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ÖZET
Kazakistan sahas›nda Türklük bilimi sahas›nda çal›ﬂan Rahmankul Berdibay, çok yönlü bir ﬂahsiyettir. Onun Türk dünyas› ve Kazak toplumu ile ilgili düﬂünceleri, çal›ﬂmalar› ilmî sahada dikkatle izlenmesi ve
faydalan›lmas› gereken unsurlardand›r.
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ABSTRACT
Rahmankul Berdibay Who is studying on Turcology in Kazakhstan his a multretarel personality. His
thoughts about Turkish world and Kazakh society are really important to use and benefit from in the academic area.
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Türklük bilimi ile ilgili çal›ﬂmalar,
Türkiye d›ﬂ›ndaki Türk devlet ve topluluklar›nda, özellikle ba¤›ms›zl›klar›n›n
henüz onuncu y›l›n› yaﬂayan Türk devletlerinde, mahallî unsurlar›n ön planda
oldu¤u ve çabuk ulaﬂ›labilen mahallî
kaynaklardan faydalanma yolu ile yap›lmakta, yeni bir kültürel kimlik, yeni bir
toplum yap›s› oluﬂturmak endiﬂesi taﬂ›maktad›r. Bu düﬂüncemizi bütün araﬂt›rmac› ve bilim adamlar› için söylemek
mümkün de¤ilse bile, mahallî imkanlarla, bulunduklar› çevreye yönelik araﬂt›rma yapanlar›n say›s› az›msanmayacak
kadar çoktur. Türklük bilimini dünya
Türklü¤ü baﬂta olmak üzere, dünya ölçe¤inde inceleyen ve çal›ﬂmalar›nda bir
terkibe varan bilim adam› ve araﬂt›rmac›lar, mahallî alanda çal›ﬂanlar ile mukayese edilemeyecek kadar d›ﬂa aç›k ve
içinde yaﬂad›klar› toplumun istikbali
için ümit verici çal›ﬂmalar yapmaktad›r.
Bu çerçevede Türklük bilimi alan›n-

da yap›lan çal›ﬂmalarda hemen hat›rlayabilece¤imiz bir isim olarak Rahmankul Berdibay gelmektedir. Tan›nm›ﬂ bir
gazeteci, eleﬂtirmen ve bilim adam› olan
Berdibay, 1927 y›l›nda Güney Kazakistan Eyaleti Türkistan ilçesi (Avdan›)
‹han (Avul)yak›nlar›ndaki Kökiﬂ Avulunda (köyünde) do¤muﬂtur. ‹lk ve orta
ö¤renimini Aﬂﬂ›say’da;1943-1944 y›llar›
aras›nda Türkistan Pedagoji Koleji’nde
tamamlad›. 1944-45 y›llar› aras›nda Aﬂﬂ›say maden yata¤›nda çal›ﬂ›r. Bu arada
röportaj, ﬂiir ve deneme yaz›lar› kaleme
al›r. ‹lk ﬂiiri Güney Kazakistan eyalet
gazetesinde yay›nlan›r.
Rahmankul Berdibay, 1945 y›l›nda
SM Kirov Devlet Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesi’nde, döneminin önde gelen
ilim adamlar›ndan dersler al›r. Bu üniversite e¤itimi ve ders ald›¤› hocalar,
Berdibay için bir ﬂanst›r. Özellikle ﬂifahî
edebiyat derslerini Muhtar Avezov’dan
almas› onun Rus edebiyat›n›n tan›nm›ﬂ
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eserler ile ve ﬂiirle yak›ndan ilgilenmesine vesile olur. Kirov Devlet Üniversitesinde üç y›l ö¤renim gören Berdibay,
maddî s›k›nt›lar sebebiyle okulu b›rakmak zorunda kal›r ve üniversite ö¤renimini d›ﬂar›dan tamamlar. Burada okudu
dönemlerde bir yandan da Aﬂﬂ›say’daki
orta okulda Kazak edebiyat› dersleri
okutur. 1948-49 e¤itim y›l›nda K›z›lorda
Devlet Pedagoji Enstitüsü’nün Kazak
Dili ve Edebiyat› Fakültesi’nden mezun
olur.
