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SUNUŞ 
 

Elinizdeki kitap, Prof.Dr. M.Cihat Özönder Anısına düzenlenen Kâşgarlı 
Mahmud ve Dönemi konulu Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempoz-
yumu’nda sunulan bildirileri içermektedir. 28-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği-
miz Sempozyum 2008 Kâşgarlı Mahmud Yılı nedeniyle Kültür ve Turizm 
Bakanlığının UNESCO’ya taahhüt ettiği sempozyumlar serisinin Türkiye bölümü 
niteliğine sahiptir. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olamak üzere, Türk Dil 
Kurumu (TDK), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Türk Kültür 
Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) tarafından maddi destek sağlanan 
Sempozyumun düzenlemeyle ilgili bütün çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünce yürütülmüştür. 

 “Kaşgarlı Mahmud ve Türbesi” konulu fotoğraf ve “Dîvânu Luġâti’t-
Türk” konulu kitap sergisinin açılış kokteyli ile başlayan Sempozyum’un açılış otu-
rumu TÜRKSOY’a üye ülkelerin kültür bakanlarının katılımlarıyla gerçekleştiril-
miştir.  Yurt içi ve yurt dışından katılan bilim adamlarının üç gün iki ayrı oturumda 
sunduğu bildirilerle Kâşgarlı Mahmud, XI. yüzyıl ve Dîvânu Luġâti’t-Türk tarih, dil 
bilimi, halkbilimi, sosyoloji bilim kollarının yöntemleriyle ele alınmış ve yararlı 
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan bir tanesi de Kâşgarlı Mahmud tarafından 
hazırlanmış olan ve bilim dünyasınca değeri takdir edilen Dîvânu Luġâti’t-Türk’ün 
adının yazımı olmuştur. Eserin keşfinden günümüze kadar yapılmış çalışmalarda 
görülen çok biçimlilik, Sempozyumda sunulan bildirilerde de görülmüş ve yazımın 
tekleştirilmesi hususunda Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu tarafından teklif edilen biçim 
(Kitâbu Dîvâni Luġâti’t-Türk, Dîvânu Luġâti’t-Türk) değerlendirme oturumunda 
genel kabul görmüştür. Biz bahsedilen yazımı Bildiriler Kitabı’nda kapak, iç kapak, 
sunuş vb. yerlerde kullanıp, bildirilerde yazarları tarafından tercih edilen biçimleri 
değiştirmedik. Bunun nedeni de değişiklik için, bilindiği üzere, yazarların onayı 
gerekir ve teker teker onay almak için yazışmak bile ciddi bir zaman ve emek 
demektir. 

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ilk bilimsel toplantı-
sını 2006 yılında gerçekleştirmiştir. 25-26 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen 
I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu’nun bildirileri aynı yıl içinde yayımlanmıştır. 
Nisan 2007 tarihinde düzenlenen Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni bildiriler 
kitabının yayını da sadece birkaç ay almıştır.  

Üç yılda üç bilimsel toplantı düzenlemek ve bildirilerini de birer kitap olarak 
bilim dünyasına kazandırmak, büyük ölçüde toplantı davetimizi kabul edip katılan 
ve bildirilerini de kısa sürede bize gönderen değerli bilim adamları sayesinde 
mümkün olmuştur. Bu vesile ile kendilerine Üniversitem ve çalışma arkadaşlarım 
adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bildirilerin yayımlanmasında verdiği 
destekten dolayı Türk Dil Kurumu Başkanlığına teşekkür ederim. 

Ülkü Çelik ŞAVK 
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AÇIŞ KONUŞMALARI 

 
Ertuğrul GÜNAY* 

  
Değerli Arkadaşlarım,  Çok Değerli Bakanlar,  Sayın Genel Sekreter,  Sayın 

Rektör,  Değerli Büyükelçiler,  Değerli Bilim Adamları,  Sevgili Öğrenciler, 
Güzel bir vesile ile biraradayız. Dün Türk Dünyası’nı temsil eden ülkelerin ve 

toplulukların Bakanları, Heyet Başkanları ile bir çalışmaya başladık ve biraz önce 
sizlere hitap eden değerli Profesör Düsen Kaseinov’u bu yeni dönemin çalışmalarını 
yönetmek üzere genel müdür olarak görevlendirdik. Bu çalışmanın hemen 
arkasından bugün Hacettepe Üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün 
böyle bir Sempozyumunda buluşmak bizim için çok güzel ve yeniden bir araya 
gelme  vesilesi oldu.  Bu etkinliği düzenleyen arkadaşlarımıza,  Sayın Rektöre, 
Enstitü Müdürümüze ve bu çalışmaya katılan bütün arkadaşlarımıza yürekten 
teşekkür ediyorum.  

Geçen yıl UNESCO’nun da katkısıyla ve yönlendirmesiyle bir ölçüde bizim 
dünyamızın önemli mütefekkirlerinden birisini dünya çapında anma fırsatı 
bulmuştuk. Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî çerçevesinde Türkiye’de ve dünyanın birçok 
ülkesinde tanıtma çalışmaları, yeniden hatırlatma çalışmaları yapılmıştı.  Bu yıl bir 
başka ismin etrafında benzer bir gayreti sergileyeceğiz ve biraz belki Türkiye 
sınırlarından daha geniş bir coğrafyada bütün Türk Dünyası içinde ortak çalışmalar 
sergilemeye çalışacağız; çünkü bininci doğum yılını kutladığımız Kaşgarlı Mahmud 
merhum, Divanu Lûgait-it Türk kitabıyla dil bilincimizin temellerini atmıştır, tıpkı 
Kutadgu Bilig adlı eseriyle devlet bilincimizin temellerini bir ölçüde şekillendiren 
Yusuf Has Hacip gibi. Bilim dünyamızın çok önemli isimlerinden, çok önemli 
simge isimlerinden birisidir ve Türk Dünyası’nın bütün kesimleri   Kaşgarlı 
Mahmud’u en az  Türkiye’de bilindiği kadar yakından biliyorlar. Bu çerçevede bu 
yıl içinde burada başlayan bu çalışmaların Kazakistan’a, Türmenistan’a, 
Kırgızistan’a, Özbekistan’a Azerbaycan’a ve   Kuzey Kıbrıs’a, Türk Dünyası’nın 
bütün öteki alanlarına belki Gagavuz Yeri’ne kadar birçok alanına yayılabileceğini 
düşünüyorum. Biz Türkiye’de bir ilk gün zarfı, bir pul hazırladık; sergiler 
düzenledik ve bu Üniversitede bugün başlangıcını yaptığımıza benzer 
sempozyumlar yapma niyet ve gayreti içindeyiz. Bu konuda başlamış bir 
çalışmamız, bir projemiz,  programımız var. Kaşgarlı Mahmud’un bu ünlü eserini, 
Türkiye’de tek yazma nüshasını, birkaç gün önce yeniden yararlanmaya 
sunabildiğimiz İstanbul’daki Millet Kütüphanesinde sergi açtık. Millet 
Kütüphanesinin o mütevazı tarihî mekânlarından bir salonu şu anda Kaşgarlı 
Mahmud’un elimizde bulunan  Divanu Lûgait-it Türk’ünün tek yazma nüshasını 

                                                 
* Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanı 
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barındırıyor ve orada o çevrede yazılmış olan öteki kitaplarla birlikte sergi açıldı. 
Millet Kütüphanesi de biliyorsunuz Ali Emirî Efendi merhumun büyük gayretleriyle 
1900’lü yılların başında 1915-1916 yıllarında kurulmuş bir kütüphanedir ve binlerce 
kitabını Ali Emirî Efendi oraya armağan etmiştir ve biraz önceki bölümde de 
gördüğümüz gibi bir tesadüf eseri ve çok güzel bir tesadüf eseri ve galiba o günler 
için bir servet sayılacak bir bedel ödeyerek, yanlış bilmiyorsam 33 altın lira 
ödeyerek, Sahaflar Çarşısında bu hazineyi bulmuştur. Ali Emirî Efendi binlerce 
kitabını hediye ettiği kütüphanenin isminin kendi ismiyle anılmasını da o tarihlerde 
kabul etmemişti. Millet Kütüphanesi gibi çok özel ve çok önemli bir ismin 
konulmasını uygun bulmuştu. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Fatih 
Belediyemiz ile birkaç ay sonra açılışını gerçekleştireceğimiz Fatih’te bir kültür 
merkezi çalışması yapıyoruz ve o kültür merkezinin adı Ali Emirî Efendi’ye 
hürmeten Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi olacak. Onun sayesinde biz bugün bu 
kıymetli eserin,   Divanu Lûgait-it Türk’ün bir nüshasına sahibiz, onu sergiliyoruz. 
Biraz önce Sayın Genel Sekreter ile konuştuk, belki bu yaz sonunda birkaç ay Millet 
Kütüphanesinde sergilendikten sonra bu yaz sonunda bu değerli eserin Millî 
Kütüphanede bir özel alanda yine konuyla ilgili öteki kitaplarla birlikte sergilenmesi 
için bir proje gerçekleştirebiliriz. Yani Ankara’da da bunun önümüzdeki aylarda 
sergilenmesini sağlayabiliriz. Bundan ibaret değil, Kaşgarlı Mahmud’un doğum yeri 
olan Kaşgar’da türbesinin çevresiyle ilgili bir restorasyon projemiz var, fotoğraf 
sergisi projeleri var.  Başka başka çalışma programlarımız var. Paris’te elbette 
UNESCO çerçevesinde bir kutlama yılı yaptığımız için,  Paris’te bir kapanış, son 
derece görkemli, uluslararası bir sempozyum ile bir kapanış toplantısı da 
düşünüyoruz ama beni bunlardan daha fazla bütün öteki alanlarda yani 
Kazakistan’da, Türkmenistan’da, Özbekistan’da, Azerbaycan’da, Kırgızistan’da bu 
çerçevede yapabileceğimiz çalışmalar etkiliyor. Çünkü Türk dilinin temelinin 
oluşturan, Türk dilinin bundan bin yıla yakın süre önce bir bilim dili, bir kültür dili 
olabileceğinin altını çizen ve bugüne kadar bu sürekliliğin sağlanmasında büyük 
katkısı olan bu kişi ve eseri Türk Dünyası’nın bir ortak simgesi olarak, ortak bir “bir 
araya gelinme vesilesi ve konusu”olarak hep birlikte sahiplenebilir ve bu çerçevede 
birlikte çok güzel çalışmalar yapabiliriz diye düşünüyorum. Galiba TÜRKSOY’un 
yeni yönetiminin Değerli Genel Müdürünün ve yeni yönetiminin ilk yapacağı proje 
Kâşgarlı Mahmud çerçevesinde bütün Türk Dünyası’nda yapılması gereken ortak 
çalışmaları projelendirmek olacak. Biz hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Bilim Kuruluşları, Cumhurbaşkanlığımızın bu konudaki 
duyarlılıklarını biliyorum. Hükümet imkânları, kamu ve sivil kesim imkânlarıyla 
tüm bu coğrafyada bizi bir önemli fikrin etrafında, önemli çalışmaların etrafında 
toplayacak olan bu programın hepimiz yardımcısıyız, hepimiz buna katkı sağlamaya 
hazırız. Tekrar bu Sempozyumu düzenleyen herkese emeği için yürekten 
teşekkürlerimi sunuyorum; bu gün bu vesile ile bundan önce TÜRKSOY vesilesi ile 
ve bugün bu Sempozyumda Kaşgarlı Mahmud vesilesi ile burada bulunan değerli 
konuklarımızı yeniden selamlıyorum.    
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Prof. Dr. Uğur ERDENER* 
 
Sayın Genel Sekreterim, Sayın Bakanım, TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin Değerli 

Bakanları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, Saygıdeğer Bilim İnsanları, 
Sevgili Öğrenciler, Sayın Basın Mensupları, 

Türkçenin ilk büyük sözlüğünü ve ilk Türk ansiklopedisini hazırlayan büyük 
bilgin Kâşgarlı Mahmud’un doğumunun bininci yılı olan 2008’i UNESCO’nun, 
Kâşgarlı Mahmud Yılı ilan etmesi nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü öncülüğünde hazırlanan “Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi” 
konulu Sempozyumumuza hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve Üniversitem adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Hacettepe Üniversitesi olarak, bin yıl ötesinden günümüze ulaşmış, kültür ve 
insanlık tarihine muhteşem bir eserle damgasını vurmuş olan Türk Dünyasının ortak 
değeri Kâşgarlı Mahmud için düzenlenmiş bu toplantıya ev sahipliği yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.  

Kâşgarlı Mahmud’u dilcilik alanına ve bilim dünyasına tanıtan eseri, bildiğimiz 
gibi Divanu Lugati’t-Türk adlı Türk dilinin ansiklopedik sözlüğüdür. Bu eser sıradan 
bir sözlük olmayıp, yazarının üstün şahsiyeti ve birçok alandaki geniş bilgisi 
dolayısıyla, XI. yüzyıl Türk kültür tarihini pek çok yönleri ile aydınlatabilen çok 
değerli bir kaynak eser niteliğindedir. 

Kâşgarlı Mahmud ele aldığı Türk boy ve kavimlerinin oturdukları yerleri uzun 
uzun anlatmış, kullandıkları alfabe sistemlerinden, dillerindeki ses ve yapı 
ayrılıklarından, boy teşkilatlarından söz etmiş; onların etnografyalarından tutunuz da 
inançlarına, gelenek ve göreneklerine, edebiyat ve folkloruna varıncaya kadar 
ayrıntılı bilgiler vermiştir. İlk Türk dünyası haritası ve en eski Türk atasözleri onun 
kitabında yer almıştır. 

Biz Hacettepe Üniversitesi olarak küreselleşmenin hızla yaygınlaştığı 
günümüzde toplum olarak varlığımızı korumamızın kültürel zenginliklerimizi ve 
ulusal değerlerimizi taraflı veya çıkarcı yaklaşımdan uzak, herhangi bir ideolojinin 
etkisinde kalmadan, akılcı biçimde ve daima bilimsel yöntemle ele alıp sahip çıkarak 
mümkün olduğuna yürekten inanmaktayız. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Türk dünyası ve Türkoloji alanında bağımsız ve ortak 
araştırma yapmakta ve projeler yürütmektedir. Bugün başlattığımız sempozyumun 
gelecekte Kâşgarlı Mahmud ve döneminin daha iyi anlaşılması ve yeni kuşaklara 
aktarılması bakımından Türk Dünyası ülkelerinin ortak katılımı ile yürütülecek daha 
kapsamlı ve büyük projelere yol açmasını diliyorum. Üniversitemizin bu konuda her 
türlü işbirliği ve ortak çalışmaya hazır olduğunu bu vesile ile ifade etmek istiyorum. 
                                                 
* Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
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Değerli Konuklar, 
Üniversitemiz Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen bu 

sempozyum, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Türk Dil Kurumu, 
TİKA ve TÜRKSOY’un aktif katılım ve destekleri ile gerçekleşmiştir. Ayrıca, 
kendisi de bir kültür adamı olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Mustafa 
İsen’in yakın ilgi ve desteğini hep hissettik. 

Sempozyumun açılış törenini onurlandıran değerli bakanlara ve büyükelçilere 
şükranlarımı sunuyorum. 

Bu sempozyum yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Hazırlık 
çalışmalarını yürüten Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürü Prof.Dr. Ülkü Çelik Şavk ve yakın çalışma arkadaşlarına, Rektör 
Yardımcımız Prof.Dr. Hasan Kazdağlı’ya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve 
Eğitim Genel Müdürü Doç.Dr. Ayşenur İslam’a teşekkür ederim. Az önce açılışını 
gerçekleştirdiğimiz sergi, içeriği itibarıyla ilktir. Bu nitelikte bir serginin 
Üniversitemizde düzenlenmesindeki katkıları için Türk Dil Kurumu ve Avrasya 
Yazarlar Birliğine, çeşitli ülkelerden gelen bilim adamlarının katılımlarındaki 
yardımları için Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına, Sempozyumun 
geniş kitlelere ulaştırılmasını sağladıkları için de Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumuna teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sempozyumu geçen yıl yitirdiğimiz çok değerli bilim adamı, bu alandaki 
çalışmalarıyla bizlere ufuk açmış olan üniversitemiz öğretim üyesi, arkadaşımız 
Prof.Dr. M. Cihat Özönder’in anısını yaşatmanın bir vesilesi olarak görüyoruz. 
Bilim dünyasına ve Türk kültürüne önemli hizmetleri bulunan değerli arkadaşım 
Prof.Dr. Özönder’i saygıyla anıyor, bu vesileyle kendisine bir kez daha Tanrı’dan 
rahmet diliyorum. 

Doğal olarak en büyük teşekkür sempozyuma birbirinden değerli bildirileri ile 
katılan bilim insanlarına aittir. Onlar yaptıkları titiz ve yorucu çalışmalarıyla 
Kâşgarlı Mahmud’u ve eserinin değerini daha iyi anlamamıza katkıda 
bulunmaktadırlar.  

Sempozyumun başarılı geçmesini diler, tüm katılımcılara saygılarımı sunarım. 
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IŞ KONUŞMASI - 2 
 

Düsen KASEİNOV* 
 
Sayın Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Sayın Türk Dünyası Kültür Bakanları, 

Değerli Konuklar, 
Kaşgarlı Mahmud’un doğumunun bininci yılı dolayısıyla düzenlenen 

Sempozyuma hoş geldiniz. Türksoy Genel Müdürlüğü adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Değerli konuklar bugün bininci doğum yılı nedeniyle onuruna 
sempozyum düzenlenen Kaşgarlı Mahmud, yarattığı Divanu Lûgat-it Türk adlı 
eseriyle Türk Dünyası’na paha biçilmez bir miras bırakmıştır. Kaşgarlı’nın Divan’ı 
11.yüzyıl Türk halklarının yitik değerlerini, davranış şekillerini, dünya görüşünü 
seçmemize nakşeden ve atalarımızın  mirasını içine çekmiş olan bir anıttır. Tam 
anlamıyla bir Türk ansiklopedisi olma özelliği taşıyan bu eserde Türk Dünyası’na ait 
geniş, tarihî, kültürel, etnografik ve dil bilimsel malzeme toplanmış bulunmaktadır. 

Kaşgarlı Mahmud, Divanu Lûgait-it Türk’ü yazarken dünyada bugün kullanılan 
dillerden bazıları yoktu. Bilim dili olarak baktığımızda ise daha 9. yüzyıllarda 
Türkçe bilim dili olarak kullanılıyordu. Yeni bağımsız cumhuriyetlerin meydana 
çıkmasıyla birlikte onların kendi tarih kitaplarının yazılması ihtiyacı doğdu. Bu 
bağlamda Divanu Lûgat-it Türk Türk halklarının kültürel olaylarının zaman ve alan 
geçmesiyle ilgisi zengin bir bilgi kaynağı olarak başlangıç noktalarından biri hâline 
gelmişti. Bu yıl Unesco tarafından Mahmut Kaşgarlı yılı ilan edilmiştir. TÜRKSOY 
da 2008 yılı içinde bu büyük bilim adamını ve onun eserlerini tüm dünyaya tanıtmak 
amacıyla dünya ülkelerinde çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır. Ortak 
mirasımız olan bu esere her zaman sahip çıkmalı ve gelecek nesillere aktarılması 
için çaba göstermeliyiz ve biz TÜRKSOY olarak bu konuda üzerimize düşenin 
farkındayız ve elimizden geleni yapacağız. İlginize teşekkür ederim. 

 

                                                 
* Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürü 
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Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN* 

 
İlk sözlük bilimcimiz;  
İlk dil bilginimiz;  
İlk sözlüğümüz Divanü Lûgat-it-Türk, ilk dil bilgisi kitabımız Kitabü Cevahir-

in-Nahv fi Lûgat-it-Türk’ün yazarı; 
Bütün Türk illerini dolaşıp, Türk toplulukları arasında yaşayarak onların söz 

varlığını, sözlü edebiyat ürünlerini yazıya geçirmekle bin yıl öncesinden binlerce yıl 
sonrasına ulaşmasını sağlayan ilk derlemecimiz…     

Hakaniye, Uygur, Oğuz, Kıpçak, Türkmen, Kırgız, Çiğil, Yağma, Argu ve 
diğer Türk soylu halkları Türk adı altında toplayarak eserine Divanü Lûgat-it-Türk, 
yani Türk Lehçelerinin Sözlüğü adını veren ilk Türklük bilimcimiz 
(Türkoloğumuz)…   

On birinci yüzyıl Türk dünyasının yorulma bilmez araştırıcısı… 
Türklerin yaşadığı ülkeleri, kentleri, kasabaları, köyleri tanıtan, bu yerleşim 

birimleri hakkında bilgiler veren ve çizdiği haritayla ilk Türk coğrafyacısı unvanını 
da kazanan bilgin… 

Türklüğü ile övünen, ana dilini hakkını vererek en güzel bir biçimde konuşan, 
en iyi eğitimi görmüş, soyca en köklü kişi… Kâşgarlı Mahmud… 

Ve…  
Kâşgarlı Mahmud’un yıllar boyunca topladığı malzemeyi, iki yıl üzerinde 

çalışarak kaleme aldığı Divanü Lûgat-it-Türk: 
Türk dilinin ilk sözlüğü…  
Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı…  
Bin yıl öncesi Türkçesinin ilk veri tabanı, ilk derlemi…  
Türk yazı dillerinin, Türk lehçelerinin tarihsel köklerini ve yaşadığı gelişmeleri 

ortaya koyan en değerli kaynak:  
Divanü Lûgat-it-Türk… 
On birinci yüzyıl Türkçesinin ses bilgisi ve biçim bilgisi özellikleriyle ilgili 

bilgileri, söz varlığının gücünü, inceliklerini yirmi birinci yüzyıla ulaştıran bir bilgi 
hazinesidir Divanü Lûgat-it-Türk. 

Kâşgarlı Mahmud’un 1072 yılında yazmaya başlayıp 1074 yılında tamamladığı 
Türk dilinin anıtsal eseri Divanü Lûgat-it-Türk, yalnızca bir dil bilgisi kitabı, yalnızca 
bir sözlük değildir.  

Tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan kültür değerlerimizin köklerini 
ortaya koyan…  

Yaklaşık bin yıl öncesinin Türkistan’ında, Kıpçak bozkırlarında, Karahanlı 
devletinde, Uygur kağanlığında, Oğuz obalarında kısacası on birinci yüzyılın Türk 

                                                 
* Türk Dil Kurumu Başkanı 
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dünyasında yaşayan Türk topluluklarının dilleri, gelenekleri, inanışları, yaşayışları 
konusunda bilgiler veren…  

Sözcükleri tanımlarken Türk sözlü edebiyatının seçkin örnekleriyle anlatımını 
renklendiren, atasözlerimizin en eski biçimleriyle söz varlığımızın gücünü ortaya 
koyan eşsiz bir başvuru kaynağıdır Divanü Lûgat-it-Türk.  

Türkçenin hafızasıdır…    
Türklerin ulusal takviminin tarihçesinden türlü hastalıkların tedavisinde 

kullandıkları ilaçlara, Oğuz damgalarından Türk dokuma ve el sanatlarına, at 
yetiştiriciliğinden tarıma, Türk hukuk düzeninden devlet yönetimine kadar çeşitli 
konularda bilgiler içeren ilk Türk ansiklopedisidir Divanü Lûgat-it-Türk.  

Türklerin yaşadığı coğrafyaları tanıtan; şehirleriyle ve yerleşim birimleriyle; 
dağları, ovaları, gölleri ve ırmaklarıyla Türk coğrafyasını gözler önüne seren; 
bugünkü bilgilerimize göre bir Türk’ün çizdiği ilk dünya haritasını bizlere ulaştıran 
ilk Türk atlasıdır Divanü Lûgat-it-Türk.   

Türk ulusunun, Türk dilinin yüceliğini anlatan… Türkçenin Arapça kadar 
zengin dil olduğunu göstermek ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla kaleme 
alınan ilk Türkçe dil öğretim kitabıdır Divanü Lûgat-it-Türk.      

Pek çok özelliğiyle Türk kültüründe ilklerin kitabıdır Divanü Lûgat-it-Türk…  
Türk’ün dilidir, edebiyatıdır, kültürüdür, tarihidir, coğrafyasıdır…  
Kısacası, Divanü Lûgat-it-Türk, Türk’ün kendisidir… 
Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Değerli Konuklar, 
İşte bu büyük eseri, Türk ulusuna ve Türk kültürüne kazandıran Kâşgarlı 

Mahmud’un doğumunun bininci yıl dönümü dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Kâşgarlı Mahmud ve 
Dönemi konulu II. Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni’nde sizlerle birlikte olmaktan 
çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.  

Kâşgarlı Mahmud, dönemi ve Divanü Lûgat-it-Türk üzerine yeni çalışmaları 
konu alan bildirilerini sunarak bu toplantının bilimsel düzeyini yükseltecek değerli 
meslektaşlarımızla bir araya gelmek, onların düşüncelerini paylaşmak da bizim için 
ayrıca mutluluk kaynağıdır. 

Bir başka mutluluk ve onur kaynağımız da bu anlamlı toplantıya Türk Dil Ku-
rumu olarak katkıda bulunmuş olmamızdır. Ancak bu toplantının gerçekleştirilme-
sinde en büyük pay Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne ve Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsüne aittir. Kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.  

Toplantının gerçekleştirilmesine çok büyük katkılarda bulunan Kültür ve 
Turizm Bakanlığına, TÜRKSOY yönetimine, Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığına çok teşekkür ederim. 

Toplantımızın başarılı geçmesi dileğiyle hepinizi en derin saygılarımla 
selamlarım. 
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Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK*  
 
Bin yıl önce bütün Türk dünyasının tarihsel ve kültürel varlığını tespit ettiği 

hazine değerindeki eseriyle Türklük biliminin kurucusu olarak kabul edilen Kâşgarlı 
Mahmud’un çok yönlü kişiliği, yaşadığı dönem ve eserinin inceleneceği ve 
teşriflerinizle değer kattığınız II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumunu düzenlemiş 
olmanın onuruyla siz çok değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyor, toplantımıza 
katılan, izleyen ve ilgilenen herkesi saygıyla selamlıyorum. 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, kuruluşu daha eskilere 
dayanmakla birlikte, fizikî koşulların oluşturulması biraz zaman aldığı için, 
faaliyetlerini son dört yıldır etkin olarak sürdürmektedir. Bu dört yıla başta 
lisansüstü programın açılması olmak üzere, 8. sayıya ulaşmış Türkiyat Araştırmaları 
dergisinin yayımlanması, konferanslar ve etkinlikler serisi ile ikisi uluslararası 
nitelikte olmak üzere 3 sempozyumu sığdırmış ve sempozyum bildirileri kitaplarını 
gerçekleşme tarihlerinden çok kısa bir süre sonra yayımlayarak bilim dünyasına 
sunmuştur. 

Enstitümüz Türklük Biliminin ilgi alanına giren bütün konuları disiplinlerarası 
bir yaklaşımla, bilimsel değerlerden şaşmadan ve evrensel kabulleri gözeterek 
araştırma, inceleme ve sonuçlarını herkesle paylaşma ilkesini benimsemiş; yurtiçi ve 
yurtdışı paydaşlarıyla işbirliğine hazır olduğunu da her fırsatta göstermiştir. 

Şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi konulu II. 
Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu da bu tür işbirliğine iyi bir örnektir. Kültür ve 
Turizm Bakanlığının 2008 Kâşgarlı Mahmud Yılı etkinlikleri sempozyumlar 
serisinin Türkiye bölümü niteliğindeki toplantımıza ilgili kurum ve kuruluşlarımızın 
destek ve katkıları bizim için çok değerlidir.  

Kâşgarlı Mahmud’u bu yıl anmak ve çeşitli etkinliklerle 1000. doğum yıl 
dönümünü kutlamak çok önemlidir ancak yeterli değildir. Mahmud bir misyon 
adamıdır. Yarattığı eserle Türk kültürüne ve onun taşıyıcısı olan Türk diline verdiği 
önemi göstermiştir. Onun için Türk dili, gücü her şeye yeten bir hazinedir. O ayrıca 
bir şeyin daha farkındadır. Dünyada her zaman kültürlerarası çatışmalar olmaktadır 
ve galipler kültürel değerlerine sahip çıkan toplumlardır. Bu çatışmaların silahı da 
dildir. İşte Kâşgarlı  bu bilinçle oluşturmuştur Divanü Lugati’t-Türk’ü. O, görevini 
en iyi biçimde yerine getirmiştir. Hazırladığı eserde Türk dilinin bütün kollarına yer 
vermiş, Türk boylarının tamamını kucaklamıştır. Şimdi sıra bizdedir ve benim 
önerim şudur: Tıpkı Kâşgarlı’nın yaptığı gibi günümüzde Türk dilinin bütün 
kollarının temsilcilerinin katılım ve katkılarıyla bir “Kâşgarlı Mahmud Dil Merkezi” 
kurulmalı ve merkeze araştırma, yöntem-teknik geliştirme ve uygulama alanlarıyla 

                                                 
* Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
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etkili güçlü bir yapı kazandırılmalıdır. Ancak böyle bir hizmetle Kâşgarlı 
Mahmud’un misyonu sürdürülebilir diye düşünmekte ve inanmaktayım. 

Saygıdeğer konuklar, Eylül 2007’de başladığımız, aylarca telaş ve titizlikle 
hazırlıklarını sürdürdüğümüz Sempozyumumuzun şu ana ulaşmasında birçok kişi ve 
kurumun desteği var. Hepsini süresi çok kısıtlı olan bu konuşmaya sığdırmam çok 
zor, çeşitli vesilerle defalarca teşekkür ettiğim ve biraz sonra özellikle anacağım 
isimler arasında adı geçmeyenlerin lütfen bunu yardımlarına değer vermediğim 
biçiminde yorumlamamalarını diliyorum. 

Dünyanın her yerinde yeni bir birim oluşturmanın en sıkıntılı kısmı kuruluş 
sürecidir. Enstitümüzün kuruluşundaki bu sıkıntılı süreci yılmadan tamamlamış ve 
bize kurumsal kimliğe sahip bir akademik birim teslim etmiş olan Prof. Dr. M. Cihat 
Özönder’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. 

Bilimsel toplantılar ancak bilim adamlarının katılımıyla mümkündür. 
Destekleriyle bize bu imkânı sağlayan bütün sempozyum katılımcısı değerli 
akademisyen hocalarım ve arkadaşlarım, hepinize teker teker teşekkür ediyorum.  

Hazırlıklar süresince birçok sorunun çözümünde yardımcı olan Doç. Dr. 
Ayşenur İslam, Dr. Mustafa Balçık, Dr. Mustafa Şahin, Yrd. Doç. Dr. Fırat Purtaş, 
Sayın İbrahim Şahin, Arslan Küçükyıldız, Muharrem Sevil... Çok teşekkür 
ediyorum. 

Sempozyumda Üniversitemizin başta Rektörümüz olmak üzere birçok 
biriminden arkadaşlarımın emeği var. Hepsine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 

Son olarak ortak kaygı ve heyecanla hareket ettiğimize inandığım iki kişiye 
özel teşekkürle konuşmamı tamamlamak istiyorum. İlki çok kıdemli ve deneyimli 
biri: Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Sayın Hasan Kazdağlı. Her şey için teşekkür 
ediyorum efendim. İkincisi henüz kıdemi yok ama bu sempozyum sayesinde artık 
deneyim sahibi: Mikail Cengiz. Teşekkür ediyorum. 

Kâşgarlı Mahmud ve eserinin daha binlerce yıl ötesine taşınması dileğimle, 
hepinize tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
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GİRİŞ 

Türk kültür tarihinin en önemli şahsiyetlerinden olan Kaşgarlı Mahmud, 11. 
yüzyılda Doğu Türkistan’da yaşamış, Karahanlı kültür muhitine mensup biridir. 
Onun yazmış olduğu Kitâbu Dîvân-ı Lügâti’t-Türk ise, kültür tarihimizin en önemli 
baş yapıtlarındandır. Bu kıymetli eser, Türk dilinin yalnızca ansiklopedik bir lügat 
kitabı değil, Türk tarihi ve etnoğrafyası, Türk coğrafyası, mitolojisi, halk edebiyatı, 
folkloru, kısacası bütün olarak Türkoloji ve Türk millî kültürü üzerine pek zengin 
bilgileri ihtiva eden büyük bir hazine ve önemli bir kaynaktır.  

Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü Lügâti’t-Türk’ü 11. yüzyılın ikinci yarısında, 
muhtemelen 1057-1074 yılları arasında yaptığı uzun seyahatlerden sonra gittiği, 
Bağdat’ta yazmıştır.1 O, eserini yazmadan önce Türk bozkırlarında seyahat etmiş, 
birçok Türk (Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız) lehçesini, gelenek ve 
göreneklerini yerinde öğrenmiş; Tarım, İli, Çu ve Seyhun Nehirlerinin 
havzalarındaki Türk şehirlerini bizzat görmüş, pek çok şehir ve kabile halkının şive 
farklarını, lügat konusundaki ayrılıklarını araştırıp öğrenmiştir.2 Onun bu 
ifadelerinden Türk dünyasını ve Türk coğrafyasını çok iyi bildiği anlaşılıyor.  

Kaşgarlı Mahmud Dîvân-ı Lügati’t-Türk’te, 11. yüzyıl Türk dünyasının etnik 
durumu, Türk boylarının yaşadıkları bölgeler ve birbirleriyle ilişkileri hakkında 
kıymetli bilgiler vermesine rağmen, Türk dünyasının siyasi durumu hakkında hemen 
hiçbir bilgi vermez. Bilindiği gibi 11. yüzyılda Türk dünyası, siyasi bakımdan 
Bulgarlar, Karahanlılar, Gazneliler ve bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren de 
Selçuklular tarafından temsil edilmekteydi. Türk dünyasında varlıklarını bildiğimiz 
Oğuzlar, Karluklar, Çiğiller, Yağmalar, Tuhsılar, Ugraklar, Kençekler, Kırgızlar, 
Çomullar, Yimekler, Kıpçaklar, Yabakular, Kaylar ve Tabgaçlar gibi adı geçen diğer 
Türk boyları bu devletlerin kurucuları veya tâbileri olarak varlıklarını 
sürdürmüşlerdir.3 Karahanlı Devleti’nin kuruluşundan önce, Türkistan’da mevcut 
Uygur Devleti’nin 11. yüzyıldaki durumu hakkında da fazla bilgimiz yoktur. 
Anlaşıldığına göre bu yüzyılda onlar, Beşbalık bölgesinde yaşıyorlardı. Kaşgarlı 
Mahmud, Uygur kelimesini izah ederken bunun, Sülmi, Kuça, Canbalık, Beşbalık, 

                                                 
1 Ömer Faruk Akün, “Kâşgarlı Mahmud”, DİA., C. 25, İstanbul 2002, 2. 11; James Kelly, “Kashgari, 
Mahmud al-”, Encyclopedia of Asian History, New York 1988, II, 227. 
2 Divânü Lügâti’t-Türk, Çeviren Besim Atalay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil 
Kurumu Yayınları:521, 4. Baskı, C. I-IV, Ankara 1999, C.I, s. 4; M. Şükrü Ülkütaşır, Büyük Türk Dilcisi 
Kâşgarlı Mahmut, Türk Dil Kurumu Yayınları:336, Ankara 1972, s.18. 
3 Reşat Genç, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyıl Türk Dünyası, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları: 147, Ankara 1997, s. 19-29, 50. 
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Yengibalık adlı beş şehirden oluşan bir vilayetin adı olduğunu kaydeder. Henüz bu 
sırada Müslüman olmayan Uygurların, Karahanlılarla yapmış oldukları askerî 
mücadeleleri sürekli kaybettikleri ve toprak kaybına uğradıkları anlaşılıyor.4 

11. yüzyılda Türk dünyasının siyasi etki alanı ve sınırları Maçin’den Rum 
ülkesine kadar genişlemişti. Gerçekten Kaşgarlı Mahmud, Divânü Lügâti’t-Türk’ü 
kaleme aldığı sırada Oğuz boyundan Yabgulu Türkmenleri yani Selçuklular, 
Süleyman Şah’ın öncülüğünde Rum ülkesinin en batı ucundaki Marmara sahillerine 
ulaşmışlardı (1075). Bunun farkında olan Kaşgarlı, “Rum ülkesinden Maçin’e dek 
Türk illerinin hepsinin boyu beş bin, eni sekiz bin fersah eder. İyice bilinmek için 
bunların hepsi, yeryüzü biçiminde olan daire şeklinde gösterilir.”5 ifadesi ile 
yaşadığı yüzyıldaki Türk kabile ve kavimlerinin Orta Asya’daki coğrafi alanlarını ve 
Türk dünyasının sınırlarını, bir harita üzerinde gösterdiğini belirtir.  

Kaşgarlı Mahmud’un, Divânü Lügâti’t-Türk’e ilave ettiği Türk dünyası haritası 
üzerinden, az da olsa bazı siyasi yorumlar yapma imkânını bulabiliyoruz. Kaşgarlı 
Mahmud, basit ve plan şeklindeki bu haritada, 11. yüzyıl Türk toplumunun dil 
özelliklerinin yanı sıra; kültür unsurlarını ve Türk boyları ile komşuları arasındaki 
ilişkileri ele alan bilgiler vermektedir. Bu özgün harita, onun kitabının metninde 
bulunmayan birçok bilgiyi ihtiva etmesi yönünden bir tarih kaynağıdır. Kaşgarlı’nın 
haritada belirtmek istediği, bundan bin yıl önceki Türk dünyasıyla, Türk halklarının 
uzaktan yakından ilgili bulundukları uluslar ve ülkelerdir. Dolayısı ile bu haritada, 
İslam ülkeleri ile beraber eski Türklerin cihan hâkimiyeti anlayışları 
görülebilmektedir. Önceki İslam coğrafyacılarından daha farklı ve ayrıntılı bilgiler 
veren Kaşgarlı, İslam âlemindeki Moğol boylarının tarihsel anlamını ve o dönem 
içindeki politik gelişimleri yansıtmaktadır. 11. yüzyılın ilk yarısında Türkistan’ın 
doğu sınırındaki İslamlaşmayı da bu haritadan kolaylıkla görebiliyoruz. Yine bu 
yüzyılda, Türk coğrafyasında yer alan şehirleri; en doğudaki Ötüken şehrinden 
başlamak üzere Doğu Türkistan, Batı Türkistan, Mâverâünnehir ve İdil boylarındaki 
şehirleri haritada görebilmekteyiz.6  

Divânü Lügâti’t-Türk’ün, dönemin önemli siyasi olaylarına sessiz kalması, bu 
kıymetli eser için tarihsel açıdan önemli bir eksiklik sayılmaktadır. Hâlbuki, Türk ve 
İslam dünyasında bu yüzyıl çok önemli olayların yaşandığı bir dönem idi. Örneğin 
Kaşgarlı Mahmud, mensubu olduğu Karahanlı Devleti’nin kimler tarafından 
kurulduğu ve diğer önemli siyasi olayları hakkında hiçbir bilgi vermez. Yine o, 

 
4 Divânü Lügâti’t-Türk, I, 111-112-113; R. Genç, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyıl Türk Dünyası, s. 
25-26.   
5 Divânü Lügâti’t-Türk, C.I, s. 30. 
6 Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lûgâti’t-Türk Adlı Eserindeki Türk Dünyası 
Haritası Üzerine Düşünceler ve Yorumlar”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/ The Journal of Turkish 
Cultural Studies 17, KOCAV, İstanbul 2007, s.26-27. (1-28)    
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eserini Bağdat’ta yazmış olduğu sırada, İslam dünyasında büyük yankı uyandıran 
Malazgirt Savaşı gibi çok önemli bir olay karşısında da sessiz kalır. Dönemin 
Selçuklu sultanları Alp Arslan ve Melikşah’ın adlarını hiç zikretmez. Bu durumda 
Divânü Lügâti’t-Türk’ün, eksik bıraktığı 11. yüzyıl Türk-İslam dünyasının siyasi 
durumu hakkında farklı kaynaklar devreye girmektedir. Biz bu çalışmamızda 
Kaşgarlı Mahmud’un yaşadığı 11. yüzyıl Türk-İslam dünyasının siyasi durumu 
hakkında bilgi vermeye çalışacağız.   

I. BÖLÜM 

Türklerin Müslümanlarla ilk teması, Hz. Ömer döneminde gerçekleşen 
Nihavend Savaşı’nın (642) hemen ardından, İran topraklarının fethiyle başladı. 
İslam orduları ilk kez Ahnef b. Kays’ın komutasında, 644 yılında Ceyhun Nehri’ni 
geçerek Türklerin yaşadığı ülke sınırlarına girdiler. Bu tarihten itibaren, 
çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu, siyasi birlikten yoksun Batı Türkistan’ın önemli 
şehirleri Buhara, Semerkant, Taşkent, Beykent, Uşrusuna ve Fergana bölgesi 
Müslümanların akınlarına maruz kaldı. Türkistan’daki İslam fetihlerinin ikinci 
önemli dalgası, Emevîler döneminde Kuteybe b. Müslim (705-715)’in Horasan’a 
gelişinden sonra başladı. On yıl gibi kısa bir süre içinde Kuteybe b. Müslim, 
Mâverâünnehir ve Batı Türkistan’ın önemli şehir ve bölgelerini fethetti.7 
Mahmud’un yetiştiği şehir olan Kaşgar, ilk kez bu sırada Müslümanlar tarafından 
fethedildi. Taberî’nin naklettiğine göre, Kuteybe b. Müslim H. 96 / M. 715’te 
Fergana bölgesine kadar ilerlemiş ve o sırada Çinlilerin elinde olan Kaşgar’ı ilk kez 
ele geçirmişti.8  

Kaşgar 

Dîvânü Lügati’t-Türk’e göre Kaşgar’ın diğer bir adı hanların, hakanların 
oturduğu şehir anlamında Ordu Kent’tir. Türklerin efsanevi atası ve ilk Türk hakanı 
Afrasyab’ın, havasının iyiliğinden dolayı oturduğu kent de denilmektedir.9 Z. Velidi 
Togan Kaşgarlı’daki rivayetle birlikte, el- Birunî ve İranlı Firdevsî gibi şair ve bilim 
adamlarının rivayetlerinden yola çıkarak Kaşgar’ı eski Türk hükümdarları tarafından 
kurulmuş bir kent olarak kabul eder.10  

Tarım Havzası’nın en önemli şehri olan Kaşgar, Tarım Irmağı’nın kollarından 
Kaşgar Suyu kıyısında kurulmuş olup; Çin, Batı Türkistan, Afganistan ve Hindistan 
sınırlarının birleştiği kavşak noktasında bulunduğundan, çok eski zamanlardan beri 

 
7 Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, Kamer Yayınları, İstanbul 2000, s. 33-48. 
8 H. D. Yıldız, age., s.44. 
9Divânü Lügâti’t-Türk, C.I, s. 124, 343.    
10 A. Zeki Velidî Togan, Umûmî Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981, s. 424; Konuralp 
Ercilasun, “Karahanlılar Devrinde Kaşgar”, Kafalı Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2002, s. 137.  
(137-157) 
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siyasi ve ticari yönden büyük önem kazanmıştı. Bu konumundan dolayı çeşitli 
kavimleri kendisine çekmiş ve önemli tarihî olaylara sahne olmuştur. Kaşgar, İslami 
dönemde de kültür ve medeniyet yönünden adını dünyaya duyurmuş bir şehirdir.11 
11. yüzyılda bu şehir, Türk kültürünün ve dilinin gelişmesine hizmet eden bir kültür 
merkezi olmuş; Kaşgarlı Mahmud ve Yusuf Has Hacib gibi ünlü kişileri 
yetiştirmiştir. 

Müslümanlar Kaşgar’a geldiklerinde, şehir Çinlilerin idaresinde idi. Çinlilerden 
önce ise bölgeye Karluklar hâkimdi. Kaşgar, VIII. yüzyıldan itibaren Çin, Tibet, 
Türk ve Araplar arasındaki hâkimiyet kavgalarına mekân olmuş; Kuteybe b. Müslim 
öldükten sonra Araplar bölgeden çekilmiş ve bölge Fergana melikinin eline 
geçmiştir. Böylece Karluklar, 750 yılında Kaşgar’ı tekrar ele geçirerek Türk 
idaresini yeniden tesis etmişlerdir. 920 yılları civarında Kaşgar Togan Tegin adlı bir 
Türk dihkanının idaresindeydi.12 Kaşgar’da hüküm süren ilk Müslüman Türk 
hükümdarı Karahanlılardan Abdülkerim Satuk Buğra Han’dır (öl. 344/955). 

Türkler arasında İslam dininin yayılması yer, zaman ve özel durumlara göre 
farklılıklar arz eder. Örneğin bir kısım Türkler yapılan uzun silahlı mücadeleler 
sonucu, Müslümanlığı tanıma fırsatı bulmuşlar ve ihtida etmişlerdir. Emevîler 
devrinde Mâverâünnehir bölgesinde İslam orduları ile uzun süre savaştıktan ve 
İslam’ı tanıdıktan sonra ihtida eden Türklerin durumu böyledir. Bir kısım Türkler 
ise, Müslüman tüccarlar sayesinde İslam’ı tanıma fırsatı bulmuşlardır. Örneğin, 
Mâverâünnehir’in Müslüman tüccarları, henüz İslam’ı kabul etmemiş Oğuzların 
elinde bulunan Seyhun’un aşağı kısmında, onlarla anlaşarak Cend, Yeni-Kend gibi 
oldukça önemli ticaret merkezleri oluşturdular. Bu ticaret merkezlerinden, İrtiş 
Nehri civarında yaşayan Türklere kadar giden, önemli ticaret yolları bulunuyordu. 
Türk boyları arasında İslam dinini ve medeniyetini yayan bir başka merkez, öteden 
beri göçebe Türklerle sınır olan ve onlarla çok sıkı ticari ilişkilerde bulunan 
Harezmliler idi. Harezmliler daha çok batı ve kuzey batı taraflarında yaşayan 
Türklerle, İdil Havzası’ndaki Hazar ve Bulgarlarla temas hâlinde idiler. Bunlarla 
olan sıkı münasebetler sonunda, oldukça erken tarihlerde Bulgar ve Hazar Türkleri 
İslam’ı kabul ettiler. Türklerin İslam dinine girmelerinde etken olan diğer bir yol ve 
ihtida şekli, İslam sofi vaizlerinin irşad faaliyetleridir.  İslam sofilerinin, yeni dinin 
yayılması için, göçebe Türkler arasında yoğun çaba göstermeleri, İslamlaşma 
hareketini daha da hızlandırmıştır. Karahanlılar arasında ilk İslamlaşma ve ihtida 
hareketi İslam sofilerinin faaliyetleri sonucu olmuştur.   

 

 
11 Keith Hitchins, “Kâşgar” mad., DİA., C. 25, s. 7. Ankara 2002. (7-9) 
12 K. Ercilasun, agm., s. 138. 
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Karahanlılar  

11. yüzyıl Türk dünyasının en kuvvetli siyasi teşekküllerinden biri Karahanlı 
Devleti olmuştur. Çoğu araştırmacılar tarafından bu devletin, 840 yılında, Uygur 
Devleti’nin Kırgızlar tarafından yıkılmasından sonra kurulduğu ve kurucularının da 
Yağmalar olduğu kabul edilmektedir. Muhtemelen önceleri Uygurlara bağlı bir 
kavim olan Yağmalar, Uygur Devleti’nin yıkılması üzerine batıya göç ederek 
Kaşgar bölgesine gelmişler, buraları Karluklardan alarak yurt edinmişlerdir.13 
Ancak Kaşgarlı Mahmud Dîvân-ı Lügati’t-Türk’te Karahanlı Devleti’nin kimler 
tarafından ve ne zaman kurulduğu konusunda hiçbir bilgi ver

10. yüzyılın ortalarına doğru İslam dünyasının doğusunda Sâmânîler (875-
1005) hanedanı vardı. Karahanlıların İslam dinine girmesinde, onlardan siyasi 
sığınma hakkı isteyen Sâmânî şehzadesi Ebû Nasr ve onunla birlikte Karahanlı 
ülkesine sığınan İslam sofi vaizleri etkili olmuştur. Karahanlı devlet adamlarından 
şehzade Satuk Buğra Han 10. yüzyılın ortalarına doğru İslam sofi vaizlerinin tesiri 
ile Müslüman olmuş, Abdülkerim adını almıştı (920 veya 945).14 Satuk Buğra Han 
amcası Oğulcak Kadır Han ile yaptığı taht mücadelesini kazandıktan sonra, 
Karahanlı ülkesinde İslam’ı resmî din olarak ilan etti.15 Karahanlı hükümdarlarından 
Abdülkerim Satuk Buğra Han (öl. 955)’ın İslamiyeti kabulü ile bu devlete bağlı 
Türk boylarından Yağma, Karluk, Çiğil ve Tuhsıların da bu dine girdikleri 
anlaşılıyor. Nitekim 960’lı yıllarda iki yüz bin çadırlık bir Türk topluluğunun 
İslamiyet’e girdiği bilinmektedir.16  

Karahanlıların batı siyasetlerinde en büyük rakipleri önceleri Sâmânoğulları, 
daha sonra da Gazneliler olmuştur. 844’lerden itibaren Horasan, Mâverâünnehir ve 
hatta Sirderya ötesinde Balasagun taraflarına kadar olan sahanın hâkimleri bulunan 
Sâmânîlerin,  bilhassa Nuh b. Nasr’dan (943-954) itibaren siyasi çatışmaya 
girmesinden, en fazla Karahanlılar yararlanmıştır. Sâmânî Devleti’nde yaşanan bu 
zafiyetten, hanedana mensup Türk hassa ordusu komutanları siyasi kavgalara 
karışarak nüfuz ve iktidarlarını arttırdılar. Bu komutanlar ile hükümdarlar arasındaki 
mücadeleler, Sâmânî Devleti’nin çökmesinde en önemli âmil oldu. Bu kargaşadan 
usanan dihkanlar, din adamları ve bazı komutanlar Karahanlılara meylediyordu. 
Ceyhun Nehri’nin güneyine düşen Sâmânî toprakları, 994 yılından itibaren, yine bu 
devletin içinde yetişmiş Türklerden biri olan Gazneliler tarafından işgal edilmeye 

 
13 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Ankara 1967, s.30; R. Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2002, s. 7; Bu konu ile ilgili geniş yorum ve bilgi için bk. Ömer Soner 
Hunkan, Türk Hakanlığı Karahanlılar (766-1212), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 103-111. 
14 Abdülkerim Özaydın, “Karahanlılar”, DİA., c. 24, İstanbul 2001, s. 405. Karahakan Satuk b. Bezir, 
Nişabur’lu Ebu’l-Hasan Muhammed b. Süfyan el-Kelemâtî ve Ebû Nasr  âlim ve sûfîlerle görüştü. 
15 R. Genç, Karahanlı Devlet Teşkilaıtı, s. 8; Ö. S. Hunkan, age., s.120. 
16 F. Sümer, age., s.50. 
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başlandı. Ceyhun’un kuzeyine düşen bölgeler ise, Karahanlılar tarafından ele 
geçirildi. Karahanlı hükümdarı Buğra Han Harun b. Musa aldığı davet üzerine 992 
yılında Mâverâünnehir’i istila etti. Sâmânîlerin merkezi Buhara, 999 yılında İlig 
Nasr Han’ın eline geçmesiyle, Sâmânî Devleti sona erdi (1005). Bu suretle 
Karahanlılar, Mâverâünnehir’in hâkimiyetini ele geçirdiler. 

 Sâmânî Devleti’nin sonlarına doğru ülke sınırları içinde Farsça yazılmış 
yepyeni bir ilimler manzumesi ortaya çıktı. Özellikle hükümdarlığı 29 yıl süren II. 
Nasr devrinde (914-943) bilim, kültür, dil ve edebiyat en yüksek düzeye ulaşmış, 
çeşitli dallarda pek çok ünlü şair, filozof ve edip yetişmiştir. Ünlü şair Firdevsî 
Farsça şiirlerini bu devirde yazmış ve vezir Bel’amî de, Taberî’nin Târihü’l-ümem 
ve’l-mülûk adlı eserini bu devirde Arapçadan Farsçaya tercüme etmiştir.17 

Karahanlıların doğuda yaptıkları savaşlar sonucunda Hotan’ı 970’lerde 
fethederek İslam ülkesi sınırlarına kattıkları anlaşılmaktadır.18 Kaşgarlı bu fethin 
tarihi hakkında bilgi vermezken, kim tarafından fethedildiğini yazar.19 XI. yüzyılın 
başında Karahanlı İlig Han Nasr’ın kardeşi Togan Han, Kaşgar hâkimi idi. 1014 
yılında burada basılan bir sikkede ise Abbasî Halifesi Kadir Billah ile Karahanlı 
hükümdarı Yusuf Kadır Han’ın adları bulunmaktadır.20  

11. yüzyılda kuzeyde İslam sınırlarının Kuça şehrinden daha öteye kadar 
uzandığı anlaşılıyor. Kaşgarlı bu şehrin Uygur sınırında olduğunu bildirir.21 
Karahanlıların, Türk dünyasının kuzeydoğu bölgelerinde yaşadıkları anlaşılan 
Yabakularla da çetin savaşlar yaptıklarını yine Kaşgarlı’nın eserinden 
öğrenmekteyiz. O, Yabaku hükümdarına Büke denildiğini bildirirken bunlarla 
Karahanlılar arasında cereyan eden savaşlar hakkında da bilgi vermektedir.22  

Dîvân’da, doğuda Uygurlar ve kuzeydoğuda Yabakular ile yapılan savaşlara 
dair bilgi verilmekle beraber Kıtaylarla yapılan savaşlar hakkında bilgi 
verilmemektedir. Hâlbuki, doğuda hâkimiyeti ele geçirmiş olan Kıtaylarla 
Karahanlıların daha 11. yüzyılın ilk yarısında mücadeleye başladığı biliniyor.  

İdil (Volga) Bulgarları 

11. yüzyıl Türk dünyasının siyasi teşekküllerinden biri de İdil (Volga) 
Bulgarları Devleti’dir. Bulgarlar, 9. yüzyıl sonlarına doğru Hazar bölgesinden, 
Harezm’den, Mâverâünnehir’den ve İslam dünyasının diğer bölgelerinden gelen 
tüccarların tesiri ile İslam dinini benimsemeye başladılar. 10. yüzyıl başlarında 

 
17 Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarih, Çeviren Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1980, s. 
727-729.  
18 O. Pritsak, “Karahanlılar”, İA., C. 6, s. 253. 
19 Divânü Lügâti’t-Türk, C. III, 378.  
20 R. Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, s. 13. 
21 Divânü Lügâti’t-Türk, C. I, 404. 
22 Divânü Lügâti’t-Türk, C. III, s. 227. 
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Bulgar hakanı İlteber Almış’ın, bu yeni dini kabul etmesi ile İdil Bulgar Devleti 
İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti olmuştur. Bulgar Hakanı İlteber Almış, (H. 
308) M. 920-921 yılında Bağdat’taki Abbâsî halifesine müracaatla ülkesine, din 
bilginleri ve mimarlar gönderilmesini istedi. Dönemin halifesi Muktedir Billah (908-
932) da Bulgar hakanının isteğini kabul ederek kalabalık bir heyet gönderdi. Bu 
heyetin içinde bulunan İbn Fadlan er-Rıhle adlı eserinde Bulgar ülkesi hakkında 
değerli bilgiler vermiştir.23   

Bulgar Türk Devleti’nin 11. yüzyıldaki siyasi sınırları kati olarak 
bilinmemektedir. Bu devletin kurulduğu bölge, çok hareketli olması ve sık sık 
yağmalara maruz kalması nedeniyle sürekli değişiyordu. Ancak Bulgar Devleti’nin 
en geniş sınırları, Ural Dağları’ndan Oka Nehri’ne, Ustyug’daki Dvina’dan Don ve 
Samara kaynaklarına kadar, yani Volga (İtil) Nehri ile Kama Nehri arasında 
uzanıyordu. Bulgarların bilhassa İdil Nehri yoluyla, geniş ticari faaliyetlerde 
bulundukları anlaşılıyor. Bulgar Devleti’nin 11. yüzyıl siyasi hayatı ve 
Karahanlılarla ilişkileri hakkında elimizde pek fazla bilgi yoktur. Kaşgarlı Mahmud, 
Bulgar şehri için “Herkesçe tanınan bir Türk şehri” demekle yetinmiştir. Onun, 
“Bulgar, büyük bir Türk İslam şehridir.” ifadesinden, Bulgar’ın bütün İslam dünyası 
tarafından tanındığı anlaşılmaktadır.24  

Gazneliler 

11. yüzyılda, siyasi yönden Karahanlılar’ın en büyük rakibi Gazneliler Devleti 
(963-1186) idi. Gazneliler Devleti, Sâmânîler Devleti’ne uzun yıllar hizmet etmiş bir 
Türk olan Alp Tegin tarafından Gazne’de kuruldu. Sâmânîler Devleti’nin hassa 
ordusunda yetişen Alp Tegin, Sâmânî Emiri Abdülmelik tarafından haciplik 
görevinden uzaklaştırılınca, 962 yılında Gazne’yi ele geçirerek yeni devletin 
temellerini attı. Alp Tegin’in zaptından önce Gazne’de bir Müslüman idaresi vardı, 
ancak Gazne’nin Sâmânîler ülkesine dâhil olup olmadığı bilinmiyor. Hindistan’a 
giden önemli bir yol üstünde bulunan Gazne şehri, askerî yönden de stratejik bir 
öneme sahipti. Alp Tegin’in 963 yılında ölümünden sonra devlet sırasıyla oğlu Ebû 
İshak İbrahim, kölesi ve hacibi Bilge Tegin ve kölesi Böri Tegin’in idaresinde kaldı. 
Gazneliler Devleti’nin asıl kurucusu Sebük Tegin, 977 yılından itibaren devlete tek 
başına hâkim oldu. Onun zamanında Toharistan, Zabulistan, Gur ve Belucistan 
bölgeleri Gazne Devleti’nin sınırlarına katıldı. Gazneliler’in Karahanlılarla ilk siyasi 
ilişkileri Sebük Tegin döneminde başladı. Bu sırada Sâmânî Devleti çökmeye yüz 
tutmuştu, fakat Sebük Tegin, Sâmânî hanedanına sadakatinden dolayı, onlara 
tâbiliğini sürdürüyordu. Karahanlı hükümdarı Nasr b. Ali, Sâmânî Devleti’ni ortadan 

 
23 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, Hazırlayan Ramazan Şeşen, Bedir Yayınevi, İstanbul 1975, s. 19-21, 43-64. 
24 Divânü Lügâti’t-Türk, C. I, s. 456; R. Genç, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyıl Türk Dünyası s. 26-
28. 
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kaldırıp topraklarını paylaşmayı teklif edince, Sebük Tegin bunu kabul etmemiş, 
Emir II. Nuh’a yardım etmeyi sürdürmüştür. Hindistan seferlerini oğlu Mahmut’tan 
önce ilk kez başlatan da o oldu. Sebük Tegin’in 997’de ölümünden sonra devlet 
idaresi oğlu Mahmud’un eline geçti.25  

11. yüzyılın başında tahta geçen Gazneli Mahmud, 999’dan 1030 yılına kadar 
siyasi yönden Türk dünyasının en kudretli hükümdarıdır. Mahmud tahta çıktığı 
yıllarda Sâmânî Devleti’nin yıkılmak üzere bulunuşundan istifade ile Horasan’ı 
tamamen hâkimiyetine aldı. O, bir taraftan Karahanlılar ile münasebet ve 
mücadelelerini devam ettirirken bir taraftan da hemen her yıl Hindistan üzerine 
seferler tertipledi. Bu suretle Gazne Devleti’nin sınırları, Pencap dâhil Hindistan 
içlerine kadar genişledi.26  

Bu sırada Karahanlı hükümdarı Nasr b. Ali, Sâmânîlerin merkezi Buhara’yı 
zaptetmişti.  İlk başlarda her iki devlet adamı birbirlerine dostluk mesajları 
gönderiyorlardı. Biraz sonra, Ceyhun Nehri’nin iki devlet arasında sınır olmasında 
anlaştılar. Bu siyasi paylaşım neticesinde, dostluğu pekiştirmek için Gazneli 
Mahmut, Nasr Han’ın kızı ile evlendi. Ancak bu dostluk, Sâmânîlerin mirasını 
paylaşım yüzünden, yani Nasr b. Ali’nin Horasan’ı sahiplenme isteği yüzünden 
bozuldu. Nasr b. Ali, Gazneli Mahmud’un 1006 yılındaki Hindistan seferini fırsat 
bilerek Horasan’a ordu sevk etti. Gazneli Mahmud, aralarındaki dostluk ve 
akrabalığa rağmen, Karahanlı ordusunun Horasan’ı ele geçirmesine izin vermedi ve 
onları bölgeden uzaklaştırdı. Nasr b. Ali Horasan’ı sahiplenmekten vazgeçmek 
niyetinde değildi. Yaklaşık iki yıl sonra, yeni bir ordu gönderdi (1008). Gazneli 
Mahmut, bu Karahanlı ordusunu da Hindistan’dan getirdiği filler sayesinde dağıttı.27 

Horasan’ı ele geçirme düşüncesinden vazgeçmeyen İlig Han Nasr b. Ali, 
kardeşi Büyük Kağan Togan Han Ahmed ve Yusuf Kadır Han’dan yardım istedi. 
Ancak İlig Nasr Han’ın kardeşi Togan Han’la tam bağımsızlık yüzünden arası açıldı. 
İlig Nasr Han kardeşinin hâkimiyetinde olan Kaşgar’a bir askerî sefer düzenledi 
(1011-1012) ancak, kış mevsiminin şiddetinden dolayı bir sonuç alamadı. İki kardeş 
aralarındaki anlaşmazlığın giderilmesi için Gazneli Mahmud’dan arabuluculuk 
etmesini istediler.28  

Gazneli Mahmud’un Karahanlılar ile siyasi ilişkileri İlig Han Nasr b. Ali’nin 
1013 yılındaki ölümünden sonra devam etti. Önce Ebu Mansur Arslan Han’la daha 
sonra da Yusuf Kadır Han’la iyi münasebetler kurdu. Ebu Mansur Arslan Han gayr-i 

 
25 Erdoğan Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 1989, s. 1-13; R. Genç, Kaşgarlı 
Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, s. 24-25.  
26 E. Merçil, age., s.16-28. 
27E. Merçil, age., Aynı yerler. 
28 E. Merçil, age., Aynı yerler. 
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Müslim Türklerle savaşırken Gazneli Mahmud Hindistan seferlerini sürdürdü. 1025 
yılında Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadır Han’la Gazneli Mahmud Semerkant’ta 
görkemli bir merasimle bir araya gelerek anlaşma yaptılar (1025).29 Bu anlaşmada 
İran-Turan meselesi görüşülerek ülke sınırları yeniden belirlendi. Yeni ortaya çıkan 
Oğuzlar (Selçuklular) ve Ali Tegin gibi Karahanlı hanedanına mensup kişilerin 
oluşturduğu siyasi oluşumların ortadan kaldırmasına karar verildi.   

Gazneli Mahmud’un iktidarının son yıllarına doğru, Selçuklular idaresindeki 
Oğuzlar, Gazne Devleti için büyük bir tehlike oluşturmaya başladılar. O bir taraftan 
Oğuz tehlikesini bertaraf etmeye çalışırken diğer taraftan Irak’taki Abbasî 
halifeliğini tahakkümüne almış olan Büveyhîler ile savaştı. 1030 yılında öldüğü 
zaman bugünkü Afganistan’dan başka Horasan ve Irak-ı Acem, Toharistan, Sistan, 
Pencap, Multan ve Sind’in bir kısmı onun hâkimiyeti altına girmiş bulunuyordu. 

Sultan Mahmud’un oğlu Mesud, babası gibi Hindistan seferlerine çıkmayı âdet 
hâline getirmişti, ancak onun, ülkeyi tehdit eden diğer unsurları pek ciddiye 
almadığı anlaşılıyor. Çünkü Gazneli ordusu 1035, 1038 ve 1040 yıllarında peş peşe 
Tuğrul ve Çağrı Beylerin idaresindeki Selçuklu ordularına Horasan’da mağlup oldu. 
1040 yılındaki Dandanakan Savaşı’ndan sonra Horasan tamamen Selçukluların eline 
geçti. Gazneli Mesud’dan sonra gelen hükümdarların İslam dünyasındaki siyasi 
otoriteleri her geçen zaman azaldı. Artık İslam dünyasında siyasi üstünlük 
Selçukluların eline geçti.   

II. BÖLÜM 

Selçuklular 

11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk dünyasının en kuvvetli siyasi 
kuruluşu Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157) olmuştur. Selçuklular, Dîvânü 
Lügati’t-Türk’ün yazıldığı 11. yüzyılın ikinci yarısında, başta Abbasî halifeliği 
olmak üzere diğer İslam devletlerine üstünlük sağlamış, halifeliği kendine tâbi hâle 
getirmişlerdi. Tuğrul ve Çağrı Beyler idaresindeki Oğuzlar, 1040 yılında 
Dandanakan’da Gazneli Mesud’un ordusunu mağlup ettikten sonra Horasan’ı 
sahiplendiler. Tuğrul Bey’in öldüğü yıl (1063), Anadolu kapılarından Sistan’a kadar 
bütün İran ve Irak Selçukluların idaresine girmişti. Alp Arslan zamanında yapılan 
fetihler ile devletin sınırları daha da genişlemiş; Malazgirt zaferinden sonra batıda, 
Anadolu ortalarına kadar ulaşmıştı.  

Karahanlılar ile Selçukluların ilk siyasi ilişkileri, Arslan Yabgu döneminde 
başlamıştır. Arslan Yabgu Sâmânî Devleti’nin yıkılmasından sonra Karahanlı Ali 
Tegin ile ittifak kurmuş Karahanlılara ve Gaznelilere karşı üçüncü bir siyasi ve 

 
29 R. Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, s. 15. 
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askerî kuvvetin temsilcisi olmuştur.  Mâverâünnehir ve Harezm bölgesinde 
kendilerine rakip görmek istemeyen Karahanlı Yusuf Kadır Han ile Gazneli 
Mahmud Selçukluları etkisiz kılmak için Semerkant’ta toplanmışlar ve Yabgulu 
Türkmenlerini etkisiz hâle getirip Horasan’dan sürmüşlerdir.30  

1057-1058 yılında Abbasî Halifesi Kaim Biemrillah, Tuğrul Bey’i İslam 
dünyasını Şii Büveyhiler’den kurtardığı ve ülkede huzuru sağladığı için “Doğunun 
ve Batının sultanı”, “Dinin direği” gibi unvanlarla taltif etti ve İslamiyet’e yaptığı 
hizmetlerden dolayı teşekkürlerini bildirdi. Düzenlemiş olduğu bu taçlandırma 
merasiminde, Selçuklu sultanına kendi eliyle altın kılıç kuşattı ve taç giydirdi. 
Halife, bütün siyasi yetkilerini sultana devretti. Halife’nin eskiden beri gelenek olan 
menşur vermek, hilat giydirmek ve unvanlar taltif etmek gibi işlerin haricinde 
yetkisi kalmadı. Sultan Tuğrul Bey, son olarak, daima İslam’ın ve halifenin 
hizmetinde olacağını, halifenin önünde saygıyla eğilerek ifade ediyordu. Bu olay, 
Türk-İslam tarihinde hem bir dönüm noktası hem de  Arap-Türk yakınlaşmasının ve 
kaynaşmasının en bariz örneğiydi.31 

Siyasi ilişkilerde ikinci adım, Sultan Alp Arslan’ın tahta geçmesinden hemen 
sonra başlamıştır. Alp Arslan iktidarının ilk yılında, Hazar-Aral arasında bulunan 
Mankışlak bölgesinde yolkesicilik yapan ve huzursuzluk çıkaran gayrimüslim 
Türkler, Kıpçaklar ve Türkmenler üzerine yürüdü. Bölgeyi itaat altına alıp huzura 
kavuşturan Sultan Alp Arslan, bu doğu seferi dönüşünde oğlu Melikşah’ı Batı 
Karahanlı hükümdarı İbrahim Tamgaç Han’ın kızı Terken Hatun ile evlendirirken, 
kendi kızını da İbrahim Tamgaç Han’ın oğluna verdi. Diğer oğlu Arslanşah’ı da 
Gazne hükümdarının kızı ile evlendirdi.  Böylece iki hükümdar ailesi arasında sıkı 
bir bağ kurulmuş oldu. Bu akrabalık ilişkilerinden sonra, Karahanlı ülkesinden 
Selçukluların nüfuzu altındaki İslam dünyasına, özellikle Bağdat ve çevresine pek 
çok insanın göç ettiği anlaşılıyor. Hanoğlu Harun adlı bir Karahanlı şehzadesinin de 
bu sırada Anadolu sınırlarına kadar gelerek fetihlerde bulunduğu bilinmektedir. 
Sultan Alp Arslan, Karahanlılar ve Gaznelilerle kurduğu bu akrabalık ilişkileriyle 
ülkesinin doğu sınırlarını emniyet altına almış oluyordu.32  Bu sırada, Bağdat’ta 
yaşadığı düşünülen Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü Lügâti’t-Türk’ü kaleme almak için 
son hazırlıklarını yapıyordu.  

Dîvânü Lügati’t-Türk’ün yazıldığı 1074 yılında Büyük Selçuklu Devleti’nin 
başında Melikşah (1072-1092) bulunuyordu. Melikşah döneminde Selçuklu 
Devleti’nin sınırları Adalar Denizi kıyısından Ceyhun’a kadar uzanıyordu. Melikşah 

 
30 Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Kuruluş Devri, Selçuklu Tarih ve 
Medeniyeti Enstitüsü Yayınları, Ankara 1979, s. 68, 70, 78, 168-172. 
31 Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “İlk Selçuklu-Abbâsî İlişkileri”, Türkler, C. 5, s. 661. (659-667)   
32 Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Alp Arslan ve Zamanı, TTK Yayını, 
Ankara 1992, s. 40-42. 
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tahta geçtikten kısa bir sonra, Tirmiz şehrine hâkim olma konusunda, Karahanlılarla 
Selçuklular arasında siyasi bir anlaşmazlık çıktı. Batı Karahanlı hükümdarı 
Şemsülmülk Nasr, Tirmiz’in Karahanlı Devleti’nin kuruluşundan beri kendilerine ait 
olduğunu, aralarındaki dostluğun devam etmesi için Melikşah’ın, Tirmiz’den elini 
çekmesi gerektiğini söylüyordu. Melikşah beraberindeki bir ordu ile önce Tirmiz’i 
daha sonra da Semerkant’ı ele geçirerek Batı Karahanlı ülkesinde Selçukluların ilk 
siyasi hâkimiyetini sağladı (1074).33  

Sultan Melikşah, Batı Karahanlı hükümdarı Ahmet b. Hızır Han’ın (1081-1089) 
halka baskı yaptığı şikâyetlerinin artması üzerine, onun gençliğinden ve 
tecrübesizliğinden yararlanarak, 1089 yılında yeniden Karahanlı ülkesine bir sefer 
düzenledi. Melikşah,  Mâverâünnehir’in önemli şehirleri Buhara ve Semerkant’ı ele 
geçirdikten sonra Ahmet Han’ı tutsak alarak İsfahan’a gönderdi. Kendi adamlarını 
Batı Türkistan’ı yönetmek üzere görevlendirdi; böylece Batı Karahanlı Devleti 
Selçuklulara yeniden tâbi oldu. Melikşah, daha sonra Doğu Karahanlı Devleti 
üzerine yöneldi. Amacı Kaşgar’ı ele geçirmekti. Ancak Sultan, Özkent’e geldiğinde 
Doğu Karahanlı hükümdarı Hasan b. Süleyman, Melikşah’ın adına hutbe okutma ve 
para bastırma teklifini kabul ederek ona itaat etti. Sultan Melikşah 1090 yılında, 
Doğu Karahanlı Devletini de kendine tâbi hâle getirerek geri İsfahan’a döndü.34    

İşte Kaşgarlı Mahmud Selçukluların bu ihtişam döneminde yaşamış ve eserini 
Melikşah’ın saltanatının ilk yıllarında yazmıştır. Böyle olmasına rağmen onun 
Selçuk Bey’den bahsederken sadece “Zamanımızın sultanlarının ceddinin adıdır.”  
demekle yetinmesi, Tuğrul ve Çağrı Beylerle Alp Arslan ve Melikşah’ın adlarından 
hiç bahsetmemesini hayretle karşılamak gerekir. Bu büyük hükümdarların adlarını 
dahi kaydetmeyen Kaşgarlı, o sırada başta Bağdat olmak üzere bütün İslam 
dünyasında yankı uyandıran Malazgirt zaferinden de hiç bahsetmez.35   

Sultan Melikşah (1072-1092) ve Sencer (1117-1157) zamanında 
Mâverâünnehir’deki Karahanlılar, Selçukluların nüfuzu altında kaldıkları gibi, doğu 
kısmı da 1141 yılından sonra doğrudan doğruya Kara Hıtaylar’ın eline geçti. 
Semerkant ve Mâverâünnehir’in diğer şehirlerinde bu hanedan üyelerinin ilk önce 
Kara Hıtaylar’a sonra da Harzemşahlar’a tâbi olarak 1212 yılına kadar hüküm 
sürdükleri bilinmektedir.36  

 

 
33 İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, İstanbul 1973, 
s. 17-18.  
34 İ. Kafesoğlu, age.,  s. 113-116; A. Özaydın, agm., s.409. 
35 Reşat Genç, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyıl Türk Dünyası, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları: 147, Ankara 1997, s. 28-29. 
36 Z. Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, s. 58.  
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Bağdat  

Sünni İslam dünyasının merkezi olan Bağdat, yaklaşık yüz yılı aşkın bir süredir 
Şii Büveyhîlerin tahakkümü altındaydı. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, halifelik 
makamının ısrarlı davetleri üzerine 1055 yılında Bağdat’a geldi ve Irak’taki Büveyhî 
iktidarına son verdi. Böylece 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Bağdat ve tüm 
Irak, Selçuklu Devleti’nin idaresi altına girmiş oldu. Büveyhî idaresi altında yetkileri 
alınmış,  gelirleri azalmış, nüfuzları kaybolmuş olan halifelik makamı, Selçukluların 
Bağdat’a hâkim olması ile yeniden itibar kazanmaya başladı. Aynı zamanda 
bölgeye, siyasi istikrar da geldi. Bu dönem Türklerin İslam dünyasına hâkim olduğu 
yeni bir çağın başlangıcı idi. Bağdat bu istikrarlı dönemde, eskiden olduğu gibi 
kültürel faaliyetlerin canlandığı merkez olmayı sürdürdü. İşte Dîvânü Lügâti’t-Türk, 
bu yüzyılda, İslam dünyasında idrak edilmeye başlanan yeni Türk çağının 
doğurduğu inanç ve ihtiyacın bir mahsulü olarak ortaya çıkmıştır. 

Kaşgarlı Mahmud’un eserini takdim ettiği Abbasî Halifesi Muktedî Biemrillah 
(Abdullah b. Muhammed b. Abdillah el-Abbâsî) 1056’da Bağdat’ta doğdu. Kaim 
Biemrillah’ın torunudur. Halifenin tek oğlu ve veliahdı olan babası, onun 
doğumundan altı ay önce ölmüştü. Dedesi Kaim Biemrillah’ın 2 Nisan 1075’te 
vefatı üzerine halifelik makamına geçti.37 Halifelik 11. yüzyılda her ne kadar itibar 
kaybı yaşamış olsa da devrin siyasi kuruluşlarının meşruluğunu tasdik eden bir 
kurum olma özelliğini koruyordu. Çünkü hilafet, İslam dünyasındaki bütün hukuki 
ve siyasi kurumların tartışmasız kaynağı olarak düşünülüyordu. Nitekim Halife 
Muktedî, tahta oturduktan sonra Melikşah’a bir menşur göndererek saltanatını kabul 
etti ve ondan biat aldı. Halife, sultanla ilk karşılaştıklarında ona ‘Doğunun ve 
Batının hükümdarı’ unvanını verdi. Halifeler Tuğrul Bey döneminde belirlenen statü 
gereği İslam ümmetinin manevi liderliği ile yetinmek durumundaydı. Sultanlar 
tarafından tahsis edilen gelirle geçinmek zorundaydılar. Hilafetin yokluğunda 
ümmet, hukuki bir istikrarsızlığa hatta kargaşaya itilebilirdi.  

Halife Muktedî Bemrillah, iktidarının son bir iki yılı hariç, kendinden önceki 
halifelere nazaran huzur ve sükûn içinde bir dönem sürmüştür. Bunda, Selçuklu 
Sultanı Melikşah’ın bütün mahallî hanedanları itaat altına almasının büyük rolü 
vardır. 

 Muktedî döneminde Abbasî halifeliğinin, rakibi Şii-Fatımi halifeliği karşısında 
nüfuzu artmış Suriye, el-Cezire, Filistin, Hicaz ve Yemen’de hutbeler Abbasîler 
adına okunur olmuştur; bunun en önemli nedeni Selçukluların İslam dünyasında 
yarattığı istikrar ve huzur ortamıdır. Kaşgarlı Mahmud eserini bu huzurlu ortamda 
Bağdat’ta yazmış ve halifeliğinin ikinci yılında Muktedî Biemrillah’a sunmuştur 

 
37 Angelika Hartmann, “Muktedî-Biemrillah”, DİA., C. 31, İstanbul 2006. s. 142.  
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(1077). Besim Atalay, tercümesinde eserin Muktedî Biemrillah’ın oğlu Ebu’l-Kasım 
Abdullah’a takdim edildiği ifadesi hatalı olup, anılan künye ve isim Muktedi’ye 
aittir.38  

Kaşgarlı Mahmud’un Bağdat’a geliş nedenlerini, o dönem İslam dünyasının 
genel şartlarında aramak doğru olsa gerektir. Onu yalnızca bir siyasi mülteci olarak 
görmek doğru değildir. O. Pritsak’ın tahminine göre, 1056-1057 yılında Doğu 
Karahanlı Devleti’nde birtakım siyasi olaylar ortaya çıkmış, katliamlar yaşanmış; bu 
katliamlardan büyük bir şans eseri kurtulan Kaşgarlı Mahmud, uzun seyahatlerden 
sonra Bağdat’a gelmiştir.39 Bu tahmin, Kaşgarlı Mahmud’un ne kadar bilinçli bir 
kültür adamı olduğunu gözden uzak tutmak anlamına gelir. Türk kültür hayatını, 
örfünü, inanışını, tarihini, coğrafyasını, lehçelerini vs. büyük bir titizlikle inceleyen 
ve bu alandaki bilgileri derleyip toparlayan; Türk dilinin Arap dili ile at başı 
yürüdüğünü ispata çalışan bir bilgin için siyasi mülteci demek, pek uygun düşmese 
gerektir. Çünkü o, Dîvânü Lügâti’t-Türk’ü kaleme almadan önce hem büyük hazırlık 
ve çok meşakkatli seyahatler yapmış hem de Kitâbu Cevâhirü’n-Nahv fî Lügâti’t-
Türk adlı bir de kitap yazmıştır. Bu nedenle, İran’da Selçukluların, 
Mâverâünnehir’de de Karahanlıların emniyet ve istikrarı sağlamaları neticesinde, 
birçok Türkistan kökenli insanın, İslam kültür hayatına katkıda bulunmak için 
Bağdat gibi kültür merkezlerine gelmeleri pek tabii idi.  

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın karısı, Karahanlı sülalesine mensup 
Terken Hatun’un yanı sıra Batı İran ve Irak’a birçok Doğu Türkistanlı Türk’ün 
geldikleri bilinmektedir. Karahanlılar devletinin yüksek aristokrasisine mensup olan 
Mahmud’un da böyle bir nedenle Bağdat’a geldiğini tahmin etmek pek kolaydır.40  

Sonuç 

Kaşgarlı Mahmud Dîvân-ı Lügati’t-Türk’te, 11. yüzyıl Türk dünyasının etnik 
durumu, Türk boylarının yaşadıkları bölgeler ve birbirleriyle ilişkiler hakkında 
kıymetli bilgiler vermesine rağmen, Türk dünyasının siyasi durumu hakkında hemen 
hiçbir bilgi vermez. Bilindiği gibi 11. yüzyılda Türk dünyası, siyasi bakımdan 
Bulgarlar, Karahanlılar, Gazneliler ve bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren de 
Selçuklular tarafından temsil edilmekteydi. Türk dünyasında varlıklarını bildiğimiz 
ve Dîvân-ı Lügati’t-Türk’te adı geçen diğer Türk boyları, bu devletlerin kurucuları 
veya tâbileri olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

 
38 A. Hartmann, agm., s. 143.  
39 Ali Osman Coşkun, “Kaşgarlı Mahmud ve Mültecilik Meselesi”, Millî Kültür, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Sayı 35, Ağustos 1982, s. 50; Omeljan Pritsak, “Mahmud Kaşgarî Kimdir?”, Türkiye 
Mecmuası, C. 10, İstanbul 1953, s. 243-245. 
40 M. Ş. Ülkütaşır, age., s.18-19.    
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Türklerin doğudan başlayan yükselişleri, yeni Türk çağının başlangıcını 
müjdeliyordu. Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular sayesinde Türkler, Orta ve Ön 
Asya’da siyasi ve kültürel olarak üstünlük sağlamıştı. 11. yüzyılda Türklerin siyasi 
nüfuzu, Çin sınırından Marmara sahillerine ulaşıyordu. Bağdat’taki Arap makamları 
ve halifelik sarayı Türklerin nüfuzu altına girmiş; yıkılmak üzere olan halifelik, 
Selçuklular sayesinde ayakta duruyordu. Bundan başka bütün siyasal işler Türklerin 
elinde olup, vilayetlere çoğunlukla Türk valiler gönderiliyordu.41 İşte bu siyasal 
ortamdan dolayı, Türklerle beraber yaşamak ve onlarla iyi geçinmek isteyenlerin 
Türkçe öğrenmeleri bir ihtiyaç hâlini almıştı. Kaşgarlı Mahmud bu gerçeği, Dîvân-ı 
Lügati’t-Türk’te, Araplara önemli mevkilere gelmek için Türkçe öğrenmelerini 
tavsiye ederek ve Tanrı’nın, dünyanın idare yularını Türklerin eline verdiğini 
belirterek vurguluyor.  

Bu siyasi üstünlüğün yanı sıra, 11. yüzyıl Türk dünyasında, özellikle dil 
konusunda bir bilinçlenme görülür. Bilindiği gibi ilk Müslüman Türk devletlerinde 
yazı dili olarak büyük ölçüde Arapça ve Farsça kullanılıyordu. Bilim eserlerinde 
daha ziyade Arapça, edebiyat eserlerinde ise Farsça hâkim durumdaydı. Devlet 
işlerinde, Arapça ile Farsça birlikte kullanılabiliyordu. Fakat, Türkçe konuşan bilim 
adamlarından bazıları, örneğin Ebû Reyhan El-Birûnî gibi yazarlar, kendi dillerinin 
bilim dili olmamasından şikâyet ediyorlardı.42 Gazneliler ve Selçukluların tarih 
sahnesine çıkmasıyla Fars kültürüne olan ilgi, dinî ve siyasi ortam içinde eriyerek 
kaybolmaya başladı. Örneğin, Gazneliler dönemi şairlerinin çok azının eserlerinde 
İran halkının âdetlerinden millî duygularından ve geleneklerinden bahseden şiirlere 
rastlanır. Hatta mitolojik İran kahramanlarının küçük düşürülmesi, Gazneliler 
dönemi şiir özellikleri arasında yer alır. Gazneliler döneminde 10. yüzyılın 
sonlarında ve 11. yüzyılın başlarında yaşamış olan Unsûrî, Ferrûhî ve Minuçehrî’nin 
şiirleri, şaşılacak derecede Türk dünyası ile ilgilidir. 11. yüzyıl şairlerinden Muizzî, 
İbn Hayyûs ve Feryad Haremî’nin yazdıkları şiirlerde Selçuklu hükümdar ve devlet 
adamları övülürken, Türklerin soy ve nesepçe üstün oldukları vurgulanır. Görüldüğü 
gibi Türkler, İslam toplumuna girdiği andan itibaren farklı bir unsur olarak 
toplumsal etkinliklerini arttırmışlar; Karahanlılar ve Gaznelilerle başlayan bu 
etkinlik Selçuklularla zirveye ulaşmıştır. Böylece 11. yüzyılda millî niteliklerini 
edebiyata da yansıtmışlardır.43  Dil konusunda millî bir bilincin oluştuğu bu sırada, 
Türkçeye duyulan ihtiyaçtan dolayı Kitâbu Dîvân-ı Lügâti’t-Türk yazılmıştır.           

 

 
41 Divânü Lügâti’t-Türk, C. I, s.xıı..   
42 Ahmet B. Ercilasun, İlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve Edebiyat, Türkler, C. V, s. 761. (759-
783) Ebû Reyhan el-Birûnî,  Kitabu’s-saydala adlı Arapça tıp ve eczacılık kitabında bunu ifade ediyor. 
43 Sadık Armutlu, Gazneliler ve Selçuklular Döneminde Edebî Gelenek, Türkler, C. V, s. 872-877. (872-
879) 
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KİTÂBU DÎVÂNİ LUĠÂTİ’T- TÜRK’TE BAZI MESELELER 

 
Ziyat AKKOYUNLU 

 
Dîvânu Luġâti’t-Türk’te kelimelerin yanlış okunuşu, hatalı tercüme, müstensi-

hin kendi tasarrufları ve bazı konularda Kâşgarlı’nın hissî yaklaşımlarından kaynak-
landığını düşündüğümüz çelişkili meselelerin var olduğu dikkatimizi çekmektedir. 

Eseri elimize alır almaz, eserin isminin yanlış okunması sebebiyle bu tartışmalı 
durumların ilkiyle karşılaşıyoruz. Eser Latin harflere çevrilirken Arapça kurallara 
dikkat edilmemiştir. Eserin ismi “DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK” şeklinde yanlış ve 
eksik okunmuştur. Doğrusu ise  “KİTÂBU DÎVÂNİ LUĠÂTİ’T-TÜRK” şeklinde 
olmalıdır. Çünkü Arapça isim tamlamalarında, başta gelen ismin “ötre”, ondan sonra 
gelen isimlerin ise “esre” harekesi almaları gerekir. Bu, Arapçada değişmez bir 
kuraldır. Bu tür tamlamalar, Latin harflerle yazılırken, bunlara gelişigüzel “kesme”, 
“tire” ve “uzatma” işaretleri konulamayacağı malumdur. Bu kurala göre eserin yay-
gın olarak bilinen ismi, “Dîvânu Luġâti’t-Türk” şeklinde yazılmalıdır.1 

Bir diğer mühim mesele ise, Kâşgarlı Mahmûd’un eserini, kime ithaf ettiği ve 
hangi tarihte yazdığıdır. 

Bu eserin kime ithaf edildiği ve tam olarak hangi tarihte yazıldığı sorusunun 
cevabı bizce, kitabın üçüncü sayfasında bahsi geçen Abbasî Halifesi’nin adında 
saklıdır.  Eserin üçüncü sayfasındaki ithaf kısmında “Ebi’l- Ķāsım” adı geçmektedir. 
“Ebi’l- Ķāsım” ibaresi aslında bir ad değil, bir künye, bir lakaptır. Bu ibare, ithafta 
adı geçen Abdullah’ın künyesi olmalıdır. Tarihî kaynaklara bakıldığında, kitabın 
yazıldığı dönemde bu künyeyi taşıyan bir halife olmadığı; ancak o dönemde ithafta 
bahsi geçen Abbâsî Halifesi Abdullah’ın (1031 - 1075) künyesinin “Ebi’l-Ķāǿim” 
olduğu görülür. Bundan da, ithafta bir istinsah hatasının olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
hatanın neden kaynaklandığı şöyle izah edilebilir: 

Kitabın istinsahı ile yazılış tarihi arasındaki iki yüz yıllık uzun süreci düşüne-
cek olursak, yapılan hatanın sebebini anlamak kolay olacaktır. Müstensih, üzerinden 
iki yüz sene geçmiş bir eseri ele almakta ve bu eserin Kâşgarlı’nın kendi el yazısıyla 
yazdığı nüsha olduğunu iddia etmektedir. Bu iddia doğru ise eserin, bazı yerleri, 
zamanla, tahribata uğrayıp bazı kelimelerde, net okumayı zorlaştıracak aşınmalar, 
silinmeler meydana gelmiş olması doğaldır. Bunun yanında, müstensihin tarih bilgi-
sinin eksik olma ihtimali de düşünülecek olursa, istinsah hatası kaçınılmaz olur. 
Büyük bir ihtimalle künyenin yer aldığı sayfadaki “Ķāǿim” olması gereken kelime, 

                                                            
1 Ziyat AKKOYUNLU, “Dîvânu Lugâti’t-Türk, Halk Bilimi Bakımından Değerlendirilirken Kâşgarlı 
Mahmûd’un Arapçasında Dikkat Edilecek Hususlar”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kongresi Bildirileri, 
Cilt II, Halk Edebiyatı, Ankara 1992, s.33. 



18 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  

yanlış istinsah edilmiştir. Bu durum, müstensihin,  ” ملقائا “ (E’l-Ķāǿim) kelimesini 
“ ملقاسا “ (E’l-Ķāsım) olarak tahmin etmiş olması ihtimalini akla getiriyor. Arapçada 
ikisi de ” فاعل “ fâǾil vezninde olan” مقائ  “ (Ķāǿim) ile “ مقاس  “ (Ķāsım) benzer 
kelimelerdir. Ķāǿim kelimesinin kürsüsü üzerindeki hemze”  ئ   “ işareti görülemez 
hâle gelip orada o harfin sadece “kürsüsü” kalmışsa, bu diş,  silik bir “ س “ (sin) 
harfinin dişlerinden geriye kalan tek diş görüntüsü verir.  Bu durumda müstensih, bu 
dişin, muhtemel bir “sin”  harfinin kalıntısı olabileceğini düşünerek, kelimenin         
“ مقاس  ” (Ķāsım) olduğu kanâatine varmış olabilir ki bizce de öyle olmuştur. Çünkü 
ithafta doğru olarak adı geçen Abbasî Halifesi Abdullah’ın künyesi  “ مقائ  ” (Ķāǿim) 
dir.  “ ملقاسا  “ (E’l-Ķāsım) kelimesi “ ملقائا  “ (E’l- Ķāǿim) yerine yanlış olarak 
yazılmış ise, o zaman buradaki künye “ Ebi’l-Ķāsım ǾAbdu’l-lah” şekline gelir. Bu 
da “taksim eden, ortak olan, bölen ǾAbdu’l-lah” manalarını ifade eder. “E’l-Ķāsım”  
veya “Ķāsım” sıfatlarının kullanıldıkları yerde mana ifâde etmeleri gerekir. Nitekim 
aynı dönemde,  “Ķāsım” künyesi, bahis konumuz olan Abbâsî Halifesi Ebi’l -Ķāǿim 
ǾAbdu’l-lah tarafından, Abbâsî Devleti’nin ayakta durmasına büyük katkılarda bu-
lunan Selçuklu Sultanı Melikşâh’a, “Ķāsım Emîru’l-Mu’minîn” şeklinde veriliyor. 
Buradaki mana, “Abbâsî Devleti’nin yönetiminde Halife’nin ortağı” oluyor ki bu 
mantıklı bir künyedir. 

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız gibi bu lakap “Ķāsım” değil “Ķāǿim” ise o 
zaman, Kâşgarlı Mahmûd eserini, Abbâsî Halifesi “Ebi’l- Ķāǿim ǾAbdu’l-lah”a 
(1031-1075)  ithaf etmiş olur. Bu Halife’nin hilâfeti 1075’te sona erdiğine göre, 
eserin bitiş tarihinin de bu tarihten önce olması gerekir. 

İthafta dikkat edilmesi gereken başka bir husus da, istinsah sırasında baba an-
lamına gelen “ بيا  “ (ebį)  kelimesinin yerine oğul anlamına gelen “ بن “ (bin) 
kelimesinin sehven yazılmasından kaynaklanan hatadır. Bu yanlışlık sebebiyle E’l-
Ķāǿim, ithafın adlar kısmında kaydedilen E’l-Muktedî’nin oğlu olarak gösteriliyor. 
Hâlbuki durum bunun tam tersidir. E’l-Ķāǿim baba (1031-1075), E’l-Muktedî 
(1075-1094) ise oğuldur. Bu yanlışları düzelttiğimizde ithafın doğru şekli ortaya 
çıkacaktır: 

هللارامابىلمقتدابىمحمداهللاعبدمئالقابىا  “Ebi’l-Ķāǿim ǾAbdullâh Ebî Muhammed E’l-
Muktedî bi’emri’l-lah”  (Muhammed E’l- Muktedî bi’emri’l-lah’ın   babası Ebi’l-
Ķāǿim  ǾAbdu’l-lah) . 

“Emîru’l-Mu’minîn ve Halîfetu Rabbi’l-ǾÂlemîn” şeklinde devam eden ithaf 
kısmında, ǾAbdu’l-lah adlı zatın, o dönemin Emîru’l-Mu’minîn’i ve âlemlerin 
Rabbı’nın Halifesi yani, Kâşgarlı döneminin Abbâsî Halifesi olduğu açıkça görül-
mektedir. Bu husus bize, eserin yazılış tarihinin vuzuha kavuşmasında ışık tutmak-
tadır. 
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Dîvânu Luġâti’t-Türk’ün yazılmaya başlandığı tarih ile bitirildiği tarih hakkın-
da -ay ve yıl itibarıyla- elimizde tek nüsha olarak bulunan kitabın son sayfasında 
müstensih tarafından,  Kâşgarlı’dan naklen, önemli bir bilgi aktarılmaktadır. 
Kâşgarlı kitabının sonunda : “Kitabın yazılışına Cemâzî’l-  Ûla’nın gurresi (birinci 
günü) 64 yılında başlandı. Ardından bu kitabın içeriğini dört defa ayıklayıp, düzeltip 
tekrar yazdıktan sonra Cemâzî’l-Âher’in 10’u Pazartesi günü 466 yılında bitirdim.” 
diyor. Bu bilgi hicri ve miladi takvimler dikkate alınarak değerlendirildiğinde, 
Kâşgarlı’nın eseri yazmaya başladığını belirttiği tarih, hicri takvime göre “Cemâzî’l- 
Ûla’nın ilk günü 64 yılı”, miladi takvime göre 25 Ocak 1072 günüdür.  

Eserin bitiş tarihi ise hicri takvime göre Cemâzî’l-Âher’ in 10’u Pazartesi günü 
466 yılı,  miladi takvime göre Pazartesi günü 10 Şubat 1074’tür.2 

Eserin yazılış tarihi konusunda çelişkili gibi görülen bir durum da,  Kâşgarlı 
Mahmûd’un, eserin 174. sayfasında, Türklerin hayvan adlarını verdikleri takvimi 
anlatma sırasında “yılan” yılı maddesini izah ederken:  “Bu kitabı yazdığımızda 
Muharrem ayı 466 idi ve “yılan”  senesine girilmişti. Bu sene geçip 70. seneye3 
girdiğimizde “yund” senesine girmiş oluruz.” demesinden kaynaklanmıştır. 

Muharrem 466 tarihi, miladi takvimde Eylül-Ekim 1073’tür. Yani 1074 yılına 
iki veya üç ay sonra girilecektir. Kitabın son sayfasında Kâşgarlı Mahmûd: “Te’lîfe, 
Cemâzî’l-Ûla’nın ilk günü başladıktan sonra, 4 defa onun içindekileri ayıklayıp 
düzeltip ve yazdıktan sonra, 466 senesi Cemâzî’l-Âher’in Pazartesi günü (bitirdim)” 
diyor. Bu tarih miladi takvimde Pazartesi günü 10 Şubat 1074’tür. 

Bu durumda eser için iki farklı bitiş tarihi verilmiş gibi görülmesinin sebebi, 
eserin temize çekilmesi sırasında 174. sayfasına gelindiğinde Kâşgarlı’nın düştüğü 
nottur. İki tarih de doğru sayılır; çünkü bahsedilen Eylül-Ekim 1073 ile 10 Şubat 
1074 miladî tarihleri hicri takvime göre 466 yılının içindedir ve bu yıl da Türklerde 
“yılan” yılıdır. O dönem eserlerinde gelenek olduğu üzere kitabın sonuna düşürülen 
tarih, eserin bitişini gösterir. Bu sebeple Kâşgarlı ayrıca bir açıklama gereği duymu-
yor. 

                                                            
2 Besim Atalay, Cemâzî’l –Âher’ in 10’u Pazartesi günü 466 tarihini tercüme ederken, metinde geçen           

رشالعا الثنينا   ميو    “yevme’l-İsneyn e’l-Ǿâşir” ibaresini ayın 12. günü diye algılayarak tarihte tespit hatası 
yapmıştır.   “E’l-isneyn” kelimesini sehven 2 anlayarak bu tarihi 12 diye tercüme etmiş. Hâlbuki Arapça-
da  ” ا ثنين “ (isneyn)  2 demek ise de, onun türevlerinden olan “ الثنينا  “ (E’l –isneyn) Pazartesi günü 
demektir. ” رشالعا  “      (E’l-Ǿâşir) ise 10. demektir. Yani Arapçada 12. gün “ رشالعا الثنينا   (E’l-İsneyn E’l-
Ǿâşir) şeklinde ifade edilemez.” رعش نىالثا   “ (E’s-Sânî Ǿaşar) şeklinde ifade edilir. Buna göre doğru tarih, 
Cemâzî’l- Âher’in 10’u Pazartesi günü 466 olur. Esasen 466 yılının Cemâzî’l –Âher ayının 10. günü de 
Pazartesiye denk gelmektedir. Bu da miladi 10 Şubat 1074. 
3 “sabǾîn: 70” sehven yazılmış, burada “sabǾa:7” olmalıdır; yund yılı 467’ye tekabül ediyor. 
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Aslında Eylül-Ekim 1073’te eser bitmiş ancak, temize çekilmektedir. 10 Şubat 
1074 tarihinde ise eser tamamen bitmiş ve ortaya çıkmıştır. Eserinin çok değerli bir 
hizmet olduğunun farkında olan ve yeri geldikçe bunu vurgulamaktan kaçınmayan 
Kâşgarlı Mahmûd, 1073’te eseri temize çekme sırasında da Türkler için önemli olan 
“on iki hayvanlı takvim”de her on iki yılda bir gelen  “yılan yılı” maddesini açıklar-
ken bu tarihi düşerek, eserinin önemli bir olayla anılmasını istemiştir.  Ancak, bu 
sırada eserin 174. sayfasını temize çekmektedir.  Eserin tamamı 638 sayfa olduğuna 
göre, geriye temize çekilmesi gereken 464 sayfa daha vardır. O günün şartları göz 
önünde bulundurulursa, eserin ortaya çıkması için birkaç aya daha ihtiyaç vardır. 
Hatta bu “birkaç ay”, tam olarak beş aydır. Muharrem ayıyla Cemâz’î’l-Âher ayı 
arasındaki beş ay. Hicri 466’nın Cemâzî’l-Âheri ayına gelindiğinde Kâşgarlı 
Mahmûd eserini bitirmiş ve âdet olduğu üzere son sayfaya yukarıda verdiğimiz 
tarihi düşmüştür. 

Bu tarih 466 senesinin Cemâzî’l-Âher’inin 10’u Pazartesi günüdür ki miladi 
Pazartesi günü 10 Şubat 1074 senesine tekabül eder. 

Bu durumda Kâşgarlı Mahmûd’un kitabı tamamen bitirdikten sonra, 174. say-
faya dönüp oradaki tarihi neden tashih etmediği akla gelebilir. Ancak miladi tak-
vimde biri 1073 diğeri 1074 yılları olarak görünse de bu iki tarih “yılan” yılı olan 
466 yılı içindedir. Miladi takvim de, o dönemde İslam âleminde kullanılmadığından 
Kâşgarlı’nın bunu hesaba katması söz konusu olmamıştır. 

Eserin 513. sayfasında başka bir tarihle karşılaşıyoruz. Burada “nak” maddesini 
verirken Kâşgarlı Mahmûd şöyle diyor: “Nak: timsah, Nak yılan: yılan, Nak yılı: 
Türkçede 12 yıldan biridir. Bu kitabı 69’da yazdığımızda, bu sene idi.” Burada, ya 
Kâşgarlı ya da müstensih sehven 66 yazacağına 69 yazmıştır. 66 yılan yılı olduğuna 
(174. sayfadaki kayıt böyledir.) ve Türk takviminde on iki yıl sonra tekrar yılan 
yılına dönüleceğine göre 69 yılının yılan yılı olması mümkün değildir. Bunun ya-
nında 69 tarihini doğru kabul edecek olursak bu sefer,  eserin son sayfasında geçen 
66 tarihinden bir yıl sonraki tarihe denk gelir. Ki kitabın içindeki bir tarihin sonun-
daki tarihten sonra olması düşünülemez. 

Eserin istinsah tarihi konusunda herhangi bir ihtilaf söz konusu olmaması dola-
yısıyla müstensih Muhammed bin Ebîbekr bin ebî’l-feth E’s-Sâvî summe’d-
Dimaşkî’ nin eserin son sayfasında verdiği istinsah tarihini aynen naklediyoruz :  
“Şevvâl’in 27’si Pazar günü 664’te istinsah ettim.” Bu tarih de miladi takvimde 1 
Ağustos 1266’dır. 

 

 



МАХМУД  КАШГАРИ 
(Махмуд ибн Хусейин ибн Мухамед) 

 
Абдылдажан АКМАТАЛИЕВ 

 

Дүйнөлүк мааниге ээ «Түрк  тилдеринин сөздүгүнүн «Дивани лугат ат-
түрк» автору —  Махмуд Кашгари. Ал 1029—30-жылдары Ысык-Көлдүн 
жээгиндеги байыркы Барскоон калаасында туулган. Кашкар жана Багдад 
калааларында билим алып, түрк тайпалары жашаган жерлерди кыдырып, 
алардын тилин, турмуш-тиричилигин,  каада-салтын, ой-санаасын, тарыхын 
жакшы билип, өздөштүрүп, илим үчүн эң керектүү материалдарды жыйнап, 
Багдад окумуштуусу Халил бир Ахмеддин «Китаб ул-айны» деген эмгегинин 
үлгүсүндө түрк тилинин алгачкы сөздүгүн түзүүгө бел байланат. Эмгектин 
жаралышы тууралуу Махмуд Кашкар төмөнкүдөй ой бөлүшөт: «... өзүм анык 
таза тилде сүйлөгөн жана теги боюнча эң биринчи орунда турган түрк 
тукумунан чыксам да түрктөрдүн ою-тоосун, түзү-талаасын нукум жерин 
калтырбай, айыл артынан айыл калтырбай кыдырып чыктым. Мен түрктөрдүн, 
түркмөндөрдүн, огуздардын, чигилдердин, ягмалардын, кыргыздардын 
уйкаштыкка келтирилген жандуу сөздөрүн акылыма түйдүм. Ушул түрдө өтө 
узак изилденгенден кийин жана изденүүдөн кийин мына бул китепти эң жатык 
тилде, барып турган көркөм үлгүдө жаздым». 

«Сөздүктүн» түп нускасы жоголуп кеткен, ошондуктан түркологдордун 
илимий таянычы, пикир айттырып жүргөн жападан жалгыз кол жазмасы 1266-
жылдагы Дамаск (Шам) калаасынын жашоочусу Мухамед ибн Абу-Бекир ибн 
Абул-Фетихтин көчүрмөсү. Бул көчүрмө Стамбулдун китеп базарында 
табылган. «Сөздүктү» которууда, бастырууда жана таанытууда Килисли 
Рифат, К. Броккельман жана Бесим Аталайдын эмгектери зор. 

Түрк тилдүү элдердин ичинен «Сөздүктү» өзбек тилине  которууда  
окумуштуу  С.Муталлибов, казак тилине которууда Ф. Оңгарсынова, Х. 
Сүйүншалиев эмгектеништи. Ал эми кыргыз тилинде «Сөздүктүн» айрым 
үзүндүлөрүн Ж. Шериев, Ы. Кадыров, М. Толубаев ж. б. которушкан. 

«Сөздүк»  тууралуу илимий баалуу пикирлерди А. Кононов1, С. Малов2, 
И. Стеблева3,  Решат Генч4 ж. б. билдиришкен. Ошондой эле «Сөздүктүн» 900 
жылдыгын 1970-жылдары белгилегенде С. Кляшторный, М. Ширалиев, А. 
Демирчизаде сыяктуу көрүнүктүү илимпоздордун маанилүү макалалары 
жарык көрдү5. Кыргыз илиминде К. Артыкбаев, Ө. Караев, Т. Чоротегин, М. 

                                                 
1 Кононов А. Н. Махмуд Кашкарский и его «Дивани лугат ат-түрк» // Советская тюркология. —
1972. — № 1. 
2 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. — М., 1951. 
3 Стеблева И. В. Поэзия тюрков VI—VIII веков. — М.,— 1965. 
4 Решат Генч. Махмуд Кашкар. — Анкара, 1997. 
5 Советская тюркология. — 1974. — № 1. 
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Толубаев, Ж. Шериев ж. б. ойлорун ортого салышты6, академик Т. 
Сыдыкбеков «Улуу сөз» деген макаласын арнады. 

«Сөздүктүн» курамында 390дой макал-лакап, табышмак, ыр, учкул 
сөздөрдүн кездешиши аны поэтикалык-жыйнак чыгарма катары кабылдоого 
толук мүмкүндүк берет. Байыркы түрк поэзиясынын адис окумуштуусу И. 
Стеблева бул тууралуу ачык эле мындай деп жазган: «Диван лугат ат-түрк» 
лингвистикалык жана тарыхый-этнографиялык булак катары кызыктуулугунан 
сырткары, Махмуд ал Кашгари ар бир сөзгө мисал иретинде келтирген түрк 
тилиндеги чыгармалардан эки саптар, төрт саптар, поэтикалык үзүндүлөр мол 
экендиги менен да өтө баалуу... 

«Диван лугат ат-түрк» эмгегинде камтылган поэтикалык тексттердин 
композициясын кайрадан түзүп чыккан соң аларды аскер, махабат, анакреонт, 
элегия, табият, адеп-аклактык, мифология жана турмуш-тиричилик сыяктуу не 
бир түркүн темаларга арналган, бир бүтүн чырмалышкан чыгарма деп кароого 
мүмкүндүк берет»1. 

Ошону  менен  бирге  окумуштуу «Сөздүктөгү» баатырдыкты даңазалаган 
поэтикалык тексттер менен Орхон-Энисей жазууларындагы Күл-Тегин жана 
Тонукөктүн урматтарына коюлган Чоң, Кичи эстеликтердин ортолорунда 
мейли жалпы композициялык жагынан болсун, мейли окуяларды сыпаттап 
чагылдыруу жагынан болсун орток окшош белгилер орун алгандыгын 
белгилеп, ошондой эле «... Диванга ... топтолгон чыгармалардын «Кутадгу 
билиг» дастаны менен, айрыкча санат-насият ырлары менен жалпы 
окшоштуктары бар»2 — деп жазат. 

Демек, поэтикалык жыйнак катары «Сөздүктүн» негизинде ошол 
мезгилдеги көркөм мурастын үлгүлөрү тууралуу жана алардын бүгүнкү күнгө 
чейин сакталып, азыркы  адабий  тилибизде жандуу колдонулушу, ошону 
менен бирге поэтикалык тексттердин философиялык-этикалык, көркөм 
эстетикалык маанисинин актуалдуулугу, ролу жөнүндө кеңири сөз кылууга 
болот. 

Автор түрк элдеринин оозеки чыгармачылыгына өтө кызыгып, лирикалык 
маанайдагы ырлардан тартып эпикалык баяндарга чейинки адабий жанрларды 
топтоп, системалап көркөм сөз каражаттарына илимий түшүндүрмөлөрдү 
берүүнү максат кылган. 

«Сөздүктө» «кыргыз» деген сөз бир нече жолу кездешкендиктен жана 
поэтикалык тексттер, тилдин лексикалык составы күбөлөп тургандан улам 

 
6 Артыкбаев К. Акыйкат сабагы. — Бишкек, 1991; Караев Ө. Байыркы түрк эстеликтери жана 
араб-перси авторлору кыргыздар жана Кыргызстан жөнүндө — Китепте: Кыргыздар. — 
Бишкек, 1991. — 1-китеп; Чороев Т. Махмуд ибн Хусеин ал Кашкари жана анын «Түркий тилдер 
сөз жыйнагы». — Фрунзе. — 1990; Толубаев М. Булактын көзүн ачканда // Мурас. — 1991. — № 
3; Шериев Ж. Байыркы жана орто кылымдар адабияты. — Бишкек, 1995. 
1 Стеблева И. В. Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. — М.: Наука. — 1971; 
Артыкбаев К. Акыйкат сабагы. — Бишкек: Адабият. — 1991. 
2 Стеблева И. В. Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. — 153-бет. 
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Махмуд Кашкар элибиздин арасында көбүрөөк болгонун байкоого болот. Ал 
анын үстүнө мындай деп жатпайбы: «Хирхиз» деген бир урууга жолуктум, 
алар таруу, гүрүнч, төө этинен башка ургаачы кой, эчки жана башкалардын 
этин жешет. Алардын өздөрүнчө туткан жолдору, пикирлери жана сыйынчу 
жайлары бар, бир жылда бир нече майрамдары бар, белгилери көк, түштүк 
тарапты карап намаз окушат, алардын жерлеринде жырткыч айбанаттар өтө 
көп»3 

Демек, логикалык жактан алганда «Сөздүктөгү» поэтикалык тексттер 
жалпы түрк тилдүү элдердин ичинде кыргыздарга да түздөн түз тиешелүү 
экендиги өзүнөн өзү эле чыга келет. Анын үстүнө андагы тексттер менен 
фольклордук жанрыбыздагы үлгүлөрдүн маанисинин үндөштүгү, жалпылыгы 
таң калтырбай койбойт. 

«Сөздүктө» төмөнкүдөй макал-лакаптар, учкул сөздөр кездешет: «От 
түтүнсүз болбойт, жигит жазыксыз болбойт», «Сөөксүз баш болбойт, 
Башчысыз түрк болбойт», «Бычак канчалык курч болсо да, өз сабын кеспейт», 
«Адам аласы ичинде, жылкы аласы сыртында», «Арыстан картайса чычкан 
ийнин күзөтөр», «Куш канаты, эр аты менен», «Жаза атпаган мерген, 
жаңылбаган жаак болбойт», «Кут белгиси — билим», «Хандын иши чыкса, 
катындын иши калар», «Көккө түкүрсө, көзгө түшөр», «Айтылган сөз — 
атылган ок», «Кош кылыч бир кынга батпайт», «Элчиге  өлүм жок», «Сыр 
идиштин сыры кетсе да, сымбаты кетпейт», «Эмгек этсең эмээрсиң», «Таш 
баш жарар, эмгек таш жарар», «Башкага ор казба, ага өзүң түшөсүң», 
«Билимдүү болом десең, даанышмандын айтканын тыңда» ж. б. 

Бул сыяктуу макал-лакаптар, учкул сөздөр өзгөрүүсүз түрдө азыркы 
учурда кеңири пайдаланылып, жаштарды акылдуу, билимдүү, боорукер, 
адамкерчиликтүү, эмгекчил ж. б. болууга үндөгөн, тарбиялык мааниси зор 
адабий материалдар болуп эсептелинет. 

Чыгармадагы «Уйгурлар менен салгылашуу», «Тангуттар менен 
салгылашуу», «Алп эр Тонганы жоктоо», «Белгисиз баатырды жоктоо» ж. б. 
ыр түрмөктөрүндө түрк элдеринин баатырдык менен душмандарга каршы 
күрөшү, жеңишке жетишкендиги даңазаланат. 

Тангуттарга каршы жортуулга чыгуусу, андагы кол башчы Катунсыны 
менен лирикалык каармандын эрдиктери, аны таңгуттардын ханы Катунсыны 
алдап жарадар кылышы, бирок душмандын сазайын баары бир берип, 
жеңишке ээ болушу, колго түшкөн туткундарга азаттык бериши сыяктуу 
согуштук эпизоддор көркөм элестүү, жандуу сүрөттөлөт. Эпостор сымал эле 
чыгармада согуштук понарама — майдандагы кылыч, найзалардын 
жаркылдап, адамдын башы кыя чабылып, каны төгүлүп, өлүп жатышы 
кыйкырык, ызы-чуу жан далбастоо... ж. б. картиналардын бардыгы даана 
чагылдырылат: 

 
3 Махмуд Кашгари. Дивани лугат ат-түрк. — Ташкент. — 1960,— 1-том. — 47-бет. 
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Жакындаган жоону көрдүм, 
Айгай алып кол жыйнадым. 
Мени көрүп, баштап чыккан 
Баатырлары абдырашты. 
Керней тартып бапылдатып, 
Айгайлашып ат коюшту. 
Бирок туруштук бере албастан, 
Тоону беттеп кайра качты1. 

Лирикалык каармандын жоолоруна эрегишпей мээримдүүлүк, 
боорукердик көрсөтүп, кызыл кыргынды токтотуп, чоң эрдик иш кылганын 
эргүү менен баяндайт. Ыр түрмөгүнөн баатырдын ички сезиминин 
канааттануусу байкалып турат, анткени душмандын менменсинген 
баатырлары башын ийип, тизе бүгүп, жан соогалап «чабуулуңду токтотуңуз» 
— деп лирикалык каарманга жалбарышы сыяктуу ой толгоолор орун алган. 
Жеңилгендер жеңгендерге мал-мүлк, белек-бечкек тартуу кылышкан. 

Тартууларын алып келген, 
Дал өзүнө ташыттым — 

дейт каарман. Чындыгында эле жеңиштик салтанат шаңында лирикалык 
каармандын ички дүйнөсүнүн эмоциялуу абалда турушу автор тарабынан 
көркөмдүү берилген. 

Экинчи бир «Уйгурлар менен салгылашуу» аттуу ыр түрмөгүндө да 
жоокерчилик замандын картинасы көз алдыга элестүү тартылат. Бул 
поэтикалык тексттин кыскача мазмуну төмөнкүдөй: керек-жарактын баарын 
аттарга жүктөп алып, уйгурлар менен татарларга каршы кушча учуп жөнөдүк, 
кызыл байрак алоолоп, аттардын куйругу түйүлүп, теңирге жалынып, аттарды 
камчылап биз жоого бет алдык, аларды алдап качып, кайыкка отуруп Или 
суусунан өттүк, уйгурларга учурай баштап, Миңлак элин басып алдык, анан 
ташкын суудай гүүлдөп калаанын үстүнөн чыгып, будда храмын жыктык1.  
Ушул согуштун уландысын ыр түрүндө келтире кетели: 

Түн ичинде бастык биз, 
Ар тараптан кыстык биз 
Ат жалдарын кырктык биз, 
Миңдегенин астык биз 
Мурун неге жалынбадың 
Күнөөңдү эми ким кечет. 

 
1 «Кыргыз поэзиясынын антологиясынан» алынды. — Бишкек. — 1999. — 455-бет. Мындан ары 
ыр түрмөктөрү ушул китептен алынат. 
1 Стеблева И. В. Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. — М.: Наука. — 1971; 
Артыкбаев К. Акыйкат сабагы. — Бишкек: Адабият. — 1991. 
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Куралданып аттандың, 
Каныңды эми эл ичет. 

Түрктөрдү чаап алууга кара ниет кылып, кол жыйнаган Будрачтын каны 
төгүлгөнү, майдандагы кагылышуунун сценасы, жоону жеңүүдөгү түрк 
жигиттеринин тайманбастыгы, кайраттуулугу, ар намыстуулугу, ашкан эрдиги 
образдуу берилет. Мында да лирикалык каарман жеңиштин оңойлук менен 
келбегендигин, нечендегендердин өмүрү кыйылгандыгын аскерлердин 
чаалыкпас, чарчабастыгын баяндайт, бирок аны эл-жери баскынчыларга 
багынбагандыгы, азаттыкта калышы кубандырат. Ыр саптарында каармандын 
ички сезиминдеги уйгу-туйгулар даана чагылдырылат. 

«Сөздүктө» турмуштук салт ырларынын үлгүлөрү да берилген. Мисалы, 
«Алп Тонганы жоктоо» деген ырды алсак болот. 

Алп Эр Тонга өлдимү, 
Эсиз аздун калдымү. 
Өзлек эдшин алдымү 
Эмди йүрек йыртылур2. 

Биз атайы байыркы түрк тилинен жогорку үлгүнү келтирип, азыркы 
кыргыз тилине өтө жакындыгын окурмандарга көрсөтөлү дедик: 

Алп Эр Тонга өлдүбү, 
Ээсиз дүйнө калдыбы. 
Тагдыр өчүн алдыбы, 
Эми жүрөк жыртылды. 

Элдик оозеки чыгармачылыктагы жоктоо мотиви «Сөздүктө» кеңири орун 
алгандыгы көрүнүп турат. Эли-жери үчүн курман болгон баатыр Эр Тонганын 
элесин түбөлүккө калтыруунун бирден бир жолу анын эрдигин даңктап, ыйлап 
аза күтүү. Чыгармада баатырдын өлүмүнө болгон калктын аянычтуу сезими 
образдуу саптар менен чебер сүрөттөлөт. «Бул өмүрдү кимге калтырып 
кеттиң» деп өксүгөн калың журттун жүрөгү сыздайт. 

Ал душман отун өчүргөн, 
Аскер ишин нак билген, 
Көптү баштан кечирген, 
Заман огу тийдиби. 
 
Тер төгүлтүп аттардан, 
Бектер келди шашылыш, 
Кайгы менен күйүттөн, 
Өңдөрү кеткен саргайып. 

 
2 Стеблева И. В. Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. — 153-бет. 
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Көк бөрүдөй улушту, 
Жакаларын тытышты. 
Жашка толуп көздөрү, 
Боздой берип тоо болду. 

Ыр түрмөгүндөгү адамзат баласына таандык философиялык ой толгоолор 
камтылган: Адам жарык дүйнөгө бир келет, туулгандан кийин акыры өлүм 
торуна илинет, журттун баары зарлап, муңдап көз жашын төксө да өлүмдөн 
арачалап алып калбайт, эч ким өлүмдөн качып кутула албайт — баары 
дүйнөдөн өтөт. 

Жогорку саптардан көрүнүп тургандай, образдуу салыштыруу, 
метафораларды чебер колдонуу менен баяндоочу автор лирикалык 
каармандын өлүмүн, жаш-карынын, аял-эркектин, кедей-бектин бардыгынын 
күйүтүн, кайгысын ырдайт. 

«Сөздүктө» баатырдыкты даңазалаган идеялар кеңири орун алгандыгы — 
«Белгисиз баатырды жоктоо» деген ырдан да байкалат. 

Демек, «Сөздүктө» түрк элинин баскан жолунун тарыхы бар, анткени 
элдин бирдигинин, ынтымагынын күчү менен гана жоолашкандарды жеңип 
жатышкандыктары бекеринен даңкталып жаткан жок. Тарыхый окуялар 
оозеки чыгармачылыктын кайсы бир жанрында сөзсүз түрдө чагылбай 
койбойт. Мына ушул жагынан алганда «Сөздүктөгү» баатырлыкты даңктаган 
эпикалык маанайдагы поэтикалык тексттер эл башынан кечирген тарыхый 
мезгилдин бир учурун камтып жаткандыгына шек туудурбайт. Анын үстүнө 
чыгармадагы жер-суу аттары — Иле, Иртыш, Эдил ж. б., баатырлардын 
ысымдары Алп Тонга, Будрав ж. б. буга күбө. 

Махмуд сөздүгүнүн дагы бир адабий булак катары кызыгы — айрым 
беттеринде ар түрдүү аңыз-уламыштардын орун алышы. Биз төмөнкү бир 
аңыздын мазмунуна токтоло кетели: Карахан уулунун бир жашка 
толгондугуна байланыштуу эл-журтун жыйып, чоң той берип, баласына ысым 
бермек болот. Тойго келген калктын эч кимиси үн катпай турганда «Менин 
атымды Огуз» деп койгула деп наристенин өзү сүйлөйт. Балага ак бата менен 
атын коюп беришет, ушундан улам анын тукуму көбөйүптүр деген имиш бар. 

«Сөздүктөгү» лирикалык маанай табият темаларында уялап турат. Бул 
темаларды өз-өзүнчө караса да же айкаштырып, жуурулуштуруп жиберсе да 
болот. Себеби, «Сөздүктө» сүйүү ырларынын поэтикасы лирикалык 
каармандын ой-сезимдери жан менен табияттын кооздугунан куралган. Сүйгөн 
адамдын жан дүйнөсүн турмуш тиричиликте колдонулуп жүргөн кургак 
сөздөр менен берүүгө дегеле мүмкүн эмес, сөзсүз түрдө жаратылыштын 
жакшы жактары менен салыштырганда гана ал көркүнө чыга келет. 
Сүйүктүүнү айга, күнгө, булакка, кушка, деңизге, гүлгө ж. б. салыштырып 
караганда гана сезимдин улуулугун, бийиктигин, тазалыгын, назиктигин, 
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жоопкерчилигин сезсе болот, ошондо гана сүйүү ажайып кооз дүйнө катары 
көрүнөт. 

Жалын анын көзү, 
Жаны анын өзү, 
Толгон айдай жүзү, 
Жаралады менин жүрөгүмдү —  

деп башталат казакчасында бир ыры. 

Махабатта сыздап, күйүт тарткан жаш жигиттин образы «Сөздүктө» 
өзүнчө эле бир жан дүйнөнүн ачылышы. «Көзүмдөн аккан жаш деңиз болуп, 
ашык кушу аны айлана учуп-конуп жүрөт» дейт лирикалык каарман. Сулуулук 
адамды арбалтат, бардыгы ага умтулат, жеткиси келет, бирок сыйкырдуу 
күчкө жетүүнүн өзү азап, тозок... 

