








MOLDO KILIÇ 

Ali TAN 

 

Kırgız yazılı edebiyatının tanınmış kişilerinden Moldo (Molla) Kılıç 1866-1917 yıllan 
arasında yaşamıştır. Yedi atasından beri halkın reisliğini yapan bir ailedendir. Babasının adı 
Şamırkan, dedesinin adı ise Törekeldi'dir. Şamırkan. Törekeldi'nin ilk oğludur, diğer 
kardeşlerine oranla yönetimde fazla yer almamıştır. Törekeldi'nin ölümünden sonra 
Ürkünçü ile Çotkara adlı oğullan yönetime geçmişlerdir. Moldo Kılıç'ın zamanında ise 
Ürkünçü'nün çocukları yönetime geçmişlerdir. Şamırkan, oğlu Kılıç'ın yönetime geçmesini 
istemiş, ancak o, şairliği yöneticiliğe tercih etmiştir. 

Babadan oğula geçen bu yönetim, Kılıç’ın zamanına kadar sürmüştür. Kılıç, ataları için 
şöyle der: 

Atımdı aytsam kim bilet 
Atamdı aytsam el bilet:  
Törekeldi, Ormon dep,  
Kögöröktü sorgon dep." 
 

Türkiye Türkçesi ile; 

"Adımı söylesem kim bilir,  
Babamı söylesem halk bilir:  
Törökeldi, Ormon ile,  
Tögörök'ü soran diye." 
Törökeldi neslinin en fakir kişisinin Moldo Kılıç olduğunu söyleyebiliriz. Çağdaşları, 

Kılıç'ın sadece bir at ve bir inekten başka hayvanının olmadığını söylerler. Diğerleri yönetimle 
yakından ilgili oldukları, ticaretle ve tarımla uğraştıkları için zengin olmuşlardır. Kılıç ise 
bütün bunlardan uzak kalmış, sadece şiirle uğraşmıştır. 

Önceleri Kırgızistan'da edebiyatla uğraşanlara pek değer verilmiyordu. Bu nedenle de 
pek desteklenmiyorlardı. Hep devlet hizmetinde çalıştırılıyorlardı. Bunun yanı sıra halk 
arasında, düğünlerde, ziyafetlerde şarkı söyleyip, şiir okuyarak da geçimlerini sağlamaya 
çalışıyorlardı. 

Kılıç, ne devletten ne de halktan bir yardım beklemiştir. O, sadece duygularını dile 
getirmeğe çalışmış ve şiirler yazmıştır. Yöneticilerin hatalarını, haksızlıklarını saptamış ve 
bunları halka anlatmağa çalışmıştır. Eserlerinde halkın sorunlarına değinmiş ve adaletin 
öneminden bahsetmiştir. Bu sebeple devletten yardım görmemiş, üstelik istenmeyen 
adamlar listesine alınmıştır. 1917 Sovyet İhtilâlinden sonra ise eserlerinde işlediği konular ve 
dinî yanının ağır basması sebebiyle eserleri okutulmamış ve tamamen yasaklanmıştır. Bu 
durum, 80'li yılların sonlarına kadar devam etmiştir. 

Kılıç, devlet adamlarının haksızlıklarını şöyle dile getirir. 

“Kurup Kalsın alardın, 
Aramdan tapkan ırısı.” 

Türkiye Türkçesi ile: 

"Kuruyup kalsın onların, 
Haramdan bulduğu rızkı." 
Kılıç, tüm hayatını yazmağa adamıştır. Emeğinin karşılığını alamasa da ölünceye kadar 

yazma işine devam etmiştir. Yeteneği sayesinde söz üstadı olmuştur. Adaletsizliği, zalim-
liği, haramı görünce mutlaka tepkisini göstermiştir. İçindeki duygular ona bu sözleri söyle-
miştir. Kılıç, adaletle ilgili düşüncelerini şöyle anlatmıştır: 



"Koyboy aytıp kelemin,  
Neçen türküm adamdı,  
Tandabadı kanteyin,  
Tilim cakşı, camandı."  
 

Türkiye Türkçesi ile: 

“Durmaksızın söylüyorum, 
Kaç zümre adamı, 
Seçmedi ne yapayım 
Dilim iyisini kötüsünü.” 
 
Kılıç, sadece şiir yazmamış, aynı zamanda ozanlar gibi atışmalarda da bulunmuştur. 

Onun bu yeteneği ünlü ozanlardan az değildir. Ancak, bunu vazife olarak görmemiş, sadece 
zevk olarak devam ettirmiştir. 

Kılıç, Kırgız yazılı edebiyatının olmadığı zamanda, 19. yüzyılın sonuna doğru ilk şiirini 
yazmış ve Kırgızların yazılı edebiyatının temelini atmıştır. 

Yoksulluktan dolayı acı çekse de yolundan dönmemiş, görevini hayatının sonuna kadar 
devam ettirmiştir. 

