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ÖZET
Kazakistan’daki âﬂ›kl›k gelene¤inin bugünkü temsilcileri j›ravlar ve ak›nlard›r. Türkiye’deki âﬂ›kl›k
gelene¤i ile Kazakistan’daki âﬂ›kl›k gelene¤i bir çok yünüyle benzeﬂmektedir. Her ikisinin de proto-tipi ozan
olarak adland›r›lan sanatç› tipidir. Rüyada âﬂ›k olunmas›, at›ﬂma yap›lmas›, usta-ç›rak iliﬂkisi gibi unsurlar
bu benzerliklerden yaln›zca bir kaç›d›r. Aralar›ndaki farkl›l›klar ise icra edildikleri farkl› devir, kültür ve co¤rafyadan kaynaklanmaktad›r.
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Âﬂ›kl›k Gelene¤i; iﬂlerlikleri ve iﬂlevsellikleri fazlaca de¤iﬂmeyen; ancak
dini, co¤rafi ve tarihsel ba¤lamda ad›na
ozan, ﬂaman, kam, baks› (bahﬂ›), âﬂ›k,
halk ﬂâiri, j›rav, ak›n, ›rc› v.s. denilen yarat›c› ve icrac› tiplerin tarihi süreçte
meydana getirdikleri kültürel oluﬂumun
Anadolu’daki ad›d›r.
Türk milletinin tarih sahnesine ç›kt›¤› ilk günden bugüne kadar daima geliﬂen, ancak mahiyetini de¤iﬂtirmeyen bu
milli oluﬂum; özellikle ‹slamiyet’in kabulünden sonra kültürel, dini, sosyal ve politik ﬂartlar alt›nda çeﬂitlenme göstermiﬂ

(Günay 1992: 1) ve bunun do¤al sonucu
olarak da gelenek ve gelenek temsilcileri
farkl› Türk boylar›nda ve co¤rafyalar›nda çeﬂitli adlarla an›lm›ﬂlard›r.
Türkiye’de “Âﬂ›k Tarz›” olarak tan›mlanan gelenek, Kazakistan’da “J›ravl›k ve Ak›nl›k Gelene¤i” olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Bu farkl› adland›r›l›ﬂa karﬂ›n
her iki oluﬂumun da özü birdir ve her iki
co¤rafyada yaﬂayan gelenek temsilcilerinin proto-tipi “Ozan” olarak adland›r›lan
sanatç› tipidir.
“Ozan kelimesi, O¤uzlar›n halk ﬂâiri – mûs›kîﬂinâs› manas›nda çok eski-

* Bu bildiri, Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Karﬂ›laﬂt›rmal› Edebiyat Bölümü taraf›ndan 06-08
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den beri kullan›lan bir kelimedir” (Köprülü 1989: 144). ‹slamiyet öncesi Türklerde ozanlar; yap›lan savaﬂlar›, kazan›lan zaferleri, halk›n ortak duygu ve düﬂüncelerini dile getirirler; ayr›ca s›¤›r
(av), yu¤ (cenaze), ﬂölen (ziyafet) ad› verilen dini – askeri törenleri de yönetirlerdi. “Önceleri, oyunculuk, sihirbazl›k,
büyücülük gibi de¤iﬂik nitelikleri kendilerinde taﬂ›yan bu sanatç› tipler” (Turan
1996: 12); kopuz eﬂli¤inde ﬂiir sanat›n›
icra etmeleri yan›nda, hekimlik, gelecekten haber verme, ruhlarla görüﬂme, ölülerin ruhlar›n› gökyüzüne ç›karma gibi
iﬂlevleri nedeniyle de “ﬁaman” ad› verilen din adam› tipine yaklaﬂmaktayd›lar.
Bu özellikleriyle onlar›n toplum içinde
etkin kiﬂiler olduklar› ve toplumu yönlendirdikleri de bir gerçektir.
