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eserlerin nasıl yayınlanacağı tenkitli 
metin neşri çerçevesi içinde bilim dün-
yasında bilinen bir yöntem. Ama uygu-
lamanın biraz keyfî seyrettiğini görü-
yoruz. Aynı seri içinde çıkan yayınlar 
arasında bile yöntemi başarıyla uygula-
yan araştırıcılar yanında standart dışı 
örneklere de rastlanıyor. Burada eserin 
bütün yazma nüshalarının tespit edilip 
bir şecereye dönüştürülmesi, bunun 
sonucunda da yazarın kaleminden 
çıkmış nüshaya en yakın örnekle oku-
yucunun önüne çıkılması beklenen bir 
faaliyet. Sevinerek ifade etmek isterim 
ki Suat Donuk Künhü’l-Ahbâr neşrinde 
bütün nüshaları görüp bunları sağlıklı 
bir biçimde değerlendirerek neşriyatı 
gerçekleştirmiş. İlk iki rükünden sonra 
bu rükünde de mevcut nüshalar üze-
rinden sağlıklı bir değerlendirmeyle 
metin ortaya çıkmış. İlk üç rükünde 
hitap ettikleri okuyucu kitlesi gereği 
nispeten az olan nüshalar ve daha sade 
seyreden dil ve yalın üslup dördüncü 
rükünde birden bire mahiyet değişti-

recek. Ama üç rükünle kazanılan tec-
rübeden sonra araştırıcının bu sorunu 
kolaylıkla aşacağını düşünüyorum.

Gelibolulu Mustafa Âlî, son yıllarda 
yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından 
âdeta yeniden keşfedilen önemli bir Os-
manlı aydını. Okuyucunun onun eser-
lerine sağlıklı bilimsel neşirlerle ulaş-
ması bu anlamda önemli. Suat Donuk’u 
bu zor ama keyifli yayını gerçekleştirdi-
ği, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baş-
kanlığını da titiz bir baskıyla bunu hem 
matbu hem de sanal ortamda okuyu-
cuyla buluşturduğu için kutluyorum. 
Kurum sadece bu eserle değil, kültürü-
müzün çok sayıda nadide eserini ben-
zer biçimde yayın hayatına kazandır-
dığı için ayrıca kutlanmayı hak ediyor. 
Künhü’l-Ahbâr’ın en önemli bölümü 
olan IV. rüknü de merakla bekliyoruz.

Kaynak

Künhü’l-Ahbâr, 1., 2., 3. Rükn, Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Ya-
yınları, İstanbul 2020-2021. 

Türkiye’de 20. yüzyılın başından itiba-
ren bilimsel metotlarla yapılmaya baş-
lanan Türkoloji çalışmaları, bir devlet 
politikası olarak Türk Derneğinin ku-
ruluş süreci ile başlar. Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kuruluşuna temel teşkil eden 
ideolojinin maya tuttuğu Türk Derne-
ği, aynı zamanda Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kültür ve eğitim politikalarını, 
dolayısıyla Türkoloji çalışmalarının 
stratejisini de belirler. 25 Kânunuevvel 

1908 tarihinde kurulan Derneğin ama-
cı, Dernek Nizamnamesi’nin 2. madde-
sinde; “Cemiyetin maksadı Türk diye anı-
lan bütün kavimlerin mâzi ve âsâr, efâl, 
avâl ve muhitini öğrenmeğe ve öğretmeğe 
çalışmak, yani Türklerin âsâr-ı atikası-
nı, tarihini, lisanlarını, avam ve havas 
edebiyatını, etnografya ve etnogyasını, 
ahvâl-i içtimaiye ve medeniyet-i hazıra-
larını, Türk memleketlerinin eski ve yeni 
coğrafyasını araştırıp tartışıp ortaya çı-
kararak, bütün dünyaya yayıp dağıtmak 
ve dilimizin geniş ve medeniyeti elverişli 
bir dereceye gelmesine çalışmak ve im-
lâsını ona göre tetkik etmektir.” hükmü, 
daha sonra yapılacak çalışmalara da 
temel teşkil edecektir. Cumhuriyet’in 
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kurulmasıyla beraber hız kazanan Tür-
koloji alanındaki çalışmalar, Üniversite, 
kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve 
dernekler ile özel teşebbüsün çaba ve 
katkılarıyla, dünyadaki siyasi gelişme-
lere bağlı olarak zaman zaman kesinti-
ye uğrasa da çoğalıp zenginleşerek gü-
nümüze gelmiştir. 

