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KARAKALPAK ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİ
, ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR ■lif
Doç. Dr. M etin ERGUN

KAZTUVĞAN CIRAV3
Nogaylı donemin bütün kültür mira*
sı, Karakalpak, Nogay, Başkurt, Kazak
ve Kırım Türkleri tarafindan ortak ola
rak sahipleniimektedir.Bu cümleden dö
nemin Cıraviık geleneğinin de aynı şe
kilde ortak olduğunu söyleyebiliriz. Kaztuvğan cırav da Nogayh dönemin cırav*
lanndandır.Bu yüzden yukarıda adı ge
çen Türk boylarının hepsi Kaztuvğan'ı
kendi cıravhk gelenekleri içinde göster
mektedirler.
Kaztuvğan Süyinişulı* XV. ‘yüzyıl
cıravlanndandır. Doğum ve ölüm tarih*
leri bilinmemektedir. Hayatı hakkında
bilinenler oldukça azdır ve bunlar da
kendisinin şiirlerinden çıkarılmıştır.
Tahminen XV.yüzyılm ilk yan
sında Idil'in kollarından Aktuba boyun
da doğan Kaztuvğan devrinin, diğer cıravlan gibi asker cıfavlardandır.Şiirle
rinden onun obasıyla birlikte îdil boyun
dan göçmek zorunda kaldığı anlaşılmak
tadır*
'
,
Alangda alang, alang curt,
Ağıla ordam konğan curt.
Atamız bizing Süyiniş,
Küyev bohp barğan curt. ’
Anamız bizing Bdztuvğan,
Kelinşek bohp tüsken curt,
Karşaday mınav Kaztuvğan,
Batır bohp ösken curt
Kindigimdi kesken curt,
. Kir-kongımdı çuvğan curt.
Karağaydan sadak buvdınp,
Kmabımdı okka toltınp,
Ciyren attı çeldirip,
Cavğa karşı şapkan curt.
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Eli-halkın baskanp,
Kaztuvğan bahıt tapkan curt,
Men kettim de, sen kaldıng...
.\
DOSPANBET CIRAV8
Dospanbet de Nogayh devir cıravlanndandır.XVI. yüzyıl cıravlarından olan
Dospanbetlin doğum ve ölüm tarihleri
bilinmemektedir.XVI. yüzyılın ilk çeyre
ğinde yaşadığı ve Nogay Hanı Musa
Han'ın ölümünden sonra tahta geçen
Şeyh Mamay'm aksakallar meclisinde
olduğu tahmin edilmektedir.
Asker cıravlardan olan Dospanbet'in
hayatı savaşlarla geçmiştir.Günümüze
çok az şiiri ulaşmıştır.
Koğah kölder mol suvlar,
Komalar başkan ökinbes,
Anslanday omıravlı,
Arğzmak mingen ökinbes.
Cupann karday boratıp,
Anvlar kuşkan ökinbes.
Ton töbel at minip,
Toy toylağan ökinjbes.
Kurama şapşajt köp kimiz,
Kuyıp işken ökinbes.
Cav kuysırsa cen-caktan,
Ol kalkanday şanştfsa
Kan cuv«anday sebilse, < «
Akkan suvday tögilse...,
Eregisip aykasıp,
Er Mamaydmg aldında,
Şeyit ölgeıTöldnbes.

