1920'LERİN UNUTULMUŞ TÜRKMEN şAİRİ ABDÜLHEKİM

KULMUHAMMEDOV'UN ŞİİRLERİ
PROF. DR. TtMUR KOCAOGLU

1920'lerde başlayan çağdaş Türkmen şiirinin önemli şairlerinden biri olmasına rağmen, Abdülhekim Kulmuhammedov'un adı ve şiirleri çok uzun bir süre
Türkmenistan'da halktan gizli tutulmaya çalışıldı. Türkmen basınında onun
adından

ancak 1985'lerden sonra söz edilmeye başlanıldığını görüyoruz. Türkmenistan'daın dışarıda, özellikle Almanya'da yaşayan Türkmen aydınlannın ise,
Abdülhekim Kulmuhammedov'un ellerindeki biricik şiİr kitabını ne kadar büyük bir özen ve sevgiyle sakladıklanna tanık oldum. Bu yüzden, Abdülhekim
Kulmuhammedov'u ve onun şiirlerini bana tanıtan Almanya'daki Türkmen göçmen adaylanna burada teşekkür etmek istiyorum.
Kerki'nin yakınındaki Ersanlar arasında 1890 yılında doğduğu tahmin edilen
Abdülhekim, ilk eğitimini Kerki'de gördil. Yüksek öğrenimini öne e Buhara'daki medreselerde, sonra Leningrad Doğu Bilimleri Enstitüsü'nde Berdi Kerbabayev ile birlikte yaparken Samoyloviç ve Bartold gibi ünlü bilim adamlanndan
ders aldı. Filolog, tarihçi ve edebiyat araştırıcısı olarak yetişen Kulmuhammedov Türkmen halk edebiyatının ünlü şairlerinden Mahtumk.ulu (Magtumgulı),
Seyidi, Zelilli'nin eserlerini yayımladı. Onun Orta Aziya Edebl Yfıdigerlikleri
Boyunca Materillar adlı çalışması 193 i 'de basıldı. "Türkçü" ve "Bmjuaz Milletçi" (Burjuva milliyetçisi) diye karalanan Kulmuhammedov 1931 'de tutuklandı. O büyük bir ihtimalle 1936 ile 1938 yılları arasında öldürülmüş olmalı (?).
Abdülkeıim

Kulmuhammedov'un

hayatı

ve eserleri

hakkındaki

bu

kısa

bil-

giyi Murat Taşmurat (Tatselımurat) adlı Türkmen gazeteciden aldım. i Sayın
Murat Beyle Almanya'nın Münih şehrinde 1989. yılda görüştüğümüzde, bana
1920'de Türkmenistan'da doğan Murat Taschmurat Ikinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya karşı saordusuna alındı. Almanlara esir düştü. Nazi Almanyası tarafından kurulan Türkistan lejyonunda Sovyet ordusuna karşı savaştı (1940- i 945). Sava~tan sonra Almanya' da kaldı, i 965-1990 arasında
Almanya'nın Münih şehrindeki Hüniyet Radyosunun Türkmen bölümünde çalıştı, bu bölümün müdürlüğUnU yaptı, emekli olduktan sonra da Almanya' da yaşamaktadır.
vaşta Sovyeı

•

ICJ20'lerilı UllU/lIlmuş Tiirkıııeıı ŞlIiri
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Abt/iilhekim

KulıııuhlllllUlet/ol' 'ııli Şiir/eri

A. Kulmuhammedov'un 1926'da Aşğabat'da basılan Umit Yalquıılon (Ümit Parıltıları) adlı şiir kitabının

sine hurada

teşekkür

bir kopyasını verme nezaketinde bulul1lmıştu 2 . Kendi-

ederim.

Sayın

Murat Beyin

ve Alparov tarafindan ikinci kez i 929'da
maıikaSi adlı

verdiği

yayımlanan

kitapta da Kulmuhammedov'un

bilgiye göre, Geldiyev

Tiirkmen Dilinin Gram-

bazı şiirlerine

1974 ve 1987 yılları arsında yayımlanan Tiirkmen SOl'et
ilk 9 cildinde, özellikle Türkmen

edebiyatına ayrılan

8. cildinde Abdiilhekim

Kulmuhammedov'un adı
tardığı

AbdiHhekim Kulmuhammcdov'un

"aklanmış",

bakılırsa,

yani

yayımlanan

dov'un

bir makalede

adından

Yine Sayın Murat Taşmurat'ın bana ak-

siyası amı uğramış olması

yayımlanan Turkl1lelıskaya

başka

ilk söz eden kimse Mehmet
adlı

gerekir. Çünkü,

kimselerle birlikte

198Wden önce

Aşğabat'ta

Rusça

AbdUIlıekim Kıılmuhamme

edilmiştir.

ve eserlerinden de söz

Edebiyou (1992)

adı

Iskm gazetesinin 7 Temmuz 1988 tarihli sayısında

Benim elimdeki bilgiye güre, Türkiye'de
adından

verilmiş.

Eııtsiklopediyası 'nın

anılmamıştır 3 .

bilgiye

yer

Abdüllıekim Kulınuhammedov'ıın

Kara'dır. Sayın

Mehmet Kara, Türkmen

incelemesinde Abdiilhekim Kulmuhammedov'dan

şöyle

söz eder:
HA.

