
 

KIRGIZ FOLKLORUNDA R�TÜEL�ST�K TÜRLER 

Ritualistic Genres in Kirghiz Folklore  

Nezir TEMÜR* 

Özet 
Bu çal��mada öncelikle ritüellerin sözlü gelenek için önemli bir üretim alan� oldu�u 

gösterilmeye çal���lm��; ayn� zamanda da inançlar�n, geleneklerin nesiller aras� aktar�m 
sürecinde sosyo-kültürel i�levleri üzerinde durulmu�tur. Çal��mada köklü bir sözlü edebiyat 
gelene�ine sahip olan K�rg�zlarda, ritüeller s�ras�nda icra edilen türler, icra edildikleri 
süreçlerle ili�kilendirilerek Geçi� Ritüellerinde (Do�um, Evlilik, Ölüm) �cra Edilen Türler, 
Takvimsel Ritüellerde �cra Edilen Türler olmak üzere iki ana ba�l�k alt�nda i�lenmi�, ilgili 
türler örneklendirilerek, bunlar�n i�levleri üzerinde durulmu�tur. �lgili türler adland�r�l�rken, 
içerisinde icra edildikleri ritüel ya da türün süreçteki i�levi dikkate al�nm��t�r. 
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Abstract 
Firstly, rituals has been trying to show as an important production area for the oral 

tradition in this study, at the same time beliefs, traditions in the process of generational 
transmission of socio-cultural functions are emphasized the genres that are performed in the 
rituals of Kirghiz culture are named in two main headings given below: ‘The genres 
performed in transition rituals (birth marriage, death),’ and ‘the genres performed in 
Calendaric Rituals, and some short examples from the genres that are performed during these 
rituals are presented. Some of the genres are named with the names of rituals were 
performed, while some others are specifically named. 
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Giri� 

Bir toplumun de�erler ve inançlar sistemini yans�tan ritüeller farkl� 
disiplinlerle ili�kilendirilip çe�itli �ekillerde tan�mlanarak de�i�ik anlam ve 
içerikte kullan�lmaktad�r. Antropolog Boby Alexander ritüeli bir sosyal 
de�i�im olarak günlük hayattan alternatif bir sistem içerisine her gün 
aktar�l�p planl� ya da do�açlama yap�lan uygulamalar �eklinde tan�mlam��t�r 
(Schirc 2005:16). Sosyolog Robert Bocock, sanayi toplumlar�nda ritüeli 
sosyal bir durumu veya bir dü�ünceyi aç�kça ifade etmek için jestlerin ve 
bedensel hareketlerin sembolik kullan�mlar� olarak de�erlendirmi�tir (Schirc 
2005:16). Psikolog Erik Erikson ise ritüeli günlük davran��lar�n özel bir 
formu olarak tan�mlam��t�r (Schirc 2005:16). Lisa Schirch daha geni� bir 
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bak�� aç�s�yla ritüeli sosyal bir alanda kal�pla�m�� bir mesaj� iletmek için 
kullan�lan sembolik eylemler olarak tan�mlam��t�r (Schirc 2005:17). Sosyal 
antropolojide ve kar��la�t�rmal� dinlerde ise en önemli problem bütün tören 
ve geleneklerin ritüel kabul edilip edilmeyece�idir. Sosyolojide tören ve 
ritüel aras�nda fark görülmektedir; tören birden fazla ki�iden olu�an bir 
topluluk gerektirir, oysaki ritüel, kolektif olarak ya da tek bir ki�i ile 
meydana getirilebilir (Honko 2009:203). Ritüel kavram� yukar�daki örnekler 
de görüldü�ü üzere sosyal bilimlerin birçok alan�nda çe�itli bak�� aç�lar�yla 
de�erlendirilip tan�mlanm��t�r. Bu de�erlendirmeler yap�l�rken kal�pla�m�� 
davran��lar, semboller dünyas� ve toplumsal uzla�ma temel hareket noktalar� 
olarak dikkatleri çekmektedir. Halk biliminde ise ritüeller, içerisinde ba�ta 
kadim inanç sistemleri olmak üzere birçok kültürel tabakay� bar�nd�ran ve 
toplumsal kabulleri, onaylar� simgeleyen uygulamalar bütünü olarak 
de�erlendirilebilir. 

 
Folklorik ritüeller, toplumsal belle�in en önemli ögelerindendir ve 

ritüellistik uygulamalarda çe�itli tarihî, sosyal, dinî vb. tabakalar�n izlerini 
bulmak mümkündür. Ritüeller, kültürel miras� sonraki nesillere aktaran ve 
baz� toplumsal i�levleri de i�lev alan�nda bar�nd�ran formal uygulamalard�r. 
Bu yönleri ile ritüeller, geleneklerin devam etmesine, de�er yarg�lar�n�n 
kökle�mesine yard�m ederek birtak�m kültürel unsurlar� ayakta tutar, 
bireyleri bir araya getirir, bireyler aras�ndaki toplumsal ba�� güçlendirir, 
ortakl��� peki�tirir.  

 
Folklorik ritüellerin yo�un olarak uyguland��� alanlardan olan geçi� 

dönemlerine ait geleneksel kutlamalar birtak�m inanç ve pragmatist temelli 
uygulamalarla donat�lm��t�r. Bu do�rultuda, ritüellerde inançlar ve do�ru 
davran��� ö�ütleyen hat�ralar dile getirilebilir.  

 

Ritüeller ve kutlamalar ayn� zamanda sözlü gelenek ürünlerinin 
önemli bir üretim alan�d�r. Ritüellerde resitatif tarzda okunan sözlü gelenek 
ürünlerinin muhtevas�nda i�levsellik birincil öneme sahiptir. Hatta folklor ve 
edebiyat�n çe�itli formlar�n�n önünde sonunda ritüelden türedi�i teorisi, bir 
grup bilim adam� taraf�ndan da uzun süre dikkate al�nan bir dü�ünce 
olmu�tur. Lord Raglan mitlerin ve hikâyelerin aktüel tarihte de halk�n hayal 
gücünde de var olmad�klar� için büyük ölçüde kökenlerini ritüellerden ald��� 
görü�ünü ortaya atm��t�r (Bascom 2009:189). Bu aç�dan bak�ld���nda 
ritüellerle sözlü gelene�e ait ürünler aras�nda güçlü bir etkile�imin oldu�unu 
söylemek mümkün görülmektedir. 
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Sosyal normlar�n, dinî kurallar�n yaz�yla aktar�lmad��� toplumlarda 

gelenekler ve ritüeller mevcut sosyal ortamdaki düzenin sa�lanmas� ve 
korunmas� gibi toplumsal i�levleri iletmede oldukça etkili kültürel 
unsurlard�r. Nesilden nesile sözlü olarak aktar�lan K�rg�z kültürünün aktarma 
sürecinde de ritüellerin �üphesiz büyük bir rolü olmu�tur. K�rg�zlarda uzun 
bir süre toplumsal bellek görevini üstlenen ritüeller toplumsal dayan��may� 
art�r�c� ve sürdürücü i�levin kayna��n� te�kil etmi�tir. 19.yüzy�l�n sonuna 
kadar güçlü bir yaz�l� kültür gelene�ine sahip olmayan K�rg�zlar, edebî 
üretimlerini güçlü formal özelliklere sahip türlerle sonraki nesillere 
aktarm��lard�r. 

 
Her kültürde oldu�u gibi, K�rg�z halk �iirinde de ritüelistik türler ya 

da tören türküleri (salt �rlar�) önemli yer tutmaktad�r. K�rg�z sözlü 
edebiyat�nda Kaada-Salt Irlar� (Gelenek Görenek Türküleri) olarak 
adland�r�lan türlerin birço�u bir tören ba�lam�nda icra edildi�i için bunlar� 
“tören türküleri” ba�l��� alt�nda de�erlendirmek mümkün görülmektedir. 
K�rg�z Türklerinde, törenlerde uygulanan ve çe�itli bölümlerden olu�an 
ritüellerin her a�amas�nda törenin muhtevas�na uygun �iirler okunmaktad�r. 

