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Türk milleti zengin bir edebiyatın mirasçısıdır. Ancak bizler bu edebi' miras

tan yeterince yararlanamamaktayız. Bunun değişik nedenleri vardır. En önemli

si, halen Türk milletinin mensuplarının birbirinden çok uzaklarda olması, ortak 

alfabeleıinin olmayışı ve bunları tanıtıcı eserleıin azlığıdır. İşte bu ihtiyaca hiz

met etmek amacıyla, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan, Dr. Ertuğrul 

Yaman'ın hazırladığı bu kitabın kapağında, Ahmet Yesevl' nin, Yunus Em

rc'nin, Fuzull'nin ve Mevlana'nın resimleri bulunmaktadır. Eserde, içindekiler 

ve söz başı bölümlerinden sonra, Türkistan kadar geniş olan Türk edebiyatının 

ürünlerinden ve şahsiyetlerinden örnekler ortaya konmuştur. 

Kitabın birinci bölümünde (s.1-S), Yaratılış, Alp Er Tonga, Şu, Oğuz Kağan, 

Bozkurt, ErgenekOll, Türeyiş ve Göç destanları hakkında kısa bilgiler yer almış

tır. Daha sonra Muharrem Ergin'in Oğuz Kağan Destanı adlı eserinden 13,16 ve 

17. sayfalar örnek verilmiştir. 

İkinci bölümde (s. 6-11), Türk dilinin bilinen ilk yazılı belgeleri olan Orhun 

Abideleri hakkında kısa bilgi verilmiştir. Bu bölümde verilen bilgilere göre, ben

gü taşlar, dört ayrı yerde kümelenmiştir. Moğolistan, Yenisey, Talas ve Kazakis

tan. Köktürk çağına ait belli başlı bengü taşların isimleri verildikten sonra, Ton

yukuk, Köl Tigin ve Bilge Kağan bengü taşları kısaca tanıtılmıştır. Bu taşların 

bazıları, neredeyse on asır karanlıkta kaldıktan sonra ını 'de İsveçli subay Jo

hann Philipp Tabbert ve Alman araştırmacı Messerschmidt'in tesadüfi denebile

cek gezileri sonucunda bulunur. Söz konusu taşların dilini ise, Danimarkalı bi

lim adamı Vilhelm Thomsen çözer. Türkiye'de Necib Asım, Hüseyin Namık 01'

kun, Muharrem Ergin ve Talat Tekin bu sahada çalışmalar yapmıştır. Bölümün 

sonunda, Köl Tigin Abidesİ'nden bir bölüm Türkiye Türkçesi karşılığıyla bera

ber örnek olarak verilmiştir. 



Ar. Gür. Sodullah Karaymuk 

Üçüncü bölümde (s. 12-15), Uygur edebiyatı üzerinde durulmuştur. Bögü 

Han'ın Mani dinini benimsemiş olması ve daha sonra da Budizm'in insanlar ara

sında yaygınlaşmasıyla bu dönem edebiyatı, Manici edehiyat ve Burkaneı ede

biyat diye ikiye ayrılmıştır. Maniheist Uygurların meydana getirdiği Maniei ede

hiyatın en hüyük temsilcisi, Türk edehiyatında şairi bilinen ilk şiirlerin sahibi 

"Aprınçur Tigin" zikredildikten sonra, hu döneme ait "Irk Bitig" adlı fal kitahı

nın olduğu da helirtilmiştir. Ayrıca hu muhite ait haşka eserler de vardır denile

rek geçilmiştir. Bu kısımda "Huastuanift", "İki Yıltız Nom" gihi haşka eserlerin 

adları da verilebilirdi. Budist Uygurların meydana getirdiği edehiyat da Çalikler, 

Sudurlar ve diğerleri diye sınıtIandınlmış ve hu sahaya giren eserler de verilmiş

tir: Altın Yaruk, Sekiz Yükmek, Kuanşi Im Pt/sar, Prens Katyanamkara ve Pa

pwnkara Hikôyesi ve Maytrisinıit. Bu hölümde ayrıca Türkiye'de Uygur sahası 

üzerinde çalışma yapanların isimleri de verilmiştir: Şinasi Tekin, Ahmet Carc

roğlu, Reşit Rahmeti Arat, Ahmet Bican Ercilasun, Semih Tezean, Osman Fikri 

Seıtkaya ve Sema Barutçu. Bu isimlerin yanında yaptıkları çalışmalar da verilse 

"Acaha daha doyurucu olur muydu?" diye düşünüyonım. Bölümün sonunda, Es

ki Uygur şiirinden "Tan Tanrı İHihısi" Türkiye Türkçesi karşıhğıy!a beraber ör

nek verilmiştir. 

