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ÖZET
Yaz›m›zda Rus hâkimiyeti döneminde eserler veren Ahmet Bayturs›nul›’n›n belki de ilk edebiyat tarihi çal›ﬂmalar›ndan say›labilecek “Edebiyet Tan›tk›ﬂ” adl› eserindeki Kazak Türklerinin yaz›l› edebiyat› ile ilgili görüﬂ ve de¤erlendirmelerini tan›tmak istedik. Rus hâkimiyetinin bitti¤i 90’l› y›llardan sonra Bayturs›nul›’n›n da, o dönemin totaliter birlik sistemi bask›s›nda, dönemin istedi¤i görüﬂler çerçevesinde edebî eserler veren yazar ve ﬂairlerin de bu tür s›n›fland›rmalar› belirleyici olmamakla birlikte içinde bulundu¤u döneme ›ﬂ›k tutmas› aç›s›ndan önemlidir. Günümüzde yap›lan s›n›fland›rma çal›ﬂmalar› daha gerçekçi yaklaﬂ›mlara dayanmaktad›r.
Ahmet Bayturs›nul›’n›n Kazak yaz›l› edebiyat›n›n dönemleri konusundaki fikirleri, o dönemi ayd›nlatmas› aç›s›ndan; türler hakk›nda verdi¤i bilgiler ise, Kazak yaz›l› edebiyat› türlerinin belirlenmesi ve di¤er
Türk topluluklar›ndakilerle karﬂ›laﬂt›r›lmas› aç›s›ndan önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler
Kazak Türkleri Yaz›l› Edebiyat›, Ahmet Bayturs›nul›, Kazak Türkleri Yaz›l› Edebiyat›n›n Dönemleri
ve Türleri
ABSTRACT
‹t is aimed in this article to introduce the views and estimates on written Cosac literature of Ahmet
Bayturs›nul› who gave literary works during the Russian Reign. His literary work, perhaps one of the first
in literary history, entitled the “Edebiyet Tan›tk›ﬂ” (‹ntroduction to Literature). Ahmet Bayturs›nul› wrote in
age of the Russian invasion. Since the 90’s, the end of Russian dominance, the works of Bayturs›nul› and other authors and poets were written under Russian totaliatment union system in the circle of the official opinion. The significant of the works were the investigation of the age, even though there works were not decisively indicative for the classification of the literary genres.
The present classification experiences are based on more realytic approaches. Ahmet Bayturs›nul›’s
opinions on Cosac written literature periods has importance for the illumination of this period and plays on
important role among the comparison bet ween other Turkish folks.
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Yar› yerleﬂik veya göçer hayat tarz›nda yaﬂay›p orta as›rlar içerisinde yerleﬂik hayat tarz›na geçen Türklerin ço¤unlu¤unun sözlü gelenek vas›tas›yla
yaﬂatt›¤› edebiyat›, yerleﬂik hayata geçilmesiyle birlikte yaz›l› edebiyata dönüﬂmüﬂtür. Bu dönemde sözlü edebiyat
türleri k›smen ihmale u¤rasa da tama-