Kııl111uha111medov,

Türkmenlerin asll11l11 OKuzlar oldl/KUTlU s(iyliiyor ve

bu yüzdcn edebi dil için Türkiye Türkçesinin esas

alıııması

RcrektiKini

diişünii

yo/'llu. "4

Mehmet Kara bu incelemesinde Abdülhekim Kulmuhaml11cdov'un
1920'lcrdcki Türkmen şairleri arasında saymazken, daha sonra yazdığı,

2

Ahdüthekim

Qulıııulıaııımedof, Uıııit

Ylt/<JIIII/ltrt

adını

"Çağdaş

(ğoşğılar), Aşqahat (I'allraııski): TUrknıenistan

Devlet

Ne~riyatı,

1926. Bu eserin liıtokopisini yine HUrriyet Radyosunda çalışan Amanberdi Murat adlı başka bir
TUrkmen güçmeni Newyork'taki Halk Kütüphanesinden (Newyork Public Library) temin etmişti. Bu eser

or

şu

hihliyografyada zikredilmiştir: Edward Allworth, NlItiol1a/ities
the SovieT East: Pııhlit:ations lInd
IVritillf{ systems (A. Bihliographical Directmy and Transliteration Tahles for lranian- and Tuı·kk· Langu-

3

age Puhlications, IXIX-1945, located in US Lilmıries). Newyork: Columhia University Pres. 1971. s. 191.
Türkmen SOl'et Eııtsik/opediyıısı, Cil\: 1-9, TUrkmenistan SSR lIunlar Akademiyası, Aştahat. i lJ74-19X7.
Maaleseı:

4

bu ansiklopedinin LO. cildi bende yok.
Mehmet Kara, "Türkmen Edebiyatı", Tiirk Dünyası El

ma EnstitiisU, Ankara, 1992 (Ikinci Baskı). s. 672.

Kitabı,

Cil!: 3, Edebiyat, TUrk KiilWr(inU

Araştır

Prof J)r.

Tiııııır Ko/"llojf[ıı

Türkmen Şiiri" (1996)5 adlı yazısında da, onun adı ve şiirlerinden söz elmez.
Ancak, Mehmet Kara Türkmen araştırmacısı Kakacan Durdıyev ilc birlikte hazırladığı

"Yirminci

Yüzyıl

Türkmen Edebiyatı" (1997)

adlı yazısında,

Ahdülhc-

kim Kulmuhammedov'un 1931'de tutuklandığını hildirirse dc, "ınO'li Yılların
Edebiyatı" adlı bölümde onun adını vermezn. Durdıyev ve Kara, 1920'lcrdeki
Türkmen

edebiyatının

önde gelen

şair

ve yazmlan

hakkında

bu

yazıda

maalesef

yeterli bilgi vennemişler7 • Yanılmıyorsam, AbdüIlıckim KUlll1uhammedov' LI il
şiirleri henüz Türkiye'de yayımlanmış değildir. Bu yazıyı bitirdiğim sıralarda,
Türkmen bilim adamlarından Prof. Dr. Muradgekli Söyegov'un AbdüIlıckim
Kulmuhammedov hakkında yazdığı Ta/ey TllfJalıı (1996) adlı cseri cliıne geçli x.
43 sayfalık bu küçük eserde AbdiHhekim Kulmuhammedov'un hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi bulunuyor ve şiirlerinden 4 tanesi tam olarak ve başkala
rından

da birer dörtlük örnek olarak veriliyor.

Sayın

Muradgeldi Söyegov'un bu eserinde

verdiği

en önemli bilgileri

şöyle

özetleyehiliriz: AbdüIhekim KUlll1uhammedov 1920'de kurulan Buhara Cumhuriyetinde Savunma Bakanı olarak görev yapar9 daha sonra 1921-1922 yıllarında
Türkistan' da hulunan Enver Paşa'nın maiyetinde çalışır, bir ara Afganistan' a gcçen~k

oradaki Türkmenlerin arasında bulunur. Prof. Dr. Söyegov bu eserinde şa
irimizin doğum yılı olarak gösterilen çeşitli tarihlere itiraz else de, kesin bir ta-

:\

°
7

X

i)

Mehmet Kanı "Çağda~ Türkmen Şiiri" Türk I>ili (7ıirk Şiiri Özel Sayısı V' Türkiye nışı Ç"ai!dıı,' Türk
531 (Mart 19%), s. X52-XXI).
Kabcan Dunhye\', Mehmet Kara, "Yirminci Yüzyıl Türkmen Edebiyatı" Tiirk J)üııymı nil ve Edebiyat
[)ergisi. Sayı: 3 (Hahar 11)1)7), s. 4.
i 920'lerdeki Tiirkmen edebiyatı örnekleıinden benim elimde bulunan bazı ~jir kitapları Ve piyesleri ilerdeki yazılarında tanıtmaya çahşacağım. Yine, 1940 ile 1945 yılları arasında Berlin'de Türkistan e,kbiyatı çerçevesi içerisinde çok zengin bir Türkmen edebiyatı yaratılnıı~tır. O dönemde Sovydlcr Birliğ,i içindeki Türkmenistan'da edebiyat zayıtlaıııışken, Almanya'da bulunan sava~ esiri Tiirkıııen ~air ve yazarları ~iir. hikaye, roman ve piycs türlerinde çok güzel eserler yazdılar. Maaleser. ILLI konu LLL: Türkıııeııi,
tan'daki edebiyat tarihçileri ne de Türkiye'de Türkmen edebiyatıyla uğraşan araştırıııa,ılar tarafıııdan bilinmektedir. Hazırlamakta olduğum "Almanyada Türkistan Edebiyatı i I)·W-It).J5'"adh çalı~maıııda bu diinemdeki Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen şair ve yazarlan hakkıııda gcni.~ bilgi verilecekıir.
Türkmen Yeni Liltin alfahesinde yayımlanmı~ bu eserde oldukça farklı harllcr kullaııılnıı~tır. Bu yü/den
yazarın adı da farklı yazılnıı~: Muratgeldi Söyegow, T({ley Tııpillll: ,i. (;lılnllllliıııııııetlOlvııı Önıri 1\'1' [)(;retlijiligi Hakll1d({. A~gabat: RUH, 19'10,43 sayfa. Bu eserin bir kopyasıııı bana veren Istanbul Ünivcr,itesindeki Türkmenistanlı doktora öğrencisi Ağacan Begliyev'c nıinnettarhğııııı bildiririili.
Yazar bu bilgiyi ~u yazıdan ahiliş: A. Taganov ve A. Hataıııov, "Hasretli Ikba\" Türkıııeli Güııdili!an (gazetesi), H Şubat 11)94.

