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�airin Ya�amı, Yaratıcılık Yolu 
 
Kalık Akıev, Kırgız ülkesinde çok bilinen bir �airdir ve �öhreti bütün 

ülkeye yayılmı�tır. Bu �air de eski nesle giren �airlerimizin ço�u gibi, iki devri 
ya�adı. Onun ya�adı�ı hayat, Kırgız emekçilerinin iki tarihî �arttaki durumunu 
hatırlatır ve topluluk için karakterli olan i�aretlere sahiptir. Onun yaratıcılık 
e�iliminin olu�ması ve �ekilleni�i ile herkese ırgat olarak çalı�an yetim çocuktan 
bütün halk tarafından tanınan ünlü �airin seviyesine gelinceye de�in kalkınma yolu 
da iki devri ya�amı� �airlerin yaratıcılı�ının yeti�me yolu ile yakındır, benze�ir.  

 
Kalık, 1883 yılında �imdiki Narın eyaletinin Cumgal bölgesindeki Kara-Oy 

denen yerde do�du. Do�du�u günü ve ayı belli de�ildir. Kendisinin yazdı�ı 
biyografide “Ben Cumgal’ın arka tarafında Kara-Oy denen yerde, �aken’in 
ba�ında 1883 yılı yaz aylarında do�mu�um” diye geçmektedir. Kalık’ın babası 
Akı, eli her �eye yatkın, tüfekle avcılık yaparak ve a�acı ustalıkla kesmek suretiyle 
ailesine bakan fakir bir adamdır. Gelece�in �airinin çocukluk zamanı zorlukla, 
zahmetli i�le geçer ve pek çok güçlükleri ya�amaya devam eder. Güçlünün sözünün 
geçti�i, halkın sınırsız zulmün altında ya�adı�ı o tarihî �artta zor ya�am, ihtiyaç, 
fakirlik yalnız Kalık’ın hissesine dü�en “nasip” de�ildi. Bu gibi durumlar, halkın 
ezici ço�unlu�u için alı�ılan manzara idi. Buna Kalık’ın ata-babalarının kaderi de 
açık tanıktır. Akı da babası Acıbay’ın ya�ında yetim kalır. Annesi Sulayka ile iki 
tane kul, köle katarına satı�a giderler, görmedi�i azabı-ıstırabı görüp ya�ayarak 
kendi kabiliyetlili�inin, dinçli�inin sayesinde sadece 31 ya�ına bastı�ında halkını 
ancak bulur. Avcılık ile a�aç ustalı�ı hüneri, Akı’nın kölelik ya�amında çalı�arak 
elde etti�i kazancı olmu�tur. Sonra kendi halkını bulmu� ve mutlu olmu�tur. �yi el 
i�i yapan kadın ustalı�ının sayesinde rahatça halk arasında geçim sa�ladı. Çocu�u 
Kalık da be�ikten beli çıktı�ı andan itibaren eziyetli devirdeki zor ya�amın 
çamuruna beline kadar batarak ya�ayıp büyüdü. O, be�-altı ya�ına geldi�inde 
Cumgal’daki Çaybek, Baysak denen beyler birbirine kar�ı dü�manlık besleyen 
zümrelere bölünerek, ortada kavga çıkar, on iki ki�i öldürülür. Öldürülenlerin kan 
pahası (diyeti) için beyler halktan para toplayıp hane ba�ına on iki sı�ırdan vergi 
alırlar. Akı güvendi�i, tutundu�u mal-mülküne tüfe�ini dikip oturdu�u evine kadar 
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hepsini verse de vergiden kurtulamaz, ödeye ödeye dört sı�ır boynunun borcu kalır. 
Hâkimiyet için güre�en iki beyin cezasını çekip güvendi�i-tutundu�u ile ev-barkı 
ile ayrı dü�erek acizlik gösterip tarlada kalan yalnız Akı de�ildi, çokları o hâldeydi. 

 
Anne-babasının ev-barkından, bolluk içindeki hayatından nasıl ayrılıp, 

nasıl yurdundan, kendi halkından ayrılıp gitti�ini, toprak evde nasıl ya�adı�ını 
açıkça tasvir eden parlak �iir mısralarına �airin daha sonraları yazdı�ı �iirlerinde 
çok rastlarız. Onun özellikle �u konuya ithaf edilen �iirleri de vardır: Örne�in, 
“Toprak evde geçen gün” (1940) adlı eserini �air, biyografik planda anlatarak 
çocuk ça�ındaki özellikle akıldan asla çıkmayan belli sırada saklanıp korunarak 
kalan bir zamanı - beylerin vergisinden kurtulamadan ayrılıp gitti�i ailenin toprak 
evde geçirdi�i zor günlerini - betimlemeyi amaçlar. 

