KAZAKİSTAN'DA FOLKLOR FAALİYETLERİ*
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K azak sözü, "hür, cesur, yiğit, m ert,
silahşor, bağım sız" anlam larına gelm ekte
dir. Zeki Velidi Togan, siyasal bir am açla,
bir ayaklanm a sonucu kırlara çekilen başkaldırıcılara "K azak” denildiğini ifade e t
m ektedir. A hm et C aferoğlu ise "K azak"
sözünün "silahşor, kızan, askerlik yüküm 
lüsü" an lam ına geldiğini belirtm ektedir.
T ürklerin; Kırgız, Ö zbek, Türkm en, A ze
ri, K azak vb. şekilde gruplaşm aları, bin
lerce yıldır sürüp gelen Türk dilinin geçir
m iş olduğu evrelerle ilgilidir. Yapı bakı
mından bitişken (eklem eli) diller grubuna
g iren T ü rk ç e , k ay n a k la rı b akım ından
U ral-A ltay dil ailesinin A ltay kolundandır. T ürk dili tarihi üzeride yoğunlaşan bi
lim adam ları T ürkçe’nin evrelerini şöyle
sıralam aktadırlar: 1. Altay çağı, 2. En eski
* Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi, Sos
yal Bilimler Enstitüsü,
rk Halkbilimi
Anabilim Dalı Doktora Ders Programı çerçevesinde hocam Prof. Dr. Umay GÜNAY'ın öneri ve yol göstericiliği ile gerçek
leştirildi. Bu yapılırken asıl kaynağımız
Kazakistan Ansiklopedisi (13. Cilt, Almatı
1980) oldu. Kazakistan'da, T.C. Kültür Ba
kanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Ge
liştirme Genel Müdürlüğü’nün görevlendir
mesiyle ilkini 1992, İkincisini 1993'te yaptı
ğımız araştırma, derleme ve gözlemlerimiz
ile; basılı kanaklardan yararlanarak bu ça
lışmayı hazırladık. Kaynakçayı çalışmanın
sonuna ekledik.
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T ürkçe çağı, 3. tik T ü rk çe çağı, 4. Eski
T ürkçe çağı, 5. O rta T ürkçe çağı, 6. Yeni
T ürkçe çağı, 7. Ç ağdaş (M odern) T ürkçe
çağı. K öktürk-U ygur çağından sonra, Karahanlılar dönem inde T ü rk ler m üslüm anlığı b en im sem işlerd ir. B unun etk isiy le
binlerce eser yazılm ıştır. Karahanlı D evle
ti (840-1212) ve B üyük Selçuklu Devleti
(1040-1157) içinde konuşulan T ürkçe; za
m anla, çeşitli faktörlerin etkisiyle doğuda
Ç a ğ atay ca , k u zey d e K ıp ça k ça , b atıd a
O ğuzca adım alan ve daha sonra O sm anlI
ca olarak bilinen üç büyük lehçeye ay rıl
mıştır. Türkçenin lehçelere ayrılm ası Yeni
T ürkçe çağı (X V I- XX . yüzyıl)’nda da de
vam etm iştir. Bu y ü zy ıllard a T ü rk çe’de;
Ö zbekçe, K azakça, A zerice, O sm anlıca,
K ırgızca gibi 20'nin üzerinde lehçe m ey
dana gelm iştir. Bu lehçeler dc ses ayrılık
ları yüzünden ağızları oluşturm uştur.
K azak lar, T ü rk lerin K ıp çak g ru b u
içinde yer alırlar. K azak istan ’da yapılan
arkeolojik kazdarda elde edilen belge ve
bulgular ile Y enisey bölgesinde ortaya ç ı
karılan belgelerin Türk kültür tarihinin es
ki yazılı kaynakları o lduğu ve K azak is
tan'da bulunan belg elerin Y e n ise y ’deki
kaynaklarla aynı özellikleri taşıdığı tesbit
edilm iştir.