1949-1953 y›llar›nda Güney Kazakistan Eyaleti’nde ‹liç, Maktaral ve
Frunze ‘de Kazak okullar› müdürlükleri
ve müfettiﬂlik görevlerinde bulunur.
1953 y›l›ndan itibaren Güney Kazakistan’dan ayr›larak kendisine yeni dünyalar arayan Berdibay, Almat›’da kazak
Devlet Üniversitesi ‘nde yüksek lisans
e¤itimine baﬂlar. 1954 y›l›nda yüksek lisans e¤itimini tamamlayan Rahmankul,
bu y›ldan itibaren Kazak Edebiyat› Gazetesi’nde edebî yaz›lar yazmaya baﬂlar.
Burada edebî yaz›lardan sorumlu redaktörlük de yapan Berdibay için çal›ﬂt›¤›
beﬂ y›ll›k süre, edebî bir okul, gazetecilik
tecrübesini kazan›p profesyonelleﬂti¤i
bir atölye olur. Burada yazd›¤› yaz›lar›nda dolay› okuyucular›n dikkatini çeken
Berdibay, fikirleri ile de ayd›nlar aras›nda bir tart›ﬂma platformu yarat›r.
Berdibay’›n tenkit sahas›nda yazmaya baﬂlad›¤› dönemlerde, Kazak edebiyat›na yaklaﬂ›m tek tarafl› olman›n
yan›nda ideolojiktir de. Zira dönemin
Sovyet politikas›, kuruluﬂundan itibaren
amaçlad›¤› Sovyet vatandaﬂ› yaratma
amac›ndad›r. Sovyet birli¤i içinde mikro
milliyetçili¤in geliﬂmesi, Stalin döneminde mahallîleﬂme yönünde bir seyr takip eder. Ayd›nlar›n düﬂünceleri, dolay›s›yla yaz›lar› bu yönde-olmal›-dir. Nitekim, problemlere Sovyet vatandaﬂ› perspektifiyle de¤il de Kazak Türkü perspek-
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tifiyle bakan Berdibay’›n 1956 y›l›nda
yay›nlad›¤› “Kazak Edebiyat› Tarihinin
Meseleleri” adl› makalesi dönemin düﬂünce yap›s›na uygun olmad›¤› gerekçesiyle yazar›n›n iﬂinden uzaklaﬂt›r›lmas›na sebep olur. Gazetecilikten ayr›lmak
zorunda b›rak›lan Berdibay, Kazak Edebiyat› Gazetesi’nde geçirdi¤i beﬂ y›l içinde Kazak edebiyat›n› çeﬂitli yönleriyle
ele al›r inceler.
1955-1959 y›llar› aras›nda edebiyat
eleﬂtirmenli¤i de yapan Berdibay, 19601972 y›llar› aras›nda edebiyat tarihi ve
edebiyat teorisi ile ilgili çal›ﬂmalar yapar. Dönemin ideolojik yap›s›, edebî eserin incelenmesinde çok yönlü çal›ﬂmalar›n olmamas›, hatta siyasî yap›ya uygun
olmayan düﬂüncelerin ve yaz›lar›n reddediliﬂi, ayn› zamanda eserlerin tahrif
olmas›n› da beraberinde getirmektedir.
Nitekim, Kambar Bat›r, Koz› Körpeﬂ, vb
destan/hikâye kahramanlar›n›n olumsuz, zaman zaman zararl› tan›t›lmas›,
Dede Korkut örne¤inde oldu¤u gibi uygun görülmeyen unsurlar›n ç›kart›lmas›
söz konusudur. Bu olumsuzluklar, Berdibay’›n edebiyat araﬂt›rmalar›na farkl›
bir yaklaﬂ›m getirmesini sa¤layacakt›r.
