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Türkmen Şiiri Aıııolojisi, H azı rlaya nl a r : Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr.
Gurband u rdı Geldiev, TÜRKSOY yay., Ankara 1995,942 s.
Siyasi ve sosyal bir takım hadiselerin çoğu zaman edebiyat bili min i yakınd a n il gi l endirdi ğ i kabul edi lmelidir. Tü rk edebiyatı tarihinin problemleri aras ında. tasnif ya da devirlerin isimlendirilmesi meselesi çok ciddi bir problem
olarak dururken, seksenli senelerin sonuna doğru mevcut problemlere yenileri
e kl enmi şti r. Düne kadar Türkiye'de teşekkül etmi ş Türk ed eb i yat ı tarihi ile
meşgu l- olan ilim ve fikir erbabı . anık Türkiye d ı şında Türkçe ile vücut bu lmu ş ed ebi -ya ıı ar ile de meşgu l o lm ak durumunda kalmı ş l ardır. Belki klasik
devir ed ebi ya- t ımı z ile halk ede bi y at ım ı z aç ı s ında n bu hükmü daha dikkatli
vermek durumun day ı z. Ancak modem Türk edebi y atı tarihi meselesinde bu
hükmü rah atlık l a verebiliriz. Türkiye coğ ra fyas ı dı ş ında meydana ge /ıni § ve
Türkçe ilc kaleme alınmı ş bir Türk ed ebi ya tının va rlı ğ ı nd an hemen herkesin
haberi o lmasma ra ğ men. mevcut siyasi şartlar yüzünden kimsenin bu edebiyatlarla ciddi manada meşgulolmas ı. en az ııı dan metinler düzeyinde, mümkün o lamı yo rdu . Seksenli yıl l arın sonunda. doğu blokunda siyasi ve coğ rafi birtak ım deği ş me l erin meydana gelmesi ve Türkiye Türklerinin Türkiye
coğrafyas ı dı ş m dak i Türklerle daha y akın mlinasebet kunna imka nlarının doğ
mas ı birçok sahadaki yapılanmanın gözden geçi rilmesi lüzumunu o rtaya Çı
ka rdı ğ ı gibi bir Türk ede biyatı tarihinin yaz ılıp yaı ıl a mayacağı bah sinde de bi linenleri ve ya p ı lma s ı gerekenleri yeniden gözden geç irıne gerek li l i ğ i n i ortaya
ç ık a rmı ş tır . Türki yenin dı ş ındaki Türk devlet ve topluluk l a rının da bir edebi ya tları va rdır ve bu sahalarda çal ı şan edebiyat aliınıerin in orta klaşa bir Türk
ed ebiya tı tarihi yaz ınal a rı zor olsa da mümkün gibi gÖlÜnrnek ı edir . En azından
leorik ılhınrl :ı höyle hir edehi y aı tarihi y azmanın imkan dah il inde o l d u ğu söylenebi lir. Tabiiki edebi iliş kil e rin 7..cngin l eşmes i , yakınlaş ma sı ve daha ciddi
boyutlar ka7.anabilmes i için öncelikle ya pılmas ı gereken baz ı temel çalı ş ma l a rın o ldu ğ u bir gerçektir. Bunla rın baş ınd a , ciddi bir merhaleye ge l ~
di ğ ini bildi ği m iz alfabc birliği ve arkas ında n Kiril harf1i metin lerin şu an ortak
alfabc konumuna gelen/gelecek olan Latin alfabesi ne akta rı lmas ı şarttır. Türkiye ed ebi y atı s aha s ın da ça lı şan ara ş t ı rm acı lar, metinlerin aktarılmas ı konu sunda y a y ın ev lerinin de az çok alaka gösterıne leri sayesinde bugün belirli
bir gayret içindedi rler. Meti nl erin tamamen a ktarılmas ı epey bi r 7. nman alacağından di ğe r bir çalı ş ma şekli de anto loj i hazırlamak o l malıdı r . Belki de en
çabuk yap ıl a bi li r gi bi gÖlÜnen antoloji haz ırl a ma k i ş i dahi bugün Türkiye'deki
edebiyat e rbabı tarafından ciddiyetle e le alın mı ş ve değerl endiri l mi ş deği l dir .
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Değerlendirmeler

Türk devlet ve topluluklarından birkaçının edebiyatlarına dair bugün ülkemizde yayımlanmış birtakım antolojiler vardır. Ancak bunlar yeterli değildir.

