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Kendine özgü bir ezgi ile söylenen
ve zamanla anonimleflen halk edebiyat›
türlerinden biri, Anadolu sahas›nda
“türkü”ler, K›rg›z Türkleri aras›nda da
“›r”lard›r. fiükrü Elçin’in “Bu mahsüllere
Do¤u ve Kuzey Türkleri ayn› kökten ge-
len ‘y›r’ veya ‘c›r’ ad›n› vermifllerdir” (El-
çin 1881:189) fleklinde aç›klad›¤› “y›r”,
“c›r”, Kutadgu Bilig’te “y›rlamak: teren-
nüm etmek, zikretmek”(Arat 1979:541)
olarak geçmektedir. Bu isim K›rg›z
Türkçesinde bafltaki “-y/-c” sesinin düfl-
mesiyle, “›r” ve “›rlamak” fleklinde kulla-
n›lmaktad›r. Halk›n her türlü duygu ve
düflünceyi dile getirme imkân› buldu¤u
türküler/›rlar, edebiyat›m›z›n en sevilen
türlerindendir; dolay›s›yla konu bak›-
m›ndan de¤erlendirildi¤inde, a¤›tlar›n
da, ninnilerin de “türkü/›r” bafll›¤› alt›n-
da yer ald›¤›; flekil bak›m›ndan ise ma-
niden koflmaya, her türlü naz›m flekli ile
söylendikleri görülmektedir. 

Anadolu’da oldu¤u gibi, K›rg›z
Türkleri aras›nda da ›rlar, en yayg›n
halk edebiyat› türlerindir. Irlar› tasnif
etmek istedi¤imizde, konular›na, yap›la-
r›na, ezgilerine, söylendikleri ortama,
hangi bölgeye ait olduklar›na göre çeflitli
tasnifler yapman›n mümkün oldu¤u gö-
rülmektedir. Konular›na göre K›rg›z ›r-
lar›n› tasnif etti¤imizde; emgek (ifl) ›rla-
r›, kaada-salt (gelenek-görenek) ›rlar›,
koflok (a¤›t) ›rlar›, tabiyat (tabiat) ›rlar›,
arman (dilek-arzu) ›rlar›, süyüü (aflk-
sevda) ›rlar›, sanat-nasiyat/terme (nasi-
hat) ›rlar›, din ›rlar›, tarihiy (tarihî) ›r-
lar, kereez (vasiyet) ›rlar›, beflik ›rlar›
(ninniler), oyun ›rlar›, ayt›fl (karfl›l›kl›
at›flma) ›rlar›, ›r›m ve em-dom (efsun-de-
va) ›rlar› fleklinde grupland›¤›n› gör-
mekteyiz. Bunlar, do¤umdan ölüme, ha-
yat›n her safhas› ile ilgilidir; baz›lar›
günlük hayat›n ak›fl› içinde, baz›lar› da
çeflitli merasimlere ba¤l› olarak söylen-
mektedir.
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Emgek Irlar›/‹fl Türküleri
Anadolu’da “ifl türküleri” olarak bil-

di¤imiz gelene¤in K›rg›z Türkleri ara-
s›nda adland›r›l›fl› “emgek ›rlar›”d›r.
Bunlar, yap›lan iflin zahmetini unutup
azaltmak, ifl yaparken bir yandan da gü-
zel vakit geçmesini sa¤lamak gibi amaç-
larla söylenir. Genellikle yap›lan iflle
ba¤lant›l› olurlar; ancak yine de bunlar-
da aflk, hasret, ölüm, güzellik gibi her
türlü konuyu görmek mümkündür. Bu
türkülerde, türüne göre, s›k kullan›lan
kelimeler vard›r ve bunlardan hareketle
hangi ifl grubu veya meslekle ilgili ol-
duklar›n› tespit etmek mümkün olabilir.
K›rg›z ifl türkülerinden çiftçilikle ilgili
olanlarda “ürön1, arpa, buuday, k›r-
man2”; hayvanc›l›kla ilgili olanlarda
“torpok3, kulun4, tay, ulak5, kozu6, bo-
to7, y›lk›, y›lk›ç›, koyçu8”, di¤er ifllerle il-
gili olanlarda da “ton9, teri10, carg›l-
çak11” gibi kelimeler bu tür anahtar ke-
limelerdendir. Bekbekey, Saksakay, fi›r›l-
dan, Op Mayda, Ton Ç›k, Or Orogum
(Akmataliyev, 2002:25) ise K›rg›z Türk-
leri aras›nda yayg›n olarak bilinen ve
söylenen ifl türküleridir.

Araflt›rmac›lar, insanlar›n kar›nla-
r›n› doyurmak, geçimlerini sa¤lamak
üzere çeflitli ifller yapmaya bafllamala-
r›ndan itibaren, yapt›klar› iflle birlikte
bir melodi de m›r›ldanmaya bafllad›kla-
r›n› ve zamanla bu melodiye, sözün de
eklendi¤ini düflünmektedirler. Böylece,
ifl türkülerinin ortaya ç›k›fl›, çok eski za-
manlara dayanmakta, insanlar aras›nda
iflbölümü ile meslekleflmenin meydana
gelmesiyle de bu ifllere ba¤l› türler orta-
ya ç›kmaktad›r. Bundan hareketle K›r-
g›z halk edebiyat›nda emgek ›rlar›n›n;

1.Avc›l›kla ilgili emgek ›rlar›
2.Çobanl›kla ilgili emgek ›rlar›
3.Çiftçilikle ilgili emgek ›rlar›
4. Çeflitli zanaatlarla ilgili emgek

›rlar› (Akmataliyev 2002:29) fleklinde
tasnif edildi¤ini görmekteyiz. 

