KAZAK‹STAN’DA “KORKUT ATA”
‹LE ‹LG‹L‹ SÖYLENCELER
Bekir Ş‹ŞMAN*
Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Kafkas
lar’dan Ural-Altaylar’a kadar uzanan
Türkistan coğrafyas›nda yaşayan boy
lar›n ortak birçok kültürel değerlerinin
mevcudiyeti bilinmektedir. Göktürk
Yaz›tlar›, Oğuz Kağan Destan›, Kaşgarl›
Mahmut’un yazd›ğ› Divanü Lügat’itTürk, Balasagun’lu Yusuf’un yazd›ğ›
Kutadgu Bilig, Hoca Ahmet Yesevî, Nas
rettin Hoca, Karacaoğlan, Tâhir ile Züh
re Hikâyesi ve Köroğlu bu değerlerden
baz›lar›d›r.
Bir de bugün dahi Türklerin Bilge
kişisi olarak kabul edilen ulu bir ç›nar
vard›r ki, ad› geçen coğrafyada yediden
yetmişe onu tan›mayan, okumayan bir
Türk evlad› olmasa gerektir. O, Türk coğ
rafyas›ndaki ortak kültürün zirve şah
siyeti olarak bilinen Dede Korkut’tur;
Kazaklar›n ifadesiyle, Korkut Ata’d›r.
Korkut Ata Kazakistan’da 8. as›rda
S›r Derya bölgesinde yaşayan K›pçakOğuz boylar›ndan ç›kan ünlü bir j›rav
(ozan), yetenekli bir küycü (ezgici)** ve
filozof bir şahsiyet olarak kabul edilir.
Diğer Türk boylar›nda olduğu gibi
Kazaklar aras›nda da onun hakk›nda
anlat›lan pekçok destan, efsane (añ›z) ve
masal (ertegi) bulunmaktad›r.
Kazak Edebiyat›’nda Korkut, bilge,
ak›ll› ve ata bir şahsiyet olarak bilin
menin yan›nda, kazaklar›n Müzik alet
leri olan kopuz ve dombray› ilk yapan
yetenekli bir j›rav, döneminin yüce bir
bilgini ve düşünürü olarak da kabul edi
legelmiştir.1
Korkut Ata, Hz. Muhammed’in as›r
daş› olarak bilinir. S›r boyunda doğmuş
tur. Oğuz kavminin Bayat boyundand›r.
Annesi K›pçak k›z›d›r. Korkut doğar
ken Karatav’› karanl›k basm›ş, şiddetli
rüzgar esmiş; bu yüzden doğduğu yer,
Karaaspan (Karaasuman) dağ› olarak
adland›r›lm›şt›r. Halk ağz›nda:
		 Kork›t duvar kezinde,

		 Karaaspand› su algan,
		 Karajerdi kum algan,
		 (Korkut doğarken,
		 Karaaspan› su ald›,
		 Kara yeri kum ald›,)
şeklinde bir deyiş de söylenmektedir.2
Korkut Ata’n›n doğumu esnas›nda
vuku bulan bu olaylar karş›s›nda halk
korkup ürktüğü için ona ‘’Korkut’’ ad›n›
vermiştir. O, yirmi yaş›nda iken bir
rüya görür. Rüyas›nda beyaz giyisili,
ak sakall› bir pîr-i fâni kendisine’’k›rk
yaş›ndan fazla yaşamayacaks›n’’ der. O
da bundan sonra day›lar›n›n kendisine
hediye ettiği deveye binip ölümsüzlük
beldesini aramaya koyulur. Kazak tari
hinde deveye binerek cana rahat bir
yer aramaya ç›kanlar Korkut ve Asan
Kayg›’d›r.
Korkut yol al›rken önüne kaz›l› bir
mezar ç›kar. “Bu ne?” diye sorduğunda,
gaipten bir ses, “Korkut’un mezar›” diye
cevap verir. Nereye giderse gitsin önüne
bu kaz›lm›ş mezar ç›kar. O da can›n›
kurtarmak için S›r Derya’n›n üzerine
kilim döşer ve kilimin üstünde oturarak
kopuz çalar. Korkut’un can›n› almaya
gelen Azrail gece-gündüz çal›nan kopu
zun sesinden ona yaklaşamaz ve niçin
geldiğini unutup, bekler. Kazak Edebiya
t›’nda “Korkut Küyü” olarak bilinen pek
çok ezgi işte o zaman ortaya ç›km›şt›r
(icra edilmiştir).
