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Özet
Mevcut araútÕrmada KÕrgÕz akÕnlÕk gelene÷inde önemli bir yere sahip olan günümüz
akÕnlarÕndan Mamilbek øsrailov üzerine çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrmada ilkin KÕrgÕz akÕnlÕk
gelene÷inin kökeni hakkÕnda kÕsaca bilgi verilmiútir. Daha sonra hayatÕ ve sanatÕ baúlÕklarÕ
altÕnda Mamilbek øsrailov’un de÷iúik yönleri de÷erlendirilmiú ve etkilendi÷i kiúilerden söz
edilmiútir. AyrÕca akÕnÕn iki úiir metni de yazÕya eklenmiútir.
Anahtar kelimeler: Mamilbek, SuusamÕr, AkÕnlÕk, AkÕn, Gelenek.

The AkÕn from SuusamÕr: Mamilbek øsrailov
Abstract
In this research, Mamilbek øsrailov which has an important place in the tradition of the
Kyrgyz akÕns worked on. In this study, first we have some information about the tradition of
the Kyrgyz akÕns. Later, various aspects of Mamilbek øsrailov evaluated in the under headings
of life and art and have talked about people who influenced him. In addition, the texts of two
poems were given.
Key words: Mamilbek, SuusamÕr, Minstrelsy, Bard, Tradition.
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Giriú
Menúei çok eskilere dayanan ve ilk temsilcilerinin IrÕmandÕn IrçÕ Uulu,
Ket Buka, Toktogul IrçÕ, Tolubay SÕnçÕ, Asan KaygÕ, SançÕ SÕnçÕ (KayÕpov,
2009: 107), Ceerençe Çeçen (Alimov, 2003: 3), Caysan Ümöt Uulu
(Koúoyeva, 2009: 10) gibi efsanevi kiúiler oldu÷u söylenen “KÕrgÕz akÕnlÕk
gelene÷i” tüm Türk halklarÕnda bulunan ve aynÕ temele dayanan kültürel bir
olgudur. Her ne kadar bu gelenek KÕrgÕz Türklerinde “akÕnlÕk”, Azerbaycan
ve Anadolu Türklerinde “âúÕklÕk”, Kazak Türklerinde “jÕravlÕk” gelene÷i gibi
farklÕ isimlerle anÕlsa da bu geleneklerin aynÕ kökene ba÷landÕ÷Õ ifade
edilebilir2. Nitekim akÕnlÕ÷Õn, bakúÕ (bahúi), emçi-domçu (tabip, üfürükçü),
körümçü (falcÕ), sÕnçÕ (birçok konuda tahmin yürüten düúünür), tökmö akÕn
(âúÕk) comokçu (destancÕ) gibi pek çok sanatkârÕ içerisinde barÕndÕrdÕ÷Õ ve
eski zamanlardan beri devam eden köklü ve zengin bir gelenek oldu÷u
vurgulanmÕútÕr (KayÕpov, 2009: 107). Demek ki, akÕnlÕk gelene÷inin ilk
dönemlerinde de tÕpkÕ ozanlÕk gelene÷inde oldu÷u gibi hekimlik, bilgelik,
destancÕlÕk vb. bir dizi görevler birlikte yürütülmüútür. Filhakika Asan
KaygÕ, Toktogul IrçÕ, Ket Buka, Tolubay SÕnçÕ, SançÕ SÕnçÕ vs. efsanevi
kiúilere iliúkin yazÕlan makalelerde bu sanatkârlar, çeúitli görevleri yanÕnda
akÕn ve ÕrçÕ (Akmataliyev ve SarÕpbekov, 2003: 18, 135; Akmataliyev, 2003:
173; Mukasov, 2003: 10; SarÕpbekov, 2003: 105) olarak da tanÕtÕlmÕútÕr.
AkÕnlÕk gelene÷inin ilk temsilcilerinin aynÕ zamanda manasçÕlÕk
mesle÷ini de icra ettikleri söylenmektedir. Bugün de bazÕ akÕnlarÕn
manasçÕlÕk mesle÷ini akÕnlÕkla birlikte yürütmeleri bu görüúün do÷rulu÷unu
desteklemektedir. Günümüzde akÕnlÕk gelene÷i KÕrgÕzistan’da canlÕ olarak
devam etmekte ve devlet tarafÕndan desteklenmektedir. Hatta 1992 yÕlÕnda
akÕnlarÕn ço÷almasÕ ve sistematik olarak yetiúmesi için “AytÕú Koomduk
Fondu/AtÕúma Toplulu÷u Derne÷i” devlet tarafÕndan açÕlmÕú, derne÷in
baúÕna da usta ve yaúlÕ bir akÕn getirilmiútir. Bu görev belli zamanlarda baúka
akÕnlara devredilmektedir. Bugün söz konusu görevi genç akÕnlardan
Azamat Bolgonbayev yürütmektedir. Azamat Bolgonbayev’in verdi÷i
bilgilere göre KÕrgÕzistan’da otuza yakÕn akÕn vardÕr. Ancak bunlar derne÷e
faal olarak devam edenlerdir. Bunun dÕúÕnda derne÷e gelmeyen ve
tanÕnmayan akÕnlarÕn da bulundu÷u söylenmektedir. Nitekim 3 Nisan 2011
tarihinde akÕnlar, on günde bir düzenledikleri programÕ icra ettiklerinde

