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Âfl›kl›k Gelene¤i; ifllerlikleri ve ifl-
levsellikleri 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 ya-
rat›c› ve icrac› tiplerin tarihi süreçte
meydana getirdikleri kültürel oluflumun
Anadolu’daki ad›d›r. 

Türk milletinin tarih sahnesine ç›k-
t›¤› ilk günden bugüne kadar daima geli-
flen, ancak mahiyetini de¤ifltirmeyen bu
milli oluflum; özellikle ‹slamiyet’in kabu-
lünden sonra kültürel, dini, sosyal ve po-
litik 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›n-
da çeflitli adlarla an›lm›fllard›r.

Türkiye’de “Âfl›k Tarz›” olarak ta-
n›mlanan gelenek, Kazakistan’da “J›rav-
l›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 temsilcileri-
nin proto-tipi “Ozan” olarak adland›r›lan
sanatç› tipidir. 

“Ozan kelimesi, O¤uzlar›n halk flâ-
iri – mûs›kîflinâs› manas›nda çok eski-
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den beri kullan›lan bir kelimedir” (Köp-
rülü 1989: 144). ‹slamiyet öncesi Türk-
lerde ozanlar; yap›lan savafllar›, kazan›-
lan zaferleri, halk›n ortak duygu ve dü-
flüncelerini dile getirirler; ayr›ca s›¤›r
(av), yu¤ (cenaze), flölen (ziyafet) ad› ve-
rilen dini – askeri törenleri de yönetir-
lerdi. “Önceleri, oyunculuk, sihirbazl›k,
büyücülük gibi de¤iflik nitelikleri kendi-
lerinde tafl›yan bu sanatç› tipler” (Turan
1996: 12); kopuz eflli¤inde fliir sanat›n›
icra etmeleri yan›nda, hekimlik, gelecek-
ten haber verme, ruhlarla görüflme, ölü-
lerin ruhlar›n› gökyüzüne ç›karma gibi
ifllevleri nedeniyle de “fiaman” ad› veri-
len din adam› tipine yaklaflmaktayd›lar.
Bu özellikleriyle onlar›n toplum içinde
etkin kifliler olduklar› ve toplumu yön-
lendirdikleri 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›n-
da da ayn› ak›fl› takip etti ve içtimaî te-
kâmül derecesinin yükselmesi ile ozan-
lar eski kutsîliklerini kaybetmekle bera-
ber, hususî bir zümre fleklinde O¤uz afli-
retleri 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 ay-
r› boyu olan Kazak ve K›rg›zlarda da j›-
rav, j›rfl› ve ›rc› sözcüklerine dönüflmüfl-
tür. Ad› geçen kavramlar ise eski Türk-
çe’de fliir ve flark› karfl›l›¤› olarak kulla-
n›lan ›r – y›r sözcü¤ünden türetilmifltir
(D.L.T. 1992: 3). Bu ba¤lamda “Âfl›k Tar-

z›” diye nitelendirilen oluflumun Anado-
lu’daki aya¤›na “Âfl›kl›k Gelene¤i”; Ka-
zakistan’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›n-
lar ise lirik tarzda söyledikleri fliirlerin-
de daha çok kara ölen ad› verilen dört-
lükleri kullan›rlar. J›rav ve ak›nlar irti-
calen söyleme yetene¤ine sahiptirler; an-
cak ak›nlar›n at›flma yapma özellikleri
j›ravlardan daha üstündür. Her iki sa-
natç› tipi de sanatlar›n› dombra eflli¤in-
de icra ederler. Gelenek içerisinde ozan,
j›rav›n ; j›rav da ak›n›n atas› say›lmak-
tad›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 yafla-
yan âfl›kl›k gelene¤iyle benzerlik göster-
mektedir. 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›, sa-
natlar›n› icra biçimleri, baz›lar›n›n gör-
dükleri ola¤anüstü rüyadan sonra fliir
söylemeye bafllamalar› ve kültür tafl›y›-
c›l›¤› yapmalar› bu benzerliklerden yal-
n›zca birkaç›d›r. Biz her iki gelenek ara-
s›ndaki benzer yönleri, özellikle yüzy›l-
lard›r devam ede gelen geleneksel fliiri-
mizde, süreklili¤i ve müflterekli¤i sa¤la-
yan (de¤iflmeyen) unsurlar (Günay 1992:
5) aç›s›ndan ortaya koymaya; daha son-
ra da konuyu gelene¤in ayr›lmaz unsur-
lar›ndan “rüya motifi, usta-ç›rak iliflkisi”
ba¤lam›nda ele almaya çal›flaca¤›z. 

