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Çak av D avrenbekov, Kazak düğünle
rinin sözlü geleneklerini B etaşar adlı ki
tapla to p la m ış tır/1* K itap, betaşarlar, ösiy ctlcr ve dua-d ilek lerd en oluşm aktadır.
Kitabın önsözünde bu sözlü geleneklerden
kısaca bahsedilm ektedir. Y azım ızın amacı
önsözde verilen bilgiler dahilinde yukarı
daki kavram ları açıklayıp tanıtm aktadır.
Kazak sözlü edebiyatında kız uzatuv
(kız evlendirm ek) ve gelin getirm e düğün
lerinde söylenecek toy bastar (evlenecek
kızın düğü nüde söylcnccck şarkı), car-car
(kız evlendirm e düğünlerinde gelini d a
mat evine uğurlarken söylenen türküler),
avcar (eskiden gelin gelen kızın yüzünde
ki örtüyü kaldırm ak için söylenen şarkı),
sın kuv (hafifçe söylenen ağlam aklı şarkı)
kostasuv (kızın babacviyle vedalaşm ası sı
rasında söylenen cırlar) oldukça zengindir.
Halk hayatındaki belli dönem lere (ço
cuk doğduğunda, kız evlendiğinde, aş ve
rild iğ in d e hüner sahibi oldu ğ u n d a) ait
duygular şiir ile daha kuvvetli dile getiril
m ektedir. İşte betaşar K azaklarda yeni ge
linin yüzündeki örtüyü açm ak için söyle
nen türkülere denm ektedir. Bu çok eskidenberi değerini kaybetm eden gelen ve
yeni nesilere aktarılan güzel bir Kazak ge
leneğidir. Bu türkülerde K azakların kıy 
met verdiği değerler, hayattaki yaşanm ış
tecrübeler, insanlık ve ahlak kaideleri ile
terbiyeye yönelik öğüt verici sözler bulun
m aktadır. C ır söylem enin ve akın lığın ta
rih b o yu n ca g elişm esinin ardında halk
günlük yaşantısı, hayat tarzı ve var olan
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mirasları yatm aktadır.
Kazak Türklerinde iki gencin bir araya
gelerek yuva kurup-ocak tüttürm esine çok
büyük önem verilm ektedir. Bu d ü şü n ce
nin ardında çoluk-çocuk sahibi olarak bir
yuvq heyecanı duyup nesil yetiştirm ek gi
bi çok derin bir m ana yatm aktadır.
K azakların eskiden gelen adetlerinden
biri de yeni gelinin yüzünü hiç kim seye
gösterm eden örtü yayarak alıp-gelm ek bu 
na özel bir anlam vererek gelinin yüzünü
topluluğun önünde ak ınların şiiri ile a ç 
m a k la d ır/2*
"K azak H alkının E posu vc Folkloru"
(1939-1940)(3) adlı eserinde M uhtar Ayvezov, evlenm e geleneği türkülerini be ta
şarda açıklam ışlır. B etaşar; yeni gelin g el
diğinde söylenecek türküdür. Bu türküde
genç gelinin kendisine yabancı olan bir
topluluğa girişi, onların yeni gelin ile ta
nıştırılm asının gerekliliği ile yeni geline
söylenen şiir bir araya getirilm iştir. G enç
gelin halk arasına, başında bir örtü ile yü
zünü gizleyerek gelir, d am at tarafından
birisi geline belaşar söyler. G enç gelin bu
sözleri başını kaldırm adan dinler. G elin,
kendisi hakkında söylenen her şeyi doğru
bulup kabullenm ekte ve sesini ç ık arm a
dan dinlem ektedir. G eleneğe göre şiir, ge
linin gençliği ve güzelliğini övm ekle baş
lam aktadır. Sonra gelinin dam ada, d am a
dın kardeşine ağabeyine, kaynana vc kayınbabasına nasıl saygılı davranm ası ge
rektiği öğ ütlenip köye gelen m isafirlere
hizm ette kusur gösterm em esi konuları d i
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le getirilm ektedir. Bunların hepsini say
g ıyla dinleyerek kabul eden genç gelin,
betaşar bittiğinde eğilip selam verm ekte
dir. B elaşarı söyleyen akın zam an zaman
sözlerini bölerek genç gelinin büyükleri
nin hepsine hizm ette kusur gösterm em esi
ni dilem ektedir.
B ununla birlikte betaşar çeşitli dönem 
lerden geçerek, bu güne kadar gelen bir
takını sosyal değişikliklerden etkilenerek
çeşitli özellikler kazanm ıştır. Bu değişik
ler, terbiye ve ögüle yönelik sözler ve di
lekler ile söz sanatlarıdır. Betaşar gelene
ğinin başlangıcından bu güne değin değiş
m eyen tek şey, yeni yuvasına gelen genç
gelinin yeni akrabaları vc ailesi ile tanıştı
rılm asıdır. A kının buradaki görevi edep,
terbiye vc nam usa dair toplum değerleri
ile asil, saygılı vc hürm etkar davranışların
geline aktarılm asını sağlam aktır. Bütün
öğüt vc dilekler yeni gelinin ala, ana, görüm cc ve kayınlarıyla İncc bir dil kullana
rak konuşm ası, izzetli, ikram lı ve saygılı
olm asını ihtiva etm ektedir.
Gelin gelin geliyor
Celin eve iniyor
Damalın akrabasına
Eğilip selam veriyor
Evin içi dolu adam
Gelin hepsini görüyor
Görüyor ama tanımıyor
Hangisi uzak kim yakın
O yere gönül veriyor
Görümlük verse çok adam
Bir çok mal (hayvan) hazır duruyor
Kayınbirader, akraba, yaşla atanla
Karşılaşmadan efendinle karşılaş
Ne kılsan halkına, kendine bil
Yabancı yerden gelen genç gelin
Yeni misafir (dost) oluyor.