Elkuvat Kaynarbaev adl› bir Kazak
ak›n› (şâiri), Korkut Ata’n›n ölümden
kaç›ş›n› şöyle şiirleştirmiştir:
Ölimnen k›rk j›l bur›n Kork›t koş
kan,
Kaz›lgan kördi körip, katt› saskan,
Tagd›rd›ñ tak›m›na tenti bolmay,
Ajalmen arpal›s›p jan talaskan.3
(Ölümünden k›rk y›l önce Korkut
kaçt›,
Kaz›lan mezar› görüp çok korktu,
Kaderine boyun eymeyip,
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Eceliyle mücadele etti.)
Korkut Ata uzun süre ölümle müca
dele ettikten sonra, rehavet çökmüş bir
halde iken bir y›lan taraf›ndan sokula
rak öldürülür. Onu, ecelden uzun süre
kopuzu koruduğu için ondan sonraki
baks›lar da hastal›klar› ve eceli kopuzla
kaç›rmaya çal›şm›şlard›r. Korkut tüm
j›rav ve baks›lar›n atas›d›r. Koy›l›bay,
Töbe Teñir, Ket Buga gibi pekçok baks›
onu örnek alm›şt›r.4
Korkut Ata ile ilgili Kazakistan’daki
bir başka rivayet de şöyledir. “Korkut
Ata, Altay, Estis, Ulutav, Kişitav, Yesil,
Nura, Sar›su, Talat, Sayram, S›r, Kara
tav, Jedisu memleketlerine hükmeden
üç hana (‹nal, Külerkin ve Kañl›) vezir
lik yapm›şt›r. Bu zamanda ata-babadan
kalan yerleri korumuş, Yer-Su’yu belli
bir düzende kullanm›şt›r. Boylar ara
s›ndaki çekişmeleri akl›yla çözmüş, suç
lular› cezaland›rm›ş, askeri güçleri sağ
ve sol olarak ikiye ay›rm›ş, halk toplan
t›lar›nda oturman›n, düğün ve eğlence
yapman›n adab›n› öğretmiştir. O halk›n›
mutlu ve ölümsüz k›lmak için çal›şm›ş
ve ölümsüzlüğü aram›şt›r; bunun için
her taraf› gezmiştir. Ancak, ilkbaharda
çiçeklerin aç›p, sonbaharda solduğunu,
bir zamanlar yüksek olan dağlar›n çök
tüğünü, ormandaki yapraklar›n döküldü
ğünü görür, insanlar›n ve hayvanlar›n
inlemesini duyar. Nereye gitse, karş›s›
na mezar kazanlar ç›kar. O nihayetinde
dünyada değişmeyen birşeyin olmad›ğ›,
k›r›lmayan demirin ve ölmez hayat›n
bulunmad›ğ› sonucuna var›r. Ölmez
hayat›, halk›n en (şiir) ve küyünde (ezgi
sinde) arar. Hayat›n›n son dönemlerini
dombra ve kopuz eşliğinde küy çalarak
geçirir. Sonunda kopuz eşliğinde hayata
gözlerini yumar ve gelecek nesle “Korkut
Küyleri” denilen ve bugüne kadar Kazak
halk› taraf›ndan sayg›yla çal›nan küyler
(Uşard›n, Uluvu, Evipboy vs.) b›rak›r.”5
Kaynaklara göre, Korkut Ata’n›n
mezar› K›z›lorda (Akmescid) vilayetinin
Karmakş› (Jalagaş) ilçesine 20 km mesa
fede bir yerdedir. Biz, Ağustos 1997’de
Kazakistan’a yapt›ğ›m›z seyahatte Alma
t›’ya yaklaş›k 1500 km mesafedeki bu
bölgeye gitme ve S›r Derya’n›n kena

r›nda bulunan Korkut Ata’n›n yat›r›n›
ziyaret etme imkan›n› bulduk. Akmescit,
meşhur j›ravlar›yla ve j›ravl›k geleneği
nin canl› biçimde yaşat›lmas›yla bilinen
bir kent. Yine bu kentte bulunan Korkut
Ata Üniversitesi Korkut Ata’n›n ad›n›
taş›mas› hasebiyle de önemli bir işleve