 
Bu �iiri, sadece �airin hayatından haber veren biyografik bilgiler ile gencin 

ba�ından geçen zor günlerin bir görüntüsü olarak görmek do�ru olmaz. �iirin 
anlamı her �eyden önce nasıl da geni� ve derindir... Öncelikle �iirde, Kalık’ın 
çocukluk, gençlik zamanları, geçen devrin karakteristik yapısı, genelde çalı�an 
halkın durumu, Akı’yı ve onun ailesini bu gibi duruma nasıl bir tarihî ko�ulun ve 
kimlerin getirdi�i görülür. Geri kalan sınıfsal dönemde, göz göre göre hiç suçu 
yokken “kuzgun, akbaba, kurnaz tilki, le� talancı” zorbalara “ine�ini, atını ya�ma 
ettirip evine barkına kıymet biçtirip” “arzusunu söyleyip acı acı a�layarak karısı da 
ko�up iki ya�ındaki çocu�u katılıp a�layıp ba�ırıp ça�ırarak” geçer. Bu dönemde, 
birileri ezilir, birileri onlara basıp geçer. Var olan yalnız bu görünü�tür. Böyle bir 
halkın karakteri �airin �iirinde etkili, hayal edici bir �ekilde betimlenir. �iirde 
“yalnız evli, yalnız at” avcılık ile geçinen, geyikten-ku�tan ba�kasına zararı 
dokunmayan, sakin, fakir gencin do�asını da görürüz, o Kalık’ın öz babası- 
Akı’nın kendisidir. Yalnız bir günde bütün güvendi�i, tutundu�undan ayrılıp 
kadınını-çocu�unu kendi pe�inden sürükleyip yurdundan kendi halkından ayrılıp 
giden Akı’nın: 

 
Ba�ına dü�tü çok tasa, 
Kavut sorarak herkesten, 
Tam oldu divane. 
Gitti�i tanıdık halk de�il, 
Kadın, çocuk aç olsa, 
Sormadan bırakmak akıllı i�i de�il. 
 
Do�up gözünü açtı�ında memnun olmayıp, iyilik görmeyen Kalık’ın ilk 

yarattı�ı �iirler zor ya�ama, yoksullu�a adanır. �airin ilk �iirlerinin içinden bize 
ula�arak ünlü olan “Yoksulluk” adlı �iiri buna delildir. 

 
Kalık’ın �airler içinde tanınıp, sanatının peki�mesinde Kırgızların büyük 

�airi Toktogul’un ve kendi zamanının bilinen büyük yetene�i �air E�mambet’in 
etkisi ve katkısı büyüktür. E�mambet kendisi Ketmen-Töbölüklü oldu�undan  
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Kalık, onu çocuk ya�ında görüp �airlik sanatından haberdar olarak büyür ve at 
ko�turdukları zamanlarında pek çok yolda onun söyledi�i �iirleri kendi a�zından 
duyar. Daha sonra Kalık’ın �airlik yetene�i bilinmeye ba�landı�ında �air E�mambet 
ona kendisinin bildi�i ö�ütleri söyleyerek elinden gelen talim-terbiyeyi vermeye 
çalı�ır. Genç Kalık’ın geli�erek gelen yetene�inin büyüyüp ilerlemesi için ayrıca 
Toktogul’la kar�ıla�ması, sa�-solda (etrafta) çok ünlü olan �airin onun �iirlerine, 
�airlik yetene�ine yüksek kıymet vermesi gönlünü daha fazla heveslendirip 
yetene�ine yetenek katar. Toktogul’la ilk kar�ıla�masında Kalık: 

 
Oy, �air Tokom, merhaba (sa� mısın?) 
Sa�lı�ını sorsam fena mı? 
Söylettirmek istedin bildi�in gibi 
�air Kalık o�lunu. 
Acele etti�inden, korktu�undan, 
Heyecandan söyledim selamı.  
 
diye �iir söyleyerek kar�ıla�ırlar. 
 
Bu �iir mısralarına bakıldı�ında o zamanlarda Kalık, Toktogul gibi büyük 

�airler ile �iir vasıtasıyla kar�ıla�mayı ba�arabildi�i bir dönemdedir. Yalnız bu 
de�il, söylemek istedi�i dü�ünceleri do�ru, sözleri tatlı dilli (açık), sanatkâranelik 
seviyesi bakımından da kötü olmayan �iirleri yaratan, gelece�i olan gençlerden biri 
oldu�u da açıkça görülmü�tür. 