“Kazak Dili Hakk›nda”, “En Büyük Medenî Zenginlik” adl› makaleler bir baﬂlang›ç olarak Kazak halk bilimi, dili ve
edebiyat› hakk›nda yap›lan çal›ﬂmalarda bir baﬂlang›ç olacakt›r. Bu konudaki
düﬂüncelerini ve birikimlerini, “Roman
ve Zaman”, “Edebiyat ve Sanat”, Kazak
Sovyet Edebiyat›n›n Kal›plaﬂmas›” adl›
çal›ﬂmalar›yla ilim alemine sunar. 1971
y›l›nda “Kazak Romanlar›n›n Teorik Sorunlar›” adl› tezi ile edebiyat doktor olan
Berdibay, monografik ve teorik çal›ﬂmalar›n› Roman ve Zaman (1967), Kazak
Nesrindeki Ça¤daﬂ Karakterler (1968),
Kazak Sovyet Edebiyat›n›n Oluﬂumu
(1971), Kazak Roman› (1975), Efsaneden
Romana (1976), Kazak Tarihi Roman›
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(!979), Tarihi Roman (1987) adlar› ile yay›nlar. Berdibay bu çal›ﬂmalar›nda Kazak edebiyat›n›n otuzlu y›llardaki naz›m-nesir alanlar›ndaki geliﬂimi, Kazak
roman›n›n teorik ve geliﬂimi ile ilgili meseleleri ele al›r. Kazak edebiyat›n›n tan›nm›ﬂ romanlar› ve romanc›lar›n› inceler. Konular›na göre yapt›¤› tasnif denemelerinden sonra özelliklerini belirterek
mukayeseli çal›ﬂmalar yapar. Kazak
edebiyat›n›n yirminci yüzy›ldaki zirvesi
olarak nitelenen Muhtar Avezov’un
Abay Yolu adl› roman›n› tarihî ve estetik
aç›dan bir münekkit olarak yorumlar
Berdibay’›n 1968-1970 y›llar› aras›nda yeniden yaz›lmaya baﬂlanan Kazak Sovyet Ansiklopedisi redaksiyon heyeti baﬂkan› olarak bu ansiklopedinin
haz›rlanmas›nda önemli katk›lar› olmuﬂtur.
Berdibay’›n araﬂt›r sahalar›ndan
biri ne folklor oluﬂturur. Kazak edebiyat› araﬂt›rmalar›nda edebiyatlar›n›n temelinin ve kayna¤›n›n sözlü gelenek oldu¤unu ifade eder. Efsaneden Romana,
Tükenmez Hazine, Kevser Kaynak adl›
eserleri, hem verilen isimler, hem de
muhtevalar› bak›m›ndan bunun göstergeleridir.
Araﬂt›rmac›, folklor eserlerinin baz›lar›n›n estetik düﬂüncenin geçmiﬂ dönemlerdeki ölçüsü, baz›lar›n›n da içinde
birçok fikirleri gizleyip bu güne ulaﬂt›rd›klar›n› belirtir. Birçok efsane, mit, tarihi hikayenin kimi düﬂünür ve yaz taraf›ndan estetik ölçüye ulaﬂt›r›lmas› bunun delilidir. (Tükenmez Hazine, Almat›
1983, s.240) Berdibay, Köklü bir destan
gelene¤ine sahip Kazak toplumunun
ürünlerini çeﬂitli kitap ve makalelerle
ilim alemine tan›t›r. Kazak Destan›
(1982), Destan Halk›n Hazinesi (1995)
adl› çal›ﬂmalar›; daha önce yay›nlanmam›ﬂ baz› kahramanl›k, aﬂk ve tarihi destanlar›n kayna¤›, tür özellikleri ve bun-
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lar›n tasnifi hakk›nda önemli bilgiler verir. Dönemin siyasi idaresi taraf›ndan
yasaklanan K›r›m’›n K›rk Bat›r›, Edige
Bat›r, Er ﬁora, Er Say›n, vb. destanlar›;
muhteva, konusu, destan›n kuruluﬂ
mant›¤› ve estetik yönleri itibar›yla de¤erlendirir. Toplumda tarih ﬂuurunun
uyand›r›lmas› yönünden, geçmiﬂin bu
hazinelerine sahip ç›k›lmas› ve estetik
ölçüler içinde yeniden de¤erlendirilmesi
gerekti¤ine iﬂaret eder. Halk Edebiyat›n›n Arkaik Destanlar›, Kazak Tarihî
Destanlar›n›n Meseleleri, Destanc›l›k Gelene¤i ve Kazak Folkloru Tarihi adl›
eserleri bu alanda yapt›¤› çal›ﬂmalardan
yaln›zca birkaç›d›r.
