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MÂMBETN‹YAZ CIRAV (2)
Hayat› hakk›nda bilinenler çok azd›r.
K›yas c›var›n verdiği bilgiye göre XVIII.
yüzy›l›n sonuyla XIX. yüzy›l›n baş›nda
yaşam›şt›r. Yaşad›ğ› dönemde Mäspatşa
destan›n› en iyi anlatan c›ravd›r.
Onunla ilgili olarak bilinenler bun
dan ibarettir.
ERPOLAT CIRAV (3)
1861 y›l›nda “Ş›mbay”›n “Kepe”
köyünde dünyaya gelmiştir. Babas›n›n
ad› Rämberdi’dir. Onun babas› Esemu
rat; Esumurat’›n babas› Bayseyit, Bayse
yit’in babas› Kurban; Kurban’›n babas›
Temir’dir.
Karakalpaklar’›n en meşhûr c›ravla
r›ndan biri olan Erpolat’›n ustas› Nura
b›lla C›ravd›r. Nurab›lla, Erpolat’a önce
leri köyünün ad›ndan dolay› “Kepe” mah
las›n› vermiştir.
Erpolat’›n esas olarak “c›rla”d›ğ› des
tan Edige’dir. Edige destan› Erpolat’tan
ilki 1929 ikincisi 1934 y›llar›nda olmak
üzere Kall› Ay›mbetov taraf›ndan iki
defa derlenmiş ve bu derlemeler bir
kitap halinde 1937 y›l›nda Moskova’da
Latin harfleriyle Karakalpak Türkçesiy
le yay›mlanm›şt›r.
Erpolat c›rav, 1938 y›l›nda doğduğu
köyde ölmüştür.
KULAMET CIRAV (4)
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XIX. yüzy›l›n son çeyreğiyle XX. Yüz
y›l›n ilk yar›s›n› Karakalpak c›ravl›k
geleneğinin başar›l› temsilcilerinden biri
olan Kulamet c›rav, 1872 y›l›nda Leni
nabad rayonunun Kall›köl bölgesinde
dünyaya gelmiştir.
Kulamet, oldukça fakir bir çiftçi
olan Übbi’nin alt› çocuğundan biridir.
Kulamet c›rav, çocukluğunda çobanl›k
yapm›şt›r. Çobanl›k yaparken bir taraf
tan da halk kosiklar›n› öğrenmiş ve
öğrendiği bu kos›klar› düğünlerde söy
ler olmuştur. Ayr›ca düğünlere gelen
o dönemin meşhûr c›rav ve baks›lar›
olan Nurab›lla, Süyev ve Arz›’dan kopuz
“şertüv”ün usûlüyle baz› tağav ve terme
leri öğrenmiştir. Bunlar içerisinde özel
likle Nurab›lla c›rav, onu etkilemiştir.
Çok geçmeden de Nurab›lla’n›n yan›na
ç›rakl›ğa gitmiştir. O s›ralarda Nura
b›lla, Koñ›rat’a bağl› Sayat obas›nda
oturmaktaym›ş. Kulamet,yirmi yaş›nda
Nurab›lla c›rav›n yan›na var›r ve bir y›l
boyunca onun yan›nda ç›rak durur. Bu
arada ustas›n›n at›na bakmaktan odunu
nu taş›maya kadar her işiyle ilgilenen
Kulamet, bir yandan da ondan Alpam›s,
Şaryar, Edige, ve Er Şora destanlar›y
la Ciyen Col›, Tümenbay Col›, S›ban
Col›, Erman Col›, Şañköt Col›, Tur›mbet
Col›, Irza Col›, Nurab›lla Col› gibi kopuz
namelerini öğrenmiştir. Ustas›n›n “päti
ya”s›n› ald›ktan sonra Kulamet, y›llarca
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Koñ›rat, Moynak, Şomanay, Hoceli, Ş›m
bay dolaylar›nda c›ravl›k etmiştir.
Babas› Übbi ölünceye kadar onun
c›ravl›k yapmas›na karş› ç›km›şt›r. Hat
ta usta bir ç›rak olduktan sonra dahi
“c›ravl›k şeytan işidir b›rak” diyerek ona
k›zm›ş ve defalarca kopuzunu k›rm›şt›r.
