H İ M M E T B İ R A Y 'I N Y A Z I L A R I N D A N SEÇTİK..

TÜRK EDEBİYATININ BİRLİĞİ ÜZERİNE
YAZILMIŞ BİR MAKALE VE
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*
Yrd. Doç. Dr. Himmet BİRAY
"Gam bir, canı bir özbekler bilen Türkm enler öndenem birbirleri biri bilen dost-dogandır.1’
Türkmenistan'ın başşeheri Aşkabat'ta ya
yınlanan "Sovyet Edebiyatı” dergisinde yer
alan K.Kurambayev'in "Edebi Argatnaşıklanmız’ın Tarihinden." isimli makalesi yukardaki
cümleyle başlar,. "Doğan" kelimesinin "Türk
men Dilinin SözlüğÜ”ndelci anlamı: "Bir eneatadan bolan çağalar hakkında..." dır.
Aksi iddia edilmeyecek kadar açık olan
bazı hakikatler, ifade edilmesinde hiç bir en
gel bulunm am asına rağmen hiç jnevzubahisedilmez. Bu, bizim ülkemizde böyledir. Fakat
buna benzer hakikatlerin şa rtlar dolayısıyla
anlatılm asının mümkün olmadığı yerlerde,
söylenmesi gerekenler, bir kılıf içinde takdim
edilir. K.Kurambayev’in yazısı da bu neviden
bir yazıdır. Türkm en ve Özbek edebiyatları
nın aynı kaynaktan geldiğinin izahı ve ispatı
yapılan bu makalede Türkmenlerle özbeklerin de aynı m illetin evlatları, olduğu beyan
ediliyor. Yazarı bu konuda bir yazı yazmaya
sövkeden hassasiyetin, Türkiye'deki kaç aydm da-hatta edebiyatçıda-bulunduğunu sora
rak, söz konusu makaleyi bizim teshillerimiz
le birlikte değerlendirmeye çalışalım.
Makalenin girişinde Türkmenlerin ve özbeklerin iktisadi, sosyal ve medeni benzerlik
lerinin yanında tarihlerinde de bir "umumi
lik" olduğu zikredildikten sonra, edebi ilişki
nin başlangıcı olarak Türk dilinin en eski ya
digarları sayılıyor: "Divanu Lügâti’t-Türk, Hitabetü'l, H akayık, K utadgu Bilik, Kıssa-i
Rabguzi gibi "yadigarlikler." bunun yanında
Özbek ve Türkm en halk destanlarından,
"Zöhre-Tahir", "Göroglı", "Sasenem-Garıp",
*

Bu ynzt İlkyaz dergisinin 1. ve 2, sayılarında ynyintonmıştm (Bk. Dr. H. Biray'ın makaleleri)
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"Yusup-Züleyha" gibi halk destanları da bü
tün güçleriyle şahitlik ediyorlar"
Ali Şir Nevâyi'nin bütün Türk Edebiya
tında olduğu gibi, bilhassa O rta Asya'da te
şekkül etmiş Türk edebiyatı üzerindeki tesiri
çok büyüktür. Bu husus yazıda çok geniş ola
rak ele alınm aktadır. Ali Şir Nevâyi'nin 16.
Asırdan sonra Türkmen klasiklerini ve bütü
nüyle Türkmen halkım etkilediği belirtildik
ten sonra şiirlerinin halk arasında ezgi ile
söylendiği^ onun fikirlerinin Türkmen sa n at
çılarına ilham verdiği kaydedilmektedir. Biz
bu hususu Afganistan’dan getirilen Türkmenler arasında da tesbit ediyoruz; Musuki m a
kam ları arasında "Nevayi d ü şü rm esin d en
söz edildiği malumumuzdur. Nevâyi'nin kla
sik Türkmen şâirleri üzerindeki tesiri anlatı
lırken belli başlı Türkmen şairlerinin eserle
rindeki Nevâyi izleri gösterilmektedir. "18.
