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K›rg›zlar aras›nda Manas destan›n›
okumay› meslek haline getirmifl olan ki-
flilere “Manasç›” denmektedir. K›rg›z
Adabiyat› Terimder Sözdügü’nde1 Ma-
nasç›; ”Büyük destan Manas’› yaratan,
gelifltiren, halk aras›ndan ç›kan kabili-
yetli insan” fleklinde tarif edilmifltir.

Manasç› unvan›n› alm›fl olan bir
kimse, Manas destan›nda geçen ve nesil-
den nesile aktar›lan ortak olaylar› koru-
yarak gelene¤e ba¤l› kal›r. Ayr›ca Ma-
nasç›, kendi yarat›c›l›k yetene¤ini kulla-
narak destana yeni unsurlar katar, des-
tan› zenginlefltirir. Bu de¤ifliklikler so-
nucunda yarat›c›l›¤› kuvvetli olan Ma-
nasç›lar, Manas destan›n›n yeni bir var-
yant›n› meydana getirirler. Bundan do-
lay›, Manas destan›n›n her varyant›nda
onu söyleyen Manasç›n›n dünya görüflü,
üslûbu, sanat anlay›fl› görülmektedir.

Manasç›lar, olaylar›n ak›fl›n›, kah-
ramanlar›n karakter özelliklerini, des-
tanda geçen yer, su, co¤rafya adlar›n› ve
topluluklar›n boy isimlerini ezbere bilir-
ler. Her Manasç› bildiklerini tekrar yo-
rumlar ve yeni bir ses, ahenk, hareket
ve mimiklerle insanlara aktar›r. Gelene-
¤e göre, her Manasç› bu mesle¤e haz›rla-
n›rken metinle beraber bestesini, hare-
ket ve mimiklerini de ö¤renir. Bu konu-
da di¤er Manasç›lardan yararlan›r. Ma-
nas destan›n›n varyantlar› kadar beste-
leri de çeflitlidir. Bestelerin birbirinden
farkl› yönleri, ait oldu¤u Manasç›y› ta-
n›tmaya yarar. Bir sanat eseri, nas›l
kendisini yaratan sanatç›n›n özellikleri-
ni aksettirirse, Manas destan›n›n her
varyant› da söylendi¤i devrin siyasî du-
rumunu, dinleyicilerin beklentilerini
yans›t›r ve Manasç›n›n siyasî bak›fl aç›-
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s›, sanat kabiliyeti burada görülür. Ma-
nasç› bunlarla birlikte yaflad›¤› yerin di-
yalektik özelliklerini, örf-âdetini, yeni
co¤rafî terimlerini söyledi¤i destana so-
kar.2

KADIN MANASÇILAR
Ekim ihtilâline kadar, kad›nlar›n

halk önünde “Manas” söyleyip söyleme-
dikleri konusunda net bir bilgi bulun-
mamaktad›r. Ancak, destanda faal bir
görünümde olan kad›n, onu icra konu-
sunda da üzerine düflen vazifeyi yapm›fl-
t›r.

Halk aras›ndaki rivayette, Manas
öldü¤ünde efli Kan›key’in söyledi¤i a¤›t›,
zaman içerisinde destanc› flairlerin ge-
lifltirip hacimli bir eser haline getirdik-
leri söylenir. Gerçekten de Manasç›lar›n
varyantlar›nda Kan›key’in söyledi¤i a¤›t
yer al›r. Muhtar Avezov “Manas” desta-
n›n›n geliflmesinde bu a¤›t›n çok önemli
bir yer tuttu¤unu bildirir. Destanda göz
kamaflt›ran tarihî olaylar, destandaki
kimselerin hayat hikâyeleri, destanda
yer alan kahramanlar›n a¤z›ndan akta-
r›l›r. Bu gün de bu durumu destanda
gözlemek mümkündür. Mesela, Manas
ile evlendi¤i günden itibaren flahit oldu-
¤u olaylar› Kan›key, o¤lu Semetey’e mo-
nolog fleklinde bafltan sona destan ola-
rak aktar›r. Kan›key, Manas’›n kahra-
manl›klar›n› gerek a¤›t fleklinde, gerek-
se destan fleklinde söyleyip destana kat-
k›s›n› yapar.