 

K�rg�z tören türküleri icra edilen türün içeri�ine veya icra edildi�i 
ritüele göre tasnif edilebilir. Ancak bu çal��mada yap�lan tasnifte öncelikle 
türlerin icra edildikleri ritüeller esas al�nm��t�r. Geçi� dönemleri ile ilgili 
ritüellerde icra edilen türler ayn� zamanda nevruz gibi geleneksel 
bayramlarda da icra edilebilmektedir. Sözlü gelenek ürünlerinin birço�u icra 
edildikleri ritüelle adland�r�lm��t�r. �cra edildikleri ritüellere göre ritüelistik 
türler iki ana ba�l�k alt�nda s�n�fland�r�labilir: 

 

I. Geçi� Ritüellerinde �cra Edilen Türler 

 A- Do�um ile �lgili Ritüellerde Okunan Türler 

 1. Kindik Ene’nin Batas� 
 2. Ad Verme Ritüelinde Okunan Batalar 
 3. Be�ik Toyunda Okunan Be�ik Irlar� 
 4. Tu�oo K�rkuu’da Okunan Irlar 
B- Evlilik ile �lgili Ritüellerde Okunan Türler 

  1. Toy Ba�tar Ir� 
  2. Car Körüü Ir� 
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  3. Car-Car Ir� 
  4. Ölöñ 
  5. K�z Uzatuu (Gelin A��t�)  

C- Ölüm ile �lgili Ritüellerde Okunan Türler 

  1. Kereez Irlar� (Vasiyet Irlar�) 
  2. Uguzuu Irlar� (Duyurma Irlar�) 
  3. Ko�ok/Coktoo (A��t) 
  4. Köñül Aytuu/ Köñül Cubatuu (Taziye Irlar�) 
II. Takvimsel Ritüellerde Okunan Türler� 

 A- Nevruz ile �lgili Ritüellerde Okunan Türler  

  1. Sümölök Kazan� Ba��nda Okunan Irlar 
  2. Sümölök A�� Yenildikten Sonra Okunan Irlar 
  3. Damb�r Tas Ir� 
 

I. Geçi� Ritüellerinde �cra Edilen Türler 

Geçi� dönemi ritüelleri, bireyin hayat�nda aç�lan yeni bir dönemi 
vurgulayan ve bir sosyal statüden di�er bir sosyal statüye geçi�in 
onayland��� geleneksel uygulamalard�r. Bu a�amada ki�i geçici olarak do�a 
taraf�ndan aktar�lan ki�isel ve toplumsal rolünü benimser. Bu ritüeller tekrar� 
olmayan türdendir, çünkü ki�i bunlar� hayat�nda bir kere tecrübe eder. 
Do�um, evlilik ve ölüm ritüelleri bu s�n�fland�rmaya giren geçi�lerdir.  

 
A- Do�um ile �lgili Ritüellerde Okunan Türler 

Biyolojik bir olay olan do�umla dünyaya gelen insano�lu 
do�du�unda sadece fizikî bir varolu�a sahip olup henüz ailesi taraf�ndan 
tan�nmam�� ve toplum taraf�ndan da kabul edilmemi�tir. Yeni do�an çocu�a 
tam anlam�yla sosyal canl� statüsünü ancak do�umdan sonra uygulanan 
birtak�m geleneksel ve dinî ritüeller sa�lamaktad�r (Elida 1991:161). 
Do�umla ba�layan süreçle birlikte bebe�in fizyolojik geli�imine paralel 
birtak�m geleneksel ritüeller aç�s�ndan Türk dünyas� oldukça zengin 
uygulamalara sahiptir.  K�rg�zlarda bebe�in do�umu ile ba�layan âdetler 

                                                 
� Ritüelistik türler aras�nda köylülerin kurban kesimi s�ras�nda söyledikleri, Aydar Kel -
rüzgâr�n daveti için-, Cay� -yaz kurakl��� döneminde ya�murlar�n daveti için-, Çeç-Kor –hasat 
i�lerinin bitmesinden sonra söylenen- �rlar da mevcuttur. Fakat bu çal��mada daha çok nevruz 
konusu üzerinde durulmu�tur. 
�
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sözlü gelene�e ait birtak�m türler e�li�inde gerçekle�tirilir. Bunlar�n en ba�ta 
geleni bebe�in do�umunu kutlamak ve ona iyi dileklerde bulunmak için 
söylenen �rlard�r. Bebe�e ilk meme verilirken �r söylenir. Bunlar genellikle 
dua (bata) �eklindedir. Çocuk do�duktan sonra onu ilk önce eline al�p 
göbe�ini kesen kad�na kindik ene (Göbek Annesi) ad� verilir. Kindik ene 
çocu�u kuca��n� al�p �unlar� söyler: 

 

Bismilla! Kayg� kuuldu,  Bismillah! Kayg� kovuldu,   
Böbök- bak�t tuuldu.  Bebek, baht do�du. 
Bayl�k nuru balb�ldayt,  Zenginlik ����� parlad�, 
K�z beken ce uulbu?  K�z m� yoksa o�lan m�? 
K�rk c�lk�s�ñ k�z bolsoñ  K�rk gelinlik k�z�n olsun        
Urmat�b�z uul bolsoñ.  Hürmetli o�ul olsun 
Kindik eneñ m�na men  Kindik anan i�te ben.  
(Kaada-Saltlar – Ak Batalar 2003:.8–9) 
 
Kindik ene orada bulunan çocu�un ailesine, akrabalar�na bebe�in 

cinsiyetini söyleyip müjdesinin kar��l��� olan bah�i�i ald�ktan sonra dua eder. 
 

Bebek do�duktan birkaç gün sonra bebe�e toplum içinde bir kimlik 
kazand�racak olan ad verme ritüeli, K�rg�zlarda ayr� öneme sahip bir di�er 
uygulamad�r. Bebe�e ad�n� vermesi için ya köyün mollas� ya da aksakal� 
davet edilir. K�rg�zlar, bebe�e verilecek ad�n onun gelece�ine tesir edece�ine 
inand�klar� için ad konusunda oldukça titiz davran�rlar. Ad verme töreni için 
kurban kesilir, insanlar davet edilir. Ad verme, Anadolu’da oldu�u gibi 
K�rg�z Türklerinde de çocu�un kula��na ezan okunarak yap�l�r. Söylenen �r 
ile ad� verilen bebek için Tanr�’ya �ükredilir, ak bata veya alk�� denilen güzel 
temennilerde bulunulur. (Y�ld�z 2007:52) Çocu�a isim verilirken okunan 
dinî nitelikli �r �u �ekildedir:  

 

Allohu Akbar, Allohu Akbar,  Allahu Ekber, Allahu Ekber, 
Alla Talam bar�n saktaar  Allahu Teala herkesi korur, 
Tenirim doolot berdi   Tanr�m zenginlik verdi, 
Aalamga adam keldi   Âleme insan geldi, 
Ar��taar kadam keldi   Yürüyecek ad�m geldi 
Azan ayt�p at�n koyom   Ezan okuyup ad�n� vereyim 
Alla bergen zat�n koyom  Allah vermi� zat�n� vereyim 
Otun al�p baks�n eli   Odun keserek baks�n eli 
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At� boldu Otunçu   Ad� oldu Otuncu 
Kal�na kelip ko�ulçu   Ad�nla halk�n aras�na kat�l 
(Jumabaev 2006:37) 
 

