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ÖZET
Kazakistan ve Karakalpak Türkleri aras›nda “ayt›s” ad›yla an›lan at›ﬂma gelene¤i bugün de canl› ve
fonksiyonel biçimde yaﬂat›lmaktad›r. “Ayt›s” gelene¤i birçok yönüyle Türkiye’deki at›ﬂma gelene¤ine benzemektedir. Farkl›l›klar, icrâ edildikleri devir, co¤rafya ve kültürden kaynaklanmaktad›r.
“Ayt›s” gelene¤inin, Kazak yaz›l› edebiyat›nda geliﬂen ﬂekline “ayt›s-tart›s” ad› verilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Ayt›s, Kazak Edebiyat›, Karakalpak Edebiyat›, Ayt›s-Tart›s, Âﬂ›kl›k gelene¤i.
RÉSUMÉ
La tradition de la joute poétique appelée ”ayt›s”continue d’exister parmi les Turcs Kazakhs et
Karakalpaks. La tradition de l’ “ayt›s” rappelle la tradition de la joute poétique en Turquie de plusieurs points
de vue. Les différences existantes sont le produit de l’époque de création, des conditions géographiques et du
contexte culturel.
La forme de l’ ”ayt›s” qui existe dans la littérature écrite est appelée “Ayt›s-Tart›s”.
Les Mots Clés
Ayt›s, La litterature de Kazak, la litterature de Karakalpak, Ayt›s- Tart›s, La tradition des Ach›qs.

Âﬂ›k tarz› halk ﬂiiri, özellikle göçer
veya yar› göçer yaﬂad›¤›m›z eski toplum
hayat›m›z›n tabiî bir sonucu olarak karﬂ›m›za ç›kar. Bu ürünlerin ço¤u sözlü
olarak ortaya kondu¤u için haf›zalarda
korunarak süreklili¤ini devam ettirir.
Bu sebeple de ilk ﬂekilleri kaybolmuﬂtur.
Fakat zamana ve zemine ba¤l› olarak bir
çok yeni unsurla geliﬂmiﬂ, zenginleﬂmiﬂtir.
Âﬂ›k tarz› halk ﬂiirinin süreklili¤i
ve müﬂterekli¤i sa¤layan unsurlar›; naz›m ö¤eleri, müzik eﬂli¤indeki naz›m, icrâda diyalo¤a yer verilmesi, irticâlî olmas›, haf›zalarda muhafaza edilip söz
vas›tas›yla yay›lmas›, yarat›ld›klar› ve
yaﬂat›ld›klar› dönemin ve çevrenin yayg›n Türkçesiyle kullan›lm›ﬂ olmalar›d›r.
(GÜNAY 1986:6-7)

Bu gelene¤in uygulay›c›lar›, ‹slâmiyet’ten önceki ozan-baks› gelene¤inin ‹slâmiyet’ten sonraki dinî düﬂünce ve yaﬂay›ﬂ tarz› ile birleﬂmesinden do¤an tipler içinden ç›kan halk ﬂâirleridir. Bu
halk ﬂâirleri, Kazakistan’da “c›raw,
aq›n”; Karakalpakistan’da “ﬂay›r” ad›n›
al›rlar.
Âﬂ›k tarz› halk ﬂiirinde ﬂiir, sazdan
yani na¤meden ayr›lmaz. Kendine has
bir icrâ gelene¤ini de bünyesinde taﬂ›r.
Âﬂ›k tarz› halk ﬂiirinde eski ustalar›n örneklerini ezberinden icrâ eden
âﬂ›klar, ayn› zamanda irticâlen de ﬂiirler
söylemektedir.
Umay GÜNAY, âﬂ›k deyiﬂlerini iki
ana bölümde ele al›r:
“1. Serbest deyiﬂler,
2. Sistemli deyiﬂler.” (GÜNAY 1986:
30)

* Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi

58

Millî Folklor

Y›l: 15 Say›: 57
Bu yaz›da üzerinde durulacak olan
“ayt›s”: “at›ﬂma, deyiﬂme” türü sistemli
deyiﬂler içerisinde yer alan “âﬂ›kl›k gelene¤i” içinde belli bir icrâ töreniyle yürütülen türlerdendir.
“Sistemli deyiﬂlerin asl› diyalo¤a
dayan›r.”(GÜNAY 1986:30)
Karﬂ›l›kl› deyiﬂmelere daha çok dü¤ün âdetleri içinde rastlanmaktad›r. Ayr›ca âﬂ›klar aras›nda karﬂ›l›kl› soru-cevap ﬂeklinde yap›lan deyiﬂmeler de vard›r. Bunlar “âﬂ›k fas›llar›” ad›yla an›l›r.
Halk›n veya belli bir toplulu¤un önünde
icrâ edilirler. Farkl› amaçlarla yap›lan
bu deyiﬂmelerde bir âﬂ›k aday›n›n baﬂar›l› olup olmad›¤›n›n denenmesi gayesi
de yer al›r. Bu deyiﬂmelerde yenme yenilme amac› güdülmeden bazen dü¤ündekileri bazen de toplanan dinleyicileri
e¤lendirmek söz konusu olabilir.
Deyiﬂmelerde iki âﬂ›k birbirinin halini hat›r›n› sorar, dertleﬂirler. Bunlar›n
uygulanmas›nda çevreye ve zamana göre farkl›l›klar ortaya ç›kabilmektedir.
Bu tür deyiﬂmelerin mektuplarla
yap›ld›¤›n› da görmekteyiz. Ayr›ca ayd›n
ﬂâirler aras›nda âﬂ›k tarz› ﬂiir gelene¤ine uygun bir ﬂekilde at›ﬂma ve deyiﬂmelerin oldu¤u da bilinmektedir.
“Âﬂ›k tarz› ﬂiirin en bariz özelli¤i
gelenekle ferdî yarat›c›l›¤› bir arada ba¤daﬂt›rabilmesidir. ..Belli prensiplere sahip olan bu edebiyat bir taraftan da yarat›c›l›¤a imkân tan›yacak ölçüde zamana ve zemine uyabilme yarat›c›l›¤› esnekli¤ine de sahiptir.” (GÜNAY 1986:
179)
Üzerinde genel olarak bilgi verdi¤imiz “at›ﬂma, deyiﬂme” tarz› ﬂiir Kazak
ve Karakalpak Türkleri sözlü edebiyat
ürünleri içinde “ayt›s” ad›n› almaktad›r.
Ayr›ca Kazak Türkleri’nde bu türün yaz›l› edebiyat ürünü olanlar›na “ayt›s-tart›s” ad› verilmektedir.
Kelime “ayt-” fiilinden isim yapma
ekiyle türetilmiﬂtir. “ayt-” fiili “hat›r sor-
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mak, söylemek, sormak, söyletmek, konuﬂmak” gibi anlamlara gelmektedir.
(ATALAY 1986:55; ARAT 1979:47;CLAuson 1972:268; CAFERO⁄LU 1968:28;
TEK‹N 1976:356-357)
Erkalieva, ﬁakuzadaul›, Eski Türkçedeki “âydmâk” fiilinden geldi¤ini,
“karﬂ›l›kl› söyleﬂi yapmak” anlam›nda
oldu¤unu kaydetmektedirler.(ERKAL‹EVA 2000:305)
“Ayt›s” kelimesi Qazaq Tiliniñ Sözdigi’nde “I.1. Suw›r›p salma aq›ndard›ñ
aw›zﬂa öleñ türindegi söz car›s›; 2. Söz
say›s›, pikir talas›. II. 3. Öleñmen söz car›s›na tüsüw, say›suw.” (Qazaq Tiliniñ
Sözdigi 1999:23) (I.1. ‹rticâlen söyleyen
ak›nlar›n sözlü ﬂiirlerle yapt›¤› söz yar›ﬂ›; 2. Söz yar›ﬂ›, fikir tart›ﬂmas›; II. 3. ﬁiirle söz yar›ﬂ›na girmek, at›ﬂmak) ﬂeklinde izah edilmektedir.
Kazak Türkçesi Sözlü¤ü “ayt›s” kelimesinin anlam›n› “‹ki adam aras›nda
veya iki grup aras›nda karﬂ›l›kl› söylenen a¤›t, ﬂiir.” (ORALTAY 1984:9); Qazaq Tiliniñ Tüsindirme Sözdigi ise “ayt›s: Ceke adamdard›ñ ya eki topt›ñ aras›nda bolat›n öleñ türindegi suw›r›p salma söz car›s›”; “ayt›suw: öleñ nemese qara söz türinde söz car›st›ruw, dawlasuw,
pikir talast›ruw.” (1959:23) (Ayt›s: Sadece iki kiﬂinin veya iki grubun aras›nda
yap›lan ﬂiir türünde irticâlen yap›lan söz
yar›ﬂ›; Ayt›suw: ﬁiirler halk sözleriyle söz
yar›ﬂt›rmak, tart›ﬂmak, fikir mücadelesi.) olarak verir.
Ayt›slar, Kazaklar›n do¤ru söz, söz
yar›ﬂ›, fikir dalaﬂ› dedi¤i bir yar›ﬂmad›r.
Ak›n ayt›slar›nda halk› ilgilendiren her
ﬂey ayt›s›n konusu olabilir. Bu ﬂiirler,
halk›n yaﬂant›s›n›, gelenek ve göreneklerini, tabiat›n› gösterir.(SÖYLEMEZ,
2002)
Qaraqalpaq Tiliniñ Tüsindirme
Sözligi’nde ayt›s ﬂu ﬂekilde izah edilir: “
Aw›z ädebiyat›n›ñ bir türi.” Ayt›suw:
“….bir-birewge cuwap qaytar›suw, söyle-
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süw.” (1982:51) (“Sözlü edebiyat›n bir türü.” “Ayt›suw: …birbirine cevap vermek,
söyleﬂmek.”)
‹rticâlî ayt›s, Kazak sözlü edebiyat›
içinde söz sanat› bak›m›ndan en çok ilgi
gören sanat türüdür.” (ERKAL‹EVA vd.,
2000)
Kazak Edebiyat›nda, Ayt›s türü,
sözlü edebiyat›n e¤lendirici türleri içinde yer al›r. Ayt›s C›r (at›ﬂma) ad›yla bilinir.
Ayt›s türünü tan›tmaya geçmeden
önce, bu türün Kazak Sözlü Edebiyat›
içindeki yerini tesbit etmek aç›s›ndan,
Ahmet Bayturs›nov’un verdi¤i s›n›fland›rmaya göz at›lmas›n›n faydal› olaca¤›
kanaatindeyim.
Ahmet Bayturs›nov, Kazak sözlü
edebiyat›n› iki gruba ay›r›r:
I. Saw›qtama (E¤lendirme)
II. Sar›ndama (Haberdâr etme, bilgilendirme)
I. Saw›qtama: Bu gruba e¤lenmek
için söylenen sözler girer. Bunlar da kendi aras›nda ikiye ayr›l›r.
A. Ermekteme:Vakit geçirmek için
söylenenler.
1. Ertegi:Masal.
2. Ertegi s›maq: Masala benzer ama
gerçe¤e daha yak›n, gerçek olma ihtimâli daha fazla olan hikâyeler.
3. Ötirik öleñ:Yalan ﬂiir, k›rk yalan
hikâye ve ﬂiirleri.
4. Añ›z äñgime: Hikâye.
5. Cumbaq: Bilmece.
6. Cañ›ltpaﬂ: Yan›ltmaca, tekerleme.
7. Bas qat›rg›ﬂ: Bilmece tarz›nda,
düﬂündürme özelli¤i olan söyleyiﬂler.
B. Zaw›qtama (Bilgilendirme): Gönül al›c›, gönül e¤lendirici sözlerdir.
1. Ertegi C›r (bat›rlar): Önceki devirlerde yaﬂam›ﬂ kahramanlar hakk›nda
söylenmiﬂ ﬂiir ve hikâyeler.
2. Tariyxiy C›r: Tarihteki bilinen
olaylar hakk›nda söylenmiﬂ ﬂiir ve sözler.
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3. Ayt›s öleñ: At›ﬂma ﬂiirleri. Ayt›s
ﬂiirleri, iki pehlivan›n güreﬂi gibi, iki
oyuncunun karﬂ›laﬂmas› gibi, iki yi¤idin
teke tek vuruﬂmas› gibi, iki âﬂ›¤›n birbirini söz sahas›nda yenmek, birbirinin zay›f noktalar›n› bulmak için söyledikleri
ﬂiirlerdir. ﬁâirler tarzlar›n› söz vas›tas›yla ortaya koyup birbirini sözle yenerler. Her biri f›rsat› ele geçirip sözle karﬂ›s›ndakini vurmay› hedefler. Rakibinde,
onun iﬂinde, halk›nda olan kötülükleri,
eksiklikleri söyler, utand›rarak veya sözle s›k›ﬂt›rarak birbirini yenmeye çal›ﬂ›rlar. Bu sebeple âﬂ›klardan biri di¤er âﬂ›¤›n durumunu bilmiyorsa, baﬂka kiﬂilerden onun hakk›nda bilgi toplar.” (Aq Col
1991:417)
4. Ügit öleñ: Yol gösterici, ak›l verici anlaml› ﬂiirler.
5. Ümit öleñ: Bir olay veya bir kiﬂiden ümit beklenerek söylenen ﬂiirler.
6. Tol¤aw: Gönül derdini, kayg›s›n›
anlatan ﬂiirler.
7. Terme: (ya da çeﬂitli ﬂiirler) Bir
konuyu çeﬂitli yönleriyle anlatmak için
bir çok özelli¤ini derleyip ﬂiir halinde
söylemek.
II. Sar›ndama: Bu gruba bilgi, nasihat ve ak›l verici türler girer. Üç bölümdür:
A. Salt sözü: Örf, âdet yoluyla söylenen sözler.
1. Misaller: Ak›l vermek, nasihat etmek ﬂeklinde söylenen bir tür ﬂark›d›r.
2. Dilmar söz (aforizm): Geçmiﬂ dönemlerde yaﬂayan âlim, bey ve hatiplerden kalan sözlerdir.
3. Tappaqtar: Örf, âdet, düﬂünceye
uygun fikirleri k›saca ﬂiir ﬂeklinde söylemeye denir.
4. Maqaldar: Ata sözleri.
5. Mätelder: Deyimler.
B. Gur›p Sözi: Örfler, adetler yoluyla söylenen ﬂiirler ve sözlerdir.
1. Toy bastar: Dü¤ünlerde gece e¤lenceleri ﬂiirle baﬂlar. Bunlara “toy bastar” denir.
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2. Car - car (Yar yar): Dü¤ünlerde
k›z evinde, k›za ve yak›nlar›na teselli
vermek için söylenen ﬂiirlerdir. K›z ve
o¤lanlar, karﬂ›l›kl› iki grup halinde söylerler.
3. Betaﬂar: (Yüz açma) Gelinin duva¤› aç›l›rken söylenen ﬂark› ve ﬂiirlerdir.
4. Neke qiyyar (Nikah K›ymak): K›z
ve o¤lan›n vekâleti al›n›p nikah k›y›l›rken söylenen ﬂiirlerdir.
5. Coqtav: Ölen biri için söylenen ﬂiirlerdir.
6.Carapazan: Ramazan gecelerinde
çocuklar›n sokaklarda söyleyip ev sahiplerinden hediyeler ald›klar› ﬂiirlerdir.
7. Bata (Dua): Aksakallar›n yemek
yendi¤inde, dü¤ünlerde vs. söyledikleri
dualardan oluﬂan ﬂiirlerdir.
Örf ve âdetlerle ilgili olarak ayr›ca
ﬁildehana Öleñderi (yeni do¤an çocukla
ilgili olarak yap›lan törenlerde okunan
ﬂiirler), S›ñsuw (k›z›n evlendi¤inde ailesi ve akrabalar› ile vedalaﬂmas›yla ilgili
ﬂiirler), Qoﬂtasuw (vedalaﬂma ﬂiirleri),
Nawr›z C›r› (Nevruz ﬂiirleri) ve Bat›rlar
C›r› (kahramanl›k destanlar›) ile LiroEpost›q C›rlar (aﬂk hikâyeleri) da say›labilir.(TAM‹R,1998)
C. Kal›p Sözü: Hayat ve yaﬂay›ﬂla
ilgili ﬂiir ve sözlerdir.
1. C›n ﬂaq›ruw: Cin ça¤›r›rken söylenen ﬂiirlerdir. Allah, evliyâ ve ruhlardan yard›m istenir.
2. Qurt ﬁaq›ruw: Diﬂi a¤r›yan birine
“diﬂini kurt yedi” diyerek o kurdu düﬂürmek için emcilerin söyledi¤i söz ve ﬂiirlerdir.
3. Dert Köﬂirüw (Dert göçürme):
Hayvanlardaki hastal›¤› veya insanlarda görülen k›zam›k vs. gibi rahats›zl›klar› ﬂiirle tedavi etmek mümkündür, görüﬂünden yola ç›k›larak söylenen ﬂiirlere
“dert köﬂirüw” denir.
4. Besik C›r› (veya bala terbetüw):
Ninni. Çocuk uyuturken, ayakta veya
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beﬂikte sallarken söylenen ﬂiirlere denir.(Aq Col 1991;412-433)
Kazaklarda “ayt›s” tarz› ﬂiir çoktur.
Fakat son zamanlarda azalmaya hatta
yok olmaya yüz tutmuﬂtur. Bu ve buna
benzer sözlü edebiyat ürünlerinin yaz›ya
geçirilmedi¤i taktirde yavaﬂ yavaﬂ yok
olaca¤› kesindir. (ﬁ›¤armalar› 1989:240)
ﬁiirde, basit sözle de¤il, ﬂiir sözüyle
at›ﬂ›l›r. ﬁiirle at›ﬂman›n ad› ayt›s, ﬂiirsiz
at›ﬂman›n ad› da tart›s (tart›ﬂma)t›r. Ayt›s için güçlü bir ﬂâirlik gerekir. ﬁâirlik
yan›nda metot da gerekir.
At›ﬂ›rken daha çok kusurlar, eksiklikler üzerinde durulur. Bunun halk aç›s›ndan önemi büyüktür. Halk bu sayede
eksikliklerini, kusurlar›n›, kötü yönlerini görür ve düzeltmeye çal›ﬂ›r.
Ayt›sa büyük bir dinleyici grubu kat›l›r. Bu bir tür tiyatro sanat›d›r. Dü¤ünlerde söylenen car-car, bâdik türleri,
genç k›z ve erkek gruplar›n›n karﬂ›l›kl›
at›ﬂmas› ﬂeklinde de icrâ edilir. Ayt›s
türleri içinde en yayg›n olan›, iki ozan
aras›nda yap›lan ak›ndar ayt›s›, yani
ozanlar at›ﬂmas›d›r.
Karﬂ›l›kl› söylenen bir ﬂiir türü olan
ayt›s›n ﬂu türleri vard›r:
a. Bädik Ayt›s›: En eski ayt›s türü,
bädik ayt›s›d›r. Do¤uﬂunda ﬁamanizm
inançlar› yer alan bädik, kelime anlam›
olarak hayvanlarda görülen bir hastal›¤›n ad›d›r. Geçmiﬂ dönemlerde bu hastal›¤a tutulan hayvan› kurtarmak amac›yla toplanan köy gençleri karﬂ›l›kl› iki
grup oluﬂturup ﬂiirler söylerlermiﬂ. Böylece, bädik hastal›¤› ürkütülüp kaç›r›lmaya çal›ﬂ›l›rm›ﬂ. Bu esnada söylenen
ﬂiirlere bädik ayt›s› ad› verilmiﬂtir. (TAM‹R, 1998)
Baﬂlang›çta dinî-sihrî bir terim olarak gördü¤ümüz bädik, ‹slâmiyet’in kabulünden sonra bu özelli¤ini kaybetmiﬂ,
e¤lence maksad›yla özellikle son zamanlarda genç k›zlarla erkeklerin birlikte
söyledikleri ayt›s türlerinden biri olarak
devam etmiﬂtir.
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Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda bädik ayt›s içerisinde yer alan ﬂiirleri; a)Hasta
insan veya hayvan için tedavi amac›yla
söylenen bädikler, b) Genç k›z ve erkeklerin e¤lenmek için karﬂ›l›kl› söyledikleri bädikler ﬂeklinde ikiye ay›rmak mümkündür. Bu ayt›s türünde de söz ustal›¤›
ön plandad›r. Gelenekten gelen kal›p ifadeler, istihzal› söyleyiﬂler ön plana ç›kmaktad›r. Yetenek önemlidir. (YÜCEL
ÇET‹N, 2002)
Bädik örnekleri:
Tedavi maksatl› bädik:
“Ayt degennen aytam›n ay Bedikti
Qara maqpal ton›m bar barﬂa edipti
Ot ottamay suw iﬂpey jata berse
Bedik emey nemene bir kedikti
Köﬂ…….köﬂ…
(Söyle denince söyleyece¤im Bedik’i
Kara makpal donum var burma dikiﬂli
Ateﬂ yakmadan, su içmeden yat›yorsa
Bedik de¤il de nedir bu tehlikeli
Kaç …….kaç……)
Bedik ketip barad› jatqa taman
Jügen ala jüriptim atqa taman
Quday ondap bedikti qol¤a berse
‹tere salar ödim otqa taman
Köﬂ…… köﬂ…….”
(Bedik gidiyor yabana do¤ru
E¤eri al›p yürüdüm ata do¤ru
Allah kolay k›l›p Bedik’i ele verse
‹teleyiver yanan ateﬂe do¤ru
Kaç……kaç……. )

