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ÖZBEK EDEBİYATINDA FUZULİ TESİRLERj 

Selahittin TOLKU1V 

Türk Dünyasmda bazı şahsiyetler vardır ki, onları belli bir kol veya saha
nın mensubu saymak pek kolay, hatta pek doğru olmaz. Nevai, Fuzfıli; Nesimi, 
Ahmet Y esevi, Köroğlu, Dede Korkut, İsmail Gaspıralı bunlardan bazılarıdır. Bu 
yazıda Türk Dünyasının birleştirici şahsiyetlerden birisi olan Fuzfıll'nin Özbek
Türk şiiri üzerindeki tesiri işlenıneye çalışılacaktır. Çağatay edebiyatının tabii bir 
devamı olması hasebiyle Özbek-Türk edebiyatı ele alınırken Çağatay şiirinin son 
devreleri de burada zikrediJecektir. 

Fuzfıli'nin Özbek edebiyatındaki tesirlerini ifade etmek için en güzel ör
nek, 1968 yılında Taşkent'te basılmış olan iki ciltlik Fuzuliy adlı kitabının girişi
ni hazırlayan edebiyatçı Prof. Dr. Halid Rasul 'un sözleridir. Özbek edebiyatında 
Fuzfıll'nin, Hakan!, Nizami, Nesiıni gibi diğer Azerbaycan şairleri kadar tesirli 
olduğunu belirterek H. Rasul şöyle der : 

"Onun eserleri istinsah edilerek, çoğaltılarak el yazması halinde elden ele 
geçerek geldi ve 400 yıl boyunca yetişen hemen bütün Özbek şairlerinin üstadı 
ve en yakın yoldaşı oldu. Fuzfıl!'nin şiirleri asırlar boyunca Özbek halkı tarafm
dan sevilerek okunmakta ve bestelenerek söylenmektedir. Özbek halkı büyük 
ateşli şair Fuzfıll'yi kendi şairlerinden biri gibi kabul ederek ona hünnet eder." 

H. Resul'un 1958 yılında Taşkent'te Muhammed Fuzul'i Eserleri adlı ki
tabı da yayınlamıştır. Yazar bu ilk kitabından, Fuzfıll'nin 1569172 yılında İstin
salı edilen divanının foto nüshasından, taş baskı olarak 1891 yılında Taşkent'te 
yayınlanan Divaiı-i Fuzulf ve Leyli Mecnun adlı kitaptan istifade ederek yukarıda 
belirtilen iki ciltlik Fuzuliy kitabını hazırlamıştır. H. Resul 'un kitabı hakkında 
bilgi verirken yazdığı şu satırlar mühimdir1 : 

"Biz Fuzull'nin eserlerini neşre hazırlarken geçmiş asırlardaki Özbek na
şirlerimizin Fuzuli'nin eserlerini geniş okuyucu kitlesi arasında yaymak gibi 
hayırlı işte kazandıkları tecrübeleri de dikkate aldık. Bu katip ve naşirler de şai
rin asıl üslubunu korumaya çalışmışlardır. Lakin Azerbaycan neşrinde asıl nüs-

1 Fuzuliy (haz. Halid Rasul), c. 1, Taşkent 1968, s. 
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hadaki bazı sözler günümüz Azerbaycan edebi Türkçesine uyarlanarak neşredi
iirken, biz kendi hali~ce veya kendi dilimizde olduğu gibi aldık ve böyle yaidık. 
Zaten en muteber kabul edilen 1569172 yılmda istinsah olunan el yazmasının 
Bakü nüshasmdaki bazı sözler Özbek şivesinin telaffuzuı1a yakın olduğu, lakin 
Azerbaycan neşrinde ise Azerbaycan şivesine uygunlaştınldığı ic;in biz aslında 
nasıl ise öylece aldık. Mesela; daş-taş, dut-tut, oh-ok, çıh-çık, sahlamak
saklamak, eteyin-etegin, yahdım-yakdım, durpak-turpak, mene-menge, sene
senge gibi. Burada gözetilen maksat Fuzuli'nin eserleri ana babalarımız tarafın
dan nasıl oktmup dinlenegeldiyse o ananeyi konırnaktan ibaret oldu." 

H. Rasul, Sovyet devrindeki Fuzuli ile ilgili neşriyat hakkında da şunları 
söyler: 

"Fuzüli'nin eserleri Sovyet devrinde küçük kitap halinde bugünkü krill al
fabesiyle Özbek okuyucuları için neşredildi. Lakin şairin ·bu iki ciltlik eserlerinin 
toplamı bedii eseriere iştiyakı kuvvetli olan ve Fuzfıll'nin eserlerini seven oku
yucular için güzel bir hediye olması ümidindeyiz." 

H. Rasul'un son olarak Fuzüli'nin tesiri hakkında söylediği sözler şunlar-
dır: 

"Söz hazinesinin cevherlerini yeni şekilde, mürekkep bedii sahnelerde 
kullanabilen, kendi mevkiinde süsleyen şair, Fuzuli şiirlerinde kendisine has 
mektep yarattı. Yakın Şark, Orta Asya halkları, bu cümleden Özbek edebiyatının 
meşhur simaları onun mektebinde talim gördüler. XVI.-XVII asırlarda yaşayıp 
eser veren Ahseni, Vefai, XVIII asırda Revnak, Nişati, Kirani, Munis, XIX-XX. 
asırlarda Gazi, Hazık, Agehi, Kamil, Kamyab, Raci, Nadire, Han, Mukim1, 
Furkat, Zavki, Evez gibi şairler Fuzüll'nin eserlerini mükemmelce öğrenerek ona 
tahmisler yazdılar. Fuzuli'nin eserlerinin Taşkent'te bir kaç defa taş baskı neşri
nin olması Özbek halkının Fuzuil'nin eserlerine olan derin hürmetini ve onun 
gazelleri ile "Leyli ve Mecnun" destanını severek okuduğunu gösterir." 

Burada yukarıda söylenen sözlerin doğruluğunu göstermek için geçmiş ve 
günümüz şairleri üzerinde Fuzüli'nin tesirlerini gösteren örnekler verilecektir. 
Bu örneklerin kimisi geçmiş, kimisi de günümüz şairlerinden olacaktır. Ayrıca 
son olarak FuzUli:'nin bestelenmiş bir gazeli verilecektir. Bu arada aşağıda veri.., 
lecek Özbek Türkçesindeki metinlerde kalın g için ğ ; kalın k için q ; kalın h için 
X ; nazal n için il ; kapalı e için e kullanılmıştır. Bunların dışında özel transkrip
siyon işaretleri kullanılmamıştır. Ayrıca metinlerdeki Arapça ve Farsça kelimeler 
- Fuzüli'nin bazı metinleri de - Özbek Türkçesinde nasıl kullanılıyorsa o şekilde 
verilmiştir. 
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Fuzfıli'nin tesirine ilk örneklerden birisi Babarahim Meşreb' dir2 ( 1640-
1711 ). 1v1eşreb, Özbek Türkleri arasında çok sevilen bir şairdir. Şiirleri gerek 
klasik müzik ve gerekse de halk müziği tarzında bestelenerek okunmaktadır. 
Hayatı menkıbelerle örülü halde halk arasında anlatılan Meşreb 'deki Fuzfıll tesiri 
için aşağıdaki şiirini okumadan evvel Fuzfıll'nin aşağıdaki muhamınesine bir göz 
atalım ve ardından hem Meşreb ve hem de daha sonra verilen Nadire'nin mu
hammeslerini inceleyelim : 