K�rg�z geleneklerinde çocu�un do�umu ile ilgili yap�lan 
uygulamalardan bir di�eri de be�ik toyu (be�i�e yat�rma) ritüelidir. Bebek 
dünyaya geldikten bir müddet sonra be�ik toyu yap�l�r. Bebekler genellikle 
göbe�i dü�tükten sonra be�i�e yat�r�l�r. Be�ik toyu için tan�d�klar davet 
edilir. Bebe�i önceden süslenmi� olan be�i�e çocuklar� sa�l�kl� ve hepsi 
hayatta olan bir kad�n�n yat�rmas�na özen gösterilir. Be�ik ene denilen bu 
kad�n be�i�in ba� k�sm�n� k�bleye çevirerek bebe�i üç defa yat�r�p kald�r�r. 
Bu uygulama yerine getirilirken yine güzel dileklerde bulunmak için �rlar 
söylenir. K�z ve erkek bebekler için söylenen be�ik �rlar�n�n sözleri 
birbirinden farkl�d�r (Y�ld�z 2007:59–60). Bu uygulama s�ras�nda en s�k 
okunan be�ik �r� �udur: 

 
 Aldey aldey böbö�üm  Aldey aldey bebe�im, 
 Aldey aldey böbö�üm  Aldey aldey bebe�im, 
 Elin bag�n s�ylagan  Milletine sayg�l� 
 El menen birge c�rgagan Milletiyle mutlu olan 
 Emgekçil bolgun böbö�üm Çal��kan ol bebe�im. 

(Jumabayev 2006:34) 
 

Bütün Türk Dünyas�nda büyük öneme sahip olan çocu�un k�rk�n� 
ç�karma töreninde k�rk�n� dolduran çocu�un annesi bütün köyü davet edip 
k�rk köynök ad� verilen (annenin çocu�un k�rk�nda dikip giydirdi�i gömlek) 
gömle�i çocu�a giydirerek gelen davetlilere ikramda bulunur. K�rg�z 
Türklerinde söz konusu uygulama da sözlü gelene�e ait türler e�li�inde 
gerçekle�tirilir (Y�ld�z 2007: 61). 

 
Çocuk yürüme ça��na geldi�inde, dü�meden yürümesi için 

Anadolu’da da K�rg�z Türkleri aras�nda da benzer uygulamalar yerine 
getirilir çocu�un ayaklar�na ba�lanan iplerin kesilerek mecazi olarak 
engellerden kurtulmas� anlam�na gelen bu uygulaman�n ismi Anadolu’da 
du�ak kesme, köstek kesme; K�rg�z Türkleri aras�nda ise tu�oo kesme’dir 
(Y�ld�z 2007: 63). Çocuk yava� yava� ayaklar� üzerinde durma ça��na 
geldi�inde kad�n ve çocuklar toplan�r. Ev sahibi gelenlere ikramda bulunur. 
Çocu�un baca��na siyah-beyaz ip ba�lan�r ve orada bulunan çocuklar 
yar��t�r�l�r. Yar��ta birinci gelen çocuk ödüllendirilir. �kinci gelen çocu�a da 



K�rg�z Folklorunda Ritüelistik Türler 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bahar 2010 / Say� 6 303 

hediye verilir. Ayr�ca birinci gelen çocuk ipi (tu�oo) keser. Bu törene Tu�oo 
K�rkuu ad� verilir. Tu�oo kesilirken de �r söylenir: 

 

Tay-tay külük, tay külük,  Tay-tay külük, tay külük, 
Kaydan kele cat�r�?   Nereden geliyor? 
At cetpegen al�sk�,   At ula�mayan uzak 
Caydan kele cat�r�.   Yerden geliyor. 
Tay-Tay böbök, tay böbök,  Tay-tay bebek, tay bebek, 
Ayday böbök, ay külük   Ay gibi bebek, ay külük 
…(Kaada-Saltlar – Ak Batalar 2003:26) 
 
Bunlar�n d���nda K�rg�zlarda çocu�un do�umundan sonra Centek 

Toyu, Sünnet Toyu, Çocu�u Ata Bindirme, Murut Serpüü (B�y�k K�rpma) 
de… do�umdan sonra gerçekle�tirilen di�er uygulamalard�r.  

 

B- Evlilik ile �lgili Ritüellerde Okunan Türler 

Evlilik, tarih boyunca insan hayat�n�n önemli üç temel geçi� 
döneminden (do�um, evlilik, ölüm) birini te�kil etmektedir. Söz konusu 
geçi� dönemlerinin her biri, yer ald��� kültürle ba�lant�l� olarak içerisinde, 
muhtelif inanç tabakalar� ve ritüeller bar�nd�rmaktad�r. Geçi� dönemlerine ait 
âdetler, gelenekler, ritüeller ait oldu�u toplumun veya bölgenin geleneksel 
kültürünün ana bölümlerinden birini olu�turur. Bundan dolay� evlilik de 
bünyesinde kültürel ögeleri yo�un ve canl� bir �ekilde ya�atan önemli 
toplumsal bir kurumdur. 

 

Aile, bir topluma ait de�erlerin en iyi muhafaza edildi�i ve 
sürdürüldü�ü temel toplumsal birimdir. Ailenin kurulmas� yolu ile soyun güç 
ve süreklilik kazanmas� sebebiyle evlilik, insan ve toplum hayat�nda 
kutsall�k atfedilen özel bir yere sahip olmu�tur. Bu aç�dan geçmi�ten 
günümüze tüm toplumlarda oldu�u gibi Türk toplumunda da evlilik ve aile 
kurumuna büyük önem verilmi�tir. Türk kültür co�rafyas�nda aileyi kurma, 
yani evlilik ile ilgili süreçler, âdetler, ritüeller bölgesel küçük farkl�l�klar 
d���nda benzer özelliklere sahiptir. 

 
Evlenme sürecini dü�ün öncesi ve dü�ün sonras� faaliyetler olmak 

üzere iki ana bölüme ay�rmak mümkündür. Örne�in, Türk folkloruna ait 
birçok unsuru bünyesinde bar�nd�ran Manas Destan�’nda destan 
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kahramanlar� Manas ve Kan�key’in evlenme sürecinde s�ras�yla �u a�amalar 
gerçekle�tirilmi�tir: 

1. Kahramana uygun bir e� aday�n�n bulunmas�, 
2. Manas’�n babas�n�n Kan�key’i ailesinden istemesi, 
3. Erkek taraf�n�n verece�i ba�l�k paras�n�n (kal�n) belirlenmesi, 
4. Damad�n taahhüt edilen ba�l�k paras�n� ve di�er hediyeleri takdim 

etmesi, 
5. Yengelerin çad�rda yatan k�z�n yan�na damad� gece yatmak üzere 

göndermeleri ve damat taraf�ndan bah�i�le ödüllendirilmeleri, 
6. Gelinin çeyizi ile birlikte erkek taraf�na gelmesi. 
 

K�rg�zlar�n evlenme âdetleri Orta Asya’daki di�er Türk 
topluluklar�yla hemen hemen ayn�d�r. Ancak bu âdetler isim olarak baz� 
farkl�l�klar gösterir. Evlilik süreci a�a��daki a�amalardan olu�ur: 

 
1. Kuda�aluu/Dünürcülük: Kuda’n�n K�rg�zcada kar��l��� dünür, dünürcü 
gitmenin kar��l��� da kuda dü�ürmektir (Kuda Tü�üü). Dünürcülü�ün çe�itli 
�ekilleri vard�r. Bunlar: Bel Kuda (Do�mam�� çocuklar� evlendirmek 
suretiyle gerçekle�en dünürcülük), Be�ik Kuda (Be�ik Kertmesi), K�z 
Tandoo, Cuuçu Ciberüü (Arac� Gönderme), Keñe�me, Söykö Saluu, Kal�ñ 
Tölöö (Ba�l�k paras� ödeme), Ko�umça, Kiyit Kiygizüü v.b. 
 