K›z ve erkeklerin karﬂ›l›kl› söyledikleri bädik:
“Erkek: Devrilsin Bedik gelmeden devrilsin
Akl› gitmiﬂ övünüyor, sevinsin
Bedik’i böl böl torbaya koy
ﬁu k›zlar Bedik’i devirsin.”
“K›z: Hadi hadi Bedik gel bize
Yak›ﬂm›ﬂ güzel k›za yüksek ökçe
Bedik’i b›rak sadece ﬂiirini söyle
ﬁimdi Bedik söylenir, ç›ks›n geceye.”(YÜCEL ÇET‹N 2002:66-70)

b. Canuwarlar men Adamn›ñ
Ayt›s› (Hayvanlar ile ‹nsanlar›n Karﬂ›-
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l›kl› Söyledikleri ﬁiirler): Koyun, deve,
at, s›¤›r ve di¤er hayvanlar›n insanlarla
karﬂ›l›kl› olarak konuﬂtuklar›, ﬂiirler
söyledikleri bir ayt›s türüdür.
Añﬂ›n›ñ Añdarmen Ayt›s› (Avc›n›n
Av Hayvanlar›yla Ayt›s›), ‹yesimen At›n›ñ Ayt›s› (Sahibi ile At›n›n Ayt›s›), ‹yesimen S›y›rd›ñ Ayt›s› (Sahibi ile S›¤›r›n
Ayt›s›) vs. gibi halk aras›nda tan›nm›ﬂ
örnekleri vard›r.(TAM‹R, 1998)
Hayvanlar›n birbirleriyle karﬂ›l›kl›
söyledikleri ayt›slar da vard›r. Örnek:
Qasq›r men Toqt›n›ñ Ayt›s›
Toqt›:
Qasq›r-aw awz›n qurs›n ›rbañda¤an,
Col tappay qarañ¤›da tu¤ran caman.
Er bolsan taylaq penen tayd› ceﬂi,
Toqt›n›ñ nesin ceysin t›rbañda¤an?
(Kuzu:
Kurt hey, yutup duran a¤z›n kurusun,
Yol bulamay›p karanl›kta duran yaman.
Er isen deve ile tay› yesene,
Kuzunun neyini yiyeceksin sal›narak?)
Qasq›r:
Toqt›ﬂ›q, ne deseñ de qut›lmays›ñ,
‹ﬂinde ﬂ›m qaran›ñ quwt›ñdays›ñ.
Äweli seniﬂ jep, sos›n tayd›,
Eﬂbiriñ de um›t›lmays›ñ.
(Kurt:
Kuzucuk, ne desen de kurtulamazs›n,
Çim ah›r›n içinde aç›kgözlük taslars›n.
Önce seni yiyece¤im sonra da tay›,
Hiçbiriniz de unutulmayacaks›n›z.)
Toqt›:
Ya cersiñ, ya cemezsiñ, qula¤›n sal,
Bas›nda qana¤ats›z, minez acuwal.
Cal¤›z-aq mende qast›q bolsa qasq›r,
Irbañdap tura bermey qamdan›p qal…
(Kuzu:
Ya yersin ya yemezsin, kulak ver,
Baﬂ›nda kanaatsiz, huyun alayc›,
Sadece bende düﬂmanl›k olsa kurt,
Yutmaya kalkmadan haz›rlan da dur.)
Qasq›r:
Endeﬂe cemek üﬂin sende qast›m,
Köp söz söylemeymin caramast›ñ…
Umt›l›p ›¤r›p tüstim degen kezde,
Aya¤› qaqpan bast› q›lq›ymast›ñ.
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(Kurt:
Öyleyse yemek için sana düﬂmanl›¤›m,
Çok konuﬂmuyorum, yaramaz›n birisin…
At›l›p f›rlay›p düﬂtüm dedi¤i anda,
Aya¤› kapana bast› uzun boyunlunun.)
****
Qasq›rday qañ¤›rttar köp alañda¤an,
Awz›nan tili ﬂ›¤›p salañda¤an.
An¤ald› aﬂ közdikpen qaqpan bast›,
Retin añqawl›qpen taba alma¤an.
(Kurt gibi amaçs›z meraklananlar çok,
A¤z›ndan dili ç›k›p sallan›p duran.
Dikkatsizi açgözlülükle kapan kapt›,
Usulünü safl›kla bulamay›nca.)
Qoy mom›n¤a qasq›r zal›m zorl›q etti,
Aq›r› ol zorl›¤› tüpke jetti.
Qasq›rd› maliyesi quwad›,
‹zine sal›p qoy›p kök töbetti.
(Sessiz kuzuya zalim kurt eziyet etti,
Sonunda o eziyeti boyu aﬂt›.
Kurdu, mal sahibi kovar,
Ard›na salar boz köpe¤i.)
Qaqpanmen qasq›r qaﬂt› aydala¤a,
Qasq›rd› quwmay adam cay qala ma?
Bälemdi quw›p cetip so¤›p ald›,
Satsa da ›qt›yar› qay qala¤a.
(Kapanla kurt kaçt› bozk›ra,
‹nsan kurdu kovmadan rahat olur mu?
Belâm› kovup, vurdu uzaklaﬂt›rd›,
‹htiyar›yla satsa da herhangi bir ﬂehre.)
Köredi tek cürmegen sonday isti,
Ba¤as›n bilmeytu¤›n cez ben m›st›.
Olarda ölip qalam dep oylamas,
Körgenmen neﬂe türli qorl›q isti.
(Sadece yaﬂayan görür böyle iﬂi,
Pahas›n› bilmedi¤i kurﬂun ile bak›r›.
Onlar da ölüp kal›r›m diye düﬂünmez,
Görmekle nice türlü hor iﬂi.)(Qazaqt›ñ Xal›q Poeziyas›,1964:91-92)

‹nsanlar›n cans›z nesnelerle, eﬂyalarla karﬂ›l›kl› söyleﬂtikleri de görülür:
Cumanazard›ñ Domb›ramen Ayt›sqan›
(Cumanazar’›n Domb›ra ile Ayt›s›)
Cumanazar:
Sözine qula¤›ñ sal önerpazd›ñ
Domb›ra ﬂ›qpa¤an soñ xatqa cazd›m.
Domb›ra sonda ma¤an cawap berdi:
“S›ypalap erteñdi-keﬂ men ne cazd›m?”
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(Sözüne kulak ver hüner sahibinin,
Domb›ra ç›kmay›nca mektuba yazd›m.
Domb›ra burada bana cevap verdi:
“Okﬂay›p sabah akﬂam ben ne yazd›m?”
Domb›ra söz söylediñ mänsin bilmey,
Tartsam da qanﬂa täwir küyge kelmey.
Betimdi s›ypalat dep künä q›ld›ñ,
Künäni ma¤an qoyd›ñ öziñ bilmey.
(Domb›ra söz söyledin anlam›n› bilmeden,
Ne kadar çeksem de iyi na¤meye gelmez.
Yüzümü okﬂat diye günah iﬂledin,
Günah›n› bana verdin kendin bilmeden.)
Domb›ra:
Meni sen bar›p pa ediñ al›p topqa?
Söylewim meniñ sa¤an unamay ma?
Qol›ña ustas›men q›yq›ldat›p,
Salas›ñ ölgende äreñ “Aruwana¤a”
ﬁek ta¤›p, betim tüzep ädemilep,
Tartsañ›z onan keyin bolmayd› ma?
(Domb›ra.
Sen beni al›p götürdün mü toplant›ya?
Söyledi¤im sözler sana uygun de¤il mi?
Elinde tutmas›yla t›ng›rdat›p,
Öldü¤ünde koyars›n zorla deveye.
S›n›r çekip, yüzümü düzeltip güzelleﬂtirip,
Ondan sonra çalsan›z olmaz m›yd›?)
Cumanazar:
Bazardan al›p kelgen temir ﬂelek,
Q›larm›n endi sa¤an köp kemﬂilik,
Tilimdi al, jönime kön sen, domb›ra,
Q›larm›n aﬂuwlansam bölek, bölek.
(Cumanazar:
Pazardan al›p gelinen demir kova,
Yapar›m ﬂimdi sana çok kötülük.
Kabul et, yoluma raz› ol, sen, domb›ra,
Sinirlenirsem ederim seni parça parça.)
Domb›ra:
Bol¤anda moyn›m qay›ñ, betim taqtay,
Cumeke, os› aytqan sözge toqtay.
“Aq›l dos, aﬂuw kesir” degen söz bar,
Aﬂuwsañ can körmedim sen siyaqt›-ay.
Närsege kinärzemeytin ﬂ›rt etesin,
Aq›l›ñ qatar›ñnan kem s›yaqt›-ay.
Alc›¤an qara ay¤›rday tarpañ bas›p,
Dariyada ﬂat›rlays›ñ sen siyaqt›-ay.
Söylewiñ zorl›q q›l›p qate cum›s,
Qat›n›ñ qoyn›ñda¤› men siyaqt›-ay.
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(Boynum kay›n ise, yüzüm tahta,
Cuma baba, bu söyledi¤in sözde dur.
“Ak›l dost, öfke belâ” diye söz var,
Senin gibi sinirlenen birini görmedim hey.
Bir ﬂeye suç buldu¤unda hemen k›rars›n,
Akl› sanki eksik kalm›ﬂ gibi, hey.
Bunayan kara ayg›r gibi huysuzlan›p,
Denizde çat›rdars›n taﬂ gibi, hey.
Söyledi¤in eziyet etmeyle hatal› iﬂ,
Kad›n›n koynundaki ben gibi hey.)
Cumanazar:
A¤aﬂtan domb›ras›ñ iﬂiñ quw›s,
Bas›ña tüsip qapt› seniñ cum›s.
Âspettep men kütpesem, a domb›ra,
Zaman›ñ mensiz cerde bir-aq uw›s.
Dalada bir kün catsañ belgilisiñ,
Ya toqpaq bola almays›ñ, ya bir ›d›s.
Sen toqtap os›menen tursañ qaytt›?
Az¤ana can raqat q›l›p t›n›ﬂ.
Egerde can›ñ bolsa caw¤a bar›p,
Bolsayﬂ› ustaytu¤›n nayza, q›l›ﬂ.
(A¤açtan domb›ras›n, için boﬂ,
Baﬂ›na düﬂtü büyük bir iﬂ.
De¤er verip de istemesem, a domb›ra,
Zaman›n bensiz yerde bir avuç.
Bozk›rda bir gün yatsan bellisin,
Ne tokmak olabilirsin ne de kap.
Sen bekleyip onunla kalksan ne olurdu?
Az›c›k can rahat etsin, sessiz dur.
E¤er can›n olsa düﬂmana var›p,
Olsayd›n keﬂke tutulan m›zrak, k›l›ç.)(Qazaqt›ñ Xal›q Poeziyas› 1964:87-88)