men terk edilmemiﬂ, onlara da sahip ç›k›lm›ﬂt›r.
Kazak Türkçesinin ve Kazak boyunun teﬂekkül etmesine kadarki dönem,
di¤er bir deyiﬂle Türk topluluklar›n›n
birbirinden farkl› olarak ba¤›ms›z ve ayr› ayr› geliﬂmeye baﬂlad›¤› devre kadarki, yani XV. yüzy›la kadarki kültür mi-
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ras›, Türk topluluklar›n›n hepsinde ortak atalar miras› olarak ele al›n›r.
Kazak Türklerinin sözlü edebiyat›,
Kazak Hanl›¤›’n›n kurulmas›, Kazak boyu ve Kazak Türkçesinin ortaya ç›kmas›yla birlikte 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren baﬂlar. Edebiyat araﬂt›r›c›lar›, Kazak Türkleri yaz›l› edebiyat›n›n
baﬂlang›c›n› 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›
olarak göstermektedir.
Yaz›m›zda Kazak Türkleri yaz›l›
edebiyat›n›n dönemleri ve bu dönemlere
has özellikler taﬂ›yan türleri hakk›nda
Ahmet Bayturs›nul›’n›n görüﬂlerini vermeye çal›ﬂaca¤›z.
Kazak Türkleri yaz›l› edebiyat›n›n
devirleri konusunda günümüzdeki araﬂt›r›c›lar da farkl› görüﬂler öne sürmektedirler. Fikir vermesi aç›s›ndan bunlar›n
bir ikisinden k›saca bahsedece¤iz.
Ferhat Tamir, Kazak Türklerinin
Edebiyat› adl› yaz›s›nda Kazak yaz›l›
edebiyat›n› üç devreye ay›r›r:
“1. 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan 19.
yüzy›l›n sonuna kadarki “sözlü halk edebiyat›”n›n hâkim oldu¤u devir.
2. 20. yüzy›l baﬂlar›ndaki edebiyat.
(1900–1924) Bu devre “Millî Uyan›ﬂ
Devri” de denir.
3. Sovyet devri. (1924–1991). Sovyet ideolojisine uygun s›n›f menfaati ve
çat›ﬂmalar›n› esas alan edebî eserlerin
verildi¤i dönemdir.
1991’deki ba¤›ms›zl›ktan sonra Kazaklar aras›nda kendi hayatlar›n› aksettiren yeni bir edebiyat dönemi baﬂlam›ﬂt›r.”(TAM‹R, 1998)
Prof. Mekemtaﬂ M›rzahmetul› ise
Kazak Türkleri yaz›l› edebiyat›n› ﬂu devirlere ay›r›r:
“I. Dönem: MÖ VII. yüzy›llar.
II. Dönem: VIII – XII. yüzy›llar.
III. Dönem: Alt›n-Ordu devrindeki
edebiyat.
IV. Dönem: XV – XVII. yüzy›llar
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aras›nda Kazak Hanl›¤› devrindeki edebiyat.
V. Dönem: Sömürgecilik devrindeki
edebiyat. Çin ve Rus sömürgecilerinin
egemenli¤i dönemi. Bu dönem, yazar taraf›ndan ﬂu alt gruplara ayr›lmaktad›r:
1. Baﬂ›boﬂ beylik dönemindeki edebiyat.
2. Küçük ve orta cüzde sömürgeci
beylikler ve han taraftarlar›n›n Kazak
topraklar›n› talan etmesi ile ‹satay Mahambet baﬂkanl›¤›ndaki iﬂçi ayaklanmas›n›n sosyal hayatta sebep oldu¤u de¤iﬂikliklerin de yönlendirdi¤i edebiyat.
3. Orta cüz içerisine Ruslar›n soktu¤u “a¤a sultanl›k” sistemi ve bu dönem kahramanlar›n›n konu al›nd›¤› edebiyat.
4. Büyük cüzün Hokand Hanl›¤› yönetiminde oldu¤u dönem ve bu dönemdeki edebiyat.
Kazak bozk›r›nda 1822–1867 y›llar›
aras›nda halk›n sosyal ve siyasî hayat›,
görüldü¤ü gibi üç ayr› sistemle idare
edilmiﬂ; bu hareketler edebiyata da aksetmiﬂ ve üç farkl› gelene¤i ortaya ç›karm›ﬂt›r.
5. Ruslar›n Kazak bozk›r›na hâkim
olmas›, bask› rejimi ve Ruslaﬂt›rma politikas›yla misyonerlik çal›ﬂmalar›n›n oldu¤u bu dönem, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan Kazan isyan›na kadarki dönemi
içine al›r.
Kazan ayaklanmas›ndan sonra devlet yönetimi Lenin idaresindeki Bolﬂevikler Partisi’ne verilir. Edebiyat, bu dönemde ideolojinin hizmetine koﬂulmuﬂtur.
Kazak topraklar›nda oldu¤u gibi
bütün çok halkl› Sovyet halklar›n›n edebiyatlar›, özellikle 1920’li 30’lu y›llarda,
kabul edilen sosyalist sistemin iste¤ine
göre s›n›fç›l›k görüﬂünü temel edinerek
ortaya ç›km›ﬂt›r.
30’lu y›llarda edebî tenkit türü ve
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edebiyat› tan›tma ilmi biraz canlanmaya
baﬂlar.
40’l› y›llardan ba¤›ms›zl›¤a kadar
Kazak Edebiyat› Almanya’yla yap›lan
Vatan Savaﬂ›’ndan etkilenmiﬂ, bu y›llar
içerisinde birçok Kazak yazar, ﬂair ve
âlimin tutuklanmas› veya öldürülmesiyle kar›ﬂ›k ve kötü bir dönem de yaﬂanm›ﬂt›r.
Kazak edebiyat›, 1991’den sonra
ise, kendi halk›n›n hayat›n› ve hayat
gerçeklerini tenkitçi bir gözle tasvir etmeye baﬂlam›ﬂt›r. (MIRZAHMETULI,
2004: 13–24)
Kazak Türkleri yaz›l› edebiyat› üzerine Sovyetler Birli¤i döneminde kaleme
al›nan eserlerde, Kazak edebiyat›n›n tarihî dönemleri, totaliter birlik sisteminin de bask›s›yla iki grup halinde ele
al›nm›ﬂt›r:
1.Ayd›nlat›c›-demokratik yolda ilerleyen edebiyat.
2. Burjuvac› milliyet yolunda ilerleyen edebiyat.
Ahmet Bayturs›nul›’n›n Kazak yaz›l› edebiyat›n›n dönemleri hakk›ndaki
görüﬂleri, bu grupland›rmadan farkl› de¤ildir.
Bayturs›nul›, Kazaklar aras›na yaz›n›n dinle birlikte girdi¤ini, çocuklara
dini ve yaz›y› Nogay mollalar›n ö¤retti¤ini, bu yolla da ilk edebî eserleri ortaya
koyup yaz›l› edebiyat›n ilk örneklerini
oluﬂturanlar›n da onlar oldu¤unu belirtmektedir. Nogaylar, Kazaklar aras›nda
uzun y›llar boyunca yaﬂad›klar› için, onlar›n ﬂiiri sevdiklerini ö¤renmiﬂ ve dinî
kurallar› halka ﬂiirlerle ö¤retmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bayturs›nul›, bu amaçla oluﬂturulan edebiyat›n dine hizmet etti¤ini,
ama dile zarar verdi¤ini ileri sürer. Kazaklar›n ilk yaz›l› edebiyat örneklerinde
de Kazak ve Nogay Türkçelerinin kar›ﬂ›k bir yap› içerisinde karﬂ›m›za ç›kt›¤›n› belirtir. Bu dönemdeki eserlerin dil ve
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edebiyat a¤›rl›kl› de¤il de dinî a¤›rl›kl›
olmas›, Bayturs›nul›’na göre edebiyat›n
geliﬂmesine engel olmuﬂtur. Çünkü bu
tip eserler, dini ö¤retmek amac›yla bolca
kaleme al›nan, edebî yönü olmayan eserlerdir. Rus hükümeti bu dönemde Kazak
ve Nogaylar aras›na nifak sokup iki grubu ay›r›r. Kazak beyleri de bu ak›ma kap›l›p Nogaycay› b›rak›r, do¤rudan Rusça
ö¤renirler. Bu siyasetin devam›nda Arap
harfleri kald›r›l›r, Kiril harfleri kullan›lmaya, eserler bu harflerle bas›lmaya
baﬂlan›r.
Kazaklar›n Avrupa edebiyat›yla tan›ﬂmas›n› sa¤layan ise Rus edebiyat›d›r.
Bayturs›nul›’na göre bu dönem edebiyat›n›n amac›, dili geliﬂtirmek, edebiyat›
güçlendirip güzelleﬂtirmektir.
Bayturs›nul›, bu görüﬂleri do¤rultusunda Kazak yaz›l› edebiyat›n› iki döneme ay›r›r:
1. Dindar dönem: Dinle ilgili eserlerin verildi¤i bu dönemde sözlü edebiyat türlerine yenilerinin eklenmesi d›ﬂ›nda pek de¤iﬂiklik yoktur. Sadece dinî
konulu eserler verilmiﬂtir. Bu dönemde
ﬂu türler yer almaktad›r:
Qiyssa (K›ssa): Manzum dinî hikâyelerdir. Bu hikâyelerde Kazaklar›n de¤il, baﬂka milletlerin hayat› anlat›lmaktad›r. K›ssalar, mazmununa göre ikiye
ayr›l›rlar:
a. Dinin üstünlü¤ü, Allah yolundaki
savaﬂlar, müslümanlar›n zaferlerinin
konu olarak iﬂlendi¤i k›ssalar.
b. Dinî emirlerin konu olarak iﬂlendi¤i k›ssalar.
‹lk k›ssalar, (“Zarkum”, “Salsal”,
“Seyfü’l-Melik” vs.) uzun hikâyeler ﬂeklindeyken daha sonralar› (“Musa men
Qar›nbay”, “Jum-Juma” vs.) k›sa hikâyeler tarz›nda da yaz›lm›ﬂt›r.
Jarandar, bul sözüme qula¤›ñ sal:
Awz›mnan ﬂ›qqan sözim ﬂeker men bal.
Özim bilgen kitaptan oq›p kördim