KünKayda ?
.Aylanıp akkan ak Cayık,
Ât salmay öter kün kayda >?
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Esdgi biyik Boz orda,
Engkeymey öter kün kayda ?
Kara bulan terisin,
Etik kılar kün kayda ?
Gudandan bav tağıp,
Girevge ldyer kün kayda ?
Güldir-güldir kişnetip,
Gürengdi miner kün kayda? •
Altı kulaş ak nayza,
Şökelep şanşar kün kayda?
Sadak toh sansız ok,
Sabağınan ötkerip,
Basın kolğa cetkerip,
Sozıp tartar kün kayda?
Ketbuğaday biylerden,
Kengçs sorar kün kayda?
Edilding boyın el caylap,
Şalgayına at baylap,
Boz ordanıng törinde» ,
Kız balamng kolınan,
Kımız işer kün kayda ?
MÜYTEN CjRAV4 5
Hayatı hakkında kesin.bilgiler yoktıır.1611-1642 tarihleri arasında Buhara
hanlığı yapan tmamkulı Han'a söylemiş
olduğu aşağıdaki şiirinden hareketle
XVII. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmek
tedir:
He İmeun han, fcnam han,
Barma sende îyman han.
Adainzat değen çarıklık,
Bul dünyâğa miyman han.
Curttmg berin bavızlap,
Calğız özing dünyada,
, Çasamağntg güman han.
Doğum ve ölüm tarihleri belli olma
yan Müyten'in tdil ve Yayık'ı "sağımş"ıyla ilgili aşağıdaki şiirlerinden ha
reketle Nogayiı dönem cıravlanndan ve
îdil*Yayık göçü döneminde yaşadığı tah
min edilmektedir:
Ata curtı Türkistan,
Duşpan kıstı tum-tustan.
Endi kavda bar arman.
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Uşkan Edil-Cayıktşn,
Kanata smğanbir kuspan.
Bunun gibi aşağıdaki şiir de t dil-Ya
yık göçünü hatırlatmaktadır:
Men MUytenmen, Müytenmen,
Bas palasanğ kaytemen.
Edilden cüzip ötemen,
Elime banp cetemen.
Cayıktan cüzip ötemen,
Caylavımâ cetemen.
• Er Ediğe tüsmda,
Babam kayşar er edi.
Nuratdiyin tusında,
Batar Noğay der edi.
Caratkan kftdir Kudayım,
Bizing Bahıt tayğanba?
Eng izinde aylanıp,
Kul boldık-av Naymanga.
Bütün Nogaylı dönem cırâvlan gibi
Müyten de asker cıravlanndandır.Aşa
ğıdaki şiirlerden O'nun savaşlara katı
lan biri olduğu anlaşılmaktadır.
Şeyhim boylat at şaptım,
San çaydan ok attım.
Köp duşpandı kulattun,
Haliktı özime karattım.
El ağasın sıyladım.
Elden asker çıyıiadım.
Birigivge halikta,
Köp küşimdi oynadım.
Cer tanabm kuvırdım,
Ay baltam kolğa ahp,
Arkırap tunp cuvırdım.
Cez cebeni ok ettim,
Düşpanımdı cok ettim.
Celge kuîın hayladım, ,
Kurbım menen oynadım.
Türkistanda toy berdim,
Konalkağa koyberdim.
BftygLge at şahıstım,
Doslar menen tabıstım.
Aşağıdaki tolğav da O'nun asker Gi
raylarından olduğunu göstermektedir:

n
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....... ı . --------------Kayrılıp kılış salğanda .
Kara&rim mert boldı,
Karındaştan ayrıldım,
Cüregime dert boldî. ,
Sünggi tiydi sanıma,
Kattı battı canıma.
Talasıp emşek emişken,
Tay ğunanday tebisken.
Ayrıldım ğoy karından,
Közden ağar selii cas.
.

I
Tavda ösken cemis bar. ,
Kapt alında tengizi,
îşinde balık oynağan,
Bakireleri ılaktay,
,
Cegen avız toymağan.
Bir cağında deryası'
Sağa alğan batıldan,
Dalaşında kiyigı,
ör koyanday aülğan.