Eski Türklerde, Selçuklularda ve
15. as›r ortalar›na kadar Türk beylerinin
saraylar›nda gördü¤ümüz ozanlar›n
“âﬂ›k” ad›n› almalar›n› Fuat Köprülü
ﬂöyle izah etmektedir: “Edebî tekâmülün
umumî gidiﬂi, ﬂüphesiz O¤uzlar aras›nda da ayn› ak›ﬂ› takip etti ve içtimaî tekâmül derecesinin yükselmesi ile ozanlar eski kutsîliklerini kaybetmekle beraber, hususî bir zümre ﬂeklinde O¤uz aﬂiretleri aras›nda yaﬂad›lar ve 15. as›rdan
sonra “Âﬂ›k” ad›n› ald›lar”(Köprülü
1989: 140).
Tasavvufun da etkisiyle Anadolu ve
Azerbaycan’da (O¤uzlarda demek de
mümkün) yerini âﬂ›k sözcü¤üne b›rakan
ozan sözcü¤ü, K›pçak Türklerinin iki ayr› boyu olan Kazak ve K›rg›zlarda da j›rav, j›rﬂ› ve ›rc› sözcüklerine dönüﬂmüﬂtür. Ad› geçen kavramlar ise eski Türkçe’de ﬂiir ve ﬂark› karﬂ›l›¤› olarak kullan›lan ›r – y›r sözcü¤ünden türetilmiﬂtir
(D.L.T. 1992: 3). Bu ba¤lamda “Âﬂ›k Tar-
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z›” diye nitelendirilen oluﬂumun Anadolu’daki aya¤›na “Âﬂ›kl›k Gelene¤i”; Kazakistan’daki aya¤›na ise “J›ravl›k –
Ak›nl›k Gelene¤i” denilmiﬂtir.
Gelene¤in temsilcilerinden olan j›ravlar tarihi ve destans› ﬂiirleri, j›r ad›
verilen naz›m biçiminde söylerler. Ak›nlar ise lirik tarzda söyledikleri ﬂiirlerinde daha çok kara ölen ad› verilen dörtlükleri kullan›rlar. J›rav ve ak›nlar irticalen söyleme yetene¤ine sahiptirler; ancak ak›nlar›n at›ﬂma yapma özellikleri
j›ravlardan daha üstündür. Her iki sanatç› tipi de sanatlar›n› dombra eﬂli¤inde icra ederler. Gelenek içerisinde ozan,
j›rav›n ; j›rav da ak›n›n atas› say›lmaktad›r (ﬁiﬂman 1998: 22-23).
Kazakistan’da yaﬂayan j›ravl›k –
ak›nl›k gelene¤i, ayr›nt›lardaki baz›
farkl›l›klar›n d›ﬂ›nda Türkiye’de yaﬂayan âﬂ›kl›k gelene¤iyle benzerlik göstermektedir. J›rav ve ak›nlar›n yetiﬂme
tarzlar›, kendilerine gerçek ya da hayali
bir sevgili bulmalar›, bu u¤urda veya
baﬂka nedenlerle seyahate ç›kmalar›, sanatlar›n› icra biçimleri, baz›lar›n›n gördükleri ola¤anüstü rüyadan sonra ﬂiir
söylemeye baﬂlamalar› ve kültür taﬂ›y›c›l›¤› yapmalar› bu benzerliklerden yaln›zca birkaç›d›r. Biz her iki gelenek aras›ndaki benzer yönleri, özellikle yüzy›llard›r devam ede gelen geleneksel ﬂiirimizde, süreklili¤i ve müﬂterekli¤i sa¤layan (de¤iﬂmeyen) unsurlar (Günay 1992:
5) aç›s›ndan ortaya koymaya; daha sonra da konuyu gelene¤in ayr›lmaz unsurlar›ndan “rüya motifi, usta-ç›rak iliﬂkisi”
ba¤lam›nda ele almaya çal›ﬂaca¤›z.