Kılıç, iyi bir eğitim görmemiştir. Çevresindeki değişik mollalardan üstün körü 
dersler almıştır. Fakat gayreti ve doğuştan sahip olduğu yeteneğiyle kendisini 
geliştirmiştir. Bununla da yetinmemiş, dinî-tasavvuff yanı ağır basan Nevaî, Sûfî 
Allah Yâr, Rabguzî ve Ahmet Yesevî gibi ünlü sanatçıların eserleriyle tanışmıştır. 
Kılıç, adının Moldo Kılıç olduğunu, sanatının sınırının olmadığını, alacalı kitaptan 
okuduğunu, herkesçe tanındığını şu dizelerde belirtir: 

''Moldo Kılıç men atım  
Bolcolu cok sanatım  
Çala çıkkan başından  
Çaar kitepten sabatım  
Cürö-cürö arbıgan,  
Kazal cazgan kagazım  
Kalayıkka bilinip,  
KatKa tüşkön abazım." 
 

Orta Asya'daki Türk diline çevrilmiş olan Bin Bir Gece, Tûti-nâme, Şah-
nâme gibi Arap ve Fars edebiyatlarının tanınmış eserlerini okumuştur. 

1905 yılından sonra Tatarca çıkmış gazete ve dergilerle tanışmış, İsmail 
Gaspıralı’nın Tercüman gazetesini, Kazan'da çıkan Yılduz gazetesini okumuştur. O 
dönemde Kazak şairlerinin eserleri de basılmaya başlanır. Cusupbek Koco, Maşur-
Cusup ve başkalarının şiir kıssalarını okur. 

1911 'de Kazan'da kendisinin Zilzala adlı şiiri basılır. Bu eser, bu devirdeki 
Kırgız dilinde basılmış i l k  edebî eserdir. Böylece, o devirde Kırgızlar arasında 
cahilliğin ve bilgisizliğin hat safhada olmasına rağmen K ı l ı ç .  Kırgız yazılı 
edebiyatının temelini atmıştır. Zilzala ile birlikte Kırgız edebiyatına yeni fikirler, 
yeni ufuklar kazandırmıştır. 

Kılıç'tan önce Kırgız yazılı edebiyatının temsilcilerinin olup olmadığı belli 
değildir. Ancak Kılıç'tan sonra onun yolunu takip eden Togolog Moldo, Aldaş 
Moldo, Isak-Şair-bekov, Ismayıl Sarıbayev gibi birkaç yazar ortaya çıkmaya 
başlar.  



Zilzala adlı şiiri, Kı l ıç  hayattayken basılır. Diğer eserleri sağlığında 
basılmamıştır. Şiirlerini ya kendisi çoğaltarak ya da müstensihlere çoğalttırarak 
halk arasında el yazması olarak dağıtmıştır. Eserlerinin dağıtılması zor olsa da yine 
de halkın büyük kesimince, özellikle de Kuzey Kırgızlarının arasında tanınmıştır. 
Şiirlerini ozanlar, şarkıcılar halk arasında gezerek söylemişlerdir. Şiirlerinin çoğu 
atasözü gibi söylenegelmiştir. 

O yıllarda Kırgız halkı Çarlık Rusyası'nın hakimiyeti altına girmiştir. 
Kırgızlar, toplu olarak yerlerinden sürülmüş, verimli topraklarına el konulmuş, bu 
toprakların bir kısmı da Rus göçmenlere verilmiştir. Buna bağlı olarak da Kırgızlar, 
hukuki açıdan köle durumuna getirilmiştir. Sömürgecilerin Kırgızlara gösterdiği 
çeşitli eziyetlere Çarlık Rusyası seyirci kalmış, hatta bu duruma destek vermiştir. 
Çarlık Rusyası’nın bu siyasetinin sonucunda Kırgızların varlığı tehlikeye girmiştir. 

Kırgızlar, Çarlık Rusyası'nın yanı sıra yerel yöneticiler tarafından da 
ezilmiştir.Bütün bunların sonucunda halk büyük oranda fakirleşmiştir. Bu 
durumu Kılıç "Zar Zaman" adlı şiirinde şöyle anlatır:  

"Çayıkışı tarıdı,     
Bıldırkıdan bıyılı.  
El cegeni küçödü,  
"Cakşılardın" kıyını.  
Bozdottu go kanptı    
Boluştardın cıyını 
 
Tüm bunlara rağmen bilgisizliğin hakim olduğu bu dönemlerde Kılıç, 

halkını medenî hayata, b i l im yoluna, okumaya çağıran aydın şair olarak 
tanınmıştır. Bu dunumu şöyle anlatır: 

"Catıp özüm kaygıram  
Kırgız, Kazak kalkıma,  
Artta kalgan karangı,  
Capan öskön saltına.” 
  

Türkiye Türkçesi ile:  

"Kendim üzülüyorum  
Kırgız, Kazak halkıma  
Arkada kalmış karanlığa  
Vahşi geleneğe." 
  