Сүйүү дарты койбоду, 
Сагыныч да кыйнады. 
Көңүлүм ага тойбоду, 
Жүзүм менин саргараар. 

Адамдын толкун сымал толкуп турган ички дүйнөсүн сүйүктүүсү кайдан 
билсин?! Махабатты ким түшүнө алат?!  Сезимтал жүрөгүнө оң жооп берген 
күн келер бекен?!  Жок дегенде бир карап койсочу! Күйүп жүрүп өмүрүңдүн 
да өтүп кеткенин байкабай каласың. Ал үчүн сен барсыңбы, жоксуңбу — эгер 
кайдыгер болгонун билсең бир берилген өмүрдөн да кечип кетесиң. Сен бул 
дүйнөгө ошол сүйүктүүң үчүн келгендей туясың, маңдайыңа кудай-таалам аны 
жазып койгондой сезесиң, жашоонун кызыгынын ачкычы сен жакшы көрүп, 
сезимиңди багыштаган гана адамда... Сүйүүнү көздөрдөн, сөздөрдөн издебөө 
керек,  ал — жүрөктө.   Махабатты   элестетип,  абстрактуу ойлоп отурбай, 
көпөлөк кууп кармап алгандай сезе билүү керек. Сезимди башынан 
өткөрбөгөн адам бирөөнүн өмүрү ага байланып калганын, өмүрү ак барактай 
текке кетип жатканын кайдан билсин?! Асыл сүйүүгө кабылган жигит 
өлбөстүктүн мүрөк суусун тапкандай болот. Теңин таппаган жаш жигитке 
боорукерлик кылуу керек болсо, кыз жүрөгүнө так салгандарга нааразылык 
билдирет. 

 «Жүзүм менин саргараар», «Сенсиз өмүрүм үзүлдү», «Алып кетти ал 
менин жазымды», «Ажардуулук мени туткун кылып алды», «Бул сулуу кара 
көз мени туткундады» деген сыяктуу «Сөздүктө» кездешкен саптар лирикалык 
каармандын жүрөгүнүн ушунчалык сезимталдыгынан кабар берет. Кумарлык 
сезим адамдын ички дүйнөсүндө жашыруун жүрөт да махабатынан айрылып 
коштошор убакта айыккыс дартка айланат дейт. Махабаттын кадыр-баркын, 
касиетин махабат оорусуна чалдыккандар гана билет. 

Арбады сени кыздын тал бою, 
Олоң чач, кыр муруну... 
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Барды сага периште колуна уштап бал, 
Жибек кийинип чыкса сен эсиңен танып кал. 

Бул ырды да казак котормосунан келтирдик. Кыздын кара көзүнөн, кызыл 
жүзүнөн төгүлгөн күн нурундай жылуулугуна жылынган, ажардуулугуна 
суктанган адам бактылуу эмей эмне?! 

Кучагында жатып тигиле жүзүнө, 
Акыл-эстен танар анын сөзүнө. 
Миң киши ашык болуп өзүнө, 
Курмандыкка чалар өзүн көзүнө. 

«Сөздүктөгү» лирикалык махабат жаштардын жүрөк сырларын ачып 
берүү менен бирге бүгүн да кыз-жигиттин сезиминде жаңырып, кыргыз эл 
ырчыларынын чыгармаларына үндөшүп турушу кимди болсо да кызыктырбай 
койбойт. 

Жогоруда айткандай, «Сөздүктөгү» табият лирикаларын өзүнчө караганда 
төмөнкүдөй пикирлерди билдиргибиз келет. «Кыргыз поэзиясынын 
антологиясына» «Табият жөнүндө», «Кыз менен жаздын талашы», «Аңчылык 
ырлары» ж. б. саптар которулуп берилиптир. Бул пейзаждык ыр 
түрмөктөрүндө көзгө алгачкы урунган көрүнүш — жаратылыштын сырдуу, 
кооз дүйнөсү жандандырылып, элестүү берилет. Лирикалык каарман байкоочу 
катары четте туруп калбайт, табият менен тереңден жуурулушуп кетет. 

Жарык жылдыз тараганда, 
Мен ойгонуп караймын. 
Таттуу үнүн таңшытканда, 
Куш сайрашын тыңдаймын. 

Жыл мезгилинин ар бирине — жаз, жай, күз, кышка токтолуп, ар биринин 
бөтөнчөлүктөрүн ачып берет. Бирок ошентсе да «Сөздүктө» жаздын адам 
өмүрү жана табият үчүн эң маанилүүлүгү, өтө артыкчылыгы, ролу  көтөрүңкү  
тон  менен сыпатталат. Жаз — дүйнөнүн, жашоонун символу. Жаз — 
жаңылануунун,  тазалануунун,  жашылдануунун символу. 

Жер жибип, кар, муз эриди, 
Тоо суулары ага баштады. 
Көгүлтүр булут көтөрүлүп, 
Көк асманда кайыктай сүздү. 
 
Колот, сайга суу толду, 
Тоолор башын закым чалды, 
Бак-дарактар жаанга жуунуп, 
Ажайып кооздук нурланды. 



Abdıldacan AKMATALİYEV│  29 
 

 
Түрлүү түстө каз-катар, 
Байчечекей жайнады. 
Узак мезгил тумчуккан, 
Гүлдөр чыкты жер жайнап. 

«Сөздүктөгү» жаз мезгилине арналган саптарды окуп отуруп, лирикалык 
каармандын түстүү боёктор менен тарткан полотно картинасына таң бербей 
коё албайсың: көктө ойногон булуттар,шаркырап аккан суу, күркүрөгөн күн, 
чартылдаган чагылган, оюн салган жан-жаныбарлар, жер бетин жапкан көркөм 
килемдер... 

Ушул эле ойдун учугун «Кыш менен Жаздын талашы» деген айтыш 
жанрынын формасында берилген саптар улайт. Бул айтыш өтө курч мүнөздө 
өтүп, майданда кылычтарын сууруп, айбалталарын жаркылдатып, ат үстүндө 
ойноктоп, эрегишип тирешкен баатырларды кандайдыр бир деңгээлде 
элестетет. «Атышчуудай жаалданып, Аянбастан тартышты» — дейт автор. 
Алардын бири-бирине койгон дооматтары да далилдүү, негиздүү. Табияттын 
эки көрүнүшү тең адам баласы үчүн пайдасы, кызматы бар кубулуштар, бирок 
алардын кайсынысы туура экендигин салмактап жыйынтык чыгаруучу адил 
күбө жок. 

Кыштын жазды каарып турган эпизоддон мисал келтире кетели: 
Кышта гана кар жаайт, 
Аштык, таруу тамырлайт. 
Жоолашкандар кышта элдешип, 
Сен келгенде тебишет. 
Бөйөн, чаян, чымындар, 
Көзгө суук жыландар 
Сен келгенде жерди каптап, 
Туш-туш жактан ызылдашаар. 

Ачуулуу кыштын мүнөзүнөн жаз жалтактап калбайт, ага жашоонун 
аргументтүү жообун кайтарат: жаздын мээримдүүлүгүнөн жан-жаныбарлар, 
өсүмдүктөр, адамдар дүйнөсүндө кайра жаралуу, жаңылануу процесси өтүлөт. 
Бак-дарактар бүрдөп, гүлдөр буркурап жайнап, булбулдар сайрап, келгин 
куштар кайтып келип, аркар, кийик оюн салып, кулундар куушуп ойношуп, 
дегеле жаратылыш менен адамдын ортосунда гармония түзүлүп, шаңдуу 
симфония жаңырып тургансыйт. Жаздын ыр саптарында маанайы ачык, 
көңүлү көтөрүңкү, баары бир кыштан артыкчылык кылып, жеңээрин билет. 

«Сөздүктөгү» материалдан кийин бир ой келет — айтыш жанрынын 
генезисин эмне үчүн байыркы адабияттын үлгүлөрүнөн издебейбиз?! 
Ошондой эле мурасты кыргыз адабиятындагы пейзаждык лириканын түпкү 
көркөм булактарынын бири катары карабайбыз?! Менимче, биз таасир 
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маселесине келгенде мезгил ченемин кеңири алып, тээ түпкүрдөн издөөгө 
аракет кылышыбыз керек. Ушул жагынан алганда Махмуд Кашкардын 
«Сөздүгүнүн» поэтикалык тексттери, жанрдык, түзүлүшү, формалары, 
көркөмдүк стили, ар кыл тематикалары менен кыргыз эл ырчыларынын 
көркөм дүйнөсүнөн көп окшоштуктарды, жалпылыктарды табууга болот. 
Махмуддун «Сөздүгүндөгү» дидактикалык мүнөздөгү насият, осуят, терме 
ырлары Асан кайгы, Токтогул ырчы, Калыгул, Арстанбек, Жеңижок, Барпы, 
Молдо Кылыч, Тоголок Молдо ж. б. чыгармачылыктары менен үндөшүп 
жаткан жери жокпу?! Биз «Сөздүктөн» мындай саптарды окуйбуз: 

Ук, эне-атаңы, 
Сөздөрүн кадырла. 
Мал-мүлкүң көбөйсө, 
Бой көтөрүп кутурба. 
Такыр айтпа суук сөз, 
Кара ниет, жүзсүз сараңга, 
Жагымдуу, ак көңүл бол, 
Калсын атың көп жылга. 
Жолдошуңду урмат кыл, 
Башкаларга жүздөнбө. 
Багалбастан тоокту, 
Куш багам деп сүйлөбө. 

Мына бул саптардын маанилерин кыргыз эл ырчыларынан жолуктурууга 
болобу?! Болот! Демек, «Сөздүктү» кийинки жалпы чыгармачыл адамдарга 
белгилүү бир таалим-тарбия берүүчү көркөм ориентир катары бааласак 
жаңылышпайбыз. 

«Сөздүктө» адамга насият айтуунун тематикалары да, мазмуну да көп 
кырдуу болгондуктан, айрымдарын көңүлгө түйүп көрөлү: 

 
Келсе эгер үйүңө азгын карып мейман, 
Бар нерсеңди кой алдына болгун мээрман. 

   *  *  * 
Сараң үй ээси мейманын ууру тутар, 
Бергенин милдет кылып жүзгө ураар. 

   *  *  * 
Азайып билимдүү адамдар, 
Илим, билим жоголду. 

   *  *  * 
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Сук адамдар мал-мүлккө умтулар, 
Өлүмтүккө ташталгандай кузгундар. 
  *  *  * 
Куш аң көрсө, бийиктиктен төмөн түшөр, 
Аалым киши насаат айтса, дароо жетер. 
  *  *  *  
Кеткен малга ачынба, 
Ага азыраак күйүнгүн. 
  *  *  * 
Коңшу-колоң, тууган урук, 
Көрсүн сенден жакшылык. 

«Сараң — санга кошулбас», «Көздөн кетсе, көңүлдөн да кетет», «Кулак 
укса, көз көрөр», «Көз көрсө, жүрөк угар», «Көп сүйүнсөң катуу өкүнөсүң», 
«Катуу кубангандын кайгысы да катуу», «Эрдин башын муң чалар, Тоонун 
башын жел чалар», «Башка түшкөн кайгы катып калбайт», «Атасы жакшы 
адамга бак конот», «Түрүнө караба, касиетине кара», «Отту жалын менен 
өчүрбөйт», «Билимиңди элиңе жай», «Билимдүү адам не кылсын дүнүйө 
жыйып»...  

Акыл-насаат, үлгү, үгүт, терме ырларды, учкул сөздөрдү мисал катары 
уланта берсек болот эле, бирок жогорку саптар күбөлөп тургандай адам бала-
сынын жашоосу үчүн эң керек, зарыл болгон философиялык, нравалык, 
этикалык ой жүгүртүүлөр орун алгандыгын окурман шектенүүсүз кабыл алат 
деген ой менен мисалдарды кыскартууга мажбур болдук. Окурмандарга айтып 
коюучу бир маселе — «Сөздүктөгү» насааттарда кездешкен көл, саман, арпа, 
от, ит, алп, талкан, сүзмө, мончок, камчы, айран, укурук, көмөлдүрүк, балык, 
куш, булут, сеп, сагызган, кузгун, кулак, билик, эчки ж. б. у. с. лексикалык 
курамдын көпчүлүгү бүгүн да эч кандай өзгөрүүсүз тилибиздин  адабий 
нормасында активдүү колдонулуп келе жатат. 

«Сөздүктө» турмуш-тиричиликтен келип чыккан аңчылык, мергенчилик 
тууралуу ырлар бир топ. Бул өнөр адам баласынын жашоосун атамзамандан 
бери коштоп келген, ошондуктан «Сөздүктө» ушул тематикадагы поэтикалык 
тексттердин кездешиши мыйзамченемдүү көрүнүш. 

Куш агытып, тайган салып, 
Жаштар кетсин алдыга. 
Түлкү, доңуз айдап берип, 
Кумардан бир каналык. 
Жаштар атын туйлатсын, 
Азоолорун үйрөтсүн. 
Итке кийик алдырсын, 
Үмтөтөлү соогатын. 
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Аңчылык кылуунун элеси образдуу чыккан. Аңчы, мергенчинин тилеген 
максаты жүзөгө ашып турса, анын турмушунда ошончолук майрам: «Үч 
мертеден шарап ичип, Ойноп-күлүп бийлейлик» дейт. Ал эми бөрүгө уу кылуу 
өзүнчө эле бир кызыктуу дастан: аңчы түн ичинде кара-кызыл бөрү көрүп, 
мылтыгын даярдап, бирок ага караңгылык тоскоол болуп, таң атканча күтүп, 
бөрүнүн изине атчан түшүп, аны кууп, чарчатып, алсыз кылып, өң-алеттен 
кетиртип итин агытып... Дегеле ыр түрмөктөрү өтө поэтикалуу чыгармадагы 
бир өзгөчөлүк — кандай көрүнүш же кубулуш болбосун жандандырып сүрөт-
төө башкы орунда турат. 

«Сөздүктө» суфизм агымынын таасириндеги материалдар да жок эмес. 
Мында да Алла тааланын кудуретине, касиетине бөтөнчө маани берилип, 
жалгыз гана анын буйругунан бардык нерселер жаралып, жок болуп, өзгөрүп, 
өнүгүү-өсүү жолунда болот. 

Теңир аалам жаратты, 
Асман дайым айланар. 
Күн ордуну түн басар, 
Жылдыздары шайланар. 

«Сөздүктүн» артыкчылыгы дагы мында турат — ар бир сөздүн 
түшүндүрмөсүнө үлгү катары адабий ар түрдүү жанрдагы тексттерди кеңири 
пайдаланууга мүмкүнчүлүктөр түзгөндүгүндө. 

«Сөздүктөн» түрк элдеринин жылдыздардын жана планеталардын 
кыймылынын негизинде жыл, ай саноо көз караштарынын системасына 
байланыштуу уламышты кездештирүүгө да болот. Уламыш боюнча түрк 
хандарынын бири курултай жыйнап, мезгилди бөлүү үчүн ар бир жылга өзгөчө 
ат берүүнү сунуш кылат да, жан-жөкөрлөрүнө жапайы жан-жаныбар, 
айбанаттарды Иле суусун көздөй айдоого буйрук берет. Кайсынысы суудан 
сүзүп чыкса, катары менен ат берүүнү чечишет. Уй биринчи Иледен сүзүп 
жээкке чыгайын деп калганда, анын башына билинбей отуруп алган чычкан 
биринчи секирип түшөт. Ошентип, 12 жылдык цикл чычкандан башталып 
калган, ал эми калганы — уй, барс, коён, балык, жылаан, жылкы, кой, маймыл, 
тоок, ит, чочко болуп суудан сүзүп чыкканы боюнча жайгашкан. Махмуддун 
жазганы боюнча түрктөр айбанаттардын аталышына байланыштуу кандайдыр 
бир касиетти көрүшөт. Уй жылы болгондо согуштар чыкса, тоок жылында 
тамак-аштар көп болот ж. б.1. 

Жыйынтыктаганда, көп жылдын үзүрү болгон «Сөздүк» — 
лингвистикалык, тарыхый, этнографиялык гана илимий булак эмес, түрк 
элинин адабий чоң эстелиги болуп саналат. 

Кашкарлык Махмуд 1029-жылы туулуп, 1126-жылы 97 жаш курагында 
дүйнөдөн кайткан. 

 
1 Караңыз: Нарынбаев А. И. Из истории общественной мысли древних и средневековых уйгуров. — 
Бишкек: Илим. — 1994. — 144—145-беттер. 
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Bu yazı Türkоlоjinin vе Türklüğün şаhеsеri Divаnü Lugаt-it-Türk üzеrinе bаzı 
istаtistiklеri içеrmеktеdir. Bunlаr sırаsı ilе еsеrin hаngi dillеrе, nе zаmаn vе 
kimlеrcе çеvrildiği, cilt vе sayfa sаyısı, imkân ölçüsündе tirаjı vе еditörlеri, Divan 
şеhitlеri üzеrinе istаtistiklеri kаpsаr. 

 
I. Divаnü Lugаt-it-Türk’ün Çеvirilеri 
Yaklaşık bin sene önceki Türk Dünyasının ansiklopedisi, Türk dilinin vе 

edеbiyаtının, kültürünün vе coğrafyasının, tаrihinin vе etnografisinin aynası Divanü 
Lugat-it-Türk ilk kez 1915-1917 yıllarında Kilisli Rıfat tarafından İstanbul’da 
basılmış ve tüm dünyada geniş ilgi uyandırmıştır. Divan’ın 436 sayfa оlаn 1. cildi vе 
294 sayfa оlаn 2. cildi 1915’tе, 333 sayfa оlаn 3. cildi 1917’dе 300 аdеt оlаrаk 
bаsılmıştır1.   

 Daha sonra Divan çеşitli dillеrе çеvrilmiştir. 

1. Ünlü Аlmаn bilim аdаmı, Türkolog, İbrani, Akad, Arap, Kıpti, Sanskrit 
dilleri uzmanı  Karl Brockelmann Divаnü Lugаt-it-Türk’teki sözcükleri alfabetik 
sıraya sokarak indeks cildini hazırlamış ve Macaristan Bilimler Akademisinin maddi 
desteğiyle 1928’de Аlmаncа tеk cilt hâlindе VI+252 sayfa оlаrаk yayımlamıştır2. 
Tirаjı vе еditörü bilinmеmеktеdir. 

1925’tе Türkiyе Büyük Millеt Mеclisi, 1926’da Bakü’de düzеnlеnеn 1. 
Türkoloji Kurultayı, Divanü Lugat-it-Türk’ün önemini vurgulamış ve çevirisini 
ısrarla tavsiye etmiştir. 1932’de Ankara’da tоplаnаn 1. Türk Dili Kongresi aynı 
çağrıyı bir dаhа yinelemiş, TDK’de Cеlаl Sаhir Еrоzаn, Rаgib Hulusi Özdеm vе 
Hаmid Zübеyir Kоşаy’dаn oluşan komisyon kurulmuş vе tercüme işinin Kilisli 
Rıfat’a verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu tеrcümеnin Kаrl Brоckеlmаnn tеrcümеsinе 
bеnzеr şеkildе bir nеvî indeksdеn оluşmаsı öngörülmüştür.  

2. Kilisli Rıfаt çеviriyi tаmаmlаyаrаk kоmisyоnа sunmuştur. Fakаt çeşitli 
nedenler yüzünden bu teşebbüs gerçekleşmеmiştir.  

3. Аynı yıllаrdа TBMM Vаn Mеbusu Tеvfik Bеy (Dеmirоğlu) bu işlе 
uğrаşmıştır. Оnun 504 sayfalık tеrcümеsi Аrаp аlfаbеsi sırаsınа görе dizilmiş, аncаk 
bаzı şiirlеr, sаvlаr gеçilmiş vеyа kısаltılmıştır. Mеsеlа, «Türk» mаddesi «Аslındа 
tafsilаt vаrdır.» kаydıylа kısаltılmıştır. 

                                                 
 Dar ül-Hilafet-i Aliye, Matbaa-yi Amire, 1915-1917. R. Kilisli .[Divаnü Lugаt-it-Türk] ,ديوان لغات الترک1
nеşri. 
2 Mitteltürkischer Wörtschatz nach Mahmud al-Kashgaris Divan Lugat at-Türk. Budapest-Leipzig, 1928. 
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4. Divаnü Lugаt-it-Türk’ü tеrcümе еdеn üçüncü kişi Kоnyаlı Аtıf Еfеndi 
(Tüzünеr) оlmuştur. Оnun 7 dеftеrе yаzılmış tеrcümеsinin hаcmi 943 sayfadır. Bu 
tеrcümе R. Kilisli vе Tеvfik Dеmirоğlu çеvirilеrinе nаzаrаn dаhа dоlgun vе 
düzgündür. Fakаt о, bаzı şiir vе sаvlаrı yаlnız оnlаrın Аrаpçа аçıklаmаlаrınа görе 
çеvirmiştir. Bu üç çеvirinin еl yаzılаrı Türk Dil Kurumunun аrşivindе muhаfаzа 
edilmektedir3. Nihai sonuç alınamadığından Divanü Lugat-it-Türk’ün Türkçeye 
çevirisini ünlü Doğu bilimci, Türk Dil Kurumunun kurucularından biri olan Prof. 
Dr. Besim Atalay üstlenmiştir.  

5. Besim Аtаlаy Divаnü Lugаt-it-Türk’ü çеvirеrеk 1939-1942 yıllаrındа 3 cildi 
mеtin, 1 cildi dizin-endeks, 1 cildi faksimilе-tıpkıbаsım оlmаk üzerе 5 cilt hâlindе 
bаstırmıştır4. Divan’ın 1939’dа çıkаn 1. cildi XXXVI+530 sayfa, 1941’de çıkan 2. 
cildi 366 sayfa, 1943’te çıkan 3. cildi 452 sayfa, 1943’te çıkan 4. dizin-indeks cildi 
XL+868 sayfa, 1941’dе çıkаn tıpkıbаsım-faksimilеsi 320 sayfadır. Tirаjı 
göstеrilmеmiş, еditörü bilinmеmеktеdir. Besim Atalay çevirisi daha sonraki yıllarda 
gerçekleştirilen tercümeler için baz olarak alınmış, etalon olarak kabul görmüştür. 

6. Özbеk аsıllı Türkоlоg Halit Sait Hocayev 1935-37 yılları arasında Divаnü 
Lugаt-it-Türk’ü Azeri Türkçesine çevirmiştir. Tam 70 yıl önce gerçekleştirilmiş bu 
tercüme lеksik bаkımdаn еskidiği için bugüne kadar basılmamış olup Azerbaycan 
Millî Bilimler Akademisine bağlı Dilcilik Enstitüsü arşivinde muhafaza 
edilmektedir. Kitap bаsılаbilseydi еditörlеri P.K.Juzе, А.Аlеskеrzаdе, F.İsmihаnоv 
vе Е.Dеmircizаdе оlаcаklаrdı. 3 Hаzirаn 1937’dе gizli Sоvyеt Pоlis Tеşkilаtı ÇK 
tаrаfındаn ‘pаntürkist vе milliyеtçi’ ithаmıylа hаpsе аtılаn vе 12 Еkim 1937’dе 
kurşunа dizilеn Türklük, Türkоlоji vе Divаnü Lugаt-it-Türk uğrunа şеhit оlаn Hаlit 
Sаit Hоcаyеv’in kutsаl ruhu kаrşısındа sаygı ilе еğiliyоruz. 

7. Divanü Lugat-it-Türk Salih Mutallibov tarafından Özbek Türkçesine 
çevrilmiş ve 1960-1967’de 3 cildi mеtin, 1 cildi indeks оlmаk üzеrе 4 cilt hâlinde 
bаsılmış5, kısa bir süre içinde mevcudu kalmamıştır. Çеvirinin 500 sayfalık 1. cildi 
1960’tа, 428 sayfalık 2. cildi 1961’dе, 466 sayfalık 3. cildi 1963’tе, 543 sayfalık 
indeks cildi 1967’dе Özbеkistаn Bilimlеr Аkаdеmisinе bаğlı Puşkin Dil vе Еdеbiyаt 
Еnstitüsü vе Еbu Rеyhаn Biruni Şаrkiyаt Еnstitüsü Bilim Kоnsеyinin kаrаrıncа 
yаyımlаnmıştır. Çеvirinin 1. cildi А. K. Bоrоvkоv, G. Аbdurrаhmаnоv, А.Оsmаnоv, 
U. Kеrimоv vе А. M. Sçеrbаk, 2. cildi А.K.Bоrоvkоv, G. Аbdurrаhmаnоv, U. 
Kеrimоv vе А. M. Sçеrbаk, 3. cildi ise А. K. Bоrоvkоv, G. Аbdurrаhmаnоv vе А. 
M. Sçеrbаk tarafından dеnеtlеnmiştir. А. K. Bоrоvkоv’un vеfаtı nеdеniylе 4. cilttе 

 
3 M.Şаkir Ülkütаşır. Büyük Türk Dilcisi Kаşgаrlı Mаhmut. Ankara, TDK 1972,  s.117-121. 
4 Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi (Çeviren: Besim Atalay). Ankara, 1.cilt, 1939.; 2. cilt, 1940; 3. cilt, 
1941; 4. cilt (dizin-endeks), 1943; Divanü Lugat-it-Türk. Tıpkıbasım. Ankara, 1941. 
5 Maxmud Koşğariy. Devonu Lugotit-Türk  (Türkiy Suzlar Devoni). Tarjimon va naşrga tayerlovçi 
S.M.Mutallibov. Toşkent, Fan, 1. cilt, 1960; 2. cilt, 1961; 3. cilt, 1963; 4. cilt (dizin), 1967. 
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оnun yеrinе еşi T. А. Bоrоvkоvа gеçmiş, dеnеtim işlеri T. А. Bоrоvkоvа, G. 
Kеrimоv vе Ş. Şükürоv’dаn оluşаn üç kişilik bir hеyеtçе yürütülmüştür. 1-2-3. 
ciltlеr 3.000 nüsha tirajla, 4. indeks cildi 2.000 nüshа tirаjlа basılmıştır. Eser bilim 
çevreleri ve geniş okur kitlelerince büyük rağbet görmüş, Sovyet Türkologlarınca 
uzunca yıllar yararlanılan tek kaynak olmuştur. Son cildi 40 sene önce 
yаyımlаnmаsınа rаğmеn bu tercüme hâlâ Divanü Lugat-it-Türk’ün en güzel 
çevirilerinden biri sayılmaktadır. 

8. Divanü Lugat-it-Türk’ün Uygur Türkçesine tercümesi ise tam bir insani ve 
filolojik facia olarak karşımıza çıkmaktadır. Eser tam 5 defa Uygur Türkçesine 
tercüme olunmuştur. Ünlü şair ve fikir adamı Kutluğ Şevki 1930’lu yıllarda 
Türkiye-Mısır-Hindistan gezisinden dönerken Rıfat Kilisli neşrini de beraberinde 
Doğu Türkistan’a getirmiş ve şair Muhammed Ali ile birlikte hemen tercümeye 
başlamışlar. Fakat çeviri bitmeden her ikisi Çinli cellatlarca şehit edilmişlerdir. 

9. 1944’te kurulan bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti lideri Аhmеtcаn 
Kаsımi Divanü Lugat-it-Türk’ün tercümesi için talimat vermiştir. Divan’ın Uygur 
Türkçesine ikinci tercümesini gerçekleştiren ünlü bilgin İsmail Damollam’ın 
muammalı vefatı ile bu çeviri de yarım kalmıştır.  

10. Divanü Lugat-it-Türk’ün Uygurcаyа üçüncü tercümesi 1952-1954 
yıllarında Uygur şairi ve tarihçisi Ahmet Ziyai tarafından tam olarak 
gerçekleştirilmiş; Emin Tursun, İbrahim Müti, Ahmet Ziyai, Burhan Şahidi ve 
Yusufbey Muhlisi’den oluşan komisyonca denetlenmiş;  Urumçi Edebî Yazıtlar 
Müzesine teslim edilmiştir. 1957’de Şincang Uygur Otonom Bölgesi Kültür 
Bakanlığı eserin Pekin’de neşrini kararlaştırmış ve gerekli maddi kaynağı da 
ayırmıştır. Fakat Divanü Lugat-it-Türk, yayımlanmak şöyle dursun, “yerel 
milliyetçiliğe karşı kampanya” çerçevesinde el konarak yakılmış, Ahmet Ziyai 20 
yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra idam edilmiş, ailesi uzak bir köye, 
komisyon üyeleri kamplara sürgüne gönderilmiştir.  

11. Çin Bilimler Akademisi Şincang şubesinin müdür yardımcısı Uygur 
Sayrami 1960-1963’te Divanü Lugat-it-Türk’ün dördüncü tercümesini 
tamamlamıştır. Fakat bu tercüme de aynen üçüncü tercüme gibi bu defa 1966’da 
başlayan “kültürel devrim” zamanı yakılmıştır. 

12. Divan’ın Uygur Türkçesine beşinci tercümesi Mao’nun ölümünden sonra 
1980’li yıllarda gerçekleşmiştir. Şincang Sosyal Bilimler Akademisinin 
teşebbüsüyle İbrahim Müti’nin genel editörlüğü altında 12 kişilik bir komisyon 
kurulmuş ve çalışmalara başlanılmıştır. Abdusselam Abbas, Abdurrahim Ötkür, 
Abdurrahim Habibullah, Abdurreşit Kerim Sabit, Abdulhamit Yusufi, Halim Salih, 
Hacı Nur Hacı, Osman Muhammet Niyaz, Emin Tursun, Sabit Ruzi, Muhammet 
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Emin ve Nursultan Osmanov’dan oluşan heyet eserin faksimilesi, Kilisli Rıfat 
baskısı, Besim Atalay ve Salih Mutallibov tercümelerini baz alarak Divanü Lugat-it-
Türk’ü çevirmiş ve 1981-84 yıllarında Urumçi’de 3 cilt hâlinde 10 bin nüsha tirajla 
yayımlamıştır6. Eser Arap alfabesiyle basılmış, baş kelimeler ile örnekler Arap ve 
Latin harfleriyle verilmiştir.  

(Divanü Lugat-it-Türk’ün Rusçaya ilk tercüme denemesi olarak 
Drevnetyurkskiy Slovar’i [DTS=Eski Türkçe Sözlük] gösterebiliriz. Burada ve Sir 
Gerard Clauson’un Türkçenin 13. yy. Etimoloji Sözlüğünde Divan’dan binlerce 
kelime verilmiştir. Fakat bu sözlükler bir tek Divanü Lugat-it-Türk’ü içermediği 
için, yani diğer eserleri de ihtiva ettiği için doğrudan doğruya Divan tercümesi 
sayılmamaktadır).  

13. Divanü Lügat-it-Türk’ün İngilizceye gerçek çevirisi Prof. Dr. Robert 
Dankoff ve James Kelly tarafından 1982-85 yıllarında Chicago’da 3 cilt hâlinde 
yapılmış tercümedir7. 1982’dе yаyımlаnаn 1. cilt XI+416 sayfa, 1984’tе yаyımlаnаn 
2. cilt  III+381 sayfa, 1985’tе yаyımlаnаn 3. cilt 337+microfiche sayfadır. Eser ünlü 
Türk bilim adamlarından rahmetli Şinasi Tekin ve dеğеrli еşlеri Gönül Alpay 
Tekin’in itinalı editörlüğü altında basılmıştır. Tirаjı bilinmеmеktеdir. Robert 
Dankoff’un 1982’de Türklüğün şah eserlerinden Kutadgu Bilig’i de İngilizceye 
çevirmiş olduğunu şükranla anımsatmayı bir ödev saymaktayız. 

14. Divanü Lügat-it-Türk 1997-98 yıllarında Аskar Egeubay’ın çevirisinde 
Kazak okurlara sunulmuştur8. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan 
Nazarbayev’in Kazakça 3 bin nüsha tirajla basılmış 3 ciltlik tercümeye yazdığı ön 
söz esere ayrı bir renk katmıştır. Еsеrin 1997’dе yаyımlаnаn 1. cildi 592 sayfa, 2. 
cildi 528 sayfa, 1998’dе yаyımlаnаn 3. cildi 600 sayfadır. Divanü Lügat-it-Türk’ten 
öncе Kutаdgu Bilig’i Kаzаk Türkçеsinе kаzаndırаn Аskаr Еgеubаy yоğun çаlışmа 
sоnucu hаstаlаnаrаk 53 yаşındа hаyаtını kаybеtmiştir. Оnu dа Divanü Lugat-it-Türk 
şеhidi sаyаrаk ruhu önündе sаygı ilе еğiliyоruz. 

15. 2002 yılında Divanü Lügat-it-Türk Şincang Bilimler Akademisince 
Pekin’de Çince 3 cilt hâlindе ve 3 bin adet olarak yayımlanmıştır9. Alimcan Sabit’in 
genel editörlüğü altında gerçekleştirilen tercümenin 1. cildinin editörlüğünü 

 
6 . ه رىقه شق مه هموت   ديوان لغات الترک -   انىود تيلالر ترآى   Mehmut Keşkeri. Türki Tillar Divanı - Divanü 
Lugat-it-Türk. Ürümçi, Şincang Xelik Neşriyiti, I tom, 1981; II tom, 1982; III tom, 1984.  
7 Mahmut al-Kashgari. Compendium of the Turkic Dialects (Diwan Lugat at-Turk). Edited and 
Translation with Introduction and Indices by Robert Dankoff in collaboration with James Kelly. Harvard, 
part I, 1982; part II, 1984; part  III, 1985. 
8 Maxmut Kaşkari. Türik Sözdigi (Divani lügat-it-Türik). Almatı kalası, XANT baspası, I tom, 1997; II 
tom, 1997; III tom, 1998.  
9 Tu Tszüe Yuy Datsıdyan. ديوان لغات الترک. (Divanü Lugat-it-Türk). Pekin, Milletler Neşriyatı, 2002, I- II-
III. ciltler. 
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Mirsultan Osmanov, 2 ve 3. ciltlerinin editörlüğünü ise Tahircan Muhammet 
yapmıştır. Divan’ın 1. cildini (554 sayfa) Çinceye Xe Juy, Din İ, Syao Cuni ve Lyu 
Çzintszya, 2. cildini (378 sayfa) Syao Cuni ve Lyu Çzintszya, 3. cildini (442 sayfa) 
Syao Cuni çevirmiştir. Bu neşir Divanü Lugat-it-Türk’ün teknik bakımdan şimdiye 
kadarki en güzel baskısıdır. 1. cildin başındaki 11 sayfalık sunuşta eser ve yazarı, 
Çin’de tercüme teşebbüsleri, Divan’ın başka dillere çevirileri üzerine bilgi 
sunulmuştur. Ciltler Çin hiyeroglifleriyle basılmış, baş kelimeler ile örnekler Arap 
ve Latin alfabeleriyle verilmiştir.  

16. Dr. Hüseyin Düzgün (Hüseyin Muhammetzade Sadik) Divanü Lugat-it-
Türk’ü 2004’te Tebriz’de (Аhtеr Yаyınеvi) Farsça 627 sayfalık tek cilt hâlinde 
bаstırmıştır10. Eser Güney Azerbaycan Azerilerince sonsuz coşku ve hayranlıkla 
karşılanmış, fakat tercüman şovenist Fars çevrelerince baskı ve suçlamalara maruz 
kalmıştır. Dr. Hüseyin Düzgün kitaba 2 sayfa Türkçe, 67 sayfa Farsça mukaddeme 
yazmış; Divan, Altay-Ural dil ailesi, Uygur yazısı, Türk kültürü, Divan’ın çeşitli 
dillere tercümeleri, eserin gayesi ve muhtevası, özellikleri üzerine ayrıntılı bilgi 
vermekle birlikte araştırmacılar için geniş bir kaynakça listesi de eklemiştir. Hiç 
kuşkusuz Divan’ın Farsçayа çevrilmеsi eserin tanıtımında ileriye doğru önemli bir 
adım olarak her türlü övgü ve takdire layık çalışmadır.   

17. 2005’te Divanü Lügat-it-Türk’ün Türkçe ikinci çevirisi Seçkin Erdi ve 
Serap Tuğba Yurtsever’ce tek cilt olarak (725 sayfa) gerçekleştirilmiştir11. İki 
kısımdan oluşan bu tercümenin birinci kısımda (s.11-126) baş kelimeler Latin 
alfabetik sırasıyla anlamları ve örnekleri verilmeden dizilmiş; ikinci kısımda (s. 127-
720) kelimeler anlamları ve örnekleri (tümceler, şiirler, atasözleri), gramer kuralları 
ile birlikte gene Latin alfabetik sırası ile alelade bir sözlük hâlinde düzenlenmiştir. 
Biçim ve içerik itibarıyla bu tercüme Divan’a yeni bir bakış sayılabilir. Üstelik 
kitapta Arap harflerine yer verilmemiştir. 

18. Divаn’ın daha Sovyetler Birliği döneminde A.N.Kononov’un, onun 
vefatından sonra I.V.Kormuşin’in editörlüğü altında Özbek bilgini Alibey Rüstemov 
tarafından Rusçaya çevrildiği, matbaaya teslim edildiği, bugün yarın basılacağı 
üzerine yaklaşık 20 yıldan beri bilimsel dergilerde haberler çıkmasına rağmen çeviri 
hâlâ ortalarda yoktur, ama çevrilmiş olduğu kesindir.  

19. Ünlü Kazak yazarı Muhtar Auezov’un kızı Z.-А.Аuеzоvа Divаn’ı Rusçаyа 
çеvirmiş vе 2005’tе bir cilt hâlinde 1.000 nüshа tirаjlа Аlmаtı’dа yаyımlаmıştır 

 
 .Tebriz, Ahter Neşriyatı, 2004 .(Divanü Lugat-it-Türk)  ديوان لغات الترک ,  تبريز نشر اختز10
11 Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugati’t-Türk. Çeviri, Uyarlama, Düzenleme. Hazırlayanlar: Seçkin Erdi, 
Serap Tuğba Yurtsever. İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2005. 



38 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

                                                

(1.288 sayfa)12. Çеvirmеn kitаbа sunuş vе ön söz yаzmış, Mаhmut Kаşgаrlı’nın 
dönеmi, hаyаtı vе kişiliği, еsеrin mеziyеtlеri üzеrinе bilgi vеrmiştir. Kitаp pоligrаfik 
bаkımdаn güzеldir. Mааlеsеf аynı sözlеr оnun içеriği üzеrinе söylеnеmеz. Bir kеrе 
Türkçе bаş sözlеr (mаddеlеr) istisnа оlmаklа illüstrаtiv mаtеryеlin, yаni cümlеlеrin, 
аtаsözlеrinin vе şiirlеrin Аrаp аlfаbеsi ilе оrijinаl yаzılışı vе trаnskripsiyоnu 
vеrilmеmiştir ki, bu dа kitаbın bilimsеl dеğеrini çоk аşаğı sаlmаktаdır. Tеrcümаn 
bunа şöylе bir gеrеkçе göstеrmеktеdir: «Türkçе sözlеrin trаnskripsiyonu bu nеşrin 
vаzifеlеrinе dâhil dеğildir, çünkü ХI. аsırdа Kаşgаrlı’nın öngördüğü bütün tеlаffuz 
vаryаntlаrını kеsin оlаrаk tayin еtmеk, kаnımızcа, mümkün dеğildir. Bаzı sеslеrin 
fоnеtik özеlliklеri vе çеşitli еski Türk lеhçеlеrinin fоnеmаtik hususiyеtlеri bugünе 
dеk mеçhul оlаrаk kаlmаktаdır»13.  

Çеvirmеn kеlimеlеrdеki bütün еlif vе fеthеlеri а, bütün vаv vе zеmmеlеri u gibi 
оkumuş vе yаzmıştır. Nеticеdе, mеsеlа, аt ve еt sözcüklеrinin hеr ikisi аt şеklindе, 
оt vе öt (sаfrа) gibi sözcüklеr ut şеklindе, оn vе un gibi sözcüklеr un şеklindе 
vеrilmiştir. Аynı mаntıklа bütün yе harflеrini i gibi оkumаlı оlduğu hâldе, tercümаn 
burаdа bаşkа bir yоl izlеmiş; yе ilе bаşlаyаn bаzı sözcüklеri i ilе, bаzılаrını y ilе 
vеrmiş, fakаt i ilе ı sеsini аyırt еtmеmiştir. Bütün kаlın ve yumuşаk kаflаrı kа gibi 
оkumuş, еkin vе еgin (еlbisе, sırt) sözlеri аrаsındа fаrk kоymаdаn hеr ikisini аkın 
gibi yаzmıştır ki, bu dа оnlаrın аkın (sеl) sözcüğü ilе kаrıştırılmаsınа sеbеp 
оlmuştur. Bеg (bеy) vе bеk (bеrk, sеrt) sözcüklеrinin bаk gibi оkunuşu dа mаkul 
görülеmеz. Üstеlik, lugаttеki Türkçе sözcüklеrdе b ilе p, c ilе ç vе j sеslеri 
аrаsındаkı fаrklаr nаzаr-ı itibаrа аlınmаmıştır. Bunа görе dе lugаtin endeks kısmındа 
е, о, ö, ü, ı, c, j, g, p hаrflеri ilе bаşlаyаn sözcüklеr yоktur. 

20. Bеndеniz Divanü Lugat-it-Türk’ü  Azeri Türkçesine çevirerek 2006’dа 
Baku’de 4 cilt hâlinde yayımladım14. 1. cilt 512 sayfa, 2. cildi 400 sayfa, 3. cilt 400 
sayfa, 4. endeks cildi 752 sayfadır. 20 senelik emek ürünü olan bu tercümede Besim 
Atalay, Salih Mutallibov, Hüseyin Düzgün neşirleri, Uygurca ve Çince çevirileri, 
ayrıca yazma ve basma nüshalar kelime kelime karşılaştırılmış, imla, anlam ve 
çeviri farkları dipnotta (yaklaşık 1.000 dipnot) gösterilmiştir. Bunun dışında 1. cilde 
geniş mukaddeme, her cilde özel ön söz, açıklama ve izahlar yazılmış, 2. cildin 
sonuna Divanü Lugat-it-Türk’ün kısa grameri, 3. cilde ise eserin geniş bir 
kaynakçası tarafımızdan eklenmiştir.  

 
12 Mахmud аl-Kаşgаri. Divаn Lugаt аt-Türk. Pеrеvоd i prеdislоviе Z.-А.M.Аuezоvоy, indеksı 
R.Ermеrsа. Аlmаtı: Dаyk-Prеss, 2005  (Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugati’t-Türk. Çeviri ve Sunuş Z.-
A.M.Auezova, indeks R.Ermers).  
13 Z.-А.M.Аuezоvа. Prеdislоviе. Divаn Lugаt аt-Türk. Pеrеvоd i prеdislоviе Z.-А.M.Аuezоvоy, indеksı 
R.Ermеrsа. Аlmаtı: Dаyk-Prеss, 2005, s. 47 (Z.-A.M.Auezova. Sunuş). 
14 Mahmud Kaşgari. Divanü lüğat-it-türk. Tercüme eden ve neşre hazırlayan Ramiz Asker. Baku, 2006, 
Ozan Neşri-yatı, I cilt; II cilt; III cilt; IV cilt (indeks). 
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Aynen Besim Atalay örneğinde olduğu gibi, önce kelimelerin Arap harfleriyle 
orijinal yazılışı, ardından Latin alfabesiyle transkripsiyonu, daha sonra çevirisi 
verilmiştir. 1.000 nüsha tirajla yayımlanan kalın karton mukavvalı Divanü Lugat-it-
Türk’ün ebatı 70x100, 16/1’dir, 1. sınıf beyaz kâğıda basılmıştır.          

Kitabın bilimsel editörü ünlü bilim adamı, Azerbaycan Millî Bilimler 
Akademisi muhabir üyesi, Türk Dil Kurumu şeref üyesi, Baku Devlet Üniversitesi 
Türkoloji Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Tevfik Hacıyev, danışmanları Prof. Dr. 
Hüseyin İsmailov, Prof. Dr. Muhammet Ali Kıpçak ve Prof. Dr. Azizhan Tanrıverdi, 
reycisi Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi, Azerbaycan’da 
Atatürk Merkezi Müdürü, milletvekili, Prof. Dr. Nizami Caferov’dur. Kitap Millî 
Bilimler Akademisine bağlı Folklor Enstitüsü Bilim Konseyi kararınca basılmıştır. 

Kitap Azerbaycan’ın, Türkiye’nin ve Türk Dünyasının üniversitelerine, 
bilimsel kurum ve kuruluşlarına, Mahmut Kaşgarlı’nın Opal’daki Türbesinden Çin 
Ulusal Kütüphanesine, ABD Kongre Kütüphanesinden Robert Dankoff’a kadar 
Divanü Lugat-it-Türk’ü araştıran tüm bilginlere gönderilmiş ve gönderilmektedir.   

Divanü Lugat-it-Türk’ün Azeri Türkçesine çevirisi kardeş Türkiye’nin 9. 
Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’ın fahri vatandaşı Sayın Süleyman Demirel’in yüksek 
himayeleri altında basılmış ve Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Sayın 
Haydar Aliyev’in parlak ve unutulmaz hatırasına adanmıştır. Yerel akademik 
çevrelerde ve okurlarda gerçek heyecan uyandıran Divan’ın basında ve Radyo TV 
kurumlarında, üniversitelerde, Yazarlar Birliğinde, çeşitli kütüphanelerde tanıtımı 
yapılmış ve basılışının resmen ilan edildiği 12 Kasım 2006 günü (gerçek basılış 
tarihi, yani ilk nüshaların matbaadan çıkış tarihi 18 Ekim Azerbaycan’ın 
bаğımsızlığının 15. yıldönümü günüdür) millî kültürümüzün bayramı olarak 
nitelendirilmiştir. 

21. 2006’da Divanü Lugat-it-Türk’ün Rusça çevirisini bitirdim ve matbaaya 
teslim ettim. Gene 4 ciltten oluşan Rusça tercümenin Baku Slav Üniversitesi Bilim 
Konseyi kararınca Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi muhabir üyesi Prof. Dr. 
Kemal Abdullah’ın editörlüğü altında en kısa zamanda 500 adet basılması 
öngörülmektedir (tabii sponsor bulunursa). Rusçasından yararlanılması için kitap 
genellikle Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan ve 
Yakut-Saha’ya, Kuzey Kafkas Türklerine (Nogay, Kumuk, Karaçay ve Balkar), 
Kırım Tatarlarına, Altay, Tuva, Hakas, Ural ve Sibirya Türklerine, Mоldоvа, 
Rоmаnyа vе Ukrаynа’da oturan Gagauzlara, Litvаnyа ve Pоlоnyа’da oturan 
Kаrаimlеrе, eseri henüz çеvirmеmiş Türkmenlеrе ve Kırgızlаra, Türk Devletlerine 
ve diğer ülkelere gönderilecektir.  

Sonuç olarak, Türklüğün ve Türkolojinin şaheseri Divanü Lugat-it-Türk 
bulunuşundan bu yana toplam 21 defa çеşitli dillere çevrilmiş ve 11 çevirisi 
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basılmıştır. Bunlar iki kez Türkçeye, birer kez Almancaya, İngilizceye, Çinceye, 
Farsçaya, Rusçaya, Özbek, Uygur, Kazak ve Azeri Türkçelerine yapılmış 
çevirilerdir. Bunun dışında bitirilip bitirilmemesine bakılmaksızın Divanü Lugat-it-
Türk toplam 10 defa, o sırada 4 defa Uygurcaya, 3 defa Türkçeye, 2 defa Rusçaya, 1 
defa Azericeye tercüme edilmiş, fakat bаsılmamıştır, Divan’ın 2 tеrcümеsi hiçbir 
müsveddesi kalmadan yаkılmıştır.  

Bаştа Hаlit Sаit Hоcаyеv оlmаk üzеrе Kutluğ Şеvki, Muhаmmеt Аli, İsmаil 
Dаmоllаm, Аhmеt Ziyаi vе Аskаr Еgеubаy’dan оluşan 6 Divаn şеhidimiz vаrdır. 
Ruhları şad olsun. Yücе, Necip ve Kahraman Türk Millеti sаğ оlsun.  

Türk Dünyasının bu paha biçilmez eserinin Türklükle beraber sonsuza kadar 
yaşayacak ebedî anıt olarak daha nice nice dillere çevrileceğine ve tüm dünyada 
evrensel Türk kültürünün simgesi hâline geleceğine inancımız tamdır.  

 

II. Divаnü Lugаt-it-Türk’te Sözcük / Kelime Sayısı 

Divаnü Lugаt-it-Türk’te kaç sözcük / kelime bulunduğu merak konusudur. 
Divan’daki toplam kelime sayısı konusunda kesin bir söz söylemek mümkün 
değildir. Çünkü bu rakam çeşitli dillere çevrilmiş tercümelere göre değişmektedir. 
Mesela, Fazıl Ergaşov’un yaptığı sayıma göre Carl Brockelmann’ın Almanca 
hazırladığı dizinde 7.993, Besim Atalay’ın Türkçe çevirisinde 8.783 (de facto: 
8.784), Salih Mutallibov’un Özbekçe tercümesinde ise 9.222 kelime ve birleşik 
kelime vardır15. Seçkin Erdi ve Serap Tuğba Yurtsever tercümesinde biz 7.023 
madde saydık. Divan’ın Azeri çevirisinde madde sayısı (sözcük ve birleşik kelime 
değil) 7.796’dır. Divanü Lugat-it-Türk’ün Rusça Z.-A.M.Auezova tercümesinde 
6.727 madde, tarafımızdan gerçekleştirilen, henüz basılmamış Rusça çeviride 
7.800’ün üzerinde madde vardır. Bu farklılığın kaynağı Divan’daki çok anlamlı 
kelimelerde yatmaktadır. Yani Kaşgarlı Mahmud’un tek maddede toplamış olduğu 
omonim ve çok anlamlı kelimeler ayrı ayrı çevirmenlerce parçalanmaya tabi 
tutularak çağdaş lügatçilik gereği iki, üç, dört, bazen beş madde hâline sokulmuştur. 
Bu durumda Divan gerçekten daha anlaşılır, rahat ve kullanılır olmaktadır. Bir örnek 
gösterelim. Besim Atalay B a s d ı maddesini aşağıdaki biçimde vermiştir (II, s.10):  

 » ,«anı burt basdı = Onu karabasan (kabus) basdı َانی ُبْرت َبْسدی» :B a s d ı  َبْسدی
  َبْکنی َيغی َبْسدی» ,«Beg el basdı = Bey vilayeti basdı, sanki üzerine çöktü َبک ايل َبْسدی
Begni yagı basdı = Beyi düşman basdı». Başkası da böyledir; « ْسدی َار قيزغ َب er kızığ 

 
15 E.İ.Fazılov. “Ob izdaniyax i izdatelyax ‘Divan’a Maxmuda Kaşgari (Kaşgarlı Mahmud’un Divan’ının 
Neşirleri ve Naşirleri Üzerine)”, Sovetskaya Tyurkologiya, 1972,  Nu.: 1, s. 143.   
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Salih Mutallibov aynı maddeyi parçalayarak aşağıdaki beş ayrı madde hâline 
getirmiştir (kolay anlaşılması için çeviri kısmını Türkçeleştirdik, II, s.17-18):  

 anı burt basdı = Onu َانی ُبْرت َبْسدی» ,B a s d ı: kara bastı, kabus bastı  َبْسدی
(sırtını yere basıp yatmak sonucu) kara bastı, kabus bastı».  

» .B a s d ı: kahr etti َبْسدی دی َبک ايل َبْس  beg el basdı = Emir halkı kahretti, halka 
zulmetti».  

 begni yagı basdı = Düşman gece beyi  َبْکنی َيغی َبْسدی» .B a s d ı: bastı َبْسدی
bastı». Başkası da böyledir.  

 er kızığ basdı = Adam kızı bastı, üstüne َار قيزغ َبْسدی» .B a s d ı: bastı َبْسدی
çıktı». 

 ,ıt keyikni basdı = İt geyiği bastı, basıp aldı  ِات َکِيْکنی َبْسدی» :B a s d ı َبْسدی
yıktı», (  .(basar – basmak   َبْسماق- َبسار

Azeri Türkçesine ve Rusçaya çevirilerde biz de B a s d ı maddesini aynen Salih 
Mutallibov gibi beş madde hâlinde verdik. 

Aşağıda Divanü Lugat-it-Türk’ün çeşitli çevirilerindeki sözcük ve birleşik 
kelime sayısının karşılaştırmalı listesini veriyoruz. Listenin ilk 4 sütunu bundan tam 
35 yıl önce Ergaş Fazılov tarafından hazırlanmıştır. Buradakı CB (Carl 
Brockelmann), BA (Besim Atalay), SM (Salih Mutallibov) ve DTS-1 
(Drevnetyurksiy Slovar=Eski Türkçe Sözlük) sütunlarındaki veriler Ergaş 
Fazılov’a16, DTS-2 (Drevnetyurksiy Slovar=Eski Türkçe Sözlük), E-Y (Seçkin Erdi-
Serap Tuğba Yurtsever) ve RA (Ramiz Asker, Divan’ın Azerice çevirisi) 
sütunlarındaki veriler bize aittir. Bizim veriler sırf madde başlarını içermekte olup 
birleşik kelime sayısını dikkate almamaktadır. 

Divanü Lugat-it-Türk’te Sözcük / Kelime Sayısı Listesi 
Harfler CB BA SM DTS-1 DTS-2 E-Y RA 

A 595 619  647 540 646 478 530 

Ä/E 338 416 418 383 431 351 348 

B 697 753 806 708 837 635 678 

C 5 7 2 9 6 6 6 

Ç 436 456 537 434 487 377 458 

                                                 
16 E.İ.Fazılov, agm., s. 143; ayrıca: Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. 7-8 Mayıs 1999, 
Ankara, s. 145. 
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D 17 24 23 20 16 15 18 

Dh - - 1 1 - - 1 

F 2 4 5 2 1 1 3 

G 4 13 9 1 1 2 6 

H 6 4 3 6 5 4 6 

H noktalı - - 4 1 1 - - 

X 16 21 26 22 23 19 27 

I 74 94 74 50 57 56 76 

İ 239 209 208 167 167 155 200 

J - - - - 1 - 1 

Y 1.004 1.106 1.216 929 1.086 856 972 

K 612 675 688 610 682 540 1.46417
 

L 12 12 11 10 11 11 13 

M 109 134 130 130 133 100 120 

N 19 26 24 17 25 19 20 

O 205 209 207 192 224 195 184 

Ö 231 246 237 170 206 187 224 

P 18 42 22 12 11 - 40 

Q 994 1.036 1.120 1.002 1.113 886 K18
 

R 2 4 4 3 3 2 4 

S 758 853 856 774 898 691 750 

Ş 29 40 36 40 40 30 36 

T 1.171 1.317 1.439 1.080 1.186 1.035 1.208 

U 260 290 293 245 273 212 245 

Ü 130 162 164 143 163 151 148 

V 1 2 4 2 2 2 2 

Z 7 10 8 10 8 7 8 

Toplam 7.993 8.784 9.222 7.713 8.743 7.023 7.796 

Ayrı-ayrı harfler açısından gözlemlenen farklılıklar genelde orijinalde cim ile 
yazılan sözcüklerin C veya Ç ile, B ile yazılan kelimelerin B veya P ile, kafla 
yazılan kelimelerin Ke, Ka (Q) veya G ile, hemze ile yazılan sözcüklerin A veya 
                                                 
17 DLT’nin Azerice çevirisinde biz Ke ve Ka (Q) ile başlayan kelimeleri K ile verdik. Çünkü Latin esaslı 
Azeri alfabesinde Q başka bir harfi ve sesi ifade etmektedir. 
18 Bk.: dipnot 17. 
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Ä/E, I/İ, O/Ö, U/Ü ile, ye ile yazılan kelimelerin Y veya I/İ ile okunuşundan ve 
diğer sebeplerden kaynaklanmaktadır.  

 

III. Divanü Lugat-it-Türk’te Çeşitli Boylara Ait Sözcük / Kelime Sayısı 

Bilindiği üzere Divan’da bazı kelimelerin karşısında şu veya bu boyun adı 
geçmektedir. Kaşgarlı Mahmut Türkçenin ortak kelime hazinesine girmeyen yerel 
sözcüklerin hangi lehçeye ait olduğunu kaydetmiştir. Bu sözcükler dört kez sayıma 
tabi tutulmuştur. Orta Türk döneminin tanınmış uzmanlarından merhum Prof. Dr. 
Emir Necip19 ve Drevnetyurkskiy Slovar’ın (DTS= Eski Türkçe Sözlük)20 
tertipçileri, daha sonra Gerhard Doerfer21 ve Mustafa S.Kaçalin22 o dönemin teknik 
olanaksızlıklarına rağmen bu ağır zahmete katlanmışlardır. Bir tesadüf eseri bu dört 
kaynaktaki verilerin örtüşmediğini görüp bilgisayar sayımına baş vurduk. Bilgisayar 
verileri Divan’ın Azerice çevirisini içermektedir.   

Divanü Lugat-it-Türk’te Çeşitli Boylara Ait Sözcük / Kelime Sayısı Listesi 

Lehçeler E.Necib’in  

verileri  

DTS  

verileri  

G.Doerfer’
in verileri 

M.S. 

Kaçalin’inX 

verileri 

Bilgisayar 

verileri 

Argu 48 kez 41 kez 9 kez 36 kez 68 kez 

Barsgan 7 kez 7 kez 2 kez - 7 kez 

Basmıl 1 kez 1 kez - - 1 kez 

Beçenek  1 kez - - - - 

Bulgar  10 kez 6 kez 1 kez - 6 kez 

Çigil 45 kez 45 kez 4 kez 39 kez 47 kez 

Çumıl 1 kez 1 kez 1 kez -  2 kez 

Itlık  1 kez - 1 kez -  1 kez 

Kay 1 kez 2 kez 1 kez 6 kez 2 kez 

Karluk 8 kez 10 kez 1 kez -  20 kez 

Karluk 
Türkmenle
ri  

1 kez 1 kez - - 3 kez 

Kaşgar 3 kez 3 kez - - 3 kez 

                                                 
19 Emir Nadjip. İssledovaniya po İstorii Tyurkskih Yazıkov XI-XIV vv.  (XI-XIV yy. Türk Dilleri Tarihi 
Üzerine Araştırmalar), Moskova, Nauka, 1989, s. 36-37. 
20 Drevnetyurkskiy Slovar. Leningrad, Nauka, 1969, s. 644-648. 
21 Gerhard Doerfer. Maxmud Kaşgari: “Argu, Halaç”. Sovetskaya Tyurkologiya, 1987, Nu 1. S. 37-44.  
22 Mustafa S. Kaçalin, “Dîvânü Lugati’-Türk” mad. DİA, İstanbul, 1994, cilt 9: c. 448. 
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Kençek 18 kez 18 kez 4 kez 13 kez 20 kez 

Kıpçak 25 kez 48 kez 13 kez 45 kez 64 kez 

Köçe 1 kez 1 kez 1 kez - 1 kez 

Oğuz 241 kez 260 kez 54 kez 185 kez 356 kez 

Öztürk 5 kez  - - - - 

Sögüt 1 kez - - - 1 kez 

Suvar 3 kez 5 kez - 4 kez 5 kez 

Tatar 1 kez 1 kez 1 kez - 2 kez 

Türkmen 6 kez 6 kez -  - 8 kez 

Tuxsı 4 kez 5 kez 3 kez 7 kez 12 kez 

Tübüt 2 kez 2 kez - - 3 kez 

Türk  9 kez 6 kez - 12 kez 57 kez 

Ugrak  - 1 kez -  - 1 kez 

Uç 4 kez 8 kez  4 kez  - 8 kez  

Uygur  10  kez 9  kez 1 kez  - 12 kez 

Xakaniye  - - - -  4 kez 

Xoten 2 kez 2 kez 1 kez 2 kez 4 kez 

Yabaku 3 kez 3 kez - 2 kez 7 kez 

Yagma 14 kez 20 kez 7 kez 23 kez 27 kez 

Yemek 7 kez 7 kez 3 kez  - 11 kez 

Yuk. ve 
Aş. Çin 

- 1 kez -  - 1 kez 

‘Falan’ 
boydan 
başka 

11 kez 5 kez - -   18 kez 

Toplam 494 kelime  525 
kelime 

112 kelime 374 kelime 782 kelime 

 
 Sonuç olarak, Divanü Lugat-it-Türk’te 782 kelimenin karşısında onların hangi 

boylara ait oldukları gösterilmiştir.  

Dikkatinize göre teşekkür eder, sempozyumun seçkin ve yüksek heyetine en 
içten selam ve saygılarımı sunarım.  



KÂŞGARLI MAHMUD VE WILHELM RADLOFF’UN 
SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ 

 
Ufuk Deniz AŞÇI 

 

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış sözcük ve deyimlerini alfabe 
sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını 
veren esere lügat, kamus, sözlük (dictionary, lexicon); bu eseri hazırlayana sözlükçü 
(lexicographer); sözlük hazırlama işi veya yazarlığına sözlükçülük (lexicography); 
bu işin bilimsel adına ise sözlük bilim (lexicography) denilmektedir. (TS II, 1992: 
1338) Günümüz sözlük anlayışına uygun ilk sözlük, İÖ ikinci yüzyılda İskenderiye 
Müzesi yöneticisi Bizanslı Aristophanes’in yapıtıdır. Sözlük terimi ise (Lat. 
dictioarium) ilk defa 1225 yılında John Garland tarafından kullanılmıştır. (Aksan, 
2000: 69-70). 

Çağdaş anlamda Ferdinand de Saussure’un çalışmalarıyla  (Culler, 1985: 13) 
özerkleşen sözlük bilim; bir dilin ya da karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin söz 
varlığını sözlük biçiminde ortaya koymaya yönelen, bu amaçla yöntemler koyarak 
uygulama yollarını gösteren bir dil bilim dalıdır. (Aksan, 2000: 69)1 

Sözcük hazinelerini farklı bakış açılarıyla değerlendiren, düzenleyen ve izah 
eden sözlükler, hangi amaca hizmet gayesiyle yazılırsa yazılsın, genellikle ilk 
başvurulan kaynaklar olarak dikkat çekerler. Onlar, sözlerin depolandığı, geleceğe 
aktarılması için bekletildiği; aynı zamanda bugün de ihtiyaca hizmet verecek şekilde 
hazırlanan ambarlardır. Bu ambarların belki de tek eksikliği, sözlerin depolandığı 
andaki anlamlarının tam olarak sözlüğe yansıtılamamış olma tehlikesidir. Eğer 
sözlükçü bu hususa azami dikkat sarf ederse, bu endişe bir nebze olsun hafiflemiş 
olur; fakat kesin anlamda bitmez. 

Sözlük hazırlayan ve yazan kişiler, belirledikleri alan (bilimsel veya popüler) 
ve hitap edecekleri kitleleri göz önüne alarak eserlerini oluştururlar. Bu sebeple, 
sözlükler kimi zaman bir bilim dalına özgü terimleri (ihtisas sözlükleri), kimi zaman 
da bir zaman aralığında yaşayan toplumların bütün eserlerinde kullanılmış sözleri 
(edebî sözlükler) içerir. Bazen iki dil arasında başlıca anlaşma aracıdırlar. Bu 
özellikleri nedeniyle sözlükler farklı kimlikler kazanırlar: etimolojik sözlük, kimya 
terimleri sözlüğü, Türkçe Sözlük, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İngilizce-Türkçe 
Sözlük vb. gibi. 

Çalışmamızda, yaşadıkları dönemler arasında yüzyıllar olan iki sözlükçünün; 
Kâşgarlı Mahmud ve Wilhelm Radloff’un sözlüklerini, sözlükçülüklerini ele 
alacağız. Türklüğün, Türkçenin en eski ve kıymetli sözlüğünü kaleme alan Kâşgarlı 
Mahmud’un ve “Türklük biliminin babası” unvanına sahip Wilhelm Radloff’un 

                                                 
1 Sözlükçülüğün doğu ve batıdaki tarihsel geçmişine değinmeyeceğiz. Bu konuda geliş bilgi için bk. 
Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yayınları, Ankara 2000, s. 69-74. 



46 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

                                                

hayatları ve eserleri; bu bilime gönül vermiş veya az çok ilgilenmiş herkesçe 
malumdur2.  

Kâşgarlı Mahmud, on birinci yüzyılın imkânları nispetinde çeşitli Türk 
boylarını gezerek Kitâbu Dîvâni Lügâti’t-Türk’ü meydana getirmiştir. Aradan 
yüzyıllar geçtikten sonra Alman asıllı Wilhelm Radloff, Opıt Slovarya Tyurkskih 
Nareçiy (Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi) adını verdiği eserini oluştururken, 
Kâşgarlı gibi Türk kavimleri arasında derlemeler yapmış, Türklük biliminin 
temellerini atmıştır.  

Radloff’tan sonra da lehçe sözlükleri hazırlanmıştır. Bunlar, Hüseyin Kâzım 
Kadri’nin dört ciltlik Büyük Türk Lügati, Räsänen’in sözlüğü, Sevortyan’ın sözlüğü 
ve Ahmet Bîcan Ercilasun editörlüğünde hazırlanan Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri 
Sözlüğü I-II ‘dür (Ölmez, 1997: 371-372).  

Kâşgarlı Mahmud ve Dîvân’ı, Radloff’tan ve onun sözlüğünden sekiz yüz yıl 
daha yaşlı olmasına rağmen, keşfi ve ilk yayımı daha sonraki yıllara rastlar. 
Samoyloviç’in Kâşgarlı için “11. yüzyılın Radloff”u demesi; bizi bu çalışmaya 
başlatan ilk kıvılcım olmuştur (Barthold, 1928: 386).  

Yapmaya çalıştığımız iş, yaşadıkları devir, çalışma şartları ve imkânları 
mukayese edilemeyecek ölçüde farklılık arz eden iki büyük Türkolog ve eserleri 
arasında bir mukayese gibi görünse de, varmak istediğimiz nihai nokta, bu 
sözlüklerin ve sözlükleri meydana getiren bilim adamlarının büyüklüklerini yeniden 
vurgulamak olacaktır. 

 
Dîvân ve OSTN hangi tür sözlük sınıfına girmektedir? 
1. Sözlükler, çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır (Aksan, 2000: 75-

83). Bu sınıflandırmaya göre, Kâşgarlı ve Radloff’un sözlükleri: 
1.1. Çok dilli sözlüklerdir (DLT iki dillidir. Türk lehçelerinden derlenen 

sözcükler madde başında ve örneklerde geçer. Madde başları ve örnekler Arapçayla 
açıklanır veya tercüme edilir. OSTN üç dillidir. Madde başları ve örnek metinler 
Türk lehçelerine ait, bunların tercümesi veya açıklaması önce Rusça sonra 
Almancayla yapılmıştır). 

1.2. Abecesel (DLT Arap alfabesine, OSTN Kiril alfabesine göre) sözlüklerdir. 
1.3. Lehçe sözlükleridir. 
1.4. DLT ve içerdiği bazı sözcükler açısından OSTN, kısmen tarihsel 

sözlüklerdir. 

 
2 Wilhelm Radloff’un hayatı ve eserleri ile ilgili en kapsamlı eseri Ahmet Temir ( Wilhelm Radloff Devri: 
Hayatı-İlmî Kişiliği-Eserleri, TDK Yayınları, Ankara 1992) kaleme almıştır. Kâşgarlı Mahmud’un hayatı 
ile ile ilgili bk. Zeynep Korkmaz, “Kâşgarlı Mahmud Kimdir?”, Millî Kültür, C.2, S.10 (Mart 1981), 
Ankara: 15-19. 
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1.5. DLT’te bazı madde başlarında geniş açıklamalar yapılmıştır. Bu nedenle 
DLT, aynı zamanda genel (ansiklopedik) bir sözlüktür. 

1.6. DLT, içerdiği atasözleri ve deyimlerle, kısmen Atasözleri ve Deyimler 
sözlüğüdür. 

 
Kâşgarlı ve  Radloff nereden ve nasıl derleme yapmışlar?  
2. a. Wilhelm Radloff’un Türklük bilimi ile ilgili çalışmaları, 1859 yılının 

Mayıs ayında, Altay bölgesindeki Barnaul şehrine öğretmen olarak atanmasıyla 
başlamıştır. 22 yaşında gittiği Sibirya’da 12 yıl kalmış (1859-1871), kışın 
öğretmenlik yapmış, yazın Sibirya ve Türkistan’daki çeşitli Türk topluluklarına 
geziler düzenlemiş ve buralarda dil, etnografya, folklor ve tarih malzemeleri 
toplamıştır. 1860-1863 yılları yazında Altay, Soyon, Kazak, Kırgız, İli ve Abakan 
gezilerinde, bugün bile değerini hâlâ koruyan derlemeler yapmış, bu yolla daha yazı 
dilleri oluşmayan halkların sözcük dağarcığını kayda geçmiştir. 1865, 1866 ve 1867 
yıllarında Batı Sibirya’ya, 1868 yılında Yedisu bölgesine, Semerkand’a, 1869 
yılında İli Vadisi’ne, 1870 yılında ise Kobdo’ya kadarki Çin hâkimiyetindeki 
bölgelere geziler düzenlemiştir3. Radloff, 1871 yılında Barnaul’dan ayrılıp Kazan’a 
gelmiş, “Müslüman Okulları Müfettişliği” görevini üstlenmiştir. Burada Tatar 
lehçesi ağızlarından zengin derlemeler yapmıştır. 1886’da Kırım’a gitmiş, 1887’de 
Batı Karaylar arasında bulunmuştur. 1891’de Orhun bölgesinde arkeolojik kazılar ve 
incelemeler yapmak için hazırlanan heyetle bu bölgeye gitmiştir (Temir, 1991: 1-64) 
Radloff’un sözlüğündeki en kıymetli sözcükler, yukarıda zikrettiğimiz gezilerinde 
sözlü gelenekten derlediği malzemelerden (Proben) çıkardığı sözcüklerdir. 
Günümüzde bu lehçelerin daha kapsamlı ve büyük sözlükleri hazırlanmış olmasına 
rağmen, Rusçanın etkisini göstermediği döneme ait derleme metinleri, arılık 
bakımından hâlâ kıymetini korumaktadır.  

2.b.  Kâşgarlı, Dîvân’a aldığı bütün sözcükleri derleme yoluyla toplamıştır. 
Dîvân’da “Onların (Türk kavimlerinin) yaşadığı şehirleri, bozkırları dolaştım ve 
Türk, Türkmen-Oğuz, Çigil, Yagma, Kırgız lehçelerini ve manzumelerini 
öğrendim… Türk kavimlerinden her birinin lehçesini mükemmelen öğrendim ve 
güzelce sıralanmış bir tertip içinde kapsamlı bir kitapta topladım.”(DLT, 2005:11) 
diyerek, derlemelerini hangi bölgelerde ve nasıl yaptığını anlatmaktadır. Onun 
sözlerinden, döneminde Türklerin yaşadığı yerleri gezdiğini, önce onların dillerini 
öğrendiğini, sözlü gelenekte yaşattıkları manzumelerini, atasözlerini ve dilleriyle 
ilgili duyduğu, işe yarar ne varsa kaydedip Dîvân’ı oluşturduğunu anlıyoruz. 

 
3 Radloff, yapmış olduğu bu gezilerini bütün ayrıntılarıyla “Aus Sibirien”de anlatmıştır. Bu eserin bazı 
bölümlerini A. Temir Sibirya’dan Seçmeler (Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1976) adıyla çevirmiş 
ve yayımlamıştır. 
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Dîvân’daki madde başlarının izahında, yukarıdaki söylediklerini teyit eder nitelikte 
bilgiler de vermekte, bazı sözcüklerin hangi lehçeye ait olduğunu belirtmektedir: 
Başaq: “Çarık” (Çiğil lehçesi). Oguzlar ve Qıfçāqlar mîm ekleyerek Başmaq der… 
(DLT, 2006:176). 

  
Dîvân’da ve OSTN’de ne kadar sözcük ve ibare vardır? 
3.a. Dîvân’ın sözcük hazinesiyle ilgili Fåzılov’un tespitleri dikkat çekicidir. 

Ona göre Dîvân’da 7729 söz ve ibare mevcuttur. Dîvân’ın çeşitli baskılarında bu 
rakamın değiştiğini tespit eden Fåzilov; Brockelmann’da 7993, B. Atalay’da 8783, 
S. Muttalibov neşrinde 8496 söz ve ibare olduğunu tespit etmiştir. Fåzılov, 
çalışmalardaki rakam farklılıklarının nedeninin, sözlüğü yayıma hazırlayanların 
kişisel tasarrufları olduğunu belirtmiş ve bunları beş madde hâlinde açıklamıştır. 
(Fåzılov, 1975: 458-459). Seçkin Erdi ve Serap Tuğba Yurteser’in çeviri, uyarlama 
ve düzenlemesini yaptığı çalışmada 7.023 sözcük yer almaktadır (DLT, 2005).   

3.b. OSTN’nin 1960 baskısına ön söz yazan Omeljan Pritsak’ın tespitine göre 
Radloff’un sözlüğü yaklaşık 70.000 madde başı içermektedir (Pritsak, 1960: V-VI). 
Pritsak’ın genel rakamının dışında, sözlük üzerine yapılan çalışmalarda madde başı 
sayısı ile ilgili çeşitli bilgiler de verilmiştir. Mehmet Ölmez’in tespitine göre “a” 
maddesinde yaklaşık 4900 sözcük vardır (Ölmez, 1997:375). Mustafa Toker, Tatar 
lehçesine ait sözcük adedini 9574 olarak belirlemiştir (Toker, 2003: 23). Bunların 
dışında bizim tespitlerimize göre Kırgız lehçesine ait 1102, Kazak lehçesine ait 8768 
(Aşçı, 2003: 53-54), Çağatayca’ya ait 89554 sözcük vardır.  

 
Sözlüklerin değeri onların hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır? 
4.a. Radloff’un sözlüğü, Türk yurtlarından derlediği malzemelerden (Proben) 

çıkardığı sözcükler bakımından bugün bile çok değerlidir. Çarlık rejiminin Türk 
ülkelerini işgalinden ve Rusçanın buradaki Türk boylarının dillerini etkilemeden 
önce derlenen malzemeler, çağdaş lehçeler üzerine yapılan diğer bütün 
çalışmalardan daha arı ve değerlidir.  Öte yandan, kendinden önce basılmış sözlük, 
kitap ve diğer bilimsel çalışmalardan eserine aldığı sözcükleri; bazen yanlış 
okuyarak kaydetmiş, bazen de aldığı kaynağın hatalarını düzeltmeden aynen 
sözlüğüne eklemiştir. Orta Türkçe ve Eski Türkçe ile ilgili kendi çalışmalarında da 
yanlışlıklar vardır. Dolayısıyla, derlemeler dışında elde ettiği sözcükler bakımından 
Radloff’un sözlüğü eskimiştir. Sovyetler Birliği döneminde çağdaş lehçeler üzerine 
daha kapsamlı sözlük çalışmaları yapıldığı için, Radloff’un sözlüğü birinci kaynak 

 
4 Bu rakamı, OSTN’deki Çağatayca sözcükler üzerine doktora yapmakta olan Fatih Erbay’dan aldık 
(Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).  
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olmaktan çıkmıştır. Yine de OSTN, kapsam olarak çok fazla malzemeyi bünyesinde 
toplamış en büyük lehçeler sözlüğü hüviyetindedir. 

4.b.  Dîvân, XI. yy.’daki Türk lehçelerinin karşılaştırmalı-açıklamalı bir sözlüğü 
ve mütevazı bir gramer kitabıdır. Bu eserde ilk defa Türkçeye ait sözcükler bilimsel 
bir metotla ele alınmaktadır (Hazai, 1975: 420). Sözcükler, yazarı tarafından 
derlenmiş, hangi lehçeye ait olduğu belirtilmiş, açıklanmış, örneklendirilmiştir ve 
lüzum görüldüğünde onlarla ilgili dil bilgisi izahları yapılmıştır. Eserini Arap 
sözlükçülük geleneğine göre hazırlarken, bazı madde başlarında tarihsel, folklorik, 
etnografik ve edebî ürünleri de eserine almıştır. 11. yy’a veya daha sonraki 
yüzyıllara ait her eser bizim için çok değerlidir. Fakat Dîvân’ın çok yönlü içeriği ve 
bir metodunun olması, onu eşsiz kılan diğer bir etkendir. Ne kendi çağında ne de 
daha sonraki herhangi bir zamanda buna benzer bir sözlük yazılmamıştır. Ele aldığı 
her madde başı Türkçe için birer elmas değerindedir. Yıllar geçtikçe bu hazinenin 
kıymeti de artmaktadır. 

 
Dîvân ve OSTN hangi şartlarda hazırlandı? 
5.a.  Doğu dilleri alanında çalışmaya karar veren Radloff, önceleri Mançu-

Tunguz dilleriyle ilgilenmeyi düşünmüşse de, gelişen siyasi olaylar, Çarlık 
Rusya’nın Asya içlerine kadar ilerlemesi ile kendisine sunulan imkânlar neticesinde 
Türkistan’daki Türk topluluklarıyla ilgilenmeye başlamıştır. Bölgeye gitmeden önce 
Çarlık hükümetiyle yaptığı anlaşmada maaşı dışında ek kaynak talep etmiş ve 
almıştır. Çarlığın sağladığı maddi destek bir ara kesilse de, 1864 yılında maddi 
desteğin devamını sağlamayı başarmış, tekrar Barnaul’a dönüp kaldığı yerden işine 
devam etmiştir. 

Radloff, Kazan’da bulunduğu yıllarda, ilk başlarda gönülsüz olsa da, sağlanan 
imkânların çalışmalarına katacağı ivmeyi göz önüne alarak İlminskiy’in 
“misyonerlik” faaliyetlerine katılmış, bu sayede eli maddi ve siyasi anlamda daha da 
güçlenmiştir. 

O, sözlükçülüğün batıda hızla geliştiği 19. yy’da (Aksan, 2000: 71) oluşan 
bilimsel ortamı çok iyi değerlendirmiştir. Rus Çarlığının siyasi beklentisine paralel 
olarak kendi maddi ihtiyaçlarını karşılatmayı bilmiş, bu uygun şartlar içerisinde 
çalışmalarını sürdürmüş ve hazırladığı bütün eserlerini rahatlıkla bastırmıştır. 
Kısacası, Radloff’a bir araştırmacının sahip olmak istediği bütün imkânlar 
sunulmuştur. Radloff’un bilimsel çalışma için önüne çıkan fırsatları çok iyi 
değerlendirdiğini belirtmek gerekir. 

5.b.  Kâşgarlı Mahmud Dîvân’ında kendisinden pek bahsetmemiştir. Sadece 
adının Mahmud, babasının Muhammed oğlu Hüseyin olduğunu zikretmiş ve bir 
yerde de milletinin “…en eğitimli, soyu en köklü kişilerinden ve kargı salmakta en 
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beceriklilerinden…” (DLT, 2005: 11) biri olduğunu vurgulamıştır. Dîvân’daki bu ve 
benzeri dolaylı ifadelerden, Kâşgarlı’nın hükümdar soyuna veya en azından saraya 
yakın bir aileye mensup olduğu sanılmaktadır (Korkmaz, 1981: 17).  

Kâşgarlı’nın eğitimi ve yetiştiği muhit, onun eserini oluşturmasına doğrudan 
etki etmiştir. Arap leksikografyasının inceliklerini Türkçeye mükemmel bir ustalıkla 
uygulayan Kâşgarlı’nın (Hazai, 1975: 420) bu denli iyi bir eğitim almış olması, onun 
seçkin bir ortamda yetiştiğini gösteren başka bir delildir. Hanedan mensubu veya 
saraya yakın, iyi eğitimli ve soylu birinin maddi zorluklar yaşamış olduğunu 
düşünemeyiz. Fakat kendi tabirine göre, üç bin fersah genişliğinde, beş bin fersah 
uzunluğunda, sekiz bin fersahlık (45.480 km) Türk yurdunu (DLT, 2005: 23) oba 
oba şehir şehir gezmek, gördüğü boyların dillerini öğrenmek ve lehçe farklılıklarını 
tespit etmek; hiçbir kayıt, yazım vb. teknolojik alet olmadan bütün hadiseleri, 
atasözlerini, sözcükleri ve sözcüklerin geçtiği örnek cümleleri akılda tutmak, onları 
hatasız kâğıda dökmek çok zahmetli bir iştir. Bugün böyle bir işin maddi ve manevi 
külfetini düşünürsek, onun başardığı işin büyüklüğünü ancak tasavvur edebiliriz.   

 
Dîvân ve OSTN hangi niyetle kaleme alınmıştır? 
6.a.  Radloff, önceleri Mançu-Tunguz dilleriyle ilgilenmeyi düşünmüşse de, 

gelişen siyasi olaylar, onun Türkistan’daki Türk toplulukları alanında çalışmalar 
yapmasına neden olmuştur.  

İl’minskiy, 1871 yılında Barnaul’dan ayrılıp Kazan’a gelen Radloff’a, 
“Müslüman Okulları Müfettişliği” görevini teklif etmiştir. Radloff, bu devirde eğitim 
yoluyla misyonerlik faaliyetlerine bizzat müfettişlik etmiş, Kazan raporları olarak 
bilinen bilgileri düzenli bir şekilde Çarlık Rusya Eğitim Bakanlığına sunmuştur. 
Raporlardan anladığımız kadarıyla, bu çalışmalar Türk topluluklarının geleceği için 
tehlikeler ihtiva etmektedir. 1884 yılında S. Peterburg İlimler Akademisi üyeliğine 
seçilene kadar Kazan’daki görevine devam eden Radloff, görevi boyunca bir yandan 
da reformcu Tatar aydınlarına ve halkına yardımlarda bulunmuştur. (Temir,1991: 
20-25). 

Yukarıda olumlu ve olumsuz bazı çalışmalarına değindiğimiz Radloff’un 
OSTN’yi oluşturmaya başladığında niyeti derlediği malzemelerin (Proben) 
sözlüğünü oluşturmaktı. Fakat Budagov’un sözlüğünden ilham alarak tarihî ve 
çağdaş lehçeleri kapsayan büyük bir sözlük oluşturmak sevdasına kapılmıştır. 
Türkolojinin kurucusu olan Radloff’a da bu yakışırdı. Fakat giriştiği iş, baş 
edebileceğinden çok ağırdı ve bugün eleştirilen eksiklikler OSTN’de oluşmaya 
başladı. 

6.b.  Kâşgarlı eserinde, “Aslında kitabı, Halîl’in Kitâbü’l-Ayn’da sunduğu 
çerçeve üzerine inşa etmeye, böylece Türk lehçelerinin yarıştaki iki atın birbirine 
ayak uydurduğu gibi Arapçaya ayak uydurduğunu gösterme gayreti içinde hem 
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kullanımda hem de artık rastlanmayan sözcükleri birlikte anmaya niyet ettim.” 
(DLT, 2005: 12) der. Bu sözlerden Kâşgarlı’nın Türkçe ve Arapçanın denkliklerini 
ispat gayesi olduğu anlaşılmaktadır. Zeynep Korkmaz’a göre Kâşgarlı Dîvân’ı 
kaleme alarak, hem Araplara Türkçeyi öğretmek istemiş hem de devrinin Arap-Türk 
siyasi mücadelesine kültürel cihetten katılmıştır (Korkmaz, 1981: 18). Son olarak, 
En şaşaalı dönemlerini yaşayan Arap sözlükçülük geleneğine özenen Kâşgarlı’nın 
çok sevdiği ve gurur duyduğu milletine eşsiz bir hazine bırakma niyetini de 
zikretmek yerinde olacaktır.  

 
Dîvân ve OSTN kaleme alınırken nasıl bir yöntem kullanılmış ve hangi üslup 

benimsenmiştir? 
7.a.  Radloff’un Sözlüğü, her sayfa iki sütuna ayrılarak dört cilt ve sekiz bölüm 

hâlinde basılmıştır.(Radlov, 1893, 1899, 1905, 1911).  
Madde başında verilen sözcüğün hangi Türk lehçesine ait olduğunu, hemen 

yanına yay ayraç içinde, lehçeyi işaret eden kısaltmayla gösterilmiştir (Kir. Kkir. 
Alt. Kas. gibi). Eğer sözcük Radloff’un sözlüğüne aldığı bütün lehçelerde varsa, 
sözcüğün yanına Almanca “Alle Dialecte (bütün lehçelerde)” ifadesini yazmıştır. 
Madde başının anlamdaş olduğu diğer lehçelere ait sözcükleri de yay ayraç içinde, 
sözcüğün hemen yanında vermiştir. Sözcükler arası anlam denkliklerini “=” 
işaretiyle belirtilmiş, aynı işareti diğer sözcüklere göndermeler yapmak için de 
kullanmıştır. Özellikle türemiş sözcüklerin karşısına etimolojileri de vermiştir 
(Abayla– <abay+la- ). Fiil soylu sözcüklerin önüne Almanca “verb (fiil)” 
sözcüğünün kısaltması (v)  eklenmiş, isim soylu sözcükleri boş bırakmıştır.  

Sözlüğün birinci cildinin ilk bölümünde Rusça ve Almanca Özsöz 
(Предисловіе, Vortwort, s.I-VII), Sözlükte Kullanılan Harfler ve Ses Değerleri 
(Буквы и ихъ Выговоръ, Die Buchstaben Und İhre Aussprache, s.IX-XV), 
Kısaltmalar (Сокращенія, Abkürzungen, s.XVI-XVIII) bölümleri eklemiştir. 
Kısaltmalar bölümünde, sözlüğünü hazırlarken yararlandığı eserleri de vermiştir. 
Her cildin sonunda Arap harfli dizin vardır. 

Rus Çariçesi II. Katerina’nın buyruğuyla Alman gezgin Pallas’ın ivme 
kazandırdığı Batı sözlükçülüğü, 19. yüzyıla gelinceye değin iyice gelişmiş; gerek 
belli bir dilin söz varlığına yönelik, gerekse birkaç dili bir araya getiren pek çok 
sözlük yayımlanmıştır. 1854’te Grimm Kardeşlerin yayımladığı Alman Sözlüğü 
(Deutsches Wöerterbuch) ve Emile Littré’nin Fransız Dilinin Sözlüğü (Dictionnaire 
de la Langue Française) Batı sözlükçülüğünü zirvelere ulaştırmıştır (Doğan, 2000: 
70-71). Radloff, batıda sözlükçülüğün en popüler dönemlerinde, Latin-Yunan 
usulünün devamı olan Avrupa sözlükçülük geleneğine uygun bir eser meydana 
getirmiştir. 
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7.b.  Kâşgarlı Mahmud, Dîvân’ında sözlüğünü nasıl tertip ettiğini ve hangi 
usule göre sözlük hazırladığını ayrıntılarıyla belirtmiştir. Onun izahlarına göre, 
Dîvân “Halîl’in Kitâbü’l-Ayn’da sunduğu çerçeve üzerine” (DLT; 2005: 12) inşa 
edilmiştir. Şeklî ifadeler Arapçadan alınmıştır. Kâşgarlı, bu tarzın çok iyi bilindiğini, 
böyle yaparak eserine değer kattığını belirtmiştir. Arap usulüne göre sessiz adedi 
belirlenen Türkçe sözcükler sekiz bölüme ayrılarak (Hemze/Başı Ünlülü, Sâlim/İllet 
Bulunmayan, Muzâaf/Katmerlenmiş, Misâl/Başı İlletli, Zevâtü’s-Selâse/Üç 
Sessizden Oluşan, Zevâtü’l-erba’a/Dört Sessizden Oluşan, Gunne/Genizsil, Ce’m 
beyne’s-sâkineyn/Ünsüzler) açıklanmıştır. Her bölüm adlar ve fiiller olarak ikiye 
ayrılmış, bunlar da vezinlere ve uzunluklarına göre alt fasıllarda değerlendirilmiştir. 
Açıklamaları mensur ve manzum cümlelerle, atasözleriyle, hikmetli sözlerle ve zarif 
bir üslupla yaptığını yazan Kâşgarlı, adım adım, sözlüğünü nasıl meydana 
getirdiğini açıklamaktadır. Onun, “Arap lügatlerindeki tertibi örnek alarak ve önde 
gelen ediplerin inşa ettikleri usule uygun düşme gayreti içinde, be ile biten adlarla 
başlıyor ve buradan ilerleyerek bütün bir alfabeyi sırasıyla anıyoruz.” sözleriyle, 
usul olarak, özellikle Hint leksikografyasından ilham alan Arap sözlükçülük 
geleneğinden faydalandığını belirtmiştir. Kâşgarlı Mahmud, Arap sözlükçülüğünün 
yenileşme döneminde Bağdat’a geçmiş ve bu alanda çalışan aydın çevrelerle 
bağlantılar da kurmuştur (Hazai, 1975: 421).  

  
Dîvân ve OSTN hazırlanırken hangi kaynaklardan faydalanılmıştır?   
8.a Radloff, 1859-1871 yılları arasında derlemeleri yapmış ve planının ilk 

safhasını tamamlamıştır. Planının ikinci safhası, Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy 
(Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi) ismini verdiği sözlüğünü 1893-1911 yılları 
arasında yayımlamak olmuştur.  

Wilhelm Radloff, 1864 yılında Herr Schiefner’a Proben’le birlikte OSTN’nin 
ilk hâlini de verdiğini, fakat Schiefner’ın bazı düzeltmeler yapması için eserini 
tekrar kendisine gönderdiğini şu sözlerle anlatıyor:  

İlk araştırdığım Altay ve Teleüt ağızları, elbette ki bunun temelini teşkil 
ediyordu. 1859-1860 yıllarında meydana getirilen bu listeye, sonraları, araştırdığım 
diğer ağızlara ait sözleri de (Kırgızca (Kazakça), Kara Kırgızca (Kırgızca), Tuba, 
Şor ve Abakan ağızları) ekledim, şöyle ki, her sözün hangi ağızlarda kullanıldığı 
belirtilmiş, ses bakımından farklı olanlar için özel yer ayrılmış ve sözlerin diğer 
ağızlardaki farklı şekillerine de işaret edilmiş bulunuyordu. Sözlerin hızla 
çoğalması, 1863’te sözlüğümü yeni baştan işlememi gerektirdi ve bunu 1864 
ilkbaharında tamamlayarak “Proben der Volkslitteratur’un birinci cildi ile birlikte 
St. Petersburg’da Akademi üyesi Herr Schiefner’a teslim ettim. (Radlov, 1893: II). 
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mıştır. 

                                                

Schiefner’ın iadesi, Radloff’un tasarladığı sözlüğün hacminin artmasına neden 
olmuştur. O andan sonra Radloff sözlüğüne, eleştirilerin yoğunca yapıldığı yeni 
ilaveler yapmıştır5. 1872 yılında Kazan’dayken N.İ. İl’minskiy’nin 
“Materyaller’inden6, Altay misyonerlerinin defterlerinden ve Giganov’un7 İrtiş 
ağızları sözlüğünden aldığı sözcükleri sözlüğüne eklemiştir. Ayrıca Troyanskiy’nin8 
ve Kayyum Nasırî’nin sözlüklerinden; Altayca gramerden9, Vambéry’nin Çağatayca 
araştırmalarından10  ve Budagov’un11 sözlüğünden aldığı sözcüklerle eserini 
genişletmiştir. Kazan’da Karayların dilini incelemeye başlayınca, birçok Osmanlıca 
sözcüğü de eserine almış ve bunlara Bianchi12 ve Zenker’in13 sözlüklerinden 
ilaveler yap

Petersburg’dayken Uygurca Kutadgu Bilig, È“uG�— hB , Codex Comanicus ve 
Çağatay edebiyatının en eski eserleri üzerinde çalışmaya başlamış, Kırım ağzı 
araştırmalarını sürdürmüştür. Litvanya ve Volınya Karaylarının dilini incelemiş, 
karşılaştığı her yeni sözcüğü fişlemiş, lehçelere göre sıralamış ve sözlüğüne almıştır. 

Radloff, kendi sözlüğünden önce yazılan her eseri ve sözlüğü taramak, orada 
geçen sözcükleri de sözlüğüne almak istemiştir. Hatta bunu öyle abartmıştır ki, baskı 
esnasında Barbier de Meynard’ın Dictionnaire Turc-Français, Ahmet Vefik 
Paşa’nın neşrettiği vìUL9� W�N¼ , Şeyh Süleyman’ın yayımladığı vìUL9� „dÔ Ë ÈUÔUG2 XG¼ 
‘sinden aldığı sözcükleri de sözlüğüne eklemiştir. Fakat bir noktadan sonra artık 
sözlüğünü yayımlaması gerektiğini anlamıştır: 

Sözlüğümü yayımlamam için türlü yönden telkinlerle karşılaştığım hâlde, 
Osmanlı ve Çağatay edebiyatının en eski eserlerini de incelemek istediğimden, bu işi 
yıldan yıla geciktiriyordum. Nihayet elimdeki malzemenin neşrine başlamanın bir 
vazife olduğunu hatırlatan dostlarıma hak verdim. İstenilen mükemmelliğe nasılsa 
ulaşılamayacaktı. Böylece sözlüğümü “Versuch Eines Wörterbuches der Trükischen 
Dialecte- Opıt Slovarya Tyurkskich Nareçiy” adı altında şimdiden yayımlamaya 
karar verdim. Bu unvan dahi, sözlüğümün mükemmellik iddiasında bulunmadığını 
gösterir. Böylece, rastladığım ve benden öncekilerin eserlerinde bulduğum her şeyi 
takdim etmiş oluyorum.(Radlov, 1893:VI) 

 
5 Araştırmacılar, kendi derlediği malzemelerde (Proben) geçen sözcüklerin tam bir sözlüğünü yapsa idi, 
şimdiki sözlüğünden daha güzel bir eser ortaya çıkardı, düşüncesindedirler. (bk. Mehmet Ölmez, 
“Radloff Sözlüğünün Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır?, VIII. Uluslararası Türk Dil Bilimi Kurultayı 
Bildirileri, 7-8 Ağustos 1996, Ankara 1997:372. 
6 N.İ. İl’minskiy, Materyalı Dlya İzuçeniya Kirgizskago Nareçiya, Kazan’, 1861. 
7 Giganov, Slovar’ Rossiysko-Tatarskiy, S.-Peterburg, 1804. 
8 Troyanskiy, Slovar’ Tatarskago Yazıka, Kazan’, 1830. 
9 Grammatika Altayskago Yazıka, Kazan, 1869. 
10 H.Vambéry, Çagataische Sprachstudien, Leipzig, 1867. 
11 L.Budagov, Sravnitel’nıy Slovar’ Turetsko-Tatarskih’ Nareçiy, S.-Peterburg’, 1869. 
12 Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, Paris, 1835. 
13 Zenker, Dictionnaire Turc-Arabe-Persan, Leipzig, 1862-1876. 



54 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

8.b.  Kâşgarlı Mahmud, eserini oluştururken Halîl’in Kitâbü’l-Ayn adlı eserini 
örnek aldığını, Arap bilginlerinin sözlüklerini gördüğünü söylemektedir. György 
Hazai, Kâşgarlı’nın Dîvân’ının temellerini El-Farabî’nin Dîvânü’l-Edeb Fî Beyân 
Lugâti’l-Arab adlı eserinde ve El-Farabî’nin yeğeni, talebesi El-Cevherî’nin meşhur 
Sahâh kitabında aramak gerektiğini söylemektedir. Çünkü Kitâbü’l-Ayn, Sahâh’ın 
sözlük prensiplerine bağlı kalınarak oluşturulmuştur (Hazai, 1975: 420). Burada 
zikredilen kitaplar, Kâşgarlı’nın ancak sözlük oluşturmada usulen gördüğü ve temel 
aldığı eserler olabilir. Radloff gibi, eserini yazmadan önce içeriğinden yararlanacağı 
herhangi bir Türkçe sözlük yoktur.  

 
Dîvân ve OSTN kalite açısından nasıl sözlüklerdir? Sözlüklerde hatalar 

yapılmış mıdır? 
9.a.  Radloff’un sözlüğündeki hatalarla ilgili Hasan Eren’in iki makalesi 

önemlidir. “Çağatay Lügatleri Hakkında Notlar” (Eren, 1950: 145-163) adlı 
makalede, Radloff’un yanlış hazırlanmış sözlükleri referans alması ve onların 
yanlışlarını aynen eserine aktarması ve bazı sözcükleri de yanlış okuması ele 
alınmış; hatalar geniş açıklamalarla belirtilmiştir. “Wilhelm Radloff ve Türk 
Diyalektleri Sözlüğü” (Eren, 1988: 262-269) adlı makalenin girişinde sözlüğün 
yanlışlarına yönelik çalışmalardan bahsedilmiş, Radloff’un Yakutça ve Çuvaşçayı 
Türk lehçelerine dâhil etmemesi eleştirilmiş; yanlış yazılmış, açıklanmış veya 
olması gerektiği lehçede gösterilmemiş sözcükler üzerinde durulmuştur.    

Mehmet Ölmez Radloff’u, en başta sözlü ürünleri olan yazı dili olmamış 
dillerin sözlüğünü hazırlamak için yola çıktığı; fakat sonradan hatalı ve artık 
kullanılamaz olan Geza Kuun’un Kodeks yayınını, Kalküta Sözlüğü’nü, Altınordu 
Yarlıkları ve kendi hazırladığı Orhun Yazıtlarını, Kutadgu Bilig’e ait malzemeleri 
sözlüğüne aldığı için eleştirmektedir. Radloff’un tarihî örneklerdeki okuyuş 
hatalarının, onun Oyrot, Şor ve Abakan ağızlarını esas alarak bu metinleri okumaya 
çalışmasından kaynaklandığını belirtmektedir. (Ölmez, 1997: 372). Radloff 
sözlüğüne aldığı Eski Türkçe ve Orta Türkçe devrine ait sözcüklerde hatalar 
olduğunu sonraları kendi de fark etmiş, fakat o zamana kadar sözlük basıldığı için 
bu hataları düzeltme şansı olmamıştır 

Fatih Erbay’ın makalesi (Erbay, 2008: 245-250), Eren’in “Çağatay Lügatleri 
Hakkında Notlar” makalesine ek niteliğindedir. Mustafa Toker’in doktora 
çalışmasında (Toker, 2003:19-24) Tatar lehçesine ait sözcüklerde yapılan hatalar ele 
alınmıştır. Serap Gürcün, yüksek lisans çalışmasında (Gürcün, 2006) “d” 
maddesinde değerlendirilen sözcükler üzerinde durmuş, Radloff’un hatalarını 
düzeltme yoluna gitmiştir. 

OSTN’de bizim tespit ettiğimiz bazı yanlışlıkları aşağıda sıraladık (Aşçı, 2003: 
22-30): 
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9.1. Arapçadan alınan bazı sözcüklerin asıl şekilleri Arap harfleriyle verilirken 
yazım yanlışlıkları yapılmış: Ubal (Kır.) <a. ‰U²Ë “Vebal” (Radlov I,1893: 1782). ‰U�Ë 
olmalıdır. 

9.2. Sözcüklerin kiril alfabeleriyle yazılımında, madde başının fonetik imlası ile 
verilen örnek cümlelerdeki imla uyuşmamaktadır: ǖröt- “Şo şözdǚ saġan kim ǖröttǚ? 
Ayt şınıñdı Adam ürötkön coḳ mėn, Ḳuda auzŭma saldı.” (Radlov I, 1893: 1831); 
Tū (Kaz.). Tū sīr (Kir) “Kısır inek.”, Tu bie (Kir) “Kısır at.” (Radlov III, 
1905:1421) 

9.3. Sözlükte bazı fiiller isim soylu sözcükler gibi işaretlendirilmiştir. Bazı 
fiillerin sonuna da (v: verb) işareti konulmamıştır. Bizce bu yanlışlar dikkatsizlikten 
oluşmuştur:  

9.3.1. Fiil oldukları belirtilmeyenler: Irca- (Radlov I, 1893: 1373), Ḳızdır- 
(Radlov II, 1899: 833), Tarttır- (Radlov III, 1905: 867), Mıltıḳta- (Radlov IV, 1911: 
2144). 

9.3.2. Fiil olmayan ama sonuna “v” işareti konularak fiil gibi gösterilmiş 
sözcükler: Irızdı (s.) (Radlov I, 1893:1369), Uḳu (i.) (Radlov I, 1893:1595), 
Ḳamşılı (s.) (Radlov II, 1899: 496), Şalḳa (z.)( Radlov IV, 1911: 963). 

9.4. Bazı sözcüklerin Rusça ya da Almanca anlamları yazılmış fakat örnek 
cümlelerin açıklamaları yazılmamıştır: Ḳaşır- (Kaz); Ḳoşḳar ḳodŭ ḳaşırdı, aġır 
bieni ḳaşırdı(Radlov II, 1899: 394) 

9.5. Radloff türemiş fiillerin etimolojilerini genelde göstermiştir. Fakat her fiil 
için bunu yapmamıştır. Bu yönüyle sözlükte bir düzen yoktur. Bazı sözcüklerin de 
madde başı ile etimolojik açıklamalarında uyumsuzluk gözlenmektedir : Ḳınala- 
(Radlov II, 1899: 727) <ḳına + la şeklinde gösterebilirdi; Ḳırışılda – (Radlov II, 
1899:745) sözcüğü madde başında “Ḳırışılda-“ şeklinde yazılmış. Sözcüğün 
etimolojisi < ḳırışılda + t olarak gözterilmiş ve anlamı da “Gıcırdatmak” şeklinde 
verilmiş. 

9.6. Radloff genelde alıntı sözcüklerin hangi dile ait olduklarını sözlükte 
belirtmiş ve sözcüğün aslını da kendi alfabesiyle vermiştir. Fakat bazı sözcüklerin 
kökenleri hiç belirtilmemiş ya da sadece hangi dile ait oldukları verilmiş fakat o 
dildeki imlası ile yazılmamıştır. Sözlük, bu açıdan da tutarsızlık oluşturmaktadır: 
Dīdar (Radlov III, 1905: 1771); —«b²œ şeklindeki imlasını belirtmiş ama sözcüğün 
Farsça olduğunu belirtmemiş; Düsömbi (Radlov III, 1905:1800); sözcüğün ne 
kökeni ne de imlası belirtilmiş; Dacu (Radlov III, 1905:1606) sözcüğünün 
Çinceden alıntı olduğu belirtilmiş ama aslı hakkında bir bilgi verilmemiştir. Hâlbuki 
“Dalımbū (Radlov II, 1905: 1635)” sözcüğünün Çince olduğu belirtilmiş ve 
Çincedeki aslının “da-lian-bū”  olduğu yazılmıştır; Canan (Radlov IV, 1911: 21); 
ÊUìU2 yazılmış ama Farsça olduğu belirtilmemiştir. 
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9.7. Bazı sözcükler sadece madde başı olarak yazılmış, ne açıklama ne de 
gönderme yapılmıştır: Yeke (Kır.) (Radlov III,1905: 317); Böktörünşek (Radlov IV, 
1911: 1695). 

9.8. Sözcüklerin açıklamasında oluşan yazım hataları onların anlamlarında 
farklılıklar oluşturmuştur. Mesela Ḳılḳan (Radlov II, 1899: 780) sözcüğünün Rusça 
açıklamasında “ость (kılçık)” yazılmış. Hâlbuki örneklere ve Almanca açıklamaya 
göre sözcük “ось”(dingil, eksen) şeklinde yazılmalıydı. 

9.9. Radloff, kitabının alfabe kısmında gösterdiği Kiril alfabesindeki “h” harfini 
“ünsüz harfler”in sırasında belirtmemiştir. (Radlov I, 1893: IX) Muhtemelen bu da 
dikkatsizlikten oluşmuş bir hatadır. Zira harflerin açıklamasında bu harf vardır. 
(Radlov I, 1893: XIII)  

9.10. Bazı sözcükler madde başı olarak da yanlış yazılmıştır: Sontu 
(Kir.)“Sonuncu; arkadaki”(Radlov, 1911: 540). Verilen anlama göre sözcüğün doğru 
yazımı “Soñġı” olmalıdır. 

9.11. Radloff, sözlüğünde Karakırgız terminolojisini kullandığı Kırgız lehçe-
sine ait sözcükleri –bize göre- Çağatay yazı dili geleneğini iyi bilen, eğitimli Kır-
gızların ağızlarından derlemiştir. Kırgızcaya ait sözlerde söz başı c- sesinin hemen 
bütün sözlerde y- olmasının başka mantıklı bir izahı aklımıza gelmedi. Bu cihetten 
bakıldığında, Radloff, farkında olmadan Kırgızca sözlerle ilgili ciddi bir hata 
yapmıştır. 

9.b. Dîvân, türünün ilk ürünü olması, derleme yöntemiyle oluşturulması ve 
dönemine ait başka herhangi bir kaynakla mukayese imkânı bulunmamasından 
dolayı, hatalarının olup olmadığı konusunda bir şey söylemek oldukça zordur. 

 
Dîvân ve OSTN’de kullanılan alfabeler eserlerin kalitesini ne ölçüde 

etkilemiştir? 
10.a. Radloff, sözlüğünde, oldukça ayrıntılı bir fonetik alfabe sistemi 

kullanmıştır. Alfabesindeki harfler genelde Kiril kökenli, kısmen de Latin 
kökenlidir.14 Toplam on yedi ünlü ( a, ä, ɷ, ä, ɷ, e, э, o, ö, ö, ӫ, ы, i, ị, у, ÿ, ɍ) ve 
otuz beş (k, к,  x, ҕ, г, ѓ, ɧ, ђ, һ, ң , j,  ʩ,  ĵ, н, p, л, l, т, д, ч, џ, ц, ʒ, c, н, з, ш, ж, п, 
б, б, ф, в, w, м) ünsüz harfin ve harflerin fonetik değerlerini belirlediği altı işaretin 
kullanıldığı alfabede, altı ünsüzün de sadece Türk lehçelerine özgü olduğu 
belirtilmiştir. (Radlov I, 1893: IX-XV). Harflerin hangi sesi karşıladığı ayrıntılı 
biçimde izah edilmiş, seslerin değeri farklı dilerdeki benzer örneklerle 
desteklenmiştir. 

ɷ: “a” ve “o” arası bir sesi ifade eder. İngilizce “all” sözcüğündeki “a” 
sesine benzer şekilde telâffuz edilir. (Radlov I, 1893:X).  

 
14 Bu alfabede ünlüleri gösteren 17 harf, ünsüzleri gösteren 35 harf vardır.  
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Kökenlerini açıkladığı alıntı sözcükleri, kendi alfabe sistemleriyle vermiştir 
(Arap, Fars ve Osmanlı sözcüklerinde Arap alfabesini, Moğolca sözcüklerde Eski 
Moğol alfabesini vb. kullanmıştır). 

10.b. Dîvân, Arap alfabesiyle kaleme alınmıştır. Arap alfabesinin genel olarak 
Türkçedeki bütün sesleri karşılamadığı malumdur. Buna rağmen Kâşgarlı, sesleri 
sözlüğünde gösterirken Arap alfabesinden mümkün mertebe yararlanmış; kısa ve 
uzun ünlüleri (iki elif kullanması gibi), Türkçeye mahsus sesleri eksiksiz göstermeye 
çalışmıştır. Bu iyi niyetli gayrete rağmen Arap alfabesi, Türk lehçeleri sözlüğü gibi 
pek çok ses farklılıklarının gösterilmesi gereken bir esere uygun alfabe değildir. 

Kâşgarlı ve Radloff hangi dilleri biliyorlardı? 
11.a W. Radloff, Türkistan ve Sibirya’nın o zamana kadar pek bilinmeyen 

dilleri ile ilgili çalışmaya başlamadan önce; Türkçe, Moğolca, Mançuca, Çince, 
İbranice, Arapça ve Farsça öğrenmeye başlamıştır. Araştırma yapacağı sahanın 
Rusya ile bağlantısından dolayı Rusçayı da öğrenmek için fırsatları 
değerlendirmiştir. Ana dili olan Almancadan başka Latince ve İtalyancayı, özel 
dersler verebilecek derecede bilmektedir. 1859’dan 1891 yılına kadar çeşitli Türk 
kavimleri arasında öğretmenlik yaparken veya araştırma inceleme gezileri 
düzenlediği zamanda, OSTN’de yer verdiği Türk lehçelerini de öğrenmiştir. 

11.b. Kâşgarlı, ana dili Türkçenin yanı sıra Arapçayı ve saray muhitine yakın, 
iyi eğitimli, elit biri olması yönüyle Farsçayı da çok iyi derecede biliyordu. 
Dönemindeki Türk kavimlerinin dillerini, onlar hakkında dil bilgisi kitabı (Kitâbu 
Cevâhirü’n-Nahv Fî Lugâti’t-Türk) ve kapsamlı bir sözlük (Kitâbu Dîvânı Lügâti’t-
Türk) yazacak kadar iyi bilmektedir. Ana dilinin Türkçe olması Dîvân’ı 
oluştururken ona en büyük ayrıcalığı sağlamıştır.  

Sonuç itibarıyla, iki büyük Türkolog da kendi dönemlerinde işlerini en iyi 
şekilde yapan sözlükçüler olmuşlar; oluşturdukları sözlükler daima başvurulan, 
incelenen, üzerinde araştırmalar yapılan, yeri geldiğinde eleştirilen ölümsüz eserler 
olarak anılmışlar, anılmaktalar ve anılacaklardır. Elbette dönem ve imkân açısından 
şanslı olan Radloff’un sözlüğü daha kapsamlı, detaylı ve daha çok madde başı 
içermektedir. Fakat sözlüğün kapsamı genişledikçe hataları da çoğalmıştır. Öte 
yandan Kâşgarlı’nın Dîvân’ı nın 11. yüzyılın şartları göz önüne alındığında çok 
fedakârlıklar yapılarak hazırlanmış bir eser olduğu âşikardır. Eskiliği ve ilk olması, 
onun gün geçtikçe değerine değer katmaktadır. Üstelik izlediği üsluba bağlılık ve 
sözlük tertibi açısından Radloff’un sözlüğünden daha sağlamdır. 
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DİVANU LUGATİ'T-TÜRK'ÜN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİNDEN 
BİRİ DE KUR'AN TERCÜMELERİ Mİ? 

 
Aysu ATA 

 

“Eski Türk dili ve eski Türk varlığı üzerine bunun kadar işe 
yarar, bunun kadar elverişli bir eser görülmemiştir; bu eser tektir, 
tek kalacaktır. Türk dünyası Kaşgarlı Mahmud’un adını her 
zaman saygıyla anacaktır.” (Atalay, DLT I, X). 

 

Besim Atalay, o günün koşullarında gerçekleştirdiği bu çalışmanın sonucu 
düşüncelerini böylesine duygusal dile getirmekte son derece haklı. Yazılışından tam 
867 yıl sonra, her zaman övünerek söz edeceğimiz temel eseri, kendi dilimizde bize 
sunuyor. Bu yayının ardından Türkoloji ile ilgili çevrelerde iki önemli yaklaşıma 
tanık oluyoruz. Birincisi, çeviri ile ilgili gelişmeler. İkincisi, Besim Atalay’ın girişte 
sözünü ettiğimiz tanımlamaları. 

Çeviri ile ilgili öyküye ilişkin tüm belgeler Besim Atalay’ın anlattığına göre 
Türk Dil Kurumu arşivlerinde. Bu nedenle, bu sorun konusunda söz söyleme hakkı 
Kurum yetkililerine ait. Ben yalnızca orada anlatılanlardan küçük bir çıkarımda 
bulunmak istiyorum. Dīvānu Luġāti’t-Türk dilimize kazandırılırken temel sorunun 
Arapça bilgisi konusunda olmadığını sanıyorum. Gerek Kilisli Muallim Rıfat’ın 
gerekse Besim Atalay’ın çok iyi birer Arapça uzmanı olduklarını hocalarımdan 
dinlemiştim. Öyle sanıyorum ki, buradaki temel sorun eski Türk dili bilgisinin 
farklılığından kaynaklanıyor olması. Bu aşamada Besim Bey, Abdülkadir İnan’a 
başvurduğunu söylüyor. İnan hocamızın hemen hemen her tanıyanından duyduğum, 
olağanüstü özverili yardımsever duyguları ve bu konudaki engin bilgisiyle bu 
çeviriyi farklı kılmış olmalı. Bu farklılık olmasaydı bugün bizler hâlâ yanlış 
okunmuş her sözcük için bir bildirinin yazıldığı toplantılara tanık olacaktık.  

İkinci yaklaşım ise, âdeta bir gelenek hâline dönüştürülen Dīvānu Luġāti’t-Türk 
ve Kaşgarlı Mahmud ile ilgili her çalışmada rastladığımız “Bu eser tektir ve tek 
kalacaktır.” nitelemesi. Giderek bu söylem 2008 yılında bir çalışmada “bütün 
Türklüğün ve Türklük Biliminin el kitabı” biçimine dönüşüyor. Yaşanılan gerçekleri 
zorlayan bu tür hamaset dolu tanımlamalar belki de, böylesi dev bir eserin ruhu ve 
içeriği ile bütünleşmemizi engelliyor. Tıpkı, anlamını bilmediğimiz bir duaya âmin 
diyormuşuz gibi geliyor bana. Oysa, bir duaya âmin derken, o duanın anlamını ve 
indiriliş nedenlerini (esbab-ı nüzul) bilirsek duaya âmin deyişimiz daha bir anlam 
kazanır. 
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Dīvānu Luġāti’t-Türk’ün kendi düşünceme göre yazılışına neden olan 
gelişmelerden birini anlatmaya geçmeden önce, ezbere âmin demememiz için, 
bizlerin bu eserle tanışma serüvenini başlıklar biçiminde aktarmayı yararlı 
buluyorum. Kesinleşmiş bu bilgiler bizim az önce sözünü ettiğimiz hamaset dolu 
yaklaşımımızın ne denli yersiz olduğunu sergiliyor. Eser, Besim Atalay’ın 
kayıtlarına göre 1072 yılında bitirilip Bağdat şehrinde Abbasi Halifesine sunuluyor. 
Bugün bütün bu çalışmaları yapmamıza neden olan İstanbul’daki Millet 
Kitaplığı’nda (Ali Emiri, Arapça Nu.: 4189’da) kayıtlı olan yazma, eserin 
sunuluşundan yaklaşık 200 yıl sonra istinsah edilmiş. Anadolu’daki Türk 
toplumunun bu eserden haberdar edilişinin tarihi ise 1451. Eserin yazılışından 
yaklaşık 400 yıl sonra. İstanbul’un fethinden iki yıl önce. Avrupa’da karanlık çağ 
diye nitelendirilen Orta Çağ’ın sonlandığı günlerde. Bu kayıttan yaklaşık iki yüz yıl 
sonra da, genel duyuru olarak nitelendirebileceğimiz Katib Çelebi’nin Keşfü’z-
zunūn adlı eserinde söz ediliyor. Bu genel duyuru eserin sunuluşundan 600 yıl sonra 
gerçekleşiyor. Ülkemizde ilk Arapça baskı 1915 yılında Kilisli Muallim Rıfat 
tarafından hazırlanıyor. Eserin yazılış tarihinden 843 yıl sonra. Besim Atalay’ın 
dilimize kazandırdığı yıl ise 1939. Arapça baskıdan 24, ortaya konuluşundan 867 yıl 
sonra. Sıraladığımız bu sayılar toplumumuzun böylesi dev bir esere ne denli kayıtsız 
kaldığını anlatmaya yetiyor. 

Dīvānu Luġāti’t-Türk için, Besim Atalay’ın, iki cümleye sığdırdığı yukarıdaki 
sözlerine kısa bir açıklama eklemeyi yararlı görüyorum. Nedeni; yarın Kaşgarlı’nın 
Ķitābu Cevāhirü’n-Naĥv fi Lüġāti’t-Türk adlı gramerinin ortaya çıkmayacağının ve 
bu eserin de Divanü Lûgat-it-Türk’ten daha üstün özellikler taşımayacağının 
bilinmezliği. Ya da her ne kadar kaynak eserlerde şimdiye kadar geçmemiş olsa bile, 
başka bir bilginin Divanü Lûgat-it-Türk değerinde bir eserinin çıkmayacağını da 
kimse söyleyemez. 

Şimdi Divanü Lûgat-İt-Türk’ün ortaya çıkış nedenleri konusundaki 
düşüncelerime geçiyorum: 

8. yüzyıldan başlayarak 13. yüzyıla dek İslamiyet’in “Altın Çağ”ını yaşadığını 
söylüyor, tüm uygarlık bilimi ile uğraşanlar. Bu “Altın Çağ” kavramını yalnızca 
Müslüman uluslar kendi dünyalarında yaşamıyorlar. Bu niteleme tüm uygarlıklar 
içerisinde “İslamiyet”in örnek nitelikli bir uygarlık sergilediğini anlatıyor. Arnold 
Toynbee’nin söylediği gibi “Uygarlıkların doğuş nedeni basit değil karmaşıktır; bir 
doğma değil, bir ilişkidir.” (Toynbee 1978, 105). Bilindiği gibi bir uygarlıkta “Altın 
Çağ” kavramı siyasi ve askerî başarılardan çok bilime ve sanata verilen önemle 
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kazanılıyor. Kısacası İslamiyet, bu dönemde Doğu’dan Batı’ya inançları ne olursa 
olsun tüm insanlık için öncü konumunda. Bu öncülüğün temelinde de bilim, felsefe 
ve sanattaki gelişmeler yatıyor.  

Doğumunun 1000. yıldönümünde andığımız Kaşgarlı Mahmud, Karahanlı 
Devleti’nin hanedan sülalesine mensup biri olarak Kaşgar yakınlarında, Opal 
kasabasında dünyaya gelir. Kitabında kendisini “Muhammed oğlu Hüseyin oğlu 
Mahmud” olarak tanıtan Kaşgarlı, ayrıca kendisinin Karahanlı tahtı için 
yetiştirildiğini de satır aralarında söyler. Bugüne kadar Karahanlılar konusunda 
yapılan çalışmalar içerisinde hâlâ en yetkin çalışma olarak görülen Omeljan 
Pritsak’ın İslam Ansiklopedisi’ndeki verdiği bilgiye göre Kaşgarlı’nın dedesi 
Muhammed bin Yusuf büyük kağan olarak 15 ay (1057-1058) hüküm sürer ve 
ondan sonra onun yerini büyük oğul, Kaşgarlı’nın babası Hüseyin bin Muhammed 
(Arslan İlig) alır. Fakat Muhammed bin Yusuf’un ikinci karısından İbrahim adlı bir 
oğlu daha vardır. Hüseyin bin Muhammed’in tahta çıkış törenleri sırasında bu ikinci 
eşin girişimleri ile başta Kaşgarlı Mahmud’un babası olmak üzere diğer şehzadelerin 
hepsi öldürülmüş, İbrahim bin Muhammed tahta geçmiş, Kaşgarlı bu faciadan sağ 
kurtulmuş. Pritsak’ın verdiği bilgiler doğru ise Kaşgarlı bunu yaşadığında elli 
yaşındadır. İlk olarak çözüm yolunu Batı Karahanlı topraklarını terk etmekte bulur. 
Ondan sonra da DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK’teki o eşi benzeri bulunmayan verileri 
derlemeye başlar. Ulaşım aracı olarak arabaların, hızlı trenlerin ve uçakların olduğu 
günümüzde bile herkesin cesaret edip gidemeyeceği yerleri at üzerinde dolaşıp 
notlarını alır. 

Kaşgarlı, Divanü Lûgat-it-Türk’ü nasıl ve niçin ortaya koyduğunu şöyle anlatır: 
“Ben onların en açık seçik anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi ok 
kullananı olduğum hâlde onların şarlarını, çöllerini baştan başa dolaştım. Türk, 
Türkmen, Oğuz, Çigil, Yağma, Kırgız boylarının dillerini ve kafiyelerini belleyerek 
faydalandım; öyle ki, her boyun dilini en iyi biçimde bilirim. Ben onları iyi surette 
sıralamış en iyi bir düzenle düzenlemişimdir. Bana sonsuz bir ün, bitmez tükenmez 
bir azık olsun diye şu kitabımı –Tanrıya sığınarak- Divanü Lûgat-it-Türk “Türk 
Dilleri Kamusu” adını vererek yazdım.” (DLT I, 4) Kaşgarlı’nın elli yaşından sonra 
çıktığı yolculukla ortaya koyduğu eserinde bize iletmek istediği mesajı iyi 
algılamamız gerekiyor. Bu mesajın ilk cümlesi birçok kez kulaklarımızı çınlatır gibi 
oluyor; “Yaşadığınız ahval ve şerait ne olursa olsun ulusunuzun yüceliğini 
unutmayın.” biçiminde algılanabilir. İkinci cümlesi ise “Benim gibi bu tür öğütlerde 
bulunan devlet adamlarınızı iyi tanıyın ve onları sık sık hatırlayın.”  
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Türk dillerinin konuşulduğu her yeri dolaşan Kaşgarlı, sonunda eserini yazmak 
üzere Bağdat’a gelir. Amacı eserini burada kaleme almak için kütüphane araştırması 
yapmak ve eserini halifeye sunmaktır. 