2

Tüm bu isimler, ortak bir terim etrafÕnda birleútirilmek üzere “Türk DünyasÕ ÂúÕklÕk
Gelene÷i” adÕ altÕnda toplanabilir. Nitekim bu hususta Erman Artun’un “Türk DünyasÕ
ÂúÕklÕk Gelene÷inin Gelece÷e TaúÕnmasÕ” isimli bir makalesi bulunmakta ve burada bu
geleneklerin aynÕ kökene ba÷landÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir.
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Talas bölgesinden gelerek, ilk defa akÕnlarÕn arasÕna karÕúan ve burada
atÕúmaya katÕlan bir akÕnla karúÕlaúÕlmÕútÕr3.
Mamilbek øsrailov’un HayatÕ
Asel Koúoyeva, bazÕ akÕnlarla yaptÕ÷Õ röportaj neticesinde ele aldÕ÷Õ bir
yazÕda ata-babalarÕn gelene÷ini sürdüren “tökmö4 akÕn”lardan birinin
Mamilbek øsrailov oldu÷unu belirterek onun 26 Mart 1966 yÕlÕnda Çüy’ün
CayÕl yöresine ba÷lÕ SuusamÕr köyünde do÷du÷unu yazmaktadÕr (Koúoyeva,
2009: 20). AkÕn, 1988 yÕlÕnda yaptÕ÷Õ ilk evlilikten beú çocuk sahibi olur.
BunlarÕn üçü erkek ikisi kÕzdÕr. En büyük çocu÷u yirmi üç yaúÕnda olan
Mamilbek’in di÷er çocuklarÕndan bazÕlarÕ okumakta bazÕlarÕ çalÕúmaktadÕr.
Küçük o÷lu on birinci, küçük kÕzÕ ise altÕncÕ sÕnÕftadÕr. On altÕ yÕllÕk
beraberlikten sonra boúanan ve ikinci bir evlilik yapan akÕnÕn ikinci eúinden
Halil adÕnda bir o÷lu var. AkÕn, “Araúan Folklor AnsamblÕ”nda solistlik
yapan eúiyle birlikte aynÕ kurumda çalÕúmaktadÕr.
Mamilbek, “çÕ÷armaçÕlÕk”5 sanatÕna erken baúlamasa da “AytÕú
Derne÷i”nin kuruldu÷u günden beri tökmö akÕnlarÕn arasÕna karÕúarak
yetene÷ini ortaya koyan bir akÕndÕr. Bir zamanlar Tokmok’ta “Medeniyet
Merkezi”nde rejisör olarak çalÕúmÕútÕr. KÕrgÕzistan genelinde yapÕlan tökmö
akÕnlarÕn bazÕ yarÕúmalarÕnda ödüller almÕútÕr. Sözlü çÕ÷armaçÕlÕk sanatÕna
ilgi duydu÷u günden beri atÕúma yaptÕ÷Õ akÕnlar arasÕnda Amantay
Kutmanaliyev, ùekerbek AdÕlov, AalÕ Tutkuçev, Azamat Bolgonbayev gibi
isimler bulunmaktadÕr. 2007 yÕlÕnda Barskoon’da düzenlenen “KÕrgÕz
AtlarÕnÕn SÕnanmasÕ Üzerine” uluslararasÕ atÕúmada beúinci olmuútur
(Koúoyeva, 2009: 20).
Mamilbek øsrailov, belli dönemlerde hayat úartlarÕndan dolayÕ akÕnlÕk
gelene÷inden uzak dursa da yüre÷inin derinliklerinde yer edinen bu mesle÷e
geri dönmüú ve bir daha onu bÕrakmamÕútÕr. “AytÕú Derne÷i”ne geldi÷inden
3

