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TOKTOGUL SATILGANOV’UN ���RLER�NDE VATAN VE M�LLET SEVG�S� 
LOVE OF NATION AND PATRIE �N POEMS OF TOKTOGUL SATILGANOV 

   Enver KAPA�AN•••• 
 
 

Öz 
Rusların Kırgız topraklarını i�gale ba�ladıkları bir dönemde hayata gözlerini açan Toktogul, hayatın her türlü 

sıkıntısını ya�ar. Ya�adı�ı dönemde bir taraftan Hokant hanlı�ının bölgedeki son demlerine tanıklık eder. Karde� 
kavgalarına �ahit olur. Bir yandan ise dinine, diline ve kültüre yabancı oldukları bir milletin i�galine u�rarlar. Ya�anan 
her olayda halkı ile beraber hareket eden akın, halkına sıkıntı getirecek herhangi bir söz veya davranı�ta bulunmaz. Yeri 
gelir, 1898 Andican ba�kaldırısında oldu�u gibi, ba�kaldırıya bizzat i�tirak eder, yeri gelir halkı için yıllarca sürgün ve 
hapis hayatı ya�amaya razı olur. 

Toktogul, Sovyet Rusya dönemi rejiminin heyecanlı bir bekçisi ya da destekçisi olmaz. Ancak kendisi ve halkı 
adına geçmi�in acılarını biraz da olsa hafifletir dü�üncesi ile ilk ba�larda devrim vaatlerini de dü�ünerek devrimi 
destekler. 

Toktogul, iyi bir destan söyleyicisi, usta e�itici, atı�macı ve kobuz çalması gibi yönleri ile kendini kabul ettirir. 
Ya�adı�ı dönemde �iirleri dilden dile dola�ır. Birçok �iiri sonradan halk a�zından derlemek suretiyle kayda geçirilir.  

Bu çalı�mamızda Toktogul Satılganov’un �iirleri üzerinden kendisinin de mensubu oldu�u Kırgız halkına olan 
sevgisi ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız, Kırgızistan, Kırgız �iiri, Toktogul Satılganov, Akın, Rusya 
 
Abstract 
Toktogul who was born in the time that Russian invasion in Kyrgyzstan began, experience all kind of hardship 

with his nation. He withnessed the last times of Hokantkhante in the area. He also withnessed fratricidal quarrels. By 
the way, the invasion of a foreign community whose language, religion and and is totaly stranger to them. He always 
move with his people and neverlet any negative out come occurs. He sometimes participate in there bellion personaly 
as in the Rebellion of Andicanin 1898, and he also some times serves a time in prison for his people. 

Toktogul, was not a excited guardian of supporter of Soviet Russian era. However, he supported the promises 
of revolution in the begining because he thinks that socializm could be decrease the pains of past and hardships.  

Toktogul, was a good epic teller, master educatorand he is good at playing kopuz. His poems was in circulation 
in society when he was alive. Many of his poems was written afterward by collectingfrom folk. 

In this study, the love of Toktogul Satılganov to Kyrgyznation is tried to put emphasis on through his poems. 
Keywords: Kyrgyz, Kyrgyzistan, KyrgyrPoetry, ToktogulSatılganov, Invasion, Russia. 
 
 

Giri� 
Toktogul, çok sorunlu bir zamanda dünyaya gelir. Çünkü onun dünyaya geldi�i yıllarda, Kırgız 