CİYEN CIRAV*
- XVIII. yüzyıl cıravlanndandır.Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bi
linmemekle birlikte araştırıcılar, şiirle
rinden hareketle 1710 yılında doğup
Ata curtı Türkistan,
1784 yılında öldüğünü tahmin etmekte
Bolğan edi gülistan
dirler.Bazı araştırıcılar ise onun l?30’da
Miyan köldi menşiklep,
doğup XIX. yüzyılın başlarında öldüğü
Carıp kaldık ırastan.
nü ileri sürmektedirler.
Arpa eğip, kos aydap,
Cungar baskını neticesinde Karakal, Cürdik berha maaayrap.
pakMar'ın Harezm'e göçüşünü gören CiBalığı cüzgen bülkildep,
yen, bu göç sırasında bir taraftan zorda
Biydayı ösken celküdep.
kalan halka yardım ederken bir taraf
'
Diyhanlan mâs bolğan,
Şögirmesi selkildep.
tan da kopuzunu eline alıp bu felâketi
edebîleştirmiştir.Cıravın "Postan El"
Halkımız edi angkıldak,
Tört-besevi kosılsa
adlı tolğavt bu felâketi anlatmaktadır.
Noğaylı, Zamana, Caratkan, Ne Pay
Kefer edi, ğavkıldap.
da, îs Bolmas, Caslık, Cigirma Bes,
Kılışı bolar belinde,
Ayırşa, Ciyen Colı, Teris Kayır, Poskan
Sebebi cav köp elinde.
Duşpan menen alıssa,
El gibi toljgavlann cıravı olan Ciyen, ay
Her birevi besevin,
nı zamanda usta bir destan ani atlasıy
dı,özellikle Şaryar destanım bütün epi
Kulatadı keminde. •
zotlarıyla "cırlatmaktaydı.
Buharğa bardur talan,
Uzaktan közdi tartadı,
Müyten uruğu Abız tiresinden olan,
Ciyen cıravlık destürunu bütün yönle
Sığınak değen kalası.;
Buhar menen Sığnaktıng
riyle devam ettifmiştiriKallı Ayımbetov,
Bir heptelik coledi,
Sâdirbay, Mevlenov, Onnbek Kocurav,
Şemşet Hocaniyazov ve Necim
Ekevining arası.
Dâvkarayev gibi alimlerle 1963 yılında
Aşağıdaki tolğavında ise Müyten Cı- Ciyen Cırav hakkında "Ciyen Cıravdıng
rav, Ciydeli Baysın elini tasvir etmekte ömiri, Hem Tvorçestvosı" adıyla bir
doktora tezi hazırlayan Artık Kerim ov,
dir:
cıravın geleneğe sahip biri olduğunu be
Seyhun derya suvinan,
lirtmiştir.Ciyen, çıraklık geleneğine de
Köldeneng kesip ötıpçiz.
uymuştur.Halmurat, Kazakbay, Şanköt
Ciydeli Baysın ullı curt,
o'nun yetiştirdiği çıraklardandır.
Ullı curtka cetingiz.
Belent bolar tavlan,
XVIII.
yüzyılın en ünlü cıravlarınMalğa cayiı.öria bar.
dan biri olan Ciyen, Türkistan’da yaşaŞöbi bolar kunarlı,
\ yan Özbek. Türkmen, Kazak gibi diğer
Türkistan'ın güzelliklerini gözönüne
seren aşağıdaki tolğav da O'na aittir:
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Türk boylan arasında da sevilen bir cıravdır. Özellikle Kazak Türkleri Ciyen’i
kendi gelenekleri içinde gösteraektedirler. Aslında bu normal bir dunundur.
Çünkü," XIX, yüzyılın ortalarına kadar
bu iki Türk boyunun geleneği birbirin
den ayn değildi.
Aşağıdaki şiir parçalan Poskan El
tolğavından alınmıştır.
Poskan elding İzinde,
Kobızımdı kolğa alıp,
Kaygılı nama şalaman.
Nege kapa bolmayın,
Kobızımdı ne uşın,
Kaygılı etip çalmayın,
Mına ölgen cas, canlar,
Mına ölgen atalar,
Közlerin ğarğa şokıydı,
Tappağan song panal ar.,
Ingıranbayın men nege,
Mmav halik şubırğan.
Baranna ceri cok,
Batarına koli cok,
Ataklı etip bararğa, ,
Mekanlı cayı ceri cok.

Kulak salıng doslanm,
Kanlğan bul zamanda,
Kaygı-hasiret kapladı.
Karakalpak bulgen el.
Tenglik tappay hanlardan
Kosıvğa belin bayladı.
Pospay olar ne kılsın,
Kim körin^en asılın,
Pütin bolmay çağası,
Han, Sultanlar kun bermey,
Elimdi koyday çalmadı.

Ata curtı Türkistan,
Onda da payan etpedi.
On eki ayda tapkahı,
Kısazıkka cetpedi.
Kemtar boldı suvlan,
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Ekse eğin pitpedi.
Cavgerşilik köp boldı.

»

Cası kaytkan gamlar,
Bügilgen beli analar,
Köşken köşk» ere almay,
Cokia kaim birazı. *
Bülginşilik bul boldı,
Karakalpak poskan el, •
Harezmge cetüvge,
Hemmeleri buydı bel.

