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TÜRK

ta ölseler de Kýrgýz edebiyatý geliþmesini
sürdürmüþtür.

1950’li yýllar edebiyatýn özüne dönüþ yýl-
larýdýr. Kýrgýz edebiyatýný dünyaya tanýtan
Cengiz Aytmatov ilk eserlerini bu yýllarda
vermiþtir. Eserlerde iþlenen siyasal pro-
paganda temalarý yerini barýþ, dostluk, in-
san hayatý ve psikolojisine býrakmaya baþ-
lar. Savaþ sonrasýnda cephede ve cephe
gerisindeki hayatý anlatan baþarýlý eserler
arasýnda C. Aytmatov’un Betme-Bet
(1957), U. Abdukaimov’un Maydan’ý (I-II,
Frunze 1961-1966) sayýlabilir. 1960’tan iti-
baren C. Aytmatov (Birinçi Mugalim, Frun-
ze 1962), T. Kasýmbekov (Adam Bolgum
Kelet, Frunze 1960), Z. Sooronbayeva (Astra
Gülü, Frunze 1973), K. Kaimov (Atay, Frun-
ze 1961), A. Saspayev (Iyýk Sezim, Frunze
1985), Ö. Danikeyev, K. Cusupov gibi ya-
zarlar Kýrgýz nesrine verimli bir dönem
yaþatýr. Ayrýca roman türünde geliþmeler
görülür. C. Sadýkov (Ubada, Frunze 1958),
R. Rýskulov (Caz, Frunze 1959), O. Sulta-
nov (Too Kündörü, Frunze 1961), T. Ko-
comberdiyev (Kýzýl Alma, Frunze 1965), M.
Abýlkasýmova (Çolpon, Frunze 1962) gibi
þairler baþarýlý eserler kaleme alýr. Yine
1960’lý yýllardan itibaren Kýrgýz mizahý ge-
liþmeye baþlar; tiyatro alanýnda eserler ve-
rilir. 1960-1990’lý yýllarda yabancý dillere
yapýlan çevirilerle Kýrgýz edebiyatý dünya-
ya açýlmýþtýr. Roman türü açýsýndan ve-
rimli olan 1970-1980’li yýllarda C. Aytma-
tov’un Kýlým Karýtar Bir Kün (1980), T.
Kasýmbekov’un Sýngan Kýlýç (Frunze 1966)
gibi eserleri yayýmlanmýþtýr. 1990’lý yýlla-
rýn ikinci yarýsýndan itibaren bir durakla-
ma gözlense de Kýrgýz þair ve yazarlarýnýn
özgür arayýþ yoluna girdikleri söylenebilir.
Genç þair ve yazarlar arasýnda üslûp ba-
kýmýndan yenileþmeler görülmektedir. Gü-
nümüz Kýrgýz edebiyatý hayatýn yeni, bek-
lenmedik gerçeklerini benimseme süre-
cini yaþamaktadýr. Kýrgýz edebiyatýnýn en
güçlü yazarlarýndan Cengiz Aytmatov’un
yaný sýra tarihî romanlarýyla ünlü T. Kasým-
bekov, eserlerinde hayatýn gerçeklerini ken-
dine özgü yöntemlerle anlatan K. Cusu-
baliyev okuyuculara yeni romanlar sun-
maktadýr. S. Eraliyev ve R. Rýskulov gibi
þairler de Kýrgýz þiirini þekil ve muhteva
bakýmýndan zenginleþtiren isimlerdir.
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ÿÖzlem Deniz Yýlmaz

Yakut (Saha) Dili ve Edebiyatý. Kendileri-
ni Saha olarak adlandýran Yakutlar’ýn dili
Rusya Federasyonu’na baðlý Yakut Özerk
Cumhuriyeti ile kýsmen Rusya Federasyo-
nu’nun Amur, Magadan, Sahalin bölgeleri,
Taymýr ve Evenkiy Özerk bölgelerinde ko-
nuþulmaktadýr. Merkez, Vilyuy, kuzeybatý
ve Taymýr olmak üzere dört aðzý vardýr.
Edebî dil merkez bölgeleri konuþma dili-
ne dayanýr. Türkçe’nin kollarý içerisinde en
çok Tuvaca’ya benzer. Fakat Yakutça ile
Tuvaca arasýnda anlaþýlabilirlik yoktur. Ya-
kutça, Türkçe’nin lehçeleri içerisinde özel
bir yere sahiptir. Gramer açýsýndan Eski
Türkçe’ye yakýndýr. Dolayýsýyla Yakutça’yý di-
ðer çaðdaþ Türk dillerinden ayýran bulun-