topraklarının bir kısmı Çarlık Rusya’sının i�gali altındadır. Di�er taraftan Hokant hanlı�ı idaresindeki Kırgız 
topraklarında sıkıntılar devam eder. Ruslar, bölgeyi bölüp ele geçirmek için beyleri kı�kırtırlar. Bu nedenle 
boylar arası iç çeki�meler sürmektedir (Akmataliyev, 2014:4).Toktogul’un gençlik ve sonrasına denk gelen 
zaman dilimi ise Rusların Tüm Kırgız topraklarını ele geçirdikleri, özellikle iskân politikaları ile halkı 
canından bezdirdi�i, bunun neticesi olarak birçok ba�kaldırının meydana geldi�i bir dönemdir (Özgen, 2014: 
15). Bu dönemde ön plana çıkan en önemli topluluklardan biri olan Akınlar, aynı zamanda dönemin aydın 
kesimini temsil ederler. Özellikle de göçebe ya�am biçiminin do�al bir sonucu olarak yazılı edebiyatın 
yeterince geli�medi�i bir dönemde sözlü edebiyatın en önemli temsilcisi olarak akınlar, toplumun hatırı 
sayılır ki�ilerindendirler. Onlar her an halkın içindedirler. Halkın nabzını tutarlar ve gezip, görüp, 
i�ittiklerini eserlerine ta�ırlar. Yeri gelir halk ile isyana katılırlar, yeri gelir halk ile �enliklerde beraber 
olurlar. Bu yüzden toplumla bu kadar iç içe ya�ayan, sanatlarını köy köy, �ehir �ehir gezerek icra eden 
akınlar, halkın ya�adıklarına kayıtsız kalamazlar. Bu dönemin sorunları tüm Kırgız akınlarında oldu�u gibi 
Toktogul’un �iirlerinin de ana temasını olu�turur. O, Halkın duygularına tercüman olup, halkın ya�adı�ı 
tüm sıkıntıları �iirlerine ta�ıyarak tarihe tanıklık edecek önemli eserler ortaya çıkarır. Bunun yanında 
ya�amdan da kopmaz,  a�k, sevgi, insanlık, barı� gibi duyguları ön plana alan �iirler de söyleyerek, bu kadar 
������������������������������������������������������������
•∗Yrd. Doç. Dr. Enver KAPA�AN, Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ça�da� Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. 
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sorunun içinde insanın ve insanlı�ın ta�ıması gereken vicdani, ahlaki ve kanuni de�erlerden çok uzaklarda 
ya�ayanlara ders verir. Çünkü Togtogul’un hayat sürdü�ü co�rafyada Rusların eliyle vuku bulan hadiseler 
nedeniyle bu bölgede insanlık neredeyse tüm de�erlerini kaybeder, kendine benzemeyeni tamamen yok 
etme yönünde programlanır. Bu dönemde Toktogul sanatıyla tüm olumsuzlukların kar�ısında yer alarak 
abidele�ir  

ToktogulSatılganov’un Hayatı 
ToktogulSatılganov, 1964 yılında O� bölgesi içerisinde yer alan Ketmen-Töbö kasabasına ba�lı Kuççu 

Su köyünde dünyaya gelir. Babasının adı Satılgan, Annesinin adı ise Burma’dır. Babası, çiftçilikle u�ra�an, 
irticalen �iirler söyleyebilecek kadar yetenekli biridir. Annesi ise çok iyi a�ıt okumasıyla tanınan bir ki�i 
olarak bilinir (�����	
��,1988: 64). Maddi olarak orta halli bir ailede hayata gözlerini açan akın, daha küçük 
ya�lardan itibaren hayatın zorluklarını ya�amaya ba�lar.  

Satılganov’un en büyük avantajı, sözlü �iir gelene�inin çok kuvvetli oldu�u Kırgızistan’da dünyaya 
gelmesidir. Bunun yanında �iire merakı olan bir aileye mensup olmasıdır. Bu onun küçük ya�lardan itibaren 
�iire merak sarmasına vesile oldu�u gibi yeteneklerini geli�tirmesine de büyük katkılar sa�lar. Bunun 
yanında devrin ünlü Kırgız akınları olan Sartbay, Esenaman ve Çondu gibi söz erbaplarının �iirleri de onun 
sanatında ve sanatçı ki�ili�inin geli�iminde önemli rol oynar. Özellikle yirmili ya�larda iken atı�mada 
Arzımat adlı ozanı yenmesiyle halk arasında da tanınmaya ba�lar. Rusya’nın yeni yeni hâkimiyet kurmaya 
ba�ladı�ı bir co�rafyada dünyaya gelmesi ve bu dönemde ya�anan sıkıntılara tanıklık etmesi de �iirlerinin 
muhtevasının �ekillenmesinde etkili olur. Halkın maruz kaldı�ı sıkıntılar sebebiyle fikren ve fiziken halkın 
yanında yer alır. Rusların bölgede sosyal, ekonomik, dini ve kültürel anlamda baskılarına kar�ı çıkar. Halkın 
yava� yava� Hristiyanla�masına ve Rusla�tırılmasına sert tepki verir. 1898 yılında Andican’da ba�layan 
isyana i�tirak eder. Bundan dolayı Çarlık Rusya’sı tarafından önce idama mahkûm edilir, sonra bu ceza 
hafifletilerek Sibirya’ya sürgüne gönderilme cezasına çevrilir. Bu kararla ilk sürgün hayatı da ba�lar. Sürgün 
sırasında ya�adıklarına daha fazla katlanamayan �air, 1902 yılında kaçar, birçok zorlu yolu büyük sıkıntılarla 
katederek 1904 yılında Kırgızistan’a ula�ır. Yakalanıp ikinci defa sürgüne gönderilen �air, ancak 1910 yılında 
kendisine biçilen cezayı tamamladıktan sonra yurduna döner. lk sürgün sırasında Sibirya’ya gönderilirken 
yolda kendisine çok fazla eziyet edilir. Bu yolda Çarlık Rusya’sı görevlilerinin kendisine ya�attıklarını 
“Azaba Dü�tü Ömrüm”adlı �iirinde �u �ekilde �iirinde dile getirir. 

