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K ag g a r 11 M a h m u d XI. yuzyllda yagalnlg bir Turk bilgini, gelmig ge~mig
dilcilerin en buyugudiir, diyebilecegirniz bir Turk dilcisidir. Bu gun i ~ i nonun
,
hayatmdan
~ o k kigiligi
,
ve eseri uzerinde bilgi sahibiyiz. Turk Dili Kamusu (sdzlugii) diye
qevirebilecegimiz Divarzzi Lligati't - Turk ve Turk dilinin sentaksl (soz dizimi cevherleri)
yani, cumle yaplsi bilgileri diye c;evirebilecegimiz Kitabzr CevLi/:ir.u'n-r~ah~~fi
lligati'tTurk ad11 iki dev eserin sahibidir. Ancak bu eserlerden ikincisi bugun elimizde degildir.
Boyle bir eserin yazllmlg oldugunu Divanu Lligati't Tiirk'te adinin verilrnig ve lusaca da
ondan soz edilmig olmaslndan anliyoruz. Kitcibri CevBhirii'n-aahv, ya geqmi~devirlerde
orneklerine slk slk rastlayabildigimiz sebeplerle, tarihi~ikaranliklarma gomulup gitrni~
olan kaylp eserlcrdendir, yahut da hGlB uqsuz bucaksiz eski kitap hazinelerinin
derinliklerindeba$a bir ad altlnda gizlenmektedir de daha el vurulmadig~iqh giin igl$na
qikanlarnamlgtlr.Turk dilinin ansiklopedik bir sozlugu niteliginde olan Ilivcznu Lligati'tTurk ise elimizdedir. Bu tek eseri bile bugun KGggarll Mahmud'u, Turk diline hiz~net
etmig biiyuk gahsiyetler ve oliimsuzler araslna katabilecek niteliktedlr.
K a g g a r 1I M ah m u d'un hayatl uzerindeki bilgilerimiz, bilmek istediklerimize
oranla olduk~aaz ve yetersizdir. Bu konuda bilebildiklerimiz yaln~zorlun Divunu
Lligoti't-Tiirk'u~ide dogrudan dogruya veya dolayll olarak yer alrnig bilgilere
dayanmaktadir.
Adlndan da anlagllacagi uzere Mahmud KBggarlldir. K4jgur XI-XI11 yuzyillar
arasindaki donernde. Dogu Turkistan'dan Maveraiinnehre kadar uzanan ve ilk Musluma~~
Tiirk devleti olan Karahanlilar ulkesirlin bagkentidir. Ayni zamanda XI. yuzyil OrtoAsya'smn buyuk ve onemli bir kultur merkezidir de. Mahmud'un babasl H u s e y i n ve
dedesi M u h am m e d, KBjgar'ln kuzey-dogusunda bir kasaba olan Barsgan'l~dlrlar.
Barsgan'm o gurlku ad1 da Ordukerlt'tir. Mahmud'un kendisi KLijgar'da dogmugtur. Ger~i,
son ylllarda yine Divanzr Lligati'i Tiirk'teki ban ifadelere dayanllarak, Mahnzud'un da
babasl ve dedesi gibi Barsgunda dogmug oldugunu, bu qevrede biiyiidiigunu ve
~ocuklugunuili ~nnaglk~yllarl~ida
geqirdigini iddia ede~ibir goru$ ortaya atilmlgtlr. Bu
goriige gore, Mahmud'un kendisini KGggarll olarak gostermesi suf eserini o devir yazl dili
olan Hakarliye veya Karahanll Tiirkqesi ile yazmlg olmaslndan ve Kcisgar ilinin de o gagm
Onemli bir kultur merkezi olmaslndan ileri gelmektedir. Ancak, bu goriig bir kesinlik
kazanamamlgtlr. Ne olursa olsun, M a h m u d, adlnl~iaynlmaz bir parCasi durumunda
olan KBg gar1 i soziinden de anlagllacagl uzere, artik hep KLijgarll olarak kabul
edilegelecektir.
K a g g a r 1I M a h m u d'un dogum ve alum ylllan da kesin olarak belli degildir.
1072-1074 ylllan araslnda Divarlu Lligati't Tiirk'u tarnamladlgi zaman kendisinin ileri bir
yqta oldugu goz onunde bulundurularak, Mahmud'un XI. yuzyll iqinde yagadlgi ve ayni
yuzyilln sonlanna dogru oldiigu kabul edilmektedir.
K39garl1 Mahmud'un dogup yetigtigi bolgelerin hakimi olan Karahanlilar ulkesi~ide
~egitliTurk boylan yagamakta idi. K3ggarl1'nm bu boylardan hangisinden geldigi de,
kesin olarak bilinememektedir. Ancak, o ~ l uT~ ui r b diye adlandlnlan Toljstlardaiz yahut da