Dördüncü bölümde (s. 16-18), büyük Bulgar şairi Mikail Baştu (835-

900)'nun Şan Kızı Destam adlı eseri yer almaktadır. Birkaç çeviri dışında, şim

diye kadar ilim aleminde Arap hartıi ilk eser Kutadgu Bi/ig olarak bilinmektey

di. Şan Km Destanı, bu tarihi daha da gerilere götürmüştür. 86S'te yazılmaya 

başlanan eser, 882'de bitirilmiş ve Bulgar hükümdarı Bat-Ugor'a ithal' edilmiş

tir. Böylece, Arap hartlerine dayalı Bulgar alfabesiyle Türkçe bir destan meyda

na getirilmiştir. Eser Kültür Bakanlığı tarafından da yayımlanmıştır. Böli.imün 

sonunda, bu eserden "Tanrı Alpleri Nasıl Yaratmış" adlı şiir örnek verilmiştir. 

Beşinci bölümde (s. 19-26), Türk destanları arasında özel hir yeri olan, için

de Kırgız Türklerinin tmihi, örf-adetleri, kültürü, düşünceleri ve günlUk hayatla

rıyla ilgili bilgiler bulunan Manas Destanı üzerinde durulmuştur. Manas üç bö

lümden oluşmaktadır. "Manas", "Semetey" ve "Seytek". Bu höli.imde geçen 
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olaylar özet olarak verildikten sonra, Manas Destanı 'ndan bir bölüm Türkiye 

Türkçesi karşılığıyla birlikte örnek olarak verilmiştir. 

Altıncı bölümde (s. 27-30), YusufHas Hacib ve Kutadgu Bilig hakkında bil

gi verilmiştir. 6645 beyitlik bu muazzam eserde, her biri bir kavramı temsil eden 

dört kişinin karşılıklı konuşmaları yer almaktadır. Kutadgu Bilig 'in önemi, vez

ni vc yazmaları belirtildikten sonra, Hz. Peygamberi öven, "Ya1avaç aleyhi' s-sc

lam ögdisin aydur" diye başlayan bir bölüm, Türkiye Türkçesi karşılığıyla bera

ber örnek olarak verilmiştir. 

Yedinci bölümde (s. 31-35), Kaşgarlı Mahmut ve Türk dilinin ilk sözlüğü 

olan muhteşem eseri Divanü LCtgati't-Türk hakkında bilgi verilmiştir. Daha son

ra bu eserden "Aşk" adlı bir şiir, Türkiye Türkçesi karşılığıyla birlikte örnek 

gösterilmiştir. 

Sekizinci bölümde (s. 36-39), büyük mutasavvıf Ahmed Yesevi ve hikmetle

ri hakkında bilgi verildikten sonra, "Divan-ı Hikmet"ten bir Hikmet, Türkiye 

Türkçesi karşılığıyla birlikte örnek gösterilmiştir. 

Dokuzuncu bölümde (s. 40-44), Oğuz Türklerine ait hikayelerden oluşmuş, 

Türk milletinin öz benliğini yansıtan, Türk dil ve kültürü bakımından büyük 

önem taşıyan, destanı bir özelliğe sahip olan Dede Korkut hakkında bilgi veril

dikten sonra, Muharrem Ergin'in Dede Korkut Kitabı 'ndan bir böltim örnek ola

rak verilmiştir. 

Onuncu bölümde (s. 45-47), Azerbaycan Türklerinin büyük şairi Genceli Ni

zami (11 4 i - ı 209) hakkında bilgi verilmiştir. Verilen bilgilere göre, Nizarnı' nin 

Türk edebiyatı bakımından en önemli yönü, ilk defa "hamse" olşuturan şair ol

masıdır. Eserlerini Farsça yazan, beş ayrı konuda beş ayrı kitap yazarak hamse 

sahibi olan şair, kendinden sonra gelen Nevaı, Dehlevi, Rumi ve Fuzuli gibi bü

yük sanatçıları da etkilemiştir. Nizami'nin eserlerinin isimleri verildikten sonra, 

Yeddi Göze/'den "Yaradanın Adıİle" adlı bir şiir örnek olarak gösterilmiştir. 
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On birinci bölümde (s. 48-50), Türk dünyasının en büyük mizah ustası Nas

reddin Hoca üzerinde durulmuştur. Hayatı ve fıkraları hakkında bilgi verildikten 

sonra, Şükrü Kurgun'un hazırladığı Nasreddin Hoca adlı eserden örnek fıkralar 

sunulmuştur. 

