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KIRGIZ  MİLLETİNE  AİT  <KIRKKIZ>  EFSANESİ

ZHENHUA, HU
 ÇİN/CHINA/КИТАЙ

Giriş

Çin’de Kırgız milletinin ortaya çıkışı ve Kırgız adının kaynağı hakkın-
da birçok efsane bulunmaktadır. <Kırk Kız> efsaneside bunlardan biridir.
Çin’de yazılan <Yuan Şı> (Yuan Dönemi Tarihi’nde)’da yer alan, <Xibei 
dilizhi> (Güzey Batı Bölgeleri Hakkında Bilgiler) adlı bölümünde de ko-
nuyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.

1954 yılının Mayıs ayında  Sincang (Xinjiang)  Tekes  ilçesi  Kök -Terek bölge-
sinde araştırma ve incelemelerde bulunduğumuz sırada ilk kez  Kırgızların 
“kırk kız”dan  geldiklerini anlatan efsaneyi duydum. 1961 yılının11. ayında 
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi<Manas> çalışanları grubu adına  1-bölümden 
oluşan “Manas”ın  bir bölümü Çince’ye tercüme edildi. “40 kız” da bunlar 
arasındadır.

1953 yılının kış başında Xinjiang Kırgız Bölgesine gittiğimde öğrendi-
ğim atasözü de dağ ve su ile ilgiliydi:”Too kırgızdın atasy, Suu kırgızdın 
enesi.” “Dağ  Kırgızların babası, su kırgızların anasıdır”. Bu atasözünden 
de  kolaylıkla anlıyoruz ki insanlar eski dönemde sosyal hayatta dağ ve 
suya tapmaktaydılar.

Altay Dillerini konuşan milliyetler arasında, milliyetlerin adının köke-
nini anlatan efsaneler çok sayıdadır.Dağ ve suyla ilgili efsanelerde çok 
fazladır. Herkes karşılaştırıp, araştırabilir. Ayrıca, Kırgız adının nereden 
geldiğini anlatan efsane ile “Dağdan gelen Oguz.”, “Otlakta Göçebelik ya-
parak” gelen Kırk kızları anlatan birçok söylenti vardır. Tüm bu söylence-
ler hakkında derin araştırmalar yapmamız gereklidir

Çin’de Kırgız milletinin ortaya çıkışı ve Kırgız adının kaynağı hakkın-
da birçok efsane bulunmaktadır. <Kırk Kız> efsaneside bunlardan biridir.
Çin’de yazılan <Yuan Şı> (Yuan Dönemi Tarihinde)’da yer alan, <Xibei 
dilizhi> (Güzey Batı Bölgeleri Hakkında Bilgiler) adlı bölümünde de ko-
nuyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.



1906

I.<Kırk Kız> Efsanesi Derlemesinin  Zamanı  ve  Basımı

1954 yılının Mayıs ayında  Sincang (Xinjiang)  Tekes  ilçesi  Kök-
Terek  bölgesinde araştırma ve incelemelerde bulunduğumuz sırada ilk kez  
Kırgızların “Kırk Kız”dan  geldiklerini anlatan efsaneyi duydum. Kaydettik. 
Çinceye tercüme ettikten sonra 1955 yılında Çin Halk Cumhuriyeti 
Merkezi milletler Üniversitesinde yayımlanan <Xuexi yuandi>(E Okuma 
bahçesi E) adlı dergide yayımladım. Bu Çince gazetede ilk kez Çince ola-
rak yayımlanan  <Kırk Kızı>  tanıtan makaleydi.

1956-1958 yıllarında Çin’de azınlık milletlerinin sosyal hayatları, 
tarihleri hakkında büyük çaplı incelemelere başlandı.Araştırma gurubun-
dan Kırgız milletine mensup arkadaşımız Aniwar’ın kayıt ve tercüme etti-
ği kırgızların ortaya çıkışıyla ilgili bir kaç efsanenin içerisinde  <Kırk Kız>  
efsaneside bulunmaktaydı. Sonra 1987 yılında Xinjiang Halkın Basımevi 
tarafından basılan <Kırgızların Sosyal Hayatı ve Tarihi Araştırmaları> ko-
nulu kitap içerisinde yayımlandı. ( kitabın 7. sayfasına bakınız).

1961 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Milliyetler Üniversitesi, 
Diller ve Edebiyatlar Bölümü, Kırgız Dili Anabilim Dalının öğrencileri 
ile Xinjiang, Kızılsuu Kırgız Özerk Vilayeti ile Xinjiang Uygur Özerk 
Bölgesindeki arkadaşları ile birlikte Çin’in  Manas söyleme ustası Cusupu 
Mamayi ‘nin söylediği Manas Destanı kaydedilip, tercüme edildi.

1961 yılının 11. ayında Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi <Manas> çalı-
şanları gurubu adına  1- bölümden oluşan “Manas”ın  bir bölümü Çinceye 
tercüme edildi. “40 Kız” da bunlar arasındadır.