Geleneksel Türk fliirinin tarihi sü-
reçte 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, se-
maî, destan, mâni ve türkü denilen na-
z›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 fli-
irinde 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 bi-
çimi daha vard›r ki, bu da dörtlükler ha-
linde söylenmemesi d›fl›nda bizdeki des-
tan biçimini an›msat›r. Ancak j›r›n dize-
leri genellikle yedi hecelidir. Kazak halk
edebiyat›nda, tarihi hikaye ve kahra-
manl›k fliiri karfl›l›¤› olarak kullan›lan
“Dastan” naz›m biçiminin dizeleri de ye-
di – sekiz veya on bir heceden oluflmak-
tad›r. 

Geleneksel halk fliirimizin de¤iflme-
yen ikinci unsuru müzik eflli¤inde na-
z›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 ko-
flulmalar› ve ezgiyi canl› tutmalar›d›r.
Müzik ve enstrüman geçmiflte oldu¤u gi-
bi bugün de sanat›n ve sanatç›n›n ayr›l-
maz bir parças›d›r. Anadolu’daki gelene-
¤in bugünkü icras›nda kullan›lan müzik
enstrüman›, telli sazlardan olan “ba¤la-
ma” d›r. Kazak halk fliirinde ise j›rav ve
ak›nlar biçimsel olarak da ba¤lamaya
benzeyen “dombra” y› kullanmaktad›r-
lar. 

Gelenek içerisinde de¤iflmeyen di-
¤er bir unsur ise icrada diyalogdur. ‹cra-
da diyalog konusunda öne ç›kan en
önemli hususiyet âfl›k karfl›laflmalar› ve

âfl›klar aras›ndaki sözlü at›flmalard›r.
Türkiye’deki âfl›klar bayram›nda, âfl›k-
lar flöleninde, âfl›klar meclisinde, âfl›klar
kahvesinde ya da dü¤ünlerde çeflitli ve-
silelerle 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 denenme-
si ve baflar›l› olup olmad›¤›na karar ve-
rilmesi için yap›lan deyiflmelerin – at›fl-
malar›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› göster-
mek için karfl›laflabilirler. Bunun d›fl›n-
da 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 içeri-
sinde 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 dörtlük-
lerle devam eder. Âfl›klardan birinin
aya¤›n tükendi¤ini görüp, dörtlük içeri-
sinde mahlas›n› söylemesiyle (tapfl›rma-
s›yla) birlikte at›flma di¤er âfl›¤›n lehine
sona erer.

Kazaklarda ise “ayt›s” ad› verilen
at›flma gelene¤i bugün canl› ve fonksiyo-
nel biçimde yaflat›lmaktad›r. At›flma tü-
rünü en iyi ak›nlar icra etmektedir. On-
lar›n bu yönleri j›ravlardan daha güçlü-
dür. Kazak halk fliiri gelene¤i içinde da-
ha geç ortaya ç›km›fl olan ak›nlar›n en
önemli özellikleri irticalen fliir söyleme-
leri 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 ezberledikle-
ri 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 so-
nunda bazen evlilikle neticelenebilecek
olan bir aflk da do¤abilmektedir.

Bu tarz, bize Do¤u Karadeniz bölge-
mizdeki atma türkü gelene¤ini an›msat-
maktad›r. Karadeniz’de yaflat›lan gele-
nek içerisinde birbirlerini evlilik konu-
sunda 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 baflla-
ma 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 toplu-
luk ise alk›fllar›yla ayt›s›n bafllamas›n›
sa¤lar. 

Toyda veya kutlamada ayt›s yap›la-
ca¤› daha önceden duyurulmuflsa, yöre-
den onlarca ak›n buraya gelir. Yap›lan
efllefltirmeden sonra ayt›s bafllar ve ele-
melerde en sona kalan iki ak›n final kar-
fl›laflmas›n› yapar. 