Bu makalede, sadece günümüz akÕnlarÕndan Mamilbek øsrailov ele alÕnacaktÕr. AkÕnla 4
Nisan 2011 yÕlÕnda Biúkek’te Cal semtinde röportaj yapÕlmÕútÕr. AyrÕca, bugün yaúayan KÕrgÕz
akÕnlarÕ üzerine de genel bilgiler içeren bir makale ele alma düúüncemiz bulunmaktadÕr.
4
Tökmö, günlerce duraklamadan do÷açlama olarak úiir söyleyen türkücü. Tökmö akÕn, tökmö
ÕrçÕ (bk. KÕrgÕz Tilinin Sözdü÷ü, s. 1205). Sözlük anlamÕnda da de÷inildi÷i üzere kelime,
teknik bir terim olarak, do÷açlama úiir meydana getirmektir. KÕrgÕzlarda akÕnlar, tökmö (âúÕk)
ve cazuuçu (ça÷daú) úair olarak ikiye ayrÕlmaktadÕr. AraútÕrmamÕzdaki tökmö akÕn ve akÕn
terimleri, âúÕk olarak anlaúÕlmalÕdÕr.
5
ÇÕ÷armaçÕlÕk, insanÕn medenî, ruhî ve maddî zenginliklerini ortaya çÕkarmaya yarayan iúi
(bk. KÕrgÕz Tilinin Sözdü÷ü, s. 1346). Sözlükte bu úekilde açÕklanan kelimenin teknik anlamÕ,
hem sözlü hem yazÕlÕ ürünlerin oluúturulmasÕnÕ ifade eder. DolayÕsÕyla kelime, yazarlarÕn
eserleri yanÕ sÕra akÕnlarÕn ortaya koydu÷u ürünler için de kullanÕlan ve sanat olarak görülen
teknik bir terimdir.
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beri KÕrgÕzlarÕn meúhur akÕnlarÕndan AúÕralÕ Aytaliyev, Tuuganbay Abdiyev
gibi kiúilerden ders almÕú ve on günde bir yapÕlan atÕúmalara katÕlmÕútÕr.
CamakçÕlÕk6 ve yazÕcÕ akÕnlÕk sanatÕnÕ birlikte yürüten akÕn YazÕcÕlar
Birli÷i’nin de üyesidir ve ondan fazla besteli ÕrlarÕ7 var. Bunlardan birkaçÕ
“SuusamÕr”, “Atama”, “Anneme”, “KökcayÕk” isimli ÕrlardÕr (Koúoyeva,
2009: 20).
Mamilbek øsrailov’un SanatÕ
ÇÕ÷armaçÕlÕk sanatÕnÕ Allah’Õn, kudretiyle insanÕn yüre÷ine yerleútirdi÷i
ve atalarÕn söyledi÷i bir hüner olarak de÷erlendiren akÕn, aynÕ zamanda bu
sanatÕ âleme sÕ÷mayan bir sezgi olarak da görmektedir. YaratanÕn, her insanÕ
ruh dünyasÕnda yer alan bir yetenekle yarattÕ÷ÕnÕ ifade eden Mamilbek, bu
yetene÷i insanÕn geliútirmedi÷i takdirde yok olup gidebilece÷ini
belirtmektedir (Koúoyeva, 2009: 20).
Etkilendi÷i kiúiler arasÕnda hem “cazuuçu” hem “tökmö” akÕnlar vardÕr.
Geçen yÕl ölen Calil SadÕkov adlÕ cazuuçu akÕnÕn (ça÷daú úair) ÕrlarÕna çok
de÷er veren Mamilbek onun ÕrlarÕnÕn tesirli oldu÷unu belirmektedir. En çok
etkilendi÷i isim bu akÕndÕr. Bunun sebebi ise onun ÕrlarÕna beste (ezgi)
yapmasÕdÕr. Bu Õrlardan birkaçÕ “Caman menen cakúÕga/øyi ile kötüye”,
“IssÕk-köl” ve Toktogul ile kartalÕ mukayese etti÷i “Bürküt/Kartal” adlÕ
ÕrlardÕr. Calil SadÕkov’un tökmö akÕn olmadÕ÷ÕnÕ ve seçme úiir kitabÕ
oldu÷unu, evine gitti÷ini ve batasÕnÕ8 alÕp ÕrÕnÕ besteleyerek söylemek
istedi÷ini ama bunu gerçekleútiremeden geçen yÕl öldü÷ünü belirten
Mamilbek, bu durumu onun karÕsÕyla paylaútÕ÷ÕnÕ sözlerine eklemektedir.
Etkilendi÷i di÷er yazÕcÕ akÕnlar arasÕnda ùayloobek Düyúeev ile Turan
Kocomberdiyev bulunmaktadÕr. Turan Kocomberdiyev’in ÕrlarÕnÕ daha okul
sÕralarÕnda ö÷renciyken okuyup ezberlemiútir. Etkilendi÷i tökmö akÕnlar
arasÕnda AúÕralÕ Aytaliyev ile Tuuganbay Abdiyev var. Bu iki akÕnÕn
kendisine aynÕ derecede tesir etti÷ini belirten Mamilbek, AúÕraalÕ’nÕn iyi bir
akÕn olmanÕn yanÕnda kendine has bir stili ve do÷açlamasÕnÕn kuvvetli
oldu÷unu ifade etmektedir. Tuuganbay Abdiyev’in de usta bir akÕn oldu÷unu
sözlerine ekleyen Mamilbek, onun akla gelmeyecek úeyleri bulup söyledi÷ini
dile getirmektedir. øki tökmö akÕna da aynÕ derecede de÷er verdi÷ini ifade
etmektedir.
6