1978 yılının aralık ayı başlarında “Manas” üzerinde eklemeler yap-
tık. Bu kez Cusupu Mamayi adlı yaşlı kişinin anlattıklarına dayanarak üç 
farklı efsanevi hikâye kaydedildi. Üçüncüsü “40 kız”dır. Toplam 228 sa-
tırdan oluşmaktadır. (Bakınız: Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Milliyetler 
Üniversitesi tarafıdan basılan  <Manas> Kırgızların Edebiyat Kitabı 1. bö-
lüm 1. kitap’ın 6 -11. sayfalarına bakınız)

Mao Xing’in yazdığı 1983 yılının Temmuz ayında Hunan Halk 
Basımevi tarafından basılan <Çin Azınlık Milletleri Edebiyatları> konulu 
kitabın birinci bölümünde Kırgız edebiyatı tanıtılmakta, fakat burada basit 
bir şekilde şu cümle ortaya atılmaktadır: “Kara han topraklarında 40 kız ile  
Oguz erkeklerinin evlenmelerinden bir milletin ortaya çıktığı söylentisi 
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dolaşmaktadır. (Bakınız aynı kitabın 319. sayfası)

1956 yılında Rusya Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan <Kırgız 
Eski Milletler Arkeolojik Araştırmaları Kataloğu> (Trudy Kirgizskoj 
Arxeologo-Etnograficheskoj Ekspeditsii, Rusça) Bir inci kitabında Ya. 
R.Vinnikov tarafından yazılan <Kırgızistan’ın güney bölgesi, Kırgızların 
boylarının oluşumu ve Ayrımı> konulu araştırma raporu yayımlanmıştır. 
Yazar bu araştırma raporunda “Kırk Kız”ı anlatmıştır. (kitabın 140. sayfa-
sına bakınız).

1981 yılında, Milletler Basımevi tarafından basılan Du Rongkun ve 
Aniwar tarafından yazılan  <Kırgız Milleti> adlı kitapta, “Kırk Kız” hak-
kında açıklamalar bulunmaktadır. (Bakınız: Kitabın 2. 3. sayfalarına).

II. “Kırk Kız”ın Yazım Biçimi

“Kırk Kız” düz yazı ve şiir biçiminde yazılmıştır. İster düz yazı, isterse 
şiir şeklindeki “Kırk Kız” olsun, insanlar dinlediklerinde, insanı etkileyen 
efsanevi bir hikâyedir. Bilim adamları dinlediklerinde de çok büyük bilim-
sel değeri olduğu kanatine varmışlardır.

III. “Kırk Kız” Efsanesi

Uzun süredir söylene gelen efsaneye göre, Puşewir adında bir yerde  
Jusup Mamayi’nin söylediği destan içerisinde Keshmir’de (keshanmier) 
olarak geçmektedir.)

Abi-kız kardeş olan iki kişi yaşamaktadır. Abinin adı Şa Mansur, kız 
kardeşin adı Anal idi. Abi-kız kardeş karşılıklı birbirlerini korumaktaydı-
lar. Bir gün akşam Şa Mansur, kardeşinin temizlik için her gün hava ka-
rardıktan sonra evden ayrılarak gittiği yere kız kardeşinin arkasından gizli 
gizli takip ederek gider. Şa Mansur farkederki,kız kardeşi Puşewir’dan 
uzak olmayan bir mağarada çok genç erkekle oyun oynadığını görür. Abi 
de onlarla birlikte gece boyunca oynar. Bu olay Pushewir’ın yöneticileri 
tarafından hükümdara iletilir. Hükümdar diniy kuralları çiğnedikleri için 
bu iki kardeşin yakalanıp huzuruna getirilmesi için bir kişiyi görevlendirir. 
Hükümdar önce abi Şa Mansur’ı bağlayıp etrafına odunlar koyar ve ağaç-
ları ateşler. Şa Masur’ı yakarak öldürmek istediğini söyler. Alevler bü-
yüdüğünde Şa Mansur alevlerin arasından haykırır: “Anal Hak!” (Farsça: 
Bembeyaz, masum) “Manamu (Farsça: Ben) Hak!” (bembeyaz)”. Bu sırada 
kız kardeş Anal ‘da yüksek sesle haykırır: “Biz masumuz. Biz ateşe atıldık. 
!” Onlar iki kardeş yanarak öldüler. Kardeşlerin külleri  bir nehirle birlikte  
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hükümdar sarayının yakınına gelir. İki kardeşin külleri nehir içerisinde su 
kabarcıklarına dönüşür. Durmadan kabarmakta ve “Anal hak!, mannaimu 
hak!” sesleriyle kabarcıklar devamlı olarak çıkmaktadır. Hükümdarın  kızı 
(bazı söylentiye göre prenses ve 40 cariye) bu sesi duyarlar. Çok ilgilerini 
çeker. Su kenarına giderler hepsi birer birer elleriyle sudan içerler.