diðer manzum tür türkülerdir. Anonim
olan þiirlerin yanýnda âþýklýk geleneðinin
ürünü bireysel eserler de mevcuttur. XVIII-
XIX. yüzyýllarda hýzla geliþen bu türün tem-
silcileri arasýnda B. Kumar Uulu, S. Tokto-
bolot Uulu, Toktogul Satýlganov, K. Akýyev,
B. Alýkulov, Moldo Niyaz, Togolok Moldo,
Moldo Kýlýç gibi isimler sayýlabilir. Alkýþ ve
kargýþlar, atasözleri ve deyimler, bilmece-
ler, tekerlemeler de sözlü edebiyat ürünle-
ri arasýnda yer alýr. Ancak halk tiyatrosu-
nun sözlü gelenekte yer almadýðý görül-
mektedir. Buna karþýlýk sözlü çocuk ede-
biyatý baþlý baþýna bir zenginliktir. Kýrgýz
sözlü edebiyatý ürünlerinin derlenip ya-
yýmlanma faaliyetlerini XIX. yüzyýlýn ikin-
ci yarýsýndan sonra W. Radloff ve C. Vali-
hanov gibi bilim adamlarý baþlatmýþtýr.

Kýrgýz yazýlý edebiyatý, 1924’te millî al-
fabenin kabul edilip Erkin Too gazetesi-
nin yayýn hayatýna girmesiyle ilk eserle-
rini vermeye baþlar. Ýlk edebiyat ürünleri
gazetelerde çýkar. Bu yýllarda Kýrgýz ede-
biyatýnýn öncüleri sayýlan S. Karaçev, K. Tý-
nýstanov, A. Tokombayev, M. Tokobayev,
M. Elebayev, C. Cangýrçiyev gibi yazarlar
yetiþmiþtir. 1930 ve 1940’lý yýllarda hemen
hemen edebî türlerin hepsinde eserler
kaleme alýnmýþtýr. Bu dönemde daha ön-
ce Kýrgýz þiirinde görülmeyen manzume-
ler için ilk örnekler K. Týnýstanov’un Ca-
nýl Mýrza (1922-1924), Temirkul Ümöta-
liyev’in Aysuluu (Frunze 1941), A. Tokom-
bayev’in Tan Aldýnda (Frunze 1947) adlý
eserleriyle ilk örnekler verilmiþtir. Yine bu
yýllarda hikâye, uzun hikâye, roman ve pi-
yes türünde eserler yayýmlanmýþtýr: K.
Bayalinov’un Acar (Frunze 1928, hikâye),
M. Elebayev’in Uzak Col (Frunze-Sermer-
kant 1936, uzun hikâye), K. Cantöþev’in Ka-
nýbek (I-III, Frunze 1939-1948, roman) ve
Karaçaç’ý (1928, piyes) gibi. Ancak bu ya-
yýnlar çoðunlukla 1917 Ýhtilâli’ni, Lenin ve
sosyalist düzenle ilgili konularý iþleyen si-
yasal propaganda eserleri niteliðindedir.
Mensur eserlerle tiyatro türünde yazýlmýþ
eserlerde daha çok sosyal konular ele alýn-
mýþtýr. Kadýn-erkek eþitliði, zenginlerin zul-
mü gibi sorunlara özellikle aðýrlýk verildi-
ði görülmektedir. II. Dünya Savaþý yýllarýn-
da propagandacý üslûba kahramanlýk, va-
tanperverlik gibi temalar eklenir. Þiirde
mektup tarzýnda eserler doðar. Nesirde
belgesel ve otobiyografik denemeler ya-
zýlýr. Bu dönemde edebiyatýn geliþmesin-
de klasik Rus ve Sovyet edebiyatý yanýn-
da diðer Türkler’le dünya edebiyatýnýn bü-
yük etkisi olmuþtur. Bu devirde C. Aþuba-
yev, M. Elebayev, C. Turusbekov, K. Esen-
kocayev gibi güçlü þair ve yazarlar savaþ-
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beraber daha çok Moðolca ve Rusça’dan
olmak üzere Tunguzca ve Samoyetçe’den
bu dile girmiþ pek çok kelime vardýr. Mo-
ðolca kökenliler kendi ses özelliklerini ko-
rumuþtur. 1917 Ýhtilâli öncesi Rusça’dan
giren kelimeler büyük fonetik deðiþikliðe
uðramýþtýr (bahýýba < Rus. spasibo “te-
þekkür ederim”). Günümüzde kelime giri-
þi, temelde basýn yayýn yoluyla doðrudan
Rusça’dan ve Rusça aracýlýðýyla diðer dil-
lerden olmaktadýr.