Şiiri), Sayı:

JI)

1920'Ierin

Unu/ulmuş

Türkmen

rih veremez, ancak 1893'ün daha uygun
yatla ı 890 tarihini onun
Bu

yazıda,

doğum yılı

Şairi

Abdülhekim KUll1luIUllIIlI1edov'un

olduğunu

bildirir. Biz de

Şiir/eri

şimdilik

ihti-

olarak gösteririz.

Abdülhekim Kulmuhammedov'un 1926'da

yayımlanmış

olan

Umit Yalqımları adlı şiir kitabı hakkında kısa bilgi verdikten sonra, ondan bazı
şiir örneklerini okuyuculara sunmak istiyorum. Şiirler oldukça kolayanlaşıldığı
için Türkiye Türkçesine çevrilmedi, ancak bu yazı sonunda Türkiye Türkçesinden ses,

yapı,

anlam

bakımlanndan farklı

Abdülhekim Kulmuhammedov'un ı 926

Türkmence kelimeler listesi eklendi.

yılında yayımlanmış şiirlerinin

bir bö-

lümü o dönemin siyası baskısı dolayısıyla oldukça didaktik ve ideoılojik olsa da,
gerçek içtenlik (lirizm) duygusu ağır basan şiirleri de vardır.
Türkmenistan Devlet Neşriyatı tarafından yayımlanan bu

şiir kitabının başın

da Gümüşali Börioğlu tarafindan yazılmış bir "Sözbaşı" (ön söz) var. Bu ön sözde, Abdülhekim Kulmuhammedov'un Türkmenistan gazetesi başyazar yardım
cısı olduğu belirtilerek, onun aynı zamanda bir bilim adamı olduğu da vurgulanıyor.

Ancak, Sovyet rejimi ve komünizmi öven ideolojik ifadelerle dolu bu üç

sayfalık

ön sözde

şairimizin hayatı

ve eserleri

meden onun Ersan Türkmenlerinden
şiirler yazdığı

olduğu

hakkında başka

ve Türkmenistan ile Lenin'i övücü

kaydediliyor.

Abdülhekim Kulmuhammedov'un elimizdeki
lunuyor. Bu
1.

hiçbir bilgi veril-

şiirlerden

ideolojik ve didaktik

Birleşdi (Türkmenistannın

Bir

şiir kitabında

onun 16 şiiıi bu-

olanları şunlar:

Yıllık Dabaralı Bayramına Bağışlanyar),

9-10.

2. Lenin
3.

Yoldaşın Aramızdan çıqan

Partiyamızın

4. Bir Dayhanın

2'nçi

Gurultayına!,

Düşüncesi,

Günine

Bağışlab,

s. 10- ll.

s. 11-13.

s. 13-14.

5. Muradına Yet! (Koşçılar Ölke Kurultayına Bağışlanyar), s. 14-15.

6. Edebiyat, s. 15-18.
7. Medeniyet İlmden Aslıdır, s. 18-19.
8.

Ağlanyar,

s. 19-20.

s.

Proj: Dr. Timur

Kocaoğlu

/i

Bu şiir kitabının 1-20 sayfaları arasında daha çok ideolojik ve didaktik şiirle
re yer verilmişken, 20-27 sayfaları arasında ise, Kulmuhammedov'un gerçekten
çok başarılı 8 tane içten (lirik) şiiri bulunuyor. Şiirlerin altında yazılış yılları belirtilmemiş olsa da, kitabın başında yer alan 8 didaktik ve ideolojik şiirin Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulduktan sonra, yani 1925 ilc J926
yıllarında yazılmış olduklarını kesinlikle söyleyebiliriz. Şairin bu şiirleri daha
önce yazmış olması mümkün değildir. Buna karşılık, kitabın sonunda yer alan
içten (lirik) şiirlerin bir bölümü ise ınS'ten önce yazılmış olabilir. İdeolojik
şiirlerin kitabın başına, içten şiirlerin ise kitabın sonuna yerleştirilmiş olması, o
dönemin ideoloji ağırlıklı edebiyat politikasını gözler önüne açıkça seriyor.
Kulmuhammedov'un kişisel duygularını özgürce ifade ettiği bu 8 içten şiir
örneğinin Çağdaş Türkmen edebiyatındaki önemi üzerinde şunu özellikle belirtmek gerekir: 1no ortalarından başlayarak 1930-1960 yılları arasında, SSCB genelinde bütün milletlerin edebiyatlarında olduğu gibi, Türkmen edebiyatında da
önce "Proleter" ve sonra "Sosyalist Realizm" resmi akımları etkisiyle didaktik
ve ideolojik şiir ön plana çıkarıldı, kişisel duygu yüklü içten (lirik) şiir türünde
yazmayı sürdüren şairler kınandı, kenara itildi, hatta hapis ve sürgün gibi eezalara çarptırılldı. Abdülhekim Kulmuhammedov'un 1926 ilc 1931 yılları arasında
yazdığı başka şiirleri elimde olmadığı için, onun sonraki yıllardaki şairlik çizgisi ve diizeyi hakkında bir şey diyernem. Ancak, bu yazı sonunda verdiğim şiir
örneklerine bakarsak, onun ınO'lerdeki Türkmen şiirinin önemli bir şairi sayıl
ması gerektiği düşüncesindeyim.