Ulu Manasç› Sayakbay Karalao¤-
lu’nun ilk üstad› da büyükannesi Dak›fl
olmufltur. Dak›fl, halk eserlerinin ve Ma-
nas destan›n›n tad›n› gelece¤in Manas-
ç›s› olan, küçük torununa tatt›rm›flt›r.
Dak›fl, Suranç› ve di¤er Manasç›lardan
duydu¤u, Manas’›n ak›lda kalan k›s›m-
lar›n› torununa ö¤retmifltir. Burada da
görüldü¤ü gibi, Manas’›n halk içinde ya-
flay›p geliflmesine kad›nlar da her za-
man büyük emek vermifl, erkek Manas-
ç›lar gibi yayg›n bir flekilde halk önüne
ç›k›p Manas okumasalar bile kendileri-

ne yak›flan bir flekilde bu büyük destan›
gelecek nesillere aktarm›fllard›r. Ekim
ihtilâlinden sonra kad›nlara verilen
haklar ve kad›nlarla erkeklerin eflit ka-
bul edilmesiyle kad›nlar da halk önünde
Manas okuma imkân›n› elde etmifllerdir.
fiimdi, kad›nlar da her türlü yar›flmaya,
toplant›ya, müsabakaya gelene¤e uygun
olarak kat›labilmektedir. Kad›nlar ara-
s›ndan Seydene Moldoke K›z›, Ç›ñ›g›
Manasç›l›¤a kadar yükselmeyi baflar-
m›flt›r.3

K›rg›zlar aras›nda en çok tan›nan
ve ad› kaynaklarda da geçen üç önemli
kad›n Manasç›, Al›yman Musa K›z›, Sey-
de Deydi K›z› ve Seydene Moldoke K›-
z›’d›r.

ALIYMAN MUSA KIZI
1912 y›l›nda Afganistan’›n Pamir

bölgesinde do¤du. Manasç›d›r. Tacik
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Toolu-
Badakflan otonom vilâyetinin Murgab
bölgesindeki Rañ-Köl köyünde yaflad›.
Manas söylemeyi, babas› Musa Cumao¤-
lu’ndan ö¤rendi¤ini bildirmifltir. Musa
ömrü boyunca Afganistan’›n Pamir böl-
gesinde yaflam›flt›r. Buna göre, Pamir
bölgesinde yaflayan K›rg›zlar taraf›ndan
da Manas destan›n›n bilindi¤i aç›kt›r.

Al›yman Musa K›z›, Manas destan›-
n› nesir ile nazm› kar›flt›rarak söylemifl-
tir. Al›yman’dan Manas’›n do¤umunu,
çocuklu¤unu, fiooruk’un k›z› Nak›lay ile
evleniflini, Manas’›n Kazak han› Almam-
bet‘in at sürüsüne sald›r›fl›n›, Akçimgen
adl› yerde ikisinin yüzleflmesini ve Ma-
nas’›n yaralanmas›n› anlatan epizotlar
derlenmifltir. Al›yman Musa K›z› “Aksat-
k›n menen Kulmurza” destan›n› da gü-
zel okurmufl.4

SEYDE DEYD‹ KIZI
1881 y›l›nda Namangan kazas›, Ba-

g›fl nahiyesi Campa-Sald› köyünde do¤-
du ve 1946 y›l›nda vefat etti. Manasç›-
d›r. Soruv uru¤undand›r. Babas› Aks›,
Arpa’da meflhur bir hatip ve sanatkâr
bir kimsedir. Seyde fl›mar›k büyümüfl-
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tür. Genç yafl›ndan itibaren erkek gibi
giyinmeyi, ata binmeyi severdi. Babas›
da onu baflkalar›na “Bu benim Seyit o¤-
lum” diyerek tan›t›rd›. Deydi’nin mecli-
sine Kad›raal› Manasç› s›k s›k gelip
Mnas, Semetey, Seytek söylerdi. Daha
sonralar› N›yazaal›, Ceñicok, Toktogul
da Deydi’nin meclisine gelmifltir. Sey-
de’nin babas› da onlar›n meclisine gitti-
¤inde k›z›n› da yan›nda götürmüfltür.
Sonra Dokuz-Toro, Cumgal, Koçkor, Göl
bazen Taflkent, Türkistan, Sayravun,
Semerkant, Karakalpakistan taraflar›na
gitti¤inde de Seyde’yi beraberinde götür-
müfltür. Gitti¤i yerlerde Seyde’nin de
Manas okumas›na izin vermifltir. Böyle-
ce halk aras›nda Seyde’nin kabiliyeti
fark edilmeye bafllam›flt›r. Fakat bu
uzun sürmemifltir. Seyde on iki yafl›na
girdi¤inde üstündeki erkek elbiselerini
ç›kar›p k›z elbiselerini giydirmifllerdir.
Çünkü ona dünür gelenler olmufltur.