2. Küyöölöö (Car Körü�üü, Tokmok Saluu v.b. bunlar oynanan oyunlar�n 
ismi): Küyöölöö, ni�anl� k�z�, ni�anl� delikanl� s�fat�yla ziyaret etmek ve 
onun yan�nda gecelemek anlam�na gelir. Ni�anlanan erkek bir y�l sonra 
ni�anl�s�n� ziyarete gider. Ziyaretten bir gün önce o�lan�n babas� k�z�n 
babas�na damad�n k�z� ziyaret etmek istedi�ini bildirir. Damat yan�nda �rç�, 
komuzcu ile gelir ve k�z taraf�na çe�itli hediyeler getirir.  
 

3. K�z Toyu (tokmok ‘Dü�üm �eklinde ba�lanan ba�örtüsü’; selkincek 
‘sal�ncak’; ak çölmök ‘Beyaz de�nek veya kemik bulmaca oyunu’; k�z 
kuumay ‘k�z kovalama’ vb. oyunlar oynan�r.) (Gülbeyaz 2008: 5). 
 

4. Kelin Toyu (Bet Açar, �nke, Otko Kirgizüü, Ençi v.b.) 

Evlilik ile ilgili ritüellerin tamam�nda �r okunmaz. Ancak dü�ün 
törenlerindeki baz� uygulamalar dü�ün türküleri e�li�inde gerçekle�tirilir. 
Dü�ün ritüelinde ilk okunan �r Toy Ba�tar �r� olarak bilinmektedir. �lk 
dönemde �rc�lar, comokçular taraf�ndan okunan bu tür daha sonra gençler 
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taraf�ndan okunmaya ba�lanm��t�r. Bu �r�n okunmas�ndaki amaç dü�ün 
yapan ki�iyi, evlenen çifti kutlamak ve onlara iyi dilekler sunmakt�r: 

 
 Bukarga buuday b���pt�r, Buhara’da bu�day yeti�mi� 
 Buuday öñdüü k�z bala,  Bu�day yüzlü k�z�n 
 Bugün toyuy tü�üptür,  Bugün dü�ünü yap�lmaktad�r 
 Kutunu kiygen boyunuz,  Talih giyen bedeniniz 
 Kuttu bolsun toyunuz.  Kutlu olsun dü�ününüz 
 Maareke bolsun toyunuz.  Mübarek olsun dü�ününüz  

(Tanayev 1998: s.114.) 
 
Dü�ünün ilerleyen safhalar�nda genç k�z ve erkekler ikiye bölünüp Ir 

Tokmok oyununu kurarlar. Damat taraf�ndan verilen bah�i�e kar��l�k olarak 
k�z oyunu yengeler taraf�ndan ba�lat�l�r. Ancak k�z oyunu ba�lamadan önce 
k�zlar-gelinler hepsi ayn� evde olur, erkekler ise d��ar�da bekler. Sadece 
içeride erkek olarak gelinin yan�nda damat olur. Gelinle damat k�z oyununun 
oynanaca�� yere gitmek için evden ç�karken k�z�n annesi ve babas� 
“Damad�n yolda��n�n �r�n� duyal�m.” �eklinde bir talepte bulunur. Bu istek 
kar��s�nda damad�n yolda�� da �öyle bir �r okur: 

 
Alt�n buyla, dilde zar,  Alt�n çubuk, dilde zar 
C�ygan�ña  baras�ñ,  Toplananlar�n yan�na varas�n 
Ak inkeni adaldap,  Ak deveni kurban edip, 
K�ygan�ña baras�ñ  Kesti�ine varas�n.  
(Kaada-Saltlar – Ak Batalar 2003:90) 
…… 

Bu �r� dinledikten sonra k�z�n anne-babas�, “�imdi oyun kurmaya 
ruhsat verildi.” diyerek damat ve gelinin oyun alan�na gitmelerine izin verir. 
K�z oyununun ba�lamas� için bir iki delikanl� evin e�i�inden on be� yirmi 
metre uzakl�ktan �r okuyup ilerleyerek gelin ve damad�n yan�na gelirler. Bu 
�art gerçekle�tikten sonra gelinle damat ba�ta olmak üzere genç k�zlar, 
erkekler hepsi kap�n�n e�i�inden ç�k�p hep birlikte evden yüz, yüz elli metre 
uzakl�kta bir alana giderler. Damat, genç erkeklerle, gelin ise genç k�zlar ile 
ikiye bölünüp otururlar. Böylece k�z oyunu ba�lar. Gelin taraf�ndaki k�zlar 
tokmok (Mendil, ba�örtüsü dü�ümlenerek tokmak yap�l�r.) adl� bir nesneyi 
�art k�l�p erkek taraf�ndan birkaç genci tokma�� getirmeleri için yanlar�na 
ça��r�rlar. Damat taraf�ndan kaç erkek geldiyse gelin taraf�ndan da o kadar 
k�z ç�kar. K�zlar ellerindeki tokmakla gençlere üç kere vurur. Vurduktan 
sonra Tokmoktu Çeçkile (Tokma�� çöz.) diyerek tokma�� erkeklere verirler. 
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Erkekler tokma�� al�p damad�n da bulundu�u genç erkeklerin yan�na giderek 
�r okumaya ba�lar. S�radaki erkek tokma�� al�p e�ilip yere vurduktan sonra 
k�zlar�n oldu�u yere gider ve tokma�� geline verir. Tokma�� götüren genç 
erkek kendisine tokmakla vuran genç k�z� bazen tek bazen de iki yana��ndan 
öperek geri döner. Sonra ise �r okuyuculara s�ra gelir ve oyun ba�lar. Her bir 
genç ho�lar�na giden k�zlar�n da ad�n� söyleyerek �r okuyup yanlar�na gider. 
Tokma�� eline alan k�z �öyle bir �r okur: 

 
Kelinder tokmok uruñar, Gelinler tokmak vurun 
K�zdar bir tokmok uruñar, K�zlar tokmak vurun 
K�z�g���p oynosok,  E�lenip oynasak 
K�z�ktuu oyun munuñar  �lginç oyundur bunlar 
Betegelüü sayday�m,   Güzel bir yerdeyim. 
…(Kaada-Saltlar – Ak Batalar 2003:70-71) 
Tokma�� yiyen erkek ise yerine oturduktan sonra �öyle bir �r okur: 
 
Ald�m kolgo kar�nda�,  Ald�m elime k�z. 
Ak kagazga acazd�m kat. Beyaz ka��da yazd�m mektup 
An�k ayt�p coop ber,  Aç�k söyleyip cevap ver 
Surmaluu köz, k�ygaç ka�. Sürmeli göz, hilal ka�. 
…(Kaada-Saltlar – Ak Batalar 2003:73) 
 
Daha sonra güvey yolda��, gelin ile güveyi “car körü�üü/yar 

görü�mesi” âdeti do�rultusunda bir araya getirir. K�z ile delikanl� s�rt s�rta 
verirler, delikanl� sol kolunu k�z�n omzundan a��r�r, k�z da sa� kolunu 
delikanl�n�n omzundan a��rd��� vakit onu kolundan çeker. O vakit gencin 
söyledi�i türküye k�z�n k�z karde�i ba�ka bir türküyle kar��l�k verir (Y�ld�z 
2007: 75-76). 

