﬂmamalar› için anlaﬂma yapmalar›” yollu
teklifini “Hokand ordusunun s›n›rda olmalar›n›” f›rsat bilerek reddeder ve Hokand’›, kuﬂat›r; hükümdar ile yak›nlar›n› öldürtür (Saray, ss:211-212). Ondan
sonra tahta ç›kan ﬁir Ali Han da bir suikast sonucu öldürülünce Hokand Hanl›¤› iyi bir devlet adam› olmayan, taht›
için Buhara Hanl›¤›’na s›¤›nan ve üç defa tahta geçen Hudayar Han’›n eline kal›r (Saray, ss:211-212). Bunu f›rsat bilen
Ruslar›n Kazalinsk Kalesi’ni almalar›,
Hokand Hanl›¤›’ndaki Özbek, K›rg›z,
K›pçak ve Kazak Türkleri’nin birbirleriyle mücadeleye baﬂlamalar› da Hudayar Han’a’’ siyasetini de¤iﬂtirtememiﬂtir
(Saray, ss:213-215). Böylece Türkistan’›n
her taraf›na yay›lmaya baﬂlayan Ruslar›n (Saray, ss:214-217) bu durumu dünya
kamuoyuna “söz konusu topraklarda yaﬂayan, hiçbir organizasyonu olmayan
Türklere medeniyet ve kültür götürmeye
yönelik davran›ﬂlar” olarak aç›klad›klar›
bu giriﬂimine (Saray, ss:217-218, Gürün,
s:651) Osmanl› Devletine vaziyeti aç›k-
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lamak üzere gönderilen Hac› Ruzi Bey’in
hükümeti taraf›ndan geçiﬂtirilmesini
(Saray, ss:212-213) de ekleyecek olursak
durumun ne derece ümitsiz oldu¤u anlaﬂ›lacakt›r. Bu arada Osmanl› Hükümetini suçlamak yerine dönemin padiﬂah›n›n
Abdülaziz olmas›yla, Paris Antlaﬂmas›’n› imzalayarak Osmanl› Devleti’ni bir
müddet de olsa rahatlamas›n› sa¤layan
Sadrazam Ali Paﬂa’n›n ölmüﬂ olmas›yla,
yerine Rus yanl›s› Mahmut Nedim Paﬂa’n›n bulundu¤unu (Karal I, ss:214-247;
Karal II, s:23) düﬂünmenin ise, daha
do¤ru olaca¤›n› düﬂünüyoruz.
‹ﬂte Kurmanbek Datka’n›n eﬂi
Al›mbek Datka, Hokand Hanl›¤›’n›n bu
kargaﬂa ortam›nda K›rg›zlar›n talihine
bir güneﬂ gibi do¤muﬂtur. Nitekim Hokand Hanl›¤›’n›n baﬂbakan› Al›mbek
(kaynaklarda Al›mkul olarak da geçmektedir) Datka Hudayar Han’›n Buhara’ya s›¤›narak “taht›n› almas› için yard›m rica etti¤i Nasrullah’›n Hokand’a
yürümesi” üzerine onu durdurmuﬂ ve ülkesinin kontrolünü eline alm›ﬂt›r (Saray,
ss:218-219); Ruslar›n Çernyayev komutas›nda Hokand’a yürümeleri üzerine
Kanesar› Kas›m Bey önderli¤inde bir
kuvvet yollam›ﬂ, yetmeyince de kendisi
askerleriyle birlikte Rus ordular›n› geri
püskürtmüﬂtür (Saray, ss:219-220); daha sonra Ruslar› geri püskürtmüﬂ ve
a¤›r yaralanarak Taﬂkent’te 1865’te ölmüﬂtür (Saray, ss:220-221).
Kurmancan’›n K›rg›zlara lider olmas›nda kesin tesiri olan Al›mbek Datka 1799 y›l›nda Altay Bölgesi’nde Coﬂolu
Köyü’nün eteklerindeki (Gülçö’ye yak›n)
Kargaﬂa denilen yerde dünyaya gelmiﬂtir. (K›rg›z Tuusu, s:11) Hokand Hanl›¤›’n›n hem siyasi lideri, hem de ordu komutanlar›ndan biri olan Al›mbek özellikle 1850-1876 y›llar›nda hanl›¤›n güttü¤ü siyasette büyük bir rol oynam›ﬂt›r.