 
�kinci kar�ıla�mada ise Toktogul, Kalık’ı kendi pe�inden götürüp birlikte 

giderler ve halk arasında gezdirip onun sanatını peki�tirmeye çalı�ır, e�itim verir. 
Kalık’ın halk �airleri arasındaki biçimlenmesine Toktogul’un verdi�i e�itimin 
anlamı son derece büyük idi. 

 
Toprak evde büyüyüp herkesin e�i�inde ırgatlık yaparak gün geçirip gelen 

Kalık, Büyük Ekim devriminin zaferini büyük sevinç ile kar�ıladı. �iirlerinde 
toplumsal yeni yapılanı�ı destekleyerek halkı özgürlü�e, e�itli�e ula�tıran, 
cahilli�in filesinden, ezicilerin baskısından kurtaran yeni devri iyi biçimde 
kar�ılamaya ça�ırdı. Buna �airin (1918) “�yi kar�ılayalı” adlı �iiri açık delildir. 
Onda �air eski devir ile yeninin farkını söyleyerek: 

 
Yeni geldi özgürlük, 
�yi kar�ılayalı. 
 
ö�üt verici sesleni�i ile �iirini bitirir. 
 
Sovyetlik yapılanma genel i�çi halk ile birlikte �airin kendisini de 

ekonomik ba�lılıktan, siyasî güçsüzlükten kurtarıp ba�ımsızlı�a çıkardı. Ço�u 
zamanlarda gönlündekini açıkça söyleyemez, do�ruyu söyledi�i için dilinin 
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cezasını çekerek takibe alınıp dayak yiyerek, üzülerek ya�ayan �air, halk ile birlikte 
gerçek özgürlü�e ula�tı. Bu durum onun dehasının ondan ötede dahi geli�mesi için 
ayrıca vesile oldu. 

 
�air Kalık, Ekim devrimine kadar kendi �iirlerinin “Ak kâ�ıda yazılıp”, 

“Her hangi bir halka yayılıp” ula�mayanı için özellikle o temaya de�inerek “Arzu 
edilen �iir”i yazmı� olsa da böyle bir imkâna yalnız �imdi ula�tı.  Onun �iirleri 
1933 yılından ba�layarak gazetelerde, dergilerde basılıp çıkmaya ba�lar. Ondan 
sonra 1936 yılında “Kalık’ın �iirleri” adıyla birinci �iirler antolojisi yayınlanır. 
Antolojiye aslında 1933–1935 yıllarındaki �iirleri konuldu. Kalık o yıl tiyatro ile 
filarmoni bölündü�ünden filarmoniye artist olarak geçer. 

 
1938 yılında yazarlar birli�ine üye olur. O yıl onun ikinci �iirler antolojisi 

yayınlanır. 1939 yılında Moskova’da geçen Kırgız sanatının on gününe katılır. 
Onun Kırgız edebiyatına, sanatına verdi�i eme�i takdir edilerek “�eref Alameti” 
ni�anı ile ödüllendirilir. 1940 yılı “�iirler ve Poemalar” adlı antoloji baskıdan çıkar,  
buna 1937–39 yılları arasındaki eserleri, devrimden önce söylenmi� “Yoksulluk” 
adlı �iiri ve 1919 yılında Çin’den geri gelenlere adanmı� �iir konulur. 

 
Otuzlu yılların içinde halkımızın siyasî-ekonomik ya�amında büyük 

de�i�iklikler oldu. Kırgız obaları çok yenilikler gördü, halkın ya�am seviyesi, 
medeniyeti yükselerek ilim-teknik geli�ti. 

 
1941 yılında 2. Dünya Sava�ı ba�ladı�ında K. Akıev �iirleri, çalı�ması ile 

dü�mana kar�ı mücadele edenlerin ileri gelenleri arasında oldu. Onun halkımızı 
vatanda�lı�a, kötü niyetli dü�man ile amansız mücadeleye ça�ıran �iirleri bunun 
açık delilidir. 

 
Ya�ının arttı�ına bakmadan, �air Sovyet halkının huzurlu ya�amını büyük 

co�kuyla �iirselle�tirdi. Sonuçta onun sava�tan sonraki �iirleri 1948–49-50’li 
yıllarda birçok antoloji olarak baskıdan çıktı. Bu zamandaki eserlerinde emek 
teması temel yere sahiptir. 

 
K. Akıev 1953 yılında öldü. O henüz güçten dü�medi, yaratıcılık ba�arısı 

kendisinden ta�arak zamana yayılmaktadır. 
 