CamakçÕlÕk, kafiye kullanmayÕ bilme, birinin arkasÕndan di÷erinin devam ettirmesi (bk.
KÕrgÕz Tilinin Sözdü÷ü, s. 404).
7
Ir terimi genel olarak úarkÕ, türkü anlamÕna gelmektedir ancak KÕrgÕz akÕnlarÕnÕn deyiúleri
için de bu terim kullanÕlmaktadÕr.
8
Bu kelime, fatihanÕn farklÕ bir telaffuzudur ve KÕrgÕzlar arasÕnda iyi dileklerde bulunmak
için “batamÕ bereyin, batanÕzÕ alayÕn, batasÕnÕ aldÕm” gibi ifadeler kullanÕlmaktadÕr.
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SanatÕnÕ etkileyen baúka insanlar da var. Mesela babasÕnÕn söze de÷er
veren “camakçÕ”9 biri oldu÷unu ve “camak”Õn10 dÕúÕnda bazÕ destanlar da
anlattÕ÷ÕnÕ; annesinin ise çok güzel masal anlattÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. Yine
küçüklü÷ünde yetenekli bir anne babadan e÷itim aldÕ÷ÕnÕ ve babasÕndan daha
üç dört yaúÕndayken komuz (kopuz) çalmayÕ ö÷rendi÷ini dile getirmektedir
(Koúoyeva, 2009: 20). Mamilbek, özellikle annesinden etkilendi÷ini úu
cümleyle ifade etmektedir: “Annem komuz çalmazdÕ ama ezgili Õrlar
söyleyen çok asil biriydi. Sonra, benim çÕ÷armaçÕlÕk tarafÕma da çok fazla
etki eden de annemdir.” Annesinin çok akÕllÕ oldu÷unu ve güzel Õr
söyledi÷ini ifade eden akÕn, mektepte okudu÷u zamanlarda köydeki dü÷ün
derneklerde ya da eve konuk geldi÷inde annesinin kendisine komuz verip Õr
söyletti÷ini sözlerine eklemektedir. Bunun da sanatÕnda etkili oldu÷unu ve
annesine daha çok yakÕnlÕk hissetti÷ini belirtmektedir. Evlendikten çok
sonralarÕ ölen annesi için “Apama” isimli ÕrÕ yazmÕú ve ona hediye etmiútir.
ølkö÷retimde beden e÷itimi dersi veren ve köyde “camakçÕ” olarak
tanÕnan Taúkenbay Abdiyev adlÕ ö÷retmeni ondaki yetene÷in ortaya
çÕkmasÕnda büyük bir etkiye sahip olmuútur. Çünkü bu hocasÕnÕn yanÕnda
sürekli bulunarak ondan aldÕ÷Õ e÷itim neticesinde camak söyleyerek akÕnlÕ÷a
baúlamÕútÕr. Yani akÕnlÕ÷Õn ilk adÕmÕ olan camakçÕlÕ÷a bu hocasÕ sayesinde
baúlamÕútÕr. AkÕnlÕk mesle÷indeki geliúiminde destan anlatmasÕ da bir aúama
olmuútur. Daha mektepteyken “Kurmanbek” ve Orozbek Kutmanaliyev
varyantÕ olan “Akmöör” destanlarÕnÕ söyleyerek ilk yöresel yarÕúa girmiú,
daha sonra bölgesel ve ulusal jürili yarÕúmalar olan “genç yetenekler” gibi
yarÕúmalarda belli dereceler almÕútÕr (Koúoyeva, 2009: 20).
“Kurmanbek” ile “Ak Möör” destanlarÕnÕ çocukken Orozbek
Kutmanaliev’den ö÷renen akÕn, bu destanlarÕn hepsini de÷il bir kÕsmÕnÕ
biliyor. “E÷er úöyle biraz u÷raúÕrsam belki Kurmanbek’in hepsini
söyleyebilirim.” diyen akÕn, halk ÕrlarÕnÕ da komuz ile söylemektedir. Yine Õr
yazÕp, beste yapan akÕnÕn, “Komuzum” adlÕ bir ÕrÕ da var. 15 yÕl önce yazÕlan
Õr, bu günlerde TV’lerde söylenmeye baúlamÕútÕr.
AkÕn, sanatla gelecek kuúaklara mesaj vermenin de önemli oldu÷unu
düúünmektedir. Mesela sözü ve bestesi kendisine ait olan “Komuz” adlÕ ÕrÕn
9