Tobsilarla ortak bir l e h ~ konugan
e
Yagma Tiirklerinden geldigi goriigunde olanlar vardu.

K i g g a r 1i M ah m u d soylu bir ailedendir. Atalari Emirler (as11 soylenigi ile
Hamirler) diye taninan Karahanh beyleridilr. Bunlardan E m i r (veya H am i r) T e k i n
Tiirkistanl Samanogullanndan zaptetmig olan bir beydir. Mahmud'un atalan olan
beylerin, Karahanlilar ulkesinde Oguzlarin oturduklan bolgeleri idare etmig olmalan
yahut da KarahanMar ordusunun o n l m kumandalan altmda 0E;uzlardankurulmug olmasi
muhtemeldir.
K A g g a r 11 M ah m u d, Divanu Liigati't-Turk'iin bqinda, soyca Tiirklerin en ileri
gelenlerinden oldugunu soylemekte, Karahanli suliilesinin taninmy kidlerinden rivayetler
aktarmakta, Karahanll devlet tegkillti ve saray gelenekleri iizerine genig bilgiler
vermektedir. Bu durum, onun Karahanlt hiikiimdar ailesine de yabanci olma&gtna igaret
sayillyor. Khgarh Mahmud, hukumdar ailesinden gelmemig olsa bile, herhalde o ailenin
qevresindeki seqkin ve aydin bir ziimreden gelmig olmahdlr. Onun hayati ile ilgili olarak
yukandaki bilgilere, iyi bir niganc~ve iyi bir asker oldugunu da ekleyebiliriz.
Kaynak eserlerde K A g g ar 1i M ah m u d haklunda bilgi bulunmamasinln sebebi,
Klggarlinm ilk ana kaynak sayilan kendi eserinde, hayati ile ilgili qok az bilgi vermi~
olmastndan ileri gelmektedir. Belki de o, hayati haklundaki bilgileri sozlu~undenonce
yazmig oldugu ve guniimuze kadar gelemeden kaybolmug bulunan soz dizimi ile ilgili
kitabinda vermigtir. Bunun diginda, o, Gagmln seqkin bir insani, biiyiik iin yapmlg bir
bilgini olarak eserlerinde dogrudan dogruya kendinden soz etmeyi uygun bulmamig da
olabilir. flim alanlnda bu kanaat oldukqa yayg~ndlr.Haklclnda kaynaklarda bilgiye
rastlanmamlg olmasinin bir bagka nedeni de, genellikle o qagin f s l h ileminde din?
ilimlere fazla deger verilip, onun dlgindaki bilgilerle ugraganlara gereken degerin
verilmemig olmasindan ileri gelmektedir.
G ~ G A R L IMAHMUD'UN ESERf