����� ��	�� ������ ��� 
�
� ����� ����	 ����� 
������� ����� ����	���, 
������ ����� ����	��. 
��	������� ��	������ 
 
	���� �� ���
� �������. 
���� ����� �������� 
����	�� ����� ������. 
�������� ���� ��������� 
��������� ����	��. 
(Akmataliyev, 2014:4). 
Kötüle�ti gitti zavallı can 
Kir bastı kızıl yüzümü 
Zulümden ba�ım kurtulmaz 
Açamadım aydınlık gönlümü 
�uursuzca konu�an askerler 
Anlamazlar halimi 
Zorlukla geçirdim 
Sürünerek ömrümü 
ToktogulSatıganov, yolculukta  ya�adı�ı sıkıntıları, sürgün ve hapis hayatı sırasında da ya�ar. maruz 

kaldı�ı sıkıntılaı �iirlerinde açık bir �ekilde ifade bulur. ‘Kazak JerindekiIr’ adlı �iirinde bu sıkıntıları kısaca �u 
�ekilde özetler:  

!������� ������� 
����� ����� ���� �� 
"�	
� ���� #
��	�� 
$�	������ ������� 
"�� �������� �������. 
(%&�' �'(, 2014: 56) 
   Ombu’daki hapishanede 
   Tutup yatırdı otuz ay 
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Zalim padi�ah Nikolay 
Askerlerine vurdurup 
�nletip kusturdu böylece 
ToktogulSatlganov, �artlar ne olursa olsun Kırgız halkının özgürlü�ünü ve halkın selametini dü�ünür. 

Halktan gelecek iyi bir haber onun tüm dertlerini da�ıtmasına yeterli olur. Bu yüzden Toktogul, 
sürgündeyken söyledi�i: “Elveda Ana”, “Özgürlük Zamanı Gelecek”, “Elveda Halkım”, “Sürgündeyken” “inleyen 
Halkım selamette mi?” ve benzeri �iirlerinde halkı �iirlerinin merkezine yerle�tirir. Halktan gelecek iyi bir 
haber bekler. Gelecek güzel günlere dair ümidini ta�ır. 

 1913 yılına gelindi�inde Çarlık Rusya’nın baskıları ve koydu�u vergiler halkın ya�am gücünü 
tümden yitirmesine neden olur. Bununla beraber Ruslardan cesaret alan bazı bey ve zenginler de yönetimin 
gözüne girmek için toplumda türlü sıkıntılara neden olur. Toktogul, toplumda meydana gelen bu olaylara 
sessiz kalmayıp ele�tirilerini dile getirir. Bu nedenle halka zulmeden bazı bey ve zenginlerin saldırısına 
u�rar. Yalan haberlerle tutuklanıp altı ay Namagan hapishanesinde yatar. Toktogul’u, hapisten kurtarmak 
için dönemin tanınan akınlarından ‘Kalık’ ve ‘E�mambet’ bölge bölge gezip, para toplayıp Toktogul cezasına 
kar�ılık gelen fidyeyi verirler. Bu �ekilde onun tekrar özgürlü�üne kavu�masını sa�larlar. Satılganov, 
‘Zamana’ adlı �iiri bu dönem hapis hayatı sırasında yazar. Yazdı�ı �iirde bereketin gitti�ini zamanın 
bozuldu�unu gelen rejimin gaddarlı�ı ile beylerin zalimli�ini i�ler. Dökme1 akın Satılganov, daha ya�adı�ı 
dönemde, genç sayılabilecek ya�ta birçok �airi etkileme ba�arısını gösterir.  Hatta ‘TogolokMoldo, Kalık Akıev, 
BarpıAlıkulov, AlımkulYsünbaev’ gibi akınlar kendilerini ToktogulSatılganov’un talebeleri olarak varsayarlar. 
Hayatında birçok sıkıntı ya�amı� olmasına kar�ın her zaman sanatında halkını ön plana alır ve sanatını bu 
yönde icra eder (Akmataliyev,201 339-341).  