762’de ikinci Abbasi halifesi Mansur tarafından Medînetü’s-selâm ismiyle 
kurulmuş olan Bağdat, bu yüzyıldan 13. yy ortalarına kadar yani Abbasiler 
döneminde başkent olmasının yanında İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine 
önemli katkıda bulunan, birçok eğitim-öğretim kurumunun olduğu ve pek çok bilim 
adamının çalıştığı bir şehir olmuş. Divanü Lûgat-it-Türk’ün yazıldığı dönemde de 
İslam dünyasının en büyük şehri, en önemli bilim, kültür ve medeniyet merkezi 
Bağdat’tır. Bunun arkasında yatan sebep Abbasi halifeleriyle bir arada anılan 
Beytü’l-hikme adlı kurum. İslam, fetihler ile dışa açılıp değişik halkların 
Müslümanların yönetimi altına girmesi, başta fethedilen toprakların idaresi olmak 
üzere daha düzenli bir devlet yönetiminin oluşmasını zorunlu kılmıştır. İslamiyet 
giderek Arap yarımadasının dışına taşmaya başlamıştır. Emeviler döneminde (661-
750), yönetime hâkim olan görüş, Arap anlayışına göre şekilleniyordu. Sonrasında, 
Abbasi dönemindeki genişleme ile birlikte, ele geçirilen ülkelerin kültürleri ile 
sağlandı. Böylece bu gelişmelerin Toynbee’nin yukarıda sözünü ettiği “uygarlıklar 
arası ilişki yani tercümeden” kaynaklandığı yargısının bir kez daha yerinde bir yargı 
olduğu anlaşıldı. 

Halife Mansur (754-774), Yunanca, Farsça, Hintçe, Aramîce, Sanskritçe ve 
Soğdca yazılmış kitapları toplatır. Toplatılan bu kitapların tercümesini istemesi, âlim 
ve edipleri sarayında barındırarak onlara cömert davranması, özellikle tıp, 
astronomi, mantık ve matematikte düşünce hareketi başlatmış olması Beytü’l-
hikme’nin ilk nüvesini oluşturur. 786-809 yılları arasında hüküm süren Abbasî 
halifesi Harun er-Reşid, Aristoteles’in tüm kitaplarını, Hipokrat ve Galen gibi ünlü 
hekimlerin eserlerini Arapçaya çevirtmiş, sonra gelen halifeler de aynı yolu izlemiş. 
Başlangıçta tercümanlık okulu olan Beytü’l-hikme, Halife Me’mun döneminde 
(813-833) alanlarında pek çok bilgini ortaya çıkaran bir bilim yuvası, bir akademi 
hâlini almış.  

Yani Beytü’l-hikme, kurulduğu yıldan itibaren 13. yy ortalarına kadar, 
Abbasilerin 1258’de İlhanlı hükümdarı Hulagu tarafından yıkılışına kadar devam 
etmiş, 500 yıldan fazla İslam dünyasında bir kültür ve bilim merkezi olmuş bir okul. 
Burada Helenistik, İran ve Hint kültürlerine ait eserler tercüme edilmiş. 9 ve 10. 
yüzyıllarda hızlı bir şekilde gelişen tercüme faaliyetleri sonucunda matematik, tıp, 
astroloji, coğrafya, zooloji, botanik, kimya ve felsefeye dair eserler, Müslümanların 
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bilgisine sunulmuş. Bağdat'taki bilimsel çalışmalar yüzlerce bilim adamının 
yetişmesini sağlamış ve telif eserler ortaya konmuş. Örneğin, dinî ve pozitif 
bilimlerin merkezi olan Bağdat'ta cebirin kurucusu sayılan Harezmî (Harezm 780-
850), İslam felsefesinin ilk temsilcisi olan Kindî (Kufe 800-873), astronomi ile ilgili 
çalışmalarıyla tanınan Ferganî (Fergana 9. yy) ve Sâbit bin Kurra (Harran 826-901), 
kimyacı ve filozof Ebu Bekir er-Razî (Rey 864-925), İslam felsefesinin önemli 
temsilcilerinden olan Farabî (Farab –Otrar- 870-950) ve özellikle tıp alanında 
Huneyn bin İshak (Hire 813-873) ve İbn Sina (Buhara 980-1037) gibi bilim adamı 
ve düşünürler bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmişler. Adlarını saydığımız bilginler 
arasında Türklerin olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. 

Yukarıda andığımız beş yüzyıl boyunca yaşayan her aydın, Arapçayı bilmek 
zorundaydı. Çünkü, o dönemde mevcut bütün bilgi hazinelerinin kapısı ancak 
Arapça ile açılıyordu. Arapça bilen bir araştırmacı bu dil sayesinde, kendi 
döneminde yazılmış eserler yanında daha önceki dönemlerdeki Yunan felsefesinden, 
Babil astrolojisinden, Mısır’ın matematik ve tıbbından, Hind’in tıp, matematik ve 
astronomi bilgisinden, İran’ın bin bir gece masalları, tarih ve siyaset biliminden vs. 
bütün bilgilere ulaşabiliyordu. Yani Arapça evrensel bir bilim dili hâlini almış idi. 

Bağdat merkezli Doğudaki bu aydınlığa rağmen Batı’da antik uygarlığın sona 
ermesiyle İtalyan Rönesansının başlaması arasında geçen bin yıllık dönem (4 - 13. 
yy’lar arası) Avrupa için tam anlamıyla karanlık bir dönem. Bu dönemde 
Müslümanlar bilimsel düşünme geleneğini sürdürmekle kalmayıp, bu düşüncenin 
Avrupa’da yeniden canlanmasını da sağlamışlardır. Bu canlanmada Batı ile İslam 
dünyası arasındaki geçişi sağlayan noktalardan biri de Endülüs yani İspanya’dır. 
Bunda, 1126 yılında Endülüs’ün başkenti Kurtuba’da doğan İbn Rüşd’ün (1126-
1198) payı büyüktür. 

Endülüs’te yani İspanya’da bilim ve felsefe iki merkezde, Kurtuba ve Toledo 
şehirlerinde etkindir. Bu şehirlerde halifenin teşvik ve destekleriyle bir medrese ve 
kütüphane kurulur. Arapça kitapların Latinceye çevrilmesi ile bu kitaplardaki bilgi 
ve düşüncelerin Avrupa’yı etkileme olanağı doğar. Arap diline ve Arapçaya karşı 
ilgi doğmuş olur (Yıldırım 1983, 77). Yani İbn Rüşd’ün eserlerinin çevirisi 
Avrupa’da bilim ve felsefeye karşı ilginin uyanmasında son derece etkin olmuş. Bu 
uyanma ile birlikte sadece Arapça eserlerin değil Yunan klasiklerinin de Latinceye 
çevirileri yapılmış.  

Bizim açımızdan bu dönemde İspanya’da Toledo merkezli bir kültür 
merkezinin başkaca önemi Arapça Kur’an’ın Latinceye çevirisinin bu şehirde, 1143 
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yılında yapılmış olmasıdır. Bu çeviri, yüksek rütbeli bir Fransız papazı olan Peter 
the Venerable’nin emri ve finansmanı ile Robertus of Ketenensis tarafından 
Hristiyan bir din adamı ve bir Arap bilginin yardımıyla yapılmış. Bu çevirinin adı 
Lex Mahumet pseudoprophete veya “The law of Mahomet, the pseudo-prophet”tir. 
Burada hayal gücümüzü biraz işletirsek Arapça Kur’an’ın Latinceye tercümesinde, 
1126-1198 yılları arasında yaşayan İbn Rüşd’ün ilgisini kurmak hiç de zor olmasa 
gerek. 

Şimdi de bilimsel çalışmaların İslam dünyası için başlangıç yeri olan 
Bağdat’taki Türk varlığına bir bakalım. Bunun için tek bir kişiden ve onun eserinden 
bahsetmek yeterli olur kanımızca. Yukarıda sözünü ettiğimiz Beytü’l-hikme 
içerisinde tercüme teorisyeni sıfatı ile tespit edilebilen adların başında el-Câhiz 
gelmekte (Basra 766?-869). Câhiz’in halife Me’mun tarafından imamete (halifeliğe) 
dair eserinin beğenilmesi ve Bağdat’a çağrılması 815-816 yıllarına rastlar. Bağdat’ta 
bulunduğu süre içerisinde özellikle Aristo’dan yapılmış tercümelerden yararlanır. 
Dinî ve siyasi sahadaki eserleri genellikle halife ya da devlet adamlarının isteği 
üzerine yazar. Bu tür kaleme aldığı eserlerden biri de Menāķıb Cünd el-Ħilāfe ve 
Fażā’il el-Etrāk’tir. Bu eserde Câhiz, Eski Arapların Türkler hakkındaki olumlu 
düşüncelerini derli toplu göstermeyi amaçlar. Câhiz eserinde diğer askerî sınıfları 
darıltmamaya çalışmakla birlikte Türklerin üstün oldukları tarafları belirtmiştir. 
Bunu yaparken tarafsız davranmaya çalışmış, sadece kendine nakledilenleri ve 
gördüğü vakaları kaydetmekle yetinmiş ve Türkler hakkında kanaati okuyucuya 
bırakmıştır (Şeşen 1967). Yani Araplar arasında bulunan Türkler, hakkında kitap 
yazdıracak kadar önemli bir topluluktur. Ramazan Şeşen’in Hilâfet Ordusunun 
Menkıbeleri ve Türklerin Fazileti adıyla Türkçeye çevirdiği bu eserin giriş 
bölümünde Türklerin, Abbasilerin başlangıç dönemlerinden itibaren sadece askerî 
alanda değil aynı zamanda İslam kültür ve bilim hareketine de katkılarının olduğu 
belirtilir.  

İslamiyet’in yayılışı ile birlikte Arapların yönetimi altına giren bir diğer etkin 
topluluk da İranlılardır. Sasanî Devleti (224-651), Müslümanlar tarafından 
yıkıldıktan sonra İranlılar, Arap idarecilerce hep mevali statüsünde yani vezir, kâtip, 
danışman olarak istihdam edilirler. Bu olanak onların, Fars edebî kültürünü ve 
Sasanî iktidar anlayışını hâkim kılmak için Beytü’l-hikme’nin ilmî görüntüsünden 
yararlanarak siyasi emellerine ulaşmak istemelerini kolaylaştırır. Bu düşünceye 
kanıt olarak, Farsçadan tercüme edilen eserlerin ne ilmî ne de fikrî eserler olduğu 
bilakis bunların tamamının Fars edebiyatı ve Sasanî merasim ve gelenekleri, İran’ın 
eski inanışları olması gösterilir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lex_Mahumet_pseudoprophete
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad
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Yani Arapların idaresi altında iki gruptan söz edilebilir: Bir tarafta Pers 
İmparatorluğu’nun mirası üzerine oturan edebiyatlarına, inançlarına ve 
yöneticilerine inanan İranlılar, diğer tarafta halifenin yanında yer alan el-Câhiz 
tarafından, sahip olduğu erdemleri ile övülen Türkler. 

Şimdi de yaklaşık yarım yüzyıl arayla yazılan Farsça ve Türkçe eserleri 
karşılaştıralım: Bunlardan birisi Fars edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinden, 
“Şahnâme’yi yazarak Farsçayı dirilttim.” diye övünen Firdevsî (934-1020)’dir. 
Eserini tamamlayarak Gazneli Mahmud’a sunmuş ve Farsçanın edebiyat dili 
olmasında etken olmuştur. Diğeri ise Türklere ait Divanü Lûgat-it-Türk ve Kutadgu 
Bilig. Şahname’nin yazıldığı günden günümüze uzanan serüveni ile Kutadgu Bilig 
ve Divanü Lûgat-it-Türk’ün serüvenlerini karşılaştırdığımız zaman karşılaşacağımız 
manzaranın hiç de hoş olmadığını kolayca görebiliriz. 

Şimdi sorumuza sıra geldi: Kaşgarlı, niçin o dönemlerde yetiştiği kültür ve 
birikimin gereği olan bir bilim dalında değil de, Türk ulusunun dili ve grameri 
üzerinde çalıştı? 

Soruyu yanıtlamaya geçmeden önce Kaşgarlı’nın çeviri işine yabancı olmayan 
bir ortamdan geldiğini söylemek isterim. Karahanlı’nın doğusunda, komşu olan 
Uygurlar da Çince, Soğdça, Sanskritçe ve Toharcadan pek çok dinî içerikli, Budist 
ve Maniheist eserleri çevirmişler ve bu çevirilerde de oldukça başarılı olmuşlar. Ne 
var ki, bu çeviriler ve dâhil oldukları inanış onların dilleri ve kültürleri üzerinde 
Müslümanlık kadar etkili olmamış. Eski Uygur yazını için her ne kadar özgün 
olmadığı şeklinde eleştiri getirilse de Türk dilinin kullanımı, sözcük varlığı ve terim 
üretme konusunda son derece verimli bir dönem yaşadıkları gerçeği inkâr edilemez.  

Ayrıca günümüze kadar yazılış tarihi belli ilk Karahanlı eseri olarak bilinen 
Kutadgu Bilig’de düşünce bazında çevre kültürlerden hayli fazla etkilenmelerin 
görüldüğü söylenir. Agop Dilâçar, Kutadgu Bilig’in felsefe, yönetim ve siyaset 
alanındaki kaynaklarından bahsederken Kindî, Farabî, İbn Sina dolayısıyla Eflatun 
ve Aristo etkisinden ilk bahsedendir (Dilâçar 1972, 24-28). Bugün için Kaşgarlı 
Mahmud ile Balasagunlu Yusuf’un tanışmış olduklarına dair ya da Kaşgarlı’nın 
Balasagunlu Yusuf’un eserini gördüğüne dair hiçbir bilgi yok. Üç yıl arayla yazılmış 
olan bu iki eseri yazanların ayrı coğrafyalarda bulunduklarını düşünürsek bu duruma 
şaşırmamak lazım. Zaten Kaşgarlı’nın eserinde daha önce yazılmış Türkçe hiçbir 
metinden parça geçmemektedir. Kaşgarlı, her ne kadar “Kitapta Türklerin 
görgülerini, bilgilerini göstermek için söyledikleri şiir tanıklarını serpiştirdim” (DLT 
I, 8) dese de bu tanıkların sahipleri bugün için bilinmemektedir. 
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Yukarıda kendi sorduğumuz soruya cevap vermek için Kaşgarlı’nın han 
sülalesinden geldiğini bir kez daha hatırlatalım. O döneme göre en iyi eğitimden 
geçtiğini Divanü Lûgat-it-Türk’te kendisi söylüyor. Kaşgarlı’nın Türk diline bu 
kadar önem verip memleket memleket dolaşıp derlemeler yapmasına sebep nedir? 
Taht kavgaları yüzünden öldürülme korkusuyla bu çalışmalara başlayıp izini 
kaybettirmek istemesi mi? Bu gerekçe sorumuzu hâlâ cevaplandırmıyor? Niçin Türk 
dili? Niçin Türkçe-Arapça sözlük? 

Türk ulusunu bütün varlıkları ile ele alan, klasik deyimiyle bir Türk 
ansiklopedisi olan Divanü Lûgat-it-Türk, basit bir deyişle Türkçeden Arapçaya, 
sözcüklerin Arapça kalıplara uydurularak sıralanması ile oluşturulmuş bir sözlük. 
Divanü Lûgat-it-Türk’teki düzen için Kaşgarlı, Arap dil bilgini Halil bin 
Ahmedî’nin Kitābü’l-ayn adlı sözlüğünden faydalandığını söyledikten sonra şu 
açıklamayı yapıyor: “Benden önce kimsenin yapmamış olduğu bir sıralayışla ve 
kimsenin düşünmemiş olduğu bir düzenle işi açıklattım. Bildirdiğim sebeplerle telif 
edilen şey, uyulacak yolda olsun, tasnif edilen nesne, kılavuz tutulmaya değeri 
bulunsun diye birtakım kurallar, yeniden yeniye ölçüler koydum.” (DLT I, 7). 
Milattan önceki dönemlerden itibaren yazılı ürün vermeye başlayan, bilim tarihi 
açısından Kaşgarlı’nın zamanında antik çağ mirasını alıp Avrupa’ya aktaran dil olan 
Arapçayı Türkçeyle bir saymak. Böyle bir kayıt düşerken Kaşgarlı, Köktürklerin 
kendilerine has inançları ile Budist ve maniheist Uygurların ortaya koyduklarını 
bilmezlikten geliyor. Yani inanç yönü ağır basıyor. 

Divanü Lûgat-it-Türk, bütün İslamî eserlerde olduğu gibi “Tanrının adıyla” 
başlar ve şöyle devam eder: “Halkın en uz dillisi bitkin, en sağlamı çürük olduğu bir 
zamanda Tanrı Cebrail’i açık anlatış ve her yönünü bildiriş ile Muhammed’e -
içerisinde haramı, helali anlatan Kur’an’ı gönderdi; böylelikle öz yolu belli etti, 
belge ve kılavuz koydu.”  

Claude Cahen’in İslamiyet adıyla Türkçeye çevrilen kitabında söylediği gibi 
“Dil zorluğunun elverdiği ölçüde İslamiyetin daha derin biçimde anlaşılması ancak 
önder durumundaki kişilerle temas sayesinde sağlanmıştır.” (Cahen 2000, 269) 
Çünkü bu kişiler böyle bir dinin özellikle siyasal güç ve birleştirme etkeni olarak ne 
kadar önemli olabileceğinin bilincinde idiler. Yukarıda söylediğimiz “bu kişiler”den 
kasıt İslamiyetle ilk tanışan Farslar ve Türklerdir. Onlar da başlangıçta Kur’an’ı 
indirildiği dil ile öğrenmeye çalışmışlar, ancak zamanla “haramı, helali anlatan” 
Kur’an’ın herkes tarafından anlaşılması gerekliliği ortaya çıkmış. Bu gereklilik 
giderek Kur’an’ın Farsça ve Türkçeye satır arası tercümelerinin yapılmasına neden 
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olmuş. Beytü’l-hikme’de de, ilk dönem tercümeleri satır arası tercümeler biçiminde 
yapılmış. Bu dönemde yapılan tercümeler iyi anlaşılamadığından daha sonraki 
dönemlerde yeniden ele alınmış. (Demirci 1996, 83) Tercüme konusunda edinilen 
bu tecrübeler giderek Kur’an tercümelerine yansımış. 

875’te İran’da kurulmuş olan Samanî hanedanlığında, Mansur bin Nuh’un 
hüküm sürdüğü dönemde, 961-976’da hükümdarın emri ile Buhara’da toplanan bir 
kurul tarafından Kur’an, ilk defa Farsçaya tercüme edilmiştir. Burada kesinlik 
ifadesiyle cümlemizi sonlandırmamızın nedeni, elimizde bulunan ilk Farsça Kur’an 
tercümesinin nasıl, hangi amaçla, kimler tarafından yapıldığının açıklanmış 
olmasıdır. Bu açıklamalar içersinde kurula İspicab’dan gelen iki Türk âlimin 
katıldığı da yer almakta.  

2004 yılında basılmış olan kitabımız Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands 
Nüshası)’nde ve bir-iki sempozyumda Rylands nüshası Kur’an tercümesinin Farsça 
tercüme ile aynı kurul tarafından yapıldığını söyleyip dillik verilerle bunu 
desteklemiştim. Rylands nüshası Kur’an tercümesi ile Divanü Lûgat-it-Türk ve 
Kutadgu Bilig arasında gerek söz varlığı gerekse yapı bakımından dikkat çekici bir 
benzerlik vardır. Kitabımızın notlar kısmında bu sözcükler ve özellikle İspicab 
bölgesine has dil özellikleri tek tek ele alınıp incelendiğinden burada bahsetmeyi 
gerekli görmüyorum. Ayrıca bu nüshanın fiziki bakımdan ayrıcalıklı olması da buna 
kanıttır. Kur’an’ın cüz takibine göre yarısının yer aldığı 1145 varaklık bu nüshada, 
her sayfada üç satır bulunması, sure başlarında tezhiple donatılmış bir sayfada 
sadece tek bir satırın yer almış olması ve ilk Farsça tercümenin de bu nüshada 
bulunması bizce önemlidir. Böylece X. yy Fars edebiyatı için olduğu gibi Türk dili 
ve edebiyatı için de dönüm noktası olmuştur. 961-976 yıllarında yapılan bu 
tercümeyle Karahanlı Türkçesi ilk eserini vermiş olmaktadır.  

Kur’an’ın tercümesinin yapıldığı, Samanî hanedanlığı 999’da Karahanlılar 
tarafından yıkılır. Bildirimizin başlangıcında Kaşgarlı Mahmud’un 1058 yılından 
sonra Kaşgar’dan ayrılmak zorunda kaldığını yazmıştık. Bu arada Samanî toprağı 
olan Buhara’da yazılan bu Kur’an tercümesi de Karahanlı hanedanlığının eline 
geçeli 50 yıldan fazla zaman olmuştur. Bu geçen süre içerisinde Kaşgarlı 
Mahmud’un bu tercümeyi görmediği bana göre kabul edilemez. 

Bütün bu gelişmeler Kaşgarlı’nın yeniden düşünmesini sağlar. Onun DİVANÜ 
LÛGAT-İT-TÜRK’ü başkaca bir çalışma yapamadığı ya da ihtisas konusu dil bilim 
olduğu için kaleme aldığını sanmıyorum. Bu davranıştaki temel etken kanımca 
“devlet adamı” sorumluğu olmalı. Türk tarihindeki örnekleri de bizim bu kanımızı 
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güçlendirir nitelikte. Tıpkı Bilge Kağan’ın gerçekleştirdikleri gibi, tıpkı Mustafa 
Kemal Paşa’nın gerçekleştirdikleri gibi bizlere bir vasiyetname bırakıyor. Bugün, 
burada bu vasiyetnamenin gereğini ne kadar yerine getirdiğimiz konusu tartışılmalı. 
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DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK’TE TANRICILIK VEYA  
GÖK TENGRİ DİNİ 

Fuzuli BAYAT 
 

a) Kısa Giriş 

İki büyük ideolojiyi – Türkçülük ve İslamiyet - hedef alması açısından devrine 
kadarki kaynaklardan ve hatta Orta Çağ’ın bütün yazılı kaynaklarından seçilen tam 
adı Kitabi Divanü Lugati’t-Türk olan bu eser ansiklopedik bir sözlük olması 
özelliğiyle Türkolojinin başyapıtı durumundadır. Millî ideolojimizin program 
belgesi konumunda olan Divanü Lugati’t-Türk, Türklerin Karahanlılar, 
Harezmşahlar, Gazneviler, Selçuklular gibi Türk İslam devletleri kurmaları ile İslam 
medeniyeti inisiyatifini ele geçirdikleri, İslamiyet’i yaydıkları ve onu kılıçları ile 
korudukları bir dönemde yazılmış, Türk’ü Arab’a, Acem’e ve Arap dilli 
medeniyetlere tanıtmayı amaçlamış, yalnız söz hazinemizin güzelliğini vermekle 
kalmamış, zengin Türk sözlü medeniyetini tanıtmak ve öğretmek istemiştir. Kaşgarlı 
Mahmut, Divanında Türk adını Tanrı tarafından verilmiş isim olarak 
değerlendirmekle meseleyi Türk milletinin lehine çözmeye çalışmıştır. Nitekim 
eserin Mukaddimesinde “Tanrı, devlet güneşini Türklerin burcunda yarattı. Feleği 
hem onların mülküne uyarlayıp fırlatır. Onları Türk adlandırdı, cihan mülkünün 
sahibi yaptı.”1 demesi ile sahip olduğu değerlerin yüceliğini bir kez daha 
vurgulamıştır. Divanü Lugati’t-Türk’ün yazarı Kaşgarlı Mahmut Türk dili, Türk 
kültürü, Türk kimliği hakkında yazmış; dilimizin ses, biçim, kelime, kısmen de 
gramer özelliği hakkında eşsiz bilgi sunmuştur. O bakımdan dünyanın bilinen en 
eski sözlüklerinden biri olan bu Divan’da sözün anlamı, değeri, kelimelerin biçimi, 
şekli, kültürümüz, tarihimiz, kimliğimiz hakkında eşsiz bilgi sunulmuştur.  

Sekiz bölümden (Kaşgarlı Mahmut’un kendi ifadesi ile sekiz kitap) oluşan 
sözlük, Türk dili ve lehçeleri, lehçelerin sınıflandırılması, Türkçenin ses ve biçim 
özellikleri, yazı kültürü, Türkçenin grafik sistemi, Türk boyları, Türk coğrafyası vs. 
hakkında bilgileri içeren ve zengin edebî metinlerle süslenmiş bir eserdir. O 
bakımdan Divan’da 300’den fazla atasözü, deyim, darbımesel, 10’dan fazla efsane, 
birçok rivayet, alkış ve kargış örnekleri, inanç, sınama, oyun ve iki destan parçası, 
şiirler, ağıtlar vs. bulunuyor. Kaşgarlı Mahmut, bu metinlerin büyük bir kısmını 
derlediği gibi, Türkçe aslı ile de vermiştir. Ancak iki destan parçası, efsane ve 
rivayetlerin çoğu, inanç örnekleri orijinal şekli ile değil, Arapçaya tercüme edilerek 
verilmiştir. Türkçe metinler dil özelliğini koruduğundan ve o dönemin sözlü kültür 
örneklerini yaşattığından araştırmacılar için büyük önem taşır.  

                                                 
1 Mahmud Kaşgariy, Türkiy Sözler Devani, T. 1, Taşkent, 1960, s.43  
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Bir önemli mesele de Divanü Lugati’t-Türk’ün yazarı Kaşgarlı Mahmut’un, 
bütün sözlük boyu iki şeye başvurmaktan kendini alıkoyamamasıdır. Bunlardan 
birincisi Kuran-ı Kerim, ikincisi de sözlü kültürümüzdür. Hatta Kaşgarlı Mahmut 
sözlü kültürden o denli yararlanmıştır ki, folklor düşüncesi için karakteristik olan 
“deyir” kelimesini sık sık kullanmıştır. Kendisi de bu durumu belirterek Divanü 
Lugati’t-Türk’e Arapça yazmış olduğu Mukaddimesinde şöyle der: “Ben bu kitabı 
hikmet, seci, atalar sözü, şiir, recez, nesir gibi şeylerle süsleyerek hece harfleri 
sırasınca tertip ettim.”2  

Divanü Lugati’t-Türk, inancımızın ve millî kimliğimizin belgesi olan Kuran’a 
ve sözlü geleneğe dayanmakta, Türkçe sözler bu bağlam çerçevesinde değer 
kazanmakta, açıklanmakta, anlamlandırılmaktadır. Bu özelliği ile Divan’ın yazarı 
Kaşgarlı Mahmut, Türkolojinin, halk edebiyatı ve biliminin esasını koyan, bu 
disiplinleri ilk defa bilimsel bir platforma getiren ilk Türk bilginidir.  

Divanü Lugati’t-Türk eserindeki bilgilerden atalarımızın daha çok İslamiyet’ten 
evvelki yaşam felsefelerini, örf ve âdetlerini, doğuma, evlenmeye ve ölüme ait 
münasebetlerini, dünyayı algılama özelliklerini, dünya modelini ve bu paradigmada 
inanç sistemimizi ve inanç sistemimizin merkezi anlayışı olan Tanrı (Tengri) ilah 
adı ile bağlantılı deyimleri öğrenmiş oluruz. Kaşgarlı Mahmut’un Divanındaki edebî 
metinler, özellikle de folklor malzemeleri çok taraflı araştırma (yayımlama, tertip, 
sınıflandırma, değerlendirme, inceleme vs.) konusu olsa da3 Tanrı ve Gök Tanrı 
inanç sistemi ayrıca araştırılmamıştır.  

 

                                                 
2 Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, C. 1, Ankara, 1998, s.5 
3 Bkz. Brockelmann C., “Alttürkestanisehe Volkpoesiein”, Asia Mayor, 1923; Köprülü M.F., Edebiyat 
Araştırmaları, Ankara, 1966; Necip A., “Eski Savlar”, Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Sayı 2, 4, 5, 
İstanbul, 1338; Arat R.R., Eski Türk Şiiri, Ankara, 1965; Birter F., En Eski Türk Savları, Ankara, 1944; 
Dehri D., Edebiyatımızda Ata Sözleri, 1, İstanbul, 1945; Gencei T., “Uberblick Über Von und 
Fruhislamisehen Türkischen Versbau”, Der İslam, 1958; Banğuoşlu T., “Kaşgariden Notlar, 1, Uygurlar 
ve Uygurca Üzerine”, TDAY, 1958; Caferoğlu A., Kaşgarlı Mahmut, İstanbul, 1970; Stebleva İ.V., 
Razvitie Tyurkskih Poetiçeskih Form v XI veke, Moskova, 1971; Stebleva İ.V., “Sinkopirovanie Slov v 
Poetiçeskih Tekstah “Divan Lugat at-Turk” Mahmuda Kaşgari” Tyurkologiçeskiy Sbornik 1971, 
Moskova, 1972; Oy A., Tarih Boyunca Türk Atasözleri, İstanbul, 1972; Bombaci A., The Turkic 
Literatures. İntroductory Notes on the History and Style, Wiesbaden, 1965; Tekin T., XI. Yüzyıl Türk 
Şiiri, Ankara, 1989; Klyaştornıy S.G., “Epoha Mahmuda Kaşgarskogo”, Sovetskaya Tyurkologiya, No.1, 
1972; Hayitmetov A., “O Drevney Poezii Tyurkov”, Sovetskaya Tyurkologiya, Nu.:1, 1972; İbrahimov S., 
Asomuddinova M., XI aspdagi Turkiy Tillarda Kasb-Hunar Atamaları va Ularnıng “Divanu Lugatit 
Turk”da Aks Etimi”, Uzbek Tili ve Adabiyati, Nu.:5, 1971; Koroglı H., “Alp Er Tonga i Afrasiyab po 
Yusufa Balasafuni, Mahmuda Kaşgari i Drugim Avtoram”, Sovetskaya Tyurkologiya, Nu.:4, 1970; 
Tuguşeva L., “Divani Lugatit-Tyurk” Mahmuda Kaşgari i yego Svyazi s Rannesrednevekovoy 
Tyurkoyazıçnoy Literaturoy”, Sovetskaya Tyurkologiya, Nu.:1, 1988 vs.    
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b) Divanü Lugati’t-Türk’te Tanrıcılık (Gök Tengri) İnanç Sistemi ile İlgili 
Sözler ve Deyimler 

Divanü Lugati’t-Türk’te “Tengri” kelimesi, çeşitli metin tiplerinde: şiir, alkış, 
kargış, atasözleri içinde bazı tekrarları saymasak 64 defa geçmektedir ki bu da 
yazarın Türk milletinin dinî-mitolojik sisteminde inanç paradigmasının temelini 
oluşturan Gök Tanrı dinini iyi bildiğini ve eski Türklerin Tanrı (Tengri) kavramını 
İslami bir medeniyet çevresine taşıdığını ve yer yer İslam dininin Allah kavramı 
yerine kullandığını göstermektedir. Bu terim ve kelime birleşmeleri esasen Besim 
Atalay neşrine göre verilse de uygun deyim ve ifadeler Salih Mütellibov’un 
Özbekçe yayını ile de kıyaslanmıştır. Tengri terimi Divanü Lugati’t-Türk’ün 
ciltlerinde4 aşağıdaki gibidir:  

1.  Tengri meni agırladı (1. 53, 300) – Tanrı bana kerem etti. 
2. Tavar uçun Tengri odhlamadhıp, Uya kadaş oglını çınla boğar (1, 86) – 

Mal için Tanrı’dan korkmayıp mal için kardeşi oğlunu gerçekten de boğar. 
3. Umunç Tengrige tut   (1. 133) - Umudu Tanrı’dan bekle. 
4. Uluglug Tengrige (1. 150) – Ululuk Tanrı’nındır veya Ululuk Tanrı’ya 

hastır. 
5. Tengri mening ışım etti (1. 171) – Tanrı benim işimi iyiliğe koydu. 
6. Men Tengriden umundum (1. 206) – Ben Tanrı’ya umutlandım. 
7. Tengri bulıt agıttı (1. 212) – Tanrı bulut belirtti. 
8. Tengri akın akıttı (1. 212) – Tanrı sel akıttı. 
9. Tengri ot öndürdi (1. 225) – Tanrı bitki bitirdi. 
10. Tengri esin esnetti (1. 266) – Tanrı yel estirdi. 
11. Ol Tengrige kirtkinsedi (1. 280) – O Tanrı’nın birliğini açıkça söylemek 

istedi.    
12.  Begim özin ogurladı, Yarag bilip ogurladı, Ulug Tengri agırladı, Anın kut 

kıv türi togdı (1. 301) – Beyim kendini gizledi, bunu silah bilerek vaktini gözledi, 
Tanrı kerem kıldı, onun için kutu, devleti yükseldi. 

13. Tengri meni ulugladı (1. 304) – Tanrı beni yüceltti. 
14. Tengri tapuğı (1. 373) – Tanrı’ya tapma, sığınma. 
15. Ol Tengrige kirtindi (1. 416) – O Tanrı’ya inandı, peygamberi doğruladı. 
16. Tengri kargışı anıng üze (1. 461) – Tanrı’nın kargışı onun üzerine olsun. 

                                                 
4 Kaşgarlı M., Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi, C. 1-3, Ankara, 1998-1999 Bundan sonra Divan’dan 
verilen örneklerin cildi ve sayfa numarası yay ayraçta metnin içinde gösterilecektir. 
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17. Kudruk katıg tügdümiz, Tengrig öküş ögdümiz, Kemşip atıg tegdimiz, 
Aldap yana kaçtımız (1. 472) – Kuyruğu sıkı düğdük, Tanrı’yı çok övdük, gemi 
çekerek atı üzengiledik, aldatarak yine kaçtık. 

18. Tengri kulı Kulbak  (1. 475) - Tanrı kulu Kulbak. 
19. Kul Tengrige taptı (2. 3) – Kul Tanrıya taptı. 
20. Tengri tağ birle yerig basurdı (2. 77) – Tanrı dağlarla yeri bastırdı. 
21. Men Tengrige tapındım (2. 140) – Ben Tanrı’ya tapındım. 
22. Men Tengrige sıgınur men (2. 152) – Ben Tanrı’ya sığınırım. 
23. Tengrige tapındı (2. 160, 161) – Tanrı’ya taptı. 
24. Tengrige sığındım (2. 160) – Tanrı’ya sığındım. 
25. Tengri meni ködhezdi (2. 162) – Tanrı beni korudu. 
26. Tengrige tapın (2. 167) – Tanrı’ya tapın. 
27. Tengrige yükün (2. 167) – Tanrı’ya secde et. 
28. Ol Tengrige tapnıglı erdi (2. 169) – O Tanrı’ya tapanlardandı. 
29. Ol Tengrige tapınguluk erdi (2. 169) - Onun Tanrı’ya tapmak hakkı idi. 
30. Tengri ogul togturdı (2. 173) – Tanrı evlat verdi. 
31. Tengri ölüg tirgürdi (2. 179; 3. 424) – Tanrı ölüyü diriltti. 
32. Ol Tengri seni manga sevtürdi (2. 185) – O Tanrı seni bana sevdirdi. 
33. Tengri meni kutgardı (2. 192, 201) – Tanrı beni kurtardı. 
34. Tengri tirgürdi (2. 200) – Tanrı diriltti. 
35. Tengri kargagınga ılınma (2. 288) – Tanrı’nın lanetine, kargışına uğrama. 
36. Kul Tengrige bütti (2. 294) – Kul Tanrı’nın birliğine ikrar etti. 
37. Tengri ajun türütti çıgrı udhu tezginür, Yulduzları çergeşip tün kün üze 

yörgenür (2. 303) – Tanrı dünyayı yarattı, felek ona uygun olarak fırlanır. Ulduzlar 
cergelenip gece gündüz dolanır. 

38. Tengri yalnguk türütti (2. 303) – Tanrı insanı yarattı. 
39. Tengri yalnguk yarattı (2. 315) – Tanrı insanı yarattı. 
40. Tengri yagmur yagıttı/yagturdı (2. 316; 3. 95) – Tanrı yağmur yağdırdı . 
41. Ölüg tirildi. Tengri tirgürdi (2. 324) – Ölü dirildi, Tanrı diriltti. 
42. Tengri meni bayuttı (2. 325) – Tanrı beni zengin kıldı. 
43. Tengri kar karlattı (2. 347) – Tanrı kar yağdırdı. 
44. Tengri yaşın yaşnattı (2. 356) – Tanrı şimşek çaktırdı. 
45. Tengri ol yerig yaratgan (3. 52) – Yeri yaratan Tanrı’dır. 
46. Tengri ol yağmur yagıtgan (3. 53) – Yağmuru yağdıran Tanrı’dır. 
47. Kul Tengrige yükindi (3. 84) – Kul Tanrı’ya secde etti. 
48. Tengri nomı (3. 137) – Tanrı’nın dini ve şeriatı. 
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49. Bolsa kiming altun kümüş irle iter, Anda bolup Tengrigerü tapgın öter (3. 
251) – Kimin altını, gümüşü olsa yurtluk yapar, orada oturarak Tanrı’ya karşı 
tapkısını (şükranlarını) öder. 

50. Tengri andag tiledi (3. 271) – Tanrı öyle istedi. 
51. Tengri anı kınadı (3. 273) – Tanrı onu cezalandırdı. 
52. Tengri anı kargadı (3. 290) – Tanrı onu lanetledi. 
53. Tengri meni agırladı (3. 347) – Tanrı beni ağırladı. 
54. Süsegen udhka Tengri müngüz bermes (3. 364) – Çok süsen öküze Tanrı 

boynuz vermez . 
55. Tengrige yükünç yükündi (3. 375) – Tanrı’ya namaz kıldı. 
56. Toyın tapugsak, Tengri sefinçsiz (3. 377) – Toyın tapmak ister ancak Tanrı 

memnun olmaz. 
57. Tün kün tapun Tengrige boynamagıl. Korkup angar eymenü oynamagıl (3. 

377) – Gece gündüz Tanrıya tapın isyankâr olma. Ondan korkup çekin eğlenceye 
dalıp oynama. 

58. Tengrigen (3. 389) – Tanrı’ya tapınan bilgin (Müslüman olmayan 
Türklerce). 

59. Kul Tengriden  korkdı (3. 421) – Kul Tanrı’dan korktu. 
60. Kul Tengrige kirtgündi (3. 423) – Kul yüce Tanrı’nın birliğine inandı. 
61. Tengrige kirtgün (3. 423) –  Tanrı’nın birliğini ikrar et. 
62. Tengri yalavaç ıdhtı (3. 438) – Tanrı peygamber gönderdi. 
63. Umunç Tengrige (3. 450) – Umut Tanrı’dan. 
64. Kul Tengrige yinçgelendi (3. 450) – Kul Tanrı’ya karşı küçüklük gösterdi.5 

 Bu listeyi yaratılış sırasına, Tanrı’nın fonksiyonlarına, insanların 
yükümlülüklerine vs. göre düzenlemiş olursak şöyle bir sıralama ortaya çıkar: 

a) Tanrı’nın yaratma fonksiyonu: Tengri ajun türütti (2. 303) – Tanrı dünyayı 
yarattı; Tengri ol yerig yaratgan (3. 52) – Yeri (göğü) yaratan Tanrı’dır; Tengri 
yalnguk türütti (2. 303) – Tanrı insanı yarattı; Tengri yaşın yaşnattı (2. 356) – Tanrı 
şimşek çaktırdı; 

b) Tanrı’ya övgüler: Uluglug Tengrige (1. 150) – Ululuk Tanrı’nındır veya 
Ululuk Tanrı’ya hastır; Tengrig öküş ögdümiz (1, 472) – Tanrıyı çok övdük; Kudruk 
katıg tügdümiz, Tengrig öküş ögdümiz, Kemşip atıg tegdimiz, Aldap yana kaçtımız 
(1. 472) – Kuyruğu sıkı düğdük, Tanrı’yı çok övdük, gemi çekerek atı üzengiledik, 
aldatarak yine kaçtık;  

                                                 
5 Bu deyimlerin bugünkü Türkçesini Besim Atalay’dan alarak bazı tercümeleri kendi anladığımız şekilde 
düzeltmeye çalıştık. 
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c) Tanrı adıyla ilgili kargış ve alkışlar: Tengri garğışı anung üze (1. 461) – 
Tanrı’nın kargışı onun üzerine olsun; Tengri garğagıga ılınma (3. 288) – Tanrı 
kargışına uğrama;  

ç) Tanrı adıyla ilgili atasözleri ve deyimler: Tavar uçun Tengri odhlamadhıp, 
Uya kadaş oglını çınla boğar (1, 86) – Mal için Tanrı’dan korkmayıp kardeşi oğlunu 
gerçekten de boğar; Tengri kulı Kulbak  (1. 475) - Tanrı kulu Kulbak; Süsegen 
udhka Tengri müngüz bermes (3. 364) – Çok süsen öküze Tanrı boynuz vermez;  

d) Tanrı’nın fonksiyonları: Tengri oğul togdurdu (2. 173) – Tanrı evlat verdi; 
Tengri ölüg tirgürdi (2. 179) – Tanrı ölüyü diriltti; Ölüg tirildi. Tengri tirgürdi (2. 
324) – Ölü dirildi, Tanrı diriltti; Tengri kar karlattı (2. 347) – Tanrı kar yağdırdı; 
Tengri ol yağmur yagıtgan (3. 53) – Yağmuru yağdıran Tanrı’dır; Ol Tengri seni 
manga sevtürdi (2. 185) – O Tanrı seni bana sevdirdi; Tengri meni bayuttı (2. 325) – 
Tanrı beni zengin kıldı;  

e) Tanrı karşısındaki yükümlülükler: Tengrige kirtgün (3. 423) – Tanrı’ya 
inan; Tengrige yükin (2. 167) – Tanrı’ya secde et; Tengrige tapın (2. 167) – Tanrı’ya 
tapın; Kul Tengrige yükindi (3. 84) – Kul Tanrı’ya secde etti; Kul Tengrige bütti (2. 
294) – Kul Tanrı’nın birliğine ikrar etti; Tengrige sığındım (2. 160) – Tanrı’ya 
sığındım; Umunç Tengrige tut   (1. 133) - Ümidi Tanrı’dan bekle; Ol Tengrige 
tapnıglı erdi (2. 169) – O Tanrı’ya tapanlardandı; Tün kün tapun Tengrige 
boynamagıl (3. 377) – Gece gündüz Tanrı’ya tapın, isyankâr olma.   

Bu altı işlev Tanrıcılık kültü veya Gök Tanrı dini hakkında bilgi verir. Bununla 
beraber Divanü Lugati’t-Türk’te Tanrı’nın adı zikredilmeyen ancak Yüce Yaratanla 
doğrudan doğruya ilgili olan üç şiir parçası da tespit etmek mümkündür: 

1. İzimni öger men                                        
    Biligni yüger men     
     Köngülni tüger men    
     Erdem üze türlünür  (2. 243)   
    (Yaratanı överim 
    Bilgileri toplarım 
    Nefsimi düğünlerim 
    (bunlar) Erdemlik üzerine düzlenir) 
 2. Yarattı yaşıl çeş     
     Savurdı ürüng kaş      
     Tizildi kara kuş     
     Tün kün üze yörgenir (1. 330) 
    (Yarattı yeşil firuze (gökleri) 
    (onun üzerinde) ak üzük taşları (yıldızları) sayrıştırdı 
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    Karakuş yıldızını dizdi   
 Gece gündüz dolanır) 

  3. Atsa okın kezgerip kim toranı yığdaçı  

    Tağık atıp uğrasa özi koyu yırtılur  (3.106)  

     (Okun atsa kim dönüp (ona) engel olabilir 

    (bir) Dağı (hedef alıp atsa) dereler, vadiler yırtılır)   

Divanü Lugati’t-Türk’te Kaşgarlı Mahmut, her ne kadar Tanrıcılık kültü veya 
Gök Tanrı dini hakkında az bilgi vermiş olsa da serpilmiş bilgileri bir araya 
getirmekle eski Türklerin inanç paradigmasını oluşturmak mümkündür. 

c) Yazarın Bakış Açısı ile Gök Tanrı Dini 

Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lugati’t-Türk’e Arapça yazdığı mukaddimesinde, 
Yüce Tanrı benim Türk adlı bir ordum vardır, onları doğuda yerleştirdim, der. 
Kızdığım ulusun üzerine onları salıveririm. (1. 294) cümlesini kullanmakla İslami 
bir inanç sistemine sadık kalsa da eski Türk dinî-mitolojik bağlamında varolan Gök 
Tanrı inamına atıfta bulunmuştur. Nitekim Orhun-Yenisey Yazıtları, Oğuz Kağan 
Destanı ve Orta Çağ’ın bazı yazılı kaynakları Türk mitolojisinde deus otiosus 
konumunda bulunan Tanrı’nın devleti ve milleti himaye ettiğini kanıtlıyor.6 Türk 
inanç sisteminin baş tapınağı olan Tanrı’nın özel işlere karışmadığı, hatta yaratma 
gücünü yüksek dereceli ruhlara (Ülgen’e, Kayrakan’a, Erlik’e) devrettiği saptanır.         

Gök Tanrı veya Tanrıcılık dini olarak nitelendirilen inanç sistemimizin ne 
kutsal kitabı ne de peygamberi vardır. Bu nedenle de kaynaklarda Türkleri kitap ehli 
olmayan ancak tek Tanrı inancına sahip olan kavim olarak gösterirler: “Anlar din, 
mezhep bilmezlerdi, ama Hakk’a ikrarları vardı. Oğuz tayfası derlerdi.”7 Bu bilgi 
Gök Tanrı dininin monoteist dinlere, özellikle de İslamiyet’e yakınlığını gösterir. 11. 
yy. büyük dilci âlimi Kaşgarlı Mahmut da bu gerçekleri bilmemiş değildi. Öyle ki, 
Kaşgarlı Mahmut’tan 200-250 yıl sonra çeşitli amaçlarla Asya’yı ziyaret eden 
gezgin, misyoner ve elçiler de Türkleri Tanrıcılık adlandırılan dinî-mitolojik 
sisteminden söz açmakla, bu dinin semavi dinlere yakın bir olgu sergilediğini 
vurgulamışlardır. Mesela, “IV. Papa Innocentius tarafından 1245 yılında Fransiskan 
rahibi Johannes de Plano Carpini, Orhun Nehri yakınındaki Kara-Korum şehrine, 
büyük Moğol Devleti’ne yaptığı diplomatik sefer zamanı ziyaret ettiği halkların 
gelenek ve inanışlarına dair birçok bilgi toplamıştır. O, yazdığı kitapta Türklerin 
görünen ve görünmeyen, her şeyi yaratan tek Tanrı’ya inandıklarını anlatır. 
                                                 
6 Geniş bilgi için bkz. Bayat F., Türk Mitolojik Sistemi. Ontolojik ve Epistemolojik Bağlamda Türk 
Mitolojisi, C.1, İstanbul, 2007, s.212-266 
7 Osman, Tevarihi Cedidi-Mirat-ı Cihan, İstanbul, 1961, s.24 
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Aynı bilgiyi 1253’te Fransa kralı IX. Louis’nin elçisi olarak özel bir misyonla 
Moğolistan’a gitmiş bir diğer Fransiskan rahibi Wilhelm Rubruk da tasdik eder.  
Nihayet 1271’de Papa’nın elçisi olarak büyük Moğol Hanı Kubilay Han’ın 
sarayında bulunan Venedikli meşhur gezgin Marco Polo’nun yazılarında da ruhlar 
ve tek Tanrı hakkında bilgi vardır. Ermeni meliği Gaytan Armiyanski (1289-1308) 
de Moğolların ve Türklerin ölümsüz tek Tanrı’ya taptıklarını yazmıştır.8 Aynı 
bilgiyi daha önceleri 568’de Göktürklere elçi olarak giden Zemarkhos da 
bildirmiştir. Bu elçinin hatıralarına göre Türkler toprağa, suya ve ateşe saygı 
göstermekle beraber yine de kainatın yaratıcısı tek Tanrı’ya inanırlar.9 Bu listeye, 
Moğol kağanının elçilere vermiş olduğu cevabı da ilave edelim. 13.yy. ın büyük 
Moğol kağanı Mönke açık şekilde “Ancak tek Tanrı vardır. Onun takdirine göre 
yaşar ve ölürüz.” diye söylemiştir.10 Bu uzun listeden de görüldüğü gibi Türkler ve 
onlara yakın Moğol kavimleri arasında Gök Tanrı dini olarak değerlendirdiğimiz tek 
Tanrı inancı bütün zamanlarda mevcut olmuştur.”11 

Kaşgarlı Mahmut’un Tanrıcılık dinine ve bu dine inananlara bakışı bir 
Müslüman bakış açısını içermektedir. Bunu onun Divan’ın çeşitli yerlerinde 
İslamiyet hakkında söyledikleri de doğrulamaktadır. O bakımdan yazar, Divan’ın 3. 
cildinde (s.377-378) Tanrı kelimesini anlatırken konuya İslamiyet’in temel kuralları 
açısından yaklaşmakla aşağıdaki bilgilere yer vermiştir:  

“Yere batası kafirler göğe Tengri derler. Yine bu adamlar büyük bir dağ, büyük 
bir ağaç gibi gözlerine ulu görünen her şeye Tengri derler. Bu yüzden bu gibi 
şeylere yükünürler. Yine bunlar bilgin kimseye Tengrigen derler. Bunların 
sapıklıklarından Tanrı’ya sığınırız.”  

Buradan da Kaşgarlı Mahmut’un Gök Tanrı dinine inanan soydaşlarına 
münasebeti açıklanmış olur. Şamanlık aracılığıyla Tanrı kültünü yaşatan toplumun 
dinî inançları ile yönetici kesimin inancı arasındaki farkı da söylemek gerekir. Her 
ne kadar Türk toplumu resmî ve gayri resmî inanç veya din tanımasa da bazı pratik 
uygulamalardaki farklar da görmezden gelinemez. Nitekim atalar mağarasına 
sunulan kurbanların, Gök Tanrı adına yapılan ritüellerin genelde kağanın 
yönetiminde gerçekleştiğini Çin kaynakları da yazmışlardır. Anlaşılan şu ki Kaşgarlı 
Mahmut, Şamanlık pratiklerinin katkısı ile bozulmuş ve tahrip olunmuş Gök Tanrı 
dini anlayışını kabullenmemiş, buna karşılık bazı durumları da İslam dini açısından 
                                                 
8 Bkz. Plano Karpini, İstoriya Mongolov, Wilhelim Rubruk , Puteşestviye v Vostoçnıye Stranı. Vedeniye, 
Perevod  i Prımeçaniya. A.K.Maheina, St.Petersburg, 1911; Banzarov D., Sobraniye Soçineniy, 
Moskova, 1955, s.54. 
9 Kafesoğlu İ., Eski Türk Dini, Ankara, 1980, s.98-101 
10 Rasonyi L., Tarihte Türklük, Ankara, 1993, s.30 
11 Bayat F., age., s. 214 
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değerlendirmiştir. Buna bakmaksızın yine Tanrı’ya sığınmağı ihmal etmemekte, yer 
yer İslamiyet’ten önceki bu kavrama yer vermektedir. Nitekim yazarın Tengri 
kelimesini bol bol kullanması onun bu dini, İslam’la bağdaştırdığına bir ispat teşkil 
etmektedir.  

Bu ikili münasebet - bir tarafta koyu bir Müslümanlık diğer tarafta mensup 
olduğu milletin İslamiyet’ten önceki inanç sistemine saygı ve bunu İslam’la sentez 
etme çabaları - bütün eser boyu sezilir. Tengri kelimesinin gök anlamı içermesi ve 
dinî inancın dejenere olduğu bazı Türk boylarında ağaca ve dağa tengri denilmesi 
aslında Türk dinî-mitolojik sistemine de ters düşmektedir. Ona göre de Kaşgarlı 
Mahmut, Şamanlığın etkisi ile büyük olan nesnelere Tengri diyen Türkleri kafir 
adlandırmıştır. Ayrıca çok önemli bir meseleye de temas etmiştir. Bilginlere 
Tengrigen denilmesi ile eski Türk toplumunda Gök Tanrı dinî icracılarının bu adla 
adlanmalarını göstermiş olmuştur. Kaynakların da tanıklığına göre Gök Tanrı 
dininin kâhini, din adamı olmasa da Türk toplumunda bu kültü iyi bilenlere 
Tengrigen denildiğini Kaşgarlı Mahmut’tan öğrenmiş oluyoruz. Divan yazarının 
yaşadığı çağda Şamanlığın da büyük ölçüde etkisi sonucu deus otiosus konumuna 
düşen Gök Tanrı hiçbir işe karışmayan, hatta yaratıcılık fonksiyonunu da medeni 
kahramanlara bırakan, yalnız milletin ve devletin bekasını himaye eden bir güç 
olarak gözükmektedir.  

Şamanlığın geniş şekilde yayılmasıyla biraz arka plana geçen Gök Tanrı, bütün 
olumsuz gelişmelere rağmen mitolojik metinlerde ve etnografik literatürde kendi 
varlığını koruyabilmiştir. O bakımdan hem Şamanlar hem de sıradan Türkler bütün 
ruhlardan üstte Tanrı adlı mutlak varlığın mevcutluğunu kabul ederler.12 Ancak koyu 
bir İslam taassupkeşi olan Kaşgarlı Mahmut’un, Müslüman akaidinin dışında kalan 
bütün olgulara sıcak bakmadığı da bir gerçektir. Her ne kadar Tanrı ve Allah 
kavramlarını vahdette algılasa da bunu Tanrıcılık dini ile İslam dini hakkında 
söylemek mümkün değildir. En azından Sözlük’te var olan Tengri kelimesi ve 
terkipleri bunu söylemeğe esas verir. Hiç kuşkusuz Kaşgarlı Mahmut verdiği 
örneklerin büyük çoğunluğunda İslami bir inanç bağlamında Tengri kavramını 
anlamlandırmaya çalışmıştır. Buna rağmen söylemek gerekir ki yukarıdaki 
örneklerde Tengri kelimesinin geçmediği, ancak Yüce Yaratanın vasıflarının yer 
aldığı üç şiir parçasında Kaşgarlı Mahmut’un Tanrıcılık dinine İslamiyet’e ters 
düşmedikçe sıcak baktığı anlaşılır. 

Altı ana başlıkta topladığımız Tengri kelimesi ile Kaşgarlı Mahmut’un İslami 
inanç bağlamında Türk mitolojisinin Tanrı anlayışını sunmaya çalıştığını görüyoruz. 

                                                 
12 Bayat F., age., s.212 



78 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 
Somut şekilde söylemiş olursak Kaşgarlı Mahmut, kâfir adlandırdığı soydaşlarının 
arasında mevcut olan Gök Tanrı dinî deyimlerini yazarken bunların İslami akait 
inancına uygunluğunu fark etmiştir. Aksi hâlde Kaşgarlı Mahmut yukarıdaki nota 
benzer bir not düşmeği asla ihmal etmezdi. Kaşgarlı Mahmut’un ciltler arasına 
serpiştirdiği Tanrı ve Gök Tanrı dini hakkındaki bilgileri onun Türk mitolojisinin bu 
temel konusunu iyi bildiğini gösterir. Nitekim ciddi bir araştırma da Tanrı 
anlayışının ve Gök Tanrı dininin Kaşgarlı Mahmut’un vermiş olduğu bilgilerle üst 
üste düştüğünü kanıtlıyor.                   

ç) Sonuç 

Tek yazma nüshası Ali Emiri Efendi kitapları içinde Millet Kütüphanesinde 
korunan Divanü Lugati’t-Türk eseri Türk kültürünün, Türk tarihinin, kısacası 
Türkolojinin şah eseri olup dinî-mitolojik sistemimizi, Eski ve Orta Çağ örf ve 
âdetlerimizi, yaşam biçimimizi, sözlü kültür hazinemizi ihya etmekte ilk ve esaslı 
kaynaktır. Yalnız Eski ve Orta Türkçeyi öğrenmek bakımından önemli olmayıp aynı 
zamanda o dönem tarihimizi, gelenek ve göreneklerimizi, dünyaya etik-estetik bakış 
açımızı da öğreten Divanü Lugati’t-Türk, İslamiyet’ten önceki dinî inanç 
sistemimizin de esaslı kaynak eseridir. Divan, Gök Tanrı dinî paradigmasında sözlü 
ve yazılı kaynakların bugüne kadar sunmuş olduğu bilgileri doğruluyor, tamamlıyor, 
teyit ediyor. Bundan yaklaşık 931-936 yıl önce yazılmasına karşılık Divanü 
Lugati’t-Türk, tarihî-bedii kaynak olmak özelliğini koruyacak, bugün olduğu gibi 
yarın da araştırmacıların baş vuracağı temel kaynak olarak kalacak, araştırıldıkça 
daha çok tarihi- sosyolojik, sosyo-kültürel ve dilcilikle ilgili konular ortaya 
çıkacaktır.       
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KAŞGARLI MAHMUD’DA MODERN DİL BİLİMİNİN İZLERİ 
 

Nesrin BAYRAKTAR 
 

GİRİŞ 

Bu çalışmanın birbiriyle örüntülü iki ana ögesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
modern dil bilimin çalışma alanlarının genel özellikleri, ikincisi Kaşgarlı 
Mahmud’un eşsiz eseri Dįvānü Luġāti’t-Türk ve içinde mevcut olduğuna 
inandığımız bugünkü modern dil biliminin çalışma alanlarıyla benzerliklerdir.   

Bağımsız bir bilim dalı olma niteliğini kazanması XX. yüzyılda mümkün olan 
dil bilimi, henüz genç bilim dallarından biridir. Gelişmeye devam eden dil biliminin 
pek çok terim, inceleme alanı ve biriminin belirlenmesi yoğun olarak son elli yıla 
dayanmakla birlikte “2500 yıllık bir geçmişe sahip ve günümüzde de gelişimini 
sürdüren bir bilim dalıdır (Kıran-Kıran 2006: 19)”. Bir yandan genç ve taze, öte 
yandan kadim ve köklü olan bu bilim dalının kendini tanımlaması ve bir ada 
kavuşması ölümünün ardından öğrencileri tarafından ders notları Genel Dilbilim 
Dersleri adıyla 1916’da basılan Ferdinand de Saussure ile olmuşsa da temeli yazının 
bulunmasıyla belki de daha da önceleri atılmıştır. Özellikle Eski Yunan ve Hint 
bilginlerinin çalışmalarıyla birimleri belirlenmeye başlayan dil bilimi; birçok bilim 
adamının katkılarıyla çeşitli aşamalardan geçerek bu güne gelmiştir. 

Modern dil biliminin alt dalları, inceleme alanları ve birimleri doğrultusunda 
aşağıdaki biçimde sıralanabilir:  

I. Ses boyutunda 
1.1. Ses Bilgisi (İng. Phonetics) 
1.2. Ses Bilim (İng. Phonology) 

2. Biçim boyutunda 
2.1. Biçim Bilimi (İng. Morphology) 
2.2. Söz Dizimi (İng. Syntax) 

3. Anlam boyutunda 
Anlam Bilim (İng. Semantics) 
Sözcük Bilim (İng. Lexicology) 
Sözlük Bilgisi (İng. Lexicography) 
Ad Bilim (İng. Onomasiology, Onomastique) 
Köken Bilimi (İng. Ethimology) 
Çeviri Bilimi (İng. Science of Translation) 
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4. Kullanım boyutunda 

Metin Dil Bilim (İng. Text Linguistics) veya Söylem Çözümlemesi (İng. 
Discourse Analysis) 

Lehçe Bilim (İng. Dialectology) 

Toplum Dil Bilimi (İng. Sociolinguistics) 

Uzam Dil Bilimi (İng. Geolinguistics) 

Budun Dil Bilimi (İng. Ethnolinguistics) 

Ruh Dil Bilimi (İng. Psycholinguistics) 

Karşılaştırmalı ve Tarihsel Dil Bilimi (İng. Comparative and Historical 
Linguistics) 

Uygulamalı Dil Bilimi (İng. Applied Linguistics) 

Edim Bilimi / Kullanım Bilimi (İng. Pragmatics) 

İnsan Bilimsel Dil Bilimi (İng. Anthropological Linguistics) 

Beyin Dil Bilimi (İng. Neurolinguistics) 

Kaşgarlı Mahmut, ölümsüz eseri Dįvānü Lugāti’t-Türk ile dil ve 
edebiyatımızda pek çok yeniliğin ve ilklerin öncüsüdür. Yazdığı eser; iki dilli bir 
sözlük olmanın yanı sıra dil eserlerimiz içindeki ilk dil öğretimi kitabı, ayrıntılı bir 
Türkçe dil bilgisi kitabı, bir karşılaştırmalı Türk lehçeleri sözlüğü, bir Türk edebiyatı 
ürünleri derlemesidir. Bunlar Kaşgarlı Mahmud’un eserinin yalnızca birkaç 
özelliğidir. Şüphesiz bu önemli eser, daha pek çok özelliğiyle Kaşgarlı Mahmud’un 
bilim adamlığı yönünü anlamak için ipucu olacaktır. Kaşgarlı Mahmut Dįvānü 
Lugāti’t-Türk’te bir dil bilimcide bulunması gereken nitelikleri de göstermektedir.  

Bu çalışmada; modern dil biliminin izleri, Dîvânü Lugâti’t-Türk’te aranacak ve 
Kaşgarlı Mahmud’un dil bilimciliği çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. 
Burada Dįvānü Lugāti’t-Türk’ün dil bilimsel özellikleri yukarıdaki boyutlar 
çerçevesinde özelleşen alt dallar açısından örnekler üzerinde ele alınacaktır: 
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1. Kaşgarlı Mahmud’da Modern Dil Biliminin Ses Boyutundaki Alt Dallarına 
Ait Unsurlar 

Modern dil biliminin sesi inceleme konusu yapan ana dalı ses bilimi, bu dalın 
yalnızca bireysel dilleri inceleyen dalı da ses bilgisidir. Dįvānü Lugāti’t-Türk’te bu 
dalların her ikisiyle ilgili bilgi ve örnek bulmak mümkündür. 

1.1. Ses Bilimsel Özellikler: Seslerin öneminin fark edilmesi ve ayırt edilmesi 
Klasik Yunan’daki dil çalışmalarına dek uzanır. Şehirlerde dolaşarak insanları eğiten 
Sofistler nedeniyle sözlü anlatım ögelerine kayan dil çalışmalarıyla ünlüler, 
ünsüzler, yarı ünlüler, ikiz sesler (diftong) ve vurgu gibi ses bilimsel ögeler 
belirlenmiştir.  

Modern dil bilimi içinde ses biliminin bir bilim dalı olarak ilkelerinin 
benimsenmesiyse Cenevre Dil Bilimi okuluyla bağlantı kuran Prag Dil Bilimi 
Çevresi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çevreden Roman Jacobson, Nikolay 
Trubetskoy ve Sergei Karsevski; 1928 yılında La Haye’de düzenlenen I. 
Uluslararası Dil Bilimciler Kurultayı’nda dilin ses düzenine dair görüşlerini içeren 
Savlar adıyla bir bildiri sunmuş, sunmalarıyla başlamıştır. Prag Dil Bilim 
Çevresi’nin burada sunulan görüşlerini daha sonra 1929’da Prag Dil Bilimi Çevresi 
Çalışmaları’nın I. cildi olarak yayımlanmıştır (Geniş bilgi için bkz. Rifat 1998-I: 
29).  

Burada elbette ki ilkelerinin ve alanının belirlenmesi XX. yüzyılın ilk yarısına 
dayanan ses biliminin kurucusunun Kaşgarlı Mahmud olduğu iddia edilmeyecektir. 
Ancak eserinde ses birimlerinin düzenli ve ayırt edilebilir biçimde kullanılması ve 
ses birimlerini bir ses birimci titizliğiyle ele alması onun eserini önemli kılmaktadır. 
Ayrıca eserinde yalnızca o günün Türk lehçelerini ele aldığı ve yalnızca yaşayan 
Türkçeyi betimlemeye çalıştığı için Saussure tarafından ortaya atılan iki bakış 
açısından biriyle, eş zamanlı (synchronic) bakış açısıyla yazmış olduğu söylenebilir. 
Bu, ön sözünde Halil bin Ahmed’in Kitābü’l-‘Ayn eserinden farklı olarak yalnızca 
yaşayan sözcükleri ele almayı tercih ettiğini belirtmesinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Türkçenin seslerini göstermek için 18 harften oluşan Uygur alfabesine göre 
daha elverişli olan Arap alfabesinin de o/u, ö/ü ünlülerinin; ç, ŋ, p gibi ünsüzlerin 
ayırt edilebilmesine uygun olmayışı Kaşgarlı için önemli bir sorundu. Eserinde 
Uygur alfabesinin harflerini ve bunların ses değerlerini gösterdikten sonra en sık 
görülen sesleri, daha az görülen ya da yalnızca lehçelerde görülen sesleri ve Arap 
alfabesinde bulunmasına karşın Türk lehçelerinde yer almayan sesleri göstermiştir. 
Ayrıca Dîvân’da uzun ünlüler de gösterilmiştir.  

Dîvân’daki en belirgin ses bilimsel nitelik Türk lehçelerinin seslerine göre 
sınıflandırılmasıdır. Çeşitli sesler, Türk lehçelerindeki durumlarına göre ele 
alınmıştır. 
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Örnek: 

Ölçüt Türkler Oğuzlar ve 
Kıfçaklar 

Anlam 

y-//Ø yėlgin ėlgin “gezgin” 

y-//Ø yılıġ (suw) ılıġ “ılık su” 

y-// c- yinçü cinçü “inci” 

y-//c- yoġdu coġdu “devenin çenesinin 
altındaki uzun tüyler” 

 
Örnek: 

Ölçüt Türkler  Argular Anlam 

ń>n//y ķoy ķon “koyun” 

ń>n//y çıgay çıgan “yoksul” 

ń>n//y ķayu neŋ ķanu neŋ “hangi şey” 

 

1.2. Ses Bilgisel Özellikler: Ses bilimi ve ses bilgisinin birbirlerinden ayrılması 
fikri; Ferdinand de Saussure’ün gösteren/gösterilen ve dil/söz ayrımlarından 
esinlenerek dilin en küçük birimi olarak ses birimi kavramını ortaya atan ve ses 
bilimsel karşıtlıkları belirleyen Nikolay Trubetskoy ile olmuştur.  

Kaşgarlı Mahmud’un Dįvānü Lugāti’t-Türk’te yazdığı uzun ön sözde yaptığı 
açıklamalardan sesleri titiz ve düzenli bir biçimde incelediği anlaşılmaktadır. 

Ses olayı olarak değerlendirilebilecek işba‘, imâle, işmâm, salâbet, rikkât ve 
gunneden söz edilmiş, bunlar daha sonra açıklanmıştır. (Yazma 8) 

Kaşgarlı Mahmud, Türkçenin özellik ve inceliklerinin farkında olarak Arapça 
ve Türkçedeki ses düzenlerinin birbirlerinden farklılıklarını eserinin çeşitli 
bölümlerinde dile getirmiştir. Türkçede /r, l, n/ ünsüzlerini içeren ad ya da 
eylemlerin bir başka ünsüzle birlikte bir arada kullanabildiğini ve bu ünsüz 
kümelerinin şairlerce tek bir ünsüz gibi kullanabileceğini belirtmiştir.  

Kaşgarlı, seslerin söyleyişte uğradığı ses değişimlerinin de farkındadır. Bu 
konuya aşağıdaki örnek verilebilir. 

Örnek: içtonlan- ~ iştonlan-  “don (iç çamaşırı) giymek”  



Nesrin BAYRAKTAR │ 85 
 

Bu örnekte sözcüğün kökünün içtonlan- olduğunu ve eklemleme yakınlığı 
nedeniyle sözcükte -ç- > -ş- değişimi oluştuğunu ifade etmiştir. 

 

Ses bilgisel açıklamalara örnek olarak sözlüğün ķayu maddesi de verilebilir: 

ķayu “hangi, hani” anlamına gelen bir edat (ilgeç). ħayunun değişik 
seslendirilmiş biçimidir. ق (ķ), خ (ħ) ile değiştirilebilir. Oğuzlar ve Kıfçaklar bazen ق 
(ķ) harfini, خ (ħ) harfine dönüştürürler. Bunlar Halaçların bir bölümüdür. Bunlar, 
Türklerin ķızım dediği yerde ħızım derler. Ve yine Türklerin ķanda erdiŋ 
“neredeydin” biçiminde kullandıkları ifadeyi bunlar ħanda erdiŋ biçiminde 
kullanırlar.  

ķanda “nerede” anlamına gelen bir soru eki.  

ķanda erdiŋ “neredeydin” n (ن) y (ى)’den değişmiştir. Kök şekli ķayudadır. 

 

2. Kaşgarlı Mahmud’da Modern Dil Biliminin Biçim Boyutundaki Alt Dallarına 
Ait Unsurlar 

Modern dil biliminin biçimi inceleme konusu yapan ana dalları biçim bilimi ve 
söz dizimidir. Dîvânü Lugâti’t-Türk’te biçim bilimiyle ilgili önemli açıklamalar 
örnekleriyle yer almaktadır. Eserin ele alınan sözcüklerin bağlamına yer verecek 
biçimde tasarlanması, onu aynı zamanda söz dizimiyle ilgili ipuçları içeren bir 
kaynak hâline getirmiştir.  

2.1. Biçim Bilimsel Özellikler: Biçim bilimi dillerdeki sözcük türlerini, 
sözcükleri oluşturan yapım ve çekim eklerini inceleme konusu yapar. Biçim 
biliminin kavram ve boyutlarının belirlenmesi, diğer dallara göre daha eskidir. 
Sözcük türleri, çeşitli çekim eklerinin tanımlanması,  Eski Yunan dönemine dek 
uzanır. Herakleitos, Aristoteles, Sokrates ve Platon, biçim biliminin temellerinin 
oluşumunda önemli katkılar sağlamıştır. Biçim bilimi konusunda diğer önemli 
katkılar da Hint bilginleri tarafından sağlanmıştır.  

Kaşgarlı’nın eseri sadece bir sözlük değil aynı zamanda biçim bilimi 
araştırıcıları için önemli bir kaynaktır. Dönemin sözcükleri hakkında geniş bir söz 
dağarcığına sahip olan eserde, sözcüklerin çeşitli yapım ekleriyle oluşturulmuş 
biçimleri de yer aldığından geniş bir biçim bilimsel kaynak olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Kaşgarlı pek çok yerde sözcüklerin türlerine ilişkin bilgiler de 
vermiştir. Ayrıca eserde yansıma sözcüklerden, alıntı sözcüklere dek uzanan geniş 
bir sözcük dağarcığı bulmak mümkündür. Özellikle yansıma seslerdeki zenginlik 
dikkat çekicidir.  
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Örnek: opı- “gizlenmek, saklanmak”, opın-, opıt-, opıtgan 

ķılıç “kılıç”, ķılıçla-, ķılıçlan- 

ėget, “gerdek gecesi geline hizmet için yollanan kız” ėgetle-, ėgetlen-, ėgetlik, 
ėgetlig. 

çek- “noktalamak”, çekig, çekil-, çekin-, çekiş-, çektür-  
 

Eserde günümüz Türkçesinde kullanımdan düşen pek çok yansıma ses vardır: 

çalķ çulķ “itip kakma sesi” 

çap çap “kamçı şaklaması ve dudak şapırdaması sesi” 

çaķ çoķ “çatırdama sesi” 
 

Eserde ayrıca ekler hakkında da bilgiler yer almaktadır: 

-ķa “içinde, üzerinde” anlamında gelen zarf anlamlı bir edat (yönelme durumu 
eki).ق (ķ) veya غ (ġ) harfli olarak eklenir. 

-lıg adlara eklendiğinden söz konusu nesneye sahip olunduğu anlamını verir ya 
da ism-i mef’ul veya mekân anlamlı adlara işaret eder. 

bedük ķarınlıġ er “koca göbekli, şişman karna sahip adam” (sahiplik) 

samanlıġ er “samanı olan adam” (sahiplik) 

ķuruġluġ ya “kurulmuş, gerilmiş yay” (ism-i mef’ul, sıfat) 

sarıġlıġ er “vücudunda aşırı miktarda safra olan adam” (ism-i mef’ul, sıfat) 

tarıġlaġ “ekilmiş arazi” (ism-i mekân) 

tutuġlaġ “ikâmet edilen yer” (ism-i mekân) 
 

2.2. Söz Dizimsel Özellikler: Dîvânü Lugâti’t-Türk, asıl anlamda bir söz dizimi 
kaynağı olmamakla birlikte, verilen cümle ve metin örnekleri söz dizimi göstergesi 
olarak değerlendirilebilir. Başta verilen açıklamalarda ve sözlüğün madde başlarında 
ele alınan ek ya da sözcük mutlaka bir bağlam içinde verildiğinden Türkçenin söz 
dizimi hakkında fikir vermekte ve malzeme sağlamaktadır. 

Örnek:  ėgeşdi 

Ol maŋa temür ėgeşdi. “O bana demir eğelemekte yardım etti.” 
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Ėkki bugra ėgeşdi. “İki deve itişti ve hırlaştı.” 

Ėkki bugra ėgeşür otra kökegün yançılur. “İki deve çarpışır arada gök sinek 
ezilir.” 

 

3. Kaşgarlı Mahmud’da Modern Dil Biliminin Anlam Boyutundaki Alt Dallarına 
Ait Unsurlar 

Dįvānü Lugāti’t-Türk; modern dil biliminde anlamı inceleme konusu yapan 
dallardan anlam bilimi, sözcük bilimi, sözlük bilgisi, ad bilimi, köken bilimi ve 
çeviri bilimine dair pek çok ipucu içermektedir.  

 

3.1. Anlam Bilimsel Özellikler: Sesle düşünce arasındaki, başka bir deyişle 
gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiyi araştıran anlam bilimi; XX. yüzyıla dek 
biçim ve yapı incelemelerinin gölgesinde kalmıştır. Anlam biliminden bir bilim dalı 
olarak ilk kez XIX. yüzyılda Herman Reisig söz ettiyse de Saussure’ün gösterge 
(sign) yaklaşımıyla anlama olan ilgi artmıştır. A. Darmesteter, Michael Breal’in 
anlam değişimleriyle ilgili çalışmaları ve J. Trier’in kavram alanı (İng. conceptual 
field) saptamasıyla anlam biliminin kapsamı ve sınırları belirlenmiştir.   

Günümüzde yazılan sözlüklerin bir çoğunda bile temel anlam çerçevesinde 
açıklamalar yer alırken Kaşgarlı Mahmud, sözcüklerin bağlam içinde kazandıkları 
yan anlamlara ve mecaz anlamlara da yer vermiştir. Böylece anlam alanlarını 
belirlediği sözcüklerin yapım eki almış diğer biçimlerine de yer vererek onların 
biçim alanlarını da belirlemiştir. Net bir kavram alanından söz etmek mümkün 
olmamakla birlikte, en azından yiyecekler, yaşam alanları, giysiler, ev ve çadır gibi 
kavramların alanlarına da değinildiği söylenebilir. 

Örnek: açın- 

Bėg erin açındı. “Bey askerlerini ağırladı, ihya etti.” 

Er atın açındı. “Adam, atını besledi.” 

Er ķoyın açındı. “Adam gömleğini açmaya davrandı.” 

Beşikteki çocuğun ya da yataktaki hastanın üzerindeki örtüyü açması için de bu 
sözcük kullanılır. 

Sözlükte ķara sözcüğünün anlam, kavram ve biçim alanı yer almaktadır: 

ķara: herhangi bir şeyin siyah olanı. Hāķānįlerin hanlarına verilen bir ad olarak 
da kullanılır. Bugra Ķara Ħaķan gibi. 
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ķara etmek: bir tür ekmek.    ķara ķaraķ: gözün renkli bölümü 

ķara orun: mezar      ķaraķan: bir tür dağ ağacı 

ķara ot: kurtboğan, bir tür bitkisel zehir.   ķarar-: kararmak 

ķara ķura: siyah demektir, söz uzatımı   Tün ķarardı. “Gece karardı.” 

 (ikileme) söz konusudur.     Ton ķarardı. “Elbise karardı.” 

ķara ķuş/ ķara ķuş yılduz: Jüpiter    ķarart-: karartmak 

ķara ķuş: kartal      Al anıŋ tonın ķararttı.  

Ķara Seŋir: Barsgan yakınlarında bir yer adı.  “O onun elbisesini kararttı.” 

ķara yag: neft, petrol     ķara baş: köleleri anlatmak için  

ķarala-: karalamak     kullanılır. Hem erkek, hem de kadınlar  

ķaramuķ: karamık      kullanılabilir, “kara kafalı” demektir. 

ķaraŋķu: karalık        

Eserde anlam değişmelerine de yer verilmiştir: 

meŋile-: 

Er meŋiledi. “Adam beyin yedi.” 

Bu, kök anlamdır. Daha sonra konuşma dilinde bu sözcük Arapça tūbā leke 
“müjdeler olsun sana!” ifadesine tekabül eden bir anlam kazanmıştır. Bu kullanımın 
nedeni birinin iyiliği için bir koyunun kesilmesi ve hayvanın en değerli organı olan 
beyni bu kişiye sunularak onun onurlandırılmasıdır. Sonraları bu ifade lezzetli 
yiyeceklere sahip olan herkes için kullanılan bir kalıp olmuştur. Şu dörtlükte de 
kullanılır: 

(Bir orduyu bozguna uğratan bir adamı anlatıyor) 

Anı yėtip süŋüledi 

Başın yandru yaŋıladı 

Eren bayup meŋiledi 

Anıg alpın ķıra bogdı 

Ona ulaşıp süngüledi. 

Eski yarasını yeniden açtı. 

Adamlar kazandıkları nimetlerin tadını 
çıkardı. 

Düşman yiğitlerini boğup öldürdü. 

 

3.2. Sözcük Bilimsel Özellikler: Bir dildeki sözcüklerin anlam ve yapılarını 
araştırma konusu yapan sözcük (sözlük) bilimi, sözcüklerin anlam ve değer 
dizgelerini ele alarak sözlük yapımında kullanılacak malzeme sağlar. Sözcük bilimi; 
çevirinin bir ihtiyaç hâline gelmesiyle başlamış olduğundan başlangıcı 2000 yıl 
öncesine dek götürülebilir (Geniş bilgi için bk. Crystal 1989: 110-112). Son yıllarda 



Nesrin BAYRAKTAR │ 89 
 
sözlük biliminin bakış açısı ve ilgi odağı zihin sözlüğü kavramına yönelmiştir. Buna 
göre bir toplumun zihnindeki söz dağarcığı açıklanmalı ve incelenmelidir. Kaşgarlı 
eserinde bu hedefe büyük ölçüde ulaşmıştır. Ayrıca farklı Türk topluluklarının söz 
dağarcığına da açıklık getirmiştir. Sözcük bilimi çalışmaları, toplumun çeşitli değer 
yargıları ve kavramların zihindeki yerini belirlemeye yöneliktir. Kaşgarlı pek çok 
yerde bu yargıları, kendi açıklamalarıyla belirtmiştir. 

Aşağıdaki örnekte sözcüğün açıklamasının ardından Türklere özgü bir inanış 
açıklanmıştır: 

ķap: rahimde ceninin etrafını çeviren zar. Eğer çocuk bu zarla birlikte doğarsa, 
bu onun kutlu olacağının işareti olarak kabul edilir; böyle bir çocuğa ķaplıg ogul 
denir. 

Aşağıdaki örnekte bir gelenek ve buna bağlı bir öğüt verilmiştir: 
ķoçŋar: koç 
ėkki ķoçŋar başı bir ėşitçe bışmas “İki koç başı bir tek tencerede pişmez.” Bu 

atasözü, bir kent için çarpışan iki hakan ya da reis için kullanılır; biri kenti terk 
etmek zorundadır. 

 
3.3. Sözlük Bilgisel Özellikler: En eski sözlüklerin Eski Yunan, Roma ve Çin 

medeniyetlerinde bulunduğu kabul edilmektedir (Crystal 1989: 110). İlk sözlükler, 
dilin değişmesine bağlı olarak klasikleşmiş edebî eserlerin dilinin anlaşılamama 
kaygısıyla ya da başka kültürleri veya dinleri anlama amacıyla oluşturulmuştur. 
Kaşgarlı Mahmud’un ön sözündeki açıklamalarından pek çok sözlük biçimi 
konusunda bilgi sahibi olduğu, kendi sözlüğünü oluştururken araştırmaları 
sonucunda en iyi yöntemi belirlemeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Yöntemin ayrıntıları 
nedenleriyle ön sözde açıklanmıştır. İki dilli bir sözlük olan Dįvānü Lugāti’t-Türk’te 
örneklerin daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak yer yer Farsçadan örneklemelere de 
rastlanır. Bu tür açıklamalarda Kaşgarlı’nın sözcüklere karşılaştırmalı dil bilimci 
(contrastive linguist) bakış açısıyla yaklaştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ķas 
sözcüğü için verilmiş bilgiler buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. 

ķas (ķaz): her tür ağacın kabuğu. 

ķadıŋ ķasıŋa sögüt söliŋe “kayın kabuğu, söğüt taze dalları için; kayın için sert 
kabuk, söğüt için tazelik uygundur.” 

Bu sözcüğü س ile söylemek daha doğruyken ز kullanılır, çünkü konuşmada ز, 
 den önce gelmekte ve onun yerini almaktadır, bu nedenle onu takip eden’س
s’ye konuşmada yer kalmamaktadır. Arapçada ise س ,ز’ye çevrilebilir, 

būzį/buşį “gemi” 
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leziķa/lesiķa “sopa” 

buzaķ/busaķ “salya” sözcüklerinde olduğu gibi. 

3.4. Ad Bilimsel Özellikler: Ad bilimi, bir yandan kavramlara verilen adlarla 
ilgilenirken diğer yandan da özel adları incelemektedir. Özel adları da kişi adları 
(antroponomy), dağ ve yükselti adları (horonymy), deniz ve nehir adları 
(hydronymy), yer adları (toponymy) olmak üzere kendi içinde dallara ayrılır. 
Kaşgarlı’nın eserinde bunların hepsine pek çok örnek verilmiştir. Ad biliminde özel 
adlarının konma nedenleri araştırılır. Kaşgarlı eserinde pek çok özel adın konuluş 
nedenlerine dair de açıklamalar getirmiştir. 

 

Kişi adı Çuçu Bir Türk şairinin adı. 

Kavim adı 
Ķarluķ Bir Türk kavmi. Bunlar da göçebedir ama 

Oğuzlar değillerdir, ancak Oğuzlar gibi 
Türkmen’dirler. 

Dağ adı 
Altun Ķan/Altun 
Ħan 

Uygur ülkesinin yakınlarında olan ve 
çevresinde göçebelerin yaşadığı ulu bir 
dağ 

Ķaz suwı Ila Nehri’ne akan büyük bir nehir. Bu adın 
verilmesinin nedeni Afrāsiyāb’ın kızının 
bu nehrin kıyısındaki yüksekçe bir burnun 
tepesine bir kale yaptırmasıdır. Daha 
sonra nehir onun adıyla anılır olmuştur. 

Su adı 

Tėriŋ Köl Ėkki Ögüz sınırında bulunan bir göl. 

Barħān Aşağı Çin. Bu, Kāşgar yakınlarındaki bir 
dağın tepesinde bulunan bir kalenin 
adıdır. Bu dağın altında altın madenleri 
bulunur. 

Yer adı 

Barsgān Afrāsiyāb’ın oğlunun adı. Mahmūd’un 
babasının memleketi olan Barsgān 
kentinin kurucusu bu oğuldur. Aynı 
zamanda bir iddia da bu adın Uygur 
hakanının seyisinin adı olduğudur. Bu 
seyis, havası güzel olduğu için atları bu 
çevrede yetiştirirmiş, daha sonra kent 
onun adıyla Barsgān olarak anılmaya 
başlamış. 

(ülke) Cabarķa Japonya 

(geçit) Badal Art Uç ile Barsgān arasındaki bir dağ geçidi.  
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3.5. Köken Bilimsel Özellikler: Köken biliminin geçmişi MÖ 4. yüzyıla Hint 
bilgini Yāska’ya kadar uzanır. Yāska, Nirukta adlı kitabında köken bilimi üzerinde 
durmuştur. Sözcüklerin türedikleri kökler ve kaynakları köken biliminin ilgi 
alanıdır.  Kaşgarlı’nın sözcüklerin kökenleriyle ilgilendiği, pek çok madde başından 
anlaşılmaktadır. 

Örnek: 

bayram: şenlik, bayram Oğuz lehçesi. Bunun sevilen bir ifade olan badram 
“sevinç, eğlence” sözcüğünden türediğini düşünüyorum, çünkü bayram günü aynı 
zamanda zevk ve eğlence günüdür. İslamiyet’ten önce Türklerde özel bayram 
günleri yoktu, dolayısıyla bunu anlatmak için bir sözcüğe ihtiyaç duyuldu. Eğer 
böylesi bir sözcüğe sahip olsalardı bunu bütün Türkler kullanırdı, ancak  bayram  
sözcüğü yalnızca kendi lehçelerinde ź (ذ) harfini y (ى) yapanlar tarafından kullanılır. 

badram: Halkın hep birlikte yaşadığı sevinç ve eğlence hâli. Toprak çiçeklerle 
bezendiği zaman badram yėr “latif toprak” denir. Bu sözcüğün kökenini bilmiyorum 
ama bunu Farsîlerin ağzından da işittim. Bununla birlikte Oğuzlar “şenlik, şölen 
günü”ne bayram der, çünkü bugün sevinç ve eğlence günüdür. Oğuzların 
alışkanlığına uygun olarak  ź (ذ), y (ى)ye çevrilmiştir. Bu açıdan bakıldığında bu 
sözcüğün özgün dile ait bir sözcük olduğu söylenebilir. 

yumgaķ: yuvarlak ya da kıvrımlı herhangi bir şey.  

yumgaķ tana: Uç lehçesinde kişniş tohumu. Tana sözcüğünün de Farsçadaki 
dāne “tohum, tane” sözcüğünden Türkçeleştirildiğini düşünüyorum. 

 

3.6. Çeviri Bilimsel Özellikler:  

Metnin diliyle çevrilecek dil (kalkış dili ve varış dili [hedef dil] arasında 
karşılaşılabilecek sorunları saptamaya ve çözmeye yarayan bilim dalı olan çeviri 
biliminin kökleri Eski Yunan, Hint ve Çin çalışmalarına dek uzanır. Ancak modern 
dil biliminde çeviriye kuramsal bakış açısıyla yaklaşılması 1940’lara dayanır. 
Özellikle 1959 Roman Jacopson’un yayımladığı “Çevirinin Dil Bilimsel Özellikleri 
Üzerine (On Linguistic Aspects of Translation)” adlı yazısıyla çevirinin kapsam ve 
yöntemleri belirlenmiştir. Dįvānü Lugāti’t-Türk, bir dil öğretimi kitabı olarak 
değerlendirilecek olursa dil bilgisi çeviri yöntemi (grammar traslation method) 
kullanılarak oluşturulduğu söylenebilir. Her durumda iki dilli bir eser olduğundan 
çeviri bilim kapsamında kalkış dili Türkçe, hedef dili Arapça olarak 
değerlendirilebilir. Ancak eserde lehçeler arasındaki kullanım özellikleri ve 
Türkçenin kullanım incelikleri de yer aldığından Türkçeden Türkçeye çeviri özelliği 
gösterdiğini söylemek de yanlış olmayacaktır. 
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ķurug: herhangi bir şeyin kuru olanı. 

ķurug ew “içinde eşya ya da insan olmayan, tamamen boş ev” 

ķurug olma “kuru testi”. “kuru” anlamına gelen bu kullanımdaki kök anlam “içi 
boş olan herhangi bir kap”tır. İkinci kullanım, ilk kullanımla ilintilidir.  

 

4. Kaşgarlı Mahmud’da Modern Dil Biliminin Kullanım Boyutundaki Alt 
Dallarına Ait Unsurlar  

Dįvānü Lugāti’t-Türk; modern dil biliminde dilin kullanımını inceleme konusu 
yapan dallardan lehçe bilimi, uzam dil bilimi ve karşılaştırmalı dil bilimine dair pek 
çok ipucu içermektedir.  

Sözlüğün bazı yerlerinde kölelere ya da devlet büyüklerine hitap şekillerinden, 
kadınlara ya da erkeklere özgü söylemlerden, akrabalık adlandırmalarından söz 
edilmektedir. Eserin doğrudan olmamakla birlikte dolaylı olarak kullanım bilimi, 
toplum dil bilimi, insan bilimsel dil bilimi, budun dil bilimi, metin dil bilimi ve 
söylem çözümlemesine de kaynak sunacağı söylenebilir. Madde başlarında yer alan 
bazı açıklamalar Kaşgarlı’nın dilin sosyal tabakalardaki değişik kullanımlarının 
farkında olduğunu göstermektedir. Ancak yine de bu dallarla ilgili bire bir saptama 
bulunmadığından bunlara ilişkin inceleme yapılmayacaktır. 

 

4.1. Lehçe Bilimsel Özellikler: Lehçe biliminin kökleri 2. yüzyıla, Yunancanın 
edebî lehçelerini inceleyen İskenderiyeli Apollonios Dyskolos’a  dek uzanmakla 
birlikte modern dil biliminde XIX. yüzyıldan itibaren önem kazanmaya başlamıştır. 
Özellikle dil ailelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarının hız kazanması, 
lehçelerin belirginleşmesine neden olmuştur. Türk lehçelerini gezip görerek ve 
yaşayarak inceleyen Kaşgarlı Mahmud, eserinde Türk lehçelerinin ses, biçim ve 
anlam özelliklerinden söz etmiştir. Türk lehçelerinin tasnifi 1806’ya Alman dilci 
Adelung’a dek uzanır. Hatta bu sınıflandırma Ural-Altay dileri açısından 
düşünüldüğünde 17. yüzyıla dek götürülebilir. Ancak Türk lehçelerinin ses ve biçim 
ölçütleri kullanılarak sınıflandırılmasının başlangıcının Kaşgarlı olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Özellikle eserin ön sözünde lehçelerin özelliklerine ve lehçeler 
arası farklılıklara ayrıntıyla yer verilmiştir. Madde başlarında da lehçeler arası 
farklılıklara yer verilmiştir. 

Örnek: 

Oğuzca aşlıķ // Çiğiller Türklerin çoğu tarıġ “buğday” 

Oğuzca ele // Oğuzlar dışındaki Türkler eke “abla” 
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Oğuzca kend // Çiğiler uluş “şehir” 

Oğuzca yüzerlik // Uç ve Barsgan ildrük // Kaşgar yıdıġ ot 
 

süçig: şarap (özel bir kullanım). Bu sözcüğün birbirine karşıt iki anlamı vardır. 
Ila Vadisi halkları –Yagma, Tuħsı, Çiğil kavimleri- ķızıl süçig: kızıl içki derler. 

tıl: lehçe, lugat 

Uygur tılı: Uygur lehçesi, Ħıtay tılı: Çin lehçesi, Orta Çin’de yaşayan Türklerin 
kullandığı lehçe   

 

4.2. Uzam Dil Bilimsel (Coğrafi Dil Bilimsel) Özellikler: Dil biliminin dilsel 
özellikleri açısından özellik gösteren bölgeler üzerinde dil incelemeler dalı olan 
coğrafi dil biliminin kapsam ve ilkelerinin belirlenmesi son otuz yıl içinde 
gerçekleşmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar özellikle belli bölgelerde yaşayan 
toplulukları dilsel ölçütler çerçevesinde sınıflandıran dil atlaslarının yapılması 
yönünde yoğunlaşmıştır. Dil atlaslarının ilki 1881’de 50.000 katılımcıyla 
Almanya’da yapılmış, bunu 1977’de İngiltere’de hazırlanan dil atlası izlemiştir. 
Kaşgarlı Mahmud, titiz ve özverili bir çalışma örneği göstererek bu atlasların ilk 
biçimi denilebilecek bir örnek sunmuştur. Eserinde yer alan lehçeleri bir harita 
üzerinde göstererek Türk topluluklarının yaşadığı coğrafyadaki dil unsurlarını 
belirginleştirmiştir. Özenle çizdiği haritasından ve haritasının yuvarlak bir biçimde 
çizilmesinden hareketle onun haritacılıkla da ilgilendiği söylenebilir. 

 

4.3. Karşılaştırmalı ve Tarihsel Dil Bilimi Özellikleri: Dįvānü Lugāti’t-Türk, 
Türk lehçelerini eş zamanlı bakış açısıyla ele aldığından tarihsel dil bilimine 
kaynaklık edecek nitelikler gösterdiği söylenemez. Ancak ön sözde ve madde 
başlarında Türk lehçelerini ele alış biçimiyle karşılaştırmalı bir yöntem 
kullandığından karşılaştırmalı dil bilimi kaynağı sayılabilir. Arapça ve Türkçe olarak 
iki dilli hazırlanmış bir eser olduğundan ve yer yer hedef dile ait örneklerden de 
yararlanıldığından karşılaştırmalı dil bilimin son yüz yıl içinde belirginleşen 
ilkeleriyle uygunluk gösterir. Bu karşılaştırmalar gerek duyulduğunda Farsçayla da 
yapılmıştır. 

eçe “yaşça büyük kız kardeş” anlamına gelen eke sözcüğüyle eş değerli bir 
sözcük ç (چ), k (ك)’den dönüşmüştür, tıpkı Farsçadaki cerm-germ “sıcak” ve 
cünbüde-günbed sözcüklerinde olduğu gibi. 
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teltür-  

Ol tam teltürdi. “O duvarın delinmesini emretti.” Buradaki ikinci t, d’den 
değişmiştir. Nitekim Arapçada ķatera alā ‘iyālihi ifadesindeki ķatera sözcüğü de 
ķaderadan benzer bir biçimde değişmiştir. 

 

SONUÇ 

Dil biliminin çeşitli dallarının birer bilim dalı olarak kabul görmesi ancak o 
dalın birimlerini net bir biçimde tanımlamasıyla mümkün olmuştur. Modern dil 
biliminin son yüz yıldaki çalışmaları daha çok dilin birimlerine odaklanmıştır. 
Kaşgarlı Mahmud, Dįvānü Luġāti’t-Türk’ün ön sözünde eserinde kullandığı 
birimleri ayrıntılı ve net bir şekilde tanımlamıştır. Dįvānü Luġāti’t-Türk’te ses 
birimleri, biçim birimleri, sözlük birimleri, anlam birimlerini görmek mümkündür. 
Kaşgarlı Mahmud, daha XI. yüzyılda bu birimlerin pek çoğunu XX. yüzyıldan 
kopup gelmişçesine bilinçli ve sistemli bir şekilde kullanmıştır. Çok yakın 
zamanlara dek, sözlükler yalnızca açıklama içermekteyken Dįvānü Luġāti’t-Türk’te 
her sözcük için örnekler yer almaktadır. Sözcüklerin bir bağlam içinde anlam ve 
değer kazandığı ve bu bağlamın çoğunlukla cümleden büyük birimler olabileceği 
görüşü, modern dil bilimi tarihinde 1942’de Hjelmslev’e dayanırken Kaşgarlı 
Mahmud eserinde yer alan sözcükler için pek çok metin örneği vererek sözcüklerin 
bağlamda kazandığı anlam ve değeri örneklendirmiştir. Kaşgarlı Mahmud’un dil 
bilimciliği bu kadarla sınırlı değildir. Türk boylarını dillerine göre sınıflandırırken 
bu boyların lehçe ya da ağızları ses değişikliklerine ve eklerde görülen farklılıklara 
göre ayrılmıştır ki bu da Kaşgarlı’nın ses bilimsel ve biçim bilimsel ölçütler 
kullandığının açık bir göstergesidir. Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında yakın 
zamana kadar daha çok coğrafik ölçütlerin kullanıldığı düşünülecek olursa onun ne 
büyük ve ileri görüşlü bir dil bilimci olduğu açıkça görülecektir. Dil biliminin 
karşılaştırmalı ve tarihsel dil bilimi adı verilen alt dalının inceleme konusu dillerin 
akrabalık ilişkileri ve tarih sürecindeki değişimleridir. Bu dalın sınırlarının çizilmesi 
XVII. yüzyılda başlarken Kaşgarlı Mahmud karşılaştırma ölçütlerini XI. yüzyılda 
mükemmel ve sistemli bir şekilde kullanmıştır. Onun eseri kendisinden yüzyıllar 
sonra yazılan eserlerden bile çok daha sistemli ve düzenlidir. Dįvānü Luġāti’t-Türk, 
buna benzer pek çok örnekle doludur.  

Tüm bunlardan sonra Dįvānü Luġāti’t-Türk’e yalnızca bir sözlük demek doğru 
olmayacaktır. Pek çok dil bilimsel özelliği içinde barındıran bu değerli eser, aynı 
zamanda döneminin karşılaştırmalı Türk dili ansiklopedisidir. 
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KAŞGARLI MAHMUD’UN ‘DİVAN-U LUGATİ’T –TÜRK’TEKİ 
ATASÖZLERİ 

 
Zübeyde BİKTAGİROVA 

 
GİRİŞ 

 Kaşgarlı Mahmud’un Divan-u Lugati’t–Türk adlı eseri, Karahanlılar 
devrinden günümüze kadar gelen en tanınmış dil ve edebiyat anıtlarından biridir. 
Bu kitap, dokuz asır önce yazıldığı hâlde, bilimsel önemi her geçen gün artmaktadır.  

'Divan-u Lugati't-Türk', Türk toplulukları arasındaki kültürel birliği ve Türk 
tarihindeki ortak yönleri ortaya koyan bir eserdir. İlk bakışta Türkçenin sözlüğü gibi 
görünse de diğer bilgiler bakımından geniş kapsamlı ansiklopedik bir kitap 
niteliğindedir. Bu nedenle, söz konusu olan eser, Türk bilim adamları tarafından en 
çok incelenen ve yararlanılan bir kaynaktır. Nitekim Divan, Türk tarihi ve 
etnografyasıyla ilgili bilgileri içeren bir dil, edebiyat ve folklor hazinesidir. 

  Kaşgarlı Mahmud’un Divan’ı, Tatarlar için de kıymetli kültür mirası olarak 
kabul edilmektedir. Bu eser Tatarcaya ‘Төрки теллəр сүзлеге, 'Төрки сүзлəр 
җыентыгы' diye çevrilir. Tatar bilim adamlarından Cemal Velidov bu eserin dil 
yapısıyla ilgili makaleler yazmış, folklorcumuz Huci Mehmutov ise Divan’daki 
atasözleri üzerine çalışmalar yapmıştır. 

 Kaşgarlı Mahmud, yaşadığı devrinin bilim ve kültür dünyasında önemli 
saptamalar yapmış, Türk halkının hayatına ait bazı izleri tespit etmiştir. Asıl amacı 
Türkçenin sözlüğünü yapmak olduğu hâlde, dillerarası ilişkilere de değinmiştir. 
Bunun yanı sıra, Türk dillerini ve topluluklarını ilk kez sınıflandıran da yine 
Kaşgarlı'dır.  

 Divan’daki haritayı incelediğimizde, XI. yüzyılın Avrasya coğrafyasında yer 
alan ülkelerdeki demografik yapının bugünkü manzaradan pek farklı olmadığını 
görürüz. Bu haritada Bulgarlar, Hazar Denizi’nin kuzeydoğusunda yer alır. Türk 
kollarından biri olan bu halkın yerleşim bölgesi olarak İdil ve Kama 
kavşağı gösterilir. Bulgarların başkenti olan Bulgar şehrinden eski, tanınmış bir 
Türk şehri olarak bahsedilir. Ayrıca haritada Bulgarların ikinci büyük şehri olan 
Suvar’ın adına da rastlanır. Bazı Tatar bilginlerinin araştırmaları neticesinde 
bu şehrin şimdiki Kuzneçiha köyünün bulunduğu bölgede kurulduğu kanıtlanmıştır. 

* * * 

‘Divan-u Lugati’t-Türk’, sunduğu folklar malzemesiyle de büyük değer taşır. 
Atasözleri, kültürel ve dilbilimsel açıdan, bu eserin en önemli kısımlarından biridir 
ve geniş bir yer tutar. Bu nedenle çok sık başvurulan edebî malzemeler arasındadır. 
Türkçenin en eski sözlüğü olan bu yapıtta çok miktarda atasözü bulunur ve bunların 
günümüze kadar ulaşan en eski örnekler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan, 
her ne kadar eserde geçen atasözleri daha önce incelenmiş olsa da, biz bir kez 
daha irdelemeyi uygun bulduk. 

Kaşgarlı’nın işleyerek “sab” adını verdiği 318 atasözü vardır. Bunlardan 29 
adedi, kendilerine atasözü denilmesine rağmen, deyimlerden ve yemin etmek için 
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kullanılan mesellerden oluşur. Lügat’te geçen atasözlerinin üç tanesi, ya aynen 
veya çok az farklıklılarda tekrarlanarak kullanılmıştır. Bunlar eserde yer alan 
bazı kelimelerin cümle içindeki kullanımını göstermek için kurulmuş basit örnek 
tümcelerdir. Örneğin, “Ol keçişni sub iletti.” yani “O keçisini suya götürdü.”, “Ol 
kulın tepik tepdi.” yani “O adamını tekmeledi.”  veya “Önay irpeldi (İş kolay 
bitirildi.)” gibi cümlelerin atasözüyle bir ilişkisi yoktur. Bu tür cümlelerin sayısı 
35'tir ve bu sayı 318'den çıkarıldığında atasözlerinin sayısı 283'e iner. Bu durum, 
Türklerin 11. yüzyıldaki günlük hayatında, atasözlerinin ne kadar önemli bir yer 
tuttuğunu göstermektedir. 

Ferit Birtek Divan’daki atasözlerini aşağıdaki başlıklara göre 
sınıflandırmaktadır: 1) dil, söz; 2) namusluluk, ahlaksızlık; 3) din, inanç; 4) aşk, 
sevgi; 5) iyilik; 6) kötülük, alçaklık; 7) şahsiyet, ömür; 8) hizmet, çalışkanlık; 9) 
düşünce, tavsiye; 10) birlik, yardımlaşma; 11) gelir, fayda; 12) mal, zenginlik; 13) 
yoksulluk; 14) açgözlülük; 15) baht; 16) cesaret, yiğitlik; 17) sahtekârlık; 18) kaygı, 
sevinç; 19) akrabalık, yakınlık; 20) kadın; 21) idare, hakimlik; 22) övüngenlik; 23) 
havalanma; 24) suç, hata; 25) korkaklık; 26) at ve köpek; 27) misafir; 28) âdet, 
alışkanlık; 29) çekişme, mücadele; 30) bilinç hareket (Mahmutov 2002b: 38).  

Her şeyden önce bu atasözlerinde tarihî ve toplumsal kaygılar göze çarpar. 
Burada vatanseverlik ve halkın birliği öne çıkarılır. Örneğin, Urı kopsa oguş 
aglişur,yağı kelse imrem tebreşur (Kavga çıksa bütün soy toplanır ve düşman 
gelse bütün halk karşı çıkar.). Kimi atasözlerinde feodalizm dönemindeki sınıflar 
arası çatışmalar dile getirilir: Aç ne yimes tok ne times (Aç ne yemez tok ne demez.), 
Alımçı arslan birimçi sıçkan (Alacaklı aslan, verecekli sıçan). Bu örneklerde 
insanlar arasındaki mal-mülk farkı, çok keskin bir şekilde ifade edilmektedir. 

Atasözlerinde, “güçlü bir memleket oluşturma amacıyla hanların büyük rol 
üstlenmesi” Kaşgarlı dönemi için doğaldır: Yer başrugu tag bodun basrugu beg 
(Toprağın direği dağ halkın direği handır.), Kalın kaz kulavuzsuz bolmas (Çok kaz 
kılavuzsuz olmaz). İdare ile ilgili atasözlerinde kanuna uyma önemsenirken sınırsız 
güç kullanma ve zulüm dışlanır: Küç ilden kirse törü tünglük çıkar (Güç içeri 
girerse töre bacadan çıkar.). Bu düşünceler Kanıg kan bile yumaz (Kanı kan ile 
yıkamazlar.), Otug odhudguç birle öçürmez (Ateş alev ile söndürülmez.) gibi 
örneklerde ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra aile konulu atasözleri de vardır. 

Kaşgarlı'daki atasözleri genç yaşta evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı önerir. 
Mesela, Tünle yarup kündüz sewnür kiçigde ewlenip ulgatu sewnür (Geceleyin 
yürünüp gündüz sevinilir, küçüklükte evlenilip yaşlandıkta sevinilir.). Evlat babasına 
benzemeli, onun işini devam ettirmeli ve ona destek olmalıdır. Bu ifadeler Etta oglı 
atac togar (Çocuk atasına çeker.), Tay atatsa at tınur, ogul eredhse ata tınur (Tay, 
at olursa at dinlenir, oğul er olursa baba dinlenir.) gibi atasözlerinde ele alınır. 
Feodalizm dönemindeki ataerkil ailede söylenen atasözlerinin çoğunda babanın sık 
sık dile getirilmesi çok doğaldır. Hâlbuki, kimi örneklerde anne veya kadın 
tarafındaki kardeşlik daha fazla vurgulanır. Örneğin, Kat haş timiş kaymaduk, 
kadhın timiş kaymış (Kardeş demiş ilgilenmemiş, kayın demiş ilgilenmiş.).  
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 Divan'da atasözleriyle ilgili daha başka ilginç bilgilere de rastlanır. Kitap 
Arapça yazıldığı için, yapıtta Türkçe atasözlerinin yanı sıra Arapça örnekler 
de bulunmaktadır. Sözlü kız birle küreşme kısrak birle yarışma (Kız ile güreşme 
kısrak ile yarışma.) olarak geçen atasözü buna örnektir. Bu atasözü Hakaniyalı bir 
kızın, nikâh gecesinde, Sultan Meshud’a çelme takarak onu yere düşürmesinden 
sonra ortaya çıkmıştır. (Mahmutov 2002a: 42). 

Türk dünyasına ait her milletin folklorunda Kaşgarlı’nın kitabında yer alan 
atasözlerinin ya da ona yakın örneklerin bulunduğu kesindir. Bunların, anlam, biçim 
ve söz dizimi değişikliklerine rağmen canlılığını korumaları ilginçtir. Etlı tırnklı 
edirmes “Et tırnaktan ayrılmas.” biçiminde yaşıyor. Biş erngek tüz emes “Beş 
parmak düz değil.” örneği unutulmayan atasözlerindendir.  

Kaşgarlı’nın atasözleri, Türk boylarına ait olan bütün dillerde bulunduğu gibi, 
Tatarcada da bulunur. Fakat bazı atasözlerinin günümüzdeki anlamları ile eski 
anlamları birbirinden çok farklıdır. “Bar bakır yok altun” deyişi Kaşgarlı 
döneminde “yakınlarını hor görüp, sonradan onları kaybedince kıymetini anlama” 
manasında kullanılmıştır. Bu atasözü, biçim değişikliğine uğramadan günümüze 
kadar gelmiştir. Ancak, şimdiki atasözünün daha geniş bir anlamı vardır, duruma 
göre, hem insanı hem de nesneyi odaklamaktadır. 

“Neçe yitik biçek erse öz sapın yonumas” söyleyişinin içeriği kendi işini 
yapmadan başkalarının işi hakkında yorum yapanlarla ilgilidir. Bugünkü Tatar 
folklorunda ise bu söz akrabalar veya yakın kişiler arasındaki münasebetleri dile 
getirir: Пычак үз сабын юнмас, карга карга күзен yймас. Bu ifade, kişi ne kadar 
alçak ve kötü kalpli olsa da, ondan yakınlarına zarar gelmez anlamını taşımaktadır. 
Söz konusu olan örnekler, Tatarcada olduğu gibi, bugünkü Türkçede de aynı manayı 
kazanmıştır. Bu halklar, coğrafi olarak birbirinden hayli uzak mekânlarda yaşasalar 
da, aynı zihin ve düşünce yapısına sahiptir.  

Şimdi de, sözcükler arasındaki biçimsel değişiklikleri, (ses, yapı, eskilik-yenilik 
vb. açılardan) eski ve yeni atasözlerini karşılaştırmak istiyoruz.  

 Bu araştırma sürecinde aşağıdaki farklılıklar ve benzerlikler ortaya 
çıkmaktadır:  

1. Fonetik varyantlar. Eski metinlerin az veya çok fonetik değişikliğe 
uğramaları doğaldır. 

Divan’daki vecizeler Tatarcadaki örnekler Türkçedeki örnekler 

Bar bakır yok altun  Бар бакыр, юк алтын  Var bakır, yok altın  

Koş kılıç kınka sıgmas   Куш кылыч кынга сыймас   Çift kılıç kına sığmaz  

Tatar dilinde, bu ve buna benzer örneklerde, i-e, e-u, o-y, ü-ө, g-ү, s-т, k-г gibi 
harf değişmeleri ve k, g seslerinin düşmesi göze çarpmaktadır. Bunlar, Bulgar-Tatar 
dilinin evrimindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Çağdaş Türkiye Türkçesinde 
ise i-e, ö-ü, ı-u, ü-i, t-d, s-z, g-ğ, ş-ç gibi harf değişmeleri ve k, g, y gibi ünsüzlerde 
harf düşmeleri görülür.  
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2. Kelime  varyantları. Bu farklılıkların birkaç türü bulunmaktadır:  

a) Eski sözlerin zamana uygun sözlerle değiştirilmesi:  

Süsegen udhka Tengri munguz birmes  Сөзə торган сыерга алла мөгез бирми  

Böri koşnısın yimes.                      Kurt, komşusunu yemez.  

b) Eş anlamlı sözlerin birbiriyle değişmesi:  

Tag taga kavuşmaz,    Тау тауга кавышмас,    Dağ dağa kavuşmaz,  

Kişi kişiye kavuşur   əдəм əдəмгə кавышыр          insan insana kavuşur. 

Tarihî açıdan bakıldığında Türk dilleri için “kişi” sözü daha eskidir. Söz 
konusu olan kelime Tatarcada “əдəм”e, Türkçede “insan” sözüne dönüşmüştür. 
“Adam” sözü Türklere İslam dini aracılığıyla girmiştir. Türkçedeki “insan” ise daha 
sonraki dönemlerde kullanılmaya başlamıştır. “Əдəм – kişi” ve “insan – kişi” eş 
anlamlı sözcükler olarak kabul edilmektedir. 

3. Söz dizimi bakımından varyantlar:  

a) Tek satırlı cümlelerin iki mısralı koşuğa dönüşmesi veya tam tersi:  

Ot tütünsüz bulmas yiğit yazuksuz bolmaz.    Ут төтенсез булмас  

Кatıg kişi tuz ermez.          Һəр кеше үз булмас, ят һəм  

 үзеңнеке бер булмас  

  Bu tür değişikliklere Tatarcada sıkça rastlanmaktadır. Türkçede ise böyle 
örnekler az bulunmaktadır: 

Birin birin ming bolur Damlaya damlaya göl olur.  

Tama tama köl bolur.  

b) Koşumcalarda mısra değişikliği:  

Birin birin ming bolur  Тама тама күл булыр,  

tama tama köl bolur  ага ага сил булыр  

Kişi sözleşi, yılkı yıldaşu                                 Hayvan koklaşa koklaşa,  

                                                                             insan söyleşe söyleşe  

Son atasözü, ikilemeyle parçaların yeri değiştirilerek kullanılmaktadır. 

 

SONUÇ   

‘Divan-u Lugati’t-Türk’, içerdiği önemli tarih ve etnografya bilgilerinden 
dolayı Türk dillerinin mukayeseli incelemeleri için vazgeçilmez bir kaynaktır. İçinde 
her Türk halkına ve diline ait bilgiler bulunan bu kitapta Tatar etnografyasına ait 
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bilgiler de vardır. Kaşgarlı Mahmud’un bu eseri Türkçenin en eski ansiklopedisi 
olarak kabul edilmektedir. 

  Atasözleri, Divan’da sıkça başvurulan malzemelerdendir. Burada namuslu, 
çalışkan, cesur ve misafirperver olmak önemlidir; ancak ahlaksızlık, tembellik, 
açgözlülük gibi temalara da yer verilir. Atasözlerinden bazıları günümüze dek hiç 
değişmemiş, bazıları ise çok az değişikliğe uğramıştır. Daha önce de değinildiği gibi 
bu değişiklikleri, anlam, biçim ve söz dizimi değişiklikleri olarak sınıflandırabiliriz.  

Kaşgarlı’dan günümüze kadar gelen Tatarca ve Türkçe atasözlerinin uğradığı 
değişiklikler hemen hemen aynıdır. Bu bağlamda, Divan-u Lugati’t-Türk’teki 
atasözleri, Türkiye Türkçesi ve Kazan Türkçesi arasındaki lehçe ve ifade farklarına 
rağmen, bu iki ulusu birleştiren kaynakların başında gelmektedir.  
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DİVAN’DA DİL VE DİL BİLGİSİ ÇÖZÜMLEMELERİ* 
 

Fuat BOZKURT 
 

“Türkçe Sözler Divanı” biçiminde adını Türkçe söyleyebileceğimiz Divan, 11. 
yüzyıl Türk dünyasının aynası konumundadır. Her söz başı, bir evren; her kural bir 
gizem-gizaçar (şifre) sunar. Serpilip yayılan bir ulu çınar konumundaki Türk dil 
evreninin gözgüsünü andırır. Çok yönlü ele alınıp değerlendirilmesi gereken bu dev 
yapıtın biz kısaca dil kurallarına değineceğiz bildirimizde. Bizden önce de birçok 
kez irdelendi bu kurallar. Var olan verileri her araştırmacı dönemin bakış açısı ile ele 
aldı. Biz daha çok çağdaş dil bilim açısından yorumlayıp değerlendireceğiz. 

Öncelikle söyleyelim ki, böylesine dev bir uğraşa Kaşgarlı Mahmut, büyük 
güçlükler, yokluklarla girişmiş. Gereçleri derleme, bir araya getirip toplama gibi 
bitimsiz çaba isteyen işin üstesinden adına yaraşır biçimde kalkarken, Arap yazısının 
yetersizliği ve dil bilgisi terimlerinin yokluğu Kaşgarlı’yı bunaltan en büyük 
sıkıntılar olmuş. 

Eski yazının yetersizliği yüzünden Kaşgarlı, Türkçenin ses ve yapı özelliklerini 
açıklamaya çalışırken, büyük sıkıntılar çekiyor. Divan’ın değişik bölümlerinde 
açıklama gereğini duyduğu Türkçenin ses dizgesi konusunda bu sıkıntı doruklara 
ulaşıyor. 

Ses dizgesini açıklama çabalarında en önemli sıkıntı, dönemin dil anlayışında 
yazaç (harf) ve ses ayrımının bulunmaması. Ses-yazaç ayrımı yapılamadığı için, 
yazım ile söyleyiş kuralları birbirini zorluyor. Sözgelimi dudak benzeşmesi ve ünsüz 
uyumu, eski yazının yazım geleneğinde gösterilmiyor. Bu noktalarda Kaşgarlı, 
sözcüğün söylenişi ile yazımı arasındaki ayrımı anlatmaya çalışıyor. Özellikle 
sözcüklere eklenen eklerle sözcüğün son sesi arasında oluşan titreşimli-titreşimsiz 
ünsüz uyumunu büyük bir incelikle açıklıyor. 

Yine bu bağlamda, sözcüğe bir ek gelmesi durumunda kimi oynak seslerin 
düşmesi ya da yazımda gösterilmemesini “illet” terimi ile açıklamaya çalışıyor.  

Kaşgarlı Eski ve Orta Türkçenin uzun ünlülerini büyük bir ustalıkla bize 
ulaştıran ilk kaynak konumunda. Eski Türkçenin uzun ünlülerini büyük bir sezgi ile, 
çift gösterge ile yazarak yansıtıyor. Dilcilerin ancak 1930’lu yıllarda ayrımına 
vardıkları, Türkçedeki uzun ünlü varlığını o, 11. yüzyılda keşfediyor. 

Ancak, eski yazının yetersizliği Kaşgarlı’nın elini kolunu bağlıyor. Kök 
sözcüklerdeki uzun ünlüleri eski yazının olanakları çerçevesinde açıklıyor. 
Sözgelimi, “tavuk” sözcüğü taqâgu yazımı ile çıkıyor karşımıza. Oğuzca çadır 
sözcüğü çâçır biçiminde geçiyor. Özellikle eklerde (sözgelimi -sâ/-se koşul ve -
                         
* Bildiri sonunda bahsedilen metin, bir bildiriler kitabı hacmi için çok uzun olması nedeniyle, 
yayımlanamamıştır.   



104 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 
mâq/-mek eylemlik, -mâ/-me olumsuzluk, -gâq yapım eki -yatgâq ‘yatak’ 
sözcüğünde geçer-, -lâ/-le addan eylem yapım ekleri gibi) eski yazının yetersizliği 
bize belli bir ipucu vermiyor. Doğal olarak pek çok ek ünlü ile yazılıyor. Ne ki bu 
eklerin uzun ünlülü mü, vurgulu mu söylendiğini, ya da olağan ünlü ile söylenip de 
yazımda mı böyle gösterildiğini kestiremiyoruz. Biz yaptığımız uyarlamada yazımı 
ölçü alarak uzun ünlü ile gösterdik (Kabalcı Yayınları arasında adım çıkartılarak 
basılan şu an yargısı süren yayın.)  

Divan’dan günümüze uzanan süreçte uzun ünlü konusunda yine sıkıntıda 
bulunuyoruz. Şöyle ki, Eski ve Orta Türkçede uzun ünlülerin varlığını biz, çağdaş 
Türk lehçelerinden (Yakut, Türkmen) yola çıkarak öğrendik. Yakın dönemde 
Halaççanın bulunması ve Türkolojideki konumunun ortaya konması ile yeni bir 
sorun ortaya çıktı: Halaççayı Türkoloji dünyasına tanıtan Hocam Prof. Dr. Gerhard 
Doerfer’in savına göre, Türkçede kökende üç tür ünlü bulunuyor. Bunlar olağan 
(normal), uzun ve vurgulu uzun ünlüler. Kaşgarlı Divan’da yalnız vurgulu uzun 
ünlüleri göstermiş. Uzun ünlüler gösterilmemiş konumda. 

Böyle bir durumda nasıl karar vereceğiz? Çağdaş Türk lehçelerinden yola 
geçmişe uzanma denemesi yapılabilir. Nitekim, Doerfer, Halaççadan yola çıkarak 
Eski ve Orta Türkçede h- önsesinin bulunduğu savını ileri sürüyor. Halaççanın 
Kaşgarlı’da anılan Argucaya dayandığını söylüyor. Bu noktalarda Türkologları yeni 
araştırmalar bekliyor. Türk lehçe ayrımlarını yaparken Oğuzcada y- ön sesinin 
Kıpçakçada olduğu gibi c- sesine dönüştüğünü söylüyor. Günümüzde Kıpçakçaya 
dayanan Türk lehçelerinde bu değişimi görüyoruz. Ama, Oğuzca için söz konusu 
değil. Bu durumda Kaşgarlı’yı yanıltan ne, Kıpçak-Oğuz karışımı bir lehçeden yola 
çıkarak mı bu savı ileri sürüyor bunu saptamamız da zor. 

Bizim için en önemli nokta Kaşgarlı’nın Türk dil bilgisine yaklaşımı. Kaşgarlı 
Türkçedeki sözcükleri üç başlıkta ele alıyor: ad, eylem, edat. Edat başlığı altında 
Türkçedeki örgü ekleri ile ilgi sözcüklerini ele alıyor. 

Bu yaklaşım -bilinçli olsun ya da raslantıya dayansın- Türkçenin gizemi 
konumunda. Şöyle ki, Türkçede sözcükler, doğrudan devinime girip tümce 
oluşturabilen ya da durağan olmak üzere iki bölüme ayrılır. “Edat” başlığı altında ele 
alınan birimler ise yalnızca sözcükler arası ilişki kuran biçimbirimler konumundadır. 
(Kaşgarlı’nın edat diye tanımladığı bu biçimbirimlere uyan en güzel terim “ulam” 
sözcüğü, ama “ulam” Türkçede “kategori” terimine karşılık olarak düşünülmüş. Bu 
nedenle yalın bir sözcük öneremiyorum.) 

Bu üç biçimbirim türünden yola çıkan Kaşgarlı ilgi çekici bir biçimde dönümlü 
tümce örnekleri veriyor. Söz gelimi suw süzündi: o suyu süzdü örneğini verdikten 
sonra süzündi suw biçimine dönüştürüyor ve “Böylece eylem bir işin nesnesi olan 
ad konumuna gelir ve anlamı ‘süzülmüş su’ olur” diyor.  
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Bu türden örneklerle dolu Divan. Edilgen eylem anlatılırken, “közetmiş neng: 
gözetilmiş nesne, quturmuş qâp: boşaltılmış şarap tulumu, sawılmış kün: batmış 
güneş, sugılmış suw: çekilmiş su” örnekleri verilir (2.32). 

Dönüşümlü tümce örnekleri bunlar. Kaşgarlı devinim belirten sözcükle durağan 
sözcüğün yer değiştirmesi ile sözcüklerin işlevlerinin değişmesini anlatıyor. 
Dönüşmüş örnekler çağdaş dil bilimin sözce kavramı ile örtüşüyor. Dil bilimciler 
sözceyi “birden çok biçimbirimin oluşturduğu söz bölüğü” olarak tanımlıyorlar. 
Geleneksel dil bilgisi tümceyi yargı birimi olarak benimserken, çağdaş dil bilgisi 
sözceyi esas alıyor. Aynı sözcüklerin değişmeksizin yer değiştirerek işlev değişimini 
verirken Kaşgarlı çağdaş dil bilimin bu ilkesini sergiliyor. Einstein’ın “Düşgücü 
bilgiden daha önemlidir.” türünden bir özdeyişi var. Kaşgarlı için de bu özdeyiş 
geçerli. Olağanüstü bir sezgi ile Türk dilinin gizemine uzanıyor. 

Günümüzde Türk dillerinde tasviri fiille söylemi betimleme önemli bir yer 
tutar. Bu kullanım, esas eylemdeki oluş ve kılışı betimleyen bir yardımcı eylemin 
özel bir anlam oluşturacak biçimde birleşip kaynaşması” olarak tanımlanır. (Z. 
Korkmaz: Gramer Terimleri Sözlüğü).  