Geleneksel Türk ﬂiirinin tarihi süreçte de¤iﬂmeyen birinci unsuru naz›m
ö¤esidir. Türk halk ﬂiirinde ya da âﬂ›k
tarz› ﬂiir gelene¤imiz içerisinde kullan›-
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lan milli naz›m ölçüsü hece; milli naz›m
birimi ise dörtlüktür. Türk halk ﬂiirinde
bu özelliklere uyan ve ad›na koﬂma, semaî, destan, mâni ve türkü denilen naz›m biçimleri kullan›l›rken; Kazak halk
ﬂiirinde de “kara ölen” ad›yla an›lan ve
on bir heceli dörtlüklerden oluﬂan, uyak
düzeni koﬂmaya benzeyen naz›m biçimi
kullan›lmaktad›r. Yine Kazak halk ﬂiirinde vakaya dayal›, kapsaml›, çok say›da m›sra›n ard› ard›na s›ralanmas›yla
oluﬂan ve ad›na j›r denilen bir naz›m biçimi daha vard›r ki, bu da dörtlükler halinde söylenmemesi d›ﬂ›nda bizdeki destan biçimini an›msat›r. Ancak j›r›n dizeleri genellikle yedi hecelidir. Kazak halk
edebiyat›nda, tarihi hikaye ve kahramanl›k ﬂiiri karﬂ›l›¤› olarak kullan›lan
“Dastan” naz›m biçiminin dizeleri de yedi – sekiz veya on bir heceden oluﬂmaktad›r.
Geleneksel halk ﬂiirimizin de¤iﬂmeyen ikinci unsuru müzik eﬂli¤inde naz›md›r. Kopuz, menk›beye göre Dede
Korkut taraf›ndan icat edilmiﬂ ilk milli
Türk enstrüman›d›r. Kopuzun türevleri
çeﬂitli Türk boylar›nda farkl› adlarla
an›l›yor olsa da, hepsinin iﬂlevi söze koﬂulmalar› ve ezgiyi canl› tutmalar›d›r.
Müzik ve enstrüman geçmiﬂte oldu¤u gibi bugün de sanat›n ve sanatç›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r. Anadolu’daki gelene¤in bugünkü icras›nda kullan›lan müzik
enstrüman›, telli sazlardan olan “ba¤lama” d›r. Kazak halk ﬂiirinde ise j›rav ve
ak›nlar biçimsel olarak da ba¤lamaya
benzeyen “dombra” y› kullanmaktad›rlar.
Gelenek içerisinde de¤iﬂmeyen di¤er bir unsur ise icrada diyalogdur. ‹crada diyalog konusunda öne ç›kan en
önemli hususiyet âﬂ›k karﬂ›laﬂmalar› ve
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âﬂ›klar aras›ndaki sözlü at›ﬂmalard›r.
Türkiye’deki âﬂ›klar bayram›nda, âﬂ›klar ﬂöleninde, âﬂ›klar meclisinde, âﬂ›klar
kahvesinde ya da dü¤ünlerde çeﬂitli vesilelerle bir araya gelen âﬂ›klar, at›ﬂma
gelene¤ini de bir tür olarak icra ederler.
“Özellikle âﬂ›k fas›llar› diye an›lan,
belli bir toplulu¤un önündeki belli bir
düzen içinde bir âﬂ›k aday›n›n denenmesi ve baﬂar›l› olup olmad›¤›na karar verilmesi için yap›lan deyiﬂmelerin – at›ﬂmalar›n d›ﬂ›nda baﬂka gayelerle de âﬂ›k
karﬂ›laﬂmalar› s›k s›k yap›l›r. ‹ki âﬂ›k
birbirlerinden üstün olduklar›n› göstermek için karﬂ›laﬂabilirler. Bunun d›ﬂ›nda sanatlar›n› sergilemek için de at›ﬂma
yapabilirler.
Âﬂ›k tarz› ﬂiir gelene¤i içerisinde
önemli bir yer tutan sistemli deyiﬂmeler
bugün de Anadolu’da, özellikle Do¤u
Anadolu Bölgesi’nde yaﬂayan âﬂ›klar
aras›nda devam etmektedir”(Günay
1992: 32).