Burada bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Arap alfabesiyle yayımla
nan Vmit Yalqtnı{art şiir kitabında şairin soyadı Arapça "ğayn" harfiyle değil,
"qai" harfiyle ya/Jlrnıştır: Gulmuhammedov yerine Qulmuhammedov. Başka
kelimelerde Türkmen dili özelliğine uyularak, genel Türk dilindeki kalın "k" ünsüz fonemi Türkmen dili fonetiğine uygun olarak "ğayn" harfiyle (ğuşlııq), yine
genel Türk dilindeki ince "k" ünsüz fonemi Türkmen diline göre "g" (çift çizgili ket) harfiyle yazılırken (gök), şairin soyadında ve şiirlerdeki bazı kelimelerde Arapça "qaf' harfinin ısrarla korunmuş olması ınO'lerdeki Türkmen yazı dili imlasının bir özelliğidir. Yine bu kitapta, şairin birinci adının ikinci hecesi

IY20'lerilı UI/u/ulmuş Türkmeıı Şair!
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Ahdülhekim

KlIlıııulıwllfııedov'wı Şiideri

"vav" harfiyle "AbdiHhekim" diye yuvarlak ün1iiyle yazılmışken, bugün Türkmenistan'da onun adı ikinci hecesi düz ünlüyle "Abdılhekim" olarak yazılıyor
(Bu

şiir kitabı kapağının

bu

yazı

içinde verilen

fotoğrafına bakımz).

sıyla basılmış Unıit Ya!qımları adlı şiir kitabındaki şiirleıin

Arap

yazı

metinlerini 32 harf-

li Ortak Türk Latin alfabesiyle transkıipsiyon yaparken, ben günümüz Türkmen
yazı dili özelliklerine değil de, 1920'lerdeki Türkmen yazı dili özelliklerine bağ
lı kalacağım. Bence, bilimsel bakımdan da doğrusu bu yoldur. ıo Özellikle, Türk-

men dilindeki arka damaktan
ril alfabesinde

yarı

bir harfle

çıkan titreşimli "ğ"

değil,

fonemi günümüz Türkmen Ki-

normal "r" (g) harfiyle

ye'deki bazı Türkologlar bunu çok
harfiyle aktanyorIar.

yanlış

yazıldığından,

Türki-

olarak Türkiye Latin alfabesine "g"

32 Hartli Ortak Türk Uitin Alfabesi:
(f, b, c. ç. d, e (kapalı e), e (açık e),.t; g, lt (boğazdan hırı1tılı çıkan ltı ünsüzü), h, x (boğazdan hırıltılı çıkan hı ünsüzü), /, i. j, k (ince k), q (kalın k), i. m, n.

ii (nazaln ünsüzü),

O, Ö,

p, r, s, ş, t, u,

Ü, V.

y.

Z.II

Abdülhekim Kulmuhammedov'un İçten (Lirik) Şiirleri
İndi Yeter!
Qaraqış, çıqmazmı

Sözle

zarınlı,

munça

sövigli

Gökden ösen, gözel
Sözle ne

vağıt çıqar,

yıllar?

sazım!
yaqımlı

parlaq

yeller,
yarım.,.?

LO Türkıııenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da 1940 sonrasında ve bugün yapılan lilolojik çalı~
malarda çok yanlı~ bir yol izlcniyor. InO'lerden önce ve 1920-1<J3X ara~ıııda yazılmış dil ve edebiyat örneklerinin dili günümüz Türkmen, Kazak, Kırgız. Özbek yazı ve imliisınııı üzelliklerine uyacak ~ekilde
yer yer bozularak veriliyor. Mahııımkulı, Abay, Mağcan, Çolpan, Ka~ıııı Tııııslan' dan yapılan Arapçadan
Kiril alfabesine çeviriler buna örnektirler. Özellikle, 1920'lenle yazıya gcçirilıııi~ olan Özbek Hali-: dcsıanları ve halk hikayeleıine ail metinlerin dilinin gtinüıııtiz Özbekçc~ine uydunılmıı'.", bir filoloğu ve edebiyat ara~tıncısını isyan etıirecek derecede çok yanlı~ bir metottur. Destan ve halk hiküycleri elbette gen,,·
kuşakların anlaması için günümüz diline çevirilebilir. ancak onların orijinal metinlerinin de yayıııılanll1a
sı gerekir.
II Bu alliıbedc geniş e ünlii sesi için üstü iki noklalı ii veya ters yazılıııı~ () harfi (Ic~il. normal e harli, kapalı e ünlii sesi içinse, Fransız aksanlı e harfi kullanıldı.

Prof: f)r.

Tiıııur

}(ocl/o/Ilu
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Parlat

dünyanı,

Ey yoqsullar
Görmek

isteyarıs, yaşıı

ey yaz

güneşi

yarı, zahmetkeşi!

otlar

dağda, bayırda,

Somlı

gülalekler,

qırda, adırda,

Gözel

quzıcıqlar,

çapyar, melab nire!?

