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ÖZET
K›r›m Tatar ﬂairi, edebiyat ve folklor alimi Kerim Reﬂido¤lu Reﬂidov(1905-1965), 1930’lu y›llarda ﬂair
olarak tan›n›r. Eserleri “Yeni Dünya”, “Genç Kuvvet” gazetelerinde ve “‹leri” dergisinde bas›l›r ve “Azatl›k
ﬁark›lar›” adl› ﬂiir kitab› yay›mlan›r. Böylece, Yazarlar Birli¤i’ne kabul edilir. 1937 y›l›nda Kerim Residov Kazan’da K›r›m Tatar ﬂairi ﬁamil Tuktargazi üzerinde yapt›¤› tezle filoloji doktoru unvan›n› al›r. 1935-1941 y›llar›nda K›r›m’da Dil ve Edebiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nde Edebiyat ve Folklor Bölümü Müdürü olarak çal›ﬂ›r. Onun rehberli¤inde K›r›m Tatar folkloru, sistemli olarak araﬂt›r›lmaya baﬂlan›r. Türk halk hikaye ve
destanlar›ndan “As›k Garib”, “Koblandi Bat›r”, “Kuzu Körpeﬂ”in K›r›ml›lar aras›ndaki çeﬂitli varyantlar›n›
bulur. 1941 y›l› güzünde savaﬂa gider. 1942 y›l›nda ana vatan› K›r›m düﬂman eline düﬂer. Kerim Camanakl›
ailesi Kazan’a taﬂ›n›r. 1944 y›l›n›n may›s›nda K›r›m Tatarlar›, “vatan haini” damgas›yla kendi öz yurtlar›ndan sürülünce, Camanakl› ailesi için de K›r›m’a dönüﬂ yasaklan›r. Tataristan’›n Alaboga ﬂehrine sürülür. Alaboga’da yirmi y›l ö¤retmenlik yapan Kerim Camanakl›, Doçent Residov Alaboga Devlet Pedagoji Enstitüsünde talebelere folklor, edebiyat teorisi üzerinde dersler okutur, 1953 y›l›nda Rus ve Bat› Edebiyatlar› Bölümünde müdür olarak çal›ﬂ›r.
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ABSTRACT
The Crimean Tatar poet and scholar of literture and folklore, Kerim Reﬂido¤lu Reﬂidov (1905-1965) first
became known in the 1930s as a poet. His works were published in the Yeni Dünya and Genç Kuvvet newspapers, in ‹leri magazine, as well as in book form under the title Azatl›k ﬁark›lar›, and he was accepted in
the Writers’ Guild. In 1937, Kerim Reﬂidov received the title of doctor of philology for his work on Crimean
Tatar poet ﬁamil Tuktargazi. Between the years of 1935 and 1941 he worked as Director of the Literature
and Folklore Department of the Language and Literature Research Institute in Crimea. Under his guidance, Crimean Tatar folklore began to be systematically investigated for the first time. Reﬂidov also collected
variants of the Turkish folk narratives and epics Aﬂ›k Garib, Koblandi Bat›r, and Kuzu Körpeﬂ in Crimea. He
went to war in 1941 and Crimea, his fatherland, was invaded in 1942. Kerim Camanakl› and his family moved to Kazan. When, in May 1944, Crimean Tatars were banished as “traitors” from their own lands, it became impossible for the Camanakl› family to return to Crimea. Camanakl› was exiled to Alaboga in Tataristan. Kerim Camanakl› worked as a teacher for twenty years in Alaboga and gave courses on folklore and literary theory at the Alaboga National Pedagogical Institute, where he became director of the Department of
Russian and Western Literatures in 1953.
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K›r›m Tatar ﬂairi, edebiyat ve folklor alimi Kerim Reﬂido¤lu Reﬂidov 21
Ocak 1905 tarihinde K›r›m’›n Kizlev kasabas› Camanak köyünde dünyaya gelmiﬂtir. Kardeﬂi Mennan Camanakl›

(1916-1942) da K›r›m’›n tan›nm›ﬂ ﬂairlerindendir ve II. Dünya Savaﬂ›’nda ﬂehit olmuﬂtur.