Kara üñkürdün kabag�   Kara ma�aran�n a�z� 
Kara corgo cabag�   Kara corgonun tay� 
Kara süünün çabag�   Kara sevdan�n sahibi 
K�zdard�n büyküldöydü tamag�   K�zlar�n pi�ti yeme�i. 
…(K�rg�z Adabiyat�n�n Tar�h�, Oozeki Ç�garmaç�l�kt�n Canrlar� 

2004:120)  
 
Car Car/Yar yar türküleri bütün Türk Dünyas�nda dü�ün gelene�ine 

ba�l� olarak söylenen türkülerdendir. Car-Car Aytuu olarak da bilinen tür 
Güney K�rg�zlar�nda geni� bir �ekilde bilinen ritüellistik bir türdür. Bu 
�rlarda dünür olan iki taraf kar��la�t�r�l�r. Bunlar esasen iki gencin kurduklar� 
yuva için söylenen ho� sözlerdir. Bu �r türü Özbekistan ve Tacikistan 
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K�rg�zlar� aras�nda da yayg�nd�r. A�a��daki �r Özbekistan’�n Bahmal 
bölgesinde ya�ayan K�rg�zlardan derlenmi�tir. “Car – Car Ay” �r�nda:  

 

Takta-takta köpürö,   Tahta tahta köprü, 
Takt�n bolsun car-car ay.  Taht�n olsun yar-yar ay, 
S�nabagan cerlerde,    Paha biçilmez yerlerde, 
Bakt�ñ bolsun car-car ay.   Baht�n olsun yar-yar ay, 
Paygambard�n k�z�n�,    Peygamberin k�z�n�, 
Kim körüptür car-car ay.   Kim görmü�tür yar-yar ay. 
(Tanayev 1998:120.) 
… 

Takta köpür üstünön tay baratat car-car,      Tahta köprü üstünde tay gider yar-yar,
  
Pamir menen Alayga ay baratat car-car,       Pamir ile Alay’a ay gider yar-yar, 
Tak�yam cüktün ba��nda, alalbaym�n car-car,     Takkem yükün ba��nda alamam 
yar-yar, 
Sindim ketip baratat kalalbaym�n car-car.           K�z karde�im gidiyor kalamam yar-
yar. 
…( Tanayev 1998:121.)  

Bu �iirler evlenen iki gencin birbirlerine kar�� olan hislerini, 
dileklerini dile getirmekle birlikte tema aç�s�ndan ölöñ türüyle benzerlik 
göstermektedir. K�rg�z folkloru hakk�nda kaleme al�nan monografik 
ara�t�rmalarda ölöñ hakk�nda bilgiler bulunmamaktad�r. Ölöñün K�rg�z 
“Kaada-salt �rlar�”n�n (geleneksel törenlerde söylenen �rlar�n) özgün bir türü 
oldu�u bilinmektedir. (Kayipov 2009:171). Evlilik hayat�na ilk ad�mlar�n� 
atan genç k�z� teselli etme, ölöñlerin en önemli i�levlerinden birini olu�turur:  

 
Y�glama k�z y�glama ouv toy seniki A�lama k�z, a�lama dü�ün seninki, 
Ko� ar�ktan attagan ouv koydun izi, Çift arktan atlayan koyun izi, 
Ko� oromol sal�ngan ouv bayd�n k�z�, Çift ba�örtü ba�layan bay�n k�z�, 
Kara sakal, k�l murut ouv er seniki Kara sakall�, k�l b�y�kl� seninkidir 
(Kayipov 2009:183).  

 
Ölöñ çe�itleri sadece dü�ünlerde söylenir. Bu türün K�rg�z sözlü 

edebiyat�n�n müstakil bir türü oldu�u tart���lmaz bir gerçektir. K�rg�zistan’da 
ölöñ söyleme gelene�inin unutulmaya yüz tutmas� ve dolay�s�yla ölöñ 
metinlerinin çok az görülmesi halk�n gelenek ve törenlerinin, estetik 
dü�üncelerinin genel olarak hayat tarz�n�n son bir as�r içinde ya�ad��� 
de�i�melerle ba�lant�l�d�r (Kayipov 2009:194).  
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 K�z uzatuular (Gelin A��t�, K�z u�urlama ), K�rg�zlar�n dü�ün 
törenlerinden sonra k�z� damad�n evine gönderirken söylenen, daha ziyade 
ayr�l�ktan dolay� duyulan ac�y� ifade eden a��t mahiyetindeki türkülerdir. 
K�rg�zlar�n dü�ün ritüellerinde icra edilen en temel �rd�r. K�z�n yak�n 
akrabas� olan kad�nlar (anne, yenge, k�z karde�…) gelini ortalar�na alarak k�z 
uzatuu ko�oklar� (k�z u�urlama a��tlar�) ile k�z� a�lat�rlar. Ona bu a��tlar 
vas�tas�yla gelin olarak gitti�i yeni evinde nas�l davranmas� gerekti�i 
konusunda nasihatta bulunurlar, dua ederler  (Y�ld�z 2007:83). Akmataliyev 
bu tür hakk�nda, “Halk âdetlerinden biri olarak say�l�r ve k�z kederlenip, ac� 
ac� a�larsa da esenli�in, sa� olman�n simgesi, hayat�n�n bu yeni döneminde 
ilk ad�m atmas� olarak kabullenilir. Ayr�ca, k�z kocas�yla severek evlense de 
onun a�layarak evden gitmesi gelene�in gerekçelerinden biridir. Bu olayda 
türküyü k�z�n annesi, ablalar�, yengeleri söylerler.” demektedir (Çelebi 2006: 
32). 
 

K�z uzatuularda genellikle, k�z�n do�umundan evlenme ça��na 
gelene kadarki süre içerisinde yapt�klar�, davran��lar�, dü�ünceleri; o hayat� 
b�rak�p ba�ka bir hayata ba�ka bir evde ad�m atmas�, gelecek hayat� gibi 
konular i�lenir. Bu türkülerin amac� sadece k�z�n özelliklerini say�p dökerek 
k�z� a�latmak de�ildir. Bunlar�n yan� s�ra k�za nasihat verme amac� vard�r. 
K�z�n annesinin, ablas�n�n, yengelerinin “ko�ok”lar� genelde benzer 
niteliktedir (Çelebi 2006:33). Bu �iirlerde evlenen k�z�n kendi evinde 
geçirdi�i çocuklu�unun an�msat�lmas�, anne-baba ve akrabalar�n�n 
aras�ndaki k�ymeti ve di�er mevzular dile getirilir.  

 
Tö�ögüm sal�p taptagan              Yata��m� aç�p toplayan, 
�ynemi al�p saptagan    ��nemi al�p saplayan, 
Cuma künü törögöm    Cuma günü dünyaya getirdi�im, 
Can balam cubalayga bölögöm   Can evlad�m biricik k�z�m. 

 
Kozuday k�l�p toroltkom,   Kuzu gibi büyüttü�üm, 
Koluña çaç�ñ oroltkom,    Eline saç ördürttü�üm, 
Maralday k�l�p toroltkom   Ceylan gibi büyüttü�üm, 
Ba��ña çaç�ñ oroltkom.    Ba��na saç ördürttü�üm. 

...(K�rg�z Adabiyat�n�n Tar�h�, Oozeki Ç�garmaç�l�kt�n 
Canrlar� 2004:69) 

 
K�z uzatuularda ba�ka ifadeyle körüsüü �r�nda ak�l, ö�üt verme ön 

plândad�r. K�za, kaynanas� ile kaynatas�na, kocas�na, akrabalar�na sayg�-
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sevgi gösterme, hizmet etmenin (itaat etme), k�z�n en temel vazifesi ve 
sorumlulu�u oldu�unu hissettirmek k�z uzatuulardaki temel amaçlard�r: 

 

Celbir, celbir ot küysö,   Par�l par�l ate� yansa, 
Etegiñ menen öçürgün.   Ete�in ile söndür. 
Caman-caks� kep uksañ,  �yi kötü söz duysan, 
Külküñ menen keçirgin.  Gülümseyerek affet. 