Yalaiiaç depelerde, düzde her yerde.
Qanat

çıqarıb,

göge uçmaq üçün,

Gözel görkem qIZI..? quçmaq üçün.
indi çıqmazmısen? Ey sövimli yazım!
Köliiide yüzsün Gaqıldab qubağazım!
yalı,

Ey görcek
UIı

ümid, elde

gözlemekden gözler,

zarınlı sazım

Gel bizi, bu

ğamlı qışdan

qaraqış,

Besdür bu
Bilime Yovür
Yetiş,

yüksel, Türkmen

oğlı,

Aii bilen, bilme yüvür!
Bu

bağıii,

Açılyan

gözel, bülbüli

gülime yüvür.
... *

Qalam

tutıb,

kitab elde

Yükseliii, aiida, bilimde
Özge ile, bolıb görelde,
Çın

Türki dilime yüvür.
*" * *

Edebiyat, yüksek bir dil,
Doğdırıii,

gün be gün, her

Parlasın, uşbu
Mufılanan,

munlt il,

elime yüvür.

yıl;

qutar!

endi yeter!

IY2U'Ierin
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Unutulmuş

Türkmen

Şairi

Ahdülhekim

Türkmenistan, güzel bir gül,
sayrasın

Gül içre,

bülbül;

An bilimli, yüksek bir il,
Bolmana, bilime yüvür.

Gül Yüzli Yar
Qara bulut
Heniz

qalqdı,

bağtım qaranqıda

Danlar
Uqlab

yagtıldı,

dünya

sermenyar.

atdı, guşluq qaldı,

yatır, ruhım

dırmanyar.

tende

Başqa

yene de,

yerde salan güller

açılyar ...

Gögermez mi? bizde dama

saçııyar.

***

Yaz gicesi

doğan

Dolanay,
Yaqımlı

yaldırıyan yıldızlar,

yel!

gün, baqmaqda gözler.

geı!,

bu salan gülleri.

Övsin, gögerdin, bu nahalları!
Susız

Bir

Bağtımın

Gözeilik
Neçün

gül

quran, harab bir

yanı

qızı,

çöl, bir

bağ

yanı dağ

içinde

içinde.

gözel yüzli yar!

babından, barı,

sende yar ...

qaşın Çıtıq, solğun

Melul bolsa, tur yarinden

yüzlerin?
alğın

ar!

Erk, ümid,

tohumnı

seçdin dir indi..!

Parlaq bir

durmuşa,

tirzak gir indi..!

Ku[mu/zaııımedov'Ull Şiirleri

P/"(4: Dr. Timur

Kocaoğlu
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Bağ Göriınir

Önime oylab, seretsem,
Uçmah
OL

bağ

yalı, bağ

görinir;

içre, bir gözel

Ser tende, saç

bağ

qız .. !

görinir.

Geçmişde sönmiş
Saçın

Bağın bağbanı

yaydı;

çözib, zülpin

Gözin süzib,
Yürek

ümidi,

qaşın qıdı

bağrı dağ

görinir.

ol ana .. !

Köllerinde yüz yar suna;
Ümidi yetmiş bir çena;
Uran geypi,

çağ

görinir.

Hazar deniz, Amu derya
Orta ara, bir ümid ber ya;
Uçmaha

ohşab

tur ya,

Önde ümidli "bağ ... !" görinir.

Maralım

Qara

ğulpaqların

Solğun

yüzinde

çaşğın,

qara gözler, neçün süzilyar?

Solma, sararma, appaq gözelim;
Boynın

bursan,

canım

Tur, gök

tenden üzilyar.
qırasından güneş

Yağşı yazğıt

sana

qarşı

görinyar,

sürinyar.

~r,

IY21nerin

Tur yerinden inçge billi

Mundan

salğıl munlı

artıq

EI

tutışıb

Erkin, bir

bağımızda,

Tur, gör!

boynuma,

Yaşıı

yaqtısı,

yüreli,

durmışda

güller

devran süreli.

açılyar,

bağda;
bağı,

bu gözel

derya döndiribdir, bu
Eken

yara.

sarı

umid

Gezmeleli, senin bile bu
Dolanay

dara!

bağrıma

salma

,'il/iri IIlulüllıekilıı

maralım!

ğulbağın

Gözine sürme çek,
Aq bilegin

UnullıllıılıŞ Türkıııen

çağda.

nahalların

tizden

yetişir;

Yaşıı yapraqları şeryan tutlŞlr.

Gelecegim
Umid

deryasında

qulaçlab yüzib,

çümyarın, aqyarın,
Qutılıp,

tolqumdan

Gözlerim

dikyarın,

geleceğim!. ..

sana

qıra çıqmana,

sana

geleceğim!...

Elim tut da, bu tolqumdan, gel qutar!
Gözel "gelecek" bilim
"Geleceğim"

Solmirep,
Uçmah
Gülib

oylasam,

saııanıb,

yalı,

bir

yazğıdım

qız

bağına

göter!

gözel,

görinyar!. ..

gömgök bir düz içinde ...

qaşın qaqıb,

mana sürinyar.

"Geleceğin"

görkemin gözel

Umit köllerinift

yaşıı sunası.

anası;

Kııfllllı/wlı/llıedov·11ıı Şiir/eri

I'rııf:

/Jr.
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Gözel "gelecek" senin sevgin gönlimde,
Yanar

dağ

dek,

Baqçandaqı

Ter

açılmış,

al,

yalqım

at yar her yana;

qırmızı

çeçekler

bezek,

bağa, bağbfma.

Işçi, dayhan, gözelligin sözleyar;
Duyğı düşünceler

seni gözleyar!

Gelin ve Gopızı
Dinciden bir
Qısılıb

asğıç ağzında ğopız,

enreyar,

ğayğı

içinde;

iki dodaq diliman gönillik beryar,
Yanreyar yene de

Elleri

duyğı

içinde.

ğaldırab

titredyen gelin,

Barmaqlar qaqmaqda
Düşünyar,

Saqlanyar,

Bu bir
Ağır

oylayar yaşamaq
çıdayar duyğı

qızcağızdı, anasız

bir

durmışda

ğopızın

telin,

yolın,

içinde.

qalan,

gül menzi solan;

Erinden denlik yoq,

qırada

qalan,

Gayğılı göz yaşın Çığı içinde.

