:-?l'l~azarlar arası~da bit~e~ ~il~ey~n bir etk:ile~i.m ~ardır. t~em~n her
~...~•. ..l yazar eserlenyle ya bmlenru etkiler, ya da bınlennden etkilerur. Bu,
son derece tabii bir durumdur. Mühim olan, yazann bu etkileri kendi üshıbu içinde
eritmesi ve bunu okuyucuya mümkün olduğunca kendine ait gibı aktarabilmesidir.
Bu yazıda, Kazak yazar Tahavi Alıtanov'un Boran i !omanı ile Kırgız yazar Cengiz
Aytmatov'un romanlan arasındarj etkileşim mukayeseli olarak incelenmişt:r.

Bilindiği gibi Gün olur asra bedeP romam, aslında hal-i hazırdaki bir
günün hikayesidir. Ancak romanda Yedige)' vasıtasıyla geçmişe gidilır ve Cengiz
Aytmatov, o bir güne, bir asta sığabilecek genişlikteki olaylan lccsif bır şekilde
yerleştirir. Ahtanov'un Boran rornaru ise, çoban Kozban'ın, koyunlanm, daha iyi
otlaklar bulmak amacıyla, Kuzgun bozkırlanna gölünncsiyle başlar. Yazar, çoban
Kozban'ın "boran" adı verilen şiddetli rüzgar ve tipi ilc beş gün beş gece süren
mücadelesini anlatır. Rom..1nda "beyaz canavar" adı verilen boranIa kurtlar
aynileşir. Yazar her iki tehlikeyi de "beyaz canavar" olarak adlandım. Romamn
sonunda çoban Kozban herşeyini yitirir, ancak boran onun gerçekleri gönnesini
sağlamıştır. Boran romam ile Gün Olur Asra Bedel romam arasında teknik açıdan
benzerlik vardır. Yazarlar yer yer hatırlanıalarla InaZiye giderler. Gün Olur Asra
Bederde Yedigey'in hatırlamaIanyla geçmişe gidilir. Boran'da ise geçmiş, Criln
Olur Asra Beddden farklı olarak, değişik şahıslann hatırlamalanyla okuyucuya
aklanıır.

Boran romamnda Kozbarı, 2. Dünya Savaşı'na katılır ve savaşta Almanlarn
daha sonra esarelten kurtulup ülkesine geri döner. Ancak asıl sıkıntılar
Kozban'ın ülkesine dönmesinden sonra başlar. Zira yöneticiler savaşta esir düşen
askerlere "işbirlikçi" gözüyle bakmaktadırlar. Kazban uzun süre iş bulamaz, dostu
esir

düşer,

• M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Wl,m,
ı Tahavi Ahtanov, Boran, çev: Güneş Bozkaya, İst.: Yar Yayınlan, 1972.
2 Cengiz Aytmatov, Giin olur asra bedef, çev: Refik ÖZdek, 1st.: ötüken Neş., 1996.
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Hasbulatla karşılaşır ve umutlamr, fakat onun da kendisine ihanet ettiğini gÖnince
büsbütün hayal kınklığına uğrar. Daha sonra çobanlık yapmaya başlar ve kısa
sürede yaşadığı çevrenin halkı ve idarecileri tarafından sevilen ve saygı duyulan bir
çoban olur. Romamn bu bölümleri Abutalip Kuttubayev'in dranum hatırlatır.
Cengiz Han'a küsen bulut romanında düşmanla işbirliği yaptığı iftirasına uğrayan
Abı.ıtnlip de Almanlara esir düşmüş ve ülkesine döndükten sonra benzer sıkıntılan
o da yaşamıştır. KozOOn ve Hasbulat aradan bir süre geçtikten sonra. Hasbulat'm
girişimiyle. tekrar banşırlar. Ancak Kozban Hasbulat'm ihanetini asla unutamaz.
Hasbulat Kozban'ı. tıpkı Cengiz Han'a küsen bulut'ta Sovyet rejiminin ad'lDu
tipindeki Tansıkbayev'in Abuta1ip'i kullanması gibi, kendi çıkarlan için
kullanmaktadır. Toplantıda onun eline bir metin tutuşturur ve Kazban'ın kendi
görüşlerini aktarınasına müsaade etmez. Benzer bir sahne Elveda Gülsarı'da da
vardır: Toplantıya katılan Tanabay'ın eline bir metin tutuşturuıur ve kendisinden
metindeki taahhütleri yerine getirmesi istenir. Tanabay bu olaydan sonra, verdiği
sözler için, defalarca pişmanlık duyar ama verdiği sözden geri dönemez.
Giin olur rısra bedel romanından sonra "mankurtizm" sosyal değişme ve
köküne yabancılaşma temalanm karşılayan bir kavram olarak sosyal psikoloji
literatüründeki yerini almıştı. 3 A)1matov. mankurt tipini Beyaz gemi.~ Cengiz