Kuzeydoðu Sibirya’nýn ücra yerlerinde
yaþayan Yakutlar hakkýnda 1632’de Rus-
lar tarafýndan iþgal edilinceye kadar her-
hangi bir bilgi yoktur. Bu tarihten itibaren
Rus ve Batýlý araþtýrmacýlar ve seyyahlar
tarafýndan Yakutlar’ýn tarihi, dili ve folk-
loru hakkýnda derlemeler yapýlmýþ, XVIII.
yüzyýlda bu araþtýrmalarýn metinleri neþre-
dilmeye baþlanmýþtýr. Yakutlar’ýn XIX. yüz-
yýlýn baþlarýna kadar yazýsý yoktur. O. Böht-
lingk’in 1851’de yayýmlanan (St. Peters-
burg) Über die Sprache der Jakuten
adlý eserinde kullandýðý Rus Kirili’ne daya-
nan alfabeyi bazý deðiþikliklerle E. K. Pe-
karskiy ve W. W. Radloff da kullanmýþtýr.
Yakut millî yazýsý için S. A. Novgorodov’un
1922’de Rus Kirili’nden hareketle hazýr-
ladýðý millî alfabe esas alýnmýþ, bu alfabe
1924’te iyileþtirilmiþ, 1929’da Latin harf-
lerine dayalý bir alfabeyle deðiþtirilmiþtir.
Yakutça 1939’dan itibaren Kiril alfabesiyle
yazýlmaktadýr. Yakutlar’ýn XX. yüzyýlýn baþ-
larýna kadar yazýlý edebiyatlarý olmamýþ-
týr. Buna karþýlýk destan, masal, efsane,
halk hikâyesi, atasözleri ve deyimler, þiir /
türkü ve bilmecelerden oluþan çok zen-
gin ve eski bir sözlü edebiyat geleneði var-
dýr. Kahramanlýk destaný türü daha az ge-
liþmiþ olup destanlar genellikle bir bütü-
nün kýsýmlarý þeklindedir ve parça parça
söylenir. Üslûpta Moðol etkisi görülür. Ya-
kut sözlü geleneðinde komþu halklar kül-
türünün yoðun etkisi olmakla birlikte hâ-
kim dünya görüþü / dini Þamanizm’dir. Þa-
man vaaz, ilâhi ve þiirleri / türküleri yalnýz
dinî deðil ayný zamanda edebî deðer taþýr.
Bunlar genellikle serbest nazým türünde
eserlerdir. Yazýlý edebiyat, XX. yüzyýlýn baþ-
larýnda sözlü edebiyat ürünlerinin derlenip
yazýya geçirilmesiyle baþlar. 1910-1920’li
yýllarda Yakut edebiyatýnýn klasikleri sayý-
lan A. E. Kulakovskiy, A. Ý. Sofronov, N. D.
Neustroyev gibi yazarlar Yakutlar ve güç
hayat þartlarý, Yakutistan coðrafyasý, Þa-
manizm gibi konularda eserler vermiþtir.
Bunlardan baþlýcalarý þunlardýr: Neustro-
yev’in Timir Con O³oloro (1917) ve Ku-
kaaký Kuluba, Sofronov’un Cadaný Caa-
kýp (1919), Taptal (1915-1916) ve Olox

Cerebete, Kulakovskiy Irýa-Xohoon
(1924-1925, þiirler).