Malla Han’› tahta geçirip (1857-1862)
Anciyan’a vali olarak tayin eden,
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1862’de onun yerine ye¤eni ﬁah Murat’›
tahta geçirip kendisi de baﬂvezir (baﬂbakan) olan Al›mbek Datka (UrstanbekovÇoroyev, s:15; Saray, ss:218-220) sadece
K›rg›z Türkleri’nin de¤il, bütün Türklerin birlik ve beraberli¤ini hedef edinmiﬂ;
o sebeple Do¤u Türkistan Türkleri’nin
hürriyeti u¤runa Hokand Hanl›¤›’n›n askerlerini seferber etmiﬂtir. Ayr›ca Datka
bu düﬂüncesini toplumun kültür seviyesini yükseltme u¤runda çal›ﬂarak da
göstermiﬂtir. O; sebeple Oﬂ’ta bir medrese kurarak, di¤er ülkelerden ününü duydu¤u alimleri, hocalar› getirterek her y›l
yüzlerce gencin okuma-yazma ö¤renmesinde, yetiﬂmesinde etkili olmuﬂtur (K›rg›z Tuusu, s:11). Hatta bu medresenin
giderini karﬂ›lamak üzere kendi topraklar›n› bile vak›f haline getirmiﬂtir.
Kurmancan 1811 y›l›nda Oﬂ ﬂehrine
yak›n Mad› K›ﬂla¤› ((Kara Suu bölgesinde)nda Munguﬂ sülalesinin Barg› Kabilesi’nden olan orta halli, hatta varl›kl›
bile say›labilecek) bir çiftçi olan Mam›tbay (Mamatbay)›n k›z› olarak dünyaya
gelir. 17 yaﬂ›nda iken Cooﬂ Kabilesi’nden
Kul Seyit ile evlenir ve bir y›l sonra Üç
Taﬂ Yaylas›’ndaki baba evine gelir; 3 y›l
geçince de kendi gibi eﬂinden ayr›lm›ﬂ,
Hokand’›n baﬂbakan› ve komutan› Al›mbek Datka ile evlenir (Urstanbakov-Çorayev, s:90; Kanesar›yev, s:7). Kurmancan’›n Al›mbek ile evlili¤inden 5 o¤lu, 2
k›z› olur. 96 yaﬂ›nda öldü¤ünde ise çocuklar›yla torunlar›n›n, onlar›n çocuklar›n›n say›s› 100’e yaklaﬂm›ﬂt›r.
Kurmancan misafirin eksik olmad›¤› evlerinde büyü¤e-küçü¤e nas›l davran›laca¤›n›, memleketinin örf ve adetlerini daha küçük yaﬂtan itibaren ö¤renmiﬂtir. Babas›n›n tuttu¤u özel hocalardan
dini bilgileri de alan Kurmancan ak›ll›,
fikrini çekinmeden söyleyebilen, düﬂünmeden konuﬂmayan ve izzeti nefsine son
derece düﬂkün; hassas de¤erler söz konusu oldu¤unda ise taviz vermeyen kiﬂi-
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li¤iyle tan›n›r. Bunda çevresinde sayg›n,
sözü dinlenen, yerinde konuﬂan, kimsenin hakk›n› yemeyen, anlatma yetene¤i
geliﬂmiﬂ, dinine düﬂkün ve okur-yazar
bir kiﬂi olan babas› Mamatbay’›n büyük
bir etkisi vard›r (Kenesar›yev, s:8). Onun
silik ve hiçbir özelli¤i olmayan ilk eﬂi
Kul Seyit ile olan evlili¤ini bir y›l sonra
bitirmesi ve törelere karﬂ› gelerek baba
evine dönmesi kadar Al›mbek’le evlendikten sonra Oﬂ’lu ﬂeyhlere özellikle de
ﬁeyh Übeyde’nin soyundan ﬁeyh Selahattin’e mürit olmas›nda (Kanesar›yev,
s:11) bu yetiﬂtirme tarz›n›n ve güçlü kiﬂili¤inin tesiri ise, kesindir.