69

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 68

Jarandar, aram deydi zeketsiz mal.
Malay› qudireti köp parwardeger,
Quday¤a jaqs› pende quld›q q›lar.
Mal›ñnan qay›r, zeket bermey ötseñ,
Aq›rette qarn›ñdan tas ﬂ›¤arar.
(Yarenler, bu sözüme kulak verin,
A¤z›mdan ç›kan söz, ﬂeker ile bal.
Bildi¤im bir kitaptan okuyup gördüm
Yarenler haram olur, zekâts›z mal.
Kuluna kudreti güçlü perverdigâr,
‹yi kullar, Allah’a kulluk eder,
Mal›ndan hay›r, zekât vermeden göçsen,
Ah›rette karn›ndan taﬂ ç›kar›r.)

Hikayat (Dini hikâyeler): Dinî konular›n iﬂlendi¤i, terbiye edici hikâyelerdir.
Beker bosqa jürgenﬂe boyd› balap
Jaqs› depti är iske q›l¤an talap.
Pay¤ambar› qudan›ñ zaman›nda,
Jüredi eken bir jigit beker qarap.
Q›l›p jürer bir jum›s özge bende,
Beker jüre biraq ta sol körgende
Tüs suw›t›p, qaramay ötedi eken,
Ol jigitke pay¤ambar kez kelgende.
Jol›qqanda bir sapar külip ötti,
Körgennen-aq qaras›n külimdepti.
“Sahabalar taqs›r›-aw, külmewﬂi eñiz,
Ne sebepten küldiñiz bügin?” depti.
Aytt› sonda: “Sebep bar külgenimde,
Külmewﬂi edim jol›qsa ilgeride.
Eki ﬂaytan qas›nda joldas edi,
Beker qarap ilgeri jürgeniñde.
Ot›r eken bul sapar jerdi s›z›p,
Joldast›qtan qaﬂ›pt› ﬂaytan buz›p.
Kelip edip periﬂte, qas›ñda ot›r!
Sol sebepten külip em könilim q›z›p.”
Beker jürgen batad› bäleketke,
Adam bolsañ, jolama ol ädetke.
Qur› qarap jürgennen art›q deydi
Paydas›z beker q›l¤an äreket te.”
Molda Musa
(Beyhude boﬂ dolaﬂ›p, bomboﬂ gezip,
‹yi deyip her iﬂe k›lm›ﬂ talep.
Huda’n›n peygamberi zaman›nda,
Gezer imiﬂ bir yi¤it boﬂ boﬂ bak›p.
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Bir iﬂ yapar durur bir baﬂka bende,
Beyhude gezer fakat o gördü¤ünde.
Surat›n› as›p bakmadan geçermiﬂ,
O yi¤ide peygamber rast geldi¤inde.
Rastlay›nca bir defas›nda gülüp geçti,
Gördü¤ünde de gölgesine gülümsedi.
“Ey sahabe hazretleri gülmezdiniz,
Ne sebeple güldünüz bugün?”, demiﬂ.
ﬁöyle der: “Sebebi var gülüﬂümün,
Gülmeyecektim rastlasayd›m ilerde.
‹ki ﬂeytan yan›nda yoldaﬂ idi,
Boﬂ boﬂ bak›p avare gezdi¤inde.
Oturuyordu bu sefer yeri çizip,
Yoldaﬂl›ktan kaçt› ﬂeytan bozulup.
Gelmiﬂ iki feriﬂte yan›nda durur!
Bu sebepten güldüm, gönlüm coﬂup.”
Boﬂ boﬂ gezen batar bil ki felakete,
‹nsan isen, kap›lma bu âdete.
Bomboﬂ gezip durmaktan da kötüdür,
Faydas›z yere yapt›¤›n hareket de.)
MollaMusa

Nasiyhat – Ügit (Ö¤üt): Bu dönem
nasihatleri, dinî esaslara dayand›r›larak
söylenir.
Biyler, para jemeñiz!
Jal¤and› jol demeñiz!
Aqiyret qam›n izdeñiz!
Jan¤a tipti tiymeñder!
Kisi aq›s›n almañdar,
Awz›ña aram salmañdar!
Düniye j›y›p ötken joq
Bizden bur›n¤› Pay¤ambar.
Söz aytay›n ülkender!
Qudaydan qap› ketpeñder!
Äliñ kelse, Meke bar,
Starﬂ›n, bol›s bolam dep,
Is›rap q›l›p mal tökpeñder.”
(ﬁortanbay
(Beyler rüﬂvet almay›n!
Yalanla iﬂ tutmay›n!
Ah›ret kayg›s›n› çekin!
Özellikle cana de¤meyin!
Kiﬂi hakk› yemeyin!
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A¤z›n›za haram koymay›n!
Dünya mal›yla gitmedi,
Bizden önceki Peygamber!
Söz diyeyim büyükler!
Huda’dan gafil gitmeyin!
Halin varsa, Mekke’ye git,
Vali, müdür olay›m diye,
‹sraf edip mal dökmeyin! )
(ﬁortanbay)