Özellikle Ekim devriminden önce Çarlık Rusya’sı ve menfaatlerini kaybetmek istemeyen bazı bey ve 
zenginler sindirme, kölele�tirme, milli, manevi de�erlerden uzakla�tırma faaliyetlerine giri�irler. Bunun 
neticesinde, kendisinin ve Kırgız Türklerinin maruz kaldı�ı baskı, asimile, sömürü, sürgün ve kıyımlardan 
çok fazlar etkilenir. Bu nedenle kendisinde Çarlık Rusya’sı ve onunla hareket edenlerden intikam ve öç alma 
duygusu geli�ir.  

Toktogul, iyi bir destan söyleyicisi, usta e�itici, atı�macı ve kobuz çalması gibi yönleri ile kendini 
kabul ettirir. Ya�adı�ı dönemde �iirleri dilden dile dola�ır (������	-������	� , 2002: 228-229). Birçok �iiri 
sonradan halk a�zından derlemek suretiyle kayda geçirilir.  

Kendisine olan sevgiden dolayı bugün hemen her �ehirde onun adı okullarda ya�atılır. Adına üst 
düzey madalyalar verilmektedir. Kırgızistan’da ToktogulSatılganov hakkında bir çok eser ne�redilmi�, 
‘Toktogul Ansiklopedisi’ yayımlanmı� ve birçok yüksek lisan, doktora, doçentlik tezlerine konu olmu�tur. 
Bunların yanında 2014 yılı TÜRKSOY tarafından Türk dünyası ToktogulSatılganov yılı ilan edilmi�tir. 

Kırgız tarihindeki en çalkantılı dönemlerin birinde dünyaya gelen �air 1933 yılında do�du�u yer olan 
Ketmen-Töbö’de hayata gözlerini yumar. 

Derlenip basılan ba�lıca eserleri ve basım yılları:Seçmeler (2014), Toktogul Ansiklopedisi (2014), 
Kedeykan (2014).Kedeykan (1938), Toktogul’un �iirleri (1938), Toktogul’un �iirleri ve Kalık’ın hatıraları (1940), 
�iirleri (1940), Eserleri (1950), �iirleri (1954), �iirlerinin Külliyatı (1956), Ya�a Sovyet Hükümeti-�iir Külliyatı 
(1957), Eserlerinin �ki ciltlik külliyatı (1957), E�en (Molla)-�iirleri (1964), Alımkan (1965), Seçilmi� Eserler (1976), 
Nasihat (1978), Sanat (Vecize) �iirleri, (1985),(Türkhan, 2014: 28)  

�iirlerinde Vatan ve Millet Sevgisi 
Toktogul’a göre bu dünya menfaati için; insanlara eziyet etmek, onları hor görüp çıkarı için 

kullanmak gereksizdir. Çünkü o, geçici olan dünyanın buna de�medi�ini dü�ünür. Dünyanın geçicili�ini 
‘Dünya’ adlı �iirinde �öyle ifade eder: 

 �	 ������ ������
� 
 
� �������� ������
� 
!���� ��� �������� 
)����� �
� ������
� 
(%�������, 2014: 18) 
Bu dünya bo�una   
Bir gün ölüp  gidersin.   
Sonu olmayan dünyanın   
Kim dibine ula�ır?  
Bu fikir yapısına sahip oldu�undan dolayı da kendisine teklif edilen birçok �eyi elinin tersi ile iterek 

dünya malına tamah etmez. Halkın yanında yer alır ve halkın duygularına tercüman olmaya devam eder.   

