
Yar› yerleflik veya göçer hayat tar-
z›nda yaflay›p orta as›rlar içerisinde yer-
leflik hayat tarz›na geçen Türklerin ço-
¤unlu¤unun sözlü gelenek vas›tas›yla
yaflatt›¤› edebiyat›, yerleflik hayata ge-
çilmesiyle birlikte yaz›l› edebiyata dö-
nüflmüfltür. 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 boyu-
nun teflekkül etmesine kadarki dönem,
di¤er bir deyiflle Türk topluluklar›n›n
birbirinden farkl› olarak ba¤›ms›z ve ay-
r› ayr› geliflmeye bafllad›¤› devre kadar-
ki, yani XV. yüzy›la kadarki kültür mi-
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ÖZET
Yaz›m›zda Rus hâkimiyeti döneminde eserler veren Ahmet Bayturs›nul›’n›n belki de ilk edebiyat tari-

hi çal›flmalar›ndan say›labilecek “Edebiyet Tan›tk›fl” adl› eserindeki Kazak Türklerinin yaz›l› edebiyat› ile il-
gili 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 eser-
ler veren yazar ve flairlerin de bu tür s›n›fland›rmalar› belirleyici olmamakla birlikte içinde bulundu¤u dö-
neme ›fl›k tutmas› aç›s›ndan önemlidir. Günümüzde yap›lan s›n›fland›rma çal›flmalar› daha gerçekçi yakla-
fl›mlara dayanmaktad›r.

Ahmet Bayturs›nul›’n›n Kazak yaz›l› edebiyat›n›n dönemleri konusundaki fikirleri, o dönemi ayd›nlat-
mas› 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 ot-
her authors and poets were written under Russian totaliatment union system in the circle of the official opi-
nion. The significant of the works were the investigation of the age, even though there works were not deci-
sively 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.

Key Words
Written literature of Cosac Turks, Ahmet Bayturs›nul›, The periods and literary types of the written li-

terature of Cosac folksongs.

* Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi. 

http://www.millifolklor.com 67



ras›, Türk topluluklar›n›n hepsinde or-
tak atalar miras› olarak ele al›n›r.

Kazak Türklerinin sözlü edebiyat›,
Kazak Hanl›¤›’n›n kurulmas›, Kazak bo-
yu ve Kazak Türkçesinin ortaya ç›kma-
s›yla birlikte 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
dan 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 ver-
meye çal›flaca¤›z.

Kazak Türkleri yaz›l› edebiyat›n›n
devirleri konusunda günümüzdeki arafl-
t›r›c›lar da farkl› görüfller öne sürmekte-
dirler. 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 ede-
biyat›”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). Sov-
yet ideolojisine uygun s›n›f menfaati ve
çat›flmalar›n› esas alan edebî eserlerin
verildi¤i dönemdir.

1991’deki ba¤›ms›zl›ktan sonra Ka-
zaklar aras›nda kendi hayatlar›n› akset-
tiren yeni bir edebiyat dönemi bafllam›fl-
t›r.”(TAM‹R, 1998)

Prof. Mekemtafl M›rzahmetul› ise
Kazak Türkleri yaz›l› edebiyat›n› flu de-
virlere 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

aras›nda Kazak Hanl›¤› devrindeki ede-
biyat.

V. Dönem: Sömürgecilik devrindeki
edebiyat. Çin ve Rus sömürgecilerinin
egemenli¤i dönemi. Bu dönem, yazar ta-
raf›ndan flu alt gruplara ayr›lmaktad›r:

1. Bafl›bofl beylik dönemindeki ede-
biyat.

2. Küçük ve orta cüzde sömürgeci
beylikler ve han taraftarlar›n›n Kazak
topraklar›n› talan etmesi ile ‹satay Ma-
hambet baflkanl›¤›ndaki iflçi ayaklanma-
s›n›n sosyal hayatta sebep oldu¤u de¤i-
flikliklerin de yönlendirdi¤i edebiyat.