Köydeki orta okulu bitirince Kerim
Residov Akmescid’e (Simfiropol) gelir
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ve ö¤retmenlik e¤itimi almaya baﬂlar.
Önce Pedagoji okulunda, sonra Pedagoji Enstitüsünde okumaya baﬂlar. Dil ve
edebiyatla ilgilenir, ilk ﬂiirlerini ö¤rencilik y›llar›nda yazmaya baﬂlar. 1930’lu
y›llar›n baﬂ›nda K›r›m halk› onu Kerim
Camanakl› ad›yla bir ﬂair olarak tan›maya baﬂlar. Eserleri “Yeni Dünya”,
“Genç Kuvvet” gazetelerinde ve “‹leri”
dergisinde bas›l›r. 1927 y›l›nda “Azatl›k
ﬁark›lar›” adli ﬂiir kitabi yay›mlan›r.
Böylece, Yazarlar Birli¤i’ne kabul edilir.
Rus ve Kazan Tatar yazarlar› ile iliﬂkilerini güçlendirir. Yalta’da tedavi gören
Kazan Tatarlar›n›n meﬂhur yazar› Galimcan Ibrahimov’la sohbetlerde bulunur. Kazan k›z› Reﬂide han›mla evlenir.
1937 y›l›nda Kerim Residov Kazan’da
Kirim Tatar ﬂairi ﬁamil Tuktargazi yarat›c›l›¤› üzerinde doktora tezini savunur ve filoloji ilimleri namzeti derecesini al›r. Kerim Camanakl›, K›r›m Tatarlar› aras›nda kendi edebiyatlar› üzerine
doktora tezi yazan ilk alimlerden biridir. 1935-1941 y›llar›nda K›r›m’da Dil
ve Edebiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nde Edebiyat ve Folklor Bölümü Müdürü olarak çal›ﬂ›r. Onun rehberli¤inde
K›r›m Tatar folkloru, sistemli olarak
araﬂt›r›lmaya baﬂlan›r. Çeﬂitli köy ve
kasabalara ilmi heyetler gönderilir ve
çok say›da Tatar masal, türkü, bilmece
gibi sözlü ürünlerin yan›nda ve el yazma edebi metinler toplan›r. Kerim Camanakl›’n›n “Cin ve Maniler” (Simferopol, 1940), “K›r›m Tatar Masallar›”
(Simferopol, 1941) gibi eserleri ve birçok makalesi yay›mlan›r. “Cin ve Maniler” kitab›na girmiﬂ cinler, K›r›m’›n Kizlev, Ak-Seyh, Cankoy, Kerc gibi il ve ilçelerinde, maniler Yalta, Alusta, Balaklava, Sudak v.b. kasabalar›nda derlen-
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miﬂ, binden fazla cin ve iki yüzden fazla mani örne¤i verilmiﬂtir. Camanakl›
bu eserleri 3 gruba ay›r›r: 1. Rekrut
(Çar döneminde 25 senelik asker hizmeti dönemi) ve I. Dünya Savaﬂ› ile ilgili cinler. 2. Gündelik hayat ve sevgi konulu cinler. 3. Maniler. Kitabin “Giriﬂ”inde bu iki halk ﬂiiri türünün ortak
ve farkl› taraflar›n› anlat›r. Ortak yönler olarak Camanakl›, cin ve manilerdeki dile al›nm›ﬂ pek çok konuyu gösterir:
Milletin ink›laba kadarki zor durumu,
açl›k, yoksuzluk, zorla yap›lan nikahlar, askerlik, vatan hasreti v.b. Cin ve
manilerin ay›rt edici taraflar› diye o ﬂiir yap›s›ndaki de¤iﬂiklikleri, hece say›s›ndaki farl›l›klar› gösterir. Mesela mani örne¤i:
Kaya dibi saz olur,
Gül aç›lsa, yaz olur,
Ben sana gül diyemem
Gülün ömrü az olur.
Cin örne¤i:
Y›ld›z seyrek, gün aç›k, bulutsuz hava,
Çaresizim, yaln›zl›ktan yüre¤im yanar.