������������������������������������������������������������
1 rticalen �iir söyleyebilen (Yudahin, K.K., 1998: 754) 
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Toktogul’un ele�tirilerinden sadece dı� dü�manlar nasibini almaz, Kırgız halkının içinden çıkıp halkı 
ezen bey ve zenginleri de sert bir dille ele�tirerek halkının duygularına tercüman olur. ‘Be� Kaman’ adlı 
�iirinde kendi menfaatlerini korumak için halka baskı uygulayanları sürgün ve ölümü göze almak pahasına 
�u �ekilde ele�tirir: 

�����, *�����- �	����� 
������, +
���� -��	����� 
%�������
,  ���
,�- 
%	 ������� ��������. 
(%�������, 2014: 13) 
   Akmat, Dıykan- Aldatıcı 
   Atakan, Minbay- yalancı 
   Egemberdi, Bahtiyar- 
   Halkı soyanlara yardımcı. 
Toktogul, yukarıda zikredilen sıkıntıların devamında gerçekle�en Ekim devrimine sahip çıkar ve bu 

devrimi �iirlerinde yüceltir (Kolcu 2006:249).Devrime sahip çıkmasının iki ana nedeni vardır. Birincisi, 
devrimin demokrasi, özgürlük ve halkların kendi kaderini tayin hakkı gibi vaatleridir (Ocakbe�i, 2013:60). 
kincisi devrimden önce Çarlık Rusya kaynaklı problemlerin hayatı çekilmez kılmasıdır. Özellikle de 
‘Ürkün’ (büyük kaçı�) ile sonuçlanan 1916 olaylarında yok olma tehlikesini ya�ayan halkın Ekim devrimi ile 
biraz da olsa rahat bir nefes alma ümidini ta�ımasıdır.  

 Halkının ıstırabını çeken akın, sürgünde iken bile kendi dertleriyle beraber halkını da unutmayan 
biridir. Kendi dü�tü�ü zor durumu ifade eder. Kırgız halkının selametini dü�ünür.  Sürgünde iken yazdı�ı 
‘�nleyen Halkım Selamette mi?’ adlı �iiri buna en güzel örnektir. 

%������ -	
� ������? 
%-�
����
 ����	�� 
%	�
��� ����� ������ 
..... 
��.� ����� ���	����� 
��	 ��	������ ������? 
.... 
$�� �������� �������� 
"��	������� ������? 
(������	-������	�, 2002:236) 
Azap çeken halkım selamette mi? 
Çenemdeki sakalım 
Vatansız yürürken a
ardı 
... 
Zenginin koyununa bakıp  
Ona kul olanlar selamette mi? 
... 
Sarı saman gibi sararıp 
�nleyenler selamette mi? 
Vatana kavu�mak ve vatanında hayat sürmek onun için çok kıymetlidir. Bu kavu�ma için geçmi�te 

ya�adı�ı tüm sıkıntıları unutmaya ve kendisine yapılan tüm haksızlıkları dahi unutmaya razıdır. Aynı 
�iirinde bu duygularını �u �ekilde dile getirir: 

���
����
� ��������, 
���������� �������, 
+�� ������ ��	���� 
%	 ������� ��������! 
   (%�������, 2014: 68) 
Üzüntü çekmem gidene 
Pi�man olmam geçene 
Ben razı olurum 
Halkım ve yurdumu görmeye 
 Toktogul, devrimi vaat ettikleri ile ön plana çıkarırken, Kırgız halkını küçük dü�ürecek tek bir 

kelime kullanmaz. Aksine ölüm dö�e�inde iken bile halkını ve halkının selametini dü�ünür. Ölmeye yakın 
zamanlarda söyledi�i �iirde duygularını �u �ekilde ifade eder: 

%	
���� ������ ���	
�
 
%��
��� -	
� ��	����� 
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��	������ ������  ���	
�
 