K A g g a r 1i Ma h m u d'u dilcilik alanina ve bilim diinyastna tanttan eseri,
bildigimiz gibi Divanu Liigati't-Turk'iidiir. Divanu Ldgati't-Turk, Turk dilinin
ansiklopedik bir dzlujfudiir. Kbgarh bu eserini 1072 yillnda yazmaya baglamlg ve 1074
yilinda, yani bundan 921 yll Once tamamlamigtlr. KQgarh7nin eserini Klijgar'da ml
yoksa Bagdat'ta mi yazdigi kesinlikle belli degildir. Ancak, o bu eseri yazabilmek iqin, o
devir Turk dunyasini adim adim dola~arakpek qok notlar almlg, ylgm ylgin dil
malzemesi toplamlg; sonra da bu malzemeyi igleyerek ve qok iyi bildigi Arap dilinin
kurallanna gore diizenleyerek bir sozliik hidine getirmi8tir.
Bu gun yeryuziinde eserin bir tek y,zma niishasi vardlr. Bu tek nusha da bir Sans
eseri olarak kaybolmaktan kurtanlabilmigtir. Hikiyesi oldukqa ilgi qekicidir. Kilisli
Rifat'in anlattiglna giire: "Megrutiyet'in ilk yillannda ve Emrullah Efendi'nin maarif
nazirhgi ettigi slralarda, eski maliye nazlrlanndan Nazif Pqa'nm akrabasi olan bir hantm
gunlerden birinde Sahaflar Carglsi'na sahllk bir kitap getirmig; kitapp Burhan Efendi de
bunu satmak iizere Maarif Nezareti'ne gotiirmugtiir. Ne var ki,Nezaret yani o zamanki
Milli Egitim Bakanllgi kitap iqin istenen 30 sanlirayl ~ o gordiigu
k
i ~ i nkitabi almaktan
vazge~migtir.Bunun uzerine kitap~ibir de Ali Emid Efendi'ye ugramayl uygun
bulmugtur. Ali Emid, kitabl goyle bir inceledikten sonra degerini takdir ederek istenen 30
san lirayi tideyip hemen satin almighr. Ancak, bundan sonra da A 1i E m i r i E f en di
herkese bu eserin oneminden bahsettigi halde, kaybolur korkusu ile kitabi kimselere
gostermez olmugtur. Onu gormek isteyip de goremeyenler arasmda devrin unlu sosyolog
ve fikir adami Z i y a G 6 k a 1p de vardn. Daha sonraki ydarda harcanan uzun ~abalarve
Sadmzam Talat Pap'nm amya girmesi ile bu degerli eser Maarif Nezareti'ne devredilerek
ve Kilisli Rifat Bey'in denetimi altlnda 1915-1917 yillari araslnda iiq cilt hainde
bastmlarak kaybolmaktan kurtanlabilmigtir. Aksi halde, bu kitap da nice degerli eserin
alin yazisina ugrayarak kaybolup gidebilirdi. Eser 1920-1939 yillarr arasinda birka~

tercume denemesinden gegtikten sonra. nihayet B e s i m A I a 1 a y'in tercumesi ile 19391941 yillm arasinda 3 cilt hhlinde ve buna ilhveten birer indeks ve fotokopi ciltleri ile
birlikte TDK tarafindan yaylmlanm~gtir.
DfVANU LUGATI'T-T~~RK'IJNYAZILIS SEBEBI