Kurmancan, Al›mbek ile evlenene
kadar s›radan bir kad›nd›. Ancak sayg›
uyand›ran duruﬂuna ve güzelli¤ine bir
görüﬂte kap›lan Hokand’›n yi¤it komutan› ile kurdu¤u bu yeni hayat, onun bugün bile “Altay Kraliçesi” anlam›na
“Alay Han›ﬂas›”, “Altay Kan›kesi” diye
an›lmas›na sebep olmuﬂtur. ‹yi bir e¤itim görmüﬂ, kültürlü ve görgülü Kurmancan, “datka” ünvan›n› alm›ﬂ olan
Al›mbek’in tam istedi¤i gibi biridir. O,
kocas›n›n evine geldi¤i günden itibaren
yerinde konuﬂmas›, zeki ve iﬂbirli¤i,
mant›kl› davran›ﬂ›, do¤ru kararlar› ile
yeni memleketinde hemen sivrilmiﬂ, her
meselede ona dan›ﬂ›r olmuﬂtur (Kanesar›yev, s:9).
Kurmancan, eﬂi Al›mbek’in ölümüne kadar her konuda ak›l hocas›, arkadaﬂ›, s›rdaﬂ› olmuﬂtur. “Datka” ünvan›n›
almadan önce de at üstünde askerlerin
baﬂ›ndad›r ve yan›nda da ço¤unlukla
o¤ullar›ndan biri veya birkaç› vard›r
(Türkestanskiye Bedomstki Gazetesi).
Hatta kocas› Hokand’a gitti¤i zamanlarda bile onun yoklu¤unu hissettirmemiﬂ;
milletinin güvendi¤i, ak›l dan›ﬂt›¤› bir
kad›n, askerlerin baﬂ›nda da bir komutan olmuﬂ; çocuklar›n›n ruhunu ve kalbini ise “hür ve ba¤›ms›z K›rg›zistan” ruhuyla doldurmuﬂtur (Kanesar›yev, ss:8-
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9).
Kurmancan, Türkler içinde “datka”
ünvan› verilen ilk kad›nd›r (Turkestanskiye Bedomsti). “Datka”, Hokand ve Buhara hanl›klar› zaman›nda yönetimin en
üst kademesini ifade etmekteydi (Manas
Enciklopediya, s:171). Kelime anlam›
“gerçek ba¤l›l›k”demek olan bu ünvan›n
bulundu¤u vilayetin idare amiri (yani
valisi), siyasi ve dini lideri, hatta toplumda ç›kan bütün problemlerin çözücüsü, temyiz ve ﬂikayet dilekçelerine bakan hukuk görevlisi, vilayetle ilgili kararlar› gözden geçiren, askerlerin komutan› k›sacas› emrindeki bölgenin tek yetkilisi demekti (Kanesar›yev, s:9).
