GÜNDEM

ANKARA’DA DİL VE EDEBİYAT
SÖYLEŞİLERİ DÜZENLENDİ
Uğur Mantu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Ankara’da düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 03-06 Haziran 2022
tarihleri arasında Türk Dil Kurumunun katkılarıyla Dil ve Edebiyat
Söyleşileri yapıldı.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Altın Elma (Koğuş) Salonu’nda gerçekleştirilen programa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Makedonya’dan katılan değerli şair,
yazar ve akademisyenler; Manas Destanı’ndan Kitab-ı Dede Korkut’a,
alfabe değişikliklerinden şairin arkeolojisine uzanan geniş bir yelpazeyi içeren konuşmalarıyla katılımcıları bilgilendirdiler.
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’in selamlama konuşmasıyla başlayan söyleşilerin ilk gününde Prof. Dr. Kemal Abdullayev (Azerbaycan) ve Uluğbek Estevletov (Kazakistan) konuşmacı
olarak yer aldılar.
Ülkemizde Eksik El Yazması ve Mitten Yazıya veya Gizli Dede Korkut
adlı eserleriyle de tanınan Kemal Abdullayev, Azerbaycan edebiyatının geçmişten günümüze uzanan tarihî ve estetik gelişimini zirve
şahsiyet ve eserlerden verdiği örneklerle değerlendirip Azerbaycan’ın
çok uluslu bir ülke olmasının kültür ve edebiyatını da etkilediğinin
altını çizdi. Çok kültürlülüğün yansımalarının özellikle Nizâmî ve
Fuzûlî’nin eserlerinde yoğun olarak görüldüğünü belirten Abdullayev,
Azerbaycan edebiyatında millî değerlere sahip çıkmak kadar diğer
kültürlere saygı göstermenin de önemli yer tuttuğuna dikkat çekti.
Azerbaycan edebiyatının serüvenini çeşitli dönüm noktaları üzerinden dinleyicilere aktaran Kemal Abdullayev, ülkemizde olduğu gibi
Azerbaycan’da da alfabe konusunda çeşitli çalışmaların yapıldığını
ancak bu çalışmalarla geliştirilen fikirlerin hayata geçmesinin uzun
zaman aldığını söyledi. Sovyetler Birliği Dönemi’nde Sovyet ideolojisi

