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Özet
Ça da Özbek iirinin önemli temsilcilerinden olan Erkin Vâhidov,
klâsik iir gelene inin izinden gitmek suretiyle yazdı ı iirlerinden olu an
“Yå lik Devånı”, insanın ruh dünyasını ve dü üncelerini sorgulayan “Tirik
Säyyårälär”, “ arkiy Kırgåk”, “Yah idir Aççik Hakikat” adlı iir kitapları,
kinci Dünya Sava ının getirdi i külfet ve acılardan bahseden “Nidå”
destanı; inkılâpçı Bengal airi Nazru’l- slâm’ın hayatı ve feci âkıbetine
ba lı olarak cesaret, fedakârlık, millî borç ve insanlık gibi hususlardan
hareketle insanların menfaat dü künlü ü ve merhametsizli ini tasvir etti i
“Ruhlär syånı” adlı destanı; do ruluk ile sahtekârlık, adalet ile adaletsizlik,
samimiyet ile yapmacık dü üncelerden hareketle hayatın merhametsiz
yüzünü dile getirdi i “ stambul Fåciäsı” adlı manzum tiyatrosu; mizahî
unsurlarla örülmü olan “Dåni ki låk Lätifäläri" adlı iir serisi, “Åltin
Devår" komedisi ve tercümeleriyle Özbeklerin hem edebî ve medenî
hayatına ayna tutan, hem de Özbeklere yol gösteren bir sanatkârdır.
Bu makalede günümüz ça da Özbek airlerinden Erkin
Vâhidov’un iirlerinden hareketle onun üslûbunu olu turan unsurlardan
fonetik elemanlarla kelime elemanları üzerinde durulacak ve airin kelime
dünyası tasvir edilecektir.
Anahtar kelimeler: Özbek iiri, Erkin Vâhidov, üslûp, kelime
dünyası, kelime frekansı, ahenk
Abstract
Erkin Vâhidov who is the most significant representative of
modern Uzbek poetry, is a famous poet with either a mirror for Uzbek
literature and modern life or a guide for Uzbek people. By using the way of
classical poem tradition he wrote a poetry book called “Yå lik Devånı”.
Another one is “Tirik Säyyårälär” in which he judges the psychological
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world and thoughts of human being. The other poetry books he wrote are
“ arkiy Kırgåk” and “Yah idir Aççik Hakikat”. “Nida Destanı” in which
he’s talked about the sufferings during the 2nd World War, is among his
important books. Due to the Revolutionist Bengal poet Nazru’l- slam’s life
and his terrible death, by using some elements such as courage, humanity,
self-sacrifice and national debts and describing the human beings cruelty he
wrote “Ruhlär syånı”. “ stambul Fåciäsı” which is written in verse displays
the merciless face of life by using some contrasting matters such as right
and wrong, fair and unfair, sincerity and affection. His another book
“Dåni ki låk Lätifäläri” is a poem series written in comedy form. Other
works are “Åltin Devår” a comedy and many translations. Through these
Works, he has become a leading figure to guide both Uzbek people’s social
and literature life at present time.
In this article it’s going to be focused on some materials made his
style such as phonetic elements and vocabulary used in Erkin Vâhidov’s
poems and it’s going to be described his world of words.
Key words: Uzbek poetry, Erkin Vâhidov, style, vocabular world,
word frequency, unity

0. G R
Bir airin iirinde ba vurdu u sanatların ses, mânâ ve armoniyle alâkaları
nispetinde kelime frekansları da onun psikolojik, sosyolojik ve poetik dünyasını
ortaya koyan unsurlardır. Gramatikal sistemde bir araya gelen ve belirli bir fikir,
duygu, hayal ve heyecana dair ipuçları ta ıyan kelimeler, mısralar, bölümler ve
nihayet bütünüyle iir, onu ifade edenin umumî ve hususî yönlerini gösterir. Bir
airin üslûbunun olu masında kabiliyet, gayret, bilgi ve kültür seviyesi, çevre ve
ya ile devrin genel ve özel artları birlikte rol oynar. üphesiz sosyal ve siyasî
hadiselerin herkesi etkisi altına alacak derecede yo un ve hızlı geli ti i zamanlarda
iirin de tansiyonu artacaktır. Bu hadiselerle ilgili hususlar tonlu, tekrarlı, baskılı
ifadeler; sorular ve ünlemler, ferdi içine alan veya pe inden ko turan sosyal
dinamikler, yabancıla malar, ümitler, hayaller, idealler ve hayal kırıklıkları
mahiyetinde iire dâhil olurken, bunlar airin üslûbuna da tesir edecektir. Böyle bir
tesirin kıskacında ya ayan air, sosyal ve siyasî geli meler kar ısındaki tavrını
ortaya koyarken zıt anlamlı kelime ve ifade ekillerinden sıkça yararlanacaktır.
airin ortaya koydu u eserlerinde bazen ders veren, bazen sorgulayan, bazen
olaylar kar ısında çaresiz kalan, bazen de kar ıla ılan güçlük ve sıkıntıların çözüm
yollarını insanın ruh dünyasının yeniden yapılandırılmasında arayan asabî ve
tansiyonu yüksek ifadeler, onun sanat anlayı ını iradî ve gayri iradî olarak
belirleyecektir.
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airin ya adı ı devrin ve artların baskısı, onun ahsî üslûbunu ortadan
kaldırmaz; ancak bu, üslûbun farklı mecralarda geli mesine sebep olur. O,
kullandı ı mecazları, olu turdu u sembolleri ve dile getirdi i mesajlarıyla birlikte
dili kullanı ekli ve müracaat etti i sanatlarla ortaya koydu u sanatının gücü
sayesinde okuyucusuna mesajlar verecektir.
1. ERK N VÂH DOV
Erkin Vâhidov, 28 Aralık 1936’da (Vâhidov, 1987a; 78) Özbekistan’ın
Fergana eyaletine ba lı Altıarık kasabasında dünyaya gelmi tir. Küçük ya ta anne
ve babasız kalan Vâhidov’u dayılarından Kerimbay Sâhibayev’le onun hanımı
Mahbûbe yeti tirmi tir (XX. Äsr Òzbek…, 1999; 440-441). 1955 yılında “Orta
Asya Devlet Üniversitesi”1 Filoloji Fakültesinde yüksek ö renimine ba layan Erkin
Vâhidov, 1960 yılında edebiyatçı âlim Metyakub Ko canov’un danı manlı ında,
Ali îr Nevâî’nin “Sedd-i skender” adlı eseri üzerine bitirme tezi hazırlar ve
mezun olur ( na âmov, 1996; 18).
Mezun olduktan sonra ilk olarak “Ya Gvardiya” yayınevinde redaktör
olarak çalı maya ba layan Erkin Vâhidov’un 1961 senesinin sonlarına do ru ilk
iir kitabı olan Tång Näfäsi yayımlanır (Mirzayev, ermuhammedov, 1993; 396397). Erkin Vâhidov 1963 yılında, Yå Gvardiya matbaasından ayrılarak Bädiî
Edebiyat Matbaasına geçer ve 1970 yılına kadar muharrir ve bölüm müdürü olarak
çalı ır. Burada çalı tı ı süre zarfında Vâhidov’un Qo ıqlärim Sizgä, Yùräk vä Aql,
Mening Yùldùzim, Lirikä, Yå lik Devåni, Håzirgi Yå lär adlı iir kitaplarıyla
birlikte Sergey Yesenin, Y. Ukrainka ve Mihail Svetlov’dan yaptı ı tercümeleri
yayımlanır. 1967 yılında Cumhuriyet Lenin Komsomol ödülüne lâyık görülen
Vâhidov’un Åltin Devår komedisi Hamza Tiyatrosunda 1969 yılında sahnelenir
(Abdurahmanov, Mamacanov, [?], 236). Gafur Gulam Edebiyat ve Sanat
Matbaasında müdür olarak çalı an air, Özbekistan Yazarlar Birli inin Hâmid
Âlimcan ödülüne lâyık görülür ve “halk airi” ilân edilir (Abdurahmanov,
Mamacanov, [?], 237). Erkin Vâhidov, 1999 yılında Özbekistan Halk Kahramanı
(millî airi) unvanını almı tır.
Erkin Vâhidov, az sayıdaki iirlerinden olu an müstakil eserlerini (Yelok,
2008: 36-60) daha sonra bir araya getirmek suretiyle ve bir seri olu turacak ekilde
yeniden yayımlamı tır. Bu ekilde yayımlanan I k Sävdäsi [A k Sevdası],
(Ta kent, 2000), e’r Dùnyäsi [ iir Dünyası], (Ta kent, 2001) ve Ùmrim Däryäsi
[Ömrümün Deryası], (Ta kent, 2001) adlı eserlerinde Vâhidov’un manzum
eserlerinden seçme iirleri ile yine onun muhtelif yıllarda tercüme etti i iirler yer
almaktadır.