Seyde on befl yafl›n› doldurdu¤unda
evlenir. Seyde’nin dindar kaynana ve
kaynatas› ona “fleytan› var” diye kötü
muamele edip, bask› yapmaya karar ve-
rirler. fi›mar›k büyüyen Seyde’ye, bu
muamele çok a¤›r gelir ve “bu hapisha-
neden” kurtulmay› çok ister. Bunu bilen
kocas›n›n ailesi, Seyde’ye zehir verip
onu öldürmek ister ve yeme¤ine zehir
katar. Seyde bu durumu geç fark eder.
Zehrin yar›s›n› içer, ”öldü” diyerek evde
yaln›z b›rakt›klar› Seyde kaç›p kurtulur.
Babas›n›n yan›nda uzun süre hasta ya-
tar. Daha sonra irticalci ozan Ustacoldofl
Üçkempiro¤lu ile evlenir. ‹rticalci ozan
ile Manasç› ayn› evde yaflay›p birbirleri-
nin yarat›c›l›klar›ndan etkilenir, birbir-
lerinden çok fley ö¤renirler. Onlar›n evi
Miñcaflar-Çanaç nehrinin k›y›s›ndad›r.
Kocas› Ustacoldofl’un atalar› burada hep
istasyon bekçili¤i yapm›fllard›r ve Usta-
coldafl da bu iflle u¤raflmaktad›r. Zaman
zaman onlar›n evine gelen, Seyde’nin
Manas okudu¤unu gören din adamlar›
“… kad›n Manas okursa, ona ruhlar za-

rar verir, onun bütün ailesine, akrabala-
r›na, komflular›na da zarar verir.” diye-
rek onu korkuturlar. Sabretmesini söyle-
yen fleyh, Seyde’ye halk içinde Manas
okumayaca¤›na yemin ettirir. Fakat
Seyde, evde hiç kimse olmad›¤› zaman,
bahçe kap›s›n› s›k›ca kapat›p torunu
Kalmurat’› gözcü koyarak akflama kadar
veya geceye kadar Manas söylermifl.
Kalmurat R›skulo¤lu ‘nun söyledi¤ine
göre Seyde, Manas, Semetey, Seytek,
Kenen, Al›msar›k destanlar›n› iyi söyler-
mifl. Seyde Deydi K›z›’ndan üç forma ha-
linde “Manas’›n Fergana’ya fiehir Kur-
durmas›” adl› bölüm de derlenmifltir. 5

SEYDENE MOLDOKE KIZI
1922 y›l›nda Ketmen-Töbö bölgesin-

de, Kötörmö köyünde do¤du. Semetey-
ci’dir. Köydeki yedi y›ll›k okulu bitirmifl-
tir. Seydene çok genç yafl›ndan itibaren
fliirle iç içe olmufl ve zaman› geldi¤inde
irticalen fliir okumaya bafllam›flt›r. Halk
aras›nda, Seydene’nin genç yafl›nda
Atay Ogambayev ile at›flma yapt›¤› söy-
lenmektedir. Seydene, Semetey okuma-
s›n› di¤er Manasç›lar gibi rüya görmesi-
ne ba¤lar. Onun rüyas›na büyük flair
Toktogul girerek “Manas söyle!” der,
Seydene “Kurban olay›m Toko! Kad›n-
sam nas›l söyleyebilirim ?” diyerek ka-
bul etmez. Çok geçmeden Seydene a¤›r
bir flekilde hastalan›r, rüyas›na Semetey
tekrar girip destan› söylemesini ister. O
dönemde Seydene’nin çocu¤u ölür. Sey-
dene bunu, destan› söylemedi¤i için rü-
yas›na giren kahramanlar›n (Semetey
vd.) ruhlar›n›n cezaland›rmas› olarak
kabul eder ve yaln›z kald›¤›nda, ço¤un-
lukla geceleyin kendi kendine Seme-
tey’in epizotlar›ndan okumaya bafllar.
Zamanla ustalafl›p iyi bir söyleyifle ulafl-
t›¤›nda, komflu kad›nlar› evine ça¤›r›p
onlara destan okur. Bu durumu ö¤renen
kaynatas› “Manas’› kad›nlar söyleye-
mez” diyerek Seydene’nin destan› söyle-
mesine fliddetle karfl› ç›karak onu bu ifli
yapmaktan men eder. Fakat halk ara-
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s›nda Semetey’i okumay› sab›rs›zl›kla
bekleyen Seydene evinden kaçarak, hal-
k›n kalabal›k bir flekilde kat›ld›¤› büyük
bir bayramda, bayrama gelen yafll›lara
gider ve onlar›n izniyle ilk defa büyük
bir kalabal›¤›n karfl›s›nda hünerini ser-
giler. Onun Semetey söyleyiflini be¤enen
yafll›lar, ona hay›r dua ederler. O gün-
den itibaren ailesinin engellemeleri sona
erer, Semetey’i okur.