CamakçÕ, irticalci; hanende úair (bk. KÕrgÕz Sözlü÷ü, s. 171).
Camak, irtical (bk. KÕrgÕz Sözlü÷ü, s. 171). Sanatsal de÷eri düúük, yazarÕn stilinin
görünmedi÷i, ço÷unlukla birilerinin hazÕr dizelerinin, düúüncelerinin alÕndÕ÷Õ, olgunlaúmayan
Õr (bk. KÕrgÕz Tilinin Sözdü÷ü, s. 404). AsÕl anlamÕ bir úeyi yamamak olan “camak” kelimesi,
esas itibariyle Türkçedeki “yama-” fiilini ifade eder. Kelime zamanla geniúleyerek birinin
söyledi÷i dizelere yenilerini eklemek anlamlarÕna gelen bir terime dönüúmüútür. “CamakçÕ”
ve”camakçÕlÕk” terimleri de “camak” kelimesinden türemiútir.

10
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asÕl yazÕlma maksadÕ son asÕrda KÕrgÕz halkÕnÕn köklü medeniyetine ait
enstrümanlarÕna de÷er vermeyen gençlere bu ulusal enstrümanÕ tanÕtmaktÕr.
Bu türkü, BakÕt Mamayev’in yardÕmÕyla hazÕrlanarak klibi çekilmiútir.
“Komuz” adlÕ türkü dört kÕtadan oluúmaktadÕr. Bundan baúka “Araúan
Folklor AnsamblÕ” derne÷inin içinde kurulan “Parizat” adlÕ grup, sözü
kendisinin, bestesi AlÕmov’un olan “Köy ùafa÷Õ” adlÕ türküsünü söylemiútir.
ùimdilerde “YalnÕzlÕk” adlÕ ezgili bir türkü hazÕrlamaktadÕr. “Er Manas Gibi
Adam Gerek Heybetli” adlÕ türküsü ise ulusal kanaldaki “ùiir AkúamlarÕ”
programÕnda yayÕnlanmÕútÕr. YazÕlmÕú daha pek çok türküleri olup úu anda
onlarÕn ezgilerini oluúturmaktadÕr (Koúoyeva, 2009: 20).
Annesinin vefatÕndan sonra a÷Õt olarak yazdÕ÷Õ “Apama” adlÕ úiirini her
yerde söylemedi÷ini ama akÕn dostlarÕna bir toplantÕda söyleyince Elmirbek
gibi akÕn arkadaúlarÕnÕn a÷ladÕ÷ÕnÕ belirten Mamilbek øsrailov, büyük
akÕnlara sÕradan ÕrlarÕn tesir etmedi÷ini ama kendi ÕrÕnÕn onlara tesir etti÷ini
dile getirmektedir. Baúka akÕnlardan farkÕnÕn beste yapmak oldu÷unu
söyleyen Mamilbek, annesine ithaf etti÷i bu úiiri do÷açlamayla de÷il yazarak
oluúturdu÷unu, sonra da ezgi koútu÷unu belirtmektedir. 6-7 yÕl önce yazdÕ÷Õ
bu úiirini daha halkÕn karúÕsÕna çÕkÕp söylemiú de÷il. Sadece çevresindekilere
söylemiú. Sonbaharda verece÷i bir konserde bunu söylemeyi ve televizyona
vermeyi düúünmektedir.
Mamilbek øsrailov’un øki ùiiri
Anne sevgisini ve de÷erini anlatan “Apama/Anneme” úiiri ile do÷du÷u