Han'rı küsen bulut,5 Dişi kurdun rü.vaları 6 v.d. romanlannda değişik şekillerde
işlemiştir. Boran romanında Cengiz A)1matov'un çağdaş mankurtlannın yeni
örnekleriyle karşılaşıhr. Mankurtlardan ilki Abbasbay'dır. Romanda Abbasbay.
Kozhm'm karısı Canel 'in ağzından "önemli bir kişi" olarak tanıtılır Bölge
idarecisi olan Abbasbay. 2. Dünya Savaşı sırasında Kozban'm yokluğunu fırsat
bilerek Canel'i ziyaretO) eder, Çirkin teklifi ve da\ranışlanyla Canel'i kızdım.
Ayn(;;ı Carre/'e halk düşmanlannıO) nasıl sindirdiğini anlatır. Bu da onun çağdaş
hir mımkurt olduğunu göstermesi bakımından dikkate değer bir noktadır. Abbasbay
da tıpkı He.yaz Gemi'deki Orozkul gibi sistemin adamıdır. ama sistemi kendi
çıkarlan doğ,rultmaında kııHanır. Boran romanındaki bir diğer manlcurt da,
Kozhan'm biilük komulam olan. ona bir dost gibi dananan. ama aslında kendi
çıkaıbn dj~.ılI(L hiçbir şeye önem yeımeyen Hasbulat'tır. Başlangıçta onu]]
manh!n~«,,; 1""'J,,::.Uj,d~i ~üphcyc diliülebibr Ancak çok yakından tamdığı ve dos111
ol<b[;ıuuı iô~ia euit; Kozban'ın ~mışta esir düşüp ülkesine geri dönmesinden
SGr;;~; on:, karşı gösteıdiği dumsuz tavırla Hasbulat da nıaııkurtluğuJlu gösterir
Nikkim romanda Bashulat'ın ağzından "yüzü saf Ye vücudu hantal" olarak
lliteic.lldiri!en ve: sözleri hiçbir zaman dinlenmeyen bir dost(!) olan Kazban.
yaşadığı felaketir. aıdından. gerçekleri geç de olsa anlar. Koman. yaşanılan bu

3 "Günümüzde mankurtizm", TürkJımlal1, sayı. 2, Bahar 1990 Nisan-Ma)1S-Haziran, s. 54
4 Cengiz Aytmatov, Bt~l'az gemi, çe\": Relik ÖZdek, Ist: ötiiken Neş., ı 997.
5 Cengiz Aytmatov, Cengiz Hana küsen bulur, çe\': Refık Özdek, İst: ötüken Neş., 1995.
6 Cengiz Aytmatov, Dişi ].:urdun royalan, çev: Refık ÖZdek, İst.: ötüken Neş., 1997.
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hayal ktnkhğ.ıyla Cengiz Aytmatov 'un Elveda Gülsan 7 romamm hatırlatır. Bu
TOınanda, partiye yıllarca hİZmet ettikten sonra partiden kovulan Tanabay'm dramı
anlatılıyordu.