Asır Türkmen edebiyatının büyük temsilcile
rinden biri olan Dövletmemmet Azadi'nin li
rik şiirlerinde, "Vagzı Azat" gibi didaktik des
tanında Sâdî’nin, Câmî'nirt bilhassa Ali Şir
Nevâyi’nin ekerlerinin rolü büyüktür. Âzâdî,
bu destanında Nevâyi'nin HayretÜ'l-Ebrar ve
Mahbûbü’l-Kulûb İBİmli eserlerindeki ilim ve
sanatı söz ve terbiyenin ehemmiyeti, devleti
idare etm ek hakkındaki fikirleri ustalıkla
taklit ediyof. B u iki şâirin didaktik mahiyet
teki eserlerinde tema yakınlığından başka bu
eserlerdeki sosyal meselelerin tasvir edilişi de
birbirine benziyor. "Makalede bunun sebebi
olarak, her iki şairin aynı şartlar ve im kanlar
dahilinde yaşamış olmaları gösteriliyor.
"Maktımguh"nın Türkm enler arasındaki
kıymeti, Fuzuli'nin, Baki'nin, Nedim'in bizim
nezdimizdeki kıymetiyle eş değerdedir. Sov*
yetler Birliği'ndeki Türk Cumhuriyetlerinde
klasik şâir ve yazarların isimleri çeşitli ensti
tülere verilir. Mesela Azerbaycan'da Fuzuli,
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özkeW*tanda Nevayı için bu geçirlidir. Türk. Nevâyî- Yaşadığı devir olarak yukarıda
menler ise ’Maktjmgulı Athndaki Dil ye Edse- , bahsedilen Türicmen kesiklerinden d ah a ön
biyat înstitü" ile aynı yolu takip etmişlerdir,
dedir. /Dolayısıyla buraya k adar Nevâyî tesi
KLKurambayev, tanımadığımız için-bizce pek
r i n d i bahsedilm iştir. Ancak Türkm en klam eşhur olmayan ancak kendilerinin çok üsiikjeriniö yaşadıkları zam andan sonra Özbek
*ttn tu ttu k la r ı M aktum kulu Üzerindeki
$e ‘dünküsen •edebiyatlarındaki ilişkiler hep
tâttrak ele alınm ıştır. M aktumkuNevftyî izlerini şiirlerden örnekler vererek
lta h ediyor: "Maktımgulı jthlaki,didaktik ka
"edebiyatındaki izleri ayrıntılı
bir fciçÜmd* ânlatüiSM ştır.Buna göre şâirin
rakterdeki bütün eserlerini; Nfevayi’lrin bu
eserleri Ekim ihtilalinden sonra Taşkent ve
mevra*daki Efezelterinin tesiri ile meydana ge
Hive’de defalarca basılmıştır. Divanı, gazelle
tirm iştir. T ürkm en şairinin "yeldim tut" reri ve mesnevileri ^Özbekistan SSR îlim ler
dıfli gazeSL JİtovayTmn ”tut" isimli şiirinin te^ rÖ ı^ ^ feiİim ştir. Bundan başka MaktımguAkadamşsi'nin "Gündogan övreniş tlmi-Baryağşıdır", "bolmasa", "ölmezden
lag înstitü"nun el. yazm aları bölümünde mur
%imm" redifli gazelleri ile Nevâyi'nin "yagşıhafaza edilmiştir. M aktumkulu'nun özbekler
rak" "ayt", ''emesden burun" redifli gaıelleriarasm da bu kadar sevilmesine sebep olarak,
H ire'yi, Buhara'yı, Sem erkant'ı, Endican'ı,
nih^fıazihun ve şekil yönünden birbirlerini
KokanVı, Namongan'ı ve buna benzer yerleri
haftfottfJÜ anm söylemek gerek..."
dolaşıp Özbeklerle ve edebiyatlarıyla içli dışh*
olması, Tıırdî ve Üveysf gibi şâirlerle edebî
o
hm Kısmine ve Moİlanefes, makdoâtluk kurm ası gösterilmektedir. Mektumfeadar gevilen ve eserleri ok\ınan
kuîu'nun sanatkarlığından "ruhlanan" Özbek
ISftöyıhtıdaM ehm et Akif in ellinci
yazar ve şâirleri arasm da "Egreş", CumanbilTürîdyede gerçekleşb ir , "İslam Şahır" sayılarak İslam A ta N a
1971 yılında da "Kemizar Oğlı, Elcim ihtilalinden önce Maktumgu200. yılı" dolayısıyla
lı'nın şiirlerini halk arasm da yayan şairdir."