Avc›l›kla ilgili ifl türküleri, insanla-
r›n sosyal hayat›n›n normal geliflmesine
paralel olarak, en eski türküler olmal›-
d›r; çünkü insanlar›n çiftçilik ve hay-
vanc›l›ktan önce, toplay›c›l›k ve avc›l›kla
u¤raflt›¤› bilinmektedir. K›rg›z Türkleri-
nin, gerek ok ve tüfek gibi silahlarla; ge-
rek tuzak, a¤, kapan gibi aletlerle; ge-
rekse taz› ve sungur gibi hayvanlarla
avland›klar› bilinmektedir; ancak avc›-
l›kla ilgili olarak söylenen ›rlar günümü-
ze ulaflmam›flt›r. Buna karfl›l›k, “hayva-
n› gözünden bile vurabilecek kadar usta
avc›l›k” demek olan “mergenlik”, K›rg›z
Türkleri aras›ndaki önemi do¤rultusun-
da destanlarda ifllenmifltir. Bu temay›,
usta avc›l›¤›n› olumsuz flekilde kullana-
rak bir hayvan türünü yok etmek üzere
olan mergenin kötü sonunu anlatan “Ko-
cocafl” gibi destan türlerinin içinde veya
Kal›k isimli halk flairine ait “Cer Kepede
Ötkön Kün/Cer Kepede12 Geçen Günler”
gibi günlük hayat›n› avc›l›kla kazanan
insanlar›n öyküsünü yans›tan fliirlerde
bulabiliriz (Kangeldiyev, 1989:71-73).
Halk aras›nda, hikâyesi yayg›n bir flekil-
de anlat›lan “Karagul Botom” da, birçok
ak›n taraf›ndan düzenlenerek söylenmifl
ve böylece varyantlar› meydana gelmifl,
avc›l›kla ilgili bir ›rd›r. Komuz denilen
müzik aleti eflli¤inde, ezgi ile söylenen
bu ›rda, avc›l›k yapan usta niflanc› bir
baban›n, geyik postundan elbise giydir-
di¤i öz o¤lunu geyik zannederek vurup
öldürmesi sonucunda, duydu¤u büyük
ac› dile getirilmektedir. A¤›t türü için
daha önemli bir örnek olarak düflünebi-
lece¤imiz bu ›r, bir avc›n›n bafl›ndan ge-
çenlerle ilgili oldu¤undan, burada da de-
¤erlendirilebilir:

“Keñ-Koldun bafl› keñ fliber, botom13,
/Keñ-Kol’14un bafl› bol delice bu¤day, yavrum,
Keñirisip catkan, Karagul botom.
/Yay›lm›fl, Karagul yavrum.
Narkoldun bafl› tar fliber, botom,
/Narköl’ün bafl› dar delice bu¤day, yavrum
Tal›ms›p catkan, Karagul botom.
/Hareketsiz yatan, Karagul yavrum.
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Alt›ndan saka kalçad›ñ, botom,
/Alt›n afl›k att›n, yavrum,
Ay›ña cetpey çarçad›ñ, botom.
/Ay›n› doldurmadan öldün, botom.
Kümüfltön saka kalçad›ñ, botom,
/Gümüfl afl›k att›n, yavrum,
Künüñö cetpey çarçad›ñ, botom.
/Gününü doldurmadan öldün, yavrum.
Men arkar bir at›p tiygizdim, botom,
/Ben yaban koyunu vurup avlad›m, yavrum,
Men arkar ton kaydan kiygizdim, botom,
/Koyun postu elbise nerden giydirdim, yavrum,
Elik bir at›p tiygizdim, botom,
/Geyik vurup avlad›m, yavrum,
Elik ton kaydan kiygizdim, botom.
/Geyik postu elbise nerden giydirdim, yavrum.
Erteñ bir ayl›ñ köçüptür, botom,
/Sabah köyün göçecek, yavrum,
Kök-Kayk› bar›p konuptur, botom.
/Gök-Kayk›’ya var›p konacak, yavrum.
Men art›md› karabay, botom,
/Ben arkama bakmadan, yavrum
Balt›rkan tübü b›lk etet botom.
/Bald›ran otunun dibi h›fl›rdad›, yavrum.
Balaluu elik dep koydum, botom,
/Yavrulu ceylan dedim, yavrum,
Men botomdu cep koydum, botom.
/Ben yavrumu yedim, yavrum.
Toburçag›n tor bolor, botom,
/Cins at›n da¤ keçisi olur, yavrum,
Toksondogu ataken, botom,
/Doksan yafl›ndaki baban, yavrum,
Senin tozoguñ tart›p, kor bolor botom.
/Senin üzüntünü çekip, horlan›r, yavrum.
Arg›mag›n at bolor, botom,
/Asil at›n (adi) at olur, yavrum,
Alt›m›flta enekeñ, botom,
/Altm›fl yafl›ndaki anan, yavrum,
Senin azab›ñ tart›p, kor bolor, botom.
/Senin azab›n› çekip, horlan›r, yavrum.
Kulunu ölgön beedey, botom,
/Tay› ölen k›srak gibi, yavrum,
Kuurat›p kettiñ, Karagul botom.
/Kurutup gittin, yavrum.
Botosu ölgön töödöy, botom,
/Yavrusu ölen deve gibi, yavrum,
Bozdotup kettiñ, Karagul botom.
/A¤lat›p gittin, Karagul yavrum.
O, Karagul botom,
/Ah, Karagul yavrum,
O, Karagul bot-om.
/Ah, Karagul yav-rum.”