Çok geçmeden prenses olmak üzere hepsi hamile kalırlar. Hükümdar 
durumdan haberdar olunca çok kızar. Fakat kendi kızlarını öldüremez 
veya yakamaz. Onların hepsini uzaklara kovar. Aralarından 30 kız sağdan 
yürüyerek dağın derinliklerine girerler. On kız soldan yürüyerek köye ya-
kın bölgeye yerleşirler.

Sonra, 40 kız hepsi çocuk dünyaya getirir. 30 kızın torunları “Otuz 
oğul” (30) veya “Sırtılık” (dışardakiler), 30 boydur, 10 kızın torunları da 
“On oğul”  veya “İçikilik” (içtekiler) olarak adlandırılırlar. On boyu oluş-
tururlar. Bundan sonraki Kırgız (Kırk Kız) milleti’nin 40 boyu olduğu söy-
lenir.

IV. “Kırk Kız”ın Araştırma Değeri

Öncelikle “Millet Kökeni” ve “Millet Adı” arasındaki ayırımı iyi yap-
mak lazım.Milletin kökeni derken, bir milliyetin kökeni anlatılır. Bir mil-
liyetin şekillenişi anlatılır. Milletin adı ise, bir milliyetin adlandırılışını ifa-
de eder. Kendileri, başkaları ve basit adlandırılışları gibi. Benim kanımca 
Kırgız milliyetinin “40 Kız Efsanesi” “Kırgızların” millî adlarının nereden 
geldiğini anlatan efsanevi hikâyeleridir. Aynı zamanda Kırgızların kökeni-
ni anlatan bir efsane değildir.

Millet adı olan “Kırgız” (QYRGHYZ) Kırgız dilinde çok muteberdir. 
Ve “Kırk Kız”ın telaffuzunada çok yakındır.Lütfen bakınız: QYRQ (Kırk), 
QYZ (Kız), hızlı okunduğunda gerçekten QYRGHYZ şeklini almaktadır.
Efsane tarih değildir! Efsaneler ikiye ayrılır: Savaş efsaneleri ve anlayış 
belirten efsaneler. “Kırk Kız” anlayış belirten efsanelerdendir. Hangi efsa-
ne olursa olsun, eğer efsaneyse efsanenin ortaya çıktığı yerin olması lazım 
yoksa efsane olmaz.

İkinci olarak “Kırk Kız” bize Kırgız milletinin tarihi çok eskilere da-
yanan bir milliyet olduğunu göstermektedir.İnsanın sosyal tarihinden bah-
sederken eskiden Anaerkil sosyal düzeninin yaşandığını biliyoruz.Bu ef-
sanedeki 40 kız gerçekten Anaerkil toplumdaki yönetici değil mi? Diğer 
taraftan bakacak olursak kırgız milletinin “Kırk Kız” efsanesi gerçekten  
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çok eski. Gerçekten de bilimsel değeri olan millet arasında söylene gelen 
bir edebiyat eseri. Bu eserin edebî açıdan bilimsel değeri  yanında tarih 
bilimi ve millet bilimleri açısından da büyük değeri bulunmaktadır.

Üçüncü olarak, “Kırk Kız” içerisinde anlatılan su ve dağ. Kızların içtiği 
küçük dereden hamile kaldıkları, hamile kaldıktan sonra ülkenin hüküm-
darı tarafından uzak dağlara kovuldukları anlatılır. Bu da Kırgız Milletinin 
dağ ve sudan ayrılmadığını gösterir.Kırgız milletinin tarihinde de Kırgızlar 
uzun süre yüksek dağlar, otlaklarda oturmuşlar, su ve otlakların olduğu 
yerlerde avcılık ve hayvancılık yaparak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Dağ 
ve suya karşı derin duygular beslerler.

1953 yılının kış başında Xinjiang Kırgız Bölgesine gittiğimde öğrendi-
ğim atasözü de dağ ve su ile ilgiliydi:

“Too kırgızdın atasy, Suu kırgızdın  enesi.”

“Dağ  Kırgızların babası, su kırgızların anasıdır”. 

Bu atasözünden de  kolaylıkla anlıyoruz ki insanlar eski dönemde sos-
yal hayatta dağ ve suya tapmaktaydılar.

Altay Dillerini konuşan milliyetler arasında, milliyetlerin adının köke-
nini anlatan efsaneler çok sayıdadır. Dağ ve suyla ilgili efsanelerde çok 
fazladır.Herkes karşılaştırıp,araştırabilir.Ayrıca, Kırgız adının nereden gel-
diğini efsane ile “Dağdan gelen Oguz”, “Otlakta Göçebelik yaparak” gelen 
Kırk kızların geldiğini anlatan bir çok söylenti vardır.Tüm bu söylenceler 
hakkında derin araştırmalar yapmamız gereklidir.       


