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Özet
Dünyadaki Türkoloji çalõ malarõnõn öncüleri arasõnda yer alan Ukrayn kökenli, Rus
Türkolog Aleksandr Nikoloyeviç Samoyloviç, gerek Türk dili gerekse günümüz Türk lehçeleri
ve edebiyatlarõ ile ilgili birçok çalõ ma yapmõ tõr. A. .N. Samoyloviç’in bunlar içerisinde,
özellikle Türkmen tarihi, edebiyatõ, dili ve folkloru ile ilgili yapmõ oldu!u çalõ malarõn ayrõ
bir önemi vardõr. Çünkü o, 1902, 1906, 1907, 1908 yõllarõnda Türkmenistan’õ dört defa
ziyaret ederek, Türkmen edebiyatõ ve folkloru ile ilgili zengin materyaller derlemi , bu
materyalleri i leyerek, Türkmen kültürüne büyük hizmetlerde bulunmu tur. Bu makaledeki
amacõmõz, kendini Türkoloji çalõ malarõna adayan A. N. Samoyloviç’in, Türkmen edebiyatõ
ve folkloru ile ilgili yapmõ oldu!u ilmî çalõ malarõ ve katkõlarõ okuyucularõn hizmetine
sunmaktõr.
Anahtar Kelimler: A. N. Samoyloviç, Türkoloji, Türkmen Edebiyatõ, Türkmen
Folkloru
Abstract
The Ukrainian origin among the forerunners of Turcology studies, Russian
Turcologist Aleksandr Nikoloyeviç Samoyloviç performed a lot of studies both on Turkish
language and Turkic dialects and literature. The studies of A. .N. Samoyloviç, especially on
the history of Turkmen, literature, language and folklore, are of greater importance compared
to other studies of his, because he visited Turkmenistan four times in the years 1902, 1906,
1907, 1908 and complied the materials on Turkmen literature and folklore and contributed to
the culture of the Turkmenistan considerably. The main purpose of this article is to present
the studies and the contribution of A. N. Samoyloviç, who devoted himself to the studies of
Turcology.
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“Samoyloviç, bir toplum adamõ olarak, her
zaman her türlü ilerlemenin istekli bir taraftarõ
olmu , aynõ zamanda bir âlim olarak, ilmî
gerçe!in taleplerini her eyin üstünde tutmu tur.”
V.V. Barthold
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Dünyada Türkoloji sahasõnda ara tõrma yapan yabancõ Türkologlarõn
sayõsõ sõnõrlõdõr. Ancak, bu sõnõrlõ sayõdaki Türkologlarõn yapmõ olduklarõ
çalõ malarõn, Türk kültürünün ve onun alt dallarõ olan Türk edebiyatõnõn,
tarihinin, dilinin, folklorunun dünya ölçe!inde, insanlarõn hizmetine
sunulmasõnda kayda de!er bir katkõsõ vardõr. Bu ba!lamda, temeli Çarlõk
döneminde atõlan Sovyet Türkolojisi, özellikle 19. yüzyõlõn sonlarõna do!ru,
V. P. Rozen’in oryantalizmin teorik düzenleyicisi ve yöneticisi olmasõyla
ba layan süreçte, St. Petersburg Üniversitesi Do!u Dilleri Fakültesi do!u
biliminin dünyadaki en önemli bilimsel merkezi oldu. Rus oryantalizminin
dünya çapõnda ün kazanmasõnõ sa!layan ". P. Minayev, V. V.Barthold, N. Y.
Marr, P. K. Kokovtsov, F. S. Oldenburg, F. Serbatsky, V. A. Jukovskiy, A.
E. Smidt, I. Y. Kraçkovskiy, V. M.Alekseyev, I. A. Orbeli, A. N.
Samoyloviç, S. E. Malov, M. P.Melioransky gibi, bazõlarõ Türkolojinin de
önemli isimleri arasõnda yer alan arastõrmacõlar burada yetismi lerdir (Buran
2009: 433).
Özellikle, 19. yüzyõlõn sonlarõ ile 20. yüzyõlõn ba larõnda, Türkiye ve
Türkistan co!rafyasõndaki Türkmen, Özbek, Kazak, Kõrgõz, Azeri gibi Türk
toplumlarõnõn tarihlerine, edebiyatlarõna, dillerine, folklorlarõna ve
etnografyalarõna yukarõda isimlerini saydõ!õmõz Rus Türkologlar ayrõ bir
önem vermi lerdir. Bu önem, Çarlõk dönemi Rusya’sõnda ba lamõ ,
Sovyetler Birli!i döneminde artarak devam etmi tir. Türkoloji alanõna ilgi
duyan Rus bilim adamlarõ, özellikle Bol evik rejimin baskõsõ ve deste!i ile
Türkistan co!rafyasõndaki Türk soylu halklarõn, o döneme kadar henüz
ke fedilmemi maddi ve manevi kültürel de!erlerine yönelmi lerdir. Bu
kültürel de!erlerin en ba õnda üphesiz edebiyat ve dil gelmektedir. Amaç
hem bu toplumlarõ tanõmak, hem de onlarõn temel yapõ ta larõnõ olu turan
edebiyatlarõnõ ve dillerini yakõndan ö!renmektir. Bu amaçla yola çõkan Rus
Türkologlarõndan bazõlarõ, Türkmen co!rafyasõna yönelmi lerdir.