1922’de Yakut Özerk Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin kurulmasýyla ülkede çok
köklü deðiþiklikler olmuþ, yeni düzen ve
ideolojiyi yerleþtirme giriþimleri baþlamýþ-
týr. Ayný yýl S. A. Novgorodov tarafýndan
uluslar arasý transkripsiyon esasýna daya-
nan millî alfabe hazýrlanmýþ, sosyalist ide-
olojiyi yaymak için edebiyata el atýlmýþtýr.
Dolayýsýyla Yakut Sovyet edebiyatý ürünleri
neredeyse tamamen didaktik ve propa-
ganda eserleri niteliði taþýr. Bütün haya-
týný komünizm ve sosyalizme adayan bir
devlet adamý sýfatýyla P. A. Oyunskiy eði-
tim ve kültürle ilgili bir dizi kurumun yö-
neticiliði yanýnda yazarlýk da yapmýþtýr.
Eserlerinden baþlýcalarý þunlardýr: Kýhýl
Ooyuun, Culuruyar N
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(1931-1932 [ilk üç bölüm]), Cerebetten
Taxsýý (1938), Uluu Kudansa. Yakut þi-
irine hece ölçüsünü getiren Oyunskiy, Ya-
kut Sovyet edebiyatýnýn da kurucusudur.
Oyunskiy’le baþlayan Yakut Sovyet edebi-
yatý 1920’li yýllarda P. N. Çernýx-Yakuts-
kay, A. A. Ývanov-Künde, A. G. Kudrin-Aba-
gýýnýskay, N. E. Mordinov – Amma Aççýgý-
ya, S. A. Savvin – Kün Ciribine, G. D. Bes
Caraahýn-Byastinov gibi yazarlarca temsil
edilir. Bu yazarlar tabiat ve köy hayatý, sos-
yalist düzen, antisosyalizmle mücadele,
emekçiler gibi konularda þiir, hikâye, ro-
man, tenkit türünden eserler kaleme al-
mýþlardýr. 1930-1940’lý yýllarda öne çýkan ya-
zarlar arasýnda S. S. Yakovlev – Erilik Eris-
tiin, G. Ý. Makarov – Cuon Canýlý, S. P. Yef-
remov, E. S. Sivtsev – Tallan Büre, N. D.
Sleptsov-Tuobulaxap, M. N. Timofeyev-Te-
reþkin, T. E. Smetanin, L. A. Popov, D. S.
Fedorov-Taas, N. G. Zolotarev-Yakutskay,
V. A. Protodyakonov-Kulantay sayýlabilir.
Sohuççu Üörü, Revolyutsiya Uolattara
(1936), Maarýkçaan Iççattara (1942) gi-
bi hikâye ve romanlarýn yazarý Erilik Eris-
tiin, daha çok Östööxtör (1942), Ýni-Bi
(1953), Çuumpu Kýtýl (1954) gibi tiyatro
eserleriyle tanýnan Yefremov döneme dam-
gasýný vuran müelliflerdendir.

II. Dünya Savaþý yýllarý ve sonrasýnda ya-
zýlan eserler arasýnda Timofeyev-Tereþ-
kin’in Saxalar Serige, Makarov’un Kýay-
dýbýt (1946), Smetanin’in Sallaat Süre-
ge (1945), Popov’un Iraax Týa³a (1947) ad-
lý þiir kitaplarý, Taas’ýn Kýhýl Kömüs Xo-
ruop (1944) ve Kýrsaada Uottara (1947),
Yakutskay’ýn Uottaax Buur³a³a (1943)
ve Tay³a³a (1952) adlý romanlarý, Kulan-
tay’ýn Partizan Morozov (1943) ve Man-
çaarý (1948) adlý tiyatro eserleri zikredi-
lebilir. Bu eserlerde kahramanlýk, vatan-