(Yeterlik, yakınlık, gereklik ve sürerlik gibi işlevleri olan bu kullanım türü, 
söyleme bir kıvam katar. Bu nedenle biz bu tür kullanımı kıvam, kıvamlık terimi ile 
karşılamak düşüncesindeyiz. Sanırız dilimiz açısından da uygundur.) 

Divan’da kıvamlı kullanımları Arapça açıklamalardan çıkarabiliyoruz. Birkaç 
örnek sözce ya da tümce kıvamlı anlatımla açıklanıyor. Söz gelimi şu örnekler var:  

ol anı satıgsaq ol: O, onu satma niyetinde. 

ol tawârnı satıglı ol: O, malını satayazdı. 

ol anı tutuglı ol: O, onu tutayazdı. 

Benzer işlevlerin geniş zaman kipi ile karşılandığına da örnekler var: 

men bargalır men: Ben, varmak üzereyim. 

men turgalır men: Durmak üzereyim. 

ol yâ qurqalır: O, yay kurmak üzere. 

Kıvamlık işlevinde yalnız qalır, qalmaq yardımcı eylemini kullanımına tanık 
oluyoruz. Gerçekte, Eski Türkçeden günümüze kıvamlık kullanımının irdelenmesi 
gerekli bir ödev olarak dilcileri bekliyor. Divan’da kıvamlı söyleme daha çok çatı 
kullanımı içinde yer verilmiş. Söz gelişi, “yapanın işi yapar görünmesi” diye 
tanımlanan dönüşlü çatı örneğinde ol ewge barındı tümcesi “O, eve gider göründü.” 
biçiminde açıklanmış. Bu söyleyiş bir yakınlık anlatır izlenimini uyandırıyor. 
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Divan’da en çok yer verilen dil açıklamaları arasında çatı kullanımı yer alıyor. 
Kaşgarlı, elini kolunu bağlayan terim yokluğuna karşın, çatı olayını açıklamalarda 
keskin örneklerle ayırt ediyor. Bizim daha yakınlarda ayrımına vardığımız 
ettirgenlik ile oldurganlık arasındaki anlam ayrımını derin bir sezgi ile örnekliyor. 
Yazaç sayısına göre bölümlediği için değişik yerlerde aynı ekleri açıkladığı oluyor. 
Ama hiçbir açıklama başkası ile çelişmiyor.  

Bu kısa zaman diliminde Divan’ın dil çözümlemelerini anlatmak olanaksız. 
Divan’ın dille ilgili bölümlerini yeni bir düzen içinde sunmak istiyorum. 
Meslektaşlarıma bu metnin benim bildirimden çok daha yararlı olacağına 
inanıyorum.  

Saygılarımla. 



KAŞGARLI MAHMUD’UN DİVANU LUGATİ’T-TÜRK ADLI 
ESERİNDEKİ BAZI ANTROPONİMLERİN KIRGIZİSTAN’IN 

EPİGRAFİK ABİDELERİNDE YANSIMASI 
 

Çetin CUMAGULOV 
 
XI. yüzyılın ünlü bilim adamı, Orta Asyalı filolog, ansiklopedist ve ilk 

Türkolog olan Kaşgarlı Mahmud’un ‘Divanu Lugati’t-Türk’ adlı eserinde o devre ait 
birkaç Türk lehçesinin ses bilgisi, dil bilgisi ve kelime hazinesi dikkatle 
incelenmiştir. Bundan dolayı söz konusu eser bu devirdeki Karahanlı Türkleri, 
Türkmenler, Oğuzlar, Yağma, Çiğil ve Kırgızlar hakkında değerli dil bilimsel, 
etnografik, folklor, coğrafi, tarihî bilgileri içeren ve günümüze kadar ulaşan çok 
değerli eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu eserin 
kaleme alınmasının 1000. yıldönümü münasebetiyle düzenlenmekte olan bu II. 
Uluslararası Sempozyumu, Kaşgarlı’nın bugünkü torunları tarafından sözlük, dil 
bilimi, folklor, etnografya, coğrafya ve tarih uzmanı olan Kaşgarlı Mahmud ve onun 
eserine karşı gösterilen büyük saygı; Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün 
önderliğinde onun için dikilmiş özel bir anıt olarak değerlendirebiliriz.  

Divan’da Orta Asya’da yaşayan birçok halkın, boy, şehir, köy ve geçitlerin 
isimleri ile birlikte bazı şahıslar hakkında da bilgilerin bulunduğu bilinmektedir. 
Örneğin, Kulbak, Yenşi (Cenşi) gibi insan isimlerinin sözlükte bulunması çok dikkat 
çekicidir. Kaşgarlı Mahmud eserinde ‘Kulbak, Türklerin dindar insanının adıdır. Bu 
insan Balasagun Dağları’nda her zaman yaşamıştır. Büyük siyah taşa “ ‘Tanrı kulu 
Kulbak’  diye yazınca beyaz yazı yazılır, eğer beyaz taşa yazarsa siyah yazı yazılır.” 
diye belirtilmiş ve “Bunun izleri günümüze kadar ulaşmıştır.” 1 diye eklenmiş 
bulunmaktadır. Bir diğer deyişle orada bahsedilen Balasagun Dağı, bugünkü 
Çüy’den (Kırgızistan’ın başşehri olan Bişkek işte bu Çüy Vadisi’nde bulunmaktadır) 
Talas Vadisi’ne kadar uzanmakta olan Kırgız Ala Dağları’dır.  

XIX. yy. sonlarında Talas şehrinin doğusunda bulunan Kulansay ve Tereksay 
adlı dağ geçidindeki kaya üzerinde kabartılarak yazılan büyük yazıları ilk tahlile 
alan V.A.Kallaur, M.E.Masson, P.P.Ivanov, V.V.Radlov gibi araştırmacılar bunun 
Uygur yazısı olduğunu söylerken M.E.Masson ile P.P.Ivanov’a ait kopyalardan 
faydalanan S.E.Malov bu yazının Moğol yazısı olduğunu belirlemiştir. Fakat söz 
konusu yazıyı N.Poppe Moğolca okuyamamıştır. Yazıların fotoğrafları 1930’lu 
yılların sonu, 1940-1950’li yıllarda birkaç araştırmacı tarafından -büyük ihtimal ile 
A.N.Bernştam da dâhil- araştırılmışsa da yayıma sunulmamıştır. Ancak, 
Ç.Cumagulov ile S.Sıdıkov tarafından 1960’lı yıllarda Tereksay sonra Kulansay’da 
bulunan yazılarının bazı kısımları yayımlanmıştır. 

Ç.Cumagulov’a ait ‘Epigrafika Kirgizii’ (Frunze, 1963) adlı eserin birinci 
kitabında Tereksay’da bulunan dört satır dikey yazının fotoğrafı yer almıştır. Bu 
yazıyı ünlü Türkolog E.R.Tenişev’in okuması ve çevirmesi sonucunda yazının 
Uygur yazısı olduğu ilan edilmiştir (Drevneuygurskiye Nadpisi iz Kirgizii – Narodı 

                                                 
1 Mahmud KAŞKARİY. Devoni Lugotit Türk. I. Cilt, Taşkent, 1962, s. 440.  S. VOLİN. Svedeniya 
Arabskih İstoçnikov ıx-xvı vv. O Doline Reki Talas i Smejnıh Rayonah. Trudı İnstituta İstorii, Arheologii i 
Etnografii Akademii Nauk Kazahskoy SSR, 8. Cilt, 1960, s. 84. 
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Azii i Afriki, 1964, № 1, s.148). Fakat 1973 yılında bu yazıları araştırmak için 
SSCB İlimler Akademisi, Şarkiyat Enstitüsü, Leningrad Bölümünün uzmanları ile 
Kırgızistan’ın ilim adamlarından (İranist V.A.Livşits (ekip başkanı), Türkolog 
L.Y.Tuguşeva, arkeolog İ.N.Medvedskaya, eski Doğu yazıtları uzmanı, Budizm 
tarihçisi ve Tibetolog A.M.Kondratov, Türkolog ve dilci Ç.Cumagulov, arkeolog ve 
tarihçi Y.A.Şer vs.) oluşan epigrafik ekip tarafından söz konusu yazı incelenmiş ve 
fotoğrafları çekilmiştir. 

İranist V.A.Livşits bu yazının Türkler tarafından Soğd dilinde yazıldığını 
ortaya koymuştur. Daha önce ilan edilen Tenişev’in çözümü ve çevirisinin yanlış 
olduğu tespit edilmiştir.  

Kulansay’daki 18 satır büyükçe yazının sonunda “Bunu yazıcı Kultak yazdı.” 
diye geçen bilgi Kaşgarlı Mahmud’un kaleme aldığı Kulbak ile özdeş olması bir 
taraftan sözlükteki bilginin “Bu Tanrı’nın kulu olan Kulbak.” hakkında olduğu, 
diğer taraftan bizim hemşehrimizin de bu yazıları kendi gözleriyle görmesinin 
muhtemel olduğunu tahmin etmemize imkân vermektedir. Fakat o yazılarda neden 
bahsedildiğini açıklamadığına göre Kaşgarlı Mahmud onu okuyamamış, hatta 
görmemiş olabilir. Önce de belirttiğimiz gibi halk arasından derlemiş olması 
muhtemeldir. 

Bu yazının 1026-1027 yıllarına ait olarak belirlenmesi Kutadgu Bilig’den ve 
Kaşgarlı Mahmud’un ‘Divan’ından 43-45 yıl önce yazıldığını söylememize zemin 
oluşturmaktadır. Uygur yazısı, Soğd italik yazısının devamı olması dolayısıyla 
Kulansay ile Tereksay yazıları ile benzer olması bunların Eski Uygur yazısı olarak 
sayılmasına neden olmuştur. Kaya üzerine söz konusu yazıların kabartılmasından 
beri onlarca yüzyıl geçmiştir ve bu uzun bir süredir. Yerli halkın bu yazılardan 
mutlaka haberi olmuştur, ama bunlar hakkında kısa olsa bile bilginin ilk defa 
Kaşgarlı Mahmud’un eserinde verilmesi önemlidir. Yıl geçtikçe onlar tahribata 
uğramaktadır. Kulansay’daki 18 satır, Tereksay’daki 30 satırdan fazla olan ve 
büyük- küçük diğer Soğd, Runik yazılar ve işaretler Orta Asya’daki kadim 
medeniyetin önemli eserleri olarak korunmasının ihmal edilmesi bizleri 
endişelendirmektedir. Böyle kaya üzerine yazılmış olan hacimli yazı Orta  Asya ve 
Kazakistan’ın başka yerinde bulunmamaktadır. Tereksay’daki kaya yazıları 8-9 
metrelik bir yükseklikte olup, 5 metrelik merdiven ile de yazının yukarıdaki 
kısımlarına ulaşılmamıştır. Herhâlde bunu yazan insan çok yüksek merdivenler 
kullanmış olmalıdır (1. Resim).  
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1. Resim: Tereksay’daki kaya üzerindeki 30 satır Sogd yazıtından genel bir görünümü 

 
Resimlerden gördüğünüz gibi yazı pek iyi gözükmemektedir. Çünkü bir yandan 

yazının düzgün ve uygun bir yere kabartılmaması, diğer yandan uzun süreli tabiat 
tahribatı (yağmur, güneş etkisi) nedeniyle yazının renginin silinerek taşa benzemeye 
başlaması yazıyı okumaya ve doğrusunu kopya etmeye fırsat vermemiştir. Buna 
rağmen bu büyük anıtta kabartılmış olan 50 civarında şahıs adı (hem erkek hem 
kadın adları) bu geçitten geçerek buraya gelen ve buradaki şelalenin yanında 
dinlenerek gidenlerin bıraktığı eser olarak değerlendirmemizi mümkün kılacaktır (2. 
Resim).  
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2. Resim: Tereksay Sogd yazıtının yakından görünümü 

 
Bu yazılar yukarıdan aşağıya doğru yazılmış ve 1026-1027 yıllarına rast 

gelmektedir. Yine aynı yerde yatay olarak kabartılmış olan kısa runik yazılar ve 
işaretler de mevcuttur (3. Resim). 

Uzun yazıda geçen şahıs adlarının hepsi Türk adlarıdır. Bunların çeşitli 
zamanda Soğd dilinde yazılması onu kabartmış olan insanın hem Türkçe hem de 
Soğdça bildiğinden haber vermektedir. 

V.A.Livşits Tereksay ve Kulansay Yazıtları’nın son Sasani Padişahı III. Husrev 
Yezdiger’in zamanına rast geldiği, bu yazının Müslüman olmayan çevrede oluşması 
dolayısıyla Müslüman adların olmadığı, bütün şahıs adlarının eski Türk onomastik 
katmanına ait olduğunu belirlemiştir. Bunun gibi adların çoğunluğu ile diğer runik 
yazıtlarında da karşılaşıyoruz. (3. Resim: Tereksay’daki runik yazıtları ve işaretleri) 
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3. Resim: Tereksay’daki runik yazıtları ve işaretleri 

 
Şimdi ise yukarıda belirlediğimiz Kulbak’ın adı kabartılan 18 satırdan oluşan 

Kulansay Yazıtında ne gibi bilgilerin olduğuna bakalım. Resimde onun kopyasının 
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alınması gösterilmektedir. Yazının üst kısmına ancak merdivenin yardımıyla 
ulaşılması mümkündür. İlk araştırmaya göre Hosrov, 384 yılı sıçan yılı, altıncı ay 
(1026-1027 yılının 9 Ağustos – 9 Eylülü) [Mırza (Bey)] Alp Tarhan Bey ve İl  
Tergük Alp Burguçan ve İl Bilge Hatun’un (bayan) kızı Kül Boyla Kunu ve Alp 
Sigurİnal İmiş Kutlug İnal İmiş, Alp Tugril Tagay Tutuk İlçi ve Ayay Alilam (?) 
Tegin Alp Tarhan’ın kızı ve Kutatmuş Bayan’ın kızı, ben onların iyiliği için 
hatırlıyorum, Yarug Bilge Hatun, Alp Sigur İnal Atıs ve Taş Alp Sükün,  ve Taş 
Tagay Bey ve Anvar’tan....... Bey’in kızı Taguz.... Kumar Kukuy bayan (hatun) ve 
Kubanj Aday Taş. Her zaman süt olsun diye bana on dirhem verdiler. Onların 
oturduğu şu yere Tanrı bereket versin. Bunu kabartan yazgıç Kultak. 

Kısacası Kulansay ile Terksay Yazıtları’nın Soğd dili tarihi için de önemli 
olduğunu söyleyebiliriz. Ama “Beyaz taşa yazarsan siyah yazı meydana çıkar.” 
cümlesindeki ‘siyah yazı’nın ne anlama geldiği hâlâ bilinmemektedir (4. Resim).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Resim: Kulansay’daki kaya üzerindeki 18 satır Sogd yazıtının genel bir görünüm 

 
Kaşgarlı Mahmud’un ‘Divanı’nda Yenşi’nin (Cenşi) Hotan beyinin ismi olduğu 

bilinmektedir2. Kırgızistan’ın epigrafik âbidelerinden Isık Göl’ün kuzey sahilinde 
bulunan Saru köyüne yakın yerde bulunmuş olan Hristiyan-Nesturi mezar taşındaki 
yazıda Çengşi Han olarak geçmektedir. Elbette, bu yazı XIV. yy. yani 1336 yılına ait 
olayı bildirir.  

                                                 
2 Mahmud KAŞKARİY. Devoni Lugotit Türk. III cilt, Taşkent, 1963, s. 388. 
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Bu yazıtta aşağıdakileri okumak mümkündür: 

(1) Aleksandros kan sakışı 

(2) Yılı ming altı yüz yitinç 

(3) Yılında kanunbedimning (?) un tirti 

(4) Azzarbaning (?) 

(5) Aişmidning (işmidning) 

(6) Tang paşında 

(7) Sıçkan yılda Çangşi kan (jengşi kan) 

(8) Oruna olurup 

(9) İl paşlıgninda 

(10) Pu Alma katun uzinda arturdi (?) 

(11) Yangi kalin (kelin) arip uzlan (?) uzarti 

(12) Paya katınga taşmış yılı tonguz 

(13) (14) arür......ul kuddi yigirmi altı yaşında kaza  ...löringa (?) yad kılıp 
undilmasun kadaşlar azasında (arasında)... 

Bu epitafi mahiyetini taşıyan yazı anlaşılması güç olan birkaç kelime 
içermesine rağmen Türkçe olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu yazıyı ilk 
araştırmadan sonra İlimler Akademisinin haberlerinde yayımlamıştık3. Bu hemen 
Almancaya çevrilerek Berlin’de basılmıştır4. Metinden anlaşıldığı gibi yazıt 
Selevkid takvimine göre 1647 yılında yazılmıştır. Bizim takvime göre 1336 yılına 
rast gelmektedir. Bu yazıtı araştırırken burada Çangşi Kan (Çengşi kan) adına 
rastlanması bir fikir üretmiştir. Çünkü XIV-XVI. yüzyıllardaki Fars kaynaklarında 
Duva Han’ın çocuğu Cengşi’nin 729 (1328-29) yılı han olduğu söylenmektedir5. 
Çağatay soyuna mensup olan Cengşi, Buzan ile müttefik olarak 1334’te Tarmaşirin’i 
devrederek tahta geçer. Başşehri tekrar Almalık’a taşır. Bir gün geceleyin tahtta 
otururken öldürülür. Bu kaynaktan V.V.Bartold çok kere istifade etmiştir6.  

 

 

 

 

                                                 
3 Çetin DJUMAGULOV. Yazık nestoriano-türkskih pamyatnikov v Kirgizii // İzvestiya AN Kirg. SSR, 
Nu.: 3, 1968. s. 10-15  
4 Cetin Dzumagulov. Die syrisch- türkischen ( nestorianischen) Denkmaler in Kirgizien // Mitteilungen 
des İnstituts für Orienforschung, Band XIV. Heft 3, 1968. Akademie-Verlag, Berlin. S. 417-480. 
5 Materialı po istorii kirgizov i Kirgizii. I., M., 1973, s. 118.    
6 V.V.BARTHOLD. K voprosu ob arheologiçeskih issledovaniyah v Turkestane. Soç. IV, s. 106-107. 
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5. Resim: Kulansay’daki kaya üzerindeki 18 satır Sogd Yazıtı 

 

Bu yazıtta Cengşi Han’ın öldüğü yıl ve onun geceleyin öldürüldüğü olay 
yansıtılmış gibi gözüküyor. Fakat bu sadece dış benzerliklerdir. Çünkü iki bilgi 
arasında iki yüzyıllık bir süre bulunmaktadır. Bu yüzden bu konu hâlâ araştırılması 
gereken konulardandır. 

Bu yazıtta ve diğer siro-nestoriyan yazıtlarında geçen sakış, Talas’ta bulunan 
runik yazıtta geçen siçil, sagdıç (sagdıçıl, sagdıçıg, sagdıçlar)7 kelimelerine Kaşgarlı 
Mahmud’un sözlüğünde de rastlamak, sağdıç kelimesinin bugünkü Türk dilinde de 
muhafaza edilmesi Türk dilleri tarihinin araştırılmasında ilginç ve gerekli bir vakıa 
olduğu şüphesizdir. 

 

 

 

                                                 
7 Çetin CUMAGULOV. Vilgelm Tomsyn’in çalışmaları ve Kırgızistan’da bulunan Göktürk Yazıtları. // 
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten 1993. Ankara. 1995. s. 99-105.  



KAŞGARLI MAHMUD’DAN YARARLANAN BİR MEMLÛK 
TARİHÇİSİNİN OĞUZLARA DAİR VERDİĞİ BİLGİLER 

 
Altan ÇETİN 

 
Giriş: 

Memlûk müelliflerinin en önde gelen simalarından birisi, tarihçiliğinin yanı sıra 
İslami ilimlerde de yed-i tûlâ sahibi, Türk asıllı müverrih el-cAynî (1361/ 1451)’dir. 
el-cAynî, Ferec, el-Müeyyed Şeyh, Tatar, Barsbay ve Çakmak devirlerinde, muhtelif 
resmî görevlerde bulunmuş ve çok sayıda eser telif etmiştir. el-cAynî Türk asıllı 
olması ve Türkçeyi fevkalade iyi bilmesi sebebiyle sultanlar ve ümera katında 
yüksek bir mevki ihraz etmişti. Kendisinden önce hiçbir kimsenin nail olamadığı bu 
istisnai konumu dolayısıyla el-cAynî çağdaşı yazarların ulaşamayacağı belge ve 
bilgiye ulaşıyor; olayları birinci elden yaşayanlardan sorup öğrenebiliyordu. 
Geceleri sarayda uyuyor, kendi yazdığı tarihini sultanlara okuyarak Türkçeye 
tercüme ediyor; resmen elçilik görevini deruhte ediyor; dolayısıyla olayları çok 
yakından takip ediyor ve biliyordu. Yazdığı eserlerden birisi de Sultan el-Müeyyed 
Şeyh’in hayatını ve devrini anlattığı es-Seyf el-Mühenned fî Siret el-Melik el-
Mü’eyyed “Şeyh el-Mahmûdî”’dir. Memlûk tarihi bakımından taşıdığı önem 
yanında bu eser, Oğuz boylarından ve damgalarından bahsetmesi ve damgaları 
eserinde göstermiş olması bakımından da Memlûk tarihleri arasında müstesna bir 
yer işgal eder.1 el-cAynî’nin eserinde bu bilginin var olduğu başta bunu ilk olarak 
zikreden Prof. Dr. Faruk Sümer olmak üzere bazı mütehassıslar tarafından 
bilinmekle birlikte, henüz ilim âleminde tam olarak değerlendirilmemiştir.  

Biz bu çalışmada Fehim Muhammed Şeltût tarafından yayımlanan ve 
Muhammed Mustafa Ziyade tarafından kontrol edilen neşri esas aldık. Bu çalışmaya 
esas olan eserin tek yazma nüshası Fransız Millî Kütüphanesinde bulunmaktadır2. 
Bu makalede el-cAynî’nin Oğuzlar’a dair verdiği bilgilerle ilgili kısım dilimize 
aktarılıp buradaki bilginin bir değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacaktır.  

el-cAynî, Mısır Sultanı el-Melik el-Müeyyed Şeyh el-Mahmûdî için yazdığı 
eserini on bölüme ayırmıştır. “Bil ki Allah 18 bin âlem yaratmıştır…” sözleriyle 

                                                 
1 el-cAynî, es-Seyf el-Mühenned fî Siret el-Melik el-Mü’eyyed “Şeyh el-Mahmûdî”, (Tah. Fehîm 
Muhammed Şeltût-Muhammed Mustafa Ziyâde), Kahire, 1966-1967; K. Yaşar Kopraman, el-cAynî’nin 
cIkdu’l-Cumanı’nda 15. Yüzyıla Ait Anadolu Tarihi İle İlgili Kayıtlar, (Basılmamış Doktora Tezi), 
Ankara, 1971; M. Mustafa Ziyâde, el-Mü’errihûn fi Misr fi el-Hâmis ‘Aşar el-Milâdî (el-Karn et-Tâsi’ el-
Hicrî), Kahire, 1949, s. 20-21; Muhammed Mustafa Ziyâde, “Makrîzî ve Çağdaşları”, çev. Cüneyt Kanat, 
Tarih İncelemeleri Dergisi, S. VIII, (1993), 219–232; Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları, 
İstanbul, 1991, s. 349-350; Donald P. Little, “Historiography of the Ayyubid and Mamluk Epochs”, 
Cambridge History of Egypt, Vol. I, (Ed. Carl F. Petry), U.K., 1998, s.437; Marçais/Mükrimin Halil 
Yinanç, “Aynî”, İslam Ansiklopedisi (MEB), C.1, İstanbul, 1993, s.70-72. 
2 el-cAynî, es-Seyf el-Mühenned fî Siret el-Melik el-Mü’eyyed “Şeyh el-Mahmûdî”, neşr. F. M.  
Şeltût, , s. k. 
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başladığı ilk bölümde el-cAynî Mısır’a getirilen Türklerin çıkardığı hükümdarlardan 
olduğunu ifade ettiği sultanın (eş-Şeyh el-Mahmûdî) aslı ve milliyeti ile ilgili 
bölümde Türk b. Yâfes’ten bahsettikten sonra Türklerin 20 büyük kabileden ve bu 
kabilelerin ise sayısız boydan meydana geldiğini yazmıştır. Bu meyanda işte 
Oğuzlar el-cAynî’nin listesindeki 20 büyük Türk kabilesinden birisi olarak 
zikredilmiştir. Daha sonra el-cAynî Türkmenlerin içinden çıktığını ifade ettiği 
Oğuzlara dair bilgiler vermiştir.  

es-Seyf el-Mühenned’deki Oğuzlar/Türkmenlere Dair Bilgiler 

Burada önce eserdeki Oğuzlara dair bilgilerin Kaşgarlı’dan alındığına dair 
bilgileri temellendirmek adına bazı bilgiler vermek istiyoruz. Ardından damga 
karşılaştırması ile konunun ortaya konulmasına devam edilecektir. Rahmetli Faruk 
Sümer Oğuzların damgalarına dair Kaşgarlı3, Reşidüddin4, ve Yazıcıoğlu’nda 
bulunan bilgiler ve damgaları kullanılmıştı. Biz burada es-Seyf el-Mühenned’deki 
bilgileri incelemek istiyoruz:  

“Oğuzlardan Türkmenler çıkar. Bunlar yirmi iki boydur. Her boyun 
hayvanlarında ve kapkacaklarında bulunan ve birbirlerinden ayrılmasını sağlayan 
bir damgası (alameti) vardır.” el-cAynî’nin bu giriş cümlelerinin Kaşgarlı’dan alıntı 
olduğunu düşündürecek kadar benzerlik bulunmaktadır. Kaşgarlı Mahmud Oğuzlara 
dair verdiği bilgilerin başında şunları söylemektedir; “Bir Türk boyudur. Oğuzlar 
Türkmendirler. Bunlar yirmi iki bölüktür; her bölüğün ayrı bir damgası ve 
hayvanlarına vurulan alameti vardır. Birbirlerini bu belgelerle tanırlar.”5 Kaşgarlı 
Mahmud ve el-cAynî’nin Arapça metinleri karşılaştırıldığında bazı ufak farklar 
dışında ayniyet dikkati çekmektedir. Kaşgarlı Mahmud damgaların sadece 
hayvanlarda kullanıldığını söylerken el-cAynî buna kap-kaçağı da ilave etmiştir6. 
Faruk Sümer’in de ifade ettiği üzere, tercüme ve üslup farkından kaynaklanan 
ayrılık bir tarafa bırakıldığında aynı şeylerden bahsedildiği hemen görülecektir. Bu 
benzerlik bize el-cAynî’nin kaynağının Kaşgarlı olduğunu düşündüren bir husus 
olmuştur.   

  el-Aynî’de Boylar ve Damgalar           Kaşgarlı’da Boylar ve Damgalar: 

1. Kınık. Damga:                      

                                                 
3 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügat-it-Türk, (Çeviren Besim Atalay), Ankara, 1985, s.55–58. 
4 Reşüdiddin, Câmi’ et-Tevârih, (Tah. Behmen Kerimî), Tahran, 1374, s. 38–43. 
5 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügat-it-Türk, s. 55. 
6 Karşılaştırma için bk. Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü Lugati’t-Türk Tıpkıbasım, Ankara, 1990, s.20–21 ve 
el-cAynî, es-Seyf el-Mühenned, s. 20–21 
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2. Kayı. Damga:           

3. Bayındır. Damga:      

4. Yıva. Damga:             

5. Salur. Damga:             

6. Avşar. Damga:                  

7. Beğ-Tili. Damga:            

8. Büğdüz. Damga:                                          

9. Bayat. Damga:         .                    

10. Yazır.Damga:           
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11. Eymür. Damga:                                

12. Kara-evli.Damga:                 

13. Alka-evli. Damga:     

14. İğdir. Damga:                          

15. Yüregir. Damga:                

16. Dodurga. Damga:      

17. Yundlug. Damga:      

18. Döğer. Damga:             

19.  Peçenek. Damga:      



Altan ÇETİN │ 119 
 

20. Çavuldur. Damga:          

21. Çepni. Damga:            7 

22. Çaruklu’ Çaruklu (جرقلو) da denilir. Bunları sayıları az ve damgası 
görünmemektedir8.  

 
Bunlar yirmi iki adamdır. Bunların her birisi bir boyun atası olmuşlardır9.  

el-cAynî’nin Oğuzlara (Türkmenlere) dair verdiği bilgiler cümlesinden olarak 
Bilâd eş-Şam ve’l-Ermen’de yerleşik hâlde taifelerin bulunduğu ve bunların iki ana 
bölüğe ayrıldığı, bunlardan birine Bozok (بزاق) diğerine ise Üçok (اوج اق) denildiğini 
kaydetmesi dikkat çekicidir10. Bu bilgi bize ata yurttaki Bozok-Üçok ayrımının 
yakın doğuya taşındığını göstermektedir. Ayrıca el-cAynî kendi zamanında Anadolu 
ve Suriye’de yaşayan Türkmenlerin aslının Selçuklu hükümdarı Alparslan 
zamanında Anadolu’ya gelen gruplardan olduğunu da kaydetmektedir11. el-cAynî 
Oğuzlardan bahsederken Türkmen kelimesini bilinçli ve neyi kast ettiğini bilerek 
kullanmaktadır. Dolayısıyla onun devrinde Türkmen isminin ve işaret ettiği 
grupların belirginleşmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

el-cAynî’nin Verdiği Bilgilerin Değerlendirilmesi 

Oğuzlar’a dair verdiği bilgiler incelenirken ilk olarak el-cAynî’nin bu bilgiyi 
nereden aldığı meselesi gündeme gelmektedir. Bilindiği üzere Oğuzlara dair bilgi 
veren belli başlı kaynaklar Kaşgarlı Mahmud’un Divân Lügât it-Türk ve 

                                                 
7 Kaşgarlı Mahmud, Divânü Lugâti’t-Türk, (Ter. Seçkin Erdi, Serap Tuğba Yurteser), İstanbul, 2005, s. 
354.  
8 Buradaki bilgi de aynıyla Kaşgarlı Mahmud’un cümleleridir (Bk. s. 58) Bu da bize el-cAynî’nin 
kaynağının Kaşgarlı Mahmud olduğunu gösteren diğer bir husustur. 
9 el-cAynî, es-Seyf el-Mühenned fî Siret el-Melik el-Mü’eyyed “Şeyh el-Mahmûdî”, Tah. Fehim 
Muhammed Şeltût-Muhammed Mustafa Ziyâde, Kahire, 1966–1967, s. 20–21. 
10 el-cAynî, es-Seyf el-Mühenned, s. 26; Bozok Üçok meselesine dair bk. O. Üçler Bulduk, 
“Oğuznamelere Göre Üçok-Bozok veya İç-Oğuz Dış-Oğuz Meselesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, C.1, S.3, 1997, s. 109–116; Tufan Gündüz, “Oğuzlar/Türkmenler”, Türkler, C.2, Ankara, 2002, 
s. 272; Erdal Aksoy, “Oğuz Türklerinin İdari Yapı ve Boy Teşkilatına Bir Bakış”, Türkler, C.2, Ankara, 
2002, s.320. 
11 el-cAynî, es-Seyf el-Mühenned, s. 26 
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Reşüddin’in Câmi’ et-Tevârih adlı eseridir. Diğer kaynakların genellikle bu iki 
kaynaktan yararlandığı görülmektedir12.  

1. Gerek boyların sayısı (22) gerekse boy isimlerindeki benzerlik bize el-
cAynî’nin kaynağının Kaşgarlı Mahmud olduğunu düşündürmüştür. Daha önce 
Besim Atalay’ın yaptığı Divânü Lügâti’t-Türk girişinde el-cAynî’nin Kaşgarlı 
Mahmud’dan yararlandığı yazılmıştı. Ancak burada bahsedilen el-cAynî’nin eseri 
muhtemelen bizim yararlandığımız es-Seyf el-Muhenned değildir13. Faruk Sümer de 
eserinde “Kaşgarlı Mahmud’un kaynak listesinden yalnız Memlûk devri 
müelliflerinden el-Aynî faydalanmıştır”14 demek suretiyle bu konuya işaret etmiş 
ancak ayrıntıya girmemiştir15. Merhum Faruk Sümer’in işaret ettiği eser el-cAynî’nin 
tarihe dair diğer önemli ve büyük eseri olan cIkd el-Cumân’a aittir. Onun bu eserinde 
es-Seyf el-Mühenned’e ve buradaki malumata dair bir bilgiye tesadüf 
olunmamaktadır. Ayrıca damgalardaki nüanslar bize el-cAynî’nin Kaşgarlı’nın 
elimizdeki nüshasından farklı bir nüshayı kullandığını ortaya koymaktadır. Her 
hâlükârda el-cAynî’nin kaynağı Kaşgarlı Mahmud olarak görünmektedir.   

2. Dodurga’nın yazılışı Kaşgarlı Mahmud’unki ile aynıdır. Kaşgarlı’nın Totırka 
 ”olarak yazılmıştır ki “ka (توتر) olarak yazdığı isim el-cAynî’de Totır ( ترترقا)
hecesinin düştüğüne delalet eder.  

3. Neşredilen metinde Habeti (حبتي) şeklinde yazılan Çepnileri damga 
karşılaştırmasıyla tespit ettik. el-cAynî’nin verdiği boy isimleri arasında, muhtemel 
bir müstensih ya da modern zamana ait bir dizgi hatasından kaynaklı, en bozuk 
yazılmış isim Çepnilerinki olarak görülmüştür. Ancak gerek el-cAynî’nin yazış 
sırasında koyduğu yer gerekse damga karşılaştırması bunların Çepniler olduğunu 
açıkça göstermektedir. Bu durum da Kaşgarlı’nın kaynaklığını göstermektedir. 

4. Bügdüz isminin neşredilen nüshada yazım yanlışı olduğunu tahmin ettiğimiz 
Bügzür hâlinde yazıldığı görülmektedir. Zira Kaşgarlı’daki damga ile el-cAynî’deki 
damganın karşılaştırılması sonucu damgaların aynı olduğu görülmüştür. Bu da 
Kaşgarlı’nın kaynak olması konusunda fikir vermektedir. 

                                                 
12 Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul, 1992, s.169. 
13 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügat- it-Türk, Giriş, s. XX. 
14 Sümer, Oğuzlar, s. 164. 
15 Burada el-cAynî’nin akranları arasında Türkçe bilen bulunmadığı, Türkçe bir kaynaktan (Divân) sadece 
el-cAynî’nin faydalanabileceği ifade edilmelidir. Memlûkler devrinde Mısır’ın Türkçenin yaygın olarak 
konuşulduğu bir ülke olduğu hatırlanırsa Türkçe öğretmek için yazılan eserlerin ana kaynağının da Divân 
olması kuvvetle muhtemeldir. Bu konuda yazılan eserler cümlesinden olarak Ebu Hayyân, Kitabu’l-İdrâk 
li-Lisân el-Etrâk, (Haz. Ahmet Caferoğlu), İstanbul, 1931; Besim Atalay, et-Tuhfet-üz-Zekiyye fî Lugat-it-
Türkiyye, İstanbul, 1945; Recep  Toparlı–  Nevzat Yanık, Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve 
Mugalî, Ankara, 2000; Recep  Toparlı– Nevzat Yanık el-Kavaninu’l-Külliyye li-Zabti’l-Lugati’t-
Türkiyye, Ankara, 1999 en başta zikredilebilir. 
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5. Kaşgarlı’dan başka kaynaklarda görülmeyen Çaruklug boyunun el-cAynî’de 
yer alması da bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca Çaruklulara dair düşülen “sayıları 
az ve damgaları belli değil” ifadesinin el-cAynî tarafından tekrar edilmesi 
görüşümüzü teyid eden diğer bir husustur.  

6. Alka-evli ve Kara-evli’nin hem el-cAynî’de hem de Kaşgarlı’da Alka-bölük 
ve Kara-bölük olarak yazılması bize Kaşgarlı’nın kaynaklığı konusunda fikir 
vermektedir.   

7. Kızık ve Karkın’ın el-cAynî’nin de listesinde yer almamış olması 
görüşümüzü destekleyen diğer bir veridir.  

8. Çaruklu boyunun damgasının hem Kaşgarlı’da hem de el-cAynî’de 
bulunmaması ve bu durumun aynı cümlelerle ifadesi Kaşgarlı etkisini gösteren diğer 
bir delil olmuştur. 

Bütün bu ortaya koyduğumuz bilgiler el-cAynî’nin kaynağının Kaşgarlı 
Mahmud olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada daha önce merhum Faruk Sümer 
tarafından bir cümle ile işaret edilip geçilmiş olan ve ilim âlemince daha sonra 
üzerinde durulmayan bir Memlûk müellifinin Faruk Sümer’in işaret etmediği diğer 
bir eserindeki Oğuzlara dair bilgiler değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Sonuç:  

Memlûkler devrinde Türkçe “ordu”nun ve “saray”ın dili idi. Devrin bazı devlet 
ve ilim adamlarınca da bilindiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Türk asıllı olması 
hasebiyle el-cAynî de Türkçe bilen zevat arasında idi. Kendisinin Kaşgarlı 
Mahmud’a muttali olması, Divân’ı doğrudan görmüş ya da dolaylı olarak ondaki 
bilgileri kullanmış olması dikkat çekicidir. Yazılı kaynakların çok fazla olmadığı 
devirlere ait bilgiler zaman zaman sonraki dönemlerdeki kaynaklarda yer alırlar. Bu 
cümleden, Memlûk dönemi tarihçileri, kendilerinden çok önce kaleme alınan 
eserlerdeki önemli bilgileri kayıt etmekle temayüz ederler: Örnek vermek gerekirse, 
ilk olarak Fuat Köprülü Oğuz Menkıbesi’yle ilgili malumatı bize ulaştıran 
müelliflerden bahsederken Memlûk devri müellifi Aybek ed-Devâdârî’nin Dürer et-
Tîcân ve Guraru Tevârîh ez-Zamân adlı eserinde Oğuz Menkıbesinden bahsettiğini 
yazmıştı16. Daha sonra Faruk Sümer, Dede Korkut Destanları hakkında en eski 
bilginin Memlûk devri müelliflerinden Aybek ed-Devâdârî’nin eserinde 
bulunduğundan bahsetmiş idi17. Nihayet, Ahmet Bican Ercilasun bir çalışmasında el-
cAynî’ye kaynaklık teşkil ettiğini ortaya koyduğumuz Kaşgarlı Mahmud’un bugün 
elimizde bulunan tek nüshası Sâveli Muhammed b. Ebi Bekr İbni Ebi’l-Feth 

                                                 
16 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1991, s.25-26. 
17 Sümer, Oğuzlar, s. 274. 
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tarafından 1266’da -Memlûkler devrinde- Şam’da istinsah edildiğini kayıt etmiştir18. 
Bu bilgi Memlûkler devrinin bahsedilen önemine bir kere daha dikkat çekmesi 
yanında, bizim el-cAynî’nin Kaşgarlı Mahmud’un eserini aslından görerek 
kullandığına dair olan görüşümüzü güçlendirmektedir. Umulur ki bundan sonra 
Oğuz boyları ile ilgilenen mütehassıslar Memlûk devri kaynaklarını yeni bir 
yaklaşımla kullanırlar. 

OĞUZ/TÜRKMEN BOYLARININ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Kaşgarlı’ya Göre Oğuzlar 
(22 Boy) 

el-cAynî’ye  
Göre Oğuzlar 
(22 Boy) 

Kayığ Kayığ 
Bayat Bayat 
Alka-Bölük Alka-Üylük/İllik/Bölük 
Kara-Bölük Kara- Üylük/İllik/Bölük 
Yazgır Yazgır/Yazır 
Töker Töker/Döger 
Totırka Totır 
Çaruklu Çaruklu’/Çaruklu 
Afşar Afşar/Avşar 
Beg-Tili Beg-Tili/Begdili 
Bayındır Bayındır 
Beçenek Becenek 
Çuvaldur Çavulduz (Çavuldur) 
Çepni Çepni 
Salgur Salgur/Salur 
Eymür Eymür 
Ala-Yundluğ Yundluğ 
Üregir-Yüregir Üregir/Yüregir 
İgdir İgdir/Yigdür 
Bügdüz Bügzür 
İva, Yiva İva/Yiva 

Kınık Kınık 

 

                                                 
18 Ahmet Bican Ercilasun, Türk Dili Tarihi, Ankara, 2004, s.322; Kaşgarlı Mahmud,  
Divanü Lügat-it-Türk, s.XX-XXI. 



DİVANU LÛGAT-İT TÜRK’TE “TÜRK” VE  “ÖTEKİ”  
KAVRAMSALLAŞTIRMALARI ÜZERİNE TESPİTLER 

 
Özkul ÇOBANOĞLU 

 
Çalışmamızın konusunu Kaşgarlı Mahmut’un “Türk” ve “öteki” anlayışı ve söz 

konusu iki kavramsallaştırmanın birbirini inşa etmedeki yerini ve rolünü tespit 
etmek oluşturmaktadır. Bu bağlamda her şeyden önce, kendini çevresinde yaşayan 
topluluklardan daha aşağıda ve önemsiz gören bir toplumun başta kültürel anlamda 
olmak üzere uzun müddet yaşamasının düşünülemeyeceği mütearifesine işaret 
etmeliyiz. Bu toplumsal ve kültürel gerçeğe bir de tersten bakacak olursak bir 
topluluğun varlığını sürdürmesi ve dinamizmini kaybetmemesi için kendi değerlerini 
diğerlerinin önüne koyan kendi erdemlerini ve bireylerini yücelten “kutsal 
bencilliklerin” gerçek anlamda bir toplumu ve kültürü yaratan ve yaşatan 
milliyetçilik çekirdeklerinin var oluş zemini olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak  
böylesi, “kutsanan değerler” ve bunları kuşatan yaşatma ve yayma azmi bir milleti 
ayakta tutabilir.     

Bu bağlamda 10. yüzyılda geniş kitleler hâlinde İslamiyeti kabul eden Türklerin 
11. yüzyılın yarısından itibaren İslam coğrafyasının geniş bir kesiminde hâkim 
olmaları ve Anadolu’yu 1071 sonrası ebedî devletin bir parçası kılma mücadelesine 
kalkışmalarının ardındaki “kendi”leri ve “öteki”ler hakkındaki kanaatlerine 
yakından bakmak yararlı olacaktır. Eserini tam da bu yüzyılda ve söz konusu 
ettiğimiz süreç içinde ve süreci şekillendirenlerden birisi olarak Kaşgarlı Mahmut 
bize konuyla ilgili ideal veriler sunmaktadır. 

Bilindiği gibi büyük bilgin eserinin başında Tanrı’ya şükür, Peygambere salat 
ve selamdan sonra söze şöyle başlamaktadır:  “Bundan sonra bu Tanrı kulu 
Muhammed oğlu Hüseyn oğlu Mahmud der ki: Ben yüce Tanrı’nın devlet güneşini 
Türklerin burçlarında parlattığını, feleklerin dairelerini onların ülkeleri üzerinde 
döndürmüş olduğunu, onlara Türk adını verdiğini ve yeryüzünde onları egemen 
kıldığını, çağının hükümdarı yaptığını, dünyadakilerin yönetim dizginlerini onların 
eline teslim ettiğini, onları herkese egemen kıldığını, onları hak ile güçlü kıldığını, 
onlara hizmet edenleri, onların yanlarında istediklerini elde edenleri Tanrı’nın 
yücelttiğini ve bu kimseleri kötülerin şerrinden güvenli kıldığını görünce, onların 
kalplerini kazanmak, oklarının değmesinden korunmak, söylediklerini dinletebilmek 
için, onların dillerini konuşmaktan daha güzel bir vesile olamayacağına göre bu dile 
bağlananı da onlar kendilerinden sayıp korkudan güvenli kılacaklarından ondan 
olmayanın ona sığınıp kendisinden zulmün uzaklaştığını gördüm.” (Olgun 1972:81). 
Bu uzun alıntının baş tarafındaki devrin yazım ve söz söyleme üslubu gereği 
hamdele ve salvelenin ötesinde, kendi sosyal ve kültürel değerlerini başta Araplar 



124 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

                                                          

olmak üzere diğer Müslüman milletlere ilahi bir zorunluluk olarak tanıtan ve 
dayatan bir sesleniş1 ve kendini  tanrısal olarak vazifeli addediş vardır. Bir başka 
ifadeyle, Kaşgarlı Mahmut’un ve eserinin şahsında ve yukarıda alıntıladığımız 
satırlar, aslında Türklüğün yaşanan bin yılda oynayacağı rolün Araplar/Müslümanlar 
ve Bizanslılara/Hırıstiyanlara manifestosu gibi görülebilir. Dikkat çekici olan 
meşruiyetinin ve varlığının kaynağını tanrıdan alan ve buna bağlı misyonunu 
gerçekleştirmek zorunda olan bir milletin âdeta bütün fertleri adına Kaşgarlı ve 
eserinin üstlendiği sözcülük fonksiyonudur.  

Tıpkı kendisinden birkaç yüz sene önce Bilge Kağan’ın hâkimiyetinin 
meşruiyetinin kaynağını bağladığı tanrısal kaynağa ve zorunluluğa, “Üstte mavi gök 
altta yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insan oğulları yaratılmış. İnsan 
oğullarının üzerine (de) atalarım dedelerim Bumin Hakan ve İştemi Hakan tahta 
oturmuş. Tahta oturarak, Türk halkının devletini ve yasalarını yönetivermiş 
düzenleyivermişler.” (Tekin 1988: 9) diyerek işaret ettiği üniversalizm veya yeryüzü 
hâkimiyeti fikri de bir milletin kendi değerlerini yüceltebileceği en üst derece veya 
millî değerler adına kutsal bencilliğin çıkabileceği en üst perdedir. Dikkat edilirse 
Kaşgarlı Mahmut’un “: Ben yüce Tanrı’nın devlet güneşini Türklerin burçlarında 
parlattığını, feleklerin dairelerini onların ülkeleri üzerinde döndürmüş olduğunu, 
onlara Türk adını verdiğini ve yeryüzünde onları egemen kıldığını, çağının 
hükümdarı yaptığını, dünyadakilerin yönetim dizginlerini onların eline teslim 
ettiğini….” şeklindeki anlayış ve söylemle, “Bilge Kağan’ın “Türk halkı yok olmak 
üzere imiş. Yukarıdaki Türk tanrısı ve kutsal Türk yer ve su ruhları Türk halkı yok 
olmasın diye, halk olsun diye babam İlteriş Hakanı ve annem İlbilge Hatunu göğün 
tepesinden tutup daha yükseğe kaldırmışlar.” (Tekin 1988: 11) şeklindeki anlayış ve 
söylemin birbirinden uzak olmadığı çok rahatlıkla fark edilecektir. Her şeyden önce 
birbirinden tamamen farklı iki dinin amentüsüne bağlı kabul edilen bu iki Türk 
bilgesinin de iman ettikleri “Tanrı”  Türkperest veya Türkşinas özellikleriyle ön 
plandadır. Dahası bu özellikleriyle birinin diğerinden pek de bir farkı yok gibidir. 
Sanki her iki anlayıştaki tanrı tek ve aynı tanrı gibidir. Bu yeryüzünün hâkimiyetini 
Türklere vaadeden ve veren bir Tanrı’dır. 

 
1 Bu durum aslında bütün fatihlerin karşılaştığı bir konumdur. Fethedilen ülkede kalmaya karar veren 
fatihler aynı zamanda bilinçli veya bilinçaltında ele geçenler içinde erimeye mi yoksa onları kendi 
içlerinde eritmeye mi yöneleceklerinin kararını vermek zorundadırlar. Kaşgarlı Mahmut’un şahsında 
görülen -sonuç pek çok nedene bağlı olmasından dolayı tam olarak öyle tezahür etmese de- Türklerin 
İslam medeniyeti dairesinde ve Ortadoğu’da verdikleri karar kendileri olarak kalmak ve fethedilen 
bölgelerin insanını Türk kültürü içinde eritmektir. Asıl şaşırtıcı olan Kaşgarlı’dan bin yıl sonra Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de “Türk olarak ve Türk kalarak ...Medeniyet ufkundan bir güneş gibi doğmak” 
ifadeleriyle Batı medeniyeti dairesi için kelimenin tam anlamıyla aynı hedefi göstermiş olmasıdır.  Etnik 
kimliğin geleceği konusunda karar vermeyle ilgili olarak bk. (Paksoy 2005).  
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Büyük Türkçü Osman Turan’ın (2003) “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi” 
olarak adlandırdığı bu ulusal idrakin Kaşgarlı Mahmut’ta kendini dışa vurduğu pek 
çok ifadesi vardır2. Bunlardan birisi de, Türklerin ululuğunu, Türk milletinin İslam 
topluluğu ve dini için ne denli gerekli olduğunu da ifade etmesidir. Bu kolay 
bulunmaz durumu Kaşgarlı Mahmut şöyle ifade ediyor: “Bize, ad olarak Türk adını 
ulu Tanrı vermiştir, dedik. Çünkü, bize Halefoğlu İmam Şeyh Huseyn, ona İbnü’i 
Ğarkıy denilen kimse İbnü Ebi’d- Dünya ahir zaman üzerine yazmış olduğu 
kitabında ulu Peygamber’e tanıklıkla varan bir hadisi yazmış. Hadis şöyledir: 
“Yüce Tanrı, benim bir ordum vardır, ona Türk adını verdim. Onları doğuda 
yerleştirdim. Bir ulusa kızarsam, Türkleri o ulusun üzerine musallat kılarım.” diyor. 
İşte bu Türkler için bir üstünlüktür. Çünkü Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine 
almıştır. Bununla beraber Türklerde güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri 
ağırlamak, sözünü yerine getirmek, sadelik, övünmemek, yiğitlik, mertlik gibi 
övülmeye değer sayısız iyilikler görülmektedir.” (Olgun 1972: 82-83). İslamiyet gibi 
enternasyonalizmi en önde gelen bir şiar hâline getirmiş bir dinin en büyük 
temsilcisi olan ve Allah’ın yeryüzündeki gölgesi kabul edilen bir halifeye takdim 
edilmek üzere hazırlanan bir kitabın dibacesinde yer alan bu satırlar,  üzerinde tekrar 
tekrar durup düşünmeye değer niteliktedir. 

Öncelikle bütün üstünlük vurgulamalarına rağmen kana ve ırka dayalı bir 
kavmiyetçilik veya ırkçılık iddiası ortada yoktur. Bir başka ifadeyle Kaşgarlı 
Mahmut’un Türk ve Türklük kabulünde kendisini Türkçe ile ifade edebilen ve 
Türkçenin ifade ettiği değerleri benimsemeyi yeterli gördüğünü3 söylemek 
mümkündür4. Nitekim yukarıda naklettiğimiz “…onların kalplerini kazanmak, 
oklarının değmesinden korunmak, söylediklerini dinletebilmek için, onların dillerini 
konuşmaktan daha güzel bir vesile olamayacağına göre bu dile bağlananı da onlar 
kendilerinden sayıp korkudan güvenli kılacaklarından ondan olmayanın ona sığınıp 
kendisinden zulmün uzaklaştığını gördüm.” şeklindeki ifade bu tezimizi tamamen 
doğrulamaktadır. Bir anlamda, dilimizi bilen hâlimizi bilir kalbimizi bilir kısaca bizi 
bilir. Bizi bilen bizdendir, gibi özetlenebilecek bir dil ve buna bağlı kültürel kimlik 

 
2 Aslında Kaşgarlı Mahmut’un Altay şamanlarının davullarına benzer bir anlayış ve biçimde çizdiği 
dünya haritasında da, dünyanın merkezinin Balgasun olarak belirlenmesi de aynı anlayışın bir başka 
formda dışavurumudur. Altay şamanları davullarının üzerine Kâinat’ın veya Evren’in haritasını çizerler 
göklere ve yer altına yolculuklarında bu harita sayesinde yön ve yer bulduklarına inanılır.  
3 Milletlerin kimliklerini belirginleştirip korumada kullandıkları din, devlet, yazı ve dil gibi değişik form 
ve yapılar hakkında daha fazla bilgi için bk. (Assmann 1997). 
4 Kaşgarlı Mahmut’un Türklük bilinci konusunda daha fazla bilgi için bk. (Olgun 1972). 
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algılayışı söz konusudur5. Hatta bu kabulünü biraz da tehdit veya baskı unsuru 
içerecek bir biçimde “Türklerin gönüllerini almak için onların dilleriyle 
konuşmaktan başka çıkar yol yoktur.”  düsturuna dönüştürme eğilimi derinden 
derine sezilmektedir, diyebiliriz. 

Dahası Kaşgarlı Mahmut’un “Ben Buhara’nın sözüne inanılır imamlarından 
birinden ve Nişaburlu bir başka imamdan kesinlikle duydum, her ikisi de senetleriyle 
bildiriyorlardı ki, Peygamberimiz (S.A.) kıyamet belirtilerinden ve karışıklıklarından 
ve Oğuz Türklerinden söz ederken “Türk dilini öğreniniz, çünkü onların 
egemenlikleri uzun sürecektir.” buyurmuşlardır. Bu söz doğru ise, sorgusu o ikisi 
üzerine olsun, onu öğrenmek vacip (gerekli) olur. Eğer bu sözün aslı yoksa, akıl da 
bu dili zaten öğrenmeği emreder.” (Olgun 1972: 82) şeklindeki ifadelerinde 
Türkçeye verdiği yer ve değerin hem akli hem de nakli nedenlerle kaçınılmazlığını 
vurgular. Hiç şüphesiz bütün bunları aynı zamanda Türkçeyi öğretmek üzere 
yazılmış bir kitabın yazılış nedenleri olarak da okumak, yorumlamak mümkündür. 
Ancak çerçevesini çizdiğimiz derin yapıya dikkat edilmez ve ilişkilendirilmezse 
yeterince doğru bir biçimde anlaşılamaz kanaatindeyiz. 

Sonuç olarak Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe bilmeyi Türklüğün ve Türkleşmenin 
en önemli ölçüsü olarak kabul ettiğini ve buna bağlı olarak da Türkçeyi öğretme 
amacını taşıdığını söyleyebiliriz. Daha da önemlisi Türkçeyi öğretebilmek için Türk 
dünyasında yer alan bütün boylar arasında günümüzün ifadesiyle katılımlı alan 
araştırması yaparak derlenen birinci elden bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle bir 
Türkçe gramer kitabı ve sözlük yazmak amacı ve süreci Kaşgarlı Mahmut’un 
ifadesiyle“Ben onların en açık seçik anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, en 
iyi ok kullananıyım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının dillerini 
ve kafiyelerini belleyerek yararlandım. Her boyun dilini en iyi biçimde bilirim. Ben 
onları yoluyla, yöntemiyle derledim, topladım, en güzel bir düzene koyup yazdım. 
Ondan sonra da sonsuza değin anılsın ve işe yarasın diye adını- Tanrı’ya sığınarak- 
Divanü Lûgat-it Türk- koydum.” (Olgun 1972: 82) şeklinde anlatılmakta ve yaptığı 
işi ne denli kavi bir aşkla yaptığını ortaya koymaktadır. Çağı düşünüldüğünde 
şaşılacak bir biçimde çağının ve hatta çağının çapının çok ötesinde ortaya çıkan  bu 
şuur onun Türklük değerlerine olan bağlılığı üzerine yücelterek inşa ettiği “Türklük” 
ve onun düşmanlarını ifade ettiği “öteki” veya “ötekiler” belirlemiştir. Dahası 
Türkçenin varlığının Türklüğün varlığı ve dirliği meselesi olduğunu belki biraz da 

 
5 Kaşgarlı’nın ifade ettiği kültürel  değerlerin bin yıl sonra da Anadolu’daki varlığı ve devamlılığı için bk. 
(Genç 1999).  
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tam bu nedenle yaptığı işin de “...sonsuza dek anılsın işe yarasın diye...” tarafından 
yapılmasının gerçek nedenini oluşturduğunu söyleyebiliriz.  
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XI. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ VE ARUZ 
        

Cem DİLÇİN 
 
Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ve sanatı açısından büyük bir önem taşıyan,  

Balasagunlu Yusuf Hâs Hâcib’in 1069-1070’te yazımını tamamladığı Kutadgu Bilig, 
1072-1074 yılları arasında Kâşgarlı Mahmud’un yazdığı Dîvânu Lugati’t-Türk ve 
Yüknekli Edîb Ahmed’in XII. yüzyılın başlarında ortaya koyduğu Atebetü’l-
Hakayık adlı eserleri üzerinde yerli ve yabancı pek çok araştırmacı çalışmıştır. 
Bunlardan Dîvânu Lugati’t-Türk üzerindeki çalışmalarda, eserde yer alan manzum 
parçaların aruzun imale kuralı açısından değerlendirilmeleri yapılmışsa da (Tekin 
1989: VI-VIII) med konusuna doğrudan pek değinilmemiştir. Bu yazıda,  bu 
eserlerde ve bu eserlerdeki manzum parçalarda uygulanan aruz ve özellikle de 
aruzun med kuralı üzerinde durulacaktır. Ayrıca, daha sonraki birkaç yüzyıl 
içerisinde yazılmış kimi önemli şairlerin eserlerinde med ve imale kuralları 
açısından gözlenen uygulama biçimleri de söz konusu edilecektir. Med kullanmama 
konusunun XI. yüzyıl Türk şiirindeki görüntüsünü daha da pekiştirebilmek 
amacıyla, meddin, günümüze kadar uzanan aruz vezninin kullanım süreci 
içerisindeki yerine de panoramik bir açıdan bakarak ana çizgilerle değinilecektir.  

Kısaca anımsatmak gerekirse “ilm-i aruz”da, müzik usullerindeki kısa ve uzun 
zamanları karşılayan kısa-açık ve uzun-kapalı hecelerden birini elde edebilmek için   
“zaruret-i vezn” nedeniyle uygulanan dört temel kural vardır: vasl, imale, med, 
zihaf. Bunlardan vasl, med ve zihaf kısa-açık hece, imale ise uzun hece çıkarma 
işleminde uygulanan kurallardır. Vasl, zaten her dilin seslendirilmesinde doğal 
olarak gerçekleştirilen bir kural olduğu için “kusur” değildir. Med de, “aruz kusuru” 
olmadığı gibi güzel ve yerinde kullanıldığında şiirde bir ses sanatı olarak 
değerlendirilir. Ayrıca med, aruz vezinleri ile müzik usulleri arasındaki paralellik 
(Tanrıkorur 1995: 711) dikkate alındığında, yazımda olmayan bir kısa-açık hece 
ortaya çıkarma, hiç yoktan böyle bir hece oluşturma işlemi değil, müzikal değerler 
açısından ritimdeki gerekli “zamanı doldurma” olayıdır. İmale ise, kimi şiirlerde 
anlamı pekiştirme ve vurgulama gibi amaçlarla kullanılmasının dışında genel 
uygulama açısından zihaf gibi hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak ölçüde “kusur” 
sayılır. İmale genellikle Türkçe kelimelerde karşılaşılan bir uygulamadır. Sık 
olmamakla birlikte eski Türk şiirinde ve eski Türk edebiyatının ilk dönem 
ürünlerinde kimi Arapça ve Farsça kelimelerde de uygulanmıştır.  

Yukarıdaki dört temel kuralın dışında aruzun Türkçeye uyarlanmasında şairler 
başka yollar da izlemişlerdir. Bunlardan en yaygın olanı, “dizede fazla gelen kısa-
açık bir heceyi yok etme” amacıyla “biri ünlüyle bitip öteki ünlüyle başlayan yan 
yana iki kelime arasında yapılan hece düşmeli ulamalardır. Türk edebiyatında 
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genellikle ve sıklıkla XIV ve XV. yüzyıl şiirinde karşılaşılan bu uygulama1 daha 
sonraki yüzyıllarda giderek çok azalmış ve hemen hemen kaybolmuştur. Çok yaygın 
olarak Farsça “ki” bağlacıyla karşımıza çıkanlar bir yana bırakılırsa yukarıdaki türde 
olan ulamalar (contraction), eski Türk edebiyatının ilk dönem şairlerince önemli bir 
vezin kusuru sayılmadığı, hatta bir ustalık olarak görüldüğü ve bu dönem şairlerince 
bilerek ve isteyerek yapıldığı kimi araştırmacıların değerlendirmelerinden  (Canpolat 
1995: 254) anlaşılmaktadır. Şairlerin, dizede bulunan doldurma bir sözü atarak ya da 
bir hece eksik başka bir kelimeyle değiştirerek bu durumdan kurtulabilmeleri 
olanağı varken yapmamaları bunu göstermektedir. Böyle ulamalar Farsçada da 
vardır. Aruzun Türkçeye uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin bir bölümü bu 
yolla ortadan kaldırılmıştır. Şiir dilinde bu türlü ulamalara başvurulmasının 
nedenleri arasında, bu dönem şairlerinin Farsçadan daha çok çeviri yapmaları, 
Farsçada yaygın bir uygulama olması nedeniyle İran şairlerini kendilerine örnek 
almaları, buna bağlı olarak da bu açıdan onları taklit etmeleri de sayılabilir. 
Özellikle Türk dili ve tarihi açısından büyük bir önem taşıyan Süheyl ü Nev-
bahâr’da vezin gereği olarak yapılmış hece düşmeli ulamaların2 pek çok değişik 
örneği  (Dilçin 1991: 139) yer almaktadır.  

Bunlara ek olarak,  dizeyi vezne uydurmada şairlerin başvurduğu yollardan biri 
de Türkçe kelimelerde “orta hece düşmesi3” ve Arapça, Farsça kelimelerde “ses 
türemesi4”dir. Bu türlü uygulamaların büyük çoğunluğu Türkçenin ses yapısıyla 
ilgili ise de, bir bölümünün kimi yerlerde yapay olarak bir hece eksiltmek ya da bir 
hece kazanmak için  “zaruret-i vezn” kuralına sığınarak yapıldığı kolaylıkla 
anlaşılmaktadır. Özellikle Eski Anadolu Türkçesi döneminin divan ve 
mesnevilerinde bunların pek çok örneği karşımıza çıkmaktadır.  

6645 beyit olan Kutadgu Bilig konusu, üslubu, nazım tekniği, söz ve anlam 
sanatları açısından çok olgun ve sağlam yapıda bir eserdir. Kutadgu Bilig’in vezni 
faûlün faûlün faûlün faûl’dür. Bu kalıp tef’ilelerinin düzenlenişinin bir sonucu 

 
1 Örnekler için bk. Timurtaş 1963: 50-52, Dilçin 1991: 139-141, Canpolat 1995: 254. 
2 Vezni faûlün faûlün faûlün faûl olan Süheyl ü Nev-bahâr’da yer alan pek çok hece düşmeli ulamalardan 
iki örnek. Vezin gereği olarak ilk beyitteki (Dilçin 1991: 268) “ağzında anası” sözü “ağzınd’anası”, ikinci 
beyitteki (Dilçin 1991: 326)   “kişi olmasa” sözü de “kiş’olmasa” biçiminde okunarak dizeden bir hece 
eksiltilmektedir.  

Yaşı ola ancah anun on yidi 
Kohar dahı ağzında anası südi 
Seni görmeyicek karârum gider 
Kişi olmasa cânı cihânı nider 

3 Süheyl ü Nev-bahâr’dan örnekler: aslu/asılu, yazlu/yazılu, kurlu/kurulu, çatlu/çatılu... (Dilçin 1991: 
140). 
4 Süheyl ü Nev-bahâr’dan örnekler: nukul/nukl, kavül/kavl, kavüm/kavm, zahımlu/zahmlu, 
bahtulu/bahtlu... (Dilçin 1991: 140). 
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olarak hece vezninin 6+5 duraklı 11’li kalıbına uyabilmektedir. Nitekim Kutadgu 
Bilig’in yüzlerce beyti 6+5 duraklı hece vezniyle söylenmiş gibidir. Bunlar arasında 
7+4 ve 5+6 duraklı kalıba uyanlar da vardır. Bu durumun bir rastlantı olduğu 
kesinlikle söylenemez. Bu durum, Yusuf Hâs Hâcib’in eserini aruzla yazarken hece 
vezninin duraklarını da gözden uzak tutmadığını göstermektedir. Başka 
araştırmacıların da değindiği gibi, hiç kuşkusuz Yusuf, eserini o yönde de bir etki 
bırakması için öyle yazmıştır. Bunun en kesin kanıtı, 6645 beyitlik eserinde bir tek 
yerde bile aruz kurallarından olan meddi kullanmamış olmasıdır. Kutadgu Bilig’de 
olduğu gibi Atebetü’l-Hakayık’ta da hiç bir dizede med yoktur (Dilçin 1993: 615). 
Bu nedenle bu iki eser okunurken aruzun ritmine paralel olarak hece vezninin etkisi 
ve ahengi de açıkça duyulmaktadır. Bu durumun tersi bir algılama da Feyzî 
Çelebi’nin XVII. yüzyılda hece vezniyle yazdığı Şem’ ü Pervâne adlı mesnevisini 
(Tekin 1991: 36-96) okurken ortaya çıkmaktadır. 987 beyitlik bu mesnevi, hece 
vezniyle yazılmış olmasına karşın, dil ve üslup açısından divan şiiri özelliklerini 
yoğun olarak yansıtması nedeniyle, sanki okurken aruzla yazılmış gibi bir izlenim 
uyandırmaktadır.      

Prof. Dr. Talât Tekin’in yayımına göre Dîvânu Lugati’t-Türk’teki 91 manzum 
parçadan  62’si  aruz vezniyle (Tekin 1989: 7-159)  yazılmıştır. Prof. Dr. Kemal 
Eraslan da son yazılarından birinde söz konusu 62 manzum parçada kullanılmış 22 
aruz kalıbını vererek bunların bir değerlendirmesini yapmıştır (Eraslan 1994: 114-
117). Gerek Prof. Tekin ve gerek Prof. Eraslan bu 22 aruz kalıbının kimi dizelerde 
aksadığını belirterek bu kalıpların hecenin hangi duraklı vezinleriyle örtüştüğü 
konusuna da değinmişlerdir. Dîvânu Lugati’t-Türk üzerinde daha önce çalışmış kimi 
araştırmacılar arasında aruz vezninin temel kuralı olan “kısa ve uzun hecelerin 
düzgün şekilde birbirini izlemesi” (Tekin 1989: VI)  durumuna bu metinlerde “ara 
sıra rastlandığı” (Tekin 1989: VIII) yargısını belirtenler de olmuştur.  Dîvânu 
Lugati’t-Türk’teki metinlere aruz tekniği açısından yaklaşıldığında, kimi dizelerde 
aruz tef’ilelerinin  kısa-açık hecesiyle örtüşmeyen metnin “kapalı hece”lerinin, 
aruzun temel kuralları olan  vasl, imale, med  ya da  zihaf’tan birisinin 
uygulanmasıyla vezni düzeltmenin olanağı yoktur. Böyle yerlerin birkaçında “metin 
onarımı” yapılarak vezin belki düzeltilebilir. XI. yüzyıl şiirinde ve özellikle de 
Dîvânu Lugati’t-Türk’te geçen manzum parçalardaki aruz aksaklıklarının nedeninin, 
Türk edebiyatında ahenk yönünden benimsenerek yaygınlık kazanmamış olan 
vezinlerle yazılmasındaki deneyimsizliklerin etkisinin de olabileceğini 
düşünüyorum.  

 Kutadgu Bilig’de Prof. Dr. Halil Ersoylu’nun ortaya koyduğu veriye göre 
334’ü Arapça ve 79’u Farsça olmak üzere tekrarların dışında 413 kelime  (Sakaoğlu 
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1994: 100) bulunmaktadır. Kutadgu Bilig’deki imale çokluğu, söz varlığındaki 
Arapça ve Farsça kelimelerin azlığı ile doğrudan ilgili ise de, med yokluğu bu 
durumla doğrudan ilgili değildir. Dilinde Arapça ve Farsça kelimelerin sıklıkla yer 
almadığı daha sonraki dönemlerin eserlerine bakıldığında yine bu duruma benzer bir 
sonuç gözlenmektedir. Âşık Çelebi’nin tezkiresinde dilini “gayet Türkâne” (Dilçin 
1991: 174) olarak tanımladığı Süheyl ü Nev-bahâr bu durumun en dikkate değer bir 
örneğidir. “Şeh-nâme vezni”yle (faûlün faûlün faûlün faûl) yazılmış 5703 beyitlik 
Süheyl ü Nev-bahâr’da çoğunluğu Türkçe kelimelerin kök ve eklerinde yapılmış 
25.000’e yakın imale bulunmaktadır. Bu yaklaşık % 20’lik bir oranı5 
göstermektedir. Süheyl ü Nev-bahâr’daki bu imale sıklığı, kimi araştırmacıların 
Dîvânu Lugati’t-Türk’te geçen manzum parçalardaki imale çokluğuna bakarak 
bunların aruzla yazılıp yazılmadıkları konusunda duraksamalarını gerektirecek bir 
durum olmadığını gösteren güçlü bir kanıttır. İmale çokluğu nedeniyle örnek 
gösterilen, Dîvânu Lugati’t-Türk’teki müstef’ilün feûlün  müstef’ilün feûlün  vezniyle 
yazılmış  4 beyitlik   manzum parçadaki  (Tekin 1989: 134) toplam  112 hecenin 
13’ünde imale vardır. Bu da % 11.6’lık bir oranı göstermektedir ki neredeyse Süheyl 
ü Nev-bahâr’daki oranın yarısıdır. Kadı Burhaneddin Divanı da ayrıca, biri divan 
biri mesnevi olmasına karşın imale çokluğu açısından Süheyl ü Nev-bahâr’la 
neredeyse başa baş gitmektedir.  

Bu üç önemli metinde medde hiç rastlanmamasının yanı sıra yukarıda 
belirtildiği gibi hece düşmeli ulamalara da hiç rastlanılmamaktadır. Dizede bir fazla 
hecenin oluşmasına neden olan bu duruma rastlanılmamasında da yine med 
yapılmamasının gerekçeleri aranmalıdır.  

Şeyh Ferîdüddin Attar’ın Mantıku’t-tayr adlı eserinde “Pîr-i Türkistan” sıfatıyla 
andığı ve XI-XII. yüzyıl Türk edebiyatında hikmet tarzının yaratıcısı olan tarikat piri 
büyük sofi şair Ahmed-i Yesevî’nin  çoğunu hece vezniyle dörtlükler hâlinde 
söylediği hikmetlerinin yanında  aruz vezninin birkaç belli kalıbıyla  (Eraslan 1983: 
46) gazel biçiminde söylediği hikmetleri de bulunmaktadır. Aşağıda başka şairlerin 
uygulamaları açısından da belirtileceği üzere, Ahmed-i Yesevî de, hece vezninin 
dizelerdeki sayısal düzenini yansıtma amacına yönelik olarak tek tük birkaç örneğin 
dışında aruzla söylediği hikmetlerinde med yapma yoluna gitmemiştir.  

Eski Anadolu Türkçesi döneminin, Türkçenin ve Türk edebiyatının çok değerli 
şairlerinden biri olan Yunus Emre’nin Divan’ında 415 şiir bulunmaktadır (Tatçı 
1990: 412). Bunlardan 133 tanesi aruzladır. Bunların da büyük çoğunluğu yani 92’si 

 
5 Prof. Dr. Bernt Brendemoen de, kimi “Osmanlı Şairleri” üzerine yaptığı bir “imale istatistiği”nde Süheyl 
ü Nev-bahâr’a ilişkin olarak % 21 oranını bulmuştur (Brendemoen  1996: 453).  
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müstef’ilün  müstef’ilün  müstef’ilün  müstef’ilün vezniyledir. Bu vezinle söylenmiş 
şiirler okunduğunda genellikle 4+4+4+4 duraklı 16’lı hece vezninin ahengi de 
açıkça sezilir. Yunus Emre’nin heceyle söylenmiş şiirleri arasında kimi dizeleri 
aruza uyanlar da bulunmaktadır. Buna karşılık aruzla yazılmış şiirlerinin kimi 
dizelerinin de hece veznine daha uygun düştüğü söylenebilir. Yunus’un aruzla olan 
şiirlerindeki türlü “aruz kusurları”nın bir bölümü başka divan nüshalarındaki uygun 
varyantlar seçilerek metin onarımları yoluyla düzeltilebilirse de, bir bölümü taşıdığı 
aruz sorunları açısından daha değişik çalışmaları gerektirmektedir. Yunus’un 
şiirlerindeki “aruz kusurları”nın çoğu,  genellikle Arapça ve Farsça kelimelerde 
yapılan pek çok imale ve zihaf’tan oluşmaktadır. Yunus’un aruzla olan şiirlerindeki 
bu kadar çok imale ve zihaf’a karşılık bir iki “müstensih hatası” sayılabilecek 
örneğin dışında med hiç kullanılmamıştır. Bu durum, Yunus’un aruzla söylediği 
şiirlerini heceyle söylediği ilahi ve nefeslerine yaklaştırdığı gibi, Türkçe söyleyişi 
egemen kılmak, Türkçenin konuşma dili açısından fonetik yapısını korumak gibi XI. 
yüzyıldan beri uygulanan medden kaçınma geleneğine çok uygun düşmektedir. 

Türkçeye ve Türkçe yazmaya çok önem veren XIV. yüzyılın mutasavvıf 
şairlerinden Âşık Paşa’nın aruz vezniyle 67 gazeli vardır. Âşık Paşa’nın gazelleri 
biçim yönünden Yunus Emre’nin gazellerine benzer. Çoğu musammat gazel 
biçimindedir. Bunlar arasında bir tür “elif-name” denilebilecek bir düzen içerisinde 
oluşturulmuş 29 gazel (Gölpınarlı 1961: 296-315),  Arap alfabesindeki sıraya göre 
yazılarak dizilmiştir. Yani bu gazellerin dizelerinin ilk harfleri ile iç kafiyelerden 
sonra gelen 3. tef’ilelerin ilk harfleri aynıdır. Bu 29 gazelin hepsi de yedişer beyitlik 
birer musammat gazeldir. Bu 29 gazelden 26’sı müstef’ilün  müstef’ilün  müstef’ilün  
müstef’ilün vezniyle, 3’ü de mefâîlün mefâîlün mefâîlün  mefâîlün vezniyle 
söylenmiştir. Bu gazellerde, bir bölümü metin onarımı yoluyla düzeltilebilirse de 
oldukça çok “aruz kusuru”na rastlanmaktadır. Bu durumu Abdülbaki Gölpınarlı söz 
konusu 29 gazeli yayımladığı eserinde şöyle değerlendirmiştir: “Bu şiirlerde vezin, 
zorla sürülmede, Türkçenin ahengi, şive, haydanarak yürütülmede...” (Gölpınarlı 
1961: 296). Bazı dizelerde zorlamayla da olsa, toplam 203 beyit tutan bu gazellerin 
hiçbirinde aruzun med kuralına yer verilmemiştir. Yunus’un aruzla söylediği 
şiirlerinde olduğu gibi, Türkçe âşığı Âşık Paşa’nın  bu gazelleri de okunduğunda 
sanki  4+4+4+4 duraklı 16’lı heceyle yazılmış bir şiir izlenimi uyandırmaktadır. 
Ayrıca, bu gazellerin dizelerinin 3 ve 4. tef’ilelerini (...müstef’ilün  müstef’ilün)  
kapsayan   parçaları ya da  ... 4+4 duraklı 8 hecelik ikinci bölümleri 2 ve 4. dize 
olarak alt alta dizildiğinde dörtlüklerden oluşan bir nazım biçimi ortaya çıkmaktadır. 
Gazellerin böyle bir özellikte olması, âşık edebiyatının 4+4 duraklı 8’li hece 
vezniyle dörtlüklerle yazılan semai biçimini akla getirmektedir.  
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Yine XIV. yüzyıl metinlerinden fâilâtün fâilâtün fâilün vezniyle yazılmış 
Şeyyad Hamza’nın 1529 beyitlik Yusuf ve Zeliha  (Dilçin 1946: 3-144) adlı 
mesnevisinde de pek az beyitte med yapılmıştır. Bunlara ek olarak XI-XV. yüzyıl 
Türk şiirinde, yukarıdakilerin benzeri “med yapmama” ya da olabildiğince “medden 
kaçınma” açısından bu yolda eserler ortaya koymuş başka şairlerin adları da 
sayılabilir. 

Kimi XI-XV. yüzyıl metinlerinde hiç med yapılmamasına karşın, kimi 
metinlerde Arapça ve Farsça kelimelerin uygun hecelerinde yapılan medlerin yanı 
sıra özellikle Türkçe kelimelerin köklerinde de med yapılmasına rastlanmaktadır. 
XV. yüzyıldan sonra giderek azalan bu türlü med uygulamasına, yalnızca az, çok, 
var, yok... gibi tek heceli Türkçe kelimelerle sınırlı kalmak  üzere abartmaya yönelik 
kullanımlarda rastlanmaktadır. Türkçe kelimelerde bu türlü med yapılması olayı 
Süheyl ü Nev-bahâr’da çok sık olarak karşımıza çıkmaktadır Bu türlü medleri Hoca 
Mes’ud,  100’e yakın beyitte ve genellikle de beytin her iki dizesindeki kafiye 
kelimelerinde faûl tef’ilesinin kısa-açık fa- hecesini karşılamak üzere simetrik olarak 
yapmıştır (Dilçin 1991: 138-139).  Bu bağlam doğrultusunda, Karahanlı dönemi 
şiirinde imalelerin ana Türkçedeki aslî uzun ünlüleri karşıladığı, ancak söz konusu 
ünlülerin Eski Anadolu Türkçesi döneminde kısaldığı konuları dil uzmanlarınca da 
ayrıca tartışılmıştır (Brendemoen 1996: 335-445).   

Prof. Dr. Talât Tekin de,  Dîvânu Lugati’t-Türk’teki “manzum parçalar”ın 
klasik aruz anlayışı ve uygulaması açısından yer yer kimi “kusur”lar bulunmasına 
karşın, aruzla yazılmış olmalarına bir ölçüt olarak, “ölçüde uzun heceye tekabül 
eden kelime hecelerinin uzatma harfleri ile yazılmasını” (Tekin 1989: 48) 
göstermektedir. Divan edebiyatına ilişkin yazmaların kimilerinde de aruz vezninin 
uzun-kapalı hecelerini karşılayan yerlerdeki Türkçe kelime ve eklerin ünlülerinin 
genellikle “hurûf-ı imla” yani elif, vav ve ye harfleriyle yazılmaları yaygın bir 
uygulamadır (Tarlan 1935: 229, Dilçin 1991: 36-43). Yer yer bunun tersi yazım 
uygulamalarıyla da karşılaşılmaktadır. Yani, aruzun uzun-kapalı hecelerini 
karşılayan yerlerde her zaman “hurûf-ı imla” kullanılmadığı gibi,  kısa-açık 
hecelerini karşılayan kimi yerlerde de bunun tam tersi bir uygulamayla “hurûf-ı 
imla” kullanıldığına rastlanmaktadır.  Ayrıca, veznin kısa-açık heceleriyle örtüşen 
yerlerde, Farsça ve Arapça kelimelerin uzun ünlüleri de kimi zaman 
yazılmamaktadır. Müstensih bu tutumuyla metin okunurken o hecelerde yapılması 
gereken zihafı doğrudan yazım yoluyla (Dilçin 1991: 43)  önceden belirtmiş 
olmaktadır. Ancak bu uygulama yaygınlaşmış değildir.   
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Prof. Eraslan’ın yazısında verdiği Dîvânu Lugati’t-Türk’teki parçalarda geçen 
vezinlerin (Eraslan 1994: 115-116) çoğu, divan edebiyatı döneminde şairlerin 
sıklıkla kullandığı vezinlerle karşılaştırıldığında (Dilçin 2005: 19-37, İsen 1994: 
121-122) bunların ya divan şiirinde hiç kullanılmamış ya da tek tük kullanılmış 
vezinler arasında olduğu hemen görülecektir.  XIV. yüzyılın bilgin ve şair devlet 
adamlarından Kadı Burhaneddin’in içinde 1319 gazel, 20 rübai ve 117 tuyuğun yer 
aldığı büyük Divan’ında da (Ergin 1980: 2-543), daha sonraki yüzyıllarda eser 
vermiş divan şairlerinin hiç kullanmadığı ya da çok nadir olarak kullandığı 
vezinlerle6 yazılmış şiirler de bulunmaktadır. Dîvânu Lugati’t-Türk ve Kadı 
Burhaneddin Divanı’ndaki vezinler, âhenk açısından divan şiirinin estetik 
süzgecinden geçirildikten sonra bunların çoğu elenmiş, ancak tutunanlar kullanımda 
yaygınlık kazanmıştır. 

Aruzun inceliklerine göre daha ahenkli beyitler söyleyebilme açısından önünde 
Türkçe bir örneği olmayan ve bu konularda deneyim kazanma sürecini yaşamamış 
ilk dönem şairleri, ortaya koydukları bu eserlerle bana göre aslında çok önemli bir 
çalışma yapmışlardır. Bunların, kimi incelemelerde rastlanıldığı gibi “acemice” 
sıfatıyla nitelendirilmesi doğru değildir. Bunlar örneksiz ve deneyimsiz olarak 
ortaya konulmuş ilk değerli “yaratı”lardır. Divan şairleri de ancak, aruzla şiir 
söylemede deneyim kazandıktan sonra, meddi bir ses sanatı düzeyine 
çıkarabilmişlerdir. Bunun sonucunda da med, divan edebiyatının klasik 
dönemlerinde  “altın çağ”ını yaşamıştır.  

Yeni Türk şiirinin deyiş ve söyleyiş açısından divan şiirinden ayrı bir nitelik 
kazanmasında çok büyük etkisi olan Abdülhak Hamit Tarhan’ın neredeyse adıyla 
özdeşleşmiş ünlü Makber’i, meddin bir ses sanatı olarak kullanılışının pek çok 
örneğiyle doludur. Bazı dizelerde, vezni açık hece açısından tamamlama işleviyle 
yapılan medler de bulunmaktadır. Bu medlerin Makber’i iç ve dış ahenk açısından 
zenginleştirdiği yadsınamaz bir gerçektir.  Durum böyle olmakla birlikte Makber’in, 
deyiş ve konuyu işleyiş açısından yeni bir görünümü olmasına karşılık, meddin bir 
ses sanatı olarak kullanılması açısından divan şairlerini çağrıştırdığı söylenebilir.  

Yahya Kemal Beyatlı’nın yine 7 dizeli bentlerle yazılmış olmak açısından 
Makber’e benzeyen Itrî adlı şiirinde ise med hiç kullanılmamıştır. Mersiye 
niteliğindeki Makber’de yas, acı, sevgi, özlem, ağlama, inleme gibi duygu ve 
olguların yoğunlukla dile getirildiği bir şiirde med yoluyla yapılan ses uzatmalarının 

 
6 Sayısı 10’u geçen bu vezinlerden bir iki örnek şöyledir:  
 fâilâtü müfteilün fâilâtü müfteilün 
 feûlün mefâîlün feûlün mefâîlün 
 müstef’ilün feilün müstef’ilün feilün 
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anlamı yoğunlaştırdığı ve duygusal etkiyi artırdığı savunulabilirse de; bu görüşten 
yola çıkarak Yahya Kemal’in Itrî adlı şiirinin konusunun da “musiki, beste ve 
bestekâr” olduğu düşünüldüğünde, bir ses sanatı olan meddin niçin bu şiirde hiç yer 
almadığının yanıtı verilemez. Çünkü Yahya Kemal’in şiiri, çok zengin bir 
aliterasyon ahenginin yanında, Makber’e göre dizeler arasında düz yazıyı anıştıran 
bir deyiş özelliği taşımakta, daha açık söylemek gerekirse söz dizimsel açıdan divan 
şiirinin dize bütünlüğünden oldukça uzaklaşmış bir anlatım düzeyi ve Türkçe 
yapısıyla karşımıza çıkmaktadır. 

Tanzimat sonrası yeni Türk şiirinde de,  şairlerin eski tarzda yazdıkları 
şiirlerinin dışında giderek çok az med yaptıkları ya da med yapmaktan kaçındıkları 
açıkça gözlenmektedir. Tevfik Fikret bu yolu izleyenlerdendir. Tevfik Fikret bunun 
en güzel örneğini 44 beyitlik Sis şiirinde vermiştir. Türk edebiyatında nida sanatı 
denilince ilk akla gelen bu şiirde, ünleme ve seslenme nedeniyle med yapılması 
uygun olabilecekken Tevfik Fikret bu yolu seçmemiştir. Ayrıca Sis şiirinin dilindeki 
Arapça ve Farsça kelimelerle kurulmuş terkipler de düşünüldüğünde, Tevfik 
Fikret’in biliçli olarak med yapmamayı amaçladığını söylemek yanlış olmayacaktır.   

Yahya Kemal ve Mehmet Âkif’le küçük bir karşılaştırma yapabilmek için, 
divan şiirinin med konusundaki üstadı Fuzulî’nin uygulamaları çok kısa olarak 
şöyledir: Fuzuli’nin Divan’ında 4300’ün üzerinde beyit bulunmaktadır. Fuzuli 
neredeyse iki beytinden birinde med yapmış ya da yer yer bir beytinde iki, üç meddi 
bir arada kullanmıştır. Şurasını hemen belirtmek gerekir ki Fuzuli’nin yaptığı 
medlerin büyük çoğunluğu veznin açık hecesini doldurmak amacıyla değil, duyguyu 
ve düşünceyi vurgulayıp pekiştirmek, bunlara öncelik verip önem kazandırmak ya 
da meddin üzerine geldiği kavramları büyüklük,  küçüklük, çokluk, azlık, iyilik, 
kötülük, uzunluk, kısalık... gibi nicelik ve nitelik yönlerinden  “abartmak” amacıyla 
yapılmış birer ses sanatıdır. Fuzulî kadar olmasa da başka divan şairlerinin de bu 
yolda çok sanatlı uygulamaları vardır.7 Hatta her divan şairi, şiirinin bütünü 

 
7 Namık Kemal de, imamın cemaati cenaze namazına daveti sırasında hafif bir uzatma ve vurguyla  
söylediği “er kişi niyyetine” (ya da “hatun kişi niyyetine”) sözünden yola çıkarak, Deli Hikmet’le 
“müşterek” söyledikleri 33 bentlik bir muhammes-i mütekerrir biçimindeki Vatan Mersiyesi adlı şiirinin 
19. bendinde çok doğal bir kullanım içerisinde  “er” kelimesinde med yapmıştır (Bu şiirin vezni feilâtün 
feilâtün feilâtün feilün’dür). Bu med, “vatan”ın içine düştüğü acıklı durumu abartarak vurgulamakta ve 
okuyanlar üzerinde çok derin bir manevi etki uyandırmaktadır. O bent şöyledir (Ergun 1941: 43):  
 İşte can verdi vatan dînine hürriyyetine 
 Buyurun kanlı musallaya Hudâ hürmetine 
 Hakk’a karşı duralım er kişi niyyetine 
 Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 
 Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini 
Ergun, eserinin 46. sayfasındaki dipnotta, bir “mecmua”da görerek istinsah ettiği bu şiirin 19.  bendinin 
Namık Kemal tarafından söylenmesine karşın 3. dizesinin Deli Hikmet’e ait olduğunu belirtmektedir. 
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bilecek sayıda çoktur.  

                                                                                                                  

içerisinde sürüp giden ve gittikçe yoğunlaşan bir ahenk sağlayabilmek ve Yahya 
Kemal’in deyişiyle dilini ve üslubunu “şive-i Şîrâz”a8 yaklaştırabilmek için 
özellikle de gazel ve kasidelerinin kafiye kelimelerinde “bi’l-iltizam”, bilinçli olarak 
medde baş vurmuş, med yapmayı bir sanatkârlık, usta bir şairlik gereği olarak 
görmüşlerdir. Her divanda bu türlü kullanışın örnekleri, divanları şöyle bir 
karıştırmakla kolaylıkla görüle

Hem “eski tarz”da hem de yeni şiir anlayışıyla yazan Yahya Kemal de, “kafiye 
kelimesinde med yapma” geleneğine uyarak “eski şiirin rüzgârıyla” yazdığı 39 
gazelinin 6’sını yukarıdaki ölçütler içerisinde yazmıştır (Beyatlı 1962: 23-100). 
Yahya Kemal’in gazelleri açısından bu sayı az gibi görülmemelidir. Bu sayı oldukça 
yüksek % 15 oranını göstermektedir. Oysa bu oran, med yapmaya çok düşkün olan 
Fuzulî’nin gazelleri açısından yalnızca % 5’tir. Fuzulî, 302 gazelinin 17’sinin kafiye 
kelimesinde med yapmıştır. Karşılaştırma için bir örnek daha vermek gerekirse, Bakî 
de 548 gazelinin 36’sında kafiyede ve 1 gazelinde de redifte med yaparak yine % 
6’da kalmıştır. Biraz aşağıda değinileceği gibi, eski tarz şiirlerinde  bu geleneğe 
bilinçli olarak uyan Yahya Kemal, “Kendi Gök Kubbemiz” adı altında toplanan yeni 
şiirlerinde de yine bilerek ve bilinçli olarak med yapmama yoluna gitmiştir.   

Mehmet Âkif Ersoy’un 5600 beyti aşan Safahât’ında da pek az sayıda med 
karşımıza çıkmaktadır. Bu durum hiç kuşkusuz şiir dönemlerinin ve sanat 
anlayışlarının çok farklı olmasından kaynaklanan ve ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu 
sonuç, Türkçe deyiş ve anlatımda dilin kazandığı üstün düzeyi ve şairlerin aruzu 
kullanmada ulaştıkları aşamayı göstermektedir. Konuşma dilinin inceliklerini, halk 
deyimlerinin canlılığını, hâlâ bugün de büyük ölçüde geçerli olan döneminin 
yaşayan Türkçesini kullanan Mehmet Âkif’in şiirlerinin bu özellikleri taşımasında 
şaşılacak hiçbir neden yoktur. Mehmet Âkif başta olmak üzere burada adını andığım 
ya da anmadığım aruzla yazmış şairlerin çoğunun, Dîvânu Lugati’t-Türk’le ve öteki 
XI. yüzyılın Türkçe metinleriyle 900 yıl sonra da olsa en azından medsiz şiir 
söyleme açısından ortak bir noktada buluştuklarını görmek Türk dili ve edebiyatı 
açısından mutluluk verici bir sonuçtur. Medsiz  şiir söylemenin yanında açık olarak 
bilindiği gibi bu dönem şiirinde imale de tek tük çok zorunlu bir kullanımın dışında 
hemen hemen büyük ölçüde yok olmuştur.   

 
Ergun’un eserinde bu bentteki “er kişi niyyetine” biçiminde geçen söz, Kısakürek yayımında “medsiz” 
olarak  “er kişinin niyyetine” biçimindedir. Bu durum, meddin anlama kattığı derinliğin ve yoğunluğun 
dışında, günlük kullanımdaki kalıba da aykırıdır.  
8 Bu söz Yahya Kemal’in Bir Sâki adlı gazelinin (Beyatlı 1962: 31) 3. beytinde şöyle geçmektedir:  
   Lisânı şîve-i Şîrâz’dan nümûne idi 
   Acem-peresti-i Rûm’un imâle devrinde 
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Bir divan şiiri nazım biçimi olan rübai, eski önemini ve değerini yitirmeden, 
daha da önemlisi yeni bazı nitelikler kazanarak günümüze kadar ulaşabilmiş tek 
örnektir.   Günümüzde şairler, çoğunluğu aruzla, az sayıda bazıları da heceyle yalın 
bir Türkçe söyleyişi amaçlayarak ve Türkçenin her türlü anlatım inceliklerini 
kullanarak yazdıkları rübailerle şiir diline yeni bir söyleyiş özelliği getirmişler, buna 
bağlı olarak da rübaiye günümüzün insanının yaşam biçimini yansıtabilecek çağdaş 
bir tür niteliği kazandırmışlardır.  Bunlar arasında med yapmama açısından öncelikle 
adları sayılabilecek isimler Cemal Yeşil, Sami N. Özerdim9 ve özellikle Talat S. 
Halman’dır. Bu değerli şairlerin rübailerinde bir iki dizenin dışında hiç med 
bulunmamaktadır. Söz konusu o medler de,  dizeler okunduğunda öyle abartılı bir 
ses yoğunluğu yaratmamakta, tam tersine güzel Türkçenin ses yapısı içerisinde çok 
doğal bir kullanımmış gibi bir izlenim uyandırmaktadır. 

Türkçenin ses yapısı açısından, Tanzimat sonrasından günümüze kadar uzanan 
yeni Türk şiirinde imalenin yok olmasının karşısında aruzla yazılan şiirlerde yeni bir 
durum ortaya çıkmıştır. Dilin tarihsel gelişmesi doğrultusunda günlük kullanımda 
kimi heceleri kısalarak yazı diline de o biçimiyle yansıyan bazı Arapça ve Farsça 
kelimeler çoğu zaman şiirlerde yeni kazandıkları bu fonetik yapılarıyla yer 
almışlardır.  Bunlar eğer divan şiiri döneminde yapılmış olsaydı zihaf olarak 
değerlendirilir ve çok büyük aruz kusuru sayılırdı. Günümüzdeki bu türlü 
kullanımlar için böyle bir değerlendirme yapmak söz konusu olamaz.  

Yukarıdan beri XI. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan süreç içerisinde aruzla 
yazılmış Türk şiirinde med yapma ve yapmama konusundaki değerlendirmeler 
sonuç anlamında kısaca şöyle  özetlenebilir:  

Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugati’t-Türk ve Atebetü’l-Hakayık’ta tam bir tutarlılık 
içerisinde hiç med kullanılmamıştır. XV. yüzyıla kadar uzanan dönem içerisinde bu 
eserlerden sonra yazılan kimi eserlerde de meddin ya hiç kullanılmadığı ya da tek 
tük kullanıldığı açıkça görülmektedir. Bunun en belirgin nedeni, şairlerin hece 
vezninin durak düzenine ve dizelerdeki hecelerin sayısal eşitliği kuralına 
uymalarının yanı sıra, aruz uygulamasında henüz deneyimsiz olmaları da söz 
konusudur. Bu uygulamada şairlerin, Türkçenin ses yapısına uymak konusunda 
bilinçli davranmış olabileceklerini de düşünmek sanırım yanlış olmaz.         

Beyitlerde bir iki heceyi uzatarak okuma Türkçenin ses yapısıyla uyuşmadığı 
ve XI. yüzyılda Türkçe, Arapça ve Farsçanın etkisinden henüz uzak olduğu için ilk 

 
9 Sami Nami Özerdim’in adı,  günümüzün rübai şairleri üzerine olan ve benim görebildiğim çalışmalarda 
yer almamıştır. Özerdim, 44 rübaisini Dördüller adlı bir kitapta toplayarak 1986’da Ankara’da Ayyıldız 
Matbaasında bastırmış ve  kitabın arka kapağına  “Satışa verilmemiştir.” notunu koyarak yalnızca şiir 
zevki olan dostlarına  imzalayarak armağan etmiştir.  
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dönem şiirlerinde kullanılmayan med,  divan şiiri döneminde Arapça ve Farsça 
kelimelerin de sağladığı olanaklarla bir ses sanatı olarak yoğunlukla kullanılmış, 
XX. yüzyıldan sonra da Türkçenin sadeleşmesine paralel olarak 900 yıl öncesinde 
olduğu gibi şiir dilinde tümüyle yok olmuştur.  
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DİVÂNÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TEKİ YEMEK ADLARI ÜZERİNE 
 

Aslıhan DİNÇER 
 

İnsanın ne yediği; nerede, nasıl, ne zaman yediği; sofrada nelere dikkat ettiği ya 
da etmediği; besinlerini nasıl sakladığı; hangi yiyeceği kıymetli saydığı, hangisini 
mutfağına sokmadığı; seçimlerini neden yana yaptığı; mutfakta ne tür araç gereçler 
kullandığı, hangi ölçü birimlerine başvurduğu gibi hususların her biri, bir kültürü 
tanımak ve tanımlamak konusunda fikir veren ayrıntılardır. Zira, bütün bunlara ve 
mutfak kültürüyle ilgili söz varlığına bakılarak ait olunan toplumun kültürü, 
inançları, gelenekleri, alışkanlıkları, yaşam seviyesi, öncelikleri, coğrafî koşulları vs. 
hakkında bir düşünceye sahip olmak mümkündür.  

Kelimeler nasıl bağlam içinde anlam kazanıyorlarsa yemek de ait olduğu 
bağlamda özel bir değer kazanır. Çünkü ülkeler, bölgeler, şehirler, köyler, aileler, 
kişiler, hatta cinsiyetler arasında bile yemek kültürü açısından farklılıklara 
rastlanmaktadır. Nişan, düğün, bayram, sünnet, asker uğurlama veya karşılama gibi 
özel gün yemekleri, iş yemekleri, protokol yemekleri, ailece yenen yemekler hep 
ayrı üsluplara sahiptir. Kent ile kırsalda yenen yemek de farklı anlayışlar sergiler. 
Mesela, tek kaptan yemek yendiği yerlerde hızlı yemek ve dolayısıyla çok konuşup 
eğlenmemek makbulken; başka bir sofrada bu durum nezaketsizlik olarak kabul 
edilebilir. Ayrıca bir toplumun itibar gösterdiği yiyecek, başka bir toplumda aynı 
saygınlığa sahip olmayabilir. Söz gelimi kurbağa, kedi, köpek veya yılan eti Türk 
toplumu için bir lezzet unsuru sayılamaz. Çünkü lezzetin belirleyicilerinden biri de 
kültürdür. Bu bakımdan yiyecekler karşısında sadece kişisel değil, toplumsal 
refleksler de verilmektedir. Nitekim bunun yaşanmış örnekleri bulunmaktadır. 
Mesela, Arizona’da etli sandviçleriyle meşhur bir restorana giden müşteriler, 
sandviçlerini yedikten sonra restoran sahibinden yediklerinin taze çıngıraklı yılan eti 
olduğunu öğrenmiş ve bunu duyunca hep birden hastalanmışlardır. Çünkü kültürel 
bir tepki göstermişlerdir. Oysa aynı tepkiyi o tada alışık olanların vermediği 
gözlemlenmiştir (Tezcan 2000: 2).  

Bazı yiyeceklere özel anlamlar, hatta simgesel değerler yüklendiği de 
görülmektedir. Mesela bizde ekmek kutsal bir yiyecektir; bütün rızıkların sembolü ve 
sofranın vazgeçilmez unsuru sayılmaktadır. Yere atılmaz, üzerine basılmaz, 
besmeleyle yerden alınır, öpülerek yüksek bir yere konur, hatta üzerine yemin bile 
edilir.  

İslam inanışına göre bazı yiyecek ve içecekler haram farz edilirken, bazılarına 
kutsallık atfedilmiştir. Mesela kurban eti ve hurma değerli yiyeceklerdendir. Kimi 
kaynaklara göre elma, kimilerine göre ise buğday, ilk günahı simgeleyen yiyecekler 
kabul edilmektedir. 
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Aşure de bazı olayların sembolik taşıyıcısı olmuştur. Mesela ehlisünnet 
inanışına göre bu yiyecek, Nuh tufanının ardından gemide bulunan malzemelerin 
karışımıyla elde edilmiştir. Bu bakımdan azı çok etmenin bir göstergesi sayılmış ve 
pişirilip dağıtılması bir gelenek hâline gelmiştir. Ancak Alevi-Bektaşi geleneğinde 
çok daha farklı bir anlam ifade etmektedir. Çünkü Muharrem ayının onuncu günü, 
aşure günüdür ve Muharrem, Kerbelâ olayına atfen matem ayı kabul edilmektedir. 
Bu sebeple ilk on gün boyunca birtakım ritüeller yerine getirilmekte ve matem, aşure 
tatlısı ile sona erdirilmektedir.  

Sadece bu kadar da değildir. Aşure günü ile başka hadiseler arasında da ilgi 
kurulmaktadır. Mesela yerlerin ve göklerin o gün yaratıldığı, Hz. Adem’in 
tövbesinin o gün kabul edildiği, Firavun’un o gün boğulduğu, Hz. İbrahim’in o gün 
doğduğu ve Nemrut’un ateşinden o gün kurtulduğu, Hz. Eyüb’ün gözlerinin o gün 
açıldığı, Hz. Yunus’un balığın karnından o gün çıktığı, Hz. Süleyman’a o gün 
saltanat verildiği gibi inanışlar bunlar arasındadır.  

Hristiyanlığın her üç mezhebinde de aşai rabbani denilen ve “son akşam 
yemeği” anlamına gelen bir inanış vardır. Bu inanışa göre ekmek ve şarap kutsal 
sayılmaktadır. Çünkü şarap, Hz. İsa’nın kanını; ekmekse etini simgelemektedir. 
Yahudilikte ise adına mayasız ekmek bayramı denilen bir geleneğe rastlanmaktadır. 
Yahudiler, Mısır’dan çıkışlarını hatırlatan ve bir bakıma özgürlüğü sembolize eden 
bu inanışları gereği yedi gün boyunca mayasız ekmek yemekte ve yedinci günün 
sonunda bayram yapmaktadırlar. 

Yiyeceklere deva bulmak açısından da bir değer yüklenmekte; bunun için türlü 
türlü yiyecek ve içeceğe başvurulmaktadır. Ağrıyan başa dilimlenmiş patates 
sarılması, arı sokan yere yoğurt sürülmesi, baygın kişinin burnuna soğan 
götürülmesi, sızlayan diş köküne karanfil konulması, vücudun yanmış yerine salça 
sürülmesi gibi. 

Büyü, sihir, fal aracı olarak da kimi yiyecek ve içeceklere anlamsal değerler 
yüklendiği bilinmektedir. Mesela tuz, su, ekmek gibi temel gıdalar, büyü ya da sihir 
aracı olabilmekte; kahve ve hatta çay tortusu, fasulye, nohut, pirinç taneleri ise 
falcılık malzemesi olarak kullanılabilmektedir. 

Dilde bir kişiyi tanımlamak üzere yapılan yakıştırmalar içinde mutfak kültürüne 
ait sözlerden yararlanılması da ilgi çekicidir. Mesela güzel bir kız için fıstık, şeker, 
lokum veya su gibi dendiği; şişman biri için patates, her söze karışan için maydanoz 
veya ıspanak gibi benzetmeler yapıldığı bilinmektedir. Christian Bromberger, 
“Kuzey İran’da Yemek Alışkanlıkları ve Kültürel Sınırlar” adlı makalesinde bu 
konuyla ilgili olarak ekmeğin çok tüketildiği Fransa’da nazik bir erkeğe taze ekmek 
gibi iyi dendiğini; Farsçada çekici bir kızın bâ-nemek “tuzu yerinde”, çekicilikten 
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yoksun olanın ise bî-nemek “tuzsuz” şeklinde adlandırıldığını belirtmektedir (2000: 
187). 

Tarihî metinlere bakıldığında yemenin, bir de güç ve prestij kazandıran yönüne 
işaret edilmektedir. Mesela Dede Korkut hikâyelerinin anlattığına göre bir koyunun 
neresinden kimin ne kadar yiyeceği önceden belirlenmiştir. Bir kahramanlık ya da 
iyilik gösterildiğinde bu payın arttırıldığı veya aksi durumlarda eksiltildiği de 
kaydedilmektedir. 

Yemek, aynı zamanda Türklerde sosyal düzenin devamlılığını sağlayan bir 
sembol gibidir. Mesela, hanların veya beylerin halka yemek yedirme ve ziyafet 
çekme zorunluluğu vardır. Bu, bir gelenek hâline de gelmiştir. Hatta halkın 
kendisine toy ve ziyafet çekmemiş bir han ile beyden şikâyet etme hakkı bile 
bulunmaktadır. Selçuklu sultanı Melikşah’ın Türkistan akınında, Çiğil ve Yağma 
Türkleri “Biz onun bir lokma yemeğini yemedik” diye Melikşah’tan şikâyetçi 
olmuşlar ve bundan dolayı kendisine kırgın durmuşlardır (Ögel 1982: 16). 

Bunlardan başka sofra dilinin de kendine has tarafları vardır. Bu dil hem 
sözeldir, hem görüntüseldir. Mesela geleneksel sofralarda yemeğe besmeleyle 
başlanır, dua ile bitirilir. Emeği geçene elinize sağlık denir. Teşekkür niyetine Biz 
azalttık Allah çoğaltsın, hacı sofrası olsun, sofranıza Halil İbrahim bereketi gelsin, 
ziyade olsun gibi dileklerde bulunulur.  

Örnekleri çoğaltmak ve konuyu daha farklı bakış açılarından değerlendirmek 
mümkündür. Çünkü yemek konusu bir çok anlamlılık, bir gösterilenler zenginliği 
taşımaktadır ve bunların her biri ayrı çalışmalara konu olabilecek genişliklere 
sahiptir. Ancak bu bildiride, konu çok sınırlı bir alanda ele alınacaktır. Çünkü bu 
çalışma, Türkler acaba 11. yüzyılda ne yiyorlardı, nasıl yiyorlardı, temel besin 
kaynakları nelerdi, yediklerini nasıl adlandırıyorlardı gibi meraklarla Divânü 
Lûgati’t-Türk’teki yemek adları üzerine kurulmuştur.  

Türklerin tarihte ve günümüzde yedikleri yemekler ve bunlara verdikleri adlarla 
ilgili bugüne dek müstakil çalışmalar yapılmıştır. Hatta Kâşgarlı Mahmud’un verdiği 
bilgilerden hareketle 11. yüzyılda Türklerin ne yediklerine dair kimi çalışmalara da 
rastlanmaktadır. Ancak burada daha öncekilerden farklı olarak Kâşgarlı Mahmud’un 
sözlüğünde geçen yemek adlarının Türkiye Türkçesinde, ağızlarda, tarihî ve yaşayan 
lehçelerde yaşayıp yaşamadığına bakılarak karşılaştırmalı bir inceleme yapılacaktır. 

Genel olarak bakıldığında Divânü Lûgati’t-Türk’te mutfak kültürüyle ilgili çok 
fazla malzemeye rastlanmaktadır. Bu durum, aslında bir incelemeye tabi 
tutulmaksızın bile on asır öncesinde yemek kültürünün ne kadar gelişmiş olduğunun 
bir göstergesidir. Çünkü Kâşgarlı, çok değişik ölçü birimlerinden, mutfak araç 
gereçlerinden, yemek adlarıyla kurulan isimlerden ve fiillerden, çeşit çeşit 
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ekmekten, içecekten, sebze, meyve ve yemişten, tatlılardan, tuzlulardan bazen uzun, 
bazen kısa kısa bilgiler vererek konuya ışık tutmaktadır. Konunun böylesine geniş 
çerçeveli olması, bu noktada da bir sınırlama zorunluluğunu beraberinde 
getirmektedir. Bu bakımdan burada alt anlamlar değil; bir üst terim olarak yemek 
kavramıyla anlatılan madde başları ele alınacaktadır.  

Divân’da genel anlamda yemek kavramını anlatan aş ve azuk kelimeleri ile 
bugün bir anlam daralmasına uğrayarak sadece “hayvan yiyeceği” anlamında 
kullanılan yém kelimesine rastlanmaktadır. Daha özel durumları anlatmak içinse 
başka ifadelere başvurulduğu görülmektedir. Mesela, “saraylarda hanlar için kurulan 
büyük çanak gibi ayaksız sofra” yı anlatmak üzere işküm (BA I; 107); “bir kişilik 
sofra” için tamgalık (BA I, 57), “kahvaltı” için tutguç (BA I; 453), “düğün yemeği” 
için küden (BA I; 404), “yoldan geçen hısım ve akrabalara verilen yemek” için tuzgu 
(BA I, 424), “ölü yemeği” ni ifade için yoğ ve basan, “bir parça yemek” için tübün 
(BA I, 400) denilmektedir. Ayrıca yeyse- (BA III, 304) gibi genel bir kullanımın 
yanı sıra yenmek istenen yiyeceğin adından hareketle bagırsa-, balıksa- , erükse-, 
etse-, kagunsa-, kurutsa- gibi sözler de dikkati çekmektedir. Bunlardan başka, 
Divan’da sevilmeyen bir insanın yemek yemesi ile ilgili olarak aş tıkındı ifadesi 
kaydedilmektedir. Bugün tıkın- kelimesi Türkiye Türkçesinde de aynı anlamı ifade 
edecek şekilde kullanılmaktadır. Çok yiyip doymayanlar için kullanılan sıfatlara da 
rastlanmaktadır: Teşik “obur, karnı doyduğu hâlde gözü doymayan kişi” (BA I, 387), 
sokluk “yemeğe, içmeye doymazlık, oburluk” (BA I, 471) gibi. 

Divân’da etle ilgili çok fazla kelimenin geçmesi, tüketilen yiyecekler içinde 
etin önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim değişik şekillerde 
hazırlanıp yenmesi de et kültürünün gelişmişliğine işarettir. Mesela kızartıldığından 
“Er et söküldi” (BA II,126); buharda pişirildiğinden “ol kuzı bulattı” (BA II, 310); 
kurutularak yendiğinden “et kaklandı / kak et” (BA II, 252/ II, 282)); şişe 
dizildiğinden “ol meninğ birle et tüwişti” (BA II, 102); bir tür kuyu kebabından “Ol 
kuzı küriledi” (BA III, 404); paça yemeğinden “topık süngük” (BA I, 380); 
pastırmadan “yazok et” (BA III, 16) ve sucuk türlerinden “soktu, sogut, yörgemeç, 
togrıl” (BA I, 416/ I, 356/ III, 55/I, 482) söz edilmektedir. Ayrıca bu dönemde 
sinirli etten “tamırlığ et” (BA I, 495), gevşek etten “küwşek et” (BA I, 479) 
bahsedilmesi; kebabın daha çok kuzu ve oğlak etinden yapılması “söğüş”; kesilmek 
için beslenen hayvanın ayrı olması “etlik” gibi ayrıntılar bir seçicilik ve damak 
zevkinin gelişmişliği şeklinde yorumlanabilir. 

Etten sonra hakkında en fazla bilgi bulunan yemeklerden biri de tutmaç’tır. 
Kâşgarlı, bu yemekten bahsederken ortaya çıkışıyla ilgili bir efsane anlatmaktadır. 
Sözü edilen efsaneye göre Zü’lkarneyn karanlıklar ülkesinden çıkınca kavminin 
yiyeceği azalmış, halk Zü’lkarneyn’e açlıktan yakınmış ve “bizi aç tutma” 



Aslıhan DİNÇER │ 145 
 
anlamında “Bizi tutma aç; yolumuzu aç, yurtlarımıza gidelim.” demiş. Zü’lkarneyn, 
ne yapabileceği konusunda bilginlere danışmış ve onlar da ortaya bu yemeği 
çıkarmışlar.  

Kâşgarlı, bu efsaneyi naklettikten sonra yemeğin faydaları hakkında da birkaç 
söz söylemektedir: Bedeni kuvvetlendirir, yüze kırmızılık verir, kolay sindirilmez 
(yani uzun süre tok tutar) (BA I, 452). 

Tutmaç’ın ana malzemesini buğday unu ve et oluşturmaktadır. Yapılışı ise 
mantıya benzemektedir. Un yoğrulup bir hamur elde edildikten sonra bezelere 
ayrılan hamur parçaları oklavayla açılmakta ve dört köşe olarak kesilen hamurların 
içine et parçaları konularak uçları birleştirilmektedir. Elde edilen her bir parça çöp 
(BA I, 218) olarak adlandırılmaktadır. Taze dallardan örülen ve adına çowlı (BA I, 
340) denilen bir tür “tutmaç süzgeci” nden söz edildiğine göre yemek önce suda 
haşlanmaktadır. Süzüldükten sonra içine katık (BA I, 382) kelimesiyle ifade edilen 
sirke ve yoğurt gibi malzemeler eklenmektedir. Ancak yoğurt ilave edilmeden önce 
tagna veya tagna yava (BA I, 434) adlı bir kasnı ağacının posasıyla 
karıştırılmaktadır. Tutmaca renk veren tagnadan başka “kırmızı meyvelerinin suyu 
tutmaca katılan, göz ağrısına ilaç yapılan ve elbise boyanan ağaç” şeklinde tarif 
edilen awılku (BA I, 489) da yemeğe konulmaktadır. Bu işlemlerin ardından hazır 
hâle gelen tutmaç çorbasının önce taneleri yenmekte (ancak kaşık ile değil, bir çeşit 
çatal sayılabilecek şış ile) ardından da suyu içilmektedir (ayrıntılı bilgi için bk. 
Köymen 1982: 35-45; Genç 1997: 259-260).  

Kelimenin, yemek adlarına getirilen –mAç ekiyle yapıldığı konusunda 
araştırıcıların hem fikir olduğu görülmekteyken, ekin yapısı hakkında farklı görüşler 
ortaya atılmıştır. Ancak bunlar içinde “-ma eki ile “aş” kelimesinin birleşimi” 
şeklindeki açıklama, bizce de kelimenin yapısını aydınlatmaktadır (bk. Eren 1988: 
478-483).        

Tutmaç kelimesi bugün standart Türkiye Türkçesinde aynı ses ve anlam özelliği 
ile yaşamaktadır. Ağızlarda kelimenin dutmaç şekline de rastlanmaktadır. Fakat 
yemeğin yapılışı tam olarak Divân’da anlatıldığı gibi değildir, ayrıca yörelere göre 
de ufak tefek değişikliklere tesadüf edilmektedir. Kelimenin ayrıca lehçelerde de 
küçük ses değişiklikleriyle, fakat aynı anlamla yaşadığı dikkati çekmektedir. Mesela 
Hakasçada tutpas, “tutmaç, hamur parçası”; Altaycada tutpaş “erişte çorbası” olarak 
kullanılmaktadır.    

Divânü Lûgati’t-Türk’te anlatılan bir başka çorba adı da mün’dür. Kâşgarlı, 
Yağmalar arasında “men keltür” dendiğinde şehriye çorbası getirildiğini ifade 
etmektedir. Buradan hareketle kelimenin Yağmalar arasında özel bir türü ifade 
ettiği; ancak diğer Türklerde genel olarak “çorba” için kullanıldığı sonucuna 
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varılabilir. Nitekim bugün de Tuva, Hakas ve Altay Türklerinin dilinde bu kelime 
mün olarak ve “çorba” anlamıyla geçmektedir. Palıh müni “balık çorbası” gibi. 

Divan’da kelimenin, münle- ve mün öp- şeklinde iki ayrı kullanımına 
rastlanmaktadır. Her iki kullanım da “çorba içmek” anlamındadır. -lA ekinin bir 
yardımcı fiilin yaptığı işi üstlenmesine başka örneklerde de rastlanmaktadır. Mesela 
mengile- fiili de böyledir. Er mengiledi denildiğinde, adamın beyin yediği 
anlatılmaktadır.  

Bu ikisi dışında (tutmaç ve mün) başka çorba çeşitleri de anlatılmaktadır. Ügre, 
sanmaçuk, litü/latu, suma gibi. Ügre, tutmaca benzeyen ama ondan daha sulu olarak 
bahsedilen bir çorbadır. Kelime, “erişte” anlamına da gelmektedir. Muhtemelen 
yemeğe adını veren de ana malzemesinin bu hamur parçaları olmasıdır. Yeni 
Uygurcada “bir tür şehriye çorbası” olarak kelimeye rastlanmaktadır. Ayrıca 
Hakasçada genel olarak çorbayı ifadede ügre kelimesine başvurulmaktadır. Mesela 
kapustalığ ügre “lahana çorbası”nı ifade etmektedir.    

Ham maddesi un olan yiyeceklere bakıldığında, kavut/ kagut ya da talkan 
denilen ve kavrulmuş una yağ ve şeker karıştırılmasıyla elde edilen bir çeşit helva 
dikkati çekmektedir. Ayrıca bulgama ve ona çok benzeyen to yemeklerinden de söz 
edilmektedir. Bunlardan başka kaydedilen bir yemek adı da awzurı’ dır; ancak 
hakkında fazla bilgi yoktur.            

 Divânü Lûgati’t-Türk’ten bugüne gelen yiyeceklerden biri de türmek’tir. 
Besim Atalay bunu “kadınbudu köfte” olarak çevirmiştir (BA I: 477). Hakkında 
bilgi verilmediği için bu yemeğin nasıl yapıldığı bilinmemektedir. Ancak kelimenin 
dür- kökünden geldiği düşünülürse içine çeşitli yiyecekler konan bir çeşit dürüm 
olduğu sonucuna varılabilir. Nitekim Robert Dankof ve James Kelly tarafından da 
aynı madde rolled bread, yani “dürülmüş ekmek” şeklinde açıklanmıştır (1985: 
205). Ayrıca bugün Anadolu’nun farklı yerlerinde içine katık konularak sarılmış 
yufka ekmeğine dürmeç, durmaç, dürme, dürmük gibi adlar verilmektedir. Bugün 
Türkiye Türkçesinde Adana dürüm, Urfa dürüm gibi kullanımlar da bulunmaktadır.  

Yukarıda sözü edilen ve Divânü Lûgati’t-Türk’ten bugüne izi takip edilebilen 
yemek adları aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmektedir: 

Bulgama: Yağsız ve tatsız bulamaç (BA I, 491). 

EOğuz. bulamaç “bulamaç yemeği” (Turan 2001: 78); Kıp. BM bułyamač 
“rodzaj gęstej zupy z mąki; żur” (Zajaczkowski 1938: 14); Çağ. ML. bulamaà  
“bulamaç, bir çeşit yemek” (Barutçu Özönder 1996: 98); Osm. BK. bulmâc 
“Bulamaç aşına denir. Sade undan, sıvık ve etsiz ederler. Fukara taamıdır. Lâm’ın 
fethasıyla da lügattir ve Türkîdir.” (Öztürk; Örs 2000: 98); LO bulamaç “Unla 
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bulanmış peynir aşı, asîde. Arabî asîde.” (Toparlı vd. 2000: 67). Bugünkü Türk 
lehçelerinde: AzTü. bulamac; Trkm. bulamak; Özb. bulämıú (KTLS 1991: 82); 
YUyg. bulmak “lapa, bulamaç” (Necip 1995: 52); Kaz. bılamıq “bulamaç” (Koç 
2003: 80); Kırg. bulamık “bulamaç” (Yudahin 1998: 143); Başk. bolamık; Tat. 
bolamık (KTLS 1991: 82). Türkiye Türkçesinde: RTK bulamaç “Çocuklar için 
pişirilen bir nevi tatlı” (Toparlı vd. 2004: 54); bulamaç “1. Sulu, cıvık hamur, 2. Bu 
koyulukta yapılan çeşitli hamur yemekleri (TS I 2005); Türkiye Türkçesi 
ağızlarında: bulama ~ bulamaç ~ bulamaş ~ bulambaç ~ bulmaç ~ bulmeç 
~bılamaç~  bulamuk “1. Bulamaç, koyu un çorbası, 2. Ayranla döğme buğdaydan 
yapılan çorba, 3. Koyun ve keçi sütünden yapılan bir çeşit yemek, 4. Hamur çorbası, 
5. Un ve pekmezle yapılan helva, 6. Kaynamış suya un koyarak yapılan yemek 7. 
Pelte, muhallebi, 8. Hayvanlara verilen sulu yem (DS II 1965). 

Kagut: Kavut, darıdan yapılan bir yemektir. Bu, şu suretle yapılır: Darı 
kaynatılır, kurutulur, sonra dövülür, un gibi inceltilir, yağla ve şekerle karıştırılır, 
böylelikle yeni doğurmuş olan kadınlara verilen bir yemek olur (BA I, 406); kavut: 
“kağut” dahi denir. Darı unu yağla, şekerle karıştırılır, yeni doğuran kadınlara 
yemek olarak verilir. (BA III, 163). 

EOğuz. kavut “Arpa ve buğday gibi tahılların kavrulup öğütüldükten sonra 
bazen şeker de eklenerek yapılan bir tür yiyecek” (Turan 2001: 147); Kıp. kavuk 
“Kavut, öğütülüp kavrulmuş buğday ve arpa” (KTS 2003: 132); Kavut ~ kavud ~ 
havut “Kavrulmuş tahıl unu” (YTS 1983: 130); Bugünkü Türk lehçelerinde: Kar.-
Mal. kuvut “Kavrulmuş mısır veya buğday unu” (Tavkul 2000: 285); Türkiye 
Türkçesinde: kavut “1. Kavrulmuş ve dövülmüş tahıl ununa şeker veya tatlı yemiş 
katılarak yapılan yiyecek, 2. Güneşte kurutulmuş peynir” (TS 2005); Türkiye 
Türkçesi ağızlarında: kavut (~ kavıt ~  kavruk ~  kavut helvası)   “1. Kavrulmuş ve 
dövülmüş tahıl ununun şeker ya da tatlı yemişle karışımı, helva; 2. Kavrulduktan 
sonra öğütülen tahıl unu, 3. Kurutulmuş armuttan çekilerek elde edilen un, 4. İnce 
bulgur, 5. Kavrulmuş buğday, 6. Bulgur kepeği (DS VIII 1975) 

Divan’da talkan maddesinde anlatılan yiyeceğin de “kavut” olarak açıklandığı 
görülmektedir. 

Mün: Çorba (Türklerce) bk. bün (Oğuzca) (BA I, 340); bir öpüm mün = bir 
yudum çorba (BA I, 75); Er sur sur mün öpti: Adam şarul şurul çorba içti. Bu, 
dudağın sesini anlatır (BA III, 122); Er münledi: adam çorba içti (BA III, 301). 

Bugünkü Türk lehçelerinde: Saha. miin “çorba” (Vasiliev 1995: 55); Hks. mün 
“çorba, bulyon”; palıh müni “balık çorbası” (Arıkoğlu 2005: 302); Alt. mün “çorba” 
(ATS 1999: 136). 
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Söklünçü: kebap (BA III: 242). 