Camanakli Kirim Tatar halk destanlar›na ve masallar›na ilk dikkat çeken alimdir. Kendi eserinde Tatar masallar›n›n edebi ve içtimai k›ymetini anlat›r, aksakallar›n masal söyleme-anlatma adetini araﬂt›r›r, milletinde sevilmiﬂ
masallar›n baz›lar› büyük Rus ﬂairi
A.S. Puskin’in eserleri için zemin oldu¤unu ispatlar. Türk halk hikaye ve destanlar›ndan “Asik Garib”, “Koblandi
Bat›r”, “Kuzu Körpeﬂ”in K›r›ml›lar aras›ndaki çeﬂitli varyantlar›n› bulur. Togaybey adindaki XVII. yüzy›l yazar›n›n
elyaz›l› eserini araﬂt›r›p, onun ismini ve
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icad›n› edebiyat aleminde ilk defa o tan›t›r. (K›z›l K›r›m Gazetesi, No: 94
(1939).
II. Dünya Savaﬂ› Kerim Reﬂidov’un
çal›ﬂmalar›n› derinden etkiler. 1941 y›l›
güzünde savaﬂa gider, cephenin ön saflar›nda savaﬂ›r. 1942 y›l›nda K›r›m düﬂman eline düﬂer. Kerim Camanakl› ailesi Kazan’a taﬂ›n›r. 1944 y›l›n›n may›s›nda K›r›m Tatarlar›, “vatan haini” damgas›yla kendi öz yurtlar›ndan sürülünce, Camanakl› ailesi için de K›r›m’›n
yollar› kapan›r. Kerim bey ve Reﬂide
hanim bir daha K›r›m’a dönemezler.
1944 y›l›nda savas bitinceye kadar Kerim Reﬂidov Semerkand pedagoji Enstitüsünde doçent olarak çal›ﬂ›r. Onun
kardeﬂleri de bu dönemde Orta Asya taraflar›nda sürgündedirler. 1945 y›l›n›n
yaz›nda Kerim bey Kazan’da ailesine
kavuﬂur, ama ona Kazan’a yerleﬂmeye
izin verilmez ve sürgünlük yeri olarak
Tataristan’daki küçük Alaboga ﬂehri seçilir. Onlar Alaboga’ya taﬂ›n›rlar ve Kerim beyin vefat›na kadar orada yaﬂarlar.
‹lk bak›ﬂta eski bir Rus ﬂehri gibi
gözüken bu küçük ve düzensiz ﬂehri Kerim bey önceleri be¤enmez ve vatan›na
dönmek hayalleri ile yaﬂar, ama sonra
cani-teni ile sever, ﬂiirlerinde bile övmeye baslar (mesela “Alaboga-Camanak”
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ﬂiiri). K›r›m’da dönemez ve K›r›m’›n ba¤›ms›zl›¤›n› göremez ise de Özbekistan’daki akrabalar› ve arkadaﬂlar› ile
ara-s›ra görüﬂmek imkan›n› bulur. Meslektaﬂlar› R.Tincerov, Y.Bolat’la birlikte
halk masallar›n›n yeni derlemelerini
(Taﬂkent, 1959) haz›rlar. Savaﬂ kahraman› ve meﬂhur Kazan Tatar ﬂairi Musa Celil’in (1906-1944) hayatini ve yarat›c›l›¤›n› tan›t›p, Özbek dilinde yay›mlar. (Taﬂkent, 1958). Tataristan Kitap
Nesriyatinda “K›r›m Tatar Halk ‹cad›
Örnekleri” ad›yla bir kitap yay›mlamak
için çal›ﬂ›r.
Alaboga’da yirmi y›l ö¤retmenlik
yapan Kerim Camanakl›, iyi bir ö¤retmen ve bilim adam› olarak bütün Tataristan’da tan›n›r. Tatar edipleri, sanatç›lar› aras›nda yeni dost ve arkadaﬂlar
bulur. Doçent Residov Alaboga Devlet
Pedagoji Enstitüsünde talebelere folklor, edebiyat teorisi üzerinde dersler
okutur, 1953 y›l›nda Rus ve Bat› Edebiyatlar› Bölümünde müdür olarak çal›ﬂ›r. 1965 y›l›nda vefat eder. Mezar› Alaboga’dad›r. Günümüzde ﬂehrin yeni sokaklar›ndan birisine Kerim Camanakl›
ad› verilmiﬂtir.
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