Fuzfıll: 

Vay yüz min vay kim dildardan ayrılınışam 

Fitne-çeşm ü sahir-i htmhardan ayrılmışarn 

Bülbül-i şürideyem gülzardan ayrılınışam 

Kimse bilmez kim ne nisbet yardan ayrılınışam 

Bir kadi şimşad ü gül-ruhsardan ayrılınışam 

Kaddi Tübila'li fırdevsün şarab-i kevseri 

Hulk u hı1yı çün melek suretde emsali per1 

Burc-ı eflakün sa'adetlü şereflü alıteri 

Hüsn ara mecmfı' h u b ların seraser serveri 

Bir kadi şimşad ü gül-mbsardan ayrılınışam 

Dôstlar men nale vü feryad kılsam ayb imes 

Çerh-i bed-mihrün elinden dad kılsam ayb imes 

Gaın diyarın dil-ara abad kılsam ayb imes 

Bu bina birlen cihanda ad kılsam ayb imes 

Bir kadi şimşad ü gül-mbsardan ayrılmışarn 

iştiyak-ı şevkden can ü dilüm ~iludedir 

Şam-ı gam ferzane-i balıtum menüm uyhudadur 

Ağlamakdan çeşm cism-i derdnaküm sudadur 

2 Mahmut Fidancı, Şôlı Meşreb Menôkrb-nômesi (inceleme-Metin-Sözliik), XLI + 509 s., Ya
yınlanmamış Doktora Tezi, İ. Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, 1994; 

Meşreb, Devan, (haz. : Vahab Rahmanov, Kamilcan İsrailov), Taşkent 1980, 352 s. ; 

Abdureşid Abdugafurov, Meşreb Şe'r(vetiden, Taşkent 1979, s. 3 -6. 
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Sanma ey hemdem ki feryadum menüm bihüdedür 

Bir kadi şimşad ü gül-ruhsardan ayrılınışam 

Düşmüşem gamhane-i hicrana zar ü derdnak 

Nahun-i hasret bilen edüp giribanumnı çak 

Günde yüz kez hecr tiğiylen olurdum men helak 

Gerdiş-i devvar cevrinden men-i dil-haste-nak 

Bir kadi şimşad ü gül-ruhsardan ayrılmışarn 

V asl um up cevr ü cefasını çekerken can henüz . 

Mihr umup şevkınde yanarken dil-i suzan henüz 

Cism-i gamnakümde var iken gam-i hicran henüz 

yetmedin payane ah ü nale vü efgan henüz 

Bir kadi şimşad ü gül-ruhsardan ayrılmışarn 

Mülk-ivaslı dilberün gönlümde ma'mür olmadın 

Aşk camından dil ü can mest ü mahmür olmadın 

Derd-i birlerman-ı hecrinde tenüm dür olmadın 

Hem Fuzüli aşk u aşıklığı meşhur olmadın 

Bir kadi şimşad ü gül-ruhsardan ayrılmışarn 3 

Şimdi önce Meşreb'e sonra Nadire'ye bakalım. 

Meşreb: 

Ey müsülmanlar netey, men yardın ayrılmışam. 

Fitne çeşm u şôh-i xuş reftardın ayrılmışarn 

Bülbül-i şôridemen, gülzardın ayrılmışarn 

Qaşları ya közleri xunxardın ayrılmışarn 

Bir peri tal'at, şekergüftardın ayrılmışarn 

3 "Fuzüli" maddesi, Büyük Türk Klasikleri, Ötüken yayınları, c. 3. İstanbul 1986, s.348. 
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u~ bahar-i hüsndin axır cuda boldım, netey? 

6am bile mehnet qolıda mübtela boldım netey? 

V asi şahidin cuda bolğaç geda boldım netey? 

Derd-i furqatge giriftar-i bela boldım netey? 

Bir peri tal'at, şekergüftardın ayrılmışam 

Her peri bolğan bile andağ şekergüftar emes, 

Xande eyleb gül mesallik, serv-i xuşreftar emes, 

Lebleridin can bağışlab, közleri xunxar emes, 

Keçe-kündüz bu dilimge ğamdırı özge kar emes, 

Bir peri tal'at, şekergüftardın ayrılmışarn 

Gül xazan boldı-yu bülbülge gülistan qaydadur? 

Bu köiiül taxtığa olturmaqqa sultan qaydadur? 

Malı tal'at boldı ğayıb, nfır-i iman qaydadur? 

Haqnı bfitıldın ayırmaqqa subendan qaydadur? 

Bir peri tal' at, şekergüftardm ayrılmışarn 

Bağ-ı alem gülleri ul hüsniğa şeyda erür, 

Keçeni kündüz qılurğa gevher-i yekta erür, 

Şôh u tennaz, cehan içre aceb berna erür, 

Furqatıda zar yığlab, közlerim derya erür, 

Bir peri tal'at, şekergüftardın ayrılmışarn 

Sayd-ı damıfiğa salıb kettifi ne deb, ey şahbaz? 

Men seni qaydın taparmen izlesem, ey servinaz? 

Serv-i xuşreftar erdifi, farq elige dilnevaz, 

Mahv etibsen Meşreb-i devaneni, ey beniyaz, 

Bir peri tal'at, şekergüftardın ayrılmışam4 

483 

4 Babarahim Meşreb, Mehribamm Kaydasen, (haz. Celaliddin Yusupov), Taşkent 1990, s. 
294. 
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İkinci örnek Nadire Begim'e (1792-1842) aittir. Nadire hakkında, şairenin 
seçme şiirlerinden oluşan küçük bir kitapçık hazırlayan Mahbube Qadirova, 
Nadire'ye tesir eden şairleri sayarken şöyle demektedir : 

"Nadire; Hafız, Lutfi, Ali Ş!r Nevai FuzU11, B!dil gibi Şark edebiyatının 
ulu simalarından etkilenerek kadın kalbinin ince duygularını aksettinnede olduk
ça faydalandı."5 

Nadire: 

Ah, bir serv u s!x-i reftardın ayrılmışam, 

Kôzleri badam gülruhsardın ayrılınışam, 

Xasta can u natevanmen yardın ayrılmışam, 

Yar-i hemdem, mfınis u gamxardın ayrılmışam, 

Bolınışam be-xanuman ta yardın ayrılmışam. 

Hecr vadisiğa saldı gerdiş-i devran meni, 

Ateş-i furqatda axır ortadı hicran meni 

Xalq ara efsane qıldı nale u efgan meni, 

Hecr derdiğa giriftar eyledi canan meni, 

Ul gülendam u peri-ruhsardın ayrılmışam. 