1

imdiki Ta kent Devlet Üniversitesi
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Erkin Vâhidov iirlerinde dostluk, ölçülü olmak, samimiyet, do ruyu
söylemek, mertlik, vatan, pamuk üretimi, sovyet ideolojisi, topluma yabancıla an
aydınlar, sovyet rejiminin yaratmaya çalı tı ı insan tipinin tenkidi ve toplumdaki
bozulma gibi konuları i lemi tir.
Her bir sözün en ince, en güzel yönlerinden yararlanma gayretinde olan
Erkin Vâhidov, hayatın bütün karı ıklıklarına, cemiyetteki dalgalanmalara,
fırtınalara, külfet ve zorluklara kendine mahsus bir tepki gösterir. Vâhidov’un
kendi iç dünyasında ve çevresinde olup bitenleri tahlil edici yakla ımı, insanın ruh
dünyasının en derin tabakalarına kadar iner. airin dü ünme tarzı, bunu yaparken
hadiselerin arka plânındaki hakikatleri ke fetmek gayreti yönündedir. air,
iirlerinde Özbek Türkçesine mâl olmu , sade ve yaygın kullanı özelli ine sahip
kelimeleri tercih etmekle birlikte, klâsik iir gelene inde hâkim bir ekilde
kullanılmı olan kelimelere de ustaca yer vermi tir. Bunlarla birlikte Erkin
Vâhidov, halk a ızlarından ve folklorik dil malzemesinden de faydalanmak
suretiyle tabiî, canlı, açık ve sade bir üslûp sergilemi tir.
2. ERK N VÂH DOV’UN KEL ME DÜNYASI
Malzemesi dil olan airin üslûbunu belirleyen temel unsurlardan biri de
üphesiz onun kelime dünyasıdır. Kelimeler bize airin insana ve di er varlıklara
bakı ını ve yakla ım tarzını gösterir. Her sanat eserinde inkâr edilemez bir kurgu
vardır. Kurgulanan bu ey, airin imbi inden süzülüp kelimelere dökülerek
muhatabına ula ır. airin ruh hâli, inançları, heyecanları, zevkleri ve duygu
dünyası, eserini ortaya koyarken tercih etti i kelimelerle okuyucuya yansır.
Bir airin kullandı ı kelimelere bütüncül olarak baktı ımız vakit, kurgusal
olmayan bir veri in ası elde ederiz. Bu in a, kelime dünyası veya söz varlı ından
mürekkeptir. Hiçbir air iire ba larken “Ben yolun sonuna geldi im zaman u
kadar fiil, u kadar da isim kullanmı olaca ım. Ben bir air olarak en çok falan
fiili kullanıp, filan ismi öne çıkaraca ım.” gibi bir tahminde bulunamaz. Bu
münasebetle üslûp incelemelerinde airin kelime dünyasına bütünü kapsayıcı bir
tutumla yakla ılır. Bilinen iir tahlilleri ve yorumları yerine kelimelerden hareketle,
airin söylediklerinden ziyade söylemedi i eyleri, bir ba ka deyi le derin yapıda
mündemiç kavramsal olguları, zihin ve hayal dünyasındaki mayalanmaları, örtük
yönelimleri yakalanmaya çalı ılır. airin kelime dünyasından hareketle, kelime
kullanımı, kelimeler arasında kurulan anlamsal ve i levsel ili kiler, kelime
sıklıkları, tekrarlar vb. dil tasarrufları (Martinet, 1985: 152-153) bize onun birey
olarak yönelimlerini, zevklerini, ba lılıklarını, saplantılarını, ülkülerini aktarır. Bu
hususların anla ılması, öncelikle kelime dünyasının tespiti, algılanması, analizi ve
yorumlanmasıyla gerçekle ecektir. Bu tutumla yapılacak tespit ve yorumlar
neticesinde elde edilen veri(ler), do al olarak airin üslûbuyla ilgili önemli ipuçları
verecektir. airin duygu, dü ünce ve ruh dünyasına dair ipuçları vermesi sebebiyle
onun tercih etti i kelimeler ayrı bir de er ta ır. Bu münasebetle Erkin Vâhidov’un
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iirlerinde kullandı ı kelimelerin frekanslarının yanı sıra “türleri” ve “mahiyetleri”
üzerinde durulacaktır.
2.1. Kelime Frekansları ve Mahiyetleri
Erkin Vâhidov’un kullandı ı kelimelerin toplamı I q Sävdåsı, e’r
Dünyäsı, Ömrim Däryäsi adlı kitaplarında yer alan 422 iiri itibarıyla 65.803’tür.
Vâhidov’un kullandı ı bu 65.803 kelimeden 46.603’ü isim, 15.540’ı fiil, 3.659’u
edattır.
Bunların içinde birbirinden farklı olan kelimelerden 6.800’ü isim, 1.276’sı
fiil, 120’si edat olmak üzere toplamda 7.496’dır. Kelimelerin türlerine göre sıklık
sıralaması ise isim (ad, sıfat, zamir ve zarf), fiil ve edatlar eklindedir. Kelimelerle
ilgili olarak bu verilere bakıldı ında isim kullanımı fiile göre daha fazladır. Ancak
bu durum bir üslûp özelli i de il, dilin genel geçer bir kuralıdır. Çünkü dilde her
varlı ın ve kavramın bir isminin var olmasına mukabil, her birinin kendisine
mahsus bir fiili yoktur.
2.1.1 Fiiller
Erkin Vâhidov’un iirlerinde kullandı ı fiillerin toplam sayısı 15.540,
bunlardan birbirinden farklı olanların sayısı ise 1.276’dır. airin kullanmı oldu u
fiillerden do rudan do ruya üslûbunu yansıtanlar, daha ziyade dı a dönük ve
hareket a ırlıklı fiillerdir. Buna kar ılık dura anlık ifade eden fiillerin ise dikkate
alınmayacak derecede a a ı seviyelerde kaldı ı görülür. Hareket ifade eden fiillerin
fazlalı ı Vâhidov’un,
Gåhi poyezd, gåh åt bilän,
Gåhi kezdim piyådä.
Men òtgän yòl meridian Çizı ıdän ziyådä.
Kòp mänzillär kòzlägänmän,
Kòp dåvånlär å gänmän.
Kimlärnidir izlaganmän,
Qaylärgädir å gänmän. (*** Gåhi poyezd…)