ma durumu için müstakil bir ekin olma-
masý, ilgi durumunun ortadan kalkýþý gibi
birçok farklýlýðýn kaynaðýný Eski Türkçe’-
de aramak gerekir. Yakut edebî dili öz fo-
nolojik sisteminde sekizi kýsa (a, e, ý, i, o,
ö, u, ü), sekizi uzun (a, ē, ý, ì, ō, ȫ, u, ǖ) ol-
mak üzere on altý ünlü ve on dokuz ün-
süz (b, c, ç, d, g, g, h, x, k, l, m, n, n, n‘ , p,
r, s, t, y) bulunur; f, j, þ, þç, ts, v, z fonem-
leri alýntý kelimelerde görülür. Yakutça bi-
rincil uzunluklarý korur. Sadece kökte rast-
lanan beþ aslî uzun ünlüye (a, ý, ý, u, ǖ)
sahiptir. Ýkincil uzunluklar kelime ve keli-
me þekillerinin herhangi bir hecesinde gö-
rülebilir. Kelime ve kelime þekilleri ses uyu-
muna tâbidir. Dilde dört diftong (ýa, ie,
uo, üö) vardýr. Kelime baþý s düþmesi gö-
rülür: en “sen”, uu “su”, üt “süt”. Ana Türk-
çe’deki d fonemi t’ye dönüþmüþtür: atax
“ayak”, atýýr “aygýr.”

Yakutça’nýn baþlýca özellikleri þunlardýr:
Sayý adý bildiren kelimelerde eski biçim-
lerde uzun ünlü ve diftonglar ortadan kalk-
mýþ (behis “beþinci” < bies “beþ”), geç olu-
þumlarda korunmuþtur (biestii “beþer”).
Dolaylý hal gövdeleriyle 1. ve 2. çoðul kiþi
zamirleri iyelik zamirlerine dayanýr. Kiþi
zamirlerinden 3. tekille çoðulun diðer Türk
dillerinde örneði yoktur. Dilde pekiþtirme
zamiri bulunur: beye “kendi(si), özü”. Ya-
kutça’da diðer Türk dilleriyle ortak olan
yalýn, yükleme (+ý, +ný; +ýn: atý “atý”; appý-
týn “atýmýzý”), yönelme (+ga; +gar: oyuur-
ga “ormana, ormanda”) ve çýkma (+tan,
+ttan: oyuurtan “ormandan”, agattan “ba-
badan”) durumlarýndan baþka belirsiz ni-
celik (+ta: uuta agal “su[dan] / biraz su ge-
tir”), araç (+nan, +ýnan: atýnan “atla”, oyu-
urunan “ormandan”, ýyýnan “bir ay son-
ra”), ortaklýk (+lýýn; +nýýn, +naan: kini Aa-
nýskalýýn “o ve Aanýska”, ogolorduun kýr-
cagastardýýn “hem çocuklar hem yaþlýlar”),
topluluk yükleme (+larý: týalarý “bütün or-
maný”) ve karþýlaþtýrma (+taagar; +naa-
gar: appýtýnaagar “atýmýza kýyasla”) durum-
larý vardýr. Söz dizimi Türk dilleri için tipik
olmakla birlikte bir dizi özelliðe sahiptir.
Dolaysýz tümleç yalýn, yükleme, topluluk
yükleme, belirsiz nicelik veya çýkma du-
rumlarýnda olabilir. Bir türden öbek öðe-
leri, +laax þekli (ogonnýordoox emeexsin
“yaþlý adam ve kadýn”) veya ikki “iki” sa-
yý adý (ogonnýor ikki emeexsin ikki “yaþlý
adam ve kadýn”) ile teþkil edilir. Bir tür-
den öznelerde özne görevindeki kelimele-
rin her biri ortaklýk hali þekli alýr: Ogolor-
duun, kýrcagastardýýn kiiretaxsa sýrýttýlar
“Hem çocuklar hem yaþlýlar girip çýktýlar.”
Söz varlýðýnýn büyük bölümünü ortak Türk-
çe kökenli kelimeler meydana getirmekle
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ÿÖzlem Deniz Yýlmaz

Osmanlýlar (bk. DÝVAN EDEBÝYATI; OS-
MANLI TÜRKÇESÝ; OSMANLILAR [Edebiyat]) 

Özbekler (bk. ÖZBEKÝSTAN)

Tacikler (bk. TACÝKÝSTAN)