Divanu Ldgafi't-Turk, adlndan ve Arap dilinin kurallarina gore duzerllenmig
olmas~ndanda anlagllacag~uzere, aslinda Araplara Tiirk~e6gretmek uzere kaleme a l ~ r l ~ n ~
bir eserdir. Ancak, onun yaz~llginiboyle tek bir sebebe baglamak da dogru degildir.
Cunku, Klggarll Mahmud bu gorevi yerine getirirken hem Turk dili ile Arap dilinin
karglagtirmasinl, daha dogrusu bir muhakemesini yapmig, hem de Turk dili ve kulturu
ile ilgili genig ve ~ o yonlu
k
bilgiler vermigtir. Boylece, o, Turk~eninve Turk kultiirunun
o Ca&n fsl%n toplulugu iqindeki yerini belirlmeye ~aligm~gtlr.
Bu noktaya biraz daha a ~ i k h kverebilmek igin, oncelikle o devir Turk dunyasi ile
lslim ve Arap diiriyasi arasindaki karglliklr baglantilara goyle bir goz atmak yerinde olur
saniyoruz.
XI. yuzyil Turk dunyas~,ta Cin sin~rlanndanBizans sinirlanna kadar uzanan bir
geniglikte idi. Asya'yl bir bagindan oteki bagina kadar kaplayan bu genig alanin dogu
kesimi Uygur ve Karahanl~lar~n,
bat1 kesimi de S e l ~ u k l u l a ~elinde
~ n bulunuyordu. Bu
siyasi smirlar i~inde,Uygur, Karuhunl~ve Sel~ukluTurkleri d~gindaOguz, Tiirkmen,
Turkij, Karluk, Yugnla, Tossl, Cigrl, Krrgfz, K ~ p ~ aUgruk,
k,
Caruk, Suwar, Bulgu~.gibi
adlar almlg, birbirinden ayrl agiz ve leh~elerkonugan negitli boylar ve unsurlar yagamakta
idi. Boylece, XI. yuzyilm ikinci yans~ndabir yandan ta Bizans sinirlarina bir yandan da
Iruk'ta Abbasi halitesinin oturdugu Bagdat gehrine varincaya kadar Turk ustunluk ve
h%imiyeti yayllmi~bulunuyordu. Ote yandan, Turkler Budizmi ve Manihaizmi blrakip
toplu olarak Islhm dinini kabQl ettiklerinden, artik I s l h medeniyeti alan~nada girmig
bulunuyorlard~.Ayr~ca,bu yeni medeniyet dolayisiyla, Orta Asyada bilim ve kiillur dili
olarak A r a p ~ ada h&m duruma gegme savagi veriyordu. Maveraiinnrhir bolgesi ile
Buhara, Semerkant ve KGjgar gibi Turk illeri islhm kulturunun de onernli merkezleri
durumuna yukselmiati. Tiirk iilkelerinde, Tiirk~eeserler yaninda Arapqa ve Fars~aeserler
de yazil~yordu.Oyle ki, Turk kulturu ile fsllm kulturu, Turk dili ile Arap dili kargl
karg~yage~erekbirbirlerini yenme savagl veriyorlard~.Dini bakimdan Abbasi halifesine
bag11 olan fslim hlemi, o gunun tarihi ve sosyal gartlar~dolay~slylaTurk'un
ustiinlugiinii, maddi ve manevi guciinii de kabul etmek zorunda kalmlgti. Bu baklmdan
fslim-Arap hlemi Turkleri ta~iimakve dillerini ogrenmek geregini duymugtu. Igle
K % g g a r 1I M a h m u d bu geregi kargilamak uzere bir yandan Araplara Turk dilini
ogretmek isterken bir yandan da Tiirksenin A r a ~ ile
a alba~tkraber gittigini ispatlanak
istemigtir. Bu igi yaparken de dolayislyla Turk kulturu~lundeger bi~ilmezbir hazinesirli
ortaya koymug oluyordu. 0, eserini yazlp bitirdikten sonra Bagdat'ta devrin halifesi
Ebii'l-Kaslm Abdullah'a sunarken, Arapgarun butun fsl2m dunyasmda, kultur dili olarak
h%im oldugu bir ~agda:"Tanr~yeiyuziindeki erki (gucu) Turklere vernzijtir. B~inlarin
dilini iigrennzekte yarar vardir. Bu kitabi Aruplara l'iirk~eogretnzek i ~ i nve Tiirk dili ile
Arap dilinin a t b u j ~beraber yurudukleri bilinsin diye yazdrm" diyebilecek kadar ustun bir
Tiirkluk sevgisine, ustun bir rvla dil guuruna sahip bulunuyordu. Bu konu ile ilgili bazl
satrrlarl eserin tercumesinden oldugu gibi aktaral~m:
"fmdi bundan sonra Muhammed oglu Huseyn, Huseyn oglu Mahmud der ki:
Tann'n~ndevlet giinegini Turk b u r ~ l a ~ n d adogdurmug
n
oldugunu ve onlarln milkleri
uzerinde goklerin butun tegrelerinil dondurmug bulundugunu gordum. Tann onlara Tiirk
adini verdi; onlarl herkese ustun eyledi; kendilerini hak uzere kuvvetlendirdi. Onlarla