  … 
Beg e�i�i kaalga  Bey kap�s�nda 

  Bekinip uktap kalba.  Saklan�p uyuyup kalma. 
  Kan e�igi kaalga  Han kap�s�nda 

 Kap�stan uktap kalba.  Ans�z�n uyuyup kalma.  
…(Kaada-Saltlar – Ak Batalar 2003:73) 
 

C- Ölüm ile �lgili Ritüellerde Okunan Irlar  

Ölüm ile ilgili törenlerde ki�inin ölmeden önceki son anlar�ndan 
fizyolojik olarak ölümün gerçekle�mesi ve bu duruma ba�l� olan bütün 
ritüellerde icra edilen türler aç�s�ndan K�rg�z halk edebiyat� oldukça zengin 
bir repertuara sahiptir. K�rg�z Türklerinde ölümle ilgili �r söyleme gelene�i 
daha ki�inin hayattayken vasiyetini söylemesiyle ba�lamakta ve bunlara 
kereez (vasiyet) �rlar� denilmektedir. Kereez, ölüm dö�e�inde bulunan bir 
ki�inin mal varl���n� kimlere b�rakaca��n� aç�klad��� son sözleridir. Bu sözler 
halk taraf�ndan tan�nan ak�n ve çeçenler taraf�ndan da “Geçmi�in Vasiyeti” 
ad� alt�nda icra edilmektedir. Bu nedenle söz konusu sözler halk aras�nda 
yayg�n olarak bilinmektedir. Kereezler manzum ve mensur olmak üzere iki 
türde söylenirler. Kereezler tören türkülerinin en eski türleri aras�na girer. 
Bir ziyafet düzenlenerek icra edilen kereez (vasiyet) �rlar�nda, ölüm vaktinin 
yak�n oldu�unu dü�ünen ki�i, kendinden sonra ölü a��n�n verili� tarz�ndan, 
geride kalan yak�nlar�n�n hayatlar�n�n nas�l düzenleyeceklerine dair kendi 
tercihlerine kadar birçok konuyu dile getirmektedir. Özellikle Manas 
Destan�’nda, Kökötöy Han’�n, Manas’�n kereezleri destan içinde önemli yer 
tutmaktad�r. Manas destan�n�n Radloff varyant�nda yer alan kereez �r�nda 
Manas’�n, hamile olan e�inin kendisinin ölümünden sonra, saç�n� da��tmak 
ve yüzünü y�rtarak a�lamak gibi yas geleneklerini yerine getirmemesi ve 
do�acak çocu�un cinsine göre hareket edilmesi yolundaki vasiyeti yer 
almaktad�r (Y�ld�z 2007:107). 

 
Kökötöy’ün, Manas’�n, Almambet’in kereezleri bu türün bilinen en 

eski örnekleri aras�ndad�r. Bunlar bir nevi nasihatname özelli�i ta��rlar. 
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Kendilerinden sonra yerlerine geçecek olan ki�ilere ve halka vasiyetlerini 
bildirir. 

 

Kestelüü caka kerme ka�, ��lemeli yaka, hilal ka�, 
Kelinim �ylap oltursa,  Gelinim a�lay�p otursa, 
Keyiyt belem men m�nça? Üzülecek miydim ben bu kadar? 
K�rm�z� köynök, k�ygaç ka�, K�rm�z� gömlek hilal ka�, 
K�zdar�m �ylap oltursa,  K�zlar�m a�lay�p otursa, 
K�ynalat belem men m�nça?  Zorlanacak m�yd�m bu kadar? 

…(K�rg�z Adabiyat�n�n Tar�h�, Oozeki Ç�garmaç�l�kt�n 
Canrlar� 2004:69) 

 
Ölümü duyurmak için söylenen anonim �iirlere Uguzuu (Duyurma) 

ad� verilmektedir. Bu tür hem manzum hem mensur biçiminde icra edilebilir. 
Uguzuu söyleme görevini rastgele ki�iler de�il, aksakallar üstlenir ve bunlar 
ac� hadiseyi ço�u zaman mensur �ekilde; ancak etkileyici sözlerle söylerler. 
Bu i�e yetene�i olanlar ise kötü haberi manzum �ekilde duyururlar. Özellikle 
evinden d��ar�da ölenler için veya ac� hadise gerçekle�ti�inde uzakta olanlar 
için, ac� haberi duyurma görevini yerine getiren ya�l�lar, al��t�ra al��t�ra 
konuya girerler. Dünyan�n gelip geçici oldu�u, herkesin bir gün toprak 
olaca�� bunu metanetle kar��lamak gerekti�i gibi ifadelerden sonra, ac� haber 
teselli edici sözlerle birlikte duyurulur. Ev ahalisi henüz ölen ki�inin kim 
oldu�unu ö�renmeden önce erkek-kad�n demeden a��t söylemeye ba�larlar. 
Özellikle sava� zamanlar�nda, bu gelene�in s�kça yerine getirildi�i 
bilinmektedir. Uguzuular�n, ozanlar taraf�ndan s�kça söylenen bir �r türü 
oldu�u da görülmektedir (Y�ld�z 2007:107). K�rg�zlar aras�nda en me�hur 
Uguzuu, Cengiz Han’�n o�lunun ölümünü Ket Buka isimli söz ustas�n�n 
Cengiz Han’a bu tür arac�l���yla söyledi�i uguzuudur. Bu efsaneye göre Ket 
Buka Cengiz Han’a bu kara haberi kopuz e�li�inde söyledi�i için Cengiz han 
kopuza k�zg�n bak�r döktürür (Y�ld�z 2007:107). Ket Buka’n�n Cengizhan’a 
söyledi�i uguzuudan bir bölüm �öyledir: 

 

Tuu, tuu, tuu kuçak,   Tuu, tuu, tuu kucak, 
Tulpar kaçt�, Aygan�m        Tulpar kaçt�, Aygan’�m. 
Tuurunan ac�rap,   Tüneginden ayr�l�p, 
�umkar kaçt� Aygan�m        Sungur kaçt�, Aygan’�m 
Ol ne bolot, Aygan�m?       O nedir, Aygan’�m? 
Alt�n booluu ak �umkar,             Alt�n zincirli ak sungur 

                         Ayd� karap s�z�pt�r,   Ay� görüp uçmus, 
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                         Alt�n boosun t�t�pt�r,                    Alt�n zincirini atm�s. 
            O ne bolot, Aygan�m?           O nedir, Aygan’�m? 