(Bektenov-Bayciyev 1993:53)

K›rg›z Türklerinin uzun as›rlardan
beri hayvanc›l›kla u¤raflt›¤› bilinmekte-
dir. Bu sebeple, emgek ›rlar› dendi¤inde
ilk akla gelen tür, çoban türküleridir.
Daha çok erkeklerin y›lk›, kad›nlar›n da

koyun çobanl›¤› yapt›¤›; geceleri h›rs›z-
lardan ve y›rt›c› hayvanlardan korumak
ve sürünün da¤›lmas›n› önlemek için sü-
rüleri bekledi¤i bilinen bu toplumda,
uzun geceler boyunca vakit geçirmek,
hatta h›rs›zlara ve kurtlara gözda¤› ver-
mek amac›yla çoban türküleri söylen-
mektedir. Çoban türkülerinin içinde en
yayg›n olarak bilinenleri ve eskileri
“Bekbekey” ile “fi›r›ldan”d›r. 

Bekbekey
‹ynemdin uçun maytard›m,
/‹¤nemin ucunu k›v›rd›m,
Bügün bir koroo kaytard›m.
/Bugün bir koyun sürüsü gittim.
‹ynemdin uçun tüzöttüm
/‹¤nemin ucunu düzlefltirdim,
‹flenbey koroo küzöttüm./
(Kimseye) güvenmeyip koyun sürüsü güttüm.

Uugumdun uçu dolono,
/S›r›¤›m›n ucu akdiken,
Uuru da börü colobo.
/H›rs›z da kurt da u¤ramas›n.
Uuru bir kelse ufltayb›z,
/H›rs›z gelirse vururuz,
Bafl›n bir ayra mufltayb›z.
/Bafl›n› yar›p döveriz.

Koroomdun uçu taman col,
/A¤›l›m›n kenar› patika yol
Kaytargan koroom aman bol.
/Bekledi¤im a¤›l›m sa¤/salim ol.
K›z-kelin koroo küzötkön,
/K›zlar, gelinler a¤›l beklemifl
‹lgerten kalgan salt oflol.
/Evvelden kalan adet bu.

Uuru kelse ufltayb›z,
/H›rs›z gelirse vururuz,
Betin ayra mufltayb›z,
/Yüzünü paralay›p döveriz,
Töögö çirkep baylayb›z,
/Develere s›ra s›ra ba¤lar›z,
Töbögö çaap aydayb›z.
/Tepeye koflturup süreriz.

Kara-Toonu etektep,
/Kara da¤›n ete¤ine,
Men konoyun Bekbekey.
/Ben konay›m Bekbekey,
Kara makmal tonuña,
/Siyah kadifeden elbisene,
Ceñ boloyun Bekbekey.
/Yen olay›m Bekbekey.
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K›z›l-Toonu etektep,
/K›z›l da¤›n ete¤ine
Men konoyun Bekbekey.
/ Ben konay›m Bekbekey,
K›z›l caka tonuña,
/ K›rm›z› yakal› elbisene,
Ceñ boloyun Bekbekey.
/ Yen olay›m Bekbekey.

‹çe turgan afl›na,
/Yedi¤in afl›na,
Bal boloyun Bekbekey.
/Bal olay›m Bekbekey.
Mine turgan at›ña,
/Bindi¤in at›na,
Col boloyun Bekbekey.
/Yol olay›m Bekbekey.

Kündöp-tündöp cügürgön,
/Gece gündüz yelip duran,
Tülkünün butu sögülsün.
/Tilkinin baca¤› kopsun.
Tün uykunu üç bölgön,
/Gece uykunu üç kere bölen,
Kök çunak kan› tögülsün.
/
./



çesinde bek, “sa¤lam” anlam›nda bir
isimdir. Bu seslenme ile sürünün emni-
yette oldu¤u ifade edilmektedir. Ayn› fle-
kilde meydana gelen “Saksakay” isimli
bir baflka türkü daha vard›r. O da K›rg›z
Türkçesindeki “sa¤” isminden ayn› flekil-
de meydana gelmifltir. Bazen Saksakay
ile Bekbekey;

Bir kifli: Kula baytal Saksakay o-o-
o-y/Kula k›srak Saksakay o-o-o-y

Hep birden: Kuyuluflkan Bekbekey
o-o-o-y/Sar›lan Bekbekey o-o-o-y

Bir kifli: Ala baytal Saksakay o-o-o-
y/Ala k›srak Saksakay o-o-o-y

Hep birden: Aykal›flkan Bekbekey
o-o-oy/Kucaklanan Bekbekey o-o-o-y(Bek-
tenov, 1993:42) fleklinde nakarat k›s›m-
lar› karfl›l›kl› olarak da söylenmektedir.

Çoban türkülerinden Bekbekey ve
Saksakay yan›k; at çobanlar›n›n türkü-
sü olan fi›r›ldan ise nefleli bir ezgi ile
söylenmektedir.

fi›r›ldañ
Konok toogo bütköndö,/Konok17 da¤da bitti¤inde, 
Koflo ç›kkan fl›r›ldañ./Beraber ç›kan fl›r›ldan.
Taruu taflka bütköndö,/Dar› taflta bitti¤inde,
Talafla ç›kkan fl›r›ldañ./Dolan›p ç›kan fl›r›ldan.
C›lk›ç› menen koyundafl,/Y›lk› çoban› ile koyundafl
Canafla ç›kkan fl›r›ldañ./Beraber ç›kan fl›r›ldan.

fi›r›ldañ bizdin fl›yk›b›z,/fi›r›ldan bizim çehremiz,
Tündö kelet uykubuz./Gece gelir uykumuz.
Aman bolso c›lk›b›z,/Sa¤ salim olursa y›lk›m›z,
Erteñ kanar uykubuz./Sabah kanar uykumuz.
fi›r›ldañ ayt›p cürgöndö,/fi›r›ldan söyleyip dururken
Konok menen taruunu,/Konok ile dar›y›,
Cep ketpesin c›lk›b›z./Yiyip gitmesin y›lk›m›z.