Anadolu’da yaﬂat›lan gelenek içerisinde at›ﬂmaya, âﬂ›klardan birinin aya¤›
açmas›yla ya da dinleyenlerden birinin
ayak vermesiyle baﬂlan›r. At›ﬂma ayn›
ayak üzerine karﬂ›l›kl› söylenen dörtlüklerle devam eder. Âﬂ›klardan birinin
aya¤›n tükendi¤ini görüp, dörtlük içerisinde mahlas›n› söylemesiyle (tapﬂ›rmas›yla) birlikte at›ﬂma di¤er âﬂ›¤›n lehine
sona erer.
Kazaklarda ise “ayt›s” ad› verilen
at›ﬂma gelene¤i bugün canl› ve fonksiyonel biçimde yaﬂat›lmaktad›r. At›ﬂma türünü en iyi ak›nlar icra etmektedir. Onlar›n bu yönleri j›ravlardan daha güçlüdür. Kazak halk ﬂiiri gelene¤i içinde daha geç ortaya ç›km›ﬂ olan ak›nlar›n en
önemli özellikleri irticalen ﬂiir söylemeleri ve ayt›sa düﬂmeleridir (at›ﬂma yap-
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malar›d›r). Bu özellikleriyle ak›nlar
Anadolu’daki Türk âﬂ›klar›na benzerler
(Ergun 1994:8).
Kazaklarda iki tür at›ﬂma vard›r:
1. K›z – Jigit (erkek) Ayt›s›: Genç
k›zlar ve erkekler daha çok ezberledikleri ﬂiirlerle biraz da amatörce at›ﬂ›rlar.
Eﬂleﬂme k›z – erkek ﬂeklinde yap›l›r. Bu
tür daha çok köylerde, toy ve dü¤ünlerde
icra edilir. K›z – erkek at›ﬂmas›n›n sonunda bazen evlilikle neticelenebilecek
olan bir aﬂk da do¤abilmektedir.
Bu tarz, bize Do¤u Karadeniz bölgemizdeki atma türkü gelene¤ini an›msatmaktad›r. Karadeniz’de yaﬂat›lan gelenek içerisinde birbirlerini evlilik konusunda ikna etmeye çal›ﬂan bir erkekle
bir genç k›z›n karﬂ›l›kl› türkü atmalar›
(at›ﬂma yapmalar›) s›kça karﬂ›laﬂ›lan bir
kültür olay›d›r.
2. Ak›nlar Ayt›s›: Daha profesyonel
biçimde, ak›nlar aras›nda irticalen icra
edilir. Ak›n at›ﬂmalar›n›n çeﬂitli baﬂlama biçimleri vard›r:
Örne¤in; ﬂölende ak›nlardan biri di¤er bir ak›na ﬂiirle sataﬂ›r. Kendisine söz
at›lan ak›n buna dayanamayarak, yine
ﬂiirle cevap verir. Olaya ﬂahit olan topluluk ise alk›ﬂlar›yla ayt›s›n baﬂlamas›n›
sa¤lar.
Toyda veya kutlamada ayt›s yap›laca¤› daha önceden duyurulmuﬂsa, yöreden onlarca ak›n buraya gelir. Yap›lan
eﬂleﬂtirmeden sonra ayt›s baﬂlar ve elemelerde en sona kalan iki ak›n final karﬂ›laﬂmas›n› yapar.
Ayt›s çeﬂitli konularda yap›labilmektedir. Rakibin saç›, kaﬂ›, eli, aya¤›,
gözü, boyu, memleketi at›ﬂmaya konu
olabilir.
Ayt›sta görev alacak hakemleri halk
seçer. Ayt›s, ya ak›nlardan birinin “ben
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bittim” demesiyle ya da hakem karar›yla
sona erer. Etik olarak yenildi¤ini anlayan ak›n çekilir; çekilmezse halk aleyhinde tezahüratta bulunur ve çekilmesini sa¤lar. Daha da olmazsa hakem araya
girer ayt›s› bitirir. Sonunda da ayt›s› kazanan ak›na çeﬂitli hediyeler (ödüller)
verilir (ﬁiﬂman 1998: 17).