mısralarında da dile getirdi i üzere hayat tarzından kaynaklanmaktadır. Henüz
çocukken Altıarık köyünden ayrılan air, bir süre Margilan’da ya amı , daha sonra
da yüksek tahsil için Ta kent’e gitmi tir (Vâhidov, 1978, 78-80). Sovyet rejiminin
hâkim oldu u dönemde partinin görevlendirmesi sebebiyle Sovyetler Birli i
co rafyasının büyük kısmının yanı sıra Avrupa’daki birçok ülkeye gitmi ;
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ba ımsızlıktan sonra ise yine birçok ülkeye seyahat etmi tir. Erkin Vâhidov’un
iirlerinde kullandı ı fiillerin sıklıkları öyledir: bòl- (1.450 defa), de- (1.094 defa),
qıl- (627 defa), kel- (389 defa), ål- (348 defa), qål- (308 defa), et- (307 defa), äyt(256 defa), ber- (249 defa), kòr- (247 defa), ket- (246 defa), tùr- (217 defa), bil(201 defa), qoy- (198 defa), òt- (181 defa), yet- (141 defa), tùt- (121 defa), qayt(118 defa), òl- (116 defa), yùr- (111 defa), bår- (108 defa), çıq- (106 defa), yån(104 defa), tap- (103 defa), ùr- (102 defa), äylä- (101 defa).
Erkin Vâhidov’un iirlerinde kullandı ı fiillere bütüncü bir yakla ımla
baktı ımız zaman evreni oldu u gibi kabul eden, onu tanımaya ve anlamaya
çalı an bir sanatkâr tavrı ile kar ıla ırız. Vâhidov’un iirlerinde, özellikle 1968
yılında Özbe im kasidesinin yayımlanmasından sonra bir tahlil, çıkarsama ve
yargıda bulunarak içinde ya adı ı topluma kar ı kendisini sorumlu hisseden bir
aydın portresi görülmektedir. airin bu tarihten sonra yazdı ı iirlerinde, ya adı ı
dönemi tasvir etmek, bu dönemde ortaya çıkan sıkıntıları sorgulamak ve buna
çözüm yolları aramak gayreti söz konusudur. Bu münasebetle ya adı ı hayata dair
gözlemlerini ve izlenimlerini onun iirinde görmek mümkündür. Erkin Vâhidov,
ya adı ı devre ve bu devirdeki olaylara kar ı kayıtsız kalmamı , yer yer ya adı ı
döneme dair tenkit dozu yüksek olan mısralar ve iirler yazmı tır. Hatta airlerin
yanı sıra toplumu yöneten ve onlara yön veren insanların mes’uliyeti üzerinde
duran Erkin Vâhidov, dünyadaki olumsuz birtakım hadiseleri (meselâ sava ,
sömürgecilik, baskı ve zulüm) ele almı , bunlara kar ı olanlara bu sıkıntıları
ortadan kaldırma mücadelesine girilmesini telkin etmi tir. Bu münasebetle Erkin
Vâhidov, ya adı ı devrin olaylarına kar ı duyarlı bir aydın sorumlulu u
ta ımaktadır; çünkü içinden çıktı ı toplumun dertleriyle dertlenen airin mutlaka
söyleyecek bir eyleri vardır. Onun yaptı ı, sadece ya arken gördü ü bütün
güzellikleri, ö rendi i bütün bilgileri, insana ait ula abildi i ne varsa, her eyi
di er insanlarla payla ma çabasıdır.
2.1.2. simler
Erkin Vâhidov’un iirlerinde kullandı ı isimlerin sayısı, toplam olarak
46.603’tür. simlerin i levlerine göre sayısal da ılımı ad 31.212, sıfat 8.659, zamir
4.636 ve zarf 2.096 eklindedir. Vâhidov’un kullandı ı birbirinden farklı ad 5.930,
sıfat 727, zarf 107 ve zamir 36 adettir. Türk iir okurunun alı kın oldu u ifade
tarzı, do rudan do ruya duygunun öne çıkarıldı ı anlatımdır. Bu durum elbette
birbirini besleyen iki kaynak hâlinde bugün de devam etmektedir. Yani Türk iiri
ba langıcından beri duygu yo unlukludur, dolayısıyla Türkçe iirin okuru da daima
duygu yo unlu u olan iire meyletmi tir. Erkin Vâhidov’un iiri ise bu duygu
yo unlu unun yanı sıra bilgiye dayanan bir altyapı da istemektedir. Ancak bu bilgi,
Özbek tarihinde mihenk ta ları olarak tavsif edilebilecek olaylar, ki iler ve bu
ki ilerin yaptıklarını bilmekten öteye gitmez. Vâhidov, bu itibarla genel bir
okuyucu kitlesinin rahatça çözebilece i derinlikte iirler yazmı tır. Kurmu oldu u
kendine has sembol ve benzetmeleri veya iirlerinde zikretti i isimlerle bunlara
ba lı olarak kurulan anlam a larının çözülmesi hiç de zor de ildir.
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2.1.2.1. Adlar
Erkin Vâhidov’un di er kelime türlerine nispetle daha fazla kullandı ı
adlar ve bunların frekansları öyledir: bår (495 defa), gùl (436 defa), kòz (372
defa), yoq (345 defa), kùn (302 defa), can (262 defa), e’r (251 defa), yùrak (231
defa), bå (231 defa), åläm (231 defa), yòl (224 defa), dùnyå (218 defa), kòngil
(207 defa), åir (194 defa), qol (191 defa), yer (189 defa), el (187 defa), ådäm (185
defa), sòz (176 defa), i (174 defa), dil (173 defa), yıl (172 defa), yå (172 defa),
dòst (164 defa), ùmr (145 defa), yår (143 defa), yùrt (140 defa), hayåt (135 defa),
qalb (132 defa), bùkùn (131 defa), ı q (126 defa), ånä (126 defa), insån (121 defa),
xayål (120 defa), cahån (115 defa), keça (112 defa), qan (111 defa), ò ä (109
defa), zämån (103 defa).
Erkin Vâhidov’un kullandı ı kelimelerin frekanslarıyla, estetik yöneli i ve
lirik dünyasını ifade etmek amacıyla kullandı ı kavramlar birbiriyle mütenasip
görünmektedir. Öyle ki Vâhidov’un 62 iirinde tema olarak i ledi i a k, sevgi,
sevgili, seven ve be erî güzellikle ilgili do rudan ve dolaylı olarak kullandı ı
kelimelerin toplam frekansı 4.493’tür. Bunlar içinde sevgi ve sevmekle do rudan
ilgili olan kelimelerin yanı sıra güzellikle do rudan veya dolaylı olarak alâkalı
kelimelerin sıklıkları öyledir: kòngil (207 defa), dil (173 defa), mehr (56 defa),
sevgi (71 defa), mùhabbat (41 defa), ı q (126 defa), yår (143 defa), cånån (29
defa), gòzäl (37 defa), dilbar (34 defa), qattål (10 defa), dilårå (11 defa), pärivä
(10 defa), dilrabå (11 defa), qalb (132 defa), yùrak (231 defa), å ık (53 defa), gùl
(436 defa), kòz (372 defa), can (262 defa), sòz (176 defa), årzù (91 defa).
air, a k ve sevgi konularını ele aldı ı iirlerinde “a k” ve “sevgi”
kelimelerini birçok yerde birbirinin muadili olarak kullanmı , bunları birbirinden
ayırıcı bir çizgi koymamı tır. Vâhidov söz konusu iirlerinde, a kın ve sevginin ne
oldu unu tarif etmi ; a ka tutulmu olanın ba ına neler geldi ini ve â ıkların hâlini
anlatmı tır. Bunların yanı sıra bu konuları i ledi i iirlerinde, a k ve sevginin
devasının ne oldu unu da göstermeye çalı mı tır. Erkin Vâhidov’un iirlerinin
ço una hâkim olan lirik duyu ve ifade tarzı, a k iirlerinde kendini daha çok
hissettirir. Siyasî hadiselerin ortaya koydu u gündemle ve insan-cemiyet
meseleleriyle u ra ırken hiçbir zaman lirik hassasiyetini ve a k duygularını
iirlerine konu edinmekten geri durmamı tır. Klâsik edebiyatın a k motiflerinin,
estetik örgü ve duyu tarzının neo-klâsik örneklerini veren Vâhidov, bunların
dı ında ise geleneksel a k esteti inin ortak unsurlarından faydalanmak suretiyle
modern a k iirleri de yazmı tır. air, birçok iirinde a kı ve do al olarak da
sevgiliyi ola anüstü derecede yüceltir. Onun bu tavrı, bir sevgili ve a k esteti i
yaratmak gailesinde olması ve bunu yaparken de Özbek kadınlarının içinde
bulundu u sıkıntılı durumlara ve kaderlerindeki talihsizliklere kar ı airane bir
muhayyile tepkisi göstermesi olarak de erlendirilebilir. Erkin Vâhidov’un
iirlerinde bu konuları i lemesi, onun özellikle romantik bir a k airi, bir sevgi ve
bir gönül adamı oldu u intibaını uyandırmaktadır. air söz konusu iirlerinde pek
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co kun ve ta kın bir üslûp kullanmı , a k ve sevgi konulu iirlerinde son derece
tatlı, zarif fakat içli ve yürekten seslenmi tir.
Erkin Vâhidov’un iirlerinde kullandı ı bazı kelimelerin frekansları onun
dü ünce ve ruh yapısındaki de i me ve tereddütlerin yanı sıra bazen bedbin bir ruh
hâline büründü üne de i aret etmektedir. Sovyet rejiminin ortaya koydu u esaslara
inanması, bu rejimin, vaad ettiklerinin tam aksi istikamette gerçekle mesi, baskı
altındaki bir entelektüelin ümit ve ümitsizlik arasındaki geli gidi leri, birbirine zıt
kelimelerin yakın frekansta kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır.
Vâhidov’un, sovyet ideolojisinin uyguladı ı baskıyı, topluma yabancıla an
aydınları, sovyet rejiminin yaratmaya çalı tı ı insan tipini ve toplumdaki
bozulmayı 65 iirine konu etmesi de bu durumu do rulayıcı mahiyettedir. Erkin
Vâhidov’un hayatı, ya adı ı devirdeki farklı tezahürlerin tesiri altında kalmı tır.
Çocuk dü üncesiyle neden yapıldı ını anlayamadı ı II. Dünya Sava ının sıkıntılı
günlerini, sovyet rejiminin hâkimiyet kurmak amacıyla baskı ve zulüm uyguladı ı
dönemi, perestroyka ve glastnost (açıklık ve yeniden yapılanma) süreci sonrasında
Sovyetler Birli i’nin da ılmasını ve görmeyi arzuladı ı ba ımsız Özbekistan’ın
kurulu dönemini bizzat ya ayan Erkin Vâhidov’un kelime dünyasına, bu
süreçlerdeki sosyal ve siyasî hadiselerin aksetti i görülür. Hakikî de erleri metin
içerisinde olmakla birlikte dramatik ve trajik tedaîlerle felâket ve ümitsizlik
atmosferinin göstergesi mahiyetindeki kelimelerin toplam frekanslarının yüksekli i
dikkat çekicidir. Buna ra men Erkin Vâhidov, göz ya ı döker ve ölümden korkar
bir hâlde, hatta marazî bir ruh hâli içinde de ildir. Bu kelimelerle bunların delâlet
ettikleri kavram ve anlamlar, airin ruhundaki ferdî, millî ve be erî hassasiyetleri
ve endi eleri gösterir. Kullandı ı kelimelerle ferdî olarak dramatik bir idrâki ortaya
koyan Vâhidov, felsefî dü ünceleriyle lirizmi kayna tırma temayülü gösterir. airin
a k ve sevgi airi olmasının yanı sıra dü ünce, hürriyet ve hayal airi oldu unu
söylemek de mümkündür.
Erkin Vâhidov’un iirlerinden ortaya çıkan bir ba ka hususiyet ise, milletin
çekti i sıkıntılara ra men ortaya koydu u "iyimser ve ümitli" tavırdır. Vâhidov’un
kullandı ı sembolik mânâda hayat, merhamet, saygı, ümit, ı ık, hayal, kurtulu ,
birlik, hürriyet, hâkimiyet, arzu, sezgi, dostluk, hayatın çocukluk ve gençlik
dönemi, tabiat ve bahar duyguları gibi kavramlara delâlet eden kelimelerin frekansı
oldukça yüksektir. Bu kelimeler ve frekansları öyledir: yulduz (93 defa), til (91
defa), åsmån (89 defa), yån (88 defa), sùv (86 defa), åtä (85 defa), kòk (84 defa),
bå (81 defa), ähär (80 defa), åq (73 defa), vaqt (71 defa), bålä (69 defa), ta (67
defa), içrä (65 defa), qaläm (64 defa), kòkis (62 defa), kättä (61 defa), bähår (59
defa), ùzåq (58 defa), nùr (57 defa), zämin (56 defa), däm (56 defa), bänd (54
defa), tå (53 defa), qadam (50 defa). Bu kelimeler, Erkin Vâhidov’un bunlarla
ilgili kavramlara büyük önem verdi ini göstermenin yanı sıra onun lirik dünyasını
olu turan mihenk ta larını da i aret etmektedir.
Erkin Vâhidov’un iirlerinde hürriyet, insan hakları ve istiklâl kavramlarını
ifade etmek amacıyla kullandı ı kelimelerin frekans dereceleri de dikkat çekicidir.
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Bunlar, frekanslarına göre öyledir: yer (189 defa), el (187 defa), sòz (176 defa), yıl
(172 defa), yùrt (140 defa), ånä (126 defa), insån (121 defa), xayål (120 defa),
cahån (115 defa), keça (112 defa), zämån (103 defa), därd (99 defa), vätan (96
defa), quyå (93 defa), årzù (91 defa), åsmån (89 defa), åtä (85 defa), kòk (84
defa), xalq (83 defa), erkin (82 defa), tùn (81 defa), ähär (80 defa), åh (77 defa),
ta (67 defa).
Erkin Vâhidov’un iirlerinde kullandı ı bazı kelimeler ve bunlara ait
frekanslar, onun geni bir mekânı ortaya koydu unu göstermektedir: åläm (231
defa), yòl (224 defa), dùnyå (218 defa), yer (189 defa), yùrt (140 defa), cahån (115
defa), vätan (96 defa), yulduz (93 defa), quyå (93 defa), åsmån (89 defa), kòk (84
defa), bå (81 defa), ähär (80 defa), ta (67 defa), qı laq (67 defa), tåmån (61
defa), zämin (56 defa), fäläk (49 defa), tanhå (46 defa), òlkä (43 defa), keng (43
defa).
Erkin Vâhidov iirlerinde zaman, tabiat ve mevsimle ilgili kelimeleri de
mecazî ve temsilî bir anlamda sık kullanmaktadır. Bu kelimeler ve frekans
dereceleri kùn (302 defa), ùmr (145 defa), hayåt (135 defa), keça (112 defa), zämån
(103 defa), tång (96 defa), tùn (81 defa), vaqt (71 defa), bähår (59 defa), çå (55
defa) eklindedir.
Erkin Vâhidov’un kullandı ı adlara bakılınca, onun “gören, duyan, seven;
hayal dünyası güçlü, a ka ve esteti e önem veren fakat aynı zamanda büyük acılar,
kaygılar ya ayan” bir air oldu u görülmektedir. air, hürriyet ve istiklâl
kavramlarına ayrı bir önem verirken, aynı zamanda sosyal meseleleri de öncelikli
olarak ele alır. Hayatı bir bütün olarak algılayan Vâhidov dünyayı, ülkesini ve
bunlara dair problemleri sadece tespit etmekle kalmaz, bunların çözümü için
çareler de gösterir. Vâhidov’a göre her türlü problemin çözümünü, inandıkları
u runda mücadele eden çalı kan insan tipi gerçekle tirecektir. Ya adı ı dönemi
anlama ve yargılama gayretinde olan Erkin Vâhidov, bazen ya adı ı dönemin
insanlarının vurdumduymazlı ından, ahsî menfaatlerinin pe inde ko masından,
hatta kendi çıkarları u runda halkın istikbâlini karartmaya çalı malarından
ikâyetçidir.
2.1.2.2. Sıfatlar
Erkin Vâhidov’un fiil ve adlardan sonra kullandı ı kelimeler arasında
frekansı yüksek olan di er kelime türü sıfatlardır. air, farklı 707 sıfatı toplam
olarak 8.569 defa kullanmı tır. Bu sıfatlar ve frekansları öyledir: bir (1.017 defa),
bù (902 defa), ù (740 defa), här (223 defa), heç (185 defa), kòp (153 defa), ikki
(137 defa), tòrä (130 defa), qara (125 defa), o ä (109 defa), kättä (104 defa), ùl
(88 defa), åy (86 defa), erkin (82 defa), ålis (78 defa), tår (78 defa), bäländ (77
defa), bärçä (75 defa), qırk (75 defa), åq (73 defa), be (70 defa), qay (65 defa),
nimä (64 defa), yåmån (63 defa), irin (61 defa), neçä (59 defa), keng (52 defa),
qånçä (52 defa), bùtùn (50 defa), qançä (50 defa).
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Sıfat kullanımında ilk sıralarda do al olarak belirtme sıfatları yer
almaktadır. Bunlar arasında en çok kullanılanı ise “bir”dir. Bu durum üphesiz
“bir”in dildeki sık kullanılma temayülünden kaynaklanmaktadır. Türkçenin
Kullanım Sıklı ı Sözlü ü’nde (Göz, 2003: 213) de “bir”in kullanım sıklı ı çok
yüksektir, hatta ilk sıradadır. Bunun dı ında iirleri üzerinde sıklık çalı ması
yapılmı ba ka airlerde de “bir”in sıklı ı hep yüksektir. Meselâ Ata Atacanov’un
kelime dünyasında bir, 293 sıklık derecesiyle 12. sıradadır (Kara, 1997: 224).
Abdurrahim Ötkür’de bol- fiili 357 sıklık derecesi ile birinci sırada yer alırken, bir
336 ile ikinci sırada yer almaktadır (Çengel, 2000: 209). Ayrıca Abdurrahim
Karakoç’ta da bir, ben (167) ve senden (157) sonra 148 sıklık derecesiyle üçüncü
sırada yer almaktadır (Saldere, 2001: 36). Türkçenin Kullanım Sıklı ı Sözlü ü’nde
ve di er çalı malarda görülece i üzere, “bir” belirsizlik sıfatı yüksek sıklıkta bir
kullanıma sahiptir.
Erkin Vâhidov’un biri böylesine fazla kullanmasının di er airlerden farklı
bir sebebi olmalıdır. Bu durum muhtemelen airin muhayyilesine “belirsizlik”
kavramının yön vermesinden kaynaklanmaktadır. “Kat’iyyet” ve bilimsel kesinli i
yüceltmek yerine “mu laklık”ı bir gerçeklik olarak kabul eden Erkin Vâhidov,
siyah-beyaz mantı ının yerine farklı renklerin de insan hayatında ve dü üncesinde
kendine yer edinebilece ini kabul etmi tir. Bir belirsizlik sıfatıyla birlikte airin
kullandı ı di er belirsizlik sıfatları da dikkate alındı ında, bunların yekûnü
yakla ık olarak neredeyse niteleme sıfatlarının yarısına ula makta, bu da yukarıda
söylenenleri daha somut bir hâle getirmektedir.
Vâhidov’un kullandı ı soru sıfatları ve bunların frekansları öyledir: neçä
59 defa, nimä 64 defa, qånçä 192 defa, qandäy 26 defa, qay 65 defa, qaysi 22 defa.
Soru sıfatlarının cevabı, di er belirtme veya niteleme sıfatlarıdır. Bir airin soru
sıfatlarıyla az soru sorması, isimlerin nitelikleriyle çok fazla ilgilenmedi ini
gösterir. Ancak bu durum Erkin Vâhidov’un sorgulayıcı bir air olmadı ı sonucunu
ortaya koymaz. Sistemi, ya adı ı dönemi, insanların dü üncelerini ve yaptıklarını,
medeniyeti zaman zaman tenkit eden bir airde, zaten sorgulayıcı bir tutum söz
konusudur. Bu itibarla, e yanın tavsifiyle ilgili bir soru sorma tarzındaki
sorgulamayı kullanmayan, yani insanın ve di er eylerin vasıflarıyla veya di er
özellikleriyle çok fazla ilgilenmeyen Erkin Vâhidov, asıl soruyu zarf ve zamirlerle
sorar.
Erkin Vâhidov, genel olarak
iirlerinde fazla niteleme sıfatı
kullanmaktadır. air, isimlerin vasıflarını göstermek yerine onların durumlarını
belirtmeyi tercih etmektedir. Bu sebeple vasıf isimlerinden çok, belirtme
unsurlarına (belirtme sıfatları) yer vermi tir. Müstakil kelime olarak kullandı ı
8.569 sıfattan 4.584’ünün belirtme sıfatı olması da bu hükmü do rulamaktadır.
iirlerinde isimleri çok kullanan air, tabiî olarak bunların belirtilmesine önem
vermi tir. smi, bir hüküm hâlinde ifade eden isim cümleleri, Vâhidov’un
kullandı ı isim sayısını artırmaktadır. Bu durum, bol miktarda sıfat-fiil ve zarffiillerle kurulan kelime gruplarının yardımıyla dinamik bir üslûbun vasıtası
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olmakta, yani Vâhidov’da isimlerin hareket hâlinde algılanı ı hâkim görülmektedir.
airin bunların dı ında varlı ın olu unu ifade eden sıfatları fazlaca kullanmı
olmasına mukabil, müstakil kelime olarak kullandı ı niteleme sıfatları ve bunların
kelime frekansları öyledir: tòrä (130 defa), qara (125 defa), kättä (104 defa), åy
(86 defa), erkin (82 defa), ålis (78 defa), tår (78 defa), bäländ (77 defa), åq “ak”
(73 defa), yåmån (63 defa), irin (61 defa), keng (52 defa), bùyùk (46 defa), yıråq
(44 defa), båy (43 defa), åppåq (41 defa), åliy (40 defa), dåna (40 defa), yål ız (40
defa), åçıq (37 defa), gòzäl (37 defa), eski (36 defa), håzir (36 defa), måviy (35
defa), teng (35 defa), lål (34 defa), yål ån (33 defa), beväfå (32 defa), altın (31
defa), å nå (31 defa), erk (31 defa), gòdäk (31 defa), påk (31 defa), åzåd (30 defa),
råst (29 defa), tirik (29 defa), tinç (28 defa), yaruq (28 defa), åsån (27 defa), åd
(25 defa), to rı (25 defa), ålåv (24 defa), beçåra (20 defa), nådån (20 defa), qızıl
(20 defa), å ır (19 defa), åydın (18 defa), sådıq (17 defa), äydå (17 defa), ùy åq
(17 defa), äççıq (16 defa), çeksiz (16 defa), kiçkinä (16 defa), ärqıy (16 defa),
yanıq (16 defa), å inå (15 defa), çet (15 defa), ma rùr (15 defa), muqaddäs (15
defa), mùz (15 defa), ùzùn (15 defa), yå (15 defa).
Erkin Vâhidov’un e ya, varlık, hadise ve kavramları tavsif etmek amacıyla
kullandı ı sıfatlar, onun dı âlemi yorumlamakla oldu u gibi aksettirmek arasında
geli gidi ler yaptı ını gösterir. çinde bulundu u cemiyet kar ısında kendi ruh
hâlini aksettiren Erkin Vâhidov, dil imkânları çerçevesinde müstakil kelime olarak
sıfat kullanmakla birlikte kelime grupları çerçevesinde de sıfatlar kullanmı tır.
2.1.2.3. Zamirler
Erkin Vâhidov iirlerinde nesnelerin gerçek kar ılıkları olmayan,
gerekti inde onları ifade edebilen (Ergin, 1985: 263) zamirlerden 37 tanesini 4.878
defa kullanmı tır. Bu zamirler ve frekansları öyledir: men (925 defa), sen (706
defa), òz (518 defa), ù (470 defa), biz (333 defa), bizlär (66 defa), siz (484 defa),
kim (270 defa), bù (242 defa), nä (162 defa), bärçä (74 defa), biri (67 defa), nimä
(60 defa), ù (53 defa).
airin, ahıs zamirlerine bu kadar fazla yer vermi olması onun hayatla
olan ili kisini ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Erkin Vâhidov,
iirlerinde ahıs zamirlerinden en fazla “men”i, ikinci olarak ise “sen”i
kullanmı tır. Bu zamirler, airin ferdî ve temsilî “ben”i ile diyalog ve hitap
tekni ine fazla yer verdi ini gösterir. Vâhidov’un “sen” zamirini tamamıyla
“temsilî mahiyet”te kullanmasına mukabil, “men” kelimesini daha çok “temsili”
olmak üzere "ferdî ben" olarak da kullandı ı görülmektedir. Ferdî ve hususî
“ben”in kullanıldı ı iirler, Vâhidov’un lirik ve dramatik dünyasına, temsilî
“ben”in kullanıldı ı iirler ise sosyal ve millî dava meselelerindeki hassasiyetine
delâlet eder. airin bu iki kelimeyi sıkça kullanması, okuyucuda kuvvetli bir tanık
olma intibaı bırakmaktadır. Bunların yanı sıra Erkin Vâhidov’un ahıs zamirlerini
fazla kullanmı olması, onun hayatla olan münasebetini ortaya koyması
bakımından dikkat çekicidir. Bu zamirlerin frekanslarına bakıldı ında, airin
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algıladı ı dünyada herkese bir sorumluluk yükledi i söylenebilir. Bu münasebetle
ya anılan dünyada gerek problemlerin tespitinde, gerek bunların çözümü için
gayret gösterilmesinde sorumluluk herkese aittir. Vâhidov iirlerinde âdeta
men/biz/bizlär, sen/siz/sizlär, ù ve dönü lülük ifade eden òz zamirlerini kullanmak
suretiyle bunlar arasında sürekli olarak gidi geli ler yapmakta, böylece iç
dünyasındaki huzursuzlu u hem ortaya koymakta hem de huzursuzlu unu sürekli
diri tutmaktadır. Muhtemelen bu durum “Mutluluk da hüzün de benden sana,
senden ona ve nihayet bize yayılacak, ortaya çıkan bu durumdan hepimiz
etkilenece iz.” dü üncesini i aret etmektedir.
2.1.2.4. Zarflar
Klâsik tanımıyla zaman, yer, hâl ve mikdar isimleri (Ergin, 1985: 258) olan
ve fiillerin gerçekleni eklini belirtip tavsif eden zarfların tamamı üslûba tesir
etmemektedir. Bu münasebetle fiillerin zarf-fiil ekilleri hareket unsuru olarak
de erlendirilmi ve bunlar üslûbu etkileyen zarfların dı ında tutulmu tur. Erkin
Vâhidov’un iirlerinde kullandı ı zarflar ve frekansları öyledir: heç (187 defa),
endi (122 defa), kòp (83 defa), yänä (82 defa), cim (72 defa), neçä (61 defa), negä
(61 defa), bùgùn (58 defa), ùndäy (57 defa), häli (55 defa), ästä (54 defa), sekin
(49 defa), yax i (48 defa), håzir (45 defa), dåim (44 defa), qaytä (42 defa), åxir (41
defa), eng (41 defa), qaçån (41 defa).
Erkin Vâhidov’un kullandı ı bu zarflara bakılınca daha ziyade zaman
zarflarını kullandı ı görülmektedir. Zamana kar ı yo un bir ilgisinin oldu u
görülen Erkin Vâhidov’un, ya anan anı ifade etmek amacıyla kullandı ı zarflar ve
bunların frekansları endi (122 defa), häli (55 defa), hälitdän (2 defa), håzir (45
defa), bùgùn (58 defa), därhål (7 defa) ve hämån (33 defa)dır. Bu durum, airin
içinde bulundu u zamanı önemsedi ini gösterir. Bununla birlikte “ imdi”
kelimesinin anlam katmanı, içinde bulunulan hâlden sonrasını da i aret eder. airin
kullandı ı di er zaman zarfları ve frekansları da öyledir: dåim (44 defa), åxir (41
defa), ävväl (33 defa), ertä (28 defa), kündüz (24 defa), hämi ä (22 defa), keyin (17
defa), dåimå (16 defa), qadim (14 defa), ertäläb (12 defa), sòngrä (11 defa), bä’zän
(11 defa), hänùz (10 defa), ävvälå (9 defa), ilgäri (7 defa), äbädiy (5 defa), bùrùn
(4 defa), tùn-kùn (2 defa), bultur (2 defa), därråv (1 defa), åldin (1 defa).
Erkin Vâhidov’un kullandı ı zarflar arasında frekans yo unlu u
bakımından soru zarflarını fazla kullanmı olması dikkat çekicidir. Onun kullandı ı
soru zarfları ve frekansları öyledir: negä (61 defa), neçä (61 defa), qaçån (41
defa), qaydä (37 defa), qandäy (29 defa), neçùn (25 defa), qandåq (14 defa), neçùk
(11 defa), qaydän (9 defa), qaygä (8 defa), qayerdä (7 defa), qaläy (5 defa),
qayerdän (4 defa), qayergä (3 defa), nimägä (2 defa), nimädän (1 defa).
Soru zarflarının sık kullanılmı olması, Erkin Vâhidov’un sorgulayıcı bir
üslûbu öne çıkardı ını göstermektedir. Fiilin nasıl, ne zaman ve ne ekilde
gerçekle ti ini veya gerçekle ece ini, insanın veya nesnenin hangi hareketine,
hatta hareketin hangi niteliklerine dikkat edilmesi gerekti ini sorgulaması
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yönünden kullandı ı soru zarfları, Vâhidov’un iç dünyasına daha kolay nüfuz
edilebilmesi ve hangi hususları önemsedi ini göstermesi bakımından önemlidir.
2.1.3. Edatlar
Edatlar, anlamları olmayan, sadece gramer vazifesi bulunan kelimelerdir
(Ergin, 1985: 348). Yalnız ba ına bir anlam ifade etmeyen edatlar, hiçbir nesneyi
veya hareketi kar ılamazlar. Edatların birlikte kullanıldıkları kelimelerin, kelime
grupları ve cümlelerin kullanılı ve ifade kabiliyetlerine yardım etmesi yaygın bir
gösterge de eri ta ımaz, dolayısıyla bunlar üslûba da do rudan do ruya tesir
etmezler. Erkin Vâhidov’un üslûbunu etkileyecek sıklıkta kullandı ı edatlar häm
(638 defa), bilän (341 defa), ùçùn (216 defa), vä (190 defa), faqåt (140 defa), yå
(138 defa), bälki (136 defa), lekin (122 defa), ekän (111 defa), gåh (103 defa)dır.
air bunları birliktelik, sebep ve vasıta anlamında kullanmı tır. Vâhidov’un söz
konusu edatlardan hem’i birliktelik ve gücü meydana getirme, üçin (için) ve bilen’i
(ile) sebep ve vasıta anlamında kullanması, bir çözüm yolunu ortaya koyması
bakımından önem ta ımaktadır.
2.1.4. Taklidî Kelimeler
iirdeki en önemli ahenk unsuru sestir. airler kelimeler arasındaki ezgiyi
olu turabilmek ve bütün olarak iirde ahengi kurabilmek, bazen de olu turulmaya
çalı ılan ahengin anlam ve ça rı ımlarından yararlanmak amacıyla taklidî
kelimelere ba vururlar. Erkin Vâhidov, tabiatı daha yakından ve reel yönleriyle
mü ahede etmek gayretiyle, iirlerinde taklidî kelimeler kullanmı tır. Daha çok
insan, ya mur, a aç, rüzgâr ve di er varlıklarla alâkalı taklidî seslerle me gul olan
Vâhidov’un tabiat ve tasvir iirlerinde yer verdi i taklidî kelimeleri ço unlukla fiil
i leviyle kullandı ı görülür.
Erkin Vâhidov’un iirlerinde taklidî kelimeleri yo un bir ekilde
kullanması, onun iirde güçlü bir ahenk unsuru yakalamasını ve sa lam bir
müzikaliteye ula masını sa lamı tır. Taklidî kelimelerin kullanımına dair
iirlerinden seçilen örnekler unlardır:
Oqır edim yùz hiccäläb, yùz tùtilib.
Täkrårlärdim yirtilgùnçä xat titilib. (***Quyå Båtär…)
Biz ketdik.
Òçmäsdän qızıl çiråqlär
“Hù yår!” yåzùvidä pirilläb qåldi.
Näzårätgåh içrä bår qon ıråqlär
Xuddi cåni bårdek çirilläb qåldi. (Dehli Aeroportidä Bòlgän Våqea)
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Sevgi – yapråqlärning itirlä idir,
Sevgi – yùldùzlärning ivirlä idir. (Tòy Åq åmidä)
Çap qolidä ù lägän
Taqyasini ıcimläb.
Yånidä çäynäb yùgän
E äk tùrär gicingläb. (Mätmùsäning Häykäli)