Abbasbay'm yaptığı kötülüklerdcn biri de KozOOn ve Canel'in çocuğu
ölümüne sebep olmasıdır. Abbasbay, Canel'in kendi çirkin tcklifini kabul
etmemı;sinden sonra ona düşmaıı olur ve onu oturduğu yerden çok uzak1a olan
çalışma kamplanna gönderir. Canel, çalıştığı S<W.tlerde oğlu Murat'ı yaşlı
komşusuna bırakmak zorunda kalır. Bakımsız kalan Murat hastalanır ve ölür.
Romallin devamında Canel, yine Abbasbay'ın emriyle, yedi pudluk (l12 kg) bir
çuvab taşımak zomnda kalır ve bu olaydan sonra bir daha çocuk doğuramaz hale
gelir. Canel bu acıyı her zaman yüreğinde taşır. Cocuk hasretini komşulannın
çocuğu Kalamuş'a mancvi annelik yaparak gidenneye çalışır. Kalamuş büyür ve
"aga" dcdi~'İ Kozban'a çobanlık işlerinde yardımcı olmaya başlar. Ancak: bu işler
onun ağrına gitmektedir. Gençlerin çobanlık, yılkıcıhk gibi işlerle uğraşmak
İı:.iemedikleri gerçeği Elveda Gülsan'da da işlenir. Tanabay kendisine yardımcı
olacak çoban buJamamaktan şikayet eder.
KozOOn'ın kansı Canel'de, sorumluluklanınn bilincinde olan, kocasına
daima sadık ve yardımcı, fedakar kadın tipi görülür. Bu özellikleriyle Canel,
Cengiz A)'tmatov'un ilk romanlanndaki kadınlardan farklıdır. Aytmatov'un
Cemile 8 hikayesindeki asli kahraman Cemile, aşkı uğrıırı:ı kocasım terkedip
Murat'ın

herşeye sırtım dönebilen bir kadındır. Toprak ana'daki 9 Aliman ise, kocası
Kasım'ın savaşta

ölmesinden sonra, herşeyi hiçe sayarak, evli bir çobandan çocuk
sahibi olur. A)'tmatov 'un bu kadın tipi Gün olur asra hedefdeki Zarife ile değişir.
Zarifc de, tıpkı Canel gibi, kocasına ve çocııklanna karşı olan sonınılulııklannın
bilincinde olan bir kadındır. Bu sebeple, kocası Abutalip tutuklanıp götürüldüğü
halde, kendisine aşık olan Yedigey'in aşkına karşılık vennez ve Boranlı'yı terkeder.
Boran romanında Aliasker adındaki tali bir şahsın ağzından önemli bir
meseleye dikkat çekilir: Geçmişte yapılan hatalardan dola)'l pişmanlık duymak.
Aliasker, gençliğinde milliyetçilik ve devrimcilik ilC1cmi nde kalmış, neticede
denimciliği seçınış bir şahıstır. Onun itirafına göre ya~ın yarund.1 kuıu da
yanınıştır. Ahaskor, anılannm ve eksilennin farkındadI! Vf Hasbulat'a şöyle der:
"Başanmızııı yamsıra pek çok hataTIlız da olmuştur. Ama bunlan anlamak, bundan
ders almak sizlerin göre"'İ." (s. 255). Buna benzer duygular Cengiz Aytmatov 'un
kendisinde de görülür. Aytmatov. toplumun bozulmuşluğu karşısında inançsız
tiplerinin yerine. batd da olsa bir şeykrc inanmış, saf. temiz yürekli insanları
getirir ve bu insanlarla toplumun içine girdiği çıkmazdan kurtulabileceği mesajını
verir.

7 Cengiz Aytnıatov, Elveda Gülsan, çev: Refık Özdek, İst.: ötüken Neş., 1996.
8 Cengiz Aytınatov, Cemile. Sul/anmuraı, çev: Refık ÖZdek, İst.: ötüken Neş., 1996.
9 Cengiz Ay1ınatov, Toprak ana, çev: İ1kil Tamer, İst.: Varlık Yay., 1995.
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Boran romanında çalılann arkasına gizlenen Kozhanım hali ŞÖyle tasvir
edilir: "Kozhan bir çalının ortasmda yatıyordu. Bu dille yalanınış gibi temiz Alman
ormanında, şimdi onnamn herhangi bir parçası e~ bügrii bir kütle, bir tomruk,
bir sürnüklü böcek, bir uç uç böceği olmak için can atıyordu." (s. 168). Bu satırlar
Cengiz Aytrnatov 'un Beyaz gemi ve Kassandra damgası LO adlı romanlanm
hatırlatır. Beyaz gemi'deki çocuk, balık olmak ve babasına ulaşmak. ister ve
romamn sonunda kendini sulara bırakır. Kassandm damgası'ndaki f'i..mcrikalı
gelecek bilimci Robert Bon: ise, okyanustak.i balinalara Öz.enir ve balina olup
onlarla bember yüzrnek İster. "Tabiatla kaynaşma" olarak adlandırdabilccck bu
durum Ahmet Haşim'de de görülür. Haşim balık olmayı isteme7:, ama tıpkı Kozhan
gibi, tabiatın bir parçası. bir karmş olmak: ister:
"Akşam,

