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TÜRKYE’YE YERLEEN AFGANSTAN KAZAKLARINDAN DERLENM
TEKERLEME, BLMECE VE ATA SÖZLER
COLLECTED RGMAROLES, RIDDLES AND PROVERBS FROM AFGHAN
KAZAKHS
Yard. Doç. Dr. Nergis BRAY 1
ÖZET
Halk tarafndan meydana getirilen edebiyat ürünleri içinde tekerleme, bilmece ve ata
sözlerinin farkl bir yeri vardr. Hem elenmeye hem de zekây gelitirmeye yönelik olarak
günümüze kadar korunmu olan bu türler, Türkiye dnda gelien Türk edebiyatlarnda da yer
almaktadr. Bu mahsullerin tesbit edilmesi, ileride yaplacak olan karlatrmal çalmalara
kaynak tekil edecektir.
Bu yazda, Afganistan Kazaklar’ndan derlenmi olan tekerleme, bilmece ve ata sözleri
hem asl hem de Türkiye Türkçesi’ne aktarlm ekilleriyle verilmektedir. Bu türlerin Kazak
Türkçesi’ndeki isimleri ve özellikleri üzerinde de durulmaktadr.

ABSTRACT
Rigmaroles, riddles and proverbs have different roles in works of folk Literature. Such
genres which are entertçining and improving mental abilities have been protected so far, are seen
in Turkish literature that developed in other Turkish nations’ literatures. Depicting such works,
will be basis for further comperative studies.
In this study, rigmaroles, riddles and proverbs from Afghan Kazakhs are given both in its
original form and in transcribed version of Turkish. The study also olwells on the names and
characteristics of Kazak Turkish.

Anahtar Kelimeler: Afganistan Kazaklar, tekerleme, bilmece, ata sözü.
Anahtar Kelimeler :Afghan Kazakhs, rigmaroles, riddles, proverbs.

Milletimizin hayat görüünü genellikle sade ve samimî bir dille ortaya koyan anonim
veya ferdî eserlerden meydana gelen halk edebiyat içinde tekerleme, ata sözü ve bilmecelerin
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farkl bir yeri vardr.
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D Türk boylarnn halk edebiyat mahsulleri de Türk edebiyatnn bütünü içinde önemli
bir yere sahiptir. Bu mahsullerin derlenip ortaya konulmas yaplacak mukayeseli çalmalara da
k tutacaktr.
Bugün çounluu stanbul Zeytinburnu’na, yüzde yirmisi Bursa’ya yerlemi olan
Afganistan Kazaklarnn 5 - 6 hanesi Kayseri’de yaamaktadr. 1982 ylnda Türkiye’ye göç
etmi olan Afganistan Kazaklarnn çou, bugünkü Kazakistan’da bulunan Kzlorda ve Çimkent
ehirlerinden; bir ksm ise daha önceden göçtükleri Tacikistan’n Korgantepe ehrinden
Afganistan’a geçmilerdir. Saylar hakknda kaynaklarda kesin bir bilgi bulamadmz
Afganistan Kazaklar, Kazakistan’daki ktlk ve zulüm yllarnn ardndan meakkatli bir
yolculuk sonunda 1932-1933 yllarnda Afganistan’a gelmi ve büyük çounluu Mazar-
erif’le Kunduz’a yerlemilerdir. 1982’de Türkiye’ye kabul edilen ve ilk önce Kayseri’nin
Yeniehir (Beparmak) Mahallesi’ne yerletirilen Kazaklarla ilgili olarak çileri Bakanl
Koordinatörlüü’nde hazrlanan raporlarda, gelenlerin 65 hane, 277 kii olduu belirtilmektedir.
1982 ylnda kendilerinden derleme yaplan Afganistan Kazak Türkleri, orta ve küçük cüze
mensuptur. Aadaki tekerleme, bilmece ve ata sözleri, bu derlemelerden tesbit edilmitir.
Yaplacak çalmalara katks olmas amacyla bu halk edebiyat mahsulleri hem asl hem de
Türkiye Türkçesine aktarlm ekilleriyle verilmitir.
Tekerlemeler:
Tekerlemeler, ya bir bilmece, masal, halk tiyatrosu veya oyun içinde ya da tek balarna
ortaya çkan ürünlerdir. Söylenilerinde vezin, kafiye, seci’ ve alliterasyondan faydalanlr.
Tekerlemeler; ztlk, güldürme veya artmaya dayal sözlerdir. Belli söz kalplar içinde ard
arda bazen kapal bazen açk ifadelerle söylenir. 2
Kazak
Türklerinde
tekerleme
“janltpa”
adyla
bilinmektedir.
Ahmet
BAYTURSUNOLU, janltpalar hakknda u bilgiyi vermektedir: “Jañltpa degen at
jañltuwdan qqan. Qatarnan qayta-qayta apañ aytqanda, ya til kelmeytin, ya til basqa söz
qlp burp ketetin sözderdiñ basn qurap, kelistirgen arma- jañltpa dep atalad.
Jañltpa köbinese jañlanda ersi manal söz bolp p küldirerlik sözder alnad.” 3
(Janltpa ad yanlmaktan çkm. Srasyla tekrar tekrar hzl bir ekilde söylendiinde
ya yanl ya da dil sürçerek söylenen sözlere janltpa ad verilir. Janltpata genellikle yanl
söyleyi, buna bal olarak da yersiz ve anlamsz sözler ortaya çkar ve gülünç bir duruma yol
açar.)
Derlemelerdeki dört tekerleme unlardr :
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Aytay karbay
Aytay karbay degenin
Kaytay karbay
Malnd jabratp dalaa