��	�� ������ ��	����� 
��	����� ��	�  ���	
�
 
�������  -	
� ��	����� 
(�����	, 2014: 89) 
Elimden (yurdumdan) gitsem de olur 
(Yeterki)Özgürlükle halkım gül gibi açıversin 
Elimden gitsem de olur 
Bütün halkım gül gibi açsın 
Parçalansam da olur 
Tüm halkım gül gibi açılsın 
Çarlık Rusya’sının i�gallerindeki en büyük nedenin halkın birbirine dü�mesi ve iç çeki�meler 

oldu�unu ya�ayarak görür. Bu yüzden halkın kurtulu�u ve refaha kavu�masının yegâne yolunun birlik 
olmaktan geçti�ini dü�ünür ve bu yolda �iirleri ile uyarılarda bulunur. Nasihat adlı �iirinde: 

Ölmeyip diri kalmazsın, 
Can emanet, dü�ünerek bak. 
Hırgür çıkarma sa
lıklıyken, 
Rızkın ba�ı birliktedir… 
(Karde� Kalemler, 2014: 17) 
 
Türk toplulukları arasına ekilen nifak tohumları ile birbirine kar�ı dü�man haline gelmelerini 

kabullenmez ve hepsinin bir oldu�unu �iirlerinde dile getirir. Özellikle de geni� co�rafyada hakimiyet 
kurmak için parçalama siyasetini uygulayan Rusların Kazak Kırgız kavgasını körükleme çalı�maları akını 
derinden etkiler. Sonradan çıkarılan husumettin ortadan kalkması için elinden geleni yapar. Bu konuyla 
ilgili ‘Kazak Yerindeki Ir’ adlı �iirinde karde�li�i güçlü bir vurgu ile �u �ekilde dile getirir: 

%	 -����
� ������� 
�����, ������  
� ������ 
)������ -	�
 ����	�� 
 
� �
�
�� ��� ��	��� 
 (�����	, 2014: 89) 
(Bir) Halkız biz ba�ından 
Kazak, Kırgız birer karde� 
Karde� halkı (dı�arıdan) birileridir 
Bir birine dü�man yapan 
ToktogulSatılganov, ya�adı�ı tüm sıkıntılara ra�men vatan topraklarını i�gal eden dü�manların yok 

olaca�ına, zulm edenlerin cezalarını çekeceklerine ve güzel günlerin gelece�ine inanır. Bu durumu ‘Cemen’ 
adlı ki�inin a�zından �u �ekilde dile getirir: 

���������� �����: 
���� ����� ���-�� 
�������� ���-�� 
�������� ����� ����-�� 
�� ������  ������ 
����� ������ �����-�� 
����� ����� ������  
�� ������ ����-�� 
 (�����	, 2014: 89) 
Ayrılırken Semen’im: 
Adil zaman gelecek-deyip, 
Dile
ini ver, deyip 
Zulümlerin sonu olur- deyip 
Çar padi�ah yıkılıp 
Sonunda tahttan dü�er –deyip 
Sonunda zaman düzelip 
�yi kötü bilinir deyip… 
Onun halkına olan ba�lılı�ı ve halkı için verdi�i u�ra�lar, halk nezdinde büyük kabul görür. Bu 

yüzden ToktogulSatılganov’un yetene�i ve yaptıkları halkın dilinde a�a�ıdaki atasözünde oldu�u gibi 
kar�ılık bulur.  

Tolubay gibi tenkitçi ol 
Toktogul gibi �air ol 



�

����	���
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 (Kırgız atasözü) 
     (Özgen, 2014: 185). 
Toktogul’un halkına kar�ı olan büyük sevgisi ya�adı�ı dönem ve sonrasında herkesçe bilinir ve takdir 

edilir. Bu konuda yerli ve yabancı sayısız insanın iltifatına mazhar olmu� olan ToktogulSatılganov hakkında, 
ünlü akınlardan  BarpıAlıkulov, �u ifadeleri kullanır: 

/���� ����� ������ 
����� ������, )������	 
��	������� ����	�� 
���� ������, )������	 
$����������� -	
�� 
 ����� ������, )������	 
(Akmataliyev, 2014:4). 
Yazılıp dursa kâ
ıda 
Yazın ölmez, Toktogul 
Asırlara seslenir 
Adın ölmez, Toktogul 
Kıymetlisin (güzelsin) halkına 
De
erin ölmez, Toktogul 
Daha ya�adı�ı dönemde �öhreti yakalayan ve halkın sevgisine mazhar olan Toktogul’e hem Çarlık 

hem de Sovyet Rusya’sı döneminde do�rudan ili�mekten çekinirler. Çükü bu durum Ruslara kar�ı 
ba�kaldırmak için fırsat kovalayan halk için güçlü bir neden anlamına gelir.  Bu yüzden bey ve zenginler 
üzerinden onu suçlu gösterip cezalara çarptırma yoluna giderler. Hatta devrimden sonra kendisine birçok 
makam mevki teklif edilir. Halkı sakinle�tirmesi ve devrime inanması için kendisinden yardım istenir. 