Ana sultan fl›r›ldañ,/Ona sultan fl›r›ldan,
M›na sultan fl›r›ldañ/‹flte sultan fl›r›ldan
fi›p-fl›r›ldañ fl›r eken/fi›p-fl›r›ldan fl›r imifl
C›lk›ç›n›n ›r› eken./Y›lk› çoban›n›n türküsü imifl.

(Alaguflov 1986:15) 

Bu türkünün ismini oluflturan “fl›-
r›ldan”, hem bir bitkinin, hem de güz-
den yap›l›p so¤ukta donarak tazeli¤ini
kaybeden k›m›z›n ismidir; dolay›s›yla
her ikisi de çobanlar›n hayat› ile ilgili-
dir. Bu ismin ”fl›r›ldamak” ve “çabuk”

anlamlar›ndaki “fl›ld›r ›ldam”dan geldi¤i
de düflünülmektedir (Akmataliyev, 2002:
46).

Y›lk› çobanl›¤›, koyun çobanl›¤›n-
dan da zor bir ifltir. Y›lk›y› korumak üze-
re gece-gündüz bekleyen çobanlar güçlü
kifliler aras›ndan seçilir; en h›zl› atlara
binerler, geceleri uyumalar› gerekti¤in-
de bellerine at›n dizginini ba¤larlar ki
bir tehlike an›nda atlar onlar› uyand›r-
s›n. K›fl›n y›lk›lar “otorlogon”a (Akmata-
liyev, 2002:42), ot bulmak üzere uzak ve
›l›k iklimli yerlere götürüldü¤ünde, ço-
banlar “alaç›k” denilen küçük keçe ev-
lerde kal›rlar. Y›lk› çobanlar›n›n otlakla-
r›n yak›nlar›ndaki köylere gidip “fi›r›l-
dan” söyleyerek yiyecek-içecek toplad›k-
lar› da bilinmektedir (Akmataliyev,
2002:43). Afla¤›daki m›sralar “bahflifl is-
teme” ve “fi›r›ldan batas›” yani bahflifl
al›nd›ktan sonra söylenen “fi›r›ldan du-
as›” örne¤idir:

Bata bafl› d›ñ-d›ñ,/Dua bafl› d›n-d›n
Mald› bersin miñ-miñ./Mal versin bin-bin.
C›lk› bersen ala ber,/Y›lk› vereceksen alacal› ver,
Ot cakalay bala ber./Ocak etraf›nda bala ver.
Cüytörünö töö ber,/Çömeltecek deve ver,
Cüktöp al›p cürö ber./Yükleyip sürüver.
Saar›na biye ber,/Sa¤acak k›srak ver
Saagan say›n iye ber./Hergün sa¤›lacak ver

(Akmataliyev, 2002:50)

Bu özelli¤i ile “fi›r›ldan” söyleme,
Anadolu’da “saya gezme”(O¤uz, 2005:9-
15) gelene¤ini hat›rlatmaktad›r. “fi›r›l-
dan”›n güz ortas›nda, ay on befl günlük
oldu¤unda, bir araya toplanan y›lk› ço-
banlar› taraf›ndan söylendi¤i ve y›lk›la-
r›n hâmi ruhu olan Kambar Ata’n›n tür-
küsü oldu¤u da bilgiler aras›ndad›r (Ak-
mataliyev, 2002:45). Bilindi¤i gibi “Kam-
ber” peygamberimizin deve seyisidir; an-
cak K›rg›z Türkleri aras›nda –atlar›n
sosyal ve günlük hayatta develerden da-
ha mühim bir yer iflgal etmesinden dola-
y› olsa gerek- atlar›n hâmisi olarak ka-
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bul edilmektedir. Afla¤›daki m›sralar,
“fi›r›ldan”›n topluluk hâlinde de söylen-
di¤ini göstermektedir:

“Sayga bütkön sar› tal
/Nehir yata¤›nda biten sar› sö¤üt
Irgay emey emne?/Sallanm›yor da ne?
San cigitter c›y›l›p,/Say›s›z yi¤it toplan›p
fi›r›ldand› ayt›flsa,/fi›r›ldan söyleseler
C›rgal emey emne?/Zevk de¤il de ne?
Kumga bütkön kuba tal/Kumda biten ak sö¤üt
Irgay emey emne?/Sallanm›yor da ne?
Köp cigitter c›y›l›p,/Çok yi¤itler toplan›p,
fi›r›ldan ayt›flsa/fi›r›ldan söyleseler
C›rgal emey emne?/Zevk de¤il de ne?” 

(Akmataliyev, 2002:49)

Çobanlar›n ifl ve hayat flartlar›n›n
a¤›rl›¤›ndan flikayetleri, K›rg›z Türkle-
rinde “arman ›r›” olarak adland›r›lan ve
insanlar›n hayat flartlar›ndan flikâyetle-
rini, arzular›n› ve ulaflamad›klar› hedef-
lerini iflleyen baflka bir ›r türünün içinde
de yer almaktad›r. Bunlara bir örnek ve-
recek olursak:

Koyçu boldum bafl›nan,
/Koyun çoban› oldum bafl›ndan,
Korduktu tartt›m çafl›mdan.
/Horluk çektim gençli¤imden.
Çokoyum buttan suurulup,
/Ayakkab›m aya¤›mdan s›yr›l›p,
Çor boldu taman tuurulup.
/Nas›r oldu taban›m çatlay›p.
Çoy-çoylop cürüp ölömbü,
/Topallaya topallaya öleyim mi,
Çokudan bir kün buulugup?
/Da¤ s›rt›nda bir gün düflüp?
Çar›g›m buttan suurulup,
/Çar›¤›m aya¤›mdan s›yr›l›p,
Çarçad›m taman tuurulup.
/Hâlsizlefltim taban›m yar›l›p.
Çoy-çoylop cürüp ölömbü,
/ Topallaya topallaya öleyim mi
Çokudan bir kün buulugup?
Da¤ s›rt›nda bir gün düflüp?
Eflikke catsam, eçki kap›r tebeleyt,
/Kap›ya yatsam kâfir keçi çi¤ner.
Üygö catsam, baybiçe kap›r cemeleyt.
/Evde yatsam kâfir han›m azarlar.
Tezek ter dep kap beret,
/Tezek topla diye çuval verir,
Üygö kirsem, kösöö menen tap beret.
/Eve girsem gelberi18 ile vurur
Eflikke catsam kuruflup,
/Kap›ya yatsam k›vr›l›p,

Koy, eçki menen uruflup.
/Koyun, keçi ile vuruflup.
Kalcalsam, bilçü kifli cok,
/Bay›lsam bilecek kimse yok,
Açka catam t›r›fl›p.
/Aç yat›yorum büzülüp,
Kara ögüz minsem, kamç›m cok,
/Kara öküze binsem kamç›m yok,
Üygö kelsem, t›nç›m cok.
/Eve gelsem rahat›m yok.
Muñkan›p zarlap ›ylasam,
/Hazin hazin a¤lasam,
Arman›m ugar kifli cok.
/fiikâyetimi duyacak kimse yok” 

(Bektenov, 1993, s.68-69)

K›rg›z Türklerinin çocuk folklorun-
da da, özellikle hayvanc›l›kla ilgili tür-
külerin yayg›n bir flekilde yer ald›¤› gö-
rülmektedir. Bunlara “Taylak/Deve Yav-
rusu”, “Bizdin Koy/Bizim Koyun”,
“Töl/Döl”, “Torpogum/Tosunum”, “Ula-
g›m/O¤la¤›m”, “Kara Ulak/Kara O¤lak”
gibi çocuk türküleri örnek verilebilir
(Akmataliyev, 1998:46-53). Bunlardan
“Töl/Döl” türküsünü de¤erlendirecek
olursak:

Bizdin mallar töldödü,
/Bizim hayvanlar›m›z döl verdi,
Ayran cuurat köldödü,
/Ayran-yo¤urt bollaflt›,
Cazdoodon köçüp ayl›b›z,
/Yayladan göçüp köyümüz,
Kök kolottu ördödü.
/Yeflil vadiye ç›kt›.
Kök ala maydan kök fliber
/Yeflil alacal› may›sta delice bu¤day
Caykal›p östü tolgonu.
/Her yeri kaplad›.
Kök fliberdin üstünö
/Delice bu¤day›n üstüne
Ayl›b›z bar›p kongonu.
/Köyümüz var›p kondu.
Bayçeçekey gül caynap
/Kardelenler kaynafl›p
Cay›p ç›kt›k too cakka.
/Yay›p ç›kt›k da¤ taraf›na.
Kozulard› biz aydap,
/Kuzular› sürüp,
Sabada k›m›z kürüldöp,
/Tulumda k›m›z gürüldeyip,
Bas›p kirip üylörgö,
/Yürüyüp girerek evlere,
Cetimifl seksen cafltag›,
/Yetmifl-seksen yafl›ndaki,
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Ab›flkalar kürsüldöp.
/‹htiyarlar gürlemifl.
Talaa tolgon bald›rkan,
/Bozk›r› dolduran bald›ran,
Betege, fl›bak, c›lt›rkan.
/Ayr›k otu, k›r pelini, süpürge otu. 
Toonun betin karasak
/Da¤ yamac›na baksak
Karagat, ›flk›n, büldürgön.
/Frenk üzümü, ›flk›n, bö¤ürtlen.
Bul car›kt›k cemiflter
/Bu sevgili yemifller
Cafl baldar› küldürgön.
/Küçük çocuklar› güldürmüfl.
Çabak urduk suusuna
/Atlad›k suyuna
Baldar›n ›z›-çuusuna,
/Çocuklar›n gürültü-pat›rt›s›na,
Kulak t›nat t›n›ms›z.
/Kulaklar ç›nlar, aral›ks›z.
Orompoy menen flabiyat
/Orompoy19 ile ebe
Cag›fltuu eken baldarga.
/Hofl imifl çocuklara.
Cayd›n künkü tabiyat,
/Yaz gününün tabiat›nda
Suu m›lt›k at›p oynoduk.
/Su tabancas›yla vurup oynad›k.
Ag›p catkan suulardan
/Akar sulardan
Bal›k karmap oynoduk.
/Bal›k tutup oynad›k.
C›rgap cedik kuruttu,
/Afiyetle yedik kurutu20

Kozulard› kaytarbay
/Kuzular› gütmeyip
Cam›ratkan baldard›,
/Toplayan çocuklar›
Colotposton üyünö
/Yanaflt›rmay›p evine
Ata-enesi kuruttu.
/Anas›-babas› kuruttu.” 

(Akmataliyev, 1998:49)

Bu örne¤i de¤erlendirdi¤imizde, bir
çocuk türküsü olmas›na ra¤men, çoban-
lar›n hayat›nda yer alan birçok bitki is-
minin çocuk türkülerine kadar girdi¤i,
dolay›s›yla hayat›n ve mekan›n bu tür-
külere bütün netli¤i ile yans›t›ld›¤› gö-
rülmektedir.