Prof. Dr. Fikret Türkmen ve Prof. Dr. Gurbandurdı Geldiev tarafından haTürkmen Şiiri Antolojisi de az miktardaki antoloji çalışmalarının bir
örneği olarak yakın zamanda yayımlanmıştır. Öncelikle çalışmanın Türk Halk
Edebiyatı sahasında çalışan Türkiye'den bir bilim adamı ile yine Türkmenistan
edebiyatı üzerinde çalışan Türkmenistan'dan bir bilim adamı tarafından ortaklaşa hazıdanmış olması avantaj olarak kaydedilmelidir. Çünkü edebiyat sırf
dilden ibaret bir bilim dalı değildir. Edebiyatın oluşumunda, malzeme olarak
dille beraber başka bir yığın etkenin de katkısının olduğu inkar edilemez. Bu
bakımdan aktarmak seviyesinde de olsa, edebiyata vuku\fiyet dile vukufiyetin
sınırlarını aşmaktadır. Dil bakımından ortak olsa bile uzun zaman ayrı kalmış
ve birbirinden habersiz teşekkül etmiş iki ayrı edebiyatın birinden diğerine
metin aktarılması, ancak bu tarz bir çalışma ile en az eksiklikle ortaya konabilir. Çalışmanın Türkmen edebiyatı hakkında bilgi veren kısmında Prof.
Dr. Fikret Türkmen, Türkmen şivesinin durumu hakkında şöyle demektedir.:
"Dil bakımından, 17. ve 18. yüzyıllar Arapça ve Farsça pek çok kelimenin
Türkmence 'ye girdiği yüzyıllardır. Ancak bu kelimeler, halkın da kullandığı ve
yabancılık çekmediği, Türkmen telaffuzuna uymuş, canlı kelimelerdir." (s. XV)
Türkmen Şiiri Antolojisi, 21 Türkmen şairini kapsamaktadır. Çalışmanın
başında Türkmen edebiyatı hakkında kısa bir bilgi veren araştırmacılar, Andalip, Azadi, Andilla Şabande, Mahtum Kulu, Şeydayi, Mağrubi, Gayipnazar
Gayibi, Mırat Talibi, Gurtoğlu, Kemine, Seyidnazar Seydi, Zelili, Seydilla
Seydi, Zinhari, Mollanefes, Aşıki, Katibi, Dosmemmet, Annagılıç Meteci,
Misgingılıç, Dövletmemmet Balgızıl'ın önce biyografilerini ve sonra şiirleri
hakkında bilgi vermişler, daha sonra da şiirlerinden seçmeler yapmışlardır. Bu
şairlerin yaşadıkları devir, metinden anlaşıldığına göre, 18. yüzyıldan baş
lamakta ve 19. yüzyılın sonuna kadar getirilmektedir. Türkmen Türkçesinin ana
dilden kopuş tarihi göz önüne alınarak hazırlandığı gözlenen bu çalışma, hazırlayanların da belirttikleri gibi bütün Türkmen halk şairlerini kapsamaktadır.
Üstelik, 19. yüzyılın sonuna kadar getirilmiştir. Burada adları zikredilen, hayatları hakkında bilgiler verilen ve şiirlerinden seçmeler yapılan şairler dı
şında da Türkmen şiirinin birtakım isimleri olduğu bir hakikattir. Onların şi
irlerinden teşekkül ettirilecek antolojilantolojiler ise diğer ciltlerin sayısını
tayin edecektir. Ancak dikkati çeken bir husus, çalışmanın ismi ile ilgilidir. Çalışmanın ismine Türkmen Şiiri Antolojisi denmesi, muhteva düşünüldüğünde
pek isabetli görünmemektedir. Çünkü bu isim, klasik devir Türkmen şiirinden,
zırlanan
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halk

