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GAYAZ İSHAKIY’NIN SANATINDA 
FOLKLOR VE MİLLÎ GELENEKLER

GABİDULLİNA, Feride
RF, TATARİSTAN/RF, TATARSTAN RUSSIA/ Рф, ТАТАРСТАН

Bizim tarihimiz halkımızın millî gelenekleriyle; anne-babalara, 
büyüklere, ebeveynlere, ana dilimize, dinimize saygı göstermek, 
milletimizin yaşam biçimi ve başka güzel töreleriyle çok zengin. Örneğin 
milli edebiyatımızın tanınmış yazarı, siyasetçi Gayaz İshakıy’nın (1878-
1954) sanatına bakalım. O, XX. yüzyılın birinci yarısında Tatar, tümüyle 
Türk halklarının geleceği için daimi mücadele etmiş, bunu hayatının en 
büyük amacı olarak kabul etmiş.

Bizim amacımız ise yazarın bütün eserlerin de değil, sadece onun 
“Hayat mı bu?”(1911) ve “Dilenci kız”(1914) adlı romanlarındaki milli 
geleneklerinin ve törelerinin  bazı özelliklerini, folklorun örneklerinin 
kullanımını  araştırmak. Gayaz İshakıy’nın bu iki romanında tasvir edilen 
halkımızın millî yüzü, güzel özellikleri, görenekleri, ruhi servetimizin 
kısmeti için merak eden, üzülen kahramanlar herkesi ilgilendiriyor, 
düşündürüyor. Romanın kahramanları hayatın her şeyiyle meraklılar. 
Onlar çevrelerindeki olumsuzluklara karşı çıkıp mücadele ediyorlar, 
başkalarnı da bu  mücadeleye katılmak için çağırıyorlar. Folklor araştırmacı 
A.Sadekova da yazarın sanatındaki özelliklerini böylece anlatıyor: “Molla 
dede”(“Mulla babay”)(1910), “Hayat mı bu?”(“Tormış mı bu?”)(1911), 
“Sünnetci dede”(“Sünnetçe babay”) (1911), “Hoca”(“Ostazbike”)(1910) 
adlı hikâyelerini  okurken dinle doldurulan Tatar-Müslüman dünyasına 
dalıyorsun”.[1,83]

Gayaz İshakıy’nın eserlerinde daha çok öğretmenlerin, mollaların, 
öğrencilerin canlı tipleri tasvir ediliyor, bir de okullarda eğitim ve terbiye 
alan  öğrencilerin yaşayışı, amac-hayallari halk eğitbilime bağlı olarak 
terbiye yöntemleri gösteriliyor.

G. İshakıy romanlarında akıl ve terbiye yardımıyla milletini 
kaybolmaktan kurtarmak ve genişletmek için uğraştığında, özellikle 
kadınlara eğitim ve terbiye vermekte çok dikkatli. Çünkü yazar milletinin 
ruhun, dilin koruyacak, gelecekte baba olacak erkeklere, anne olacak kızlara 
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terbiye vermekte kendileri de eğitimli, kültürlü, geniş bilgili hanımların 
rolünün büyük olduğunu anlatıyor. “Eğer anne eğitimliyse, o çocuğunun 
sadece yiyecek ve içecek sorunlarıyla ilgilenmeden onun karakterinin 
iyi olması, sağlıklı ve eğitimli olmasi için de çabalanacak.” diyor yazar. G. 
İshakıy  “Dilenci kız” romanın kahramanı Segadet’nin de öyle olduğunu 
göstermek istemiş. Eğitimli olmak nedeniyle Segadet zorluklar çektikten 
sonra başarılı oluyor, mutlu hayata erişiyor. Segadet cömert, milliyetçi, 
merhametli, hayırlı hanım olarak yetişiyor. O Rusça da öğrenmek için 
lisede okumaya başlıyor. Bir de yazar romanında kadın, kızlazda bilgi, 
terbiye, eğitim az olduğu sebebiyle hayatta fahişeliğin artışın, tehlikeli 
hastalıkların yayılmasını gösteriyor.