Türkmenlerle ilgili ara tõrmalar yapan, bu ara tõrmalar sonucunda bilimsel
kitaplar ve makaleler yazan Rus Türkologlarõn en önemlileri, V. A.
Jukovski, P. M. Melioranski, V. V. Bartold, A. N. Samoyloviç, A. A.
Semenov, V. A. Gordlevski, E. E. Bertels, V. M. Jirmunski, A. P.
Potseluyevski, G. ". Karpov, P. ". Petrov, A. N. Kononov, A. N. Baskakov, ".
S. Braginski, P. G Skosõryev, L. ". Klimoviç, G. Yu. Alõyev, H. G. Köroglõ,
". V. Stebleva’dõr (Gullayev 1979: 111).
Bu Türkologlarõn çe itli alanlarda yazdõklarõ bilimsel çalõ malarla,
Türkmen edebiyatõna, diline ve folkloruna birçok katkõlarõ olmu tur. Bu
katkõyõ sa!layan Türkologlardan birisi de Ukrayn asõllõ, Rus Türkolog,
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Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç’tir. Samoyloviç, gerek Türk dili ve
edebiyatõ gerekse Türk lehçeleri ve edebiyatlarõ ile ilgili yapmõ oldu!u
çalõ malarõyla Türkoloji sahasõna en çok eme!i geçen ki ilerin ba õnda
gelmektedir. Onun ara tõrmalarõnõn a!õrlõk merkezini, özellikle Türkiye,
Özbek ve Türkmen sahasõndaki, edebiyat, dil ve folklor alanlarõnda yaptõ!õ
çalõ malarõ olu turmaktadõr. Biz bu makalede onun, Türkmen edebiyatõ ve
folkloru ile ilgili yapmõ oldu!u çalõ malarõ üzerinde duraca!õz.
Türkmen edebiyatõnõ, dilini ve folklorunu ilmi metotlarla ö!renen ve
ö!reten A. N. Samoyloviç, 17 Aralõk 1880 tarihinde Nicniy-Novgorod
ehrinde do!mu tur. 1889 yõlõnda babasõnõn da te vikiyle, Petersburg
Üniversitesi’nin Arap, Fars, Tatar, Türk dilleri bölümünde ö!renim görmeye
ba layarak, o dönemin önemli Türkologlarõ, P. Melioranski, V. Radloff, V.
Bartold, N. Veselovski ve V. Rozen gibi birçok Rus bilim adamõndan, alanõ
ile ilgili e!itim almõ tõr. A!õrlõklõ olarak, Türk dilinin çe itli dönemleri ile
ilgili çalõ malar yapan Samoyloviç, edebiyat ve folklor alanlarõndaki
çalõ malarõnõ özellikle, Türkmen edebiyatõ, dili ve folkloru üzerinde
yo!unla tõrmõ ; bu alanlardaki çalõ malarõna üniversitedeki ö!rencilik
yõllarõnda ba lamõ tõr. Ö!rencilik yõllarõnõn devam etti!i 1900 yõlõnda
Türkiye’ye de ilk ziyaretini gerçekle tiren Samoyloviç, üçüncü sõnõf
ö!rencisi iken, ömrü boyunca hürmetle yâd etti!i hocasõ, P. Melioranski’nin
deste!i ile 1902 yõlõnõn eylül ayõnda Türkmenistan’a ilk ziyaretini
gerçekle tirmi tir. 1903 yõlõnda üniversiteyi bitirerek asistanlõ!a ba lamõ tõr.
1907 yõlõnda privat doçent1 unvanõ ile üniversitede çalõ maya ba layan
Samoyloviç, 1908 yõlõnda, Rusya Arkeoloji Cemiyeti’nin $ark Bölümü ile
ilgili üyeli!ine atanmõ tõr. 1910–1915 yõllarõ arasõnda “Hivaya Starina”
dergisinin sekreteri ve redaktörü olmu tur (Nuraliyev 1971: 95). 1910
yõlõnda Petersburg’da kurulan Do!u Dilleri Akademisinde Türk dili dersleri
vermeye ba layan Samoyloviç, 1911 yõlõnda ikinci kez Türkiye’ye gelmi tir.