Postang sonda sandalap,
Arkalandık arbanglap,
Ahıret kördik ölimnen,
îşerge suv bolmadı.
Közlerimiz cavdırap,
Aşlıktan kattık kakpaştay,
Kol-ayaklar kaltırap,
Tün-tünerip kar cavdı.
Turmadı heşbir cavdırap,
Sonda da bizde kiyim cok,
) Calang ayak, calang bas,
Kiyatınmz kalcırap.
Bazbirevding kolmda,
Kundaklavlı balası*.
Anasınan süt şıkpay,
. Tamşılay köz east. ,
CİYEMURAT CIRAV«
Bekmuhamed oğlu Ciyemurat cırav,
1836 yılında Törtkul’a bağlı Şorahan il
çesinde dünyaya gelmiştir .Kıtay uruğu
nun kayalı tiresinden olun Ciyemurat,
genç yaşta başladığı cıraviığı gün geçtik
çe geliştirmiş ve XIX. ytfcyıhn ikinci ya
rısında Törtkul ve ŞoralUn etrafının en
ünlü cıravı olmuştur.
XIX.
yüzyılın en ünlü cıravlarmdan
biri olan Ciyemurat, ailesi tarafindan
geleneğe uygun olarak dönemin büyük
cıravlanndan olan Kazakbay'ın yanına
çırak olarak yerleştirilmiştir.Kazakbay
cıravdan gelenekle ilgili ilk bilgileri öğ
renen Ciyemurat, daha sonra Şora-
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h^n'dan ayıilarak Buhara, Semerkant
ve Surhanderya’yâ gitmiş, oralarda ta*
mştığı Hal murat, Şanköt ve Kurban <a*
ravlann yanında çıraklık etmiştirAdı
geçen cıraviardan geleneğin bütün ince*
İlklerini öğrenen Ciyemurat» daha sonra
Şorahan'a dönmüş ve Araibeyiinun en
"ataklı11(Meşhur) cıravı olmuştur.
Ciyemurat hem irticalen şiir söyleyebilen bir cıravdı, hem de cıravlık gelene*
ğinin temel şartı olan destanları bütün
epizotlarıyla anlatabilirdi. Özellikle Al*
pamıs, Koblan, Ediğe, ve j&rkkız o'nun
en iyi "cırlaMığı destanlardı.
Cıravdan ilk derlemeleri büyük folklorcu Ebubekir Ahmetcanûğlu Divaev
yapmıştır.Divaev öaellikle'Alpamıs destahini derlemiştir ve 1897 yılında derlediği bu metni 100$ yılında Rusça tercümesiyle. birlikte yayımlamıştırAlpamıs
destam daha sonra Ciyemurat oravdan
birkaç defa daha derlenmiştir..
Ciyemurat ustalaştıktan sonra
geleneğe uyarak yanına Nurabılla, Kur*
banbay, Erpolat ve Paleke cıravlan çı*
rak olarak alıp yetiştirmiştir.
Karakalpak cıravlık geleneğinin
güçlü temsÜdkrinden biri olan Ciyemurat, 1916 yılında 80 yaşındayken Şora*
han'da ölmüşrve Montık köyüne gömül*
müştür.
Aşağıddki "kosık", Ciyemurat cıravm anlattığı Alpamıs destanından
alınmıştır:
'