(Aytay karbay
Aytay karbay dediin
Kaytay karbay
Maln zorla atp boa

Jartay garbay.

Cartay karbay) 4

Yesevimnin bir jana opak arttm
Bir jana kopak arttm
Opan bolsa kopan menen
Kopan bolsa opan olur.

(Eeimin bir yanna çerçöp(?)
yükledim
Bir yanna otlar yükledim.
Çerçöpün olursa otlarn ile
Otlarn olursa çerçöpün olur.)

Ay bal gaymak
Ay bal gaymak degenim
Kay bal kaymak
Ay bal gaymak
Ay bal gaymak degenin
Kay bal gaymak

(Ay bal kaymak
Ay bal kaymak dediim
Kay bal kaymak
Ay bal kaymak
Ay bal kaymak dediin
Kay bal kaymak.)

iyirbay iyirbay iyirbay kus
iyir basna konan kus
Karkaralay kalban kus
Kaz basna konan kus

(iyirbay iyirbay iyirbay ku
iyir bana konan ku
Hürmetli, hep uçan ku
Kaz bana konan ku.)
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Bilmeceler :
“Bilmeceler, tabiat unsurlar ile bu unsurlara bal hadiseleri; insan, hayvan ve bitki gibi
canllar; eyay; akl, zekâ veya güzellik nev’inden mücerred kavramlarla dinî konu ve motifleri
vb. kapal bir ekilde yakn-uzak münasebetler ve çarmlarla düünce, muhâkeme ve
dikkatimize aksettirerek bulmay hedef tutan kalplam sözlerdir.” 5
Bilmeceler manzum veya mensur olabilir.
“Kazaklarda bilmeceye “jumbaq” ad verilir. Jumbaqlar çounlukla manzum halde
söylenirler. Kafiyeli cümleler halinde söylenenleri de vardr.” 6
A. BAYTURSUNOLU “jumbaq” hakknda unlar yazmaktadr: “ Jumbaq degen at
jumuwdan qqan: yani qoldñ iine bir närseni jasrp, jump turp, son tap degennen qqan.
Jumbaqta närseni qola jump turp taptrmayd. Oyda bügip aytpay qoyp, sol närsege uqsas
närselerdi siypattap aytp, uqsast boyna taptrad. jumbaq zeyindi ustartuwa paydas bar
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närse. Jumbaqtñ negizi tärizdew, yani närseniñ siypatn tärizdep aytuw. Mäselen...at bast,
arqar müyizdi, böri kewdeli, böken sand, qus qanatt, qumrsqa izdi, bota tiresekti. (egirtke)” 7
4
(Jumbaq ad yummaktan çkm. Yani elin içine bir eyi gizleyip yumup onu bul demekten
çkm. Jumbaqta bir nesne ele saklanr ve kardakinin bulmas için çallr. Saklayan kii
nesnenin adn söylemeden ona benzer eyleri tarif ederek benzerlik yönünden yardmc olarak
nesnenin ne olduunu buldurmaya urar. Jumbaqn zihni açc, keskinletirici faydas da