sahip. Karmakş›’ya ikibuçuk saatlik bir
tren yolculuğundan sonra ulaş›labilini
yor. Korkut Ata’ya ait olan an›ta ve ona
yaya yar›m saatlik mesafede bulunan
yat›ra, ulaşmak için 20 km. daha gitmek
gerekiyor. Biz yörenin tan›nm›ş j›ravla
r›ndan Bidas Rüstembekov’la birlikte
an›t› ziyarete gittiğimizde an›t etraf›nda
büyük bir restorasyon çal›şmas› vard›
ve an›t “Korkut Ata Kutlamalar›” için
haz›rlan›l›yordu. An›ttan S›r Derya’n›n
kenar›nda bulunan Korkut Ata’n›n yat›
r›na doğru yürürken ortalarda bir yerde
bizi “Aksak K›z”a ait bir başka yat›r
karş›l›yor. Restorasyonun taşeronlu
ğunu yapan Murat Aga bizlere Aksak
k›zla ilgili şu menk›beyi hemen orac›k
ta naklediyor: “K›rk k›z Korkut Ata’y›
ziyaret etmek, ondan kopuz dinlemek
için yola ç›kar. ‹çlerinden birinin ayağ›
aksamaktad›r. Arkadaşlar› ona “senin
ayağ›n aksak sen bizimle gelemezsin, yol
da kal›rs›n” derler. Aksak k›z yan›nda
bir keçisi olduğu halde kafilenin peşine
tak›l›r; ac›kt›ğ›nda ise keçisinin sütü ile
idare eder. Yolda k›zlar›n hepsi açl›ktan
s›rayla ölür. Aksak k›z keçisi sayesinde
açl›ğ›n› ve susuzluğunu giderir. Böylece
Korkut Ata’ya gelir, ondan kopuz dinler
ve döner. Ancak dönüşte o da yat›r›n
bulunduğu yerde açl›ğa dayanamay›p
ölür. Daha sonra mezar›, yat›r hüviyeti
kazan›r ve onun an›s›na bu yat›r da res
tore edilir.
Daha sonra S›r Derya’n›n hemen
kenar›ndaki Korkut Ata’ya ait olduğu
söylenen ve duvarlar› balç›kla s›vanm›ş
olan yat›r’a ulaşt›k. Yat›r›n etraf›nda
birkaç tane daha mezar bulunmakta
d›r. Yat›r›n yan›ndaki ağac›n her dal›na
onlarca çul ve çaput bağl›d›r. S›r Der
ya’n›n yatağ›na indiğimizde kerpiçten
yap›lm›ş tuğla parçalar› ve çiniler bul
duk. Yan›m›zdakilerin ifadesine göre
baz› araşt›rmac›lar yapt›klar› inceleme
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lerde bu kepiç ve çinilerin Türkistan
şehrindeki Ahmet Yesevi’ye ait türbede
kullan›lm›ş olan kerpiç ve çinilerle ayn›
tarihî özellikleri taş›d›ğ› ve ayn› döneme
ait olduğu sonucuna varm›şlar. Refakat
çilerin deyimiyle bu kerpiç ve çiniler
1933 y›l›nda S›r Derya’n›n taşmas› sonu
cu suya kap›lan Korkut Ata’n›n hakiki
mezar›n›n orada kalan parçalar›ym›ş.
Bu parçalar›n bulunmas›ndan sonra Kor
kut Ata’n›n kaybolan türbesinin an›s›na
oraya ibtidai bir yat›r, yine oran›n halk›
taraf›ndan inşa edilmiş. Zaten Korkut
Ata’n›n hikayelerini resmi kitaplardan
ç›karan bir rejimin onun mezar›na sahip
ç›kmas› da beklenemezdi.
An›t ve yat›r çevresini gezerken bize
refakat edenlerden Murat Aga Korkut
Ata’n›n ölümüyle ilgili olarak bize şu
rivayeti naklediyor: “O, S›r Derya üzeri
ne serdiği kilimin üstünde kopuz çalar
ken bir y›lan taraf›ndan zehirleniyor.