EUyg. söglünçü “kızartma, kebap” (Caferoğlu 1993: 137); Harz. KE söklünçi 
“kebap” (Ata 1997: 75); ME söglünci~söglüncü~sögülme “kebap” (Yüce 1988: 
46/44/62); Kıp. Kİ söglün- “kebap olmak, kavrulmak” (Özyetgin 2001: 631); 
söklänči “pieczen, pieczyste” (Zajaczkowski 1938: 47); EAT. EDM söglünci 
“kebab” (Gökdağ; Türkmen 2004: 38); SN sögül- “kebap etmek, kızartmak” (Dilçin 
1991: 394); Bugünkü Türk lehçelerinde: AzTü. soyutma ät (KTLS 1991: 792); 
Türkiye Türkçesinde: söğüş “Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk 
yenen et” (TS II 2005); Türkiye Türkçesi ağızlarında: söğürme “1. Fırın kebabı, 2. 
Pirzola, ızgara et, 3. Ateşte közlenerek dövülmüş patlıcan”; söğüş “Bir köyden başka 
köye düğün armağanı olarak gönderilen koyun, sığır vb. hayvanlar” (DS X 1978).  

Talkan: Kavut. Şu beyitte dahi geçmiştir: Olgum ögüt algıl biligsizliğ kiter / 
Taklan kiminğ bolsa anğar pekmes katar “Oğlum öğüt al! Bilgisizliği gider; kimin 
kavutu varsa ona pekmez katar” (Ey oğul, öğüt al, kendinden sefahati def et; kavutu 
olan bir kimse onu pekmeze katar; aklı olan kimse öğüt kabul eder) (BA I, 440).   

Bugünkü Türk lehçelerinde: YUyg. talkan “kavrulmuş un” (Necip 1995: 386); 
Kaz. talkan “Kavrulmuş darı, buğday ve mısır el değirmeninde öğütülür, elenir. 
Birçok yemek için bulunmaz ham madde olup sütle, kaymakla, tereyağıyla, et 
suyuyla bile karıştırılarak yenir.” (Toygar; Berkok 1997: 90); Kar.-Mal. talkan 
“Karaçay bozası hazırlamada kullanılan arpa posası” (Tavkul 2000: 373); Hks. 
talġan “yulaf unu” (Arıkoğlu 2005: 474); Alt. talkan “yulaf unu” (ATS 1999: 167). 

Top: Buğday su ile kaynatılır, arpa hamuru ile yoğrularak bir keçeye sarılır, 
sıcak bir yere bırakılır, erdikten sonra yenir (BA I, 318).  

Türkiye Türkçesi ağızlarında: top “Kepek ya da undan yapılan yuvarlak deve 
hamuru” (DS X 1978); top “1. Deveye yedirilen hamurlu yem., 2. Kepek ve 
yumurtadan yapılıp yuvarlak biçim verilen hayvan yemi” (DS XII 1982). 

Tutmaç: Türklerin tanınmış bir yemeği (BA I, 452-3). 

Tutmaç, Divan’da hakkında en fazla bilgi verilen yemektir. Ancak bu bilgiler 
başka madde başlarında, dağınık olarak karşımıza çıkmaktadır: Çöp: Tutmaç 
parçası. Bir çöp yegil = Bir parça tutmaç ye. Kesilmiş tutmaç ve erişte parçalarına 
da böyle denir (BA I, 218); sış: Şiş. Tutmaç dedikleri yemeği dizmek için kullanılan 
nesneye sış derler. bk. şış (BA I, 331); katık: Sirke, yoğurt gibi tutmaç yemeğine 
katılan nesne (BA I, 382); tagna: tagna yawa = Kasnı ağacının püsesi olup yoğurtla 
karıştırılır; bir devadır; tutmaca renk verir (BA I, 434); awılku: Kırmızı meyvaları 
olan, meyvasının suyu tutmaca katılan, göz ağrısına ilaç yapılan ve elbise boyanan 
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ağaç (BA I, 489); çowlı: Tutmaç süzgeci. Bu, taze dallardan kepçe gibi örülerek 
yapılır (BA III, 442); tutmaç sarmaldı: tutmaç süzüldü (BA II, 233). 

Kıp. ùuùmač “makaron, zupa makaronawa” (Zajaczkowski 1938: 53); tutmaç 
“yoğurtlu erişte çorbası” (YTS 1983: 214). Bugünkü Türk lehçelerinde: AzTü. 
tutmac~ tutmaş “xörek adı.-Tutmac qatıxnan ye:ilir, işdah açır; Tutmacı günorta, ya 
axşam yiyeler, Anam tutmac bişirmişdi.” (AzDL 2003: 583); Hks. tutpas “tutmaç, 
hamur parçası” (Arıkoğlu 2005: 530); Alt. tutpaş “Erişte çorbası” (Gürsoy Naskali; 
Duranlı 1999: 187). Türkiye Türkçesinde: tutmaç “Dört köşe kesilmiş küçük hamur 
parçalarından yapılan yoğurtlu çorba” (TS II 2005); Türkiye Türkçesi ağzılarında: 
tutmaç~ tutmaş ~ dutmaş “1. Küçük, dört köşe kesilerek kurutulmuş hamur ve 
mercimekle pişirilen bir çeşit yoğurtlu çorba, 2. Kurumuş yufka, 3. Kesilmiş hamur 
içine kavurma konularak yapılan bir çeşit çorba.”; tutmaç aşı ~  dutmaç aşı “Üstüne 
kavrulmuş kıkırdak dökülerek yenilen bir çeşit hamur çorbası.” (DS X 1978; 12 
1982). 

Türmek: Kadınbudu denilen yemek (BA I, 477); türmäk: “rolled bread” 
(Dankoff-Kelly 205). 

Harz. KE türmek “biçek birle yençip yégü ùa’ām ya kendü etmek birle 
yörgenmiş et ya’ni türmek” (Ata 1997: 118); Bugünkü Türk lehçelerinde: AzTü. 
dürmäk (KTLS 1991: 196); AzTü.(ağ.) dürmex “Arasına yağ ve pendir qoyulmuş 
çörek, yuxa” (AzDL I 1999: 159); Başk. törmä, Tat. törmä (KTLS 1991: 196); 
Türkiye Türkçesinde: dürüm “Yufka ekmeğinin içine türlü katıklar konulan sarılmış 
biçimi” (TS 2005: 421); Türkiye Türkçesi ağızlarında: dürmeç ~ durmeç ~ düremeç 
~  dürme ~  dürmeyh ~  dürmük ~  düzemeç  “İçine katık konularak sarılmış yufka 
ekmeği”  (DS IV 1969). 

Ügre: Tutmaca benzer şehriye çorbası; tutmaç daha sulu olur (I,127) 

Hks. ügre “çorba”, kapustalığ ügre “lahana çorbası” (Arıkoğlu 2005: 547); 
YUyg. ügre “tel şehriye, ince şehriye”; ügre kesmek “çorba makarnası kesmek” 
(Necip 1995: 444); TTü. (ağ.) öre “makarna” (DS 9 1977). 

Yörgemeç: İşkembe ve bağırsak incecik kıyılır, bağırsak içerisine konur, 
kızartılarak yahut pişirilerek yenir (BA III, 55). 

Çağ. ML örgemeç “işkembe ve bağırsaktan yapılan bir yemek” (Barutçu 
Özönder 1996: 103). Bugünkü Türk lehçelerinde: AzTü. (ağ.) cöz “Bağırsak” 
(AzDL I 1999: 82); Kırg. cörgöm “(Uzunca parçalar şeklinde doğranmış ve 
bağırsaklara sarılmış olan) ciğerden ve işkembeden yapılmış olan aş” (Yudahin 
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1988: 229); Kaz. jörgem “temizlenmiş hayvan bağırsağı” (Koç 2003: 158); Türkiye 
Türkçesi ağızlarında: ürgen “kebap” (DS XI 1979). 

Sözlüklerde Adları Geçmeyen (veya tespit edilemeyen) Yemek Adları: 

Bunlardan bazılarına aynı veya ufak tefek ses değişiklikleriyle tesadüf 
edilmesine rağmen anlam bakımından bir benzerliğe rastlanmamıştır. 

Awzurı: Buğday ve arpa unu gibi şeyler karıştırılarak yapılan yemek, karışık 
yemek (BA I, 145-4). 

Buxsı: Bir yemek adıdır. Bu yemek şöyle yapılır: Buğday pişirilerek içerisine 
badem taneleri atılır, üzerine bal ve süt ile pişmiş bulamaç dökülür; ekşitildikten 
sonra buğdayları yenir, suyu içilir (BA I, 423). 

Kürşek: Darı özü suda veya sütte kaynatıldıktan sonra üzerine yağ dökülerek 
yenen bir yemek (BA I, 478). 

Samduy: Ilık yemek (BA III, 240-19).  

Hakkındaki bilgi yetersiz olduğu için samduy bir yemek midir, yoksa genel 
olarak ılık yemeklere verilen bir ad mıdır bilemiyoruz. 

Sarmaçuk: Bir çeşit şehriye. Bunun hamuru nohut büyüklüğünde kesilerek 
yapılır, hastalara, hasta gibi olanlara verilir (BA I, 527).   

Sımsımrak: Bir çeşit yemek. Baş pişirildikten sonra ufak ufak doğranarak bir 
güvece konur, baharat karıştırılır ve üzerine ekşi yoğurt dökülür; olması için bir 
müddet bırakılır, sonra yenir, Çiğilce (III, 136). 

Soktu: Pirinç, et ve baharatla doldurulmuş bağırsak yemeği, bumbar dolması, 
bk. sogut (BA I, 416-9). 

Togrıl: Et ve baharatla doldurulan bağırsak, bumbar dolması. Kençekçe (BA I, 
482). 

Uwa: Bir yemek adıdır. Pirinç pişirildikten sonra soğuk suya konur; sonra suyu 
süzülerek içerisine şeker atılır, soğukluk olmak üzere yenir (BA I, 90). 

 

Sonuç 
Mutfak ve beslenme kültürüyle ilgili çok geniş bir malzemenin bulunduğu 

Divânü Lûgati’t-Türk, bu yönüyle de sadece dilsel değil; folklorik, sosyolojik, 
antropolojik çalışmalara konu olabilecek bir zenginliğe sahiptir. Bu çalışmada yemek 
kavramının altında düşünülebilecek sebzeler, meyveler, çerezler, tatlılar, ekmekler, 
hamur işleri değil, sadece bir ana öğün teşkil edebilecek madde başları ele alındı. 
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Bunlar içinde çorbalar da sayıldı. Tarihî metinlerde, lehçelerde, standart Türkiye 
Türkçesinde ve ağızlarda yapılan araştırmalar sonucunda bazı kelimelerin hem ses, 
hem de anlam bakımından aynen yaşadığı görüldü. Bulamaç, kavut, mün, tutmaç, 
ügre gibi. Bazılarının küçük ses değişiklikleriyle varlığını koruduğu anlaşıldı. 
Söklünçü, yörgemeç gibi. Bazılarının ses olarak benzerlik göstermesine rağmen 
anlamca farklı kavramları işaret ettiğine tanık olundu. Soktu, sarmaçuk, sımsımrak, 
togrıl gibi. Bazı yemek adlarına ise kaynaklarda hiç rastlanmadı: awzurı, buxsı, 
kürşek, uwa gibi.       
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DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TE ‘İRANLI’ KAVRAMI 

Süer EKER 
1. Giriş 
 Türk-İran ortakyaşamı (İng. symbiosis) destanlar çağı, İslam öncesi ve İslam 

sonrası olmak üzere çok genel çizgileri ile üç farklı dönemde ele alınabilir.  

İranlılarla Turanlılar arasındaki mücadelelerin konu edildiği Şehname, 
destanlar dönemi Türk-İran ilişkilerinin ana kaynağıdır.1  

İslam öncesi dönem Türk-İran ilişkileri ise, ilk kez Birinci Doğu Türk 
Kağanlığı’na ait, MS 572-580 yılları arasında geçen olayların anlatıldığı Bugut 
Yazıtı (MS 681) ile belgelenir (bk. Çağatay, Tezcan; Klyaştornıy, Livşiç 1992). Her 
iki toplumun İslamiyet’i kabulü ile bu derinleşmiş, yeni dil bilimsel yakınlaşma 
alanları oluşmuştur (bk. Johanson 2006 vd.). Maveraünnehir’in teşkil ettiği Türk-
İran temas hattı ise bu özelliğini büyük ölçüde yitirerek Türk ve İran dilli topluluklar 
arasındaki coğrafi, dil bilimsel hatta antropolojik sınırlar silikleşmiştir 
(Maveraünnehir havzasının tarihsel-coğrafi işlevi ilgili olarak bk. Toynbee 1924).  

Büyük İskender’in Pers/Hahameniş (İng. Achaemenid) İmparatorluğu’nu (MÖ 
330), Arap-İslam fütuhatının Sâsânî İmparatorluğu’nu (MS 651) ve Müslüman Türk 
Karahanlıların Müslüman Sâmânî Devleti’ni ortadan kaldırması (MS 874-999)2, 
Pers/Fars dilli halkların tarihinin üç büyük travmasıdır. İlk iki travma, Fars dili ve 
kültürünü âdeta silmiş, İran tarihinde en az iki yüzyıl süren fetret dönemlerinin 
yaşanmasına, dilde ise önemli yapısal değişikliklere ve dönüşümlere yol açmıştır.3  

Türkler, Müslüman olduklarında, çok kısa sürede Çin sınırlarından İspanya’ya 
yayılan Arap-İslam gerçeği ile iki yüzyıllık İslami birikime sahip İran-İslam 
geleneğini karşılarında buldular. Arap yönetimi tedricen uzak coğrafyalardan ana 
karasına doğru çekilirken, İslami Türkistan’da yerel Müslüman hanedanlar işbaşına 
gelmeye başlamışlardı. Arap-İslam fütuhatının İslamlaştırdığı Orta Asya’da ilk Fars 
devleti Sünni Sâmânîler tarafından kurulmuş (MS 819) ve bu dönemde İslamiyet’in 
kabulünden sonra tipolojik evrim geçiren dil ile yani Yeni/Klasik Farsça ile İslami 
dönemin ilk dinî ve edebî örnekleri verilmiştir. Sâmânîler, bir bakıma, “İranlıların 
Karahanlıları”dır. Ancak Sâmânî Devleti, İslam dinini kabul eden Karahanlılar 
tarafından yıkılmıştır (MS 999). Karahanlılar da siyasi, etnik ve kültürel rekabete 
karşın, dilde ve kültürde Sâmânîlerin yaptığını, İslami özlü milliyetçi refleksi dile, 
sanata ve edebiyata yansıtmışlardır.4 Karahanlıların milliyetçiliğindeki diğer bir 
                                                 
1 DLT’deki Şehname’den “mülhem” Alp Er Tonğa sagusu ve Afrasyab ile verilen bilgiler bir yandan İran 
mitolojisinin Türkler tarafından iyi bilindiğine işaret ederken, bir yandan da bu bilginin millî bilincin 
gelişimine sunulduğu dikkati çekmektedir (DLT I 1986: 41, DLT III 1986: 149–150).  
2 MS 819-1005 (Golden 2006: 23). 
3 Antik dönemlerin dili Eski Farsça (Far. Fārsi-ye Bāstānį), İslamiyet’e değin Orta Farsça (Far. Fārsi-ye 
Miyāne) ve İslamiyet’in kabulünden sonra gelişen Klasik/Yeni Farsça dönemlerinden ilki, Modern Farsça 
konuşuru için anlaşılmazdır. Orta Farsça döneminin dili kısmen anlaşılabilir olmasına karşılık, yaklaşık 
1200 yıldır devam eden ilk iki döneme göre grameri basitleşen Yeni Farsçanın erken dönem eserleri dahi 
yüzde yüze anlaşılabilirdir. Ana dili Farsça olan bir aydın, örneğin, bin yıl önce yazılan Şehname’nin 
başlangıcında yer alan be nām-e xodāvend-e cān o xired/ kezįn ber ter endįşe ber, negzared// xodāvend-e 
nām o xodāvend-e cāy/ xodāvend-e rūzį deh-e rehnomāy vd. dizeleri rahatlıkla okuyup anlayabilir. 
4 iranlıglar şahname-i türki atamışlar, ba’zıları ma pendname-i müluk timişler ‘İranlılar şâhnâme-i Türkî 
diye ad koymuşlar. Bazıları da pendname-i mülûk demişler’ (Arat 1991: A 20); iranlıglar şahname tirler 
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önemli etken de, İran kültürü hamisi Gazneli ve Selçuklu yöneticilerinin 
yaptıklarının aksine (bk. Roux 2000: 187), kendilerini Köktürk, Uygur geleneğinin 
temsilcisi, soylu yöneten egemenler olarak görmeleri, yönetme erkini Tanrısal 
kaynağa bağlayan ve bunu hadislerle belgelemeye çalışan bir anlayış ve kavrayışa 
sahip olmalarıdır. Aynı bilinç bürokrat kökenli Kâşgarlı’da da kuvvetli biçimde 
hissedilir (bk. DLT I 1985: 1-4). Pagan Türklere karşı İslam’ın savunucusu olan 
İslamcı Karahanlılar, milliyetçi tutumlarına rağmen İran ulusal geleneklerinden de 
yararlanmışlardır. Örneğin, kendilerini, İranlıların tanımladıkları gibi yani Turan5 
adıyla tanımlamışlar, hanedanlarını da Afrasiyab’ın Hanedanı olarak 
adlandırmışlardır (bk. Menges 1968: 26).  

11. yüzyılın ortalarında Selçuklular, Gaznelilerin egemenliğine başkaldırarak 
Harezm, Soğd ve Baktirya’yı ele geçirmiş, 1055’te Bağdat’ta Abbasi hilafetini 
kontrol altına almıştı. Kâşgarlı’nın eserini kaleme aldığı dönemde, Oğuz-Fars 
ortakyaşamının siyasi yapılanması olan Selçuklular, Sultan Alparslan, hemen 
ardından Melikşah ve Nizamülmülk yönetiminde batıya, Anadolu’ya doğru 
egemenliklerini genişletirken, doğuda da Karahanlılar üzerinde, Fergana, Kaşgar ve 
Hoten gibi merkezlerde baskı kurmaya başlamışlardı (‘Türk halkları ve İslam, 
Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular’ konularıyla ilgili olarak bk. Golden 2006: 
21-26). 

Türk dili ve kültürünün üstünlüğünü, gelecekte Türklerin İslam dünyasının 
egemen gücü olacağını kanıtlamaya çalışan, Türklerin ve Türkçenin, Farslar ve 
Farsça ile karışmasına ilk kez ve doğrudan karşı çıkan bilim ve “dava” adamı 
Kâşgarlı’nın dönemi; Karahanlıların, Hahameniş (İng. Achaemenid) ve Sâsânî 
imparatorluklarının mirasçısı Sâmânî Devleti’ne, dolayısıyla İranlıların siyasal 
hâkimiyetlerine son verdiği, ancak, İran dili ve kültürünün Oğuz Selçuklular 
aracılığıyla zirveye çıktığı ve İslam dünyasının “olmazsa olmaz” dili hâline gelmeye 
başladığı sürecin de başlangıcıdır. Antik İran kültürü ile beslenen, İslamiyet’in 
kabulü ile yeni bir görünüm alan ve İslam dünyasının “olmazsa olmaz”ı hâline gelen 
İran dili, edebiyatı ve kültürü, Türk aydınları için hazır ve cazip bir modeldi. Bu 
modeli benimseyen Gazneliler ve Selçuklularla başlayan Türk egemenliği dönemi, 
ironik biçimde, Fars dili ve kültürünün gelişmesinin ve yayılmasının önünü açmıştır. 
İran dilli topluluklar, siyasi ve askerî arenada Türk toplulukları karşısında çekinik 
durumda kalmalarına hatta bir bölümünün Türkleşmesine karşın (Bergne 2007: 3), 

 
muñar/ turanlıg kutađgu bilip tir ukar ‘ İranlılar buna Şehnâme derler, Turanlılar Kutadgu Bilig diye 
anarlar’ (Arat 1991: B 30) dizelerinde, KB’nin, daha önce yazılmış olan İranlıların Şehnamesi’ne 
benzediği, İranlıların dilinden kopyalanan yani Farsça şahname, turan sözcükleri kullanılarak ifade 
edilmiştir. şahname, turan vd. sözcükler, Soğdca gibi arkaik bir Doğu İran dilinden değil, yalınlaşmış 
grameri ile İslami dönemin Yeni Farsçasından yapılan ilk genel kopya örnekleridir.  
5 Turan (İng. Transoxiana) İran’a paralel bir coğrafi terimdir. Burhân-ı Katı’ya göre ‘Âb-ı Âmû’nun öte 
tarafıdır ki Maveraünnehr ülkesidir. Tûr b. Ferîdûn’un hissesidir.’ (Öztürk, Örs 2000: 785b), Ferhengi 
Ziya’ya göre ise “Türkistan, Tataristan cihetleri, Feridun, idaresi altındaki memleketleri oğulları arasında 
taksim ettiği zaman oğlu Tûr’e verdiği kısma Âni Tûr “Tûr’un malı”ndan çevrilerek Tûrân, İrec’e verdiği 
kısma İrân denilmiştir. Vaktiyle birinciye dehistan, ikinciye şehir derlerdi. (Nasırî).” (Şükun 1996: 617-
618). 
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Golden “gergin” sıfatıyla nitelediği Türk-İran kültürel ortakyaşamı, Menges’e göre 
iki dil ve kültürün birbirini fethetmesiyle sonuçlanmıştır (1968).  

Selçuklu vassalı Karahanlıların gayrimüslim Uygurlara karşı ideolojik ve dinî 
mücadele yürüttüğü, Sâmânî saltanatının izlerinin bütünüyle yok olmadığı bu 
dönemde, Kâşgarlı’nın Oğuzlarla ilgili kimi olumsuz yargılarında, Oğuz 
Selçukluların, Karahanlıları siyasi bakımdan pasifize etmiş olması rol oynayabilir. 
Öte yandan Selçukluların, Karahanlıların son verdiği İran egemenliğini 
sürdürmeleri, devlet dili olarak Farsçayı kullanmaları, Fars kültürü ve edebiyatının 
hamisi ve yayıcısı olmaları da Karahanlı “ulusalcı” Kâşgarlı’nın, Oğuzlarla ilgili 
düşüncelerini kuşkusuz etkilemiştir. Ancak, Kâşgarlı’nın kendisi’nin de bütünüyle 
bu etkinin dışında kalamadığı, Çiğil, Türkmen ve Uygur kelimelerinin 
etimolojilerini yaparken veya Büyük İskender’i konuştururken Klasik Farsçaya 
müracaat etmesi, verdiği örneklerden bu dili iyi bildiğinin anlaşılması vb. kanıtlarla 
ortaya çıkar. (bk. Eker 2009: 78) 

2. Kâşgarlı’nın Gayritürk Unsurlara Yönelik Tutum ve Düşünceleri 

Ulus ve dil adları, farklı toplumların birbirlerini tanımlamasında ve 
adlandırmasında önemli bir ayrışma ve çatışma alanıdır. Bu adlar bazen salt, farklı 
bir grubu adlandırma noktasını aşarak, o gruba yönelik tutumları ortaya koyan, çoğu 
zaman olumsuz, kolektif yargıları belirten simgeler hâlindedir. 

Firdevsî’nin Şehnamesi’yle gün yüzüne çıkan ve kaynağını muhtemelen antik 
İran dili ve kültürünü canlandırma ülküsü ile Arapçılık taassubuna karşı “şuubiyeci” 
tepki, benzer örneklerde olduğu gibi, karşı milliyetçilikleri de yaratmıştır. Yerleşik 
imparatorluklarının mirasçısı Fars6 dilli halkların, konargöçer kültüre yönelik 
yargıları Hafız-ı Şırazî’nin “ān Tork-e Şįrāzį” gibi kimi olumlu klişelere oranla, 
genellikle olumsuz mesajlı klişelere dayanır.7 İranlıların bu tavrı Doerfer tarafından  
“kendine, tarihine ve kültürüne aşırı düşkünleşme” olarak nitelenir (1987: 242). 
Ancak, kısmen Türklerin, en azından Karahanlıların da paralel bir bakış açısına 
sahip olduğunu Kâşgarlı’nın yaklaşımlarında görüyoruz. Şehname’den yaklaşık 70 
yıl sonra DLT’yi kaleme alan, Şehname ile zirveye çıkan ‘şuubiyeci’ karşı duruşa 
benzer bir tutum benimseyen Kâşgarlı’nın (bk. Dankoff 1983) Farslara8 ve Budist 
Uygurlara karşı tutumu “dinsel ve dilsel” nedenlerle olumsuzdur; hatta çoğu zaman 

 
6 İran’da yaşayan Farslar, İran dilli halklardan yalnızca biri, ancak nüfusça en kalabalık olanıdır. Farsça 
sınırları İran’dan daha geniş bir coğrafyada ve genellikle Müslüman halklar tarafından konuşulan dilin; 
İranca ise çok daha geniş bir coğrafyada, etnik, dinî vb. bakımdan farklı çok sayıda halkın konuştuğu dilin 
oluşturduğu ailenin adıdır. 
7 Sa’di’nin şāyed ke be pādşeh be-gūyend/ tork-e to be-rįxt xūn-e tācįk “Senin Türk’ün, İranlı (Tacik) 
kanı döktüğünü padişaha söylemek uygundur.” cümleleri, Tacik kelimesinin Fars kaynaklarında ilk defa 
kullanıldığı kayıt olarak belirtilirken, verilen örnekte Türk, Tacik kanı dökmektedir. Farsça söz varlığının 
yüzyıllardır değişmeyen malzemelerinden biri olan turk-tāzį ‘soygunculuk, yağma, hasara uğrama, 
tahribat’ (Palmer 1919: 133) sözcüğü vd. bu türden örneklerdir. 
8 Kâşgarlı’daki bu olumsuz tutum Hâcip’te görülmez, örneğin negü ti eşidgil tejik bilgesi/ tejik bilgeleri 
çawıkar küsi “İranlı âlim ne der dinle; İranlı âlimlerin şöhreti büyüktür” (Arat 1991: 3265) dizeleri, 
Hacip’in Taciklere karşı bir olumsuz tutum geliştirmediğini, aksine onların bilgelerinin şöhretli olduğunu 
kaydederek bir bakıma onları yüceltir. Kâşgarlı’nın tutumunun, İranlılarla Sâmânî Devleti’ni ortadan 
kaldırabilecek derecede şiddetli bir askerî mücadeleye giren Karahanlı Devleti bürokrasisine mensup bir 
ailenin ferdi olmasıyla ilgisi bulunabilir.  
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Kâşgarlı bu topluluklara karşı duyduğu nefreti saklamaz. Kâşgarlı; Farslar, 
gayrimüslim Tangutlar, Uygurlar ve Tibetliler yani Kâşgarlı olmayan Tat’larla ilgili 
verdiği örneklerde onları çoğu zaman düşman unsurlar olarak değerlendirir. Farslar 
(ve Uygurlar) vefasızdır, şiddete ve hatta öldürülmeye müstehaktır:9 tatıg közre 
tikenig tüpre”‘Tatın gözüne vur, dikeni kökle, kökünden çıkar.” (bk. DLT I 1985: 
280), keldi maña Tat/aydım emdi yat/kuşka bolup et/ seni tiler us böri “Bana bir Tat 
geldi; yat, kuşlara et ol. Kuşlar, kurtlar seni bekler, dedim.” (DLT I 1985: 36). 
Kâşgarlı’ya göre, bu duygulardan arınmanın yolu, yabancıların “Türk kılığını alıp, 
Türk huyuyla huylanmaları”dır (bk. DLT I 1985: 471).  

Kâşgarlı, “Türk” şemsiyesi altına aldığı toplulukların yabancı dil ve kültürlerin, 
özellikle Fars etkisi ile “bozulma”larını şiddetle kınar. Herhangi bir Türk 
topluluğunun Farslara etnik, dilsel ya da kültürel bakımdan yakın olmasını, onlarla 
karışmasını, bozulma, kimliğini, Türklüğünü kaybetme anlamında değerlendirir. 
Kâşgarlı’nın “Türk Dilleri Üzerine Söz” başlığı altında “En açık ve doğru dil, ancak 
bir dil bilip Farslarla karışmayan ve yabancı ülkelere gidip gelmeyen kimselerin 
dilidir. İki dil bilen şehirlilerle düşüp kalkan kimselerin dilleri bozuktur. İki dil 
bilenler Sogdak, Kençek, Argu boylarıdır.” (DLT I 1985: 29) ifadelerinden, 
Farslılarla karışanların dilinin “bozuk” olduğunu, “doğru” Türkçe konuşurlarının 
yabancılarla karışmadığını ve şehirlerde oturmadığını, şehirlerde oturanların ise iki 
dilli olduğunu öğreniyoruz. Yani, Soğdak boyu şehirlerde yaşamakta ve iki dil 
bilmektedir (DLT I 1985: 29). Kâşgarlı, kılıç tatıksa ış yunçır er tatıksa et tunçır yani 
“Kılıç pas tutarsa yiğidin hâli kötüleşir; Türk, Farslaşırsa eti sölpür” savı ile 
İranlılaşmayı, Fars ahlakını benimsemeyi Türklük için büyük bir tehlike olarak 
kaydeder (DLT II 1986: 281).  

Tatlara bu denli “düşman” olmasına karşın Kâşgarlı, tatsız türk bolmas, başsız 
börk bolmas “Farssız Türk, başsız börk olmaz.” sözleriyle belgelediği üzere, Türk-
İran kültürel ortakyaşamının ne denli girift olduğunun bilincindedir. Kâşgarlı, 
toplumsal ve toplumlararası yaşamın en önemli belirleyici gücünün piyasa, ekonomi 
ve ticaret olduğunun da farkındadır. Nitekim, verdiği uygur tatın yufga alıp yumgın 
satar “Uygur Tatlarından ucuza alıp toptan pahalı satar.” (DLT I 1985: 294) 
örneğinden, ticari ve ekonomik faaliyetlerin, her türlü düşmanlık engelini kolayca 
aşabileceğine işaret eder.  

3. İranlı Kavramı  

Bu çalışmada kullanılan “İranlı” kavramı;10 genetik ölçüte göre yapılan dil 
tasnifinde “İran dilleri” olarak nitelendirilen, tarihsel kaynağını Avestan ve Bisotun 
Yazıtları’nda kullanılan dilden alan, Orta İranca aracılığıyla Klasik Farsçaya gelişen 

 
9 “Tat” kavramı, Osmanlı döneminde de olumsuz çağrışımını sürdürmüş, Tat olarak nitelenen gruplara 
askerlik dâhil, kritik görevler verilmemiştir.  
10 Bir halkın kendini adlandırmasıyla diğer halkların o halkı adlandırması farklı olabilir. Benzer şekilde, 
aynı dilin farklı değişkelerini kullanan topluluklardan birinin adı, o topluluklarının genel adı hâline 
gelebilir. Aynı dilin değişkelerini konuşan Oğuzlar, Tatarlar, Kırgızlar, Uygurlar vb. çok sayıda etnik 
topluluğun Çinliler, Araplar, İranlılar, Slavlar vd. halklar tarafından genelleyici ve aynı zamanda 
kolaylaştırıcı bir yaklaşımla Türk olarak adlandırılması, böyle bir yaklaşımın ürünüdür. Böylelikle, 
birbirine benzeyen çok sayıdaki toplumsal birim, tek bir etnonim altında toplanmış olur.  
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değişkeleri konuşan ve genellikle İslam dinini kabul etmiş olan halkları ifade 
etmektedir.11  

Arap Yarımadası’ndan Kafkaslara, Anadolu’dan Doğu Türkistan’a değin çok 
geniş bir coğrafyaya yayılan İran dilli halkların ve onların dillerinin adlandırılması, 
sınırlarının belirlenmesi politik, toplumsal, tarihsel vb. yönleri ile karmaşık ve tam 
olarak çözümlenememiş bir sorundur. Farsçanın sınırlarının nerede başlayıp nerede 
bittiği, karşılıklı anlaşılabilirliğin çok yüksek olduğu Tacikistan’ın resmî dili 
Taciki’nin Afganistan’daki Deri’nin Farsçadan bağımsız bir dil olup olmadığı, 
İranistiğin önemli sorunlarındandır. Hatta modern İran devletinin adının ve dilinin 
ne olması gerektiği hususunda bile nihai bir mutabakat yoktur.12 

4. DLT’de İranlı Kavramı 

Türkçe-Arapça ansiklopedik sözlük niteliğindeki DLT'de Farsça kökenli pek 
çok yer adı bulunmasına karşın, siyasi ya da bölgesel coğrafyaya işaret eden İran ve 
buraya mensup halk anlamında İranlı adı yoktur.13  

 Kâşgarlı’da İran dilli topluluklar için nispeten zengin bir etnonimler dökümü 
vardır: Samanlı, Sart (?), Soğd14, Soğdak, Somlım, Somlım Tat, Sukak, 
Tajık/Tajik/Tejik, Tat, Tat Tawgaç. “İranlı”ları ifade eden bu terimlerin Arapça 
karşılıklarında ise Farisî etnonimi yer alır.  

İslamiyet’in kabulünün ardından “Fars”15 ve “Tacik” adları, Yeni Farsçayı 
kullanan Müslüman İran dilli halkları ifade etmeye başlamıştır. Ancak sonraki 
dönemlerde “Tacik” adının kapsamı daralmıştır. Tacik bugün itibarıyla, “İranlı” ve 
“Fars” etnik adlarından farklı, çoğunlukla Tacikistan ve Afganistan’da yaşayan 
Sünni, İran dilli bir halkın adıdır. İslam dünyasında Tacik’in yanı sıra ‘Acem, Tazî, 
Derî vb. etnik adlar veya dil adları da kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde özellikle 
batı Türkçesinde “İranlı” kavramını ifade eden “Acemî, Derî, Farsî, Fürsî, İranî, 
Parsî, Tazî.” etnik adları DLT’de yer almaz. 

 
11 İslam öncesi dönemin, Orta İran dönemi İran dillerinden Pehlevide yer alan bazı etnik adlar da şu 
şekildedir: Tāzīg [tǿcyk' | N Tāzī ] ‘Arab’; Tōrag, Turk ‘Türk’, Tūran (Mac Kenzi 1971: 83). 
12 1935’te Batı dillerindeki İng. Persia adı, ulusalcı rejim tarafından dönemin Pangermanist akımlarından 
alınan esinle, resmen değiştirilmiş, Persia yerini İran’a bırakmıştır (bk. Yarshater 1989). İran sözcüğünün 
Aryan kökeni ile ilgili bilgiler şu şekildedir: 
Ērān, [ǿylǿn' | N ~] ‘Eran, (land of) the Aryans.  
 ~ag , [-k'] ‘An Eranian, Aryan’ 
 Ērān|-šahr [ǿylǿnštr'| N ~] ‘land of Aryans’ 
 ~wēz [-wyc] (original) ‘Home of the Aryans’ (Mac Kenzie 1971: 30). 
13 DLT ile hemen hemen aynı dönemde kaleme alınan KB’de ise, DLT’de yer almayan iranlıg”‘İranlı” 
terimini buluyoruz. iranlıg, turanlıg “Turanlı, Türk” ile birlikte ve bir bakıma ona karşıt anlamda 
kullanılmaktadır (Arat 1991: A 20, B 30).  
14 Yeni/Klasik Farsçayı oluşumunda Doğu İran dillerinin önemli bir katkısı olmakla birlikte, Soğdca ve 
diğer tarihî Doğu İran diller ölü diller hâline gelmiştir. Soğdca, Çin sınırlarından İran’a değin yayılmış, 
Semerkant ve Buhara gibi kültür merkezlerinde erken dönem Fars edebiyatının gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. Doğunun bu gizemli dili, yapı ve söz varlığı bakımından batı İran dillerinden kısmen 
farklıdır. Modern Farsçada, tarih boyunca verici bir dil olmuş olan tarihî Soğdcadan kopyalanan, ses ve 
biçim bakımından Farsçadan farklı, çok sayıda sözcük vardır (bk. Henning 1939: 93-106).   
15 Hazret-i Muhammed’in en tanınan sahabelerinden birinin İranlı olduğunu ve Selman-ı Farisi adı ile 
tanındığını biliyoruz.  
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Tarihî kaynaklarda Tacik, Türk’e mukabil olarak veya ikileme işlevinde Türk 
ve Tacik (Far. Tork o Tācik) şekliyle kullanılır. Bu kullanım, bir bakıma iki halkın 
oluşturduğu en az 13 yüzyıllık kültürel ortak yaşamın ifadesidir. Türk ve İran 
kültürel ortak yaşamını ifade eden diğer ikilemeler şu şekildedir: Rum-Tat,16 Tat-
Tawgaç, Türk-Acem, Türk-Sart, Türk-Fars, Türk-İran.  

4.1. evlâdi’s-sâmâniyye17 DLT’de İran’lı Sâmânî hanedanına mensup olanları 
ifade etmek için kullanılmıştır. “Sâmânlılar, Sâmânlı Oğulları, Sâmânîler; 
İslamlıktan sonra İran’da devlet kurmuş olan bir hükümdar ailesi’ (DLT IV 1986: 
850), “Babamız, Türk illerini Sâmânlı Oğullarından alan beydir; adına Ħamįr Tegįn 
(?)” denir (DLT I 1985: 112).18  

4.2. fārs:19 Bugün İran’ın kültürel, siyasal vb. bakımlardan baskın kavmi olan 
etnik grubu ifade eden Fars teriminin kaynağı, ülkenin Fars bölgesinden alır. Fars, 
Pars’ın sesbirim dökümünde /p/ bulunmayan Arapçadan yeniden ödünçlemedir. 
Ancak Kâşgarlı’da Fārs bir etnik ad değil, haritada gösterildiği üzere bölge adıdır.20  

4.3. sart ‘tacir, tecimen, satıcı’ (DLT I 1985: 66, 342), sartnıñ azukı arığ bolsa 
yolda yér “Satıcının azığı arı olsa yol üzerinde yer.” (DLT I 1985: 342),21 ış 
yarağında, sart asıgında “İş fırsatında, sart kârında” (DLT III 1986: 13). Sonraki 
dönemlerde İran dilli toplulukları ifade edecek olan Sart, DLT’de henüz etnik ad 
değildir.22  

 
16 alınduk armagan ile birer at/ ki ol günde seçilür rūm ile tat (Mazıoğlu 1974: 40). 
17 s. 69, Dîvânü Lûgati’t-Türk Kâgarlı Mahmud Tıpkıbasım/Facsimile, Kültür Bakanlığı, Sistem Ofset, 
Ankara 1990. 
18 Bu adı Atalay Ħamįr Tegįn, Togan Beherkin okumuştur. Sözcük el-‘emir (el-ħamir yerine) bahr tegin 
veya el-‘emir nasr tegin şeklinde düzeltilebilir. Pritsak’a göre bu hükümdar, Arslan İlig Nasr İbni Ali’den 
ziyade, 992 yılında Sâmânîler’den Buhara’yı alan ve Gazneli Mahmut ile birlikte Sâmânî Devleti’ni yıkan 
Buğra Han El-Hasan İbni Süleyman’dır (Dankoff 1985 I: 139).  
19 Bugün İran’ın kültürel, siyasal vb. bakımlardan baskın etnik topluluğunu ifade eden Fars teriminin, 
Hahameniş İmparatorluğu’nu (MÖ 550-330) kuran halkın Pārsā adıyla bağlantılı olduğu kabul edilir. Bu 
addan gelişen Pars, Parsî yani Farsça, Arapların İran’ı ele geçirmesinin ardından yerini Fars ve Farsî 
biçimlerine bırakmıştır. Fars ve Farsî, Pars’ın, sesbirim dökümünde /p/ bulunmayan Arapçadan yeniden 
ödünçlenmiş biçimidir (bk. Payne 1989: 514-523).  
20 Kâşgarlı’nın dünya haritasında Modern İran’ın merkez olduğu bugünkü siyasi-bölgesel coğrafyaya 
nispeten uygun şekilde Ceyhun Nehri’nin batısında Khorasān, onun batısında İki Irak (Irakeyn); 
kuzeybatıda Adharbādgān, haritanın güneybatısında ise sırasıyla güneye doğru Kirmān, Fārs, Khūzistān 
yer adları sıralanmıştır. Haritada Azerbaycan, Bulgarya, Çin, Hindistan, Irakeyn, Japonya, Mısır, Rus(ya), 
Seylan, Yemen’in adlarının yer almasına karşın, Tacikistan ve İran yoktur. 
21 “Bu sav, doğuluk taslayan ve emniyetli olduğu söyleyen, fakat sözünü tanıklamayan kimse için 
söylenir.” (DLT I 1985: 66). 
22 Herhangi bir etnik adın ya da dil adının her zaman mutlak biçimde bir grubu veya dili ifade etmediği 
yani zaman ve coğrafyaya bağlı olarak aynı dili konuşan farklı halkları temsil edebildiği bilinmektedir. 
Hatta Sart gibi, İran veya Türk halkları için kullanılan etnonimleri görmek mümkündür.  
“sart (=skr. sārtha Karawane), ‘Sarte’, Kaufmann. Sartwaxi= skr. Sārthavā Herr der Karawane, ulug s.-
lar)” (Gabain 1931: [497], 39). Sanskrit sarŧha “tüccar” anlamıyla ve muhtemelen Soğdça aracılığıyla 
Türkçeye geçmiş, bu anlam 11. yüzyıla değin korunmuştur. Orta Çağda “göçebe” karşıtı “şehir sakini, 
kentli” ve daha özel olarak “İranlı” anlamı kazanmıştır. Bu anlam Rusya Türkistanı’nda 19. yüzyıla değin 
korunmuş, ancak bugün kullanımdan düşmüştür. Sözcüğe Eski Türkçe 7. yy. Mani metinlerinde ve KB’de 
de rastlanır: (Nerede bulursa) nığoşaklarığ sartlarığ ‘”dinleyenleri ve tüccarları” (öldürecek), TT II 6, 
16….KB sartlar başı ajun tezginigli Xıtay arkışı “Tüccarlarbaşı (ve) dünyayı dolaşan Çin Kervanı” 5754: 
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sartla- “Sart saymak”: ol anı sartladı “O, onu tecimer-tacir- saydı.” (DLT III 
1986: 444). DLT’de etnik adlardan –lA ile yapılan “ve herhangi bir boydan, etnik 
gruptan saymak” vb. anlamlarla yapılan eylemlere sıkça rastlanır.23  

4.4. soğdak “Balasağun’a gelip yerleşmiş olan bir ulustur. Bunlar 
“Soğd'lardandırlar. ‘Sogd’, Buhara ile Semerkand arasındadır. Bunlar, Türk kılığını 
almışlar, Türk huyu ile huylanmışlardır.” (DLT I 1985: 471). “Balasagunlular 
Soğdça ve Türkçe kullanırlar. Tıraz= Talas ve Beyza şehirleri halkı da böyledir.” 
(DLT I 1985: 30).24  

soğd “Balasagun ile Buhara ve Semerkand arasında Türkleşmiş bulunan bir 
ulus, bk. Soğdak” (DLT IV 1986: 851).25 Soğd; Türkistan’ın en eski uygarlıklarına 
beşiklik etmiş bölgenin ve bölge ile aynı adı taşıyan, yüksek bir uygarlık kuran, 
Türk toplulukları ile yakın ilişkileri bulunan, tüccar ve diplomat gizemli bir İran dilli 
halkın adıdır.26 Soğdlular, Uygur Kağanlığı döneminde kimliklerini büyük ölçüde 

 
Sart Çağataycada XV. yy. metinlerinde (hiç Türkçe bilmeyen) “İranlıların şehri” V. de Véliaminov-
Zernov; Senglah’da Tācik “İranlı” 230V. 26; sart (ŧaŧ) Kıpçakça XV. yüzyıl metinlerinden ise Tuhfe’de 
ĥađarį “köylü”, 12b. 3 ve sart ‘āmmī “am, sıradan kişi, halk” 24b. 11. karşılığındadır (Clauson 1972: 
856). Räsänen’e göre sart sözünün kaynağı Sankritçe “kervan” anlamındaki sarŧhā’dır. Sözcük, KB, 
Osmanlıca ve Çağataycada “tüccar”, Osmanlıca vd. diğer dillerde etnik ad, Kazakçada ise “Şehirliler” 
karşılığındadır. Moğolca sartagul “Türkistanlı”, Buryatçada sartūl “soy, boy, aşiret” anlamındadır (1969: 
405a). Sovyet Devrimi’ne değin Özbeklere veya bugünkü Özbekistan bölgesinde yaşayanlara da Sart 
denirken, bu söz günümüzde kullanımdan düşmüştür (bk. Iskakov 1985: 184, Borovkov vd. 1959: 357). 
Sart, Anadolu’da Denizli Sarayköy’de “tüccar” anlamıyla yaşamaktadır (DS X 1993: 3548). 
Sart, genellikle konargöçerlerin Türk ya da İran dilli yerleşiklere verdikleri bir addır, ancak zaman, mekân 
ve kullanan etnik grubun değerlendirmelerine bağlı olarak, şehirliden ve İran dilliden, köylü ve Türk dilli 
çeşitli toplulukları ifade etmek üzere geniş bir marjda kullanılmıştır. Örneğin Sart, Nevai’nin 
Muhakemetü’l-Lügateyni’nde “Türk” kavramına karşıt olarak “İranlı, Fars” karşılığındadır, ancak birkaç 
yüzyıl içinde Nevaî’nin ardılları da Sart olarak anılacaktır. Sözcükte, hemen hemen bütün dillerde 
örnekleri bulunan etnik grupların birbirlerine yönelik olumsuz tutumlarını yansıtan bir “aşağılama” (İng. 
insult) vardır.  
23krş. DLT türkle-“‘Türklerden saymak”: ol meni türkledi “O, beni Türklerden saydı.” Bir kimseyi Acem 
sayarsa yine böyledir. DLT III 1986: 446. 
24 Bugut Yazıtı’ndan anlaşıldığı üzere Soğdlular, Çinlilerle (Klyaštornyj, Livšic, 1972) Türkler arasındaki 
diplomatik ilişkilerin düzenlenmesinde aracı olmuşlar, Çin ile Bizans arasındaki ticaretin gelişmesinde de 
rol oynamışlardır. Türk egemenliğinin İpek Yolu güzergâhında sağladığı emniyet, ticari faaliyetleri 
kolaylaştırmıştır (Sugd bölgesi ve Soğdlularla ilgili olarak bk. Frye 1943). 
25 “uig. (Gab.) soγd, atü. sogdak ‘die Soγdak (ein Volk)’ < sgd. swγδ, swγδyk” (Räsänen 1968: 425a). 
Burhân-ı Katı’da Sugd için şu açıklama yapılmıştır: “Semerkand kurbunda bir şehir adıdır. Ab u havası 
gâyetü’l-gâye lâtif ve mutedildir. Sugd-i Semerkand demekle meşhurdur. Ona bihişt-i dünya dahi derler 
(2000).” 
26 İran dili ve kültürünün Orta Asya’daki en önemli “ada”larından biri Soğd bölgesidir. Bölge, İstemi 
Kağan döneminde Sâsânî İmparatorluğu arasında yapılan antlaşmanın ardından Türk egemenliğine 
girmiş; ancak özerk bir statüye sahip olmuştur. Doğu Türk Kağanlığı, Çin’den Kırım yarımadasına değin, 
İpek Yolu boyunca uzanan tüccar Soğd kolonilerinin dilinden yani Soğdcadan devlet ve diplomasi dili, 
Soğdlulardan da diplomat ve tüccar olarak yararlanmıştır. Türk Kağanlığı’nın Bizans İmparatorluğu’na 
gönderdiği heyette bir Soğdlunun yer aldığı tarihî kayıtlarla belgelenmiştir: “ the embassy which arrived 
in A.D. 568 at the Court of Constantinople from he Khaqan of the nomad empire of the Turks included a 
Transoxanian prince, whoso object was to open up a trade-route north of the Caspian, and therefore 
beyond the each of interference by the Persians. It seems probable that this embassy was sent on the 
initiative of the Transovanian merchants, though it was headed by a representative of their suzerain, the 
Turkish Khaqan.” (Toynbee 1924: 260). Türk Kağanlığı’nın ilk döneminde başlayan Türk-İran 
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yitirerek genellikle Türkler arasında erirken, Soğd, bir coğrafya adı olarak varlığını 
korumuştur. 

4.5. sukak “beyaz geyik”, sukak, “kırlarda, taşlı yerlerde yaşayan geyik” 
anlamındaki ıvık’ın erkek cinsidir.27 Kâşgarlı, sukak’ın Oğuzlar tarafından Farsları 
ifade etmek üzere kullanıldığını bildirir: bu sukak ne tér?” ‘Bu Farslı ne der?” (DLT 
II 1986: 287; D&K II: 105).  

Atalay sözcüğü iki ayrı madde başı olarak almıştır. Dankoff aynı madde altında 
topladığı “beyaz antilop” ve “(metaforik olarak) İranlı” anlamlarındaki sukak’ın 
Oğuzca olduğu notunu da düşmüştür.  

Räsänen sukag, sukak olarak kaydettiği sözcüğün Çağataycada, Kitabü’l-
İdrak’te “ak renkli geyik” anlamıyla yer aldığını kaydetmiştir (1968: 432a). Clauson 
her iki kelimeyi aynı madde altında toplamıştır. sukak Uygurca, Harezmce ve 
Çağataycanın söz varlığında “bir ahu türü” olarak yer alır. Clauson’ a göre sukak, 
suk- “boynuzlamak, boynuzlarıyla vurmak” eylemiyle açıklanabilir (1972: 808).  

Oğuzların, İranlılara, “ak ceylan” adını vermesi, totemik bir geleneğin uzantısı 
olabileceği gibi doğal yaşamı itibarıyla bu hayvanın bir özelliğinin Farsça konuşan 
halklara izafe edilmesiyle de açıklanabilir. Nitekim Karahanlıca sukak, yani bilimsel 
literatürdeki adıyla “ak ceylan” Araplarda bir sanatsal öge olmasının yanı sıra kişi 
adı (Rįm ريم) olarak da görülür. Bu hayvanın adı başka kültürlerde de antroponim 
olarak kullanılır. Eğer bu adlandırmada olumsuz bir çağrışım varsa, bu, Kâşgarlı’nın 
Oğuzları Farslaşmış olmakla itham etmesine karşılık, Oğuzların Farslara yönelik 
tutumlarının onun sandığı kadar olumlu olmadığını da gösterebilir. 

sukaklıg “geyikli, geyiği çok olan”: “sukaklıg tag “geyiği çok olan dağ” (DLT I 
1985: 498) kelimesinin, etnik ad ile bağlantısı yoktur. 

4.6. somlım (< somlı-m) “Türkçe bilmeyen kimse” (DLT I 1985 : 486, DLT II 
1986: 347).28 Somlım Karahanlı Türkçesine özgüdür. 

 
yakınlaşmasının, Karahanlılar döneminde sürdüğü, Soğdların bir bölümünün Kâşgarlı’nın ifadesiyle 
“Türk kılığını aldığı”, “Türk huyuyla huylandığı” yani etnik ve kültürel açıdan Türkleştiği, ancak 
kökenlerinin henüz unutulmadığı anlaşılıyor.  
Aral Denizi’nin güneyinden itibaren bugünkü Özbekistan’ın güneyi ve Tacikistan’ın batısının Soğd 
olarak adlandırıldığı, Zerefşan Vadisi ile Buhara arasındaki hattan kuzeybatı-güneydoğu istikametine 
uzanan bu bölgenin, Batı dillerinde Sogdiana (Sugd) şekliyle anıldığını biliyoruz. Sogd/Sugd, Modern 
Tacikistan’da idari-coğrafi bölgelerden birinin adıdır. Sogd, Türk ve İran dilleri arasında hâlâ bir 
yakınlaşma bölgesidir (Sogd ve Harezm bölgelerinin Türk dili tarihindeki yeri ile ilgili olarak bk. Menges 
1968: 25-28).  
27 Bilimsel adı ‘Arabian Oryx’ olan Karahanlıca adı ile sukak, bugün nesli tükenmekte olan bir av 
hayvanıdır (bk. http://www.arabianoryx.net).  
28Clauson, Kâşgarlı’nın verdiği bilgileri tekrarlar: “fr. sumlı:-; Xak. xı sumlım tat ‘a Persian who is 
completely ignorant (lā ya‛rif . . . albatta) of the Turkish language’; and anyone who does not know 
Turkish is called sumlım Kaş. I 486; II 347 (sumlıt-)”. Atalay, Clauson vd. diğerlerinden farklı olarak, 
eserin en yeni ve nitelikli çalışmalarından birini yapan Dankoff ve Kelly, sözcüğü ilk hecede geniş-
yuvarlak-art ünlü ile somlim, somlit-, somliş- şeklinde okumaktadırlar. Bu çalışmada son okunuş esas 
alınmıştır (bk. Dankoff&Kelly 1985: 165).  

http://www.arabianoryx.net/
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“Türkler Türkçe bilmeyen kimselere Somlım 29 derler; nitekim Arapların 
Arapçayı bilmeyen kimseye ‘Acemî dedikleri gibi. Asıl olan budur. Arapçayı 
öğrense de “Acemî 30 adı kalkmaz. Ama Türkçeyi öğrenen kimse somlım’lıktan 
kurtulur (somlıtur, somlıtmak)” (DLT II 1986: 347)31.  

Kâşgarlı, Kâşgar’ın dilini Hakaniye Türkçesi olarak nitelerken, bu dili 
bilmeyenlere somlım adını verir. Somlım, “Arapça konuşamayan” anlamındaki 
‘acem sözcüğü gibi, Türkçe konuşmayanları ifade eder. Ancak Kâşgarlı’nın 
açıklamasından bu nitelemenin geçici olduğu, Türkçeyi öğrenen yabancıların 
“Somlım”lıktan kurtulduğu anlaşılıyor.  

somlım tat: “Hiç Türkçe bilmeyen Farslı. Türkçe bilmeyenlere de “somlım” 
denir.” (DLT I 1985: 486).32 

 
29 Kutadgu Bilig Dizini’nde, Arat’ın tercümesinden hareketle “yabancı dilde konuşmak” anlamı verilen 
(Eraslan vd. 1979: 409) somlı-, KB’de iki yerde görülür: ünün sumlıdı suri ‘ibri okıp “Mezamir okur gibi 
yabancı bir dilde ötmeğe başladı” (Arat 1991: 5677), çiçeklikte sandvaç ünün sumlıdı ‘bahçede bülbül 
yabancı dilde bir şeyler söyledi’ (Arat 1991: 5972). Bu örneklerden, sözcüğün “yabancı dilde ötmek” gibi 
bulanık bir anlamdan ziyade, ünün sumlı- kalıbıyla “ötmek, şakımak” anlamında kullanıldığı 
düşünülebilir. Bu durumda sözcüğün aktarma ile “kuşun ötmesi”nden, “farklı bir dilde konuşmak” 
anlamına geçtiği daha makul görünmektedir.  
30 Toplumların kendi dilini konuşamayan yabancılara karşı çoğu zaman önyargılı, bazen aşağılayıcı bir 
tutum sergilemesi ve kendi dilini konuşamayanları “barbar” veya Rusçada “Alman” karşılığındaki 
Nemets sözcüğünün “dilsiz” anlamındaki nemoy sözcüğü ile ilişkilendirilmesi vd. örneklerde olduğu gibi, 
“dilsiz” olarak nitelemesi psikolojik, toplumdilbilimsel bir olgudur. Hint-Avrupa dillerindeki barb 
“kekelemek, pepe olmak; anlaşılmayan biçimde konuşmak” kökünden türeyen Grekçe barbaros “vahşi, 
kaba; Grek olmayan, yabancı, barbar”, Latince barbarus ay. (krş. Sanskrit barbara “konuşamayan, Aryan 
olmayan” ), bu olgunun en eski dönemlere değin uzandığını gösterir. Grekler kendi dillerini 
konuşamayanları “anlaşılmaz sesler çıkaran, yabani; zalim” vb. yani barbar sözcüğüyle adlandırmış ve 
antik dönemlerden itibaren böyle bir stereotip oluşmuştur. Barbar, Germenlerden, Perslere değin, Roma 
İmparatorluğu, daha sonra Hristiyan uygarlığı sınırları dışında kalanları toplulukları ifade etmiştir 
(sözcüğün kökeni ve anlamı ile ilgili olarak bk. Webster 1993: 174). Barbar bugün de ‘kaba, vahşi, uygar 
olmayan kişi’, ‘kültürsüz, sanat ve edebiyata yakınlığı bulunmayan kimse’ karşılıkları ile 
kullanılmaktadır. Barbarizm batı dillerinde söyleyiş, dil bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde ölçünlü dilden 
sapma, bir tür anlatım bozukluğu karşılığında dil bilim terimi olarak da kullanılır (bk. Hartmann&Stork 
1972: 26). DLT’deki somlım ve tat sözcükleri barbar ve ‘acem sözcükleri ile benzer anlayışın ürünüdür. 
Arapça Ǿacama “(dili) çapraşık, anlaşılmaz olmak, anlaşılmamak”, “gayri Arap olmak” anlamında bir 
eylemdir. Ǿacama ise bir topluluk ifade eden ad olarak ‘barbar, Arap olmayan; İranlı’ العجم veya ‘İran, İran 
ülkesi’  بالد العجم; Ǿacamį çoğul biçimiyle aǾjām isim veya sıfat olarak ‘barbar, Arap olmayan; İranlı, Fars’; 
Ǿajmā çoğul biçimi ajmāwāt “(dilsiz) kaba”, ǾajmāǾ, çoğulu aǾājim Arapçayı yanlış konuşan; dili tutuk, 
konuşamayan, barbar, Arap olmayan, yabancı; İranlı” karşılığındadır (bk. Wehr 1980: 593). Acem 
etnonimine benzer şekilde, Farsça Tazi de İranlı olmayanları ifade etmek üzere kullanılmıştır.  
Türkiye Türkleri, Azeriler de dâhil olmak üzere, İranlıları Acem olarak adlandırmıştır. Acem, günümüzde 
seyrek de olsa kullanılmaktadır. Sözcüğün, Türkçede çağrışımı kısmen negatif ve Acem palavrası, Acem 
kılıcı örneklerinde olduğu gibi ironiktir. Aslında, neredeyse her toplum, kendisi gibi olmayan, kendisi gibi 
konuşmayanları benzer sıfatlarla nitelemiştir.  
31 Kâşgarlı’nın verdiği bilgileri tekrarlayan Clauson bu sözcüğün bir tekörnek (İng. hapax) olduğunu 
belirtir: “sumlıt- Hap. leg.; Caus. f. of sumlī-. Xak. xı ol anī sumlıttī ‘he urged him to talk a non-Turkish 
language’; this is because the Turks call anyone that does not know Turkish sumlım, just as the Arabs call 
anyone that does not know Arabic a'camī; that is the original (meaning), but if he later learns Arabic they 
still call him by this name; but the Turks, when he learns their language, remove him from the category of 
sumlım Kaş. II 347 (sumlıtūr, sumlıtmāk).” (1972: 829). 
32 “sumlī- ‘to talk unintelligibly’; pec. to Xak. xı er sumlīdī ‘the man spoke a non-Turkish language (bi-
kalām ğayri’l-turkīya) which the man addressed did not understand’ Kaş. III 298 (sumlīr, sumlī-māk): KB 
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Bu ifadeden, “Türkler”den ana dili veya din bakımından farklı olanların bu sıfat 
ya da isimle anıldıkları; ancak Tatların, en azından bir bölümünün, Türkçe bildikleri, 
Somlım Tat’ların ise, ana dili Türkçeden başka olan ve Türkçe konuşamayan 
yabancı anlamında olduğu anlaşılıyor.  

Kâşgarlı, somlım’ın somlı- kökünden türediğini de not düşer:  

somlı- “Türkçeden başka bir dil ile konuşmak” (DLT III 1986: 298).  

somlış-/somluş- (< somlI-ş-) “yabancı dil ile konuşmak, sohbet etmek “ (DLT II 
1986: 216).  

tat kamug sumluşdı “Farslar kendi dillerince konuştular.” (DLT II 1986: 216). 

somlıt- (< somlı-t-) “yabancı dil ile söyletmek”.  

ol anı somlıttı “O, onu Türklerin bilmediği sözle söyletti.” (DLT II 1986: 347). 

somlı- ve türevleri, modern Türk dillerinde iz bırakmadan kaybolan 
sözcüklerdendir. 

4.7. tat:33 1. yabancı 2. Müslüman olmayan 3. Uygur (Toxsı ve Yağma 
dillerinde)34 4. Farslı, Acem 5. Farsça konuşan (bütün Türklerce)35 (DLT IV 1986: 
584). 6. Çinli (?).  

 “Bütün Türklere göre Farsça konuşan kimse. Şu savda dahi gelmiştir: tatıg 
közre tikenig tüpre “Tatın gözüne vur, dikeni kökle, kökünden çıkar. (Toxsı ve 
Yağma dillerinde) Uygur gâvurlarının adı. Bunu kendi ülkelerinde işittim. “Tat 
tawgaç” derler ki “Çinli ve Uygur” demektir. Bu sav, Farslar hakkında olduğu gibi 
Çinliler hakkında da söylenir. Bu savın yorulması böyledir; çünkü onlar vefasızdır. 
Dikenin hakkı kökünden kazılmak olduğu gibi, Uygur’un hakkı da gözüne 
vurulmaktır. Başka bir savda Tatsız Türk bolmas, başsız börk bolmas denir ki 
“Tatsız Türk, başsız börk olmaz.” demektir. (DLT II 1986: 280-81). 

Tek başına veya Uygur Tatı gibi bir etnik addan sonra veya Tat Tawgaç 
örneğindeki gibi etnik adın sıfatı gibi kullanılan Tat, genellikle din bazen din 
bakımından “yabancı” temel anlamı ile Müslüman olmayanları, özellikle Budist 
Uygurları, Farsça konuşanları ifade eder; ancak Türklerin büyük bir bölümünün Tat 
sözünden İranlıları veya Farsça konuşanları, Toxsı ve Yağmaların ise Uygurları 
anladığının altı çizilmektedir. 36 

 
çiçeklikte sandwaç ünün sumlıdı 'the nightingale sang unintelligibly in the flower garden' 5972; 5677 
(sügiç).” (Clauson 1972: 829). 
33 “atü. uig. oir. usw. tat ‘Perser’, MA. tat ‘étranger’, s-uig. tat tangut ‘Tibetets’, AD. tat ‘yabancı’; mtü. 
tat-yk ‘verpersern’; mtü. tat-la ‘als Perser ansehen’; AH. tatyk ‘fellah gibi konuşmak’ ”(Räsänen 1968: 
466a). 
34 ‘(Toxsı ve Yağma dillerinde) Uygur gâvurlarının adı. Bunu kendi ülkelerinde işittim.’ (DLT II 1986: 
280). 
35 ‘Bütün Türklere göre Farsça konuşan kimse, İranlı’ (DLT II 1986: 280). 
36 Din ayrımından başka yerleşik ya da konargöçer olmak da Tat teriminin kullanılmasında bir ölçüttür. 
Yerleşik hayat tarzına sahip halklar Tat’tır. Yerleşiklerin önemli bir bölümünün, İranlı topluluklar olması 
zamanla Tat’ın Farslaşmasında bir etken olabilir. 
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Köktürkçe ve Uygurcadan37 Karahanlıcaya tevarüs eden tat, DLT’de yer alan 
etnik adlar içinde anlamca en karmaşık olanıdır. 38 Verilen örneklerin bir bölümünde 
Tat’ın Uygur veya Fars olduğu anlaşılamamaktadır. uygurdakı tatlaka “Uygurdaki 
Tatlara” (DLT I 1985: 483); uygur tatı “Uygur Tatları” (DLT II 1986: 294) vb. 
örneklerde Tat kelimesi ile Uygurların kastedildiği açıktır; ancak keldi maña tat 
(DLT I 1985: 36) “Bana bir Tat geldi.” ifadesinden Tat’ın İranlı, Uygur, Müslüman 
veya gayrimüslim olup olduğu belli değildir.  

tawgaç 1. Maçin 2. Yukarı Çin 3. Türklerden bir bölük 4. büyük ve eski 
yapıların tümü (bk. DLT I 1985: 453-454). 

1. ve 2. anlam: “ ‘Maçin’in adıdır. Burası Çin’den dört ay uzaktadır. Çin 
aslında üç bölüktür: Birincisi “Yukarı Çin’dir ki, doğuda olduğundan; buna 
“Tawgaç” derler.” (DLT I 1985: 453). 

 
Çok farklı şekillerde tercüme edilen kelimenin temel anlamı yat “yabancı” olmakla birlikte “ecnebi” 
karşılığındadır, muhtemelen anlamda bir karışma vardır. Yani tat, yat’a nazaran daha “siyasi, etnik, dinî” 
bir yabancılığı ifade eder. Tat’ı geniş anlamıyla “egemen etnik (Türk) unsurdan dilsel, siyasi, dinî, etnik 
vb. bakımlardan farklı ve azınlıkta bulunan, kendisine yönelik tutumların genellikle olumsuz olduğu 
genellikle yerleşik etnik grup veya gruplar” şeklinde anlamak mümkündür. Örneğin Kırım’da egemen 
Tatar ve Nogay etnitelerinin arasında daha azınlıkta olan, “Dağ Tatarı” adı verilen ve dilsel kültürel 
özellikleri itibarıyla Anadolu Türklerine yakın bir grubun adı Tat’tır (bk. Tat “gorskiy tatarin”, atlı tat 
“Tatarin na kone”, Asanov vd. 1988: 120). Tatların dil ve kültürce kısmen Tatar ve Nogaylardan farklı 
olmaları tat sıfatıyla adlandırılmalarına yol açmış olmalıdır. Tat, Halaççada (tāt) “ ‘Bezeichnung für die 
persische Sprache’, å:ştiyån tili ta·´t-ar ‘die Sprache von A. Ist persische’.” Farsça konuşanlar 
anlamındadır Doerfer, Tezcan 1980: 1999). 
Kıpçakça kaynaklarda “tat: I: Dilsiz, Türkçe bilmeyen” (İH)Tat II: Şehirli (TZ)Tat III Far. < tāt ‘ecnebi, 
yabancı, Türk olmayan (BM, İH), krş. tatık- “köylü gibi konuşmak” (Kİ)Tat IV “çiftçi, köylü” (DM, Kİ, 
TZ) (tı harfi ile) (Toparlı vd. 2003: 265). 
 Eski Anadolu Türkçesinde ise ŧat, tat, ŧaŧ biçimleri “yabancı, özel olarak Farsça”, tatca, tatça, tat dili 
‘yabancı dil ve özel olarak Farsça’ karşılığındadır. Tat; Türk’e mukabil tat ü Muğal “İranlı ve Muğal”, 
Türk ü Tat ‘Türk ve İranlı) ikilemelerinin yanı sıra tat eri “müezzin” birkaç klişede görülür. Bu 
örneklerde tat/tatça bugünkü anlamıyla “İranlı ve Farsça” karşılıklarındadır (bk. TS V: 3770-3771). 
Tat’ın, Anadolu ağızlarındaki “1. dilsiz 2. Kekeme (krş. Far. tātā ‘impediment in the speech”, Steingass: 
272). 3. Çirkin, sevimsiz 4. Kaba (kimse için) 5. Sıra, saygı gözetmeyen, şaşkın, aptal” anlamları 
sözcüğün tarihi ve modern dillerdeki anlamı ve çağrışımlarıyla büyük ölçüde örtüşür (bk. DS X: 3841). 
Tat’ın ilk ve ikinci anlamları tarihî somlım terimi ile aynı anlayışın ürünüdür.  
Transkafkasya boyunca dağılmış gruplar hâlinde yaşayan ve muhtemelen Taciklerle bağlantılı, tarımla 
geçinen Kafkaslar’ın en kalabalık etnik gruplarından biri olan Azeriler arasında kalan nispeten az nüfuslu 
İran dilli topluluklardan biri “Tat/Tati”lerdir (bk. Webster 1993: 2343). Anadolu’da, Irak’ta, İran’da farklı 
dilleri konuşan, Türk, Kürt, İran vd. farklı etnik gruplara ve Müslüman, Musevi vd. farklı dinlere mensup 
Tat adı verilen yerleşik hatta konargöçer çok sayıda etnik grup bulunmaktadır. Örneğin “(Eski) 
Azerbaycan’ın bazı bölgelerinde yaşayan, eski Türk yöneticilerinin yönetimi altında yaşayan Kürtler gibi, 
Türk olmayan halklar Tat olarak anılmış, Tat aynı zamanda bir tahkir ifadesi olarak kullanılmıştır (bk. 
Olgun, Drahşan : 435).” 
37 Uygurca tat  “İranlı”, sart (< sārtha “kervan, tüccar”) (Caferoğlu 1968: 228). 
38 Bu belirsizlik ve karmaşa günümüzde de devam etmekte, Türkçenin hatta İran dillerinin konuşulduğu 
neredeyse tüm coğrafyalarda tat adı verilen etnik gruplar bulunmaktadır. Modern İran kaynakları tat 
teriminin esas itibarıyla İranlıları ifade ettiğini kabul eder: “Tâjîk, Tâcîk, Fars dilli, Arap ve Türk 
olmayan, Türkler İranlıları ve Türk bölgelerinde veya Türklerin istilası altında bulunan bölgelerde 
yaşayan ve Farsça konuşanlara Türkler tat veya tatî adı verirler (MoǾin 1371: 522).” 
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3. anlam: “Türklerden bir bölüktür. Bu diyarda otururlar; bu sözden alınarak 
bunlara “Tat Tawgaç’ denir, ‘Uygur’ demektir; ‘Tat’tır, ‘Çinli’ demektir. Bu, 
Tawgaç’tır.” (DLT I 1985: 453-454, DLT II 1986: 280-281).  

4. Büyük ve eski yapıların hepsine birden “tawgaç edhi” adı verilir.” (DLT I 
1985: 454). 

Tat, Tawgaç ile birlikte ikileme gibi kullanıldığında, anlam daha da karmaşık 
hâle gelmektedir. Kâşgarlı’ya göre Tawgaç diyarında bulunan bir bölüm Türk 
topluluğuna -belki ana yurttan nispeten uzak ve kısmen yabancı bir coğrafyada 
yaşadıklarından- Tat tawgaç denmekte, bunlar “Uygur” dolayısıyla Tat adını 
almakta, Tawgaç terimi de aynı zamanda Çinlileri ifade etmektedir.  

tat tawgaç39 “Bu sözdeki Tat kelimesinden ‘Farslılar’, Tawgaç kelimesinden de 
‘Türkler’ murad edilir. Bence, en doğrusu, söylemiş olduğumdur; İslam ülkesinde 
tanınmış olan da budur; orada da öyledir. Her ikisi de güzeldir.” (DLT I 1985: 454).  

Belki coğrafyanın değişmesi, Çinlilerin yerini İranlıların alması dolayısıyla, Tat 
bu kez “İranlı” olmakta, Tawgaç da daha geniş anlamıyla Türkleri ifade etmektedir.  

Örnekler bütün olarak ele alındığında, Kâşgarlı’nın terimler labirentinden 
çıkmanın mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Çinlilerden Türk boylarına, Türk 
boylarından İranlılara, Budistlerden Müslümanlara her topluluk Tat, Tawgaç veya 
Tat Tawgaç olabilir. Kâşgarlı’nın açıklamaları mükerrer, karmaşık ve tutarsızdır, 
sorunu çözmez. Tat’ın yerleşik, kentli yabancıları ifade ettiğini kabul etmek, en 
pratik açıklama yoludur. 

tatık- I “Tatlaşmak, Farslaşmak”; tatık- II “paslanmak”40  

tat kökünden türeyen tatık- “Tatlaşmak, Farslaşmak” anlamındadır. Türk tatıktı 
“Türk, Tatlaştı (Farslaştı).” (DLT II 1986: 116, 281) örneğinde tatıkmak kuşkusuz 
olumsuz anlamlı bir eylemi ifade eder.  

DLT’de Tat kelimesiyle sesteş, “pas” anlamında diğer bir tat daha vardır. 
Modern Türk dillerinde tat/tot biçimleriyle görülen sözcük için, Kâşgarlı, “Kılıç ve 

 
39 krş. İng. Irano-Turk, Turco-Tajik vd.  
40 Çuvaşça tutăh “rjavçina” hărăh timĕre tutăh s ise yarat”, huyhă çĕrene pĕteret ‘staroye jelezo rjavçina 
poyedayet, a serdtse peçali’ (krş. Demiri nem, insanı gam öldürür), tutăh I II “rjavet’’ (Sirovkina 1961: 
445), (krş. Çuvaşça tot “pas”, Paasonen 1950:185). 
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kılıç gibi şeylerin üzerine çöken pas” (DLT II 1986: 281) açıklamasını yapar.41 Bu 
sözcükten türeyen tatık- da “paslanmak” anlamındadır.42 

Kâşgarlı, her iki kelimenin yani Tatık- ve tatık- kelimeleriyle bir tür cinas 
yapılan şu savı da örnek olarak verir: kılıç tatıksa ış yunçır er Tatıksa et tunçır  
“Kılıç paslanırsa iş kötüleşir, adam Farslaşırsa kanı bozulur” Savın açıklaması da şu 
şekildedir: “Kılıç pas tutarsa yiğidin hâli kötüleşir; nitekim, Türk Farslının ahlakını 
alırsa eti sölpür… Bu sav, yiğitlikle emrolunan kişi hakkında ve her şeyin kendi 
cinsiyle yaşaması yolunda söylenir." (DLT II 1986: 281). 

tatla- “Fars saymak, Farslardan saymak”: ol anı tatladı “O, onu Fars saydı, 
Farslardan saydı.” (DLT III 1986: 293) 

tatlaş- “Farsça veya Uygurca konuşmak”: olar ikki birle tatlaşdı “Onlar ikisi 
birbirleriyle Farsça konuştular”. Kâşgarlı, iki kişi birbiriyle Uygurca konuşursa yine 
aynı eylemin kullanıldığını kaydeder.  

tat ve çomak “Uygurlarca, bütün Müslüman olmayan halkça Müslümanlara 
verilen ad. Çomak eri denir ki ‘müslümanlardan bir adam’ demektir.” (DLT I 1985: 
381).43 

Pagan Türkler tarafından Müslümanlara verilen çomak adı, tat ile karşıt 
anlamdadır. Nitekim, çomak tat boynın çapdı “Müslüman gavurun boynunu vurdu.” 
(DLT II 1986: 3) örneğinde tat, gayrimüslim; Çomak, ise Müslüman’dır. 

4. 8. tejik “Tacık, Farslı (iki çıkak arasında j ile)” (DLT I 1985: 387). Sözcük 
DLT’de bir kez geçer.44  

Tācik (Tadjik, Tajek; Tazik/Tazig), esas olarak ana dili doğu Farsçası olan 
toplulukları ifade etmiştir. V. V. Bartold, “Tacik” sözcüğünü ilk olarak tarihçi 
Beyhaki tarafından 1039’da kaydedildiği görüşündedir. Sözcük muhtemelen, 
başlangıçta Asya ve İç Asya konargöçerleri tarafından bütün yerleşik halkları ifade 

 
41 Atalay, bu kelimenin ilk harfinin üstünde hem ötre, hem üstün yer almasının bir yanlışlık ürünü 
olduğunu, doğru şeklin tut kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Aynı şekilde, tutık- eyleminin de 
“pas tutmak” anlamında bulunduğunu ve savın yanlış olduğunu ileri sürmektedir (DLT II 1986: 281). 
ancak tatık- eylemiyle daha kuvvetli bir kafiye teşkil edebilmesi ve te harfinin üstünde fethanın yer alması 
tatık- biçiminin doğru olabileceğini, aynı kelimenin ilk harfinin üstünde yer alan ötre ise kelimenin tat’tan 
başka tot varyantının da bulunabileceğini gösterebilir. Nitekim Altay (Gürsoy-Naskali 1999: 171) tat 
‘pas’; Tatarca tutık “rjavçina” (Glovkina 1966: 559); Kazakça (Musabayev 1954: 351), Nogayca 
(Baskakov 1963: 359), Kırım Tatarcası (Asanov vd. 1988: 129) tot ay.  
42 krş. AH. tatyk “fellah gibi konuşmak” (Räsänen 1968: 466a); Kazakça totık- “paslanmak”, (Musabayev 
1954: 351), Kırım Tatarcası totla- ay., Nogayca totık- ay. “rjavet ” (Baskakov 1963: 359), Altayca tata- ay. 
(Gürsoy-Naskali 1999: 171) vd.  
43 Clauson sözüğün aslında “sopa, çomak” veya muharebede kullanılan “topuz, gürz” olduğunu, ancak 
Pagan Türkler’in, Müslümanlar’ın kendilerine yabancı bir din ve silahla geldikleri için bu adı verdiklerini 
kaydeder. (1972: 422). 
44 KB’de tejik “Tacik, Fars” etnik adını ve bundan türeyen tecikçe “Farsça” dil adını buluyoruz: “arabça 
tejikçe kitablar üküş/ biziñ tilimizçe bu yumgı ukuş “Arapça ve Farsça kitaplar çoktur” (Arat 1991: B 73), 
tejikler ayur anı efrasiyab “İranlılar ona Efrâsiyâb derler”, tejikler bitigde bitimiş munı “İranlılar bunu 
kitaba geçirmişler.”, negü ti eşidgil tejik bilgesi/ tejik bilgeleri çawıkar küsi “İranlı âlim ne der dinle; 
İranlı âlimlerin şöhreti büyüktür.” (Arat 1991: 280, 282, 3265). 
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etmek üzere kullanılan, ancak daha sonra İranlıları ifade etmeye başlayan “Tat” ile 
ilişkilidir (bk. Kappeler 1994: 13-32; Bergne 2007: 4).45 Golden ise Ŧayyiǿ ‘Arap 
kabile adı’ + çik > Tācik gelişimini gündeme getirir. Ancak bu etimoloji önerisi 
semantik, fonetik hatta sosyo-politik açıdan zayıftır (bk. 2006: 23). 

Kimi kaynaklara göre ise tarihte ilk olarak DLT’de kaydedilen Tacik (DLT 
Tejik), tarihî süreç içinde anlamca genişleyerek Sa’di, Mevlana vd. tarafından Fars 
ve Farsça karşılığında kullanılmıştır.46 Nitekim İran kaynaklarında Tacik tācįk, 
tacik, tājįk, tājik biçimleriyle “gayriarap, gayritürk, Farsça konuşan halk, Acem’de 
büyüyen Arap çocuğu, Farsça konuşan” anlamındadır.47 Aslında Tacik etnonimi 
Türkçe kaynaklarda ilk kez DLT’de değil, ondan daha önce telif edilen KB’de yer 
alır. 

5.7. Sonuç: Kâşgarlı yüksek bilimsel düzeyi ve ulusal bilinciyle Türk 
dünyasının birlik ve bütünlüğüne 11. yüzyılda olduğu gibi bugün de hizmet eden bir 
“bilim ve dava” adamıdır. Onun “Fars, Farslaşma” tehlikesi karşısında, kültürel 
yozlaşmaya ve yabancılaşmaya karşı duruşu, ulusal değerlere sarılışı ve ulusal 
değerlerin korunmasını ve hayata geçirilmesini talep etmesi, 846 yıl öncesinin bir 
öngörüsüdür.  

Örnekler bir bütün olarak incelendiğinde, DLT’de farklı etnik gruplardan 
oluşan, İran dilli halkları ifade etmek üzere Türk, Fars, Arap örneklerine paralel, 
genelleyici bir Türkçe etnonimin bulunmadığı görülür. Mevcut antroponimler ya 
somlım, sukak örneklerinde olduğu üzere, kuş, geyik gibi hayvanlara ilişkin 
özelliklerin metaforik yansımalarını ya da Tat gibi diğer Türk, Müslim, 
gayrimüslim, genellikle yerleşik hakları da içine alan geniş bir anlam alanına  
sahiptir. Sonraki dönemlerde İranlı anlamını kazanacak olan sart sözcüğü, bu 
dönemde Soğdların asıl uğraşısı olan ‘tüccarlık’ı ifade etmektedir. 

Tejik etnoniminin DLT’de “Fars, İranlı” karşılığında kullanıldığı anlaşılmakla 
birlikte, tek bir maddede yer alması nedeniyle, bu adın ne denli yaygın ve 
genelleyici bir işleve sahip olduğu açık değildir. Tejik adıyla ilgili olarak Türk 
kültürü ve imgesi bakımından biri olumlu, diğeri olumsuz iki durum söz konusudur. 
Bunlardan ilki, İran dünyasının ve özellikle Tacikistan’ın, Tacik sözcüğünün Türkçe 
kökenli olma ihtimalini ve ilk defa Kâşgarlı Mahmut tarafından kaydedildiğini tespit 
etmeleridir. Olumsuz durum ise, İran dünyasında, Tacik kelimesini “İranlı” 
anlamında ilk defa kullanan SaǾdî’nin, dizelerinde, Türklerin Tacikleri 
öldürdüğünden söz etmesidir. Bu örnek, özellikle uluslararası ağ aracılığıyla Türk 
imajı için olumsuz bir durum yaratmaktadır.  

 
45 Kelimenin kökeni konusunda ortak bir kabul yoktur. Sözcüğü Farsça tāc “taç”, Türkçe Tat “yabancı; 
İranlı” kelimeleriyle ilişkilendirmeye veya Avesta’ya bağlamaya çalışan farklı görüşler vardır.  
46 “Tacik, Türkistan, Afganistan, Pamir ve Rus Türkistanı’nda sakin, büyük çoğunlukla Farsça konuşan 
Aryan ırkına mensup topluluğun adıdır.” (bk. MoǾin 1371: 523). Tacikçe de bu halkın, Farsça ile yüksek 
anlaşılabilirlik oranına sahip, ses, biçim ve söz dizimi bakımından kısmi farklılıkları bulunan Kiril harfleri 
ile (Afganistan’da Arap harfleri) yazılan bir Doğu İran dilidir (Tacik ulusunun doğuşu ve kimliği ile ilgili 
olarak bk. Bergne 2007) .  
47 “tāzīk, tājīk ‘One neither an Arab nor a Turk; one of Arab blood born and brought up in Persia; a 
civilian (opp. to military); the middle classes’ ”(Steingass 1970: 273).  



Süer EKER │ 167 
 

DLT’de kullanılan ve İranlı, Fars etnik grupları ifade eden bu terimlerin 
stereotip tasarımlarının, genellikle anlamca negatif çağrışımlarla yüklü bulunduğunu 
görüyoruz. Bu da, “yabancı” kavramının pek çok dünya dilindeki negatif 
çağrışımlarıyla paraleldir.  

DLT’nin özgün Arapça nüshasındaki Fârsî veya KB’deki İranlıg terimleri 
Türkçe madde başları arasında yer almaz. İranlıg örneğini, bugünkünden farklı 
olarak, Turanlıg karşıtı yani, “mitolojik İran ve Turan coğrafyalarında yaşayan halk” 
anlamında değerlendirmek uygun olur. Kâşgarlı, bu iki terime Türkçe kökenli 
olmadıkları için eserinde yer vermemiştir.  

Kâşgarlı, bilim adamlığının nesnel tutumuyla Tatsız Türk bolmas, başsız börk 
bolmas “Acemsiz Türk, başsız börk olmaz.” savını dile getirerek Türk-İran kültürel 
ortak yaşamının 11. yüzyılın bir gerçeği olduğunu da ortaya koyacaktır. Bu gerçeğin 
bir savda dile getirilmesi, bu ortak yaşamın çok daha eski dönemlere uzandığına da 
işaret eder.  

Dikkati çeken diğer bir husus da madde başlarında ve alt maddelerde verilen 
sözcüklerin bir bölümünün, iz bırakmadan kaybolmasıdır. 

 

Kısaltmalar: 

DLT: Divanü Lügâti’t-Türk 

DS : Derleme Sözlüğü 

Far.: Farsça 

İng.: İngilizce 

KB : Kutadgu Bilig 

krş. : karşılaştırınız 

MÖ: Milattan Önce 

MS : Milattan Sonra 

TS : Tarama Sözlüğü 

vb. : ve benzer(ler)i 

vd. : ve diğerleri 
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KARAHANLI DEVLETİ’NİN ADI MESELESİ 
 

Erkin EKREM 
 
Kara Han veya Kara Hakan 

Kaşgarlı Mahmud eserinde “kara” sözünü açıklarken şu ifadeyi kullanmıştır: 
“Kara, Hakaniye Hanlarına ‘Kara’ denir, “Bogra Kara Hakan” gibi; bunun bir 
hikâyesi vardır”.1 Kaşgarlı, “Kara Han” ya da “Qara Xagan” ile ilgili hikâyesinden 
hiçbir yerde bahsetmemişti. Kaşgarlı Mahmud’un “Kara” ile ilgili açıklaması doğal 
olarak el-Mervezî’nin faydalandığı Târîh Mulûk el-Turk (Târîhü Mülûki’t-Türk) 
kitabında zikredilen “hamal zenci” hikâyesini hatırlatmaktadır. Bu yetenekli zenci 
sonra bölgenin hâkimiyetini ele geçirerek Kara Han lakabını almıştı. Türkler onu 
yüceltmişti. Bu nedenle Türkler kendi meliklerini yüceltmek istediklerinde “Kara 
Han” diye hitap etmeye başlamıştı. 2  Bu hikâyenin doğruluğu şüphelidir. Zaten 
Karahanlı Devleti’nin adı bu devletin hükümdarlarının unvanında “Kara Han” ya da 
“Kara Hakan” sıfatını kullanmasından gelmektedir. Rus araştırmacı Vasilij Vasilevic 
Grigorev’in 1874 yılında Karahanlılar ile ilgili bir makalesinde ilk defa bu devletin 
adını “Karahan” olarak kullanmasıyla3 bu şekilde bilim çevresinde kabul edilmiştir. 
Örneğin Kara Hakan, Kara Han, Ahmet Kara Hakan, Ömer Kara Han, Arslan Kara 
Hakan, Buğra Kara Kahan, Buğra Kara Han, Tuğrul Kara Hakan, Tonga Kara Hakan, 
Tanğaç Buğra Kara Han, Tafğaç Buğra Kara Hakan, Tamgaç Buğra Kara Hakan, 
Tanğaç Buğra Kara Hankan gibi unvanlar mevcuttur. 4  1911 yılında Doğu 
Türkistan’ın Yarkent şehrinde bulunmuş Karahanlılara ait bazı vesikalı belgelerde de 
Tabγač Buγra Qara Haqan Abu Ali al-Hasan ve Sülayman Arslan Qara Haqan gibi 
unvanlar bulunmaktadır.5 Aslında Karahanlı Devleti’nin kurucusu olarak bilinen 

                                                        
1 Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi (Türk Dil Kurumu Yayınları 523), Ankara: Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, 1992, cilt III, s. 221. Bir başka tercüme ise “Kara, Herhangi bir şeyin siyah olanı. 
Hakânilerin Hanlarına verilen bir ad olarak kullanırlır. Buğra Kara Han gibi, bu adın alınışına ilişkin 
bir hikâye vardır” (Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü lugāti’t-Türk (Çev. Erdi; Serap Tuba Yurteser) Istanbul: 
Kabalar Yayınevi, 2005, s. 401). R. Dankoff’un tercümesinde “Buğra Kara Han” sözcüğü “Buγra Qara 
Xagan” olarak geçmektedir (Mahmud Kashgarli, Divan-i Lugat at-Turk. Translated by R. Dankoff with J. 
Kelly as A Compendium of Turkic Dialects. (Series: Sources of Oriental Literature, Editor: S. Tekin) 
Cambridge (Mass), Vol. 1, 1982; Vol. 2, 1984; Vol. 3, 1985, p. 543). Kaşgarlı Mahmud’un hayatı ile ilgili 
çalışma için bakınız G. Hazai, “Al-Kâshgharî”, Encyclopaedia of Islam, Vol. IV, Leiden: Brill NV, The 
Netherlands, 1999, p. 699b. 
2 Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi, China, the Turks and India, V. Minorksky, Translator, London: Royal 
Asiatic Society, London, 1942, p. 56; Omeljan Pritsak, “Qara, Studie zur türkischen Rechtssymbolik”, 
Zeki Velidi Togan'a Armagan, Istanbul, 1955, s. 242-243. 
3 Omelyan Pritsak, “Kara-Hanlılar”, İslam Ansiklopedisi, cilt 6, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1977, s. 
251. 
4 Omeljan Pritsak, “Qara, Studien zur türkischen Rechtssymbolic”, in Zeki Validi Togan'a Armağan, 
Istanbul, 1955, p. 240. 
5 牛汝極，<莎車出土的喀喇汗朝阿拉伯語法律文書與《福樂智慧》研究>, 《西域研究》第 3 期 (1999

年), 頁 101。Karahanlılara ait bazı alım-satım belgelerle ilgili diğer çalışmalar için bakınız Marcel Erdal, 
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Bilge Kül Kadır Han (850-880?) büyük kağan manasına gelen Kara Hakan unvanı 
almıştı.6 Karahanlı Devleti daha ilk zamanında doğu ve batı olarak ikili yönetim 
sistemi uygulamış ve doğu kısmında büyük kağan Arslan Kara Hakan ile batı 
kısmında küçük kağan Buğra Kara Hakan olarak ayrılmıştı.7  

Karahanlı hükümdarları dışında Türkistan’da kurulan diğer devletlerin 
hükümdarları da Kara Han unvanı vardı. Gazneli Mahmud’un lakabı Kara Han idi.8 
Marvazi’nin eserinde yer alan bilgilere göre, tavşan yılında (1024) Kıtay (Liao 
Sülâlesi) hükümdarı Sheng-tsung’nın (971-1031) Horasan emri Mahmud Kara 
Han’a mektup yazdığı zikredilmektedir.9 Oğuz Destanı’nda Oğuzhan’ın Müslüman 
olmayan babası Karahan ile yaptığı mücadele sonucunda babasını öldürdüğünü 
yazmaktadır.10 Buna benzer olarak Kırgızların Alman-Bet Destanı’nda Alman Bet de 
Müslüman olmayan babası Karahan’ı öldürmüştü.11 Oğuz Destanı’nda Buğra Han 
adlı bir hükümdar geçmekte ve babası Reşideddin Oğuznamesi’ne göre Kara Alp 
Han, Ebülgazi Bahadır Han Oğuznamesi’ne göre Kara Han idi. 12  Zeki Velidî 
Togan’a göre, destanda geçen Buğra Han, Karahanlı dönemini işaret etmektedir.13 
Bu da Müslüman olan Satuk Buğra Han’ın Müslüman olmayan amcası Oğulçak 
Kadır Han’a (unvanı Buğra Kara Hakan) karşı baş kaldırdığını hatırlatmaktadır. 
Ebülgazi Bahadır Han Oğuznamesi’nde şecerenin 25. hükümdarı Ali Han’ın 
ölmesiyle otorite dağılmaya başlamış ve “ev başına kara han” durumu doğmuştu.14 
Zeki Velidî Togan’a göre, bu hâdiseler herhâlde 11. yüzyılın başından itibaren 

 
“The Turkish Yarkand Documents”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London, Vol. 47, No. 2 (1984), pp. 260-301; Monika Gronke, “The Arabic Yārkand Documents”, Bulletin 
of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 49, No. 3 (1986), pp. 454-507; 
林梅村，<喀喇汗王朝文獻真跡在莎車的發現及其對中國伊斯蘭教史研究的意義>, 載《西域文明-

考古 民族 語言和宗教新論》，北京: 東方出版社，1995 年，頁 478-479。 
6 Omelyan Pritsak, “Kara Hanlılar”, İslam Ansiklopedisi, cilt 6, 1977, s. 252, 253. 
7 Omelyan Pritsak, “Kara-Hanlılar”, İslam Ansiklopedisi, s. 253. 
8 C. E. Bosworth, “The Titulature of the Early Ghaznavids”, Oriens, Vol. 15, 1962, p. 220; C. E. 
Bosworth, The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994-1040. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1966, pp. 39-40. 
9 Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi, China, the Turksand India, V. Minorksky, Translator, London: Royal 
Asiatic Society, London, 1942, p. 19, 79; Karl A. Wittfogel and Fêng Chia-Shêng, History of Chinese 
Society Liao (907-1125), Transactions of the American Philosophical Society, New Series, Vol. 36, 
(1946), p. 625; Omeljan Pritsak, “Qara, Studie zur türkischen Rechtssymbolik”, Zeki Velidi Togan'a 
Armağan, İstanbul, 1955, p. 243. 
10 Zeki Velidî Togan, Oğus Destanı (Reşideddin Oğuznamesi, tercüme ve tahlili), İstanbul:Ahmet Sait 
Matbaası, 1972, s.17-19. Uygurca Oğuz Destanı’nda babasının adı Ay Kağan’dır (Bahaeddin Ögel, Türk 
Mitolojisi I, Ankara: Türk Tarihi Kurumu Basımevi, 1989, s. 129). 
11 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Ankara: Türk Tarihi Kurumu Basımevi, 1989, s. 10; 300-303. 
12 Zeki Velidî Togan, 1972, s. 63-68; 130. 
13 Zeki Velidî Togan, 1972, s. 135. 
14 Ebülgazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime (Türklerin Soy Kütüğü), Tecüman 1001 Temel Eser Nu. 33, 
Yayıma hazırlayan: Muharrem Ergin, İstanbul: Kervan Kitapçılık AŞ, s. 78. 
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cereyan etmiştir. 15  Yani anlaşıldığı gibi, 11. yüzyılın Türkistan’ında kurulmuş 
hâkimiyetin başındaki yöneticiler de “Kara Han” unvanını yaygın olarak 
kullanmaktaydılar.  

Ancak, Karahanlı Devleti’nin hükümdarları “Kara Han” unvanını (lakabını) 
kullandıkları hâlde devletin adı Karahanlı değildir. İslam kaynaklarında Buğra Han 
ve İlig Han gibi unvanlar ile bu devleti adlandırma örnekleri vardır, bunun dışında 
daha farklı devlet adları da mevcuttur:16 

• Hakāniyye (Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü lugāti’t-Türk) 

• Hâniyye (Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü lugāti’t-Türk; Rûzrâverî, Zeylü 
Tecâribi’l-ümem; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil) 

• Âl-i Hâkan (Nizâmî-i Arûzi, Çehâr Makāle) 

• Hâkāniyân (Nizâmî-i Arûzi, Çehâr Makāle) 

• Mülûkü’l-Hakāniyye (Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü lugāti’t-Türk; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil) 

• Mülûkü’l-Hâniyye (Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü lugāti’t-Türk; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil) 

• Evlâdü’l-Hâniyye (İbnü’l-Esîr, el-Kâmil) 

• Mülûkü’l-Hâniyye el-Etrâk (İbnü’l-Esîr, el-Kâmil) 

• Âl-i Efrâsyâb et-Türkî (İbnü’l-Esîr, el-Kâmil) 

• Beytü’l-Hâniyye (İbnü’l-Esîr, el-Kâmil) 

• Nebîre-i Efrâsyâb (Cüveynî, Târih-i Cihângüşâ) 

• Mülûk ve Selâtîn-i Efrâsyâbî (Cûzcânî, Tabakāt-ı Nâsırî) 

• Ümerâ-yi Efrâsyâb (Cûzcânî, Tabakāt-ı Nâsırî) 

• Mülûk-i Türkistan ve Efrâsyâbiyân (Cûzcânî, Tabakāt-ı Nâsırî) 

Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü lugāti’t-Türk’te Karahanlı Devleti’ni Hakāniyye 
veya Hâniyye olarak sıkça zikredilmesi nedeniyle, Karahanlılar kendi devletini belki 
Hakāniyye veya Hâniyye devleti olarak hitap etmektedirler. Fakat, Karahanlı 
hükümdarlarının neden “Kara Han” ya da “Kara Hakan” unvanını aldıkları ya da bu 
unvanların onlara neden verilmiş olması hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.  

 
15 Zeki Velidî Togan, 1972, s. 132. 
16 Abdülkerim Özaydın, “Karahanlılar”, İslam Ansiklopedisi, cilt 24, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 
2001, s. 404-405; Omelyan Pritsak, “Kara Hanlılar”, İslam Ansiklopedisi, s. 251.  
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Çin Kaynaklarında Karahanlı Devleti’nin Adı 

Çin Kaynaklarında Türkistan’da kurulmuş olan Karahanlı Devleti hakkında 
somut bilgiler olmadığı gibi söz konusu devletin adı da bilinmemektedir. Ancak 
Karahanlı Devleti’nin yönetimi altındaki “Yeni Hotan”ın Çin’deki devletlerle 
ilişkileri “Kara Han” adına sürdürdüğü görünmektedir. Bu ilişkilerinden dolayı 
Karahanlılar hakkında sınırlı bilgiler elde edilmesine imkân sağlamıştır. 

Kuzey Sung Sülalesi (960-1127) İmparatoru Chen-tsung’un T’ian-hsi 天禧 
saltanat devrinin dördüncü yılına (1020) ait bir kayıda göre, “Başlangıçta (Uygur 
devleti yıkıldıktan sonra) Uygurlar batıya doğru kaçmışlardı ve kavimler dağınık 
hâlde yerleşmişlerdi. Bu nedenle, Kan-chou 甘州 bölgesinde Kağanlık Kralı 可汗
王, Hsi-chou 西州 (Kuça ya da Turfan bölgesi) bölgesinde K’e Han Kralı克韓王 
ve Hsin-fu Chou 新復州 (Yeniden Dönüşülmüş Vilâyet) bölgesinde Hei Han Kralı 
黑韓王 vardır ve hepsi onların (Uygurların) neslinden gelmektedir.”17 Kan-chou ve 
Turfan bölgesinde kurulan krallıkların Kan-chou Uygur Devleti ile Turfan Uygur 
Devleti olduğu şüphesizdir.18 Ancak Hsin-fu Chou 新復州 bölgesi nadir rastlanan 
bir coğrafya adı olarak hakkında da fazla bilgi bulunmamaktadır. Çin-Bizans 
ilişkileri ile ilgili bir Çin kaydına göre, Kuzey Sung Sülalesi (960-1127) İmparatoru 
Shen-tsung’un Yüan-feng 元豐 saltanat devrinin dördüncü yılının altıncı gününde 
(9 Kasım 1081), Fu-lin Devleti’nin (Bizans Devleti) 19  büyük reisi 大首領 
Ni-ssu-tu-lin-ssu-meng-p’an 你厮都令厮孟判20 Sung Sülalesi sarayına gelmiş ve 
yolculuk hakkında bilgi vermişti: kendi ülkesinin “doğusunda Mai-li-sha (Melikşah, 
1072-1092) (ülkesine) varılır, kuzeye doğru büyük denize varılır, hepsi 40 ulak 

 
17 《宋史》卷 490 <外國傳六•回鶻>，1977 年，頁 14117。 
18 Özkan İzgi, Çin Elçisi Wang Yen-te’nin Uygur Seyahatnamesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
2000, s. 27-32. 
19 Fu-lin ile ilgili araştırmaları için bakınız Friedrich Hirth, “The Mystery of Fu-lin”, Journal of the 
American Oriental Society, Vol. 30, No. 1 (December, 1909), pp. 1-31; Friedrich Hirth, “The Mystery of 
Fu-lin”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 33, (1913), pp. 193-208; Paul Pelliot, “Sur l'origie 
du nom Fou-lin”, Journal Asiatique, ser. II, vol. 3 (1914), pp. 497-500; Kurakichi Shiratori, “A New 
Attempt at Solution of the Fulin Problem”, Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, No. 
15, Tokyo, 1956, pp. 186-195. 
20 Ni-ssu-tu-lin-ssu-meng-p’an adlı büyük reisin kim olduğunu tespit etmek güçtür. Çin kayıtlarına göre, 
Yüan-feng saltanat devrinin dördüncü yılının onuncu ayında (4 Kasım -2 Aralık 1081) Fu-lin Devleti’nin 
hükümdarı Mieh-li Yi-ling Kai-sa ilk defa büyük reis Ni-ssu-tu-lin-ssu-meng-p’an’ı Sung Sülalesi’ne 
göndermişti (《宋史》卷 490 <外國傳六•拂菻>，1977 年，頁 14124). Bu dönemde Bizans Devleti’nde 
Nicephorus III Botaniates (1078-1081) ve Alexius I Comnenus (1081-1118) adlı iki hükümdar 
bulunmaktaydı. Ancak Çin kaydında zikredilen Mieh-li Yi-ling Kai-sa adı ile ses bakımından uyum 
sağlamamaktadır. Çin kaydında geçen bu sözcük daha çok İmparator Alexius I Comnenus’un taht rakibi 
ve İmparator’un kız kardeşiyle ile evli olan Nikephoros Melissenos veya Nicephorus Melissenus’un ismi 
ile benzemektedir. Söz konusu soylu, 1080 yılında İznik’te imparatorluğunu ilan etmişti, ancak daha 
sonra Alexius I Comnenus’a karşı yenilgeye uğramıştı.  



Erkin EKREM │ 175 
 

 

                                                       

mesefelidir. Yine doğuya doğru Batı Ta-shih 西大石 (İslam ülkesi) ve Yü-t’ian 于
闐  (Hotan) hükümdarının oturduğu Hsin-fu Chou’ya 新福州 21   (Yeni Refah 
Vilayeti) varılır, devamında sırasıyla eski Yü-t’ian (eski Hotan) ve Yü-t’ian’ın [doğu] 
sınırı olan Yüeh-ch’ang şehrine 約昌城 varılır.” 22 Bu kayıda göre, Hsin-fu Chou 
新福州, tarihteki Hotan’ın batısı ile İslam ülkesi arasında bulunmaktadır, yani 
Karahanlılar Devleti’nin bulunduğu yeri işaret etmektedir. O hâlde Hsin-fu Chou 
bölgesinde bulunan Hei Han Kralı 黑韓王 da Karahanlı Devleti’nin hükümdarı 
olmalıdır. Keza Hei Han 黑韓, “Siyah Han” demektir, ancak “Han 韓” karakteri 
Çin kaynaklarında alışılmış olarak kullanılagelen “kağan 可汗” ya da “han 汗” 
karakteri değildi. Bu problem, herhâlde 11. yüzyılın başında Kan-chou, Turfan ve 
Kaşgar’da kurulmuş üç kağanlığın adını farklılaştırmak için benzemeyen Çince 
karakteri kullanmaya zorunlu olmasından kaynaklanmış olabilir. Nitekim Çin’in 
Karahanlı ve Kara Kıtay tarihi uzmanı Wei Liang-t’ao’nun izahına göre, Hei Han 
Kralı 黑韓王 sözcüğün yarısı mana çevri ve yarısı ise ses çevri olup aslında Kara 
Han Kralı demektir.23 Ayrıca, Çin tarihinde “Han Wang 韓王 (Han Kıralı)” yerine 
Kağan Ruhu manasına gelen K’e-han Shen 可汗神  sözcüğünün kullanılmış 
olmasının örnekleri vardır.24 O halde “Han 韓” ile “Kağan 可汗” terimlerinin 

 
21 Hsin-fu Chou 新復州 ile Hsin-fu Chou 新福州 aynı yeri göstermektedir, bakınız 魏良弢，<喀喇汗
王朝起源回鶻說補正>，《歷史研究》，第 2 期（1983 年），頁 112-113。 
22 李燾著、黃以周等輯補，《續資治通鑑長編拾補》（續修四庫全書本第 349 冊），卷 317, 上海: 上
海古籍出版社，1986 年，頁 2959 下; 《宋史》卷 16 宋神宗 3，1977 年，頁 305; 《宋史》卷 490

外國傳六拂菻，1977 年，頁 14124。Yüeh-ch’ang şehri 約昌城, Hotan’ın doğusunda bulunan Niya 
harabesi olabilir, bakınız James R. Hamilton, “Le pays des Tchong-yun, Cungul, ou Cumuda au Xe 
siècle”, Journal Asiatique, Tome, CCLXV, Fascicules 3 et 4 (1977), pp. 361-362. Yüeh-ch’ang Niya’nın 
doğusundaki Çerçen de olabilir, bakınız 魏良弢, <喀喇汗王朝的疆域及其境內民族>, 《西北史地》第
2 期 (1984 年), 頁 41。 
23 魏良弢, <關於喀喇汗王朝的起源及其名稱>，《歷史研究》第 2 期（1982 年），頁 14-15。Aurel Stein 
de Çin kayıtlarındaki Hei-han, Karahanlılar ile ilişkili olduğu görüşündedir, bakınız Aurel Stein, Ancient 
Khotan: Detailed report of archaeological explorations in Chinese Turkestan. 2 vols., Oxford: Clarendon 
Press, 1907 (Delhi, 1981), p. 180. Benzer görüş için bakınız 林梅村，<喀喇汗王朝文獻真跡在莎車的發
現及其對中國伊斯蘭教史研究的意義>, 見《西域文明-考古民族語言和宗教新論》，北京: 東方出版
社，1995 年，頁 473。 
24Çin Kaynaklarında Eski Korelilerin inacında K’e-han Shen 可汗神 (Kağan Ruhu) bulunmakta ve onun 

için anma törenleri yapıldığı kaydedilmektir. Bakınız《舊唐書》卷 199 上高麗傳, 1975:5320;《新唐書》
卷 220 高麗傳, 1975: 6186. Araştırmacılar söz konusu K’e-han Shen’in aslında Han Wang 韓王 (Han 

Kralı) olması gerektiğini ortaya koymaktadır. İlgili çalışmalar için bakınız 陳發源, <柔然君名可汗考>，
《新疆社會科學》第 2 期（1988 年）, 頁 114-116; 李志敏, <可汗名號語源問題考辨>，《民族研究》
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karşılıklı birbirinin yerini alabileceği durumunu meydana getirmetedir, yani 
yukarıdaki Hei Han Kralı’nı 黑韓王, Hei (Kara) Kağan Kralı olarak çevirmek 
mümkündür. Nitekim Sung Sülalesi Tarihi’nde Hei (Kara) Han黑韓 sözcüğünün 
“Kağan” 可汗 sözcüğünün yanlış okuması olabileceği açıklanmaktadır.25 Gerçi Hei 
(Kara) Han sözcüğünü “Kara Kağan” olarak değil, yalnızca “Kağan” olarak 
açıklamasına karşın soruna çözüm getirememiş olmasına rağmen, Hei (Kara) Han 
sözcünün “Kağan” sözü ile ilgili olduğunu göstermektedir. Bazı araştırmacılar, Hei 
(Kara) Han黑韓 sözcüsünün “Kağan” sözcünün Çince ses tercümesi üzerinde ısrarlı 
ise de, 26  bazı araştırmacılar Hei (Kara) Han黑韓  sözcüsünün “Hakāniyye” 
sözcüğünün Çince ses tercümesi olduğunu ileri sürmektedirler.27 Bazıları ise Hei 
(Kara) Han 韓  sözcüğünün Karahan adının transkripsyonu olduğu 
görüşündedirler.28 

Yukarıda Çin kayıtlarından anlaşıldığı gibi, Hei (Kara)-han Kralı 黑韓王, 
Hotan Kralı olarak zikredilmektedir, ancak eski Hotan’da değil, bu Hotan’ın batı-
sında (doğrusu kuzeybatısı) bulunan Hsin-fu Chou adlı yeni Hotan’da oturmaktaydı. 
Hsin-fu Chou ise büyük ihtimalle Kaşgar olabilir; Kaşgar da bu dönemde Karahanlı 
hükümdarının payitahtı idi. Ancak Hsin-fu Chou’da oturan hükümdarı dönemindeki 
Çin kayıtlarında “Hotan Kralı” olarak tanımlamıştır.29 Söz konusu “Hotan Kralı” 
Çin kayıtlarında genel olarak “Kara Han” (Hei Han 黑韓 ya da Hei Han 黑汗) 
şeklinde geçmektedir. Sung Sülalesi Tarihi’nde Orta Asya’daki birçok devlete ve 
bölgelere özel bölümler ayrılmış, ancak Kaşgar’a bölüm ayrılmamıştır. Kaşgar 
(Shu-le 疏勒) adı Sung Sülalesi Tarihi’nde sadece iki kez geçmişti. İlk olarak, 961 
yılında Hotan hükümdarı Li Sheng-t’ian 李聖天 (Hotanca adı Viša Sambhava) 
Sung Sülalesine elçi göndermiş ve elçi Sung Sülalesi imparatoruna kendi ülkesini 
tanıtırken, kuzeybatı 2000’li küsur mesafede Kaşgar’ın 疏勒 bulunduğunu belirt-
mişti.30 İkinci kayıtta ise, 971 yılında Hotan’ın Kaşgar Devleti’ne 疏勒國 karşı bir 

 
第 2 期 (1988 年) , 頁 47-55。 
25 脱脱,《宋史》卷 490 外國六, 北京:中華書局, 1977 年, 頁 14108。 
26 蔣其祥, 《新疆黑汗朝錢幣》, 烏魯木齊: 新疆人民出版社, 1990 年, 頁 2; 蔣其祥，「黑汗朝名稱
考-兼辨黑汗非喀喇汗譯名」，《西域研究》第 1 期（2001 年），頁 53-54。 
27張廣達，<關於馬合木·喀什噶里的《突厥語詞匯》與見於此書的圓形地圖（上）>，《中央民族學
院學報》1978 年第 2 期，頁 31-32；另見張廣達，《西域史地叢稿初編》，上海古籍出版社，1995 年，
頁 57-82。 
28 劉義棠, 《維吾爾研究》，臺北: 正中書局, 1975 年, 頁 185。 
29 程溯洛，<《宋史•回鶻傳》補考>, 載程溯洛,《唐宋回鶻史論集》, 北京, 人民出版社, 1993 年, 頁
117。 
30 脱脱, 《宋史》卷 490 外國六于闐傳, 北京: 中華書局, 1977 年, 頁 14106。 
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savaşta bu memleketi mağlup ettiğine dair Sung Sülalesini haberdar etmişti.31 Hotan 
ile Kaşgar arasında meydana gelen bu savaş hakkında bilgiler Hotanca metinlerde 
(mektuplar) de yer almaktadır. 970 yılında Hotan hükümdarının Kan-chou’da bulu-
nan Kral Ts’ao’ya 曹 大 王  yazdığı Hotanca mektuplarda, Kaşgar’daki 
(Khyeseva-kara) Tazik Tsun Hien ile Chaghri Khan’a karşı savaşmış olduğu ve neti-
cede Kaşgar kuvvetlerini mağlup ettiği yazmaktadır.32 Ancak bu tarihten sonra uzun 
bir süre Hotan hakkında hiçbir haber bulunmamaktadır. Aurel Stein, Hotan’ın 971 
yılından sonra yönetici sınıfı ile dinî durumunun değişime uğradığı kanısındadır.33 
Hotanca uzmanı R. E. Emmerick de, 10. yüzyıla kadar Hotan vesikalarında İslam’ın 
izleri bulunmadığını, ancak bu durumun 1005 yılında Karahanlı Yusuf Kadir Han’ın 
Hotan’ı fethetmesine dek değişmiş olduğunu tespit etmiştir.34 A. Stein’in araştırma-
sına göre, Karahanlı Yusuf Kadir Han Hotan’ı fethetmek için İslam dünyasından 
destek almaya çalışmış ve menkıbenamelere göre, Yusuf Kadir Han dört İmam’ın 
yardımına sahip olmuştu. Nihayet 1006 yılında Hotan memleketi Yusuf Kadir Han 

tarafından zapt edilmiştir.35  
Genel olarak Karahanlıların Hotan memleketine yönelik fetih hareketi, Hotan 

hükümdarları Viša Šura (967-977), Viša Dharma (978-982) ve Viša Samgrama 

 
31 脱脱, 《宋史》卷 490 外國六于闐傳, 1977 年, 頁 14107。 
32 H. W. Bailey, Khotanese Text Volume II, Cambridge: Cambridge University Press, 1954, pp. 125-129. 
Hotan ülkesinin Kan-su bölgesindeki derebeylik hâkimiyetleriyle siyasal, ekonomik ve kültürel alanında 
yakın ilişkileri vardır. 10. yüzyılın ikinci yarısına ait Hotanca mektupları birçok araştırmacı incelemiştir. 
Bakınız F. W. Thomas and S. Konow, “Two medieval documents from Tun-Huang”, Oslo Etnografiske 
Museums Skrifter 3, Oslo, 1929, pp. 121-160; G. L. M. Clauson, “The geographical names in the 
Stael-Holstein scroll,” JRAS, 1931, pp. 297-309; F. W. Thomas, “Some Words found in Central Asian 
Documents”, BSOS (Bulletin of the School of Oriental Studies), University of London, Vol. 8, No. 2-3, 
1936, pp. 789-794; H. W. Bailey, “ Ttaugara,” BSOS (Bulletin of the School of Oriental Studies), Vol. 8, 
No. 4, 1937, pp. 883-921; F. W. Thomas, “A Buddhist Chinese text in Brahmi script”, ZDMG (Zeitschrift 
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft), Vol. 91, 1937, pp. 1-48; W. B. Henning, “Argi and the 
‘Tokharians’” BSOS (Bulletin of the School of Oriental Studies), Vol. 9, No. 3 (1938), pp. 545-571; Sten 
Konow, “The Khotanese text of the Stael-Holstein scroll,” Acta Orientalia, XX, 1947, pp. 133-160; H. W. 
Bailey, “A Khotanese Text concerning the Turks in Kantsou,” Asia Major, Vol. 1, No. 1 1949, pp. 28-52; 
H. W. Bailey, “The Stael-Holstein miscellany,” Asia Major (Journal of the Royal Asiatic Society), new 
series, Vol.2, No 1, 1951, pp. 1-45; E. G. Pulleyblank, “The Date of the Staël-Holstein Roll”, Asia Major, 
Vol. 4, No.1 (1954), pp. 90-97; James R. Hamilton, “Autour Du Manuscrit Staël-Holstein”, T'oung Pao, 
Vol. 46, No. 1-5 (1958), pp. 115-153; James R. Hamilton, “Toquz-oγuz et On-uγyur,” Journal Asiatique, 
Tome, CCL, Fascicules 1 (1962), pp. 23-63; James R. Hamilton, “Le pays des Tchong-yun, Cungul, ou 
Cumuda au Xe siècle”, Journal Asiatique, Tome, CCLXV, Fascicules 3 et 4 (1977), pp. 351-379; James R. 
Hamilton, “Nasales instables en turc khotanais du Xe siècle”, BSOAS (Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies), University of London, Vol. 40, Nu.: 3 (1977), pp. 508-521. 
33 Aurel Stein, Ancient Khotan: Detailed report of archaeological explorations in Chinese Turkestan. 2 
vols., Oxford: Clarendon Press, 1907 (Delhi, 1981), p. 180. 
34 R. E. Emmerick, “The Historical Importance of the Khotanese Manuscripts”, in János Harmatta (ed.), 
Prolegomena to Sources on the History of pre-Islamic Central Asia. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979, p. 
177.  
35 A. Stein, Ancien Khotan, 1981, pp. 180-181; 魏良弢, 《喀喇汗王朝史稿》, 1986 年, 頁 78。 
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(983-1006) dönemlerine denk gelmektedir.36 Hotan hâkimiyetinin el değişmesi Çin 
kayıtlarına da yansımıştır. Kuzey Sung Sülalesi İmparatoru Chen-tsung’un Ta-chung 
Hsiang-fu 大中祥符 saltanat devrinin 2. yılının 3. ayının 4. gününde (11 Nisan 
1009), Hotan Devleti hükümdarı Kara Han Kralı 黑韓王 yerel ürünleri hediye 
etmek için Uygur Luo-ssu-wen’i 羅廝溫 göndermişti.37 Bu tarihten sonra, 1063 
yılının sekizinci ayında, 1081 yılında, 1089 yılının altıncı ayında ve 1097 yılında 
Kara Han Kralı 黑韓王 ya da Kara Han Kralı 黑汗王, genellikle Hotan Devleti 
adına Sung Sülalesi ile temasta bulunmuştu.38 Buradaki Hotan Devleti yukarıda 
tespit edildiği Hsin-fu Chou bölgesidir.  

Wei Liang-tao’nun tespitine göre, Kara Han Kralı 黑韓王 ya da Kara Han 
Kralı 黑汗王hanlık unvanı, Sung Sülalesi Tarihi, Ts’e-fu Yüan-kui 《冊府元龜》, 
Sung Sülalesi Fermanları Derlemeleri 《宋大詔令集》 ve Sung Sülalesi Önemli 
Olaylar Derlemeleri《宋會要輯稿》gibi eserlerde 12 kez geçmekte, tarih olarak 
1009-1107 yılları kapsamakta ve hem Karahanlıların hem de Sung Sülalesinin en 
kuvvetli zamanına denk gelmektedir. 39  Ayrıca Sung Sülalesi döneminde bazı 
yazarların eserlerinde de aynı unvanlı hükümdarın Sung Sülalesi ile olan 
ilişkilerinden bahsedilmektedir. Ta-kuan saltanat devrinde (1107-1110), Arslan Kara 
Han Kralı 師子黑汗王 Sung Sülalesi İmparatoru Hui-tsung’un 徽宗isteği üzere 
büyük yeşim taş hediye ettiğine dair belgeler bulunmaktadır.40 Arslan Kara Han 
unvanlı bu hükümdarın bir de T’ao-kuan-chu 絛贯主 adlı unvanı vardı. Huang 
Shih-chien’in araştırmasına göre, T’ao-kuan-chu unvanı aslında Tabgaç unvanının 
ses Çince tercümesidir.41 

Kara Türgişler ve Sarı Türgişler 
Çin kayıtlarına göre, Türgişler, hükümdarları Sha-ke’nın 娑葛 neslinden gelen 

zümreye Sarı Oymak (Huang-hsing) 黃姓, Sha-ke’nın ölümünden sonra yerine 

 
36 程溯洛, <《宋史•于闐傳》中幾個問題補正>, 載程溯洛，《唐宋回鶻史論集》，1993 年，頁 315-316。 
H. W. Bailey, “Viša Samgrama”, Asia Major, Vo1. 11, No 2 (1965), pp. 101-119. 
37 《宋史》卷 490, 北京:中華書局, 1977 年, 頁 14107。李燾著、黃以周等輯補, 《續資治通鑑長編
拾補》卷 317, 1986 年, 頁 620 下。 

38 《宋史》卷 490, 1977 年, 頁 14108; 14109; 《宋史》卷 17, 1977 年, 頁 329; 《宋史》卷 489, 1977

年, 頁 14087-14088。 
39 魏良弢, 《喀喇汗王朝史稿》, 1986 年, 頁 241-242。 
40 蔡絛，《鐵圍山叢談》（唐宋史料筆記叢刊）卷 1, 北京: 中華書局, 1983 年, 頁 8-9; 張世南, 《游
宦紀聞》（唐宋史料筆記叢刊）卷 5, 北京: 中華書局, 1981 年, 頁 46; 周輝，《清波雜誌》卷六，（四
部叢刊續編子部）, 上海: 上海涵芬樓影印 1934 年, 頁 5 下。 
41 黃時鑒, <「絛貫主」考>, 《東西交流史論稿》, 上海: 上海古籍出版社, 1998 年, 頁 34-38。 
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geçen Türgişlerin bir başka boyundan olan Su-lu’nun 蘇祿 (*Suluk) zümresine ise 
Kara Oymak (Hei-hsing) 黑姓  demektedirler. 42  Sha-ke, Batı Gök Türklerin 
hâkimiyeti yıkıldıktan sonra kendi bölgesinde siyasi otoritesini tesis eden ve On-ok 
kavminin Türgiş boyunun lideri olan Wu-chih-le’nin 烏質勒 oğlu idi. Wu-chih-le 
öldükten sonra oğlu Sha-ke 708 yılında yerine geçmiş ve kağanlığını ilan etmişti.43 
709 yılında Sha-ke Kağan ve kardeşi Che-nu (-na) 遮弩 arasında mal paylaşma 
üzerinde ihtilaflar yaşanmıştı. Che-nu, Gök Türklere sığınmış ve Gök Türklerin 
Sha-ke’ya karşı yapılacak saldırılarına yardımcı olacağını ifade etmişti. Bunun 
üzerine, Gök Türk Kağanı Mo-ch’o 默啜, Che-nu’yu kendi bölgesinde bırakarak 20 
bin askerle Sha-ke’ya saldırmış ve onu yakalayarak geri dönmüştü. 44  Ancak 
Mo-ch’o Kağan, düşmanı olan Sha-ke ve Sha-ke’ye ihanet eden kardeşi Che-nu’yu 
birlikte öldürmüştü. 45  Bazı Çin kaynaklarına göre, Sha-ke’nın öldürülmesi 714 
yılında gerçekleşmiştir.46 Ancak Köl Tigin Yazıtı D 34-38 ve Bilge Kağan Yazıtı D 
27-28 satırlarına göre, Köl Tigin 26, Bilge Kağan 27 yaşındayken yani 711 yılında 
Türgiş Kağanı yakalanarak öldürülmüş ve “Kara Türgiş bodunu (budunu)” da teslim 
olmuştu.  