94

TÜRK DİLİ TEMMUZ 2022 Yıl: 71 Sayı: 847

..Uğur Mantu..
ile Azerbaycan’ın kültürel değerleri arasında yaşanan çatışmanın
edebiyata da yansıdığını dile getiren yazar, dinî ve millî kimliği
öne çıkaran yazarların dönemin
yönetimi tarafından ağır baskılara maruz bırakıldığını vurguladı.
Azerbaycan edebiyatında yaşanan
en önemli gelişmenin 40’lı yıllardan sonra Kitab-ı Dede Korkut’un
etkilerinin görülmesiyle ortaya
çıktığını belirten Kemal Abdullayev, Dede Korkut’tan bahsetmeden modern Azerbaycan edebiyatı
hakkında yapılacak değerlendirmelerin eksik kalacağını belirtti.
Konuşmasının son bölümünde
Azerbaycan edebiyatının güncel
durumuna da değinen yazar, Dede
Kemal Abdullayev
Korkut’un günümüzde de odak
noktası olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Türk dünyasının genç yazarları arasındaki iletişim kopukluğuna dikkat çeken Abdullayev, bu yazarları birbirlerine yaklaştırarak ortak çalışmalara yönlendirecek bir derginin yayımlanmasının faydalı olacağını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.
İlk günün ikinci söyleşisini gerçekleştiren Uluğbek Estevletov, konuşmasının
ilk bölümünde Kazakistan’daki Latin alfabesine geçiş süreci hakkında bilgiler
verdi. Latin alfabesine geçme fikrinin 30 yıllık bir mazisinin olduğunu belirten Estevletov, ülke olarak 2025 yılında Latin harflerini kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Kültür birliğinin sağlanmasında ortak alfabe kullanımının
önemine vurgu yapan Uluğbek Estevletov, Türk halklarına 100 yıl sonrasını
düşünüyorlarsa Latin alfabesine, 1000 yıl sonrasını düşünüyorlarsa Orhun al-
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fabesine geçmelerini önerdi. Edebiyat ve kültür alanındaki faaliyetlerde alfabe kadar tarih yazıcılığının da önemli rol oynadığına dikkat çeken Estevletov,
Türk dünyasını etkileyerek ona yön veren çeşitli olaylardan bahsedip bütün
Türk halklarını içeren ortak bir tarih kitabı yazmanın şart olduğunu belirtti.
Konuşmasının son bölümünde Kazakistan’daki edebiyat tarihi yazımı üzerinde duran Uluğbek Estevletov, geçmiş dönemde Kazak edebiyatının Abay Kunanbayulı ile başlatıldığını ancak son dönemlerde bundan vazgeçilerek başlangıç olarak Orhun Kitabeleri’ni seçtiklerini söyledi. Estevletov, konuşmasını
“Biz Türkleriz” adlı şiirle tamamladı.
Dil ve Edebiyat Söyleşileri’nin ikinci gününde Prof. Dr. Osmonakun İbrahimov
(Kırgızistan) ve Dr. Öğretim Üyesi M. Kayahan Özgül dinleyicilerle buluştu.
Osmonakun İbrahimov, Kırgız
edebiyatının tarihi, önemli şahsiyet ve eserleri ile günümüzdeki durumu hakkında önemli bilgiler verirken Kırgız edebiyatını
20. yüzyıl öncesinde Manas Destanı’nın yoğun etkisinde gelişen
halk edebiyatı ile 20. yüzyılın
başlarından bugüne ulaşan yazılı modern edebiyat olarak ikiye ayırmanın mümkün olduğunu söyledi. Esas olarak edebiyat
tarihi sahasında çalıştığını, bununla birlikte Kırgız devlet ve
siyaset tarihi üzerine de eserlerinin bulunduğundan bahseden
İbrahimov, geçtiğimiz yıl Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30.
Osmonakun İbrahimov
yılı vesilesiyle kapsamlı bir tarih
kitabı yayımladığını belirtti. Kırgız edebiyatında 20. yüzyılın altın dönem olarak kabul edildiğine dikkat çeken Osmonakun İbrahimov, Cengiz Aytmatov ve
onun nesliyle birlikte roman, hikâye ve şiirde büyük gelişme kaydedildiğinin
altını çizdi. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla ülkede ortaya çıkan ekonomik,
kültürel ve siyasi krizlerin etkilerinin edebiyat ve sanat ortamlarında da kendini gösterdiğini belirten İbrahimov; birçok dergi ve yayınevinin kapandığını
söyledi. Günümüz Kırgız edebiyatının en büyük eksikliklerinden birinin yaşanan krizlerin edebî metinlerde yeteri kadar işlenmemesi olduğunu belirten
Osmonakun İbrahimov, özellikle roman türünde nitelik bakımından bir zayıflık olduğunu ancak Sultan Raev’in bu konuda bir istisna teşkil ettiğine dikkat
çekti. Konuşmasının son bölümünü Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine ayıran İbrahimov, Manas Üniversitesinin iki ülke arasındaki iş birliğinde “altın köprü”
vazifesi gördüğünü söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