ve kendisi için paha biçilmez bir yer olan SuusamÕr için yazdÕ÷Õ
“SusamÕrÕm” úiirini KÕrgÕzca ve Türkçe olarak aúa÷Õya alÕyoruz.
Apama (Anneme)
Bala üçün baaluu tuura belegin.
Caratpasan bul düynögö uulundu.
Uúul cerge ÕrÕm Õrdap iy kelemin.
Oo adam cür kim süybösün eneni.
Bala üçün baaluu turan ay belegin.
Caratpasan bul düynögö uulundu.
Uúul cerge ÕrÕm Õrdap ay kelemin.

Çocuk için de÷erli hediyen
Getirmesen bu dünyaya o÷lunu
Buraya ÕrÕmÕ söyleyip gelir miydim
ønsan olan nasÕl sevmez anneyi
Çocuk için de÷erli olan ay hediyen
Getirmesen bu dünyaya o÷lunu
Buraya ÕrÕmÕ söyleyip gelir miydim

Oo kalÕn curt kim süybösün eneni
Bala üçün baaluu turan ay belegin
Caratpasan bul düynögö uulundu
Uúul cerge ÕrÕn Õrdap kelebi

Ey güzel yurt kim sevmez annesini
Çocuk için de÷erli olan ay hediyen
Getirmesen bu dünyaya o÷lunu
Buraya ÕrÕmÕ söyleyip gelir miydim
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IyÕktÕgÕn uluktugun bilemin
Köp caúasa eken degen tilegim
Meerimine toluk kana elekte
Toktop kaldÕ apa senin ay cürögün

KutsallÕ÷ÕnÕ büyüklü÷ünü bilirim
Çok yaúasaydÕn diye dile÷im
ùefkatine tam olarak kanamadÕn
Durup kaldÕ anne senin ay yüre÷in

Sizdi elder maktoo menen aytÕúat
UkkanÕmda cürögümdü balkÕtat
Senin enen cakúÕ ele dep kempirler
Betimden ööp boorlorunan ay tartÕúat

Sizden millet övgüyle bahsederr
Duyunca yüre÷imi heyecanlandÕrÕr
Senin annen iyiydi der yaúlÕ kadÕnlar
Yüzümü öpüp ba÷ÕrlarÕna ay basar

Köz aldÕmda tura tapam elesin
KulagÕma aytkanÕ akÕl kelesin
Körüp alÕp közümön caú kÕlgÕrat
AltÕmÕútan aúkandardÕn enesi

Göz önümde do÷ru bulunuyorsun
Kula÷Õma söylemeye akÕl veriyorsun
Görerek gözümden yaú akÕtÕyor
AltmÕútan aúanlarÕn annesi

Enelüülör men silerden suranam
Enenerdi körüp men da kubanam
Eç ubakta orutpagÕn cürögün
En bir ÕyÕk en bir uluk ay bul adam

Annesi olanlar ben sizlerden isterim
Annenizi görüp ben de sevinirim
Hiçbir zaman a÷rÕtmayÕn yüre÷ini
En kutsal en büyük ay bu insan

SuusamÕrÕm (SusamÕrÕm)
Ceribiz kasiettüü cerden eken
Elibiz toluk Sayak elden eken
Oluya Türkmön ata kÕyÕn çÕgÕp
Eline baú köz bolup kelgen eken