1912 yõlõnda Kõrõm’a gitmi ve burada Kõrõm Tatar ö!retmenlerine, Kõrõm
Türkçesinin grameri konusunda dersler vermi tir (Buran 2010: 346). 1913
yõlõnda Budape te, Viyana, Paris, Berlin Üniversitelerindeki kütüphanelerde
çalõ malar yapmõ , buralarda birçok el yazmasõ eserle kar õla mõ ve bu
eserleri incelemi tir. Samoyloviç, 1915 yõlõnda Türkmen airi Abdõsettar
Kazõ’nõn “Ce%name” isimli eserini hazõrlayarak, yüksek lisans e!itimini
tamamlamõ tõr. Kendisine Ekim Devrimi’nden sonra profesörlük unvanõ
1

Ekim 1917 devriminden önce Rusya ve di!er bazõ ülkelerde, yüksek ö!renim kurumlarõnda
görev yapan fakat kadro personeli olmayan ö!retim görevlilerine verilen (doçent kar õlõ!õ) bir
unvan ve bu görevi yapan kimse. (Gültek 2004: 1253)
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verilerek, 1918–1920 yõllarõ arasõnda Petrograd ve Moskova $ark
Üniversitelerinde, özellikle Türkistan bölgesi ile ilgili ara tõrmalarõ
yönlendirmek üzere görevlendirilmi tir. Bu dönemde ayrõca, Türkistan
bölgesine gönderilecek kadrolarõn seçiminde de aktif rol almõ tõr. Bu
sebeple, 1927–1928 yõllarõ arasõnda Türkmenistan’dan gelen genç edebiyat
ara tõrmacõlarõna çok önem vermi , onlar için üniversitede özel Türkoloji
kurslarõ düzenlemi tir. 1925 yõlõnda, SSCB IA’nin yazarõ ve üyesi yapõlan
Samoyloviç, 1929 yõlõnda da asil üyeli!e seçilmi ; 1934 yõlõnõn ba õnda ise,
SSCB IA’nin $ark Bilimleri Enstitüsü’nün yöneticili!ine atanmõ tõr
(Nuraliyev 1971: 95–96). Di!er taraftan Samoyloviç, Bakü’de yapõlan
Türkoloji Kongresine katõldõ!õ gibi, Türkiye’de düzenlenen kongrelere de
zaman zaman i tirak etmi tir. Özellikle Türk dili, Türk lehçeleri, Türk
edebiyatõ tarihi, Türk folklor etnografyasõ konusunda çok sayõda kitap ve
makale yayõmlamõ tõr (Buran 2010: 346).
Stalinli yõllar, Sovyet rejiminin en baskõcõ yõllarõdõr ve asõlsõz
ithamlarla ölüme veya Sibirya’daki kamplara gönderilen milyonlarca insan
gibi Samoyloviç de 1937 Ekim’inde “Japonya hesabõna casusluk” yaptõ!õ
suçlamasõyla tutuklanmõ tõr. Samoyloviç, 13 $ubat 1938’de yapõlan 15
dakikalõk kapalõ duru mada ‘kur una dizilerek öldürülmesine’ karar verilmi
ve infaz aynõ gün gerçekle tirilmi tir. Parlak bir bilim adamõ olan
Samoyloviç, hayattan insafsõzca koparõlmõ tõr. Hakkõnda verilen idam
kararõnda unlar yazmaktadõr: “Samoyloviç, Pantürkist olan Radloff ve
di!erlerinin tesiriyle Türk halklarõ ara tõrmalarõ üzerine çalõ arak Pantürkizm
fikirlerine sahip olmu tur” (Bacanlõ 2009: 223). Samoyloviç, hocalõk hayatõ
boyunca birçok ö!renci yeti tirmi tir. Bu ö!rencilerden en önemlileri, A. K.
Borovkov, A. N. Kononov, L. P. Potapov, U. Tursunov, V. D. Arakin, S. S.
Djikiya, K. Jubanov, S. K. Kenesbaev, M. S. Mihaylov, A. D. Noviçev, T.
G. Bai ev, N. P. Dõrenkova, A. Satõbalov, S. M. Abramzon, A. S.
Tveritinova’dõr (Eren 1998: 296).