c. Öli men Tiriniñ Ayt›s› (Ölü ile
Dirinin Ayt›s›): Bu ayt›s türünde daha
çok insanlar›n iç dünyalar› ile ilgili duygular›n yer ald›¤› ﬂiirler dile getirilir. Bir
annenin evlad›n› kaybetmesi veya ayr›lmas›n›n, bir insan›n sevdi¤ini kaybetmesinin verdi¤i keder, bu ayt›s türünün
konular› içinde yer al›r.
ç. Cumbaq Ayt›s› (Bilmece Ayt›s›Muamma): Bu ayt›s türü daha çok ak›nlar aras›nda uygulan›r. ‹ki ak›n aras›nda
bilmece sorulur ve çözülür. Bilmece, tabiattaki canl› cans›z her ﬂey hakk›nda,
hemen hemen her konuda sorulabilir. Bu
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bilmecelerden o dönemdeki halk›n dünya görüﬂünü, edebî seviyesini ö¤renmek
de mümkün olmaktad›r. Çözümünde bilmecedeki konulardan, ip uçlar›ndan faydalan›l›r.
Cumbaq ayt›s›, domb›ra eﬂli¤inde
ve seyirci önünde yap›l›r.
Mesela Kempirbay, ﬁöce ak›n›n sordu¤u bilmeceye cevap veremeyip de yenilgiyi kabul etti¤inde ﬂöyle söylemiﬂtir:
“Galip olmak için toplant›ya gelmiﬂtim,
Bu kurnaz kör adamdan hep ﬂüphelenmiﬂtim.
Pahas› olmayan körle at›ﬂaca¤›m
diye,
Gökten düﬂüp y›k›ld›m s›rt üstü yere”ERKAL‹EVA 2000:306)
d. Salt Ayt›star› (Gelenek Haline
Dönüﬂmüﬂ Ayt›slar): Bu ayt›slar iki gruba ayr›l›r:
1. Q›z ben Cigit Ayt›s› (K›z ile Delikanl› Ayt›s›): Dü¤ün ve e¤lence amaçl›
toplant›larda k›zlarla delikanl›lar›n karﬂ›l›kl› olarak söyledikleri ﬂiirlerdir. Bu
iki âﬂ›k bir delikanl› ile bir k›z olabilece¤i gibi halk içinden, ﬂiir söyleme yetene¤i olan bir delikanl› ile bir genç k›z da
olabilir. Bu aç›dan ele al›narak bu türün
ak›nlar ayt›s›n›n baﬂlang›c› oldu¤u söylenmektedir. Bu ayt›slarda k›zlarla delikanl›lar›n birbirlerine verdikleri sözler,
niçin yerine getiremedikleri gibi konular
yer al›r. Bazen de birbirlerine komik ve
gülünç sözlerle tak›ld›klar› da görülür.
Cigit aytad›:
Qara nasar, qara nasar,
Qara maqpal säwkele ﬂaﬂ›ñ basar,
Munda äkem qald› dep, qam cemegil,
Jaqs› bolsa, qay›n atañ or›n basar.
(Yi¤it söyler:
Kara ipekli, kara ipekli,
Kara kumaﬂ süslü ﬂapka saç›na basar.
Burada babam kald› deyip gam çekme,
‹yi ise, kay›n baban yerine geçer.)
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Onda q›z aytad›:
Esik ald› qara suw maydan bols›n,
Aq cüzimdi körgendey aynam bols›n,
Qay›n atas› bar deydi nadan qazaq,
Aynalay›n äkemdey, qaydan bols›n.
(Burada k›z söyler:
Kap› önü, kara su, ya¤dan olsun,
Ak yüzümü görecek gibi aynam olsun,
Kay›n babas› var der, cahil Kazak,
Kurban olam, babam gibisi nerden olsun…)(Qazaqt›ñ Xal›q Poeziyas› 1964:135137)

…………
Arg›n boyundan bir k›z ak›nla Cappas boyundan bir erkek ak›n›n ayt›s›
ﬂöyledir:
“K›z:
Ya¤mur ya¤an ceketin kurumuﬂtur art›k,
Kad›n›n› kötü erkek tepip atm›ﬂt›r art›k.
Sakal›n›, b›y›¤›n› birlikte al›p örsen,
On beﬂ yaﬂ›nda bir çocu¤a ç›kar bir ceket
art›k.
Erkek:
Gözüküyor çift beli¤in boynuz gibi,
Sakal›m fazla de¤ildi keçe gibi.
Baﬂ›m belâya girmeden ben kaçay›m,
Sakal›m›n zarar›n› dokundurmayay›m.
K›z:
Gidiyorum dersin sen Aytem Jappas,
Kötü insan soruya cevap bulamaz.
‹nsana baﬂ›n de¤il, kalçan de¤ip,
Kald›n ﬂimdi cevaps›z, dertli Burak.”(ERKAL‹EVA 2000:309)