On ikinci bölümde (s. 51-55), dünya tarihinin en büyük düşünür ve şairleri 

arasında yer alan Mevlana Celaleddin Rumi (l207-1273)'nin hayatı ve eserleri 

hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ise, Mevlana'dan örnek şiirler sunulmuş

tur. 

On üçüncü bölümde (s. 56-59), Türk dilini, Anadolu'da halk söyleyişine ya

kın, etkili ve usta bir biçimde kullanmayı başaran; Allah' a, insanoğluna karşı du

yulan samimi sevgi ve hoşgörüyü en güzel, en canlı, en heyecanlı bir üslupla te

rennüm eden büyük şair Yunus Emre (l240-1320)'nin hayatı, Türk edebiyatın

daki yeri, eserleri hakkında kısa bilgi verilmiştir. Bölümün sonunda ise, Yunus 

Emre Divanı 'ndan iki adet şiir örnek olarak sunulmuştur. 

On dördüncü bölümde (s. 60-63), mevlid şairi olarak bilinen Süleyman Çele

bi (?-1422)'nin hayatı, Vesi!etii'n-necôJ adlı eseri, bu eserin yazılış nedeni ve 

hangi bölümlerden oluştuğu hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Sonunda Vesile

tii'n-necôt'tan "Peygamberin Doğumu" adlı bölümün on sekiz beyitlik kısmı ör

nek verilmiştir. 

On beşinci bölümde (s. 64-68), Özbek, Kazak, Karakalpak ve Tatar Türkleri 

arasında değişik varyantıarı bulunan Alpanıtş Destanı üzerinde durulmuştur. Bu 

kahramanlık destanının diğer destanlardan farkı, insanların iç dünyalarına, psi

kolojilerine yer verilmiş olmasıdır. Destanın içeriği kısaca anlatıldıktan sonra, 

Özbek varyantından bir bölüm, Türkiye Türkçesi karşılığı ile beraber örnek ola

rak verilmiştir. 

On altıncı bölümde (s. 69-75), Şarkın klasik edebiyatını iyice öğrenmiş; Türk 

edebiyatını, denizin dibindeki incilere benzettiği ana dilinin güzellikleriyle zir

veye çıkarmış olan Ali Şir Nevayi (1441 -1501) üzerinde durulmuştur. Hayatı 

hakkında kısa bilgi verildikten sonra, Muhakemetii'l-lügateyn adlı eserinin öne-
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mi vurgulanmıştır. İlk Türkçe "hamse"yi yazan Nevayl'nin yirmi sekiz adet ese

ri kronolojik bir şekilde sıralandıktan sonra, Bedliyi'ül-Vasat'tan yedi beyit; Mu

hakemetü'l-lügateyn'den de kısa bir bölüm, Türkiye Türkçesi karşılığıyla bera

ber örnek verilmiştir. 

On yedinci bölümde (s. 76-8]), Türk tarihinde pek çok örneğine rastladığı

mız hükümdar şair ve yazarlardan birisi olan Zahiriddin Muhammed Babür 

(1483-1530)'ün kısa hayatı, devlet adamlığı, şairliği ve tarihçi1iği vurgulanmış

llr. Eserlerinin isimleri sıralandıktan sonra, Babür Divanı 'ndan yedi beyit1ik bir 

şİİr ve Babürn(ime'den kısa bir bölüm, Türkiye Türkçesi karşılıklarıyla örnek 

verilmiştir. 

On sekizinci bölümde (s. 82-85), büyük devlet adamı, şair ve sanatkar Şah İs

mail Hatayi' (1486-l524)'nin kısa bir hayatı, şiirleri ve eserleri üzerinde dunıl

muştur. Hatayı'nin Dehnôme adlı mesnevi'si epik şiir tarilimiz açısından olduk

ça önemlidir. Bölümün sonunda, Dehnôme Mesnevısi'nden "Baharıiye" adlı şi

iri, Türkiye Türkçesi karşılığıyla beraber örnek gösterilmiştir. 

On dokuzuncu bölümde (s. 86-90), Türk şiirinin zirve şiirlerinden birisi olan 

FuzUlı (1494-1556)' nin hayatı, edebi' kişiliği ve eserleri üzerinde durulmuştur. 