Denliksiz
Yüregin

durmışdan

gönli

yaynıyar

çırpınyar, ruhı ğıynıyar,

Yüregine bes gelman

ğopızın

Netecegin bilmezden

ğayğı

çeyneyar,

içinde.

1920'Ieriıı Unutulmuş
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Doymaq böyle

Türkmen

Şairi

AlJdülhekim KUI11lu!wlI1l1Jedov'ull

dursın yoqdır aşlığı,

istedigi erkin durmışdağlığı;
Yene bolsa

ğopızı

gönil

hoşııgı

Önde yüksek umit duyğı içinde.

Sil Eder
Gül

açılır,

Ruhım şadlıq

bilen güle seyl eder,

Qayğı ğamlar,

Gözim

bağa,

gönlim basan

bağın

Bülbüller
Gözel
Yene

Ter

bu

açılan

Cürildeşib

bağın

al

çağında,

gönlim güle meyl eder.

Bu

Babanı

bağında,

bugün yarin

gülleri her yane payrar,
daşında,

nağmaları
bağ

çarh

urıb

sayrar;

dört yana yayrar,

içinde ile meyl eder.

gözel illerim,

qırmızı

güllerim,

sayran bülbüllerim,

Yağşı aydım

gözel dile meyl eder.

On baqan

yazğıdım

qaytadan baqyar,

Duyğı deryasından şar-şarlab

aqyar;

Öndeki büvedin ... barısın yıqyar,
Begençli

gözim-yaşım güyşli

sil eder.

Şiirleri

P/'O{ f)r.

Tiıııur

KOCllOf{lu
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SÖZLÜKÇE
Kelimelerin Türkiye Türkçesi

karşılıkları

için

aşağıdaki

kaynaklardan yarar-

lanıldı:

1. TaHH Tekin ve başkaları, Türkmence-Türkçe Sözlük,
Ankara, 1995. (kısaltması: Tekin)
2. Türkmen Diliniil Sözlügi, Türkmenistan SSR Ilımlar
riyatı, Aşgabat, 1962. (kısaltması: TDS62)

Simuı'g Yayınları,

Akademiyasının Neş

3. İlhan Çeneli, "Türkmen Türkçesi Sözlüğü", TDAY Belleten 1982-1983,
Türk Dil Kurumu, Ankara, 1986, s. 29-84. (kısaltması: Çeneli)
4. Yusuf Azmun, "Türkmen Halk

Edebiyatı Hakkında" Reşit

Rahmeti Arat

İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1966, s. 68-83. (kısaltması:

Azmun)
Mümkün olduğu kadar Türkiyeli dilcilerin (TaHtı Tekin, Mehmet Ölmez,
Emine Ceylan, Zuhal Ölmez, Süer Eker) hazl1'h~dığı yukardaki ilk sözlükten yararlanmaya çalıştım. Ancak, bu sözlükte aradığım birçok kelimeyi bulamayınca,
Türkmenistan' da 1962' de yayımlanmış olan ikinci sözlüğe ve başka kaynaklara
başvurdum. Keşki, Türkmence-Türkçe Sözlük (l955)'ü hazırlayanlar yeni bir
sözlUk ortaya koyma yerine 1962'deki o Türkmen sözıüğündeki kelimelerin tamamını alsalardı! Peki, benim bu yazıda verilen birkaç şiirden ibaret basit bir
metindeki kelimeleri Prof. Dr. Taıat Tekin'in "genel yönetimi altında" hazırlan
mış olan sözlükte (Tekin) bulamayacak ve 1962'deki sözlüğe başvurmam gerekecekse, o zaman Tekin'in genel yönetiminde hazırlanmış olan bu sözlüğün yararlılığı nerede kaldı? Tekin'de bulamadığım kelimeleri a~ağıdaki listede belirtlim l2 . Bu sözlüğü hazırlayanlar, Azmun ve Çeneli'nin sözlükçelerinden yararlanıldığını "Giriş" bölümünde belirttikleri halde, Azmun ve Çeneli' de bulunan
çok sayıdaki kelimeleri almamışlar.
Bazı

Bazı
12

kelimelerdeki Türkmen dili uzun ünlüleri parantez içinde gösterilmiştir.
kelimelerin Arap yazısındaki imlası transliterasyon harfleri ilc verildi.

Türkıııence-Türkçe

Söz/ük (199S)'(in "Giı'i~" bölümünde "Elinizdeki Türkıııence-Türkçe Sözlük yukarıda
geçen Türkmence sözlüklerden geni'i ölc;üde yararlamlarak oluşturulmuştur." denilnıektedir, ancak
(guçmak=, kucaklamak, bağrına basmak) gibi bazı önemli kelimelerin bu siizlliğe neden alııımadığı, 1962
yılındaki Türkıııen !)ilinill SözlüRi 'nde bulunan kelimelerin ne kadarının tasfiye edildiği ve bunun neden
yapıldığını belirten hiçbir açıklama koyma gereksinimi bile duyulmamış.
adı

20
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U1lutU/IIIUŞ Türkıııell Ş{liri Ahdülhekiııı KU!lııu!ıwııınedııv'lı1l Şiir/eri

a

e

g

ğ

y

h

H

x

w

an (a:ii): bilinç, idrak
an-bilimli:
aq-:

aydın, okumuş,

taşmak.

bilimli.