2.2. Deyimler, Atasözleri ve Vecizeler
Umumî dile mâl olmu folklorik unsurlar olan deyimler (Özbay, 1994:
198), kendisini meydana getiren kelimelerin ço unlukla yeni, etkileyici ve ilgi
çekici bir anlatım özelli ini ifade etmek yönünde anlam de i ikliklerine
u ramasıyla olu mu tur.2 nsanların de er verdi i hususları yansıtmaları sebebiyle
deyimlerde, bir milletin sosyal ve iktisadî hayatının, tarihî macerasının izlerini
bulmak mümkündür. Bu sebeple bir millet iyi veya kötü olarak vasıflandırdı ı
tutum, davranı ve çe itli insanî özellikleri deyimlerine yansıtmakta; bu durum söz
konusu milletin hayatı algılama ve yorumlamasındaki üslûbu hakkında ipuçları
vermektedir. Erkin Vâhidov, iirlerinde deyim ve atasözlerinin gücünden de
faydalanmı tır. Halk söyleyi lerinden ve deyimlerden fazlaca istifade etmesi
Vâhidov’un mahallîle me ve millîle me gayretine i aret eder. airin bu mahiyette
folklorik malzemeye yönelmesi, açık ve sade bir söyleyi i esas aldı ını da gösterir.
airin iirlerinden seçilen bazı deyimler unlardır:
å zi qulåqdä qayt-: kendini be enmek, yaptı ıyla övünmek
ùndäy qılib, ùyigä qaytdi å zi qulåqdä. (Matmùsäning Lägäni)
bå i ùzrä pärvånä bòl-: ba ının üzerinde pervane olmak
Quyå säri ùzatgan xalqning
Bå i ùzrä bòläy pärvånä (Kiçik Åy Sòzi)
bå i åsmån bilän bäråbär bòl-: ba ı gö e ermek/ula mak/de mek
«Ma’qul» desä, bå im bòlùr