Yar hecridin yaqanı pare qılmay neyleyin, 

Kôzlerim xunabını seyyare qılmay neyleyin, 

Yadını derd-i dilimge çare qılmay neyleyin, 

Her tarafvaslın tileb nezzare qılmay neyleyin, 

Valemen ayinedek diydardın ayrılmışam. 

Ey xuş ul künler ki uı gülçehre biri e yar edim, 

Keçe-kündüz devlet-i vasl ile berxordar edim, 

Nuqta-i mehr u vefada mahrem-i esrar edim, 

Kam'yab-ı şerheti ulla'l-i şekkerbar edim, 

Qan yutarmen la'l-i şekkerbardın ayrılmışam. 

5 Mahbuba Qadirova, NadiJ·e Şe'riyetiden, Taşkent 1980, s. 3 - 6. 
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Yar ketti emdi hicran macerasıdur mafia 

Vaslığa şükr etmedim furqat belasıdur mafia 

Yadgar ul munis-i canım muddeasıdur mafia 

Keçe-yu ki.indüz visal-i muddeasıdur mafia 

Yar-i gamxar u nek u kirdardın ayrılmışam. 

Deb edi bağrıfinı hicran tiği birle tilmeyin 

Ahd etib erdi ki sendin bir nefes ayrılmayın, 

Ta tirikdürmen cudalığ macerasın qilmayın, 

Yar ketti Nadire, hasretde qaldım bilmeyin, 

Ahdi yalğan dilber-i ayyardın ayrılmışam.6 

Aşağıda verilen diğer bir örnek de Fuzfıll'nin şiirlerinin Meşreb üzerindeki 
büyük tesirini göstermektedir. 

Fuzfili : 

Meşreb: 

Benim tek hiç kim zar ü perişan olmasın ya Rab 

Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hi c ran olmasın ya Rab 7 

Meniiidek intizar u yolda hayran bolmasun heç kim, 

Kökergende qurub yer birle yeksan bolmasun heç kim, 

Misal-i andelib-i be-gülistan bolmasun heç kim, 

Bu be-keslikde mendek xaneveyran bolmasun heç kim, 

Közidin xfm töküb, b ağrı to la qan b olmasun h eç kim. 8 

Son devir klasik Özbek (Çağatay) Türk şiirinin önde gelen kadın şairlerin
den U veysi' de ( doğ. 1779 1 öl. 1845) de Fuzuli 'nin büyük tesirleri görülmekte
dir. Şair Fuzuli 'nin hem şiirlerine nazire hem de gazellerine tahmisler yazmıştır. 

6 a. g. e. s.82- 83. 

7 Fuzi1lf Divanz, Ankara 1980, s. 145. 

8 : Babarahim Meşreb, a. g. e., s. 300-30 I. 
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Üstelik bu şiirlerinde B<_ttı Türkçesinin tesirleri açıkça görülmektedir. Aşağıda bir 
nazire ve bir de talımisi verilmiştir. 

Fuzuli 'ye naziresi : 

Yar, men' etme beni Mecnfın kerekmez mi sana? 

Al eşkim, xırqa-i gülgfın kerekmez mi sana? 

Xudnemalığdan veger namus edersen halime, 

Bizni xalq edgen oşal beçün kerekmez mi sana? 

Saçma hasr~t tuxmını, ey Mecnfın-i sahranişin, 

Şehr resvası esen hamlin kerekmez mi sana? 

İstesen yar ile özlük, zahida, köb yığlağıl, 

Özlügün ğarq edmege Ceyxun kerekmez nii sana? 

Salma bir namerd könline muhabbet neş'esin, 

Veh ki haq esranna meknün kerekmez mi sana? 

Xün-i nahaq qıldı ul köz, ey cehangir-i zaman, 

İzlegilla'l-i lebini, xün kerekmez mi sana? 

Yad qılğıl sen dua vaqtıda, Veysiy-i hazin, 

iltifat-ı quvvet -i mahzün kerekmez mi sana?9 

Fuzuli'nin gazelinin tahmisi : 

İstesen işq etme, ey dil sabr u saman dm tama' 

Al bu pendim, qılmağıl zinhar canandın tama' 

9 Uveysiy, Köngil Gülzarı, (haz. İmamiddin Qasımov, Amanilla Velixanov), Taşkent 1983, 
s.l56. 
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Candın ummidifi er olsa, eyle hicrandın tama' 

Yar vaslın istehan keçmek kerek tendin tama' 

Her kişi vasl-i yar etse, keçsin andın tama' 

Evvela işq u muhabbetdin melametdur köiiül, 

Axiri hicran qılıç içre şehadetdur köiiül, 

y anmağıl canan xayalidin zelaletdur köiiül, 

Arzu-yi vasl-i canan cana afetdur köiiül, 

Ya taaluq candın üz, ya vasl-ı canandın tama' 

Reşq tığıle tökibdür qanım ul ebr-i hilal. 

uı sebeb yetti umidimnifi kemalına zeval, 

Vaslıdın men' etsem öz rahm etgüçi bo lma rnelal. 

Çün bana bir derde yoq tab-ı temaşa-i cemal 

Ben kim u vasl İstemek xurşid-i tabandın tama' 

Eylerern her kün ceres yafilığ sadai hecride, 

Her bela! kelse bolmasdur rizai hecride, 

Aşıq uldur kim temenna-i bela! hecride, 

Bul heves bolma mubessirdur reva! hecride, 
y oxsa çoxdur mehr eden ul meh-i tabandın tama' 

Mehr araz meh-cebin kim aşinadur, neyleyem, 
Qayda bir düganenge canfızadur, neyleyem, 
Tale'im idbare-i ser-ta-pa beladur neyleyem, 
Rişte-i ml-i emel dam-ı beladur neyleyem, 
Üzmek olmaz ul sarı zülf·i perişandın tama' 

Xattın aqsin levh-i dil şiraze eylerde ne ayb, 
El meniiidin derd u söz endaze eylerde ne ayb, 
Hecrifi öltürmekligin avaze eylerde ne ayb, 

Arazin könnek hayatım taze ey lerde ne ayb, 

Ger geda vechi maaşım qılsa sultandın tarna' 

487 
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Zeki Veiidi Togan'ın yazdığına görei2 1925 senesinde vefat eden Özbek 
şaırı Seyyid Ahmed Vasli Azeri Türk şivesiyle de yazmış, eskilerden Fuzüli'yi 
ve yenilerden Sabir'i muvaffakiyetle taklit etmiştir. 

Rabibi mahlaslı modern Özbek şamnın 1960 yılmda Fuzüli'ye yazdığı 
tahmisi: 

Könlim algan bir gözellernin gözel dinanıdur 

Qalbi pak işq ehlinin vicdanı, belkim canıdur 

Pertev-efşanlikda xun evcim mah-i tabanıdur 

Ul periveş kim melahat mülkinin sultanıdur 

Hükm anın hükmidur, fennan anın fennanıdur. 