KURBANBAY CIRAV7
Adı. "Kırk Kız” destanıyla birlikte
anılan Kurbanbây cırav, 1876 yılında
Törtkül'e bağh Şorahan'da dünyâya gel*
iniştir.
Mangğıt uruğunun Karamangğıt tiresinden olan Kurbanbay, cıravlık gele*
neğinin ilk düstürlannı ailesinden almıştır.Ailesinde kopuzcu, sazende ve ko*
sıkçılar varmış; hatta içlerinde bazılan
destan bile anlatabilirlermiş,
Ailesi aslen Şorahanh değildir.Dede*
si KaraveyijS esas'yurtlan olan Şımbay'a
bağh "Turım Köpir "ü yoksulluk yüzünden terkedip Şorahan'a gelmiş ve oranın
zenginlerinden olan Akveyis'in yanına
çoban olarak yerleşmiştir.!şte Kurban*
bay da, babası Tecibay da o ağanın yur*
dunda dünyaya gelmiştir,
Kurbanbay'ın çocukluğu Akveyis
ağanın yanında çobanlıkla geçmiş*
tir.Küçük yaşlardan itibaren koyun ar*
kasında "kosık aytap", kopuz çalan cırav,
etrafinın da teşvikiyle çobanlıktan aynl*
mış ve Törtkül'deki Ciyemurat cıravm
yanında çoraklığa başIamıştır.Kurbanbay, Ciyemurat cırâvdan geleneğin
erkân ve usûlüyle "Alpamıs" destanının
kısa bir varyantım öğrenmiştir. Bir süre
sonra onun yanından da ayrılan genç eı*
rav, Şımbaylı, NuraübıUacıravm yanına
gitmiş ve birbuçuk yıl o'nâ çırak olmuştur.Kurbanbay, Nurabılla'dan Koblan,
Alpamıs, Ediğe, Erşora,Şâryar destan
larıyla Yaryar, Hey Yar, Şerbeyit, Ilğal,
Alma başhcasıl sona,
Nurabılla Tolğavı, Yağlı Bâhâr.Caman
Hevdekting kölinde yakşı
Şığanak gibi tolğav, terme Ve nameleri
Dendan aaplı zühri pışak,
öğrenmiştir.Nurabılla'mn izniyle Kur*
Begkrding belinde yakşı.
banbay, oradan aynlıp Nuratalı KalmuHer kim elinde yakşı,
rat cıravm yanında, sonra da Erbay’ın
Eğin hem yerinde yakşı.
yanına vanp yedi yıl çıraklık etmiştir.
"Alpamıs" ta yazdıktı,
Kurbanbay’ın geleneği tam olarak
Ciyemurattang tâlinde yakşı
öğrenmesinde ve usta bir cırav olmasın*
Yarğa bçlsaaffbeş kuş aşık,
da yukanda adı geçen cıravlann emeği
.
Sonşeni yakşı deyâi.
çok fazla olmuştur. Uzun yıllar sonunda
Sazğa keltirdi bul bakçı
onlardan Kırk? Kız, Alpamıs, Koblan,
Bulgeplerdi aytap turğan,
Ediğe, Er Şora, Şâryar, Mespatşa, ŞiyBekmuhamed uğlı Ciyemurat rin-Şeker, Bozaman, Erziyvar, Kurbanbakşı.
bek, Harigirey, Kansayım, Mensrlihan,
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Cazkelen, Baltakey, Selimcan, Hatamtay, Cahanşa ve Erşayım destanlanyla
sayısız tolğav, terme ve namemi öğreniniştir.
K.Ayımbetov, N.Davkarayev, A.Begimov, Ş.Seytoiyazov, S.Mâlenov, N,.Capakov , ö. Hocaniyazov, M.Seytniyazov,
A.Kerimov gibi âlimler 1988-1958 yıllan
ar asında Kurbanbay cıravdan derlemeler yapmışlardır. Yapılan bu derlemelerin tamamına yakını yayımlanmıştır,
1956 yılında devlet tarafından "Miynet Kızıl Bayrak" madalyasına ödüllendiıilen Kurbanbay cırav, 1958 yılında 82
yaşındayken ölmüştür .Yaşadığı dönemde Türkistan'daki bütün Türk boylan
tarafindan tanınan ve sevilen Kurbanbay cırav, Törtkül'deki "Narencan Baba1'
yatırının yanına gömülmüştür.