Kılıç'tan önce Kırgız edebiyatında kültürel eğitimle i lg i l i  herhangi bir 

çalışma yapılmamıştır. O dönemde Kırgız şairlerinden sadece Kılıç, kültüre önem 
vererek halkın geleceğinin bilimi olmadan çözülemeyeceğini görebilmiştir. 
Kültürel konulan i l k  defa Kırgız edebiyatına sokan kişi olmuştur. Kılıç'ın 
edebiyata, kültürel ve millî konulan sokmasında Rus medeniyetinin etkisi vardır. 
Kırgızistan Rusya'ya bağlandıktan sonra Rus medeniyeti tesirini ortaya koymaya 
başlamıştır. Bu tesir Rus mültecilerin Kırgızistan'a yerleşmesinden sonra daha da 
artmıştır. 

Ruslar, yaşam şartları açısından, teknolojik açıdan Kırgızlardan daha 
üstündü. Kılıç, bu durumları fark eder, onlara ulaşmak-için eğitim ve öğretimin 
önemini vurgular ve düşüncelerini eserlerine yansıtır. 

 

 



ESERLERİ 

193 dizeden oluşan Kiz-Cigit adlı şiirinde, bir kız ve erkek çocuğunun çocukluktan 
gençliğe  kadar  olan yaşamlarında, zamana  göre  fikirlerinin  ve  davranışlarının  nasıl 
değiştiğini anlatır. 

425 dizeden oluşan Köböy-Sultan adlı şiir, yaşanmış bir olaydan esinlenilerek 
yazılmıştır. Köböy ve Sultan iki kardeştir. Bunlar bir iftira sonucu Sibirya'ya sürülürler. 
Sibirya'ya götürülürken, Çulu köprüsüne geldiklerinde bir fırsatını bulup ikisi de Çuy 
sularına atlarlar ve orada ölürler. Bu eserden sonra Kılıç'ın sanat görüşü, adalet, cesaret ve 
özgürlük çevresinde gelişir. 

651 dizeden oluşan Çüy Bayanı adlı şiirinde. Tokmok şehrinin ve Çuy ovasının doğal 
zenginlikleri hakkında bilgi verir. 

Kılıç, hayatının son döneminde dinî konularla uğraşmaya ve bunun sonucu olarak da 
sürekli ahireti düşünmeye başlar. Kılıç'taki bu değişim hastayken yazdığı 389 dizeden 
oluşan Kol Kazalı'nda ve bir deprem sonrasında yazdığı 458 dizeden oluşan Zilzala’sında 
açıkça görülür. 

474 dizeden oluşan Kanattuu ve 245 dizeden oluşan Bürküttün Toyu adlı şiirlerinde her 
bir kuşun davranışını ve karakterini insanların davranışlarıyla bağdaştırır. 

853 dizeden oluşan Buudayık adlı şiir, halk arasında anlatılan bir masala dayanmak-
tadır. Moldo Kılıç, bu masalı manzume haline getirmiştir. Bu eserde Kara Tölök adlı bir 
avcının, yakalanırsa yakalayanın ölümüne sebep olacak Buudayık adlı bir kuşu rüyasında 
yakaladığını görmesi ve rüyanın gerçekleşmesi için de ertesi sabah bir kurban kesip ava 
çıkması anlatılır. 

1731 dizeden oluşan Zar Zaman adlı şiir Kılıç'ın en büyük eseridir. Bu eser konu 
olarak diğer eserleri arasında özel bir yere sahiptir. Kılıç, Zar Zaman'ı hicrî takvime söre 
1316'da (m. 1898) yazmıştır. Bu eserde, ezilmiş halkının acılarına ve buna bağlı tüm sorun-
larına değinmiştir. İslâmî edebiyat etkisinin çok fazla olduğu bu eseri didaktik bir üslûpla 
yazmıştır. Eserde ayrıca peygamberlerin hayatından da bahsetmektedir. Eserin bu bölüm-
lerinde Rabguzî'nin Kısasü'l-Enbiya'sından etkilendiği görülür. 

Bu şiirlerinin yanı sıra Aldamçı, Kerme-Too, Cindi Suu, Balhak. Mal Kazal, 
Sadırbay, Kaynaga-Kelin, Azamattan, Özü Cönündö, Canıbar, Ösümdük, Baldanna 
Arnagan Irlari adlı şiirleri de vardır. 

Kırgız edebî dilinin başlangıcı sayılan Zilzala 1911'de Kazan'da Arap harfleriyle 
yayımlanmıştır. Kanattuu, Buudayık, Bürküttün Toyu adlı şiirleri ise ölümünden sonra 
1925'te Moskova'da Tamsilder adlı kitapta Arap harfli olarak basılmıştır. 

Moldo Kılıç'ın Baytaylak, Kara Koçkor, Erkin-Too, Uy Kazal adlı şiirlerinin varlığı 
bilinmekle birlikte bu şiirler henüz ele geçmemiştir. 

Moldo Kılıç'ın bütün şiirleri toplanarak bir kitap haline getirilmiştir. Omor 
Sooronov'un bu derlemesi 1991'de Frunze'de (Bişkek) Kazaldar adıyla çıkmıştır. Kız-Cigit, 
Aldamçı, Kol Kazalı, Kerme-Too, Cindi Suu, Köböy-Sultan, Balbak, Azamattan, 
Sadırbay, Mal Kazal, Kaynaga-Kelin adlı şiirler ise i lk  defa bu eserde yayımlanmıştır. 

 