Bir Kazak akın, yeni gelin için ak-diIck vc dualarda bulunduğunda şunları söy
lüyor.

Gümüşlen olsun tagan ^
Taşlar darı çıkana kadar
Darlık sıkıntı görmeyesin
Buzdan buğday çıkana kadar
Kaygı görmeyesin
Yüzleriniz gülümsesin
Birbirinizi e anlaşın
Doğan ay gibi, çok çocuğunuz olsun

K azak yazar A hm et B aytursunova ^
c a r car ile bctaşarı k arşılaştırm ak la d ır.
C ar-car'da anlam olarak gerekli olm ayan
sözlerin bulunduğunu betaşarda ise bir sö
zün tekrar tekrar kullanılm asında m utlaka
bir nedenin var olduğunu bu sözlerin boş
yere değil de anlam ı kuvvetlendirm ek için
söylendiğini ifade ediyor. Bu nedenle dc
bctaşarın car-car'dan daha m analı olduğu
nu söylüyor.
B etaşar söylenirken sadccc gelin değil
o ortam da bulunan bütün K azaklar heye
canlanm akta, m utlu o lm ak tad ır. Bu ne
denle de betaşarın halk hayatındaki önemi
bir kez daha vurgulanm aktadır.
N esilden -n esile m iras o larak geçen,
bazı değişikliklere rağm en asıl karakterini
asla kaybetm eyen, geçm işte olduğu gibi
bugün de söylenegelen bu güzel gelenek
K azaklar'ca daha uzun yıllar söylenecek.
B elaşarla b irlik te yeni g elin in yüzü
açılm aktadır. Bunun arkasından dilek, dua
vc öğüt sözleri devam etm ektedir. Bu söz
leri söylem edeki m aksat; yeni yuva kuran
iki gcncc yönelik iyi tem ennilerin dil ile
ifade edilm esi, öğüt, dilek vc duaların ne
silden nesile aktarılarak sadece K azaklara
m ahsus olduğu söylenen bu milli adetin
güzelliği vc anlam ının devam ettirilm esi
dir.
NOTLAR
1. Betaşar. Haz: Cakav Davrenbekov, Öner
Baspası (yayınevi) Almatı 1991, 256 S.
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2. Hacım Cumaltycv, Betaşar, s. 6.

Gölün sulu olsun
Yaylada hayvanların çok olsun
Ekinin bol meyveli olsun
Altından olsun yakan

4. Taga:A tnalı.
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3. Muhtar Ayvezov, Aynı eser s. 7.
5. Ahmet Baytursunova Betaşar s. 3.
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