3. Orta cüz içerisine Ruslar›n sok-
tu¤u “a¤a sultanl›k” sistemi ve bu dö-
nem kahramanlar›n›n konu al›nd›¤› ede-
biyat.

4. Büyük cüzün Hokand Hanl›¤› yö-
netiminde oldu¤u dönem ve bu dönem-
deki 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 ak-
setmifl ve üç farkl› gelene¤i ortaya ç›kar-
m›flt›r.

5. Ruslar›n Kazak bozk›r›na hâkim
olmas›, bask› rejimi ve Ruslaflt›rma poli-
tikas›yla misyonerlik çal›flmalar›n›n ol-
du¤u bu dönem, 19. yüzy›l›n ikinci yar›-
s›ndan Kazan isyan›na kadarki dönemi
içine al›r.

Kazan ayaklanmas›ndan sonra dev-
let yönetimi Lenin idaresindeki Bolfle-
vikler Partisi’ne verilir. Edebiyat, bu dö-
nemde ideolojinin hizmetine koflulmufl-
tur.

Kazak topraklar›nda oldu¤u gibi
bütün çok halkl› Sovyet halklar›n›n ede-
biyatlar›, 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 öldürülmesiy-
le kar›fl›k ve kötü bir dönem de yaflan-
m›flt›r.

Kazak edebiyat›, 1991’den sonra
ise, kendi halk›n›n hayat›n› ve hayat
gerçeklerini tenkitçi bir gözle tasvir et-
meye bafllam›flt›r. (MIRZAHMETULI,
2004: 13–24)

Kazak Türkleri yaz›l› edebiyat› üze-
rine Sovyetler Birli¤i döneminde kaleme
al›nan eserlerde, Kazak edebiyat›n›n ta-
rihî dönemleri, totaliter birlik sistemi-
nin de bask›s›yla iki grup halinde ele
al›nm›flt›r: 

1.Ayd›nlat›c›-demokratik yolda iler-
leyen edebiyat. 

2. Burjuvac› milliyet yolunda ilerle-
yen edebiyat.

Ahmet Bayturs›nul›’n›n Kazak ya-
z›l› edebiyat›n›n dönemleri hakk›ndaki
görüflleri, bu grupland›rmadan farkl› de-
¤ildir. 

Bayturs›nul›, Kazaklar aras›na ya-
z›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 belirt-
mektedir. Nogaylar, Kazaklar aras›nda
uzun y›llar boyunca yaflad›klar› için, on-
lar›n fliiri sevdiklerini ö¤renmifl ve dinî
kurallar› halka fliirlerle ö¤retmeye çal›fl-
m›fllard›r. Bayturs›nul›, bu amaçla olufl-
turulan edebiyat›n dine hizmet etti¤ini,
ama dile zarar verdi¤ini ileri sürer. Ka-
zaklar›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

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 eser-
lerdir. Rus hükümeti bu dönemde Kazak
ve Nogaylar aras›na nifak sokup iki gru-
bu ay›r›r. Kazak beyleri de bu ak›ma ka-
p›l›p Nogaycay› b›rak›r, do¤rudan Rusça
ö¤renirler. Bu siyasetin devam›nda Arap
harfleri kald›r›l›r, Kiril harfleri kullan›l-
maya, eserler bu harflerle bas›lmaya
bafllan›r.

Kazaklar›n Avrupa edebiyat›yla ta-
n›flmas›n› sa¤layan ise Rus edebiyat›d›r.
Bayturs›nul›’na göre bu dönem edebiya-
t›n›n amac›, dili gelifltirmek, edebiyat›
güçlendirip güzellefltirmektir.

Bayturs›nul›, bu görüflleri do¤rultu-
sunda Kazak yaz›l› edebiyat›n› iki döne-
me ay›r›r:

1. Dindar dönem: Dinle ilgili eser-
lerin verildi¤i bu dönemde sözlü edebi-
yat 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 hikâ-
yelerdir. Bu hikâyelerde Kazaklar›n de-
¤il, baflka milletlerin hayat› anlat›lmak-
tad›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 ifllen-
di¤i k›ssalar.