96

TÜRK DİLİ TEMMUZ 2022

..Uğur Mantu..
M. Kayahan Özgül, İslam öncesinden modern döneme şairin arkeolojisini ele aldığı konuşmasında
kamlardan günümüze şairin ilham ile olan bağı üzerinde durdu.
Özgül, Eski Türklerde şair dendiği
zaman ilk akla gelenin kam olduğunu ve kamların hem hekimlik
hem hâkimlik hem hakîmlik hem
de hakemlik vasfını kendilerinde topladığını belirterek kam denildiğinde ilahi nura muhatap
kişinin anlaşılabileceğini söyledi.
Kamın ilahi sırlara vâkıf olmasına “yel” adı verilen varlıkların
aracılık ettiğini ifaden eden yazar,
kamların kabilelerin katıldığı bazı
savaşlara yellerini göndermek suretiyle destek verdiğine de dikkat
M. Kayahan Özgül
çekti. Kamın şiirinin aynı zamanda töre mahiyeti kazandığını da vurgulayan M. Kayahan Özgül, töre kanuna
dönüştüğünü ve manzum olan kanunun ezberlenerek hatırda tutulmasının
kolaylaştırdığını belirtti. Şiirde kesbî ve vehbi olmak üzere iki damar olduğunu aktaran Özgül; birincisinin çalışıp emek vererek kazanılan şairliğe, ikincisininse ilhama dayalı şairliğe karşılık geldiğini söyledi. Vehbi damara örnek
olarak kamları ve Antik Yunan şairlerini örnek gösteren yazar, modern şairlerin önemli bir bölümünün kesbî şairliğe meyledip kulaklarını ilhama kapatarak kendi profan alanlarını inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Günümüzde
şiirin geçmiş dönemlere nazaran daha az rağbet görmesinin sebebini burada
aramayı öneren Özgül’e göre şairin bu tutumu toplumdaki muteber yerini
kaybetmesine de yol açmaktadır.
Dil ve Edebiyat Söyleşileri’nin üçüncü günü Avaz Han Umarov (Özbekistan) ve
Doç. Dr. Berdi Sarıyev’in (Türkmenistan) konuşmalarıyla devam etti.
Avaz Han Umarov, Çağatay Türkçesinin devamı niteliğinde olan modern Özbek Türkçesinin edebî kaynakları bakımından zengin bir dil olduğunu ve modern Özbek şairlerinin Ali Şir Nevayi, Bâbür, Şeybanî Han, Muhammed Salih,
Ubeydî, Sûfî Allahyâr, Agâhî gibi değerli isimlerden ilham alarak nitelikli eserler ortaya koyduklarını belirtti. Özbek şiirinin geçmişten günümüze kadarki
gelişimini Ali Şir Nevai, Bâbür, Şeybanî, Ömer Han, Mukimî, Çolpan, Erkin Vahidov, Rauf Pari, Cemal Kemal, Abdulla Aripov ile İkbal Mirza gibi şairler ve
eserleri üzerinden ele alan Umarov, Timur Kocaoğlu’na da atıfta bulunarak,
Özbek şairlerinin genellikle dörtlük ve hece veznini tercih ettiklerine dikkat
çekti. Avaz Han Umarov konuşmasında Özbek edebiyatını tarihî ve siyasi un-
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surları göz önüne alınarak üç ana
dönemde ele almanın mümkün
olduğunu ve bu dönemlerin sırasıyla “Geçiş Dönemi”, “Cedit Edebiyatı Dönemi” ve “Sovyet Dönemi”
olarak adlandırılabileceğini söyledi. “Geçiş Dönemi”nde çoğunlukla
geleneksel edebiyat anlayışı hâkimken “Cedit Edebiyatı”na geçildiğinde millî bilinci harekete geçiren eserlerin öne çıktığını belirten
Umarov, “Sovyet Dönemi”nde ise
Sovyet ideolojisini toplumda yerleştirmeyi amaç edinen metinlerin oldukça fazla olduğuna dikkat
çekti. Stalin’in ölümünden sonra
Özbek halkı üzerindeki baskının
görece azaldığını söyleyen Umarov, bu dönemde lirik ve millî şiAvaz Han Umarov
irlerin yayımlandığını ifade etti.
Bağımsızlık döneminde ise toplumda yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik
sıkıntıların edebiyata yansıdığını aktaran Umarov, ayrıca sıradan insanın da
şiirlerde kendisine yer bulduğundan bahsetti.
Doç. Dr. Berdi Sarıyev; dil, edebiyat ve sanatın kültür dünyasının temel taşlarını teşkil ettiğini belirttiği konuşmasında Türklerin edebiyatının
şiire dayandığını ve manzum ifadelerin günlük hayattaki iletişime
de yansıdığını atasözlerinden verdiği örneklerle ortaya koydu. Edebiyatı halksız, halkı da edebiyatsız
düşünemeyeceğimizi dile getiren
Sarıyev, günümüzde herkesin birer yazar olduğunu söyledi. Ali
Şir Nevayi’siz bir Türkmen edebiyatından söz edilemeyeceğini ve
onun Orta Asya Türkmen halklarının edebiyatında bir dönüm
noktası vurgulayan Berdi Sarıyev,
bu bağlamda Türkmen-Özbek
edebî ilişkilerinin altını önemle
çizmemiz gerektiğini belirtti. Sarıyev konuşmasında Türkmen
Berdi Sarıyev
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edebiyatının destanlar bakımından oldukça zengin olduğunu ve
bu destanlara ait metinlerin eğitimde de kullanıldığını aktardı.
Dil ve Edebiyat Söyleşileri’nin dördüncü ve son gününde Ali Ayçil ile
Leyla Şerif Emin (Kuzey Makedonya) konuşmalarıyla yer aldılar.
Ali Ayçil, konuşmasının ilk bölümünde Türkçenin yapısı ve ilişki
kurduğu diğer diller üzerindeki
tesirinden bahsetti. Yazar, Türkçenin izlerinin görüldüğü çeşitli ülkelere seyahatleri sırasında
edindiği izlenimleri dinleyicilerle paylaştı. Dilimizin dünyanın
dört bir yanından farklı toplumlara mensup insanların dilinde
ve gönlünde yer ettiğine dikkat
Ali Ayçil
çeken yazar, bu konudaki düşüncelerini kimi gülümseten kimi hüzünlendiren anılarıyla süsledi. Ayçil, dilin bir bayram olduğunu, onu derin bir bilinç
ve sevgiyle kavrayamayanların bunu idrak edemeyeceğinin altını çizdi. Dille
halk arasındaki bağ üzerinde dururken Anadolu Türkçesinin önemine işaret
eden Ali Ayçil, her şeyi hakkaniyet ekseninde gerçekleştirme üzerine kurulu
Anadolu Türkçesi ve başta Yunus Emre olmak üzere, onunla verilen eserlerin
bugün de dünyaya söyleyecek sözü olduğunu vurguladı. Konuşmasının ikinci
bölümünde edebiyat-hayat ilişkisi üzerinde duran Ayçil, çeşitli dönemlerde
kullanılan nazım biçimleriyle toplumların yaşam biçimleri arasında bir bağ
olduğunu belirtti. Beyit ve sonede sözcüklerin tek başına üstlendikleri anlamdan feragat ederek bütüncül anlama katkıda bulunduğunu aktaran yazar, modern dönemde ise sözcüklerin, bireyin ortaya çıkışıyla ilişkili olarak, kendi anlamlarıyla öne çıktığını ifade etti. Bu bağlamda Cemal Süreya’nın “Çağdaş şiir
geldi kelimeye dayandı.” sözüne atıf yapan Ali Ayçil, bunun sadece şiirde değil
geçmiş dönemlerde açıklayıcı ve uzun ifadeler içerirken günümüzde kısa ve
muğlak söylemlerin benimsendiği reklam metinleri üzerinden de gözlemlenebileceğini söyledi.
Dil ve Edebiyat Söyleşileri’nin son konuşmasını yapan Leyla Şerif Emin,
1912’den sonra Makedonya’nın edebî ve kültürel hayatında yaşanan değişimleri dergiler üzerinden ele aldı. Osmanlının Balkanlardan çekilmesinden
sonra da dergi yayıncılığının devam ettiğini belirten Emin, özellikle 1929’dan
Türkçe yayınların engellendiğini ve bu yolla Türkçenin hayattan silinmeye
çalışıldığını dile getirdi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Latin alfabesine geçil-
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Leyla Şerif Emin