Bölümün sonunda, Hz. Peygamber' i öven "Su Kasidesi"nden on yedi heyİtlik 

hir hölüm örnek olarak alınmıştır. 

Yirminci hölümde (s. 91-93), Türk dünyasında meşhur olmuş bir destan kah

ramanı olan Köroğlu ve Köroğlu Destam üzerinde durulmuştur. On altıncı yüz

yılda Anadolu'nun doğusunda şöhret kazanmış gür sesli bir şair olan Köroğlu 

ile, asıl adı Ruşen Ali olup Köroğlu diye şöhret kazanan destan kahramanı Kö

roğlu'nun aynı kişiler olmadığı vurgulanmıştır. Sonunda ise, "Çamlıbel" adlı şi

iri örnek verilmiştir. 

Yİlıni birinci bölümde (s. 94-98), Ebulgazi Bahadır Han (1603-1663)'ın ha

yatı ile iki önemli eseri Şecere-i Terakime ve Şecere-i Türkı üzerinde durulmuş

tur. Daha sonra, Şecere-i Temkinıe 'den Nuh Peygamber'in bahsinin geçtiği bir 

bölüm, Türkiye Türkçesi karşılığıyla beraber örnek verilmiştir. 



Ar. Gih·. Sadıtl/alı Karayailık 2ô7 

Yirmi ikinci bölümde (s. 99- 102), Karacaoğlan üzerinde dundmuştur. On ye

dinci asırda, Toroslar ve Çukurova civarında yaşadığı vurgulanmıştır. Karacaoğ

lan'ın şiirlerine ve şiirlerinde bulunan özelliklere değinildikten sonra, iki adet 

şiiri örnek gösterilmiştir. 

Yirmi üçüncü bölüm (s. 103-108), kendisini "Seyyah-ı ~Hem ve nedim-i beni 

adem evli ya-yı bi ıiya" diye tanımlayan Evliya Çelebi 'ye (161 ı -i 682) ayrılmış

tır. Ün1i.i seyyahın kısaca hayatı hakkında bilgi verildikten sonra, Evliya Çele

bi'nin gördüğü rüya sonucu seyyah olması, gezdiği yerleri yazmış olmasının 

önemi vurgulanmıştır. Daha sonra Seyahatnilme 'den "Osmanlı Devletinin Orta

ya Çıkışı" başlığını taşıyan bir bölüm örnek verilmiştir. 

Yirmi dördüncü bölüm (s. 109-112), Türkmenlerin büyük şairi Mahtumku

lu'ya (1733-1798) ayrılmıştır. Mahtumkulu'nun kısaca hayatı ve şiirleri üzerin

de çalışanlar hakkında bilgi verildikten sonra, Mahtumkulu Divmu'ndan "Bu 

İşi" adlı şiiri örnek gösterilmiştir. 

Yirmi beşinci bölümde (s. 113-120), Modern Azerbaycan edebiyatının kuru

cusu, Türk dünyasının ilk dram yazarı, alfabe ıslahatçısı, şair ve eleştirmen Mir

za Fethali Ahundzade (1812-1878) üzerinde dunılmuştur. Kısaca hayatı, edebı 

kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, SelXLlzeşt-i Merd-i Hesis'ten 

bir böli.im örnek olarak alınmıştır. 

Yirmi altıncı bölüm (s. 121-124), Kazak Türklerinin on dokuzuncu yüzyılda

ki en ünlü şairi, Kazak yazılı edebiyatının ilk temsilcisi Abay Kunanbayulı 

(l84S-1904)'ya ayrılmıştır. Yüz ellinci doğum yılı (1995), UNESeO taratindan 

"Abay Yılı" kabul edilen bu ünlü şairin kısaca hayatı ve edebi' kişiliği anlatıldık

tan sonra, bu şiiri Türkiye Türkçesi karşılığıyla beraber örnek olarak sunulmuş

tur. 

Yirmi yedinci bölümde (s. 125-129) ise, ünlü Türk düşünürü, Türk lehçelcri

nin birleştirilmesi ve ortak Türk edebi' dilinin oluşturulması üzerinde duran, "dil

de, fikirde, i§te birlik" ilkesiyle Tercüman 'ı çıkaran ve kısa sürede Türk dünya

sı üzerinde etkili olan Gaspıralı İsmail (1851-1914) üzerinde dunılmuştur. Kısa-
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ca hayatı, hizmetleri ve eserleri anlatıldıktan sonra, M. Emin Yurdaku1'un Türk

çe Şiirler adlı kitabına teşekkür için şaire yazdığı mektuptan bir bölüm örnek 

olarak verilmiştir. 