Kurmancan’a bu unvan Al›mkul’un
ölümü ve Hudayar Han’›n üçüncü defa
tahta geçmesinden sonra verilmiﬂtir:
Ruslar, Hokand ile birlikte Hive ve Buhara hanl›klar›n› da alarak “Orenburg”
ve “Bat› Sibirya” valilikleri ile “Türkistan Genel Valili¤i”ni (Türkmenistan,
Fergana, Semerkand, Sirderya ve Semirechie de buna ilave edilmiﬂtir) kurmuﬂlar; baﬂ›na da General Kaufman’› getirmiﬂlerdi. Bu arada Hudayar Han’›n taht›n› kaybetmeme u¤runa Rus yanl›s›
davran›ﬂlar› sonucu Hokand’da bir huzursuzluk baﬂlam›ﬂt› (Hay›t, s:90; Saray,
ss:226-230). Tam bu s›rada Al›mbek’in
ölümüyle boﬂ kalan “datka”l›k ünvan›,
Al›mbek’in ilk eﬂinden olan o¤lu Cark›nbay’a verilmek istendi. Ancak Hudayar
Han’›n bu iste¤i Oﬂ Vilayeti’nin hakimi
olan üvey o¤lu taraf›ndan kabul edilmemiﬂtir. Zira Kurmancan’›n ﬂerefine, fikirlerine, alaca¤› kararlar›n do¤rulu¤una büyük bir sayg› göstermekte; babas›n›n dulu sa¤ iken böyle birﬂeyi uygun
görmemektedir. Hatta bu karar› sarayda
beylik için birbirlerine düﬂman olan kiﬂilerle ailenin büyükleri bile onaylarlar
(Kanesar›yev, s:9). Böylece Hokand’a
“K›rg›zlar›n Ruslara olan güven ve ba¤l›l›¤›n› araﬂt›rmaya gelen Sait Muzaffer
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ile Hudayar Han’› bile ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›r. Böylece K›rg›z Türklerinin “Altay Kraliçesi”
dedikleri Kurmancan’a Buhara ﬂeyhülislam›n›n fetvas› ile 1876’da “datka” ünvan› verilmiﬂtir (Saray, s:231; Hay›t, s:90,
Kenesar›yev, s:9).
Eﬂinin ölümünden sonra o¤ullar›yla
birlikte Oﬂ’a gelen Kurmancan Datka
sadece bu vilayeti idare etmekle kalmam›ﬂ; Hokand Hanl›¤›’n›n siyasi meselelerine de kar›ﬂm›ﬂt›r. Hatta K›rg›z askerlerinin baﬂ›na geçirdi¤i o¤lu Abd›ldabek’i yan›na alarak anne taraf›ndan akrabas› olan Hudayar Han’›n annesi Cark›nay›m’a götürerek aralar›ndaki düﬂmanl›¤›n bitmesini, o¤lunun Oﬂ’a vali olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r (Kenesar›yev, s:9).
“Datka” ünvan›, onun ömrünün sonuna kadar K›rg›zlar›n ba¤›ms›zl›¤› u¤runa çal›ﬂmas›n› engellememiﬂ, her f›rsatta Rus kuvvetlerinin karﬂ›s›na askerleriyle ç›karak aﬂ›lmaz bir set olmuﬂtur.
Hatta ayn› y›l›n Nisan ay›nda Oﬂ’tan Altay vadisine ilerlemeye çal›ﬂan Skobelev’i püskürtmek için o¤lu Abd›ldabek ile
haz›rl›klar›n› yapan Kurmancan Datka
“bir kad›n›n bu denli baﬂar›s›n› çekemeyen ‹mam Kulu adl› bir K›rg›z” taraf›ndan haberdar edilince Skobelev’e yenilir
ve esir edilir (Saray, s:231, Kenesar›yev,
s:9, Hay›t, s:90). General ‹vanov ve Skobelev 65 yaﬂ›ndaki bu kad›n›n güzelli¤ine, duruﬂuna hayran kal›rlar. Skobelev
ona yer ve sayg› gösterir. Onun “çarp›ﬂmalar› durdurmas›” yönündeki iste¤ine
Kurmancan’›n cevab› ise “iç iﬂlerine kar›ﬂ›lmamas›” ﬂart›yla “evet” olur (Saray,
s:231-232; Hay›t, s:90). Kurmancan da
Skobelev ile 5 maddelik bir ﬂartname
imzalayarak (Kurmancan Datka, s:33)
K›rg›z Türkleri’ne tam ––– 31 y›ll›k bir
huzur sa¤lam›ﬂt›r. Bu anlaﬂmadan sonra
Ruslar Kurmancan’›n ölümüne kadar
ona kar›ﬂmam›ﬂlar; bu yi¤it kraliçenin
ülkesini idare etmesine izin vermiﬂlerdir
(Saray, s:232; Hay›t, s:90-91). K›rg›z ta-
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rihinde “ﬁartnama” ad›yla bilinen anlaﬂman›n maddeleri ﬂunlard›r:
ﬁARTNAME:
1.Eski hanl›¤›n karargah›n›n yine
önceki ﬂekline uygun düzenlenmesi, iki
taraf için de uygun olmaz.