Kazak halk ﬂiirinde at›ﬂmalar biçim
bak›m›ndan ikiye ayr›lmaktad›r: Karﬂ›l›kl› soru – cevap veya sataﬂma biçiminde icra edilen at›ﬂmaya “türeli ayt›s”;
toplumsal problemlerin, büyük fikirlerin
terennüm edilmesine dayal› olarak icra
edilen ve türeli ayt›sa göre daha uzun
süren at›ﬂmaya ise “süreli ayt›s” ad› verilmektedir (Ahmedov 1996: 23).
Gelenek içerisinde süreklili¤i ve
müﬂtereklili¤i sa¤layan unsurlardan bir
di¤eri de gelenek mensuplar›n›n ﬂiirlerini do¤maca (irticalen) söyleyebilmeleridir.
Orta Asya Türk Edebiyat gelene¤ine dayal› olan âﬂ›k tarz› ﬂiir, baﬂlang›c›ndan bu yana büyük ölçüde do¤maca
yarat›lm›ﬂt›r (Günay 1992: 6).
Parry-Lord’un sözlü teorisine göre
ezberle irtical birbirini engellemektedir,
yani biri varsa di¤eri yoktur. Oysa âﬂ›k
tarz› ﬂiir söyleme gelene¤inde ezber ve
irtical yan yana yaﬂamakta ve geliﬂmektedir (Günay 1992: 24). Özellikle usta –
ç›rak ekolünden yetiﬂen âﬂ›klar usta mal› ﬂiirlerle, kendi yarat›c›l›klar›n›n eseri
olan irticali ﬂiirleri birlikte söyleyebilmekte ve yaﬂatabilmektedirler.
Her iki co¤rafyada var olan gelenek
içerisinde yer alan icrac› tiplerin (âﬂ›klar›n, j›rav ve ak›nlar›n) en önemli özellikleri irticalen ﬂiir söyleme yetene¤ine sahip olmalar›d›r. Bu özellik onlar› ﬂâir –
sanatç› tipinden ay›rmakta, âﬂ›k tarz›-
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n›n mensubu k›lmaktad›r.
Gelene¤in de¤iﬂmeyen unsurlar›ndan sonuncusu ise, icra s›ras›nda hitap
edilen zaman›n ve çevrenin yayg›n Türkçesinin kullan›lmas›d›r. Bugün Anadolu’da sanatlar›n› icra eden âﬂ›klar›n pek
ço¤u ﬂiirlerini, yetiﬂtikleri ya da yaﬂad›klar› yörenin al›ﬂt›klar› diliyle (hatta
a¤›z özellikleriyle) söylemektedirler.
Kazakistan’da yaﬂat›lan gelene¤in
en önemli temsilcileri olan j›rav ve ak›nlar da sanatlar›n› bu ba¤lamda icra etmektedirler. Kazak halk Türkçesinin en
güzel örneklerini j›rav ve ak›nlar›n ﬂiirlerinde bulmak mümkündür.
Türkiye ve Kazakistan’da yaﬂat›lan
âﬂ›k tarz› ﬂiir gelene¤inin icrac› tipi; ya
rüya motifinin iﬂlerli¤iyle, ya da usta –
ç›rak iliﬂkisiyle ortaya ç›kmaktad›r.
Âﬂ›k tarz› ﬂiir gelene¤i içerisinde
önemli bir yere sahip olan ve kiﬂiyi âﬂ›kl›¤a taﬂ›yan rüya motifinin içeri¤inde,
rüyada pîr elinden bâde içilmesi, sevgilinin görülmesi ve mahlas al›nmas› yatmaktad›r.
Âﬂ›k, rüyada pîr elinden bâde içerek
Tanr› aﬂk›n›, sevgilinin aﬂk›n› ve kendisine toplum içinde müstesna bir yer sa¤layacak saz ﬂâiri olmak için gerekli bütün hünerleri ve bilgileri kazanmaktad›r
(Günay 1992:90).