Sonuç 
Rusların Kırgız topraklarını i�gale ba�ladıkları bir dönemde hayata gözlerini açan Toktogul, hayatın 

bölgedeki son demlerine tanıklık eder. Karde� kavgalarına �ahit olur. Di�er taraftan  dinine, diline ve her 
türlü sıkıntısını halkı ile beraber ya�amı�tır. Ya�adı�ı dönemde bir taraftan Hokant hanlı�ının kültüre 
yabancı oldukları bir milletin i�galine u�rarlar.  

Ya�anan her olayda her olayda halkı ile beraber hareket eder. Halkına söz getirecek herhangi bir söz 
veya davranı�ta bulunmaz. Yeri gelir, 1898 Andican ba�kaldırısında oldu�u gibi, ba�kaldırıya bizzat i�tirak 
eder, yeri gelir halkı için yıllarca sürgün ve hapis hayatı ya�amaya razı olur.  

�an ve �öhretine gördü�ü saygıya ra�men zengin, bey ve istilacıların safında yer almaz. Zulme sebep 
olanları �iirleri ile sert bir dille ele�tirir. 

Bu ele�tirilerini kendi nefsinden ziyade halkı ve vatanı için seslendirir. �iirinden de anla�ılaca�ı üzere 
o vatanına dönüp, öz topra�ı ile hasret gidermek ve milletiyle kucakla�mak için geçmi�in tüm acılarını ve 
kendisine reva görülen i�kencelerini unutmaya razıdır. Bunun yanında sürgünde sakalı a�armı� olmasına, 
aç susuz kalmı� olmasına ra�men kendi halinden daha çok halkının selametini dü�ünecek bir ruh yüceli�ine 
sahiptir.  

Vatanına kavu�mak ve halkını selamette görmek kar�ılı�ında nasıl ki tüm geçmi�i affetmeye razı ise 
halkına zulmedenlere de en a�ır cezanın verilmesini hem diler, hem de bu yolda sözlü ve fiili olarak açık 
destek verir. �te bu gaye ile Ekim devrimine destek verir. Elli yıla yakın bir süredir Çarlık rejiminin zulmü 
altında ezilen, sürülen, kıyıma u�rayan, milli ve manevi duyguları hor görülen halkı biraz olsun rahat nefes 
alır ümidini besler. Do�a, a�k ve nasihat konulu �iirlerine baktı�ımızda hayatı seven, mü�fik bir karakter 
yapısına sahip oldu�unu görürüz. Aynı Toktogul, halkına zarar veren olay ve olgular kar�ısında ise adeta 
tavizsiz bir tavır takınır. 

Kısaca Toktogul, Sovyet Rusya dönemi rejiminin heyecanlı bir bekçisi ya da destekçisi olmamı�tır. 
Ancak kendisi ve halkı adına geçmi�in acılarını biraz da olsa hafifletir dü�üncesi ile ilk ba�larda devrim 
vaatlerini de dü�ünerek devrimi desteklemi�tir.  Çünkü birçok Türkistan aydını gibi Ekim devriminin 
vaatlerine o da inanmı� veya inanmak zorunda kalmı�tır. Fakat kısa sürede Rus yöneticilerinin niyetleri belli 
olmaya ba�layınca halkı yeni bir soykırımla kar�ı kar�ıya bırakmamak için birçok aydın gibi susar ya da 
hayatını devam ettirmek için mecburen rejimi övmek zorunda kalır. Son zamanlarında özellikle de aydın 
kıyımının ya�andı�ı dönemlerde tüm korku ve endi�eleri bir kenara bırakarak vatanının ve milletinin 
selameti için �iirler yazar ve dilekte bulunur. Bugün Kırgız Türklerinin en önemli �ahsiyetlerinden biri 
olmasının altında da bu nedenler yatmaktadır. 
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