Bu tür k›z-erkek at›ﬂmalar› genellikle dü¤ün ve e¤lencelerde, amatörce ve
ezberlenmiﬂ usta mal› ﬂiirlerle yap›lmaktad›r. ‹rticâlen icrâ edilenleri de vard›r. Bu tür, Do¤u Karadeniz bölgemizde
k›zlarla erkeklerin icrâ etti¤i “atma türkü” gelene¤ine benzemektedir.
2. Aq›ndar Ayt›s› (Halk ﬂâirlerinin
Ayt›s›): Türkiye Türkleri aras›nda oldu¤u gibi Kazak Türkleri aras›nda da yayg›n olarak uygulanan ve söz ustal›¤›na
dayanan as›l ayt›s türü, ak›nlar ayt›s›d›r. Bu ayt›slar, halk ﬂâirleri aras›nda bi-
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rer ustaca söz ve ﬂiir söyleme sanat› ve
yar›ﬂmas›d›r. Halk›n en çok ilgi gösterdi¤i ayt›s olan ak›nlar ayt›s› ayn› zamanda
bir müzik ﬂöleni de say›l›r. Bu ayt›slar›n
sonunda mutlaka bir yenme ve yenilme
söz konusudur.
Bu ﬂiirlerde ak›nlar, kendi adlar›na
de¤il, boylar›, oymaklar› ad›na konuﬂurlar. Kendi boylar›nda, oymaklar›nda önder olabilecek özellikteki kiﬂiler, kahramanlar ve de¤erli insanlar›yla ilgili övgü
dolu sözler söylerler. Onlar›n karakterlerini övmenin yan›nda, halk için yapt›klar› fedakârl›klardan bahseder, kahramanl›klar›n› ve çal›ﬂkanl›klar›n› anlat›rlar. Bunun yan›nda bir ak›n karﬂ›s›ndaki ak›n›n ba¤l› oldu¤u boyun ileri gelenlerinden yanl›ﬂ iﬂler yapanlar›, kusuru
olanlar› da dile getirir ve yerer. E¤er
ak›nlardan birinin bir kusuru veya hatal› bir iﬂi varsa bu da di¤er ak›n taraf›ndan dile getirilir. Böylece iki rakip ak›n
birbirini s›k›ﬂt›r›r; biri, di¤erini cevap
veremeyecek hale getirmek için u¤raﬂ›r.
Ayt›slar genellikle iki ak›ndan birinin di¤erine ﬂiirle söz atmas›yla baﬂlar.
S›rayla birbirine cevap verirler. Bir hakem de vard›r. Hakemi halk seçer. Ak›nlardan biri yenilgiyi kabul edip çekilince
ayt›s sona erer.
Ak›nlar ayt›s›n›n üç farkl› yönü
vard›r. Birincisi, bu tür ayt›slar k›vrak
zekay›, dilin iyi kullan›m›n›, iﬂleniﬂini
gösterir ve ak›n›n yurt çap›nda tan›nmas›n› sa¤lar. ‹kinci olarak, sosyal konular
ele al›nd›¤› için bir çok meseleye de tart›ﬂma zemini oluﬂturur. Üçüncüsü, halka
ve onun göz zevkine de hitap eder. Bu
yönleriyle ele al›nd›¤›nda ak›n ayt›slar›n›n halk üzerinde e¤itici ve ö¤retici rolü
oldu¤u da inkâr edilemez.
Ak›nlar›n at›ﬂmas› sadece erkek
ak›nlar aras›nda olmaz. Kad›n ak›nlar
da bu ayt›slara kat›labilirler. Her iki
ak›n kad›n veya erkek olabilece¤i gibi
bir ak›n erkek di¤eri kad›n da olabilir.
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Kazak sözlü edebiyat› içinde yer alan tan›nm›ﬂ kad›n ak›nlardan birkaç tanesi
ﬂunlard›r: Irscan, Aqbala, Tabiya, Sara,
Kökbala, vs.
Ak›nlar ayt›s› domb›ra eﬂli¤inde ve
makamla, gönülden kopan tesirli kelimelerle, karﬂ›l›kl› fikir, söz ve düﬂünce
tart›ﬂmas›nda bulunularak icrâ edilir.
Umay GÜNAY’›n; âﬂ›k tarz› halk ﬂiiri ezgiden ayr›lmaz. Kendine has bir icrâ gelene¤ini de bünyesinde taﬂ›r.Âﬂ›k tarz›
halk ﬂiirinde eski ustalar›n örneklerini
ezberinden icrâ eden âﬂ›klar, ayn› zamanda irticâlen de ﬂiirler söylemektedir,(GÜNAY, 1986) ﬂeklindeki tesbitleri,
Kazak ak›nlar›n›n ayt›slar›nda da görülmektedir. Özellikle bu tür, ezgiden ayr›
düﬂünülemez. Umay GÜNAY, ezgi konusunda ﬂu bilgileri de vermektedir: “Âﬂ›k
ezgileri uzun havalarla k›r›k havalar
aras›nda bir özellik gösterirler. Türkülerdeki nakaratlar her zaman bariz de¤ildir. Bu daha ziyade uzun havalar›n
özelli¤idir ki orta Asya çoban ezgilerinin
kal›nt›lar›n› taﬂ›maktad›r.” (GÜNAY
1986:26)
“Ayt›s, büyük bir kabiliyeti, istidâd›, ﬂâirli¤i, genel kültürü gerektiren bir
söz sanat›d›r. (ERKAL‹EVA 2000:306)
Halk ayt›sç›lara hürmet eder. Çünkü onlar halk›n ihtiyaçlar›n› konu edinirler.
Bu tür ayt›sç›lar köy köy gezer. Komﬂu
ülkelerdeki akraba boylara bile giderler.
Gittikleri yerlerde de çok hürmet ve sevgi görürler.
Ak›n ayt›slar› Kazakistan’da hala
devam etmektedir. Ama ayt›sç›lar art›k
gezmemekte, halk ayt›s›n yap›laca¤› yere ça¤r›lmaktad›r. Kazanan ayt›sç›ya eskiden hediye olarak verilen at yerine bugün araba verilmektedir. (ERKAL‹EVA
vd., 2000)
Halk haf›zas›nda yerleﬂmiﬂ ünlü
ayt›s ve ayt›sç›lar› yaﬂl›lar ezbere bilir,
gençler de kitaplardan ö¤renir. Baz› tan›nm›ﬂ ak›nlar ve ayt›slar› ﬂunlard›r:
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Qulmambet ile Tübek’in Ayt›s›, Bircan
Sal ile Sara’n›n Ayt›s›, Kempirbay ile ﬁöje Qarcavbayo¤lu’b-nun Ayt›s›, ﬁöce ile
Balta’n›n Ayt›s›, Janak ile Orunbay,
Kökbay ile Arif, Aset ile R›sjan, Jamb›l
ile Kulmanbet’in Ayt›slar› vs. Bu ak›nlar›n ayt›slar›, o dönem Kazak örf ve âdetlerini, hayat tarz›n›, insanlar›n fikir ve
duygu hayat›n› da aksettirmektedir.
Örnek: Jamb›l, bir ayt›sta kendi boyunu övüp duran Kulmanbet’e ﬂöyle cevap verir:
“‹nsanl›ktan söz etmek,
Saadetten bahsetmek,
Hedefimiz iken.
Eﬂraflar› medhetmek,
Söz israf› etmek,
Ay›p oluyor, dostum.”(ERKAL‹EVA
2000:307)
Erqalieva ve ﬁaquzadaul›’n›n verdi¤i bilgide ise ayt›slar, çeﬂitlerine göre,
car-car ayt›s›, bädik ayt›s›, k›z ile erkek
ayt›s›, din ayt›s›, jumbaq ayt›s›, ak›ndar
ayt›s› olmak üzere alt› grupta ele al›nmaktad›r. (ERKAL‹EVA, vd., 2000)
Ayt›slar, özelliklerine göre ikiye ayr›l›r:
1. Türe ayt›s: Birer dörtlükle, k›sa,
çabuk ve ezbere söylenen ayt›slard›r.
Halk taraf›ndan k›sa sürede halk türküsüne dönüﬂtürülür. Karﬂ›l›kl› soru-cevapﬂeklinde veya ak›nlar›n birbirine sataﬂmas› ﬂeklinde icrâ edilir.
2. Süre ayt›s: Ünlü ozanlar, usta
ayt›sç›lar taraf›ndan söylenir. Ak›n›n yaﬂ› önemli de¤ildir. E¤er çocuksa, en az
12-13 yaﬂ›nda olmas› gerekir. “Süre ayt›s”larda daha çok sosyal problemler, fikrî tart›ﬂmalar söz konusudur. Bunlar,
“türe ayt›s”a göre daha uzun olur. Bu ayt›slar›n giriﬂ, geliﬂme, sonuç bölümleri
de vard›r.
Giriﬂ bölümünde birbirlerini ve halk› selamlar, sa¤l›k-s›hhat dilerler. Geliﬂme bölümünde birbirlerinin eksi¤ini, kusurunu arar, olumsuz huylar›n› yüze vu-
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rurlar. Soy, akraba ve boyun eksik ve kusurlar› bile söz konusu edilebilir. Ayt›sç›y› ay›plama da söz konusudur. Küçük
düﬂürme amaçl› de¤ildir. Olumlu ve
olumsuz örneklerle halka örnek olmak,
nasihat vermek amac› güdülür.(ERKAL‹EVA vd.,2000) Bu yüzden ayt›sç›lar
birbirine k›z›p dar›lmazlar. Özelli¤i budur. Güldürücü, edebî ve edepli olur. Yenildi¤ini kabul eden ozan büyük bir kahramanl›k göstermiﬂ kabul edilir. Gelene¤e ba¤l›l›k vard›r.
Burada anlat›lan giriﬂ bölümü, Do¤u Anadolu Âﬂ›k fas›llar›ndaki giriﬂle
benzerlik arz etmektedir. Do¤u Anadolu
Âﬂ›k fas›llar›nda giriﬂte hoﬂlama, merhabalaﬂma, “hoﬂ geldiniz”, “safa geldiniz”, “merhaba” gibi rediflere ba¤l› ayaklarla söylenen koﬂma dörtlükleri veya
ayr› ayr› söylenen divânîler yer almaktad›r.(GÜNAY 1986:57) Kazak ayt›slar›ndaki geliﬂme bölümü ile Do¤u Anadolu
Âﬂ›k fas›llar›ndaki “Tekellüm” bölümünün de birbirine benzedi¤i görülmektedir.(GÜNAY 1986:59) Kazak ayt›slar›nda ayr› bir tür olarak gösterilen “Cumbaq Ayt›s”, Türkiye’de uygulanan âﬂ›k
fas›llar› içindeki “ba¤lama-muamma”
bölümüyle aynîlik taﬂ›maktad›r. Her iki
uygulamada da bir bilmece söz konusudur. Bilmece tabiattaki canl› veya cans›z
herhangi bir ﬂey konusunda olabilmektedir. Amaç âﬂ›klar›n bilgi ve sanattaki
hünerinin
denenmesidir.(GÜNAY
1986:64)
Ayt›slar de¤iﬂikliklere u¤rayarak
günümüze kadar gelmiﬂtir. Günümüzdeki olaylara uyarlanarak söylendikleri de
vâkîdir.
K›rg›z, Karakalpak, Altay yörelerinde de ayt›s sanat› mevcuttur. Ama
Kazaklardaki kadar geliﬂmemiﬂtir. (ERKAL‹EVA 2000:309)
Kamal MÄMBETOV’un verdi¤i bilgiye göre, Karakalpak Edebiyat›’nda ayt›slar›n her ilin tarihî etnografik olayla-
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r›n›n temelini oluﬂturdu¤u düﬂünülmektedir. Ayt›s, söyleﬂip yenme esas›na dayan›r. Mazmununda “fikirler mücadelesi” vard›r. Bu sebeple de halk nazm›nda
farkl› bir yere sahiptir. Ayt›sa kat›lan kiﬂilerin ak›ll›, anlay›ﬂl›, âlim ve ﬂâirlik
kabiliyetine sahip olmas› gerekir. Bu
özellikleri de göz önüne al›nd›¤›nda ayt›s, edebî bir tür olarak kabul edilir. Ayt›slar ne tamamen sözlü edebiyat›n ne
de tamamen yaz›l› edebiyat›n ürünüdür
diye kabul etmek do¤ru de¤ildir. Fakat
bu türde sözlü edebiyat gelene¤inin çok
önemli bir yer tuttu¤u da inkâr edilemez. Ayt›slar her ülkenin edebiyat›nda
yayg›n olan bir tür de de¤ildir. Daha çok
Kazak, K›rg›z, Karakalpak nazm›nda
bolca kullan›lm›ﬂ bir tür oldu¤u söylenebilir. (MÄMBETOV, 1995)
Karakalpak ayt›slar› üç grup halinde ele al›nabilir:
1. Cuwap Ayt›s
2. ﬁeﬂendik Ayt›s
3. ﬁâirler Ayt›s›
Bu ayt›s türlerinin bribirlerinden
küçük farklarla ayr›ld›¤› görülmektedir.
1. Cuwap Ayt›s (At›ﬂma, Muamma): Bu ayt›s türünün temeli verilen soruya do¤ru cevap verme esas›na dayan›r.
Bu sebeple de bilmeceye yak›n bir tür
olarak de¤erlendirilir.
Cuvap ayt›slar›n ne zaman ortaya
ç›kt›¤› konusunda kesin bilgiler yoktur.
Fakat bu türün en güzel örnekleri, 18. 19. as›r halk nazm›nda, k›zlarla delikanl›lar›n e¤lence toplant›lar›nda söyledikleri ayt›slar oldu¤una göre, bu türün çok
daha önceki as›rlara do¤ru uzand›¤›n›
düﬂünmek yanl›ﬂ olmaz. Çünkü 14. as›r
ozanlar›ndan Soppasl› S›p›ra Ozan’›n
eserlerinde:
Esiktiñ ald› taq qam›s,
Bul ne bolar Xocamcan?
Esiktiñ ald› ﬂoq qam›s
Bul ne bolar, Xocamcan?
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(Kap›n›n önü dolu kam›ﬂ,
Bu nedir Hocamcan?
Kap›n›n önü birkaç kam›ﬂ,
Bu nedir Hocamcan?)sorusunun cevab›:
Esiktiñ ald› taq qam›s,
Edige bat›r bolmas›n,
Esiktiñ ald› ﬂoq qam›s,
Att›ñ cal› bolmas›n.
(Kap›n›n önü dolu kam›ﬂ,
Yi¤it Edige olmas›n.
Kap›n›n önü birkaç kam›ﬂ,
At›n yelesi olmas›n.) (MÄMBETOV
1995:202) ﬂeklinde verilmektedir.Cuvap
ayt›sta söz hüneri ﬂartt›r. K›vrak zekâl›l›kla âlimâne cevaplar vermek gereklidir.
Bu ayt›s türü, 18-19. yüzy›llarda k›z
ve delikanl›lar›n e¤lencelerde söyledi¤i
cuvap ayt›slar› haline dönüﬂmüﬂtür. Cuvap ayt›s›n önemini gösteren ata sözleri
de mevcuttur. “Cuvap al¤ann›ñ col› baxtl› bolar.” (Cevap alan›n yolu bahtl› olur.);
“Biycuvapt›ñ col› önbes.” (Cevaps›z›n yolu bitmez). Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda cevap almak dua almakla eﬂ de¤erdir.
Baz› cuvap ayt›slar, akﬂam saatlerinde baﬂlar, sabah tan at›ncaya kadar
devam eder. Çay içip söz yar›ﬂt›rma ﬂeklinde yap›l›r. Cuvaba k›z yengesi veya yi¤it a¤as› baﬂlar. E¤er mecbur kal›n›rsa
yengenin veya a¤an›n olmad›¤› durumlarda, onlar›n izni ile k›z ve delikanl›lar
da cuvap ayt›sa baﬂlayabilirler.
Örnek: Bir yi¤it toplant›da benli güzel bir k›za bir kâse çay ikram eder. Fakat k›z çay kâsesini almaz. Bunun üzerine delikanl› “Benim kâseyi kime sundu¤umu anlamad›” diyerek ﬂöyle söyler:
“Aw›z›ñ›zda lap›ñ›z
Cüziñizde hal›ñ›z
Bir käse ﬂay uzatt›m,
Türgelip kelip al›ñ›z”
(A¤z›n›zda laf›n›z,
Yüzünüzde beniniz,
Bir kâse çay uzatt›m,
Kalk›p gelip al›n›z.)(MÄMBETOV
1995:203)
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K›z, kâsenin kendine uzat›ld›¤›n›
anlasa da orada anlaﬂt›¤› genç de bulundu¤u için kâseyi almak istemez. ﬁöyle
cevap verir:
“Awz›m›zda lap›m›z,
Cüzimizde hal›m›z,
Käseñizdi alar edik,
Ruhsat berse yar›m›z.
(A¤z›m›zda laf›m›z,
Yüzümüzde benimiz,
Kâsenizi al›rd›k,
‹zin verirse yârimiz.) (MÄMBETOV
1995:203)
Bu cevap karﬂ›s›nda utanan yi¤it
elindeki kâseyi sevdi¤i k›za uzatm›ﬂ. Cuvap ayt›slar›n bu ﬂekilde terbiye edici
özelli¤i de vard›r.
ﬁu örnekte de kravat takan gençlere atfedilen bir cuvap ayt›s görülmektedir:
“Ar¤› cigittiñ bergisi,
Bergi cigittiñ a¤r›s›,
Caqs› bolatu¤›n taz›n›ñ
Moyn›nda bolar qar¤›s›.”
(Öbür yi¤idin berikisi,
Beriki yi¤idin ötekisi,
‹yi olan taz›n›n
Boynunda olur kay›ﬂ›.)(MÄMBETOV 1995:203)
Toplant›n›n sonunda da¤›lmak için
izin istenirken de ﬂu tarz cuvap ayt›slar
söylenir:
“Cuwapqa cuwap
Biycuwapqa ne cuwap
Bas bas›na cuwap coq
Hämmeñizge bir cuwap”
(Cevaba cevap
Cevaps›za ne cevap.
Teker teker cevap yok,
Hepinize bir cevap.) (MÄMBETOV
1995:203)
2. ﬁeﬂenler Ayt›s› (Hatipler, Söz
Ustalar› Ayt›s›): ﬁeﬂenler Ayt›s›, Karakalpak halk›n›n medenî hayat›nda ve tarihinde büyük bir hüner olarak kabul
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edilmiﬂtir. Sözün gücünün k›l›çtan da
keskin oldu¤unu düﬂünen Karakalpak
halk› nezdinde ﬂeﬂenlik ayt›s›, halk gelene¤inin içinden geliﬂip gelmiﬂ olan en sevilen türlerdendir. Bu yüzden de yi¤itler
düﬂman önünde, ﬂeﬂenler söz savaﬂ›nda
s›nan›r. Bu ayt›slar naz›m de¤il nesir
ürünleri içerisinde yer al›r.
Bu sahada Karakalpak söz ustas›
olarak 20. yüzy›lda yetiﬂmiﬂ olan Ciyrenﬂe ﬁeﬂen ile Asan Qay¤›’dan bahsetmemek mümkün de¤ildir.
Örnek: Han, s›rf Ciyrenﬂe’yi öldürmek için ondan “k›rk koçu yavrulatmas›n›” ister. Ciyrenﬂe hemen: “Ben bir do¤uray›m da” der. Han: “Erkek adam do¤urur mu?” deyince Ciyrenﬂe: “Koçlar›n do¤urdu¤u bir ﬂehirde erkek adam›n do¤urmas›n›n laf› bile olmaz.” der.
ﬁeﬂenler ayt›s›n›n “añqaw keskir”
(çok keskin) denen bir türü daha vard›r.
Örnek: Han çad›r›na baﬂka ilden bir
elçi gelir ve “Sizlerin karﬂ›s›nda k›rk bin
asker ile savaﬂa baﬂlad›k.” der. Asan
Kay¤›: “Biz de seksen bin asker toplad›¤›n›z› duymuﬂtuk. Biz de o kadar var›z.
Desenize k›yamet gibi bir savaﬂ olacak.”
der. Elçi hemen durumu padiﬂah›na iletir. Padiﬂah savaﬂtan vazgeçip geri döner. Halbuki onlar›n askeri ancak ve ancak yirmi bin kadard›r.(MÄMBETOV,
1995)
ﬁeﬂenler aras›nda k›vrak zekâya ve
akla dayanan söz yar›ﬂt›rma ustal›¤›n›n
oldu¤u aç›kça görülmektedir.
Karakalpaklar aras›nda toprak,
esirlik gibi birçok dava olmuﬂ, ﬂeﬂenler
bunlar› çözmeye çal›ﬂm›ﬂlar. Halk aras›nda Elmurat ﬁeﬂen, Ömirbek Cevapç›,
Erecep Bozguncu, Tur›m Bey ad›yla bilinen meﬂhur ﬂeﬂenler, dan›ﬂmanl›k görevi de yapm›ﬂlar.
3. ﬁâirler Ayt›s›: Karakalpak edebiyat›n›n en çok sevilen, türlerindendir.
Bu türün eserleri hem sözlü olarak halk
haf›zas›nda hem de yaz›l› olarak kay-
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naklarda saklanm›ﬂ. K›rg›z ve Kazaklar›n edebiyatlar›nda da bu türe s›kça
rastlanmaktad›r.
Bu ayt›sta meﬂhur ﬂâirler veya ﬂâirlik anlay›ﬂ›na sahip olan insanlar birbiriyle karﬂ›l›kl› olarak at›ﬂ›rlar. Ayt›slar,
dü¤ün ve e¤lencelerde veya toplant›larda daha çok toplanan halk›n önünde ﬂâirin sözdeki ustal›¤›n› göstermesi amac›yla söylenirler.
Ayt›s türü, göçer veya yar› göçer hayat tarz›nda yaﬂayan insanlar›n daha
çok tercih etti¤i bir tür olarak benimsenmiﬂ, 19.-20. yüzy›l›n baﬂlar›nda gelene¤e
ba¤l› bir edebiyat halinde geliﬂmiﬂtir.
Bu devir Karakalpak Edebiyat›
içinde ﬂâirler ayt›s›n›n üç türü oldu¤u
görülür:
1. Tuw›sqanl›q, tat›wl›q ayt›s› (Kardeﬂlik, dostluk ayt›s›): Bu ayt›s› meﬂhur
klasik ﬂâirler idare eder. Komﬂu illerin
meﬂhur ﬂâirleriyle at›ﬂmalar yap›l›r. Konu olarak her bir ilin örf ve âdetlerinden,
co¤rafik durumundan, hayat tarz›ndan
bahsedilir. Sonunda da “kökü bir olan
iliz ya” ﬂeklindeki söyleyiﬂle dostluk ve
kardeﬂlik havas› içinde ayt›sa son verilir.
2. ﬁay›rlar Ayt›s› (ﬁâirler Ayt›s›):
‹ki ﬂâir birbirinin huylar›n›, kusurlar›n›
eleﬂtirir. Bazen ﬂâirlerin yaﬂad›klar› köyü, çevreyi, buralarda yaﬂayan cahil ve
görgüsüz insanlar› dillerine dolay›p anlatt›klar› görülür. Ne kadar eleﬂtiri ve
alay etme olsa da sonunda iki ﬂâir aras›nda bir orta nokta bulunur ve ayt›sa
dostça son verilir.
3. Halk aras›ndan ç›kan ﬂâir tabiatli insanlar›n ayt›s›: Bu türde iki ayr›
köyden iki delikanl› veya bir delikanl› ile
bir k›z ayt›slar söyler. Bunlar, belki de
halk›n tan›d›¤› meﬂhur âﬂ›klar de¤illerdir, ama, söz ustas›d›rlar ve ayt›slar›
halk aras›nda büyük bir ilgiyle dinlenir.
Ayt›s, gerçekten de çok büyük bir
söz ustal›¤›. Temeli k›vrak zekâ, ak›l ve
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ilme dayan›yor. Bulunduklar› dönemin
hayat›n›, siyâsî, ekonomik ve medenî seviyesini de aç›kça gösterdikleri için kayda de¤er tarihî kaynak olarak da kabul
edilebilirler.
Ayt›slar›n ilk amac› yenmektir. Bu
gayeyle ﬂâirlerin birbirine a¤›r sözler
sarf ettikleri de görülür. Ama sonuç her
seferinde kardeﬂli¤e ba¤lan›r ve dostça
söyleyiﬂlerle ayt›sa son verilir.
Kamal MÄMBETOV, eserinin bu
k›sm›nda ayn› türün Kazak edebiyat›ndaki uygulan›ﬂ› ve Karakalpaklardaki
ﬂekliyle benzerli¤i üstünde durmaktad›r.
Bunun yan›nda Kazak ve Karakalpak
ﬂâirlerinin karﬂ›l›kl› ayt›slar›ndan bahsetmektedir. (MÄMBETOV, 1995)
Bu ayt›slarda iki kardeﬂ Türk toplulu¤unun kendilerine has örf ve âdetlerinden, etnografyas›ndan söz edilir.
Künhoca ile ﬁerniyaz’›n Karakalpak pilav› konusundaki ayt›slar› ﬂöyledir:

yaz’›n ﬂu son sözlerinden de anlamak
mümkündür.
“Hoceke, biz de öziñdey aw›llas›ñ,
‹zlep keldiñ täñirimiz jar›lqas›n.
Cüziñiz de, sözderiñ de öte uqsas,
Körmey turman Qazaqt›ñ ay›rmas›n.”
(Hoca Baba,biz de senin gibi köydeﬂin,
Aray›p geldin Tanr›m›z yarl›kas›n.
Yüzünüz de, sözleriniz de çok benzer,
Göremedim hiç Kazak’tan fark›n›)
(MÄMBETOV 1995:208)

Äciniyaz ile bayan ak›nlardan Meñeﬂ’in ayt›s› ﬂöyledir:

olur.) (MÄMBETOV 1995:208)

Äciniyaz:
“Cegeni mayl› palaw, iﬂkeni ﬂay,
ﬁay iﬂip, palaw cese kewili cay,
Qol›nda ﬂ›n› kese-ﬂäynek.
‹ﬂedi qantl› ﬂayd› qara suwday,
Bas›nda cipek türme, ﬂay› cegde,
Q›zdar› biziñ eldiñ, mine sonday.”
(Yedi¤i ya¤l› pilav, içti¤i çay,
Çay içip pilav yiyince keyfi yerinde.
Elinde cam käse ile piyâle.
‹çer ﬂekerli çay›, kara su gibi,
Baﬂ›nda ipek örtü, güzel örtü,
K›zlar› bizim ilin, iﬂte böyle.)
Meñeﬂ:
“Cigiti biziñ eldiñ bolar ¤oﬂsaq,
Belinde tillä kamar, alt›n p›ﬂaq,
Cigiti biziñ eldiñ mine, sonday,
Paﬂay› s›m, bala¤› cipek ﬂaﬂaq,
Bas›nda alt›n jüwen, qos siynement,
Köylekﬂesiniñ ﬂaﬂa¤› quﬂaq-quﬂaq.”
(Bizim ilin yi¤idi olur neﬂeli,
Belinde alt›n kemer, alt›n b›çak.
Bizim elin yi¤idi, iﬂte böyle.
Simli ipekten, etekleri ince saçak,
Bindi¤i h›zl› at›n boynu ku¤u gibi,
Üstündeki ak baﬂl› erin baﬂ› dik,
Baﬂ›nda alt›n dizgin, çift kay›ﬂ,
Gömle¤inin saça¤› kucak kucak.) (MÄMBETOV 1995:209)