Minacat (Münacat): ‹lk örnekleri
Allah’a yakar›ﬂ tarz›nda olan bu eserler,
daha sonralar› hüzünlü ﬂiirlere dönüﬂmüﬂ. Bu ﬂiirlere “muñ tol¤aw” (hüzünlü,
kederli ﬂiirler), “zarlaw” (ﬂikâyet edici,
inleme ﬂiirleri) da denmiﬂtir.
Minacat:
“On segiz m›ñ ¤alamn›ñ,
Patﬂas› ediñ, quday›m!
Qudaya, sa¤an j›lay›n,
Keﬂirgeysiñ künäyim!
Öziñniñ naﬂar pendeñmin,
Är japaña köngenmin.
⁄aﬂ›rbektey ta¤ama (na¤aﬂ›ma),
Medet berer kün bügin!
On segiz m›ñ ¤alamd›,
Hal›q q›l›p bar etken,
Neﬂe äwliye, änbiye,
Neﬂe hakim pana ötken!
⁄aﬂ›r sultan ta¤ama,
Medet berer kün bügin!”
(On sekiz bin âlemin,
Padiﬂah›s›n, Huda’m!
Ey Allah’›m, sana a¤layay›m,
Affediver günah›m!
Senin çaresiz bendenim,
Her cefana raz›y›m,
Akrabam olan Aﬂ›rbek’e,
Medet edilecek gün bugün!
On sekiz bin âlemi,
Halk k›l›p var etmiﬂ,
Nice evliya, enbiya,
Nice hâkim ona s›¤›nm›ﬂ!
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Akrabam Aﬂ›r sultana,
Medet edecek gün bugün!)
Muñ tol¤aw, zarlaw:
Qudaya qudiretiñe tan qalam›n,
Jol›nda bir ¤aﬂ›qt›ñ zaqrlanam›n.
‹ﬂimdi ¤aﬂ›q ot› küydiredi,
S›rt›ma ﬂ›¤aruw¤a arlanam›n.
(Ey Allah’›m, kudretine hayran›m,
Yolunda bir canan›n›m, inliyorum.
‹çimi aﬂk ateﬂi yak›yor,
D›ﬂa vurma¤a utan›yorum.)

Maqtaw (Övgü): Bu tür eserlerde,
insanlar›n övgüsü yan›nda dinî konulardaki övgüler de yer almaktad›r.
Bastaym›n bul sözimdi bismilladan
Qa¤azga bismilla dep tartam qalam.
Cappar›m adamzatt› ärqaﬂan daSaqtas›n musulmand› esen-aman.
Äleke Jarmola¤a kelip turd›,
Ümit köp son›ñ üﬂin bir qudadan.
Jay›qta dañq› ﬂ›¤›p jatuwﬂ› edi.
Keltirgen bul ara¤a bizdiñ talan.”
Jorabay Aq›n
(Bu sözüme baﬂlar›m Bismillâhla,
Kâ¤›da Bismillâh yaz›p baﬂlayay›m.
Cabbar’›m insano¤lunu her zaman,
Korusun müslüman› sa¤l›k selamette.
Eleke Jarmola’ya gelip durdu,
Ümit çok onun için tek Huda’dan.
Yay›k’ta ﬂöhreti çok yay›lm›ﬂt›,
Getirdi bu arada bize talan.)
Ak›n Jorabay

Dattaw (Yergi): Bu tür eserlerde,
ya bir kiﬂiyle veya halk›n tamam›yla ilgili kötüleme, ay›b›n›, kusurunu söyleme gibi konular yer al›r. Bu ﬂiirlerdeki
yergi, daha çok dinî konularla ilgilidir.
Bul bolsa, eﬂkim baqpas joldas›na,
Aldanar aram düniye oljas›na.
Birewdiñ ur› zal›m mal›n urlap,
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Surasa, bäle salar öz bas›na.
Qars› daw birew aytsa, son› t›ñdap,
Bas adam közim jetti oñbas›na.
Parq› joq bu zamann›ñ adam›n›ñ,
Biriniñ-biri nanbas ollas›na.
(Bu ise, hiç kimse bakmaz yoldaﬂ›na,
Aldan›r haramolan dünya ganimetine.
H›rs›z zalim birinin mal›n› çal›p,
‹steyince bela bulur kendi baﬂ›na.
Kim karﬂ› ç›karsa, onu dinleyip,
Baﬂ olan o, inand›m büyüklü¤üne.
Fark› yok bu zaman›n insan›n›n,
Hiç birisi inanmaz yeminine.
Baylard›ñ bala ok›tqan isi qara,
Degenin sawdalayd› moldas›na.
Paq›rd› miskinmenen partiya q›p,
Bereri sadaqas›n qolqas›na.
Bul sözi Seydahmet ötirik pe,
Ras-pa, - köptiñ sald›m ortas›na.
(Zenginlerin çocuk okutma iﬂine bak,
Dedi¤iyle fiyat biçer mollas›na.
Fakiri miskiniyle parti kurup,
Sadakas›n› verir en yak›n dostuna.
Bu sözü Seydahmet’in yalan m›?
Do¤ru mu, sorar›m kendi halk›ma.)

