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SÖYLEŞ İ

Kiril alfabesinin 18. ve 19. yüzyılın dilini, ne kadar doğru yansıttığının 
tartışmaya açık olduğunu Kiril yerine Arap alfabesi de olsa bu tartış-
manın nihayete ermeyeceğini söylüyorsunuz. Yazının sonunda da -ilk 
baskı için- kullandığınız transkripsiyon sisteminin Latin harflerine 
geçişte bir örnek olmasını arzuladığınızı dile getiriyorsunuz. Sizce gü-
nümüzde kullanılan Latin harfleri Türkmencenin dil özelliklerini tam 
olarak karşılıyor mu? Kirilden Latin harflerine geçiş tam anlamıyla ba-
şarılı oldu mu?

Türk dünyasının ortak alfabe sistemi SSCB’nin dağılmasının he-
men ardından “Türk Dünyası” kavramı ortaya çıktığında gündeme 
gelmişti. Bu konuda ilk somut karar 18-20 Kasım 1991 tarihinde 
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitü-
sünde toplanan dilciler tarafından alınmıştı. Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Kasım 1991’de Milletlerarası Çağ-
daş Türk Alfabeleri Sempozyumu düzenlemiş, toplantıya 30’u aşkın 
uzman katılmış ve 34 harfli bir ortak alfabe kabul edilmişti. Türki-
ye’nin 29 harfinin temsil ettiği sesler diğer Türklerde de aynı harfle 
gösterilecekti. Latin temelli Türk alfabesindeki 29 harfe 5 harf eklen-
mişti. Açık e için iki noktalı a (ä), sızıcı h için x, art damak k’si (kalın k) 
için q, damak n’si (sağır kef) için ñ, çift dudak v’si için w.

1992’de Azerbaycan tarafından ortak Türk alfabesi benimsenmiş 
ama bu alfabe üzerinde ilk değişiklik yapılarak Ä ä harfi yerine Ə ǝ 
harfi kabul edilmiş ve 1 Ağustos 2001’den itibaren tüm alanlarda La-
tin alfabesinin kullanılması zorunlu kılınmıştır.

1993 yılında Türkmenistan Latin temelli alfabeyi benimseyerek 
täze elipbiý denen yeni Türkmen alfabesine geçmeyi kabul etmiştir. 
1996’dan itibaren bu alfabe resmen kullanılmaya başlamış ve birkaç 
değişiklikle 2000 yılından itibaren tamamen Latin alfabesine geçil-
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miştir. Ama ortak Türk alfabesindeki c 
yerine j, j yerine ž’yi, ı yerine y, y yerine 
de ý’yi kullanıma sokmuşlardır.

Küresel çağ, ortak noktalar bularak iş 
birliği ve dostluğu çok yönlü geliştiren 
ülkelerin kazandığı bir çağdır. Ortak alfa-
be yönünde atılan adımlar, Türk Dünya-
sının birliği için çok önemli olmakla bir-
likte geçen 30 yılda alfabe birliği hayata 
geçirilememiştir.

18. ve 19. yüzyıllar özelinde konuşursak 
Türkmen şiirinin beslendiği kaynaklar ne-
lerdir?

Moğol istilası, hem Selçuklu Devleti’nin 
hem de Türkmenlerin kaderini değiştir-
miş, Türkmen boylarının bir kısmı Ma-
veraünnehir, Horasan ve Mangışlak civa-
rında kalmış, diğer boylar ise Azerbaycan 
ve Anadolu’ya yerleşmişler, bu istiladan 
sonra Hazar ötesi Türkmenleri ile Azer-
baycan ve Anadolu Türkmenleri farklı coğrafyalarda yaşamışlardır.

XVIII. yüzyıl Türkistan’da merkezî bir otoritenin bulunmadığı, çeşitli bölge-
lerdeki beylerin, hanların başlarına buyruk hareket ettikleri bir yüzyıldır ve 
bu yüzyıl sadece Türkmenler için değil, bütün Orta Asya Türkleri için kültürel 
anlamda bir uyanış devridir. Bu yüzyıl ve ardından gelen XIX. yüzyıl, Türk-
menlerin büyük sıkıntılar yaşadığı dönemlerdir. Merkezî ve güçlü bir otori-
tenin olmayışı, boylar arasındaki mücadeleler, sosyal ve iktisadi yaşamdaki 
olumsuzluklar, XVIII. yüzyıla kadar devam eden göçebe hayatının ardından 
yerleşik hayata geçişin zorlukları, idarecilerin kötü muameleleri, zulümleri, 
koydukları ağır vergiler, sahte din adamları, rüşvetle iş gören kadılar bu dö-
nemde yaşanan sıkıntıların başlıcalarıdır. Dönemin şairleri de yaşadıkları bu 
or tama kayıtsız kalmayarak şiirlerini birer kılıç gibi kullanmışlardır.