2

“Deyim” terimi, gramer terimleri sözlüklerinde ve deyimler hakkında hazırlanmı olan eserlerde genellikle u
ekilde tanımlanmaktadır: “Çekici bir anlatım özelli i ta ıyan, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlamı
bulunan kalıpla mı kelime öbe i” (TOPALO LU, 1989: 55); “Gerçek anlamından farklı bir anlam ta ıyan,
çekici bir anlatım özelli ine sahip olan kelime öbe i” (KORKMAZ, 1992: 35); “Belli bir kavramı, belli bir
duyguyu ya da durumu dile getirmek için birden çok sözcü ün bir arada, seyrek olarak da tek bir sözcü ün yan
anlamında kullanılmasıyla olu an söz” (AKSAN, 1998: 35).
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Åsmån bilän bäråbär. (Xåräzm Qåvùni)
tåmå ıgä xancär tir-: i neleyici konu mak
Tåmå ımgä xancär tiräb
Tùrmäsängiz båräy. (Mehmån vä Mezbån)
tildän qåldir-: konu amaz hâle getirmek
Å ıqlärni qåldirib tildän
yùzi qarå bòl-: yüzü kara olmak
Qıldi dildårdän cùdå, yùzi qarå bòlsin quyå . (Quyå )

Halk muhayyilesinden ve tecrübe süzgecinden geçti i için belirli bir mânâ
ve ifade zenginli i ta ıyan atasözlerinde bir milletin hayata dair felsefesini
olu turan unsurların kısa bir cümleyle anlatıldı ı görülür. Erkin Vâhidov bu itibarla
halkın, kendisindeki ifade kudretini ve iirlerindeki etkileyicili i fark etmesi için
atasözlerine de -deyimler kadar olmasa da- iirlerinde sıkça ba vurmu tur. Hatta
air, Masal Bårkim… adlı iirini do rudan do ruya atasözlerini kullanarak
yazmı tır:

Äcäb, väslinggä men endi
Yeti gändä kòrindi måh,
Masal bårkim, å ız å gä,
Bùrùn tå gä tegibdir, våh!

Seving, deb e’r bitib ävväl,
Òzim bòldim äsiri ı q,
Òzi tù gäy emi åxır
Biråvgä kimki qazgäy çåh.

Tuhaftır, ben imdi vuslata kavu tu umda
ay göründü.
Söz vardır ki a ız a a, burun ta a de mi ,
yazık.