II. A. N. Samoyloviç’in Türkmen Edebiyatõ ve Folkloruyla
ilgili Çalõ#malarõ
A. N. Samoyloviç’in Türkoloji’ye olan ilgisi üniversite ö!rencisi
oldu!u yõllara dayanmaktadõr. Bu ilginin en çok yo!unla tõ!õ Türk
toplumlarõnõn ba õnda Türkmenler gelmektedir. 20. yüzyõl Türkmen
edebiyatõ ve folkloruyla yakõndan ilgilenen Samoyloviç, bu amaçla
Türkmenistan’õ 1902, 1906, 1907 ve 1908 yõllarõnda tam dört defa ziyaret
etmi tir. Bu ziyaretler sõrasõnda, Türkmen edebiyatõ, tarihi, dili ve
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folkloruyla ilgili derleme çalõ malarõ yapmõ tõr. Ancak burada birkaç hususu
vurgulamakta fayda vardõr: A. N. Samoyloviç, Türkmenistan ziyaretlerine
ba lamadan önce, Türkmenlere ait Avrupa, Rus ve $arkiyat yayõnlarõ
arasõndan Türkmenlerle ilgili olan önemli çalõ malarõ okumu , bu çalõ malarõ
ar ivlemi tir. Onun bu ar iv çalõ masõ, hocasõ P. Melioranski’nin de
dikkatini çekmi tir. Bu ciddiyeti gören Melioranski, Samoyloviç’in ilk
Türkmenistan ziyaretinin programõnõ bizzat kendisi yapmõ tõr. Ayrõca
Samoyloviç, o döneme kadar, Türkmen edebiyatõ ve folkloru ile ilgili
çalõ malar yapan Rus bilim adamlarõ, F. Bakulin, ". Berezin, R. Yeznayev ve
F. A. Mihaylov’un çalõ malarõnõ da incelemi tir.
1902 yõlõnõn eylül-ekim aylarõnda, henüz üniversite üçüncü sõnõf
ö!rencisi iken, Türkmenistan’a ilk ziyaretini gerçekle tirmi ; sõcak havaya
ra!men iki ay süreyle A kabat, Bagõr, Bäherden, Merv, Gökdepe gibi
ehirlerde derlemeler yapmõ tõr (Nuralõyev 1971: 14). Bu ziyaretten önce,
Türkmen dili ile ilgili gerekli çalõ malarõ yaparak, derleme sõrasõnda
Türkmenleri anlamakta fazla zorlanmadõ!õnõ da burada vurgulamak gerekir.
A. N. Samoyloviç’in bu konudaki gayretlerini gören Türkmen halkõ da ona
gereken yardõmõ fazlasõyla yapmõ tõr. Bu dönemde, onun en büyük ansõ,
gezdi!i bölgeleri çok iyi bilen, yöre halkõnõ yakõndan tanõyan, Türkmen
edebiyatõna ilgi duyan ve bu alanda çalõ malar yapan, o bölgelerde kõsaca
Hocalõ Molla olarak da bilinen, Hocalõ Molla Muratberdi Oglõ2 ile
kar õla masõdõr. Hocalõ Molla sonraki dönemde, Samoyloviç’in yapmõ
oldu!u birçok çalõ mayla ilgili olarak, dü üncelerini ona mektuplarla3
bildirmi tir. Samoyloviç, Türkmenlerle ilgili yazmõ oldu!u eserlerinde yer
yer, Gurban Bag õ, Mämmet Orazov, Molla Sabõr gibi yardõm gördü!ü
ki ilerden de bahsetmektedir. 1907 yõlõnda da Samoyloviç yakla õk üç ay
süreyle, daha önce gitmedi!i Türkmen ehirlerini ziyaret ederek, buralarda
da derlemeler yapmõ tõr.
A. N. Samoyloviç’in Türkmenistan’da yaptõ!õ derlemelerde, elde
etti!i zengin materyalleri, edebiyat ve folklor metinleri olmak üzere iki
gruba ayõrdõ!õnõ görmekteyiz. Özellikle, edebiyatla ilgi derledi!i materyaller
2

Hocalõ Molla Muratberdi Oglõ, özellikle Türkmen edebiyatõnõn klasik dönemi ile ilgili yapmõ oldu!u
çalõ malarõ ile dikkat çekmektedir. A. N. Samoyloviç’in, Türkmenistan ziyareti sõrasõnda, onunla birlikte
derleme çalõ malarõna katõlmasõ, sonraki dönemlerde Türkmen edebiyatõ ile ilgili dü üncelerini
Samoyloviç’e mektuplarla yazmasõ ve Samoyloviç’in eserlerinde ondan sõklõkla bahsetmesi, Türkmen
ara tõrmacõlar için önem arz etmektedir (Nuraliyev 1971: 98–99).
3
D. Nuraliyev’in, çalõ masõnda yer alan bu mektuplarõn sayõsõ dokuzdur. Hocalõ Molla bu mektuplardan
ikisini, Samoyloviç’e dolaylõ yollardan, di!er yedisini ise Samoyloviç’in kendisine göndermi tir
(Nuraliyev 1971: 104).