Rahmankul Berdibay, Kazak edebiyat› ve meseleleri yan› s›ra, komﬂu ve
akraba topluluk edebiyatlar›n› da araﬂt›r›r. Gülistan Bülbülü (1970) adl› eseriyle
do¤u klasiklerini tan›t›r. Dostluk Gemisi
(1976) komﬂu ve akraba topluluklar edebiyatlar› hakk›nda bilgi verirken, edebî
iliﬂkiler ve edebiyatlar aras›ndaki etkilenmeler konusunda da bilgi verir. RusKazak, Kazak –Özbek edebiyatlar›, karﬂ›l›kl› tesirleri ve ortak yönleri ile ele al›n›r.
Baykal’dan Balkan’a Kadar (1996)
Türklerin menﬂei, birli¤i ve maceralar›n›
anlatan muhtelif makalelerden meydana gelen eseridir. ‹lmî-edebî bak›ﬂ aç›s›n›n gazetecilik üslûbuyla birleﬂti¤i çal›ﬂma, uzun y›llar süren araﬂt›rmalar› ve
birikiminin terkip haline gelmiﬂ biçimidir. Türk dünyas›, Türk birli¤i, Türk topluluklar›n›n bugünü ve gelece¤ini, Türkçü bir bak›ﬂ aç›s›yla dile getirir. Sovyet
dönemi siyasî anlay›ﬂ›yla millî benli¤ine,
de¤erlerine, milletine, hatta kendine yabanc›laﬂan, kimli¤i olmayan, içten ç›kan
düﬂman -mankurt/közkaman-lar› eleﬂtirir. Kazak toplumunun gelece¤inin, millî
birlik ve beraberlik ve inanç temeli üzerine kurulmas› gerekti¤ini ifade eder.
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Rahmankul Berdibay, uzun y›llard›r yapt›¤› araﬂt›rmalarla, kat›ld›¤› toplant›larda Kazak edebiyat›n› tan›tm›ﬂ,
di¤er yandan da K›rg›z, Özbek, Türkmen, Azeri, Altay, Saha, Nogay, Karaçay
lehçeleri yap›lan yay›nlar› orijinallerinden takip ederek kendi insan›n› bilgilendirmiﬂtir. Otuz iki kitap, yüzlerce makale onun bilgi birikiminin mensubu oldu¤u toplumun hizmetine sunulmas›, Berdibay’›n, Danday ‹skakulu’nun tabiri ile
⁄ulama olarak s›fatland›r›lmas›n› hakl› k›lmaktad›r.
‹lmî çal›ﬂmalar› ile birlikte yürüttü¤ü üniversite hocal›¤›, ders kitaplar›
yazmas›na da vesile olmuﬂtur. Akademisyenli¤inden kaynaklanan sa¤lam yorum, tenkitçi bak›ﬂ aç›s›, ak›c› ve kolay
okunur üslûbu, ders kitaplar›n›n çok
okunmas›n› sa¤lar. Zira O, genç Kazakistan’›n gelece¤inin genç ilim adamlar›
sayesinde yükselece¤inin ﬂuuruyla lisans üstü e¤itime büyük önem verir ve
gayret gösterir.
Yapt›¤› çal›ﬂmalarla birçok ödüle lay›k görülen Berdibay, Kazak Cumhuriyeti Millî ‹limler Akademisi, Türk Dil
Kurumu, Cengiz Aytmatov Uluslar aras›
Toplumsal Akademisi ve Halk Akademisinin yan›s›ra birçok sivil toplum kuruluﬂunun da üyesidir. Zira, Rahmankul
üyesi oldu¤u kurumlara prestij kazand›ran bir ﬂahsiyettir.