XV. yüzyılın ortalarından X V III. y ü z
yılın sonlarına kadar hüküm süren Büyük
K azak H anlığı, Rus, Çin ve M oğol asıllı
K alm ukların sürekli sa ld ırıla rıy la y ık ıl
m ıştır. Taşkent'in istilasının gerçekleştin I-
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eliği 1865 yılına gelindiğinde K azakistan
topraklarının büyük bir bölüm ü Rusların
eline geçm iştir. R us ve Ç inlilerin anlaş
m aları sonucu topraklan iki ülke tarafın
dan 1882 yılında tam am en gaspcdilm iştir.
16 Kasım 1991 tarihinde bağım sızlığını
ilan eden K azakistan C um huriyeti’nin nü
fusu 16 m ilyon, yüzölçüm ü 2.717.100
km 2 dir.
Y aşanılan coğrafya ve sosyal yapı Ka
zak T ürklerinin tarım dan çok hayvancılık
y ap m ala rın ın b aşlıc a sebebi o lm uştur.
Ö zellikle at ve koyun yetiştiriciliği; K a
zakların yazın geniş odakların yer aldığı
yaylalara, kışın ise daha kuytu kesim lere,
kışlaklara göç etm eleri sonucunu doğurm uşlur, Bu y aşayış tarzı, onları geniş
ufuklara hükm etm e, yeni yerler keşfetm e
yoluna itm iştir. K endini, oluşturduğu bu
dünyada hür hisseden Kazak T ürkü için
hem en yerleşik hayata geçm ek zor olm uş
tur. Ü konoınik ve sosyolojik sebeplerle
yapılan göçler K azakların yazılı kültürü
nün gelişm esini engellem iş, buna karşılık
sözlü k ü ltü r alab ild iğ in e yaygınlaşm ış,
zcııg ileşm iş, çeşitlilik kazanm ıştır. Y aşa
nılan hayatın bir sonucu olarak folklor d e
ğerleri. Kazak halkını oluşturan sosyal ta
bakaların tüm ünde (ulu, orta, kiçik cüz)
aytıı önem le benim senm iş, teşvik edilm iş,
sevilmiştir.
Kazak T ürklerinin cüzler biçim indeki
sistem li ö ğ rü tle n m e s i töre vc gelenekle
rin dinam ik bir özellik gösterm esini vc sü
rekli olm asını sağlam ıştır. İslâm iyetin ka
bulüne rağm en yaşanılan hayat tarzı eski
inançların çatılı bir şekilde sürm esine yol
açm ıştır.
D üğünler, "büyük ulus bayram ı" o la 
rak nitelendirilen "N evruz bayram ı", d o 
ğum ve ölüm törenlerinde yapılan uygula
m alar, verilen yem ekler oldukça görkemli
olm akla, geleneksel değerler sürekli kılın
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m aktadır. Bu törenlerde söylenen türkü,
destan, şiir vb. halk edebiyatı ürünlerinde
K azak T ürklerinin inanç sistem i, dünya
görüşü, felsefesi, gelecek hakkındaki d ü 
şüncesi yansıtılm aktadır.
Kazak folkloru konusundaki ilk ça lış
m alar; genellikle, ya doğrudan Rus fo lk 
lorcuları taralından veya Rus okullarında
yetişen Kazakların Rus folklorcuların kul
landıkları araştırm a ve derlem e teknikleri
kullanılarak gerçekleştirilm iştir. Bu araş
tırm alar ve yapılan yayınlar, bütün dü n y a
da olduğu gibi ö n ccliklc halk edebiyatı
ağırlıklı ça lışm a la rla b aşlam ıştır, halk
edebiyatı ürünleri değerlendirilirken, yeri
geldikçe folklorun alt kadroları halk edebiyalı genci başlığı altında yer alınıştır.
Hvlcnm c törenleri ile ilgili bilgiler "türkü
ler" başlığı altında verilebilm iştir.