K›rg›z Türklerinin “d›ykanç›l›k”
olarak adland›rd›¤› “çiftçilik”le ilgili tür-
küler de oldukça çok say›da ve efl-metin-
leri meydana gelmifl durumdad›r. Bu
türküler ekin ekmekten ekmek piflirme-

ye kadar, çiftçinin emek-yemek safhas›-
n› dile getirir mahiyettedir. 

“D›ykan degen can›bar,/Çifçi denilen canl›,
Kofl ögüzün baylagan,/Çifte öküz ba¤lam›fl.
fiam›yan›n flaylagan,/fiam›yan›21 seçmifl,
Cazga maal bolgondo,/‹lkbahar yaklaflt›¤›nda,
Buurusunun bukturgan,/Saban›n› sürmüfl.
Tifli cerge sukturgan./Diflini topra¤a sokturmufl.
Kara cerdi kañtargan,/Kara yeri aktarm›fl,
Töbödön oroo kazd›rgan,Tepeden çukur kazd›rm›fl,
Uuçtap buuday çaçt›rgan./Avuçlay›p bu¤day saçt›rm›fl.
Bazardan ketmen ald›r›p,/Pazardan kazma ald›r›p
Ar›ktar›n çapt›rgan”/Arklar› açt›rm›fl”

(Akmataliyev, 2002:52)

m›sralar›nda çiftçinin ekin ekme ifli dile
getirilmektedir. Bu m›sralarda zahmetli
iflin safhalar› birer birer sayl›rken ekin
biçme ile ilgili olarak söylenen;

“Bol, cigitter bolgula,/Tez yi¤itler, tez olun,
Or cigitter, orgula./Biçin yi¤itler, biçin.
Çal orogum, çalg›n›ñ,/Çal ora¤›m, çal,
Arpa buuday tafltabay,/Arpa bu¤day b›rakmadan,
Booga baylap salg›n›ñ/Demet yap›p koyun” 

(Akmataliyev, 2002:52)

fleklindeki türküde ise, hasat zaman›n›n
coflkusu hissedilmektedir. Çiftçi için
bundan sonra harman safhas› bafllar.
“K›rman” olarak telaffuz edilen harman-
da “harman almak, düven sürmek” K›r-
g›z Türkçesinde “temin bast›ruu”dur. Bu
ifl s›ras›nda da harman›n çabucak gel-
mesi dile¤ini ifade eden “Op Mayda” tür-
küsü söylenir:

“Oroy-oroy, op mayda,
/Biç, biç hop-mayda22,
Oroo tolsun, op mayda.
/Ambar dolsun hop-mayda.
K›rça k›rça baskan›n,
/K›rç k›rç bast›¤›n,
K›rman tolsun, op mayda
/Harman dolsun hop-mayda.”

Mayda bassañ, canga payda,
/Küçük küçük bassan, cana fayda,
Talkandar› bizge payda.
/Hububat› bize fayda.
Topondoru sizge payda,
/Kepekleri size fayda,
Op mayda, mayda-mayda
/Hop mayda, mayda-mayda” 

(Bektenov, 1993:41) 
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Bu m›sralarda, çift sürdü¤ü hayva-
n› ile kader birli¤i yapm›fl olan çiftçinin,
hayvan›na seslenifli yer almaktad›r.
“Mayda” bereket için kullan›lan bir keli-
medir.

Bu türkünün
“Mayda-mayda, map-mayda,
/Mayda-mayda, map-mayda,
Maydalas›n att› ayda
/Ufalas›n, at› sür.” 

(Akmataliyev, 2002:55)

fleklinde nakarat k›sm›n›n ve

“K›rça k›rça baskan›n,
/K›rç k›rç bast›¤›n,
K›rman tolsun, op mayda.
/Harman dolsun, hop-mayda.
K›rmanç›n›n balas›
/Harmanc›n›n balas›
Nanga toysun op mayda.
/Ekme¤e doysun hop mayda.” 

(Akmataliyev, 2002:55)
“Oroy-oroy baskan›ñ
/Kese kese bast›¤›n
Oroo tolsun op mayda.
/Ambara dolsun hop mayda.
Orokçunun balas›
/Orakç›n›n balas›
Nanga toysun op mayda.
/Ekme¤e doysun hop mayda.” 

(Akmataliyev, 2002:55)

fleklinde as›l bentlerin efl-metinleri de
bulunmaktad›r. Ancak türkünün tama-
m› bugüne gelememifl, unutulmufltur. 

Ekin ekme s›ras›nda söylenen;

M›na septim uuçtap:/‹flte serptim avuçlay›p:
C›luv cerden konufl tap./Konaklamaya ›l›k yer bul.
Bu -cetim-cesirge,/Bu, yetime-dula,
Munusu –kar›p-miskinge./Bu, garibe-zavall›ya.
Bu –aç-ar›kka,/Bu, aça-ar›¤a,
Munusu –als›k kar›pka./Bu, fakir garibe.
Bular› kurt-kumurskaga,/Bunlar, kurda, kar›ncaya,
Munusu –suramç›ga,/Bu, toplay›c›ya,
A bul –tilemçige./Bu, dilenciye.
Bular› –salamç›ga./Bu ziyaretçiye.
Kalgandar›/Kalanlar›
Sizge, bizge, maga./Size, bize, bana.
Babad›ykan coldoflum,/Babad›ykan yoldafl›m,
Bard›k iflti oñdosun./Bütün ifli onars›n.
Car bolup c›loosun./Dost olup esirgesin.
Emi b›yag›n men bilemin;
/fiimdi bu yan›n› ben bilirim;
Sugat›ñ öksü bolbosun,/Sulamas› zay›f olmas›n,
Öñgöndö aram çöp koybosmun.
/Büyüdü¤ünde kötü ot koymam.