diğini ve bundan sonraki dönemde özellikle Yücel dergisi etrafında
toplanan aydınların mücadelelerin önem arz ettiğini dile getiren
Leyla Şerif Emin, dönemin Yugoslav yönetiminin Yücelcilere uyguladıkları şiddetin Makedonya’daki
tüm Türk aydınlarını etkilediğine
dikkat çekti. Bağımsızlık döneminde yaşanan siyasi çıkmazın
edebiyatı da etkilediğini anlatan
Emin, ortaya çıkan ekonomik sıkıntıların edebî yayıncılığı zayıflattığını söyledi. Konuşmasının
son bölümünde Köprü dergisi ve
onun Makedonya’daki Türk edebiyatı için önemi üzerinde duran
Leyla Şerif Emin, başta Köprü olmak üzere edebiyatın çeşitli alanlarına hitap eden süreli yayınların
Türkçenin varlığını sürdürmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Ülkemizde ve Türk dünyasında yaşanan dil ve edebiyat gelişmeleri hakkında
değerli bilgiler edindiğimiz Dil ve Edebiyat Söyleşileri’nde görüş ve bilgilerini bizlerle paylaşan yazarlarımıza; programları düzenleyen Kültür ve Turizm
Bakanlığımıza ve Türk Dil Kurumumuza teşekkür ediyor, bu tarz etkinliklerin
kısa aralıklarla tekrarlanmasını diliyoruz.
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