K. Akıev’in Kırgız edebiyatına, sanatına verdi�i emek büyüktür. O 

yetenekli �air olması ile birlikte ö�retmen de oldu. �airin eme�i de�erlenerek 
hükümet onu yüksek ikramiye ile ödüllendirdi. Kırgız Cumhuriyeti’nin halk 
sanatkârı denilen �eref unvanı verildi. Kalık, Kırgızların büyük �airi Toktogul’un 
miraslarını korumada ve toplamada da büyük emek verdi. Büyük �airin �iirleri en 
çok �air Kalık’ın a�zından yazılıp kayda alınmı� oldu. 
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�air Kalık, yalnız kendi �iirleri ile halkın gündelik ya�amına aktif katılan 
gerçek halkçı �airlerin arasında de�il, aynı zamanda �ifahî güzel yaratıcılı�ın çok 
bilinen örneklerini de muhafaza etti. Onların en seçkinlerini kâ�ıt üstüne dü�ürüp 
kitapla�tırmak için tekrar ikinci ömür sürgününde de çok emek verdi. Onun 
a�zından “Kurmanbek”, “Canı�-Bayı�” gibi kahramanlık destanları yazılıp kayda 
alındı ve 1940’lı yıllara de�in her biri kendince kitap olarak baskıdan çıktı. “Ölmez 
Kahraman”, “Aç kurt” gibi masalları �iire çevrilip onlar da yayınlandı. Kalık’tan 
yazılıp kayda alınan “Kurmanbek” destanı ideolojik mazmunun derinli�i, yüksek 
güzelli�i ile elde olan ba�ka varyantlardan kesin ayrılır. Onun için bu destan bir 
nice yolu geçerek halkın sevdi�i, çok bilinen eserlerden olup kaldı. 

 
K. Akıev’in bırakıp gitti�i edebî mirası gayet zengin, eserlerinin temati�i 

ba�kaca geni�tir ve halk ya�amının türlü yönlerini kuca�ına alır. Onun yarattı�ı 
eserleri kendi yerini sa�lamla�tıran ölmez hatıradır. Cumhuriyetimizin ba��ehri 
Firunze �ehrinin temel sokaklarından biri �airin ismi ile adlandırıldı.   

 
K. Akıev’in �iirleri sayı bakımından pek çok, temati�i de ayrıca geni�tir. 

�airin her bir �iirine karakter verip sınıflara ayırması halkımızın bütün ya�amını, 
basıp geçti�i tarihî yolunu, geli�me-de�i�melerini tamamıyla dü�ünerek karakterli 
ve denk olacak niteliktedir. 

 
K. Akıev yaratıcılı�ının karakteristik i�aretleri boyunca halk �airlerinin 

önceden gelen klasik geleneksel yolunu yeni �art ve tarihî zamanda devam ettiren 
�airlerin biridir. Buna layık olan �airin yaratıcılı�ındaki esas tema – halk ya�ayı�ı, 
halkın durumu, gündelik zamanda kendi gözü ile görenleri �iirselle�tirme, ona göre 
muamelesini, dü�üncesini anlatmadır. Buna �air Kalık’ın yaratıcılık yolunun 
meydana geli� safhaları açıkça �ahittir. Ekim devrimine kadar kendi katılarak 
ba�ından geçirdikleri – zor ya�amı, yoksullu�u, toprak evde geçen günü 
�iirle�tirmi�se de Sovyet yapılanması zamanında halkımızın ba�ından geçirip 
ya�adı�ı, sözün kısası �airle da do�rudan do�ruya ilgisi olan her bir buhranı, 
yenilikleri – de�i�iklikleri güzel bir �ekilde anlattı. 

 
Eski ile yeniyi kar�ıla�tırıp, halkımızın siyasî, ekonomik-sosyal 

ya�amındaki de�i�ikliklerin anlamını bir daha ifade ederek �iirselle�tirme yalnız 
�air Kalık’a de�il, genel Kırgız �airlerinin yaratıcılı�ına has anlamlı bir i�arettir. 
Sonuçta, �aire ait her bir eserin mazmunu kesin ölçüde iki bölümden olu�ur demek 
mümkündür. Birinci bölümde eskinin kendisi tartılsa da, ikinci-temel bölümde o 
görünü�ün �imdi nasıl bir �ekle, karaktere sahip oldu�u toplantılarda deliller ile 
etkili bir biçimde beyan edilir ve gerekli sonuçlar çıkarılıp, yazarın davranı�ı 
gösterilir. 