Baz›lar› onun ölümden kaçt›ğ›n› söylü
yor. Oysa o, ölümden kaçmad›; ölüm
süzlüğün yolunu arad›. Çünkü kimse
ölümden kaçamaz. Korkut Ata öldükten
sonra nehrin kenar›na defnedilir. As›r
larca mezar› orada durur. Olay›n şahit
leri var; 1933 y›l›nda S›r Derya taşar ve
taşan su, mezar› sürükler. Yan›nda dur
duğumuz bu yap› onun gerçek mezar›
değil, gerçeğinin yerine tahmini olarak
yap›lm›ş mezar›d›r.”
Korkut Ata’n›n yat›r› yola uzak kal
d›ğ› için yola yak›n bir yerde onun ad›n›
taş›yan bir an›t dikilmiştir. Bu an›t her
biri bir kopuzu and›ran dört sütundan
oluşmaktad›r. Bir mühendislik harikas›
olan eserin alt›nda durduğunuzda rüz
gar ne taraftan eserse essin kulağ›n›za
sürekli olarak hoş bir kopuz sesi gel
mektedir. An›t›n yan›nda namaz k›lmak
ve dua etmek isteyenler için yap›lm›ş
çilehaneyi and›r›r bir bölüm mevcuttur.
An›t yüksekte olduğu için çok rüzgar
almaktad›r. Orada yap›lacak törenlerde
kat›l›mc›lar›n bu rüzgardan etkilenme
meleri için haz›rlanm›ş daire biçiminde
aşağ›ya doğru basamaklar› olan ve en
aşağ›da, ortada sahnesi bulunan bir yap›
inşa edilmiştir. Biz orada iken an›t›n
restorasyonu ve çevre düzenlemesi yap›

l›yordu. Ayr›ca şunu da belirtmeliyim
ki inşaatta çal›şanlar›n çoğunun bayan
olmas› dikkatimizi çekmedi değil.
Akmescid’deki Korkut Ata Üniver
sitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Bölü
mü’nde Öğr. Gör. olan j›rav Almas Alma
tov Korkut Ata ve onun kopuzuyla ilgili
olarak bize şu bilgiyi aktard›: “J›ravl›k,
ozanl›k geleneğinin devam›d›r. OğuzK›pçak boylar›n›n en ünlü ozan› Korkut
Ata’d›r. Oğuzlar ikiye ayr›l›r. Birinci
grup S›r Oğuzlar›, ikinci grup Yedisu
Oğuzlar›’d›r. S›r Oğuzlar› Maveraün
nehir ve Orta Asya’da ikamet etmiştir.
Korkut Ata da onlar›n içinden ç›km›şt›r.
Türklerin doğuş yeri Altay’lard›r. Dün
yan›n her taraf›na oradan dağ›lm›şlar
d›r. Gittikleri her yerde Dede Korkut’la
ilgili rivayetler anlat›lmaktad›r. Ancak
çeşitli ülkelerden gelen araşt›rmac›lar›n
kanaatine göre onun mezar›n›n bulun
duğu en doğru yer S›r Derya kenar›nda
olan yerdir. Bizler onu atam›z kabul
ederiz, o kopuzu ilk icad eden kişidir.
Eski Türk dinleriyle ‹slamiyetin kaynaş
mas›nda ozanlar› ve çald›klar› kopuzun
da etkisi olmuştur. Bu bölümde okuyan
gençler de bir nevi Korkut Ata’m›z›n
takipçileridir (öğrencileridir).”
Kazakistan’daki araşt›rmac›lar
dan M. Kani’ye göre Dede Korkut Des
tan›’ndan şu sonucu ç›karmak mümkün
dür: “Hayat varsa ölüm vard›r, değişim
vard›r. Ölümsüz hayat, k›r›lmaz demir
yoktur. Herşey ölür, değişir, unutulur.
Hiç ölmeyecek ve unutulmayacak şey
ise insan›n hayattayken yapt›ğ› iyi işin
neticesidir.6
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Küyleri”
oldukça meşhurdur
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3 A.g.e., s.41.
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Not: Burada verilen bilgilerin baz›lar› Kazakis
tan’daki derlemeler esnas›nda kulland›ğ›m›z
kasetlerin çözümünün aktar›m›d›r.
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