Türkmenler. Türkmence, Oðuz grubu
Türk lehçelerinden olup Türkmenistan,
Ýran, Afganistan ve Kuzey Kafkasya’da Stav-
rapol bölgesinde yaþayan Türkmenler ta-
rafýndan konuþulmaktadýr. Türkmence’ye
dair ilk bilgilere XIX. yüzyýlda bazý þarkiyat-
çýlarýn yaptýðý çalýþmalarda rastlanmakta-
dýr. Bu konuda 1929 yýlýnýn sonlarýna doðru
Aþkabat’ta (Aþkabâd) üç önemli eser ya-
yýmlanmýþtýr: M. Geldiyev ile G. Alparov’un
Türkmen Dilinin Grammatikasý, A. P.
Potseluyevskiy’nin Türkmence’yi öðreten
kýlavuz kitabý Rukovodstvo Diya Ýzuçeni-
ya Turkmenskogo Yazýka, A. Aliyev ve K.
Böriyev’in sözlüðü Russko-Turkmenskiy
Slovar. 1930’lu yýllarda Türkmen dili ve
edebiyatýyla ilgili ders kitaplarý yazýlmýþ,
1940’larda imlâ kýlavuzu hazýrlanmýþ ve
Türkmence hakkýnda daha ayrýntýlý araþ-
týrmalar ortaya konmuþtur. Türkmenler
yazýlý edebiyatlarýnýn baþlangýcý olan XVIII.
yüzyýldan 1928’e kadar Arap, 1928-1940
yýllarý arasýnda Latin, 1940’tan sonra Kiril
alfabesini kullanmýþtýr. 12 Nisan 1993’te
Latin alfabesini esas alan yeni Türkmen
alfabesine geçilmesi kabul edilmiþ, 1 Ocak
1996 tarihinden itibaren resmen kullanýl-

maya baþlanmýþ, ardýndan birkaç harfte
deðiþiklik yapýlarak 1 Ocak 2000’de tama-
men Latin alfabesine geçilmiþtir.

Türkmence’nin birçok aðzý bulunmak-
tadýr: Yomut, Teke, Ersarý, Sarýk, Salýr,
Gökleñ, Çovdur, Alili, Nohur, Garadaþlý,
Änev, Yemreli, Hasar, Ata, Nerezim, Çan-
dýr, Mukrý, Sakar, Bucak, Olam, Ýðdir, Sur-
hý, Düyeci, Hatap, Eski, Bayat, Hýdýrili, Me-
hin, Çärcev, Mürçe, Kýraç, Burkaz, Müce-
vür ve Arabaçý. Sovyetler Birliði dönemin-
de edebî dil için Yomut ve Teke aðýzlarý
esas alýnmýþsa da Türkmen aydýnlarý bü-
tün aðýzlardan faydalanmayý sürdürmüþ-
tür. Eski Oðuzca’ya ait unsurlar taþýyan
Türkmence, Çaðatayca’nýn etkisinde ge-
liþtiði için Türkçe’nin Doðu ve Kuzey ko-
lunda yer alan lehçelere ait özelliklere de
sahiptir. Türkmence’nin baþlýca dil özel-
likleri þunlardýr: Batý Türkçesi’nin diðer
kollarýnda baþta v bulunduran kelimeler
Türkmence’de b’lidir: baar “var”, bar- “git-
mek”, ber- “vermek”; ol- fiili Kuzey ve Do-
ðu lehçelerinde olduðu gibi bol- þeklinde-
dir. Arapça ve Farsça’dan alýnan kelimeler-
deki f ünsüzleri Türkmence’de p’ye dön-
mektedir (Far. fermân > permaan, Ar. fi-
kir > pikir, Far. hefte > hepde “hafta”, Ar.
insâf > ýnsaap). Bunlarýn dýþýnda Batý gru-
buna giren diðer lehçelerle benzerlik gös-
teren Türkmence ana Türkçe’deki aslî
uzunluklarý en iyi koruyan Türk lehçesi-
dir. Bu uzunluklar Türkmence kelimele-
rin ilk hecesinde bulunur: aaca- “acýmak;
ekþimek”, aaðý “aðýt”, äädik “çizme, edik”,
gaaba- “etrafýný çevirmek”, oodun “odun”.
Türkmence’de dolaylý uzunluklar da epey-
ce yaygýndýr. Dolaylý uzun ünlüler kelime-
lerin ikinci ve daha sonraki hecelerinde
görülür. Aslýnda kýsa olan ünlüler, genel-
likle kök sonu ve ek baþýnda iki ünlünün
yan yana gelmesiyle veya ses düþmesi
yoluyla uzar: gelyäär “geliyor”, durmaan
“durmadan”, geplääp “konuþup”, ülkääni
“ülkeyi”, almaamýz “elmamýz”, gözlääris
“bekleriz”, eñrään “aðlayan”.