Türkmenlerin refah ve huzur içinde yaşamalarını arzu eden XVIII-XIX. yüz-
yıl şairleri, bunun için ilk şartın boylar hâlinde yaşayan Türkmenlerin tek bir 
devlet etrafında birleşmeleri olduğunu fark edip eserlerinde “Türkmen birli-
ği”ni vurgulamışlar, 1991’de kurulacak olan bağımsız Türkmenistan Cumhu-
riyeti’nin hülyasını kurmuşlar, ama 1884’te Rus hâkimiyetine girmek zorun-
da kalmışlardır.

Yaşanan problemleri, çözüm önerilerini ve alınması gereken tedbirleri ilk ola-
rak Azadı dile getirmiştir. Boyların birliğini ve güçlü bir merkezî yönetim oluş-
masını Türkmenlerin içinde bulundukları durumdan kurtuluş olarak gören 
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Azadı’nın ardından Magtımgulı, şair ve düşünür olarak babasını geçip büyük 
bir toplum adamı olmuş, ömrünü halkına ve vatanına adamış, son nefesine 
kadar halkı bilinçlendirmek için uğraşmıştır. 18. yüzyılın ortalarından iti-
baren Türkmenler ara sında gelişen bağımsızlık, özgürlük, merkezî bir devlet 
kurma gibi ideallerin ortaya çıkmasında Azadı, Magtımgulı vd. şairlerin mu-
hakkak ki büyük katkıları olmuştur.

Klasik Türkmen edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Magtımgulı’nın 
çokça seyahat ettiğini İran, Afganistan, Hindistan, Irak gibi ülkelerde bulundu-
ğunu belirtiyorsunuz. Bu seyahatler ve farklı kültürlerle girdiği ilişkiler şiirlerini 
nasıl etkilemiştir?

Magtımgulı’nın çok seyahat etmesi, ona farklı hayat tarzlarını, medeniyetle-
rini yakın dan tanıma fırsatı vermiş ve muhakkak ki ufkunu, dünya görüşünü 
genişletmiştir. 

Magrupı, Türkmenlerin bağımsızlığı için mücadele eden, at üstünde kılıç salla-
yan hatta bir süre esaret hayatı yaşayan bir şair. Bağımsızlık uğruna ömrünü 
geçiren şairin şiirlerinin Türkmen halkının bağımsızlık ruhunu pekiştirdiğini 
söyleyebilir miyiz?

Ömrünün çoğunu elinde kılıç, at üstünde geçiren, Türkmenlerin bağımsızlık 
mücadelelerine katılan Magrupı, şiirlerinde kahramanlığı ve alp tipini öne 
çıkarmıştır. Bağımsızlığa kavuşmak için kahramanlığı işaret eden Magrupı, 
Türkmen gençlerine vatan bilinci aşılamaya çalışmıştır. 

Kemine, Magtımgulı’nın öğrencisi ve takipçisi olsa da nüktedan dili ve hicivli söy-
leyişiyle kendine has bir yol çiziyor. Kemine’nin ömrünü fakirlik içinde geçirmesi 
dilinin daha da sivrilmesine neden olduğunu söyleyebilir miyiz? Ayrıca onun için 
Türkmen edebî hicvinin önderi demek doğru olur mu?

Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve imkânsızlıklar sebebiyle is-
tediği eğitimi alamayan Kemine’nin ömrünü yamalı bir cübbe ile geçirdiği 
rivayet edilir. Bölgedeki kültür merkezlerini dolaşıp gezip görerek ve sohbet-
lere katılarak kendini yetiştirmeye çalışmıştır. Toplumun aksayan yönlerini, 
bozuk siyasal yapıyı, adalet sistemini, din adamlarını, mollaları, insanların 
maddi varlıklarına göre değerlendirilmesini satirik bir yaklaşımla ele alan 
Kemine, bunu büyük bir ustalıkla başarmıştır. Zorluklarla dolu hayatının ne-
ticesinde şiirlerinde sosyal yaşamı, adaletsiz kadıları çekinmeden eleştirmiş, 
halkın maruz kaldığı eziyeti, fakirliği, sömürüyü kendi hayatından kesitlerle 
anlatmıştır. Fıkraları, satirik hikâyeleriyle öne çıkan Kemine’yi, keskin zekâsı, 
sivri dili, nüktedanlığı, hazırcevaplığı, şakacılığı dönemin şairlerinden farklı 
kılmıştır. Sonuç olarak Kemine için rahatlıkla Türkmen edebî hicvinin önderi 
denilebilir.  