Türk üniversitelerinde 1990 yılından 
sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümle-
rinin yanında Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları Bölümlerinin kurulması, 
lisansüstü programlarının açılması, sa-
dece Türkoloji çalışmalarının yapılma-
sıyla sınırlı kalmamış, Türkiye ile Türk 
dünyasının belleğinin tazelenmesini, 
birlik isteğinin canlanmasını da sağla-
mıştır.

Türkoloji çalışmalarının önemli bir bö-
lümünü teşkil eden Özbekistan sahası 
bu çalışmalar içinde özel bir yere sahip-
tir. Zira Özbekistan Türkistan’ın bel-
leğidir. Mensup olduğu fikrî temeller 
üzerine 1980’li yıllardan itibaren Türk 
dünyasıyla ilgili çalışmalara başlayan 

Prof. Dr. Şuayip Karakaş, Türkiye’de 
Özbekistan sahası dil, kütür ve edebi-
yatıyla ilgili çalışan ilk akademisyen-
lerdendir.

Prof. Dr. Şuayip Karakaş’ın Türkiye sa-
hasıyla ilgili Süleyman Nazîf-Hayatı ve 
Eserleri ile Türkiye’den Türk Dünyasına 
açılına pencere niteliğinde Cumhuriyet 
Dönemi Türk Edebiyatı (Fatih Kirişçi-
oğlu ile ortak imzalı) adlı çalışması bir 
yana bırakılırsa, Ahmet Yesevî, Özbek 
Edebiyatı Yazıları, Türk Dünyası Edebi-
yatı, Özbek Hikâyeci Mirkerim Asım, Ke-
fensiz Gömülenler, Muhammet Salih’in 
Ağaçlar Şair Olsa ve Türkistan Şuuru, 
Muhammed Salih’in Şiirleri, Sovyet Ede-
biyatı Hakkında Tespitler, Bir Şairin Ha-
zin Hikâyesi: Özbek Şair Osman Nâsır’ın 
Hayatı, Aybek’in Nevâyi ve Naim Keri-
mov’un Çolpan-Sovyetlerde Şair Olmak 
adlı kitap ve kitap bölümleri ile birçok 
makalesi Türk dünyası ve Özbekistan 
sahasıyla ilgili çalışmalarıdır.  

Özbek Edebiyatı Yazıları’na Dair

Özbek Edebiyatı Yazıları yazarın daha 
önce yayımlanmış olan makaleler-
den meydana gelmiştir. Yazarın “Söz 
Başı”nda da ifade ettiği gibi “üniver-
sitelerin Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı ile 
Türkçenin Eğitimi bölümleri öğrenci-
leri ile Türk dünyasının 20. yüzyılda-
ki siyasî ve edebî hayatına ilgi duyan” 
okuyucu dışında Türk tarihi, fikir ha-
reketleri, siyaset alanı, kamu yönetimi 
gibi Türkolojinin her alanında çalışan 
okuyucu kitlesini aydınlatacak bilgiler 
aktarmaktadır.

Çarlık döneminden başlayıp yokluk ve 
kırgının eşitlikçilik sayıldığı; eşitlik-
çilikten “Sovyet Vatandaşlık Kimliği” 
edindirme düşüncesi altında dil ve kül-
tür alnında kimliksizleştirme ve sonra 
da Ruslaştırma politikasının uygulan-
masındaki acımasızlığın anlatıldığı, 
özelikle 20. yüzyılın başından itibaren 
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Özbekistan’da fikrî ve siyasi hareketli-
likte yetişen Özbek aydınları ve aydın-
lanmasındaki öncüler ile onların mü-
cadeleleri, Özbek ve Türk edebiyatına 
katkılarının tespit ve tahlil edildiği ma-
kaleler külliyatı olan kitap,  “20. Yüzyıl 
Türk Dünyası Üzerine Bir Deneme” (s. 
7-48) kapsamlı bir makale ile başlamış.