.Kemine için gerçekleştirüdenilm ektedir. M aktum kulu'nun Özbekler
4fomıau ettiğim iz m akalenin de
arasındaki yeri, aşağıdaki ifadede çok açık
yer aftlgı "Sovyet E debiyatının 1971 yılmdaolarak görülüyor. "M aktım gulı'nın Ş iirleri
ki bütün say ılanlarında Kemine hakkında
Özbek bahşılarının hafızasına öyle bir sin
kıymetli yazılar bulunmaktadır.
m iştir ki, o şiirler söylenirken eğer sonunda
Maktımgulı'nın adı zikredilmese bile, o şiirler
, Diğer Türkmen klasiklerinde olduğu gibi
IvfcllaıjfcfeB'de de onun "Zöhre-Tahır* isimli
Maktımgulı'ftm deyip, üzerinde durmazlar."
M
p
deatöm> jmek gösterilerek Nevâyî ve Seyyâdî
K.Kurambayev, klasik edebiyatın her iki
tesiri gösteriliyor.
halk arasında aynı şekilde kabul görmesini,
Yazıda,Nevayi'nin tesirlerinin anlatılm a
bu kabulün günümüzdeki Türkmen ye Özbek
edebiyatları için de geçerli olduğunu şöyle an
sıyla ilgili olarak, bunun her iki edebiyatın
(Özbek y ^ Ü rk ln e n ) aynı kaynaktan gelmesi
latmaktadır.
dolayısıyn* horm al olduğu vurgulanm ıştır.
"M aksatdışlık, tak d irin birliği; benzer
Aynca bunun söz konusu şairlerin kendi ede
içtimâî poeziya, benzer dünya görüşü bizim
bi şahsiyetlerini gölgelemeyeceği, Rus tenkit
şâirlerimizi birbirlerine yakın ve dost kılmış
çi V.G.Belinski'hin "......Büyük şâirin başka
tır. N eticede boylar a ra sın d ak i edebi ve
şairlere olan etkisi, etki ettiği şâirin poeziyamedenî hızraatdaşhk h er çeşit ikbâle, adalet
amın değerini düşürmez, belki o şairin kabili
sizliğe bulaşmadan revaç bulmuştur.
yetine yön verir" görüşüne dayanarak anlatıl
mıştır.
Klasik edebiyatımızın şöhreti iki halk için,
de mukaddestir. Kadim devirlerden beri de
Özbek ve Türkm enİerin edebiyat dünya
vam edip gelen edebi ilişki ve birbirine tesir
larının benzer oluşlarında birçok ortak yönün
ediş, Ekim ihtilalinden sonra daha da geliş
etkili olduğü£eyan edilirken "Özbek ve Türlf*.
ti...”
•men dillerinin birbirine yakın oluşu da bu ko
nuda rol oynadı..." denilerek dil konusuna ,
Ünlü Özbek şâiri ve tiyatro üstâdı Hazma
(Jjkkat çekilmektedir.
Hekimzade Niyazi'nin bilhassa tiyatro ala-
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om da yaptığı hizmetlerle Türkm en sanatkarla n arasm dâ üstâd kabul edildiği, makalede
etraflıca anlatılm ıştır. Hekimzade Türkmen
ve Özbek tiyatrosunun kurulm asında önemli
vazifeler üstlenm iştir. Onun "Bay ve Batrak"
isimli dram asındaki C em ilelin, Türkmen ka
dınlarının ikbali, yele savrulan sergisi, arzu
ve üm itleri için iyi bir tim sal olduğu anlatıl
mış, Türkm en şâiri Seher Boreakov'un Hekimzade hakkındaki sözlerine yer verilmiştir:
"Ulu Özbek şairinin adı, Türkmen yazarları
nın devrimize münasip, derin m analı, sağdu
yulu eserler m eydana getirm elerine yardım
ediyor..."