Ar›g›ñ kenen çab›lat,/Ar›¤› genifl kaz›l›r,
Korukçuñ arb›n tab›lat,/Çitin iyi bulunur, 
Tilegim cön,/Dile¤im sade,
Ön, ürönüm, ön!Büyü tohumum, büyü!
Bereke bek baylas›n/Bereketi bol olsun.
Berdik Babad›ykanga/Verdik Babad›ykan’a
Biriñ mindep çaylas›n/Birini bin etsin”.

(Cusupov, 1993:515)

gibi ›rlar›n, Bakfl› dualar›ndaki:

“Bir talabim pulardin! Töngmekçige bir bolgan
/Bir iste¤im bunlardan!Dümbelekçiye pîr olan
Hazreti Kambar paygambar! Sizdin medet tileymen,
/Hazreti Kamber Peygamber! Sizden medet diliyo-
rum.
Rencige flifa tileymen. Dihkançiga pir bolgan
/Hastalara flifa diliyorum. Çiftçilere pîr olan
Hazreti h›z›r atadur, sizdin medet tileymen
/ Hazreti H›z›r atad›r, sizden medet diliyorum.
............” 

(‹nan, 1986:122-124)

sözleriye benzerli¤i aç›kt›r. 
Bu ayt›m›n son m›sralar›nda, eki-

len tohumun, çiftçilerin hâmi ruhu olan
D›ykanbaba’ya emanet edilmesi, bugün
Anadolu’da gördü¤ümüz “benim elim de-
¤il, Fatma Anam›z›n eli”, yahut da çocu-
¤u yaflamayan ailelerin bir türbeye gide-
rek çocuklar›n› buraya verdiklerini söy-
ledikten sonra, çocuklara “Sat›lm›fl, Sa-
t›” gibi isimler vermeleri ile fonksiyonel
bir paralellik göstermektedir.

Bugün, tar›mda makineleflme sonu-
cu, bu tür türküler hemen hemen hiç
kalmam›flt›r.

K›rg›z Türkleri aras›nda, yine ço-
ban türküleri kadar yayg›n olmamakla
birlikte, yün iflleme, kilim-keçe dokuma,
ip e¤irme, deri sepileme ve giyim eflyas›
dikme, demircilik, de¤irmencilik gibi za-
naat ve mesleklerle ba¤lant›l› olarak
söylenen türküler de mevcuttur. Bunlar-
dan “Ton Ç›k” türküsü, giyim eflyas› dik-
mek üzere deri sepilmeyi dile getiren bir
türküdür:

“Ak toktumdun terisin,/Beyaz toklumun derisini
Aflatk›s›n keltirdim,/Mayaland›rd›m,
Abdan iyip cetkirdim,/‹yice sepiledim,
K›tk›l k›lbay özüñdü,/Sertlefltirmeyip onu,
Aflatk›ñd› kand›rd›m,/Mayas›na doyurdum,
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Tap menen tüzüñ sald›rd›m./Is›tarak düzlettim.
Ç›k, terim, ton tonuma,/Yay›l, derim, elbiseme,
Kald›r-kuldur etpesin,/Kald›r-kuldur etmesin,
Tüflö kalg›n conuma./Düflüver s›rt›ma.
‹ylebesem maa caz›k,/Sepilemesem bana yaz›k,
K›ld›rasañ saa caz›k./Tak›rdarsan sana yaz›k.
Ton ç›k…Ton ç›k…./Kürk yay›l...Kürk yay›l....” 

(Akmataliyev, 2002:57)

Bu türkünün “‹ylebesem maa ca-
z›k,/K›ld›rasañ saa caz›k” m›sralar›, bir
baflka türkü türü olan sihirsel mahiyetli
türkülerde de, hayvan sahibinin, anas›
ölen yavruyu bir baflka hayvana al›flt›-
r›rken söyledi¤i “Telibesem, maa ca-
z›k,Telinbese, saa caz›k /Al›flt›rmasam
bana yaz›k,Al›flmazsa sana yaz›k” (Bek-
tenov, 1993:45) kal›p sözlerinin, türküle-
rin fonksiyonel özelli¤ini yans›tan bir
baflka efl-metnidir. 

“Car-/yar-; ö¤üt-“ fiil kökünden tü-
remifl bir isim olan “carg›lçak” yani el
de¤irmeni, Anadolu’da oldu¤u gibi, özel-
likle göçebe yaflayan K›rg›z Türklerinin
hayat›nda, büyük de¤irmenlerin görevi-
ni üstlenen ev aletleridir. Bunlar›n kul-
lan›m› s›ras›nda söylenen türkülerden
biri:

“Carg›lçag›m tegeren,/ Elde¤irmenim dön,
Mayda tart›p aflt›kt›,/Ufak çekip hububat›,
Tolturup ber baflt›kt›./Dolduruver torbay›.
Döötü pirim, koldoy kör,/Döötü Pirim, kollayagör,
Carg›lçag›m s›nbas›n,/Elde¤irmenim k›r›lmas›n,
Ar iflimdi oñdoy kör./Her iflimi onaragör.
Temir-taflt›n eesi,/Demirin-tafl›n sahibi,
Tekeberdi k›lbaym›n,/Kibir göstermem,
K›lgan bolsom tekeber/Kibir gösterirsem
Bir günü ç›gar keesi /Bir gün ç›kar ac›s›” 

(Akmataliyev, 2002:58

fleklindedir. Burada da bir baflka hâmi
ruhun ad›n›n geçti¤i görülmektedir. “Dö-
ötü” K›rg›z inançlar›nda demircilerin,
de¤irmencilerin; demir ve taflla u¤raflan
kiflilerin pîri olan Hz. Davut’tur. Meslek
erbab› olarak insan›n daima alçakgönül-
lü davranmas› da, bu türkünün insanla-
ra vermek istedi¤i mesaj› yans›tmakta-
d›r.