Ayt›s (At›ﬂma): Dinî kurallara uymayan davran›ﬂlar›n konu al›nd›¤› at›ﬂmalard›r.
Ayq›n:
Qoja-eke,esensiz be? Sälem berdik!
Mübärek dindar›ñd› jaña kördik.
Jüzinde raqmetiñ bar er ekensiz,
Joq ﬂ›¤ar köñiliñizde täkapparl›q.
Öziñ bil söylesken soñ ne deriñdi,
Qazirde qol›ñd› ber, köriselik!
(Ayk›n:
—Ey Hocam, iyi misiniz? Selam verdik!
Mübarek didar›n› yeni gördük.
Yüzünde rahmeti olan er idiniz,
Olmamal› gönlünüzde kibirlilik.
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Sen bilirsin söyleﬂince ne diyece¤ini,
ﬁu anda elini uzat, görüﬂelim.
Jar›l¤as›n Qoja:
Jarq›n›m, sälem berseñ, sälemet bol!
Jetedi murat›na ölmegen qul.
Siz berseñ sälemiñdi, älik ald›q,
Sünneti pay¤ambard›ñ qazuwl› jol.
“Qol berseñ köriselik” degen söziñBul dur›s ﬂar›y¤atqa bolmayd› sol.
Taral¤an tot› qustay bala ekensiñ,
M›sal› eki betiñ alq›z›l gül.
Hal bilmek, jön suramaq häm ¤anibet,
Abzalda, söyleselik, at›ñ bildir.
(Jar›lgas›n Koca:
Nur yüzlüm, selam verdiysen, selamette ol!
Ulaﬂ›r murad›na ölmeyen kul,
Sen verince selam›n›, aleyküm deyip ald›k,
Peygamberin sünneti köklü bir yol.
“El uzat, görüﬂelim” dedi¤in sözün,
O¤ul, bu ﬂeraite göre do¤ru de¤il.
Tuti kuﬂu gibi süslenmiﬂ bir çocuksun,
Baksana iki yana¤›n k›pk›z›l gül.
Hal hat›r sormak, gönül almak da sevap,
Uygun halde söyleﬂelim, ad›n› bildir.)

Tol¤aw (Belli bir olay veya kiﬂiye
ithafen domb›ra eﬂli¤inde makamla okunan ﬂiir): Dinî konular›n a¤›rl›kta oldu¤u eserlerdir.
Âﬂ›kl›k tol¤awlar›nda dinî konular
ele al›nmaz. Tol¤awlar, kâfirlerle yap›lan savaﬂlarda askere güç vermek için
söylenirse “nam›s veya so¤›s tol¤aw›”; dinî ilerleme, geliﬂmeyle ilgili konularda
söylenirse“markay›s” ad›n› al›r.
Nam›s veya so¤›s tol¤aw›:
Oyran etip taw-tast›,
Qan¤a boyap köz jast›,
ﬁöldirletip q›z›l bast›,
Saylap ﬂanﬂar künder bügin.
As›l almas p›ﬂaqtar›,
T›¤›radan ﬂaﬂaqtar›,

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 68

Aq›metjann›ñ qojaqtar›,
Jannan keﬂer künder bügin.
⁄aﬂ›rbektiñ sol ozar›,
Qur›ls›n maqﬂard›ñ bazar›.
Bek Jüsiptiñ qoﬂqarlar›.
Qannan keﬂer künder bügin.
At qula¤›n teñestirip,
Bir-biriñe keñestirip,
Käpirlerdi qoyﬂa q›r›p,
Maydan keﬂer künder bügin.
(Namus veya savaﬂ ﬂiiri:
Ya¤malay›p da¤› taﬂ›,
Kana boyay›p gözyaﬂ›n›,
Ateﬂlere at›p k›z›l baﬂ›,
Niﬂan al›p vuraca¤› günler bugün.
Asil elmastan b›çaklar›n›n,
Kay›ﬂlardan saçaklar›n›n,
Ahmetcan’›n koçaklar›n›n,
Candan geçece¤i günler bugün.
⁄aﬂ›rbek’in bu ak›n›yla,
Kurulsun mahﬂer pazar›,
Yusufbek’in koçaklar›n›n,
Kandan geçece¤i günler bugün.
At kula¤›n› eﬂitleyip,
Birbiriyle söyleﬂtirip,
Kâfirleri koyun gibi k›r›p,
Cepheden geçece¤i günler bugün.)
Marqay›s tol¤aw›
Käpirge q›l›ﬂ siltep qar›sqan›m!
Düniyede teñin taw›p jar›sqan›m!
Täniñnen duﬂpan körseñ, tügiñ ﬂ›qqan,
Lay›q zaman›ña ar›stan›m!
Naﬂard› s›rt duﬂpannan araﬂalap,
Qam oylap, qaraﬂ›¤a bol›sqan›m!
Ülgimen är or›nda tura bergen
Aq›l¤a Aplotonday dan›ﬂpan›m!
Dostardan qasiret ot›n qalas oylap,
Qay›rl› sa¤at›nda qaw›ﬂqan›m.
ﬁubalañ, Qaraqo¤a, J›lanﬂ›qpen,
Deni saw tüsinikti bol›star›ñ.
Bul künde sizder üﬂin du¤ada tur,
Atqar›p joldas bol¤an or›star›ñ.
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(Marqay›s tol¤aw›
(Kâfire k›l›ç savurup sald›ran›m!
Dünyada dengini bulup yar›ﬂan›m!
Düﬂman görünce tüyleri diken diken olan,
Kendi zaman›na lay›k, arslan›m!
Çaresizleri düﬂmanlar›ndan kurtar›p,
Kayg›s›na düﬂüp, destek olan›m!
Her yerde örnek olarak gösterilen,
Ak›lda Eflatun gibi dan›ﬂman›m!
Dostlar›yla hasret ateﬂini aradan sav›p,
En hay›rl› saatte kavuﬂan›m!
ﬁubalan, Karako¤a, J›lanﬂ›k’la,
Dimdik ayakta olan idarecilerin,
Bu gün de sizler için duadad›r,
Hizmet edip destek olan yoldaﬂlar›n.)