•
♦
• Özbek edebiyatının temsilcilerinden Ay-,
bek, G.Gulam, H.Alimcan, AKahhar^ Ş.Rıhmov, K. Yaşen, Zülfiya, A.M uhtar gibi yazarla n n eserlerinizi her Türkm enin evinde bu
lunduğu, aynı şekilde seçkin Türkmen eserle
rinin de Özbeklerin m âlum u olduğu ifade
edildikten son^a bunlar isim isim sayılıyor:
"B.Kerbabayev, B, Seytekov, H.Deryaev, G.Seyitliyev, A ta Goşdudov, Tovşan Esanova, Ata
Atacanov gibilerinin eserlerini yakından tam-,
yorlar. Onların eserleri sık sık basılıyor, Meş
h u r Türkm en yazarı Berdi KerbabeyeyHn
"Nebitdağ" ve "Aygıtlı Edim" romanları,, "Aysoltan" povesti bir zam anlar özbekçeye akta
rılıp okuyucuların sevdikleri eserler arasm da
yer aldı..."
>
K.Kurambayev, son devirde kardeş cum
huriyetlerde birbirlerinin halkım , tabiatını,
Sosyal ve iktisadi durum unu konu edinen
eserlerin ortaya konulm asının adet haline
geldiğini, bunlardan Özbeklerin Thrkmenler,
Türkm enİerin de özbekler hakkında eserler
yazdıklarını ifacfe ediyor: "Türkmen yazarları
son y ıllarda Ö zbekistan hakkında birçok
eserler yazdılar. O nların b ir çoğunda Özbek
obasının güzelliği tasvir .edilirken, bir çoğun
da da Özbek çiftçilerinin başarılan anlatılı
yor. Yine Özbekistan'ın tabii güzelliği, 3alor'un buz gibi sıiyu, Özbek iKnin meyveli
bağlan, T aşkent'in güzel küçeleri Türkmetf
şairlerine ilham veriyor. Türkm en şairi Ata
Atacanov "Ben yıllarca Taşkent'te yaşadım.
Türkm en ortaokulunu da orada tamamladım.
Şalor un buz gibi suyuna girip; Yemyol’un gü*
zel kızlann yanağı gibi kırmızı elm asından
tattım.*' diyörek, mesud bir şekilde yad ed e r-'
kep, Türkm enistan halkı şâiri Annagıhç, Ö z-'
bekistan isimli şiirinde .Özbek tabiatının gü
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zelliğinden lezzet alıp, çiftçilerin çölü cazip
bir hale getirdiklerini görerek şöyle yazıyor..."
Yazıdan' öğrendiğimize göre; Türkm en
edebiyatında "Harezm” Özbek edebiyatında
d* "Amuderya" geniş yer tutm aktadır. Beki
Seytekov "Hazerm" isimli lirik poeraasında
Özbek ve Türkmen işçilerinin gayretlerini di
le getirmiştir. Şair Gulam G apurise "Amıderya" şiirinde Amuderya'nın Özbek ve Türmenin gurur kaynağı olduğunu, "Halı" şiirinde
de Türkm en kızlannın m aharetini anlatm ış
tır:- '
• ■
"Manii gızm dokan halısından men
Ol acap gözelin adın okadım
İne, menem gökten köp yıldız çöplep
Türkmen gizi için şıgır dokadun! "

Yazar, son devirde kalem e alınan Bİyasi
Ve sosyal muhtevalı eserlerden de örnek vere
rek bu eserlerin konusunu Ve kahrapıanlannı
bize tam tıü ak tad ır. Kamil Y aşen'in "Yolçı
Yulduz”, Ahmet Babacan'm "Harezm E rtiri”
(Eziz. ve Seriem) isimli d ram alan -ile A shat
M urat'ın "Dö^vür Menin Takdınm da" isimli
romanı bu neviden eserlerdir. T ürkgıeç^azan Beki Seytekov'un önceki idareyi y p tm "Giz
Salgıdı" isimli romanm kahram agjbtn ol&h
"M urat ve ”Aycan*m"ın dillere1d eltan elan
a şk lan etrafında dönen vqkalarl*;N3Uneyt
Han" zamanı kötülenmiştir. Beki Seytakbv'-un
benzer konulan işleyen diğer rom aıû ^ a "Do
ğanlar" isimli ekseridir. Makalede ^B«|anlar"
romanının yazılışı hakkında yine BekiSeytekov'un kendi makalesi olan 'İk i Halkın Bir
İkbalinden de genişçe bahsediliyor.