Sha-ke Kağan’ın ölümünden sonra, Sha-ke’nın emrindeki general Su-lu ise 
kalan Türgişleri toparlamış ve kağanlığını ilan etmişti. 47  Bazı kaynaklara göre 
Su-lu’nun kağan ilan edilme tarihi Mo-ch’o Kağan’ın ölümünden (716) sonradır.48 
Su-lu Kağan, Türgişlerin Ch’e-pi-shih 車鼻施 (*Çapiş > Çavuş) Çor’u idi ve kağan 
ailesi ile farklı boydandı.49 Su-lu Kağan Türgişlerin başına geçince Türgiş halkı 
arasında Sha-ke’nın 娑葛 neslinden olanlara Sarı Oymak, Su-lu Kağanın boyuna 
ise Kara Oymak denmeye başlanmıştı.50 Yani Sha-ke’nın 娑葛 neslinden gelenler 
Sarı Türgişler, Su-lu’nun neslinden gelenler Kara Türgişler olarak ayrılmışlardı. 
Su-lu’nun ölümünden sonra Kara Türgişler ile Sarı Türgişler siyasal otoriter 

 
42 《新唐書》卷 215 下, 1975 年, 頁 6068; 《資治通鑑》卷 214, 1956 年, 頁 6833。 
43 《舊唐書》卷 7, 1975 年, 頁 146; 《資治通鑑》卷 214, 1956 年, 頁 6625。 
44 《舊唐書》卷 194 下, 1975 年, 頁 5190; 《通典》卷 199, 1935 年, 頁 1079 下。 
45 《舊唐書》卷 194 下, 1975 年, 頁 5190。 
46 《資治通鑑》卷 211, 1956 年, 頁 6707。 
47 《舊唐書》卷 194 下, 1975 年, 頁 5190, 5193; 《資治通鑑》卷 211, 1956 年, 頁 6714。 
48 《舊唐書》卷 194 上, 1975 年, 頁 5176; 《新唐書》卷 215 下, 1975 年, 頁 6051; 《資治通鑑》
卷 211, 1956 年, 頁 6720。 
49 《新唐書》卷 215 下, 1975 年, 頁 6067; 《舊唐書》卷 194 下, 1975 年, 頁 5194。 
50 《新唐書》卷 215 下, 1975 年, 頁 6068; 《資治通鑑》卷 214, 1956 年, 頁 6833。 
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mücadele nedeniyle birbirlerine girmişlerdi. 51  Bu mücadele Türgişler tarih 
sahnesinden çekilinceye kadar devam etmiştir. 

Burada anlaşıldığı gibi Sarı Türgişler ile Kara Türgişler ayrımı, Türgiş 
Devleti’nin kurucusu Wu-chih-le’nın oğlu Sha-ke’nın öldürülmesiyle yerine onun 
generali ve Wu-chih-le ile Sha-ke’nın boyundan olmayan Su-lu’nun geçmesi ile 
beraber ortaya çıkmıştır. Yani Su-lu, Sha-ke’ya göre asil ve asıl soyundan değildir ve 
Kara Türgiş’tir. Wu-chih-le ve onun oğlu Sha-ke ise asil ve asıl soyundan olup Sarı 
Türgiş’dirler. Ancak Orhun Yazıtları’nda Gök Türklerin mağlup ettiği “Sarı 
Türgişler” değil, “Kara Türgişler” idi, bu bilgi Çin kaynaklarında zikrettiği olay ile 
çelişkili idi. Çin kaynaklarında Türgiş Kağanı Sha-ke’nın ölümünden sonra “Kara 
Türgiş” tabiri ortaya çıkmamıştı, Gök Türklerin öldürdüğü Türgiş Kağanı “Sarı 
Oymak” soyundan olmalıdır. Bunun makul bir açıklaması ise, daha önce Gök 
Türklere bağlı olan On-ok topluluğunun bir boyu olan Türgişlerin, liderleri 
Wu-chih-le’dan sonra oğlu Sha-ke’nın kendini kağan olarak ilan etmesiyle, 682 
yılında yine A-shih-na soyu tarafından kurulan ve tanrıdan kut almış olan ikinci Gök 
Türk hâkimiyetine nispeten Türgişler “kara” olmalarıdır, yani Gök Türkler “sarıdır”, 
Türgişler ise “karadır”. Bilge Kağan Yazıtı D 16’ya göre, Türgiş Kağanı Türk 
bodunu idi. Bu ifadede gerek siyasi gerekse etnik bakımdan bir hata yoktur. Fakat 
Türgişler, Gök Türklere göre tanrıdan kut almış soylu kavim olmayabilir. T’ang 
Sülalesi İmparatorunun Gök Türk Kağanı’na yazdığı bir mektubunda, Türgişlerin 
Gök Türklere göre soylu olmadığını ve “farklı oymaktan” (Yi-hsing) 異姓geldikleri 
vurgulanmıştı.52 Bu da Türgişlerin Gök Türklere göre asil ve asıl olmadığının bir 
örneğidir. Dolayısıyla, Türgişleri siyasal meşruluk mücadeleden ortaya çıkan Kara 
Türgişler ile Sarı Türgişler kavramı dışında, bu iki grup Türgiş aynı zamanda Gök 
Türklere göre yine de Kara Türgişler’dir.53  

Eski Türklerde, toplumu kara ile diğer renkler (ak ve sarı) olarak ikiye ayırma 
sistemi vardır.54 Örneğin: 

 
51 《新唐書》卷 215 下, 1975 年, 頁 6068; 《資治通鑑》卷 214, 1956 年, 頁 6833; 《舊唐書》卷
194 下, 1975 年, 頁 5192。 
52 張九齡,《曲江集》(四庫唐人文集叢刊版), 卷 11, 上海:上海古籍出版社, 1992 年, 頁 80。 
53 Tuba Yazıtı III’de, Ezğene adlı bir beyin Türgiş bölgesinden olduğunu ve Kara Han’ın sarayında 
hizmet verdiğini yazmaktadır (H. N. Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 
1994, s.580). Ezğene bey, Mo-ch’o Kağan’ın 默啜 (691-716) Türgiş seferinden sonra Yenisey bölgesine 

getirilmiş olabilir. İfade edilen “Kara Han” büyük ihtimalle Sarı Türgiş Kağanı Sha-ke 娑葛 olmalıdır. 
54 Omeljan Pritsak, “Qara, Studie zur türkischen Rechtssymbolik”, Zeki Velidi Togan'a Armağan. Istanbul, 
1955, p. 245. 
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• Kara Ogur-Saragur (Ak Ogur)55 

• Kara Hun-Ak Hun 

• Kara Hazar-Ak Hazar 

• Kara Macar-Ak Macar 

• Kara Kuman-Ak Kuman 

• Kara Türgiş-Ak Türgiş 

• Kara Kıpçak-Ak Kıpçak56 

• Kara Koyunlu-Ak Koyunlu 

• Kara Nogay-Ak Nogay 

• Kara Tžeda-Ak Tžeda 

• Kara Tumat-Ak Tumat 

• Kara Čystar-Ak Čystar 

• Kara Türgiş-Sarı Türgiş 

• Kara Yugur-Sarı Yugur 

• Kara Qas-Sarig Qas57 

Japon tarih araştırmacısı Yanai Watari (箭内亙, 1875-1926), 1918 yılında 
Moğollar ve Tatarlar ile ilgili bir çalışmasında, Türkler ve Moğolların siyasal 
kültüründe yönetici ailenin “ak” ile “kara” olarak ayrıldığını ve bu simgesel 
terimlerle yönetici ailenin meşru veya gayri meşru özelliğinin belirtilmekte 
olduğunu ortaya koymuştu. 58  Bazen “ak” ile “kara” yerine “sarı” ile “kara” 
karşılaması yapılmaktadır. “Sarı ailesi” genelikle asil ve soylu olup, tanrıdan kut 
almış yönetici ailesidir. “Kara ailesi” ise bunun aksine asil ve asıl olmayan ve tanrı 
tarafından kut verilmeyen yönetici ailesidir.59 Bahaeddin Ögel’in Türk mitolojisi 
üzerindeki araştırmasında, “kara-han”, asil soyundan gelmeyen hükümdarlara 
verilen bir ad olarak ortaya konmaktadır. 60  Bahaeddin Ögel’in tespitine göre, 
Kırgızların Manas Destanı’nda Sarı Nogay unvanlı Manas, Kara Nogaylı olan 

 
55 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul: Ötüken Neşriyat AŞ, 2006, s. 198. 
56 İbrahim Kafesoğlu, 2006, s. 272. 
57 Omeljan Pritsak, 1955, p. 246. 
58 箭内亙著, 陳捷、陳清泉譯, 《兀良哈及韃靼考》(史地小叢書)，上海: 商務印書館，1932 年，
頁 37。 
59 Erkin Ekrem, “Sarı Uygurların Kökeni”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi 
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi), Cilt 4, Sayı 3 (Eylül 2007), s. 169. 
60 Bahaeddin Ögel, 1989, p. 104. 
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hükümdardan daha asil ve soylu idi.61 Yani “Sarı ailesi” asil ve soylu yönetici ailesi 
olacaktır; bunun önemli örnekleri ise Sarı Uygurlar 黃頭回紇, Sarı Türgişler 黃姓
突騎施 ve Sarı (Gök) Türkler 黃頭突厥 gibi “Sarı aileler” döneminin toplum 
yönetici aileleri idi.62 

Kıtaylar ve Kara Kıtaylar 

Kıtaylar Hsien-pi (-pei) 鮮卑  kavminin Yü-wen 宇文  kolundan olup 
dördüncü yüzyılda tarih kayıtlarında görünmeye başlamışlardı. Tarihte önce Gök 
Türklere, sonra Uygurlara bağlanmışlardı. 906 yılında kavim reisi Yeh-lü 
A-pao-chi’nin 耶律阿保機  kağan ilan edilmesiyle Ch’i-tan (Kıtay) Devleti 
kurulmuştu. 947 yılında menşe bölgesinin adını alarak devletinin adını Büyük Liao 
大遼 Devleti olarak değiştirmişti. Aslında tarih boyunca Kıtay Devleti ile Büyük 
Liao Devleti adları karışık hâlde kullanılmıştı. Çin’in kuzey bölgelerini ve bir arada 
Orhun bölgesini de idare eden Kıtaylar 200 yıllık bir süreçten sonra son imparatoru 
T’ian-tso-ti 天祚帝 (1101-1125) ile zayıflaşmaya başlamıştı. 

1113 yılından itibaren ülkede iç isyanlar başlamış ve bazı isyancılar kendilerini 
imparator olarak ilan etmişlerdi. Bunun yanında, Kıtay Devleti’nin kuzeydoğusunda 
bulunan Çin tarih kayıtlarında Nü-chen olarak bilinen Cürçenler (Jurchen), 1115 
yılında kavimlerinin reisi Wan-yen A-ku-ta’nın 完顏阿骨打 Chin Devleti’ni ilan 
etmesiyle birlikte bağımsızlıklarını elde etmişlerdi. Cürçen reisi bunun ardından 
giderek müşkül duruma düşen Liao hâkimiyetine saldırmaya başlamıştı. 63 1122 
yılında Cürçenler güneye doğru hücum ederek Kıtay Devleti’nin birçok yerini ele 
geçirmişlerdi. Kıtay İmparatoru T’ian-tso-ti, başkenti terk ederek bir bölük adamıyla 
Chia-shan 夾山 bölgesine kaçmıştı. Bu olayın üzerine, bölge komutanı Yeh-lü 
Ta-shih’in 耶律大石 (1087-1143) de bulunduğu bir grup üst yönetici, başkent 
muhafız ordusu komutanı Yeh-lü Ch’un’u 耶律淳 imparator olarak ilan etmişti; 
böylece Kuzey Liao Devleti kurulmuştu. Bu tarihten itibaren Kıtay Devleti 
bölünmüştür.64 İmparator Yeh-lü Ch’un tahtta altı ay kalarak ölmüştü, yerine eşi 
Hsiao-shih 蕭氏  naip olarak Kuzey Liao Devleti’ni idare etmişti. 65  Ancak 
Cürçenlerin saldırısına dayanamadılar ve 1123 yılının ikinci ayında Kıtay 
Devleti’nin İmparatoru T’ian-tso-ti’nin yanına kaçmak zorunda kaldılar. İmparator 
T’ian-tso-ti, kendisi henüz ölmeden Kuzey Liao Devleti’ni kurulmasını bir ihanet 

 
61 Bahaeddin Ögel, 1989, p.301. 
62 Erkin Ekrem, “Sarı Uygurların Kökeni”, 2007, s. 164-173. 
63 紀宗安，《西遼史論-耶律大石研究》，新疆人民出版社，1996 年，頁 4-7。 
64 宇文懋昭撰、李西寧點校，《大金國志》(二十五別史) 卷 2，濟南: 齊魯書社，2000 年，頁 10。 
65 《大金國志》(二十五別史) 卷 2，頁 10。 
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suçu olarak görmüş, Hsiao-shih ve diğer yakınlarını öldürmüş, ancak suç 
ortaklarından biri olan Yeh-lü Ta-shih özel kabiliyeti nedeniyle kurtulmuştu.66 Bu 
esnada, Kuzey Liao Devleti’nin Hsi 奚 kavminden olan ordu kumutanı Hsiao Kan 
蕭幹 de Büyük Hsi Devleti’ni 大奚國 ilan etmişti.67  İmparator T’ian-tso-ti’ye 
bağlı Liang Kralı 梁王 Yeh-lü Ya-li 耶律雅里 de kendini imparator olarak ilan 
etmişti, ancak 1123 yılının onuncu ayında ölmesiyle bu hâkimiyet de dağılmıştı.68 
1123 yılının dördüncü ayında Yeh-lü Ta-shih Cürçenler ile bir savaşta esir düşmüş, 
ancak dokuzuncu ayında kurtularak İmparatoru T’ian-tso-ti’nin yanına gelmişti. 
Fakat İmparator T’ian-tso-ti ile komutan Yeh-lü Ta-shih arasındaki şüphe ve 
anlaşmazlıklar yoğunlaşarak gün yüzüne çıkmaya başlayınca, 1124 yılının yedinci 
ayından sonra Yeh-lü Ta-shih imparatordan ayrılarak kuzeye doğru kaçmış ve 
kendini kral ilan etmişti.69 1125 yılının ikinci ayında Kıtay İmparatoru T’ian-tso-ti, 
Cürçenler tarafından yakalanmış, Kıtay Devleti de yıkılmıştı. 1128 yılında Kıtay 
Devleti’nin son İmparatoru T’ian-tso-ti ölmüştü. Ancak Cürçenler krallığını ilan 
eden Yeh-lü Ta-shih’in peşini bırakmamışlardı. Yeh-lü Ta-shih 1130 yılında 
Türkistan seferine çıkmaya karar vermiş70 ve 1132 yılında kendini Gür Han olarak 
ilan ederek Batı Liao, ya da İslam kaynaklarında Kara Kıtay olarak geçen devleti 
kurmuştu.71 

 
66 葉隆禮撰、李西寧點校，《契丹國志》(二十五別史) 卷 12 天祚皇帝下，濟南: 齊魯書社，2000

年，頁 105; 紀宗安，《西遼史論-耶律大石研究》， 1996 年，頁 14。 
67 宋葉隆禮撰，《契丹國志》卷 12 天祚皇帝下，頁 104-105。 
68 《遼史》卷 29 天祚皇帝三，頁 347。 
69 宋葉隆禮撰，《契丹國志》卷 12 天祚皇帝下，頁 108; 魏良弢, 《西遼史綱》, 北京: 人民出版社, 

1991 年，頁 28-29。 Liao-shih’ye göre, Yeh-lü Ta-shih önce krallığını ilan ederek kuzeye doğru kaçmıştır. 

Bakınız 《遼史》卷 29 天祚皇帝三, 頁 349; 《遼史》卷 30 天祚皇帝四, 頁 355. Ancak Karl A. 
Wittfogel ve Fêng Chia-Shêng, Yeh-lü Ta-shih’in kuzeye doğru giderken kendini kral ilan etmiş olduğu 
kanaatindedir (Karl A. Wittfogel and Fêng Chia-Shêng, 1946, p. 623). 1124 yılının onuncu ayında 
Cürçenler Yeh-lü Ta-shih’in kendisini kral ilan ettiği haberini almışlardı. 
70《遼史》卷 30 天祚皇帝四, 頁 356。Karl A. Wittfogel and Fêng Chia-Shêng, 1946, p. 623; Liang 

Tung-yüan’ın 梁園東  tespitine göre, bu tarih Chin Sülalesi (1115-1234) imparatoru T’ai-tsung’un 

T’ian-hui 天會  saltanat devrinin 8. yılının 2. ayının 22. günüdür (26 Eylül 1130). Bakınız E. 

Bretschneider, 梁園東譯, 《西遼史》, 1934 年, 北京: 中華書局, 頁 35-40。Çin tarihçisi Liang 

Yüan-tung 梁園東 1934 yılında E. Bretschneider’in “Notice of the Ki-tan and the Kara Khitai (Si Liao)” 
(Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, Vol. I, London, 1888, pp. 208-235) çalışmasını 
Çinceye tercüme ve tahlil ederek ayrı baskı hâlde 1934 yılında yayımlamıştı. 1955 yılında ise bu 
çalışmayı bazı Çinli araştırmacıların konu ile ilgili çalışmalarını da ilave ederek yeni bir ön sözle tekrar 
yayımlamıştır. 
71 Yeh-lü Ta-shih’in Han ilan tarihi ile ilgili araştırmalar için bakınız 魏良弢, 《西遼史綱》, 1991 年，
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Kara Kıtay Devleti’nin kurucusu Yeh-lü Ta-shih’in (1087-1143), Kıtay 
Devletinin (Liao Sülalesi) kurucusu Yeh-lü A-pao-chi’nin sekizinci kuşak torun 
çocuğu olduğu bilinmektedir. Kıtayca ile Çinceyi çok iyi bilmekte; binicilik ile ok 
atıcılık alanında iyi dereceye sahiptir. 1115 yılında sadece Çinlilerin girdiği 
Chin-shih 进士 (palace graduate) sınavında başarılı olmuş ve bir süre sonra Liao 
Sülalesinin Hsing-chun Askerî Valisi 遼興軍節度使 olmuştu.72 Wei Liang-t’ao, 
Kara Kıtay Devleti’nin kurucusu Yeh-lü Ta-shih ile Liao Sülalesinin son imparatoru 
T’ian-tso-ti 天祚帝 arasındaki akrabalık ilişkilerinin uzak ve on yedi dereceli 
olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle Yeh-lü Ta-shih, diğer soylu Kıtaylar gibi 
doğrudan yönetici sınıfa girememiş, aksine bilim ve askerî alanındaki başarılılığıyla 
kendisini geliştirerek Çinliler gibi Chin-shih (imparatorluk yüksek memuriyet sınavı) 
yoluyla yönetici sınıfa girebilmiştir. 73  Nitekim Kıtay tarihiyle ilgili Ch’i-tan 
Kuo-chih de 契丹國志 onu sadece Kıtay kökenli biri olarak tanıtmaktadır.74 Yeh-lü 
Ta-shih, mevcut imparator henüz ölmeden 1122 yılında Yeh-lü Ch’un’un 耶律淳 
imparator olmasına destek verdiği gibi, yine mevcut imparator henüz ölmeden 1124 
yılında imparatoruna ihanet ederek kendini kral olarak ilan etmiştir. Yani meşru 
halefi olmayan Yeh-lü Ta-shih, önce kendisini kral, sonra 1132 yılında kendisini 
“Han” olarak ilan etmiş ve Kara Kıtay Devleti’ni kurmuştur. 

Yeh-lü Ta-shih’in kurduğu devlet 88 yıl devam etmiş75 ve Çin kaynaklarında 
Batı Liao 西遼 Devleti olarak geçmiştir; “Kara Kıtay” adı ise Kara Kıtay Devleti 
yıkıldıktan sonra Moğollar döneminde ancak Çin kayıtlarında yer almaya 
başlamıştır.76 İslam kaynaklarında sıkça geçen “Kara Kıtay” adı, ne Arapça ve 

 
頁 41-42, 注 3。 
72 《遼史》卷 30 耶律大石, 頁 355。 
73 魏良弢, 《西遼史綱》, 北京: 人民出版社, 1991 年，頁 20; 紀宗安，《西遼史論-耶律大石研究》，
新疆人民出版社，1996 年，頁 7-8。 
74 宋葉隆禮撰，《契丹國志》卷 12 天祚皇帝下，頁 104。 
75 Karl A. Wittfogel and Fêng Chia-Shêng, 1946, p. 621. 
76 Güney Song Sülalesi (1127-1279) elçisi P’eng Ta-ya’nın 彭大雅  1232-1233 yılında Moğollara 

yaptığı ziyaret sonrası hazırladığı Hei-ta Shih-lüeh 黑韃事略 adlı raporunda Chia-la Hsi-t'ai 呷辣吸紿 

olarak geçmektedir. Kara Kıtay adı Yüan Sülalesi (1271-1368) yazarı Liu Yü’nün 劉郁 1263 yılında elçi 

Ch’ang Te’nin 常德 1259 yılında batı seferinde bulunan Hülagu’yu (1217-1265) ziyaret etmek vesilesi 

ile yazılan Hsi-shih Chi 西使記 seyahatnamesinde, Yüan Sülalesi yazarı Chou Chih-chong’un 周致中 

yazdığı Yi-yü Chih 異域志 adlı kitabında ve Ming Sülalesi (1368-1644) yazarı Wang Ch’i’nin 王圻 

1607-1609 yılında hazırlayıp yayımlanan San-ts'ai T'u-hui 三才圖會 adlı kitabında Hei Ch’i-tan 黑契
丹  (Kara Kıtay) olarak geçmektedir. Moğolları Gizli Tarihi’nde Ho-la Ch'i-ta 合剌乞荅  olarak 
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Farsça, ne de Kıtaycadır; “Kara Kıtay” adı Türkçe ya da Moğolcadır.77 Bu nedenle, 
Bretschneider, Kara Kıtay adının Moğollar veya Türkler tarafından verilmiş 
olabileceğini ileri sürmektedir; ancak Bretschneider neden “Kara Kıtay” denildiğini 
hakkında bilgisi olmadığını ifade etmektedir.78 Kıtay Devleti ile Kara Kıtay Devleti 
üzerinde önemli çalışması olan Karl A. Wittfogel ve Fêng Chia-Shêng de bu devletin 
neden Kara Kıtay (Qara-Khitay) denildiği konusunun bilinmediğini dile 
getirmektedirler.79 Kara Kıtaylar üzerinde araştırma yapan Michal Biran de “Kara 
Kıtay” adının menşeinin ve manasının henüz bilinmemekte olduğunu 
belirtmektedir.80 Denis Sinor da konuyla ilgili bir çalışmasında bu probleme cevap 
vermemiştir.81  

W. Barthold’a göre, Kara Kıtay adının ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı malum 
değildir. Bu tabirin meydana çıkmasının Karahanlılar Devleti’nin yıkılması ile ilgili 
olması muhtemeldir. Bu tabirin, bir taraftan Kara Kıtayları eski Kıtaylar ile 
bağlamak ve diğer taraftan bunları doğu Kıtaylar’dan (Ak?) ayırmak üzere, iki 
vazife gördüğü anlaşılıyor. 82  Japon araştırmacısı Yanai Watari 箭内亙 , eski 
Moğolların ve Türklerin hâkimiyet anlayışında soylu olmayan aile tarafından 
kurulan hâkimiyetin meşru olmadığı için onlara “Kara” lakabının verildiğini ortaya 
koyarak, Yeh-lü Ta-shih’in kurduğu Batı Liao Devleti’nin de bu nedenle Kara Kıtay 
adını almış olduğu görüşünü beyan etmişti.83 W. Barthold ile Yanai Watari’nin 

 
geçmektedir. Yüan Sülalesi ile Ming Sülalesi dönemindeki yazar ve tarihçi T’ao Tsung-yi’nin 陶宗儀 

(1329-1412) yazdığı Chuo-keng Lu 輟耕錄  adlı kitabında Ha-la Chi-ta-tai 哈剌吉答歹  olarak 
geçmektedir (Karl A. Wittfogel and Fêng Chia-Shêng, 1946, p. 625, not 69). Ayrıca Yüan Sülalesi 
Tarihi’nde Batı Kıtay 西契丹 adı da geçmektedir. Bakınız 《元史》卷 124 岳璘帖穆爾傳, 北京:中華
書局, 1976 年, 頁 3049。 
77 Karl A. Wittfogel and Fêng Chia-Shêng, 1946, p.18. Plano Carpini’nin (1180-1252) seyahatnamesinde 

(1246) Kara Kıtay’ın “nigri Kitai” yazılış şeklini de vermektedir, bakınız E. Bretschneider, Mediaeval 

Researches from Eastern Asiatic Sources, 1967, p. 234. 
78 Bretschneider, 梁園東譯，《西遼史》, 1955 年，頁 3。 
79 Karl A. Wittfogel and Fêng Chia-Shêng, 1946, p. 625; Ayrıca bakınız C. E. Bosworth, “Kara Khitây”, 
Encyclopaedia of Islam, Vol. IV, Brill NV, Leiden, The Netherlands, 1999, p. 580b. 
80 Michal Biran, The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between China and the Islamic 
World (Cambridge Studies in Islamic Civilization). New York: Cambridge University Press , 2005, pp. 
215-217. 
81 Denis Sinor, “Western Information on the Kitans and Some Related Questions”, Journal of the 
American Oriental Society, Vol. 115, No. 2 (April - June 1995), pp. 263-264. 
82 W Barthold, “Kara Kıtaylar”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1977, s. 
273. 
83 箭内亙著, 陳捷、陳清泉譯, 《兀良哈及韃靼考》, 1932 年, 頁 37。 
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görüşü “Kara Kıtay” terimine açıklık getirebilir: Yeh-lü Ta-shih, Kıtay (Liao) 
Devleti imparatoru ile aynı soyadını taşımasına rağmen, imparator ailesine mensup 
değildi. Kıtay Devleti’nin son imparatoru döneminde bazı devlet mensupları 
kendilerini imparator olarak ilan etmişti; Yeh-lü Ta-shih de bizzat bu tür girişimlerde 
bulunmuştu. Nihayet kendisi de Batı Liao Devleti’ni kurmuştu ve Türk ve Moğol 
hâkimiyet anlayışına göre, Yeh-lü Ta-shih’in kurduğu bu devlet, bundan önce Çin’in 
kuzeyinde kurulan Kıtay Devleti’ne nispeten meşru değildi ve “Kara Hâkimiyet” idi. 

Kara Kelimesi ve Karahanlı Devletinin Adı 

Türk kültüründe “kara” kelimesinin anlamı çok geniştir. 84  Divanü 
Lûgat-it-Türk renk (siyah) manasını verirken,85 Kutadgu Bilig’de ise bu anlam ile 
birlikte bey ve soyluların aksi olan avam halk manasının mevcut olduğu 
belirtilmektedir.86 G. Doerfer’e göre “kara” kelimesi eski Türk devletlerinde özel bir 
mana taşımaktadır. O. Pritsak’ın bu kelime üzerindeki araştırmasına göre, “kara” 
terimi güçlü, şiddetli, sert anlamında olup kuzey yönünü belirten manası da vardır. A. 
von. Gabain, W. Eberhard, C. E. Boswort ve İ. Kafesoğlu da kuzey yönünü belirttiği 
görüşündedirler. R. Genç bu görüşlere bir katkıda bulunarak, Türklerde kullanılan 
“kadır” ve “kara” unvan ve isimlerinin aynı olduğunu ortaya koymuş, her iki 
kelimenin de “şiddetli, çetin, sarp” ve “sert “manasını içerdiğini belirtmiştir. B. Y. 
Vladimirtsov’a göre, “kara” kelimesi Moğol metinlerinde halkı aşağılayan bir sıfat 
taşır.87 Aslında araştırmacılar arasında “kara” kelimesinin büyük, kudretli, yüksek, 
saygıdeğer gibi anlamı tercih edilmektedir88 ve birçok araştırmacı da Karahanlı 
Devleti’nin “kara” sıfatını (unvanını) bu anlamın çerçevesinde izah etmektedir.89 
Karl A. Wittfogel ve Fêng Chia-Shêng, Gazneli Mahmud’un sıfatındaki “Karahan” 
kelimesini kastederek, “kara”nın büyük manasında olduğunu, Karahan kelimesinin 
ise saygın bir unvan olduğu görüşünü beyan etmektedirler.90 Bazı araştırmacılar, 
Kara Kıtay’ın “kara” sıfatını da “Büyük Kıtay” ve “Yüce Kıtay” olarak 
tanımlamaktadırlar.91 Hatta Orhun Yazıtları’nda geçen “Kara Bodun” kelimesinin 

 
84 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu (TDK) Yayınları, 1988, Cilt II, s. 789-796.  
85 Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, 1992, Cilt III, s. 221. 
86 Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig, İndeks III (Çev. Reşid Rahmeti Arat), Ankara: Tarih Kurumu 
Yayınları, 1979, s. 222-223. 
87 Ekber N. Necef, Karahanlılar, İstanbul: Selenge Yayınları, 2005, s. 136-137.  
88 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul: Ötüken Neşriyat AŞ, 2006, s. 242. 
89 魏良弢，《喀喇汗王朝史稿》，第 53 頁; 林斡、高自厚，《回紇史》，呼和浩特: 內蒙古人民出版
社 ，1994 年，頁 110。 
90 Karl A. Wittfogel and Fêng Chia-Shêng, 1946, p. 625. 
91 陳述, <哈喇契丹說>,《歷史研究》第 2 期(1956 年), 頁 77。 
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asıl, büyük, kalabalık bodun anlamında olduğu belirtilmektedir.92 O. Pritsak da 
kuzey yönünü simgeleyen “kara” kelimesinin Türk siyasi kültüründe önemli yeri 
olduğunu, keza Türklerin siyasi merkezlerinin hep Çin’in kuzeyinde olduğunu işaret 
etmektedir. 93  Pritsak’a göre, “kara” Türklerin hukuki rumuzunda büyüklük ve 
yükseklik ifade eden bir tabirdir; Karahan ise “büyük baş” manasındadır.94 Doğal 
olarak “Kara Han” da “Büyük Han” olacaktır. 95  Ancak Karahanlılar Çin’in 
kuzeyinde değil, batısında bulunmaktadırlar; dolayısıyla O. Pritsak’ın “kara” 
kelimesinin izahı Karahanlı Devleti’nin adını aydınlatamamaktadır. “Kara” 
kelimesinin güçlü, şiddetli, sert, büyük, yüce, yüksek, saygıdeğer vs. anlamları 
Karahanlı Devleti’nin adını açıklayamamaktadır, zira bütün devletler kendisini bu 
sıfatlarla adlandırabilir. 

Türkçede “kara” kelimesinin bir de asıl, meşru, resmî ve normal olmayanlar 
anlamı da vardır. Örneğin mezarlık için Kara Orun kelimesi kullanılmaktadır,96 yani 
eski Türklerin hayattayken bulunduğu orun’un (mevki) aksi durumu “kara orun”dur. 
Köle manasında olan “Karabaş” kelimesi97 de normal kimliğini kaybeden kimseler 
için kullanılmaktaydı. Kutadgu Bilig’de (beyit 4320, 4321) soylu ve beyler gibi asil 
olmayan halka da Kara Bodun (Ķara ‛am Bodun) denmektedir.98 Bahaeddin Ögel’in 
Sibirya’daki masallar üzerinde yaptığı araştırmasında Ögel, Sibirya topluluklarında 
kendi soyundan olmayan ve başka bir kabileden gelen çocuklara da “kara” adının 
verildiğini belirtmektedir. 99  Bugün de “Kara Nüfuslu” (Uygurca, nüfus kaydı 
olmayan kimseler), “Kara Borsa”, “Kara Para”, “Kara Pazar”, “Kara Yer” (mezar, 
sin, gömüt), “Kara Kavza” (yaban havucu) vs. sözcükleri kullanılmaktadır. “Kara” 
kelimesinin bu mananın ışığında “Karahan” kelimesinin asıl, meşru ve resmî soydan 
olmayan ailenin kurduğu hâkimiyeti kastettiği ihtimali yüksektir. Eski Türk siyasi 
kültüründe tanrı tarafından “kut” verilmesiyle hâkimiyet ancak meşru olmaktaydı.100 
Bu kut’a sahip olamayan kimselerin kurduğu hâkimiyet doğal olarak meşru değildir.  

 
92 İbrahim Kafesoğlu, 2006, s. 242. 
93 Omeljan Pritsak, “Qara, Studie zur türkischen Rechtssymbolik”, 1955, s. 258-259. 
94 Omelyan Pritsak, “Kara-Hanlılar”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 6, 1977, s. 251. Ayrıca ilgili açıklamalar 
için bakınız J. H. Kramers, “Kara”, Encyclopaedia of Islam, Vol. IV, Leiden: Brill NV, The Netherlands, 
1999, p. 572b; Gerard Clauson, An etymological dictionary of pre-thirteenth century Turkish, Oxford: 
Clarendon Press, 1972, pp. 643-644. 
95 C. E. Bosworth, “Ilek Khâns or Karakhânids”, Encyclopaedia of Islam, Vol. III, Leiden: Brill NV, The 
Netherlands, 1999, p. 1113a. 
96 Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, 1992, Cilt III, s. 222. 
97 Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, 1992, Cilt III, s. 221. 
98 Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig, Metin I (Çev. Reşid Rahmeti Arat), Ankara: Tarih Kurumu Yayınları, 
1991, s. 434. 
99 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 1989, s. 242, not 108. 
100 İbrahim Kafesoğlu, 2006, s. 248-258. 



188 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

                                                       

840 yılında Orhun Uygur Devleti yıkıldıktan sonra, Kırgızların eski Türklerin 
siyasi merkezi Ötüken’e sahip olmalarına rağmen, bütün Türkleri kendilerine 
bağlayarak meşruluklarını kanıtlayamamışlardı. Aslında Orhun Uygur Devleti’nin 
yıkılışından önce ve sonra birçok Türk boyu Türkistan’a göç etmişti; Orhun 
bölgesinin hâkimiyeti de bir süre sonra Kıtayların egemenliğine girmişti. Bu kargaşa 
döneminde Türkistan’da tanrıdan kut almış hiçbir hükümdar yoktu; her hâkimiyet 
kuranlara “Karahan” adı verilmiş olmalıdır. Bu nedenle Ebülgazi Bahadır Han’ın 
Oğuzname’sinde “ev başına kara han” ifadesi bulunmaktaydı. Bahaeddin Ögel, 
Ebülgazi Bahadır Han’ın “her evde bir karahan” atasözünü kastederek, soylu ve 
meşru olmayan Hanlara Karahan dendiğini ortaya koymaktadır.101 Zira “Kara-han”, 
asil soyundan gelmeyen hükümdarlara verilen bir addır.102 Bu bağlamda Karahanlı 
Devleti’nin kurucusunun da kendinden önceki Türk devletinin yönetici ailesinden 
gelmediği ortaya çıkmaktadır. Karahanlı Devleti’nin hangi Türk boyu tarafından 
kurulduğuna dair araştırmalarda henüz ortak bir görüşe varılamamıştır. Konu ile 
ilgili araştırmalarda kaynak eksikliklerinden dolayı Karahanlı Devleti’nin menşei 
hakkında birçok faraziye üretilmiş durumdadır. Yukarıda tespit edildiği gibi 
Karahanlı Devleti’nin kurucusu “meşru” değildir, o hâlde bu devletin kurucu 
soyunun Gök Türk (A-shih-na ailesi) Devleti ve Uygur (Yaglakar, Ediz) Devleti 
yönetici aileleri dışında aranması gerekmektedir. 

 

Kaynakça 

E. Bretschneider, 梁園東譯, 《西遼史》, 上海: 商務印書館，1934 年。 

E. Bretschneider, 梁園東譯, 《西遼史》, 北京: 中華書局，1955 年。 

丁謙, <西使記地理考證>, 載《蓬萊軒地理叢書》（浙江圖書館叢書）, 第 4 冊, 臺北: 正
中書局, 1962 年, 頁 2289-2302。 

丁謙，<西遼疆域考>，載《蓬萊軒地理叢書》（浙江圖書館叢書），第 4 册，臺北: 正中
書局，1962 年，頁 2284-2285。 

丁謙，<西遼立國本末考>，載《蓬萊軒地理叢書》（浙江圖書館叢書），第 4 册，臺北: 正
中書局，1962 年，頁 2279-2284。 

丁謙，<西遼都城考>，載《蓬萊軒地理叢書》（浙江圖書館叢書），第 4 册，臺北: 正中
書局，1962 年，頁 2285-2288。 

何光嶽，<契丹的來源和遷徙>，《長沙電力學院學報》（社會科學版）第 19 卷第 1 期（2004
年 2 月），頁 82-86。 

 
101 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 1989, s. 242, not 108. 
102 Bahaeddin Ögel, 1989, s. 104. 



Erkin EKREM │ 189 
 

 

劉浦江，<遼朝國號考釋>，《歷史研究》第 6 期（2001 年），頁 30-44。 

巴哈提·依加漢，<遼代的拔悉密部落>，《西北民族研究》第 1 期（1992 年），頁 137-147。 

張九齡,《曲江集》(四庫唐人文集叢刊版), 上海:上海古籍出版社, 1992 年。 

張廣達，<關於馬合木·喀什噶裏的《突厥語詞匯》與見於此書的圓形地圖（上）>，《中
央民族學院學報》第 2 期（1978 年），頁 29-42；  

張廣達，<關於馬合木·喀什噶裏的《突厥語詞匯》與見於此書的圓形地圖（上）>，載
張廣達，《西域史地叢稿初編》，上海: 上海古籍出版社，1995 年，頁 57-82。 

張廣達、榮新江，<和田、敦煌發現的中古于田史料概述>，《新疆社會科學》第 4 期
（1983），頁 78-88。 

張廣達、榮新江，<關於唐末宋初于闐國國號、年號及其王家世系問題>，載北京大學中
國中古史研究中心編，《敦煌吐魯番文獻研究論集》，北京: 中華書局，1982 年，
頁 179-209。 

李吟屏，<新疆和田市發現的喀喇汗朝窖藏銅器>，《考古與文物》第 5 期（1991 年），
頁 47-53。 

李志敏, <可汗名號語源問題考辨>，《民族研究》第 2 期 (1988 年) , 頁 47-55。 

李樹輝，<大石國史研究-喀喇汗王朝前期史探微>，《西域研究》第 4 期（2004 年），頁
47-57。 

李樹輝，<突厥狼圖騰文化研究>，《西北民族研究》第 1 期（1992 年），頁 9-18。 

林梅村，<喀喇汗王朝文獻真跡在莎車的發現及其對中國伊斯蘭教史研究的意義>，載《西
域文明-考古 民族 語言和宗教新論》，北京: 東方出版社，1995 年，頁 478-479。 

林梅村，<藏文古籍所述于闐王譜系迄始年代研究>，《新疆社會科學》第 5 期 (1985 年), 
頁 83-90。 

楊錫厚，<論西遼的政治制度>，《中國社會科學院研究生院學報》第4期（1989年），
頁75-80。 

榮新江，<九、十世紀于闐族屬考辨>，《新疆社會科學》第 4 期（1987 年），頁 76-83。 

湯開建、王叔凱，<關於于闐政權與喀喇汗王朝關係的探討>，《敦煌學輯刊》，第 1 期（1984
年），頁。110-121。 

牛汝極，<莎車出土的喀喇汗朝阿拉伯語法律文書與〈福樂智慧〉研究>，《西域研究》
第 3 期（1999 年），頁 99-104。 

牛汝辰、牛汝極，<《突厥語大詞典》的地理學價值>，《辭書研究》第 1 期，( 1985 年)，
頁 97-101。 

王國維, <西遼都城虎思斡耳朵考>，《觀堂集林》卷 14, 北京: 中華書局，1959 年, 頁
628-634。 

王弘力，<丹契小字中之契丹>，《民族語文》第 5 期（1987 年），頁 63-65，51。   



190 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 
程溯洛，《唐宋回鶻史論集》，北京,人民出版社, 1993 年。 

箭内亙著, 陳捷、陳清泉譯, 《兀良哈及韃靼考》(史地小叢書)，上海: 商務印書館，1932
年。 

紀宗安，《西遼史論-耶律大石研究》，新疆人民出版社，1996年版。 

羅淑榮，<喀喇汗朝新型文化形態:突厥-伊斯蘭文化表徵>，《新疆社科論壇》第 4 期（2005
年），頁 54-56。 

胡小鵬，<《遼可老公主出嫁<大食>史實考辨>，載《西北師範大學學報》(社會科學版) 
第 6 期（1995 年），頁 86-88。 

艾斯開爾·胡賽音、葉少鈞，<從《突厥語大辭典》看喀喇汗王朝的回鶻文化>, 《喀什師
範學院學報》增刊 1 (1985 年)，頁 87-100。 

蔣其祥，<新疆阿圖什縣喀喇汗王朝錢幣窖藏清理簡報>，《文物》第 12 期（1985 年）, 頁
26-32。 

蔣其祥，<黑汗朝名稱考-兼辨黑汗非喀喇汗譯名>，《西域研究》第 1 期（2001 年）, 頁
51-56。 

蕭惠蘭，<契丹創名研究的新發現>，《湖北大學學報》（哲學社會科學版）, 第 30 卷第 4
期, 2003 年, 頁 90-92。 

趙儷生，<西遼史新征>，《社會科學戰線>第 4 期（1978 年），頁 138-145。 

鄧銳齡，<西遼疆域淺釋>，《民族研究》第2期（1980年），頁。31-38。 

錢伯泉，<大石、黑衣大食、喀喇汗王朝考實>，《民族研究》第 1 期 (1995 年)，頁 75-82。 

錢伯泉，<大石國史研究-喀喇汗王朝前期史探微>，《西域研究》第 4 期（2004 年），頁
37-46。 

陳得芝，<耶律大石北行史地雜考>，載中國蒙古史學會編，《中國蒙古史學會論文選集
1981》，呼和浩特: 內蒙古人民出版社，1986 年，頁 344-351。 

陳發源, <柔然君名可汗考>，《新疆社會科學》第 2 期（1988 年）, 頁 106-116。 

陳述, 「<哈喇契丹說>, 《歷史研究》第 2 期 (1956 年), 頁 67-77。 

饒宗頤，<說鍮石-吐魯番文書札记>，載北京大學中國中古史研究中心編，《敦煌吐魯番
文獻研究論集》（二），北京大學出版社，1983 年，頁 627-630。 

馮繼欽，<哈剌契丹人建立的起兒漫王朝>，《新疆大學學報》第 2 期（1989 年），頁 47-53。 

魏良弢, 《西遼史綱》, 北京: 人民出版社, 1991年。 

魏良弢, <喀喇汗王朝的疆域及其境內民族>, 《西北史地》第 2 期 (1984 年), 頁 40-46。  

魏良弢,《喀喇汗王朝史稿》, 烏魯木齊: 新疆人民出版社, 1986年。 

魏良弢，《西遼史研究》，銀川: 寧夏人民出版社，1987年。 

魏良弢,《關於喀拉汗王朝起源的幾個問題》，《民族研究》第 4 期 (2000 年)，頁 58-63。 

魏良弢，<喀喇汗王朝世系與在位年代表>，《新疆大學學報》(哲學·人文社會科學版) 第



Erkin EKREM │ 191 
 

 

35 卷第 6 期（2007 年 11 月），頁 53-54。 

魏良弢，<喀喇汗王朝起源回鶻說補正>，《歷史研究》第 2 期（1983 年），頁 112-119。 

魏良弢，<關於喀喇汗王朝的起源及其名稱>，《歷史研究》第 2 期（1982 年），頁 3-16。 

黃時鑒，《東西交流史論稿》，上海: 上海古籍出版社 1998 年。 

黃盛璋，<《西天路竟》箋證>，《敦煌學輯刊》第 2 期 （1984 年），頁 5-17。  

黃盛璋，<《鋼和泰藏卷》與西北史地研究綜述>，《新疆社會科學》第 2 期（1984），頁
60-73。 

黃盛璋，<于闐文《使河西記》的歷史地理研究(續) >，《敦煌學輯刊》第 1 期 （1987
年），頁 1-13。 

黃盛璋，<于闐文《使河西記》的歷史地理研究>，《敦煌學輯刊》第 2 期（1986 年），
頁 1-18。 

黃盛璋，<敦煌于闐文幾篇使臣奏稿及其相關問題綜論>， 《敦煌研究》第 2 期 （1989
年），頁 56-65。 

黃盛璋，<論所謂吐火羅語及其有關的歷史地理和民族問題>，載《西域史論叢》第 1 輯，
烏魯木齊: 新疆人民出版社，1985 年，頁 228-268。 

黃盛璋，<關於沙州曹氏和于闐交往的諸藏文文書及相關問題>，《敦煌研究》第 1 期（1992
年），頁 35-43。 

黃震雲，<契丹的由來和遼代的建元(上)>，《遼寧工程技術大學學報》(社會科學版) 第 5
卷第 1 期（2003 年 1 月），頁 42-44。 

黃震雲，<契丹的由來和遼代的建元(下)>，《遼寧工程技術大學學報》(社會科學版)第 5
卷第 2 期（2003 年 3 月），頁 55-61。 

Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Ankara: Türk Tarihi Kurumu Basımevi, 1989. 

Charles E. Nowell, “The Historical Prester John”, Speculum: A Journal of Mediaeval Studıes, 
Vol. 28, No. 3 (July, 1953), pp. 435-445. 

Chou Yi-liang, “Notes on Marvazi's Account on China”, Harvard Journal of Asiatic Studies, 
Vol. 9, No. 1 (September, 1945), pp. 13-23. 

Clifford Edmund Bosworth, “The Early Ghaznavids”, in Richard N. Frye (ed.), The 
Cambridge History of Iran, IV, pp. 162-197. 

Clifford Edmund Bosworth, “The Titulature of the Early Ghaznavids”, Oriens, Vol. 15, 1962, 
pp. 210-233.  

Clifford Edmund Bosworth, The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 
994-1040. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1966. 

Clifford Edmund Bosworth, The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, The Dynasty in 
Afghanistan and Northern India 1040-1186. New York: Columbia University Press, 



192 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

1977. 

Denis Sinor, “Western Information on the Kitans and Some Related Questions”, Journal of 
the American Oriental Society, Vol. 115, No. 2 (April - June 1995), pp. 262-269. 

E. Bretschneider, “Notice of the Ki-tan and the Kara Khitai (Si Liao)” in Mediaeval 
Researches from Eastern Asiatic Sources, Vol. I, London, 1888 (repr., New York, 1967), 
pp. 208-235. 

Ekber N. Necef, Karahanlılar, İstanbul: Selenge Yayınları, 2005. 

Erkin Ekrem, “Sarı Uygurların Kökeni”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (Ankara 
Üniversitesi Dil –Tarih ve Cografya Fakültesi), Cilt 4, Sayı 3 (Eylül 2007), s.156-180. 

Gustav Oppert, “On the Kitai and Kara- Kitai”, Journal of the Ethnological Society of London, 
Vol 2 (1870), pp. 97-106. 

H. H. Howorth, “The Northern Frontagers of China. Part III: The Kara Khitai”, JRAS (Journal 
of the Royal Asiatic Society), Vol. 8, Nu.: 2 (1876), pp. 262-290. 

H. H. Howorth, “The Northern Frontagers of China. Part V: The Khitai or Khitans”, JRAS 
(Journal of the Royal Asiatic Society), Vol. 13 (1881), pp. 121-182. 

Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1994. 

İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul: Ötüken Neşriyat AŞ, 2006. 

Karl A. Wittfogel, Fêng Chia-Shêng, History of Chinese Society Liao (907-1125). 
Transactions of the American Philosophical Society, New Series, Vol. 36, (1946), pp. 
i-752 

Lien-Sheng Yang, “A ‘Posthumous Letter’ From The Chin Emperor to The Khitan Emperor in 
942”, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 10, Nu.: 3/4, (December, 1947), pp. 
418-428. 

M. Barthold, “The Bughra Khan Mentioned in the Qudatqu Bilik”, Bulletin of the School of 
Oriental Studies, University of London, Vol. 3, Nu.: 1 (1923), pp. 151-158. 

Mahmud Kashgarli, Divan-i Lugat at-Turk. Translated by R. Dankoff with J. Kelly as A 
Compendium of Turkic Dialects. (Series: Sources of Oriental Literature, Editor: S. Tekin) 
Cambridge (Mass), Vol. 1, 1982; Vol. 2, 1984; Vol. 3, 1985. 

Marcel Erdal, “The Turkish Yarkand Documents”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, University of London, Vol. 47, Nu.: 2 (1984), pp. 260-301. 

Michal Biran, “Ilakkhanids (or Qarakhanids)”, Encyclopedia Iranica, Vol. XII, New York: 
Columbia University Press, 2005, pp.621-28. 

Michal Biran, “True to Their Ways: Why the Qara Khitai did not convert to Islam,” 
Forthcoming in R. Amitai and M. Biran (eds.), Mongols, Turks and Others: Eurasian 
Nomads and the Sedentary World, Leiden, 2004, pp. 175-200. 



Erkin EKREM │ 193 
 

 

Michal Biran, China, Nomads and Islam: The Qara Khitai (Western Liao) Dynasty, 
1124-1218. Ph.D Dissertation, The Hebrew University of Jerusalem, 2000.  

Michal Biran, The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between China and the 
Islamic World (Cambridge Studies in Islamic Civilization). New York: Cambridge 
University Press, 2005. 

Monika Gronke, “The Arabic Yārkand Documents”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, University of London, Vol. 49, Nu.: 3 (1986), pp. 454-507. 

Omeljan Pritsak, “Karachanidische Streitfragen 1-4”, Oriens (Brill), Vol. 3, Nu.: 2 (October 
31, 1950), pp. 209-228. 

Omeljan Pritsak, “Qara, Studien zur türkischen Rechtssymbolic”, in Zeki Validi Togan'a 
Armağan, Istanbul, 1955, pp. 239-263. 

Omelyan Pritsak, “Kara-Hanlılar”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul: Millî Eğitim 
Basımevi, 1977, s. 251-273. 

Ömer Soner Hunkan, Türk Hakanlığı (Karahanlılar, 766-1212), İstanbul: IQ Kültürsanat 
Yayıncılık, 2007. 

R. E. Emmerick, “The Historical Importance of the Khotanese Manuscripts”, in János 
Harmatta (ed.), Prolegomena to Sources on the History of pre-Islamic Central Asia. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979, pp. 167-177. 

Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı (XI. Yüzyıl Türk Hâkimiyet Anlayışı ve Karahanlılar), 
İstanbul:Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981. 

Reşat Genç, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, Ankara: Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1997. 

Robert Dankoff, “Kāšġarī on the Beliefs and Superstitions of the Turks”, Journal of the 
American Oriental Society, Vol. 95, Nu.: 1, (January-March, 1975), pp. 68-80.  

V. Minorsky (ed. and trans.), Sharaf al-Zaman Tahir al-Marvazi on China, the Turks and India. 
Vol. 22. London: The Royal Asiatic Society, 1942. pp. 170 + 53. 

W. Barthold, “Kara Khitai”, Encyclopaedia of Islam (edited by M. Houtsma, A. J. Wensinck, 
T. W. Arnold, W. Heffening and E. Levi-Provencal), II, Leyden, Belgium: J. Brill. 
737-739. 

W. Barthold, “Kara-Hıtaylar”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 
1977, s. 273-276. 

Zeki Velidî Togan, Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznamesi, tercüme ve tahlili), İstanbul: 
Ahmet Sait Matbaası, 1972. 

 



194 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi 
 

 

 
 
 
 
 



“DİVAN-Ü LÜGATİ`T TÜRK” VE UYGUR AĞIZLARI 
 

Erkin EMET 
 

Bundan bin yıl önce, çağının bilgin düşünürü Yusuf Has Hacip’le birlikte 
Kaşgar’ı dünya Türklüğünün kültür merkezi durumuna getiren Kaşgarlı Mahmut, 
bugün bile o tarihî dil kuruculuğu niteliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Türk 
kültürünün durmadan geliştiği bu uzun yüzyıllar içinde, bu büyük düşünürün, dünya 
Türklüğüne armağan ettiği “Divan-ü Lügati`t Türk” adlı ünlü eseri, büyük ve özgün 
bir eser olma niteliğini korumuştur. Bugün, geniş coğrafi alanlara yayılmış, 
birbirinden az ya da çok farklı Türk lehçelerine ayrılmış bulunan dilimizin en eski ve 
birleştirici kaynağıdır. Türk dili ve kültürünün inceliklerine inerek, bundan dokuz 
yüzyıl önceki, Türk lehçelerini derleyen bu ulusun ülkesini tanıtan Kaşgarlı 
Mahmut’un bu çok değerli eseri, ne yazık ki, gereken bilgi ve yöntemle 
işlenmemiştir. Divan’da yer alan pek çok kelime bugün Türk lehçelerinde 
kullanılmakla birlikte ses, anlam ve gramer bakımından pek çok değişikliklere 
uğramıştır.  Ben bu bildirimde “Divan-u Lugati`t Türk” adlı eserdeki kelimelerle 
Çağdaş Uygur Türkçesi ve ağızlarındaki bazı kelimeleri karşılaştırmaya çalıştım.  
Divan-ü Lügati`t Türk`ün yazıldığı dönemdeki Uygur ağızlarındaki kelimelerin 
bugünkü Çağdaş Uygur Türkşesine gelinceye kadar olan süre içerisindeki ses ve 
anlam bakımından değişiklik ve benzerliklerini ortaya koymaya çalıştım. Konuya 
girmeden önce Uygur Türkçesinin genel Türk dili içindeki yeri hakkında bahsetmek 
istiyorum.   

Uygur Türkçesinin Genel Türk Dili İçindeki Yeri 

Uygur Türkçesi tarihte Türk milletinin kültürünün gelişmesinde önemli rol 
oynamıştır. Çağdaş Uygur Türkçesi de Eski Uygurcanın devamıdır. Uygur Türkçesi 
Türk dilinin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü Uygur Türkçesi – yani 
Uygur devrine ait Türkçe – Çuvaş ve Yakut lehçeleri müstesna olmak üzere 
bugünkü Türk lehçeleri için bir ana dil mahiyetindedir. Bugünkü lehçeler, Türk 
dilinin gelişme kanunları bakımından, Uygur Türkçesi devrinden ayrılmışlardır. 
Bugün ayrı ayrı lehçelerin özellikleri gibi görünen teferruat, Uygur Türkçesi 
devrinde bir dil içinde ve o dilin tam hukuklu unsurları hâlinde yaşamakta idi. 
Bunun tespiti Uygur Türkçesinin, Türk dilinin gelişmesinin tarihi ve bu gelişmenin 
yol ve kanunlarını tayin için de ne kadar mühim bir yer tuttuğunu göstermeye 
kâfidir. 

Türk dili Türk milleti kadar yaşlı bir teşekküldür. En eski Türk dilinin nasıl 
olduğunu şimdiden katiyetle söyleyememekle beraber, bugün elimizde bir müspet 
netice olarak şunu söyleyebiliriz. Türk dilinin tarihî devirlerine giden yol Uygur 
Türkçesi devri üzerinden gidecek ve onun araştırılması da bu devrin bize 
gösterebildiği yollardan istifade edecektir.1  Buna göre Divan-u Lügat’it Türk’teki 
kelimeler Uygur Türkçesi ve Uygur ağızlarını araştırma açısından da çok önemlidir. 
Divan’daki pek çok kelime bugün Uygur Türkçesinde mevcuttur.  

                                                 
1 R.R. Arat, “Uygur Türkçesi’nin Türk Dili Tarihindeki Yeri”, Makaleler, Ank. 1987, s. 400. 
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Uygur Türkçesini ağızlara ayırmada dilciler arasında farklı görüşler vardır. 
1950’li yıllardan sonra Yeni Uygur Türkçesinin ağızları üzerine yapılan incelemeler 
neticesinde Uygurcanın 3 ağıza ayrıldığı konusunda görüş birliğine varılmıştır. 
Bunlar:  

1.Merkezî Ağız grubu: Ürümçi ağzı  
 Kumul ağzı 

                               Turpan ağzı  
 İli ağzı 
                                  Kâşgar - Atuş ağzı 

Tarım ağzı: Tarım alt-ağzı 
 Moğol alt-ağzı 
                                         Kuça alt-ağzı  

2. Hoten Ağız grubu:  Guma ağzı  
                                    Karikaş ağzı  
                                    Elçi ağzı  

     Lop ağzı  
                                    Keriye ağzı  

3. Lopnor Ağız grubu:    Döñkotan ağzı 
 Kara ağzı 
 Miren ağzı 

Divan’daki pek çok kelime önce yukarıdaki ağızlarda korunmuş olup zaman 
içerisinde Uygur edebî diline kazandırılmıştır. Ben bildirimde bu geçişlerin genel 
durumunu tespit etmeye çalıştım.  

Kaşgarlı Mahmud’a Göre Ana Hatlarıyla Türk Kavimleri ve Kolları 
Üzerine  

Kaşgarlı Mahmud Divan-ü Lügat’it Türk adlı eserinde Türk kavimleri ve 
kolları üzerine şunları yazmıştır: “Türkler kökende yirmi kavimdir. Her kavim 
kollara ayrılmıştır ki bunların sayısını sadece Allah bilir. Ben yalnızca büyük 
kavimlerin adlarını zikredecek ve küçükleri dâhil etmeyeceğim; Oğuz-Türkmen 
kolları dışında – bu kolların adlarını, sığırlarına vurdukları damgalarla birlikte 
açıklayacağım, çünkü insanlar bunları öğrenmeli.  

Onların her kavminin Doğu âlemindeki (yani Türklerin Yakın Doğu ve 
Anadolu’daki yayılmaları hariç tutularak) coğrafi mevkilerini taslak hâlinde 
sundum. Rum ülkesine en yakın olandan başlayarak, hem kâfirleri hem de 
Müslümanları, belli bir tertip içinde (batıdan) doğuya doğru sıraladım. Önce 
Beçenek gelir, sonra Qıfçaq, Oguz, Yemek, Başgırt, Basmil, Qay, Yabaqu, 
Tatar, Qırqız gelir. En sonuncusu Çin’e yakın olanlardır. Bu kavimlerin hepsi Rum 
ülkesinden başlayarak doğuya doğru yayılır. Sonra Çigil, Tuxsı, Yagma, Ograq, 
Çaruq, Çömül, Uygur, Tangut sonra Xitay gelir ki, bunların ülkeleri Çin’dir ve 
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sonra Tawgaç gelir ki ülkeleri Maçin’dir. Bu kavimler Güney ve Küzey arasında 
yayılırlar”. 2    

 Kaşgarlı Mahmud’a Göre Türk Lehçeleri üzerine  

Kaşgarlı Türk lehçeleri üzerine şöyle yazmıştır: “Lehçelerin en yalını, tek dil 
bilen, Farsilerle karışmayan ve başka ülkelere yerleşme âdetinde olmayanlara ait 
olandır. İki dile sahip ve şehir halklarıyla karışmış olanların ifadelerinde mutlak bir 
rikkat mevcuttur-tıpkı Sogdaq, Kençek, Argu kavimleri gibi. İkinci bir durum 
Hoten, Tübüt ve Tungutların bir kısmının kullandığı lehçelerde görülür-bunlar Türk 
ülkesinde yerleşimcidir. Bunların her birinin dilini kısaca izah etme gayreti 
içindeyim.  

Her ne kadar yerleşik halk Türk dilini iyi bilse ve bizimle yazışmalarında Türk 
yazısı kullansalar da Maçin ve Çin halkının kendilerine ait bir dili vardır.  

Maçin yakınında dağların ve denizin yer alması ve büyük duvar (Çin Seddi) 
nedeniyle Ye’cûc ve Me’ cûc’ün dili de meçhuldür.  

Tübüt’ün de kendine ait bir dili vardır. Hoten kendine ait hem bir dile hem de 
bir yazıya sahiptir. Her iki kavim de Türk dilini çok iyi bilmez.  

Uygurlar yalın bir Türkçe konuşur ve aynı zamanda kendi aralarında 
kullandıkları başka bir dili de bilirler.3  

Buraya kadar ismini sıraladıklarım yerleşik olan halklardı. Göçebeler arasında 
Çömül-bunların kendilerine ait anlamsız bir dilleri vardır. (Ratanet-Arapçadan 
başka bir dil), ama Türk dilini de bilirler-ve ayrıca Qay, Yabaqu, Tatar, Basmil  
kavimleri vardır. Bu halkların kendilerine ait bir dilleri vardır, ama Türkçeyi de iyi 
bilirler.  

Sonra Qırqız, Qıfçaq, Oguz, Tıxsı, Yagma, Çigil, Ograq, Çaruq kavimleri 
gelir-bunlar yalın bir Türkçe ve tek bir dil konuşurlar.  

Bunlara yakın olan Yemek ve Başgırtların dilidir.  

Rum ülkesine yaklaştıkça karşımıza çıkan Bulgar, Suvar ve Beçenek 
kavimlerinin diline gelince, bu kendine özgü bir Türkçedir, çünkü sözcük sonlarının 
kısaltıldığı yegâne kullanımdır.  

Lehçelerin en sade olanı Oğuzlara ait olandır. En doğrusu Yagma ve Tuxsı 
kavimlerine ve Uygur ülkesine kadar Ila (İli), Ertiş (İrtiş), Yamar, Etil (Volga) 
Nehirleri boyunca ikâmet edenlere ait olandır. En bozulmamış lehçe Haqani 
hakanlarının ve onların tebaasının kullandığıdır.  

Balasagun halkı hem Sogd dilinde hem de Türkçe konuşur. Taraz (Talas) ve 
Medine-i Beyza (Spencab-Sayram) halkı için de aynı şey geçerlidir.  

                                                 
2 Kaşgarlı Mahmud, Divan-ü Lugati`t Türk,  Kabalcı Yayını, s.22, İstanbul, 2005. 
3 Kaşgarlı Mahmud, Divan-ü Lügati`t Türk,  Kabalcı Yayını, s.23, İstanbul, 2005. 
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Kaşgar’ın Kençek lehçesinin konuşulduğu köyleri vardır, ancak kentte Haqanı 
Türkçesi konuşulur.  

Rum ülkesi yakınlarından Maçin’e kadar uzanan Türk ülkesinin esas kısımları, 
beş bin fersah uzunluğunda ve üç bin fersah genişliğindedir, ki bu sekiz bin fersahlık 
bir büyüklük eder. Bunların hepsine dünyanın şekli gibi olan dairede (haritada) 
işaret ettim, böylece bilinebilirler.”4  

Divan-u Lugati`t Türk’teki Bazı Kelimelerle Yeni Uygurca Kelimelerin 
Karşılaştırılması 

adaş arkadaş, dost. (DLT I, 61)   > adaş (YU.) 1. dost; arkadaş, birader. Adaş  
bolmaq. ‘Arkadaş olmak.’ 2. sevgili, metres. (UİL S. 14)   

adaşlıq dostluk, arkadaşlık: sadakat. (DLT I, 149)  > adaşlıq:  dostane ilişki, 
dostluk,  arkadaşlık. (UİL S. 14) 

alañ alan, düz ve açık yer. (DLT I, 135) bk: añıl alañ yazı: düz ova. I, 135.  > 
hallañ (HA)  işik hallañ qaptu ‘kapı açık kalmış.’  (DTUA s.605). Bu kelime sadece 
Hoten ağzında korunmuştur. Çağdaş Uygur Türkçesinde bulunmamaktadır.  

amraq rahat, sakin. (DLT 1, 101)  amraq köñül: arı gönül, sıcak gönül. I, 101. 
> amraq (YU), amrağ (KA) 1. Sevgisi olan, sevgisinden vazgeçemeyen, sevdiği, en 
yakını; örneğin: möşükning pulu  yoq goşqa amrağ  “kedinin parası yok etten vaz 
geçemez”. 2. sevgili, sevecen. (UİL s.185). Bu kelime Uygur Türkçesinde tarihî 
süreç içerisinde yeni anlamlar kazanmış Divan’daki anlamını kaybetmiştir.     

anda orada, onda, ondan sonra. (DLT, I, 109,125, 130, 345). > anda  1. O 
yerde, bu yerde, şu yerde; 2. O yere, bu yere, şu yere.  

Yuruñ anda baraylı,  

derya boyi boykayli  

beliqlarğa erzeytip, 

biz hudağa yiğlayli. (UİL S.57). 

“Hadi o yere gidelim, nehir kenarında dolaşalım, balıklara şikâyetimizi anlatıp, 
biz Allah’a ağlayalım.” 

Bu zamir ikinci anlamını sonradan kazanmıştır yani anlam genişlemesi 
olmuştur.   

andag böyle, öyle, o kadar. (DTL I, 37, 118, 164, 200, 321) > andaq ~ undaq 
andaq qazanğa mundaq çömüç ~ undaq qazanğa mundaq çömüç: (deyim) öyle 
kazana böyle kepçe yani öyle yapana böyle karşılık. (UİL S. Cilt1, 194).  

andan ondan, ondan sonra. (DLT, I, 108, 109, 126, 130, 223). >  andin (zamir) 
1. şart cümlelerde bağlaç olarak şu çağda, şu zamanda anlamını ifade eder. Xelq sot 

                                                 
4 age.,  sayfa 23.  
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mehkimisiniñ hökümi peqet heqiqiy ijra qilinğandila, andin o xelqni qoğdaş, 
düşmenge zerbe bėriş, cinayetçilerni jazalap, özgertiş rolini oyniyalaydu: halk 
mahkemesi hükmü sadece gerçek anlamıyla icra edildiği zamanda o halkı koruma 
düşmanı cezalandırma, suçluları cezalayıp değiştirme rolünü oynar. 2. ondan sonra, 
ardından. (UİL, Cilt1, s.194).  

anuq hazır (DLT I, 18, 68, 93) > eniq Ağızlarda eniğ şekli de vardır. Net, açık, 
ortada seniň çim ikenligiň éniğ: senin kim olduğun ortada. (DTUA, s.200); bu xet 
eniq emes: bu yazı net değil. (DTUA, s.200). 

anuqlamaq hazır bulunmak. 1, 305. > eniqlimaq netleştirmek, ortaya 
çıkarmak, (DTUA, s.145).    

añ yanak. I, 40. > eñlik kadınların yanağına dudaklarına sürdüğü kırmızı 
sürme. (UİL, s.88). añ kelimesi kullanımdan kalkmış, bu kelimeden türemiş olan 
eñlik kelimesi yeni Uygurcada kullanılmaktadır.    

aş yemek, aş. (DLT, I, 20, 45, 75, 80, 93, 102. II, 18, 73 74, 130). > aş  1. 
kazanda pişirilen yemek, gıda; 2. pilav; 3. un yapılan hububat, beşinçi ayda beşini 
kördüm, altınçi ayda eşini. (UİL, s.31). Çağdaş Uygur Türkçesinde bu kelimeden 
türemiş çok sayıda kelime vardır. Bunlar: aş bolmak afiyet olsun, aşpez aşçı, aş-
taam ~ aş-tamaq yemek-içmek; aştaxta hamur tahtası; aşxana yemekhane; 
aşqazan (aş+qazan) mide. (UİL, s.31-32). 

atız iki dere arasındaki su geçecek set. (DLT, Cilt  I, 54) bk: etiz; etiz tarla. 
(DTUA, s.200)  

börk başlık, külah, börk. 1, 349; II, 93, 281, 303; > bök şapka örneğin: beşi 
barning böki bar (deyim). (UİL, s.154).  

çit üzeri alaca nakışlı Çin ipeklisi. (DLT, Cilt  III,s.120). > çit: pamuk ipinden 
dokulmuş bir cins desenli kumaş; Örneğin: Çit köñlek, çıt körpe (UİL, s. 449).    

dañgal saman kesmiği. (DLT, Cilt ,III,s. 384). > dañgal 1. sert, kurumuş çamur 
parçası, örneğin:  toxu dañgal çüşeydu, öçke jaňgal qüşeydu: Tavuk rüyasında 
kurumuş çamur parçası, keçi ise cangal görür (deyim). 2. (mecazi) köylü, kıro; 3. 
erzimes, değmez, alçak. (UİL, s.500).    

didek gelin giderken yad kimselere görünmemek için örtülen örtü. I, 408. > 
dédek kadın hizmetçi, kadın köle (UİL, s. 449).    

egin eni bir buçuk karış, uzunluğu dört arşın gelen bir bez. I, 78. > égin elbise, 
giyecek, siz eginiñizni peqirge bérip, méniñ éginlirimni siz kiyiñ, andin qéyiqqa 
çiqayli-dédi u. “Siz elbiselerinizi bana verin, benim elbiselerimi siz giyin, ondan 
sonra kayığa çıkalım, dedi o”. (UİL, s. 1296).      

erlenmek kadın (için)  evlenmek, er sahibi olmak. . (DLT, Cilt , I, 257). > 
e:lenmek kadın evlenmek, (DTUA, s.342), Yeni Uygurcada turmuşqa çiqmak. 
Divan’daki erlenmek kelimesi sadece  Uygur Türkçesinin Dolan şivesinde 
korunmuştur.  
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erük şeftalı, kayısı, erik gibi meyvelere verilen genel ad. (DLT, Cilt I, 69, 318; 
II, 282). > örük 1. erik ve kayısı ağacı, 2. erik ve  kayısı ağacının meyvesi. (UİL, s. 
1230).        

et et. (DLT, Cilt I, 35, 36, 95, 169, 173, 177). > et 1. insan ve hayvanların eti: 
et konmak~et turmaq:  şişmanlamak, semremek; 2. bazı meyvelerin yenilen kısmı eti 
çürük qoğun: içi bozulmuş kavun. 3. (köçme) toprağın üzerindeki verimli, münbet 
kısmı, et topa: verimli toprak. . (UİL, s. 70).   Bu kelimeden türemiş olan etçi  
kasap,( II, 48, 49),  etlenmek etlenmek, şişmanlamak, ( I, 256, 285); etlig kişi etli, 
şişman, (I, 101), etlik et asılacak çengel, (I, 101),  etlik, kesilmek için hazırlanan 
koyun ( I, 101) gibi kelimeler Yeni Uygur Türkçesinde ya da Uygur ağızlarında 
tespit edilememiştir.  

hana ana, I, 32 bk: ana > hana anne, ana (DTUA, s. 380), Divan’da bu ses 
olayı şöyle açıklanmıştır. Hoten ve Kençek halkı sözcüğün başındaki bütün elif’leri 
he’ye çevirir. Bu nedenle onları Türklerden saymıyoruz, zira konuşmalarına bu dile 
ait olmayan bir ses eklerler. Örneğin Türkler “baba”ya ata derken, onlar hata der 
ve “anne”ye de ana değil, hana derler.5   Hata ata. (I, 32 bk: ata), > hata  ata 
(DTUA, s.385) 

qaq erik, kayısı gibi meyvelerin kurusu. (DLT, Cilt II, 282; III, 155), > qaq 
güneşte kurutulmuş meyveler. Örneğin: örük qéqi “kayısı kurusu”, şaptul qéqi 
“şeftali kurusu”, alma qéqi “elma kurusu”, qoğun qéqi “kavun kurusu” vb. (UİL, 
s.778).   

qara yağ neft. (DLT, kabalcı s. 402), > qara yağ neft,  mazot (DTUA, s. 300), 
Bu, Yopurga şivesinde çok yaygın kullanılan isimdir.    

kemi gemi, sandal (Oğuz dışındaki Türk lehçelerinde). Şu dörtlükte de 
kullanılır.  

 Kemi içre oldurup         Gemi içerisine oturup,  

 Ila suwın keçtimiz Ila Nehri’ni geçtik 

 Uygur tapa başlanıp Uygur üzerine yöneldik 

 Miŋlaq elin açtımız.  Miŋlaq’ı (bir yer adı) fethettik.   (DLT, Ka. 302) 

Bu örnekle Kaşgarlı Mahmud Oğuz lehçesiyle diğer Türk lehçeleri arasındaki 
önemli ses özelliklerinden biri olan K><G değişimini açıklamıştır.  

keŋ  geniş    keŋ neŋ  Geniş olan herhangi bir şey. (DLT, Ka. 302) > keŋ geniş 
(UİL, s.883).  

keŋredi  O maŋa keŋredi    O, meselesini benimle görüştü. (DLT, Ka. 302) > 
keŋredi 1. hacim bakımından genişlemek, 2. çoğalmak, artmak, (UİL, s.884).    

                                                 
5  age. , s.25.  
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keŋeş  nasihat alma; düşünce, gönül alışverişi. (DLT, Ka. 302) > keŋeş 1. Bir iş 
konusundaki görüş, talimat ve görüş. 2. Bir konu hakkında yapılan danışma 
toplantısı, Keŋeş bilen piçilğan ton qisqa bolmas: danışalarak yapılan işte başarı 
sağlanır. 3. Dernek, vakıf ve siyasi partilerin danışma kurulu. Zhong guo xelq sıyasi 
keŋişi: Çin halk siyasi danışma kurulu. (UİL, s.936).   Ol maŋa Keŋeşdi: O benimle 
görüş alışverişi yaptı. (DLT, Ka. 302). > u men bilen Keŋeşti.   

mayaq dışkı; özellikle deve gübresi anlamında kullanılır. Daha sonra bu anlam 
qoy mayaqı: koyun gübresi olarak genişlemiştir. At gübresi yalnızca yundaq 
biçiminde adlandırılır. Tewe beduk erse mayaqı beduk ermes, Deve büyüktür, ancak 
pisliği büyük değildir. (DLT, Ka. S. 341) > mayaq koyun, keçi, deve gibi 
hayvanların ve tavuk güvercin gibi bazı kuşların gübresi. Örneğin: oruq qoyniŋ 
mayiqi çoŋ: zayıf koyunun gübresi büyük (UİL, s.1018).   

munu “işte orada” anlamına gelen bir ilgeç. Bu, qanı: nerede? sorusunun 
yanıtıdır. (DLT, Ka. S. 345) > munu, işte orada, bu, (UİL,s.399).  munu “bu” özel 
olan bir şeyi işaret etmek için kullanılır. (DLT, Ka. S. 345) 

muŋ sıkıntı.. Şu atasözünde de geçer, 

erke muŋ tegir, tağ seŋiriŋe yel tegir: Adama sıkıntı, dağın zirvesine yel değer.  

Bu atasözü,  tıpkı dağın zirvesine vuran yel gibi, insana sıkıntı gelebileceği, 
ancak yel gidince dağın zirvesinin yerinde kalacağı anlamına gelir. 

(DLT, Ka. S. 346); > muŋ gam, kaygı, sıkıntı, gönül rahatsızlığı, örneğin: muŋ 
yasimaq. muŋ salmaq. (UİL, s.1062).   Çağdaş Uygur Türkçesinde bu kökten 
türemiş pek çok kelime vardır. muŋdaş dert ortağı; muŋdaşqaq kişiler ile sohbet 
etmeyi, arkadaşlık kurmayı, kişilerle sohbet etmeyi seven kişi; muŋdaşmaq 
dertleşmek, sohbet etmek; muŋlanmaq sıkıntılı duruma düşmek; muŋluq dertli, 
sıkıntılı, hüzünlü, örneğin: Muŋluq naxşa : hüzünlü şarkı. (UİL, s. 1062) 

mün Çorba. Kaşgarlı Mahmud der ki, ben Yağma ülkesinde “çorba getir” 
yerine, mün  

Keltür dediklerini duydum, ancak onlar şehriye getirdiler, çünkü onların 
lehçesinde bu sözcük şehriyeyi tanımlar. (DLT, Ka. S. 346)  

  opradı ton opradı. Giysi yıprandı. (DLT, Ka. S. 358) > uprimaq 1. çeşitli 
aletlerin birbiri ile sürtüşme ve kullanılma neticesinde eprimesi, örneğin: bu here 
uprap ketti. 2. (mecazi) boşuna uğraşma. (UİL, s.1197). Divan’daki anlamını 
kaybetmiş, yeni anlamlar kazanmıştır.  

  ornadım Men bu yerde ornadim. Ben bu yere yerleştim. Kün ornadı. Güneş 
battı.  (DLT, Ka. S. 361) > ornimaq belli bir yerden yer almak, örneğin: dilimizğa 
ornidi, exmetcannıŋ sözliri. 2. ortaya çıkmak, örneğin: İnqilap ceryanida ularniŋ 
mustehkem dostluq ornitilğan idi: mücadele esnasında onlar arasında sağlam dostluk 
oluştu. (UİL, s. 1176).  
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  oru Buğday, şalgam ve buna benzer şeyleri saklamak için kazılan çukur. 
(DLT, Ka. S. 361) > ora bazı şeyleri gömmek için kazılan çukur, örneğin: ora 
kolimaq: Çukur kazmak. (UİL, s. 1173).  

  oza Eski zamanlar. Örneğin:  Ozaqi bilge ança aymış. Eski zamanların bilgesi 
işte böyle demiş. (DLT, Ka. S. 361) > oza ~ ozaqi  geçen gün ya da geçen yıl. 
Örneğin: oza kün, oza yıl: geçen gün, geçen yıl.  

qatıq tutmaç yemeğine katılan lezzet verici herhangi bir madde; örneğin sirke 
ya da yoğurt. (DLT, Ka. S. 413) > qétiq yoğurt.   

qoldaş iş arkadaşı; meslektaş. Bu, yalnızca soyluların hizmetkârları arasında 
kullanılan bir sözcüktür. (DLT, Ka. S. 435) > qoldaş destekleyen, bir niyet bir 
maksatta olan kişi; meslektaş, aynı fikirde olan kişi; örneğin: yoqtur méniŋ qoldişim, 
bu yétimlikke çarem yoq. 2. Düğünde damat ya da gelinin yanında bulunan arkadaşı. 
Örneğin: qiz qoldişi, yigit qoldişi. (UİL, s.816).  

sekirme Hoten yolunda bulunan küçük bir kentin adı. (DLT, Ka. S. 480) 

semiz Herhangi bir hayvanın şişman, yağlı olanı; semiz. (DLT, Ka. S. 481) > 
sémiz 1. vücudunda çok et olan, şişman, örneğin: sémiz adem, sémiz bala: şişman 
adam, şişman çocuk. 2. bol etli, yağlı (hayvanlar), örneğin: sémiz qoy, sémiz göş, 
sémiz kala. (UİL, s.664) 

sın. boy bos; endam. 

Bodlug sınlıg kişi: Uzun boylu adam. Buradan hareketle “mezar”a da   

sın denir; çünkü mezar kişinin boyuna göre kazılır. (DLT, Ka. S. 489) > sin 1. 
görünüş, şekil, Örneğin: sini uzun. 2. nazar, gözlem.  

Bu kelimeden türemiş bir sürü kelime vardır. Örneğin: sin almaq: kameraya 
almak; sin salmaq: oldukça dikkatli, titizlikle bakmak. Örneğin: U bovayniŋ beşidin 
ayiqiğiçe bir haza sin selip qarap çiqti. Sin kirmek güzelleşmek; sinalğu kamera. 
(UİL, s.675).    

tarıg. bütün tahıllara verilen genel bir ad. (DLT, Ka. S. 535)  

tarığ. Hemen hemen bütün Türk lehçelerinde “buğday”, yalnızca Oğuz  

 lehçesinde “darı” anlamına gelir. Bu ikinci kullanım yanlıştır. Oğuzlar,  

 “buğday”a aşlıq der. (DLT, Ka. S. 535) > tériq darı  

tarığçı.  Çiftçi. (DLT, Ka. S. 535) > tériqçi, ekin eken, çiftçi 

tarım. Uygur sınırında, Kuça yakınlarında bir yer adı. Üsmi Tarım da denir.  
Buranın içinden aynı ada sahip bir nehir geçer. (DLT, Ka. S. 535), Divanda “tarım” 
kelimesiyle ilgili şöyle bir izah da vardır. tarım, bataklıklara ve yutan kum 
alanlarına dökülen nehir kolları.  (DLT, Ka. S. 535). 

tepük. Eritilmiş kurşundan ağırşak biçiminde dökülen ve etrafına keçi tüyü ya 
da  benzer şeyler sarılan bir şey. Oğlan çocukları buna ayaklarıyla vurarak bir oyun 
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oynar (ayak topu). (DLT, Ka. S. 553) > tepküç bir çeşit ayak topu, misten yapılmış 
ortası delik aletin ortasındaki deliğe keçi tüyü ya da benzer şeyler ortasından 
geçirilip yapılan şey. (UİL, s. 274).  

tolğaq. Sıkıntı. Emgek tolğaq denir; kök-anlamı “kanlı ve sancılı ishal ve karın 
ağrısı”dır. Anıg qarnı tolğar: kanlı ishalın ağrısı midesini tuttu. (DLT, Ka. S. 576) > 
tolğaq 1. doğum öncesindeki ağır acı. Bir küni keçte ayilimni tolğaq tutup qaldi, 
tuğut anisini çaqirip keldim. 2. kanlı ve sancılı ishal ve karın ağrısı (UİL, s.314).  

toqaç. Yassı ekmek (pide). Bu sözcük toq er: iyice doymuş adam ifadesinden 
türetilmiştir; çünkü ekmek bir adamı tamamen doyurur. (DLT, Ka. S. 579) > toqaç 
(UİL, s. 308). 

uz. Zanaatında mahir (eli uz) olan kımse. (DLT, Ka. S. 630) > uz 1. güzel, 
yakışıklı. Örneğin: öziniŋ balisi uz, kişiniŋ balisi tuz (deyim), 2. mahir olan kimse, 
Örneğin: bu qizniŋ öy işide qoli uz iken. Az qil uz qil). (UİL, s. 1207).   

ügür. Darı. Bu sözcük Türkler tarafından kullanılır; Oğuzlar bu sözcüğü 
bilmez. (DLT, Ka. S. 634) > ügre erişteyle yapılmış bir çeşit çorba. (UİL, s. 1253). 

kümi Kumi Talas: Uygur sınırını oluşturan kentlerden birinin adı. (DLT, Ka. 
334) 

küsen Kuça diye de bilinen kentin bir diğer adıdır. Burası bir Uygur sınırıdır. 
(DLT, Ka. 337) > kuça bugünkü Aksu vilayetine bağlı nahiye.  

ötüken Uygur ülkesine yakın Tatar bozkırlarında bir yer adı. (DLT, Ka. S. 382) 

qızıl  Kaşgar’daki bir nehrin adı. (DLT, Ka. S. 433) > qizil Kaşgar’ın güney 
tarafından geçen bir nehrin adı.  

qoço Uygur ülkesine verilen ad. (DLT, Ka. S. 435) 

qoço Uygur ülkesindeki bir kentin adı. Bütün ülke de bu adla anılabilir.  (DLT, 
Ka. S. 435). 

taman.  Kaşgar’ın içinden akan bir nehir. (DLT, Ka. S. 525) > tümen 
Kaşgar’ın ortasından geçen bir nehrin adı.   

Özetlersek Divan’da yer alan pek çok kelime bugün çağdaş Uygur Türkçesinde 
kullanılmakla birlikte anlam ve ses bakımından pek çok değişikliklere uğramıştır.  
Divan-u Lugati`t Türk`ün yazıldığı dönemdeki Uygur ağızlarındaki kelimelerde 
bugünkü çağdaş Uygur Türkçesine gelinceye kadar olan süre içersindeki ses ve 
anlam bakımından bazı değişiklikler olmasına rağmen, temel anlamında fazla 
değişiklikler olmamıştır. Ayrıca bu karşılaştırmalardan şunu görebiliriz ki 
Divan’daki malzemeler Yeni Uygur Türkçesinde yeni kelimeler türetmede kaynak 
oluşturmuştur.   
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Kısaltmalar 

DLT: Divan-u Lügat’it Türk  

DLT, Ka: Divan-u Lügat’it Türk Kabalcı Yayını  

YU: Yeni Uygurca  

YUİL: Yeni Uygurca İzahlı Lügatı   

HA: Hoten Ağzı  

DTUA: Doğu Türkistan Uygur Ağzı  

KA: Kaşgar Ağzı  

LA: Lopnor Ağzı  

 



SÖZLÜK ÇALIŞMALARINDA DİVANU LUGATİ’T - TÜRK’ÜN 
ÖNEMİ* 

 
Kemal ERASLAN 

  
Türk sözlükçülüğünün öncüsü ve büyük siması Kâşgarlı Mahmud eşsiz eseri 

Divânu lugati’t-Türk'e, M. 1068 senesinde başlamış ve 1072 senesinde tamamlayıp 
Abbasî halifesi Ebu' l-Kasım Abdu'llah'a takdim etmiştir. Eser, Türk dili bakımından 
olduğu kadar, Türk kültür tarihi bakımından da eşsiz bir hazinedir. İhtiva ettiği dil ve 
kültür malzemesi ile XI. yüzyıl Orta Asya Türk dünyasının sosyo-kültürel hayatına, 
şifahi edebiyatına, folkloruna, maddi medeniyet unsurlarına, inanç sistemine, örf ve 
âdetlerine ait tespit edilen zengin malzeme birçok yönden sosyo- kültür 
araştırıcılarına ışık tutacak niteliktedir. 

Kâşgarlı eserinin tertibine İmam El-Halîl bin  Ahmed el-Ferâhidî 'nin Kitâbu'l-
cayn  adlı eserini örnek almış, eserini isimler ve fiiller olarak  iki bölüm ve sekiz 
kitap halinde tertip etmiştir. Madde başlarını Arap dilinin yapısına uygun olarak 
ünsüz sistemine göre düzenlemiştir. Ayrıca Kâşgarlı kendi ifadesiyle,  el-Halil 
eserine kullanılmayan kelimeleri dâhil ettiği hâlde, kendisi El-Halil'den farklı olarak 
kullanılmayan kelimelere eserinde yer vermemiş, sadece devrinde gerek yazı 
dilinde, gerekse halk ağzında yaşayan kelimelere yer vermiştir.  

Eserde yer alan 7500 kadar madde başı bulunmaktadır. Madde başı olarak dâhil 
edilmeyen alıntı kelimeler de dâhil edilirse, madde başı sayısı 8 bine ulaşır. 
Maddeler, söz, hikmet, seci, atalar sözü, recez, şiir ve nesir gibi örneklerle 
desteklenmiş, böylelikle eser bir sözlük olması yanında zengin bir bilgi ve kültür 
hazinesi niteliğini kazanmıştır. Eser Eski Türkçe ile Yeni Türk lehçe ve şiveleri 
arasında bir köprü olması sebebiyle, bilhassa etimoloji çalışmalarına yön verecek 
durumundadır.     

Eser, bu özellikleri yanında Türk dili bakımından da büyük bir önem taşır. 
Kâşgarlı Türk illerini yıllarca dolaşarak devrinin söz varlığını tesbit ettiği gibi, 
Oğuz, Türkmen, Kıpçak, Karluk, Çigil, Yağma, Argu gibi XI. yüzyıl Orta Asya 
Türk lehçe ve şivelerinin ses, şekil ve anlam yapısı hakkında da önemli bilgiler verip 
farklılıkları isabetli şekilde göstermiştir. Bu bakımdan da Kâşgari, karşılaştırmalı 
Türk dili sözlükçülüğünün ve gramerciliğinin öncüsü sayılabilir.  

Eserde yer alan, ancak bugün kullanılıştan düşmüş birçok kelime kökleri, çeşitli  
lehçe ve şivelerde yaşayan genişlemiş şekillerinin  anlaşılmasını kolaylaştıracak 
durumdadır.  

                                                 
* Bildiri özetidir.  
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Eserin diğer bir önemi de eklemeli dil olan Türkçenin zengin ek sistemini 
yansıtması, eklerin işlev ve kazandırdığı ifadeleri belirtmesidir. Bugün çeşitli lehçe 
ve şivelerde kullanılan veya kullanılmayan bazı eklerin işlevi hakkında verdiği 
bilgiler bazı kelimelerin yapısını anlamamıza yardımcı olmaktadır.    

   



DİVANÜ LÜGATİ’-TÜRK’TEN MODERN EDEBİYATA 
 

Bilge ERCİLASUN 
 
İnsanlık tarihinin gelişiminde, sanat ve edebiyatın büyük bir rolü vardır. 

Edebiyatın üstün örnekleri olan şaheserler, her zaman değer taşırlar ve insanlığa yol 
gösterirler.  

Bir milletin geçmişinde meydana getirilmiş eserler, onun kültür hazinesinin 
unsurlarıdır. Bu eserler, milletin bekasını sağlar. Bu eserler pek çok bakımdan 
önemlidir. Bunlardan biri de onların modern edebiyatçılar için malzeme niteliği 
taşıması, sanatkârlara katkı sağlamasıdır. Modern şiir, hikâye-roman ve tiyatro 
yazarları, geçmişteki büyük ve abidevi, klasikleşmiş eserlerden faydalanır, onlardan 
ilham alarak yeni eserler meydana getirirler. Böylece onları daha da 
ölümsüzleştirirler. Böylece zaten ölümsüzlük kazanmış olan bu eserler, değişik 
zamanlarda çeşitli yazarlar tarafından tekrar tekrar işlenmek suretiyle, hem 
devamlılık kazanırlar hem de genç nesillerin millî kimliklerinin oluşmasında büyük 
katkı sağlarlar.  

Divanü Lügati’t-Türk, bu eserlerden biridir. Bu eser, bir 11. yüzyıl aydını olan 
Kâşgarlı Mahmud tarafından, Araplara Türkçe öğretmek için kaleme alınmıştır. Bu, 
Türkçenin, 11. yüzyılda başka milletlere öğretilecek nitelikte bir dil olması demektir. 
Bu ise, Türkçenin, daha o yıllarda evrensel, zengin ve nüanslı bir dil olduğunu 
gösterir.  

Kâşgarlı Mahmut, Türkçenin iyi, doğru ve kurallı öğretilmesi gerektiğini 
düşünür. Ayrıca Türkçeyi öğretirken, kültürü ve sanatı da beraber öğretmeyi ihmal 
etmez. Kelimeleri açıklarken çeşitli örnekler verir. Deyimleri, atasözlerini, 
kelimelerin hakiki ve mecazi anlamlarını verir. Ayrıca şiirlere de geniş olarak yer 
verir. Bu suretle yalnız kuru bir sözlük meydana getirmekle kalmaz, aynı zamanda 
Türklerin inançları, sosyal ve kültürel yapıları, hayata bakışlarını anlatan ve 
açıklayan çok geniş bir ansiklopedi hazırlamış olur. 

Divanü Lügati’t-Türk, yazıldığı dönemdeki Türkçenin bütün kelimelerini içine 
alan geniş bir sözlüktür. Tabiatıyla bu bakımdan çok zengindir. Tabii ki bu kadar 
zengin bir ansiklopedik lügatte, hayatla ilgili bütün konular, ayrıntılı olarak 
bulunacaktır. Bu suretle, o devirde Türklerin nasıl yaşadıklarını ayrıntılı olarak 
öğrenmekteyiz. Ayrıca bu eser, Türklerin hayat görüşü hakkında da geniş bilgiler 
vermektedir. 

Ayrıca bu lügatte, kelimeler ve kavramlar hakkında tarifler yapılmış; zengin ve 
bol örnekler verilmiştir. Bu malzemelerde, Türk edebiyatının nasıl gelişmiş 
olduğunu, Türklerin (daha o devirde bile) nasıl zengin bir kültüre ve medeniyete 
sahip olduklarını somut örneklerle görebiliriz. 
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Divanü Lügati’t-Türk, edebî ve estetik pek çok malzemeyi içine alır. 
Divan’daki malzemenin edebî ve estetik niteliğini belirtmek için, burada birkaç 
örnek göstermek istiyorum. Daha sonra da bir eser meydana getirirken, bu 
malzemenin sanatkâra nasıl fayda sağlayacağını belirtmeye çalışacağım.  

Divanü Lügati’t-Türk’teki edebî ve estetik zenginlik, şu maddeler içinde 
sınıflandırılabilir: 

1. Dilin zenginliği 
2. Tabiat tasvirleri 
3. İşlenen temalar 
4. Hayata bakış 
 
1. Dilin Zenginliğini Gösteren Örnekler:  
Divan’da, Türkçenin zengin ve nüanslı bir dil olduğunu gösteren pek çok örnek 

bulunmaktadır. Burada bunlardan sadece birkaçına işaret etmek istiyorum.  
Ulas: “Ulas köz: sarhoş gibi süzgün ve yakışıklı olan göz”. Şu parçada 

dahi gelmiştir: 
Bunlar mini ulas köz 
Kara mengiz kızıl yüz 
Andın tamar tükel tüz 
Bulnap yana ol kaçar 
 (Üzerinde güzel bir ben bulunan yakışıklı çehre ve baygın gözler beni 

tutsak ediyor; sanki yanaklarından güzellik damlar, beni tutsak ettikten 
sonra kaçıp gider). (Atalay 1998: 60).  

Yukarıda kelimenin anlamı verilirken ve dörtlüğün manası açıklanırken dilin 
zenginliği, ifadedeki çeşitlilik ve güzellik açıkça görülmektedir. 

Aşağıdaki “al” maddesinde de verilen örneklerde ve kelimenin manasını 
anlatmada, dilin zenginliği, inceliği ve birden fazla anlam taşıdığı görülmektedir. 

Al: Hile, al. “Alın arslan tutar; küçin oyuk tutmas=Al ile arslan tutulur, 
güç ile bostan oyuğu tutulmaz.” (Hile ile arslanı yakalamak mümkündür; 
zorla bostanlara dikilmiş oyuğu bile tutmak mümkün değildir). Bu sav, 
kuvvetten âciz kalan bir kimse için –işinde bir çare kullanması yolunda-
söylenir. (Atalay 1998:  81). 

“Ağ” maddesinde verilen örnek cümlede, geniş ve zengin bir hayal gücünün 
varlığı dikkati çekmektedir. Daha o yıllarda “bacakların arasından yüz at geçmesi” 
gibi orijinal bir imaj kullanılmış olması, çok işlek ve estetik bir Türkçenin varlığına 
işarettir.    
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Ağ: İki bacak arasındaki boşluk. “Yüz at meninğ ağdın 
keçti=Bacaklarımın arasından yüz at geçti.” Parmakların arasındaki 
boşluğa da böyle denir. (Atalay 1998: 80-81). 

 
2. Tabiat Tasvirleri: 
Divan’da verilen örnekler, tabiat tasviri bakımından oldukça zengin ve 

çeşitlidir. Bunlar, o devir şiirine göre mükemmel denilebilecek nitelikte mısralardır. 
Bunlar arasında en sık görülenler, bahar tasvirleridir.   

Aşağıda baharı anlatan üç örnek bulunmaktadır.   
Kaklar kamuğ kölerdi 
Taglar başı ilerdi 
Ajun tını yılırdı 
Tütü çeçek çerkeşür 

 (Sular çoğaldı, çukur yerlere doldu; dağ başları hayal meyal göründü; 
dünyanın nefesi ısındı; ağaçlar açıldı, canlı varlıklar çiftleşti, her cinsten 
tomurcuklar sıralandı). (Atalay 1998: 179). 

Türlüg çeçek yarıldı 
Barçın yadhım kerildi 
Uçmak yeri körüldi 
Tumluğ yana kelgüsüz 

(Baharı överek diyor ki: Türlü çiçekler açıldı, sanki ipek kumaştan döşek 
serildi; cennetin yeri görüldü. Zaman ılıdı, soğuk hiç geri gelmeyecektir). 
(Atalay 1998: 119). 

Yaşın atıp yaşnadı 
Tuman turup tuşnadı 
Adhgır kısır kişnedi 
Ögür alıp okraşur 
 (Baharı anlatarak diyor ki: Bulut, şimşek çaktırdı ve bulutlar 

coştu, kısrakla aygır baharın geldiğini görerek kişnediler. Her aygır 
kısrağını aldı). (Atalay 1998: 236). 

Divan’da yazı tasvir eden kıtalara da yer verilmiştir. Şu örnekte yaz, oldukça 
estetik bir şekilde anlatılmaktadır: 

Tümen çeçek tizildi 
Bükünden ol yazıldı 
Öküş yatıp üzeldi  
Yerde kopa adhrışur 
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(Yazı anlatarak diyor ki: Türlü türlü çiçekler dizildi, yer altında 
yatmaktan sıkılan bitki yerden fışkırıyor ve birbirinden ayrılıyor). 
(Atalay 1998: 233-234). 

Aşağıda kışı tasvir eden bir dörtlük bulunmaktadır:  
Tumlığ kelip kapsadı 
Kutluğ yayığ tepsedi 
Karlap ajun yapsadı 
Et yin üşüp emrişür 
 (Soğuklar geldi, dünyanın etrafını kapladı; kış, mübarek yaza haset 

etti; hava karladı, yeryüzünü örteyazdı; vücut, karınca girmiş gibi titreşir). 
(Atalay 1998: 463). 

Kış tasviri, Türk şiirinde bahar ve yaz tasviri kadar çok görülmez. Bahar ve yaz 
mevsimleri ise, aşk, mutluluk ve güzellik gibi her türlü şairane ve estetik düşünce 
için oldukça uygun görüntülerdir. Tabiatıyla, burada Cenab’ın mükemmel bir kış 
tasviri yaptığı ünlü Elhan-ı Şita’sı aklımıza geliyor. Aradaki 900 yıllık farkı da 
düşünürsek, yukarıdaki mısraların Elhan-ı Şita’daki orijinal imajlardan hiç de aşağı 
kalmadığını söyleyebiliriz.          

Aşağıdaki dörtlükte bir gezinti anlatılmaktadır. Bu mısralar, âdeta yüzyıllar 
sonra Göksu’yu ve Sâdâbâd’ı tasvir eden Nedim’in şiirlerine doğru bir gidiştir. 

Yigitlerig ışlatu 
Yıgaç yemiş ırgatu 
Kolan keyik awlatu 
Bedhrem kılıp awnalım 
 (Bir gezintiyi anlatarak diyor ki: Gençleri meyve toplamakta, ağaç 

silkmekte, yaban hayvanları avlamakta kullanalım; günlerce sevinç yaparak 
vakit geçirelim.) (Atalay 1998: 263).  

 
3. Temalar: 
Divan’da çeşitli konuları işleyen pek çok şiir parçası bulunmaktadır. Bunlar 

arasında başlıcaları ölüm, aşk, ayrılık temalarıdır.1  
Türk edebiyatında ölüm, çok sık ve derin işlenmiş önemli bir konudur. Sagu, 

ağıt, mersiye gibi çeşitli isimlerle nitelediğimiz ölüm şiirleri, ölüm karşısında ferdin 
ıstırabını ve çaresizliğini anlatan mükemmel mısralardır. Bu tema, ilk defa Divanü 
Lügati’t-Türk’ten öğrendiğimiz Alp Er Tunga’nın ölümü üzerine yazılmış şiire 

 
1 Divanü Lügati’t-Türk ve devri üzerinde daha fazla bilgi için bakınız: A. Ercilasun 1985: 118-131; A. 
Ercilasun 2007: 151-161;  162-214. 
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kadar gider. Burada Türkler başbuğlarını kaybettikleri için yıkılmışlar, ıstırap 
içindedirler. Saçlarını başlarını yolmaktadırlar. Burada ölüm karşısındaki çaresizlik, 
mükemmel bir şekilde anlatılmaktadır. Bu mısralarda lirik bir tonda anlatılan ıstırap, 
Baki’nin Kanunî Mersiyesi, Abdülhak Hâmid’in Makber’i gibi eserlerle devam 
edecektir.  

Ulşıp eren börleyü 
Yırtıp yaka urlayu 
Sıkrıp üni yurlayu 
Sıgtap közi örtülür 

 (Afrasiyab’a yandıkları için herkes kurtlar gibi uluşuyor, haykırarak 
yakasını yırtıyor, bazı kere ırlayıcının sesi gibi ses çıkarıyor, gözyaşları 
gözü örtünceye değin ağlıyor.) (Atalay 1998: 189). 

Alp Er Tunga sagusunda, modern edebiyatta rastlayabileceğimiz teferruat, 
zenginlik ve mükemmel tasvir gücü, dikkati çekmektedir.  

Türk edebiyatının diğer önemli bir teması da, ayrılıktır. Aşağıdaki kıtada 
sevgiliden ayrılık teması işlenmektedir: 

Yıglap udhu artadım 
Bagrım başın kartadım 
Kaçmış kutuğ irtedim 
Yagmur küni kan saçar 
 (Bozulacak kadar sevgilimin arkasından ağladım, kapandıktan sonra 

yüreğimin yarasını yeni baştan açtım; kaçmış talihin arkasına düştüm, 
gözüm yağmur gibi kan akıtır.) (Atalay 1998: 272-273). 

Önemli temalardan biri de aşktır. Aşağıdaki dörtlükte aşkın şiddetinden aşığın 
yüzünün sararması anlatılmaktadır: 

Üdhik mini komıttı 
Sakınç manga yumıttı 
Könglüm angar emitti 
Yüzüm mening sargarur 
 (Sevgilime karşı olan aşkım beni heyecana getirdi; bende kaygı 

toplandı; gönlüm ona meyletti, onun için yüzüm sararır.) (Atalay 1998: 69). 
 

 4. Hayat Hakkında: 
Divan’da, hayatla ve hayatın gerçekleriyle ilgili pek çok şeyi, hatta her şeyi 

bulmak mümkündür. Bunların en önemlilerinden biri, savaş tasvirleridir. Çünkü o 
devir hayatının önemli bir gerçeği, savaştır. 
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Aşağıda savaşı anlatan üç örnek bulunmaktadır: 
Kurvı çuvaç kuruldı 
Tugum tikip uruldı 
Süsi otun oruldı 
Kançuk kaçar ol tutar 

 (Savaşı anlatarak diyor ki: Hanın çadırı kurulduğunda – bu çadır 
ipekten yapılır, Hanlara özgerdir, şiddetli sıcaktan, yağmurdan, kardan 
korunmak için kullanılır- savaş alametleri dikilir, davul vurulur, düşman 
askeri ekin gibi biçilir; şimdi onların büyüğü benden nasıl kaçar?) (Atalay 
1998: 195). 

Alplar arığ alkışur 
Küç bir kılıp arkaşur 
Bir bir üze alkaşur 
Edhgermedhip ok atar 

 (Harbi anlatarak diyor ki: Yiğitler birbirini öldürüyorlar, yardım 
ederek kuvvetlerini birleştiriyorlar, yardımlaşarak birbirlerini övüyorlar, 
savaşta ölümden korkmayarak ok atıyorlar.) (Atalay 1998: 237). 

Eren alpı okuştılar 
Kınğır közün bakıştılar 
Kamığ tolmun tokuştular 
Kılıç kınka küçün sıgdı 

 (Yiğitler birbirlerini çağırdılar, kızgın gözle bakıştılar, bütün silahlarla 
vuruştular, öyle ki üzerlerinde kuruyan kanın çokluğu dolayısıyla kılıç kına 
zorla sığdı.) (Atalay 1998: 183). 

Türkler, hayatın ve tabiatın içinde yaşayan bir millettir. Bu milletin en önemli 
özelliklerinden biri, hayata gerçekçi bakışıdır. Divan’da, bu gerçekçi hayat 
anlayışını gösteren birçok örnek bulunmaktadır. Aşağıda bunlardan birkaç örnek 
görülmektedir. 

Aşağıdaki cümlede, hiçbir şeyin eski hâline dönmeyeceği ifade ediliyor: 
Kuruğ yıgaç egilmes kurmış kiriş tügülmes=Kuru ağaç eğilmez, 

kurulu kiriş düğülmez. Bu sav, bir şeyin kullanıldıktan sonra eski hâline 
dönmeyeceği yolunda söylenir. (Atalay 1998: 198). 

Aşağıda, insan tanımanın ne kadar zor olduğunu anlatılmıştır. Bu atasözünü 
bugün de kullanmaktayız. 
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“Kişi alası içtin. Yılkı alası taştın=İnsanın alası içinde, hayvanın alası 
dışında”. Bu sav, yaltaklanarak muhalefetini ve hıyanetini gizlemek isteyen 
kimse için söylenir.  (Atalay 1998: 91). 

Aşağıdaki cümlede, bir işin sonunu düşünmenin önemli olduğu belirtilmektedir. 
Bu da, planlı ve metotlu olmakla ilgili, önemli bir noktadır.  

 “Sınamasa arsıkar, sakınmasa utsukar=İnsan sınamasa aldanır, 
sakınmasa yutulur”. (Bir şey sınanmasa adam aldatılır, bir işin 
başlangıcında düşünülmezse kaybedilir.) (Atalay 1998: 242). 

Aşağıdaki atasözünde her şeyin bir çaresi olduğu söyleniyor: 
 “Kaynar öküz keçiksiz bolmas: coşkun su geçitsiz olmaz”. Bu sav, 

herkesin şaşırıp kaldığı bir işte, çıkılacak bir yol bulunabileceğini anlatmak 
için söylenir.” (Atalay 1998: 390). 

 ............. 
Bazı Maddeler: Yukarıda gösterilen bu örneklerden başka, Divan’daki bazı 

maddeleri de bir bütün olarak ele almak istiyorum. Bunlar, inceleyeceğimiz noktalar 
bakımından oldukça zengin ve üzerinde durulması gereken nitelikler taşırlar. Bu 
maddelerde Türk kültürünün pek çok önemli unsuru ve özelliğiyle karşılaşmak 
mümkündür. 

“Karga” maddesi zengindir. Burada hikmet ve düşüncenin varlığı 
görülmektedir. İnsanların aldanmalarıyla ilgili, geleceğe dair tedbir almalarıyla ilgili 
hikmetli sözler yer alıyor.  

Karga: Karga. Şu savda dahi gelmiştir: “Karga karısın kim bilir, kişi 
alasın kim tapar=Karganın yaşlısını kim bilir? İnsanın içindekini kim anlar, 
kim sezer?”. Şu beyitte dahi gelmiştir: 

Karga kalı bilse munğın ol buz sukar 
Awçı yaşıp tuzak taba menğge bakar 
 (Karga, kendisine gelecek olan sıkıntıyı ve açlığı bilse buzu deler; 

hâlbuki avcı kendisini sakladığı zaman, bilmeyerek, tuzaktaki daneyi 
görerek tuzağa girer). (Atalay 1998: 425-426). 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, Türklerin her durum için atasözleri 
veya deyimleri bulunmaktadır. Bunun da gelişmiş, zengin ve nüanslı bir dilin, 
kültürün ve edebiyatın işareti olduğu açıktır.  

Üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri de Türklerdeki zaman 
kavramının ve takvim bilincinin oluşmasıdır. Bu mesele, “pars” maddesinde 
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bu bakımdan “pars” maddesindeki açıklamalar, 
çok dikkat çekicidir. Burada “pars” kelimesi, “Türklerin on iki yılından biri” olarak 
açıklanmış ve 12 hayvanlı takvimin hikâyesi uzun uzun anlatılmıştır. Bu açıklamalar 
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Divan’ın birinci cildinin 344-348 sayfaları arasında yer almaktadır.  Bu bilgiler, 
oldukça enteresandır. Alıntı yapılamayacak kadar uzun ve teferruatlı olan bu bilgiler 
şöyle özetlenebilir:  

 “Türkler on iki çeşit hayvanın adını alarak on iki yıla ad olarak 
vermişler; çocukların yaşlarını, savaş tarihlerini ve daha başka şeyleri hep 
bu yılların dönmesi ile hesap ederler.” (Atalay 1998: 344). 

Bundan sonra bunun hikâyesi anlatılıyor. Türk hakanlarından biri kendisinden 
önce olmuş bir savaşı öğrenmek ister. O savaşın yılında yanılırlar. Bunun üzerine 
Hakan bir kurultay toplayıp buna bir çare bulmak ister. Bizden sonrakiler de 
yanılacaklar. Bunu önlemek için her yıla bir ad koyalım der. Kurultay, hakanın bu 
önergesini kabul eder. Hakan ava çıkar. Yaban hayvanlarını Ilısu’ya doğru 
sürmelerini emreder. O sırada bu hayvanlar avlanır. On ikisi suyu geçer. Suyu geçen 
hayvanların adları her bir yıla verilir. Burada hayvanların isimleri, sırasıyla veriliyor. 
Bundan sonra Kâşgarlı Mahmud kitabı yazdığı tarih hakkında bu takvime göre 
ayrıntılı bilgiler veriyor. Bu yılların her birinin çeşitli ve farklı özellikler taşıdığına 
inanılır. Kaşgarlı Mahmud bu inanca dair örnekler de vermektedir. Türklerin bu 
yıllarla ilgili fal tuttuklarını, uğur saydıklarını anlatır: Timsah yılında çok yağmur 
yağması, tavuk yılında yiyeceğin bol olması, öküz yılında savaşın çoğalması gibi...  

 Kâşgarlı Mahmud, Türkler arasında günlerin ve ayların isimlerinin 
olmadığını da belirtiyor. Ayrıca Türklerin, mevsimlere isim verdiklerini de ilave 
ediyor ve bu isimleri belirtiyor.  

 Bu uzun ve kapsamlı maddeden, Türklerin zaman kavramı hakkındaki 
düşüncelerini ayrıntılı bir şekilde öğrenmekteyiz.    

 Divan’da “zaman” kavramı ile ilgili pek çok ifade bulunmaktadır. 
Bunlardan biri de “ay” maddesidir. Burada zaman ve çalışma ile ilgili bilgiler 
görülüyor.    

Ay: Ay (30 günden ibaret olan ay). Şu beyitte dahi gelmiştir: 
Kışka etin kelse kalı kutluğ yay 
Tün kün keçe alkınur ödhlek bile ay 

 “Kutlu yaz geldiğinde kış için hazırlan; gece gündüz geçerek ay 
zaman ile tükenir”. (Mübarek yaz geldiğinde kış için hazırlık edin. Çünkü 
gecenin ve gündüzün geçmesiyle ay ve zaman tükenir).  

Senenin on iki parçasından her birine “ay” denmesinin sebebi, bu 
müddetin ayın geçmesiyle bittiği içindir. Nitekim şu savda gelmiştir: Ay 
tolun bolsa eligin imlemes=Ay, tolun-on dördü-oldukta elle gösterilmez”. 
Çünkü onu her gözü olan görebilir. Bu sav, meşhur olan her şey için de 
böyle söylenir.” (Atalay 1998: 82-83). 
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Dikkat çekici maddelerden biri de “kazgan” maddesidir. Burada çok fazla 
ayrıntı bulunmaktadır. Bütün bu ayrıntılar hem hikmetli sözleri içine almakta hem 
de edebiyata malzeme sağlayacak bir nitelik taşımaktadırlar.  

Kazgan: “Kazgan yer=İçerisinde yarlar, bataklıklar, çatlaklıklar 
bulunan yer”. Şu savda dahi gelmiştir: Kuş yawuzı sagzıgan, yıgaç yawuzı 
azgan, yer yawuzı kazgan, budun yawuzı Barsgan=Kuşların kötüsü 
saksağan, ağaçların kötüsü kuşburnu (yaban gülü), yerin kötüsü bataklıklı 
olan yer, halkın kötüsü de Barsganlılardır”. Ağaçların en kötüsüne “azgan” 
denir; gül gibi sarı, beyaz çiçekleri olan bir ağaççıktır; küpe gibi kırmızı 
meyvaları olur. Bizim taraflarda bağ kenarlarına dikerler; çünkü bu ağaç 
odun olmaya yaramaz; yandığı zaman çatlar, elbiseyi ve evdeki eşyayı 
yakar. Yerin en kötüsü de kendisinde yarlar ve bataklıklar bulunan yerdir, 
çünkü böyle yerler çadır kurmaya, ekin ekmeye yaramaz. İnsanların en 
kötüsü de Barsganlılardır; çünkü onların huyu kötüdür, pinti kişilerdir. 
(Atalay 1998: 439). 

 “Tutmaç” maddesinde, tutmaç adı verilen yemeğin yapılışı anlatılır ve 
ayrıca bir de hikâye anlatılır.  

Tutmaç: Türklerin tanınmış bir yemeği. Bu yemek Zülkarneyn’in 
yaptığı azıklardandır; şöyle yapılmıştır: Zülkarneyn, karanlıktan çıktıktan 
sonra azıkları azalmış; Zülkarneyn’e açlıktan yakınmışlar, ona “Bizi aç 
tutma” demek olan “bizni tutma aç” diyerek “Yolumuzu aç, biz 
yurtlarımıza gidelim!” gibi sözler söylemişler. Zülkarneyn, bilginlerle 
konuşmuş, bu yemeği çıkarmışlar; işbu yemek, bedeni kuvvetlendirir, yüze 
kırmızılık verir, kolaylıkla sinirilmez. Tutmaç, yendikten sonra suyundan 
da içilir. Türkler bu yemeği gördükten sonra “tutmaç” demişler. Aslı “tutma 
aç”tır. İki elif birden atılmıştır; “kendini acıktırma, böylece yemek yaparak 
ye” demektir. (Atalay 1998: 452-453). 

 
Eski Türk Yaşayışında Atın Önemi: Eski Türklerin hayatı ile ilgili bir başka 

husus da, at ve atla ilgili ifadelerdir. Burada atın yerine ve önemine de işaret etmek 
lazımdır. Divan’da atla ilgili pek çok kelime ve ibare bulunmaktadır.   

At, Türk kültüründe önemli bir yer tutar. Divan’da da atla ilgili kelime, terim 
ve deyimler, oldukça fazladır.  

Aşağıdaki maddede, at tasviri yapılmaktadır:  
Ikılaç: Yakışıklı, yüğrük at. Şu savda da gelmiştir: “Alp eriğ yawrıtma 

ıkılaç arkasın yagrıtma=Yiğit kişiyi kötületme, yüğrük atın arkasını 
yağırlatma”. (Yiğit adama kötülük etme, onu zayıf düşürme; yüğrük atın 
sırtını yağırlatma). Bu savla beylere öğüt veriyor. 
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Kelime, şu parçada dahi gelmiştir: 
Ikılaçım erik boldı 
Erik bolgu yeri kördi 
Bulıt örüp kök örtüldi 
Tuman türüp tolı yagdı 

 (Yüğrük atım koştu, yürüyüşte ilerledi, bunu kendisine yaraşır gördü; 
çünkü bulut türedi, duman toplandı, dolu yağdı). (Atalay 1998: 139). 

 Atla ilgili bir dörtlük daha: 
 Yılkı yazın atlanır 
Otlap anın etlenür 
Begler semüz atlanır 
Sewnüp ögür ısrışur (Atalay 1998: 285) 

Divan’da, atla ilgili kelimeler bu kadarla da kalmaz. Yalnızca atla ilgili olan 
pek çok fiilin açıklaması yapılmıştır. Aşağıda bunlar arasından aldığımız sadece 
birkaçı görülmektedir: 

agnadı: at agnadı=At ağnandı (Atalay 1998: 289). 
ogurlandı: At ogurlandı (Atalay 1998: 292). 
ögürlendi: yund ögürlendi= At sürüsü aygıra sahip oldu (Atalay 1998: 

292). 
otlandı: at otlandı= At yürürken ateş kesildi (Atalay 1998: 297). 
adhgırlandı: tay adhgırlandı (Atalay 1998: 313). 
arpaladı: ol atın arpaladı (Atalay 1998: 316). 

Türklerin atla olan yakın ve sıkı münasebetini, Reşat Genç şöyle 
değerlendirmektedir: 

 “At Türk’ün kanadıdır. Kaşgarlı’nın bu cümlesi, XI. yüzyılda atın 
Türkler katındaki yerini en veciz ve anlamlı bir şekilde belirttiği gibi, tarih 
boyunca büyük Türk fetihlerinin sırrının da ifadesidir. Türklerden çok bu 
hayvan ile haşır neşir olmuş başka bir soy yoktur diyebiliriz. Gücünden 
türlü şekillerde istifade ettikleri gibi, etinden ve sütünden de istifade 
ettikleri bu hayvana Türklerin özel bir değer vermeleri tabii idi. Zira büyük 
çapta hareketlilik ve sürati gerektiren göçebe yaşayışta binek ve yük taşıma 
vasıtası olarak hizmet gören at, fatih orduların da en etkili vasıtası olmuştur. 
İşte bu sosyal, askerî ve ekonomik öneminden dolayıdır ki, Türkler atı 
sayısız sürüler hâlinde beslenir hâle getirmişlerdir.” (Genç 1997: 331) 

 



Bilge ERCİLASUN │ 217 
 

Reşat Genç’in kitabının 331-337 sayfaları arası bu konuya ayrılmıştır. Burada 
at çeşitleri, renkleri ve özellikleri bir liste hâlinde verilmektedir.   

 “Bütün bu isimler, Türklerin XI. yüzyılda etini yedikleri, sütünden 
kımız yapıp içtikleri, derisini kullandıkları, yüklet olarak istifade ettikleri, 
gübresinden yakıt olarak faydalandıkları ve bilhassa her türlü göç ve fetih 
hareketlerinde, savaşlarında binit ve harp vasıtası olarak kullandıkları at ile 
ne kadar çok ilgilendiklerini açıkça anlatmaktadır. Denilebilir ki çölde Arap 
için deve ne ise, bozkırda da at Türk için aynı şeydir ve hatta belki de 
ondan daha önemlidir.” (Genç 1997: 337). 

Bence, Türklerde at, alelade eti yenen sütü içilen bir hayvan olmakla kalmaz. O, 
mesela koyun veya keçi gibi bir hayvan değildir. O, kutsal bir değer taşır. Ulaşımda, 
silahta, savaşta, Türk’ün çok önemli bir yoldaşı olmuştur. Divanü Lügati’t-Türk’te, 
özellikle ata dair maddeler iyi incelenirse bu durum fark edilecektir.   

............ 
 

Görüldüğü gibi, Divanü Lügati’t-Türk, bize zengin bir malzeme sunmaktadır. 
Türklerin tarihi, hayatı ve bütün özellikleri ile ilgili olan bu malzeme, Türklerin 
kimliğini açıklamada ve oluşturmada büyük bir önem taşır. Bu malzeme, aynı 
zamanda sanatkâra ilham kaynağı olacak bir değer de taşımaktadır.   

Divanü Lügati’t-Türk’te çok canlı tablolar ve sahneler bulunmaktadır. Bunlar, 
yalnız romanlara değil,  tiyatroya, sinemaya malzeme olacak niteliktedir.  

Divanü Lügati’t-Türk, sanatçılar için çok zengin bir malzemeyi içine 
almaktadır. Bundan yalnız edebiyatçılar değil (şairler, romancılar gibi), müzisyenler, 
ressamlar, heykeltıraşlar, operacılar da faydalanabilir. Bu eserde o kadar ayrıntılı 
anlatımlar ve açıklamalar vardır ki, görsel sanatların bundan ilham almaması 
imkânsızdır. Özellikle ressamlar için zengin bir malzeme sunmaktadır. Eserde görsel 
malzeme, oldukça fazla yer tutar. 

Bu eserde yalnız bir dilin bütün kelimeleri verilmekle kalmaz; aynı zamanda 
edebiyat ve sanata dair bütün incelikler de verilir. Bütün bu örneklerin, estetik 
bakımdan da üstün olduğu görülmektedir. Kelime tariflerinde de aynı özellik göze 
çarpar. Divan bu şekliyle, zengin ve işlenmiş bir dilin, bol ve gelişmiş örnekleri olan 
bir edebiyatın delilidir. Ayrıca bu lügatte, göçebe toplumlarda görülen somut eşya ve 
kültür malzemeleri yanında soyut kavramlar da geniş ölçüde yer almaktadır. Edebî 
metinlerde ve şiirlerde görülen tabiat tasvirleri, bozkır yaşayışının sıradan ve genel 
örnekleri değil, zengin işlenmiş bir edebiyatın ürünlerinin arasından seçilmiş 
parçalardır.  Bütün bu örneklerde gelişmiş bir kültür ve medeniyetin bütün izleri 
görülmektedir. Bunlar soyut kavramlar, düşünceye, felsefeye ve hayata dair çeşitli 
görüşler, belli bir hayat anlayışı şeklinde özetlenebilir. 
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Divanü Lügati’t-Türk, bugüne kadar modern eserlerde doğrudan doğruya yer 
almamıştır. Ancak dolaylı olarak onunla ilgi kurabileceğimiz romanlar yazılmıştır. 
Bunları şöyle sınıflandırabiliriz: 

1. Konusu 11. yüzyılda geçen romanlar, 
2. Divanü Lügati’t-Türk’ün motif olarak yer aldığı romanlar, 
3. Malzeme ve yaşayış tarzı olarak Divanı Lügati’t-Türk’e dayandırılabilecek 

romanlar. 
Şimdi bu maddeleri tek tek ele alalım. 
 
 1. Konusu 11. Yüzyılda Geçen Romanlar: 
Divanü Lügati’t-Türk 1072-1077 yılları arasında yazılmıştır. Ayrıca bu tarihler, 

Türklerin Anadolu’ya girdikleri ve yerleşmekte oldukları yıllardır.  
Kilit, Anahtar (M. N. Sepetçioğlu), Ak Topraklar (Emine Işınsu), Oğuz Yurdu 

romanlarında 11. yüzyılda Türklerin durumu, göçleri, savaşları anlatılmaktadır. 
Bunlar, Divanü Lügati’t-Türk’ün ve Kâşgarlı Mahmud’un çevresinde geçmese de 
aynı yılların anlatıldığı eserlerdir. Kilit, Anahtar, Kapı adlı romanlarda, bir “nehir 
roman” anlayışı içinde 11. yüzyıldaki Türk dünyası, önemli bir bölümüyle ayrıntılı 
olarak verilmektedir. Bu, Türklerin Anadolu’ya gelmeleri ve yerleşmeleridir. Kilit’te 
Alparslan, Anahtar’da Melikşah, Kapı’da Kılıç Arslan zamanı anlatılmıştır (B. 
Ercilasun 1999: 6). Onun devamı olan Konak ve Çatı adlı romanlarda ise Osmanlı 
Devleti’nin kuruluş yılları ele alınmaktadır. 

Ak Topraklar’da ise 1025-1071 yılları arasında meydana gelen olaylar 
anlatılmaktadır. Bu romanlarda düğüm noktası, 1071 Malazgird Meydan 
Muharebesi’dir. Oğuz Yurdu romanında ise yine 11. yüzyıl anlatılmıştır. Romanda 
1016 yılından itibaren olan olaylar ve savaşlar konu edilmiştir. Romanda Büyük 
Selçuklu Devleti’nin kurulmasından önceki olaylar ve savaşlar anlatılmaktadır.   

Oğuz Yurdu, bütünüyle Divanü Lügati’t-Türk’te verilen bilgilere 
dayanmaktadır. Annaguli Nurmemmet üzerinde geniş bir çalışma yapan Salim 
Çonoğlu, yazarın, devri anlatan birçok eser arasında Divan’ı da okuduğunu söyler: 

 “Yazar, eserin hazırlık safhasında Oğuz Kağan Destanını, Herodot’u, Hudûdel 
Âlem’i, Kutadgu Bilig’i, Divanı Lugat it Türk’ü, Beyhaki’yi, Korkut Ata’yı 
okumuştur.”  (Çonoğlu 2001: 345). 