yine akşam, yine akşam,

Göllerde bu dem bir kamış olsam! ııL 1
Cengiz Aytmatov 'un romanlannda önemli yer tutan milli unsurlara Boran
da mstlanır: Kozhan, oğlunun ilk ata binişinin şerefine bir ~öIcn verir.
Şerife, yolculuğa gidene çay ikram etmenin adet olduğunu söyler. Kozban, cepheye
giderken, adetlerden dolayı. eşi ümcl ile istediği gibi vedalaşamaz. Toplantı
başkanı ıvan Mitrofau(1vıç'İn ağzından çeşitli atar,özJerİ ve deyimler aktarılır:
ilAymn istemeye geldinse katlını saklama hali.", 'Dülap beygiri gibi dönmek."
"Gezen tiUd yatan aslandan yeğdir.", "Kara kuzgunhr arasında tek ?k karga !ı<,'ı
mi olayım?", "Akıntıya kürek çekmek."
Boran, insamn tabiada mücadelesini anlatan bir romandu. flu yönüyle
Cengiz Ay1matov 'un nişi kurdun ni.ra/arı ve "'·lveda Gü/san romanıann,
hatırlatır. Boston, yeni otlaklar bulmak limidiyle, dostu Emazar ile hirlikte "Ala
Mengü" dağımn eteklerindeki KiçiJ,e1 yaylasına gitmek İster. Ancak Ala-Mcngü
geçilınesi çok zor olan bir geçittir. Buna rağmen iki dost yola çık:arhır, ancak tam
Kİçibel yaylasına yaklaşmışken Ernazar "dipsiz. karanlık: bir kuyuyabeııJ.e~!en" (s
307) bir çukura düşer ve hayatım kaybeder. Boston, bu olayı hayatı boyunca
unutamaz. E/veda Gü/san'daki Tanabay önce yı1kıcı sonra çobandır. Taııabay da
tıpkı Kozban ve Boston gibi vadettiği ürünü elde edebilmek için gücünün üstünde
bir ~et sarfeder.
Boran romamndaki Kuşbay ile Dişi kurdun rüya/an'ndaki Boston ortak bir
görüşü savunur: Otlaklar herkesin insiyatifine verilmelidir. Ancak: her iki
kahraman da bu görüşü yetkili kimselere kabul ettiremez.
romanında

10 cengiz Aytmatov. Kassandm damgası, çev: Ahmet Pirverdioğlu, İst.: ötüken Neş., 1997.
II Almıet Haşim, "Bir günün sonWlda arzu", Bütün Şiiıleri. Haz: İnci Enginün, Zeynep
Kennan, İst.: Dergah Yay., 1994, s. 92.
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Tespit edilen bu özellikler gösteriyor ki her iki yazar da merkezi hükümetin
tespit ettiği "görünüşte milliyetçi, muhtevada sosyalist" çerçeveye
bağlı kalmıştır. örnekleri çoğaltılabilecekortak noktalar her ne kadar Aytmatov ile
Alıtanov'un birbirini etkilediğini gösterse de, aslında iki yazar da aynı kaynaktan
beslenmiştir. A}tmatov'un son romanları, onun bu çizgilerin dışına çı1c'llğm.l ve
evrensele doğru gittiğini göstennekt~dir. Fakat. Türkjye Türkçesinde yayınlal1r.llş
başka romanı olmadığı için, Ahtanov hakkında hüküm vermek zordur.
edebiyatçılar için
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