Adem ehlige ağırdan hem ağır sevda-i işq 

Bara bara artadur, kem bolmayın gavga-i işq 

Alğay öz girdabıge aylantırıb deıya-i işq 

Sürdi Mecnün nevbetin, emdi benem resva-i işq 

Toğrı derler her zaman bir aşıqın devranıdur. 

Nazeninler serveri, nazik eda-yu gülbeden, · 

Laberane kirse arayiş tapar bağ u çemen, 

Bolsa berdaşımge min tahsin der erdi kôhken, 

Lahza lahza köfilim otıdan şererlerdir çıxan, 

Qatre qatre köz döken sanman sirişkim qanıdur. 

Ey menin halimden agahlar qaşımdan ketmeniz, 

y aqmağay nazik mizacımge elem, incitmefiiz. 

Kim degey işq ehlinin dadıge bir yol yetmeniz. 

Çaklar kösimge tiğ-i işqdan ayb etmeniz. 

Kim cünun gülzarınıfi bunlar gül-i xandanıdur. 

12 Zeki Velid] Togan, Bugünkii Tiirkili Tiirkistan ve Ya/un Tarihi, İstanbul 1 981, s.504. 
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Diıberin mehri sinib ketgen ezelden qanına, 

Kelseler tan yoq, Ha~ibiy, luft eyleb yanına 

Her nefes bu lutfı derman baxş eter fermanıila 

Ey Fuzuliy ola kim rahm ede yar efganına 

Ağlağıl zar ança kim zar ağlamak imkanıdur. 13 

Modern Özbek şiirinin zirvedeki şahsiyetlerinden biri olarak kabul edilen 
Erkin Vahid'de de Fuzull'nin tesiri görülmektedir. Erkin Vahid bu durumu şöyle 
ifade etmektedir14 : 

"Biz Nevai ve Babür, Fuzfıli ve Agehi, Meşreb ve Mukimi, Nadire ve 
Furkat benzeri geçmiş şairleriınİzin eserlerini severiz, öğreniriz. Çünkü onların 
edebi mirası bizi güzelliğe çağırır. Anayurdunu ve halkını evlat sevgisi ile sev
meyi, ruhi temizliği vefa ve sadakati öğretir." 

Erkin Vahid hatta bu kitabında Fuzuli için hususi bir başlık açar 
"Hemdertlikni Kiiylegen Gazel (Dertdaşlığı Terennüm Eden Gazel)". Bu başlık 
altında şunları yazar : 

"Kardeş Azerbaycan halkının ateşnefesli ev]adı Muhammed Fuzılli Türki 
gazel üsllıbunu kemalet zirvesine yükselten büyük simalardan biri sayılır. Onun 
gazelleri akıcılığı ve muzikalliği, hareketliliği ve güzel teşbihlerle zenginliğiyle 
gönülleri bağlar. Fuzuli, Özbek halkı için de muhterem ve değerlidir. Bizim ata
larımız FuzUli'nin beyitlerini ilk okuldan itibaren ezberleyerek gönüllerine yer
leştirmişlerdir. Geçmişte Leyla ve Mecnun 'un ateşli muhabbetine hayran olan 
nice şair Fuzull'nin ahenginde Azeri şivesinde gazeller yazmışlardır. Özbek hal
kı bu gün dahi Fuzull'yi gönülden sever, onun hararetli mısralarını besteleyerek 
okur. Hangi Özbek şu satırları bilmez : 

Gül ğunçeliğinde xar ilendir, 

Açılsa bir özge yar ilendir. 

Aslında çeker tiken azabını, 

Faslında hekim alur gülabın. 

13 Habibiy Divanı, Taşkent l 980, s. 373 - 74. 

14 E. Vahid, lztırab, Taşkent 1992, s. 230 ve 276- 277. 
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Naledendür ney kibi avaze-i işqım belend 

Naleterkin qılmazam neydek kesilsem bend-bend. 

Ezel katipleri uşşaq baxtın qare yazmışlar 

Bu mazmfın ile xat ul salıfa-i ruhsare yazmışlar." 

Erkin Vahid devarnında şunları söyler : 
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"Fuzfıll radyo dalgaları vasıtasıyla her gün evlerimizin rnisafiridir. Şairin 
sesi asırları aşarak kalplerirnizde akis bulur. 

Şifa-i vasl qadrin hecr ile bemar olandan sor, 

Zülal-i zevq şevqın teşne-i diydar olandan sor. 

Şairin işte bu nefis beyit ile başlayan gazeli halkımız arasında bilhassa 
rneşhurdur. Kamil sanatkar hafızlarırnız 15 bu gazeli besteleyerek okumuşlardır." 

Erkin V ah it kitabının bir yerinde Fuzfılihanlıktan 16 bahsetmektedir ve bu
nunla ilgili bir hatırasını nakletmektedir : 

"Yugoslavya' da Struga şehrindeki şiir günlerinde ilginç bir olay oldu. An
karalı bir Türk17 şair ile tanıştık. Çok milliyetçi delikanlı imiş. Türk diliyle ortaya 
konan bütün edebiyatın Osmanlı Türklerine ait olduğu şeklindeki kanaatini sak
larnadı. Bilhassa Fuzfıli'yi pek seveımiş. "Niye Fuzfıll Azerbaycan'ın ki, o aslın
da Osmanlı Türkçesiyle yazmıştır" şeklinde konuştu. Baktım bu fikirden onu vaz 
geçirmenin çaresi yok. Fuzull'den beyitler okumaya başladım. O devarn ettirdi. 
Sonra o başka beyti okudu, ben gazeli devam ettirdim. O gün geç vakitlere kadar 
Fuzullhanlık yaptık. Gece yarısına doğru şu malum oldu ki, ben Fuzull'nin ga-

15 Hiifız: "Muganni, usta şarkıcı". 

16 Fuzullhanlık : Fuzuli'nin şiirlerini okuma. 

17 Yazar burada Türkiye Türkünü kastediyor. 
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·,;ellerini daha çok ezber}emişim. Biraz övüneyim, Türk şairinden Fuzüli'yi ka
zandım. O iki elini kaldırıp: "Erkin, Fuzüli senindir! Fuzül1 senin!" dedi." 

Son olarak da Erkin Vahid'in Fuzull'nin bir gazeline yazdığı tahmis : 

Olmasam zar ana, terk-'i ah uzar etınes midim, 
Işq karıden keçib bir özge kar etmes midiın, 
Ger cünün yar olmasa halimden ar etmes midim, 
"Aql yar olsaydı terk-i işq-ı yar etmes ınidim, 
ihtiyar olsaydı rahat ihtiyar etınes midim." 

Cevr ayinini bir dem körmakka olsaydı sabr, 
Gayrını şad, dostnı pür-gam könnakka olsaydı sabr, 
Çeşm-i dilde bir deme nem körmakka olsaydı sabr, 
"Yar ile agyamı hemdem körmakka olsaydı sabr, 
Terk-i gurbet eyleyüb azm-i diyar etmes midim". 

uı ruh-ı beyzalıgin sevdalıgimden qıl qıyas, 

Ul dil-i haraligin şeydaligimden qıl qıyas, 
Zühd ehli tavqın muga aşnaligiınden qıl qıyas, 
"Vaizin küfrin benim resvaligiınden qıl qıyas, 
Anda sıdq olsaydı ben taqva şi ar etınes ınidim." 