Önceleri "Seviniz!” diye iir yazardım,
kendim oldum a kın esiri.
Kim ki birine mezar kazsa sonunda kendi
dü ermi .
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Erkin Vâhidov’un vecizeye3 yakla an mısraları da vardır:
Mùhäbbät birlä çekkänurbäting råhät bilän tengdùr.
Mùhabbätsiz vä lekin
räting kùlfät bilän tengdùr. (Mùhabbät Birlä)

(Sevgiyle çekilen hasret rahat ile denktir, lâkin sevgisiz muhabbet ızdıraba
denktir.)
Gùl bòl, tikänäk bòl - çämäningdä bòl,
Bùlbùl bòl, qar a bòl, vätäningdä bòl. (Ùzåqqa Bårmädik Ändi ä Bilän...)
(Gül ol, çalı ol, kendi ba ında ol; bülbül ol, karga ol, kendi vatanında ol.)
Ming yıl xırä yùldùz bòlgändän,
Bir däm yånıq äm bòlgän äfzäl. (*** Åydin keçä…)
(Bin yıl sönük yıldızdan bir an parlayan mum daha makbûldür.)
Ägär dòsting bilän
teng kòrsäng bähäm,
ådlik teng kòpäyär,
teng bòlinär am. (*** Ägär dòsting…)
(E er kendini dostun ile e it görürsen, mutluluk e it ço alır, gam e it bölünür.)
Sòzlägändä åqıl
dilinggä cå qıl,
Ammå òz därdinggä
òzing dävå qıl. (*** Sòzlägändä åqıl…)
bul.)

(Âkil söyledi inde, sözüne gönlünde yer ver; ama kendi derdine kendin deva
Qorquvning kòzi kättä
Yùrägi kiçik bòlùr,

3
Özbek edebiyatında, büyük mütefekkirlerin ve Ali îr Nevâî, Bâbür ah, Me reb, Mukimî ve Furkat gibi airlerin
az sözle çok ey anlatan ifadeleri hikmet/ hikmetli söz diye adlandırılır. Ayrıntılı bilgi için bk.: “aforizm”:
HÂM D Y vd., 1967: 35; RAF YEV, 2005: 108.

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal Of International Social Research
Volume 1/3 Spring 2008

Erkin Vâhidov’un Kelime Dünyasına Bir Bakı

458

Qorquv zòr kelgän yùrtdä
Arslånlär kùçùk bòlùr. (*** Qorquvning kòzi…)
(Korkunun gözü büyük, yüre i küçük olur; korkunun büyük oldu u yurtta arslanlar
kuçuk4 olur.)

2.3. Tekrarlar
2.3.1. Ses Tekrarları
iir sanatında dı a dönük en mühim ahenk unsuru, ses tekrarlarıdır. Bu
münasebetle iirlerindeki ahengi sa lamak ve anlamı peki tirmek amacıyla ses, ek,
kelime, kelime grubu ve mısra tekrarlarına yer veren Vâhidov, iirlerinin ahengini
tek sesin tekrarından çok, benzer seslerin tekrarıyla sa lamı tır. airin, tek sesin
tekrarıyla yetinmeyip iirindeki ahenk ve müzikaliteyi güçlendirmek için daha
fazla ses tekrar etmeyi amaçladı ı anla ılmaktadır. Bu tekrarlarla mısralarda zengin
bir ses benzerli i ortaya çıkmı ve ahenk güçlenmi tir. Vâhidov, iirlerinde zarffiil, çokluk, soru, iyelik, hâl, fiil, ekil ve zaman eklerini de çokça tekrarlamı tır.
Söz konusu tekrarlar, ço u zaman yukarıdan a a ıya do ru da ınık bir
görünümdedirler. Mısra sonlarında kullanılan tekrarlar redif görevindedirler.
iirlerinde isim, sıfat, zarf, zamir, edat ve fiil gibi kelime türlerine yer
veren Vâhidov, bunları kullanmakla hem ahengi güçlendirmi hem de anlatıma
belirli bir yo unluk kazandırarak duygularını daha etkili ve yo un bir ekilde ifade
etmi tir. air, kelime tekrarları kadar yo un olmasa da aynı amaçla kelime grubu
tekrarlarından da faydalanmı tır. Erkin Vâhidov, iirde belirli seslere kelime, mısra
veya bentlerde di er seslere nispeten daha fazla yer vererek olu turdu u asonans ve
aliterasyonlar sayesinde ses ve mânâ arasında bir ahenk kurmu tur. Erkin
Vâhidov’un en fazla tekrar etti i ünsüzler ve bunların frekansları öyledir: “n”
22.061, “r” 22.041, “l” 19.599, “m” 16.337, “d” 16.175, “b” 14.563, “t” 13.332,
“y” 11.798, “s” 10.916, “k” 10.858, “q” 9.938, “g” 7.186, “z” 6.394, “ ” 6.376,
“ng” 5.324, “h” 5.102, “ç” 4.063, “v” 2.869. Onun iirlerinde âdeta “yumu ak
ünsüzlerin aliterasyonu” hâkimdir. Vâhidov’un daha ziyade yumu ak karaktere
sahip ünsüzleri tekrar etmesi, onun yumu ak ve hassas bir mizaca sahip oldu unun
i areti sayılabilir. iirlerinde a k, sevgi, tabiat ve insan temasını i lemi olan airin
a ka, hayata ve insana bakı ı açısı son derece nazik ve yumu aktır. Tamamı “q”
sesleriyle ba layan kelimelerden olu an “Qara Qa ing” ve “g” sesleriyle ba layan
kelimelerin yo un olarak kullanıldı ı “Gùlçehrälär” iirlerinde de görülece i üzere
air, ses tekrarlarına önem vermektedir:

4

köpek yavrusu, enik

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal Of International Social Research
Volume 1/3 Spring 2008

459

Dr. Veli Sava YELOK

Qarå qå ing,

Kara ka ın, kalem ka ın!

qaläm qå ing,
Qıyıq qayrilmä qå ing, qız.

Çekik yay ka ın, kız.

Qılùr qatlimgä qasd qayräb -

Ka larındaki keskin, kılıç bakı ın beni
öldürmeye kasteder, kız!!

Qılıç qåtil qarå ing, qız.

Qafäsdä qalb qu in qıynäb,
Qanåt qåqmåqqa qoymäysän.
Qaräb qoygil qıyå,
Qalbimni qızdirsin quyå ing, qız.

Gùl bòlib, gùl-gùl yånib,
Gùl än ärå Gùlçehrälär,

Kafesteki kalp ku una eza edip uçmaya
bırakmıyorsun.
Göz ucuyla bakıver. Güne in bari kalbimi
ısıtsın, kız.

Gülçehreler, gül en içinde gül olup, gül
gibi kızarıp, güle ümit vererek onları
koparıp oynarlar.

Gùl ùzib òynär, qoyib
Gùlgä binå Gùlçehrälär.
(……)
Bù çämän gùllärgä kåndir,

Bu bahçe güllere mekândır.

Åçılib yä näng mùdåm,

Gül en içinde gül olup, gül gibi kızarıp
açılarak güzelle in daima Gülçehreler.

Gùl bòlib, gùl- gùl yånib
Gùl än ärå Gùlçehrälär.

Duygunun veya anlatımın durumuna göre de i ik sesleri yakın aralıklarla
kullanmak suretiyle iirde bir müzikalite olu turan Erkin Vâhidov, hem ahengi,
hem mânâ yo unlu unu ses unsurlarıyla desteklemeyi, hem de bu ekilde ses
yı ılmalarıyla mısranın anlamı ve ça rı ım tesirini artırmayı hedeflemi olabilir.
Türk iirinde muhtevanın ses ile desteklenmesi için ihtiyaç duyulan bu tür
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denemeler, Cenâb ahabeddin (Kaplan, 1986: 32) ve Necip Fazıl (Kaplan, 1990:
63) gibi airlerin de zaman zaman ba vurdukları bir ifade yöntemidir. Ancak Cenâb
ahabeddin, Yahya Kemal ve Necip Fazıl’ın iirleri, belirli bir ahenk çerçevesinde,
âdeta bestelenme safhasına gelmi gibidir. Erkin Vâhidov’un sesleri bu ekilde
kullanması, do rudan do ruya anlam ve muhtevaya yönelik durumlarda görülen bir
üslûp özelli idir.
2.3.2. Ek Tekrarları
Gramatikal yapının gere i olarak kullanılan ekler, airin tercihine göre,
üslûbunda tesirli bir ekilde kullandı ı ritmik unsur olarak da önemli ip uçlarıdır.
Erkin Vâhidov, ekleri iirlerinde bir gramer unsuru olarak, bazen bir ahenk
meydana getirmek, bazen de bir tempo olu turmak gayesiyle kullanmaktadır.
Vâhidov iirlerinde çokluk, emir, soru, zarf fiil ve bazı fiil zaman eklerini
kullanmak suretiyle bir ritim olu turmu tur. Erkin Vâhidov’un bunu yapmasında
dikkat çeken bir husus da tekrarlanan unsurun mısra veya bölümdeki yeriyle
alâkalıdır. Vâhidov, ço u zaman mısra ba ında tekrarlardan yararlanmı tır. Art
arda sıraladı ı kelimelerde ve bölüm içinde daha ziyade dikine ve enine yapılan
tekrarların yanı sıra, da ınık bir ekilde de tekrarlardan yararlanmı tır.
Erkin Vâhidov’un iirlerinde mısra ba ı kafiye ve redif mahiyetinde
de erlendirilebilecek tekrarlara rastlanmaktadır. Bunlar, mısra sonlarındaki kafiye
ve redifle birle ti i zaman iirde daha güçlü bir ritim sa lamaktadır. Erkin
Vâhidov, mısra ba ındaki tekrarların yanı sıra mânâ ve görev bakımından birbiriyle
benzer kelimelerdeki ekleri de tekrar unsuru olarak kullanmı tır. Mısra ba larındaki
ek tekrarları, daha ziyade “dikine” yapılan tekrar mahiyetinde armonik bir unsur
olarak kullanılırken, mısralardaki birbirini takip eden ek tekrarları ise “enine”
armonik bir vazife görmektedir. Mısra, beyit, dörtlük veya di er bölümlerin farklı
yerlerinde benzer mânâların aynı eklerle arka arkaya sıralanması iire hem ses, hem
ahenk, hem de ritim yönünden bir zenginlik katmakta, bu da iirde “fasılalı” bir
armonik ahenk sa lamaktadır.
Erkin Vâhidov’un tekrarları yerine göre enine, dikine ve da ınık kullanarak
gerçekle tirdi i ahengin yanı sıra bir di er dikkat çekici husus da bu tekrarlarda
kullanılan eklerin görevleridir. airin daha ziyade zarf fiil, emir, soru, çokluk ve
bazı zaman eklerini tekrarladı ı görülür. Hem varlık, hem kavram, hem de ahıs
çoklu unu ifade etmek amacıyla çokluk ekini tekrar eden Erkin Vâhidov, duygu,
heyecan ve fikirlerin türlü derecelerini de soru ekiyle kurdu u kombinezonlarla
dile getirir. air teessür, isyan, red, hayal kırıklı ı, hesap sorma ve uyarma gibi
kavram ve tavırları dile getirirken soru biçimlerini sıkça kullanıp tekrarlamaktadır.
Vâhidov her türlü hitap arzusunu dile getirmek ve iirdeki hareket unsurunu ortaya
çıkarmak ve aksettirmek amacıyla emir, istek ve zarf fiil eklerini tekrar etmektedir.
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2.3.3. Kelime Tekrarları
2.3.3.1. Yerine Göre Kelime Tekrarları