‹lk k›ssalar, (“Zarkum”, “Salsal”,
“Seyfü’l-Melik” vs.) uzun hikâyeler flek-
lindeyken daha sonralar› (“Musa men
Qar›nbay”, “Jum-Juma” vs.) k›sa hikâ-
yeler 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
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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 ko-
nular›n ifllendi¤i, terbiye edici hikâyeler-
dir.
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.

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 dönüfl-
müfl. 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!

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 konular-
daki övgüler de yer almaktad›r. 

Bastaym›n bul sözimdi bismilladan
Qa¤azga bismilla dep tartam qalam.
Cappar›m adamzatt› ärqaflan da-
Saqtas›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 il-
gili kötüleme, ay›b›n›, kusurunu söyle-
me 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,

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 68

http://www.millifolklor.com 71



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 uy-
mayan davran›fllar›n konu al›nd›¤› at›fl-
malard›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.

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 söziñ-
Bul 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 oku-
nan 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›”; di-
nî 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›,
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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.

(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¤›tlar-
d›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,

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 gelifl-
melerin oldu¤u dönemdir.

Yazara göre, bu dönemler, Kazak
halk edebiyat›n› gelifltirip güçlendir-
mekten uzakt›r. Bu süre zarf›nda baflka
yurtlar›n edebiyatlar› tesirinde do¤an
bir edebiyat ortaya konmufltur. Dindar
dönemde Arap-Fars edebiyatlar›ndan ör-
nekler al›nm›fl, onlar taklit edilmifl; dil-
mar dönemde de Rus edebiyat› örnek
al›n›p taklit edilmifltir.

Bayturs›nul›, bu dönem yaz›l› ede-
biyat›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 türle-
rini 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 des-
tan), 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 ge-
rektirdi¤i için sanat›n güçlü oldu¤u dö-
nemlerde ortaya ç›km›flt›r. (BAYTURSI-
NULI, 1991:435)
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S›ñdar Dönem (Edebî Tenkit Dö-
nemi): Kazak edebiyat›n›n bu dönemin-
de yay›nlanan eserlerde edebî tenkit tü-
rü 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 ku-
surludur. Kazak ak›nlar›, Avrupa edebi-
yat› ile tan›flt›ktan sonra eksikliklerini
fark etmifl, bunlar› gidermeye, kendi
edebiyatlar›n› Avrupa edebiyat›na göre
flekillendirmeye çal›flm›fllard›r. Baytur-
s›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, Av-
rupa edebiyat›ndaki türlerin hala kendi
edebiyatlar›nda eksik oldu¤unu da belir-
tir. Bayturs›nul›, bu dönemdeki türleri
flu flekilde s›ralar:

I. Äweze yaki äñgime türli söz-
der: (Nesir Türleri)

Bu gruba giren alt türler flunlard›r.
1. Ertegi J›r (Masal destan): Man-

zum masallard›r. Tenkitçi olmas› bak›-
m›ndan kendinden önceki dönemlerin
ertegilerinden ayr›l›r. Ma¤can Cumaba-
yul›’n›n “S›zd›k Bat›r” adl› eseri buna
örnektir.

2. Ul› äñgime yaki roman (Uzun hi-
kâye veya roman): Hayatta yaflanm›fl ve-
ya yaflanabilecek olaylar› konu al›p hi-
kâye eden, tasvir eden eserlerdir. Olay-
lar›n tasvir edilmesi s›ras›nda ona yön
ve renk veren tipler de tasvir edilir. Tip-
lerin uygun ve gerçekçi seçilmifl olmas›,
eserin de gerçe¤e uygun olmas›n› sa¤lar.