Künhoca ile ﬁerniyaz’›n ayt›s› i¤neleyici sözlerle dolu olsa da ayt›s›n sonu
yine kardeﬂlik mesajlar›yla, dostluklar›n
sa¤lamlaﬂt›r›lmas›yla biter. Bunu ﬁerni-

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yaﬂayan ﬂâir Qul›mbet (1852-1912) Orenburg’da yaﬂayan meﬂhur Kazak ﬂâiri

ﬁerniyaz:
“Hoceke, palaw bolsa ülken as›ñ,
Ne menen s›ylar eliñ, ¤arr›, cas›ñ.
Quyr›¤› b›l¤añla¤an qoy tur¤anda,
Maqtap kettiñ qayda¤› ﬂöptiñ bas›n.”
(Hoca baba, pilav olsa as›l aﬂ›n,
Ne ile hürmet eder ilin, yaﬂl›, gencin,
Kuyru¤u ya¤l› koyun kalkt›¤›nda,
Övdün neredeki çöpün baﬂ›n›.)
Künhoca:
“ﬁereke, här bir sözde män bolad›,
Tiriﬂilik tiregi dän bolad›,
Qaraqalpaqta qoy da köp, c›lq›da köp,
Söytse de as ülkeni nan bolad›.”
“ﬁer baba, her bir sözde mana olur,
Hayat›n dire¤i tohum olur,
Karakalpakta koyun da çok,at da çok,
Böyle olsa da yeme¤in büyü¤ü ekmek
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Äbubäkir Kerderi ile mektup vas›tas›yla
at›ﬂ›r. Bu ayt›slar, 1905 y›l›nda Kazan’da
“Ädebiyat Qazaxiya” adl› kitapta yay›nlan›r. Qul›mbet’in mektubu ﬂudur:
“Esitemen sol caqta,
Or›nbor degen qala bar.
Bir ca¤›nda qalan›ñ,
Kerderi menen tama bar.
Kerderiniñ iﬂinde,
Äbubäkir degen bala bar.
Biziñ caqta ata¤›,
Göro¤l› beke barabar.
Sol ﬂay›r¤a cigitler,
Bizden sälem ala bar.
Seyilge ﬂ›qsa söz benen,
Ayt›sqa tüssin biz benen.”
(‹ﬂitirim o tarafta,
Orenburg adl› ﬂehir var.
Bir taraf›nda ﬂehrin,
Kerderi ile e¤lence var.
Kerderi’nin içinde,
Ebubekir denen çocuk var.
Bizim tarafta ismi,
Köro¤lu Be¤’le denk.
O ﬂâire yi¤itler,
Bizden selâm götürün.
Gezintiye ç›karsa söz ile,
Ayt›s’a gelsin bizimle.)
Äbubäkir:
“Köp sälem, Qul›mbettey Qaraqalpaq,
Ekewimiz qanalasp›z, dinge ortaq.
Qanday›n siziñ curtt›ñ bile almad›m,
Mollalar› qap keledi, tili jalpaq.”
(Çok selâm Qul›mbet gibi Qaraqalpaq,
‹kimiz de sömürülmüﬂüz, dinde ortak.
Sizin yurdun nerde oldu¤unu bilemedim.
Mollalar› piﬂman gelir, dilleri geniﬂ.)
(MÄMBETOV 1995:209)

Äbubäkir, bu sözleriyle o dönem
idarecilerini de eleﬂtirmekte, adaletsizliklerini de aç›kça ortaya koymaktad›r.
19. yüzy›lda baﬂlay›p 20. yüzy›l›n
baﬂlar›nda farkl› bir anlay›ﬂla ele al›nan
aﬂa¤›da adlar› verilen ayt›slar halk taraf›ndan da en çok bilinenlerdir. ﬁäir Ber-
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dak ile Öteﬂ’in Ayt›s›, Gülm›rat ile Sar›bay Ayt›s›, Ayapbergen ile Mäten’in Ayt›s›, Seyful¤abit’in Kaz› Mäwlik ile Ayt›s›,
vs…(MÄMBETOV, 1995)
Karakalpak ﬂâirleri aras›nda birbiriyle mektuplaﬂarak at›ﬂma gelene¤i de
yayg›nd›r.
Bu dönem ayt›slar›nda en çok iﬂlenen konu halk› okur yazar hale getirme,
medenî yönden halk› ayd›nlatma, vs. ile
ilgilidir. Bu dönem ﬂâirlerinin ço¤u okumuﬂ, âlim insanlard›r.
Seyful¤abit ile Kaz› Mäwlik’in Mektuplaﬂarak Söyledikleri Ayt›s:
Seyful¤abit:
“Qap”qa “älip”, “ze” q›l›p,
Xämde “yay”¤a mübârek,
Mälamattan “mim” al›p,
“Älip” “waw”¤a mübarek.
Lämälipten “läm” al›p,
“Yay”dan “qaf”ke mübarek.”
(“Kaf”a “elif”, “ze” ekleyip,
Hem de “ya” ya mübarek.
Melâmetten “mim” al›p,
“Elif” “vav”a mübarek.
Lâmeliften “lâm” al›p,
“Ya” dan “kaf”a mübarek.) (MÄMBETOV 1995:213)

Burada t›rnak içinde verilen harfler
Arap imlâs›yla okundu¤u zaman “Kaz›
Mäwlik” ismi karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Kaz› Mäwlik’in cevab› ﬂöyledir:
“Sab›rdan “sad” al›p sapar¤a cetker,
‹vziñnen “yay” al›p jäwhar¤aya cetker.
F›raqtan “fe” al›p pana¤a cetker,
Yakiy bizden hicran›ñd› zar äyle.”
(Sab›rdan “sad” al›p sefere gönder,
‹vzinden (?) “yay” al›p cevhere yetir.
Firaktan “fe” al›p s›¤›na¤a gönder,
Yaki bizden hicran›n› zar eyle.) (MÄMBETOV 1995:213)

Buradaki harfler birleﬂtirildi¤inde
de “Seyfu” kelimesi ortaya ç›kmaktad›r.
Karakalpak genç k›z ve delikanl›lar›ndan ﬂâir tabiatl› olanlar›n toplant›larda söyledi¤i ayt›slar da vard›r. Bunlar›n
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ço¤u yeni yeni derlenerek yaz›ya geçirilmektedir. (MÄMBETOV, 1995) Bu tür
ayt›slara, 1896 y›l›nda yap›lan Erimbet
ile Ayhan’›n ayt›s›ndan bir örnek:
Erimbet:
“Bizlerdey cigit kelip tur,
S›nasuw¤a siz benen.
Ceñermen dep oylama,
Ayt›say›q söz benen.
C›lt›raq zatt› alt›n dep,
Alday almassañ cez benen,
Kimimiz alt›n, kimi cez,
Körip tur halq›m köz benen.”
(Bizler gibi yi¤itler geliyor,
S›nanmaya sizlerle.
Yenerim diye düﬂünme,
Ayt›ﬂal›m söz ile.
Parlak ﬂeye alt›n deyip,
Aldatamazs›n kurﬂun ile,
Kimimiz alt›n, kimimiz kurﬂun,
Görüyor halk›m göz ile.)
Ayhan:
“Hawl›qpa cigit, hawl›qpa,
Aw›l eller sawl›qpa,
Tuw›l›ppediñ anadan,
Keldiñ qays› qaladan?
Sizdey eser körmedim,
Tüspey tur›p ayt›sqa,
Alt›n pämlep-tek öziñ,
Basqan› cez sana¤an.”
(Övünme yi¤it, övünme,
Köyle iller sa¤ esen mi,
Do¤muﬂ muydun anadan,
Geldin, hangi ﬂehirden?
Sizin gibi ak›ls›z görmedim,
Girmeden daha ayt›sa,
Alt›n zannedip sadece kendini,
Baﬂkas›n› kurﬂun sayan.) (MÄMBETOV
1995:214)

Karakalpaklardaki ﬂâirler ayt›s›nda en çok galip gelenler, bayanlar olmuﬂtur. Bunun sebebi dutar çalman›n, ﬂiirler söylemenin erkek iﬂi say›lmas› yüzünden bu tür yar›ﬂlara sadece çok kabiliyetli k›zlar›n girmesine ba¤l› olsa gerek.
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Ayt›s hüneri, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda en yüksek seviyesine ulaﬂm›ﬂ,
halk aras›nda da geniﬂ bir ﬂekilde yay›lm›ﬂt›r.
Kazak yaz›l› edebiyat›nda ayt›s türünün farkl› ﬂekilde ele al›nd›¤› görülmektedir. Ona verilen isim de ayt›s-tart›s ﬂeklini almaktad›r.
Kazak yaz›l› edebiyat› iki ana döneme ayr›l›r. Dindar dönem, S›ndar (eleﬂtiri) dönem. Ayt›s-tart›s tarz›ndaki ﬂiirler,
hem dindar dönemin hem de s›ndar dönemin içinde çeﬂitli örnekleriyle yer almaktad›r.
Dindar dönemin ayt›s ﬂiirlerinde dinin tesiri görülür. Ak›nlar at›ﬂ›rken birbirini küçük düﬂürmek için birbirlerinin
dine ve ﬂeraite ters olan iﬂlerini gösterip
ay›plarlar,
eleﬂtirirler.(ﬁ›¤armalar›
1989:271)
Ayq›n ile Car›lqas›n Qoca’n›n ayt›s›ndan örnek:
Ayq›n aytad›:
“Qocaeke, esensiz be, sälem berdik!
Mübäräk diydar›ñd› caña kördik.
Cüziñde raqmetiñ bar er ekensiz,
Coq ﬂ›¤ar köñiliñizde takapparl›q.
Öziñ bil söylesken soñ ne deriñdi!
Qazirde qol›ñd› ber köriselik!
(Babac›¤›m, iyi misiniz? Selâm verdik!
Mübârek dîdâr›n›z› yeni gördük.
Yüzünde rahmet bulunan er imiﬂsiniz,
Yoktur gönlünüzde gururluluk,
Sen bilirsin bu sözlerden sonra ne diyece¤ini.
ﬁimdilik elini uzat da görüﬂelim!)
Car›lqas›n Qoca:
Carq›n›m, sälem berseñ, sälamat bol!
Cetedi murat›na ölmegen qul.
Siz berseñ sälemiñdi älik ald›q,
Sünneti pay¤ambard›ñ qazuwl› col.
Qol berseñ köriselik degen söziñ
Bul dur›s ﬂariy¤atqa bolmayd› sol.
Taran¤an tot› qustay bala ekensiñ,
M›sal› eki betiñ, al q›z›l gül.
Xal bilmek, cön suramaq ¤am ¤aniymat,
Abzalda söyleselik at›ñ bildir.”
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(Güler yüzlüm,selâm verdiysen,selâmette ol!
Ulaﬂ›r murad›na ölmeyen kul.
Siz verdiyseniz selâm›, aleykümselâm
ald›k,
Peygamberin sünneti, kaz›nm›ﬂ yol.
“El uzat›rsan, görüﬂelim!”dedi¤in söz,
Bu do¤ru, de¤il ﬂerâite ters,
Tûtî kuﬂu gibi taranm›ﬂ çocukmuﬂsun,
Meselâ iki yana¤›n al k›z›l gül gibi.
Hal bilmek, yol sormak ve ganimet,
Ey de¤erli, söyleﬂelim, ad›n› de de!)