Yazar Tatar halkını millet olarak korumakta en önemli araç, eğitim, 
diye sanıyor, özellikle eğitim sisteminin yenilemesine ümit ediyor. Buna 
erişmek için önce okullarda dünya disiplinlerinin öğrenmesi gerekiyor, 
başka milletlerden de örnek almakta fayda var. “Hayat mı bu?”(“Tormış 
mı bu?”) romanında da öğrencinin gönülü bunun için üzülüyor. “Eğer 
okullarımız mükemmel bir şekilde düzeltilirse, her disiplin ciddi öğrenilirse, 
gençlerin hangi tarafa dönmesi gerektiği anlatılırsa, delikanlılar her şeyi 
anlayarak kabul ederdi, hayatın problemlerine, zorluklarına gülerek karşı 
çıkıp, onları kolayca çözebilirdi.” [3,133]

Üstelik “Hayat mı bu?” romanında topluluk ve kişilik, aşk, nikâh ve 
aile problemleri de var. Tatarlar hayatının köküsünü teşkil eden en güzel 
geleneklerini, törelerini ve başka detaylarını kahraman kendisi anlatıyor. 
O yüzden onun heyecanını, çevresine olan davranışını ve duygularını biz 
iç düşüncelerinde görebiliriz: “Düğün yapıldı. Ben kızlar katına çıktım. 
Düğünün bütün şartları da gerçekleştirildi. Ben âdet üzerine, baldızlara, 
kayınlara çakı, sabun, aynıları hediye etmeyi, kaynanalar, kaynatalar için, 
hatta hamam kapsıının tutağı için de hediyeler unutmadım. Orada da 
her gün namaz kıldığım gibi bir günde iki kere hamam yaptım, gelinime 
hediyelerimi verdim. Her şeyi gerekince yaptım.” [2,92]

Romanda yazarın Tatar halkının törelerini sevdiği göze çarpıyor, 
aynı zamanda o bu göreneklerini eserin konusuna yaklaştırarak tasvir 
ediyor. Bunlardan birisi, misafirperverlik. Bu ise milletimizin insanlık 
merhemetini gösteren en güzel özelliklerden birisi. Bu davranış sadece 
akrabalara, ebeveynlere, tanıdıklara gösterilmiyor, bunu her kişi de görüyor. 
Buna meşhur bilgi sahibi Karl Fuks ta dikkat etmiş. O misafirperverliği 
tatarların en güzel âdeti diye sanıyor. [7,36] Genellikle misafir eve girer 
girmez ev sahibesi bütün işlerini bırakıp ona saygı göstermeye başlıyor: 
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ellerini yıkandırıyor, temiz havlu öneriyor, güzel yemekler ikram ediyor, 
eğlendiriyor vesaire. Eğer misafir gece evde kalırsa, sabahtan onun için 
hamam hazırlıyorlar. Hamam hazırlamak ta ev sahibesinin misafire olan 
saygısını gösteriyor, çünkü hamam temizlik ve sağlık belirtisi. G. 
İshakıy “Hayat mı bu?” romanında misafirperverliğini böylece anlatıyor:             
“… çok ilginç, misafir eve gelir gelmez bizim annemiz hamam hazırlamaya 
başlıyor. Misafirlerini erken kaldırıp, hamama davet ediyor.” –diyor öğrenci 
annesi hakkında. [3,84]

Köyde doğup büyüyen, oradaki düzeni, geleneklerini bilen, köylünün 
hizmetinin zorluğunu deneyen yazar romanlarında hizmet konusuna 
da çok dikkat ediyor ve işi sevmek, çalışkan insanlara saygı göstermek, 
çocuklara iş öğreterek terbiye vermek fikri eserlerinde çok önemli yer 
alıyor. Yazar halknın asıl durumunu çalışarak yaşamda görüyor. “Hayat mı 
bu?” romanında çalışmayı seven gençlerini, onlarının  işe hazırlanmalarını 
inceliyor. Örneğin, romanın 15 bölümünde köydeki hayatın doğaya 
bağlı olan çok önemli âdet –ot biçimine hazırlanması– tasvir ediliyor: 
“Gecelerin, sabahların bütün köyde tırpan bilemesi çınlıyor. Tırpanlar 
hazırlanıyor. Kızlar hızlı-hızlı keten bezilerini beyazlatıp sandığa 
toparlıyorlar. Genç gelinler, kızlar ot biçimi için yeni şapkalar yapıyor, 
eskilerini boyatıyor. Saçlarına güzel tokalar takıyorlar, gölmeklerine 
yenleri dikiyor. Hazırlanıyorlar, senede bir kere kutlanan en büyük hizmet 
bayramına hazırlanıyorlar”. [3,53] 17 bölümde köydeki insanların ürünü 
kaldırmasını yazar bayram sanıyor ve bu işe hayran olup tasvir ediyor: 
“Kıra gelen ekin biçenler çoktu. Kadınlar, bayanlar ekinlerin verimli 
olduğuna sevinip biçiyorlar. Erkeklerin kalın kolları canlı ve hızlı hareket 
ediyor, ellerindeki keskin tırpan yardımıyla bağlamları çabuk-çabuk 
topluyorlar”. [3,55] Bu bölümde kırda bebeğine meme veren anneni 
tasvir edip, yazarın onun çocuğuna hitap etmesi, çalışan insanlara hitap 
etmesiyle aynı: “…Emek arasında doğmuş bebeğine meme verin. Emzir 
ana, emzir! Gelecekte bebeğinin çalışan birisi  olarak büyümesi için 
emzir. Bu kadar güzel günlerde, kuşlar cıvırdağanda, sen de, çalışan 
ana, çocuğunu severek emzir. Yaşa ana, yaşa! Yaşa çalışan çocuk. Bütün 
dünyanın mutluluğu senin çalışan ellerinde olduğunu bil de, yaşa!” [3,101] 
Gayaz İshakıy insanlığın mutluluğu emeke bağlı olduğunu anlatıyor. 
Gerçekten de, halknın gelenekleri: ahlâkı temizliği, adaleti, sabırı, güzellik 
idealleri – hepsi hizmet çevresinde bulunuyor. Emeksiz fizik, ahlâk ve akıl 
terbiyesinin gerçekleştirilmesi imkânsız. Yazar sanatında memleketinin 
dil zenginliğini, lehçelerini (yen, saç tokaları, keman vesaire) çok dikkatli 
kullanmayi bilmiş. Bunun gibi kelimeleri kullanıp eserin milli ruhı artıyor. 
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“Üstelik romanlarda Eshabe kehef, Yecüc-Mecüc, Yahya molla şeytanları 
gibi masal kahramanları da çok. Biliniyor, bunları yazar çocukluğunda 
duymuş, bir de doğu edebiyatıyla ilgilenmiş”. [1,85]