Y oq aceb kim, derdlerdin özge derdim bardur, 
Bir devası ölmek anın, bir devası yardur, 
Deme cerrah neşteri bu, yar urgen hardur, 
"Derdimi alemde pinhan tutdıgım naçardur, 
Ograsaydım bir tabibe aşkar etmes midim." 

Ezdi hicran u melamet, cevr u kahiş könlimi, 
Avlamas dünya işige zerre hahiş könlimi, 
Ne qılay, Erkin, ikki ot içre qalmış köfilimi, 
"Ey Fuzül1, dag-ı hicran ile yanmış köfilimi, 

Laleler açsaydı seyr-i lale-zar etmes midim. "18 

Yaşayan Özbek şairlerinden bir ara Özbekistan Yazarlar Birliği başkanlı
ğını da yapmış olan Cemal Kemal'in Fuzüll'nin bir gazeline yazdığı tahmis (6) : 

18 E. Vahid, Seçme Şiirler, haz. Bayram Orak, Ankara 1991, s. 166. 



Sihr eylemiş ta bir aceb nazik-eda meni, 

Salmış, köriii kim, ne aceb otlarga, ah meni, 

Ya baxt, köyide aqıbet eyle fıda men! 

Yarab, bela-yi işq ile qıl aşna meni, 

Bir dem bela-yi işqdın etme cüda meni 

Ya işq, xıfz u himayetiiini ehl-i derddin, 

Andaq mehr-i begayetiiini ehl-i derddin, 

Hem ul tariq-i ayetiiini el1l-i derddin, 

Az eyleme inayetiiini ehl-i derddin, 

Ya' ni ki, çox belalara et mübtela meni. 

Atqıl ıneni ateşlere, ber böyle rahatıın, 

Semenderdek otlar keçib, yanmaq saadetim, 

Şu köiiil şahidimdir, şu alem şehadetim, 

Ölgünçe köterme asla beladan iradetim, 

Men isterem belanı, çün ister bela meni. 

Tilegimni vasl u hecr ara gurbetde qılma sust, 

Talebiınni qalbımnı qan ara qudretde qılma sust, 

Tugyanımnı taşır-taşır, şiddetde qılma sust, 

Temkinimni bela-yı ınuhabbetde qılma sust, 

Ta dost ta'n etib, demeye be-vefa meni. 

Aşır yürekde şevqını şevq-ı baharıınnıii, 

y aygil avazesin yen e alem de barımnıii, 

Alıb rahmetİn bu köiiil, aşifte-zanınnıii, 

Getdikçe hüsnin eyle ziyade nigarımnıil, 

Geldikçe derdige beter et niübtela meni. 

Eyle köiiilni şu'lemekan fıkretinde kim, 

Aqsın közimdin şo'le tamam hasretinde kim 
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Canımnı tabla andaq hicretinde kim, 

Öyle, zilif qıl tenironi furqatında kim, 

Vaslma mümkin ola yetürmek seba meni. 

Ya işq, bir dem senemimge yavuş, dadımsafia, 

Şefqat sal köfiilge yene yetkiz köfilim afia, 

Cemal'ni yar vaslıge müyesser etsefi-a, 

Nahvet qılıb nasib Fuzüliy kebi mefie, 

Yarab, muqayyed eyleme mutlaq ı:nerie m eni. 19 . 

Başka bir Özbek şairi olan Tolan Nizarn'ın Fuzuli'nin bir gazeline tahmisi: 

Bu 1 kem1ne tirik erken muhabbet imanıdır 

Ta ölmegey vasl u eyyam arzusu - armanıdır, 

Ne köribdür: bar hisatı sevginiii ehsanıdır 

uı periveş kim melahat mülkinin sultanıdır 

Hükm anıfi hükmidir, ferman anıfi fermanıdır 

Qasdıge aldı tabara be-rahm dünya-yı işq 

Qa'rıge tartdı hemişe be-deva bela-yı işq 

Şul zeylge saldı, heyhat, axırı sevda-yı işq 

Sürdi Mecnun nevbeti, şimdibenem resva-yı işq 

Toğrı derler, her zaman, bir aşıqıfi devranıdır. 

Tartadurmen cebrini, men bilmeyİn hasdım tiken 

Işq ara munça cem, birar veradar bar miken? 

Kün ü tün hasret çoğıda qavrılur bu cism u ten, 

Lahza lahza göfilüm odıdın şererlerdir çıqan 

Qatre-qatre yaş döken sanmafi sirişkim qanıdır 

19 C. Kemal, Umidli Dünya, Taşkent 1988, s. 376-377. 
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Derd u külfet alsa qamrab, baş alıb siz ketmefiiz 

El ara isteb yene şefqat, muruvvet kütmefiiz 

Men kebi xop teşne-lebsiz, dem-bedem qan yutmafiız 

Çaklar köksirnde tiğ-i işqdan, ayb etmeniz 

Kim cüm1n gülzarınıii bunlar gül-ixandanıdır 

Sığmagandek Mirza Babur öziniii Ancanıge 

Endi men sığmas bolıbmen Beşgülim asmanıge 

Yar hecri cevr eyler kim, Tolanbay canıge 

Ey Fuzuliy ola kim yar ede rahm efganınge 

Ağlağıl zar ança kim, zar ağlamaq imkanı dır. 20 
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Aşağıda yine Özbek şairlerden Muhammed Latif Pertev'in (d. 1906) Fu
zı111'nin bir gazeline talımisi : 

Xfışa pervane-i şem' -i ruhiii can-ı hazinimdür, 

Yarıtgan tiyre şamım bahr-i ah-i ateşinimdür, 

Mübarek astaneii tuprağı durr-i seminimdür, 

Öubar-ı sevda' -i rahım, xatiii levh-i cebinimdür, 

Sücfıd-ı dergehiii sermaye-yi dünya vü d!nimdür. 

Cünfın deştide resvalığdın artıb şevket-i cahım, 

Şeb-i hicran bağır qanı-la hecrifidür tarafgahım, 

Yıraq sendin, demi sensiz emen, ey şfıx-ı dilxahım, 

Egerçi azm-i rah etsem şevq-i vaslıii hadi-yi rahım, 

V e ger aram hem tutsam xayalifi hemnişinimdür. 

Saçıfinı zulmeti içre arazıii xurşid-i raxşanım, 

Kemaliii canfıza, la'liii mey-i daru-i dermanım, 

İrem gülzarıge yoq meylim, bahar-ı gülşen-i canım, 

20 Şark Yulduzu, , Taşkent 8/91, s. 115 - 116. 
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Heva-yi ravza-i köyiii bahar-i gül-şen- canım 

Nihai-i kametifi servim, üzarıfi, yar, sümenimdür. 