Gül/ümüz Türkmen y(m dilinde ag-

ar (a:r): öç, intikam.
ara (a:r): ara. mesafe
asğıç: asılı

a~hq:

C?)

yemek. yiyecek

aydım:

türkü

bağb:'n:

bahçeye bakan. Bu kelime Tekiıı'de yok. l1JS62'de va!'.

b:'b: konu

bakımından.

güzellik

babından:

güzellik

bakımından

haqça: bahçe
barı (ba:rı):

harmaq:

he[lsi

[larıııak

hegençli: sevinçli. mutlu
ber-: vermek
bezek: siis, ziynet.

GÜI/ÜII1ÜZ

TürkmelZ

yazı diliızde

hezeg.

big: bel (insan beli)
bile: ilc
\ıol-:

I. olmak; 2. bulunmak

bul-:

burıııak.

çağ (ça:ğ):
çağ:

iyi.

çap-:

çevirmek.

eğmek. hoynın

vakit. zaman. bu

hoş. çağ

görinir:

çağda:

hoş

bursan: boynunu

bu zamanda

görünür

koşmak

çarh: çark,

bileği aleıi

çaşğın: dağınık

çena: lane

nı. yetmiş

bir çena:

yetmiş

bir lane ('I)

eğsen

w

Pr(}j: nr.

Tiıııur

çiğnemek, ısırmak

çeyne-:
çıda-:

çın:

21

Kowof,/u

dayanmak, sabretmek

gerçek,

doğru,

hakiki.

Çın

Türki dilim: gerçek Türk dilim

çıtıq: çatık

çüm-: suya batmak, suya girmek
~afak

dun: tan,

duyhan: çiftçi « dehkiln Farsça)
c~itlik.

denlik:

erinden denlik yoq:

kocasından e~it

muamele görmüyor.

defiiz: deniz
depe: tepe
dcrya:

ıırmak

« Farsça)

dırman-: eşe1emek,
liııwvi kalııı

didinmek. Metilimizde

olarak dirmeıı-

(dmı/w-)

diye yaztlnu,\' Im kl:'-

olarak okudl/k.

dincito: dinlendirmek,

rahatlandırmak

dinmun: dinlenmeden, ara vermeden. Bu
sı

iııce

kl:'lill1l:'lıin dojfrusuııuıı dilimaıı

di)'1:' (11) iiI:'

yazılma-

Kal:'kirdi, ama metnimilde diıııııaıı dirI' (iluii) ilI:' yazılmış.
dodaq: dudak. Günümüz Türkiilm
doğun: kardeş,

dost, ahbap.

dolanuy: dolunay,
duyğı:

ayın

yazı

Doğun

dilinde dodag,

gün: dost gün

on dördli

duygu

durmış:

hayat,

yaşam

durmışduşlıq: ya~am ortaklığı

düz: ova,

yazı

er (e:r): er, koca
erk: güç, istek, irade
erkin: özglir, hür, serbest
ğaldıra-:

titrernek

ğuqıldu- (ğaqyl):

gaklamak, ötmek.

Gü/ıümüz

Türkmen

yıızı diril/dı:, gagılda (Ki/:I'ılda-).

22
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ğayğı: kaygı,
ğaz

Unutulıııuş

Türkmen

Şairi

Ahdülhekim

Kulmulımıııııedov'ul1 Şiirleri

üzüntli, tasa

(ga:z): kaz

geyp: keyif «keyf Arapçadan). Ozan geypi - şair keyfi. Günümüz Türkmen yazı dilinde keyp.
gezmeleii: gezmeyeli
ğıyna-:

eziyet etmek. GÜl1ümüz Türkmen yaZ! dilil1de ğuıa

giee: gece
ğopız: ağızela çalınan

göger-:

çalgı

aleti « kopuz)

göğermek, yeşillenmek, yetişmek
yemyeşiL.

gömgök: masmavi,
görcek

telli

yalı:

gömgök bir düz:

yemyeşil

bir ova.

görecek gibi,

görin-: görünmek. Günümüz Türkmen

yazı

görkem (görka:m): güzel, görkem, görkem

kelime yok, yerine görk veya gijrkaııa

dilinde görüııqızı:

güzel

kız.

Günümüz Türkmen .wm dilinde hu

kullalU!ıyor: görkaııa kız

Kibi.

görelde: örnek.
götero: götürmek,

taşımak

ğulpaq: I. kızların başımn iki yanından daire uzatılan saç, 2, Öriilmüş saç, Bu kelime Tekiıı'de

yok. TDS62 ve Azmıl1l'da var.
ğuşlıq: kuşluk

vakti

gülfilek: gelincik
güyşli:

güçlii, kuvvetli, GÜl1ümüz Türkmel1

içre: içinde,

arasında bağ

yazı

dilinde güyçli.

içre: bahçe içinde.

il (i:i): i. halk, cl. insanlar, 2, ülke, diyar.

inçge (i:nçge): ince. Günümüz Türkmen

yazı

dilinde

iııçe

iiire-: inlemek
köl (kö:I): göL. Günümüz Türkmen
qaq-: I.

kaldırmak

(?).

yazı

dilinde göl (KÖ:L).

gaşın qaqıb: kaşınr kaldırıp

(?). 2. vurmak, ses

lin qaqmaqda: kopuzun telini vurmakta. Bu kelimenin ses

ama TDS62 ,de hu

({{ılam verilmiş.

çıkarmak. qopızın

çıkarmak anlamı

Tekin 'de

tc-

lt/1u(ulmuş,

P,.,1: Dr. Timur
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qalam: kalem. Günümüz Türkmen

yazı

dilinde ğalaııı.

yazı

dilinde ğaş.

qaranqı: karanlık.

qaş (qa:ş): kaş.

Günümüz Türkmen

qaytadan: yeniden, tekrar. Günümüz Türkmen

yazı

dilinde ğaytadaıı.

qı-: kaldırmak, eğmek ('1). Qaşın qıdı: kaşını kaldırdı ('1).