şiiri

de dahilolmak üzere, modem Türkmen halk ve klasik devir edeolmak üzere, 21 şairi kapsamaktadır. Çalışmanın ismi kapsadığı
yüzyıllar veya ele alınan şairlerin mensup oldukları alan düşünülerek tespit
edilebilir veya mevcut isimlere,
modern Türkmen şiiri sahasında yazan bazı
şairler de dahil edilerek çalışma genişletilebilir ve o vakit de aynı isimle yabiyatından

yımlanabilirdi.
Çalışmayı hazırlayan

bilim adamlarının, metinlerin orjinalleri ile Türkiye
Türkçesi karşılıklarını yan yana yerleştirmiş olmaları metot açısından isabetli
bir tercihtir. Görüldüğü kadarıyla, Türkmen şivesiyle yazılmış metinlerin Türkiye Türkçesinden farklılıkları çok fazla değildir. Ancak yine de Türkmen şi
vesine ait kelimelerin Türkiye Türkçesi karşılıklarının verilmesi şiveler arası
farklılıkların azalmasının sağlayacaktır. Türkiye Türkçesi karşılıklar tercih
edilirken, kelimelerin sözcük karşılıkları veya tarih içinde kazandığı manalar
da anlaşılıyor ki dikkate alınmıştır. Vezni bozmama gayeretinden dolayı, kelime seçme hususunda mecburen bir kısıtlama doğmuştur. Vezni bozmama
gayretinden dolayı, kelime seçme hususunda mecburen bir kısıtlama doğ
muştur. Fakat, bu sıkıntıya rağmen, şiirlerin veznini bozmadan Türkiye Türkçesi karşılıklarının verilebilmesi dilin zenginliği açısından ciddiye alınması
gereken bir husustur.
Türkmen ve Geldiev, çalışmanın sonuna, şahıs ve yer adları dizini yerleştirmişlerdir. Ayrıca, şairlerin hayatları ve eserleri konusunda bilgilerin verildiği kısımların sonuna eklenen kaynaklar da başka araştırmacılara kolaylık
sağlayacak mahiyettedir. Bu tarz çalışmalardan sonraki merhalenin, Türk devlet ve topluluklarının şivelerinden yazılmış edebiyat tarihlerinin, arkasından
da şair ve yazarların külliyat1arının Türkiye Türkçesine aktarılması olduğu
söylenebilir. Türkiye'deki edebiyat araştırmacıları, şivelerin herhangi birisi ile
araştırmacıların da Türkiye edebiyatını ihtiva eden çalışmalar ilgili şivelere
aktarınaları Türk devlet ve toplulukların edebi münasebetleri bahsinde müsbet
yönde hayli gelişme sağlayacaktır.
Bu çalışmayla ilgili olarak Prof. Dr. Fikret Türkmen'in aşağıya aldığımız
cümlelerdeki fikrine iştirak etmemek de mümkün değildir: "Ancak bu şairlerin
şiirleri Anadolu'daki Türk okuyucusuna ata yurdumuz Türkmenistan'daki edebf
durum hakkında bir fikir verecek niteliktedir. Özellikle şiirleri okurken Yunus
Emre'yi, Karacaoğlan'ı, Dadaloğlu'nu da hatırlayacak, okuyucu bazı şiirlerde
Köroğlu 'nu bulacak, bazılarında Aşık Garib 'in gurbet duygusunu yaşayacaktır." (s. XVI)
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