Joqtaw (A¤›t): Dinî konulu a¤›tlard›r. Daha önceki dönemlerde söylenen
joqtawlarda ölenin yi¤itli¤i, zenginli¤i,
yapt›¤› erlikler anlat›l›rd›. Bu dönem
joqtawlar›nda ölenin dindarl›¤› üzerinde
durulur.
“‹släm jol›n añdad›ñ,
Jan täsilim bol¤anﬂa
Aq›l›ñnan tanbad›ñ.
Sonda bilip, oylad›ñ
Qudan›ñ nazar sal¤an›n.
Amandaspaq sol küni
Köñilde bold› arman›ñ.
Amandast›ñ jurt›ñmen,
Buyr›¤› dep allan›ñ.
‹yman›ñd› qurmettep,
Periﬂte kelsin habar¤a.
Art›ñda qal¤an biz naﬂar,
‹zdegenmen tabar ma?
Keﬂegi söngen ﬂamﬂ›raq,
Orn›na qayt›p janar ma?
Düniye däwlet bolsa da,
Endi däwren bolar ma?”
(‹slam yolunda yürüdün,
Can teslim edene kadar.
Akl›ndan vazgeçmedin,
O zaman anlay›p, düﬂündün,
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Huda’n›n gel dedi¤ini.
Vedalaﬂmak o gün,
Gönülde murad›n oldu.
Vedalaﬂt›n yurdunla,
Allah’›n buyru¤u deyip.
‹man›na hürmet edip,
Melekler getirsin haberini.
Ard›nda kalan bizler çaresiz,
Aranmakla bulunur mu?
Akﬂam sönen bu çera¤,
Tekrar dönüp yanar m›?
Dünya devlet olsa da,
ﬁimdi devran olur mu?)

Terme (Kazak sözlü edebiyat›nda
domb›ra eﬂli¤inde terennüm edilen bir
naz›m türü): Dinî dönemdeki terme ile
sözlü edebiyat dönemindeki terme ayn›d›r. Tek fark dinî dönemdeki termelerde
dinî konular›n iﬂlenmiﬂ olmas›d›r.
“Däret al›p, namaz q›l,
Suwd› quy›p qum¤an¤a.
Zeket berip, qaj›¤a bar,
Aynalmañ›z qur mal¤a.
Düniyege aynal›p,
Täñiri bergen däwletten
Maqﬂar küni qur qalma!
Köñilge iyman bekitip,
Üyretiñiz tuw¤an¤a.
‹slämniñ bes par›z›
Jan¤an ottan qutqarar
Haq taraz› qur¤anda.
ﬁapa¤at q›lar bes namaz,
Äzireyil jetisip,
Jan›ñd› qab›r q›l¤anda.
Bul düniyeniñ q›z›¤›,
Uqsayd›, bilseñ, jarandar,
Köziñdi aﬂ›p jum¤an¤a.”
(Abdest al›p, namaz k›l,
Suyu koyup ibri¤e.
Zekât verip, hacca git,
Dolanma sak›n boﬂ mala.
Dünyayla meﬂgul olup,
Tanr›’n›n verdi¤i devletten,
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Mahﬂer günü nasipsiz kalma!
Gönle iman› yerleﬂtirip,
Ö¤retin çocuklara.
‹slam’›n beﬂ farz›n›,
Yanan ateﬂten kurtar›r.
Hak terazi kurdu¤unda,
ﬁefaat eder beﬂ vakit namaz.
Azrail bir gün gelip,
Can›n› ald›¤›nda,
Bu dünyan›n ilginç yönü,
Benzer, anlay›n yarenler,
Gözünü aç›p yummaya.)