Kulamet, usta bir c›rav olduktan
sonra da s›k s›k Nurab›lla c›ravla oğlu
Esemurat c›rav›n yan›na gitmiş, adeta
ç›rakl›ğa hayat› boyunca devam etmiş
tir. Onlarla birlikte Koñ›rat etraf›nda
c›ravl›k etmiştir. Bu arada Or›nbay, Cak
s›l›k, Tilevmurat, Cañabay gibi C›rav ve
Baks›larla da tan›şm›ş, toylarda birlikte
çal›p söylemişlerdir. Kulamet c›ravdan
ne yaz›k ki sadece Şaryar destan› derlen
miştir. Derlenen bu destan, A. Pahratdiy
nov’un “Giriş”iyle 1959 y›l›nda Karakal
pak Türkçesiyle yay›nlanm›şt›r. Destan,
daha sonra 1971 y›l›nda Rusça’ya 1979
y›l›nda da Özbek Türkçesine aktar›larak
tekrar yay›mlanm›şt›r.
Kulamet c›rav, 1954 y›l›nda 82 yaş›n
dayken ölür.
ÖTEN‹YAZ CIRAV (5)
Kegeyli ilçesinin Şortanbay Atav
denilen yerinde bir obada fakir bir çift
çi ailesinin çocuğu olarak 1874 y›l›nda
dünyaya gelen Öteniyaz ‹yimbetul›, XX.
yüzy›l Karakalpak c›ravlar›n›n en güçlü
lerinden biridir.
Babas› ‹yimbet, c›ravlar› çok seven
biridir. C›ravlar› s›k s›k evine davet eder
miş. Küçük Öteniyaz da eve gelen bu
c›ravlar› dinlermiş. Bu c›ravlardan din
lediği destan parçalar›n› arkadaşlar›n›n
yan›nda tekarlayan küçük Öteniyaz, bir
taraftan da halk “kos›k”lar›n› öğrenmiş
ve kat›ld›ğ› düğünlerde bu “kos›k”lar›

söyler olmuştur. Sesi de oldukça güzel
olan Öteniyaz’›n ad›, söylediği bu kos›k
lar yüzünden “kos›kş› bala”ya ç›km›şt›r.
Öteniyaz halk kos›klar›ndan özellikle
“Keñesli Ton”, “Gelgel-ey” ve Arz›gül”ü
söylermiş.
Y›llarca “kos›kş› bala” olarak düğün
lerde kos›k söyleyen Öteniyaz, 16 yaş›n
dayken ailesiyle birlikte Car›kköl’e göçer.
Üç y›l sonra 19 yaş›ndayken orada döne
min meşhur c›ravlar›ndan olan Buhara
mektebine bağl› Erpolat’la tan›ş›r ve
onun yan›nda ç›rakl›ğa başlar. Beş y›l
Erpolat’›n yan›nda ç›rakl›k yapar. Başta
at bak›c›l›ğ› olmak üzere beş y›l boyunca
ustas›n›n her işiyle ilgilenen Öteniyaz,
ondan Şaryar, Mäspatşa, Edige, Alpam›s
ve Şora destanlar›n› öğrenir.
Ustas› Erpolat’tan kopuz “şertüv”ü
de öğrenen Öteniyaz, ondan “pätiya” ald›
ğ›nda Ciyenkul nama, Tümenbay nama,
Aytuvar nama, Düysenbayd›n tolğav›,
Erman c›rav namas›, Dav›lbay c›rav›
namas›, S›ban nama, Tur›mbet namas›,
Nurab›llan›n col›, Irza nama, Ay›mbet
c›rav namas›, Pakele c›rav namas›, ve
Şänköt namas›, gibi tolğav ve nameleri
çok iyi çal›p söyleyebilen usta bir c›rav
haline gelmişti. Ayr›ca kendisi de Oy
Dağa ve Kan›gül namelerini ç›karm›ş
t›r.
Oy Dağa ve Kan›gül namelerini bir
tarafa b›rak›rsak Öteniyaz’›n kendisine
ait “kos›k” ve “nama”s› yoktur. Yani irti
cali olan bir c›rav değildir. O, daha ziya
de ustas›ndan öğrendiği, kos›k, nama ve
destanlar› aktaran bir c›ravd›r.
XX. yüzy›l Karakalpak c›ravl›k gele
neğinin en başar›l› temsicilerinden biri
olan Öteniyaz, 96 yaş›ndayken 1970
y›l›nda doğduğu yerde ölmüştür.