(K�rg�z Adabiyat�n�n Tar�h�, Oozeki Ç�garmaç�l�kt�n Canrlar� 

2004:75) 

 
Bir folklor evrenseli olarak niteleyebilece�imiz a��t yakman�n Türk 

sözlü gelene�indeki örneklerini �slam öncesi Türk naz�m gelene�ine de�in 
götürebiliriz. �öyle ki, �slam öncesi dönemde, ölen soylu ki�iler için 
düzenlenen yu� (yas) törenlerinde sa�ular (a��tlar) okundu�u bilinmektedir. 
Boratav a��t terimini, bir törene ba�l� olsun ya da olmas�n, ac�kl� bir olay� 
konu alan ve metni de bu olay� hat�rlatmaya, bütün yo�unlu�uyla ya�atmaya 
elveri�li türkülerin bütünü �eklinde tarif etmi�tir (Boratav 1982: 444). 
Uluda�’a göre ki�i ya da topluma ac� veren her konu, a��t konusu olmu�tur. 
A��tlar incelendi�inde, a��t söylemenin temel ç�k�� noktas�n� ölüm 
kavram�n�n olu�turdu�u görülmektedir. Türk kültürü içinde defin, yas ve a��t 
söyleme gelene�i birlikte var olmu�tur. Defin, yas ve a��t törenleri �slâmiyet 
öncesinde uygulanan �ekil ve inanç biçiminin, �slâmiyet’le sentez 
olu�turarak varl���n� korudu�u dini geleneklerdir (Uluda� 1988: 472). 
Görkem’e göre a��tlar, eski ayin karakterli dinî törenlerin birer kal�nt�s�d�r. 
A��tlar�n icras� cenaze, evlenme, askere yollama gibi geçi� dönemleri 
s�ras�nda olmaktad�r. A��t söyleme gelene�i kültürel de�i�im ve geli�ime 
göre incelenmelidir. Sözlü kültürde ya�ayan a��tlar ça�lar boyu de�i�erek 
günümüzdeki �eklini alm��t�r. De�i�en, geli�en toplumla birlikte a��tlar�n da 
de�i�ti�ini gözlemleyebiliriz (Görkem 2001: 16). 

 
K�rg�z anonim edebiyat�nda ölümle ilgili olarak söylenen bir ba�ka 

grup �iir de, ko�ok veya coktoo (A��t) olarak adland�r�lan a��tlard�r. Bu türün 
icra edildi�i ve ba�l� oldu�u gelenek, çok eski zamanlara dayanmaktad�r. 
Bilindi�i gibi “yo�, yug, yu�, yog” eski Türklerde ölüler için yap�lan 
törendir. En eski tarihî devirlerden bu yana Türk topluluklar�nda düzenlenen 
bu tören, farkl� baz� özellikleri de olsa, Türk boylar� aras�nda bugün de 
sürdürülmektedir. Ayr�ca ölüm gibi insanl��� derinden etkileyen bir gerçe�in 
kar��s�nda, insan�n aczini ve duygular�n� dile getirmesi, sadece Türkler 
aras�nda de�il, bütün milletlerde bu tür geleneklerin ve benzer türde ifade 
kal�plar�n�n ortaya ç�kmas�na zemin haz�rlam��t�r. Bu sebeple, a��t söyleme 
gelene�ini ve türünü evrensel bir gelenek ve tür olarak de�erlendirmek 
mümkündür. K�rg�z Türkçesinde a��t kar��l��� olarak ko�ok ve coktoo 
terimleri kullan�lmaktad�r. Bunlardan ko�ok, k�z evlendirilirken söylenen 
hüzünlü veda �rlar� için de isim olarak kullan�ld���na göre coktoodan daha 



Nezir TEMÜR 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gazi Türkiyat 312

geni� anlaml�d�r. Coktoo ise sadece a��t türündeki �rlar için kullan�lmaktad�r. 
Ko�oklar anne, k�z karde� gibi yak�n akraba kad�nlar taraf�ndan da 
söylenmektedir. Genellikle k�rk gün boyunca coktoo/ko�ok söyleme 
gelene�i yayg�nd�r, ancak facial� veya toplu ölümlerle genç ya�ta ölenlerin 
arkas�ndan daha uzun süre de söylenir (Y�ld�z 2007:125). 

 
A��t, K�rg�z sözlü edebiyat� içerisinde çok eski dönemlerden bu yana 

önemini asla yitirmeden devam etmi� türlerdendir. “A��t� ölüm hadisesi 
kar��s�nda söylenilen a��tlar ve k�z� dü�ünden sonra kocas�n�n evine 
u�urlarken söylenilen a��tlar seklinde ikiye ay�rmam�z mümkündür.” 
(Bektenov - Bayc�yev, 1993: 48). K�rg�zlarda a��da “ko�ok” ad� verilir. “Bir 
ki�i öldü�ünde, ailesindeki erkekler, ellerini bö�ürlerine koyup, kap�da ac� 
ac� a�larlar. Ölüyü defnetme vakti geldi�inde, akrabalar� ve tan�d�klar� 
gelirler. Burada herkes ölen ki�iye akrabal���n�, yak�nl���n� bildirir ve 
“babac���m”, “nurum”, “karde�im”, “arkada��m”, “anac���m” gibi sözlerle 
a�lar.(Çelebi 2006:31) 

  

 Arstan�m atam er ele,  Aslan babam yi�itti, 
 Ay tamgaluu eline  Ay gibi ulusu için 
 Keregi tiyçü �er ele.  Gerekti�inde aslan olurdu. 
 Kul tukumu Ab�lay,  Ab�lay’�n torunu 
 Atama kaydan teñ ele,  Babama nas�l denk olurdu? 
 …(K�rg�z Adabiyat�n�n Tar�h�, Oozeki Ç�garmaç�l�kt�n Canrlar� 
2004:90) 
 
 Köñül Aytuu, Köñül Cubatuu (Taziye Irlar�) bir ki�i öldü�ünde, onun 
ailesine, yak�n akraba ve dostlar�na, taziyeye giden ki�i taraf�ndan söylenen 
coktoo gibi a��r ezgili �rlard�r. Köñül Aytuu, Kazak ak�nlar� taraf�ndan da 
icra edilen ritüelistik bir türdür. Bu türde ölen ki�ilerin meziyetleri, dünyan�n 
gelip geçicili�i, her canl�n�n ölümlü oldu�u dile getirilerek ölüm kar��s�nda 
çaresizlik vurgulan�r. Ölen ki�inin yak�nlar�, teselli edilmeye çal���l�r. Hem 
mensur, hem de manzum biçimde taziye �rlar� vard�r(Y�ld�z 2007:107). 
A�a��da taziye �r�ndan bir bölüm verilmi�tir:  
 

Ketken can kayt�p kelebi,  Giden can geri gelir mi, 
Kemitken Kuday berebi,  Ald�ran Tanr� verir mi, 
Ölgön can kayt�p kelebi,  Ölen can geri gelir mi, 
Öksütkön Kuday berebi?   Eksilten Tanr� verir mi? 
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(K�rg�z Adabiyat�n�n Tar�h�, Oozeki Ç�garmaç�l�kt�n Canrlar� 
2004:96) 

 
II. Takvimsel Ritüellerde �cra Edilen Türler 

Takvimsel ritüeller dönemler halinde ortaya ç�kan, toplum taraf�ndan 
organize edilen ve mevsimlerin ço�unlukla ba��nda ya da sonunda yap�lan 
ritüellerdir. Bu ritüeller grup odakl� olup tekrarlanabilir niteliktedir.  

 

Nevruz 

�nsanl�k tarihinin en eski dönemlerinde bugüne kadar ay, mevsim, 
y�l gibi de�i�iklikler törenlerle kutlanmaktad�r. Tehlikeli, anla��lmaz, 
ürkütücü do�a kar��s�ndaki güçsüz insan, kendine koruyucu unsur olarak 
büyüyü seçmi�tir. Taklit, eylem ve toplu kat�lma do�aya kar�� büyüyle 
korunmad�r. Bu büyüsel bolluk bereket nitelikli dualar zamanla törene 
dönü�mü� belli zaman ve kurallara ba�lanm��t�r. Kültür ögelerinde olan bu 
aray�� ve üretilen dü�ünceler, inan�� ve pratikleri olu�turmu�tur (Artun 
2000). 

 
Çe�itli kültürlerde mevsim de�i�iklikleri törenlerle kutlan�r. 