Yedi yıl sürgün hayatı yaşayan Zelîlî’nin şiirlerini incelediğinizde sürgünden 
sonraki şiirleri ile sürgünden önceki şiirleri arasında bir değişim söz konusu mu? 
Bu sürgün hayatı onun şiir telakkisinde bir kırılma noktası yaratıyor mu?



55

..Enver Aykol..

NİSAN 2021 TÜRK DİLİ

Yaşadığı dönemin konuşma dilini şiirlerinde ustalıkla kullanan, Magtımgu-
lı’nın oluşturduğu edebî geleneğin en önemli temsilcilerinden biri olan Zelili, 
şiirlerinde ağırlıklı olarak aşk, sevgi, sosyal eleştiri, kahramanlık ve mertlik 
konularını işlemiş, dönemin sosyal ve siyasi sıkıntılarına değinmiş, toplu-
mun aksayan yönlerini tenkit etmiş, halka nasihatlerde bulunmuş, birbirle-
riyle mücadele hâlinde olan Türkmen beylerini eleştirmiş, ülkenin içinde bu-
lunduğu kötü durumdan kurtulup refaha ve huzura kavuşmak için Türkmen 
birliğini vurgulamıştır.

Birçok Türkmen’le birlikte esir düşen Zelili, yaklaşık on yıl  Hive’de çok zor 
şartlar altında esir olarak yaşamış, Muhammed Rahim Han’ın ölümünden 
sonra çıkan karışıklıktan faydalanarak kaçıp vatanına dönebilmiştir. Bu sür-
gün yılları şiirlerinin muhtevasına ve edebî kişiliğine tesir eden Zelîlî’nin şiir-
leri, sürgün öncesi, sürgün yılları, sürgün sonrası şeklinde üç dönemde değer-
lendirilebilir. Vatan hasretiyle vatanın ne kadar kıymetli bir değer olduğunu 
anlayan Zelili, vatan şairi olarak şöhret kazanması boşuna değildir. 

Aşk temalı lirik şiirleriyle diğer şairlerden ayrılan Mollanepes’in Zöhre ve Tahır 
hikâyesinin dramatik sonunu değiştirerek sevgilileri diriltmesini zalimlerin galip 
gelmesinden rahatsız olmasına bağlıyorsunuz. Sizce Mollanepes’in adalet duygu-
su şiirlerinin temel yapı taşlarından biri mi?

Türk halk hikâye geleneği içinde özel bir yeri olan Tahir ile Zühre hikâyesi, bü-
tün Türk boyları ve Türklerle yakın ilişkileri olan milletler arasında tercüme 
veya adaptasyon yoluyla yayılmış, farklı sanat dallarında ve edebî metinlerde 
yer bulmuş, Karagöz ve orta oyunu repertuarında yer almış, Türk kültüründe-
ki yerini 20. yüzyılda da korumaya devam etmiştir.

Hem klasik edebiyat geleneğinden hem de halk edebiyatı ürünlerinden fayda-
lanan Mollanepes, lirik şiirleri ve özellikle Zöhre Tahır hikâyesiyle tanınmıştır. 
O bu hikâyeyi Türkmen millî kültürüyle donatarak ve önemli değişiklikler ya-
parak işlemiştir. Eserine çok eşliliği katmış, Tahır’a ikinci eş olarak Mahım’ı 
nikâhlamıştır. Ayrıca metne kendini ve eşini dâhil etmiş, eserinin hem anla-
tıcısı hem kahramanı olmuş, Dede Korkut gibi davranarak akıl vermiş ve ad 
koymuştur. Üstelik geleneksel halk hikâyelerinde kavuşma çoğunlukla ger-
çekleşmezken Mollanepes, iki kutsal kişinin yardımıyla âşıkları diriltip kavuş-
turmuş, zalim şaha diz çöktürmüş, böylece eserine bu motifle yeni bir mana 
zenginliği kazandırmış, klasik kavuşamama motifini tersine çevirmiştir. Yani 
Mollanepes öyle bir eser vücuda getirmiştir ki, adı Zöhre Tahır ile özdeşleşmiş-
tir ve bu eseri ona aşk mülkünün şahı unvanını kazandırmıştır.

Sonuç olarak Zöhre Tahır kahramanlık hikâyelerinden aşk hikâyelerine geçiş 
döneminin ürünüdür ama hayatında hep zalimlerin kazandığını gören Molla-
nepes, zulmün galip olmayacağı, bir gün adaletin galip geleceği düşüncesiyle 
eserinde zalimlerin kazanmasını istememiştir.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.