birlikte saligan~,onlardan yana olani aziz k11d1ve Tiirkler yuziinden onlan her dileMerine
erigtirdi; bu kimseleri kotulerin-ayak tak~mlnin-gerrindenkorudu. Oklar~dokunmaktan
korunabilmek isin, a k l ~olana diigen gey, bu adarnlarin tuttugu yolu tutmak oldu. Derdini
dinletebilmek ve Turklerin gonlunu almak iqin onlarln hlleri ile konugmaktan bqka yo1
yoktur".
"And iserek soyluyoru~n,ben Buhara'nin sozune giivenilir i~namlarininbirinden ve
bagkaca Nasaburlu bir imarndan igittim, ikisi de senetleriyle bildiriyorlar ki, yalavacimlz
(Peygamberimiz S.A.) kiyamet belgelerini, ahir zaman karigikliklarini ve Oguz
Turklerinin ortaya qlkacaklannl soyledigi wrada Turk dilirti ogreniniz; ~ u n k uonlar
,
i~in
uzun surecek egernenlik vat-dir, buyurmugtur".
"Bu soz (hadis) dogru ise (sorgusu kendilerinin uzerine olsun) Turk dilini ogrennlek
cok gerekli (vscib) bir ijolur; yok bu soz dogru degilse akil da bunu enzreder"?.
"Turk dill ile Arap dilinirt afbajr beraber yiirudiikleri biliwsin diye Halil'in Kifabii'layrt'inda y a p t ~ ggibi,
~ kullanilmakta olan kelimelerle birakilmig bulunan kelimeleri bu
kitapta birlikte yaz~nakara sira yiiregime dogar d~rurdu"~.
Divanu Ldgati't-Tiirk'ii, siradan herhangi bir sozluk gibi kabul etmek dogru
degildir. Cunkii, o, yazannln ustun gahsiyeti ve birqok alandaki genig bilgisi dolayis~yla,
XI. yuzy~lTurk kultur tarihini pek qok yonleri ile aydlnlatabilen bir kaynak eser vasfi
kazanmigtlr.
K2g g a r l i M a h m ud'un. XI. yuzyll Turk dunyasina yayilmig butiin Tiirk
boylannin yagadlklari bolgelerdeo, oturduklan buyuklu kuqiiklu yerlegim merkezlerinden
buralari bizzat dolagarak malzeme toplamlg olmas~;Karahanli yazi dilindeki sozleri
verirken, onlari oteki Turk lehqe ve agizlarlndan topladlgi orneklerle kargilagtirmasi,
gerekli yerlerde bunlar iqin ses bilgisi ve gramer aq~klamalariyapmig olmasi, onun
eserini, modem dilcilik metodlarlna gore hazlrlanmig ansiklopedik bir sozliik; genig sapta
kargilqt~rmalibir gramer durumuna getirmigtir. Elimizde, Tiirksenin eski devirlerini ele
alan bu vas~fta,bu geniglik ve derinlikte bagka bir eser bulunmadig~ndan,Divanu Lligatit-Turk, Turk lehqe ve ag~zlaniqin deger biqilmez bir kaynak durumuna girmigtir.
Bunun d~gmda,K%ggarl~
Mahmud ele ald@i Turk boy ve kavimlerinin oturduklar~
yerleri uzun uzun anlatmig, kullandlklar~alfabe sistemlerinden, dillerindeki ses ve yap1
aynliklanndan, boy tegkiliitlanndan soz etmig; onlarin etnografyalar~ndantutunuz da
inanqlanna, gelenek ve gbeneklerine, edebiyat ve folkloruna vanncaya kadar aynntili
bilgiler vermig, bu bilgileri gerektiginde hadisler, atasozleri, giir parqalan ve dortlukler
gibi can11 ornekler slralayarak aqlklamaya qahgmigtir. Ilk Turk dunya haritas~ve en eski
Turk savlan (atasozleri) onun kitabinda yer alm~gtir.
K 5 g g a r 1I M a h m u d'un, eserinde oldukqa genig olqiilerle yer verdigi Turk
kavimlerinden biri Uygurlardir. VIII. yuzyilda Mogolistan'da, IX. yuzyllda da Dogu
Tiirkistan'da yuksek seviyede gehirli bir Turk kultiirii geligtirmig olan Uygurlar hakkmda,
Uygur devri metinlerinde tarihi bilgiler mevcut degildir. Bu kavim komgularlnca da az
taninmlg oldugundan, XI. yuzytlda K 2 g g a r 1I M a h m u d'un kendi eserinde Uygurlar
iqin vermig oldugu bilgiler hayli degerlidir. Ayr~ca,Ksggarl~Mahmud, Uygurlardan
dogrudal do$uya kendi adlar~ile bahseden ve haklar~ndaqok yonlu bilgi veren ilk Isliim
dil tarihqisi vasfini da tag~maktad~r.
Bu konuda verilen bilgiler aras~nda,K8ggarl1
Mahmud'un mensup bulundugu Karaharil~Devleti ile Uygw'lar arasindaki savqlara ait