Bundan başka Oğuz Yurdu, beş romanlık bir dizinin ilk eseridir. Yazar, Oğuz 
Yurdu romanından sonraki eserlerinde Kâşgarlı Mahmud’dan ve eserinden herhâlde 
bahsedecektir. Çünkü romanın gidişi, bizde böyle bir intiba uyandırmaktadır. 
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Yazarın yazmayı düşündüğü romanların adları şöyledir: 1. Oğuz Yurdu, 2. Büyük 
Göç, 3. Önde Deniz Var, 4. Sönmeyen Kıvılcım, 5. Altın Yay. 2 

 
2. Divanü Lügati’t-Türk’ün Motif Olarak Yer Aldığı Romanlar: 
Annaguli Nurmemmet’in yazdığı Oğuz Yurdu ve Ahmet Bican Ercilasun 

tarafından kaleme alınan 2 BA Beden Beyin Akımı adlı romanları, burada 
sayabiliriz.  

Oğuz Yurdu romanının alt bölümlerinde yukarıda belirtilen eserlerden yapılmış 
alıntılar mevcuttur. Bu alıntılardan ikisi, Divanü Lügati’t-Türk’e aittir.    

Bu romanlarda Divan’dan doğrudan doğruya bahsedildiğini ve ona atıflar 
yapıldığını görmekteyiz. 

İlk olarak “Evsiz Barksız Konurca” adlı alt bölümün başında şu alıntı 
bulunmaktadır:  

 “Türk, vakit anlamına gelen bir kelimedir. Bütün meyvelerin 
olgunlaştığı zamanın ortasıdır.” (Nurmemmet 2001: 154). 

Bu alt bölümde Oğuzların yerleşik düzene geçmeleri anlatılıyor. Oğuzlar bir 
şehir kurarlar, buna Yankale adını verirler. Bu bölümde yüzyıllardır göçebe olarak 
yaşamaya alışmış, göçebe ruhu taşıyan Oğuzların şehirleşmeye, yerleşmeye 
geçişlerindeki psikolojilerindeki sarsıntı anlatılır.  

Ayrıca Selçuk Bey, Konurca adlı evsiz barksız köpeğe benzetilir. Selçuk Bey, 
köpeği aramak ister. Bu arada Selçuk Bey’in ruh hâli anlatılır. Selçuk Bey’le 
Konurca adlı köpeğin kaderlerinin aynı olduğu fikrine işaret edilir. Bölüm başlığı, 
yani “Evsiz Barksız Konurca” ibaresi, sanki köpeği değil Selçuk Bey’i ifade eder bir 
nitelik kazanır.   

Alt bölümün başındaki Divan’dan yapılan alıntı ile bölümün ilgisi ise şöyle 
açıklanabilir: Bu alıntıda “zaman” kavramı ele alınmıştır. Yaşayışın değişmesine 
sebep, zamanın değişmesidir. Buradaki alıntıyı, Türklerin zamana uyum 
sağladıklarına işaret edilmek istenmiştir diye yorumluyorum.   

İkinci alıntı, “Tanrı Dağları mı veya Cent Yolu?” adlı alt bölümün başındadır. 
 “Tengri, Allahu azze ve celle demektir. Yere batası kâfirler göğe 

tengri derler. Yine bu adamlar büyük bir dağ, büyük bir ağaç gibi gözlerine 
ulu görünen her şeye tengri derler. Bu yüzden bu gibi şeylere yükünürler. 
Yine bunlar, bilgin kimseye de tengrigen derler.” (Nurmemmet 2001: 231). 

 

 
2 Oğuz Yurdu romanı üzerinde, tarafımdan hazırlanmış bir yazı, “Türkmenistan’dan Bir Roman: Oğuz 
Yurdu”  adıyla hâlen Prof. Dr. İsenbike Togan Armağanı’nda basılmaktadır.  
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Bu bölümdeki olayların özeti şudur: Selçuk yörüklerin arasındadır ve bir karar 
vermek ister. Yörüklerden etkilenmiştir. Mergen Ağa Müslüman olup Cent kalesine 
sığınırsa korunacağını söyler. Selçuk, Gök Tanrı dinini bırakmak istemez ve düşünür.  

Bu bölümde din değiştirmek üzere olan Selçuk Bey’in iç dünyası 
anlatılmaktadır. Bölümün başında Tanrı’nın yüceliğinden bahseden bir alıntı 
bulunuyor. Bu alıntı vasıtasıyla, Gök Tanrı dininin Müslümanlığa olan yakınlığına 
işaret edilmiştir. 

Diğeri, Ahmet Bican Ercilasun tarafından kaleme alınan 2BA Beden Beyin 
Akımı adlı romandır. Yazar, burada Divanü Lügati’t-Türk’e bilinçli olarak yer 
vermiştir. Çünkü bu lügat, yazarın birikimleri içindedir ve ana kaynaklarından 
biridir. Bu romanda Divan, birkaç şekilde karşımıza çıkar.  

Bunlardan birincisi, yazarın yazdığı bir şiir parçasıdır. Bu dörtlük, Divan’daki 
kıtalara uygun olarak yazılmıştır. Divan’dan alınmış hissini veren bu şiir parçası, 
romanın kahramanının zihninden iki kere geçer. Bu da romanın 52 ve 53. 
sayfalarında belirtilir. Divan’daki şiir üslubunun kullanıldığı bu kıta şöyledir: 

Ak kugu kanat açar, 
Ak kugu tüpte uçar, 
Ak kugu kanat açar, 
Ak kugu subda keçer. (A. Ercilasun 2006: 52, 53).  

Bir diğeri, roman kahramanı Erboğa’nın, Kâşgarlı Mahmud’u hatırlamasına 
sebep olan bir rüya görmesidir. Erboğa, rüyasında “düş” kelimesi üzerinde 
düşünmektedir. Uyanır, kelimenin kendisi ve türevleri onun zihnini o kadar çok 
meşgul eder ki, ruhu demek olan 2 BA’sı, 11. yüzyıla kadar giderek Kâşgarlı’nın 
yazdıklarına, yani Divanü Lügati’t-Türk’ün müsveddelerine, bir göz atar, kelimeleri 
Divan’dan kontrol eder. Burada romanın kahramanı, kelimeler üzerinde 
derinleşmekte, kelimelerin felsefesini yapmakta ve bu konuda 11. yüzyıla kadar 
uzanmaktadır. Böylece Erboğa, aynı şekilde düşündüğü hissettirilen Kâşgarlı ile 
birleşmiş olur.   

 “Erboğa şiddetli bir aksırıkla uyandı. 2BA’sının sözleri beyninde 
karıncalandı. “Düşümü kaydetmeliyim; yoksa unuturum” dedi ve kalkıp 
defterine o günün tarihini attı. Başlığa “Tül-Tüş” yazmıştı. Yatağa uzanınca 
düşünmeye başladı. Düşünmek, düşmek, düş niçin onu bu kadar çok 
uğraştırıyordu? Acaba ataları bir yerden mi düşmüştü? Düz bir çizgiyi 
izleyerek mi düşmüşlerdi? Düştükleri nokta dip nokta mıydı? Öyle ya 
büyük atası Mahmut, dip kelimesini tüp diye kaydediyordu. Düşmek’i 
tüşmek, düz’ü tüz diye… Düz bir çizgi izleyerek tüpe, yani dibe tüşdüler. 
Peki niçin rüyaya da tüş dediler? Hem tüş, hem tül dediler? Bağdad’a, Dicle 
kıyısına doğru uzandı. Tek katlı, kerpiç evin kapısından içeri süzüldü. Yağ 
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kandilini yakıp Mahmud’un yazdıklarına göz gezdirdi. Orada tün de vardı; 
manası “el-leyl, gece”. Düş de geceleri görülmüyor muydu? Bir tüş daha 
vardı Mahmud’un defterinde. Onun karşısında “el-wakt” yazıyordu, 
“vakit”. Tün de vakit, tüş de vakit. Biraz daha ilerde türk’ü de gördü; o da 
“vakit” idi; uyuyakalmıştı.” (A. Ercilasun 2006: 105-106).  

Romanın 141. sayfasında Erboğa, yine kelimelerle oynar, kelimeler üzerinde 
düşünür, derinleşir, yine Kâşgarlı’ya kadar gider.  

Sayın Erboğa Caner,  
 “Yoksa siz kendinizi, adınızdaki er’lere bakıp bir şey mi 

zannediyorsunuz? Yoksa adınızdaki boğa’ya bakıp hâlâ dünyayı 
boynuzlarınızda mı taşıdığınızı sanıyorsunuz? Siz çamurdan yaratılmış süfli 
yaratıklar olduğunuzu herhâlde unuttunuz. Hayır “yaratılmış” değil 
“yanılmış”larsınız. Mahmut yanıluk olduğunuzu bilmediği için yalnuk 
yazdı. O zamandan beri kendinizi ateşten yaratılmış sanıyorsunuz; oysa siz 
“yanıluk”sunuz, “yanılmış”sınız.” (A. Ercilasun 2006: 141). 

Yukarıdaki her iki örnekte de Erboğa’nın kaynağı Kâşgarlı Mahmud’dur, 
dolayısıyla Divanü Lügati’t-Türk’tür. Yazar kelimelerle oynar, kaynaklarına kadar 
iner. Bu durumda da Divan’dan faydalanır. Ercilasun’un romanda, kelimeler 
vasıtasıyla Divanü Lügati’t-Türk’e gittiğini görüyoruz. Fakat Ercilasun, yalnız 
kelimelerden hareket etmekle kalmaz, kelimeler üzerinde düşünerek Kâşgarlı’nın 
ruhuna kadar inmek suretiyle felsefe de yapar. Kelimelerden, kelimelerin 
arkasındaki fikir yapısına, düşünce dünyasına gider. İnsanla ilgili, insanın 
yaradılışıyla ilgili tespitlerde bulunur, derin yorumlar ve felsefeler yapar. 

Romanda Divan, Alp Er Tunga sagusundan bir dörtlüğün yer almasıyla, üçüncü 
olarak kullanılmış olmaktadır. Çünkü bilindiği gibi Alp Er Tunga sagusunu Divanü 
Lügati’t-Türk vasıtasıyla öğrenmekteyiz. 

Alp Er Tonga öldi mü, 
Esiz ajun kaldı mu, 
Ödlek öçin aldı mu 
Emdi yürek yırtılur. (A. Ercilasun 2006: 116). 

Böylece 2 BA Beden Beyin Akımı adlı romanda, Divanü Lügati’t-Türk ile ilgili 
oldukça çeşitli malzeme bulmaktayız. Çünkü bu, bir dilcinin yaklaşımıdır ve 
yukarıda da belirtildiği gibi bilinçli bir düzenlemedir.  

3. Malzeme ve Yaşayış Tarzı Olarak Divanü Lügati’t-Türk’e 
Dayandırılabilecek Romanlar: 

Bugün hayatımızda yer alan çeşitli özellikler, kullanımlar, yaşama biçimleri, 
büyük ölçüde Divan’a kadar gider. Bazı sanatkârların eserlerinde buna rastlıyoruz.  
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Divan’da bugün halk arasında hâlâ yaşayan inançlar, bilgiler, folklor 
malzemeleri bulunmaktadır. Bunlar da çeşitli şekillerde romanlarda yer almaktadır. 
Romanlarda rastladığım bu malzemeyi şöyle sınıflandırdım:  

3. 1. Savaş, 
3. 2. Ata Verilen Değer (Eski Türk yaşayışında atın yeri).  
3. 3. Tabiat Sevgisi, 
3. 4. Göçebe Hayat Tarzı. 

Burada bunlara örnekler göstereceğim. 
 
 3. 1. Savaş: 
 Burada, romanlarda savaşla ilgili kısımlar, başlıca iki açıdan 

değerlendirilecektir. Bunlardan birincisi savaş tasvirleri, diğeri ise savaş hakkındaki 
görüşlerdir. Her iki konuda da, Aytmatov’un romanlarında bol örnek bulunmaktadır.  

 Türklere göre savaş bir hayat tarzıdır ve askerlik kutsaldır. Şartlar ne olursa 
olsun, savaştan kaçılmaz. Aytmatov, bu temayı Yüzyüze hikâyesinde işler. Ruslar 
İkinci Dünya Savaşına katılmışlar, Türkleri de savaşa göndermişlerdir. Bir Kırgız 
için bu savaşın pek de anlamı yoktur. Hikâyenin kahramanı İsmail, bu düşüncelerle 
savaştan kaçar ve bir mağarada gizlenir, bu müddet içinde bu savaşı sorgular. Karısı 
Seyde ona yardım eder ve onu gizler. Bunu fark eden Mirzakul ise, savaşın anlamını 
tartışmaz bile… O, savaşta bir kolunu kaybetmiştir. Bütün bu olumsuzluklara 
rağmen Mirzakul’a göre savaş kutsaldır; savaştan kaçmak korkaklık ve 
onursuzluktur. Böyle düşünen Mirzakul, İsmail’e yardım eden ve onu saklayan, ele 
vermeyen Seyde’ye bağırır ve onu suçlar. Mirzakul’un düşünceleri hikâyede şöyle 
dile getirilir:   

 “Böyle davranmakla ona iyilik ettiğini mi sanıyorsun? Halka karşı 
şeref ve haysiyeti ne olacak? Bunları düşünmüyor musun? Büyük babamız 
Devlet’in soyundan olan, başında tebetey taşıyan herkes, son ferdimize 
kadar gittik. İyi ya da kötü günlerde hep aynı şekilde hareket ettik. Tanrı 
seni halkından uzaklaştırmasın! Bu ayıp hepimiz içindir! Anlıyor musun? 
Cevap ver, ne dediğimi anlıyor musun? Daha vakit varken İsmail’i getir, o 
da öbürleri gibi gidip savaşsın!” (Aytmatov 1990: 59). 

Seyde, Mirzakul’a burada itiraz etse de, daha sonra gerçek düşünceleri ile 
karşımıza çıkacaktır ve İsmail’i ihbar edecektir. Seyde’nin gerçek düşünceleri 
hikâyenin sonunda şöyle ifade edilir: 

 “Ama hayır, dedi İsmail için, sen onlar gibi değilsin. Halkını felaket 
içinde bırakıp giden bir insan, istese de istemese de onun düşmanı olur… 
Sana engel olamadım, engel olamazdım zaten.” (Aytmatov 1990: 71-72) 
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İlk Öğretmen’de askerlik olgusu ile yine iyi ve olumlu değerler arasında bir ilgi 
kurulmuştur. Bu hikâyede askerlik, bir motif olarak kullanılmıştır. Asker kaputu iyi 
ve kutsal değerleri çağrıştıran bir sembol olarak kullanılmıştır. Üniformalı biri, 
etrafta saygı uyandırır. Aşağıdaki parçada bu bakış tarzı tasvir edilmektedir:   

 “Güzün zenginlerin kışlamak için dağlara çekildikleri sırada, köye 
sırtında asker kaputu, genç bir yabancı geldi. Kaput, iyi hatırlıyorum, siyah 
bir kumaştandı. Yollardan uzak, dağ eteklerine yaslanmış köyümüzde, 
üniformalı birinin belirmesi büyük bir olaydı.” (Aytmatov 1976: 15). 

Duyuşen, hikâyenin iyi, idealist ve yenilikçi kahramanıdır. O, “siyah kaputlu 
genç” olarak tanıtılır. Onun bu giyim tarzı, iyi özellikleri ile birleştirilir. Bir asker 
üniformasının parçası olan kaput, burada bütün iyi ve olumlu değerlerin sembolü 
hâline gelir (Aytmatov 1976: 16). 

Altınay bir de Lenin’in duvarda asılı duran portresini hatırlar. Bu da ona tesir 
eden unsurlardan biridir. Lenin bir asker ceketi giymiştir. Yaralı ve sargılı kolu 
görünmektedir (Aytmatov 1976: 25). Bu da askerlik kavramını çağrıştıran bir 
görüntüdür. Burada kahramanın kolektif şuuraltı (bilinç altı) vasıtasıyla atalarından 
gelen, Türk ırkının özelliği olan savaşçılık ve askerlik kavramlarının ortaya çıktığını 
görüyoruz. Kahramanlık teması işlenmektedir. Bu resim, kahramanlığın, cesaretin 
sembolü olmuştur. Burada da askerliğin Türkler tarafından algılanışını ve 
yorumlanışını görmekteyiz (B. Ercilasun 1998: 76-77).  

Deve Gözü hikâyesinde canlı bir savaş tasviri görülmektedir. Bu savaş, 
yüzyıllar önce yapılan bir muharebenin canlı ve ayrıntılı bir tablosudur.  

 “Anarkay, geçmiş çağların sessiz tanığı, büyük savaşların meydanı, 
göçebe oymakların anayurdudur.” (Aytmatov 1995: 80).  

 “Ben bu bozkırda, eski çağların seslerini, yankılarını duyuyordum. 
Yer sarsılıyor, binlerce atın nallarından çıkan gürültü kulaklarımda 
uğulduyordu. Göçebe boyların savaşçıları, bir okyanusun dalgaları gibi, 
uğul uğul akıyor, o korkunç savaşlara kendi gözlerimle tanık oluyordum 
sanki. Toynakları tozu dumana katan atlar göğüs göğüse geliyor; kalkanlar, 
kılıçlar birbirine çarparak şakırdıyor, o engin ova naralarla, at 
kişnemeleriyle doluyordu. Ben de kendimi o savaşın, o kargaşanın içinde 
hissediyordum. Sonra savaş durdu, bahar geldi, bütün Anarkay düzlüğü 
beyaz çadırlarla  doldu.” (Aytmatov 1995: 82) 

Burada eski çağlardaki Divan’daki savaş şiirlerine benzeyen bir savaş sahnesi 
anlatılıyor. 

Toprak Ana romanında iki şey vurgulanmaktadır. Toprak ve savaş… Burada 
kendisi için anlamsız görünen bir savaşta bir Kırgız ailesi yok olmuştur. Bu,  
Tolgonay’ın ailesidir. Bu da Yüzyüze hikâyesinde olduğu gibi İkinci Dünya 
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Savaşıdır. Yani Türkleri ilgilendirmeyen, Türkler için bir anlamı olmayan bir 
savaştır. Fakat burada da savaşın anlamsızlığı tartışılmaz. Çünkü savaş kutsaldır ve 
savaştan kaçmak alçaklıktır.  

Beyaz Gemi’de Mümin Dede, Çocuk’a bir masal anlatır. Bu, Ergenekon 
Destanına benzeyen bir masaldır. Çocuk da bu masalı çantasına anlatıyor. Bu 
masalda Kırgızların düşman tarafından yok edilişi ve bir Maral’ın onlara yeniden 
hayat verişi anlatılmaktadır. Burada ayrıntılı savaş tasvirleri yapılmıştır. Çocuk da 
kendisinin, savaşan askerlerden biri olduğunu farz eder. Çocuk bu masaldan çok 
etkilenmiştir. Burada da askerlik, yiğitliğin ve kahramanlığın sembolü olarak 
görünmektedir (B. Ercilasun 1998: 81). 

Cemile’de tasvir edilen bir savaş sahnesi, ilgi çekicidir. Sanki 20. yüzyılda 
değil de 8, 9, 11. yüzyıllarda, hatta daha da önceki zamanlarda, yani destan çağında 
geçmektedir.  

 “Bütün bozkır ayaklanmıştı. İlk süvari alaylarımız, dağdan ve vadiden 
büyük ve gürültülü törenlerle kalkıp gitmişlerdi. Binlerce üzengi şıkırdıyor, 
binlerce yiğit gözleriyle bozkırı tarıyordu. Önde, sırıkların ucuna takılmış 
kızıl bayraklar dalgalanıyor; geride, atların kaldırdığı toz bulutunun ardında, 
analar ve eşler gözyaşı dökerek ve yakarışlarla, dualarla, yeri göğü 
inletiyorlardı: ‘Bozkır yardımcınız olsun, kahramanımız Manas’ın ruhu 
yardımcınız olsun!’ diye de bağırıyorlardı. 

İnsanların savaşa gitmek için düştükleri yollarda acılar, acı yakarışlar 
kalıyordu…” (Aytmatov  1997: 42-43). 

Yukarıdaki özellikleri taşıyan savaş tasvirleri, tarihî romanlarda da yer alır. Ak 
Topraklar’da, Oğuz Yurdu adlı romanlarda, yukarıdakilere benzer tasvirlerle 
karşılaşıyoruz.   

Ak Topraklar’da 1025-1071 yılları arasında meydana gelen olaylar ve savaşlar 
anlatılmaktadır. Oğuzların Anadolu’ya doğru gelişleri konu edilir. Roman, 
Malazgird Savaşı’yla sona erer.   

Ak Topraklar’da 200. sayfada bir savaş tasviri görülmektedir. Bu anlatım, 11. 
yüzyıldaki savaş düzenini göstermesi bakımından enteresandır.   

 “Öğrendiler kim; Selçuklu erleri, ellerinde çırağlarla, at üstünde 
yaklaşıp uzaklaşmada. Naralar, anların naralarıdır. Bizans leşkeri de azca 
ürkmüştür! 

Çünkü çırağların ışığında, gölgeleri uzayıp kısalmada. Anlaşılmaz 
avazları ve dahi nal sesleri… Karşı yatan dağlarda büyüyüben, geri dönüp 
kulaklarda patlamada. Sanasın albızın ordusudur, şol ışıklar içre oynaşan!” 
(Işınsu 1971: 200). 
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Oğuz Yurdu romanındaki savaş tasviri de, benzer özellikler taşımaktadır.  
 “….uzun saçlı Türkmenler, tıpkı atın üzerinde, atları ile birlikte 

doğmuş gibi oturan, her biri, iri yapılı adamlardı… Hepsinin elinde, gök 
kubbenin, ufukla birleştiği yeri hatırlatan, büyük yayları var… Saldırdıkları 
zaman, o kadar bağrışıp ses çıkarıyorlardı ki, ya bağırsakları kopar ya da 
çekile çekile mutlaka düdüğe dönüşür dedirtiyordu. Vaspurakan 
padişahlığının adamları, üzerlerine saldıran adamların, daha ilk önce 
seslerinden korkuyordu. Sonra üzenginin üzerine çıkıp, oklarını boşaltıp, 
kalpaklarını gözlerine siper ederek eğilerek geldikleri zaman, onlar sanki 
alacakları varmış gibi savaşan adamları hiç görmemişlerdi. Padişahlığın 
ordusu telaşlandı, geri çekilmeye mecbur oldu.” (Nurmemmet 2001: 494). 

Buradaki savaş tasviri çok canlıdır. Savaşçılar sanki roman sayfalarından 
fırlayacak, okuyucunun üzerine geleceklerdir. Uzun saçlı Türkmenler, atları ile 
birlikte doğmuş izlenimi uyandırmaktadırlar. İri yapılıdırlar. Ellerinde ufuk çizgisine 
benzeyen yayları vardır. Savaşırken o kadar çok ses çıkarırlar ki düşman önce bu 
seslerden korkup kaçar. Bu savaşçıların kimseye benzemeyen bir başka özelliği de, 
bunların alacaklı imiş gibi savaşmalarıdır. Düşman böyle bir şeyi hiç görmemiştir.  

Yazar burada orijinal bir imaj da kullanıyor. Türkmenlerin bağırmalarını, yani 
savaş naralarını, tasvir ederken ya “bağırsakları kopacak derecede” veya 
bağırsakların “çekile çekile düdüğe” dönüşeceği derecede şiddetli olduğunu 
söylüyor. Buradaki tasvirde, sesin şiddetini belirtecek nitelikte orijinal ve zengin bir 
imajla ifade edilişi, üzerinde durulması gereken bir noktadır.   

Bütün bu tasvirlerle, tasvirlerde belirtilen ayrıntılarla, Türklerin savaşa ne kadar 
önem verdikleri, Türklerin savaşa bakışı vurgulanmak istenmiştir (Nurmemmet 2001: 
494). Ayrıca Türklerin, doğuştan savaşçı bir millet oldukları vurgulanmaktadır. Aynı 
şey, Divanü Lügati’t-Türk’teki bütün savaş şiirlerinde ve savaşla ilgili bütün 
kelimelerde de açık bir şekilde görülmektedir.   

 
3. 2. At ve Atın Önemi: 
At, Cengiz Aytmatov’un ve Yaşar Kemal’in romanlarında görülmektedir.  
Mehmet Kaplan atın, bir geniş mekân unsuru olduğunu ve varlığı aşma 

arzusunun ifadesi olduğunu söyler (Kaplan 1985: 12-13; 70). Bu romanlarda 
Aytmatov’un, atla birlikte yalnız mekânı değil zamanı da aştığını görmekteyiz. At, 
onu geçmişe, geleceğe, çeşitli zaman boyutlarına götüren bir vasıta olmuştur. 
Bunlara ilâveten Aytmatov’un romanlarında at, hayatı ve hürriyeti temsil eden millî 
bir unsurdur (B. Ercilasun 1997: 527). 

Aytmatov’un bu konuda ilk akla gelen eseri, Elveda Gülsarı adlı romanıdır. Bu 
eserde at ve at sürüleri, önemli bir yer işgal eder. Romanın kahramanı Tanabay’la 
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Gülsarı’dır. Bir atla bir adam, roman boyunca insanların erişemediği olağanüstü 
beraberlik içindedirler. Romanda bu durum, “kocamış atla yaşlı adam” ibaresiyle, 
sık sık belirtilir. Tanabay’la Gülsarı, geniş bir bozkır içinde yapayalnızdırlar 
(Aytmatov 1995: 525). Fonda, eski Türk hayatı görülür.  

Gülsarı, asil ve cins bir attır. Romanda kişileştirilir ve efsanevî bir şekilde tasvir 
edilir. Ayrıca insani vasıflarla da zenginleştirilen Gülsarı, romanda hürriyetin 
sembolü olarak takdim edilmektedir (B. Ercilasun 1997: 523-525).   

Eserdeki bu görünüm, Kırgızların ve Kazakların hayatından da izler taşır. 
Burada, Kırgızlar ve Kazaklar arasında, atın bugün de değer taşıdığına işaret etmek 
lazımdır.   

Eserlerinde ata her zaman yer veren diğer bir yazar da Yaşar Kemal’dir. Yaşar 
Kemal’in romanlarında da at, oldukça önemlidir ve zaman zaman da 
kutsallaştırıldığı görülür.  

Yaşar Kemal’in ilk olarak Dağın Öte Yüzü adlı üçlemesini ele alalım. Serinin 
birinci romanı olan Ortadirek’te, hasta bir attan bahsedilir. Bu at ölür ve roman 
kahramanları, atın ölümüne çok üzülürler. Anlaşmazlık atın ölümünden çıkar. 
Herkes birbirini suçlar. Yer Demir Gök Bakır’da olaylar devam eder. Romanın 
kahramanlarından biri olan Meryemce, atın ölümü yüzünden dünyaya ve 
sevdiklerine küser ve günlerce kimseyle konuşmaz. Serinin üçüncü eseri olan Ölmez 
Otu romanında ise at,  cirit atı motifiyle karşımıza çıkar (Yaşar Kemal 1968: 27).  

At motifi, aynı şekilde İnce Memed romanında da görülür. Romanın başında bir 
at vardır. Bu romanda da anlaşmazlıklarda atın rolü bulunduğu görülür (Yaşar 
Kemal 1957: 47). 

 At, Yaşar Kemal’in destani hikâyelerinde de karşımıza çıkar. Bu 
hikâyelerde at, efsanevi bir karaktere bürünür. Köroğlu Hikâyesinde olayın 
kahramanı (Köroğlu’nun babası olan) Koca Yusuf, usta bir at yetiştiricisidir. Bey ile 
aralarında çıkan anlaşmazlık, at yüzündendir. Ayrıca burada, Köroğlu’nun atı olan 
“Kırat”a, destani bir vasıf verilir (Yaşar Kemal 2005: 49).     

Ağrı Dağı Efsanesi’nde de at, aynı özellikleri taşır. Olayın kahramanları Ahmet, 
Gülbahar ve attır. Beyazıt Paşası Mahmut Han’ın atı kaçmış ve Ahmet’in kapısına 
gelmiştir. Atta damga vardır. At, üç defa Ahmet’in kapısına geldiği için geleneğe 
göre Ahmet’in olur ve sahibine teslim edilmez. Mahmut Han bunu bildiği hâlde atı 
geri ister. Ahmet vermez. Bunun üzerine Mahmut Han, Ahmet’e kızar ve onu 
cezalandırmak ister. Köroğlu Hikâyesinde olduğu gibi burada da kavganın, at 
yüzünden çıktığı görülmektedir.   

Burada son olarak Murathan Mungan’ın Cenk Hikâyeleri’nden de 
bahsedebiliriz. At unsuru, Murathan Mungan’ın eserlerinde de az da olsa 
bulunmaktadır. Kitabın ikinci hikâyesi olan Ökkeş ile Cengâver’de, “obalı” 
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yaşayıştan ve bu yaşayışın önemli bir unsuru olan attan bahsedilmektedir. Hikâyede, 
kahramanların “dönüşü olmayan menzile at sürdükleri” (Mungan 1999: 98), 
Cengâver’in at sırtında gittiği anlatılmaktadır (Mungan 1999: 101). 

 
3. 3. Tabiat Sevgisi: 
Bu romanlarda önemli bir unsur da, tabiatın geniş olarak tasviri ve tabiata 

duyulan derin bir sevgidir. Göçebelerin hayatının esasını teşkil eden tabiat, 
Aytmatov’da ve Yaşar Kemal’in romanlarında görülmektedir. 

Aytmatov’un bütün eserlerinde derin bir tabiat sevgisi açıkça görülmektedir. 
Bu, eski Türk hayatından ve kültüründen gelen bir tabiattır. Toprak Ana’da, savaş 
teması yanında derin ve köklü bir toprak sevgisi işlenmektedir. Tolgonay, çektiği 
bütün acılara rağmen toprağından vazgeçmez. Toprağı derin bir aşkla sever. Yazar, 
bu toprak ve tabiat sevgisini, romanın çeşitli yerlerinde ayrıntılı olarak tasvir etmiştir. 
Romanın bütünü, tabiata ve toprağa duyulan derin sevginin lirik bir şekilde tasvirine 
dayanmaktadır (Aytmatov 1972: 5-7 ve devamı…).  

Toprak Ana’da yazar, tabiat varlıklarını da ayrıntılı ve canlı bir şekilde tasvir 
eder. Buğdaylar, atlar, koyun sürüleri, deve kervanları, karıncalar, çekirgeler gibi 
tabiatın pek çok unsuru romanda ayrıntılı ve çok canlı bir şekilde yer alır. Ayrıca 
ekinler, dağlardan boşanan şiddetli sağanaklar, seller ve yağmurlar gibi tabiat 
âfetleri de anlatılmaktadır (B. Ercilasun 1997: 523; 536-539). 

Aynı dikkat ve ilgi, Aytmatov’un diğer eserlerinde de görülür. Bozkır, kuş, 
çiçek, böcek, sevgi dolu cümlelerle tasvir edilir. Gün Uzar Yüzyıl Olur romanında, 
tabiata zarar veren ve onu yok edecek olan teknolojinin olumsuzluklarına işaret 
edilir. Kıyamet’te ise kurt, ayı gibi çeşitli hayvanlar, canlı birer roman kahramanı 
gibi ele alınır. Ayrıca Kıyamet romanında, tabiata da geniş olarak yer verildiği 
görülmektedir. 

Kassandra Damgası bu bakımdan oldukça ilgi çekicidir. Bu romanda yazarın 
tabiat sevgisi, farklı bir boyut kazanmıştır. O, bu romanda tabiatın isyanını ve 
ölmekte olduğunu, birtakım sembollerle anlatmaktadır. Bu semboller de, baykuşlar, 
balinalar gibi, yine tabiattan seçilmiş varlıklardır. Fakat bunlar, romanda modern bir 
karaktere bürünmüşlerdir. 

Bu romanda da yazarın hayvanlara dikkat ve ilgisi görülmektedir. Yazarda, 
diğer romanlarında olduğu gibi, derin bir tabiat sevgisi mevcuttur. Romanda 
hayvanlarla insanların, tabiatın diğer varlıklarıyla insanların kaderlerinin ve 
hayatlarının, yani var olmalarının birbirine bağlı olduğunu işlemiştir (Balinaların 
toplu intiharı, baykuşun ölümü gibi olaylarla).  
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 “Moskova’da eserin başından beri bir baykuş motifi görülmektedir. 
Önceleri insanların kaderine ağlayan baykuş romanın sonunda ölü bulunur. 
Çünkü onlar dünyanın yok olmaya doğru gidişini önceden görmüşler veya 
hissetmişlerdir.” (B.Ercilasun 2004: 89). 

Bütün bu örnekler bize, Türklerin hayat görüşlerinin, dünyaya bakışlarının  
Divanü Lügati’t-Türk’ten beri, hatta başlangıçtan beri pek de değişmediğini 
göstermektedir. Bu romanda bozkırın yerini dünya, atların yerini balinalar veya 
baykuşlar almıştır. Ayrıca bu hayvanlar (yani kuşlar ve balıklar), hayatın sembolü 
olarak kullanılmaktadırlar. Romanda derin bir tabiat sevgisinin hâkimiyeti 
görülmektedir.  

 “Yine romanın bütününe derin bir tabiat aşkı hâkimdir. Romanın 
başından sonuna kadar okuyucuya, balinaların güzelliği ve çektikleri ıstırap 
hissettirilir. Robert balinalarla birlikte yüzmek ve kuşlarla birlikte uçmak 
ister. Bu, yaşadığı dünyadan bir şekilde kaçışın ifadesidir. Moskova’da 
insanlığın kaderine ağlayan ve roman sonunda ölen baykuş ise diğer bir 
misaldir. Yazar her fırsatta tabiattaki varlıkların mükemmelliğini, 
güzelliğini belirtmek istemiştir.” (B. Ercilasun 2004: 91).  

 
3. 4. Göçebe Hayat Tarzı: 
Cengiz Aytmatov’un romanlarında Kırgız hayatı anlatılmaktadır. Bu, eski Türk 

hayatına yakın bir hayattır. Hâlâ eski Türk hayatının özelliklerini sürdüren bir 
hayattır. Bozkır, keçe çadır, at, yemekler gibi…  

Cengiz Aytmatov’un tarihî kaynağının Manas Destanı olduğu görülmektedir. 
Çünkü Manas Destanı, Kırgızlar arasında bugün de pek çok unsuruyla canlı ve 
yaşamaktadır.3  

Bir Türkolog olan Cengiz Aytmatov’un Manas Destanı üzerinde ciddi 
çalışmaları vardır. Ayrıca Manas Destanı, bugün Kırgızların hayatında önemli bir 
yer tutmaktadır. Kırgızlar, bu destanı canlı olarak yaşatmaktadırlar. Bu bakımdan 
Divanü Lügati’t-Türk’te tasvir edilen Türk hayatının pek çok unsurunu Kırgızların 
yaşayışında görmekteyiz. Çünkü Aytmatov, “doğup büyüdüğü Talas Vadisi’nin 
türkü, masal, hikâye ve efsanelerini öğrenmiştir” (B. Ercilasun 1997: 545).  

Kırgızların bu iki özelliği Eski Türklerden getirdiği, Eski Türklerin bakış tarzını 
devam ettirdiği söylenebilir.  

 

 
3 Cengiz Aytmatov hakkında daha geniş bilgi için bakınız: Akmataliyev 1998; Kolcu 1997; Korkmaz 
2004. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1997 tarihinde Kübra Erbay’a, “Cengiz 
Aytmatov’un Eserlerinde Tabiat” konulu bir yüksek lisans çalışması yaptırılmıştır. Bu çalışma henüz 
basılmamıştır.  
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Yaşar Kemal romanlarında Çukurova’daki Yörüklerin hayatını anlatmaktadır. 
Dağın Öte Yüzü serisinde görüldüğü gibi… Yörüklerin yaşayışı da, Divanü 
Lügati’t-Türk’ü hatırlatan diğer bir örnektir. Bu suretle Yaşar Kemal’in 
romanlarında görülen, yaşanan, bilinen ve kullanılan malzemeler ve eşyalar da bizi 
eskiye, dolayısıyla Divan’a bağlamaktadır.  

Çukurova’da Yörüklerin yaşayışı, Binboğalar Efsanesi’nde daha farklı ele 
alınmıştır. Göçebelik ve at üzerine kurulmuş bir hayat, burada oldukça lirik bir 
tarzda anlatılmaktadır. Burada ayrıca “Horasan’dan geldik” ibaresiyle başlayan bir 
cümle, romanın çeşitli yerlerinde “leitmotif” olarak tekrarlanmaktadır.  

 “Horasan’dan geldik omuzumuzda uzun şelfeler, elimizde uzun Mısrî 
kılıçlar, temreni çelik kargılar. Gururlu, onurlu, ezilmemiş, göç eden, bir sel 
gibi bent tanımadan akan, aşılmaz dağlar aşan, gidilmez yollar giden, 
ordular bozan, kaleler yıkan. Altın dibeklerde kahveler döven... Bir konuk 
gelince diz boyu halılar seren, ayağının altına... 

Horasan’dan geldik” (Yaşar Kemal 2007: 60). 
Binboğalar Efsanesi’nde göçebeliğin sona ermekte olduğu, acıklı ve destani bir 

şekilde anlatılır. Yazarın burada, Türklerin kaynağını Horasan’a bağlaması ilgi 
çekicidir. 4   

Yukarıdaki metinde bazı eşyaların tasviri de dikkati çekmektedir. Bunlar, eski 
Türk hayatına bağlanan eski Türklerden beri kullanılan eşyalardır. Bunların pek 
çoğu, Divan’ın yazıldığı 11. yüzyıla, hatta daha eskiye bağlanabilir. 

Yaşar Kemal’in Karacaoğlan adlı hikâyesinde, demir dövme ve örsü kullanma 
gibi Eski Türk hayatına bağlanabilen motifler görülmektedir. (Yaşar Kemal 2005: 
125). 

Son olarak Aytmatov’un tarihî romanlarından bahsedelim. Bunlar Cengiz 
Han’a Küsen Bulut ve Yıldırım Sesli Manasçı adlarını taşırlar. 11. yüzyıla yakın bir 
zamanı anlatmaları dolayısıyla, bu romanlarla Divan arasında bir yakınlık kurmak 
mümkündür. Yıldırım Sesli Manasçı adlı hikâyede Kırgızlarla Oyratların savaşları 
anlatılır. Ayrıca burada çok canlı savaş tasvirleri yapılmıştır.  

 
Şiirler: 
Şimdi şiir türüne gelelim. Modern edebiyatta Divanü Lügati’t-Türk’ü hatırlatan 

veya ona atıf yapılan şiirler yazılmış mıdır? 
 

 
4  Binboğalar Efsanesi’nin değerlendirilmesi konusunda bakınız: Bilge Ercilasun “Edebî Metinlerde 
Türkçenin Kullanımı”, II. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı 26-30 Eylül, Bişkek Kırgızistan 2007 
(basılmamış bildiri). 



230 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

                                                

İlk olarak Behçet Necatigil’in Kır Şarkısı adlı şiirinden söz edebiliriz. Pastoral 
karakterde olan bu şiir, Divanü Lügati’t-Türk’teki bahar tasvirlerini hatırlatacak 
niteliktedir. Bu şiir, tabii ki Divan’daki dörtlüklerden alınan ilhamla yazılmış 
değildir. Ancak bu şiirde alışılmadık bir hava bulunmaktadır. Bu, kısmen Batı’dan 
gelen, kısmen de Divan’daki bahar tasvirlerini hatırlatan bir söyleyiş tarzıdır. Kır 
Şarkısı hem şairin hem de devrinin diğer şiirlerinden farklı bir üsluba ve söyleyişe 
sahiptir.   

Kır Şarkısı’nda tasvir edilen tabiat, tabiatta görülen varlıklar, şiirde kullanılan 
tabii ve gerçekçi üslup, Eski Türk şiirinden izler taşımaktadır. Bu şiirde ilk göze 
çarpan özellik, şiirin pastoral karakterde olmasıdır. Bu özellik de, ilk bakışta ve ilk 
okuyuşta, Divan’daki şiirleri hatırlatır niteliktedir.  

Kır Şarkısı 
Tam otların sarardığı zamanlar- 
Yere yüzükoyun uzanıyorum. 
Toprakta bir telaş, bir telaş- 
Karıncalar öteden beri dostum. 
  Ellerime hanımböcekleri konuyor, 
  Ne şeker şey onlar. 
  Uç böcek, uç böcek diyorum, 
  Uçuyorlar. 
Pan’ın teneffüsü bile 
Ilık-okşamakta yüzü. 
Devedikenleri, çalılık vesaire, 
Bir âlem bu toprakların üstü. 
  Tabiatle haşır neşir, 
  Kırlarda geçen ikindi vakti. 
  Sakin, dinlenmiş, rahat 
  Bir gün daha bitti.5 
İkinci olarak Lâle Müldür tarafından kaleme alınan Divanü Lügati’t-Türk adlı 

şiirden bahsedebiliriz (Müldür 1998: 7-65). Bu, Divanü Lügati’t-Türk’ü okurken 
ona dair izlenimlerle yazılmış bir şiir-nesir metnidir. İçinde Divan’dan alıntılar 
bulunmaktadır. Şiirde 11. yüzyıldaki kültür ve hayat tarzı anlatılmaktadır. Bu 
metinde Divanü Lügati’t-Türk’ün atmosferi, coğrafyası (Kâşgar, Çin gibi), kültür 
unsurları (“kımız” s. 9, “Pars yılı” s. 29 gibi) ve o devrin diline uygun bazı 

 
5 Kovan Dergisi, Sayı 15-16, Teşrin 1944; Necatigil 1991: 52. 
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kelimelerin kullanıldığı (“yaşartgan” s. 9, “göklem” s. 9, “Tengri meni ulugladı” s. 
11 gibi) görülmektedir.  

Metin bir hayli uzun olduğundan burada ayrıntılı bir tahlile girilmeyecektir. Bu 
şiir üzerinde durmak, ayrı bir yazı konusu olabilir. 

Türk edebiyatında Divanü Lügati’t-Türk’le ilgili modern eserler, 
rastlayabildiğimiz kadarıyla, yukarıda belirtilenlerden ibarettir. Bütün bu 
incelemelerden sonra akla gelen soru şudur: Divanü Lügati’t-Türk, modern edebî 
eserlerde nasıl yer almalıdır? Yani, Divan’la ilgili yazılacak eserler nasıl olmalıdır? 

Bunlar, şiir, piyes ve roman türlerinde olabilir. Destani türde şiirler yazılabilir. 
Romana gelince bunlar daha çeşitli ve değişik boyutta olabilir. Bunları genel olarak 
tarihî ve modern romanlar diye iki ana grupta toplayabilirim:  

 
1. Tarihî Romanlar: 
Kâşgarlı Mahmud’un hayatı, yaptığı seyahatler, Divanü Lügati’t-Türk’ü 

yazması, Divan’ın yazıldığı yıllarda Bağdat ve çevresi gibi yüzlerce olay, ilgi çekici 
roman konuları olabilir. 11. yüzyılda geniş bir coğrafyada dolaşan Kâşgarlı 
Mahmud’un yaptığı seyahatler de, 13. yüzyılda Çin’e giden İtalyan seyyahı Marco 
Polo veya 17. yüzyılın ünlü ismi Evliya Çelebi kadar, belki de daha fazla, bir 
romancı için oldukça merak uyandırıcı ve esrarlıdır. 

Bu tarz romanları yazmak için, çok değişik teknikler kullanılabilir. Klasik 
(Atsız’ın Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor adlı romanları, Sevinç 
Çokum’un Hilâl Görününce, Necati Cumalı’nın Viran Dağlar, Kıbrıslı yazar İsmail 
Bozkurt’un Bir Gecede adlı eserleri gibi) veya postmodern (Adalet Ağaoğlu’nun 
Romantik Bir Viyana Yazı veya İhsan Oktay Anar’ın romanları gibi) tarihî romanlar 
yazılabilir.6  

 
2. Modern Romanlar: 

Divanü Lügati’t-Türk’ten faydalanmak için mutlaka tarihî roman yazmak 
gerekmez. Bu lugatteki malzeme, modern romanlarda da kullanılabilir. Daha 
doğrusu, asıl yapılması gereken budur. Divan’daki malzemenin modern eserlerde 
kullanılması, topluma mal edilmesi ve yaşatılması ve ölümsüzleştirilmesidir. Yani 
hayatımızın bir parçası hâline getirilmesidir.  

Divanü Lügati’t-Türk’ün çok eskide kaldığı, aradan 900 yıldan fazla bir 
zamanın geçtiği, aradan geçen zaman içinde pek çok şeyin değiştiği düşünülebilir. 

 
6 Bugün roman üzerinde yapılan çalışmalar, oldukça ilerlemiştir. Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız: 
Ecevit 2006; Enginün 2003; Göğebakan 2004; Moran 2006; Narlı 2007; Parla 2005, Yalçın 1992; Yalçın 
2003; Yalçın-Çelik 2005.  
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Ancak dikkatli okunursa pek çok şeyin bugüne kadar geldiği de görülebilir. Bunlar, 
bugün kullanılan çeşitli malzemeler ve yaşanılmakta olan kültür unsurlarıdır 
(tekerleme, atasözü, inanç, oyun, yemek vs.). Bunlar, bugünkü sanatçının elinde 
işlenebilir ve eserlerinde yer alabilir. Sanatkârın bugün buna ilaveten yapması 
gereken şey ise şudur: Divan’ı iyice öğrenmek ve yaratacağı eserlerde bu zengin 
birikimi daha şuurlu bir şekilde kullanabilmek…  

Romanda çok eski bir inanıştan, sözden veya motiften hareket ederek çağdaş 
bir konuyu işlemek tarzı, Batı romanında çok yaygındır. Buna en yakın örnek olarak, 
Dan Brown’un yazdığı Da Vinci Şifresi adlı eseri gösterebiliriz. Bu romanda 11. 
yüzyılda kurulmuş bir tarikattan hareket edilmiş ve günümüzle bağlanmıştır. 

Türk edebiyatında da artık bu tarz eserlere rastlanmaktadır. Ruh Adam, 
Kassandra Damgası, Nuh Tufanı (Annaguli Nurmemmet), Sevgili Arsız Ölüm, 
Benim Adım Kırmızı, Şahmeran’ın Bacakları (Murathan Mungan) gibi eserler, 
bunlardan sadece birkaçıdır. 

Ruh Adam’da bir Uygur efsanesinden hareket edilerek konu 2000 yıl sonrasına 
bağlanmıştır. Böylece devamlılık fikri işlenmiştir (B. Ercilasun 2001: 44). 

Kassandra Damgası’nda olay, modern dünyada Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, geçmektedir. Olayın kurulmasında, Yunan Mitolojisindeki bir 
motiften hareket edilmiştir (B. Ercilasun 2004: 89). 

  Ayrıca Kassandra Damgası’nda tabiat temasını, çok modern bir şekilde 
işlendiğini söyleyebiliriz. Buna örnek olarak, balinaların toplu intiharları 
gösterilebilir. Bu, eski Türk hayatından gelen tabiat sevgisinin bir sembolüdür 
denilebilir.  

Burada, Sevgili Arsız Ölüm’deki farklılığı belirtmek lazımdır. Romandaki 
üslup ve tahkiye tarzı bize, Dede Korkut Hikâyelerini hatırlatmaktadır. Lâtife Tekin, 
Dede Korkut’tan ve diğer halk hikâyelerinden edindiği zengin birikimi, romanında 
başarılı bir şekilde kullanmıştır.  

Bütün bu eserlerde tarihten gelen motiflerin ve imajların, modernize edilerek 
işlendiğini görmekteyiz. 

Bugün roman alanı, malzeme bakımından çok zengin, hatta sınırsızdır. Türk ve 
dünya romanından böyle onlarca değil, yüzlerce örnek gösterilebilir. Aslında Türk 
edebiyatında da bu konuda gösterebileceğimiz çok başarılı eserler mevcuttur.   

………………… 
Bu konuda Atatürk’ün davranışı bize yeter derecede bilgi verecek niteliktedir. 

Eski Türk tarihi ile yakından ilgilenen Atatürk, sanatkârları da bu konuda eser 
vermeye teşvik etmiştir. Faruk Nafiz’in yazdığı Akın piyesi bunlardan biridir. Bu 
piyeste, Türklerin Orta Asya’daki yaşayışları anlatılmaktadır. Akın’ın devamı olarak 
yazılan Özyurt adlı piyes de, yine aynı gaye ile kaleme alınmış bir eserdir. Bu 
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piyeste “akıncıların gittikleri yerlere medeniyet götürme ve yerleşme maceraları” 
anlatılmıştır (Birinci 1993: 76).7 

Atatürk devrindeki bütün uygulamalar belli bir amaca yöneliktir. Atatürk’ün 
çevresindeki bazı şahsiyetlerin soyadları, çeşitli çalışmaları ve merakları, yazdıkları 
eserler bunu göstermektedir. Atatürk eski malzemeyi hayata geçirmeye çalışmış ve 
bu çalışmalara önayak olmuştur. Ayrıca bu çalışmaların bizzat içinde bulunmuş ve 
bu konuda isabetli fikirler üretmiştir. Bunlardan biri de, kendi devrindeki aydınların 
Mayatepek, Atasagun, Olgaç, Ogan gibi soyadları almalarını sağlamaktır.8 Divan’da, 
“Atasagun” hakkında şu bilgiye rastlanmaktadır: 

 “Sagun: Karluk boyunun büyüklerine verilen bir utkundur. Türk doktorlarına 
Atasagun denir” (Atalay 1998: 403). 

Bu yol yalnız sanatta değil eğitimde de geçerlidir. Bu şekilde yeni nesillere 
tarihî bilgiyi vermek, dolayısıyla kendi tarihini öğretmek de kolaylaşacaktır. 
Günümüzde Roma tarihi, Avrupa tarihi, Haçlı Seferleri, Eski Yunan’a ait kültür 
unsurları gibi birtakım bilgiler, bilgisayar oyunlarına konulmakta, bu şekilde yeni 
nesillerin öğrenmesi sağlanmaktadır.  

 
Not: 
Özbek araştırıcısı Gulom Karimov, Kâşgarlı Mahmud’la ilgili üç mensur eser 

bulunduğunu belirtmektedir. Bunların adları şöyledir: 
 
1. Mahmud Kâşgarî: Tarihî roman (Uygur romancısı Farhat Cila), 
2. Kervan: Hikâye (Özbek yazarı Gulam Karim), 
3. Karahanlılar Döneminde: Hikâye (Kırgız yazarı Aman Gaziyev). 
 
Gulom Karim, bu eserlerde Kâşgarlı Mahmud’un edebî kahraman olarak 

bulunduğunu belirtiyor. Bildirisinde bu eserleri konu almıştır.  
Gulom Karim, ayrıca Kâşgarlı ile ilgili pek çok manzumenin yazıldığını da 

kaydediyor (Karimov 2008: 32). 
 
 

 

 
7 Akın piyesinin tahlili için bakınız: B. Ercilasun 1998: 275-288. 
8 Burada konu ile ilgisi olduğu için, bir hatıramı da anlatmak istiyorum. Annemin arkadaşı ve doktoru 
olan Fatma Atasagun, kendisi gibi hekim olan eşine “Atasagun” soyadının Atatürk tarafından verildiğini 
söylerdi. Çok sonradan Divanü Lügati’t-Türk’teki Atasagun ile ilgili bilgiyi görmek, bende büyük bir 
mutluluk ve heyecan uyandırdı. Çünkü bu olay, Atatürk’ün bu konuda ne kadar şuurlu ve uzak görüşlü 
hareket ettiğinin somut bir göstergesiydi.   
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KAŞGARLI MAHMUD’UN MUZİPLİĞİ 
 

Ahmet B. ERCİLASUN 
 
 “Muzip” kelimesi Türkçe Sözlük’te “şaka etmekten hoşlanan, takılgan” olarak 

tanımlanmıştır. “Muziplik” sözüne ise “takılganlık, yaramazlık” karşılığı verilmiştir. 
“Muziplik etmek” de “bir kimseye şaka sözler söylemek” olarak açıklanmıştır. 
Muzipliğin aşırısı alaydır. Türkçe Sözlük’te “alay”, “ses tonu, öz, davranış vb. 
yollarla biriyle, bir şeyle eğlenme, küçümseme”; “alay etmek”, “bir kimsenin, bir 
şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence 
konusu yapmak” şeklinde tanımlanmıştır. “Mizah” kelimesinde muzipliği ve kısmen 
alayı da içine alan bir genişlik vardır. Türkçe Sözlük’te mizah, humor karşılığı 
olarak “gülmece” kelimesi vardır ve tanım “gülmece” maddesinde şu şekilde 
yapılmıştır: “Eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma 
amacını güden ince alay”. Aynı kavramla ilgili “komik” ve “komiklik” sözlerine de 
bakalım. “Komik”, “gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç”; komiklik”, 
“komik olma durumu; güldürücü davranış; gülünç durum” olarak tanımlanır.  

Kaşgarlı Mahmud’da da bu kavramlarla ilgili sözler vardır. Kül-, kültür-, külüş- 
fiilleri ile külünç ismi bugünkü anlamlarından farklı değildir. Katgur-, “katılarak 
gülmek”, külümsin- ise “gülümsemek, güler görünmek” demektir. Kaşgarlı’da bu 
aileden ilgi çekici olan kelime küg’dür. Kelime Arapça “udhûke” ile karşılandıktan 
sonra şu açıklama yapılır: “Bütün belde halkı arasında vaki olur ve bütün yıl 
boyunca halkın dilinde tekrar edilir.” Kaşgarlı tarafından bu kelime için verilen 
örnek de şudur: Bu yıl bu küg keldi “Bu yıl bu gülmece geldi.” (Kaşgarî 1990: 500). 
Kaşgarlı Mahmud üzerinde bir kültür ve kavram çalışması yapan Reşat Genç, Besim 
Atalay’ın tercümesini naklettikten sonra şöyle bir yorum yapıyor: “Kaşgarlı’nın bu 
garip izahına pek anlam veremedik. Her hâlde bazı gülünç olaylar uzun zaman 
halkın hafızasından silinmiyor ve hatırlandıkça gülüp eğlenmeye vesile oluyordu.” 
(Genç 1997: 170). Atalay’ın kög okuduğu, Clauson ve Kelly-Dankoff tarafından küg 
şeklinde düzeltilen kelime şüphesiz kül- ile aynı kökten gelmektedir. Genç’in 
yorumu akla yakın görünüyor; fakat bu yıl bu küg keldi örneği, daha sistemli bir 
gülme veya eğlence olayı ile karşı karşıya olduğumuzu düşündürtüyor. Külüşdi için 
verilen bodun kamug külüşdi (Atalay II: 110) örneği de halkın hep birlikte bir 
şeylere, belki de o yılki küg’e güldüğünü gösteriyor. Külüt kelimesi de “halk 
arasında gülünç olan nesne” (Atalay I: 357) anlamını taşıyor. Bu anlam ve örnekler 
kül- fiili ve türevlerinin o zamanki Türk toplumunda sadece ferdî davranış olarak 
değil aynı zamanda bir arada yapılan davranış olarak da yer aldığını göstermektedir. 
Kaşgarlı’nın fert ve toplum hayatına ait bir kavramı çeşitli kök ve türevleriyle 
sözlüğüne alması tabiidir. Ancak onun “gülme” kavramı karşısında özel bir tutumu 
olduğunu da söyleyebiliriz. Bilindiği gibi Atalay neşrinin ikinci cildinin 30-71. 
sayfaları arasında 40 sayfalık bir gramer bölümü vardır. Burada fiil kipleri, 
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mastarlar, fail isimleri, mef’ul isimleri, sıfat-fiiller, zaman ve mekân isimleri 
anlatılır. Fiiller ve türevleriyle ilgili bu bahislerde örnek olarak kullanılan fiiller 
genellikle tur-, bar-, kel- fiilleridir. Bu son derece tabiidir; çünkü bunlar en sık 
kullanılan kelimelerdir. Bir de o zamanki günlük hayatta çok kullanılan süt sağmak 
ve yay kurmak gramer örnekleri arasında sıkça yer alır. Bunlar kadar sık yer alan bir 
fiil de gülmek’tir. İşte buna dayanarak Kaşgarlı’nın gülmeyi, mizahı seven, neşeli 
bir insan olduğunu düşünebiliriz.  

Kaşgarlı’da “alay etmek”le ilgili bir isim ve ona dayanan bir fiil de vardır: elük 
“alay etme, maskaraya alma” (Atalay I: 122); elükledi: ol anı elükledi “O, onunla 
alay etti, onu maskaraya aldı.” (Atalay I: 307; Kelly-Dankoff II 1982: 249). Elükle- 
ile ilgili bir dörtlük de örnek olarak verilmiştir. 

  Taŋut sǖsin üşikledi 
  Kişi īşın elükledi 
  Erin atın belikledi 
  Bulun bolup başı tıgdı 
 
“Düşman, Tangut askerini geceleyin, şiddetli soğukta bastı; onunla alay etti; ta 

ki adamlarını ve atlarını hediye etsinler. Kaygı ve üzüntüden başlarını eğdiler.” 
(Kaşgari 1990: 155). Bu dörtlüğe göre, mağlup edilen düşmanla “alay etmek” gibi 
bir âdetin o zaman için geçerli olduğunu düşünebiliriz. O dönemlerde savaş sonunda 
elde edilen ganimetin ve esirlerin ekonomik açıdan da önemli olduğunu biliyoruz. 

Espri ve şakanın bir zekâ eseri olduğu malumdur. Kaşgarlı’nın, devrine göre 
bilgili ve kültürlü bir insan olduğu eserinden bellidir. Onun aynı zamanda zeki bir 
insan olduğunu da söyleyebiliriz. Kendisi de bu özelliklerinin farkındadır. Eserinin 
başında “Ben Türkler arasında dili en doğru bilenlerden, beyanı en açık olanlardan, 
akıl ve bilgisi en üst derecede bulunanlardan, soyu en asil olanlardan ve en iyi 
mızrak kullananlardan biriyim.” diyor (Kaşgari 1990: 3). Hemen bu sözlerinin 
üstünde naklettiği “Türk dilini öğreniniz; çünkü onların uzun süren hâkimiyetleri 
olacaktır.” hadisinden sonraki yorumu, Kaşgarlı’nın zekâsını göstermektedir. Şöyle 
diyor: “Eğer bu hadis doğruysa Türk dilini öğrenmek vaciptir; eğer doğru değilse 
akıl Türk dilini öğrenmeyi gerektirir.” (Kaşgari 1990: 3).  

Böyle bir kültür ve zekâya sahip olan Kaşgarlı’nın komik durumları tespit 
edeceği ve aptalca davranışlara da eleştirici bir gözle bakacağı beklenmelidir. Bazı 
atasözü, deyim ve şiirlerde onun, durum komiğini yakaladığını görürüz. Şu deyim, 
kendisinin kim olduğunu bilenlerin yanında kasılıp övünenler hakkında mükemmel 
bir eleştiri, aynı zamanda çok canlı bir durum komiğidir: aşıç ayūr tüpüm altūn / 
kamıç ayūr men kayda men. “Tencere der: Dibim altın / Kepçe der: Ben nerdeyim” 
(Atalay I: 52).  
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Cimriyi eleştiren şu dörtlük de aynı zamanda bir durum komiğidir: 
 
  İltip tarıg kodmadı 
  Sıçgān takı sıkırkān 
  Kizlep nelük küter sen 
  Emdi anı kısırkān (Kaşgari 1990: 398) 
 
Dörtlükte anlatılanı, serbest bir tercümeyle şöyle ifade edebiliriz: “Sıçanlar ve 

tarla fareleri hububatı yeyip bitirdiler. Onları çoluğuna çocuğuna sarf etmeyip ne 
diye sakladın? Haydi bakalım, şimdi sakla da görelim!” Dörtlüğü okuyup anlamını 
düşününce benim gözümün önünde, fareler tarafından boşaltılmış tahıl ambarına 
elleri böğründe, şaşkın gözlerle bakan bir cimri adam canlanıyor.  

Cimrinin bir başka türü de misafir görünce kaybolan kimsedir. Şu beyitte tasvir 
ediliyor: 

 
  Bardı eren konuk bulup kutka sakār 
  Kaldı alıg oyuk körüp ewni yıkār (Dankoff - Kelly 1982: 294) 
 
Yine serbest bir tercümeyle duruma bakalım: “Konuk bulduğu zaman bunu 

uğur sayan adamlar gitti. Geriye, karşıdan bir hayal görse konuk sanıp çadırını 
yıkanlar kaldı.” Her hâlde sahne, hepimizin gözü önünde canlanmıştır. 

Şu örnek cümlede pantolonunu kumarda kaybetmiş bir adam gözümüzün 
önünde canlanıyor: ol anıng birle çögēn urdı ümleşü “O, onunla pantolonuna çevgen 
oynadı.” (Kaşgari 1990: 127).  

Bir işte övünüp duran, sonra da dediğini ispatlamakta âciz kalan adama oop oop 
denir, diyor Kaşgarlı (Kaşgari 1990: 33). Bugün de “Hoop hoop, atma Recep!” 
demiyor muyuz? 

Şu atasözünü yazıp açıkladıktan sonra hepinizin gözleri önünde  tanıdığınız 
bazı tipler canlanacaktır sanırım: yalŋuk ürülmiş kāp ol / agzı yazlınıp alkınūr 
(Atalay I: 195). Anlamı şu: “İnsanoğlu şişirilmiş tulumdur; ağzı açılınca sönüp yok 
olur.” Hani bazıları var ya, hiç konuşmadıkları için bir şey zannedilir; konuşunca da 
hiçbir şey olmadıkları anlaşılır; atasözü bize onları anlatıyor.  

Kaşgarlı, müstehcen kelimelerin ortaya çıkaracağı gülünç durumun farkındadır 
ve okuyucularını uyarmaktadır. Tenasül uzvuyla ilgili kelimeyi ve anlamını 
verdikten sonra şöyle diyor:  

Bir okuyucu yüce Allah’ın kitabını, bilgisiz Türkler ve onların kadınları 
yanında okuyacağı zaman, mesela yüce Tanrı’nın şu sözünü okurken sesini 
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kısmalıdır: ve ātet kulle vāhidetin minhunne sikkinen. Aynı şekilde şu ayeti okurken 
de: mā yeftahi’llāhu li’n-nāsi min-rahmetin fe-lā mumsike lehā ve-mā yumsik fe-lā 
mursile lehū min-ba’dihi. Onların yanında bu ayetleri okurken sesi kısmak gerekir; 
çünkü onlar onun manasını bilmezler ve kendi dillerinde bildikleri mana 
zannederler; böylece günaha girip gülerler. Aynı şekilde şu ayette de ses 
kısılmalıdır: in hāzā illa’htilāk. Çünkü onların dilinde tılāk, kadının fercidir. Aynı 
şekilde Oğuzların yanında, içinde (Arapça) soru edatı am bulunan bütün ibarelerde 
de ses kısılmalıdır. Yüce Allah’ın şu sözünde olduğu gibi: e’entum enzeltumūhu 
mine’l-muzni am nahnu’l-munzilūne. Çünkü Oğuzcada am kadının fercidir. Ancak 
manayı bilenler için yüksek sesle okunmasında beis yoktur (Kaşgari 1990: 168-169).  

Kaşgarlı Mahmud’un güzellik ve kadın karşısında ilgisiz kalmadığı da 
anlaşılmaktadır. “Dürr-i yetîm” (eşsiz ve büyük inci) manasını verdiği erdini 
kelimesindeki örnek onun bu ilgisini açık olarak gösterir. Şöyle diyor: “Kadınlar için 
ertini özük denir ki anlamı ‘eşsiz inci gibi bedeni olan’ demektir.” (Kaşgari 1990: 
82).  

Kaşgarlı’nın bu ilgisini birkaç örnekle daha gösterebiliriz.  

Kılnu bilse kızıl kedēr / yarānu bilse yaşıl kedēr “kadın güzel görünmeyi, iyi 
geçinmeyi bilirse kırmızı ipekli kumaş giyer, naz etmeyi, kırıtmayı bilirse yeşil 
giyer.” (Atalay I: 394).  

“Kadının naz ve kırışması” anlamındaki kılınç için verilen örnek: üküş 
kılınçlanma “çok kırışma, çok nazlanma” (Atalay III: 374). 

Salındı için verilen örnek: yinçü kulāktın salındı “İnci kulaktan sarktı.”(Atalay 
II: 154).  

Kozandı için verilen örnek: urāgut bezendi kozandı “Kadın bezendi, süslendi.” 
(Atalay II: 155).  

Kırtışlandı için verilen örnek: kīz kırtışlandı “Kız güzelleşti, yüzünün güzelliği 
arttı.” (Atalay II: 272). 

Büksüklendi için verilen örnek: kīz büksüklendi “Kızın memesi tomurdu.” 
(Atalay II: 277). 

Tāl için yapılan açıklama: “Boyu düzgünce kişiye de tāl bōdlug denir; 
yumuşaklıkta taze dala benzetilir ve en ziyade ince uzun cariyeler için kullanılır.” 
(Atalay III: 156). 

“Oyuncak” olarak anlamı verilen oxşāgu kelimesi için yapılan şu açıklama da 
ilgi çekicidir: “Kadınlara da oxşāgu denir.” (Atalay I: 138).  
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Kawuşdı için kadāş kadāşka kawuşdı, tāg tāgka kawuşmās kişi kişige kawuşūr 
örnekleri veriliyor ama ilk örnek bunlardan biri değildir; ilk örnek erkek tışīka 
kawuşdı cümlesidir (Atalay II: 102-103).  

Kaşgarlı, birbirinden bir şey isteyen iki kişi için  koluşdı denir, diyor ama 
verdiği örnek “Onlar birbirlerinden kız istedi.” anlamındaki olar ikki kīz koluşdı 
cümlesidir (Atalay II: 109). 

Kaşgarlı’nın ilgisini birkaç şiir örneğiyle de gösterelim.  
 
  Bulnār mini ölēs köz 
  Kara mengiz kızıl yǖz 
  Andın tamār tükēl tūz 
  Bulnāp yana ol kaçār 
 
“Parlak yüz ve üzerindeki kara benle o baygın göz beni esir eder. 

Yanaklarından güzellik damlar. Önce esir eder; sonra benden kaçar.” (Kaşgari 1990: 
42).  

 
  Köŋlüm aŋar kaynayu 
  İçtin aŋar oynayu 
  Keldi maŋa boynayu 
  Oynap mini argurūr 
 
“Evin içinde onunla oynarken kalbim sevgilime doğru coştu. Boynunu kaldırıp 

azametle bana geldi ve yoruncaya kadar benimle oynadı.” (Kaşgari 1990: 120). 
 
  Ardı sini kīz bōdı anıŋ tāl 
  Yaylır anıŋ artuçı burnı takı kıwāl 
 
“Cariyeyi tavsif ederek diyor ki kıvrak bedenli cariye, nazlı bedeniyle salınarak 

seni aldattı. Ardıç dalı gibi titreşir ve onun çekme burnu vardır.” (Kaşgari 1990: 
208). 

Bilindiği gibi Kaşgarlı, Arap sözlükçülük geleneğine uyarak fiilleri geçmiş 
zamanın 3. teklik şahsıyla vermektedir. Aldı, keldi, elükledi gibi. DLT’nin 8624 
madde başından 3477’si fiildir. (Nalbant 2008:  IX ). 3477 fiil içinde sadece 35 
adedi teklik birinci şahısla verilmiştir. Bu tür madde başları genellikle Kaşgarlı’nın 
olumlu yanlarını ve temayüllerini öne çıkarmak için tercih edilmiştir. Söz gelişi: 
ınandım (Atalay I: 206) “Ben ona inandım.”, umundum (Atalay I: 206) “Ben 
Tanrı’dan umutlandım.”, saçtım (Atalay II:4) “Ben misk saçtım.”, todurdum (Atalay 
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II: 76) “Ben onu doyurdum.”, kurşattım (Atalay II: 337) “Ben ona kuşak kuşattım.”. 
Şu iki örnek Kaşgarlı’nın artık (muhtemelen kitabı yazmaktan) sıkıldığını 
gösteriyor: ulındım (Atalay I: 204) “Ben bu işten usandım, bıktım.” ve buşdum 
(Atalay II: 12) “Ben bu işten sıkıldım.” 

Üç harfli fiiller bahsi sayfalarca arındı, urundı, erindi, asındı şeklinde giderken 
ısın- fiiline gelince, birden bire bu fiilin 1. şahısla verilmesine ne dersiniz? Isındım 
(Atalay I: 201): men aŋar ısındım yani “Ben onu sevdim.” Üstelik aynı fiilde “O 
ateşte ısındı, o güneşte ısındı.” gibi Kaşgarlı’nın her zaman tercih ettiği 3. şahıslı 
örnekler var ve bunlar ısın- fiilinin asıl manasıyla ilgili. Demek ki Kaşgarlı burada 
hem sistemi bozup madde başını 1. şahısla vermek suretiyle, hem de çoğunlukla 
tercih ettiği 3. şahıslı örneklerden önce “Ben onu sevdim.” örneğini vererek bize bir 
mesaj ulaştırmak istiyor. Sonra yine fiiller 3. şahısla işendi, aşundı, awındı diye 
devam ediyor. Aynı şekilde ogradı, okradı, ügridi, emridi, ewzedi şeklinde sıralanan 
fiillerden sonra yine birden 1. şahısla verilen bir fiil: öpüsēdim. Örneği men anı 
öpüsēdim yani “Ben onu öpmek istedim.” (Kaşgarî 1990: 140).  

Ben bunların tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Bence sıra, sevmeye ve 
öpmeye gelince Kaşgarlı “Ben onu sevdim.”, “Ben onu öpmek istedim.” diyerek 
bize muziplik ediyor. 
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ORHUN ÂBİDELERİ’NDEN DİVAN-I LÜGATİ’T-TÜRK’E 
KOLEKTİF BİLİNCİN İNŞASI VE SÜREKLİLİĞİ 

 
Cafer GARİPER 

Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN 
 
Bir milletin yüzyıllar içerisinde oluşturduğu kolektif ruh, kolektif bilince varlık 

kazandırır. Bu bilinç, bir tarafıyla tarih fikrinin beslediği, millet varlığının değişik 
coğrafyalarda geniş zaman içerisinde sürdüregeldiği hayat tecrübesi ve buna bağlı 
olarak edindiği birikimlerin üzerine kurulur. Kolektif ruh, toplumların hayatına, bu 
hayatın içinde oluşan davranış şekillerine ve ortaya çıkan her türlü faaliyetlerine ve 
yaratımlarına nüfuz eder, siner. Toplumların bilinçaltından ve birikimlerinden 
beslenerek gelişen kolektif ruh, onların düşünce tarzını, medeniyet ve kültür 
yapısını, kısaca yaşama biçimini belirler. Dil ve dile ait ürünler kolektif bilincin 
inşasında ve aktarımında önemli role sahiptir. Kolektif ruhu ve bilinci geniş olarak 
ifade ve temsil etme kabiliyetine sahip olan dil, aynı zamanda bir medeniyetin 
üslubunu yansıtma ve gösterme gücüne de sahiptir. Konumuz çerçevesinde ele 
almaya çalışacağımız Orhun Kitabeleri ile Divanü Lügati’t-Türk, Türk dilinin 
kolektif bilinci inşa etme ve sürdürme gücüne sahip başlıca metinleri olarak anlam 
kazanmaktadır. “Orhun Âbideleri’nden Divanü Lügati’t-Türk’e Kolektif Bilincin 
İnşası ve Sürekliliği” başlığını taşıyan bu bildirimizde, dil bilinci ve millî kimlik 
çerçevesinde Türkçenin erken dönem ürünleri durumundaki Orhun Kitabeleri’nden 
Divanü Lügati’t Türk’e uzanan çizgide millet varlığını kolektif duyuş ve düşünüş 
çerçevesinde inşa etme ve ona süreklilik kazandırma çabalarını değerlendirmek 
istiyoruz.  

Üzerinde çokça durulduğu gibi dil, insan topluluğuna bütünlük kazandıran, ona 
ortak kimlik veren temel unsurlardan biridir. Orhun Kitabeleri’nde Tonyukuk, 
Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilen abidelerde düşünceler dil aracılığıyla taşa 
kazınmakla kolektif bilincin inşasına ve sürekliliğine çalışılır. Bu çerçevede Orhun 
Kitabeleri, millet varlığının yaşadığı hayat tecrübesini anlatmasıyla, karşılaşılan 
güçlükleri dile getirmesiyle ve içinde barındırdığı felsefeyle millî bilinci inşa etmeye 
ve sürdürmeye yönelik anlam taşır. Buna benzer şekilde yaklaşık üç yüz elli yıl 
sonra Kâşgarlı Mahmud, İslam medeniyetine geçiş sürecinde Divanü Lügati’t-
Türk’ü yazarak yalnızca Türkçenin söz varlığını toplamakla kalmaz, aynı zamanda 
Arapçanın Türkçeye üstünlük kurmaya başladığı bir dönemde Türkçenin var olma 
ve güçlü kalma problemini millî bilinçle bütünleştirerek ele alır. Bunu yaparken o, 
millî bilinci inşa etmeye ve millî bilince süreklilik kazandırmaya yönelik bir eser 
yazmakta olduğunun bilgisine sahiptir. Söz konusu metinleri yazıya geçirenler, Türk 
milletinin kolektif ruhunu inşa etmeye yönelirken psikolojik ögelerle birlikte bir 
milletin bilinçaltı arkeolojisini de yapar. Kolektif bilincin sürekliliğinin kolektif 
ruhun belirginlik kazanması ve yaşatılmasıyla sağlanacağının bilgisine sahiptirler.  
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Türk dilinin ilk büyük yazılı belgesi olarak değerlendirilen Orhun Kitabeleri, 
çok yönlü metinlerdir. Tarih belgesi olmasının yanında siyaset bilimine kadar 
değişik okumalara açık olan bu metinler, aynı zamanda iktidar erkini elinde tutan 
kağanın, onun vezirinin halka karşı hesap vermesi, halkın davranışlarını 
sorgulaması, sonunda bunlardan ders çıkarması, kolektif bilinci inşa etmeye, ona 
süreklilik kazandırmaya ve kolektif bilinci kendisinden sonraki nesillere aşılamaya 
çalışmasıyla da ilgi çekici bir metin olarak anlam kazanır. Bu anlamda denebilir ki, 
Orhun Kitabeleri, millet ve devlet varlığını bir bilinç etrafında organize etmeye 
yönelik yazıya geçirilmiş bilinen Türkçe ilk metindir. Bu çerçevede Orhun 
Kitabeleri hakkında Muharrem Ergin, “Türk milliyetçiliğinin temel kitabı. Bir kavmi 
bir millet yapabilecek eser. Asırlar içinden millî istikâmeti aydınlatan ışık.”1 derken 
âbidelerin kolektif bilincin inşasındaki yerini işaret etmiş olur.  

Orhun Âbideleri’nin Kültigin adına dikilen taşta yer alan şu satırlar, 
“Türk beyleri, milleti, bunu işitin! Türk milletini toplayıp il 

tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne 
sözüm varsa ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk 
milleti, beyleri, bu zamanda itaat eden beyler olarak mı 
yanılacaksınız? 

Ben ebedî taş yontturdum... Çin kağanından resimci getirdim, 
resimlettim. Benim sözümü kırmadı. Çin kağanının maiyetindeki 
resimciyi gönderdi. Ona bambaşka türbe yaptırdım. İçine dışına 
bambaşka resim vurdurdum. Taş yontturdum. Gönüldeki sözümü 
vurdurdum… On Ok oğluna, yabancına kadar bunu görüp bilin. Ebedî 
taş yontturdum… il ise, şöyle daha erişilir yerde ise, işte öyle erişilir 
yerde ebedî taş yontturdum, yazdırdım. Onu görüp öyle bilin.”2 

devlet erkine sahip kişinin tecrübesini halkla paylaşması, gelecek nesillere mesaj 
iletmesi ve kolektif bilinç inşa etme çabasını yansıtır. Bunlarla birlikte âbidelerde 
konuşan kişiler, düşüncelerini dil aracılığıyla taşa kazımakla kolektif bilincin 
inşasına ve sürekliliğine bu yolla ulaşacaklarının bilgisine sahiptirler ve bunu açıkça 
ortaya koyarlar. Çünkü onlar, düşüncenin ancak dile dönüştüğünde anlamlı 
olacağını, dilin yazıya aktarıldığında gelecek zamana kalacağını, yazının dayanıklı 
madde olan taşa kazındığında ebediyete intikal edeceğini bilirler. Onlar, tarihî 
hadiseleri aktarırken söyleyeceklerini ayrıntıdan ayıklayarak öz şekilde ifade etme 
yolunu seçerler. Bu tutum bile anlatılan hadiselerin bir tarih belgesine 
dönüşmesinden çok, geleceğe dönük mesaj ve buna bağlı bilinç inşa etme çabasının 

 
1 Muharrem Ergin, Orhun Âbideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1975, s. 7.  
2 age, s. 19.  
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ürünü olarak belirmesini sağlar. Bilge Kağan’ın sık sık hatip edasıyla Türk halkına 
ve gelecek nesillere seslenmesi de bunu gösterir.  

Orhun Kitabeleri’nin, destanların canlı şekilde yaşandığı bir çağda mitolojik, 
olağanüstü anlatı düzleminin sürdüğü coğrafya ve dönem içinde böylesine realist 
anlayışa dayanan tarih, ekonomi, antropoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, siyaset 
bilimi gibi çok sayıda modern disiplini ilgilendiren bilgiyle yüklü olması dikkat 
çekicidir. Bu metinlerde boş övünmelerle ve övgülerle karşılaşılmadığı gibi gereksiz 
yergilere de yer verilmez. Hatta iş biraz daha ileriye götürülürse yönetim erkiyle 
geniş halk kitlesi arasındaki farkın da satır içi okumalarla ortaya çıkarılmaya müsait 
yapıda olduğu fark edilir. Devlet erki hayatın gerçekçi yanını görüp değerlendirirken 
geniş halk kitlesi daha çok gündelik ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyor 
görünmektedir. Orhun Kitabeleri’nin, özellikle Kültigin adına dikilen kısmında 
geniş halk kitlesinin, yönetimin merkezi durumundaki Ötüken’i bırakarak rahat 
ticaret yapabilmek için Çin topraklarına yakın oturması, düzen fikrini kaybetmesi 
eleştirilir. Halka kolektif bilinç verme çabası öne çıkar. 

Bilge Kağan’ın Kültigin kitabesindeki, 

“Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, 
yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. 
Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi 
bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, 
milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek 
kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti, öldün; Türk milleti öleceksin! 
Güneyde Çogay ormanına, Tögültün ovasına konayım dersen, Türk 
milleti, öleceksin! 

Orda kötü kişi şöyle öğretiyormuş: Uzak ise kötü mal verir, yakın 
ise iyi mal verir diyip öyle öğretiyormuş. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp, 
yakına gidip, çok insan, öldün! O yere doğru gidersen, Türk milleti, 
öleceksin! Ötüken yerinde oturup kervan, kafile gönderirsen hiçbir 
sıkıntı yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarak 
oturacaksın. 

Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık tokluk 
düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için, 
beslemiş olan kağanının sözünü almadan her yere gittin. Hep orda 
mahvoldun, yok edildin. Orda, geri kalanınla her yere hep 
zayıflayarak, ölerek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için, kendim 
devletli olduğum üçün, kağan oturdum. Kağan oturup aç, fakir milleti 
hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. 
Yoksa, bu sözümde yalan var mı?”3 

 
3 age, s. 18-19.  
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karakter çözümlemesi yapan sözleri, bir yandan Çinlilere kanarak onlara yakın 
oturan, sonra aldatılıp yok edilen halkı yargılayan yapıda karşımıza çıkar, diğer 
yandan halka bilinç aşılama görevi üstlenir. Burada metin, satır içi anlam olarak 
merkezîleşen devletin temel güç olduğunu işaret eder. Aynı zamanda bu sözler 
yüksek bilincin devlet erkinde toplanmış olduğunu gösterir. Günümüzde de süren 
devlet baba fikriyle uygunluk gösteren bu yapı değişmiş değildir. Bunun anlamı 
devlet otoritesinin olmadığı yerde yahut devletin zaafa uğradığı dönemlerde, 
düzensizliğin baş göstereceği, halkın yaşama gücünü kaybedeceği, hatta yok 
olacağıdır. Bugün Osmanlının devlet otoritesinin kalktığı coğrafyalara dikkat 
edildiğinde Orhun Kitabeleri’nde ifadesini bulan bu tespitin doğruluk payının 
olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. 

Orhun Kitabeleri’nde yalnızca halkın değerlendirilmesi değil, devlet yönetimi 
ve yöneticilerle ilgili değerlendirmeler de yerini alır. Bu yazılar, ilin ve törenin 
tutulmasını yani bir coğrafyanın yurt edinilmesini, vatanlaştırılmasını ve düzenin 
yerleşmesini devlet fikrine, devleti de bilgili, mücadeleci liderlere bağlar. Liderlerin 
başarısı bilgi, cesaret ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde gerçekleşir. Bunun tersine 
bilgisiz, kötü devlet adamları devletin yıkılmasına, halkın esir düşmesine, hanımlık 
kızların cariye, beylik erkeklerin köle olmasına yol açar.4 Türk halkının ve 
yöneticilerin bu şekilde psikolojik dünyasının arkeolojisini yapan bu metinler, bir 
yandan da kolektif bilinç olarak “Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk 
milleti, ilini töreni kim bozabilecekti?” 5 diyerek halka özgüven verme yoluna gider. 

Orhun Kitabeleri’nin mantık örgüsü ve felsefesi çözümlendiğinde şöyle bir 
anlamın ortaya çıktığını söylemek mümkündür: Millet varlığını sürdürebilmek, 
kendi topraklarında hür ve bağımsız yaşayabilmek için ilin ve törenin (düzenin) 
bulunmasına, ilin ve törenin var olabilmesi için de devlet otoritesine ihtiyaç vardır. 
Devlet otoritesini sağlayabilmek ve sürdürebilmek bilinçli halka ve bilgili, cesur, 
doğru liderlere bağlıdır. Bunları tek tek açıkça ortaya koyan Orhun Kitabeleri, halkı 
ve yönetici sınıfı değerlendirdikten sonra halk ve yönetici ayrımı yapmadan millet 
varlığını oluşturan her ferde seslenerek kolektif bilinç inşa etmek ve ebedî taşlara 
kazıdığı yazıyla buna süreklilik kazandırmak ister.  

Millet varlığının ve kolektif bilincin önemli yer tuttuğu anlaşılan Kâşgarlı 
Mahmud da Divanü Lügati’t-Türk’ü hazırlarken millet ve dil bilincinden hareket 
eder. O, Ahmet Caferoğlu’nun ifadesiyle “[n]e pahasına olursa olsun Araplara Türk 
dilini öğretmek maksadıyla gramer yazmış, Türk kültürünü eksiksiz olarak çağın 
ilim âlemine sunmuştur.”6 Kâşgarlı Mahmud, yine Ahmet Caferoğlu’nun ifadesiyle 
“Arap’a Türk dilini öğretmek için bir filolog, Türk dünyasını olduğu gibi tanıtmak 

 
4 age, s. 20-22. 
5 age, s. 24. 
6 Ahmet Caferoğlu, Kaşgârlı Mahmut, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985, s. VII.  
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için ise kuvvetli bir Türkçü kesilmiştir.”7 Burada Ahmet Caferoğlu’nun, Kâşgarlı 
Mahmud’u nitelendirirken “Kuvvetli bir Türkçü kesilmiştir.” ibaresi şüphesiz onun 
kolektif bilinci inşa etme ve ona süreklilik kazandırma çabasıyla ilişkilendirilecek 
mahiyettedir. Nitekim Kâşgarlı Mahmud’un Divanü Lûgati’t-Türk’ün başında ifade 
ettiği şu sözler, 

“Tanrının devlet güneşini Türk burçlarında doğdurmuş olduğunu 
ve onların milkleri üzerinde göklerin bütün teğrelerini döndürmüş 
bulunduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları 
yeryüzüne ilbay kıldı. Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; 
dünya milletlerinin idare yularını onların eline verdi; onları herkese 
üstün eyledi; kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte 
çalışanı, onlardan yana olanı aziz kıldı ve Türkler yüzünden onları her 
dileklerine eriştirdi; okları dokunmaktan korunabilmek için, aklı olana 
düşen şey bu adamların tuttuğu yolu tutmak oldu. Derdini 
dinletebilmek ve Türklerin gönlünü almak için onların dilleriyle 
konuşmaktan başka yol yoktur. Bir kimse kendi takımından ayrılıp da 
onlara sığınacak olursa o takımın korkusundan kurtulur; bu adamla 
birlikte başkaları da sığınabilir.”8 

Ahmet Caferoğlu’nun tespitini doğrulayacak mahiyettedir. Bu ifadeler 
doğrudan doğruya Tanrı’dan alınan iktidar erkinin Türkler tarafından kullanılacağını 
ifade etmesiyle ve bu satırların yer aldığı kitabın devrin halifesi Abbasi sultanına 
sunulmasıyla oldukça ilgi çekici olur. Kolektif bilinçle hareket eden Kâşgarlı 
Mahmud, yeni bir medeniyet dairesine giren milletin bir ferdi olmaktan çok hâkim 
milletin temsilcisi gibi konuşur. Onun bu bakış açısında şüphesiz Türk milletinin 
devlet kuruculuktaki başarısının yanında Orhun Kitabelerinde “Üstte gök basmasa, 
altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim bozabilecekti?”9 şeklinde ifadesini 
bulan özgüven rol oynamış olmalıdır. Kâşgarlı Mahmud’un iktidar erkini kutsal 
kaynağa bağlaması Orhun Kitabelerinde yer alan kağanın Tanrı tarafından seçilmiş 
ve kutlu kılınmış olduğu10 inanışıyla birleşir. Bu düşünce kuvvetlendirilmek ve ona 
gerçeklik kazandırılmak, inanç boyutuna yükseltilmek için bir de hadise 
dayandırılmak istenir. Kâşgarlı Mahmud,  

“Andiçerek söylüyorum, ben, Buhara’nın -sözüne güvenilir- 
imamlarının birinden ve başkaca Nisaburlu bir imamdan işittim, ikisi 
de senetleriyle bildiriyorlar ki Yalavacımız kıyamet belgelerini, âhir 

 
7 age, s. VIII. 
8 Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi 1, Türk Dil Kurumu Yayınları, 3. baskı, Ankara 1992, s. 
3-4. 
9 Muharrem Ergin, Orhun Âbideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1975, s. 24. 
10 age, s. 17. 
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zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını 
söylediği sırada ‘Türk dilini öğreniniz; çünkü onlar için uzun sürecek 
egemenlik vardır.’ buyurmuştur. 

Bu söz (hadis) doğru ise –sorgusu kendilerinin üzerine olsun- 
Türk dilini öğrenmek çok gerekli (vâcib) bir iş olur; yok, bu söz doğru 
değilse, akıl da bunu emreder.”11 

derken geliştirdiği mantık onun yapmak istediği kolektif bilinci inşa etme ve onu 
sürdürmede ne kadar ileri gittiğini ve kararlılığını gösterir. Orhun Kitabeleri’ndeki 
başlıya baş eğdirmek, dizliye diz çöktürmek, böylece egemenliğini kabul ettirmek 
şeklinde beliren hâkimiyet fikri, Divanü Lûgati’t-Türk’te Türklerin yönetici, hâkim 
millet olduğu ve uzun sürecek iktidar dönemlerinin olacağı teziyle birleşir. Zira, 
“Kâşgarlı Mahmud’a göre Tanrı, Türkleri her milletten üstün yaratmış, yer yüzüne 
onları hâkim kılmış, hakanları onlardan çıkarmış ve dünya milletlerinin idaresini 
onların eline vermiştir.”12 

Kâşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk’le yaptığı işin birden çok 
cephesinin bulunduğu söylenebilir. Bunlar:  

1. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ispat etmek ve Araplara Türkçeyi 
öğretmek, 

2. Arapçanın etkisi altına girmeye başlayan Türkçenin söz varlığını toplamak, 
böylece onların girilen yeni medeniyet dairesi içinde yok olup gitmesini önlemek, 

3. Türklerin egemen millet olması gerektiği fikrini geliştirmek, diğer milletlere 
ve başka milletlerden yöneticilere Türklere boyun eğmeyi empoze etmek,  

4.  Dil ve söz ürünlerini derlemek yoluyla millet varlığına süreklilik 
kazandıracak kolektif bilinci inşaya çalışmak maddeleri altında toplanabilir. 

Kâşgarlı Mahmud, Divanü Lügati’t-Türk’ü yazmakla Türkçenin Arapçadan 
üstün olduğunu ispat etmenin ve Araplara Türkçeyi öğretmenin yanında dile mal 
olmuş, söze dönüşmüş kültür varlığını yok olma tehlikesine karşı korumayı ve 
kolektif bilinci inşa ederek ona süreklilik kazandırmayı hedefler. Kâşgarlı 
Mahmud’un yeni bir medeniyete giriş aşamasında böyle bir faaliyete girişmesinin ve 
milliyet duygusu çerçevesinde ileri bir düşünceye sahip olmasının, buna bağlı olarak 
endişelerinin anlamını Orhun Kitabeleri’nden çıkarmak güç değildir. Orhun 
Kitabeleri’nde Türk halkının Çin’le olan teması, ona yaklaşması, yumuşak ipeğine, 
tatlı sözüne kanması sonucu asimile olacağı, hatta öleceği, yok olacağı fikri kuvvetle 
vurgulanır. İşte bu noktada Kâşgarlı Mahmud da İslam medeniyeti dairesine giriş 

 
11 Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi 1, Türk Dil Kurumu Yayınları, 3. baskı, Ankara 1992, 

s. 4. 
12 Ercilasun, Ahmet Bican, “Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânü Lûgati’t-Türk”,  Büyük Türk Klâsikleri, C. 1, 

Ötüken-Söğüt Yayınları, İstanbul 1985, s. 118. 
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aşamasında Türk halkının Arap ve Fars kültürleri karşısında kendi kültürünü 
sürdürmekte zayıflık gösterebileceğini, gelişmiş yeni medeniyetin baskısı altında 
kalabileceğini, çözülme yaşayabileceğini düşünmüş olmalıdır. Çağdaşı Firdevsî nasıl 
Şehnâme ile Farsçayı ve halkını diriltmişse Kâşgarlı Mahmud da on bir bin 
kilometreyi bulan geniş bir coğrafyada yaklaşık yirmi yıl dolaşarak Türkçenin söz 
varlığını derleyerek ortaya koyduğu Divanü Lügati’t-Türk’le Türkçeyi ve kendi 
halkını diriltmek istemiş görünmektedir.  

Kâşgarlı Mahmud, 1072-1075 yılları arasında yazıya geçirdiği bu eserle geniş 
coğrafyada, değişik toplumlarla ve medeniyetlerle devamlı temas hâlinde olan Türk 
halkının ancak dilini koruyup geliştirerek varlığını sürdürebileceği fikrine ulaşmış 
olmalıdır. Bu görüş, modern anlayışın dil-varlık düşüncesiyle uygunluk gösterir. 
Çünkü insanın bir coğrafyayı yurt edinmesi, orayı vatanlaştırması ancak o 
coğrafyada dilini koruması ve hâkim kılmasıyla mümkün olmaktadır. Kâşgarlı 
Mahmud’un çabaları bu bakışla uygunluk gösterir.  

Orhun Kitabeleriyle Divanü Lûgati’t-Türk’ün kolektif bilinci inşa etmede ve 
süreklilik kazandırmada ortak bir yanına daha temas etmek gerekecektir. O da her 
iki metnin de Türk halkının zorlu bir dönemeçten geçiş yahut çıkış sürecinde 
yazılmış olmasıdır. Orhun Kitabeleri, Göktürklerin Çin esaretinden kurtularak 
devlet kurmaları aşamasında taşlara kazınmış bir metindir. Divanü Lûgat-it-Türk ise 
Türklerin İslam medeniyetine geçiş sürecinde Arapçanın ve Farsçanın Türkçenin 
üzerinde hâkimiyet kurmaya, Arap ve Fars kültürünün Türk kültürünü etkisi altına 
almaya başladığı bir dönemde yazılmıştır.  

Kâşgarlı Mahmud, eserinde topladığı kelimelerle ve söz varlığıyla Türklerin 
vatanını birleştirmek, dil bayrağı altında toplamak peşindedir. Nitekim onun, 
“döneminin bütün lehçelerini, yazı dillerini ve ağızlarını ‘Türk’ adı altında 
toplaması son derece anlamlıdır.”13 Böylece o, birçok boy ve lehçe adını Türk 
adıyla ortak bir kavramda birleştirme çabası içinde görünür. Bu da onun çağı içinde 
ileri bir düşünceye sahip olduğunun bilgisini verir.  

Kâşgarlı Mahmud, Divanü Lûgati’t-Türk’ü, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, 
Türkçenin Arapçanın etkisine girerek bağımsızlığını kaybetme tehlikesi karşısında 
kaleme alır. Bunu yakın dönemlerdeki dil bilinciyle ilişkilendirmek mümkündür. 
1880/1881’de “dil ve edebiyatımızı Orta-Asya mazisindeki köklerinde arayan”14 
Şemseddin Sâmî, Lisan-ı Türkî (Osmanî) yazısında, 1911’de ise Ömer Seyfettin, 
Yeni Lisan yazısında hem Türkçeyi Arapça ve Farsçanın etkisinden kurtarmak hem 
de yeni girilmekte olan Batı medeniyeti dairesinde dil bağımsızlığını koruyabilmek 

 
13 Halûk Şükrü Akalın, “Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Sanal Ortamda”, Türk Dili, Nu.: 676, Nisan 

2008, s. 305.  
14 Ömer Faruk Akün, “Şemseddin Sâmî”, İslam Ansiklopedisi, MEB, İstanbul 1979, s. 420. 
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için tavır almış görünürler. Bu tavır alış, söz konusu yazılardan yaklaşık sekiz yüz 
yıl önce Kâşgarlı Mahmud’un Divanü Lûgati’t-Türk’ü yazarak aldığı tavırdan farklı 
değildir. Aynı kolektif bilinç, yeni bir medeniyet dairesine giriş aşamasında ortaya 
çıkmış, Türkçenin başka dillerin etkisinden sıyrılması için çaba sarf etmiştir.   

Bu çerçevede kolektif bilincin inşası ve sürekliliği konusunda Orhun 
Kitabeleri’yle modern zaman arasında da bağ kurmak doğru olacaktır. Orhun 
Abideleri, Göktürklerin uzun bir mücadeleden sonra işgal görmüş topraklarını 
kurtarıp yeni bir devlet yapılanmasını gerçekleştirme aşamasında dikilmiştir. Bunun 
gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecinde vatan topraklarının işgali 
arkasından verilen istiklal mücadelesi ve kurulan genç devletin 10. yılında Mustafa 
Kemal’in verdiği nutuk aynı düzlemde birleşir. Orhun Kitabeleri’nde devlet erkini 
elinde bulunduran Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan, taşa kazıttıkları yazıyla 
yaptıkları mücadeleyi halka nasıl anlatıyor, geleceğe dönük mesajlar veriyorsa aynı 
şekilde Gençliğe Hitabe ve Nutuk da benzer mesajları taşımaktadır. Bu durum, 
Orhun Kitabeleri ve Divanü Lügati’t-Türk’ten günümüze kolektif bilincin inşasını 
ve sürekliliğini göstermesi bakımından anlamlıdır. 

Sonuç olarak bir milletin kolektif ruhu ve buna bağlı olarak kolektif bilinci 
uzun yüzyılların içerisinde karşılaşılan hadiselere ve hayat tecrübesine bağlı olarak 
oluşmaktadır. Kolektif ruh ve bilinç, ifadesini daha çok söze dayalı ürünlerde 
bulmaktadır. Bu ürünler bir yandan kolektif bilinci inşa etmeye yararken diğer 
yandan yeni nesillere aktararak ona süreklilik kazandırmaktadır. Orhun Âbideleri ve 
Divanü Lügati’t-Türk, Türk halkının kolektif bilincini inşa eden ve ona süreklilik 
kazandıran başlıca eserler arasında yer almaktadır.  
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Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk ile ilgili şimdiye kadar yapılmış ve 
yapılacak tüm sempozyumlar, yazılan kitaplar, araştırmalar ve sayısız makalelerin 
ortaya çıkmasını Ali Emîrî Efendi’ye borçluyuz. O olmasaydı bekli de Türk 
dillerinin ve kültürümüzün bu dünyadaki tek eseri bugün elimize ulaşmamış 
olacaktı. 

Burada önce Ali Emîrî Efendi’nin kimliği ve bize bıraktığı kültür mirası 
üzerinde durmamız gerekiyor. 

Ali Emîrî Efendi, Diyarbakır'da Emîrîzadeler adıyla tanınmış seçkin ve aydın 
bir aileye mensuptu. Çocukluğundan beri kitap okumaya ve toplamaya başlamış, 
çalışma hayatı memuriyetle geçmiştir. Kâtip ve defterdar olarak Diyarbakır, Selanik, 
Adana, Leskovik, Erzurum, Yanya, İşkodra, Halep ve Yemen’de Osmanlı 
coğrafyasında gittiği her bölgeden kitap toplamış, parasının yetmediği veya sahibi 
satmadığı için alamadığı kitapları istinsah etmiş, bir kitaba ulaşmak için tayinini bile 
çıkartarak o kitaba ulaşmış bir kişiliğe sahipti. 

Ömrü boyunca hiç evlenmemiş, hiç fotoğraf çektirmemiş “nev’i şahsına 
münhasır” kişilerdendi. Orta seviyede bir şair, usta bir münekkit olan Ali Emîrî 
Efendi’nin asıl büyük yanı, hayatı boyunca toplamış olduğu paha biçilmez değerde 
kitaplardan oluşan kütüphanesini, Fatih’te Feyzullah Efendi Medresesinde 17 Nisan 
1916 yılında kurduğu Millet Kütüphanesine bağışlamasıdır.  

Üstelik bütün ısrarlara rağmen kütüphaneye kendi ismini değil de “Ben bu 
kitapları milletim için topladım ve milletime armağan ediyorum, kütüphanemin ismi 
de Millet Kütüphanesi olacak” demiştir. 

Kütüphaneye çoğu nadir ve tek nüsha olan 16.000 cilt eser vakfetmiş, ölümüne 
kadar da (23 Ocak 1924) kütüphanenin müdürlüğünü yapmıştır. 

     Yahya Kemal’in güzel bir söyleyişiyle: 

     Yekpare nur olan bu kütüphane-i nefis 

     Yekpare servetiydi bu âlemde kendinin. 

Evet, yegâne servetiydi ve bu servet kolay kazanılmamıştı. Dişinden 
tırnağından arttırarak birçok zorluğa göğüs gererek, diyar diyar dolaşarak… 

Bir kitap âşığıdır Ali Emîrî Efendi. Biyografi ve tezkire türünde birçok eseri 
vardır, bunlardan bir bölümü basılmıştır. Ali Emîrî Efendi bazı eski eserleri de 
“Nevâdir-i Eslâf” adı altında haşiyelerle yeniden yayımlamıştır. 
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Kendisini kitaplara, kitaplarını da milletine vakfetmiş olan Ali Emîrî Efendi’nin 
en büyük hizmeti ise yıllardır varlığı bilinen ama kayıp olan Kaşgarlı Mahmud'un 
Divanü Lugati't-Türk adlı eserini bulup ilim âlemine armağan etmesidir. 

Şimdi sizlere bir kitabın hikâyesini anlatmak istiyorum. 

Ali Emîrî Efendi, sık sık gittiği Sahaflar Çarşısı’nda her zaman olduğu gibi 
Burhan Bey’in dükkânına girmişti “Yeni bir şey var mı?” diye sordu. “Bir kitap var 
ama biraz pahalı, bu kitabı belki iyi bir fiyatla alır diye Maarif Nazırı Emrullah 
Efendi’ye götürdüm. Bilim kuruluna havale etti, araştıralım sonucunu bildiririz dedi, 
sonra gittiğimde bu kitaba 10 lira teklif ettiler. Ben de “Kitap benim değil, 
başkasınındır, 30 liradan aşağı vermiyor.” dedim. Bunun üzerine “Öyleyse al bu 
kitabı biz istemiyoruz, biz 30 liraya bir kitap değil bir kütüphane satın alırız.”dediler. 
Bakın, eğer işinize yararsa siz alın.” 

Kitaba şöyle bir göz atan Emîrî Efendi, bir define keşfettiğini hemen anladı. 
Sayfaları çevirdikçe eserin büyüsüyle âdeta kendinden geçen Emîrî Efendi kitapçıya 
heyecanını göstermemeye çalıştı çünkü kitapçı kitabın fiyatını yükseltebilirdi. 
İsteksiz gibi davranarak “Dağınık bir kitap, noksan mı tamam mı anlaşılmıyor, 
noksansa hiçbir işe yaramaz. Bununla beraber ne de olsa eserdir. Madem ki maarif 
on lira teklif etti, ben beş lira fazla veriyorum. On beş liraya olursa alayım, 
kütüphanemde bulunsun.” dedi.  

“Mümkün değil efendim!” dedi kitapçı. Arz ettiğim gibi sahibi otuz lira istiyor. 
Bu fiyata alırsanız ne âlâ, almazsanız yarın kitabı sahibine iade edeceğim. 

“Sahibi kimdir?” diye sordu Emîrî Efendi. 

“Yaşlıca bir hanım. Eski nazırlardan birinin yakını. Paşa bu kitabı hediye 
ederken; “Sana kıymetli bir kitap veriyorum. Bunu iyi muhafaza et, sıkıntıya 
düşersen kitapçılara götürür satarsın, ama altın para otuz liradan aşağı verme.” diye 
tembih etmiş. “Alırsanız muhtaç bir kadına iyilik etmiş olursunuz.” Kitabı almak 
için can atan Emîrî; “Şimdi işin rengi değişti, muhtaç bir hanıma yardım etmek 
vazifemizdir. İstediğiniz fiyata aldım. ” dedi. 

Ama düşündü ki cebinde on beş liradan fazla yok. “Şu on beş lirayı al, gerisini 
yarın getireyim.” dese olmaz. Parayı tamamlamak için eve gidecek olsa, bu da 
tehlikeli. Çaresiz bir şekilde dükkânda oturup, ona ödünç para vermesi için bir 
tanıdık göndermesi, o kitaptan mahrum etmemesi için Allah’a yalvarmaya başladı. 
Birkaç dakika sonra dükkânın önünden bir dostunun geçtiğini gördü. Bu kişi eski 
Darülfünun edebiyat muallimi Faik Reşat Bey idi. Hemen arkadaşını çağırarak 
“Allah gönderdi seni, yanında varsa aman bana yirmi lira ver.” dedi. Arkadaşı 
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cebindeki tüm para olan on lirayı verdikten sonra ücreti tamamlamak için acele ile 
eve gidip paranın geri kalanını getirdi. 

Emîrî Efendi, kitapçının eline otuz lirayı saydı. Üç lira da bahşiş verip 
helalleşti. Ve otuz üç liraya mal olan Divanü Lugâti’t-Türk’ü alarak sevincinden 
uçarcasına oradan uzaklaştı. 

"Bu kitap değil, Türkistan ülkesidir. Türkistan değil bütün cihandır." deyip 
satın aldığı dünyada tek nüsha olan bu eser diğer kitapları ile birlikte kütüphanemize 
bağışladığı A.E.Arabi 4189 numarada kayıtlı olan eserdir.  

Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-Zünun’unda bahsettiği ama kayıp olan bu eseri Ali 
Emîrî Efendi 1915 yılında bulmamış olsaydı bizler hâlâ bugün bu eseri arıyor 
olacaktık. 

Eserin bulunması ile ilgili Kilisli Rıfat’ın 30 Eylül 1945 tarihli Yeni Sabah 
gazetesine verdiği mülakattan bazı anekdotlar aktarmak istiyorum.  

Emîrî Efendi kitabı satın aldığında “Eve gidip yemeği içmeyi unuttum, Sahaf 
Burhan bu kitabı bana 33 Liraya sattı ama ben bunu birkaç misli ağırlığınca 
elmaslara, zümrütlere değişmem.” diyerek sevincini dile getirmiş. Fakat 
kaybolmasından da korkuyordu Eserin ismini duyan ve görmek için can atan Ziya 
Gökalp ve Fuat Köprülü’nün çabaları ise sonuçsuz kalmıştı. 

Ali Emîrî Efendi bu eseri ilk defa Kilisli Rıfat Efendi’ye göstermiş ve o andan 
itibaren de Divanü Lugati't-Türk ile ilgili bütün bu çalışmaların temeli atılmıştır 

Formaları dağınık ve sayfa numaraları olmayan eseri Kilisli Rıfat Bey iki ay 
gibi bir zamanda üç kez okuyup kontrol etmiş ve dağınık sayfaları sıraya koyarak 
eserin tamam olduğuna karar vermiş ve eser sonra ciltlenmiştir. 

Ali Emiri Efendi Kilisli Rıfat’a bu emeği karşılığında iki odalı evinin bir 
odasını bağışlamayı teklif etmiş ama Kilisli Rıfat illa bir hediye vermesi gerekiyorsa 
eserin yayımlanmasına izin vermesinin onun için en büyük mükâfat olacağını 
söylemiş, Emiri de kabul etmiş. Fakat Kilisli kitabı kaybetmekten korktuğu için 
endişeliymiş, nerede saklayacağına bir türlü karar verememiş; önce Beyazıt Umumî 
Kütüphanesine götürmüş hafız-ı kütüp İsmail Saib Efendi kütüphaneye çok kişinin 
geldiğini ve kaybolabileceğini söyleyerek kabul etmemiş sonra Vefa Mektebine 
götürmüş, müdür demir kasasının olduğunu söylemiş; ancak okul ahşap olduğu için 
tehlikeli olduğu gerekçesiyle o da kabul etmemiş. Birkaç kapı daha dolaşıp ret 
cevabı aldıktan sonra çaresiz kalıp bir çanta içinde evde saklamaya karar vermiş ve 
bir çiviyle çantayı duvara asmış çocuklarını da çantanın başında nöbet tutturup, 
yangın vb. bir tehlike hâlinde ilk çantanın kurtarılmasını tembih ederek, geceleri de 
çantayı yastığının altına koyarak uyumuş. 
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Böylece Kilisli Rıfat, 1915 yılında kitap bulunduktan hemen sonra eserin kendi 
el yazısı ile bir kopyasını çıkarır, bu kopyadan da işleyerek (birinci cildini 1915 
(mali 1333), ikinci cildini 1915 (mali 1333), üçüncü cildini de yanlış doğru cetvelini 
ekleyerek 1917’de (mali 1335) yayımlar. 

Kilisli Rıfat’ın eseri yıpratmamak için kendi el yazısı ile çektiği özgün nüsha 
bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde yazmalar 1355 numarada 
bulunmaktadır. 

Kitabın tercüme işi yine Kilisli Rıfat’a verilmiş, Kilisli Rıfat, Filozof Rıza 
Tevfik’in Maarif Nazırlığı döneminde tercümesini yirmi iki defter hâlinde Maarif 
Nazırlığına teslim etmiş ve daha sonra bu tercüme Atatürk’e takdim edilmiştir.  

Eseri Atıf Tüzüner de özet hâlinde tercüme etmiştir. Bu çalışma da Türk Dil 
Kurumu Kütüphanesinde saklanmaktadır. 

Büyük Millet Meclisi eserin yeniden tercümesine karar vermiş ve bu görev 
Samih Rifat ile Mehmed Âkif Ersoy’a verilmiştir. Ancak bu tercüme işi sonuçsuz 
kalmıştır. 

Daha sonra Dil Encümeni heyeti eserin tercümesi işini Besim Atalay’a vermiş, 
Besim Atalay’ın tercümesinin birinci cildi 1939, ikinci cildi 1940, üçüncü cildi 
1942, dördüncü cildi 1943 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmıştır. 
Hâlen Türk Dil Kurumu bu yayınların fotokopisini yayımlamaktadır. 

Besim Atalay tarafından 1939-1943 yılları arasında yayımlanan “Divanü 
Lûgat-it-Türk Tercümesi”nin Arap alfabesine göre “Divanü Lûgat-it-Türk Dizini”ni 
Dehri Dilçin hazırlamış, Türk Dil Kurumu 1957’de yayımlamıştır. (Türk Tarih 
Kurumu Basımevi - Ankara 1957.) 

Gene TDK “Divanü Lûgat-it-Türk Dizini”ni (Türkçe açıklamalı bir dizin) 
1972’de yayımlamıştır. (Ankara Üniversitesi Basımevi - Ankara 1972.) 

T.C. Kültür Bakanlığı “Kitâbu Dîvân-ı Lûgati’t-Türk”ün tıpkıbasımını 1990 
yılında yayımlamıştır. 

Seçkin Erdi ve Serap Tuğba Yurtsever, Kitâbu Dîvân-ı Lûgati’t-Türk’te 
bulunan sözcüklerin Türk harfleri ile yapılmış açıklamalı bir dizinini “Divânü 
Lugâti’t Türk” adı ile 2005 yılında yayımlamışlardır. 

Kitâbu Dîvân-ı Lûgati’t-Türk’ün Alman harfleri ile yazılmış bir dizini Almanca 
açıklamalı olarak Brockelmann tarafından 1928 yılında Budapest-Leipzig’de, 

Özbekçe tercümesi 1960 yılında Taşkent’te, 

Rusça tercümesi 1960 yılında Leningrad’da, 



Melek GENÇBOYACI │ 255 
 

Uygurca tercümesi 1981-1984 yılları arasında Xinjiang Halk Neşriyatı 
tarafından yayımlanmıştır. 

Maģmūd el-Kāşġarī, Türk Şiveleri Lügatı (Dīvānü Lüġāt-it-Türk) İnceleme, 
Tenkidli Metin, İngilizce Tercüme, Dizinler, Robert Dankoff, James Kelly, Basıldığı 
yer: Harvard University Basımevi 1982 I. Kısım, 1984 II. Kısım, III. Kısım 1985. 

Dr. Seyyid Muhammed Debirsiyaki Arap harfli, Farsça açıklamalı bir dizinini 
1375’te Tahran’da yayımlamıştır. 

Eserin Kazakça tercümesi 1997’de Almaatı’da yayımlanmıştır. 

Yeni bir Rusça tercümesi 2005’te Almaatı’da yayımlanmıştır. 

Ramiz Esker, Azerbaycan Türkçesine çevirerek dört cilt hâlinde 2006’da 
Bakü’de yayımlamıştır.    

Bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Türkçe indeksi ile birlikte 
yeni bir tıpkıbasımı yapılacaktır. 

Kaşgarlı Mahmud “Kitâbu Divanu Lûgati’t-Türk”ü Araplara Türkçe öğretmek 
amacı ile 1071 yılında (H 464) yazıp, iki yıl üzerinde çalışıp, dört defa gerekli 
düzeltmeleri yaptıktan sonra 1073 (H 466) yılında Halife Muhammed Muktedî 
Biemrillâh’ın oğlu Ebûl Kâsım Abdullah’a takdim etti. Bu nüsha bilindiği gibi hâlen 
kayıptır. 

Kütüphanemizde bulunan bu eserin ketebesinden anlaşıldığına göre eserin 
müstensihinin Muhammed bin Ebî Bekr bin Ebîl Feth es-Sâvî sonra ed-
Dimaşkıy’dır. Müstensihin bu kitabı Mahmud Kaşgârlı’nın el yazısından istinsah 
ettiğini ve H664 tarihinde bitirdiğini anlıyoruz. 

Ayrıca müstensih, Mahmud Kaşgârlı’nın bu kitabın yazımına 1071 (H. 464) 
tarihinde başladığı, dört kez tashih ettikten sonra 1073 (H 466) tarihinde bitirdiği 
kaydını da düşmüştür. 

Kütüphanemizde bu yılın sonuna kadar görebileceğiniz asıl nüsha, indeks ve 
tercümeleri, tıpkıbasım, makaleler, tezler ve bunun gibi yayınlardan oluşan bir 
Divanu Lugati’t-Türk sergisi de hazırladık.   

Ali Emîrî Efendi, edebiyatçı, şair, tarihçi ve gazeteci olarak ilim âlemine birçok 
eser kazandırmış, 1916 yılında Feyzullah Efendi Medresesinde Millet Kütüphanesini 
kurarak kültür hayatımıza da büyük bir hizmette bulunmuştur.  

Kütüphanemiz araştırma ve ihtisas kütüphanesidir. Feyzullah ve Ali Emîrî 
koleksiyonu olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 
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Kütüphanede 2757 Türkçe, 3704 Arapça, 509 Farsça ve 28 diğer dillerde olmak 
üzere 6998 yazma eser ile Arap harfli matbu eserle birlikte 30.000’e yakın kitap 
vardır. Ali Emîrî Koleksiyonu Arapça, Türkçe ve Farsça olarak üçe bölünmüştür. 
Türkçe yazmalar tarih, coğrafya, manzum, tıp, müteferrik gibi konularına göre 
küçük birimler oluşturmuştur. 2007 yılında A.E. Belge adlı bir bölüm daha 
açılmıştır. Bu koleksiyonda fermanlar, beratlar ve hatlar gibi kıymetli belgeler 
bulunmaktadır. 

Kütüphanede Türk dilinin ve kültürünün temel kitabı olan “Divanu Lugati’t-
Türk”ten başka padişah divanları, tezhipli-minyatürlü edebiyat, tarih, coğrafya, tıp 
ile ilgili eserler, padişah ferman, beratları, hat koleksiyonu ayrıca Cumhuriyet öncesi 
gazete ve mecmualar bulunmaktadır. 

1999 Marmara depreminde ağır hasar aldıktan sonra eserler Beyazıt Devlet 
Kütüphanesine nakledilmiş ve uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından 24 
Mayıs 2008’de kütüphanemiz tekrar asıl binasında hizmete açılmıştır. Kütüphanede 
restorasyon çalışmaları devam ederken yazma eserlerin dijital ortama alınması Genel 
Ağ (İnternet) ve İntranet ortamında sizlerin eserlerimizin bilgilerine kolayca 
ulaşabilmeniz için çalıştık. 

Bu ata yadigârı eserlerin bizden sonraki nesillere de korunarak ulaşabilmesi 
için her türlü güvenliğini de sağlayarak örnek bir araştırma ve ihtisas kütüphanesi 
hazırlamayı hedefledik. 

İşte Ali Emîrî Efendi’nin 1915 yılında İstanbul’da Sahaf Burhan Bey’in 
dükkânından yaşlı bir hanımın satılması için bıraktığı ve Maarif Nazırı Emrullah 
Efendi'nin ise pahalı bulup almadığı kütüphanemizin en nadide eseri olan Divanu 
Lugati’t-Türk üzerine birçok kitap, makale, gazete yazısı, ansiklopedi maddesi 
yazılmış, çeşitli süreli yayınlarda özel sayılar hazırlanmış, sempozyumlar ve 
kongreler düzenlenmiştir. Divanu Lugati’t-Türk üzerine yapılan çalışmalar Kaşgarlı 
Mahmud’un doğumunun 1000. yılı münasebetiyle bu yıl büyük bir yoğunlukta 
devam etmektedir. Bu önemli eserin gelecekte de aynı değeri göreceği şüphesizdir. 

Türk dünyası için bu eserin bugün elimizde olması bizim için büyük bir 
mutluluktur. Çünkü bu esere her yeni bakış açısıyla bakıldığında gerek Türk dili, 
edebiyatı, tarihi, coğrafyası, halk bilimi ve sanat tarihi açısından bizlere yeni 
kazanımlar getireceğine inanıyorum. 

İnşallah yakın bir gelecekte Ali Emîrî Efendi yılı olur ve uluslararası 
sempozyumlarda onu daha çok konuşuruz. 

Bu arada Ali Emiri Efendi’nin ismi sadece doğduğu yer olan Diyarbakır’da bir 
iki okula verilmiş, İstanbul’da da sadece kütüphanenin yan sokağına... Girişimlerim 
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sonunda bence Fatih Sultan Mehmet’ten sonra İstanbul’a emeği geçen kişilerin 
başında gelen Ali Emîrî Efendi’nin adı artık Fatih’te bu yıl hizmete açılacak olan bir 
kültür merkezine verilmiştir. Sırada şimdi bir de Ali Emîrî Efendi Enstitüsü 
kurdurmak var. İnşallah onu da başarırım.  

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve Yahya Kemal’in Ali Emîrî’nin 
ölümü üzerine yazdığı gazelden bir beyit okumak istiyorum: 

  Muhtaç isen füyuzuna eslaf pendinin  

  Diz çök önünde şimdi Emîrî Efendinin.  
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Resim 2. Millet Kütüphanesi 1900’lü yıllar 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 3.Dîvân’ın ilk sayfası. 
 



260 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 4. Dîvân’dan bir bölüm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 5. İlk Türk dünyası haritası. 
 



DİVANÜ LUGAT-İT-TÜRK’TE GEÇEN YER ADLARI 
 

Saadettin GÖMEÇ 
 

Kaşgarlı Mahmud’un muhteşem eseri Divanü Lûgat-it-Türk’te Türk tarihi ve 
kültürü açısından binlerce malzeme vardır. Bulunduğu ilk günden itibaren üzerinde 
pek çok çalışma yapılmasına rağmen, Türklük biliminin her sahasında hâlâ işlenecek 
ve araştırılacak konuları ihtiva etmektedir. Büyük bir hazine değerindeki Divanü 
Lûgat-it-Türk’ün incelenmesi daha uzun yıllar sürecek. İşte, Divanü Lûgat-it-
Türk’te bizleri yakından ilgilendiren bir kültürel mevzu da coğrafi terimler ve yer 
adlarıdır. 

Yine ilim âlemince malûmdur ki, bu hususta Türkiye içinde ve dışında onlarca 
çalışma yapıldığı bir hakikattir. Esasında biz, yeni tarihî ve coğrafi bilgiler ışığında, 
en azından bir makale düzeyindeki bu çalışmayı hedeflemiş durumdayız. Tarihî 
coğrafya, günümüzün modern coğrafi yöntemlerini kullanarak geçmişte insanların 
yaşadığı yerleşim alanlarının gerçekte her bakımdan incelenmesi demektir. Ancak 
böylesine derinlemesine bir çalışmanın muhtevası bir makale kapsamında 
olamayacağından, incelememizi daha sınırlı tutmak zorundayız. 

Daha evvelce de bu konuya benzer çalışmalarımız oldu. Mesela Şine Usu 
Yazıtı’nda geçen yer adları1 hakkında bir değerlendirme yaptığımız gibi, umumen 
Kök Türk Kitabeleri’ndeki coğrafi isimler hususunda da bir denememiz vardır2. 

Bu araştırmada önce Divanü Lûgat-it-Türk’te geçen Türk ve yabancı illerden, 
sonra şehir, kasaba ve köylerden, arkasından yeri belli olmayan mekânlar hakkında 
bilgi vereceğiz. 

I. Ülkeler 

1. Barshan: Divanü Lûgat-it-Türk’te Çin’in üç bölgeye ayrıldığı, aşağı Çin’in 
bu ad ile anıldığı ve buranın Kaşgar bölgesi olduğu; ayrıca Kaşgar yakınlarındaki bir 
tepe üzerinde bulunan kaleye de bu ismin verildiği vurgulanmaktadır3. Bununla 
birlikte bir de Divan’da Barsgan vardır. Bu ikisinin aynı yer olup-olmadığı 
konusunda düşünmek lazım. Bazı İslam kaynaklarında da Barshan’ın idarecisine 
Barshan Tigin dendiğini görüyoruz4. 

2. Çaparka: Kaşgarlı Mahmud, Türk dili üzerine açıklamalar yaparken, Japon 
ülkesinin uzaklığından, araya büyük denizlerin girmiş olmasından dolayı dilleri 
bizce bilinmiyor5, diyor. Marco Polo’nun da tespit ettiği üzere, kendilerinden daha 
üstün bir ırk olmadığını düşünen Japonların asıl yurdunun Asya olduğuna dair 
oldukça fazla iddia bulunmaktadır ki, muhtemelen bu eski yurtlarında onlar 

                                                 
1 S.Gömeç, “Şine-Usu Yazıtı’nda Geçen Yer Adları Üzerine”, Belleten, LXIV/240, Ankara 2001. 
2 S.Gömeç, “Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Yer Adları”, Türk Kültürü, 39/453, Ankara 2001. 
3 DLTI, s.436, 453. 
4 R.Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara 1985, s.35. 
5 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk, C. I., Çev. B.Atalay, 2. baskı, Ankara 1986, s.29. 
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Türklerle münasebet içerisindeydiler. Ayrıca dil âlimleri, Japon dilinin de Türkçe ile 
akrabalığına dikkati çekmektedirler6. 

3. Çin: Bu ülke için Kaşgarlı; “Hıtay ülkesi Çin’dir ve Tibet’in doğu 
tarafındadır.” diye izah ediyor7. Bundan başka yukarıda belirtildiği üzere Çin üç 
bölgeye taksim olunmakta, bunlar da: Yukarı Çin ki, buna Tabgaç; Orta Çin, buna 
Kıtay; Aşağı Çin, buna da Barshan dendiğinden8 bahsolunuyor. Kaşgarlı Mahmud I. 
Ciltte Çin ve Maçin halkının farklı dillerinin olduğunu, bununla beraber şehirlilerin 
Türkçeyi iyi bildiğini, mektuplarını Türk alfabesiyle yazdıklarını söyleyerek de9, 
önemli bir hususa dikkat çekmektedir. İslam kaynaklarında Çinliler de Türkler gibi 
Yafes’in soyundan gösterilirler10. 