Sovyetlef Birliğinde (son yıllarda tfon gün
lükler" ve "haftalık'lar te rtip edilmektedir;
Bu ”ongünlükH,ye "haftalik"lar dk cum huri
yetlerinin k ü ltü r heyetleri diğer çunriiınyetle* ?
ri ziyaret ederek, gittikleri yerlerde kendi sa
nat ve edebiyatlarından örnekler takdim e t
mekte vb misafir edildikleri cum huriyeti ya
kından tanım aktadırlar. Bu sırad a h er iki
cumhuriyetin sanatçıları arasm da görüş alış
verişi ve samimiyet doğmaktadır/ M akâiade
1962 yılında Özbek heyetinin T ürkm enis
ta n 'd a hüsn^i kabuf gördüğü a a ^ tlld ık ta a
sonra 1966 yılında da Türkrttenlerin Özbekis
tan'da verdikleri "on güBİÜktd%* bahşedil-
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mektedir. Bu ongünlük'te düzenlenen faali
yetler ve yayınlanan edebî eserler etraflıca
anlatılarak, bize Özbek ve Türkmen edebiya
tının belirli bir devresi hakkında kaynak bil
giler verilmektedir. Yazının bu kısmını özet
leyerek nakletmekle Özbekler ve Türkmenler
arasındaki bu edebiyat ve sa n at dostluğunun
daha iyi gözler önüne serilebileceğini üm it
ediyoruz:

galadakı Vaka", "Aşır Ağanın Höccetliği”, gibi
filmler Özbek seyircilerine gösterildi. Ayrıca
Özbek'sahnesinde 18. Asırda yaşayan büyük
Maktımkulu'nu konu edilen dramamn sahne
lenmesi Özbek seyircileri tarafından takdirle
karşılandı ve drama çok beğenildi. OngünlÜğün arkasında da M aktım kulünun kitabının
Özbekçe yayınlanması iki halkın dostluğunun
nişanesi oldu.

"Ongünliikler devrinde Sovyet Özbekistam", “Özbekistan Medeniyeti”, "Mugallimler
Orazeti", "Pravda Vostoka" gibi gazeteler de
sahifelerinde Türkmen şair ve yazarlarının
bif çok eserlerini yayınladı, özellikle T ürk
men edebiyatının büyük temsilcisi Berdi Kerbayev'in, Beki Seytekov'un, büyük âlim ve
şâir Aman I^ekilov'un, şâir.T bvşan Ecenova'nın, tarihi romancı Hıdır Deryaev'in ve di
ğer yazarların "Özbekistan Medeniyeti" gaze
tesinde yayınlanan makaleleri zikredilmeye
değerdir. "Şark Yıldızı" dergisinin 1967 yılın
daki 10, sayısında Türkmen yazar ve şairleri
ne geniş yer verilmiştir. Bu dergide -Seyitliyev’in "Guynın Yanında", "Gara Gözler"; Tovşan EsenoVa'nm "Hasıl Balladesi"; Anna KovuBov’un "Mecnuntal"; Ata Atacanov'un "Gulabi"; "Yüreğim Bilen Sohbet”, 'Yazlının Köprüsi" isimli kıymetli şiirleri yayınlandı. Bun
lardan başka Berdi Kerbabayev’in "Gaysısız
"Atabay", Hıdır Deryayev'in "İkbal" romanla
rından pasajlar yer aldı. Bayram Gurbanov'uri "Çopanlar" isimli hikayesi de H. Rozmedrtv’un aktarmasıyla yayınlandı.

Son zamanlarda iki kardeş halkın dostlu
ğunu anlatan eserler neşretmek adet haline
geldi. Bu eserler sadece ölgünlük müddetince
değil, diğer zam anlarda da neşrediliyor. Bu
konuda Türkmen şairlerinin Özbekistan için
yazdıklan şiirleri ihtiva eden "Dostluk Mukamı” isimli antoloji övgüye layıktır. "Türkme
nistan Neşriyatı" bu antolojiyi çıkarm akla
önemli bir faaliyet icra etti.