Makalenin girişinde Türklerin tarihi 
dönemlerde yaşadıklarını; “Türkler, 20. 
yüzyıl boyunca, maşrıktan mağribe uza-
nan geniş vatan coğrafyasında, dünyada 
adı bilinen hemen hemen bütün milletle-
re karşı istiklâl ve istikbâl mücadelesi ver-
mek zorunda kaldılar. Diğer milletlerin 
tarih boyunca şahit olmadıkları rejimle-
ri, maruz kalmadıkları katliamları, bu 
yüzyılda bizzat yaşadılar. Yendiler, ye-
nildiler; bir ölüp, bin dirildiler. Top yekûn 
imha edilerek unutturulmak istendikleri 
sırada, tarih sahnesine her zamankinden 
daha kalabalık bir kadro hâlinde yeniden 
çıktılar” cümleleriyle ifade eden yazar, 
20. yüzyılda Türk dünyasındaki siyasi 
gelişmeler ve edebiyatındaki akisleri 
işlemiş. Türk dünyasındaki siyasi ge-
lişmelerin aktarıldığı, Türkiye, Azer-
baycan, Özbek, Kazak, Kırgız, Kıbrıs, 
Batı Trakya, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Kırım, Tatar, Başkurt, Karaçay-Malkar, 
Karakalpak, Uygur ve Saha Türklerinin 
edebiyatları hakkında bilgi verilmiş. 
Zengin bir kaynakça ile sonlandırılan 
makalede Türk dünyası edebiyatları-
nın bu yüzyıldaki macerası ve temsil-
cileri hakkında temel bilgiler yer almış

Türkistan aydınlanmasının öncüle-
rinden, ceditçilik hareketinin önemli 
temsilcilerinden gazeteci, tiyatrocu, fi-
kir adamı, eğitimci ve siyasi kimliğiyle 
tanınan, bir süre İstanbul’da bulunan 
Mahmud Hoca Behbûdî hakkında bilgi 
verilen makale, “Türkistan Cedit Hare-
ketinin Öncülerinden Müftü Mahmud 
Hoca Behbûdî Efendi (Hayatı ve Eserle-
ri)” (s. 49-94) başlığını taşımakta. Mah-
mud Hoca Behbûdî’nin Pederküş adlı 

piyesi ile Türkistan’da tiyatro faaliyet-
leri ve tiyatronun fonksiyonunun işle-
yen yazı, “Türkistan’da İlk Tiyatro Faa-
liyetleri ve Pederküş Piyesi” (s. 95-124) 
başlığını taşımaktadır. Yazıda Pederküş 
piyesi metni de verilmiş.

Bolşevikler tarafından burjuva milli-
yetçiliği yapmakla suçlanan ve şehit 
edilen bir âlimin kısa hikâyesi,  “Özbek 
Dilci Gâzi Âlim Yunusov” (s. 125-134) 
başlığı altında verilmiş.

Stalinist idare tarafından Turan Cemi-
yetine üye olmak, milliyetçi teşkilata 
girmek gibi çeşitli suçlara maruz kalan 
ve kurşuna dizilerek şehit edilen Ab-
dullah Kâdirî, “Özbek Romancı Abdul-
lah Kâdirî ve “Ötken Künler” Romanı” 
(s. 135-148); Sovyet İhtilali’ne karşı 
milliyetçiliği methetmek suçlamasıyla 
kurşuna dizilen Çolpan, “Abdülhamid 
Süleymanoğlu (Çolpan)” (149-158); 
Hazin, hazin olduğu kadar da maceralı 
bir hayatın, hapishanelerde, sürgünde 
geçen bir ömrün hikâyesi, “Bir Şairin 
Hazin Hikâyesi: Özbek Şair Osman Nâ-
sır’m Hayatı” (s. 159-220) başlığı altın-
da verilmiş.

Bir dönemdeki zulmün ifadesi, Türk 
aydın imhası “Kızıl Kırgın”  adlandır-
malarıyla “Türkistan’da “Kızıl Kırgın” 
Kurbanları” (s. 221-234) başlığı altında 
yazılmış. Sovyet vatandaşlığı görünü-
mü altında Ruslaştırmanın işlendiği, 

“Rus edebî dilini temiz tutmak ve halkın 
yaratıcılığından istifade ederek dili zen-
ginleştirmek” düşüncesi üzerine kurgu-
lanan Sovyetler Birliği dönemindeki dil 
ve edebiyat çalışmaları “Sovyet Edebi-
yatı Hakkında Bazı Tespitler” (s. 235-
250), “Sosyalist Realizm (Toplumcu 
Gerçekçilik) ve Sovyet Edebiyatı Hak-
kında Resmî Bir Yazı” (s. 251-274) baş-
lıklarında işlenmiş.