Ayt›s-Tart›s grubuna ait türler:
Bunlar›n içinde yer alan genel türler ﬂunlard›r:
1. Ayt›s söz: Yukar›da bahsedildi.
2. Tart›s Söz
Tart›s ﬂu gruplara ayr›l›r:
1.Ölüm veya helâk olmayla ilgili
tart›s (trajedi)
2.Felâket, keder gibi konulardaki
tart›slar (drama)
3.Boﬂa u¤raﬂma, komik duruma
düﬂmeyle ilgili konulardaki tart›slar (komedi)
Tart›slarda müzik de olursa daha
zevkli olur. Tart›s söz, aldat›c› dilli olursa “quwl›qt›” (aldat›c›) diye adland›r›l›r.
Gülünecek, ilgi çekici bir konudaysa,
“külis (gülünç) tart›s”, sihir içerikli tart›s, “s›yq›rl› (sihirli) tart›s” diye adland›r›l›r.(ﬁ›¤armalar› 1989:279)
Ayt›s-Tart›s, Kazak yaz›l› edebiyat›n›n s›ndar (eleﬂtiri) dönemi içinde yer
alan türdür. Ayt›s-tart›s ne Kazak âﬂ›klar›n›n söyledi¤i ne de onlar›n eserlerinden oluﬂan bir tür de¤ildir. Ayt›s ile ayt›s-tart›s aras›nda adlar›ndan baﬂka ortak olan baz› yönleri yan›nda farkl› taraflar› da vard›r.
Ayt›s-tart›sta âﬂ›k kendi baﬂ›ndan
geçenleri de¤il, baﬂkalar›n›n baﬂ›ndan
geçen olaylar› dile getirir. Kendi gönül
sesinden hiçbir unsur katmaz. Bu aç›dan
ele al›nd›¤›nda ayt›s-tart›s, belki hikâyeye (äweze) benzetilebilir.
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Ayt›s-tart›staki olaylar yaﬂanm›ﬂ
olaylar de¤il, ak›n›n kendi yaratt›¤› ve
hayâlinde do¤urdu¤u olaylard›r. Ak›n,
kahramanlar›n› konuﬂturur, tart›ﬂt›r›r.
Kendisi tarafs›zd›r. Geçmiﬂ yoktur, ﬂimdiki zaman vard›r.
Ayt›s-tart›s, iç dünyaya yönelik olmas›yla tol¤aw (lirik ﬂiirler) gibi sözlü
edebiyat ürünlerine, d›ﬂ dünyaya yönelik olmas›yla da äweze (hikâye) gibi yaz›l› edebiyat ürünlerine benzer.
Ayt›s-tart›sa, ustasuw (tutuﬂma,
kavgalaﬂma) da denir.
Eserin ayt›s-tart›s olmas› için mazmununda geliﬂmelerin, insan›n duygular›n›n, k›rg›nl›klar›n›n olmas› ve ak›n›n
bunlar› aç›kça dile getirmesi gereklidir.
Ayt›s-tart›s›n bir amac› vard›r ve bu
amaç do¤rultusunda söylenir. Böylece de
sürükleyici, insan› yönlendirici özellikler
taﬂ›r.
Ayt›s-tart›s üç bölümden oluﬂur.
Baylan›s (irtibat, giriﬂ); ﬁiyelenis: (geliﬂme, k›z›ﬂt›rma), ﬂeﬂilis (çözüm).
Ayt›s-tart›s türündeki eserler söyleyenin ustal›¤›na göre üçe ayr›l›r:
1. Älektenis: Boﬂuna u¤raﬂma. Usta
olan âﬂ›k ay›p da olsa, halk› ayd›nlatacak konular› dile getirir.
2. Azaptan›s: Azap çekme.
3. Äwrelenis: Bu dal›n ustalar› alelâde kiﬂilerdir. Taktikleri de olmad›¤›ndan u¤raﬂ›r dururlar. Adalet, haram, insanc›ll›k gibi konularda cesaretsiz bir
karakter taﬂ›rlar. Bu sebeple de boﬂa
gayret sarf ederler.
Ayt›s-tart›s konusunda Kazak Edebiyat›’n›n ilk ve en güzel örneklerini
Abay vermiﬂtir.
At›ﬂmalar önceleri iki halk ozan›
aras›nda yap›lmaktayken, son zamanlarda ﬂâirler at›ﬂma ﬂiirleri yazmaya
baﬂlad›lar. Bunda da amaç halk›n e¤itimidir. Bu yaz›l› olan ﬂekline ise ayt›start›s denmektedir. (Aq Col 1991:408409)
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Görüldü¤ü üzre, Kazak ak›nlar› ile
Karakalpak ﬂay›rlar›n›n en büyük özellikleri, usta mal› eserler yan›nda irticälen ﬂiirler söylemeleridir. Zaten Orta Asya Türk edebiyat› gelene¤ine ba¤l› olarak geliﬂen äﬂ›k tarz› ﬂiir, baﬂlang›c›ndan bugüne kadar büyük ölçüde irticâlî
olarak yarat›lm›ﬂ ve yaﬂat›lm›ﬂt›r. (GÜNAY, 1986) Bu özellikleri aç›s›ndan ak›n
ve ﬂay›rlar, Anadolu’daki Türk äﬂ›klar›na benzerler.(ERGÜN,1994)
Kazak ve Karakalpak ak›n ve ﬂay›rlar›n›n icrâ gelene¤iyle Do¤u Anadolu
äﬂ›klar›n›n âﬂ›k fas›llar›n›n icrâ biçimleri aras›nda da büyük benzerlikler vard›r.
‹crâda Do¤u Anadolu Bölgesi âﬂ›k fas›llar›ndaki giriﬂ, usta mal› eserlerin söylenmesi, tekellüm, ba¤lama-muamma,
taﬂlama ve tak›lma, u¤urlama veya methiye bölümleri, Kazak ve Karakalpak
ayt›slar›nda da benzer özellikler taﬂ›maktad›r. ‹crâda diyalo¤a yer verilir. Soru-cevap ﬂeklinde ve yar›ﬂma psikolojisi
içinde bir ayak etraf›nda en güzel deyiﬂi
yaratabilme amac› ön plandad›r. Bu yolla halk› e¤itme ve bir ﬂeyler ö¤retme gayesi de güdülmektedir.
Her üç gelenekte de müzik eﬂli¤inde
naz›m vard›r. ﬁiir ezgisiz düﬂünülemez.
Anadolu’daki âﬂ›k tarz› ﬂiirlerin
anonim halk ﬂiiri türleri içinde yer alan
mâni ve koﬂma türlerine dayand›¤› görülmektedir. Hece vezniyle söylenen bu
ﬂiirlerde kafiye + rediften oluﬂan ayak
kullan›lmaktad›r. (GÜNAY, 1986). Kazak ve Karakalpak ak›n ve ﬂay›rlar›n›n
ﬂiirlerinde de hece vezninin genellikle
4+4+3 durakl› 11’li kal›b›yla 8’li ve 7’li
kal›plar›n›n kullan›ld›¤› görülmektedir.
Dörtlükler halinde söylemek daha yayg›nd›r. Fakat baz› örneklerde dörtlük
esas›na riâyet edilmedi¤i, m›sra say›s›n›n de¤iﬂebildi¤i de görülmektedir.Kafiye ve redif de genellikle göz ard› edilmemiﬂ, düzenli olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Kazak ayt›slar›ndaki kafiye düzeni
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genellikle (aaba), m›sra say›s› dörtten
fazla olan ﬂekillerde (aababa), (aabacadaea) ﬂeklindedir.
Karakalpak “ayt›s”lar›nda ise, kafiye düzeni genellikle (aaba), (abab); m›sra say›s› dörtten fazla olan ﬂekillerde de
(abcbdb), (abcadaeafa…) ﬂeklindedir.
Bu gelene¤in Kazak, Karakalpak ve
Anadolu’daki icrâs›nda genellikle dü¤ünler ve e¤lenceler tercih edilmekte,
sadece âﬂ›klar aras›ndaki deyiﬂme ve
at›ﬂmalar›n dü¤ün âdetleri ve e¤lenceler
içinde yer almas› yan›nda özel olarak da
düzenlendikleri görülmektedir.
Kazak ve Karakalpaklarda k›z ve
erkeklerin karﬂ›l›kl› at›ﬂma ve deyiﬂmeleri, Do¤u Karadeniz bölgesindeki “atma
türkü” gelene¤iyle benzerlik taﬂ›maktad›r.
Mektup vas›tas›yla at›ﬂma ve deyiﬂme de Kazak, Karakalpak ve Anadolu
âﬂ›klar›ndaki ortak yönlerden bir di¤eridir.
Ayd›n ﬂâirlerin, âﬂ›k tarz› ﬂiir gelene¤i tarz›ndaki eserleri vas›tas›yla bu
türü yaz›l› edebiyatta da sürdürdü¤ü deyiﬂme ve at›ﬂma örnekleri hem Türkiye’de hem de Kazakistan ve Karakalpakistan’da devam etmektedir. Hatta bu
tür, Kazak Edebiyat›’nda, sözlü edebiyattakinden farkl› olarak “ayt›s-tart›s”
ﬂeklinde adland›r›lmaktad›r.
Her üç edebiyatta da bu tarz ﬂiirler,
yarat›ld›klar› devirle birlikte yaﬂat›ld›klar› devirlerin de yayg›n Türkçesini günümüze taﬂ›rlar. Bu mahallî kelime, deyim ve a¤›z özellikleri Türk dili için de
bulunmaz birer hazinedir.
Kazak sözlü edebiyat gelene¤i içinde yer alan erkek ve k›zlar›n dü¤ünlerde
karﬂ›l›kl› söyledikleri “car-car (yar-yar)”
ve “salt (örf, âdet) sözü” grubundaki “dilmar söz” baﬂl›¤› alt›nda ele al›nan örnekler de ayt›s türü örnekleriyle benzerlikler taﬂ›makta, hatta baz› araﬂt›r›c›lar
bunlar› da ayt›s grubu içinde de¤erlendirmektedir.

Millî Folklor

Y›l: 15 Say›: 57
Kazak, Karakalpak ve Anadolu’daki âﬂ›k tarz› ﬂiir gelene¤indeki farkl›l›klar, daha çok icrâ ortam› ve icrâ edildi¤i
devir, co¤rafya ve kültür aç›s›ndand›r.
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