Sorumlu ilim adam› vasf›n› taﬂ›man›n ﬂuuruyla yaﬂayan ve yazan Rahmankul Berdibay, ilim adamlar›n›n ve genç
Kazakistan’›n ihtiyaç duydu¤u örnek ayd›n tipini temsil eden ender insanlardan
biridir.
Rahmankul’un ilmî ﬂahsiyeti, endiﬂe ve çal›ﬂmalar›, idealizmi, bunlardan
kaynaklanan dinamizmi mutlaka bize
yeni ufuklar açacakt›r. Türkiye’nin yak›ndan tan›d›¤› Rahmankul Berdibay,

112

1983 y›l›ndan itibaren, bir Türk vatandaﬂ› gibi Türkiye’yi, bir Türklük bilimi
âlimi olarak da Türk dünyas›n› yak›ndan tan›maktad›r. Bu özellikleri ve ayn›
üniversitede (Ahmet Yesevi Uluslar aras› Türk Kazak Üniversitesi) çal›ﬂm›ﬂ olmam›z , onunla s›k s›k sohbet etmemizi,
ilminden faydalanmam›z› sa¤lad›. Kendisi ile yapt›¤›m›z bir mülakatta bizi
evinde konak etmesi, konukseverli¤i ve
hoﬂsohbet tav›rlar›n› anlatmak mümkün
de¤il. Ancak, Türk folkloru konusundaki
düﬂüncelerini bu yaz›da vermek okuyuculara faydal› olacakt›r. Konuk olarak
gitti¤imiz Rahmankul Hoca’n›n evinde,
ona birçok soru yönelttik ve cevap ald›k.
Bunlardan birkaç›n› vermekle ye¤ince¤iz.
Kazakistan bu y›l ba¤›ms›zl›¤›n›n 10. y›l›n› yaﬂ›yor. Genç bir devlet olan Kazakistan’›n gelece¤i hakk›nda beklentiniz nedir?
Kazakistan Cumhuriyeti ba¤›ms›zl›¤›n›n 10. y›ldönümü, yurdumuz tarihindeki büyük bir sevinç ve neﬂeler
uyand›racak olaylardan biridir. Bu 10
sene içerisinde millî ﬂuurumuzda ba¤›ms›zl›k ruhunun yeniden canlanmas› en
büyük baﬂar›lar›m›z aras›ndan yer almaktad›r. As›rlar boyu yabanc› ülkelerin
sömürüsü alt›nda yaﬂayan ve e¤ilen boynumuzu dik tuttuk; kaybetti¤imizi arad›k; unutulmaya yüz tutan tarihimizi
yeniden canland›rmaya baﬂlad›k. En
önemlisi de geçmiﬂ ile bugünün tüm
olaylar›na kendi gözümüzle bakarak,
kendi ﬂuur ve zihnimizle sonuçland›r›p,
öz düﬂüncelerimizi aç›kça söylemeye
baﬂlad›k.
Tabii ki, ba¤›ms›z Kazakistan
Devleti’nin geliﬂim süreci ile istikametinde kusurlarla noksanl›klar›n az olmad›¤› aç›kt›r. Bugün, hem de yar›n önü-
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müzde karﬂ›laﬂ›lmas› mümkün olan büyük engeller ve aﬂ›lmas› gereken yollar
vard›r. Bu hepimizce malumdur. Bence
bu gelip geçicidir. Bahsetti¤imiz sorunlarla ba¤›ms›zl›k denen bir tek sözcü¤ü
ölçersek, ba¤›ms›zl›k sözünün üstün oldu¤u kanaatine var›r›z. Bizlerin, Kazak
vatanseverlerinin, kendi anavatan›m›zda millî demokratik bir devletin filiz verip canlanaca¤›na inanc›m›z sonsuzdur.
Kazakistan sahas› folklor çal›ﬂmalar› hangi seviyededir?