Ayt›s çeflitli konularda yap›labil-
mektedir. 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

bittim” demesiyle ya da hakem karar›yla
sona erer. Etik olarak yenildi¤ini anla-
yan ak›n çekilir; çekilmezse halk aley-
hinde tezahüratta bulunur ve çekilmesi-
ni sa¤lar. Daha da olmazsa hakem araya
girer ayt›s› bitirir. Sonunda da ayt›s› ka-
zanan 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 biçimin-
de 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› ve-
rilmektedir (Ahmedov 1996: 23).

Gelenek içerisinde süreklili¤i ve
müfltereklili¤i sa¤layan unsurlardan bir
di¤eri de gelenek mensuplar›n›n fliirleri-
ni do¤maca (irticalen) söyleyebilmeleri-
dir.

Orta Asya Türk Edebiyat gelene¤i-
ne 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 geliflmek-
tedir (Günay 1992: 24). Özellikle usta –
ç›rak ekolünden yetiflen âfl›klar usta ma-
l› fliirlerle, kendi yarat›c›l›klar›n›n eseri
olan irticali fliirleri birlikte söyleyebil-
mekte ve yaflatabilmektedirler. 

Her iki co¤rafyada var olan gelenek
içerisinde yer alan icrac› tiplerin (âfl›kla-
r›n, j›rav ve ak›nlar›n) en önemli özellik-
leri irticalen fliir söyleme yetene¤ine sa-
hip 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›n-

dan sonuncusu ise, icra s›ras›nda hitap
edilen zaman›n ve çevrenin yayg›n Türk-
çesinin kullan›lmas›d›r. Bugün Anado-
lu’da sanatlar›n› icra eden âfl›klar›n pek
ço¤u fliirlerini, yetifltikleri ya da yafla-
d›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›n-
lar da sanatlar›n› bu ba¤lamda icra et-
mektedirler. Kazak halk Türkçesinin en
güzel örneklerini j›rav ve ak›nlar›n fliir-
lerinde 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›k-
l›¤a tafl›yan rüya motifinin içeri¤inde,
rüyada pîr elinden bâde içilmesi, sevgili-
nin görülmesi ve mahlas al›nmas› yat-
maktad›r. 

Âfl›k, rüyada pîr elinden bâde içerek
Tanr› aflk›n›, sevgilinin aflk›n› ve kendi-
sine toplum içinde müstesna bir yer sa¤-
layacak saz flâiri olmak için gerekli bü-
tün 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 ulafl-
t›¤› 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 ko-
nusudur. 

‹kinci aflamada ise rüyan›n görül-

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 bâ-
desi içirilir (bazen de bir elma bâde ola-
bilmektedir), sevgilinin kendisi yahut
resmi gösterilir, bir mahlas verilerek de-
yifl söylemesi istenir. 

Üçüncü aflamada ise âfl›¤›n, ya ken-
dili¤inden ya da uzun süreli bayg›nl›k-
tan sonra ehl-i dil bir kiflinin saz›n›n tel-
lerine dokunmas›yla uykudan uyan›fl›
söz konusudur. 

Son aflamada da âfl›¤›n ilk deyiflini
oradakilerin huzurunda söylemesi ve
mahlas›n› tabfl›rmas› gelmektedir (Gü-
nay 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 Sümma-
nî, Âfl›k Zülalî, Âfl›k Seyranî, Âfl›k Mey-
danî ve Âfl›k fieref Tafll›ova gibi pek çok
âfl›¤›m›z›n da âfl›kl›¤a geçiflleri rüya mo-
tifinin 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 (bâ-
de) içirir. Bazen de her hangi bir fley içir-
meden gence ak›nl›k hakk›nda bilgi ve-
rir. Bu arada adaya “Ölen alas›n ba, kö-
gen alas›n ba? (fliir mi istersin, zenginlik
mi?)” fleklinde bir soru yöneltilir. Aday,
soruya “Ölen alam” fleklinde cevap ver-
dikten sonra rüyas›nda dombra çal›p fli-
ir söylemeye bafllar. 