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sonucunda, Türkmen edebiyatõnõn stilistik (biçim bilimi) ve mazmun
yapõsõnõ do!ru bir ekilde tespit edebilmek için, Türkmenistan’da tirecili!in
(belli bir boya mensup olma), edebiyata ve folklora yansõdõ!õnõ, airleri
etkiledi!ini tespit etmi tir. Bu sebeple, Türkmen airlerini, onlarõn ya adõ!õ
yeri, dönemi ve mensubu olduklarõ tireleri (boy) dikkate alarak yazdõ!õ
eselerinde, Türkmen edebiyatõnõ: Gadimî (9-18. yy.) Türkmen edebiyatõ, 18.
yüzyõl Türkmen edebiyatõ ve 19. yüzyõl Türkmen edebiyatõ (Nuraliyev 1971:
31) eklinde üç ayrõ döneme ayõrmõ tõr. Bu tasnif sonucunda Samoyloviç,
özellikle 9. yüzyõldan önceki Türkmen edebiyatõ tarihini, günümüz Türk
edebiyatõ ve di!er Türk boylarõnõn edebiyat tarihleri ile paralel görmekte;
Orhun ve Yenisey yazõlõ ta larõnõn, Kõrõm Hanlõklarõnõn resmi kaynaklarõnda
da geçti!i ekilde, tüm Türk halklarõnõn edebiyatlarõ için önem kazanmõ
eserler oldu!una dikkat çekmi tir (Nuraliyev 1971: 31). Yine o, Türkoloji
sahasõnda ba arõlõ çalõ malar yapan, Rus Türkolog V.V. Bartold’un, Rus
diline çevirdi!i “Kitab-õ Dede Korkut”u inceleyerek, “Türkmen edebiyatõnõn
tarihi Dede Korkut’la ba lamalõdõr.” demi tir. Sonraki dönemlerde yaptõ!õ
Türkmenistan gezisinde, Dede Korkut ile ilgili bazõ rivayetleri Hocalõ
Molla’dan ö!renmi tir. Yine, Ebu’l Gazi Bahadõr Han’õn “$ecere-i
Terakime” adlõ eserinden hareketle, Türkmenlerin “O!uz” soyundan
geldi!ini tespit etmi tir (Nuraliyev 1971: 32). Hocalõ Molla’dan aldõ!õ
materyaller do!rultusunda, Türkmen Goroglõ Destanõ ve Dânâ Ata’nõn
("hsan $eyh) “O!uzname”si ile ilgili çalõ malar yapmõ tõr. Samoyloviç,
O!uzname hakkõnda, ilk defa 1910 yõlõnda “Orta Aziya-Türk Edebiyatõ
Boyunça Materyallar” adlõ çalõ masõnda bahsetmi tir. 1927 yõlõnda
yayõnladõ!õ Ebulgazi Bahadõr Han’õn “$ecere-yi Terakimesiniñ Yene Bir
Nüshasõ“ adlõ çalõ masõnda O!uzname hakkõnda çok daha geni bilgi vererek
eserin el yazmasõnõn tõpkõbasõmõnõ da kitabõn arkasõnda yayõmlamõ tõr. SSCB
"limler Akademisinin Do!u Bilimleri Enstitüsü’nün El Yazmalar
Bölümü’nde eserin üçüncü el yazma nüshasõ bulunmaktadõr. El yazma,
“Oguznama. Dana Ata Ihsan Ata Abulhanõ” eklinde adlandõrõlmõ tõr
(Bekmõradov 1986: 183). Samoyloviç, Türkmen edebiyatõnõn Gadimi dönem
olarak adlandõrdõ!õ yüzyõllara ait, “Yusup ve Züleyha, Kõssa-Yusuf, Revnakul "slam” gibi eserleri inceleyerek, bu eserlerle ilgili ilmi çalõ malar
yapmõ tõr.
18. yüzyõl Türkmen edebiyatõ da Rus âlimin önemle üzerinde
durdu!u bir dönem olmu tur. Bu dönemle ilgili olarak Hocalõ Molla’nõn
katkõsõyla, sadece Magtõmgulõ ile ilgilenmemi ; aynõ zamanda Azadi,
$eydayi ve Andelip gibi bu dönemin önemli airleri ile ilgili ara tõrmalar ve
derlemeler yapmõ tõr. 1906 yõlõnda yaptõ!õ derlemeler sõrasõnda Azadi’nin
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elyazmasõ iirlerine ula mõ ve bu iirleri analiz ederek, “Magtõmgulõ’nõn
Atasõ Dövlet Memmet Mollanõn $õgõrlarõ” adlõ 146 sayfalõk eseri
yayõmlamõ tõr (Nuraliyev 1971: 38). Bu döneme ait sonraki çalõ malarõnda
a!õrlõklõ olarak, Magtõmgulõ’yõ inceleyen Samoyloviç, onun yalnõzca
Türkmenistan’da de!il, aynõ zamanda, Hive, Karakalpak ve Türkistan çe itli
bölgelerinde, iirleri ile halk tarafõndan tanõndõ!õna dikkat çekmi tir.