Halkımızın en önemli, zarif özelliklerden birisi – anne-babalara 
mukaddes bakış, ebeveynlere büyük saygı, aile ocağını saklamaya çalışmak. 
Yazarın eserlerinde de bu düşünce yansıtılıyor. “Dilenci kız” romanında 
Segadet’in anne-babasına saygısını böylece tasvir ediyor: “O anne-babasın 
çok büyük görüyordu. Onlara hizmet etmek en önemli işlerinden birisi 
diye sanıyordu”. [3,12] Yazar kahramanı için anne-babası değerli olduğunu 
vurguluyor. Babasının inatçılığı yüzünden Segadet zorluklar çekse de en 
zor vakitlerde de babasını kırmıyor.

“Hayat mı bu?” romanındaki kahraman en güzel hayallarini, gelecek için 
planlarını bırakıp kendisini molla yapmak isteyen anne-babasının isteklerine 
saygı gösteriyor. “Nedense onların arzularına karşı çıkamıyorum.” diye 
üzülüyor. [3, 130]

A. Sadekova G.İshakıy’nın halk sanatına özel davranışını böylece 
anlatıyor: “Onun eserlerinde, öncellikle, tatar halkının gelenekleri, töreleri 
açık görünüyor. Molla ailesinde büyüyen, okulda uzun zamandır okuyan 
insan olarak o İslam dininin bütün kurallarını çok iyi tasvir ediyor. O 
okulda da, ailede de, köydeki hayatta da onları severek gözetliyor”. [1,83] 
Tatar halkının ahlâk kuralları İslam dinine bağlı. G. İshakıy insana terbiye 
verdiğinde İslam dininin en önemli araç olduğunu anlıyor, bu nedeniyle 
eserlerinde, romanlarında İslam dini kanunları, kuralları, ahlakı önemli 
yer tutuyor. Örneğin, yoksullar kışlarında Segadet’in anne-babası vefat 
ettikten sonra, bütün  halknın da onları kurallarca: yıkandırıp, cenaze töreni 
yapmaları detaylı tasvir ediliyor: “Her yerde Şerip dedenin cenaze töreni 
hakkında üzülmeye başladılar. Kadınlar bir köşede yıkamak için perdeleri 
asıp başörtüleri, şalları hazırladılar, mahsus bir oda yapmaya başladılar. 
Bazıları su kaynatıyor, öbürleri önemli malzemeler hazırlıyor”. [3, 24]  
Aynı zamanda yoksulların yardım etişip birlikte yaşamları da çok açık 
görünüyor. Yazar için ruhi servet, gönül temizliği her zaman çok önemli.

Böylece G. İshakıy romanlarda insanlara iyi niyetli, yardımcı olmak, 
saygılı davranış göstermek gibi en mühim özellikleriyle doldurup 
halkımızın geleceğini sağlayan törelerini canlandırıyor.

G. İshakıy’nın sanatı halkımızın ruhi servetine, âdetlerine, göreneklerine 
saygı göstermeye, millî yüzümüzü korumaya, kuşaklar arasındaki 
ilişkilerini devam etmeye, gençlerin  vatana yararlı ve sadık insanlar 
olmaya davet ediyor.
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