Türkiye’de tespiti yap›lan as›l tip
kompleks rüya motifinde âﬂ›k aday›n›n
aﬂk, sanat ve bilgiye dört aﬂamada ulaﬂt›¤› görülür:
Birinci aﬂamada aday›n karﬂ›laﬂt›¤›
maddi ve manevi bir s›k›nt›dan sonra,
daha çok da kutsal say›lan mekânlarda
veya ›ss›z yerlerde; biraz da korku ve
yaln›zl›k içerisinde uykuya dal›ﬂ› söz konusudur.
‹kinci aﬂamada ise rüyan›n görül-
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mesi vard›r. Bu rüya çok kere uyur ile
uyan›kl›k aras›nda görülen bir rüyad›r.
Rüyada âﬂ›k aday›na pîr elinden aﬂk bâdesi içirilir (bazen de bir elma bâde olabilmektedir), sevgilinin kendisi yahut
resmi gösterilir, bir mahlas verilerek deyiﬂ söylemesi istenir.
Üçüncü aﬂamada ise âﬂ›¤›n, ya kendili¤inden ya da uzun süreli bayg›nl›ktan sonra ehl-i dil bir kiﬂinin saz›n›n tellerine dokunmas›yla uykudan uyan›ﬂ›
söz konusudur.
Son aﬂamada da âﬂ›¤›n ilk deyiﬂini
oradakilerin huzurunda söylemesi ve
mahlas›n› tabﬂ›rmas› gelmektedir (Günay 1992: 98).
Halk hikâyesi kahramanlar›ndan
Âﬂ›k Kerem’in, Âﬂ›k Garip’in, Erciﬂli
Âﬂ›k Emrah’›n âﬂ›k oluﬂlar› yukar›daki
dört aﬂamaya uygunluk gösterirken;
Âﬂ›k ﬁenlik, Âﬂ›k Müdamî, Âﬂ›k Sümmanî, Âﬂ›k Zülalî, Âﬂ›k Seyranî, Âﬂ›k Meydanî ve Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova gibi pek çok
âﬂ›¤›m›z›n da âﬂ›kl›¤a geçiﬂleri rüya motifinin iﬂlerli¤i sayesinde olmuﬂtur.
Rüyada âﬂ›k olma motifi Kazak
Türklerinin âﬂ›kl›k (j›ravl›k ve ak›nl›k)
gelene¤i içerisinde de yayg›n biçimde
kullan›lmaktad›r.
Rüyada görülen pîr veya usta bir
ak›n, rüyay› gören gence s›v› bir ﬂey (bâde) içirir. Bazen de her hangi bir ﬂey içirmeden gence ak›nl›k hakk›nda bilgi verir. Bu arada adaya “Ölen alas›n ba, kögen alas›n ba? (ﬂiir mi istersin, zenginlik
mi?)” ﬂeklinde bir soru yöneltilir. Aday,
soruya “Ölen alam” ﬂeklinde cevap verdikten sonra rüyas›nda dombra çal›p ﬂiir söylemeye baﬂlar.
Kazaklistanl› j›rav Almas Almatov,
Eylül 1997 tarihinde kendisiyle Akmescid ﬂehrinde yapt›¤›m›z görüﬂmede bizle-
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re ﬂu bilgileri vermiﬂti: “Kazaklar rüyada ak›n olmay› “tüs kördük-tüs körüp
ak›n bold›k” ﬂeklinde ifade derler. Rüyada genellikle büyük ak›nlar veya manevi
ﬂah›ﬂlar (Arslan Baba, Ahmet Yesevi,
Jamb›l ve Abay gibi) görülür. Onlar yeni
ak›n aday›na bâde ikram ederler ve duada bulunurlar. Bazen k›rklar meclisinde bulunma ve onlarla görüﬂme de olur.
H›z›r-‹lyas Peygamberleri gördü¤ünü,
melekleri gördü¤ünü ve bundan sonra
saz çal›p söz ustas› oldu¤unu söyleyen
ak›nlar da mevcuttur”.