�slamiyet öncesi Türk kültüründe bahar bayram� yap�larak k��tan sonra 
canlanan do�an�n sevinçle kar��land��� ve �enlikler düzenlendi�i 
bilinmektedir. K�rg�z sözlü gelene�i mevsim ve belirli günlerle ilgili olarak 
icra edilen kalendarl�k �rlar (Halk takvimi ile ilgili �rlar, türküler) aç�s�ndan 
oldukça geni� bir repertuara sahiptir. Türkülerin bu türüne Nooruz (Nevruz), 
C�l Ac�ratuu (Y�lba�� Kutlamas�) ve Ulustun Uluu Künü (Ulusun Ulu Günü) 
olarak bilinen 19-21 Mart tarihleri aras�nda, bayram havas�nda söylenen 
türküler ve bu bahar bayram�n�n önemli unsuru olan sümölök yeme�ini 
pi�irirken söylenen türküler; gök ilk gürledi�inde söylenen Damb�rta� 
türküsü örnek gösterilebilir. 

Dinî �rlar�n birço�u �slamiyet öncesi inanç sisteminin izlerini ta��r. 
Bunlardan biri, hemen hemen bütün Türk dünyas�nda bayram olarak 
kutlanan Nevruz ile ilgilidir. Eski takvime göre, yeni y�l�n ba�lang�c� olan 22 
mart gününde her türlü hastal�k dert ve felaketin uzakla�mas� için evler 
temizlenip Türk mitolojisinin kutlu a�açlar�ndan olan ard�ç a�ac�ndan 
yap�lan tütsüler ile tütsülenir ve bu s�rada bata okunur (Y�ld�z 2007:215). 
Nevruz Bayram�n�n ayr�lmaz bir parças� olan Nevruz Köcö kazan� aç�lmadan 
önce, hep birlikte dua edilir (Y�ld�z 2007:216). 
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Bahar�n gelmesiyle birlikte Nevruz bayram� kutlan�r ve bahar�n 

gelmesinin simgesi olarak sümölök yap�l�r. Bu yeme�in pi�irilmesinde, 
ba��ndan sonuna kadar K�rg�zlar�n milli ve dini motifleri hakimdir. Sümölök 
yap�l�rken çocu�u olmayan kad�n yeme�i kar��t�rarak dua eder. Sümölök 
pi�irildikten sonra onun s�cak külüne oturur. Bu ritüelin yayg�nla�mas�nda 
t�pk� s�cak su banyolar� gibi s�caktan faydalanma �eklinde halk hekimli�inin 
etkisi de aç�kça görülür.  

 
Sümölök y�lda bir kere bahar�n gelmesi ile yap�lan bir yemek 

çe�ididir. Halk aras�ndaki yayg�n inan��a göre sümölö�ün cennet 
yemeklerinden biridir ve bu hâliyle kutsal say�l�r. Sümölök yeme�inin ortaya 
ç�k���yla ilgili çe�itli efsaneler de K�rg�z sözlü gelene�inde canl� bir �ekilde 
ya�amaktad�r. Sümölük pi�irilen evde veya Sümölök kazan�n�n ba��nda, o 
gün �ark�lar söylenir, e�lenceli oyunlar oynan�r; halk�n mutlulu�u, refah� ve 
birlik beraberli�ini ifade eden �iirler okunur ve deyi�ler söylenir:  

 

Sümölök bugün kaynat�p,   Bugün Sümölök kaynat�p 
Be�ene terim sürtömün.   Aln�mdan terimi silerim 
Iymand� bugün kütönüm.   Bugünden sonra ahlakl�-
edepli olmak istiyorum. 

            Bakt�b�z bugün aç�ls�n,                       Baht�m�z bugün aç�ls�n,
  

Ir�sk�-ke�ik çac�ls�n!"   R�zk-mutluluk saç�ls�n! 
(Alagu�ov 1993:6-14.) 

 
Nevruz günü, baz� evlerde kurutulan ard�ç a�ac� ile evler tütsülenir, 

ölmü� adamlar hat�rlan�p Kur'an okutulur. Gelenlere Sümölök da��t�l�r. 
Sümölök yiyenler, �unlar� söyleyerek ayr�l�rlar:  

 

Alas, alas, alas,    Alas, alas, alas, 
Ar baleeden kalas,    Her beladan kurtulu�, 
Aydan aman, c�ldan esen bololu.  Daima sa�-salim olal�m. 
Cak��l�kt� Tengir berdi.    �yili�i Tanr� verdi, 
Oroobuz danga tolsun!    Ambar�m�z bu�dayla olsun! 
Oozubuz nanga tolsun!   A�z�m�z ekmekle dolsun!  
(Alagu�ov 1993 :6-14.) 
 



K�rg�z Folklorunda Ritüelistik Türler 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bahar 2010 / Say� 6 315 

Gerek 21 mart, gerekse 22 mart günü ev sahibi, yine ard�ç tütsüleyip 
dirlik düzenlik için, cin ve �eytanlardan korunmak için ba��n�n üzerinde üç 
kere döndürür, avlu etraf�nda da üç kere dola��r. Tütsü dola�t�r�l�rken �u 
sözler ile kut istenir: 

 
Alas alas    Alas alas 
Ar baleeden kalas   Her beladan halas 
Eski c�l ketti    Eski y�l gitti 
Cann� c�l keldi    Yeni y�l geldi 
Alas, alas    Alas, alas 
Aydan aman    Aydan sagl�kl� 
Ç�ldan esen    Y�ldan esenlikli 
Caks�l�kt� Tenir berer   �yiligi Tanr� verir 
Car�k kündü kenen berer  Ayd�nl�g�, bol verir 
Alas alas    Alas, Alas   (Kaya: 7) 
 

Nevruzda yahut onu takip eden günlerde damb�r tas töreni yap�l�r. 
�lkbaharda ilk defa gök gürlerken bir kovaya veya tenekeye tas konulup 
sallan�r, bu arada damb�rdas tekerlemesi söylenir. Bunu daha ziyade otun ve 
sütün bol olmas� için kad�nlar yapar. Kad�nlar bir yandan evin etraf�nda 
dola��p bir yandan da �u tekerlemeyi söylerler:  

 
Cer ayr�l�p çöp ç�k,  Yer yar�ls�n ot ç�ks�n, 
Celin ayr�l�p süt ç�k,  Meme çatlas�n süt ç�ks�n, 
Celege kulun baylan�p,  Kaz��a kulun ba�lay�p 
Sabadan c�t ç�k.   K�m�z tulumundan koku ç�ks�n. 

(Kaada-Saltlar – Ak Batalar 2003:151) 
 

Sonuç  

Toplumsal payla��m� simgeleyen ritüeller uygulan�rken bu payla��m 
an�nda ilgili topluma ait türlü veriler, birikimler sözlü gelenek ürünleriyle 
payla��lmakta ve gelecek nesillere iletilmektedir. Sözlü gelenek ürünlerinin 
önemli bir üretim alan� olan ritüeller aç�s�ndan Türk dünyas�ndaki di�er 
topluluklar gibi K�rg�zlar da zengin uygulamalara sahiptir. Geçi� 
ritüellerinin, takvimsel ritüellerin birçok a�amas� sözlü gelenek ürünlerinin 
icras� e�li�inde gerçekle�tirilmektedir. Söz konusu zengin uygulamalar ayn� 
zamanda zengin bir sözlü gelenek yaratm��t�r. Ritüellerde icra edilen türlerin 
bir k�sm� icra edildi�i ritüelin ismiyle bir k�sm� ise özel olarak 
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adland�r�lm��t�r. Yaz�l� kültür sürecine oldukça yak�n bir dönemde geçmi� 
olan K�rg�zlarda ritüellerin toplumsal bellek i�levi üstlendi�i görülmektedir. 
K�rg�zlarda gelenek ve inan��lar�n nesilden nesile aktar�m�n�n sözlü olarak 
gerçekle�tirildi�i ve aktar�m sürecinde de ritüellerin büyük bir i�levinin 
oldu�u görülmektedir.  
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