vardr. Jumbaqn temeli benzetme, yani nesnenin görünüünü tarif ederek buldurmaya dayanr.
Örnek...: At bal, koyun boynuzlu, kurt gövdeli, böü bacakl, ku kanatl, karnca izli, deve
dirsekli (çekirge).)
Derlenmi olan bilmece örnekleri unlardr: 8
I. Tabiat ve tabiî hadiseler :
Dar darbaz
Bir gümbez
Bir göbök
Qrq aaq
(Hava, Yer, Ay, Ylduz)

(Dar pencere
Bir kümbet
Bir göbek
Krk saçak )
(417)
(Hava, Yer, Ay, Yldz)

Tama tar jaydm.
(Ylduz) (418)

(Göe dar (msr) yaydm.)
(Yldz)

Uzun uzun uz ketti
Uzun boylu kz ketti
Köleñkesi kümüsten
Külüp turan qz ketti
(Aqqan suv) (419)

(Uzun uzun uz gitti
Uzun boylu kz gitti
Gölgesi gümüten
Gülüp duran kz gitti)
(Akar su)

II. nsan, Hayvan, Bitki :
nsan :
Qaln gams iinde qyaq 9 gams
Qyaq gams içinde jltldavq
Jltldavq iinde tqldavq
Tqldavq iinde psldavq 10
7

(Kaln kam içinde kyak kam
Kyak kam içinde cltldavk
Cltldavk içinde tkldavk
Tkldavk içinde psldavk.)

Ahmet BAYTURSINOV, armalar, Almat, 1989, s. 234-235 ve Aq Jol, Almat, 1991, s. 413.
Bilmecelerin veriliinde, Prof. Dr. ükrü ELÇN’in yapm olduu gruplandrma esas alnmtr.
9
kyak: kzl ve karas olan bir ot çeidi.
10
jltldavk, tkldavk, psldavk : benzetme yoluyla göz, di, burun yerine kullanlm kelimelerdir.
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(Sa, kirpik, köz, di, burun) (417) (kaln kam : saç;kyak
kam: kirpik; cltldavk : göz
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tkldavk:burun ;
psldavk::di.)
(Yar banda ldak.)

Jar basnda jartlasq.
(Qulaq) (419)

Hayvan :
Basnda börigi bar qara puspaq
Üstine a ös qartn kiyip alp
Turad iki qoln artna ustap
(Alaqara) (416)

(Kulak)

(Banda börkü var kara balk
Üstüne bu ak elbiseyi giyip alp
Durur iki elini arkasnda tutup)
(Ala Karga)

Tañga tayaq süyedi.
(Deveniñ quyruu) (418)

(Gökyüzüne dayak dayanr.)
(Devenin kuyruu)

Kikentay ana miden tas
Atan tüye köteralmas
(Qaraqurt) (418)

(Küçücük sadece miden ta
Baban deve götüremez.)
(Akrep)

Dübir dübir törtev
Yesen keldi yekev
Qasabay keldi jalz
Jaasnda qundz
(At) (421)

(Patr patr dördü
Kulak geldi ikisi
Vücudu geldi yalnz
Yakasnda kunduz.)
(Patr patr dördü: dört
ayak ;Kulak geldi ikisi: iki
kulak
Vücudu geldi yalnz atn
vücudu
Yakasnda kunduz: Kuyruu
Bir camn önünden geçen atn
görünüü.)