lan arasında kolhozda çalışmıştır. Kolhozda çahşirken de geceleri cıravlık yapmaya devam etmiştir,
‘ EBemurat cırav, birçok festivale ve
yarışmaya katılmış; bu yanmalarda çeşitli ödüller kazanmıştır.Meaelâ 1939 yıUnda Törtkül'de yapılan I.Kar»kalpakla- tan sanat Olipiyatı ve yine aynı yü Taş
kent’te yapılan I. Özbekistan Sanat Fes
tivali'ne katılan Esemurat, bu şenlikierde çeşitli ödüller kazanmıştır.
Yine 1989 yılında Moskova’da yapılan Sovyetler Birliği Sanat Olimpiyadına ögiz ve Kıyas aravlarla birlikte katılan Esemurat, orada da çeşitli ödüller
kazanmıştır .Ayni yıl Kongırat Kolhoz
Tiyatrosu'nda işe başlayan Esemurat,
bu tarihten sonra diğer Türkistan cıravlan gibi repertuarına yeni dönemle ilgili
şiirleri de, almıştır.
ESEMURAT CIRAV8
Esemurat, irticali olan bir cıravXIX. yüzyılın en meşhûr Karakalpak dır.Onun "kosık’lannın bazıları daha
cır avlarından biri Nurabılla'nııi oğlu hayattayken yayımlanmıştır.Hemen heolan Esemürat, 1898 (1894?) yılında men bütün şiirleri kaydedilmiş "cırla"dıKongırat'ın arkasındaki Akşanglak de- ğı destanların da büyük bir bölümü yanilen yerde dünyaya gelmiştir. O, Kon- zıya geçirilmiştir.Kendisinden ilk derlegırat içindeki "Kândekli Kurama'' uru- nıe 1929 yılında yapılmışür.Kallı Ayımğundandır.
betov ile Prof.Dr.A.Sokolov'un derledikEaemurat, cıravlık erkân ve usûlünü leri bu ilk materyaller arasında kosık,
babasından öğrenmiştir.Esemurat, 12 terme-tolğav ve gelenekle ilgili bilgilerin
yaşında başladığı ve 14 yıl süren babası- yanında cıravm ve babasının hayat
nın yanındaki çıraklığı döneminde hikâyeleri de vardır. N.Capakov, cırav-,
o'ndan önce "kopüz şertiv"i sonra "Kob- dan 1939 yılında "Koblan” destanım
lan", "Alpamıs", "Ediğe", "Maspatşa", derleyip 1941, 1959 ve 1980 yıllarında
"Bozuğlan", "Şâryar", "Er ŞoraN gibi Karakalpak Türkçesiyle yayımlamışTürkistan bölgesi cıravlık geleneğinin tır.1967 yılında şair Rembergen Hocam*
en sevileli destanlanyla bir çok kopuz bergenov taraündan cıravdan Alpamıs
namesini <öğrenmiştir .Esemurat, daha ve oğlu Âcimurat tarafından ve Şaryar,
babasının sağlığındayken usta bir cırav Er Şora destanları derlenmiştir,Bu desolarak tanınmış; zamandaşlan Ogiz, Er- tanlardan Alpamıs 1960 yılında yayım*polat, Kıyas, Eşşan, Çapak,' Onnbay, lanmıştır. Aynı yıllarda CJHoşniyazovla
Cangabay gibi cırav ve baksılarİa birlik- Kabil Makaetov cıravdan "Ediğe" destate Aral boyunda yaşayan Karakalpak ve nıyla birlikte Jbirçok terme ve tolğav derKazak urukları arasında dolaşıp kopuz lemişlerdihClravdan derlenen kosık, na"şertip" söz koşmuştur.
me ve termelerden bazılan şunlarEaemiırat 1930 yılında Komünist dır:Hey Yar, Ilğal, Yar-Yar, Sıban, OkıParûsine kaydolmuş ve Parti üyeliğinin mis, Tangatar, Terme Naması, Aytuvar,
verdiği avantîtfla bir çok şiirini ve desta- Kemiyek, Şangköt, Hevcar, Yağlı Bâhâr,.
mm plâğa kaydettirmiştir. 1933-36 yıl- Erman, At Şabar, Can-Can, Barkel, Kün
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Taılamağıl şölde mening basımdı
Sığar, Ceti Asırlm, Düysenbay Nama n ,,
Körim atnaj^ba kanlı casımdı.
Cortıvlı, Şârbeyit, Teke Nakş, Muhalles,
Bul stiılime inanbasang can dosüm
Kızminayım, Bozatav, Eşbay...flh.
ÂveH murtmnh kav, alHny alğıl şaşımdı.
. Karakalpak aravlık geleneğinin en
iyi temsilcilerinden biri olan Esemurat,
Kazan unp soldırmağıl güHmdi,
.baban Nurabılla'nın çıraklık kolunu de
Cebir menen mağan kılma zulımdı,
vam ettirmiş ve oğlu Âdmurat'la birlik
öltiraegü, dos bolayık ekavmiz
te Oumabay1! usta birer cırav olarak ye
KonMacnımnan sağan berdim dinimdi.
tiştirmiştir.
İrticali yüksek cıravlardan biri dan
ve bir çok destanı cıravlık geleneğinin
erkân ve usûlüyle birlikte çıraklarına NOTLAB.;
öğreten Esemurat cırav, 1979 yılında 86 (1) Yasının I. bölümü için bkz., Yrd. Doç. i )r.
yaşındayken ölmüştür.
Metin ERGUN,. "Karkalpak Âşık Titizi
Şiir Geleneği üzerinde Araştırmalar ! ',
" Aşağıdaki terme ve nameler Esemu
Türk Kültürü, XXXIV (397), Mayıs T!*M6,
rat cıravdan derlenmiştir:
275-289.