iirde, anlamı güçlendirmek ve ahengi sa lamak, i lenen konuyla ilgili
ça rı ım ve duygu yo unlu unu sa lamak, mânâya heyecan yüklemek için kelime
tekrarlarına ba vurulur. Erkin Vâhidov da bu çerçeve do rultusunda iirlerinde
mısra ve bölümlerin her yerinde da ınık ve sıralı olmak üzere kelime tekrarlarına
yer vermi tir. Mısra ba larında tekrarladı ı kelimeleri âdeta mısra ba ı redifi
mahiyetinde gören Erkin Vâhidov, bununla heyecana dayalı teessürî ifadeleri dile
getirmi tir. air, bazı iirlerinde mısra ba ında ve sıralı olarak yaptı ı mısra ba ı
tekrarlarıyla birlikte, mısra veya bölümlerde enine ve dikine kullandı ı kelime
tekrarlarıyla da bir ahenk yakalamı tır:
Ey sen, lätif dòst, bù sengä
Ùmrim kitåbidir,
Ùmrim kitåbi ne, ålis
Yòl särhisåbidir. (Bå ı låv)
Xayrli keç - hikmätli istäk,
Bù istäkni bùyùrmi yùräk.
Xayrli keç - färähli tùning
Åsåyi tä, tinç bòlsin, demäk... (Xayrli Keç)
Neçå lik båy tùy ugä insån!
Vakzal åhid bäri, bärigä.
ùnçä ådlik, ùnçä häyäcån,
ùnçä kòz yå vä ùnçä tu yån,
ùnçä ùmid vä ùnçä ärmån
Qandäy sı ar ùning bå rigä?! (Vakzaldä)

2.3.3.2. Türe Göre Kelime Tekrarları
2.3.3.2.1. Fiil Tekrarları
Erkin Vâhidov’un iirlerinde, di er kelimelere nazaran fiil tekrarı daha
fazladır. Bu fiiller, daha ziyade emir ve istek kipleriyle tekrarlanmı tır. air,
gerçekle mesini istediklerini dile getirmenin yanı sıra; güzel eyleri takdir etmek,
gördü ü hataları göstermek, ahit oldu u olumsuz hadiselere kar ı tepkisini dile
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getirmek, heyecan ve duygunun iddetini ifade etmek amacıyla emir kipine
müracaat etmi tir. Bunun yanı sıra Vâhidov’un tekrarladı ı fiillerde, imdiki ve
geni zamanı kullanması, ya adı ı zamana yabancı olmadı ını ve ümidini
gösterirken; hayatın, tecrübenin ve ahitli in dile getirilme aracı olan görülen
geçmi zamanı sıkça kullanması da onun bizzat ya adı ı veya ahit oldu u zamana
kıymet verdi ine delâlet eder. Erkin Vâhidov’un muhtelif kipleri tekrarladı ı
iirlerinden bazı örnekler unlardır:
Däryå såkin,
Uxlär tòlqınlär,
Uxlär, qoyib qır åqlärgä bå . (Däryå Åq åmı)
Xaridårmän degän dämå- däm
Keläberdi åtä qå igä.
Keläberdi,
Ketäberdi häm
Tåle qu i qonmäy bå igä. (Åylär Òtib…)
Men häm endi qalämimni e’rlär ùçùn çarxläyin,
Bù sehrli tärånäni azällärdä ärhläyin.
(Òzbekistån Bå lärigä Qaytib Keldi Bùlbùllär)
Cänåb Pri ibeyev, märhämät bizgä,
Qardingizgä yetib äsräb sùyäylik.
Påyåndåzlär tò äb åyå ıngizgä,
Yùksäk märtäbälär berib qoyäylik. (Ùnter Pri ibeyev)

2.3.3.2.2. sim Tekrarları
Erkin Vâhidov, ekil yönünden enine, dikine ve da ınık kullandı ı kelime
tekrarlarından, aldıkları i letme ekleri aynı veya farklı olan adları tekrar etmek
suretiyle fikir, duygu ve heyecanların aktarımını kuvvetlendirmek ve subjektif
bakı açısını belirgin hâle getirmek amacıyla ad tekrarlarından yararlanmı tır.
A a ıdaki örnekler bunu ortaya koymaktadır:
Qadamlär,
Qadamlär,
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Å ır qadamlär...
Etiklär zärbidän titräydi tùpråq.
Qayergä ketmaqdä ùnçä ådämlär? (Bå ı låv)
Ävlåd- ävlådlärgä
Zämån- zämångä
Äbädiy, äbädiy
Säbå ı qålùr. (*** Xayålning Tùmänli…)

iirlerinde fazla sıfat kullanmayan Erkin Vâhidov’un kullandı ı sıfatlar
daha ziyade belirtme sıfatlarıdır:
Bù därgåhdä heç tinmäs ulù,
Bù därgåhdä heç sònmäs çiråq.
Bùndä yåndå

ådlik vä qay u,

Bùndä yåndå visål vä firaq. (Vakzaldä)
Biz ming yıl ùmr kòrib,
Ming yıl e’r bitsäk,
Ming yıl bäyån etsäk yùräk ärzimiz,
Dehqån mehnätini äräfläb òtsäk, (Qon ıråtdä Äytilgän Älyår)
Òzgä til, òzgä ùrf, òzgä än’änä,
Òzgä täbiätli xalqlär o limiz.
Yägånä qısmätning hùkmi-lä yänä
Neçänçi bår yåndå tù di yòlimiz. (Därddå lik)

Vâhidov’un iirlerinde soru zarflarını ve fiillerden yapılmı zarfları sıkça
tekrar eder. Fakat onun kullandı ı zarflar, muhatabından cevap bekler tarzda de il,
ele aldı ı durumun veya hadisenin, kabul veya reddin, üstesinden gelinemeyen bir
durum sonrasındaki isyanın dile getirilmesidir:
Sòylä, negä bùndäy qılding, äfqatsiz fäläk,
Negä qılding ò äl mùdhi hålätni päydå?
Negä yerdä ùçrä dilär bù ikki mäläk,
Negä sùhbät qurmädilär fazålär ärå? ( xlås)
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Negä hädeb mengä tänbeh beräsän,
Negä òz hålimgä qoymäysän, axır!
Negä här sòzimdän äyb qıdiräsän,
Beåmån, nåinsåf, qattål mùhärrir.
Qaçån bù zùlmdän bòlùrmän åzåd,
Qaçån tùgär ekän bedådlik, axır!
Äfsùski, heç kimgä deyålmäymän dåd,
Çùnki, men òzimmän ò ä mùhärrir... (Mùhärrir)
Neçå lik båy tùy ugä insån!
Vakzal åhid bäri, bärigä.
ùnçä ådlik, ùnçä häyäcån,
ùnçä kòz yå vä ùnçä tu yån,
ùnçä ùmid vä ùnçä ärmån
Qandäy sı ar ùning bå rigä?! (Vakzaldä)
Qançä ilhåm keräk i q, årzù- tiläk
nsåni fäzågä ùçirmåq ùçùn.
Qançä bilim keräk, täfäkkùr keräk
Bùni e’r, dåstångä kòçirmåq ùçùn. (Ålimlär vä åirlär)

Erkin Vâhidov’un, insan ve cemiyetle me gul oldu unu göstermesi
bakımından zamirleri fazlaca tekrar etti i görülmektedir. air, özellikle ahıs
zamirlerinden “ben” ve “sen” zamirlerini oldukça sık kullanmaktadır. Bu ahıs
zamirleri hitap edenle hitap edileni ifade etmesi sebebiyle airin hitaba fazla yer
verdi ine delâlet etmektedir. Bu zamirlerin kullanılmı olması, airin fikirlerinin
muhatabı üzerinde tesirli olması arzusunu da göstermektedir:
Sen yax isän,
Men yåmåndirmän,
Sen bårsänki, men åmåndirmän.
Meni qattål yärätgän häyåt,
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Seni qılgän åciz, benäcåt.
Sen – nihålsän, zävåling òzim,
Sen – tiriklik, men esä – òlim.
Kùndùz bòlsäng, men tùn bòlämän,
Sen bår bòlsäng, bùtùn bòlämän.
Beåmånmän, lekin åmånmän,
Çùnki sendek men häm insånmän. (Yåmånning Sòzi)

2.3.3.2.3. Edat Tekrarları
Erkin Vâhidov’un iirlerinde “hålbùki, gòyåki, nähåt , xåh, gåh … gåh,
yå… yå, gåhi, yå, yåinki, yåki, väyå, mäyli, åh, ey” edatlarını sıkça tekrar etti i
görülür. Son çekim edatları ile ba lama edatları, gramatikal görevlerinin yanı sıra,
iirde ritmi sa lamaya da hizmet ederler. Vâhidov’un hitabet tekni inin bir gere i
olarak iirlerinde ünlem edatlarını sıkça kullanması, duygu ve heyecan
aksiyonlarını güçlendirmektedir:
Qay birini sòyläsin ånä!?
Yå Bahråm ertägi,
Yåinki “Çår därve ” –
Åzådbaxtning qıssäsinimi?
Yåki Älåviddin
Vä yå Xusräv Pärvez,
Yå Cämilä erk säsinimi?.. ( arq Ertägi)

2.3.4. Kelime Grubu Tekrarları
Erkin Vâhidov’un iirlerindeki ses, ahenk ve armoni unsurlarından biri de
kelime grubu tekrarlarıdır. Bu münasebetle Vâhidov iirlerinde sıfat tamlamaları,
zarf fiil grupları ve isim tamlamalarından yararlanmı tır. Onun iirlerinde en fazla
tekrar edilen kelime grubu sıfat tamlamalarıdır. Grup tekrarlarına örnekler
a a ıdaki gibidir:
Bù e’rni izläymän aqlimni tanib,
Bù e’rni kùyläymän åtä dä yånib.
Bù e’r i qı bilän yå äymän mùdåm,
Bù e’r i qı bilän kònglimdä ilhåm.
Bù e’rgä bänd bùtùn ezgù hislärim... ( e’r Keçasi)
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kki yåndän oq yå ar,
Ålåv yå ar be äfqat,
Bir tåmåndä tählikä,
Bir tåmåndä cäsårät.
Òrtadä tekis kenglik,
Òrtadä quyuq zùlmät.
Bir tåmåndä yåvùzlik,
Bir tåmåndä ädålät. (*** Quz unning qanåtidäy…)