2.Yedi ﬂehirli Hokand Ülkeleriyle
Rus ‹mparatolu¤unun istiklali alt›nda,iki taraf›n birleﬂti¤i kabul edilmiﬂtir.
3.Yerli halk›n› hayat tarz›na, sahip
oldu¤u dinine, Rus idaresi taraf›ndan bir
bask› uygulanmayacakt›r.
4.‹syan olursa, bütün halk (millet)
de¤il; sadece isyan edenler cezaland›r›lacakt›r. Ele geçen ya da bizzat kendi gelerek suçunu itiraf edenler, azat edilecek;
sürgün edilen ancak kaçan halka, tekrar
kendi ülkelerine geri dönmelerine, sakin
bir hayat sürmeleri ﬂart›yla izin verilecektir.
5.Rusyan›n kendi idaresi alt›ndaki
baﬂka halk topluluklar›n hepsi de bu yedi ﬂehirli ülkenin halk› için endiﬂe duymaktad›r.
Ancak annesi Kurmancan’›n imzalad›¤› ﬂartnameye uymayan Abd›ldabek,
kardeﬂi Mam›tbek ile memleketi terketmek zorunda kal›r. Pamir’de, Ooganistan’da asker toplamaya devam eden Abd›ldabek’›n (Kenerasar›yev, S:10) Mekke’ye giderken ölmesinin (Saray, s:231;
Hay›t, ss:90-91) ard›ndan Kamç›bek’in
yakaland›¤› ve as›laca¤› haberi gelir. Y›l:
1895’tir. Abdulkerimov’un Binbaﬂ› Akbiy’in eﬂi Tac›gül Han›m’dan duyduklar›na göre Kurmancan en küçük ve sevgili
o¤lu Kamç›bek’i dara¤ac›na kendi eliyle
yollar. O s›rada 84 yaﬂ›nda olan Kurmancan her yeri simsiyah örtü ile kapat›lm›ﬂ atl› araban›n içinde askerleriyle
birliktedir ve elleri zincirle ba¤l› o¤lunu
idama götürmektedir. O anda yan›ndaki
askerlerden birinin “onu Altay’a kaç›r›p
kurtarmas›”yönündeki iste¤ini duymak
bile istemeyen yi¤it Kurmancan “bu bir
ﬂehit ölümü” diye cevap vererek yola de-
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vam eder. Kaynaklarda “as›lma sebebi”
hakk›nda çeﬂitli rivayetlerin dolaﬂt›¤›
Kamç›bek’in idam edilmesi ile ilgili olarak “bütün tabiat›n, hayvanlar›n, nehirlerin yas tuttu¤u” yolunda pekçok efsane
vard›r (Abdulkerimov, ss:20-23). Gerçek
olan ﬂeyse Kurmancan’›n o¤lunun as›l›ﬂ›n› dimdik, gözlerinden yaﬂ bile akmadan, gururla izlemesidir. K›sacas› Kurmancan K›rg›zlar›n özgürlük mücadelesi
için ç›kt›¤› bu yolda sevgili o¤lu Kamç›bek’i feda etmekten çekinmemiﬂtir.
Kurmancan Datka K›rg›zlar için
bugün bile “Altay Kraliçesi” olarak bilinmekte; Oﬂ ﬂehrinin kutsiyetinin, öneminin Kurmancan’dan geldi¤ine inan›lmaktad›r. Ad›na para ve pul bast›r›lm›ﬂ
bu kahraman Türk kad›n› Oﬂ’un kuruluﬂunun 3000. Y›l kutlamalar›nda at üstünde canland›r›lm›ﬂt›r. “Ruhu ﬂad olsun!” deyip, as›l kahraman› oldu¤u bir
”kence epos” oldu¤unu belirttikten sonra
hakk›nda Gulbadam Matiyeva ile Abduraﬂit Urbayev’in söyledikleri k›sa destanlar› vermek istiyoruz:

TAR‹HTEK‹ YILDIZ SÖNMEM‹ﬁ DURUYOR
Zaman uçup gidiyor tulpar at gibi
Devirler de¤iﬂiyor durmaks›z›n
Ata yurdun tarihinin ac›s›
Sanki Kurmancan’›n hayat› gibi.