Yirmi sekizinci bölümde (s. 130-134), Azerbaycan ve bütün Şark edebiyatın

da, yeni mizahi şiirin, satirik akımın kurucusu olan Sabir (1862-1911) yer almış

tır. Hayatı ve yaptığı hizmetler anlatıldıktan sonra, bir hayli çok olan eserleri sı

ralanmıştır. Sonunda ise, Hophopnôme adlı eserinden "Ne İşim Var?" şiiri, Tür

kiye Türkçesi karşılığı ile beraber örnek olarak sun.ulmuştur. 

Yirmi dokuzuncu bölümde (s. 135-140), milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy 

(1873- i 936)'un hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde durulmuştur. Daha 

sonra şiirleıini topladığı Saftıhat'tan "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri örnek ve

rilmiştir. 

Otuzuncu bölümde (s. 141-145), Türkiye'de toplumsal konulara ilk defa sis

temli bir şekilde yaklaşarak Türkçülük düşüncesini ilkelere bağlayn Ziya Gökalp 

(1876-1954) ele alınmıştır. Kısaca hayatı ve eserleri anlatıldıktan sonra, Türkçü

lüj{ün Esasları 'ndan, "Türkçülük Nedir'?" başlıklı yazı örnek verilmiştir. 

Otuz birinci bölüm (s. 146-152), devlet idaresinde Türkçülük prensibine gö

re hareket edilmesi gerektiği fikrini dile getiren, dünya Türklüğünü birleştirmek, 

tanıtmak, yükseltmek için uğraşan ve Türkçülüğe ilk defa siyasi' bir boyut kazan

dıran Yusuf Akçura (1879-1935)'ya aynımıştır. Kısaca hayatı anlatıldıktan son

ra, on beş adet eseri sırasıyla verilmiştir. Sonunda Üç Tarz-ı Siyaset'ten bir bö

lüm örnek verilmiştir. 

Otuz ikinci bölümde (s. 153-159), "küçük hikaye" türünün Türk edebiyatın

da tutunup yaygınlaşmasını sağlayan, Türk hikayeciliğinin en önemli temsilcile

rinden biri olan Ömer Seyfeddin (1884-1920) üzerinde dunılmuştur. Hayatı, 

edebi' kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, Tuhqf Bir Zulüm adlı 

eserinden bir bölüm örnek olarak verilmiştir. 



Ar. Gör. Sildullah Karayaııık 

Otuz üçüncü bölüm (s. 160-165), hem doğu kültürünü hem de batı kültürünü 

çok iyi bilen ve onu şahsında birleştiren büyük şair Yahya Kemal (1884-1958)'e 

ayrılmıştır. Hayatı, edebi şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, 

Kendi Gök Kubbenüz 'den "Süleymaniye' de Bayram Sabahı" ve "Akıncı" şiirle

ri örnek verilmiştir. 

Otuz dördüncü höli.imde (s. 166-170), Özhek Türklerinin önde gelen şahsi

yetIerinden birisi olan Ahdurauf Fıtrat (1886-1938) ele alınmıştır. Fıtrat'ın kısa

ca hayatı ve eserleri üzerinde dunılduktan sonra. "Biz Az Kül" ve "Aççığlanma 

Degen Eding" adlı şiirleri Türkiye Türkçesi karşılığıyla hirlikte örnek olarak ve

rilmiştir. 

Otuz beşinci hö1i.imde (s. 171-177), Cumhuriyet devri THrk edehiyatının 

önemli yazarlarından birisi olan Reşat Nuri Güntekin (1889-1956)' in kısaca ha

yatı ve eserleri anlatılmıştır. Sonunda Leyla ile Mecnım adlı eserden bir hölüm 

örnek verilmiştir. 

Otuz altıncı bölümde (s. 178-184), Kazak Türklerinin milli şairi Mağjan Cu

mabayulı (1893-1938)'nın hayatı. edebi şahsiyeti ve eserleri hakkında hilgi ve

rilmiştir. Sonunda, "Tolgan Ay" ve "Türkistan" adlı şiirler, Türkiye Türkçesi 

karşılığı da verilmek suretiyle örnek gösterilmiştir. 