K azak Türkünün hayalında epik vc li
rik şiir çok önem li yer tutar. G ünlük ko
nuşm a dilinin zenginliği ve sanatlı oluşu,
sözlü kültürün K azak hayatının lemel d i
nam iği o lm asın d an k ay n ak lan m ak tad ır.
Çocuklara aile içinde daha küçiik yaşlarda
dil eğitim inin verilm esi; süslü, sanallı ko 
nuşam ayanların yerilm esi, şiire ııc denli
önem verildiğinin ifadesidir. İşgal y ılla 
rında m illî duyguların yansıtıldığı, sürekli
kılındığı alanların başında şiir getir. K a
zak Türkü şiirle doğar, şiirle ölür. Böyle
olunca da yapılan d eğ e rlen d irm e ler clc
alınan konular bu çerçev ed e g e rç e k le ş
mekledir.
Rus ve A vrupa bilim adam larının K a
zaklar hakkındaki çalışm aları 18. yüzyılın
sonlarında başladı. Bu çalışm alarda Kazak
halkının coğrafya, ekonom i, tarih, töre ve
gelenekleri ele alındı. l ;olklor, ilk d ö n em 
lerde sadece etnografya konusundaki araş
tırm alara açıklayıcı bilgi sağlam ak için
yardım cı unsur olarak görüldü. B u n lar
dan; P. Pallasi'ın "R usya İm p arato rlu ğ u 
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nun H er Şehrine Seyahat" (1771), N. Rıçkovl’un "K azak Kırsal Bölgesine 1771 Y ı
lında S eyahat G ünlüğü" (1772), î. G corgi’nin "R usya'da Bulunan Bütün Halkların
Y apısı" (1776) adlı çalışm alarda K azak
folkloru konusunda bilgiler bulunm akta
dır.
K azak folklorunun doğrudan doğruya
m alzem e olarak araştırılm asını, ilk defa
yine bir K azak olan Ş okan V clihanov
( 18 3 5 -1865) gerçekleştirdi. O nun; atasözü
ve deyim , hikaye, m asal, türkü, destan ve
m itoloji konusundaki derlem eleri ilk ça
lışm alar olarak büyük önem taşım aktadır.
Velihaııov sadece m alzem eleri toplam akla
yetinm edi, bunlardan K azak halkının tari
hini aydınlatm ak için da yararlandı, K ır
gız T ürklerinin folkloru konusunda da ça
lışm alar yaptı. "K azak Ş eceresi", "U lu
C üz K azaklarının A m z-B ngim clcri men
A n ızd an " yaptığı çalışm alardan bazıları
dır.
Kazak folkloru konusunda bilimsel ça
lışm alar yapan araştırm acılardan biri de
W . R a d lo ff (1 8 3 7 -1 9 1 8 )‘tur. R a d lo ff
1860-1870 yılları arasında her yıl (1864
hariç) yaptığı gezilerde derlediği dil m al
zem esini 1866-1907 yıllarında 18 cilt ha
linde (10 cilt m etin, 8 cilt tercüm e) ya
yım lam ıştır. Probcn olarak tanınan bu m e
tinlerin 3. cildi K azak halk edebiyatının
örnek Ieri ne hasred iIm işiir.
R adloff, derlediği m alzem eyi vasiyet,
lirik ve epik tür olm ak üzere üç bölüm e
ayırm ış; bunları da alt başlıklar halinde
vermiştir.
Hem V clihanov, hem dc Radloff, m al
zem eyi d e rle y ip y ay ın lark en d erlenen
m alzem eye m üdahale etm ediler vc aynen
yayınladılar. K aynak kişiler hakkında da
kısaca bilgilere yer verildi.