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Oğlu Niyetbay Öteniyazov, ondan
Ediğe ve Er Şora destanlar›n› 1960 y›l›n
da derlemiştir. Diğer destanlar›yla tol
ğav ve namelerini ise Kab›l Maksetov
derlemiştir. Bu destanlar içinde özellikle
1959 y›l›n›n Şubat ve Mart aylar›nda iki
ay boyunca Kab›l Kaksetov taraf›ndan
derlenen Şäryar destan› çok mühimdir.
KURBANBAY CIRAV (6)
Ad› “K›rk K›z” destan›yla birlikte
an›lan Kurbanbay c›rav, 1876 y›l›nda
Törtkül’e bağl› Şorahan’da dünyaya gel
miştir.
Mañğ›t uruğunun Karamañğ›t tire
sinden olan Kurbanbay, c›ravl›k gelene
ğinin ilk düstûrlar›n› ailesinden öğren
miştir. Ailesinde kopuzcu, sazende ve
kos›kç›lar varm›ş; hatta içlerinde baz›
lar› destan bile anlatabilirlermiş.
Ailesi aslen Şorahanl› değildir. Dede
si Karaveyis esas yurtlar› olan Ş›mbay’a
bağl› “Tur›m Köpir”ü yoksulluk yüzen
den terkedip Şorahan’a gelmiş ve ora
n›n zengilerinden olan Akveyis’in yan›na
çoban olarak yerleşmiştir. ‹şte kurban
bay da, babas› Técibay da o ağan›n yur
dunda dünyaya gelmiştir.
Kurbanbay’›n çocukluğu Akveyis
ağan›n yan›nda çobanl›kta geçmiştir.
Küçük yaşlardan itibaren koyun arkas›n
da “kos›k ayt›p”, kopuz çalan c›rav, etra
f›n›n da teşvikiyle çobanl›ktan ayr›lm›ş
ve Törtkül’deki Ciyemurat c›rav›n yan›n
da ç›rakl›ğa başlam›şt›r. Kurbanbay,
Ciyemurat c›ravdan geleneğin erkân ve
usûlüyle “Alpam›s” destan›n›n k›sa bir
varyant›n› öğrenmiştir., Bir süre sonra
onun yan›ndan da ayr›l›n genç c›rav, Ş›m
bayla Nurab›lla c›rav›n yan›na gitmiş ve
bir buçuk y›l orada ç›rakl›k etmiştir. Kur

banbay, Nurab›lla’dan Koblan, Alpam›s,
Ediğe, Er Şora, Şâryar destanlar›yla Yar
Yar, Hey Yar, Şerbeyit, ‹lğal, Nurab›lla
Tolğav›, Yağl› Bâhâr, Caman Ş›ğanak
gibi tolğav, terme ve nameleri öğrenmiş
tir. Nurab›la’n›n izniyle Kurbanbay, ora
dan ayr›l›p Nuratal› Kalmurat c›rav›n
yan›na, sonra da Erbay’›n yan›na var›p
yedi y›l ç›rakl›k etmiştir.
Kurbanbay’›n geleneği tam olarak
öğrenmesinde ve usta bir c›rav olmas›n
da yukar›da ad› geçen c›ravlar›n emeği
çok fazla olmuştur. Uzun y›llar sonun
da onlardan K›rk K›z, Alpam›s,Koblan,
Edige, Er Şora, Şâryar, Méspatşa, Şiy
rin-Şeker, Bozaman, Erziyvar, Kurban
bek, Hâcigirey, Kanşay›m, Meñlihan,
Cazkelen, Baltakey, Sélimcan, Hatam
tay, Cahanşa ve Ersay›m destanlar›yla
say›s›z kolğav, terme ve nameyi öğren
miştir.
K. Ay›mbetov, N. Dâvkarayev, A.
Begimov, Ş. Seytniyazov, S. Malenov, N.
Capakov, Ö. Hocaniyazov, M. Seytniya
zov, A. Kerimov gibi âlimler 1938-1958
y›llar› aras›nda Kurbanbay c›ravdan der
lemeler yapm›şlard›r. Yap›lan bu derle
melerin taman›na yak›n› yay›mlanm›ş
t›r.
1956 y›l›nda devlet taraf›ndan “Miy
net K›z›l Bayrak” madalyas›yla ödül
lendirilen Kurbanbay C›rav, 1958 y›l›n
da 82 yaş›ndayken ölmüştür. Yaşad›ğ›
dönemde Türkistan’daki bütün Türk boy
lar› taraf›ndan tan›nan ve sevilen Kur
banbay c›rav, Törtkül’deki “Narencan
Baba” yat›r›n›n yan›na gömülmüştür.