Bu yukarıda sayılan eserleri Türkmencede özbekçeye aktararak, Özbek yazar ve şair
lerinden Şöhrat, P. K adir ov, Yu;Şamansur,
Sayyar, S. Corayeva ve diğerleri önemli bir iş
başardılar. Derginin bu sayısında edebiyatçı
alim R ahm atulla İnagamoV'un eski zam an
lardan beri her sıkıntıda birbirlerine yardım
eden, kaderi ve sevinci paylaşan, biri diğeri
için "ağlasa ağlayan, gülse gülen" Özbek ve
Türkm en dostluğu ve onların edebiyatları
için "Edebi Doğanlığımız-Edebi Doğanlığımız"
adını verdiği makale yer âldı.
Bu günlükte Türkmen dram aturglarının
en güzel drama eserleri Özbek tiyatrolarında
gösterildi. Konser salonlarında ise Türkmen
K om pozitörlerinin m est eden ezgileri ve
şâirlerin şiirleri seslendirildi, Cum huriyeti
mizin filmlerinden de "Şaae'nem-Garıp", "Aygıtlı Edim", "Anna". "Möhüm Gapşınk'', "Daş-
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Türkmen halikıyla Özbek halkının tarihi
ikbâlinin bir oluşu gibi Amuderya da onların •
güvenci ve can damarıdır. Bu susuz çöle can
veren ulü deryamız hakkında bir çok eser
meydana getirildi. Yukarıda bahsedilen anto
lojide yer alan Beki Seytekov’un "Amıderya’nın Kenarında", Ata Atacanov'un "Amıderya" şiirleri; Kayum Tannguhyev'in mukaddes
ve ulu deryanın geçmişini anlatan "Mukaddes*
Derya" poeması anılmaya layıktır. Bu eserler
"Dostluk Mukamı" isimli antolojiye kıymet
kazandırıyor. Bunlardan başka antolojide Ga
ra Seyitliyev’in tanınmış Ö*bek şairi merhum
Gulam Gopur'a ith af edilen "Adam ve Diri
lik", Yılgay Durdıyev’in ilk Özbek dram atur
gu Hamza Hekimzade’ye bağışladığı, "Şahım erdan”, Anna Gurtgeldiyev’in "Sen M ü rze.
Çölden, Men Garagumdan", Sapar Greyev'in
"Özbek Dostuma", Alı Baymuradov’un "Aytül
Bilen Eşe", Allaberdi Hayıdov'uri "Buhara"
(Öçerk), Altı Akmemmedov'un "ÖzbekistanMenin özbekistanım " 4simli şiirleri yer alı
yor. Türkmen şairi Ahmet Memmedov'un es
ki, am a şimdi de değerini koruyan, Buhar a ’nın geçmişini ye istikbâlini an latan eseri
de dikkate değerdir. Antolojidet bunlardan
başka N. Pom m anin, B. Hudaynazarov'un,
M.Mıstıyev’in, N. 'Gullayev'in ve diğer şairle
rin eserleri de yer almıştır,
- Aynı şekilde Türkmenlerin "Sovyet Edebi
yatı" dergisinde Türkm en hayatını an latan
bir çok eser yer aldı. Bunlardan A shat Mu
rat'ın "Garagumda", G ayrati’nin "Türkmen
'Dostuma", Mirmuhsin in "Goşgı" gibi şiirleri -
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ni; Sam i Abdıkahhar've R.Yabukov'un satirik
hikayelerini m isalverm ek gerekir."
Makalenin son bölümünde ise iki edebiya
tın bir birine tesir edişinin, bu edebiyatların
gelişmesi için gerekli olduğu belirtilerek, son
yıllarda bunun müsbet Örneklerinin çoğaldı
ğına dikkat çekiliyor. Bu arada Türkmen ve
Özbek edebiyatlarıyla meşgul olanlar için
önetnli bir hatırlatm ada bulunuluyor: "Özbek
ve Türkm en edebiyatlarını tahsil edenlerin
edebi ilişkimizin tarihini ve günümüzdeki du
rum unu bütün yönleriyle analiz etmeleri, en
önemli vazifelerinden biridir." Yazar kaleme
aldığı bu makale ile Türkmen ve Özbek edeheyitanın tarihteki ve günümüzdeki durumu
nu ortaya koymaya çalıştığını, ancak bu ko
nunun bir makaleyle sınırlandırılayamayacagmı belirterek yazısını bitiriyor.