Bly—nhftY Nflimri i
Almadan kızıl cüzing bar,
Kara narkas közim bar,
Kulağıng salıp kup tmgla
Anangnıng aytar sözi bar.
Hasıldur sizing zatıngız,
Kaytpağay balam pâtingiz,
Bul sapanngdı koysanga,
Anktur mağan atrngız.
Orm antat Bly Totfıvı
Ormahbet biy (av) ökende,
Mıngsan Noğay (av) bülgende,
Ü1 kalmadı, kız kaldı,
ı Sebil Noğay kozğaldı
Ulkeninen gencesi.
Altmman seren,
Sarşahamm dar edi.
Bunnan arman ketermen
Miyrimaizakkan Akderya
Akdfcfyağacetermfen,
. Buyramp turfanderyadan,
Keme salıp ötermen.
gaaiYflfc

Güldey bolğan gül basımda tarizim bar,
Bes vak namaz bir Alladın karam bar»
Kulğmg sal tmgiay bergil ataean
Penentingning aytatuvğm an ı bar,
Parzentingning aytatuvğm aralar.
(Mendey kayşar palvamngmng ara bar-ey)
Sen öltirsepg meraıen öşer şam-şırak,
Kartayganda aşımadı ıgbal-bak, '
Sen ölür me, dos bolayıkefcevmiz
Kudanı bir bildim, rasukh men hak.
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(2) Kaztuvğan Cırav hakkında daha -îr*‘niş
bilgi için bks.: Kamal Mambetov, Erı< Devirdegl Karakalpak Edebiyatı, N iki t
1992,190-192.
Ayrıca Kazak ve Nogay Türkleri nin âşıi< tar
zı şiir geleneğime ilgili hemen her kay
nakta Kaztuvğan cıravla ilgili bilgi butunabilir. ,
(8) Dospanbet cırav için bkz. K,Membet<>\%
age, 201-203. Ayrıca Dospanbet cınıv
hakkında Kazak ve Nogay Türklerinin
âşık tarzı şiir geleneğiyle ilgili kaynaklar
da da hflgj bulunabilir.
(4) Müyten Cırav hakkında daha geniş bilgi
için bkş :MJMembştov; age, 219328.
(5) Daha geniş bilgi İçin bkz.: K,Mepıbetov,
age, 234-230; T.Adambayeva, Clrav Namalan, Nökis 1991,14; Kalh Ayunbetov,
Halk Danalıgı, Nökis 1988, 63*67.,
KMaksetov-A.Tedmuratov, Karakalpak
Polklon, Nökis 1979,214-325. •
( 6) Ciyemurat cırav hakkında daha geniş
,bilgi için bks.; T.Adambayeva, age, 14-15;
KAyımbetöv,age, 81-83; tn^kail T.Sağitov, Karakalpak Halkmıng Kaharmanlık
Epoeı, Nökis 1986,195-201.
(7) Kurbanbay cırav hakkında daha geniş bil
gi için b u . : I.T.Sağİtöv, age, 209-212,
298*800; KMaksetcv-ATedmuratov, age,
330-382; Kabil Maksetov, Karakalpak Cı•
rav Baksılan, Nökis 1983,55-76; KAyı
betov, age, 85-87. TAdambayeva, age, 2228.
(8) Esemurat cumv hakkında daha geniş bilgi
için bkz. : T.Adambayeva, age, 23-25;
K-Ayımbetov, age, 88-89; K.Makaetov,
age, 77-92 ; t.T.Sağitov, age, 109-112,
189-195. ;
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