BEGMURAT CIRAV (7)
Buhara Emirliği’ne bağl› olarak
yaşayan Karakalpaklar’›n c›ravlar›ndan
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d›r. Doğum tarihi baz› kaynaklarda 1878
(Adambayeva, 1991,19) olarak belirlenir
ken baz› kaynaklarda1891 (Maksetov,
1983, 49) olarak verilmiştir.
XIX. Yüzy›l Türkistan›n›n siyasî
haritas›nda henüz Rus siyasetine uygun
olarak teşekkül ettirilen boy esasl› dev
letcikler görülmez; aksine birçok boyun
içiçe yaşad›ğ› “emirlik”ler görülür. Bu
Siyasî harita, Türkistandaki Türk grup
lar›n›n kültürel farkl›laşmas›n› önlemiş;
bir kültürel miras›n -bugün bile- birçok
Türk boyu taraf›ndan sahiplenmesini
sağlam›şt›r. Bu şekilde birçok Türk boyu
nun içiçe yaşad›ğ› siyasî yap›lanmalar
dan biri Buhara Emirliği’dir. Ayn› şekil
de birçok Türk grubu taraf›ndan sahiple
nilen ve araşt›r›lan kültürel miraslardan
biri de Begmurat c›ravd›r.
Begmurat c›rav, kendi dönemine
kadar olan  bütün diğer c›rav ve baks›
lar gibi Özbek, Karakalpak, Türkmen
ve Kazak âş›k tarz› şiir geleneklerinin
tesirinde yetişen bir c›ravd›r. O’nun
yetişmesinde bütün bu Türk gruplar›
n›n c›ravl›k-baks›l›k geleneklerinin rolü
olmuştur. Onda Özbek, Türkmen, Kara
kalpak ve Kazak c›ravl›k-baks›l›k gele
neklerinin tesiri görülür.
Karakalpaklar’›n Akmañğ›t uruğun
dan olan Begmurat, Nurata ilçesinin
Kot›r k›şlağ›nda (köyünde) dünyaya gel
miştir. Babas› Corabay, orta halli bir
çiftçidir. Ömrünün çoğunu ailesiyle bir
likte Kot›r ve K›r›k Kud›k’ta geçiren c›ra
v›n bilindiği kadar›yla ata-babalar›n›n
içinde c›rav yoktur. O, c›ravl›ğ› meşhûr
Karakalpak c›rav› Şañköt’ün ç›rağ› Kur
ban’dan öğrenmiştir. Begmurat, çocuk
denecek yaşta c›ravl›ğa başlam›ş, ustas›
Kurban’dan c›ravl›k düstûruyla birlik

te Alpam›s, Er Ahmad Hem Er nazar,
Görüğl›n›ñg Tuv›l›v›, Küntugm›ş, Meli
ke, Ayyar, Tol›bay, S›nş›, Şiyrin-Şeker,
Avezhan, Dalli Ay›m, Sarmanhan gibi
destanlar› öğrenmiştir. Kurban’›n yan›n
dan ayr›ld›ktan sonra Esirkep, Aşur ve
Nurnazar c›ravlar›n yan›nda bir süre
kal›p onlara da ç›rak duran Begmurat,
daha ziyade Nurata, Kenimeh, Gijduan,
Semerkand, K›z›ltepe ve Karş› etraflar›n
da c›ravl›k yapm›şt›r.
XX. Yüzy›lda Karakalpak c›ravlar›
n›n en güçlülerinden biri olan Begmurat
1955 y›l›nda ölmüştür. Turs›n ad›ndaki
k›z›yla Yahş›l›k odl› oğlu halen Buha
ra’n›n Nevai ilçesinde yaşamaktad›r.
Destanc›l›ğ›n yan›nda terme ve tol
ğav söylemede de oldukça usta olan Beg
murat’›n bu “kos›k” lar›ndan baz›lar›n›
aşağ›ya al›yoruz:
Egarimn›n baş› kümiş,
Kalmak elge k›lğan cüriş,
Öz toy›nda Kultay bol›p,
Öleñ aytt› er Alpam›ş,
Alpam›ştan aytay›n ba cemiyet,
——El üstinde cürip bedev saylağan,
Cav dese cüreği ottay kaynağan,
Duşpanlar›n koyday k›l›p aydağan,
S›nş›l›kta Tol›bay’dan aytay›n ba cemiyet.