Beyaz-ı işqıfinı bitdigimçe maqsudım olur hasıl, 

Qolıfida terk-i can etdigimçe maqsudııl). olur hasıl, 

Köfiil benddin sene ketdigimçe maqsfıdım olur hasıl, 

Yaqınımdur ki sene yetdigimçe maqsudım olur hasıl, 

Bihamdullah mefie sendin yene rehber yaqınımdur. 

Basir u aşifte halem, mücde-i vaslıfi dariğ etme, 

Esir-i xatt-ı dalem, mücde-i vaslıfi dariğ etme, 

Giriftar-ı cemalem, mücde-i vaslıfi dariğ etme, 

Talebidr-ı visalem, miicde-i vaslıfi dariğ etme, 

Kim, ul mücde ferahbaxş-i dil-i endfıh-kinimdür. 

Bahar eyyamı gül faslında işq ehli tutıb suxbet, 

Heme öz yari birlen mest-i cam bade-i işret, 

S aba açduqça zülfifi qozğatur perde-i· İsmet, 

Mefie yüz körsetür her lahza yüz min şahid-i devlet, 

Çü mir'at-ı rühıfi manzür-ı çeşm-i pak-binimdür. 

Sağınman özgelerdin hal-i yar baxtım muammasın, 

Özifi aşufte hal etdifi xayatım mülkü arasın, 

Unutdım bağ-ı büsnin seyride gülşen tamaşasın, 

Çıqardı zevq-i vaslıfi xatırımdan ravza pervazın, 

Söziii kevser, münevver meclisin külli berinimdür. 

Hadis-i la'lifi eımiş, dürr-i menundur mafia ul söz, 

Tola can şerheti bir cam-ı gülgündur mafia ul söz, 

Fesahatdın ve:ffi pirige mazmündur mafia ul söz, 

Serir-i saltanat zevqıden efzündur mafia ul söz, 

Ki lutf eyleb demişsen : bir ğu lam-ı kemterinimdür. 
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Bolıb sayir, heves deryalan üzre süzib zevraq, 

Cehan ra'naların Yaslında aciz qul kim oldı şeh, 

Çü Pertev qan yutıb der yar-i munis tapmayın mutlaq, 

Beri oldım Fuzuliy ğayrdan ul dilreba andaq, 

En isim, münisim, yarim, nigarım-nazen1nimdür21 • 
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Yine zaman zaman başka bazı şairler de Fuzüll'nin şiirlerinden ilham ala
rak şiirler yazmışlardır. Bunlardan biri de Özbekistan 'ın şair ve hafızı Dedehan 
Hasan'dır. 

"Bu kafırler esiri bir müsülman olmasın ya Rab". 

Zulmler zahmidin haii perişan olmasın ya Rab. 

Qalıb zulmet içinde ortanıb ah-fıgan eyl~b, 

Sanab saat ve künlerni dili qan olmasın ya RabY 

Fuzüll'nin Özbek halkınca tanınmasına dair diğer mühim bir örnek de a
şağıda verilen gazeldir. Bu gazel, daha nice gazelleri gibi Özbek klasik musiki
sinde ujcır (Türkiye Türkçesinde eıj"er) makamında bestelenmiş olup maalesef 
aldığımız kaynakta bestekarının kim olduğu belli değildir. Fuzüll'nin bu gazeli 
Özbek şivesindeki okunuşuyla verilecektir. 

Ey könil, yari iste, candan h~ç, 

Ser-i kôyin küzet, cehfınden keç. 

Yfı tama' kes xayfıt zavqıdan, 

Yfı leb-i la'li dilsitandan keç. 

Mülk-i tecriddir, feragat evi, 

Terk-i mfıl eyle, xfınumfından keç. 

11 Yaş/ik, Taşkent 4/91, s.45. 

22 Şairin çıkacak olan Tiirkistan Fe1yad/an adlı şiir kitabından alınmıştır. 
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La~nekan seyrinin azimetin et, 

Bu xarah olacaq mek~ndan keç. 

E 'tibar etme mülk-i dünyaya, 

E'tibar-ı ulüv-ı şandaıi keç. 

Ehl-i dünyanın olmaz axıreti, 

Ger bunı ister esefi, andan keç, 

Meskenifi bezıngah-ı vahdetdir, 

Ey, Fuzuliy, bu hak-dandan keç. 23 

Bilindiği gibi Türk dünyasında, asrımızın başına kadar haberleşme mev
cuttu. Doğu Türklüğünün büyük şairi Neva1, Türk dünyasının kuzeyi ve güneyi; 
doğusu ve batısıyla her yerinde okunmaktaydı. Aynı şekilde Batı Türklüğünün 
başta Fuzül1 ve Nes!mi, olmak üzere büyük şairleri de doğuda tanmmaktaydı. 
Çağatay-Özbek şairleri bilhassa Fuzüll'den çok etkilenmişlerdir. Batı Türkçesi 
şairleri, - Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş'ın 24 ve yine Prof. Dr. Kemal 
Erarslan'ın makalelerine göre25 Seyd1 Ali Reis, ayrıca Prof. Dr. Osman F. 
Sertkaya'nın seri makalelerinde26 belirttiği gibi Nedim, Şeyh Galip, Ahmed-i 
Da'!, Karamanlı Nizam1, Safi, Sultan I. Selim, Amr1, Dukak1-zade Ahmed, Fu
züll, Katib1, Nedim-i Kadim, Refii Arnidi - ya tamamen Doğu Türkçesi veya 
unsurlarıyla eserler vermişlerdir. Yukarıda Fuzüll'nin Çağatay-Özbek şairlerine 
yaptığı tesirleri gördük. Ayrıca bu şairler vasıtasıyla Çağatay-Özbek şiir 
Türkçesine yaptığı tesirleri de görmekteyiz. Batı Türkçesiyle veya unsurlarıyla 
karışık olarak üstadın dilince yazmak arzusunda Batı Türkçesini veya unsurlarını 
şiirlerinde kullanmışlardır. Bu arada bu farklı şivelerin unsurlarıyla şiir yazan 
Türk Dünyası şairleri ve tabii diğer mütefekkirlerinin farklı şivelerde konuş-