Ast tas
Üsti tas
Ortas adrbas
(Tosbaqa) (422)

(Alt ta
Üstü ta
Ortas kocaman ba.)
(Kaplumbaa)
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Bitki :
Kikene bala qazana
i tola palava
(Yangaq) (418)

III. Eya :
Bir adama bes adam minesipti
Mingesip ayta qrdan izdesipti
(Kalem) (416)

(Küçücük minicik kazanck
çi dolu pilavck.)
(Ceviz)

(Bir adama be adam bindirmi
Bindirip sorarak ovadan izlemi)
(Kalem)

Bir qus bar babasmanda
Bas tömen
Özine zor keledi sabasqanda
Özimen qas taylasqan
Bir qus bar
Ketedi ilip alp janasqanda
(Quduq) (417)

(Bir ku var yüce gökte
Ba yüksek (göe doru)
Kendine zor gelir savatnda
Kendiyle yakn yükten kurtulan
Bir ku var
Alr gider ona yaklatnda.)
(Kuyu)

Qazq basnda qar turmaz.
(Jumurtqa) (417)

(Kazk banda kar durmaz.)
(Yumurta)

Qara syrm qaraptur
Qzl syrm jalaptur
(Qazan) (417)

(Kara srm bakm
Kzl srm yalam.)
(Kazan)

Ömür ömür ömürden
Jaq qanatm kömürden
añra degen bir qz bar
Jumrtqas demürden
(Silah) (418)

(Ömür ömür ömürden
Yan kanadm kömürden
Tüfek denen bir kz var
Yumurtas demirden.)
(Silah)

Tap tap etti
Astnan kerven ötti
(Elgezer) (419)

(Tap tap etti
Altndan kervan geçti.)
(Elek)

Aq küüim a etti

(Ak köpeciim ak etti

Kötinen bou sar() etti
(Yiplik) (419)

Götüyle b...u sar etti)
(plik)

Aq küüim iy _aynalp buaz bold
(Yiplik)
(419)

(Ak köpeciim i dönüp boaz
oldu.)
(plik)
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(Katar

Qatar qatar qaralar qmldn

katar

karalar

kmldayan
Qrl qozan ayan
Noqta kete bl.....
(Makine) (419)

Jlq etti jmbla getti.
(Tüfengiñ tiri) (421)

Krla krla kmldatan ayan
Nokta gider sra sra....
(Makina)

(Bir göründü bir kayboldu.)
(Tüfein oku)

Qaran üyde qaban kürki.
(Tiyirman) (421)

(Karanlk evde kaplan kürkü.)
(Deirmen)

Qzartp satdm
Maldatp aldm
(Yet) (421)

(Kzartp sattm
Sahiplenip aldm.)
(Et)

Jündüge jünsüz kirdi.
(Ton) (421)

(Yünlüye yünsüz girdi.)
(Don)

Qaraz qaraz
Moyn bir az
aqrsam kelmes
Piyade jürmes
(Çlm) (422)

(Karaz karaz
Boynu bir kaz
Çarsam gelmez
Yalnz yürümez.)
(Nargile)

IV. Dinî Unsurlar :
Bes alma bes qolmnn arasnda
Yekevi künge pisken

(Be elma be parmamn arasnda
kisi günde pien

Üevi bir terektin sayasnda
(Namaz) (416)

Üçü bir aacn gölgesinde.)
(Namaz)
8

Qattama, qattamadan attama.
(Quran) (420)

(Katlama, katlamadan atlama.)
(Kur’an)