—Saray elde ötken eken Sarmanhan,
Bir balas› at› edi Ahmedcan,
Akbilekke kol›n tartkan Ernazar,
Ernazar men Ahmedcannan,
Aytay›n ba cemiyet...
Tüşmesin başnã kayğ› vay›m
Birin koy›p, birin bayan k›lay›n,
Arzurumda ötken eken Delliay›m,
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Delliay›m menen Hasenhannan
Aytay›n ba ağay›n.
Maydan bolsa ş›b›n can›nan keşken,
Suv orn›na duşpan kanlar›n işken,
Arazlap Şambilden Kunkarğa köşken,
Avezhannan aytay›n ba cemiyet.
Şeşenlikten sözdi sözge naşlay›n,
Suhbat kur›p keviliñizdi hoşlay›n,
Kulat sal sözime turğan camaat,
Biraz›rak destannan söz başlay›n.
Taşlad›m destannan birin tañlañlar,
Şaş›p ar›ğ›n› uşlap almañlar,
Uşlağan›ñ ar›k ş›ksa ağay›n,
Öziñnen kör bizden kapa bolmañlar,
Semizi deñ-ar›ğ›n› süymeñler,
Ar›k ş›ksa bizge günç üymeñler,
Uşlağan›ñ ar›k ş›ğ›p ağay›n,
Pent cegen cigittey bol›p küymeñler.

TÖRE CIRAV (8)
1879 y›l›nda “Ş›lahbay”›n “Texge
Şaşkan” denilen bölgesinde bir Kara
kalpak obas›nda dünyaya gelmiştir.
C›ravl›ğ› Nurab›lla C›ravdan öğrenmiş
tir. Töre C›rav, Karakalpaklar›n K›tay
tiresinin Kepe uruğundan olup, “Esim
Boy’u” obas›ndand›r. Töre, ustas› Nura
b›la C›ravdan c›ravl›k geleneğinin erkân
ve usulüyle destanlar› öğrenmiştir. O,
özellikle “Mäşpatşa” destan›n› anlat
mada ustayd›. Mäşpatşa, destan› Töre
c›ravdan 1934 y›l›nda “Ş›mbay”da Kall›
Ay›mbetov taraf›ndan derlenmiştir. Töre
c›rav›n anlatt›ğ› Mäspatşa destan› diğer
c›ravlar›nkinden fakl›d›r. Destan, Töre
c›rav anlatmas›nda iki bölümden oluş
maktad›r. Destan›n ikinci bölümü sade
ce Töre c›ravdan derlenmiştir.

Töre c›rav, 1944 y›l›nda Şimbay şeh
rinde 65 yaş›ndayken ölmüştür.
ÖG‹Z CIRAV (9)
Esas ad›, Hocambergen Niyazul›’d›r.
Sesi çok gür olduğu için halk ona “Ögit”
mahlas›n› vermiştir. 1883 y›l›nda Ş›m
baş ilinin Kegeyli ilçesinin Kayşl› obas›n
da dünyaya gelmiştir. Ögiz c›rav, Kara
kalpaklar›n “kayş›l›” uruğundad›r.
C›ravl›ğa genç yaşta başlayan Ögiz,
geleneğin erkân ve usûlünü Bekimbet
c›ravdan öğrenmiştir. Y›llarca Bekim
bet’in yan›nda ç›rak duran Ögiz, ondan
kopuz çalmas›n› ve Karakalpak destan
lar›n› öğrenmiştir. Ögiz c›rav, bu destan
lar›n içinde özellikle Alpam›s destan›n›n
bütün epizotlar›n› anlatmaktayd›. Alpa
m›s destan›n›n en güzel varyant›, Ögiz
c›rav›n anlatmas›d›r. Destan Ögiz’den
1936 y›l›nda derlenmiş; bu derleme ilk
olarak Moskova’da 1937 y›l›nda yay›m
lanm›ş; daha sonra 1941’de Semarkan’ta,
daha sonra ise Karakalpakistan’da defa
larca yay›mlanm›şt›r.