Magtõmgulõ’ya ait el yazmalarõndan derledi!i 279 iiri ayrõntõlõ bir ekilde
inceleyen Samoyloviç, airin bu iirlerini yazdõ!õ yõllarõ birebir tespit etmeye
çalõ mõ ve ba arõlõ olmu tur (Nuraliyev 1971: 40). Samoyloviç, yukarõda da
belirtti!imiz üzere, bu dönemle ilgili olarak sadece Magtõmgulõ ile
ilgilenmemi , aynõ zamanda dönemin önemli temsilcileri, $eydayi, Andelip,
Zenubi, gibi klasik dönemin, Garacao!lan gibi halk iirinin önemli
temsilcileri ile ilgili çalõ malar yapmõ tõr.
A. N. Samoyloviç’in 19. yüzyõl Türkmen edebiyatõ ile ilgili yapmõ
oldu!u çalõ malar, önceki dönemlere göre daha geni tir. Onun tespitlerine
göre, hakkõnda ara tõrma yaptõ!õ Türkmen airlerinin toplamõ altmõ tanedir.
Bunlarõn elli tanesi 19. yüzyõl klasik Türkmen airidir (Nuraliyev 1971: 58).
Ancak bu dönem airleri içinde özellikle, Kemine, $abende, Talibi, Gaybi,
Mollanepes, Misgingõlõç, Mäteci, Abdõsettar Kazõ gibi airlerin eserlerine
daha çok önem verdi!ini görmekteyiz. Özellikle, Hocalõ Molla’dan aldõ!õ el
yazmasõ eserleri ne retmek suretiyle, Gaybî’nin iirlerini ve onunla ilgili
halk rivayetlerini Rus dilinde yayõmlamõ tõr. Yine, 1906 yõlõnda ziyaret etti!i
Merv ehrinde, Molla Sabõr’dan derledi!i Mollanepes’in iirlerinden seçti!i
on be tanesini Rus dilinde yayõmlamõ tõr (Nuraliyev 1971: 61–62). Sonraki
çalõ malarõnda ise özellikle Misgingõlõç ve Mäteci’nin el yazmasõ iirlerini
inceleyerek, bu airler ve onlarõn iirleri ile ilgili çalõ malar yapmõ tõr.
A. N. Samoyloviç Türkmenistan ziyaretlerinde sadece klasik Türkmen
edebiyatõ ile ilgili derlemeler yapmamõ , Türkmen folkloru ile ilgili de
birçok çalõ ma ve derleme yapmõ , sonraki dönemlerde derledi!i bu
malzemelerle ilgili birçok makale kaleme almõ tõr. Bu makalelerden ilk
olarak kar õmõza, 1909 yõlõnda yazdõ!õ “Zagadki Zakaspiyskih Turkmenov v
Russkom Perevode (Rusça Çevirisiyle Hazarötesi Türkmenlerinin
Bilmeceleri)" adlõ makale çõkmaktadõr. Samoyloviç bu makalede,
Türkmenistan’da derledi!i 157 bilmeceyi ve bu bilmecelerin anlamlarõnõ
konularõna göre tasnif ederek yayõmlamõ tõr. Aynõ yõl “Zvoirao” adlõ dergide
ise “Legenda o Korkude i Gyoroglu (Dede Korkut ve Goroglõ Destanlarõ) ”
adlõ makalesini yayõmlamõ tõr. Bu makalede ise, Türkmenlerin en önemli
destanlarõndan “Gorkut Ata” ve kahramanlõ!õn sembolü olan “Göroglu”
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destanõ hakkõnda bilgiler vermektedir. Ayrõca, “Gorkut Ata” ve “Göroglõ”
destanõ hakkõnda anlatõlan rivayetler ve bunlar hakkõnda malumatlar da yer
almaktadõr (Berkeliyev 1980: 14).