23 Metniyaz Yusupov, Xarezm Maqamları, c. 3, Taşkent ı 987, s. 208. 

24 Faruk Kadri Timurtaş : "Çağatayca Nedir", Diller ve Türkçemiz, (haz. Mustafa Özkan), İs
tanbul I 996, s. 46- 47. 

25 Kemal Erarslan: "Seydi Ali Reis'in Çağatayca Gazelleri", TDED, c. XVI, İstanbul 1968, 
s.41-54. 

26 Osman F Sertkaya : "Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri", TDED, c.XVlll, İst. 1970, 
s.l33-138; c.XIX, İst. 1971, s. ı 7 ı -184; "Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri III, Uygur Harfleri 
İle Yazılmış Bazı Manzum Parçalar I", TDED, c. XX, İst. ı972, s.l57-184; "Osmanlı Şairlerinin 
Çağatayca Şiirleri IV", TDED, c.XXII, İst.l977, s.169-189. 
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makla birlikte diğer şiveleri de aniayıp onlarla eserler Yerebildikleri görülmekte
dir. Ayrıca bugünkü Türk edebiyatları kurulurken önde gelen şahsiyetlerin, diğei· 
Türk edebiyatlanyla irtibatlı oldukları malümdur. Mesela Özbek ceditçilerinden 
Çolpan, Fıtrat, Abdullah Kadiri ve diğerlerinin Anadolu'daki edebi faaliyetleri 
yakından takip ettiklerini ve tesirinde kaldıklarını biliyonız27. Keza Gaspıı·all 
İsmail Bey'in bütün Türk Dünyasında okıınan gazetesi "Tercüman" bu konuda 
en güzel delillerden birisidir. Türkiye' de de diğer Türk topluluklarından gelen 
kişilerin faaliyetleri de bu arada zikredilebilir. Zeki Velid! Togan, Reşit Rahmeti 
Arat, Ahmet Caferoğlu, Sadri Maksudi Arsa!, Yusuf Akçura ve diğerleri Türki
ye' de ilmi faaliyetlerini sürdüımüş ve Türk fikir hayatına tesir etmişlerdir. 

Fuzüli tesiriyle yazılan şiirlerde görülen Batı Türkçesi unsurlarından ba
zıları aşağıdaki gibidir : 

Yukarıdaki Fuzüli'nin tesiriyle eserler veren şairlerin dilinde görülen Batı 
Türkçesi unsurları gözden geçirilecek olursa hemen bütün şairlerin dilinde ta 
Nevai zamanından beri kullanılagelen "bolupturnzen" yerine "bolmuşanz" ve 
"eyleydiinnen 1 ey/ey-men; eylemıen" yerine "eylerem" şekilleri göıiilmektedir. 
Ayrıca devrinin önemli kadın şairlerinden olan Uveysl'nin dilinde "-mas" 
partisipi için "-maz", birinci teklik şahıs zamiri olan "men" yerine Çağatay ve 
bilhassa Özbek devri şairlerinde hemen hemen hiç görünmeyen "ben"; ''etseiz" 
yerine "edersei'i", yine "etmekke" yerine "edmege" şekilleri kullanılmıştır. Yine 
kadın şairlerden Dilşad Atın "köp" yerine "çolı", "aylanttr-" yerine "döndiir-" 
kullanırken, Uveysi'de "kerekmez" şekli bulunmaktadır. Özbek Türkçesinde 
kerek- fiili yokttı~8 • Bunun için kerek bol- kullanılır. Bu fiil kerek emezden gel
miş olabilir. Ancak umumiyede o zamanki Özbek şiirinde böyle kısaltınalar 
yapılmazdı. Bu Batı Türkçesindeki gerek- fiili olmalıdır. Ayrıca Batı Türkçesinin 
unsurlarından olan -dtkça 1 -dikçe genındiumuna da tesadüf etmek mümkündür. 
Şiir tamamen bugünkü Özbek Türkçesiyle yazılmış olsaydı -gan sayttı 1 -gan 
san şekillerinin; -diginıçe yerine de -gannnça şeklinin kullanılması gerekirdi. 
Yine önemli bir tesir pronominal -n- 'in kullanımı dır. Bilindiği gibi diğer Türk 
şivelerinde ve Çağatay Edebiyatı devrinde zaman zaman kullanılan, isimlere 
iyelik ekinden sonra hal eki gelmesi dunnnunda ortaya çıkan -n--, Özbek 
Türkçesinde bu, şu, oşa gibi işaret zamiderinin çekimi dışında hemen hemen hiç 
kullanılmaz. Fakat FuzUli'nin tesiriyle yazılan şiirlerde bu -n- 'nin de sıklıkla 

kullanıldığını göıiiyonız. 

27 Timur Kocaoğlu : "Türkistan Türk Edebiyatında Modern Hikaye ve Romanın Doğuşu", 
Tiirkliik Araştırmalan Dergisi, istanbul I 987, s. i 45 - !54. 

28 bkz. Tahsin Banguoğlu, Tiirkçenin Grameri, Ankara 1995, s. 476. 
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Fuzüli'nin tesiriyle ilgili olarak, halen Adana'da yaşayan Özbekistan'ın 
Hokand şehrinden olan· Ölmeshan Arsim Hanım, bir defasında Fuzlıl1' den bahis 
açıldığında, eskiden Türkistan' daki kişilerin Fuzuii'yi okumadan eğitimlerinin 
tamamlanmış sayılamayacağını belirtmiştir. 

Son olarak şunu söylemek istiyoruz ki Suud! Arabistan' da Arap alfabe
siyle ve hem modem Özbek hem de klasik Çağatay unsurları içeren bir dille 
yayınlanan ve Til Yoruğı29 adlı eserde öncelikle gurbetteki muhacir Türkistanlı
lar için Türkistan Türkçesini (burada kastedilen Özbekler için Özbek 
Türkçesidir) öğretmek amaç edilmiştir. Bu sebeple öncelikle bir takım gramer 
izahlarında bulunulmuş sonra da "Tügetiş Sözi" k~smının sonunda "Tügetiş 
sözini uluğ üstadımız - Nevili-ğa berdim. İmla haqqındagi - sözni ~ Fuzull-ğa 
beriş bilen tügetemen" (Bitiriş sözünü ulu üstadımız Nevai'ye verdim. İmla hak
kındaki sözü Fuzüll'ye vererek bitiriyorum) denilmektedir. Arkasından "Fuzü-
11"30 başlığıyla bir bölüm hazırlanmıştır. Burada Nevai'nin gerek Türk şiirinde ve 
gerekse Fuzüll'nin şiirindeki tesirinden bahsedilmiş, ayrıca "Fuzüll Külliyatı"nın 
baş sayfalarından bir parça verilmiştir. 

Yine İstanbul' da Arap alfabesiyle el yazısı olarak Özbek Türkçesiyle ya
zılıp fotokopiyle çoğaltılarak kitap haline getirilen Turkistan Aççıq Haqiqatları 31 

adlı kitapta da Türk büyükleri - Türkistan veya Türkiye ayrımı yapılmaksızın -
verilmiş ve bu cümleden Fuzüli'nin de "Muhammed Fuzül1"32 başlığı ile hayatı 
verilmiştir. 

Yukarıda bahsedilen ve bilhassa Türkistan dışında yaşayan Özbeklerin 
kendi dil ve kültürlerini, yeni nesillere tanıtmak ve öğretmek maksadıyla yazılan 
her iki eserde de Fuzüli' den bahsedilm esi, şairin Özbek halkı tarafından ne ölçü
de sevilcliğinin ve kabüllenildiğinin belki de en güzel delillerindendir. 

Biz bu yazımızda umumen Özbek Edebiyatındaki Fuzüli'nin tesirini ince
lemeye çalıştık . Fakat Fuzfıll'nin, Türkmen33, Kazak3\ Tatar35 vd. Türk edebi-

29 Ya'qub Xoca, Til Yoruğ1, Taif 1986, 64 s. 

30 a.g.e.s.l23-125. 