Devrinin en güçlü c›ravlar› olan Ese
murat ve K›yas c›ravla birlikte K›pşak,
Mañğ›t, Gürlen ve Ürgenç bölgelerin
de c›ravl›k yapan Ögiz c›rav, gelenek
te, Özbek, Türkmen ve Kazak c›ravl›k,
baks›l›k gelenekleriyle yak›nl›k gösteren
S›p›ra c›rav mektebine bağl› olarak gös
terilmektedir. S›p›ra c›rav mektebinin
diğer mekteplerden fakl› yönü, bu mek
tepte Koblan, Edige, Alpam›s, Mäspatşa,
Şora, Er Say›m ve Şaryar destanlar›yla
Ak Şay›r, Ormambet, Poskan El ve Kay
da Bar gibi terme ve tolğavlar›n daha faz
la anlat›lmas›, söylenmesidir. Alpam›s,
Edige, Koplan ve Şaryar destanlar›n›
anlatmas› bak›m›ndan Ögiz c›rav, bu
mektebe uygunlak göstermektedir..

Millî Folklor	33

Ögiz c›rav, 1955 y›l›nda 71 yaş›nday
ken doğduğu yerde ölmüştür.
KIYAS CIRAV (10)
1903 y›l›nda “Ş›mbay” vilâyetinin
eski “Keñes sovhozu”na bağl› “Torğay
Terek”te yaşayan fakir bir çiftçi ailesin
de dünyaya gelmiştir. Babas› Kayrat
din, oban›n öğretmeniydi. K›yas, oku
may›-yazmay› babas›ndan öğrenmiştir.
K›yas, onbeş yaş›na kadar anne-baba
s›n›n yan›nda durmuş; daha sonra beş
kardeyişle birlikte zenginlerin yan›na
çobanl›ğa gitmiştir.
Küçük K›yas, kardeşleriyle birlikte
önce Kuvz›m adl› beyin yan›nda çal›ş
maya başlar. Burada beyin hizmetçi
lerinden olan Dos›mbet’ten duvtar,
kopuz,”şertüv”ü, kos›k, “aytuv”u öğre
nir. K›yas, Dos›mbet’ten “Ormanbet Biy
diñ Tolğav›”n› Ciyen C›rav’›n “Poskan
El”ini, kopuzla çal›nan “Ull› Tolğav”,
ezgilerini öğrenir. K›yas’›n c›ravl›ğa baş
lamas›ndan Dos›mbet’in tesiri oldukça
fazlad›r. Dos›mbet’ten öğrendiği bu bil
giler, O’nun merak›n› iyice artt›rm›ş ve
çok geçmeden usta c›ravlara ç›rakl›k
etmek üzere Ruvz›m’›n yan›ndan ayr›l›p
gitmiştir. Önce toylara-düğünlere gitmiş,
Nurab›lla, Dilim, Paleke, Seyfulla, Äbdi
räsuvli, Erpolat, Ir›snazar, Äbdimurat,
‹smay›l, ‹zimbet gibi devrin büyük c›rav
lar›n› defalarca dinlemiştir. Bu arada
c›ravlar› dinlerken Dos›mbet’ten dinledi
ği tolğav ve termelerin tam şekillerini de
öğrenmiştir.
K›yas, bir y›l kadar Seyfulla c›rav›n
yan›nda ç›rakl›k eder. Ondan “Düysen
bay Tolğav›”, “Erman Nama”, “Tolk›n
Nama” gibi yirmi civar›nda “nama” öğre
nir. Ayr›ca “Ökinbe”, Derkan”, “Aydabar”
gibi birçok termeyi de öğrenir. Daha son

ra Seyfulla c›rav, K›yas’›, kendisine 8 y›l
ç›rakl›k eden Begmurat c›rav›n yan›na
gönderir. 42 yaş›nda gözlerini kaybeden
Begmurat c›rav, o s›rada 70 yaş›nda idi.
K›yas, Begmurat’›n yan›nda 18 ay kal›r
ve O’ndan “Alpam›s”, “Mäspatşa”, “Şär
yar”, “K›rk K›z”, “Sup›bek”, “Bozuğlan”
ve “Kurbanbek” destanlar›n› öğrenir.
Daha sonra tam ç›rakl›k etmese bile s›k
s›k Nurab›lla, Dilim, Paleke, Erpolat ve
Ir›snazar c›ravlar›n meclislerinde gidip
onlar› dinlemiştir.