Rus coğrafya bilgini G. Potanin (1835-
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1920) "G üneybatı M oğolistan F ıkraları /
O ç e rk iy S e v e ro z a p a d n o y M o n g o liy "
(1881-1883), "K azak vc A ltay V asiyetleri
ile Efsane ve M asalları / K azak-K ırgızskic
i A ltayskie Prcdaniya, L eğendi i Skazki"
(1917) adıy la y ayım ladığı çalışm alard a;
K azakların hikâye, efsane, m asal, türkü,
atasözü, destan ve ağıt ö rn ek le rin e yer
verdi. "Orta Asırdaki A vrupa D estanların
da Doğu Etkisi / V ostoçnıc M otivı v Srednevekovom E vıopeyskom E posc" (1899)
adlı araştırm asında K azak halk edebiyatı
örneklerinin A vrupa m illetlerini folkloru
na giriş yollarını ve etkisini gösterdi.
Kazak folkloru konusunda 19. yüzyılın
ikinci yarısından sonra bütün dünyada vc
Rusya'daki çalışm alara pare Iel olarak ân i
bir ilgi artışı olm uştur, bir çok eser basıl
m ıştır. A. V asiliycv "K azak Halk E debi
yatının Ö rnekleri / O b raztsı K ırğızskoy
N arodnoy S lovesnosti" (1896), N. Panlusov "Kazak Dilini Ö ğrenm ek İçin M ater
yaller / M ateryali K İzuccniyu K azak K ııgızkogo N areçiya" (1899-1904) başlık
lı eserler bunların başlıcaIarıdır.
Bu arada, özellikle K azak araştırm acı
A. D ibaev geniş araştırm alar gerçekleştir
m iştir. "K azak K ahram anları D estanları"
(1992) adlı çalışm ada "A lpam ıs", "Kobılandı Batır", "K am bar Batır", gibi d estan
lara yer verm iştir. Bu destanlar ile birçok
m asalı incelem iş, k arşılaştırm alı olarak
yayınlam ıştır. Onun "Sırdcrya B ölgesinin
Statik Yapısı için Toplanan M ataryallcr /
Sırdariya O blısının Statistikası Ü şin Ciynalğan M ateriyaldar" adlı çalışm asının bi
limsel değeri oldukça önem li olan bir ça
lışm adır. A. D ibaev, Rus araştırm acı G.
Polanin'in kullanm ış olduğu "k arşılaştır
malı araştırına m etodunu" kendi araştır
m alarında uygulam ıştır.
K azakça olarak yayım lanan "K azak",
(1913-1918) "Alaş" (1916-1917) vc "Sarı-

47

ark a” (1917-1918) gazetelerinde m asal,
türkü, atasözü ve deyim ler ile gelenek ve
göreneklere yer verilmiştir.
1917 Ekim İhtilâlinden sonra Sovyetler Birliğini oluşturan m illetlerin tüm ünde
folklor alanındaki çalışm alara daha hız
verildi. 1920’dcn I940'a kadar sistem e uy
gun olmak şartıyla karşılaştırm alı araştır
malara önem vrilirken, 1940’ın ikinci yarı
sından sonra bu anlayış değişti. 1948’den
Stalin'in ölüm üne kadar kom ünist anlayış
ve term inolojiye uygun çalışm alar yapıldı,
Batı kaynaklarının dipnot olarak bile kul
lanılması hoş karşılanm adı. 1
D estanlarda geçen han, saray vb. te
m alardan dolayı burjuva değerlerinin ve
rilm em esi gerektiği düşüncesinden hare
ketle bazı destanların yayım lanm ası yasaklandt. S talin'in ölüm ünden sonra bu
konudaki görüşler değişerek destan kahra
m anının halkın önderi olduğu, destanlarda
dile getirilenlerin, dolayısıyla kahram an
lık, dürüstlük, Han ve Sultana karşı çık
mak gibi yücc değerlerin verilm esi gerek
tiği görüşü önem kazandı.
1954 yılm a gelinceye kadar O rta A sya
Türk kavim lerinin destanlarının feodalizm
dönem inde doğm uş oldukları ileri sürül
m ekteydi. Buna göre sözlü edebiyatın "al
tın dönem i" feodalizm le birlikte doğm uş,
gelişm iş ve yayılm ıştı. Feodalist düşünce
yi yaralan bu destanlar kom ünist ideoloji
ye aykırı oldukları için yasaklanm alıydı.