19. yüzy›l Kazak âﬂ›kl›k gelene¤inin önemli temsilcilerinden biri olan
Bakt›bay Jorbar›sul› da gördü¤ü rüya
sonucunda ak›n olanlardand›r. Annesi
ve babas› Bakt›bay küçükken öldü¤ü
için, onu day›s› büyütmüﬂtür. Bakt›bay
11-12 yaﬂlar›nda bir gün çobanl›k yaparken keçileri kurda kapt›r›r. Genç Bakt›bay day›s›ndan korktu¤u için evden kaçar. Bozk›rda dolaﬂ›rken yeni göçmüﬂ bir
oban›n külüne rast gelir. Çok üﬂüdü¤ü
için o külün içine ayaklar›n› sokar. Çok
geçmeden de uykuya dalar. O s›rada bir
rüya görür. Rüyas›nda meﬂhur Kaban
Ak›n’› görür. Kazak ak›nlar› taraf›ndan
evliya mertebesinde biri olarak kabul
edilen Kaban Ak›n ona : “Ölen mi al›rs›n, kögen mi al›rs›n” diye sorar. O da :
“Ölen alay›m” der. Sonra Kaban Ak›n
onun a¤z›na tükürüp “Yut” der. Bakt›bay
da yutar. Ertesi sabah yar› bayg›n bir
halde uyanan Bakt›bay dilinin çözüldü¤ünü, gö¤süne ﬂiir doldu¤unu hisseder
ve o günden sonra dombra çal›p ﬂiir söylemeye baﬂlar. Me¤er Bakt›bay›n uyuya
kald›¤› yer Kaban Ak›n’›n torunlar›n›n
oca¤›ym›ﬂ. Bakt›bay bir ﬂiirinde gördü¤ü
bu rüyay› ﬂöyle dile getirmiﬂtir :
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Jas›mda jetim bol›p bezip kettim.
Kan¤›r›p aydalan› kezip kettim.
Tüsimde Kabekennen ölen al›p,
K›z›r¤a bay k›lat›n kezikpeppin.
Gençli¤imde yetim kal›p bezdim.
Dolaﬂ›p diyar diyar gezdim.
Rüyamda Kebeken’den ﬂiir al›p,
Zenginlik veren H›z›r’a rastlamad›m.
(Ergun 1994: 10)
Kazak âﬂ›kl›k gelene¤inin Anadolu’daki gelenekle kesiﬂti¤i noktalardan
birisi de âﬂ›klar›n yetiﬂmeleri ve usta-ç›rak iliﬂkisi konusudur.
Anadolu’da gelenek daha çok ustaç›rak iliﬂkisiyle ö¤renilmektedir. Ç›rak,
yetiﬂtirilmek üzere teslim edildi¤i ustas›yla birlikte gezer, onun hizmetini görür, ona yarenlik eder; bu arada ustas›n›n sanat›n› da edinmeye çal›ﬂ›r. Daha
sonra ustas›n›n icazet vermesi (mahlas
vermesi) ile âﬂ›k olur ve tek baﬂ›na gezmeye, sanat›n› icra etmeye baﬂlar.
Kazakistan da 19. as›rda yaﬂam›ﬂ
olan Süyinbay ile Jamb›l’›n aras›ndaki
iliﬂki, usta-ç›rak iliﬂkisine güzel bir örnektir. Süyinbay altm›ﬂ yaﬂ›nda iken
Jamb›l on beﬂ yaﬂ›ndad›r. Jamb›l hocas›n›n yan›nda yetiﬂir, onun tarz›n› ö¤renir
ve devam ettirir.
Gelenek içerisinde usta nereye giderse ç›ra¤›n› da yan›nda gezdirmektedir. ﬁölenlere, toylara beraber gidilir. Ç›rak ustan›n hizmetini görür, ona yard›mc› olur, edep ö¤renir. Bu sanat›n okulu yoktur. Âﬂ›k (j›rav ya da ak›n) aday›
dombra çalmas›n›, yapmas›n›, tamirini,
dombray› tutuﬂ biçimini, makam›, gelene¤in inceliklerini (at›ﬂma yapma, ﬂölenlere kat›lma vs.) hep ustas›ndan ö¤renir.