Divaitu Lfigali't-TiirkTerciintesi, C. 1.. TDK. Ankara 1939. s. 3, 4.
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tarihi hatlralarln izleri olarak bir destan parpsi durumundaki bazl diirtluklere
rastlanmaktadlr. Igte bk omek:
Kimi icrc oldf4rzq~
Ilav siivln keq'titnir
Uygur tapa ba~latzrp
(Gemi igine oturarak Ila suyunu ge~tik;Uygur memleketine yijnelerek Manglak elini
fethettik).4
Uygur elirle yapllan bir gece basklnl anlatihrken de:
Tii'iinle bile hastimlz
Tegnze yaiig4 bustitnllz
Kesmelerin kesrimiz
M~ngl* erin bqlnzlz
(Geceleyin baskin yaptlk, her yandaki pusuya girdik. Oyle ki, atalarirun perqernlerini
kestik ve Minglak erlerini oldiirduk) denmektedir.
Kiggarll'nln, eserinde s k slk soz konusu ettigi kavimlerden biri de 0 $ju z l a r dlr.
Oguzlarln dili, yani Turkiye Tiirklerinin atalarrn~nkonugmug olduklarl Eski Oguzca da
oteh Turk boylannin lehgelerine bakarak daha ayr~ntll~
bir gekilde ele alinm~gtlr.Eserde
Oguzlar, Oguzeli ve Oguzca uzerinde geniglemesine bilgi verilmi~olmasinln sebebi.
giiphesiz Oguzlann X, XI. yiizylllar Orta Asya Tiirk diinyas~ndakionemleri ile orant~l~d~r.
Oguz Tiirkmen boylarl daha X. ydzy~ldanve Sirderya lrrnag~kuzeyindeki steplerden
baglayarak. Sirderya, Maveraiinnehir, Hareznl ve Horasan biilgelerinde onelnli bir yer
tutmug bulunuyorlardi XI. yuzyllda Buyuk Sel~ukluDevleti'nin bahya yaptlgl gogler ve
fiituhatlar ile, Oguz hakimiyeti Azerbaycan, Irak bolgelerine ve devrin buyuk kultur
merkezlerindell biri duumunda olan Bngdat'a kadar uZanmlgh. Orta Asya Tiirk dunyasinda
bu kadar onemli bir yer tutmug olali Oguzlarin Turk dili tarihi baklmlndan etkisiz
kalmalan elbette soz konusu olamazdl. Kjlggarll Mahmud'un eserinde Oguzcaya qok slk
yer vermi~olmasi, herhalde bu durumla ilgili olmahdir. Kiggarll'nm Oguzca hakklnda
verdigi bilgiler, dil tarihi agislndan daha bagka bir deger de tagmaktadlr. Soyle ki: VIII.
yuzyildan XIII. yuzyila kadar degigik bolgelerde mustakil, fakat ayrl birer yazl dili hslinde
yo1 almig bulunan Tiirk~e,tek bir kol hilinde ilerlemigtir. Oguzcanin gereli Orta Asyada
gerek Anadolu bolgesinde miistakil bir yazl dili halinde kurulugu XIII. yiizylldadlr.
Elimizde XIII. yiizy~ldanonceye ait yazillg alanlar~belli lnetinler bulunmadlg~ndanbu
gun igin Oguzcanin XIII. yiizyil oncesi, sisli bir donem durumundadlr. Igte bundan
dolayldlr ki, Kaggarli Mahmud'un Oguzca igin verdigi bilgiler bu Ich~eninXI. yuzyildan
XIII. yiizyil ortalarina kadar uzanan devresinin Layini baklmlndan ~ o dcgerlidir
k
ve iki
donem arasinda bir kijprii vazifesi gormektedir.
Butun konugma ve yazl dilleri gibi, Oguzca da surekli bir degigme yolu
izlediginden, Divanu Ligati't-Turk vasitasiyla Oguzcanln tarihi geligme durumu hakk~nda
da degerli bilgiler alinabilmektedir. Aynca, bu eser sayesinde, Oguzcanin, o devrin ortak
yazi dili olan Karahanli Tiirk~esiile oteki agiz ve lehgeler araslndaki yerini, onlarla
birlegen ve ayrilan yanlarlni da az gok ogrenebilmekteyiz. Cunkii. Kiggarll Mahmud,
Divarzrc Lirgat-it-Tiirk Trrciirnesi, C. 111, s. 178-1. Bu konuda genig bilgi i ~ i nbk. Tahsin Banguoglu.
"Uygurlar ve Uygurlar iizerine." Tiirk Dili Aragtrmmlan Yrllrdr, 1958, s . 103-106.