Ö zbek araştırm acı A. A kdunabiyev ile
Rus araştırm acı A. S tefanov "A lpam ış"
destanının feodalizm dönem inin eseri o l
duğunu ileri sürdüler. M anas ve K orkut
Ata Kitabı gerici destanlar olarak tanıtılıp
yasaklandı. K azak destanlarının ("K am bar
B atır" destanı hariç) hepsi feodalizm dö
nem inin kalıntıları oldukları gerekçesiyle
öğretim program ından çıkarıldı.
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1956'da T aşkent'te bir folklor kongresi
düzenleyen A. Borokov, bildirisinde; feo
dal dönem de ortaya çıkan destanların zor
balığa karşı o ld uğunu b elirtirek; k ah ra
m anların ün peşinde değil; ateşin başında,
ocağın yanında birer halk adam ı o ld u k la
rını; destanların b u rju v a h ay atın ı değil,
halkın yaşan tısın ı y an sıttığ ın ı, d estan ın
esas sistemini halka ait unsurların oluştur
duğunu ifade elti.
1961 yılında K azakistan B ilim ler A ka
dem isi, K azak halkının ihtilâlden önceki
yazılı edebiyatına yönelik bilim sel k onfe
ranslar düzenledi. K onferans m etinlerini
"E debi M iras vc O nun A ra ştırılm a sı"
(1963) başlığı ile yayınladı.
Ekim ihlilhali'nden sonra, Kazak folk
loru alanında araştırm a, derlem e ve yayın
yapan A. D ibaev, S. S eyfullin, M. A vczov, I. Cansugirov ve B. M aylin'in pekçok
em eği geçti. A. Z atacviç "K azak H alkının
1000 T ürküsü / Eni" (1925), "K azak'ın
500 Türkü vc Ezgisi / K azaktın 500 Eni
men Küyi" (1931) adlı araştırm alarını ya
yınladı. S. S cy fu llin 'in "K azak tın Eski
Edebiyat N uskalan" (1931), "Kazı Körpcş
- Bayan Suluv" (1936), çalışm aları gün
yüzüne çıktı. İdeolojik propogandanın ya
pılm asında, kitlelerin harekete geçirilm e
sinde edebiyattan ve sanattan yararlanıldı
ğı gibi halk şairlerinden ve halk şiirinden
olabildiğince yararlanıldı. K azak halk şa
irleri 1934’te ülke çapında bir araya g e ti
rildi, yarışm alar düzenlendi.
O rınbay, S üyinbay, M aylıhoca, K ulm am bet, M aykol vb birçok hak şairinin
sözleri değerlendiridi. H alk edebiyatının
d iğ e r ö rn ek leri de S o v y etle r B irliğ in i
oluşturan diğer topluluklarda olduğu gibi
bu dönem de hızla d erlenm eye başlandı.
"K azak A tasözü ve D eyim leri / K azak
M akal-M ctelderi" (1933), "Ö rnekler / M ısaldar" (1936), "K azak M asalları / K azak
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E rtegileri" (1939),. "B ilm eceler / Cum baktar" (1940), "K azakistan Halk Şairleri
nin A tışm ası / K azakistan Halk A kındannın Ay t ısı" (1944), "Â şıklar A tışm ası /
A kındar A ylısı" (1944), vb. adlı çalışm a
lar g e rç e k le ştirild i. "A tışm a / A ytıs"
(1942), "K obılandı Batır" (1937), "K azak
Masalları / K azak Ertegileri" (1937-1938),
basılıp yayım landı.
Y apılan derlem eler vc bu derlem e m e
tinlerinin bir bölüm ünün olduğu gibi y a
yım lanm ası yanında, halk edebiyatı değer
lerinin bilimsel anlam da değerlendirilm esi
çalışm aları da yine bu yıllarda daha önem
kazandı. S. Scyfullin'in "Kazak Edebiyatı"
(1932) adlı kitabında K azak folklorunun
çeşitli yönleri ve özellikeri tartışıldı. M.