Kazakistan’da sosyal bilim dallar›n›n aras›nda folklor dal›n›n bir zamanlar halsizleﬂmesine, kültürel mirasa yönelik tefrikal›k bak›ﬂ aç›s› zarar›n›n çok
oldu¤u söyleniyor. Buna ra¤men Kazak
folklor bilgisi son zamanlarda yüksek bir
seviyede geliﬂmektedir diyebiliriz. Ayr›ca, folklorun tüm dallar› (destan, masal,
efsane, özlü söz, ailevî adetler, halk takvimi gelene¤i, avc›l›k, dört çeﬂit mal,
hayvanc›l›k, bahﬂi ve falc›l›k, mitik folklor, ﬂairler at›ﬂmas›, j›ravl›k (ozan) destur, tarihî destans› ﬂiirler, bulmacalar,
atasözleri, veciz sözler, çocuklar için söylenilen ﬂark›lar v.b.) hakk›nda özel monografik eserler de mevcuttur. Kazak
folklorunun tarihi de, (1960) folklorik
eserlerin bütün yay›m görenlerini toplad›¤›m›zda say›s› onu geçen ciltleri oluﬂturur. ﬁu anda Kazak folklorunun 150
ciltlik antolojisini yay›mlanmas› planlanmaktad›r. Son dönemlerde folkloru,
tarihî tipolojik aç›dan mukayese ederek
araﬂt›ran çal›ﬂmalar say›s› gittikçe ço¤almaktad›r. Folklorun gelenekselli¤i,
varyantl›l›¤›, formüllü¤ü, komplelili¤i,
diyalogu v.b. dallar› üzerinde yap›lan
araﬂt›rmalar yeterli derecededir. Önümüzdeki dönemlerde Kazak ve Türk
halklar› folklorunun ç›k›ﬂ›n› ve tarihî
münasebetlerini incelemeye büyük
önem vermeliyiz diye düﬂünüyorum.
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Folklor ürünleri derleme çal›ﬂmalar› ne durumdad›r?
Folklor antolojilerini yay›mlamaya,
devlet taraf›ndan ayr›lan ödene¤in azl›¤›
önemli engeller do¤urmaktad›r. Dolay›s›yla yay›ma haz›r olan bir çok el yaz› çal›ﬂmalar› aç›¤a kavuﬂturulam›yor. Kazakistan Millî ‹limler Akademisi Muhtar
Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nde
yay›ma haz›rlanan say›s› yirmiyi geçen
ciltler halindeki folklorik metinlerin ne
zaman yay›mlanaca¤› belirsizdir.
Folklor konulu çal›ﬂmalarda
Türkiye ile Kazakistan nas›l iﬂbirli¤i yapabilir?
Türkiye ile Kazakistan halklar›n›n
folklor münasebetlerinden bahsedecek
ayr› ayr› makaleler ile araﬂt›rmalar benim “Baykal’dan Balkan’a”, “Epos Murat›”(1997), “El Bolam›z Desek” (2000) adl›
kitaplar›mda yer alm›ﬂt›r. Ayr›ca, ﬁakir
‹brayev, Muhammed Jarmuhamedov’un
çal›ﬂmalar›nda da Kazak ve Türk halklar› ﬂifahî edebiyat›n›n baz› sorunlar›ndan söz edilmiﬂtir. Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararas› Kazak-Türk Üniversitesi’nde M.Ag›bay “Dede Korkut Kitab›” ve
“Korkut Hakk›ndaki Kazak Efsaneleri”,
Mehmet Sözer “Türk ve Kazak Destanlar›n›n Tipolojisi” konular› üzerinde master tezi savundular. Ad› geçen üniversitenin ö¤retim üyesi Günhan Kayhan
“XX. Yüzy›l Baﬂlar›ndaki Kazak Edebiyat›ndaki Türkçülük Ak›m ve Ma¤jan
Jumabayev” konusunda doktora tezi haz›rlamaktad›r. Kazak ve Türk folkloru
türlerinin aras›ndaki tarihî ve tipolojik
farkl›l›klar› ile benzerliklerini incelemenin gelece¤i ayd›nl› ve geniﬂ kapsaml›
olaca¤› inanc›nday›m.
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