2. Dilmar dönem: Dille ilgili geliﬂmelerin oldu¤u dönemdir.
Yazara göre, bu dönemler, Kazak
halk edebiyat›n› geliﬂtirip güçlendirmekten uzakt›r. Bu süre zarf›nda baﬂka
yurtlar›n edebiyatlar› tesirinde do¤an
bir edebiyat ortaya konmuﬂtur. Dindar
dönemde Arap-Fars edebiyatlar›ndan örnekler al›nm›ﬂ, onlar taklit edilmiﬂ; dilmar dönemde de Rus edebiyat› örnek
al›n›p taklit edilmiﬂtir.
Bayturs›nul›, bu dönem yaz›l› edebiyat›n›n s›n›fland›r›lmas›nda, sözlü
edebiyattaki gibi kullan›m ve ilkeli olma
özelliklerine de¤il, söyleniﬂ özelliklerine
yer verildi¤ine dikkat çeker. Bu görüﬂ
do¤rultusunda da, yaz›l› edebiyat türlerini ﬂu ﬂekilde grupland›r›r:
“Yaz›l› edebiyat türleri temelde üçe
ayr›l›r:
1. Ertek (äñgime) (Masal, hikâye):
aw›z ertek (sözlü edb. masal), ertek j›r
(masal destan), tar›yh›y j›r (tarihî destan), m›saldar (meseller, fabller).
2. Tol¤aw (Lirik ﬂiir): aw›z tol¤aw
(Lirik ﬂiirler), joqtaw (a¤›t).
3. Ayt›s-Tart›s (At›ﬂma tart›ﬂma):
Sözlü edebiyatta ayt›s vard›r, ama tart›s
yoktur. Ayt›s-tart›s, büyük ustal›k gerektirdi¤i için sanat›n güçlü oldu¤u dönemlerde ortaya ç›km›ﬂt›r. (BAYTURSINULI, 1991:435)
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S›ñdar Dönem (Edebî Tenkit Dönemi): Kazak edebiyat›n›n bu döneminde yay›nlanan eserlerde edebî tenkit türü karﬂ›m›za ç›kmaya baﬂlar. Bu sebeple
bu devre kusursuz, vas›fl› ve güzel tol¤aw(lirik ﬂiir)lar›n yaz›ld›¤› dönem de
denebilir.
Bayturs›nul›’na göre bundan önceki
dönemlerde verilen eserler bir yönüyle
güzel ve güçlü olsa da di¤er yönüyle kusurludur. Kazak ak›nlar›, Avrupa edebiyat› ile tan›ﬂt›ktan sonra eksikliklerini
fark etmiﬂ, bunlar› gidermeye, kendi
edebiyatlar›n› Avrupa edebiyat›na göre
ﬂekillendirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bayturs›nul›, bu çal›ﬂmalara örnek olarak üstat
Abay’› gösterir ve s›ñdar devri Abay’›n
eserleriyle baﬂlat›r.
Yazar, Kazak s›ñdar edebiyat›n›n
Avrupa edebiyat› örne¤inden ortaya ç›k›p geliﬂti¤ini ifade etmek yan›nda, Avrupa edebiyat›ndaki türlerin hala kendi
edebiyatlar›nda eksik oldu¤unu da belirtir. Bayturs›nul›, bu dönemdeki türleri
ﬂu ﬂekilde s›ralar:
I. Äweze yaki äñgime türli sözder: (Nesir Türleri)
Bu gruba giren alt türler ﬂunlard›r.
1. Ertegi J›r (Masal destan): Manzum masallard›r. Tenkitçi olmas› bak›m›ndan kendinden önceki dönemlerin
ertegilerinden ayr›l›r. Ma¤can Cumabayul›’n›n “S›zd›k Bat›r” adl› eseri buna
örnektir.
2. Ul› äñgime yaki roman (Uzun hikâye veya roman): Hayatta yaﬂanm›ﬂ veya yaﬂanabilecek olaylar› konu al›p hikâye eden, tasvir eden eserlerdir. Olaylar›n tasvir edilmesi s›ras›nda ona yön
ve renk veren tipler de tasvir edilir. Tiplerin uygun ve gerçekçi seçilmiﬂ olmas›,
eserin de gerçe¤e uygun olmas›n› sa¤lar.
Bu baﬂl›k alt›ndaki eserlerin roman, uzun hikâye, küçük hikâye ﬂeklinde grupland›r›lmas›, onlar›n uzunluk k›-
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sal›klar›yla ilgilidir. Anlat›m ﬂekli hepsinde ayn›d›r.
Bayturs›nul›, Kazak edebiyat›nda
hala roman türünü temsil eden bir eser
olmad›¤›n› belirterek, Mircak›p Duvlatul›’n›n “Bak›ts›z Jamal”›n› uzun hikâye
olarak de¤erlendirir.
3. Äweze J›r› (Ahenk destan›): Bir
milletin tarihinde yer alan, halk›n a¤z›nda na¤me olup söylenen olaylar›n veya bu olaylara halk›n katt›¤› sanat›n, yi¤itli¤in, insanl›¤›n destanî bir ﬂekilde
anlat›ld›¤› eserlerdir. Bu eserlerde hem
olaylar hem de erlik gösteren yi¤itler
destanlaﬂt›r›larak anlat›l›r.
Tarihî j›rda insanlar ve olaylar hakk›nda söylenenler tarihî bilgilerden
farkl› olamaz. Hâlbuki äweze j›rda temel
tarih bilgisi de¤iﬂtirilmez, ama olaylar
ve ﬂah›slar hakk›nda yazar›n hayali
hürdür. Äweze j›r› edebî bir tür oldu¤u
için ädemilew (güzelleﬂtirme), köriktew
(süsleme), meñzew (iﬂaret etme), äserlew
(etkileme) yöntemleri kullan›labilir.
4. Tariyhiy J›r (Tarihî destan): Tarihî bilgilerin esas al›nd›¤›, gerçek olaylar
veya kiﬂiler hakk›nda yaz›lm›ﬂ eserlerdir.
5. Añ›z öleñ jäne äñgime (Efsane,
menk›be veya hikâye): Bu eserler, bat›l
inançlar, H›z›r, rüyalara inanma, vs. gibi
halk içinde anlat›lan çeﬂitli efsane ve
menk›belerden oluﬂmaktad›r. Ak›nlar,
hoﬂ bir dille, gösteriﬂli bir ﬂekilde bu
menk›beleri tekrar ele almaktad›rlar.
Ma¤can Cumabayul›’n›n “Korkut”u,
Abay’›n “Eskendir” adl› eseri bu gruba
örnektir.
6. Köñildi Söz (‹yi niyetli, neﬂeli
eserler): Zulmü, hilesi olmayan, tabiî
dertsiz, temiz, alçakgönüllü insanlarla,
huzurlu hayat›n tasvir edildi¤i eserlerdir.
Yazara göre, Kazak edebiyat›nda
henüz bu tür eserler yoktur.
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7. M›sal (Mesel, Fabl): Hayvanlara
insanî özellikler yüklemek suretiyle ve
ders vermek maksad›yla kaleme al›nan