1910 yõlõnda Türkmen folkloru ile ilgili yazmõ oldu!u “Tri
Turkmenskiye Skazki v Russkom Perevode (Rusça Çevirisiyle Üç Türkmen
Masalõ)” adlõ makalede, Türkmenlere ait “Sorok sõnovey bogaça i sorok
strel, Kak sar jenilsyana peri, Tri sareviça (Zengin Adamõn Kõrk O!lu ve
Kõrk Avcõ, Padi ahõn Peri Kõzõyla Evlenmesi, Üç $ehzade)” (Berkeliyev
1980: 15) üç masalõ ve bu masallarla ilgili anlatõlan rivayetleri Rusça
vermi tir. A. N. Samoyloviç, aynõ zamanda bu çalõ mada, materyal
yönünden çok zengin olan Türkmen folkloruna, bilim adamlarõnõn ilgisiz
olmasõndan yakõnmaktadõr. Samoyloviç aynõ yõl, “Hivaya Starina” adlõ
dergide, “"z Hivinskih Skazniy o Jivotnõh (Hayvanlar Hakkõndaki Hive
Masallarõndan)” adlõ makaleyi yayõmlayarak, insanlarõn hayvanlar hakkõnda
anlattõklarõ rivayetlere yer vermi tir (Seyitniyazov vd. 1969: 68).
1912 yõlõnda da Türkmen folkloru ile ilgili A. N. Samoyloviç’in
yaptõ!õ çalõ malar dikkatimizi çekmektedir. Onun, “Jivaya Starina” adlõ
dergide yayõmlanan “Turkmenskiye Zagovorõ (Türkmen Büyüsü)” adlõ
makalesinde Türkmen halk edebiyatõnõn en eski türlerinden olan zagovor
hakkõndaki dü ünceleri yer almaktadõr. Samoyloviç, bu kelimenin kamlõk ile
olan ilgisine dikkat çekerek, örümcek konusunda (möy okuvu), yõlan davasõ,
“küf, çõk” gibi türlere ait örnekler veriyor. Makale, zagovor ile ilgili
Türkmen folklorunda yapõlan ilk çalõ madõr. Yine aynõ yõl, “Jivaya Starina”
adlõ dergide yayõmladõ!õ “Kratkaya opis sredneaziatsko-Turetskih skazok i
skazaniy (Orta Asya Türklerinin Masal ve Menkõbelerinin Kõsa Listesi” adlõ
makalede, Türk halklarõ arasõnda anlatõlan birçok masal ve rivayetin kõsaca
konularõndan bahsetmi tir (Berkeliyev 1980: 15).
1914 yõlõnda A. N. Samoyloviç, yine “Jivaya Starina” adlõ dergide,
Skazki “Sorok nebõlis Po Turkmenskomu, Uzbekskomu õ Kirgizskomu
Variantam (Türkmen, Özbek ve Kõrgõz Varyantlarõyla Kõrk Fantastik
Masal)” adlõ “Kõrk Fantastik Masal” adlõ masalõn varyantlarõnõ incelemi tir.
Onun tespitlerine göre, Türkmen, Özbek, Kõrgõz halklarõ arasõnda çok
me hur olan bu masalõn, ana temasõ de!i memi tir. Ancak, masalõn
varyantlarõ arasõnda bazõ küçük farklar da mevcuttur. (Berkeliyev 1980: 16).
Zagovor kelimesi Rusça bir kelime olup, “büyü, sihir veya üfürükçülük yapmak”
anlamlarõnda kullanõlmaktadõr (E. M.–E. Mustafayev, V. G. $erbinin 1985: 213).
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1927 yõlõnda, Türkmen folkloru ile ilgili en çok ara tõrma yapan Rus
bilim adamõ unvanõnõ elinde bulunduran, A. N. Samoyloviç, Türkmen
"skra’da “"z "storii Turkmenskoy Literaturõ (Türkmen Edebiyatõ Tarihi)” adlõ
makalede Türkmen edebiyatõ ve Türkmen folkloru ile ilgili malumatlar
vermi tir. 1927 yõlõnda yapõlan di!er bir çalõ ma da “Turkmenovedeniye”
adlõ dergide yayõmlanmõ tõr. Bu çalõ mada 126 tane Türkmen atasözü Rus
diline çevrilerek yayõmlanmõ tõr (Berkeliyev 1980: 18).
Stalin’in Lenin’den sonra SSCB’nin ba õna geçmesiyle ba layan süreç,
Türkmen folklor eserlerinde yansõmalarõnõ bulmaya ba lamõ tõr. Yalnõz
burada bir hususu belirtmek gerekir. Stalin dönemine kadar Türkmen
edebiyatõnda, edebiyat ile folklor tam olarak birbirinden ayrõlmõ de!ildi.