Bu bafll›k alt›ndaki eserlerin ro-
man, uzun hikâye, küçük hikâye fleklin-
de grupland›r›lmas›, onlar›n uzunluk k›-

sal›klar›yla ilgilidir. Anlat›m flekli hep-
sinde ayn›d›r.

Bayturs›nul›, Kazak edebiyat›nda
hala roman türünü temsil eden bir eser
olmad›¤›n› belirterek, Mircak›p Duvla-
tul›’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 ve-
ya 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 hak-
k›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): Tari-
hî bilgilerin esas al›nd›¤›, gerçek olaylar
veya kifliler hakk›nda yaz›lm›fl eserler-
dir.

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 eserler-
dir. 

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 ka-
leme al›nd›¤›n› belirtir. Kendisinin Kiri-
lov’dan aktard›¤› “K›r›k M›sal” adl› ese-
rini de bu türe örnek olarak gösterir. 

II. Tol¤aw Tab›na Qarayt›n Söz-
der (Tol¤aw Türleri)

Saz flairleri tol¤awda yüreklerinde-
ki gönül s›rlar›n› dile getirir. Tol¤aw›n
coflkulu, s›rl› bir anlat›ma, gerçek bir ko-
nuya ve ahenge sahip olmas› gerekir.
Tolgawlar, 4–5 dörtlükten oluflur. Ezgili-
dir.

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, ha-
yata ve insanlara k›rg›n bakan tol¤aw-
lard›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›, güzel-
li¤i ve insanlar›n s›rlar› üzerine yaz›lan
tol¤awlard›r. Hayat ile ölüm, iyilik ile
kötülük gibi konular da bu tol¤aw tü-
ründe ifllenir.

6. Oylamaldaw Tol¤aw (Düflündü-
rücü, 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-

lükleri yerip, bunlar›n düzeltilmesi üze-
rinde 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 (Hi-
civ): Abes olaylar veya davran›fllarla ilgi-
li 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 fla-
ka 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, tafl-
lama); 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 ay-
t›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 ba-
fl›ndan geçen bir olay› anlat›r. Kendi ba-
fl›ndan geçenleri, kendi gönül na¤meleri-
ni eserine katmaz. Bu aç›dan ele al›nd›-
¤›nda k›smen äñgime’ye benzer.

Tart›s’taki olaylar ve insanlar, as-
l›nda yoktur, saz flairinin hayalinde ya-
ratt›¤› flah›slar ve olaylard›r. Anlat›c›
durumundaki saz flairinin varl›¤› sezil-
mez, 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 (Traje-
di)

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 tar-
t›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› eserin-
deki Kazak Türkleri yaz›l› edebiyat›yla
ilgili görüfl ve de¤erlendirmelerini tan›t-
maya çal›flt›k. 1991’den yani Rus hâki-
miyetinin bitti¤i y›llardan sonra Baytur-
s›nul›’n›n da, o dönemin totaliter birlik
sistemi bask›s›nda, dönemin istedi¤i gö-
rüfller çerçevesinde edebî eserler veren
yazar ve flairlerin de bu tür s›n›fland›r-
malar› önemini kaybetmifltir. Günümüz-
de yap›lan s›n›fland›rma çal›flmalar› da-
ha gerçekçi yaklafl›mlara dayanmakta-
d›r.

Türk dünyas› topluluklar› ve cum-
huriyetlerinin genifl bir co¤rafyada yer
almalar›, tarih ve siyasî birliklerindeki
çeflitlilikler, edebî konular› kendilerine
has ve birbirlerinden farkl› metotlarla
ele almalar› sebebiyle her birinin edebi-
yat tarihini tespit etmek, edebî dönemle-
rini belirlemek, vs. konular›ndaki çal›fl-
malar hala kar›fl›kl›klar arz etmektedir.
Bu çal›flmalar›n her Türk toplulu¤u için-
de ele al›n›p kesinlefltirilmesinden sonra
belirlenen ortak metot ve yaklafl›mlarla
genel sonuçlara var›labilecektir. 
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