2.3.5. Cümle Tekrarları
Erkin Vâhidov bazı iirlerinde birbiri ardınca, bazı iirlerinde ise
birbirinden ayrı yerlerde mısraları, tam ve yarım cümleleri veya cümle unsurlarını
tekrarlar. Söz konusu mısra tekrarlarının nakarattan farkı, iirin herhangi bir
yerinde düzensiz olarak yapılabilmesidir. Bu tekrarlar Erkin Vâhidov’un iirlerinde
hangi duygu, heyecan veya fikirlerin hâkim oldu unu gösteren unsurlar olarak
de erlendirilebilir. Bu tekrarlar aynı zamanda Vâhidov’un iirlerindeki müzikal
dokuyu sa layan önemli unsurlardandır. Ek ve kelime tekrarlarıyla sa lanan
“mânâ-ses” ili kisi, “cümle-mısra” tekrarı vasıtasıyla da sa lanmaktadır. Erkin
Vâhidov’un iirlerinde bu mahiyette görülen tekrarlar a a ıdaki gibidir:
Täningdä kämtärin a’zå
Bù qollärdir, bù qollärdir,
Mùdåm mehnät ùçùn päydå
Bù qollärdir, bù qollärdir, (Qollär)
Bittä yı ın— Kåtibiyät,
Bittä yı ın— Räyåsät.
Yål ån endi dävlät i i,
Yål ån endi Siyåsät. ( ùm Bålä)
Såhibi sältänät, såhibi qaläm,
Kònglidä ùkrånä vä bitmäs äläm.
ùkrkim, kùymädi färzänd då ıdä,
Älämkim, òlmädi yùrt tùprå ıdä,
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ùkrkim, bäytlärdä nåmi qåläcäk,
Älämkim, zåbıt der ùni keläcäk.
ùkrkim, bù yùrtni qılåldi åbåd,
Älämkim, mùhtåclik bòlmädi bärbåd. (Keläcäkkä Mäktùb)

3.SONUÇ
Kelime, cümle ve mısrada yeni duyu ve heyecana paralel olarak yenilikler
yapan Erkin Vâhidov sade bir dil ve samimî hislerle klâsik iir ve halk iiri
gelene inde eserler vermenin yanı sıra, yeni ekil denemeleri yaparak da iirler
yazmı tır. O, Özbek iirinin geleneksel imaj, motif ve sembollerini hem klâsik
iirdeki çerçevesinde kullanmı hem de bunları zamanına uygun bir tarzda
i lemi tir. Her bir sözün en ince, en güzel yönlerinden yararlanma gayretinde olan
Erkin Vâhidov, hayatın bütün karı ıklıklarına, cemiyetteki dalgalanmalara,
fırtınalara, külfet ve zorluklara kendine mahsus bir tepki gösterir. Erkin Vâhidov
iirlerinde Özbek Türkçesine mâl olmu , sade ve yaygın kullanı özelli ine sahip
kelimeleri tercih etmekle birlikte, klâsik iir gelene inde hâkim bir ekilde
kullanılmı olan kelimelere de ustaca yer vermi tir. Bunlarla birlikte Erkin
Vâhidov, halk a ızlarından ve folklorik dil malzemesinden de faydalanmak
suretiyle tabiî, canlı, açık ve sade bir üslûp sergilemi tir.
Sosyal ve siyasî geli meler kar ısındaki tavrını ortaya koyarken zıt anlamlı
kelime ve ifade ekillerinden sıkça yararlanan Vâhidov’un iirlerinde heyecan ve
mecazî ifade ekilleri sebebiyle leksikolojik bakımdan isim hâkimiyeti görülür.
Bazen ders veren, bazen sorgulayan, bazen olaylar kar ısında çaresiz kalan, bazen
de kar ıla ılan güçlük ve sıkıntıların çözüm yollarını insanın ruh dünyasının
yeniden yapılandırılmasında arayan asabî ve tansiyonu yüksek tezatlarla dolu
mısraları, Vâhidov’un poetikasını belirlemektedir.
Onun eserlerindeki, iiri bo mayan ama zarurî olan mecaz, te bih ve
istiareler, airin heyecanının derecesini gösteren hitap ve nidalar, “hâli” sorgulayan
sorular, gerçekle mesini istedi i hususları gösteren istek ve emirler, airin
üslûbunu tayin eden unsurlardır. Vâhidov, bunların yanı sıra iirlerinde ritmik ve
armonik unsurlara önemli ölçüde yer vermi tir. Ses, ek, kelime, kelime grubu,
cümle, mısra, bölüm hâlindeki ifade tekrarları, onun hemen bütün iirlerine
yayılmı tır. air, yalın, açık ve akıcı üslûbunu, duygu ve dü üncelerine göre
de i en cümle ve mısralarla tayin etmektedir. Zengin ve orijinal hayaller ve bütün
iirlerinde az veya çok kendini hissettiren lirik hassasiyet, daha ziyade disiplinli bir
cümle ve mısra kalıbında ifade edilmi tir.
Erkin Vâhidov’un iirlerinde kullandı ı bazı kelimelerin frekansı, airin
dü ünce ve ruh yapısındaki de i me ve tereddütlerin yanı sıra bazen bedbin bir ruh
hâline büründü ünün göstergesidir. Sovyet rejiminin, vaad ettiklerinin tam aksi
istikamette gerçekle mesi, baskı altındaki bir entelektüelin ümit ve ümitsizlik
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arasındaki gidi geli leri, birbirine zıt kelimelerin yakın frekansta kullanılmasıyla
ortaya çıkmaktadır. Erkin Vâhidov’un iirlerinde leksikolojik olarak dikkati çeken
bir ba ka husus ise hürriyet, insan hakları ve istiklâl kavramlarını ifade etmek
amacıyla kullandı ı kelimelerin yüksek frekans dereceleridir. air iirlerinde
zaman, tabiat ve mevsimle ilgili kelimeleri de mecazî ve temsilî bir anlamda sık
kullanmaktadır. Vâhidov’un kullandı ı isimlere bakılınca onun “gören, duyan,
seven, hayal dünyası güçlü, a ka ve esteti e önem veren fakat aynı zamanda büyük
acılar, kaygılar ya ayan” bir air oldu u görülmektedir. air, hürriyet ve istiklâl
kavramlarına ayrı bir önem verirken, sosyal meseleleri de öncelikli olarak ele
almaktadır. Hayatı bir bütün olarak algılayan air dünyayı, ülkesini ve bunlara dair
problemleri sadece tespit etmekle kalmaz, bunların çözümü için çareler de gösterir.
air genel olarak eserlerinde fazla sıfat kullanmamaktadır; ancak isimlerin
vasıflarını göstermek yerine, onların durumlarını belirtmeyi tercih etmektedir. Bu
sebeple vasıf isimlerinden çok, belirtme unsurlarına (belirtme sıfatları) yer
vermi tir. smi, bir hüküm hâlinde ifade eden isim cümleleri, Vâhidov’un
kullandı ı isim sayısını artırmaktadır. Bu durum, bol miktarda sıfat-fiil ve zarf
fiillerle kurulan kelime gruplarının yardımıyla dinamik bir üslûbun vasıtası
olmakta, yani Vâhidov’da isimlerin hareket hâlinde algılanı ı hâkim görülmektedir.
Erkin Vâhidov’un kullandı ı zarflara bakılınca, daha ziyade zaman
zarflarını kullandı ı görülmektedir. Vâhidov’un kullandı ı zarflar arasında frekans
yo unlu u bakımından soru zarflarını fazla kullanmı olması dikkat çekicidir. Bu
durum, airin sorgulayıcı bir üslûba sahip oldu unu göstermektedir. Erkin
Vâhidov’un iirlerinde leksikolojik olarak dikkat çeken hususlardan biri de
deyimlerdir. airin halk söyleyi lerinden ve deyimlerden fazlaca istifade etmesi,
onun mahallîle me ve millîle me gayretini ortaya koymaktadır. Onun folklorik
malzemeye yönelmesi açık ve sade bir söyleyi i esas aldı ını da göstermektedir.
Erkin Vâhidov, aynı sebeple atasözlerine de iirlerinde çokça yer vermi tir.
Erkin Vâhidov, tabiatı daha yakından ve reel yönleriyle mü ahede etmek
gayesiyle iirlerinde taklidî kelimeler kullanmı tır. Vâhidov’un, tabiat ve tasvir
iirlerinde daha fazla yer verdi i taklidî kelimeleri daha çok fiil i leviyle kullandı ı
görülmektedir.
Erkin Vâhidov, iirde belirli seslere kelime, mısra veya bentlerde di er
seslere nispetle daha fazla yer vermek suretiyle olu turdu u asonans ve
aliterasyonlar sayesinde ses ile mânâ arasında müzikal de eri yüksek bir ahenk
sa lamı tır.
Erkin Vâhidov’un hayatı, ya adı ı devirdeki farklı tezahürlerin tesiri
altında kalmı tır. II. Dünya Sava ının sıkıntılı günlerini, sovyet hükûmetlerinin
despot yönetim anlayı ını, prestroyka ve glastnost (yeniden yapılanma ve açıklık)
sürecini ve bu süreçten sonra ba ımsız Özbekistan’ın kurulu dönemini bizzat
ya ayan Erkin Vâhidov’un kelime dünyasına, bütün bu süreçlerdeki sosyal ve
siyasî hadiselerin aksetti i görülmektedir. Bu sebeple hakikî de erleri metin
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içerisinde olmakla birlikte dramatik ve trajik tedaîlerle felâket ve ümitsizlik
atmosferinin göstergesi mahiyetindeki kelimelerin frekans yüksekli i dikkat
çekicidir. Kullandı ı kelimelerle ferdî olarak dramatik bir idrâki ortaya koyan air,
felsefî dü ünceleriyle lirizmi kayna tırma temayülü içerisindedir. Erkin
Vâhidov’un a k ve sevgi airi oldu u kadar dü ünce, hürriyet ve hayal airi
oldu unu söylemek de mümkündür.
Vâhidov, Özbek iirine getirdi i yenilikleri ifade etmede, “ses”lerden
eklere, eklerden kelimelere, kelimelerden kelime gruplarına, kelime gruplarından
deyimlere ve atasözlerine, deyim ve atasözlerinden edebî sanatlara, edebî
sanatlardan da anlatım türlerine kadar dilin bütün imkânlarından faydalanmı ve
zengin bir imaj dünyası olu turmu tur.
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