eserinde herhangi bir kelime veya dil kural~uzerinde dururken "Turklerce -yani Karahanlr
Turklerince- Wyle soylenir; Oguzlarda karglllgl gudur: Oguzlar bunu bilmezler; Cigil,
Yagma, Suvar ve Bulgar Tiirkleri ile Klp$aklar bu soyleyigle ortaklagular ya da ayr~hrlar;
onlann bagka bir diyalegi vardu" gibi ayl~ntlllapklamalara da girmig: gcrektiginde burilar
i ~ i omekler
n
de sualrun~gtlr.
Divmzu Lfigati't-Tiirk'iin dil ve kultur tarihindeki yeri uzerindc ne kadar dursak, ne
kadar yazsak azdu. Sonuq olarak diyebiliriz ki, Ksggarh Mahmud, bu degerli eseri ile
Turk ~nilletiliinkalbinde oldugu kadar Turk dil ve kultur tarihine de ad1111altln hartlerle
yazdrmaya hak kazanmq ustun degerlerimizden biridir.
Sayln okuyucularlmlza Turk~eninXI. yiizyllda nas~lbir dil yaplslnda oldu~unu
gosterebilmek ve gunumuze gelinceye kadar ne gibi degigikliklere ugradlgl hususunda bir
fikir verebilmek i ~ i nyazlmlzl,
,
agaglda Divanu LRyati'r-Tiirk'ten rktardtglmlz birkag sav
(atasozu) ve birkaq dortlukle bitirmek istiyoruz:
SAVLAR :

Erdem b a y trl
'Erdemin, yaii faziletin bag1 dildir.'

Kozdetl yrrusa korlgiilderl ymne ywar
'Gozden mklapn gonulden de d l q l r . '
Tag tagka knvujnzas kiji kijike &avujur

'Dag daga kavugmaz, insan insana kavugur.'
Od k e p r kiji tuynwz, y a l n n g ~ ~ogli
k nzetlgkii kalrnas

'Zamrui geger kigi duymaz, insanoglu balii kalmaz.'
Suv kiir-nzegi~~ce
etiik tartnur
'Suyu gormeden pabu~grkarma.'
Tiizutl birle uruj utun birle iisternle
'Aglrbiqh ile ugrag, yuzsuzle yangma.'
Nece nrunduz erse q edgu, nece egri erse yo1 edgii
'Ne kadar ahmak olursa olsun arkadag yalnlzllktan iyidir;
ne kadar egri olursa olsun, yo1 yolsuz kalmaktari daha iyidir.'

Begler utul m.gw.up
KM&U all1 tur,Qwup
Met@ yiizi sargurp
Kurkii~t?ungut. tiirtiiliir

'Beyler atlann~yordular, kayg~onlar~durdurdu, yani sard~;benizleri sarardl; sallki safran
siiriilmugtii'
Turnllg kelip &uysadi

Kutlug yaylg tepwdi
Karlup ajun yapsad1
Et yin iijiip ernrijiir.
'Soguk gelip kaplad~.kutlu yazl ~ekemedi;kar yagarak diinyay~kapatt~viicut iigiiyerek
titriyor'
Y rglup rrdu artudim
Bagrtm bugln kurtaclrm
K a ~ m r kutug
j
irtedint
Yugrnur kiini katl sacat-.
'Arkasindan aglayarak bozuldum, bagrimln yarasllll degtim, giden saadeti arad~m,gozum
yagmur gibi kan sa~ar.'
Tiimen ~ e ~ tizildi
e k
Biikiirzden 01 yazlldl
0kug yatrp iizeldi
Yerde kopa adrgw
'Yazin geligi dolayls~yla,tiimen tumen Giqek dizildi, yer altinda yatmaktan slkllan
bitkiler yerden fighnyor ve birbirinden aynhyor.'
Yagin atip yagnudr
Tumarl turup twnadl
Adgir kwrr kijnedi
'Bahar dolayisiyla: bulut gim~ekqaktlrdi ve bulutlar cogtu; klsrakla ayglr baharln
geldigini gorerek kignediler, her ayglr lusragmi ald~.'
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