Devrim öncesi ve sonrasõ dönemler arasõnda “Türkmen edebiyatõ var mõ
veya yok mu ?” tartõ malarõ yapõlõrken, 1929 yõlõnda A. N. Samoyloviç
“…E!er Türkmen edebiyatõ tarihini yazmaya zaman yetmemi se, di!er
taraftan hiç bir ey yapmadan, Türkmenlerde edebiyat yok ve olmamõ tõr,
eklinde laf etme zamanõ artõk geçmi tir.” (Täcnazarov 1934: 9) diyerek
Türkmen edebiyatõna bir nevi haksõzlõk yapõldõ!õnõ belirtmi ; Türkmen
edebiyatõnõn ve folklorunun geçmi iyle birlikte ara tõrõlmasõ gerekti!inin
altõnõ çizmi tir.
1929 yõlõnda yine A. N. Samoyloviç, “#eybani-Han i Boz-oglan” adlõ
eser hakkõnda “Turkmenovedeniye”’de bir yazõ yazmõ tõr (J. Seyitniyazov
vd. 1969: 19). Samoyloviç bu dönemde yazdõ!õ, “Oçerki Po Istorii
Turkmenskoy Literatur (Türkmen Edebiyatõ Tarihi Üzerine Denemeler)” adlõ
di!er makalesinde ise, eski Türkmen edebiyatõ, 18.-19. yüzyõllara ait
Türkmen edebiyatõ ve folkloru hakkõnda malumatlar vermektedir. Makalede
ayrõca, Türkmen bag õlarõ ve onlarõn halk içindeki görevleri, atasözleri ve
bilmeceler hakkõnda da bilgi verilmektedir. Samoyloviç, ayrõ bir ba lõk
altõnda da, Ka garlõ Mahmut’un sözlü!üne ve “Codex Comanicus”a göre,
Türkmenlerin ve eski Türklerin atasözleri ile bilmeceleri arasõnda paralellik
göstermeye çalõ mõ tõr. Bu çalõ ma Türkmen edebiyatõnõ ö!renmek için
yapõlan ilk önemli çalõ malardan biridir (Berkeliyev 1980: 20).

III. Sonuç
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Türkmen edebiyatõ ve folklorunun bilimsel temellerde incelenerek,
dünyaya tanõtõlmasõnda A. N. Samoyloviç’in çok büyük katkõsõ vardõr. Bu
anlamda, Samoyloviç’ten önce, Türkmen edebiyatõ ve folkloru ile ilgili,
yapõlan çalõ malara rastlamak pek mümkün de!ildir. Türkmen edebiyatõnõ ve
folklorunu, teorik anlamda inceleyen ilk bilim adamlarõnõn ba õnda A. N.
Samoyloviç gelmektedir. Bu durumun en büyük sebebi, Samoyloviç’in
çe itli zamanlarda Türkmenistan’a giderek, ba arõlõ derleme çalõ malarõ
yapmasõdõr. Onun yaptõ!õ teorik temelli çalõ malar, özellikle, Ekim 1917
devriminden sonraki çalõ malarda Türkmen bilim adamlarõna ve
ara tõrmacõlarõna yol göstermi tir.
Samoyloviç, bir bilim adamõ ve Türkolog olarak, hayatõ boyunca
sürekli çalõ mõ tõr. Ancak, bu çalõ malar, Bol evik dönem yöneticileri için
hiçbir ey ifade etmemi tir. Özellikle Stalin döneminin baskõcõ, acõmasõz
yönetiminden o da etkilenmi , yapmõ oldu!u birçok ilmî çalõ manõn
kar õlõ!õnõ, kur una dizilmek suretiyle, 1938 yõlõnda canõyla ödemi tir. Her
ne kadar 1956 yõlõnda, suçsuz oldu!u ispatlanõp, itibarõ ve erefi tekrar iade
edilse de, bu durum tarihin sayfalarõnda, sonraki nesillerin hatõrlayaca!õ kara
bir leke olarak yerini almõ tõr. Sonraki yõllarda, SSSR IA’nin Asya ve Afrika
Halklarõ Enstitüsü, onun çalõ malarõnõ ne retmek için komisyon kurmu tur.
1963 yõlõnda daha önce yayõmlanmamõ çalõ malarõ F. D. A nin tarafõndan
yayõmlanmaya ba lanmõ tõr. A nin’in “Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç”
adlõ makalesi ve D. Nuraliyev’in 1963 yõlõnda Türkmenistan’da yayõmlanan
“Edebiyat ve Sungat” gazetesindeki “"sgender Cahangir Türkmen Edebiyatõ
Hakõnda” (Nuraliyev 1971: 96) adlõ makalesinde, Samoyloviç’in hayatõ ve
çalõ malarõ ile ilgili geni bilgiler bulmak mümkündür. Ayrõca, 1978 yõlõnda
Leningrad’da düzenlenen VI. Türkoloji Konferansõ, A. N. Samoyloviç’in
anõsõna tertip edilmi tir.
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