Otuz yedinci bölümde (s. 185-189). Türkmen edebiyatının önde gelen şair ve 

yazarlarından birisi olan Berdi Kerbahayev (l894-1974)'in hayatı ve eserleri 

üzerinde durulduktan sonra, Ayifıtlt Adim adlı eserden bir hölüm Türkiye Türk

çesi karşılığı ile beraber örnek olarak verilmiştir. 

Otuz sekizinci hölüm (s. 190- i 94), hüyük Özbek şairi Abdulhamid Süley

manoğlu - Çolpan (1897-1938)'a ayrılmıştır. Kısaca hayatına ve eserlerine deği

nildikten sonra, "Men ve Başkalar", "Kozğalış" adlı şiirleri Türkiye Türkçesi 

karşılığıyla beraber örnek olarak verilmiştir. 

Otuz dokuzuncu böıumde (s. 195-197), Modern Özhek edehiyatının önde ge

len isimlerinden birisi olan Musa Taşmuhammedoğlu Aybek (1905-1968) üze-
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rinde durulmuştur. Hayatı, edebi şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verildikten 

sonra, "Anemni Esleb" adlı şiiri Türkiye Türkçesi karşılığıyla beraher örnek 

gösterilmiştir. 

Kırkıncı hölümde (s. 198-200), yirminci yüzyıl Azerbaycan edebiyatının en 

önemli temsilcilerinden biri olan Samed Vurgun (1906-1956) ele alınmıştır. Ha

yatına ve eserlerine değinildikten sonra. "tstikhal Teranesi" adlı şiiri örnek ola

rak verilmiştir. 

Kırk birinci hölüm (s. 201-204), Güney Azerhaycan'ın en büyük şairlerinden 

birisi olan Şehriyar (1906-1988)' a ayrılmıştır. Türk dünyasında meşhur olan 

"Heydcr Baha'ya Selam" şiiri, şairinin hayatına ve eserlerine değinildikten son

ra örnek olarak verilmiştir. 

Kırk ikinci hölümde (s. 205-209), Kınmh romancı Cengiz Dağcı (l920)'nın 

hayatı ve eserleri üzerinde durulmuştur. Böltimün sonunda, Korkunç Yıllar adlı 

eserden hir hölüm örnek verilmiştir. 

Kırk üçüncü hölümde (s. 210-214), Azerhaycan Devlet Üniversitesinde pro

fesör olarak çalışan Bahtiyar Vahapzade (l925)'nin hayatı, edehı şahsiyeti ve 

eserleri üzerinde dunılmuştur. Sonunda "Ana Dili" adlı şiiri ile dramalanndan 

"Prolog" adlı hölüm örnek olarak verilmiştir. 

Kırk dördüncü hölümde (s. 125-219), yirminci asrın en meşhur yazarlarından 

birisi olan Cengiz Ay tma to v (ı 928) ele alınmıştır. Kısaca hayatına ve edehi şah

siyetine değinildikten sonra. Toprak Aııa adlı eserinden hir hölüm örnek olarak 

verilmiştir. 

Kırk heşinci hölümde (s. 220-224), günümiiz Özhek şiirinin en önemli tem

silcilerinden hi ri olan Erkin Vahidov (1936) ele alınmıştır. Kısaca hayatı ve eser

Icri üzerinde durulduktan sonra, "Kemterlik Hakıda" ve "Vatan İstegi" adlı şiir

leri Türkiye Türkçesi karşılıkları da verilip örnek olarak gösterilmiştir. 
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Kırk altıncı bölümde (s. 225-230), Kazak Türklerinin yaşayan alim ve şairle

rinden birisi olan Oljas Süleyman (ı 936) ele alınmıştır. Yazarlar Birliği başkan

lığı ve milletvekilliği yapmış olan şaiı'in kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi 

verilmiş, daha sonra, Az i Ya adlı eserlerden bir bölüm örnek olarak verilmiştir. 

Kırk yedinci ve son bölüm (s. 231-236) ise. son dönem Özbek şiirinin güçli.i 

isimlerinden birisi olan Abdulla Aripov (1941)'a aynımıştır. Halen Özbekistan 

Yazarlar Birliği Başkanı olan şairin hayatı ve eserleri üzerinde durukluktan son

ra. "Anccan" adlı şiiri örnek olarak verilmiştir. 

Yaptığı bu çalışmayla Türk dünyasının şaheser ve şahsiyetlerinin tanıtımına 

büyük katkıda bulunmuş olan Dr. Ertuğrul Yaman' ı kutluyor, eserlerinin deva

mını diliyoruz. 
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