Usta ya ölür, onun sanat›n› ç›ra¤› devra-
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l›r ve sürdürür; ya da usta ç›ra¤›na “Sen
oldun” deyip icazet verir.
Ancak bu icazette Anadolu’da oldu¤u gibi “mahlas” verilmez. Çünkü, Kazak halk ﬂiiri gelene¤i içerisinde mahlas
unsuru yoktur. Sözlü edebiyatta olmayan bu gelenek yaz›l› edebiyatta vard›r
ki, ad›na da “lakap” denilir. “Tabﬂ›rma”
konusuna gelince, j›rav ve ak›nlar›n
Anadolu’daki âﬂ›klar gibi her ﬂiirin sonunda tabﬂ›rma dizesine yer verdiklerini
söylemek mümkün de¤ildir. Ancak ﬂiirlerinin sonunda ad›n› tabﬂ›ran j›rav ve
ak›nlar da vard›r. Örne¤in; Rahmet Mezhojaev söyledi¤i Köro¤lu Destan›’n›n sonunda :
Aytuvﬂ› j›rav Rahmet
Mezhoja kartt›n balas›
Hal›kt›n ﬂay›r ak›n›.
Söyleyen j›rav Rahmet
‹htiyar Mazhoja’n›n çocu¤u
Halk›n ﬂairi, ak›n›.
diyerek bir nevi ad›n› tabﬂ›rm›ﬂt›r.
Gelene¤in anlat›m ortam›n›, Türkiye’de daha çok âﬂ›klar kahvesi, âﬂ›klar
bayram› (ﬂöleni), ﬂenlikler (Do¤u Karadeniz’deki yayla ﬂenlikleri gibi), dü¤ünler, köy odalar›, Ramazan ya da uzun k›ﬂ
gecelerinde vakit geçirmek için bir araya
gelinen mekanlar oluﬂturmaktad›r.
Kazakistan’da ise köy, yayla ve
ovalarda yap›lan ﬂenlikler, toylar; niﬂan,
dü¤ün, bayram günleri (Nevruz günü)
bir araya gelinen yerler anlat›m ortam›n› oluﬂturmaktad›r. (Bu çal›ﬂma
gelene¤in yap›s›na yönelik bir çal›ﬂma
oldu¤undan iﬂlev ve icra ba¤lam› konular›na de¤inilmekten kaç›n›lm›ﬂt›r.)
Sonuç olarak, Türk boylar› aras›nda yayg›n olarak yaﬂayan “Âﬂ›k tarz› ﬂiir
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söyleme gelene¤i” Türkiye ve Kazakistan’da canl› biçimiyle yaﬂamaktad›r.
Gelenek Türkiye’de, Do¤u Anadolu, ‹ç
Anadolu’nun bir bölümü ve Çukurova
Yöresi’nde; Kazakistan’da ise Güney ve
Güneybat› Bölgeleri’nde daha canl›
biçimde izlenebilmektedir (ﬁiﬂman 1998:
578).
Rüya motifinin iﬂlerli¤i, usta-ç›rak
iliﬂkisi ve ustadan icazet alma, at›ﬂma
yapma, gerçek ya da hayali bir sevgilinin
peﬂinden seyahate ç›kma, geleneksel
yap›, sanatç›lar›n toplumsal iﬂlevleri,
gelene¤in tarihi geliﬂimi, icra edildi¤i
sosyal çevre ve son yüzy›l içerisindeki
baz› sapmalar vs. aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
her iki co¤rafyada farkl› adlarla
yaﬂat›lan gelenek büyük ölçüde örtüﬂmektedir. Elbette bütün bunlar bizi, her
iki Türk boyunun kültürel birlikteli¤ine
ve bir millet olma iddias›n›n ispat›na
götürmektedir.
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