Ata sözleri :
Ata sözleri; ksa, kalplam, özlü cümlelerdir. Halk düüncesini, felsefesini hikmetli ve
özlü bir ekilde ortaya koyarlar. Genellikle manzum olmalar yannda mensur da olabilirler.
Söylenecek düünce; mecaz, tebih, istiâre gibi edebî sanatlardan da faydalanarak bazen kapal
bazen de açk bir ekilde ifade edilir.
“.........maddî ekli bir hareket noktas yapan ve ilk söyleyicilerini tesbit edemediimiz bu
dil mahsûlleri, hayat prensibi olacak fikir ve düünceleri din, ahlâk, hukuk, iktisad, terbiye,
gelenek-görenek ile tabiat hâdiselerinden, teknikten vb. çkacak kâideleri müahhastan mücerrede
giden bir yolla, bazen bir fkra klnda söz ve yaz ile nesillerden nesillere intikal ettiren
hikmetli cümlelerdir.” 11
Kazak Türkçesinde ata sözüne “maqal” denilmektedir. “Kazaklarda atasözlerine maqalmätelder ad verilir. Kazak atasözlerinde konar-göçer hayatn derin izleri görülür. Maqallar,
mätellere göre daha uzun ve mânâlar daha açk olan sözlerdir. Mätelder ise, daha çok âdet
halinde söylenen sözlerdir. “Mezgili jetse muz da erir. (Zaman gelirse buz da erir.)” Maqal.
“Özi toysa da közi toymayd. (Kendi doysa da gözü doymaz.)”. Mätel.
Maqal-mäteller kafiyeli sözlerdir. Hatta bazlar iki msralk manzum söyleyiler
halindedir.” 12
Ahmet BAYTURSUNOLU, maqal ve mäteli ayr balklar altnda incelemektedir:
“Maqal da taqpaqqa jaqn salt-sanasna säykes aytlan pikirler. Taqpaqtan köri maqal mañzd,
n keledi.
.............
Mätel degenimiz kezine kelgende kesegimen aytlatn belgili-belgili sözder. Mätel
maqala jaqn bolad. Biraq maqal täciriybeden qqan aqiyqat türinde aytlad. Mätel aqiyqat
jan qaramay, ädetti söz esebinde aytlad.” 13
(Makal da takpaka (iir ve güzel sözler) yakn, gelenekle ilgili deerlere bal olarak
söylenip gelen fikirler topluluu. Takpaka göre makal, daha esasl daha gerçekçidir. .............
Mätele gelince, güçlü bir ifadeyle söylenen ve herkesçe bilinen sözlerdir. Mätel, makala
yakndr. Fakat makal, tecrübelerden elde edilen gerçekler eklinde söylenir. Mätel gerçekliine
bakmadan âdet sözü eklinde söylenir.)
Afganistan Kazaklarndan derlenmi olan ata sözleri unlardr:
Aa jas vaktnda iyiler.
11

ükrü ELÇN, a.g.e., s. 684.
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(Aaç ya vaktinde (yaken) eilir.)
9
Altn alma, dua al.
(Altn alma, dua al.)
Aybar kerek - äl kerek, älsiz aybar ne kerek.
(Heybet gerek, hâl gerek, hâlsiz heybet ne gerek.)
Javun (jangur) men cer gögered, dua menen yel gögered.
(Yamurla yer göerir, duayla yurt göerir.)
Jer tawsz bolmayd, el dawsz bolmayd.
(Yer dasz olmaz, il kavgasz olmaz.)
Jlan üstine judrq.
(Toplananlara yumruk.)
Densawlq - zor baylq.
(Salk - en büyük zenginlik.)
Qzm saan aytam, kelinim, sen tñda!
(Kzm sana söylüyorum, gelinim sen dinle!)
Özi toysa da, közi toymayd.
(Kendi doysa da gözü doymaz.)
Sen siylasan kerindi, kuday siylayd berindi.
(Sen hürmet etsen yalna, Hüdâ hürmet eder hepinize.)
Siylamasan kernd, it kemirer basnd.
(Hürmet etmezsen yalna, it kemirir ban.)
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