Sovyet ideolojisini kendisine düstur 
edinmiş, Lenin ve Leninist idareyi dinî 
vect ile benimseyip savunan, yazdıkla-
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rıyla da Özbek edebî dilinin estetik yö-
nünü öne çıkaran Hamid Âlimcan ve 
şiirleri; “İdeolojiye Adanmış Bir Ömür 
Yahut Özbek Şair Hamid Âlimcan (Ha-
yatı ve Eserleri Hakkında Bir Araştır-
ma)” (s. 275-342) başlığı altında işlen-
miş.

Şair, hikâye yazarı, münekkit, deneme 
yazarı olan çok yönlü bir şahsiyet Gafur 
Gulam, “Gafur Gulam ve Bazı Şiirleri” (s. 
343-362), şair ve tiyatro yazarı Maksud 
Şehezade ve eserleri Mirza Uluğbek pi-
yesi metni, “Maksud Şeyhzâde ve Mirza 
Uluğbek Piyesi” (s. 363-418); şiir vadi-
sinde Türkiye-Türkistan köprüsünü 
kuran, yaşadığı dönemde insanca bir 
hayatı idealize edip kadın haklarını da 
savunan, şair, roman yazarı, özellikle 
Nevaî ile tarihî romanla adını ebedî-
leştiren ve Puşkun’le eş tutulan Aybek, 

“Milleti Uyandıran Edip: Aybek (Hayatı 
ye Eserleri” (s. 419-492) başlığı altında 
incelenmiş.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Mark-
sist-Leninist bakış açısının egemen 
olduğu bir dönemde Özbek sahası şiir, 
nesir, hikâye ve tiyatro alanı ile örnek 
bir şahsiyet olarak Mirkerim Âsim’ın 
hayatı ve hikâyeciliği ile hikâyelerin-
den örnekler, “İkinci Dünya Savaşı 
Yıllarında Özbek Edebiyatı ve Tarihî 
Hikâyeci Mirkerim Âsim” (s. 493-548) 
başlığı altında; roman ve hikâyeleriyle 
tanınan Pirimkul Kâdirov ve eserleri 
hakkında, “Pirimkul Kâdirov ve Bâbür 
Şah (Yulduzli Tünler) Romanı” (s. 549-
572) başlığı altında bilgi verilmiş.

Bir mektup ve iki kitaptan yola çıkarak 

kaleme alınan “Şükrullah Yusufoğlu ve 
Eserleri Hakkında” (s. 573-598) başlık-
lı kitap bölümü adı geçen şair ve eser-
leri hakkında bilgi verirken, bir Özbek 
muhalif aydını, şair ve siyasi kimliğiy-
le bilinen Muhammed Salih’in sanat, 
edebiyat, eğitim, dil ve bunları belirle-
yen Sovyet ideolojisi, tarım ve ticaret 
politikaları ile Türk birliği hakkındaki 
düşüncelerinin değerlendirildiği bö-
lüm,“Muhammed Sâlih’in Makaleleri 
Hakkında” (s. 599-634) ve “Yazar Naim 
Kerimov’un Hayatı ve Eserleri” (s. 635-
652)  başlığını taşımakta. 

Prof. Dr. Şuayip Karakaş’ın kaleme al-
dığı Özbek Edebiyatı Yazıları adlı kitap, 
genelde 20. yüzyıl Türk dünyası, özelde 
Özbek sahası siyasi ve kültürel yapısı 
ile edebî gelişmeler, temsilcileri ve eser-
leri hakkında bilgilerin toplu olarak yer 
aldığı bir çalışma. Özbek sahası edebi-
yat dünyası ve eser veren şair ve yazar-
ların düşünceleri, idealleri ve bunların 
eserlerine yansımasına örnek teşkil 
eden kitapta, aydınlanmanın engelle-
nemeyeceği, kırgınlarla toplum ve top-
lumun bilinçaltını oluşturan mensu-
biyet şuurunun yok edilemeyeceğinin 
de örnekleri yer almış. Kızıl kırgından 
özgür Özbekistan’a gidişin hikâyesi de 
olan kitap, Türk siyasi ve kültür coğraf-
yasının küçük bir bölümündeki siyasi, 
kültürel ve edebî hayatı işlemesi, yeni 
çalışmalara rehber olması bakımından 
önemlidir. 

Böyle bir bilgi bankasını kitaplaştırıp 
tespit ve bilgilerini paylaşan Prof. Dr. 
Şuayip Karakaş’ı kutluyorum.