A vczov "K azak E d eb iy atın ın T arih i"
(1927) adlı kitabında fo lklor ile yazılı
edebiyatın 18. ve 19. yüzyıldaki ilişkileri
ve sözlü edebiyatın özellikleri üzerinde
durdu.
Buna benzer çalışm alar S. M uhanov,
B. Kcncebaev, E. Ism ayılov, M. K arataev
v.b. bilginlercc dc clc alındı. Bununla bir
likte A. M argulan'ın çalışm alarında sözlü
edebiyatın K azak tarihi ile bağlan kurul
du. M. A vezov’un R us yazar L. C obolov
ile birlikte yazdığı "Kazak H alkının D es
tanı ve Folkloru / Kazak H alkının Eposu
men Folklor" (1940) adlı çalışm asın d a
Kazak sözlü edebiyatının çeşitli türlerini
ayrı ayrı; m asallar, hikâyeler, ala sözleri,
bilm eccler tarihî vc kahram anlık destanla
rı, araştırm alar biçim inde ele alıp inceledi.
"K azak E debiyatının T arihi" (1948) nde
sözlü edebiyatın yapısı üzerinde ayrı ayrı
dururken buna uygun derlem e m etinlerini
de verdi.
Sözlü ed eb iy at örneklerini toplayıp
gün yüzüne çıkartılm asının yoğunlaştırıldığı dönem lerden biri de 1950-1960 yılla
rıdır. "K atnbar Batır", "Kozı K örpeş - B a
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yan Suluv" "A lpam ış", "K ız Ç ipek" gibi
destanlar ile folklorun diğer d allarına ait
bilim sel çalışm alar bu yıllarda gerçekleş
tirildi. Bu çalışm alar yapılırken hem K a
zak halkının, hem de diğer halk veya m il
letlerin çık arm aların ın k arşılaştırılm a sı
yoluna gidildi.
1960 yılların ın so n u n a g elin d iğ in d e
folklorun değerlendirilm esi, araştırılm ası
ve kullanılan m etodun d eğiştirilm esi g e
rektiği yolunda üç yeni d ü şü n ce gelişti.
B unun sonucu o larak d ah a ö n ce sö zlü
edebiyat içerisinde değerlendirilen folklo
run ayıı bir dal olduğu, halk şairleri ile
destanlarının folklor kadrosu içinde değil,
halk edebiyatı içerisinde ele alınm ası ge
rektiği savunuldu. M. M ağavin’in "K opuz
Sarını" (1968), I. D üyscnbacv'in "A sırlar
Sırrı" (1970), Z. K ospakov'un "Enşi T ak 
tiri" (1971), K. Sıdıkov'un "Akm, C ıravlar
/ Halk Şairleri vc D estancılar" (1974), M.
C arm u h am m cd o v 'u ıı "A tışm an ın Ç ık ış
Y ollan / Ay tıstın D am uv C oldarı" (1976)
adlı eserlerinde, M. D üysenov'un m akale
lerinde; halk şair ve destancıların sö y le
diklerinin folklordan ayrı olarak değerlen
dirilm esi, bunların sözlü edebiyat içerisin
de İki ayrı dal olarak incelenm esi g erekti
ği belirtildi, bu görüşlere uygun örnekler
verildi.