eserlerdir. Yazar, fabl türünün en güzel
örneklerinin La Fontaine taraf›ndan kaleme al›nd›¤›n› belirtir. Kendisinin Kirilov’dan aktard›¤› “K›r›k M›sal” adl› eserini de bu türe örnek olarak gösterir.
II. Tol¤aw Tab›na Qarayt›n Sözder (Tol¤aw Türleri)
Saz ﬂairleri tol¤awda yüreklerindeki gönül s›rlar›n› dile getirir. Tol¤aw›n
coﬂkulu, s›rl› bir anlat›ma, gerçek bir konuya ve ahenge sahip olmas› gerekir.
Tolgawlar, 4–5 dörtlükten oluﬂur. Ezgilidir.
Tol¤aw kendi içinde ﬂu türlere ayr›l›r:
1. Sap Tol¤aw (Saf tol¤aw): Gönlün
temiz na¤melerinden ç›kan ﬂiirlere “sap
tol¤aw” veya “sayraw” (ﬂak›ma) denir.
2. Marqay›s Tol¤aw (‹yilik tol¤aw›,
ilerleyen tol¤aw): ‹nsan gönlünün hoﬂ
duygular›n›, iyilik temas›n› iﬂleyen tol¤awlard›r.
3. Nal›s - Muñay›s Tol¤aw (ﬁikâyet,
inleme tol¤aw›): Konular› vefas›zl›k,
bahts›zl›k, kederler üzerine kurulan, hayata ve insanlara k›rg›n bakan tol¤awlard›r.
4. Nam›s-Tan›s Tol¤aw (Yi¤itlik tol¤awlar›):Cesaret, yi¤itlik, kahramanl›k
konular›n› iﬂleyen tol¤awlard›r. Bunlara
savaﬂ (sog›s) tol¤awlar› da denir.
5. Suqtan›s Tol¤aw (‹mrendirici,
iﬂaret edici ﬂiirler): Tabiat›n s›rr›, güzelli¤i ve insanlar›n s›rlar› üzerine yaz›lan
tol¤awlard›r. Hayat ile ölüm, iyilik ile
kötülük gibi konular da bu tol¤aw türünde iﬂlenir.
6. Oylamaldaw Tol¤aw (Düﬂündürücü, yergi tol¤awlar›): Sadece gönül
na¤meleriyle de¤il, fikir ve hayallerle de
örülmüﬂ konular› içeren, keder, s›k›nt›,
düﬂünce dolu olan, hata, kusur ve kötü-
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lükleri yerip, bunlar›n düzeltilmesi üzerinde duran tol¤awlard›r. Oylamaldaw
kendi içinde iki gruba ayr›l›r:
a. Sögis tol¤aw› yaki dattaw (Yergi):
Halk›n ço¤unlu¤u için söylenirse dattaw
(ifﬂa, yergi); bir kiﬂiye yönelik söylenirse
älemdew, sögis (alay, sövgü) ad›n› al›r.
b. Külis tol¤aw› yaki külkilew (Hiciv): Abes olaylar veya davran›ﬂlarla ilgili olarak kaleme al›nan tol¤awlard›r. Bu
tür tol¤aw, ya sadece tebessüm ettirici
ya da alaya al›c›d›r. Hicvin en hafifi ﬂaka ile dile getirilir.
Hicvin mazaq (birinin eksikli¤ini,
kusurunu söyleyip gülme, a¤›r bir hiciv);
m›sq›l (do¤ru ﬂeyi ters çevirip söyleyerek
dalga geçmek, so¤uk bir hiciv), s›qaq we
quwl›q (daha hafif ﬂekilde hicvetme, taﬂlama); äzil (ﬂaka, latife) türleri vard›r.
III. Ayt›s-Tart›s Tab›na Qarayt›n
Sözder (Ayt›s-tart›s Türleri)
Ayt›s-tart›s, Kazak ak›nlar›n›n ayt›slar› ile ayn› de¤ildir. Tek benzeﬂen
yönleri “ayt›s” (at›ﬂma)t›r. (bkz.B‹RAY,
2003: 58–76)
Ayt›s-tart›sta ak›n, baﬂkas›n›n baﬂ›ndan geçen bir olay› anlat›r. Kendi baﬂ›ndan geçenleri, kendi gönül na¤melerini eserine katmaz. Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda k›smen äñgime’ye benzer.
Tart›s’taki olaylar ve insanlar, asl›nda yoktur, saz ﬂairinin hayalinde yaratt›¤› ﬂah›slar ve olaylard›r. Anlat›c›
durumundaki saz ﬂairinin varl›¤› sezilmez, baﬂkalar›n› konuﬂturur, at›ﬂt›r›r. ‹ç
âlemle d›ﬂ âlemi birleﬂtirir.
Ayt›s-tart›s’›n “ayt›s” (at›ﬂma) ve
“tart›s” (münakaﬂa, tart›ﬂma) ﬂeklinde
iki yönünden bahsetmek mümkündür.
Tart›s, kendi içinde üç gruba ayr›l›r:
a. Mert, yaki älektekti tart›s (Trajedi)
b. Sergeldeñ, yaki azapt› tart›s
(Drama)
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c. Aramter, yaki äwreﬂilik tart›s
(Komedi)
Tart›s›n içinde ﬂark›, na¤me yer
al›rsa buna “tart›s zaw›qt›” (zevkli tart›s), kurnazl›k a¤›rl›kl› konu yer al›yorsa
“quwl›qt› tart›s” (hileli, kurnaz tart›s),
hiciv ve komiklik varsa “küldirgi tart›s”
(gülünç, hicvî tart›s), sihir konuluysa
“siyq›rl› tart›s” (sihirli tart›s) ad›n› al›r.
Rus hâkimiyeti döneminde eserler
veren Ahmet Bayturs›nul›’n›n belki de
ilk edebiyat tarihi çal›ﬂmalar›ndan say›labilecek “Edebiyet Tan›tk›ﬂ” adl› eserindeki Kazak Türkleri yaz›l› edebiyat›yla
ilgili görüﬂ ve de¤erlendirmelerini tan›tmaya çal›ﬂt›k. 1991’den yani Rus hâkimiyetinin bitti¤i y›llardan sonra Bayturs›nul›’n›n da, o dönemin totaliter birlik
sistemi bask›s›nda, dönemin istedi¤i görüﬂler çerçevesinde edebî eserler veren
yazar ve ﬂairlerin de bu tür s›n›fland›rmalar› önemini kaybetmiﬂtir. Günümüzde yap›lan s›n›fland›rma çal›ﬂmalar› daha gerçekçi yaklaﬂ›mlara dayanmaktad›r.
Türk dünyas› topluluklar› ve cumhuriyetlerinin geniﬂ bir co¤rafyada yer
almalar›, tarih ve siyasî birliklerindeki
çeﬂitlilikler, edebî konular› kendilerine
has ve birbirlerinden farkl› metotlarla
ele almalar› sebebiyle her birinin edebiyat tarihini tespit etmek, edebî dönemlerini belirlemek, vs. konular›ndaki çal›ﬂmalar hala kar›ﬂ›kl›klar arz etmektedir.
Bu çal›ﬂmalar›n her Türk toplulu¤u içinde ele al›n›p kesinleﬂtirilmesinden sonra
belirlenen ortak metot ve yaklaﬂ›mlarla
genel sonuçlara var›labilecektir.
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