‹fl türkülerinin yap›sal analizi:
Türkülerin büyük bir k›sm› belli bir

naz›m birimi ile söylenmemifltir. Birkaç
örnek dörtlük naz›m birimi ile kurul-
mufltur. Genel olarak K›rg›z geleneksel
fliirinde hakim olarak gördü¤ümüz m›s-
ra anlay›fl› örneklerimizde de yayg›nd›r.
Bazan cümleler iki-üç m›srada, bazan
da daha fazla m›srada tamamlanmakta-
d›r.

Birkaç örnekte m›srada yer alan bir
kelime de¤iflikli¤i ile dörtlük tekrar› gö-
rülmektedir:

“K›rça k›rça baskan›n,
K›rman tolsun, op mayda
K›rmanç›n›n balas›
Nanga toysun op mayda 

“Oroy-oroy baskan›ñ
Oroo tolsun op mayda
Orokçunun balas›
Nanga toysun op mayda.
Hece ölçüsünün en çok 7’li ve 8‘li

kal›plar› kullan›lm›flt›r. Bir çocuk türkü-
sü olan “Töl” isimli örne¤imizdeki gibi,
bu iki kal›b›n kar›fl›k olarak kullan›ld›¤›
örnekler de vard›r. “Karagul Botom”,
“Bekbekey” türküsünün baz› varyantlar›
ve ekin ekme ile ile ilgili türkülerde ol-
du¤u gibi, hece ölçüsünün düzenli flekil-
de kullan›lmad›¤› örnekler de yayg›nd›r.

“Karagul Botom” ›r› gibi örnekler-
de, her m›sra sonunda “botom” kelimesi-
nin tekrar› ile kelime redifi yap›larak
ses zenginli¤i sa¤lanmaktad›r. Ayn› fle-
kilde m›sra sonlar›nda yer alan “e-e-e-y”
gibi tekrarlar da ayn› fonksiyondad›r. 

Örnek türkülerde düzenli nakarat-
lar yer almamakta, bu yönleri ile Anado-
lu’daki türkülerden yap›sal bak›mdan
büyük ölçüde ayr›lmaktad›r.

Ses-ahenk unsuru olarak bu türkü-
lerin m›sra bafl› kafiyelerinin zenginli¤i
dikkat çekicidir:
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Uugumdun uçu dolono,
Uuru da börü colobo.
Uuru bir kelse ufltayb›z,
Bafl›n bir ayra mufltayb›z.

Koroomdun uçu taman col,
Kaytargan koroom aman bol.
K›z-kelin koroo küzötkön,
‹lgerten kalgan salt oflol.
‹lk dörtlükte m›sra bafllar›nda “u”,

seslerinin, ikinci dörtlükte de “k” sesleri-
nin tekrar›, m›sra bafl› ses tekrarlar›na
iki örnektir. Hemen hemen bütün türkü-
lerde bu ahenk unsurundan faydalan›l-
d›¤› görülmektedir.

Bata bafl› d›ñ-d›ñ,
Mald› bersin miñ-miñ.
C›lk› bersen ala ber,
Ot cakalay bala ber.
Cüytörünö töö ber,
Cüktöp al›p cürö ber.
Saar›na biye ber,
Saagan say›n iye ber.

gibi örneklerde de “a, ö, c, b, p, r, s” ses-
lerinin m›sra içinde de ses ses zenginli¤i
sa¤lad›¤› görülmektedir.

M›sra sonlar›nda yar›m kafiyeden
zengin kafiyeye, kafiye+redif örneklerin-
den sadece redif ile kurulan örneklere
kadar m›sra sonu ahenk unsurlar›n›n
hemen her çeflidi uygulanmaktad›r.

NOTLAR
1 Ürön: Tohum
2 K›rman: Harman
3 Torpok: ‹ki yafl›na basm›fl tosun
4 Kulun: Süt emen tay
5 Ulak: O¤lak
6 Kozu: Kuzu
7 Boto: Deve yavrusu
8 Koyçu: Koyun çoban›
9 Ton: Kürk, elbise
10 Teri: Deri
11 Carg›lçak: El de¤irmeni
12 Cer kepe: Toprak kaz›larak yap›lan oda.
13 Boto: Deve yavrusu anlam›nda kullan›lan

bir kelimedir ve Anadolu’da "kuzum" fleklindeki kul-
lan›l›fl ile ayn› özelliktedir.

14 Keñ-Kol: K›rg›zistan’da yer ismi.

15 Korgoflun: Aconitum napellus; Türkiye’de
yetiflmeyen, zehirli bir bitki. Ayn› aileden olan di¤er
türler Anadolu’da "kaplan bo¤an/it bo¤an/kurt
bo¤an/kurt otu/bo¤an otu/" ad›yla bilinmektedir. 

16 Beykasam: Boyuna çizgili, ipekli kumafl
17 Konok: Türkiye’de "‹talyan dar›s›" olarak

bilinen m›s›r çeflidi.
18 Gelberi: F›r›nc›lar›n f›r›ndaki atefli düzelt-

mek için kulland›¤› uzun s›r›k
19 Orompoy: Tek ayak üzerinde z›playarak

yap›lan kovalamaca oyunu
20 Kurut: Suyu s›k›lm›fl ve kurutulmufl kesik-

ten (ya¤s›z peynir çeflidi) yap›lan, cay-kurut, may-
kurut ve ecigey-kurut diye türleri olan yiyecek (Üy
Tiriçiliginin K›skaça Ensiklopediyas›, 1989:166)

21 fiam›yan: Boyunduru¤un "ç›rp›, flifl" denilen
bir parças› 

22 Mayda: Ufak
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