Destan› daha baflar›l› okumak için
birkaç defa Talas’a gider, Manas desta-
n›yla ba¤lant›l› destanî yer-su kültünü
bütünüyle gezip, gözleriyle görür. 1960’l›
y›llar›n ortas›nda Frunze (Biflkek) flehri-
ne gidip halk flairi Al›mkul Üsönbayev’in
evinde, tan›nm›fl sanatç›lar›n, flairlerin,
Manasç›lar›n önünde Semetey okur. Bu-
rada toplananlar ayr›ca Manas destan›-
n›n pek çok varyant›n› yaz›ya geçiren ta-
n›nm›fl Manasç› Ib›ray›m Abd›rakma-
no¤lu, Seydene’nin kabiliyetini hayran-
l›kla karfl›lar. Seydene halk yarat›c›l›¤›-
na hayrand›r ve yap›lan toplant›lar›n
hepsine kat›larak ödülleri al›r. K›rg›z
Cumhuriyeti ‹limler Akademisi’nin Ma-
nas’› tan›tma bölümü, Seydene’nin söy-
ledi¤i Semetey’in bütün epizotlar›n› ya-
z›ta geçirir. Ondan, varyantlar› derleme
faaliyetine ilim adam› R.Sar›pbekov ve
O.Sooronov kat›l›r. Destan›n farkl› epi-
zotlar›n› Seydene kendisi de yaz›ya geçi-
rir. Seydene’nin Semeteyci olmas›nda,
1959 y›l›nda yay›mlanan, tan›nm›fl Se-
meteycilerin varyantlar›na göre düzen-
lenen, ufak parçalar halindeki varyant-
lardan oluflan kitab›n tesiri büyüktür.
Kitab›n Seydene’ye tesir ediflini kocas›
Ürkün Seyitbekov flu flekilde bildirir.
Köyde ö¤retmen olan Ürkün, kitap ya-
y›mlan›nca sat›n al›r. Bofl oldu¤u za-
manlarda yüksek sesle, bafltan sona, bir-
çok sefer okur. Onun okuduklar›n› Sey-
dene her zaman dikkatle dinler. Demek
ki, genç yafl›ndan itibaren fliire, belâgata
yatk›n olan Seydene’nin içinde varolan
gizli kabiliyetinin destan›n ilginç dünya-