Yerimiz kutsal yerden imiú
HalkÕmÕz dolu Sayak halktan imiú
Evliya Türkmen ata güçlü çÕkÕp
HalkÕna sahip çÕkarak gelmiú imiú

Tooluktar cakúÕ bilet tonun sÕrÕn
Malga cay caydÕr kÕútÕn oy kayÕnÕn
Ay bagÕn Ala-Toonu kamtÕp kelet
AtÕndan aylanayÕn ay SuusamÕrÕm

Da÷lÕlar iyi bilir da÷Õn sÕrrÕnÕ
Mala yer verir kÕúÕn oy kayÕnÕ
Ay ba÷ÕnÕ Ala Da÷Õ çevreler
AdÕna kurban olayÕm ay SusamÕr’Õm

Sonuç
Bu araútÕrmada günümüz KÕrgÕz akÕnlÕk gelene÷inin yaúayan bir
temsilcisi ele alÕnmÕútÕr. Mamilbek øsrailov’un hayatÕ kÕsaca verildikten
sonra sanatÕnÕ etkileyen unsurlar üzerinde durulmuútur. Onun, akÕnlÕk
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mesle÷inde yetiúmesi belirli aúamalardan geçmiú ve bazen hayat koúullarÕ
gere÷i meslekten uzaklaúmÕútÕr. Ancak yine de akÕnlÕk sanatÕna dönmüú ve
ortaya çok güzel eserler çÕkarmÕútÕr. Örnek olarak verilen iki deyiúi ise
samimi duygularla oluúturulan güzel eserlerdir.

KAYNAKÇA
Akmataliyev AbdÕldacan, Raykul SarÕpbekov, “Asan KaygÕ”, Asan KaygÕ,
Toktogul IrçÕ, Ket Buka (Haz. Akmataliyev vd.), ùam BasmasÕ, Biúkek
2003.
Akmataliyev AbdÕldacan, Raykul SarÕpbekov, “Toktogul Saydali Uulu”,
Asan KaygÕ, Toktogul IrçÕ, Ket Buka (Haz. Akmataliyev vd.), ùam
BasmasÕ, Biúkek 2003.
Akmataliyev AbdÕldacan, “Buka IrçÕ”, Asan KaygÕ, Toktogul IrçÕ, Ket Buka
(Haz. Akmataliyev vd.), ùam BasmasÕ, Biúkek 2003.
Artun Erman, “Türk DünyasÕ ÂúÕklÕk Gelene÷inin Gelece÷e TaúÕnmasÕ”,
XVII. UluslararasÕ KÕbatek Edebiyat ùöleni (Balkanlar Türk EdebiyatÕ
ve Kültürü), Kosova 2009.
Arvas Abdulselam, 04.04.2011 tarihinde Mamilbek øsrailov ile yapÕlan
görüúme kayÕtlarÕ.
KayÕpov Sulayman, “KÕrgÕz Folkloru, ÂúÕklÕk Gelene÷i ve EdebiyatÕ”,
Folklor Üzerine YazÕlar, KTMÜ Yay., Biúkek 2009.
KÕrgÕz Tilinin Sözdü÷ü (Haz: ø. AbdÕvaliyev, A. Akmataliyev vd.), Avrasya
Press, Biúkek 2010.
Koúoyeva Asel, “Akkan Düynö”, Aalam KÕrgÕzdarÕ JurnalÕ, No: 12, Biúkek
2009.
Mukasov MuratalÕ, “Tolubay SÕnçÕ”, Tolubay SÕnçÕ, SançÕ SÕnçÕ (Haz.
AbdÕldacan Akmataliyev vd.), ùam BasmasÕ, Biúkek 2003.
Raykul SarÕpbekov, “SansÕz SÕnçÕ Kökcar Uulu”, Tolubay SÕnçÕ, SançÕ SÕnçÕ
(Haz. AbdÕldacan Akmataliyev vd.), ùam BasmasÕ, Biúkek 2003.
Ulanbek Alimov, KÕrgÕz AkÕnlÕk Gelene÷i ve AkÕnlar, Ege Üniversitesi,
SBE, YayÕnlanmamÕú Yüksek Lisans Tezi, øzmir 2003.
Yudahin K. K., KÕrgÕz Sözlü÷ü (Çev: Abdullah Taymas), TDK Yay., Ankara
1998.

182