x
x
Namussuzlu¤u, temizli¤e her gördürmeyip
Kötülü¤ü, iyili¤e kollatmay›p,
Pekçok s›k›nt›dan narinleri savunup,
Kavgadan bitip tükenmiﬂ halk›.
x
x
Çatallaﬂan nice meseleleri,
Halk›n›n yar›n› için halledip de gelmiﬂ.
Ana gibi kanatlar› alt›na alm›ﬂ bunca halk›,
S›rtlay›p, nice problemleri çözüp de gelmiﬂ
x
x
‹nsanl›¤›n en yüce, asil s›fatlar›
Ayr›ca söyleniyor her tarafta yapt›klar›.
Örnek olmuﬂ, halka adam›ﬂ hayat›n›,
Duruyor sönmeyen y›ld›z tarihteki.
Gulbadam Matiyeva.
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“KURMANCAN DATKA”NIN VAS‹YES‹
Dostlar›m, halk›m-milletim, evlatlar›m,
Yak›n gibi, dönülmez yola gideceklerim.
Yaﬂl›nla-gencinle meﬂgul ol, kulak ver,
‹ﬂte bunlar, vasiyet edip söyleyeceklerim.
x
x
Ezelden K›rg›z olarak yarat›lm›ﬂ,
Ala-Too’nun aras›nda da¤›lm›ﬂ.
Adigine’nin, Tagay›m’›n çocuklar›
Akl› ile gayretine güvenmiﬂ.
x
x
K›z›llar› k›rmak için gazalarda çekilmeden
Y›k›lsak da bir düﬂmana yenilmeden,
Er Manas’›n tu¤unu yüksek tuttuk,
Yi¤itlikle eyerimizden e¤ilmeden.
x
x
Savaﬂ ile geçti nice zamanlar,
Uykusunu böldü halk›n katliamlar,
Yeter, art›k kan dökme dursun,
Nesli ço¤al›p, büyüyüp geliﬂsin K›rg›zlar.
x
x
Eskisi gibi “Sa¤” ile “Sol” birleﬂip,
ﬁura kursun karﬂ› karﬂ›ya oturup,
Tart›ﬂs›n ata yurdun kaderini
Ne zaman ki tehlike tepesinde durup.
x
x
“Sa¤” ile “sol” bir fikirde birleﬂmezsek,
Hakarete u¤ramaz m› “kalpak” ile “ele çek”
Üstümüzden kara bulut gider mi,
Halk›m›z› bekliyor nas›l bir gelecek?
x
x
Uyan›k olun: zaman baﬂka, ﬂart baﬂka,
Arkam›z yok at›n baﬂ›n› çek baﬂka,
Ak›l edip birazc›k k›m›ldamazsak,
Ans›z›n tak›l›p kalmayal›m sert taﬂa.
x
x
Hürriyete gider ﬂimdi bir tek yol,
Laz›m bize Hokand ile birleﬂmek.
K›l›ç de¤il, komuz vurarak boyun e¤dirip,
En büyük ihtiyaç Rus ile dost olmak.
x
x
Dostlar›m, halk›m-milletim,evlatlar›m,
Yak›n gibi, dönülmez yola gideceklerim.
Yaﬂl›nla-gencinle meﬂgul ol, kulak ver,
‹ﬂte bunlar hepinize söyleyeceklerim.
x
x
Göremezsem dünyay›, gökyüzünü, y›ld›z›
‹çemezsem ot kokan (o güzelim) k›m›z›
Hepsini getirip, ça¤›r›n “Sa¤”›, “Sol”u
Ölümüm bile birleﬂtirsin K›rg›z”›.
Abduraﬂit Urbayov
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