Türkmen edebiyatýnýn ilk eserlerini zen-
gin bir sözlü edebiyat geleneði oluþturur.
Bunlar manzum, mensur destanlar, ma-
sallar, atasözleri, bilmeceler ve türküler-
dir. Kahramanlarýn iç dünyasýna önem ve-
rilen destanlar genellikle tipik Türk ma-
sallarýnýn özelliklerini taþýr. Türkmen halk
edebiyatýnda asýrlar boyunca ozanlar ta-
rafýndan söylenegelen türküler en geniþ
yeri tutar. Bunlarda sevgi, kahramanlýk,
tabiat güzelliði gibi konular yer almakta-
dýr. Türkmence’nin yazý dili haline gelme-
sinden önce bazý Türkmen þairleri Çaða-
tayca þiirler yazmýþlardýr. Klasik Türkmen

perverlik, savaþ, cephe ve cephe gerisi ha-
yat gibi konular iþlenmiþtir. II. Dünya Sa-
vaþý sonrasý (1945-1955) edebiyatta en çok
kullanýlan edebî türler þiir, roman ve ti-
yatrodur. Bu yýllar edebiyatýn yeniden ku-
rulma dönemidir. Eserlerde halklarýn kah-
ramanlýklarý, barýþ için savaþ, ülke kalkýn-
masý, parti ve yöneticileri gibi konular ele
alýnýr. Semen P. Danilov’un Min Doydum
(1949), G. G. Veþnikov-Bel Xabýrýýs’ýn Min
Kölüönem (1951), S. R. Kulaçikov-Elley’in
Xohoonnor uonna Poemalar (1954), Ý.
Ý. Ertyukov’un Iraas Künner (1955) gibi
þiir kitaplarý, D. K. Sivtsev – Suorun Omol-
loon’un Dramalar (1948) adlý tiyatro ese-
ri, Ý. O. Nikiforov’un Sallaattar (1952), M.
F. Dogordurov’un Anýgý Lonkuuda (1952)
ve Sofron P. Danilov’un En Dogottorun
(1954) adlý romanlarý bu dönem eserle-
ri arasýnda yer alýr. 1950’li yýllarda kültür
politikasýnda halk lehine geliþmeler olur.
Oyunskiy, Kulakovskiy gibi rejimce yasak-
lanan yazarlarýn eserleri basýlmaya ve bü-
tün edebî türlerde eserler ortaya çýkma-
ya baþlar. Çaðdaþ Yakut edebiyatý olarak
adlandýrýlan son dönem eserlerinde yeni
neslin de etkisiyle lirizm, milliyetçilik, dü-
zeni eleþtirme, isyan gibi konular öne çýk-
mýþtýr. Bu edebiyata kültürel yenilik dö-
nemi edebiyatý da denir. 1960-1970’li yýl-
larda þiirde yaþlý, orta ve genç nesil birlik-
te faaliyet gösterir. Bu yýllar özellikle hikâ-
ye, uzun hikâye ve roman türlerinin de
yükseliþ yýllarýdýr. Bu dönem Yakut edebi-
yatý yazarlarý arasýnda V. S. Solovev (Ol
Kün), N. M. Zobolotskay, A. S. Sýromyatni-
kova, Y. Ý. Þamþurin, Ý. E. Fedoseyev (Tam-
max Uu), R. D. Ermolayev-Bagataayýskay
(Kiyitter uonna Uolattar), A. S. Brodnikov (Xo-
ço Xohoona), Ý. Ý. Tarasov (Taptýýr Saxam Týlý-
nan), M. E. Timofeyev (Manaygý Xaar), V. F.
Goldarov (Ýlgeleex Ardax), Ý. M. Gogolev (Kün
Xayata), M. D. Yefimov (Xotoy Ünküte) zik-
redilebilir. Son yýllarda öne çýkan yazarlar
arasýnda ise Ý. V. Migalkin, N. Ý. Bugayev-
Buga, A. A. Beriyak, L. D. Nesterova, Ý. N.
Nikolayev-Uxxan, Ý. Sýrovatskiy, V. N. Gab-
rileva ve N. A. Lugurov’un isimleri sayýla-
bilir.
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