Kazaklistanl› j›rav Almas Almatov,
Eylül 1997 tarihinde kendisiyle Akmes-
cid flehrinde yapt›¤›m›z görüflmede bizle-
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re flu bilgileri vermiflti: “Kazaklar rüya-
da ak›n olmay› “tüs kördük-tüs körüp
ak›n bold›k” fleklinde ifade derler. Rüya-
da 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 du-
ada bulunurlar. Bazen k›rklar meclisin-
de 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¤i-
nin 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 yapar-
ken keçileri kurda kapt›r›r. Genç Bakt›-
bay day›s›ndan korktu¤u için evden ka-
çar. 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›r-
s›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 söy-
lemeye 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 : 

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 rastlama-

d›m.
(Ergun 1994: 10) 
Kazak âfl›kl›k gelene¤inin Anado-

lu’daki gelenekle kesiflti¤i noktalardan
birisi de âfl›klar›n yetiflmeleri ve usta-ç›-
rak iliflkisi konusudur. 

Anadolu’da gelenek daha çok usta-
ç›rak iliflkisiyle ö¤renilmektedir. Ç›rak,
yetifltirilmek üzere teslim edildi¤i usta-
s›yla birlikte gezer, onun hizmetini gö-
rür, 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 gez-
meye, 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 ör-
nektir. 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 gi-
derse ç›ra¤›n› da yan›nda gezdirmekte-
dir. fiölenlere, toylara beraber gidilir. Ç›-
rak ustan›n hizmetini görür, ona yar-
d›mc› olur, edep ö¤renir. Bu sanat›n oku-
lu yoktur. Âfl›k (j›rav ya da ak›n) aday›
dombra çalmas›n›, yapmas›n›, tamirini,
dombray› tutufl biçimini, makam›, gele-
ne¤in inceliklerini (at›flma yapma, flölen-
lere 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, Ka-
zak halk fliiri gelene¤i içerisinde mahlas
unsuru yoktur. Sözlü edebiyatta olma-
yan 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 so-
nunda tabfl›rma dizesine yer verdiklerini
söylemek mümkün de¤ildir. Ancak fliir-
lerinin sonunda ad›n› tabfl›ran j›rav ve
ak›nlar da vard›r. Örne¤in; Rahmet Mez-
hojaev söyledi¤i Köro¤lu Destan›’n›n so-
nunda : 

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›, Türki-

ye’de daha çok âfl›klar kahvesi, âfl›klar
bayram› (flöleni), flenlikler (Do¤u Kara-
deniz’deki yayla flenlikleri gibi), dü¤ün-
ler, 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 or-
tam›n› oluflturmaktad›r. (Bu çal›flma
gelene¤in yap›s›na yönelik bir çal›flma
oldu¤undan ifllev ve icra ba¤lam› konu-
lar›na de¤inilmekten kaç›n›lm›flt›r.) 

Sonuç olarak, Türk boylar› aras›n-
da yayg›n olarak yaflayan “Âfl›k tarz› fliir

söyleme gelene¤i” Türkiye ve Kazakis-
tan’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 örtüfl-
mektedir. Elbette bütün bunlar bizi, her
iki Türk boyunun kültürel birlikteli¤ine
ve bir millet olma iddias›n›n ispat›na
götürmektedir. 

KAYNAKLAR 
AHMEDOV, Zeki; 1996: Edebiettanuv Ter-

minderinin Sözd›¤›, Almat›, AnaTili Baspas›.

D‹VANÜ LÜGAT’‹T-TÜRK, 1992: Ankara,

Türk Dil Kurumu Yay›nlar›.

ERGUN, Metin; 1994: “Kazak Halk Ak›n-

lar›nda Rüya Motifi”, Milli Folklor Dergisi, 23: 8-14. 

GÜNAY, Umay; 1992: Türkiye’de Âfl›k Tarz›

fiiir Gelene¤i ve Rüya Motifi, Ankara, Akça¤ Yay›n-

c›l›k. 

KÖPRÜLÜ, Fuat; 1989: Edebiyat Araflt›r-

malar› I, ‹stanbul, Ötüken Neflriyat.

fi‹fiMAN, Bekir; 1998: Kazakistan’da Âfl›k

Tarz› fiiir Gelene¤i ve Bu Gelenek ‹çerisinde Köro¤-

lu Destan›, 

Hacettepe Univ. Sos. Bil. Enst. Bas›lmam›fl

Doktora Tezi, Ankara.

TURAN, Metin; 1996: Ozanl›k Gelenekleri ve

Türk Saz fiiiri, Ankara, Armoni Matbaac›l›k.

Y›l: 14  Say›: 54

74 Millî Folklor


	54 68
	54 69
	54 70
	54 71
	54 72
	54 73
	54 74