Bu kelime hiçhir Türkmen

sözlüğün-

de yok.
qır: kır.
qıra:

yazı

Günümüz Türkmen

dilinde ğır:

kenar, yan taraf. Günümüz Türkmen

yazı

dilinde ğıra.

qızcağaz: kızcağız

kırmızımsı, kızıhmtırak,

quba:
ğııba

kelimesi

unutulmuş,

kızıl

qubagaz (qubaga:z):

gaz kelimesi
ba ğazıii

unutulmuş,

Tekiıı'de

\'(ır.

kaz. Günümüz Türkmen

yazı

dilinde ğııba ğaz

TDS62'de ğaz maddesi içinde şu örnekte

Tekiıı'de ğııba-

verilmiş: Düııyeni

sil alsa,

ğu

düşüııdeıı.

quç-: kucaklamak,

mesi

kestane rengi. Günümüz Türkmen yazı dilinde ğııba.

TDS62'de

unutulmuş,

bağrına

basmale Günümüz Türkmen

yazı

dilinde ğuç-.

Tekiıı'de ğrıç-

keli-

TDS62' de var.

qura-: kurumak, solmak
qutar-: kurtar. Günümüz Türkmen
qutıl-:

yazı

dilinde ğrıtar-.

kurtulmak

qlYLıcıq: kuzucıık.

Günümüz Türkmen

yazı

dilinde ğıızıcıg.

maDa: bana
maral: maral. ceylan,

dişi

geyik

mClc- (me:le-): melemek.
mclôl: hüziinlU, kederli «Arapça)
mcniz: beniz, yüz. gül mCDzi solan: gül yüzü
mun:

sıkıntı, dı:rt.

mufilan-:

sıkıntı

Günümüz Türkmen

yazı

solmuş

dilinde hu kelime yok.

çekmek, dert çekmek. mufilanan ilime:

sıkıntı

Türkmen yazı dilinde bu kelime yok.
munlı:

dertli. Günümüz Türkmen

yazı

dilinde hu kelime yok.

çeken

halkıma.

Günümüz

24
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nahal: fidan, filiz, nihai
ncteeegi: ne edeceği, nCteeegin bilmezden: ne edeceğini bilmcden
nire (ni:re): nereye?
ohşa-:

benzemek, Günümüz Türkml'll

oyla- (o:yla-):
ozan: ozan,

yazı

diliilde oğşa-

(o!(şa-).

dUşUnmek

şair

iin: ön
iis-: esmek. Günümüz Türkml'll yazı dilinde yalııız öl'iis- şekli var. giikden ıiisen: Gökten escn.
iivüs-: esmck. övsin: esin!
iizge:

başka,

başkası, yabancı

ötcki,

payra-: dökUlmek,

saçıımak

sal-: atmak, koymak. bilegin boynuma salğıl:

bileğini

boynuma at (koy)

sana: sana
sarı (sa:rı): doğru,

TDS61 ve

{-'eııeli'de

tarafa, yönünc. um id

sarı:

ümide

doğru.

Bu kelime

Tekiıı'de ıml/tulmuş,

var.

sayra-: ötmek,
seret-: bakmak, seyretmek
sermen-: dolanmak, aranmak
seyl ct-: gezinmck.

dolaşmak

sil (si:I): sel
solmirab: solmayarak
sona: güzel ördek
siivigli (swwygly): sevgili.
iııılillııılas/

Güııümüz

Türkmen

yazı

diliilde söygiili. IJizimmetnimizde ei:er hir

olarak sii,'igli ya~ılm(//lllş ise, hu kelime i 920 'lerde hiiyle yazılıyol' olmalı.

siivimli (swwmly): sevimli.
süI'İn-: sUrUnıııek.

şadhq: se\·iıı~·.

Güııümüz

Türkmen

yazı

diliilde Int kelime yok.

sUrtünmek

mutluluk

şaı'-~:ırl:ı-: ~arıldamak. şar-şarlab

aqyar:

şarıl-şanl akıyor

Pn~t:

25
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ter:

ya~,

nemli, taze. ter

açılmış:

taze

açılmış.

titred-: titretmek
tiz: tez, çabuk
tizrak: çabucak, acele
tolqum: dalga .. Günümü: Türkmen

yazı

dilinde tolqlUl.

tur: dur
uçmalı:

cennet. Günümüz Türkmen

yazı

dilinde

umid (umi:d): ümit, umut. Gününüz Türkmen

ııçiila

yazı

(uçma:).

dilinde

ltııııt.

uqla-: uyumak, yatmak. uqlah yat- : uyuklamak.
üzil-: kopmak
ünlenıi.

ya: kuvvetlendirme
yağşı:

umid her ya: ümit versene!

iyi, güzel

yağtıl-:

tan atmak,

aydınlanmak

yaldıra-: parlamcık
yalı:

gibi. görcek yalı: görecek gibi

yalanaç:

çıplak

yalqım: ıŞık, parıltı,

yanra-:

lav

yankılanmak.

gevezelik etmek,

GÜ1lümüz Türkmen

hoş koııuşmak

yaqımlı: hoş, tatlı,

yazı

dilinde yaiira- fiiliilin Im

an/amma geliyor.

güzel, sevimli

yaqtı: ışık, aydınlık. Güııümüz

Türkmen

yazı

dilinde yağlı.

yaşıl (ya:şıl): yeşil

yayra-:

yayılmak

yazğıt: yazgı,

kader

yıq-: yığmak,

toplamak

yöreli: yürüyelim, gidelim. umit sarı yöreli: ümide
yüvür-

doğru

gidelim

anlamı

yok. ymlra-