K›yas, okuma-yazma bilen bir
c›ravd›. Bu yüzden, ustalar›n›n anlatt›ğ›
destan ve kos›klar› önce yazar, sonra
kopuz “şert”ip onlar› ezberlerdi. Begmu
rat’›n anlatt›ğ› destanlar› bu şekilde
yazarak öğrendiği gibi, Buc›rmergen des
tanlar›n› da önce yaz›ya geçirmiştir.
1928 ile 1942 y›llar› aras›nda Ş›m
bay’daki “Kolhoz Teatr›”nda çal›şan
K›yas, 1943’ten emekli olduğu, 1955
y›l›nda kadar “Radiokomitet”te çal›şm›ş
t›r. Sovyetler Birliği’nin çeşitli “Federe
Devletleri’nde yap›lan birçok yar›şmaya
kat›lan ve kat›ld›ğ› bu yar›şmalarda
say›s›z ödül kazanan K›yas, ayn› zaman
da “Karakalpakistan Halk Artisti” ünva
n›n› da alm›şt›r.
Yirmi civar›nda destanla,k›rk civa
r›nda nama ve terme bilen K›yas, ayn›
zamanda yay›nevi taraf›ndan “Kob›z Ter
meleri” ad›yla yay›mlanm›şt›r. C›ravdan
derlenen destanlar da çeşitli tarihlerde
yay›mlanm›şt›r. Bu destanlardan Alpa
m›ş, 1957 y›l›nda Nökis’te yay›mlan›r.
K›yas c›rav, 71 yaş›ndayken 1974
y›l›nda geride çok say›da destan, tolğav,
terme ve ezgiler b›rakarak ölür.
K›yas’›n Alpam›s destan›ndaki tol
ğavlar›ndan birini aşağ›ya al›yoruz:
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At kötermes bikellerdiñ naz› edim,
Köllerden uş›rğan koñ›r gaz edim,
Hasl›-zat›m sizge bayan äyleyin,
Koñ›rat elde ›rğakl›n›ñ k›z› edim.
Şaşlar›md› castan tallap öripti,
Bul dünyağa kevlin cüdä beripti,
Atam kurs›n köp mallarğa k›z›ğ›p,
Ata bilmes birKalmakka beripti.
Bedev mingen k›ya şöyde celmey me,
Barş›nnan ayr›lğan palvan ölmey me,
Kalay-kalay söyleseñ sensor ğarr›,
Erten menen mald› bergen kelmey me.
Şaşgenemdi besten tallap öreyin,
Küdirettiñisine özim köneyin,
C›lay berme eki birdey alc›ğan,
Kalmaklard› özim ş›ğ›p köreyin,
Alla ab›ray berse mendey naşrarğa,
Cavş›larğa ş›ğ›p cuvap bereyin.

ŞAMURAT CIRAV (11)
Şamurat c›rav, 1925 y›l›nda Kegeyli
rayonuna bağl› “Kegeyli sovhozu”nun
Ahunbabayev adl› yerinde dünyaya gel
miştir.
Babas›n›n ad› Bakmurat’t›r. Bek
murat da, onun babas› Baynazar da
oldukça fakir kimselerdi ve bütün hayat
lar›n› ağalar›n yan›nda hizmetcilik eder
ek geçirmişlerdir. Şamurat’›n ailesinde
c›ravl›k olmasa da hem babas›, hem de
dedesi kopuz çal›p “kos›k” söyleyebilen
kimselerdi. Şamurat, daha 8-9 yaşlar›n
dayken kopuz çalmay› öğrenir.
Şamurat, kopuz çalmay› öğren
dikten sonra, Öteniyaz ve Karam c›rav
lar›n yan›na giderek bir müddet ç›rakl›k
eder. Ediğe, Erşora, Alpam›ş, Kopland›
Bat›r destanlar›yla Hävic, Maktan Ba,
Uz›n Bel, Şalkayma, Uzun Kaz›m, Kelte
N›zam, Ziban, Can-Can, Terk Ş›ğar ve

benzeri terme ve tolğavlar› öğrenir.
Şamurat, 1955 y›l›na kadar Ürgenç
etraflar›nda c›ravl›k eder. 1955 y›l›ndan
sonra “Devlet Flarmoni” orkestras›nda
çal›ş›r. Şamurat c›ravdan derlenen çok
say›da tolğav, terme ve destan, N. Däv
karayev Tarih, Dil ve Edebiyat Ens
titüsü arşivindedir.
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