31 Şehabeddin Yesevi İsmail Şeyhoğlı, Turkistan Aççıq Haqiqatlan, İstanbul 1984, 2. bas-
kı, 173 s. 

32 a. g. e. s. 26. 

33 Himmet Biray, Malıtumkulu Divam, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1992, s. 6. 

34 Zeki Yelidi Togan, Bugünkii Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981, s. 493. ; Abay 
Kunanbayev, Şığarnıalarınıii Bir Tomdıq Tolıq .Jiynağı, Memlekettİk Körkem Adebiyet Baspası, 
Almatı l96l,s.59. 
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. yatlarında da tesirleri mutlaka vardır36 . Ancak bunları ayrı ayrı ele alıp incelemek 
gerekmektedir. 

Netice olarak Fuzfıli, aslında dil olarak Batı Türkçesiyle yazmasına muka
bil bu tesir sahası bakımından bütün Türklüğün ortak sesidir denilebilir. 

Özbek Türkçesiyle yazılmış metinlerde geçen bazı kelimeler için lügatçe: 

aç-: açmak. 
ağır: ağır. 

al : al, kımıızı. 
al- :almak. 
Ancan: Andİcan şehri. 
andağ : öyle. 
ara : ara, arasında, içinde. 
art- : artmak. 

aşır-: ziyade etmek. 
at-: atmak. 
ayır- : ayırmak. 
aylantır- : çevirmek, döndürmek. 
bagır : bağır. 
bağışla- : bağışlamak. 
baq-: bakmak. 
bar miken? : var mı acaba? 

Bu kitapta Kazak Türklerinin en büyük şairi (akını) olarak kabul edilen Abay, Çağatay Edebi-
yatının tesiriyle yazdığı bir dörtlüğünde şöyle demektedir : 

Fuzuliy, Şemsiy, Seyhaliy, Fuzlıli, Şemsi, Seyhali, 

Navaiy, Sağdiy, Firdevsiy, Neval, Sa'd!, Firdevsi, 

Hoja Hafız - bu hernınesi Hoca Hafız - bütün bunlar 

Medet ber ya şağiri feriyad. Medet ver ya şair-i feryad. 

35Kırım Tatar Edebiyatında Fuzüli tesiri için bk. : Aş1k Umer, c. 2. Taşkent 1990, s. 5 ; Kazan 
Tatar Edebiyatı için bk. : Tatar Edebiyatı Tari/u, c. 2. Kazan 1985, s. 330. 

36 Necmettin Hacıeminoğlu : Fuzüli, İstanbul l 984, s. 5-28. 
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bar: var, mevcut. 
bara bara : gitgide. 
baş al-: başını alıp gitmek. 
bayla- : bağlamak. 
ber-: vermek. 
bile : ile. 
bilen : ile. 
bir: bir. 
birar : herhangi bir. 
birle : ile, birlikte. 
birlen : ile, birlikte. 
bit- : yazmak. 
biz: biz. 
bol- : olmak. 
bul: bu. 
Ceyxun : Ceyhun ırmağı. 
çoğ : köz, ateş. 
çox: çok. 
de-: söylemek, demek. 
dek: gibi. 
el: halk. 
eındi : şimdi, artık, bundan sonra. 
emes : değil. 
endi : şimdi, artık. 
er : er, erkek. 
erdi : idi. 
erdifi : idin. 
erken : iken, imiş. 
ermiş : imiş. 
erür : -dır 1 -dir bildinne eki fonksi-

yonunda. 
et-: etmek. 
etek: etek. 
eyle-: eylemek, yapmak. 
Fergane : Bugün Özbekistan, Kırgı

zistan ve Tacikistan hudutları i
çerisinde kalan vadinin umumi 
adı. 

gözel : güzel. 

heç kim : hiç kimse. 
Xoqand : Özbekistan~ da bir şehir 

adı. 

xop : ( < Ar. hub) iyi, iyice. 
içre : içinde. 
ikav : ikisi, iki kişi. 
ile : ile. 
incit- : incitmek 
iste- : istemek, aramak. 
izle- : aramak. 
qamra- : kuşatmak, ıçme . alına, ı-

çennek. 
qan: kan. 
qan yut- : kan yutmak. 
qaş: 1) Kaş. 2) Karşı. 
qay: nere. 
qayda : nerede. 
kebi :gibi. 
keçe : gece, dün. 
ket- : gitmek. 
qıl- : kılmak. 
qılıç : kılıç. 
kim : ki edatı. 
kir- : girmek. 
köb: çok. 
köker- : göğermek. 
qol : kol, el. 
köfiil : gönül. 
köfiül : gönül. 
kör- : görmek. 
köter- : kaldırmak. 
köy : ( <F. )kuy, sokak. 
köz: göz. 
qozğat- : ayaklandınnak. 
qul:kul. 
kündüz : gündüz. 
qunı- : kunımak. 
küt- : beklemek. 
mafia : bana. 
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meniii : benim. 
·min :bin. 
munça : bu kadar, bunca. 
ne : ne, nasıl. 
net- : ne yapmak. 
neyle- : neylemek, ne yapmak. 
ol- : olmak. 
öl-: ölmek. 
öltür- : öldürmek. 
olhır- : oturmak. 
oii : sağ (yön). 
orta- 1 örte- : (mecz.)yanmak, yak-

mak. 
oşal : o, uşol. 
ot : od, ateş. 
öt-: geçmek. 
öz: kendi. 
özge : başka, yabancı. 
saç: saç. 
saç- : saçmak. 
sağın- : özlemek, (eski metinlerde) 

düşünmek. 

sal- : salmak 
sana : sana. 
sen: sen. 
sığ- : sığınak. 
sin- : sinrnek 
şôx: (< F.) şfıh. 
sol : sol. 
söz: söz. 
şul: şu. 

süz-: 1) süzmek. 2) yüzmek. 
tan : tan. 
tap- : bulmak. 

tart- : çekmek. 
til- : dilmek. 

· tile- : dilemek. 
tirik : diri, hayatteL 
tök- : dökmek. 
tola: dolu. 
tupraq : toprak 
tut-: hltmak. 
u: o. 
ul: o. 
unut- : unutmak. 
ur- : vurmak 
üzre : üzerinde. 
ya: yay. 
yaq- : boşa gitmek 
yaqa: yaka. 
yalğan: yalan. 
yan: yan. 
yan- : 1) yanmak 2) dönmek. 
yafilığ : gibi. 
yarıt- : aydınlatmak. 
yay- : yaymak. 
yene : yine, tekrar. 
yer: yer. 
yet- : yetmek, ulaşmak, erişmek. 
yetkiz- : yetiştirmek, ulaştınnak. 
yığla- : ağlamak. 
yıraq : ırak, uzak. 
yoq: yok. 
yol : 1) yol. 2) defa. 
yu : sonu vakalle biten kelimelerden 

sonra gelen ve edatı, vü. 
yut- : yutmak. 