Y ine bu y ıllard a oluşan görü şlerd en
biri de sözlü edebiyat ve folklor çık arm a
larının yazılı edebiyat ile birlikte ele alın 
ması vc dilbilim in m ateryali olarak değ er
len d irilm esid ir. Bu g örüş ç e rçev e sin d e
pekçok çalışm a gerçekleştirildi. M. O abdulliıı ile T. Sıdıkov'un "K azak H alkının
Batırlık C ırı" (1972), S. K askabasov'un
"K azak M asallarında B üyü / K azakskaya
V olşebnaya Skazka" (1972), I. D üysenbaev'in "Kazak L iro E posu" (1973), B. Vahatov’un "K azak H alk türküleri / K azak
H alik Ö lcn d eri" (1 9 7 4 ), K. S ey d eh a-
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nov’un "U lu V atan Savaşı" D önem indeki
Kazak Halk Şiiri / K azaktın Olı O lan Soğısı K ezindcki H alik Pocziyası" (1974),
R ahm ankul B edibaev’in "D ostluk K em e
sinde" (1976), B. A dam baev'in "Halk B il
geliği / H ahk D ânâlığı" (1976), adlı eser
lerinde âşık edebiyatı, folklorik değerler
ve yazılı ^edebiyat bir bütün olarak ele
alınm ış, karşılaştırılm alı çalışm alar ger
çekleştirilm iştir.
Bu alanda m eydana gelen görüşlerden
biri de sözlü edebiyat olarak değerlendiri
len halk şairleri vc destancıların söyledik
leri şiir vc destanların folklor ile yakın ba
ğı bulunan tarih, etnografya, arkeoloji,
sosyoloji vb. bilim dalları ile ilişkilerinin
kurularak incelenm esi ve sonuca gidilm e
sidir. A. M urğulan'ın "Şokan" ve "M anas"
(1 971), E. T u rsu n o v 'u n "K azak Sözlü
A debiyatını Y apanların V ekilleri / Kazak
A vız E debiyatın C asavşılardın Ö kilderi"
(1976), adlı eserlerinde bu kuram a uygun
çalışm a gerçekleştirilm iştir.
Son yıllarda folklorun estetik ile de
bağı kurulm aya başlanm ıştır. S. Sadırbacv'in "F olklor ve E stetik" (1976), Adlı
eseri bunlardan biridir.
K azakistan Cum huriyeti'nin bağım sız
lığını kazanm asından sonra K azak folkolur konusundaki çalışm alara daha hız ve
rilmiş, bu yoldaki çalışm alar önem kazan
m ıştır. B ilim ler A kadem isi E debiyat ve
Sanal E nslitüsü'ne bağlı "Folklor BöUimii"nde bu yönde yeni çalışm alar vc araş
tırm alar yürütülm ektedir. F olklor B ölüm ü ’nün B aşkanı Prof. Dr. R ahm ankul
B crdibayev’dir. Bu E nstitüye bağlı olarak
h izm et veren "E debiyat B ölüm ü" ve "El
Yazm aları B ölüm ü"nde de folklor ile ilgili
çalışm alar yapılm aktadır. E debiyat B ölü
m ünün öğretim üyesi Doç. Dr. M uham m ed rah im C a rm u h am m ed o v ö z e llik le
halk (âşık) edebiyatı; El Y azm aları B ölü
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m ünden Prof. Dr. Şakiı* îbrayev destanlar
konusunda çalışm aktadır.
Kazakistan B ilim ler A kadem isi E debi
y at vc S anat E n stitü sü 'n ü n buna büyük
katkısı olm ak tad ır. E n stitü 'n ü n "K azak
Folklorunun T arihi" (1988),"Folklor G er
çekliği" (1990) adlı çalışm alar alana bir
bütün olarak önem li katkılarda bulundu.
"Beş G asır C ırlaydı" (1985), "El A vuzınan" (1985), "K ıssa-D estan d ar" (1 9 8 6 )
vb. Birkaç ciltten oluşan halk edebiyatına
yönelik eserleri yayım lam ası bu ko n u d a
epeyce yol alındığını gösteriyor.
A ynı Enstitü tarafından Kazak m asal
larının 1., 2. ve 3. cildi 1988'de, 4. cildi
ise 1989’da; atışm aların 1. ve 2. cildi
1988’de; kahram anlık destanlarının 1. vc
2. cildi 1986'da, 3. cildi 1987’de, 4. cildi
ise 1989’da bastırılm ıştır.
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