s› ile birleflip ortaya ç›kt›¤› aç›kt›r. Sey-
dene’nin varyant›n›n kitap ile yak›nl›¤›
ço¤unlukla konu kuruluflu bak›m›ndan-
d›r. Fakat, iç güzelli¤i, muhtevas›, farkl›
epizotlar›, motifleri bak›m›ndan pek çok
farkl›l›¤a sahip. Konunun kuruluflu bü-
tünüyle kitap ile benzerlik göstermez.
Farkl› epizotlar da bilinen varyantlar›n
hiç birine benzemeyen bir özelli¤e sahip.
Pek çok varyantta Semetey öldükten
sonra, K›yas Ayçürök’ü zorla kaç›rarak
evlenir ve Seytek onun yan›nda do¤ar.
O, on iki yafl›nda iken K›rg›zlara Kanço-
ro hanl›k yapar. Kan›key, Bakay, Külço-
ro hizmetkâr olarak yaflarlar. Seyde-
ne’nin varyant›nda K›yas, Ayçürök ile
evlenemez. Ayçürök Talas’ta kal›p Sey-
tek’i do¤urur. Semetey’in yerine han
olan Kançoro’nun, Ayçürök, Külçoro, Ba-
kay ve Kan›key’e kötü davranmas› üze-
rine, Kançoro halk›n bedduas›na u¤rar
ve çok geçmeden bafl›na belalar gelir.
Kançoro’nun kar›s› Çaç›key, hastal›¤a
yakalan›r, Dokuz ay› doldurmadan ço-
cuk do¤urur, çok geçmeden kendisi ve
yeni do¤an çocu¤u ölür. Onlar›n ölümü-
ne çok üzülen Kançoro hastal›¤a yakala-
n›r. Ondan alçakl›¤› ve ihaneti için nef-
ret eden Bekçoro, onu tedavi etme baha-
nesiyle rak›s›na zehir kar›flt›r›r. Ac› için-
de k›vranan ve bilincini kaybeden Kan-
çoro’nun yan›na hiç kimse gitmez, yal-
n›zl›k içinde, ac› çekerek ölür (baflka
varyantlarda Kançoro’yu Seytek genç
bir delikanl› oldu¤unda öldürür) Kanço-
ro öldükten sonra serbest kalan Kan›key
yaral› Külçoro’yu kendi eliyle iyilefltirir.
‹yileflen Külçoro Talas’a han olur. Kan›-
key ve Bakay dünür olup Aydarbek’in k›-
z›n› Külçoro’ya al›rlar. Halk Semetey
devrinde oldu¤u gibi refah içinde bir ha-
yat sürer. Seydene’nin varyant›ndaki
böyle farkl›l›klar konunun içindeki pek
çok motiflerde de kendini gösrerir. Mese-
la, Kan›key’in Destan› epizotunda K›z
Saykal Manas’›n dördüncü kar›s› olur.
O, Manas’›n bulundu¤u yerden uzak,
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Çin’e s›n›r bir yerde yaflar. Vurdu¤unda
k›l›ç, att›¤›nda ok isabet etmeyen Ma-
nas’› yenemeyen Konurbay, onu öldür-
mek için her türlü hileyi dener. Kendi
kar›s›na Saykal ile arkadafll›k kurdurup
gizliden gizliye s›rlar›n› ö¤renmeye çal›-
fl›r. Konurbay’›n kar›s›, hile ile sarhofl
etti¤i Saykal’dan, Manas’› sadece sabah-
leyin, sabah namaz› k›ld›¤› esnada öldü-
rebilece¤ini ö¤renir. Konurbay, Manas’›
yaralad›¤›nda suçlu Saykal, Manas’tan
bir gün önce ölür. Ak›ll› kad›n Kan›key,
Manas’›n cesedini geceleyin gizlice göm-
dürüp ertesi gün Saykal’›n cesedini, Ma-
nas’›n cesedi diyerek mezara koydurur.
Bunun gibi farkl›l›klar› Seydene’nin söy-
ledi¤i her bir epizotta bulmak mümkün-
dür.6

SONUÇ:
Manasç›lar›n erkek olmas› flart de-

¤ildir. K›rg›zlar aras›nda kad›nlar da
Manasç›l›k yapabilmektedir. Ancak er-
kek Manasç›lara oranla say›lar› çok az-
d›r. Kad›n Manasç›lar›n say›s›n›n az ol-
mas› toplum yap›s›yla ilgilidir. Kad›nla-
r›n halk önünde Manas okumalar› hofl
karfl›lanmam›flt›r.

Bu çal›flmada, bak›lan kaynaklarda
ad› geçen üç kad›n Manasç› ele al›nm›fl-
t›r. Bu Manasç›lar›n hayatlar› incelendi-
¤inde Manasç› olma yolunda ne kadar
çile çekmifl olduklar› görülür. Gerek Sey-
dene Moldoke K›z›’n›n gerekse Seyde
Deydi K›z›’n›n hayatlar›nda görüldü¤ü
gibi önemli olan, Manasç› olmay› iste-
mektir. Manasç› olmak için çeflitli s›k›n-
t›lar çekseler de bunlar› aflmay› baflar-
m›fllard›r. Yani Seyde ve Seydene gibi fli-
ire, güzel söze düflkün olan, yetenekli
kad›nlar›n Manas destan›n› söylemeleri-
ne engel olmak mümkün de¤ildir. Bu ka-
d›nlar kendilerine f›rsat verildi¤i za-
man, destan› kültürlerine, örf-âdetleri-
ne, ahlak kurallar›na uygun olarak icra
etmifllerdir. Yaln›zca icra etmekle kal-
mam›fllar, destan›n pek çok varyant› on-

lardan derlenmifl ve arflivlenerek destan
üzerinde yap›lan çal›flmalar›n geliflme-
sinde çok büyük bir vazife üstlenmifller-
dir.

Halk önünde Manas icra edemeyen
pek çok kad›n da Manas ruhunu çocuk-
lar›na her zaman, her yerde vermifl ve
vermeye devam edecektir.
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