Bu yazımızda yukarıdaki m akaleyi ele
alışımızın esas sebebi, Özbek ve Türkmen
edebiyatları arasındaki ilişkiyi ortaya koy
mak değildir. Çünkü bu tü r bir ilişkilin vörlı*
ğı, zaten bizim meçhülümüz değildir. Türk di
li ve edebiyatıyla uğraşanların hemen hepsiefror art niyetli değillerse- Türk dili ve edebi
yatının bütünlüğünü idrâk eden kişilerdir.
Bizim asıl üzerinde durm ak istediğimiz hu
sus, Sovyetler Birliğindeki Türk cumhuriyet
lerinde çeşitli boyların içinde gelişmiş bulu
nan edebiyatların birbirlerinden tam am en
ayrı olmadıklarının vurgulanm ası ve bu ede
biyatların tarih içinde gelişen Türk edebiyatı-,
nın birer uzantısı olduğu yolunda görüşler
sergilemesidir. Nitekim Bakü'de yayınlanan
"Azerbaycan” dergisinin 1985 yılı 4. sayısın
daki Ali Selahaddin, Kazak ve Azeri edebiyat
larını bu gözle değerlendirmiştir. "Arzu Bir
Dilek Bir" isimli bu yazı, Bayram Orak ta ra 
fından Türkiye Türkçesine aktarılarak "Kardaş edebiyatlar'ın 1986 yılında yayınlanan
13. sayısında neşredilmiştir. Bu tür çalişmalar Türkiye’de henüz başlangıç safhasındadır.
T ürk edebiyatını bir bütün olarak kabul
edenler, Türkiye dışındaki Türk edebiyatını
da tanıyıp Türkiye'deki okuyucusuna ta n ıt
mak zorundadırlar.. Bu konudaki çalışmaları
dolayısıyla "Kardaş Edebiyatlar" dergisini ve
Doç. Dr. Yavuz Akpınar'ı takdirle karşılamak
lazımdır.
Bu tü r yazıların önemli bir yanı da Türk
edebiyata Üzerihde mukayeseli olarak durma
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sıdır. Türkiye'de Türk dili ve edebiyatıyla uğ*
raşanların büyük bir kısmı. O rta Asya’da ge
lişmiş olan Türk edebiyatını bütün vuzuhuyla
biltnemektedir. Fakat bugün bilhassa Sovyet
ler Birliğindeki boylar, birbirlerinin edebiyat
larını yakından biliyorlar ve bu tü r m ukaye
selere girişiyorlar. Eğer bizim edebiyatçıları
mız Türkmen şairi Kemine'yi bütünüyle tanısalardi, Onun:
Günde m ün gussam bar yüz elem bilen
Derdimin barından beter gariplik
Sokağı, men boldum, gaygı-gam bilen
Gelip düşer hatar h atar gariplik
Fani dünya ziynet bilen harç bilen
Yüreğim maddedir, bağrım berç bilen
Vefasız şum ölüm, bergi-borç bilen
Yıl be yıldan kayim tu tar gariplik
dörtlükleriyle Karacaoğlan'm:
Üç derdim var birbirinden seçilmez
Bir ayrılık bir yoksulluk, bir ölüm
'mısraları, veya:
Seyyah oldum gezdim gurbet illeri
Kâr etti bağrımda yeter ayrılık
Söyleyeyim başa gelen halleri
Ölümden çok çetin beter ayrılık
Şu aşkın ateşi sönmüyor serde
- Ah çeker ağlanm gezdiğim yerde
Ben bunda kalmışım dost gurbet ilde
Beni ilden ile atar ayrılık.
dörtlükleri arasındaki yakm benzerliği he
men farkedeceklerdi. F akat bütün ilişkilerin
ortaya konulması için önce dış Türklere ait
edebî mahsülllerin Türkiye'deki araştırıcıla
rın istifadesine sunulması gerekir. Türk şive
leri konuBnda bu yönden hayli mesafe alın
mıştır. Türk edebiyatı sahasındaki ara ştır
m aların ca bu alana yönelmesi en büyük dile
ğimizdir.
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