4. Hind: “He” harfinin açıklanması sırasında, Kaşgarlı Mahmud Hind’i 
zikrettiği11 gibi, Tibet anlatılırken de güneyinde Hint Denizi’nin bulunur12 diyor. 
Bilindiği üzere milattan önceki çağlardan itibaren Hindistan’ın kuzey tarafları 
Türkler tarafından yurt tutulmuştur. Bölgede değişik Hun sülalelerinin yaşadığını 
biz, tarihî kaynakların yardımıyla ispatlayabiliyoruz ki bunların içinde en meşhurlar 
Ak Hunlar ve Gaznelilerdir. Ayrıca daha sonraki çağlarda Babûrlüler ve diğer Türk 
sultanlıkları söz konusu ise de bunlar Kaşgarlı’nın zamanından sonradır. 

5. Kıtay: Bu ismin Orta Çin için kullanıldığını daha önce yukarıda söylemiştik 
ve bundan asıl Çin kastedilmektedir13. Çin’e Kıtay veya Hıtay adının verilişi ve 
bugün bile bu isimle adlandırılması, her hâlde Kök Türk Yazıtları’nın Kıtany 
Bodun’undan gelmektedir. Çin yıllıklarında K’i-tan diye transkripsiyon edilmiştir ve 
bütün barbarların en kaba ve geri olanları sayılırlar. Kıtanların Moğol olduğu 
yolunda görüşler varsa da araştırmacılar onların kuvvetli bir Türk tesirinde 
olduklarını, özellikle Uygur devlet teşkilatını aldıklarını bildirmişlerdir. Onların 10-
12. asırlar arasında Çin’in kuzeyinde kurdukları ve Liao diye de anılan sülaleye 
binaen, Kök Türkçe yazıtların Kıtany ismi daha sonra Kıtay’a dönüşerek, özellikle 
Moğol, Rus ve Müslümanlarca Çin karşılığında bugün dahi kullanılmaktadır14. 

6. Maçin: Divanü Lûgat-it-Türk’te Tabgaç için Maçin denmekte olup, buranın 
Çin’den dört ay uzakta olduğu15 vurgulanıyor. 

7. Rum: Bundan kasıt Doğu Roma, yani Bizans’tır. Kaşgarlı, batıda Bizans’ı bir 
sınır noktası olarak alır ve doğudaki Türk yurtlarını buna göre sayar ki16 yine 
kitabında Türk’ten bahsedilirken, “Türk sözü Nuh’un oğlunun adı olunca bir kişiyi 

 
6 S.Gömeç, Türk Kültürünün Ana Hatları, Ankara 2006, s.24; Marco Polo, Marko Polo Seyahatnamesi, 
C. II, Çev. F.Dokuman, İstanbul (tarihsiz), s.121. 
7 DLTI, s.28, 355. 
8 DLTIII, s.453. 
9 DLTI, s.29. 
10 Mesudi, Murûc ez-Zeheb, Çev. A.Batur, İstanbul 2004, s.39-41. 
11 DLTI, s.9. 
12 DLTI, s.355. 
13 DLTI, s.28, 453. 
14 S.Gömeç, Kök Türk Tarihi, 2. baskı, Ankara 1999, s.13. 
15 DLTI, s.453. 
16 DLTI, s.30. 
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bildirir. Oğullarının adı olduğunda beşer kelimesi gibi çokluğu ve yığını vurgular. 
Bu kelime tekil ve çoğul yerine kullanılır. Nitekim Rum kelimesi, Tanrı yarlıgasın 
İshak’ın oğlu İysu, İysu’nun oğlu Rum’un adıdır. Oğulları da bu isimle anılmıştır. 
Türk kelimesi de böyledir.”17, dedikten sonra bir dere olan Yungu anlatılırken; 
“Barman kasabasına akan derenin adıdır. Bu kasabayı Afrasyab’ın oğlu yapmıştır. 
Barman ismi kasabayı inşa eden adamdan kalmıştır. Bunun gibi Rum ülkesinde de 
böyledir. Diyar-ı Rum denir. Bu Tanrı esenliyesi Yalavaç İshak’ın oğlu İsu (veya 
İysu), onun oğlu Rum’dan kalmıştır.” der18. 

8. Rus: Kaşgarlı Mahmud diyalektlerden söz açarken, Bulgar, Suvar, Yimek, 
Kıpçak boylarının Rus ve Rum ülkelerine kadar uzandığına işaret eder19. Yine Türk 
dilinin özelliklerine değindiği kısımda, fail unsuruna yer veren Kaşgarlı, burada 
Peçenekler vasıtasıyla Rus ülkesine atıf yapmıştır20. Bugün Slav olarak adlandırılan 
kavimler üzerine yapılan antropoloji ve dil araştırmaları onların Hint-Avrupa (Arî) 
menşeili bir kavim olduklarını göstermektedir. Yine tarihî kaynaklarda sarışın bir 
millet olarak tarif edilen ilk Slavların saf bir ırk olmadıkları da bir gerçektir. 
Özellikle bulundukları coğrafyaya ve hâkimiyeti altında yaşadıkları millet göz 
önünde bulundurulunca, Slavlara Turanlı kavimlerden ırk ve kültürce pek çok 
hususiyetler geçmiştir. Yine dil, arkeoloji ve botanik araştırmalarının ışığı altında bu 
ilk Slavların vatanının Pripet Havzası ve Orta Dnepr (Kiev-Çernigov bölgesi) 
civarları olduğu görülür. 

Bununla beraber ilim adamları tarafından kabul edilen ve ileri sürülen bir 
görüşe göre de, Slavlar tarihte çok geri bir kültür seviyesinde iken Türkler ve 
Germenler sayesinde medeniyet ile tanışarak kültürlerini yükseltebilmişlerdir21. 

9. Tabgaç: Maçin için Tabgaç adlandırılmasının yapıldığını yukarıda 
belirtmiştik. Kaşgarlı Mahmud’un  özellikle Türk olarak açıkladığını22 gördüğümüz 
Tabgaçlar, Çin kaynaklarına göre herhâlde biraz Moğol unsur da karışarak 
Hunlardan gelmiş olup dillerindeki kelimelere de bakılarak ispat edilmeye 
çalışılmıştır23.  

Kaşgarlı Mahmut, Türklerden bir bölük bu diyarda otururlar dedikten sonra, 
kelimenin manasının “eski” ve “ulu” demek olduğunu vurgular. Bir de Tat 
Tabgaç’tan söz açar ki; Tat kelimesinden Farslar, Tabgaç’tan Türkler anlaşılır24, 

 
17 DLTI, s.28, 30, 350-351. 
18 DLTIII, s.369. 
19 DLTI, s.32. 
20 DLTII, s.48. 
21 Rus tarihi hakkında ayrıca bakınız, A.N.Kurat, Rusya Tarihi, 2. baskı, Ankara 1987. 
22 Kaşgarlı, Tat kelimesinden “Farslılar”, Tabgaç kelimesinden de “Türkler” anlaşılır, diyor. bk., DLTI, 
s.454. 
23 bk, A.P.Boodberg, “The Language of the T’o-pa Wei”, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 1, 
Harvard 1936, s.167-185; C.T’ang, “A Preliminary Interpretation of Terms from Toba (Tabgaç) 
Language Recorded in the Nan Ch’i Shu”, Pien-cheng-yen-chio Sou-nien-pao, No 4, Taipei 1973, s.89-
122. 
24 DLTI, s.453-454. 
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diyor. Fakat kitabının başka bir yerinde ise, Tat Tabgaç ile Uygur ve Çinlileri 
kastetmektedir25. 

Pek çok kavim hakkında olduğu gibi, Tabgaçların etnik menşei hususunda da 
Batılı ilim adamlarının bir kısmı Türk olmadıkları yolunda fikirler ileri sürerler. Bize 
göre, Tabgaç sülalesinin kurucularının içinde belki Moğollar da bulunuyorsa da, 
baskın Türklük özelliğinin en büyük delili Kaşgarlı Mahmud’un “Divan”ı ve onun 
çağdaşı olan Kara Hanlı hükümdarlarının unvanlarıdır26. Bunlar bir yana, Kök Türk 
ve Uygurlar çağında Çin için Tabgaç dendiğini bilmekteyiz ki bu da burada 
Türklerin kurduğu devletin hatırasına binaendir. 

10. Tangut: Divanü Lûgat-it-Türk’e baktığımızda, Uygurlardan sonra 
bahsedilen Tangutlar için karışmış bir boy oldukları söylenir27. Bu halkın ana yurdu 
Sarı Nehrin batı taraflarıdır. 

Bununla birlikte kitabın çeşitli yerlerinde Tangutların ansızın baskına 
uğratıldığına dair haberlerle28, ilginç bazı notlarla karşılaşıyoruz ki Türklerden bir 
bölük, bunlar kendi asıllarının Araplardan geldiğini belirtirler29, deniyor. Tabiatıyla 
bu doğru değildir. 

Milattan önceki çağlarda adlarını Yüe-çilerle birlikte gördüğümüz Tangutların, 
Tibetlilerin bir kolu oldukları bilinmektedir. Uygur menşe efsanesinde ve Oğuz 
Kagan Destanı’nda da isimlerine rastlıyoruz30. Çin kaynaklarında adı Büyük Hsia, 
Ak Yüksek Hsia ve Milerin Devleti olarak zikredilen Tangutlar, Kansu’da bulunan 
Hotan metinlerinde Hamgata şeklinde geçmektedir. Eski devirlerde Tibetlilerin 
arasında yaşayan Tangutlar, özellikle 9. yüzyılın ortalarında Tibet Devleti’nin 
inkırazından sonra, kuvvetlenmişlerdi31. 

11. Tezik: Kaşgarlı zamanında Farslı, Tacik manasına kullanılan32 bu ad, Kök 
Türkler devrinde Türkistan’daki Arapları ifade ediyordu33. Bu hususta Kök Türk 
Yazıtları’nda ipuçlarına rastlamaktayız ki, 710’lardaki Türkistan seferi sebebiyle 
karşımıza çıkarlar34. 

 
25 DLTII, s.280. 
26 S.Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü, 2. baskı, Ankara 2000, s.5. 
27 DLTI, s.28-29. 
28 DLTI, s.307; DLTIII, s.325, 327. 
29 DLTIII, s.362. 
30 Gömeç, Türk Kültürünün…, s.199, 206, 282. 
31 Gömeç, Kök Türk Tarihi, s.53. 
32 DLTI, s.387. 
33 Gömeç, Kök Türk Tarihi, s.60. 
34 bk., Tunyukuk Yazıtı, II. Taş, Güney tarafı, 1. satır: . İni İl Kaganka...Tezik, Tokar...Suk başlıg Sogdak 
bodun kop kelti, yükünti... 
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12. Tübüt ∼ Tüpüt: Bu isim ile Divanü Lûgat-it-Türk’te Tibet35 ülkesi 
kastedilmektedir. Kelime Kök Türk Yazıtları’nda da “Tüpüt” biçiminde anılır36. 
Kaşgarlı Mahmud Tibet hakkında şunları anlatmaktadır: “Tübütlüler Sabit adında 
birinin oğullarıdır. Bu, Yemenli bir kimsedir. Orada birini öldürmüş, korkusundan 
kaçmış, bir gemiye binerek Çin’e gelmiş. Tibet ülkesi onun hoşuna gitmiş, orada 
yerleşmiş. Çoluğu-çocuğu çoğalmış, torunları Türk topraklarından bin beş yüz 
fersah yer almışlar. Çin ülkesi Tibet’in doğu tarafındadır. Batı tarafında Keşmir, 
kuzeyinde Uygur illeri, güneyinde Hint Denizi bulunur. Bundan başka dillerinde 
Arapça sözler de vardır”. Ayrıca yabancılarla karışan bir halk olduğu belirtildiği 
gibi, Tibet ile Hotan’ın ayrı dilleriyle, yazılarından bahis olunur37. 

Tarihin belirli bir döneminde Türklerle değişik biçimlerde münasebet içerisinde 
bulunan, yiyecek, içecek, misk ve altın madenleriyle zengin Tibetlilerin esas ana 
yurtları Çin’deki Wei Irmağı kaynakları civarıdır. Kendilerinin atası olarak köpeği 
tanıyan bu halka, bundan dolayı Kök Türk hükümdarı Bilge bir elçilik vasıtasıyla bu 
durumlarını Çinlere işaret etmiştir38. Tibet, Moğollar çağında önemli bir tahribata 
uğradı ve Marco Polo’ya göre ahlaki zaafları da olup39, 1906’da Çin ile İngiltere 
arasında varılan bir anlaşmayla Çin hegemonyasına bırakıldı. Günümüze kadar 
çeşitli zamanlarda bağımsızlık hareketleri olduysa da bunlardan bir sonuç çıkmadı. 

13. Yemen: Kaşgarlı yukarıda olduğu üzere Tibet’i anlatırken Yemen’e de atıf 
yapmıştır40. Yemen bilindiği üzere Arabistan Yarımadasında bir bölgedir41. Burası 
1517 ile 1918 yılları arasında Osmanlı Türklerinin hâkimiyetinde kalmıştır. 

 

 
 

35 Kök Türkçe kaynaklarda Tüpüt, Çin kaynaklarında Tu-fan şeklinde geçen Tibetlilerin atası olarak 
Ch’ianglar gösterilmektedir ve efsanelere göre iki ak köpekten türemişlerdir (J.R.Hamilton, Les 
Ouighours. A L’epoque des Cinq Dynasties, Paris 1955, s.20; B.Ögel, Hun İmparatorluğu Tarihi, C. I, 
Ankara 1981, s.12-13; B.Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları,  3. baskı, İstanbul 1988, s.561; Huang, 
agt., s.1-9). Bugünkü Tibet’in kuzeyinde Uygur Özerk Bölgesi ve Karanlık Dağlar, güneyinde Nepal ve 
Bhutan, doğularında diğer Çin eyaletleri, batılarında da Pakistan ve Karakurum bulunmaktadır. 
   Tibetlilerin Hunlar çağında Türklere tabi oldukları bilinmektedir. Birçok küçük gruba ayrılmış 
olmalarına rağmen iki büyük önemli kolları vardır. İslam kaynaklarına göre, krallarına “hakan” dendiği 
zikredilen Tibetlilerin, Türk ve Moğol kültürlerinden fazlasıyla etkilendikleri açıktır (W.Eberhard, En 
Eski Devirlerden Zamanımıza Kadar Uzak Doğu Tarihi, Ankara 1957; W.Eberhard, Settlement and 
Social Change in Asia, Hong Kong 1967, s.21; B.Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, 2. baskı, 
Ankara 1984, s.84-85; Şeşen, age., s.61; W.Eberhard, “Eski Çin Kültürü ve Türkler”, DTCF Dergisi, 1/4, 
Ankara 1943, s.22; C.H.Huang, T’ang Devrinde Tibetlilerin Çinliler ve Orta Asya Kavimleriyle 
Münasebetleri, Doktora Tezi, İstanbul 1971, s.10-11). Bununla beraber Tibet’e herhâlde bu isim (Tüpüt) 
Türkler tarafından verilmiştir. Türkçe “tübe” (tepe) ile alakalı olabilir! 
36 bk., Köl Tigin Yazıtı, Doğu tarafı, 4. satır, Güney tarafı, 4. satır, Kuzey tarafı, 12. satır; Bilge Kagan 
Yazıtı, Doğu tarafı, 5. satır, Kuzey tarafı 3. satır; Altın Köl II Yazıtı, Sağ taraf, 1-2. satırlar. 
37 DLTI, s.29, 355-356. 
38 Gömeç, Kök Türk Tarihi, s.73. 
39 Y.Ziya, “Orta Asya’da Türk Boyları”, İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 5/24, İstanbul 1932, s.46-47; 
Şeşen, age., s.61; Marco Polo, Marko Polo Seyahatnamesi, C. I, Çev. F.Dokuman, İstanbul (tarihsiz), 
s.177-180. 
40 DLTI, s.86, 355. 
41 Bolluk ve bereket ile yön belirten Yemen adı hususunda bk., Mesudi, age., s.190. 
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II. İller 

1. Aramut: Divanü Lûgat-it-Türk’ün I. cildinde yer adı olarak geçen Aramut 
için Uygur illerine yakın oturan bir Türk bölüğüdür deniyor42. Bugüne kadar Divan 
üzerine yapılan çalışmalarda Aramutların kimliği veya mevki henüz 
aydınlatılamamış olmakla beraber, 7. asrın ikinci yarısında Kök Türklerin inkıraza 
uğramaları sonucunda Çinliler, Gobi’nin güney ve batı kısımlarında yeni idari 
düzenlemelere gitmişlerdir. Bu teşkilatlanma sırasında Türkistan’ın doğusu, 
bugünkü Mogolistan’ın da batısına denk gelen bölgelerde Ch’an-yü ve Han-hai 
askerî valiliği adıyla bir taksimat olur. Buna göre Han-hai valiliklerinden birisi Hsin-
li, yani “Taze Aramut” tutukluğudur43 ki, Kaşgarlı’nın kabaca tarifine de 
uymaktadır. 

2. Argu: Bir Türk boyu olan Arguluların iki dil bildikleri, dillerinin çapraşık 
olduğu, kelime ortasındaki y’leri, n’ye çevirdikleri ve z’leri de y’ye dönüştürdükleri 
söylenir44. Türkçede iki dağ arasına “argu” dendiği; buradan Talas ile Balasagun 
arasındaki şehirlere de Argu adı verildiği vurgulanmıştır45. Yine Çigillerden 
bahsedilirken; “Zulkarneyn Argu ilkesine geldiğinde bulutlar musluklarını açmış, 
yollar çamur içinde kalmış, yürümek güçleşmiş. Bunu gören Zulkarneyn ‘Bu ne 
çamur’ demiş ve orada bir kale yapılmasını emretmiştir. Kale inşa olmuş ve adına 
Çigil denmiş” sözleriyle karşılaşmaktayız46 ki anlatılanlardan çıkan netice, bugünkü 
Kırgızistan bölgesi tarihte Argu diye anılmakla birlikte, Çu ile İli arası bölgesi de 
gösterilir. Argu’yu, Argın boyu ile irtibatlandıranlar varsa da buna da şimdilik 
ihtiyatla bakmak lazım47. 

3. Basmıl: Kaşgarlı Mahmud’un haritasında doğudaki Türk ülkeleri arasında 
Başkırtlardan sonra yer alıyorlar48. Bir zamanlar tarihte önemli bir yere sahip olan 
Basmıllardan artık bir iz yoktur. Muhtemelen 8. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
dağılan Basmıl birliğinin bir boyu olan Ala-yuntlular daha sonradan Oğuz grubuna 
dâhil oldular49. Divanü Lûgat-it-Türk’te, onların Çümüller (Kümüller) gibi Türkçeyi 
çok iyi bildikleri söylenir ve onlara komşu oldukları anlaşılıyor50. Esas yurtları 
Altayların batı taraflarıdır. 

4. Başkurt: Bu Türk boyunun adı ve yaşadığı yer kitabın girişinde, Türk 
halklarının isimleri zikredilirken görülür ki Yimeklerden sonra Başkırt’ın gelmesi 

 
42 DLTI, s.139. 
43 İ.Togan-G.Kara-C.Baysal, Eski T’ang Tarihi, Ankara 2006, s.35. 
44 DLTI, s.29-32. 
45 DLTI, s.127. 
46 DLTI, s.393. 
47 F.Köprülü Arguluları Karluklarla irtibatlı görmektedir. Bakınız, F.Köprülü, Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar, 6. baskı, Ankara 1987, s.140-141; V.Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, 
Yayıma Hazırlayanlar, K.Y.Kopraman-A.İ.Aka, Ankara 1975, s.109; Z.V.Togan, Umumi Türk Tarihine 
Giriş, 3. baskı, İstanbul 1981, s.29. 
48 DLTI, s.28. 
49 bk., S.Gömeç, “Kaybolan Bir Türk Boyu: Basmıllar”, DTCF Dergisi, 37/1-2, Ankara 1995; Gömeç, 
Kök Türk Tarihi, s.54. 
50 DLTI, s.30, 459. 
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ilginçtir51. Kaşgarlı dillerinin Kırgız, Kıpçak, Toksı, Yagma, Çigil, Ugrak ve 
Çaruklara yakın olduğunu vurguluyor52. Divan’dan çıkan neticeye göre, bugünkü 
yurtlarına muhtemelen 11. asırdan sonra gelmiş olabilirler. Zaten İslam 
kaynaklarında, onları 10. yüzyılda Aral civarlarında görmekteyiz53. 

5. Beçenek ~ Peçenek: Divanü Lûgat-it-Türk’te Bizans ülkesine yakın bir Türk 
boyu oldukları söylenen54 Peçenekler, 22 Oğuz kabilesinden 19. sıradakidir55. 
Dikkati çeken şey, kitabın I. cildinde Beçenek adı alt alta verilir. Birincisinde Rum 
yakınında oturan Türklerden bir bölük, ikincisinde Oğuzlardan bir boy 
denmektedir56. Bu, Peçenek ilinin 11. asırda dağılmış olduğunu, ama hâlâ il vasfını 
koruyan geniş bir kitleye rastlandığını, parçalardan bir kısmının Oğuz iline 
katıldığına işaret eder. 

Yine eserin değişik yerlerinde dil meseleleri vesilesiyle Peçenek adına tesadüf 
olunur57. Esas Peçenek ilinin Hazar-Aral civarı olduğu ve Kök Türk 
Kitabeleri’ndeki Kengeres yurdunda yaşadıkları söylenmektedir58. Daha sonraları, 
meydana gelen kavgalar yüzünden büyük bir kitlenin Doğu Avrupa’ya kada

lerini biliyoruz. 

6. Bulgar: Divanü Lûgat-it-Türk’e göre, Sabarlarla komşu oldukları anlaşılan 
Bulgarlar ve Bulgar ilinde z’li Türkçe konuşulduğuna işaret ediliyor59. Ayrıca 
onların meşhur Bulgar şehrinden de bahis vardır60. Araştırmacıların fikrine göre Batı 
Tölösleri (Ogur) ile Attila Hunlarının bakiyesinin karışmasından ortaya çıkan 
Bulgarların esas yurtlarının tam anlamıyla neresi olduğu tartışmalıdır. Önceleri 
onlara Doğu Avrupa ve Karadeniz’in kuzeyinde rastlanırken, 7. asır sıralarında 
Hazar-Aral civarlarında görmekteyiz. 630’lu yıllarda On Oklar arasındaki 
karışıklıklara binaen Bulgar beyi Kubrat bağımsız hareket etme imkânını 
yakalamıştı. 665’te ölen (veya 642) Kubrat Han (Bu isim eski Türkçe “kubratmak” 
fiiliyle alakalı olmalıdır) On Okların Tu-lu (Tuglu veya Törü) boyuna mensup olup, 
yönettiği Bulgarların çoğunluğu da Batı kaynaklarında On Ogur (yani On Ok olsa 
gerek) diye anılıyordu. Kubrat’ın ölümünden sonra Hazar ilerleyişi Bulgar 
aşiretlerini ikiye böldü. Kubrat Han’ın beş oğlu olduğu söylenmekle birlikte, tarihî 
açıdan iki tanesi mühimdir. Bir kısmı onun büyük oğlu Bat-bayan’ın idaresinde 
Hazar hâkimiyetini tanıdılar. Bu koldan gelenler daha sonra Kazan ve İdil 

 
51 DLTI, s.28. 
52 DLTI, s.30. 
53 S.Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, 3. baskı, Ankara 2006, s.240-248. 
54 DLTI, s.28. 
55 DLTI, s.57. 
56 DLTI, s.488. 
57 DLTII, s.48, 67. 
58 J.Marquart, Die Chronologie der Alttürkischen Inschriften, Leipzig 1898, s.10; S.G.Klyaştornıy, 
“Orhon Abidelerinde Kengü’nün Kavmi Yer Adı (Etno Toponimiği)”, Çev. İ.Kaynak, Belleten, C.18, 
Ankara 1954, s.104; E.Esin, “Tonga Alp-Er” (Kültür ve Sanat Tarihi Bakımından Bir Deneme)”, Fen-
Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ord. Prof. Dr. Z.Velidi Togan Özel Sayısı, Sayı 13, Erzurum 1985, s.137; 
Gömeç, Kök Türk Tarihi, s.61. 
59 DLTI, s.30, 32, 437. 
60 DLTI, s.456. 
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Türklüğünün ortaya çıkmasında rol oynadıkları gibi, bugünkü Çuvaşların da 
çekirdeğini oluşturdular. Onların bir bölümü de Kubrat’ın küçük oğlu Işbara’nın 
(kaynaklarda Asparuh veya Esperüh diye zikredilir) başka

yerek Tuna Bulgarlarının temelini meydana getirdiler . 

7. Çaruk: Türklerden bir oymak olup, Barçuk’ta oturdukları söylenir ki burası 
Afrasyab’ın şehridir62. İlleri, doğuda Yagma ve Ugraklardan sonra geldiğine göre, 
Türkistan’da olmalıdır63. Çaruklar bir Tarduş boyu sanılıyor ve yurtları Aksu’nun 
güneyinde de gösteriliyor64. Bununla beraber isimlerinin insanların ayaklarına 
giydiği ayakkabıdan geldiği ileri sürülüyor65. Onlar, aynı zam

k sayılmakta ve Kaşgarlı’nın listesinde 22. sıradadırlar . 

8. Çigil: Bilindiği üzere Çigiller ve Çigil ili tarihte önemli bir yere sahiptir. 
Boyun adı mevzu’nda değişik görüşler mevcut ise de67, bu ismin Kök Türk 
Kitabelerindeki Çik İl’den geldiğini düşünenler vardır68. Kaşgarlı Mahmud Çigiller 
hakkında şöyle diyor: “Türklerden üç oymağın adıdır. Birisi göçebedir, Kuyas’ta 
otururlar. Kuyas, Barsgan’ın ötesinde bir kasabadır. İkincisi Talas yakınlarında 
bulunan bir kasabada yaşar. Bunlara da yukarıdakiler gibi Çigil denir. Çigil adının 
verilişinin esası şudur: Zulkarneyn Argu ilkesine geldiğinde bulutlar musluklarını 
açmış, yollar çamur içinde kalmış, yürümek güçleşmiş. Bunu gören Zulkarneyn “Bu 
ne çamur?” demiş ve orada bir kale yapılmasını emretmiştir. Kale inşa olmuş ve 
adına Çigil denmiş. Bundan sonra o kalede oturan Türklere Çigil ismi verilmiş. 
Nihayet bu ad yayılmış. Oğuzlar buraya yakın oturduklarından, her

şırlarmış. Düşmanlık aralarında bugüne değin sürüp gelmiştir. 

Çigil kılığına girenlere de bu ad verilir. Oğuzlar, Ceyhun’dan Yukarı Çin’e 
kadar olan yerlerdeki bütün Türklere Çigil derler. Bu yanlıştır. Üçüncüsü, Kaşgar’da 
bulunan birtakım köylerdir. Bu köylerin halkına da Çigil derler. Bunlar bir yerden 
çıkarak dağılmışlardır69. Görüleceği üzere, Kaşgarlı’nın da tespit ettiği gibi, 
Ceyhun’un doğusundan, Türkistan’ın doğusuna kadar uzanan geniş bir mıntıka Çigil 
diye anılıyor ve bunlar Bizans, yani Rum sınırlarına yakındırlar70. Hatta Çigil 
boyuna mensup olmayan bazı Türk tayfaları da öyle bilin

arında siyasi isim yerine de kullanıldığına delalettir. 

Çigil ismine Türkçe belgelerde ilk defa Şine Usu Yazıtı’nda değinilmektedir71. 
Dolayısıyla isim olarak çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Ancak söz 
konusu kitabeye göre onların yurdu, Yenisey’in kollarından biri olan Abakan Nehri 

 
61 Gömeç, Kök Türk Tarihi, s.34. 
62 DLTI, s.381. 
63 DLTI, s.28. 
64 Togan, Umumi Türk..., s.422. 
65 DLTIII, s.337-338. 
66 DLTI, s.58. 
67 Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi…, s.33-34. 
68 H.N.Orkun, Eski Türk Yazıtları, C. IV, İstanbul 1941, s.155. 
69 DLTI, s.393, 423. 
70 DLTI, s.28. 
71 bk., Şine Usu Yazıtı, Güney tarafı, 12. satır. 
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civarlarıdır. Öyle zannediyoruz ki, Issık Köl ve Türkistan bölgesine ana yurtlarında 
yaşadıkları felaketler sebebiyle, 8. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelmişlerdir. 
Belki de Kaşgarlı Mahmud’un “B

lesinin üzerinde durulmalıdır. 

9. Çumul ~ Kümül: Doğuya doğru sıralanan Türk boyları arasında Çaruklardan 
sonra gelirler72. Bunlar belki Kök Türk Yazıtları’nın Çöllüg İllileridir ki73, Kümüller 
üzerine yaptığımız incelemelerde onların Sha-toların hâkim sınıfı olduğunu 
düşünmekteyiz74. Divanü Lûgat-it-Türk’te bir Türk oymağı diye vurgulanan75 
Kümüller, diğer Çöl bölgesi Türkleriyle 76

olistan’ın güney-batı tarafları olsa gerek. 

10. Edgiş ~ Ekdiş: Özçend (Özkent) bölgesi halkına verilen addır ve Kaşgarlı 
kelimenin aslının “Ekdiş” olması gerektiğini söylemektedir77. Burası Fergana 
civarlarıdır. Zaman zaman Tokuz Oğuzların bir boyu ola

ştirildiklerine şahit olmaktayız ki buna şüphe ile bakmak lazımdır. 

11. Harzem: Bu ilin ismi bölgede oturan Küçet denilen bir boyun ismi 
vesilesiyle anılıyor78. Hazar Denizi’nin doğusunda, Amu Derya’nın (Ceyhun) 
aşağısının her iki tarafında bulunan topraklara tarihte Harezm adı verilmiştir. Bu 
bölgenin merkezi Ürgenç’dir (veya Gürgenç). Adı geçen bölgeye hâkim olanlara 
veya yönetenlere ise Harezmşahlar dendiğini görüyoruz. Harezm’e ait ilk kayıtların 
Heredot’ta olduğu söylenmekle beraber, bizim için Türk çağı önemlidir ve İbn 
Batuta, Harzem hakkında verdiği bilgilerde; “Bu şehir Türklerin en büyük, en güzel, 
en bakımlı kentlerindendir. Temiz ç

rli sanat eserleri vardır.” diyor . 

12. Kalaç: Tarihteki Ak Hunların bakiyeleri olarak da görülen80 Kalaçlar 
hususunda Türkmen maddesinde şöyle bir atıf yapılmıştır: Yirmi iki Türk 
kabilesinin Zulkarneyn’in önünden kaçmak ya da bulundukları yerde kalmak üzere 
konuştukları bir sırada iki kişi daha çıkıp geliyor. Bunlar ağırlıklarını sırtlarına 
yüklenmişler, yanlarına çoluk-çocuklarını almışlardı. Ordunun peşinden gidiyorken, 
yorulup terlemişlerdi. Bu yirmi iki kişi yeni gelenlerle tanışıp konuştular. İki adam; 
“Zulkarneyn denilen kişi bir yolcudur. Bir yerde durmaz, buradan da geçer gider. 
Biz de kendi toprağımızda kalırız.” dediler. Yirmi ikiler onlara Türkçe “Kal aç” 
derler, “aç kal” demektir. Sonradan bunlara Halaç da denmiştir. Asılları iki 

 
72 DLTI, s.28. 
73 Gömeç, Kök Türk Tarihi, s.12. 
74 S.Gömeç, “Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Kümüllerin Kimliği”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 79, 
İstanbul 1993. 
75 DLTI, s.394. 
76 DLTI, s.29-30. 
77 DLTI, s.96. 
78 DLTI, s.357. 
79 İbn Batuta, İbn Batuta Seyahatnâmesi’nden Seçmeler, Haz. İ.Parmaksızoğlu, Ankara 1981, s.118; 
Z.V.Togan, “Harizm”, İslam Ansiklopedisi, C. 5/1, İstanbul 1950, s.241. 
80 Gömeç, Kök Türk Tarihi, s.18. 
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sormadan onlara “Türkmanend” demiş. Türk’e benzer demektir. İşte bu ad 
günümüze kadar gelmiştir81. 

Hâlbuki Oğuz-nâme’nin Uygur Türkçesi nüshasında Kalaç ismi Oğuz Kağan’ın 
seferleri sırasında ortaya çıkar: Oğuz bir gün yolda büyük bir ev gördü. Bu evin 
duvarı altından, pencereleri gümüşten ve çatısı demirdendi. Kapalı idi ve anahtar 
yoktu. Asker arasında çok becerikli bir adam vardı. Adı Tömürdü Kagul idi. Ona 
buyurdu; “Sen burada kal ve çatıyı aç, açtıktan sonra orduya gel.”. Bunun üzerine 
ona Kalaç adını koydu ve ilerledi82. Ancak Reşideddin Oğuz-nâmesi’nde ise, 
Kaşgarlı’nın söylediği gibi aç kalmayla alakalıdır83. 

Oğuz Kağan Destanlarında Kalaç isminin, hemen Karluk’tan sonra anılması 
onlarla komşu olduklarına delalettir. Yani illeri Türkistan’ın güney taraflarına 
düşmekteydi. 

13. Karluk: Kaşgarlı’nın eserinin birkaç yerinde adlarına rastladığımız 
Karluklar için, göçebe Türklerden bir bölüğün adıdır. Oğuzlardan ayrıdırlar, ama 
onlar gibi Türkmendirler, dendiği gibi, boy beylerine Köl İrkin unvanının 
verildiğinden de bahsolunur84. 

En eski Türk boyları arasında görülen Karluk ismi hususunda Oğuz Kağan 
Destanı’na baktığımızda; “karlı” manasına gelir85. Bununla birlikte Çin 
kaynaklarında genellikle Ko-lo-lu şeklinde transkripsiyon edilen Karluklar, Kök 
Türklerin bir kabilesi olarak gösterilmektedir. Uygurlar’a ait Tibetçe bir metinde 
Karluk adı Gar-log şeklinde kayıtlıdır. Kök Türkçe kitabelerde umumiyetle Karluk 
adıyla anılmışlarsa da, tarihte Üç Karluk boyu önemli rol oynamıştır. Bu Üç Karluk 
kabilesi Çin kaynaklarında; Meou-lo (Bulak), Ta-che-li (Taşlık veya Dış İl), P’o-fu 
veya Tch’e-se (Çigil) diye geçer. Karluklar, dokuz boy hâlinde sayılmakta olup 
bunların üçü Çigil, üçü Heytaliye veya Heskeli, diğer üçü Bulak veya Yılak, 
Kükergin ve Tuhsilerdir. Çinli seyyah Hsüan-tsang’ın Hi-mo-ta-lo şeklinde yazdığı 
ve “karlı dağlar altında yaşayanlar” manasına geldiğini söylediği bu kelimenin, 
Karluk’un Sanskritçe tercümesi olduğu  ileri sürülmektedir. 

Kök Türkler ve Uygurlar çağında Altay Dağları’nın batısında, Urungu Nehri 
civarlarında ve Tarbagatay  Dağları’nın güney-doğusunda yaşıyorlardı. İslam 
kaynaklarından onların ve Kırgızların, Tibet ile sınır olduğunu da öğrenmekteyiz. 
Ama 11 ve 12. yüzyıllarda Türkistan’ın daha batılarına kadar gelmişlerdi. 

Bütün tarihleri boyunca siyasi ve etnik bir kuvvet olan Karlukların, Turfan 
Uygurları içerisinde de etkili olduğu; 1141 yılında Semerkant yakınında vuku-bulan 
Katvan Çölü’ndeki savaşta, Kara Hıtay hükümdarı ile Sultan Sançar’ın ordusunun 
bozguna uğramasına sebep olduklarını; 12. asrın 2. yarısında Harezmşahlar 
idaresinde de nüfuz sahibi bulunduklarını ve 13. yüzyılın başlarında Çingiz’in 

 
81 DLTI, s.412-416. 
82 Gömeç, Türk Kültürünün…, s.198. 
83 Gömeç, age., s.208. 
84 DLTI, s.86, 108, 158, 473. 
85 Gömeç, age., s.198. 
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idaresine dâhil olduklarını biliyoruz. Son olarak Karlukların, 9. asırda ortaya çıkan 
Kara Hanlı sülalesinin kuruculuğunu da üstlendikleri söylenmektedir86. 

14. Kay: Divanü Lûgat-it-Türk’te, Türklerden bir bölük87 denilen Kaylar 
hakkındaki tartışmalar, vaktiyle büyük âlimler tarafından yapılmıştır. Kimine göre 
Kay’ın çoğulu Kıyat ve Kayılar aynı, kimine göre de farklı iki halktır88. Divan’da 
Türk illeri sayılırken Kayların Basmıllardan sonra geldiği vurgulanmaktadır89. 
Dolayısıyla illeri Altayların eteklerindedir. Yine Türk lehçeleri söz konusu 
olduğunda; Yagma, Toksı, Kıpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çümül ve Oğuzlar 
birbirlerine uygun olarak z harfini y’ye çevirirler90, deniyor. Bu da bize gösteriyor 
ki, tarihte Kay adlı bir Türk taifesi mevcut ve bizim fikrimizce Türkleşmiş Moğollar 
olamazlar91. Kaşgarlı mutlaka buna bir atıf yapardı. Yine de bunların Kayılardan 
farklı olması gerekir, çünkü Kaşgarlı’da, aynı zamanda bir de Kayı maddesi vardır. 
Öyle sanıyoruz ki bunlar bir Basmıl boyudur. 

15. Kençek: Kaşgarlı’nın eserinde iki dil bilen Türklerden bir bölük diye 
geçen92 Kençeklerin ayrı bir şiveleri olduğu anlaşılıyor93. Kaşgarlı bunlar için, bir 
Türk tayfası olduğunu söylerken, menşeleri konusunda tereddütlerini de dile 
getirmektedir94. Muhtemelen Rubruk’un da ziyaret ettiği Kençek ilinin Kaşgar’ın 
kuzey taraflarında olduğu anlaşılmakla beraber, umumiyetle bunlar tarihteki Kanglı 
veya Kengereslerle bir tutulmaktalar95. 

16. Kıpçak: Divanü Lûgat-it-Türk’teki haritaya baktığımızda, Rum ilinden 
doğuya doğru uzanan Türk yurtlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor ve 
Peçeneklerden sonra geliyor96. Burada Türklerden bir bölük ve büyük boylardan bir 
tanesi olarak görülen97 Kıpçaklar, esasında Türk ırkının gelişimindeki iki ana koldan 
biridir ki, diğeri de Oğuz’dur. En büyük Türk destanı Oğuznâme’ye göre, Oğuz 
Kağan’ın kardeş ve amca çocuklarının neslinden gelirler. 

Uygur Türkçesiyle yazılan Oğuz Kağan Destanı’nda, İdil Irmağı boyları ve 
çevresi Kıpçak Beg’e verilmiş olarak görülmektedir. Yine araştırmacılar tarafından 
bu adın ağaç kovuğu, içi boş ağaç anlamında olduğu belirtilmektedir. 

 
86 bk., Ziya, agm., s.51, 53; Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi..., s.22. 
87 DLTIII, s.158. 
88 Barthold, Orta Asya Türk…, s.145; W.Eberhard, “Kaylar Kabilesi Hakkında Sinolojik Mülahazalar”, 
Belleten, 8/32, Ankara 1944, s.568-569; Togan, Umumi Türk..., s.68; A.İnan, Makaleler ve İncelemeler, 2. 
baskı, Ankara 1987, s.243; F.Köprülü, “Kay Kabilesi Hakkında Yeni Notlar”, Belleten, 8/32, Ankara 
1944, s.421-452; F.Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 6. baskı, Ankara 1987, s.128-129. 
89 DLTI, s.28. 
90 DLTI, s.32. 
91 Esasında bazı İslam kaynaklarında onların Türk kabileleri arasında sayılmaları, Türklüklerinin önemli 
göstergelerindendir. bk., Şeşen, age., s.153, 200. 
92 DLTI, s.29, 480. 
93 DLTI, s.30. 
94 DLTI, s.32; DLTIII, s.118-119. 
95 Togan, Umumi Türk..., s.429; W.Rubruk, Moğolların Büyük Hanına Seyahat (1253-1255), Çev. 
E.Ayan, İstanbul 2001, s.69. 
96 DLTI, s.28. 
97 DLTI, s.30. 
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Reşideddin Oğuznâmesi’ne baktığımızda; Oğuz Kağan dünyanın karanlık 
yanında yaşayan İt-Barak (Fin) adındaki hükümdarın idaresinde, erkekleri çirkin, 
fakat kadınları çok güzel olan bir kavim ile savaştı. Önce bunlara yenildi ise de 
sonradan mağlup etti. O burada on yedi yıl kaldı. Askerlerini ve silahlarını yeniledi. 
Oğuz’un savaşta ölen askerlerinden birisinin karısı hamile olduğu için bu yerde 
doğum yapması gerekiyordu. Yakınlarda içi oyulmuş bir ağaç vardı. Kadın o ağaca 
girip bebeğini doğurdu. Çocuğu Oğuz’un yanına getirip durumu ona anlattılar. Oğuz 
da bu çocuğa Kıpçak adını verdi ki Kıpçak “kabuk” kelimesinden çıkmıştır. Türk 
dilinde “içi çürümüş ve oyulmuş ağaca” derler. Türklerce bütün Kıpçak kavimleri 
bunun neslinden gelmiştir98, ifadesiyle karşılaşıyoruz. 

17. Kırgız: Bunlar Tatarlardan sonra zikrediliyorlar. Türklerden bir boy olarak 
belirtilen Kırgızların, Türkçe konuştukları ve aralarında başka bir lehçenin olmadığı 
vurgulanmaktadır99. Kaşgarlı’ya göre bunlar en sondaki Türk kabilesidir. 

Tarihî ve arkeolojik belgelere göre yurtları Altay-Sayan, dolayısıyla bugünkü 
Hakasların da yaşadıkları Minusinsk Havzasıdır. Kök Türk ve Uygur Türklerinin 
ardından eski Türk ili Ötüken’in bir bölümüne hâkim olan Kırgızlar, buralara 
yeterince önem vermediler. Orkun Vadisi sadece hayvancılık yapmaya müsait bir 
yer değil, aynı zamanda Çin ile iktisadi münasebetler kurma noktasındaydı. Tabiki 
bütün bunların zamanın şartları içinde düşünülmesi lazımdır. Çünkü Çin kaynakları 
da bize bu durumu izah edecek çok açık bilgiler sunmuyorlar. 

Kırgızlar mevzubahis olduğunda, onların bugünkü yurtlarına ne zaman 
yerleştikleri hususunda Rus ve batılı araştırmacılar arasında münakaşalar vardır. 
Bunlardan bazıları Kırgızların Tanrı Dağları’na 16-17. yüzyıllarda gelmiş 
olduklarını iddia ederler. Yine Arap coğrafyacılarının eserlerinde Kırgızların bir 
kısmının Yenisey’de bulundukları söylenirken, bir kısmının da 10. yüzyılda Tanrı 
Dağları’nda oldukları yazılıdır ki, bu doğrudur. Çünkü onları Hun döneminden 
itibaren buralarda görebiliyoruz. Buna karşılık Reşideddin, Sibir’den bahsederken; 
buranın Kırgız bölgesinin kuzey-doğusunda olduğunu söylemektedir. Reşideddin’in 
bu izahına da dayanarak Kırgızların Tanrı Dağları mıntıkasını yurt tutmalarının 
kesin tarihi, Moğol istilası sonrasına konulabilir100. 

18. Oğuz: Kaşgarlı’nın kitabına göre Oğuz ili Kıpçaklardan sonradır101. Zaten 
diğer tarihî kaynaklarla da karşılaştırdığımızda 11. asırlarda artık Oğuzların yurdu 
Aral çevresi ile Sır Derya boylarıdır. Ancak daha eskiye gidip, Kök Türk 
Yazıtları’na baktığımızda, Oğuzlar Selenge Nehri’nin doğu taraflarında 
görülmektedirler. Oğuzların batıya yönelmeye başlamaları, 8. asrın ikinci yarısından 
sonra olmuştur. Divanü Lûgat-it-Türk’te 22 boy hâlinde görülen102 Oğuzların, biz 

 
98 Gömeç, Türk Kültürünün…, s.210-211. 
99 DLTI, s.28, 30, 458. 
100 Kırgız Türkleri konusunda geniş bilgi için bk., S.Gömeç, Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri, 
Ankara 2002; Gömeç, Türk Cumhuriyetleri…, s.109-158. 
101 DLTI, s.28. 
102 DLTI, s.55-58. 
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10. yüzyılın başlarında 24 tayfa hâlinde dizildiklerine şahitiz. Herhâlde çağlar içinde 
bu birliğe girmeler ve çıkmalar olmuştur. 

Tıpkı Kök Türkler çağında olduğu gibi, Uygurlar zamanında da Oğuzların 
isyanı vardır. Bu bakımdan oldukça ilginç bir Türk topluluğudurlar. Hatta kendi 
kurdukları sülale devletlerinin de en büyük muhalifleri olmuşlardır. Kök Türkçe 
yazılı belgelerde 8. yüzyılın ikinci yarısından sonra, Oğuzlarla alakalı bir kayda 
rastlamıyoruz. Bu da bize onların batıya doğru kaydıklarını gösteriyor. Umumiyetle 
Sır Derya boylarına gelen Oğuzlar, buradaki Peçenekleri daha batıya sürerek yeni 
bir yurt tuttular. Muhtemelen Oğuz Kağan Destanı’ndaki Peçenek-Oğuz mücadelesi 
bu dönemin izlerini taşımaktadır. 10. asrın ilk yarısında, başlarında bir yabgunun 
bulunduğu ve merkezlerinin de Yangı-kent olduğunu İslam kaynakları 
kaydetmektedir. Bu memleket genel manada İrtiş ve İtil Nehirleri arasındaki 
bozkırları içerisine almakta ve güneyde Sır Derya ve Üst Yurt sahalarını 
kapsamaktadır103. 

11. yüzyılla birlikte, kalabalık Türk kuvvetleri hâlinde Anadolu ve Suriye 
bölgelerine gelen Oğuzlar, dünya tarihinde çok önemli gelişmelere sebep oldular. 
Oğuzlara, İslamiyeti seçtikten sonra Türkmen denmeye de başlandı. Tarihteki ilk 
büyük devletleri Selçukluları Kınık boyuna dayanarak kuran Oğuzlar, Selçuk 
soyunun zayıflamasında da etkili olduktan sonra, Osmanlı hanedanlığı kanalıyla 
iktidarı Kayılara teslim ettiler ve altı yüz sene gibi uzun bir müddet Türk ve İslam 
âleminin liderliğini yaptıktan başka, dünyanın da en güçlü ülkelerinden biri olma 
unvanına sahip oldular104. 

19. Sogd: Kaşgarlı burasının Buhara ile Semerkant arasında olduğunu, bunların 
Türk kılığını aldıklarını, Türk huyuna büründüklerini belirtiyor. Onların iki dilli 
olduğuna dair de vurgu yapar105. Sogdlar, Kök Türk Kitabeleri’nde de geçen ve 
Türk hâkimiyeti içinde sayılan kavimlerden biridir. Türkçe belgelerde adları Sogdak 
biçiminde yazılıp, Çin vesikalarında Su-i veya Su-de şeklinde kayıtlıdır. Onların 
ülkesi eski Arapçada Suguda, Grekçede Sogdioi veya Sogdianio biçiminde anılır. 
İlim adamlarının bazıları İran menşeli, bir kısmı ise Fars ve Türk melezi olduklarını 
söyleyip tarihteki Sakalarla irtibatlandırır. Zaman zaman Sogdların Türk Devleti 
içerisindeki konumları göz önünde bulundurularak, onların siyasi bakımdan güçlü 
oldukları sanılıyorsa da, bize göre bu doğru değildir. Türk Devleti hem Uygurlar 
çağında hem de onlardan önce Sogdlar ve onlara benzer halkları belki ticari 
kabiliyetlerinden ve çok dilli olmalarından dolayı, özellikle dışişlerinde sıkça 
kullandı106. Bugün artık onlardan da eser kalmamıştır. 

 
103 H.N.Orkun, Türk Tarihi, C. III, Ankara 1946, s.40; Sümer, age., s.24; Kafesoğlu, age., s.144; A.İnan, 
Makaleler ve İncelemeler, 2. baskı, Ankara 1987, s.556; T.Banguoğlu, “Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine”, 
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Ankara 1959, s.4. 
104 Oğuzlar hususunda ayrıca bakınız, S.Gömeç, “Oğuz Kağan ve Oğuz Kağan’ın Kimliği”, I. 
Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu Bildirileri, Diyarbakır 2004. 
105 DLTI, s.29, 471. 
106 Gömeç, Uygur Türkleri…, s.37-38, 47-48. 
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20.  Suvar ~ Sabar: Bulgar ve Rum diyarına yakın, Saksın diye anılan bir 
şehirdir107. Milattan sonra 5 ve 6. yüzyıllarda Batı Sibirya ile Kafkasların kuzey 
bölgesinde mühim tarihî roller oynayan, çeşitli kaynaklarda haklarında dağınık da 
olsa bilgiler bulunabilen Türk boylarından birisi de Sabarlardır ki Bizans tarihlerinde  
Sabar, Sabeir, Saber; Ermeni, Süryani ve İslam vesikalarında Savır, Sabr, Sabir, 
Sebir ve benzeri şekillerde kayıt edilmiştir. Sabarların Slav, Moğol veya Fin-Ogur 
kavimlerinden geldiği iddiaları bugün eskimiş ve onların Türklüğü, taşıdıkları isim, 
tarihî ve kültürel durumlarıyla açıklık kazanmıştır. Türlü dillerdeki ses değişiklikleri 
neticesinde farklı biçimlerde görünen adların esasını ancak Türkçe ile açıklamak 
mümkündür. Sabar kelimesi sab+ar’dan (sap-ar=sapmak fiiline + ar ekinin ilavesiyle 
ortaya çıkmıştır. Kazar, Bulgar gibi) meydana gelmiş olup sapan, yol değiştiren, 
başı boş kalan, serbest manasındadır  ve Türklerde ad verme geleneğine uygundur. 

Sabarların erken tarihleri hakkında pek malumat yoktur. Adlarının gösterdiği 
gibi herhangi bir ana kütleden kopmaları söz konusu ise de, onların asıl yurtları 
diyebileceğimiz yer Tanrı Dağları’nın batısıdır ve İli Nehri sahasında iken Asya 
Hunlarına bağlı bir boy idiler. Muhtemelen batıdaki Tölös kabilelerinden olan Ogur 
grubuna dâhildiler108. 

21. Tatar: Doğuya doğru sıralanan Türk kabileleri arasında Tatar ili 
Yabakulardan sonra, Kırgızlardan önce gelir ki bugünkü Altaylar bölgesidir. 
Kaşgarlı bunların Türkçeyi iyi konuştuklarını, z’leri y’ye çevirdiklerini söyler109.  

Orta Asya Türk tarihinin en karışık bölümlerinden birisi de Tatarların Türk 
olup olmadığı konusudur. Bu hususta yapılan araştırmaların bazıları Tatarların 
Türklüğünü ortaya koyarlarken, bir kısmı da onların Moğol asıllı olduğu yolundadır. 

Çin kaynaklarında adları Ta-tan şeklinde yazıldığı vurgulanan Tatar ismini110, 
Pelliot’un Tun-huang’da bulduğu metinlerde Ttattara şeklinde görüyoruz. Kaşgarlı 
başta olmak üzere bir kısım Türkologlar Tatarları Türk kabul ederlerken, bir bölümü 
de Moğol olarak saymaktadır. Türk-Tatar karışıklığı meselesini Ruslar daha sonraki 
yüzyıllarda (özellikle 20. asırda) siyasi maksatları için kullandılar. Sibirya’daki Türk 
boylarına bir zaman topluca Tatar demişler, Rusları Avrupalılar da takip etmişlerdi. 
Fakat Ruslar bunun bir hata olduğunu anladılar. Tatar adı altında tek bir millet 
yaratmaktansa, ayrı ayrı boy isimlerine sahip olan Türkleri farklı etnik gruplarmış 
gibi tanıtarak Başkurt, Kazak, Kırgız, Türkmen, Azeri, Uygur vs. adı altında 
milletler oluşturmaya çalıştılar. Bugün Tatar adı bir Türk boyu olarak, ancak Kazanlı 
veya Kuzey Türkleri dediğimiz İdil-Ural, Batı Sibirya, Astarhan ahalisi ve Kırım 
Türkleri için söylenmektedir111. 

22. Toksı: Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lûgat-it-Türk’teki tarifine göre, 
Çigillerden sonra gelen bir ildir ve dillerinin Yagmalarla birlikte olduğu vurgulanır. 

 
107 DLTI, s.30, 32, 437. 
108 İ.Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, 2. baskı, İstanbul 1983, s.148-150. 
109 DLTI, s.28, 30, 32, 411. 
110 Bu konuda daha derin çalışmaların yapılması gerekir. 
111 Gömeç, Kök Türk Tarihi, s.64-65. 
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Ayrıca “süçük” kelimesinin izahı sırasında, bunların İli boylarında oturdukları işaret 
ediliyor ve kendilerine Toksı Çigil de deniyormuş112. Umumiyetle bu Toksıların, 
Karluk Türkleriyle olan irtibatları dikkate çekilir ki Çu Nehri civarları onların da 
yurduydu. Hudud al-alam’da ülkelerinin Çigillerinkinden güzel olduğu, konar-göçer 
yaşadıkları, dört tane yerleşim birimlerinin bulunduğu anlatılmaktadır113. 

23. Ugrak: Divanü Lûgat-it-Türk’e göre, Yagmalardan sonra gelen Ugrakların 
yiğitliklerinden de bahsedilir114. Sınır bölgesinde oturan bu Türklere Kara Yıgaç 
dendiği de söyleniyor ve Türklerden bir boy olarak sayılıyor115. Kaşgarlı çağında 
herhâlde onlar İli kıyılarına gelmiş olsalar gerek. Tarih-i Cihan Güşa’da Sultan 
Celaleddin Harzemşah’ın Seyfeddin Igrak adlı bir komutanının bulunduğunu 
öğreniyoruz. Ama bunun Kalaç asıllı olduğuna dair atıflar vardır116. 

24. Uygur: Divan’da, Türk illerinden Hıtay ve Tangut’tan önceki bir bölge 
olduğuna, öz Türkçe konuşmalarına karşılık, kendi aralarında söyleşirlerken, ayrı bir 
ağız kullandıklarına ve yazılarının bulunduğuna, Uygur şehirlerine gelene kadar pek 
çok nehirden geçildiğine, güneyinde Tibet’in olduğuna, Beş Balık denilen en büyük 
yerleşim birimlerinin varlığından, üzerinde Uygur hanının mührünün vurulduğu ve 
alışverişte kullanılan bir paralarının mevcudiyetinden bahsolunur117. 

Ayrıca Kaşgarlı Uygur kelimesini açıklarken şunlara değiniyor: Beş şehirli bir 
vilayetin adı118. Zulkarneyn Türk hakanı ile barıştıktan sonra bu şehirleri 
yaptırmıştır. Bana, Muhammed Çakır Tonga Han-oğlu Nizameddin İsrafil Togan 
Tekin babasından hikâye ederek dedi ki: “Zulkarneyn Uygur illerine geldiğinde 
Türk hakanı ona dört bin kişi göndermiş; tolgalarına takılan kanatlar şahin kanatları 
imiş. Bunlar öne ok attıkları gibi arkaya da ok atarlarmış. Zulkarneyn bunlara şaşa 
kalmış ve Hozhorend inan demiş. Bunlar kendi kendilerine geçinirler, başkasının 
yiyeceğine muhtaç olmazlar. Çünkü bunların elinden av kurtulmaz. İstedikleri 
zaman avlayıp, yiyebilirler demek istemiş ve bu vilayete Hozhur adı verilmiş. 
Sonraları “hı” harfi elife çevrilmiştir. 

Kitabın sahibi Mahmud der ki, bunun içindir ki bizim atalarımız olan beylere 
“hamir” derler; çünkü Oğuzlar “amir” diyemezler. Babamız, Türk illerini Samanlı-
oğullarından alan beydir”119. 

Divan’daki bu izahat anlaşılacağı üzere Ötüken’deki Uygur Devleti’nin yıkılıp, 
onların bir bölümünün Doğu Türkistan’a, Turfan bölgesine geldikleri döneminin 
hikâyesidir. Hâlbuki Çin kaynaklarıyla, Kök Türk Kitabeleri’ne baktığımızda, 

 
112 DLTI, s.28, 408, 423. 
113 Togan, Umumi Türk..., s.82; Z.V.Togan, “Eftalit Devletini Teşkil Eden Kabilelere Dair”, Fen-Edebiyat 
Fakültesi Araştırma Dergisi, Ord.Prof.Dr. A.Z.V.Togan Özel Sayısı, Sayı 13, Erzurum 1985, s.61; Şeşen, 
age., s.66. 
114 DLTI, s.28, 468. 
115 DLTI, s.119, 313. 
116 Ata Melik Alaaddin Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, Çev. M.Öztürk, I. Cilt, Ankara 1988, s.181. 
117 DLTI, s.28-30, 355, 379, 418. 
118 Tabi ki Kaşgarlı, büyük Uygur Kağanlığının yıkılmasından sonraki dönemi hatırlamaktadır. 
119 DLTI, s.111-112. 
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Uygurların tarih sahnesine çıktıkları ilk yurtlarının, Selenge Nehri’nin doğu 
kısımları ve Bayırkuların kuzeyinde olduğu da görülmektedir120. 

25. Yabaku: Kaşgarlı Mahmud Türk kabileleri hakkında bilgi verirken, Yabaku 
ilini Kaylardan sonra, Tatarlardan önce koymaktadır ve Türkçeyi iyi bildiklerine 
işaret eder. Ayrıca bunların da z’leri y’ye çevirdiklerinden söz açıyor121. Bir Türk 
boyu sayılırlar ve kitabın bazı yerlerinde Böke Budraç adındaki Yabaku büyüğüne 
atıf vardır122. Bazı araştırmacılar tarafından Türk olmadığı da söylenen Yabakular, 
İslam kaynaklarında Karluklarla irtibatlandırılır ve bulundukları yer herhâlde 
Kaşgar’a yakın İmil civarlarıdır123. 

26. Yagma: Divanü Lûgat-it-Türk’e göre Yagmalar, Toksılardan sonra, 
Ugraklardan önce gelirler ve çok güzel bir Türkçe konuşurlar. Ayrıca bunların bir 
bölümü İli Nehri boylarında otururlar124. Kara Yagma denilen bu Türklerin 
ülkesinde Yadacılara da rastlanmaktadır125. Kalabalık bir nüfusa sahiptirler ve bazı 
Tokuz Oğuz köylerine talan akınları yaparlardı. 

İslam kaynaklarındaki bilgilere baktığımızda, bunlar Tokuz Oğuz kabile 
konfederasyonunun bir alt üyesidirler. Yagmalar Tokuz Oğuzların bir parçası olarak 
gösterilirse de Çin kaynaklarındaki Tokuz Oğuz tayfaları içinde Yagma’yı 
çağrıştıracak herhangi bir ize rastlamıyoruz126. Ayrıca Tanrı Dağları’nın ortasıyla, 
batı taraflarında ve Narın Nehri’nin güneyinde de yaşarlar. Birtakım araştırmacıların 
fikrince, Kara Hanlı sülalesini de bunlar kurmuştur127. Ama bu durum henüz 
kesinlik kazanmam

27. Yimek: Bu il, Oğuzlar ile Başkurt yurdu arasında görülür ve Yimek 
bozkırlarını İrtiş Irmağı sular128. Kaşgarlı Mahmud burada şöyle bir de açıklama 
yapıyor: “Biz bunları Kıpçaklardan bir boy saydık. Halbuki Kıpçaklar kendilerini 
ayrı bir kabile olarak görürler”129. 

 
120 Gömeç, Uygur Türkleri…, s.15. 
121 DLTI, s.28, 30, 32. 
122 DLTI, s.452; DLTIII, s.36, 227. 
123 Barthold, Orta Asya Türk…, s.129-130; K.Czegledy, “Gardizi on the History of the Central Asia”, 
Acta Orientalia, 27/3, Budapest 1973, s.265; Kafesoğlu, age., s.146; Şeşen, age., s.73; S.G.Klyaştornıy–
T.İ.Sultanov, Türkün Üçbin Yılı, Çev. A.Batur, İstanbul 2003, s.146. 
  F.Sümer, Yabaku’yu Bayırku’nun bozulmuş şekli olarak düşünüyorsa da buna tereddütle bakmak lazım. 
bk., F.Sümer, Oğuzlar, 2. baskı, Ankara 1972, s.8. 
124 DLTI, s.28, 30, 92. 
125 DLTIII, s.3, 34. 
126 Tokuz Oğuz boyları şunlardır: 1. Uygur, 2. Bayırku, 3. Kun, 4. Tongra, 5. Çik İl (Sek El), 6. Ediz, 7. 
A-pu-se (Apa İsi), 8. Ku-lun-wu-ku (Kurıkan?), 9. Bugu. 
127 V.Minorsky, Hudud al-alam. The Region of the World a Persian Geography 372 A.H.-982 A.D., 
London 1937, s.277-279; Czegledy, agm., s.263-264; Barthold, Orta Asya Türk…, s.99; V.Barthold, 
Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Haz. H.D.Yıldız, İstanbul 1981, s.321-322; Z.V.Togan, age., s.58; 
Togan, agm., s.61; F.Sümer, “Tokuz Oğuzlar”, İslam Ansiklopedisi, 12/1, 5. baskı, İstanbul 1988, s.426; 
L.Rasonyi, Tarihte Türklük, 2. baskı, Ankara 1988, s.108; Şeşen, age., s.62-63, 91; L.N.Gumilev, 
Muhayyel Hükümdarlığın İzinde, Çev. A.Batur, 2. baskı, İstanbul 2003, s.108. 
128 DLTI, s.28, 97. 
129 DLTIII, s.29. 
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Esasında Türk tarihinin muammalı bölümlerinden birisi de Kimek yurdu, 
onların boyları ve tarihteki yerleridir. Diğer İslam kaynaklarını incelediğimizde Türk 
boylarının meşhurlarından sayılan Yimekler, Kimeklerin bir ailesi olarak görülürler. 
Kimeklerin ilk yurtları hakkında bilgimiz yoktur. Onların tarih sahnesine çıkışları 
İrtiş Nehri’nin iki kıyısındaki hayatları sırasına rastlamaktadır. Burası Türk ana 
yurdunun batı kesimlerini meydana getirmektedir. Gerdizi’ye göre Kimek 
destanında yedi kabilenin adı sayılmıştır ve bunlar şunlardır: İmi (Eymi), İmek 
(Yimek), Tatar, Balandur (Belencer veya Bayındır), Kıpçak, Lankaz, Aclad130. 

Herhalde Kaşgarlı çağına geldiğimizde bunların önderliği artık Kıpçakların 
eline geçmişti. 

III. Şehirler 

Divanü Lûgat-it-Türk’te şehir manasına gelen bazı terimler mevcuttur ki 
bunları aşağıda vereceğiz. 

Balık: Bunun için Kaşgarlı bu muhteşem eserinde, İslamlıktan çok evvel Türk 
dilinde “sığınak, kale, şehir” demektedir131. 

Ken: Doğu ülkelerinde her şehre verilen bir addır. Bu, “kend” kelimesinin 
kısaltılmasıdır132. 

Kend: Şehir. Bu sözden çıkarak “Ordu-kend”, hanın oturduğu şehir 
demektir133. Bunun yanısıra Kaşgarlı Mahmud, kend hususunda şunları da dile 
getirmektedir: Oğuzlara uyanlara göre “köy”, Türklerin büyük bir kısmınca “şehir” 
anlamına 134

Ordu: Hakanın oturduğu şehirdir135. 

Uluş: Esasında “köy” manasında olup, şehir için de kullanılır136. Bununla 
birlikte Divan’da şu şehir isimleriyle karşılaşmaktayız: 

1. Argu: Divanü Lûgat-it-Türk’e göre, aslında burası bir bölgedir. Talas ile 
Balasagun arasındaki yerlere bu ad verilmiştir137. Argular aynı zamanda bir Türk 
boyudur ve söylenenlere baktığımızda, bu coğrafyanın Çigillerin yurdu olduğu da 
anlaşılmaktadır138 ki buradan da Çigillerle, Argular arasında bir münasebetin varlığı 
sonucu çıkmaktadır. 

 
130 Geniş bilgi için bk., K.Özergin, “Kimekler ve Kimek Devleti, Atsız Armağanı, İstanbul 1976, s.371-
397; Şeşen, age., s.153. 
131  DLTI, s.379. 
132 DLTI, s.339-340. 
133 DLTI, s.343. 
134 DLTI, s.344. 
135 DLTI, s.124. 
136 DLTI, s.62. 
137 DLTI, s.127. 
138 DLTI, s.393. 
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2. Asbicab ~ Sayram: Tarihî kaynaklarda İsficab olarak geçen bu şehrin, bir 
diğer isminin Sayram olduğu ve Beyza da dendiğini görmekteyiz139. İslam 
kaynaklarında Harzem’den İsficab’a kadar Oğuzlar, İsficab’tan Fergana’ya değin 
Karlukların oturduğu söyleniyor. Bugün şehrin adının Çimkent olduğu söyleniyorsa 
da, Çimkent ile Sayram’ın arası biraz uzaktır ve burası Güney Kazakistan’dadır. 
Tarihte, bu bölgede Türklerle birlikte Sogdlar da yaşamış ise de Sayram’ın kültür 
tarihimiz açısından en mühim yanı, Hoca Ahmed Yesevi’nin memleketi olmasıdır. 
Bununla beraber Türkistan’da birkaç tane Sayram vardır. Oğuz Kağan Destanı’nda 
geçen Karı Sayram da bunlardan birisidir140. 

3. Aşçan: Çin’e giden yol üzerindeki bir konak şehridir141. Fakat buranın tam 
mevkiinin neresi olduğunu belirleyemedik. Herhâlde Kaşgar’ın doğu taraflarındadır. 

4. Balasagun: Bu şehir şimdiki Kırgızistan’da, Tokmak’ın güney-batısında 
olup, Divanü Lûgat-it-Türk’ün değişik yerlerinde Kuz Uluş ve Kuz Orda diye de 
anılır142. Ancak Balasagun’un yakınlarında bir “Ordu”, yani kentten bahsedilir143 ki, 
belki de bu hakiki merkez idi ve Balasagun144 ile diğer iskân yerleri de onun 
etrafında bulunuyordu. 

5. Barçuk: Kaşgarlı buraya Afrasyab’ın şehridir diyor. Ayrıca Çarukların da bir 
bölümünün burada oturduğunu öğreniyoruz145. Burası Doğu Türkistan’da Aksu’nun 
güneyindeki Maral Başı ile de eş tutulmaktadır146. Yine tarihten biliyoruz ki Turfan 
Uygur hükümdarlarından birisinin unvanı İdi-kut Barçuk’tur. Uygurlar, 1209 yılında 
Çingiz’e bağlandıklarında başlarında İdi-Kut Barçuk bulunuyordu. 

6. Barsgan: Buranın adı Afrasyab’ın oğlundan gelmektedir. Ayrıca Kaşgarlı 
Mahmud’un babasının şehridir ve Divan’da Barsganlılar için, “insanların en kötüsü” 
gibi pek övücü olmayan cümlelere rastlamaktayız147. Yine Barsganlılarla alakalı 
şöyle bir hikâye anlatılıyor: “Uygur hakanının Barsgan adında bir at bakıcısı varmış. 
Havası güzel olan bu yerde atları yetiştirdiğinden dolayı sonradan onun ismi buraya 
verilmiş.”148. Barsgan Issık Köl’ün güney-doğusundadır ve Taraz’a yakındır. Aynı 
zamanda Karluklar da meskun olup, kimi iddialara göre bunlar On Okların Tulu 
boyundandırlar149. 

7. Beş Balık: Divanü Lûgat-it-Türk’te Uygur adı anlatılırken, onların beş şehri 
olduğundan, halkının kâfirliğinin katılığından150 söz edilir. Beş Balık ile ilgili 

 
139 DLTIII, s.176. 
140 Gömeç, Türk Kültürünün…, s.202; Şeşen, age., s.43, 143, 147, 161. 
141 DLTI, s.137-138. 
142 DLTI, s.62, 124. 
143 DLTI, s.124. 
144 Balasagun’un adı hususunda bakınız,  Barthold, Orta Asya Türk…, s.108. 
145 DLTI, s.381, 466. 
146 Togan, age., s.412, 422; Sümer, Eski Türklerde…, s.48. 
147 DLTI, s.439; DLTIII, s.417. 
148 DLTI, s.418. 
149 bk., V.Minorsky, “Tamim Ibn Bahr’s Journey to the Uyghurs”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, XII, Bruxelles 1948, s.290-291; Sümer, age., s.57; Şeşen, age., s.65, 97, 105, 127. 
150 DLTI, s.113, 379. 
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özellikle Kök Türk ve Uygur dönemine ait yazılı belgelerde pek çok şeye 
rastlamaktayız. Beş Balık bölgesi Türkistan’ın kilit noktalarından ve İpek Yolu 
üzerinde bulunması yüzünden, son derece önemli bir mevkiydi. Buraya sahip olmak 
amacıyla çağlar boyunca çevre halklarının mücadelesine şahitiz. Çin kaynaklarında 
Pei-t’ing şeklinde geçen bölge, bugünkü Tanrı Dağları’nın kuzeyinde, şimdiki 
Urumçi havalisindeki yerleşim birimleridir151. 

8. Buhara: Divan’ın çeşitli yerlerinde anılan152 Buhara, bugün Türkistan’da, 
Özbekistan sınırları içerisinde bulunan çok eski bir tarihî kenttir. Kök Türkler 
çağında buraya “Bukarak” deniyordu. 8. yüzyılda Buhara bölgesinin Sogd kolonileri 
ile çevrili olduğu, Talas yöresinde de Müslümanların yer aldığı ifade edilmiş olup 
Kaşgarlı Buhara ile Semerkant arasında Sogdların yaşadığını ve tamamen Türk 
kültürüne sahip bulunduklarını hatırlatır. Buhara’da bu çağda kimlerin oturduğunu 
belirlemek için kaynaklar henüz yeterli değildir. 

Çin vesikaları 5. asırdan itibaren Buhara’yı “Nu-mi” ismiyle anarlar ki, bu 
İslam devrine kadar yaşayan “Numickas” adına tekabül etmektedir. Buhara ismi ilk 
defa Çinli seyyah Hsüan-tsang’ın seyahatnamesinde geçer. Cüveynî, bu adla alakalı 
olarak Sanskrit dilindeki “Vihara” kelimesinin Türkçedeki “buhar” ile 
karşılanabileceğini söylemiştir. Bir de İslam kaynaklarında anılan Buhar-Hudatlar 
vardır ki kimlikleri meçhuldür153. 

9. Can Balık: Bu şehrin adına da Uygur maddesi vesilesiyle rastlamaktayız. 
Uygur ilinde, Zulkarneyn’in yaptırdığı kentlerden birisi de Can Balık’tır154. 
Burasının Koço ile Beş Balık arasında olması gerekiyor. Türkistan’daki Manas 
şehrinin de doğusundadır155. 

10. Hotan: Günümüzde Doğu Türkistan’da bulunan Hotan’ın yapısı Divanü 
Lûgat-it-Türk’te biraz karışıktır156. Diğer bazı İslam kaynakları da bunu teyit eder ve 
herhâlde önemli sayıda Tibetli nüfusu barındırıyordu. Şehrin iki yanından akan sular 
vardır ki bunlardan birisine Ürüng-kaş Ögüz, diğerine de Kara-kaş Ögüz deniyor157. 
Kaşgarlı buranın yöneticisinin unvanının Cemşid’den bozulma Cengşi olduğunu158 
belirtiyorsa da herhâlde bunun doğruluğu tartışılır159. Hotan, Yarkent’in güney-
doğusundadır, Kuça ile arasında 15 günlük mesafe vardır ve Tarım’ın kollarından 
biri olan Hotan Suyu kenarında kurulmuştur. Buradan insanlar yeşim taşı elde 
ediyorlardı. Tarihte bağ ve bahçeleriyle meşhur bu bölgede pamuk üretiminin 
yapıldığını, halkının büyük bir kısmının çiftçilikle uğraştığını bilmekteyiz160.  

 
151 Gömeç, Kök Türk Tarihi, s.62. 
152 DLTI, s.471; DLTIII, s.150. 
153 Gömeç, age., s.74. 
154 DLTI, s.113. 
155 F.Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, İstanbul 1984, s.45. 
156 DLTI, s.29. 
157 DLTIII, s.152. 
158 DLTIII, s.378. 
159 Bu unvanın Çince Chang-shih’den geldiği söyleniyor ve erken çağlarda Türklerin arasına girerek 
Cengşi’ye dönüştüğü vurgulanmaktadır. bk., B.Ögel, Türk Mitolojisi, Ankara 1971, s.225. 
160 Marco Polo, age., C. I, s.58; Şeşen, age., s.61, 81, 198, 200. 
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11. Itlık: Kaşgarlı’ya göre Talas’a yakın bir şehrin adıdır161. Buna dair herhangi 
bir bilgiye diğer eserlerde rastlamadık. Belki de kelime Otlık veya Atlık gibi 
okunabilir. Çünkü Taraz’ın hemen yakınında Otlık diye bir yerden söz 
edilmektedir162. 

12. İki Öküz: İli ile Yafınç Deresi (Karatal) arasında bu isimle anılan bir kent 
mevcuttur. Herhalde, buraya da komşu Kamlançu adında bir kasaba vardır163. Diğer 
İslam kaynaklarının verdiği bilgilerden bu yerin Kulca’nın batısında, Almalık’ın da 
kuzey-doğusunda olduğu sanılmaktadır164. 

13. İnçkend: Divanü Lûgat-it-Türk’te “inç” kelimesi165 açıklanırken, İnçkend 
diye bir mahalden söz ediliyor ki; “Peçeli” (Mukanna) namında yaşlı bir kişinin 
şehri olup artık o çağda harabeye döndüğü belirtiliyor166. Burada adı geçen 
Mukanna’nın Halife Mehdi devrinde (775-785) Horasan bölgesine gelen kişilerden 
olduğu anlaşılıyor167. Fakat İnçkend’in nerede bulunduğunu söylemek zordur. 

14. Karaçuk: Farab’ın adı ve Oğuz kentlerinden biri olarak168 geçen bu tarihî 
mekân hususundaki tartışmalar hâlâ sürmektedir. Ama hakikat olan bir şey var ise, o 
da burası meşhur Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Han’ın merkezidir. Karaçuk aynı 
zamanda Oğuz’un iki baş hatununun dışındaki eşlerinden olan çocuklarından 
birisinin de ismidir169. Bununla birlikte bu yerleşim biriminin olduğu mahal 
umumiyetle Güney Kazakistan’daki Kara Dağlar’ın etekleri olarak gösterilir. 

15. Karnak: Kaşgarlı Mahmud bura da bir Oğuz şehridir diyor170. Bugünkü 
Güney Kazakistan’daki Yesi’nin kuzey-batısındadır171. 

16. Kaşgar: Bu önemli kent ve bölge hakkında Divanü Lûgat-it-Türk’ün pek 
çok yerinde atıf vardır. Burası mühim bir merkez ve ordugâh olduğundan, Ordu-kent 
de deniyordu172. Ayrıca Afrasyab’ın havasının güzelliğinden dolayı burada oturduğu 
işaret ediliyor. Halkı arasında değişik Türk boyları bulunduğu gibi Kıpçak ve 
Çigillere de rastlanmaktaydı. Ortasından Taman diye bir dere akar173. 

Kaşgar bölgesi Milattan önceki çağlardan itibaren Türk iskânına sahne olmuş 
bir coğrafyadır. Türkistan’ın en önemli stratejik mevkilerinden birisi durumundaki 
Kaşgar, aynı zamanda İpek Yolu güzergâhında yer alması itibarıyla, tarih boyunca 
pekçok istilalara da uğramıştır. Bölgeyi gezen seyyahlardan öğrendiğimize göre, 

 
161 DLTI, s.98. 
162 Bk., Şeşen, age., s.238, 248, 252. 
163 DLTI, s.59; DLTIII, s.242. 
164 Bk., Sümer, agm., s.90-91. 
165 Rahat, sakin demektir. 
166 DLTIII, s.437-438. 
167 Bk., Şeşen, age., s.9. 
168 DLTI, s.487. 
169 Gömeç, Türk Kültürünün…, s.234. 
170 DLTI, s.473. 
171 Bk., Sümer, Oğuzlar…, s.39. 
172 DLTI, s.124, 343. 
173 DLTI, s.394, 402, 474. 



Saadettin GÖMEÇ │ 281 
 

                                                

burada ticaret, tarım ve sanat gelişmiştir, toprakları verimlidir. Ayrıca havalinin en 
büyük pazarına sahiptir174. 

17. Katun Sini:  Divanü Lûgat-it-Türk’e göre, Çin ile Tangut ülkesi arasında bir 
şehirdir175. Kansu bölgesindeki Etsin Köl civarları olabilir176 ve burada vaktiyle 
Türkler hâkim idi. 

18. Kayas ~ Kuyas: Toksı ve Çigil illerindeki birtakım şehirler bu ad ile anılır 
ki bunlar Saplıg Kayas, Ürüng Kayas, Kara Kayas’tır177.  Görüleceği üzere mevkii 
tarif edilmemekle beraber Toksı ve Çigil yurtları içerisinde olduğu da 
vurgulanmaktadır. Belki buraları Almalık’a yakın, Kulca civarları ve İli 
boylarıdır178. 

19. Kazvin: Bu Kazvin kentini Afrasyab’ın kızı Kaz’ın kurduğu ve aslının da 
“Kazoynu” olduğunu söyleyen Kaşgarlı; “Çünkü Afrasyab’ın kızı orada oturur ve 
oynarmış. Türklerden birtakımları, Türk ülkesinin sınırını Kazvin’den başlatırlar. 
Kum şehri de hudut sayılır. Zaten kum kelimesi Türkçedir.” diyor179. Kazvin bugün 
İran’dadır. 

20. Kençek Sengir: Divanü Lûgat-it-Türk’te, Talas’ın yakınında olduğu işaret 
edilen Kençek Sengir, Kıpçak sınırıdır180 ve burası Kaşgar’ın kuzeyi, yani yukarıda 
da belirtildiği üzere Talas civarlarıdır. Bazı âlimler Kençek’i Kanglı (Kengeres) ile 
birleştiriyorlar181. 

21. Keşmir: Kaşgarlı burası için de Türk illerinde bir şehirdir, der. Divan’da 
burayı Süleyman Yalavaç’ın kurdurduğu vurgulanırken, Mesudi İran şahı 
Keykavus’un yaptırdığından söz eder. Ayrıca Marco Polo’nun da bu kent hakkında 
verdiği bilgilerde; onların Yadacılık’ta meşhur, insanlarının umumiyetle zayıf, fakat 
kadınlarının güzel, ikliminin ne sıcak ne de soğuk olduğunu öğrenmekteyiz182. 
Keşmir bugün Hindistan ile Pakistan arasında olup Hun çağından itibaren Türklerin 
yurt tuttuğu topraklardan birisidir. 

22. Kiçi Talas: Divanü Lûgat-it-Türk’ten öğrendiğimize göre, iki tane Talas 
vardır. Bunlardan birisi, Kiçi Talas, diğeri de Ulug Talas’tır183. Tarih boyunca 
Türklerin iskânına uğramış mühim bir merkez de Talas’tır. Esasen Talas bugün 
Kırgızistan’ın kuzeyinde ismini aldığı ırmağın kenarındadır. 

 
174Bk., Marco Polo, age., C. I, s.57. 
175 DLTIII, s.138. 
176 Bk., Togan, Umumi Türk..., s.454. 
177 DLTI, s.172. 
178 Cüveyni, age., C. I, s.98; Barthold, Orta Asya Türk…, s.246-247. 
179 DLTIII, s.149. 
180 DLTI, s.480. 
181 Banguoğlu, agm., s.4; Togan, age., s.404-406; Barthold, Moğol İstilasına…, s.632. 
182 DLTI, s.457. 
   Mesudi, age., s.129; Marco Polo, age., C. I, s.54. 
183 DLTI, s.366. 
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23. Kingüt: Burası Divan’da Uygur sınırında bir şehir184 diye verilmiştir. 
Muhtemelen Kuça civarındaydı. Z.V.Togan Kingüt’ü bir Sha-to boyu ve vatanlarını 
da Lopnor ile Kumul arası olarak kabul ediyor185. 

24. Koçu: Uygur yerleşim birimlerinden biri olarak tahmin olunan Koçu’nun 
Zulkarneyn tarafından yapıldığına dair bir atıf vardır ve buradaki bütün şehirlerin bu 
ad ile anıldığı vurgulanmaktadır186. Kaşgarlı’nın eserinde Küçe diye de anılan kent 
Uygur topraklarının sınırındadır ve yakınından Tarım Nehri akar. Daha evvelce 
zikrolunan Kingüt ile Kuça arasında Yulduz Köl bulunuyordu187. Biz şehrin adının 
tarihteki Koşu boyundan geldiğini düşünüyoruz. 

25. Konçgar Başı: Divanü Lûgat-it-Türk’te bir kent adı olarak geçen Konçgar 
Başı’nın yakınında Siding Köl diye bir su birikintisinden söz açılmaktadır ve 
buradan şehrin Balasagun’un güney-batısında, Issık Köl’e yakın olduğunu 
öğreniyoruz188. 

26. Kum: Bunun için Kaşgarlı; “Kum şehri Türk yurdunun sınırıdır. Çünkü 
Kum kelimesi Türkçedir. Afrasyab’ın kızı burada avlanırmış.”189 der. İslam 
kaynaklarında Cermiyye de denilen Kum, Taraz’a yakındır ve Karluk topraklarının 
başlangıcı olarak görülür190. 

27. Mankent: Bugün harap olan Kaşgar yakınındaki bir şehrin adıdır191. 
Barthold Çimkent’in kuzey-doğusunda Mankent diye bir köyden haber veriyor192. 

28. Merv: Divanü Lûgat-it-Türk’te Afrasyab’ın kızı Kaz’dan söz edilirken, tıpkı 
Kum gibi, bazıları da Türk hududunun Merveşşahıcan’dan başladığını söylerler. 
Çünkü Kaz’ın babası Tonga Alp Er, Afrasyab’tır. Merv şehrini yapan zattır. 
Afrasyab burayı Tahmures tarafından kentin iç kalesinin inşasından üç yüz sene 
sonra kurmuştur. Birtakım insan da bütün Maveraünnehir’i (Çay-ardı) Türk ülkesi 
saymışlardır193, der. 

Merv tarih boyunca Türklerce mühim bir coğrafya olup özellikle Selçuklu 
Türklerinin hayatında ön plana çıkar. Bugün de Türkmenistan’a başkentlik 
etmektedir. 

29. Özçend ~ Özkent: Edgiş boyunun yerleştiği bir şehirdir. Özkent ile Kaşgar 
arasında Kavak-art diye bir yer vardır. Yabaku Suyu da Özkent ile Fergana’yı 

 
184 DLTIII, s.362. 
185 Togan, age., s.433-434; Şeşen, age., s.196. 
186 DLTI, s.113; DLTIII, s.219, 238. 
187 DLTI, s.361, 396, 404; DLTIII, s.135. 
188 DLTIII, s.135, 369, 382, 441. 
189 DLTIII, s.149. 
190 Bk., Sümer, age., s.72; Şeşen, age., s.188. 
191 DLTIII, s.157. 
192 Barthold, Mogol İstilasına…, s.226. 
193 DLTIII, s.149. 
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böler194. Ayrıca Divan’da bir not daha düşülmüştür ki Şaş’a yani Taşkent’e de 
Özkent deniyor195. 

Yine Divanü Lûgat-it-Türk’ün bir Özkend maddesi daha vardır ve Fergana için 
kullanıldığından bahsedilir196. Fergana ile Kaşgar arasında Aruk-turuk diye sarp bir 
yer mevcuttur. Fergana ve Şıknı ahalisinin sık sık “Bukuk” denilen bir hastalığa 
yakalandığı da vurgulanır. Diğer İslam kaynaklarına baktığımızda şehrin yanında bir 
dağ ve burada toplanan pek çok suyun aktığını, surlarının mevcut olduğu 
anlaşılıyor197. Öyle görülüyor ki, birbirine çok yakın bulunan Fergana ve Taşkent 
bölgesi zaman zaman ortak adlarla anılmışlardır. Burası bugünkü Kırgızistan’ın 
Karasu ilinin hemen doğusundaki Özgen’e karşılık gelmektedir. Burada Kara Hanlı 
Türk muhitine dair mimari eserler hâlâ ayaktadır.  

30. Saksın ~ Suvar: Kaşgarlı Mahmud’un belirttiğine göre, bu yer Bulgar’a 
yakındır198. Z.V.Togan bu ismi Saka ile ve sonundaki -sın /-sin ekini de şehirle 
birleştirmekteyse de buna şimdilik ihtiyatla yaklaşmak lazım199. Burası umumiyetle 
Aral’ın kuzeydoğu taraflarında aranıyor ve Harezm ile Bulgar şehri ortasında 
bulunsa gerek. Bazı İslam yazarlarında bölgenin nehirlerinin ve ağaçlarının 
bolluğuna, kalabalık bir tüccar grubunun barındığına, halkın ekserisinin Müslüman 
olduğuna, Saksın’ın yakınından geçen ırmakta çokça balık tutulduğuna, eti ve 
ekmeği bol bir şehir olduğuna değinilmektedir200. 

31. Sançu: Yukarı Çin yolu üzerindeki bu kent201, herhâlde Shan-chou’dur202. 

32. Sapran ~ Savran ~ Sepren: Oğuz şehirlerinden birinin adı olarak 
bildirilmektedir203 ki, Güney Kazakistan’da, Sir Derya civarlarındadır ve Oğuzlarla 
Kimekler arasındaki bir hudut bölgesidir204. 

33. Semizkent: Afrasyab’ın kızının adı Kaz vesilesiyle anılan kentlerden birisi 
ve Semerkant’ın diğer ismidir ki205, bunun da -r, -z değişmesinden kaynaklandığı 
bildiriliyor206. Burası Orta Çağ’ın ve günümüzün önemli bir yerleşim merkezidir. 
Özellikle Temürlüler çağında her açıdan mühim bir gelişme kaydetmiştir. 

 
194 DLTI, s.96, 383; DLTIII, s.36. 
195 DLTIII, s.150. 
196 DLTI, s.344. 
197 DLTI, s.380; DLTII, s.285-286. 
198 DLTI, s.437; Şeşen, age., s.58-59, 88, 96, 103, 129. 
199 Bk., Togan, age., s.494. 
200 Cüveyni, age., C. I, s.108; Şeşen, age., s.151. 
201 DLTI, s.417. 
202 Togan, Umumi Türk..., s.144. 
203 DLTI, s.436. 
204 Bk., Barthold, age., s.227; Togan, age., s.160; Sümer, age., s.29. 
205 DLTIII, s.150. 
206 Togan, age., s.404. 



284 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

                                                

34. Sitgün ~ Sütkent: Divanü Lûgat-it-Türk’te hakkında herhangi bir açıklama 
bulunmamakla beraber, Oğuz kentlerinden olduğu vurgulanır207 ve burasının 
Farab’ın güneyi olduğu sanılıyor208. 

35. Sugnak ~ Sıgnak: Bu yerleşim birimi için de Oğuz şehirlerinden biri diye 
not düşülmüştür209. Sıgnak da Güney Kazakistan’dadır. 

36. Sülmi: Kaşgarlı burayı da Zulkarneyn’in yaptırdığını ve halkının da koyu 
birer kâfir olduğunu söyler210. Sülmi’nin Koçu’nun kuzeydoğusunda bulunduğu 
tahmin ediliyor ve burada Bayırkularla, Çumulların yaşadığı sanılmaktadır211. 

37. Şaş ~ Taşkent ~ Tünkent ~ Özkent: Buraya Terken şehri dendiğini de 
görmekteyiz. Kaşgarlı manasının “taş şehri” olduğunu söyler212 ve Kaz maddesinde 
Taşkent’e Özkent ve Tünkent de dendiğini bildirir213. Türkistan’ın önemli 
merkezlerinden olan Taşkent, şimdilerde Özbekistan’ın başşehridir. 

38. Sıknı: Fergana’ya yakın bir yer olmalıdır ve Divanü Lûgat-it-Türk’te 
“Bukuk” denilen bir hastalık vesilesiyle geçer214. 

39. Talas ~ Taraz: Kaşgarlı’da Talas adı Taraz ve Tıraz biçimlerinde de 
kayıtlıdır. Aynı mevki olmakla beraber, Talas ile Taraz’ın birbirinden birazcık da 
olsa uzak bulunduğunu düşünüyoruz. Talas ile Balasagun arasına ise Argu 
denmekteydi215. Yine Divan’da iki Talas’la karşılaşıyoruz: Biri Ulug Talas, diğeri 
de İslam sınırındaki Kiçi Talas’tır. Talas aynı zamanda Kıpçaklara yakın bir 
bölgedir216. Talas bugün Kırgızistan Türk yurdunun kuzey-batısındadır. 

40. Tartuk: Divanü Lûgat-it-Türk’e baktığımızda burası için Yagma ilinde bir 
şehirdir açıklamasıyla karşılaşırız217. Yagma İli ise  yukarıda da değinildiği üzere İli 
Nehri civarlarıdır. 

41. Uç: Tanınmış bir şehir adı olarak geçen Uç ile Barsgan arasında Bedel-art 
Tepesi yer alıyor ve şehirden Tavışgan diye bir nehir akıyordu. Ayrıca yanında Ay 
Köl vardır. Kaşgarlı Kuça ile Uç arasında Bay Yıgaç diye bir yerden de bahseder218. 
Birtakım İslam kaynaklarında Özkend’in doğusunda, Tibet’e yakın, surlu bir yerin 
mevcudiyeti vurgulanırken; Uç’un Issık Köl’ün güneydoğusunda bulunduğu 
sanılıyor219. 

 
207 DLTI, s.443. 
208 Bk., Banguoğlu, agm., s.9. 
209 DLTI, s.471. 
210 DLTI, s.113. 
211 Bk., Togan, age., s.421; Sümer, age., s.45. 
212 DLTI, s.444; DLTIII, s.150. 
213 DLTI, s.150. 
214 DLTI, s.285-286. 
215 DLTI, s.127. 
216 DLTI, s.366, 480. 
217 DLTI, s.467. 
218 DLTI, s.35, 392, 513; 135, 158. 
219 Bk., Sümer, age., s.69; Şeşen, age., s.96-97, 173. 
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42- Udhu: Divanü Lûgat-it-Türk’e göre, esas manası “tepe” olup, Argu 
lehçesinde bir şehre Udhukend dendiğinden haber vardır220. Fakat tam mevkiini 
tespit edemedik. 

43. Yafku ~ Yavgu: Barsgan civarındaki bir yerleşim biriminin adıdır. 
Yafku’nun yakınındaki bir yokuşa da bu isim verilir ve Yafku-art denilir221 ve buna 
benzer bir tanımlama Gerdizi’nin Zeyn el-ahbar’ında da vardır. Herhâlde Issık Köl 
havalisindedir222. 

44. Yarkent: Bu şehrin adı Divan’da “Bagram” kelimesinin izahı sırasında 
karşımıza çıkmaktadır223. Kaşgar’ın güney-doğusundaki kent Doğu Türkistan’ın 
mühim yerleşim alanlarından birisidir. Türkistan’da oluşturulan çeşitli hanlıklara da 
merkezlik yapan Yarkent hakkında Marco Polo, halkının çoğu Müslümandır 
diyor224. 

45. Yengi Balık: Burası da Zulkarneyn’in yaptırdığı şehirler arasında 
anılmaktadır. Ayrıca Uygurlara ait bir iskân mıntıkasıdır225. Bugünkü Manas şehrine 
yakındır226. 

46. Yenkend ~ Dizruyin ~ Yenikent: Kaşgarlı Mahmud, Afrasyab’ın kızı Kaz 
vesilesiyle bu Yenkend’ten de bahseder. Ona göre bütün Maveraünnehir Türk 
bölgesidir ve burası Yenkend’ten başlar. Sır Derya boylarına yakın olsa gerek. Bir 
adı da Dizruyin olan bu şehire sarılığından dolayı “Bakır Kale” deniyor. Buhara’ya 
yakın bir yerdir ve Kaz’ın kocası Siyavuş burada öldürülmüştür. Ateşe tapanlar her 
sene bir gün buraya gelirler. Yenkend’ten doğuya doğru Türk ülkesidir227. 

IV. Kasabalar ve Köyler 

1. Abul: Kaşgarlı burası için bizim ilde, Kaşgar’da bir köy adı228 diyor. 

2. Adhıg: Tıpkı Abul gibi Adhıg’ın da Kaşgar’da bir köy olduğunu 
öğrenmekteyiz229. 

3. Alguk: Bu köy de Kaşgar’a ait yerleşim birimlerindendir230. 

4. Aluş: Divanü Lûgat-it-Türk’te Kaşgarlı Mahmud özellikle kendi yaşadığı 
muhitten örnekler vermektedir ki,  bunlardan birisi de Aluş köyüdür231. 

 
220 DLTI, s.87. 
221 DLTIII, s.32. 
222 Togan, age., s.42; Şeşen, age., s.78. 
223 DLTI, s.484. 
224 Bk., Marco Polo, age., C. I, s.57. 
225 DLTI, s.113, 379. 
226 Bk., Sümer, age., s.45. 
227 DLTIII, s.149-150. 
228 DLTI, s.73. 
229 DLTI, s.63. 
230 DLTI, s.101. 
231 DLTI, s.62. 
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5. Artuç: Kaşgar’da bu isimle iki köyün bulunduğu232 vurgulanmakla beraber, 
Artuç aynı zamanda Kara Hanlılar vesilesiyle anılır. Satuk Buğra Han’ın türbesinin 
olduğu yerdir ve Kaşgar’ın kuzeyine denk gelir233. 

6. Balu: Divan’da burası için Argu bölgesinde bir kasaba olduğu söylenir234 ve 
herhâlde Balasagun’a yakındır235. 

7. Barman: Yungu Deresi vesilesiyle Kaşgarlı Mahmud tarafından anılan bu 
kasabayı Afrasyab’ın oğlu yapmıştır. Dolayısıyla adı da inşa eden kişiden geliyor236. 
Ayrıca buradan çıkan bir neticeye göre, meşhur Afrasyab’ın Kaz isminde bir kızı 
olduğu gibi, Barman diye de bir oğlu vardır. Barman, Aksu’nun batısında, Uç’un da 
doğusunda sanılmaktadır237. 

8. Kamlançu: Divanü Lûgat-it-Türk’te burası için İki Ögüz’e yakın küçük bir 
kasaba adı dendiğini görmekteyiz238, fakat Kamlançu ismi Uygur Destanlarında da 
karşımıza çıkar.  

Uygur Türklerinin Türeyiş Destanı’nda şöyle anlatılıyor: Karakurum’dan doğan 
iki nehir mevcuttur. Birine Togla, öbürüne de Selenge denirdi. Bu ırmaklar 
Kamlançu denilen bir yerde birleşirdi. Nehirlerin arasında iki ağaç bulunuyordu. 
Kışın bile bunların yaprakları dökülmezdi. Meyvelerinin tadı ve şekli ise tıpkı çam 
fıstığınınkine benzerdi. 

Bir gün bu iki ağacın arasına gökten bir ışık indi. Arkasından yanındaki dağlar 
yavaş yavaş büyümeye başladı. Bu vaziyeti gören halk, hayretler içerisinde kalmıştı. 
Uygurlar büyük bir saygı ile oraya doğru ilerlediler. Tam yanaştıkları sırada çok tatlı 
müzik nağmeleri duydular. Her gece buraya bir ışık inmeye ve ışığın etrafında otuz 
defa şimşek çakmaya başladı. Başka bir gün de, aynı yerde ayrı ayrı kurulmuş beş 
tane çadır gördüler. Bunların her birisinde birer tane çocuk oturuyordu. Her çocuğun 
karşısında da onları doyurmaya yetecek kadar içi süt dolu emzikler asılıydı. Çadırın 
zemini gümüşle kaplıydı. Bütün beyler ve halk bu garip şeyi görmek amacıyla oraya 
koşup gelmişlerdi. Bu müthiş olaya şahit olduklarında, saygı ile diz çöküp selam 
verdiler. Biraz sonra da çocukları alarak dışarı çıktılar. Onları besleyip, büyütmeleri 
için sütannelere verdiler. Her zaman onlara saygılı davrandılar ve çeşitli ikramlarda 
bulundular. Çocuklar artık süt emmeyi bırakıp konuşmaya başladıklarında, 
Uygurlardan anne ve babalarını sordular. Onlar da iki ağacı gösterdiler. Halk 
çocukları da alıp ağacın yanına gitti. Çocuklar ağaçları görünce, tıpkı evlatların ana 
babalarına gösterdikleri hürmette bulundular. Ağaçların karşısında diz vurup yeri 
öptüler. Bunun üzerine ağaçlar da dile gelip, “Güzel huy ve iyi özelliklerle donanmış 

 
232 DLTI, s.195. 
233 Bk., Barthold, Orta Asya Türk…, s.104. 
234 DLTIII, s.232. 
235 Bk., Sümer, age., s.89. 
236 DLTIII, s.369. 
237 Bk., Sümer, age., s.89. 
238 DLTIII, s.242. 
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çocuklar böyle olur ve ana babalarına saygı gösterir. Ömrünüz uzun, adınız ünlü ve 
şöhretiniz devamlı olsun.” dediler239. 

Bu Uygur destanına göre Kamlançu, Togla’nın Selenge ile birleştiği yerdedir. 

9. Kuyas: Çigil bölgelerinden birisi olup aynı zamanda burada Toksılar da 
yaşıyordu240. Bu bölge Barsgan’a yakındır ve Kuyas ile Kayas aynı olabilir ve 
burası hakkında yukarıda izahatta bulunmu

10. Yafınç: Kaşgarlı burayı İli Nehri civarlarında bir beldenin ismi olarak 
vermektedir241. Yafınç’ın Karatal ve Yedi-su’nun kuzeyi olduğu sanılmaktadır242. 

11. Yagma: Divan’da bazen Taraz yakınında bir köyün adı diye karşılaşıyorsak 
da243, esasında büyük bir il olduklarına yukarıda değinmiş idik. 

V. MEVKİLERİ AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN YERLER 

1. Adgış: Divanü Lûgat-it-Türk’te bir yer adı olarak geçen Adgış’ın244, yine 
Fergana civarlarındaki Edgişlerle bir irtibatı olabilir mi, bunu bilemiyoruz. 

2. Aksay: Burasına da Kaşgarlı Mahmud bir yer ismi245 diyor. Fakat nerede 
olduğunu söylemiyor. 

3. Ak Terek: Yagma ülkesinde, İli Suyu üzerinde bir geçit ve köprü246 olarak 
tarif edilmektedir. 

4. Ala Yıgaç: Divan’da sınıra yakın bir yer diye belirtilen Ala Yıgaç’ın hangi 
hududa yakın olduğu247 açıklanmamasına rağmen, herhâlde doğuda bir yerdir. 

5. Aramut: Doğu’da Uygur illerine yakın bir mevki248 olarak verilen Aramut 
iline daha evvelce değinmiştik. 

6. Ala: Kaşgarlı buranın Fergana’ya yakın bir yaylak249 olduğuna işaret ediyor. 

7. Aruk Turuk: Bahis konusu yer, Fergana ile Kaşgar arasındaki bir yokuştur250. 

8. Ay Köl: Bunun için Uç yakınında bir yerin adı251 denmiştir. Uç ise yukarıda 
izah etmeye çalıştığımız üzere Issık Köl’ün güneyinde, Barsgan’a yakın bir 
mevkidir. 

 
239 Gömeç, Türk Kültürünün…, s.281. 
240 DLTI, s.423. 
241 DLTIII, s.375. 
242 Bk., Togan, Umumi Türk..., s.8; Sümer, age., s.90. 
243 DLTIII, s.34. 
244 DLTI, s.96. 
245 DLTI, s.81. 
246 DLTI, s.81. 
247 DLTI, s.82. 
248 DLTI, s.139. 
249 DLTI, s.82. 
250 DLTI, s.66. 
251 DLTIII, s.135. 
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9. Badal-art: Uç ile Barsgan arasında sarp bir yer, tepe252. 

10. Bagram Kumı: Divanü Lûgat-it-Türk’te burasının Kaşgar ile Yarkent 
arasında bir kumluk arazi253 olduğu vurgulanmaktadır. Belki Sır Derya’nın 
kollarından Barçın Derya ile alakası olabilir254. 

11. Bakırlıg: Balasagun’a yakın bir yerin ismi255. 

12. Barçan: Divan’da burası için sadece bir yer adı açıklamasını 
görmekteyiz256. 

13. Bay Yıgaç: Kuça ile Uç’a yakın bir mevki257. 

14. Bukaç-art: Buranın da nerede olduğu söylenmemiş, ama sarp bir yer adıdır 
deniyor258. 

15. Bükür: Kuça şehri ile Uygur ülkesi arasında bulunan dağın başında bir 
kaledir. Burası sınırdır259. 

16. Çurçan: Kaşgarlı bu yer için Çin yolu üzerinde Müslüman sınırlarından 
biri260 demektedir. 

17. Hozar: Türk dünyasında bir yer261 olarak verilir. Herhâlde Keş 
bölgesindedir262. 

18. Kapuş: Divanü Lûgat-it-Türk’te, Argu İlinde bir mevki263 deniyor ve Argu 
İlinin de Talas ile Balasagun arasında olduğunu belirtmiştik. 

19. Kara Sengir: Burası için Barsgan’da bir yer adı264 diye bahsedilmektedir. 

20. Kara Yalga: Kaşgarlı Türk diyarı ile Fergana arasında bir sarp yer265 
biçiminde açıklamıştır. 

21. Kargalıg: Divan’da bu isim ile Talas yakınında bir kalenin adı266 
vurgulanmaktadır. 

22. Kası: Buranın Kaşgar’da bir mevki267 olduğu söyleniyor. 

 
252 DLTI, s.392. 
253 DLTI, s.484. 
254 Barthold, Moğol İstilasına…, s.229. 
255 DLTI, s.495. 
256 DLTI, s.435. 
257 DLTIII, s.158. 
258 DLTI, s.410. 
259 DLTI, s.361. 
260 DLTI, s.436. 
261 DLTI, s.411. 
262 Bk., Barthold, age., s.175. 
263 DLTI, s.369. 
264 DLTIII, s.221. 
265 DLTIII, s.32. 
266 DLTI, s.527. 
267 DLTIII, s.224. 
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23. Kaşga Bugra: Herhâlde Türk yurdunda bu adı taşıyan iki yer 
bulunmaktaydı. Çünkü bunun izahı yapılırken iki yerin adı deniyor268. 

24. Kavak-art: Özçent ile Kaşgar arasındaki sarp bir mekâna verilen isim269. 

25. Mangışlag: Oğuz ülkesinde bir yer270 olarak verilen Mangışlak, bugün 
Hazar Gölü’nün doğu sahillerindeki yarımadadır ve Sovyet hâkimiyeti sırasında 
Kazakistan sınırları içinde kalmıştır. Kaşgarlı çağında Hazar sınırını 
oluşturmaktaydı271. 

26. Mınglak: Burası Divanü Lûgat-it-Türk’te, iki yerde bir şiirin içerisinde 
geçmektedir272. Herhâlde İli Nehri’nin öbür yanında, Uygur yurdunun bitiminde bir 
bölge idi. 

27. Ötüken: Mahmud Kaşgarlı çağında da kutlu yurt Ötüken’in adının hâlâ 
unutulmadığını görüyoruz. O, burayı Tataristan çöllerinde, Uygur iline yakın bir yer 
olarak tarif ediyor273. Bilindiği üzere Ötüken adı Türkçe belgelerde evvela Orkun 
Yazıtları’nda ve sonra Çin vesikalarında anılır. Esasında burası doğuda Togla 
Nehri’nin öbür tarafından başlayarak batıda Altaylara kadar uzanan bir coğrafyadır. 

28. Sıgun Samur: Bugra Han’ın zehirlendiği yerin ismi274 olarak 
edilmiştir. 

29. Suvlag: Divan’da sadece bir yer adı  diye anılmaktadır. 

30. Tarım: Muhtem
unda bir bölgedir276. 

31. Üreng ~ Vereng: Rum ülkesi yakınında, 277

iğine göre, Hazar’ın yukarı tarafları olabilir. 

32. Yamar: Bir mevki
ri ile birleştiriliyor . 

33. Zanbı-a
di  diyor. 

Yukarıda olduğu üzere Divanü Lûgat-it-Türk’te geçen pek çok ülke, şehir, 
kasaba, köy ve diğerlerini derleyip yerlerini belirlemeye çalıştık. Toplam olarak 13 

 
268 DLTI, s.426. 
269 DLTI, s.383. 
270 DLTI, s.465; DLTIII, s.157. 
271 Bk., Şeşen, age., s.174, 267. 
272 DLTI, s.343; DLTIII, s.235. 
273 DLTI, s.138. 
274 DLTI, s.409. 
275 DLTI, s.464. 
276 DLTI, s.396. 
277 DLTI, s.134-135. 
278 DLTI, s.28. 
279 Barthold, Orta Asya Türk…, s.128-129. 
280 DLTIII, s.441. 
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ine araştırma yapacakların önünü bir parça da olsa açabildiğimizi 
ümit diyoruz. 

 

devlet ve ülke, 27 il, 46 şehir, 11 kasaba ve köy, 33 mevki ve yurttan söz ettik. 
Ancak gözden kaçırdığımız başka coğrafi mekânlar olabileceği gibi, belki de yerleri 
hususunda da yanlış tahminlerde bulunmuş olabiliriz. Bununla birlikte Türkistan 
coğrafyası üzer

 e



ESKİ TÜRK TARIM TERİMLERİNİN METAFORİK 
KULLANIMLARI ÜZERİNE 

 
Bülent GÜL 

 
Teŋrici, Buddhist-Maniheist ve İslami çevrelerde yazılmış Türkçe eserlerde, 

Türk tarım terminolojisi ile ilgili çok geniş bir malzeme bulunmaktadır. Türk dilinin 
tarihî lehçelerine ait bu geniş korpusun taranması sonucunda, Türk tarım 
terimlerinin, özellikle de kuru tarımın bütün safhalarını kapsayan bir söz varlığına 
sahip olduğunu söyleyebiliriz1. Bu araştırmada, eski Türk tarım terimlerinden tarı-, 
ek- fiilleri ve bu fiillerin müştakları ile uruγ sözcüğünün terminolojik ifadesinden 
farklı olarak metaforlu kullanımları üzerinde durulacaktır. 

Türk tarımının temel fiilleri, eklerle türetilerek isim şekilleri de bulunan tarı- 
ve äk- fiilleridir. Eski Türkçe metinlerde tarı- fiilinin genellikle “tarım yapmak” 
anlamını taşıdığını ve bunun, özellikle İslami çevreye ait Türkçe eserlerde yerini äk- 
fiiline bırakmaya başladığını söyleyebiliriz. 

Tarihî Türk dilinde tarı- fiilinin hem kendi başına hem de başka sözcüklerle 
bir araya gelerek geniş bir kullanım alanına sahip olduğu görülmektedir. Buddhist 
çevre Türkçe metinlerde tarı- fiilinin tarıγ kelimesi ile birlikte tarıγ tarı- “ekin 
ekmek” şeklinde kullanılması, Uygur sahasında hububat tarımının yapıldığını veya 
en azından tarım çeşitlerinin olduğunu göstermektedir. Uygur sahasındaki çeşitlilik, 
bu çevrede yazılmış metinlerde käpäz tarıγu yer; yür tarıγu yer ifadeleri ile 
tanıklamaktadır. Ancak, tarıγ tarı- ve tarıγ tarıγu yer ibarelerinin daha çok hububat 
tarımının anlatılmasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Aşağıdaki örneklere 
bakıldığında tarıγ tarı- bir ürünü değil de, genel olarak “toprağı ekmek” şeklinde 
anlamlandırılır. tarıγ kelimesi için Hamilton, “tohum, tohum ekilmiş yer (tarla)” 
(1998:219) anlamını vermektedir. Dolayısıyla, tarıγ tarı- birleşiğini “toprağı ekmek; 
tarlaları ekip biçmek” şeklinde yorumlamaktadır:  

balıq taştın tarıγçılaraγ körür erti quruγ yerig suvayu öl yerig tarıyu 
quş quzγun sukar yulıyur sansız tümän özlüg ölürür tarıγ tarıyu ... 
“Kentin dışında çiftçiler görüyordu. Onlar kuru toprağı sulayıp, nemli 
toprağı ekerlerken, kuzgun (gibi) kuşlar gelip pek çok sayıda yaratığı 
gagalayıp öldürüyorlar. Bir taraftan toprak ekilirken ...” KP I. 2/6 
(Hamilton 1998: 27). 

... qazγanç näŋ tarıγ tarımaqda ädgü yoq kim bir tarısar miŋ tümän 
bulur “Kazanç konusunda tarlaları ekip biçmekten daha iyi bir yol 
yoktur, bir tane (tohum) ekince, binlercesi, on binlercesi elde edilir” 
KP XIII. 2/4 (Hamilton 1998: 33) 

Uygur Sivil belgelerinde geçen tarıγ tarıγu yer tamlamasını “tarım yapmak 
için yer” veya “darı ekmek için yer” şeklinde anlamlandırmak mümkündür. Diğer 

                                                 
1 Geniş bilgi ve taranan eserler için bk.: Gül, Bülent, Eski Türk Tarım Terimleri, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2004. 
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belgelerde käpäz tarıγu yir veya yür tarıγu yir gibi tamlamalar da geçmekte, bu 
belgelerde käpäz ve yür ihtiyacı nedeniyle tarla kiralanmakta ve kira bedeli de yine 
bu ürünlerle ödenmektedir. Hangi ürünün tarımı yapılacağı da, bu belgelerde yer 
alan ifadelerden belli olmaktadır. Ayrıca Uygur Sivil belgelerinde geçen yür tarıγu 
yer de “darı ekilecek yer” anlamını taşımaktadır. yür tarıγı yer ile ilgili şu örnekte 
“darı” ihtiyacından dolayı tarla kiralanmaktadır: 

...maŋa mısırqa yür tarıγu yer kärgäk bolup qayımtunung sıqaptaqı 
yarım äŋiz yerin anuqqa tu(t)dum bu yerkä neçä uruγ batza ekigü täŋ 
alır biz bu yerkä berim alım kälsä ekirär yarım bilşip//// berür biz... 
“... bana Mısır’a darı ekmek için yer gerekli olup Kayımtu’nun 
Sıkap’taki yarım boş yerini hazırlamak için kiraladım. Bu yerde ne 
kadar tohum bitse ikimiz eşit alırız. Bu yere verim alım (vergisi) gelse 
ikimiz yarım (eşit) veririz...” (SUK.RH08-2/9) 

Kaşgarlı Mahmud’un Divan’ında (MK) tarıγ kelimesinin Arapça karşılığı, al-
zar’a, al-hinta, al-duħn, al-hars ve al-bazr sözcükleriyle ifade edilmiştir (bk. ED 
537b). Bu Arapça sözcüklerin anlamları sırasıyla, zar’a (Ÿ—Ó“) “tohum saçma, ekme, 
buğday zira etmek, ekilip bitmiş hububat, ekin” (Kamus-ı Türkî: 684) yani isim 
anlamı “hububat, ekin”; hınta (ëDM0) “buğday” (Develioğlu 1990: 432); duħne (ëM•œ) 
“1. tek tane, tohum tanesi 2. darı” (Develioğlu 1990: 226); hars (Àd0) “çift sürme, 
tarla işleme” [MK’deki örneklerde “tarla”] (Kamus-ı Türkî: 544); bazr/bezr (—c�) 
“tuhm, ekilecek tane, keten tohumu, bezir yağı, bezir isi mürekkebi” (Kamus-ı 
Türkî: 284) şeklindedir. MK’deki tarıγ ve Oğuz diyalektine ait bir sözcük olarak 
ifade edilmiş olan aşlıq (bk. ED 537b) sözcükleri için verilen yukarıdaki Arapça 
karşılıklar, tarıγ sözcüğünün “tohum, ekin; darı” anlamlarıyla 11. yy’da 
kullanıldığını göstermektedir. Bu, Uygur sivil belgelerinde geçen tarıγ ve tarıγ 
tarıγu yer içindeki tarıγ kelimesini de aynı şekilde anlamlandırmanın mümkün 
olabileceğini göstermektedir.  

tarıγ sözcüğünün bu anlam alanı, aslında tarıγ tarı- şeklindeki etimolojik 
figürün de anlam alanını belirlemeyi gerektirmektedir. İslami çevrenin erken tarihli 
eserlerinden MK ve satıraltı Kur’an tercümesi TİEM73-Kök’te tarıγ tarı- ibaresi, iki 
Arapça fiili karşılamıştır. Bu Arapça fiillerden zar’a (Ÿ—Ó“) fiili “ekin, tohum saçmak, 
bitirmek” (Ahterî Kebir s. 224); “tohum saçma, ekme, buğday zira etmek, ekilip 
bitmiş hububat, ekin” (Kamus-ı Türkî s. 684) anlamlarını taşırken; hars (ÀdÓ0) fiilinin 
anlamı “ekin ekmek, cem etmek, kesbetmek, teftiş ve tedbir etmek” (Ahterî Kebir s. 
151), “çift sürme, tarla işleme” (Kamus-ı Türkî s. 544) şeklindedir.  

Fiillerin Arapçadaki karşılıklarına ve özellikle MK’deki kullanışlarına göre 
zar’a fiilinin “tohum saçmak” ve hars fiilinin “tarla, çift sürmek; toprağı işlemek, 
tarım yapmak” anlamlarında tarıγ tarı- fiilinin karşılığı olarak kullanıldığını 
söyleyebiliriz. ol tarıγ tarīdı “He tilled the field” (Dankoff ve Kelly. II. 559) 
cümlesini MK, Ar. harasa’l-hars (bk. ED 532b) ile karşılamıştır. tarı- sözcüğünün 
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Ar. harasa, tarıg’ın sözcüğünün de Ar. hars olarak çevrildiği bu cümlede, tarıg tarı- 
ibaresinin doğrudan “toprağı işlemek, tarım yapmak” anlamında kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Arapça harasa (ÀdÓ•) “(toprağı) sürmek, (yeri) ekip biçmek, 
işlemek” anlamını taşımaktadır (Mutçalı 1995: 158). MK’nin verdiği tarıγ tarı- 
fiilinin müştaklarında ise tarıg tarı- esas olarak iki Arapça fiille Ar. hars ve Ar. 
zar’a fiilleri ile karşılanmıştır. [“The field (or other) was sown” MK (Dankoff ve 
Kelly. II. 331); “the seed was sown (zuri’a)” (ED 547a)] şeklinde Dankoff ve Kelly 
ve Clauson tarafından anlamlandırılan tarıγ tarıldı cümlesi için MK’de verilen 
karşılık zar’a fiilinin müştakı zuri’a’dır. Buradaki tarıγ tarı- kullanımı “tohum 
ekmek, tohum saçmak” anlamını taşımaktadır. Aynı şekilde MK’de, bu är ol tälim 
tarıγ tarıtγān “This is a man who often dries grapes” (Dankoff ve Kelly. I. 256) 
cümlesindeki tarıγ tarıt- ifadesi için Arapça al-zirâ’a karşılığı verilmiştir (bk. ED 
536a). Ancak MK’de başka bir yerde geçen ol tarıγ tarıtγān ol “He always orders 
tilling” (Dankoff ve Kelly. II. 424) örneğindeki aynı tarıγ tarıt- ifadesi için Ar. al-
hars karşılığı kullanılmıştır. Sonuç olarak fiillerin MK’deki Arapça anlamlarından 
yola çıkarak tarıγ tarıt- ifadesinin birinci örnekte “tohum saçmak”, ikinci örnekte ise 
“ekin ekmek, çift sürmek, tarım yapmak” anlamlarını taşıdığını söyleyebiliriz.  

tarı- fiilinin yukarıda verilen temel anlamının dışında metaforik anlamda da 
kullanıldığı görülmektedir. Türk dilinin tarihsel metinlerinde tarı- fiili “yapılan 
işler”e işaret eden metaforik anlama sahiptir.2  

Bu anlamda Buddhist ve Maniheist Türk çevresine ait eserlerde tarı- fiili, 
metaforik olarak dinî anlamda sıkça tanıklanmaktadır: 

... edgü yıltızlıγ uruγuγ tarımış bolγaylar ... “... iyi köklü tohumu 
ekmiş olacaklar ...” (Suv 431-5/6) 

... burqanlarqa yaqın tapınmaduk erserler azu yme nomluγ şasınta 
[edgü] yıltızlıγ uruγ tarıγ saçmaduq t[arı]maduq bütürmeyük 
bışurmayuq erserler... “Buddhalara yakın olarak tapınmamış iseler 
veyahut da Dharma kanununda (śāsana) [iyi] kök tohumunu2 
saçmamış2 ve olgunlaştırmamış iseler, ...” (Suv 337-8/11) 

bo ärür alqu tınlıγlarnıŋ tözlärinçä nom nomlap tarımaduq ädgü 
yıltızlıγ uruγların tarıtıp tarımış ädgü yıltızlıγ uruγların bütürüp 
bışurup ädgükä mäŋikä yaratmaqqa tayanıp küç küsün p(a)ramitıγ 
tükäl bütürmäk... “Budur, bütün canlıların köklerine göre dharma 
va’zedip ekilmemiş iyi kök tohumlarını ektirip, ektiği iyi kök 
tohumlarını bitirip olgunlaştırıp, iyilik ve sevinç için yaratmaya 

 
2  İleride de görüleceği üzere tarı- fiilinin hem temel hem de metaforik anlamda yerini äk- fiili alacaktır. 

Buna göre Türkiye Türkçesindeki ne ekersen onu biçersin atasözünde ek- fiili, “ekin ekmek” anlamını 
değil, “Bu dünyada ne yaparsan, onun karşılığını alırsın” anlamındaki “yapılan işler”e işaret etmektedir.  
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dayanıp güç2 erdemini eksiksiz bitirmek/tamamlamak” (Suv 301-
22/24+302-1/6) 

... quşalamul tigme edgülüg töz yıltız tikser tarısarlar ... “kuśalamula 
denen iyi kökü2 dikseler ekseler” (Suv 168-2/3) 

bişinç tınl(ı)γlar tözinçe nom nomlap tarımaduq edgü yıltızlıγ 
uruγların tarıtıp tarımış edgü yıltızlıγ uruγların bışurup edgüke 
mengike yaratmaqqa tayanıp ... “beşinci canlılar köklerine göre 
dharma va’zedip ekilmemiş iyi kök tohumlarını ektirip, ektiği iyi kök 
tohumlarını bitirip, olgunlaştırıp, iyilik ve sevinç için yaratmaya 
dayanıp ...” (Suv 294-21/23+295-1/2) 

...burhan qutı[ŋa ä]dgü uruγ tarıγ saçtı ... “Buddha saadetine iyi kök 
tohumu saçtı ...” (MaitrH X: 6b-8/9 [1987:359]) 

... nomlamak erür ... tarımad[uq] ... tarıtmaq erser ... “va’zetmek olur 

... ekmedik ... ektirmek erse ...” (Suv 300a-46/47) 

tınlıγ oγlanlarınıŋ tarımaduq ädgülüg yıltızların tarıtdurγaylar tarımış 
ädgü yıltızların üklitdürüp asturup bışrunturγaylar ... “canlı 
oğullarının ekilmeyen iyi kökünü ektirecekler; ektiği iyi köklerini 
çoğalttırıp artırıp olgunlaştıracaklar” (Suv 88-3/7) 

bökünki künke tegi üç erdinilig tarıγlaγ içinte saçmış tarımış neçe 
buyan edgü qılınçlarım erser ... “bugünkü güne kadar üç mücevher 
tarlası içinde saçılmış ekilmiş ne kadar iyi amellerim2 varsa, ...” (Suv 
168-20/22) 

[öŋrä ajuntaqı] qılınçnıŋ tarımış äkmiş t(a)varnıŋ tüşin utlısın 
bilmädin “önce dünyadaki amelin ekmiş2 malın karşılığını2 
bilmeden/tanımadan” (Warnke 757) [UWb. 362] 

Buddhist Türk çevresine ait metinlerdeki edgü yıltızlıγ uruγuγ tarı- “iyi kök 
tohumunu ekmek”, [edgü] yıltızlıγ uruγ tarıγ saç- t[arı]- “iyi kök tohumunu saçmak, 
ekmek”, edgülüg töz yıltız tik- tarı- “iyi kök dikmek ekmek”, üç ärdinilig tarıγlaγ 
ädgü qılınç içintä saç- tarı- “üç mücevher tarlası içinde iyi amel saçmak, ekmek” 
örneklerinde görüldüğü gibi tarı- fiili metaforik anlamda kullanılmıştır. 

İslami çevreye ait Türkçe eserlerde de tarı- fiilinin metaforik kullanımlarına 
tanık oluyoruz. İslami çevrede yazılmış eserlerde geçen örneklere göre dünya, 
tarıγlaγ “tarla”dır ve dünyada yapılan işler de tarı- fiiliyle karşılanarak “dünyada 
insanların yaptıkları iş ve davranışlar”ı ifade eden metaforik anlama sahiptir: 

tarıγlaγ erür dünya ilig qutı / tarısa orar er tirilgü otı “Ey devletli 
hükümdar, dünya bir tarladır; insan bu tarlayı ekerse, hayat ekinini 
biçer” KB 1393 (Arat 1994: 109) 
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tarıγlıq tep aymış ajunnı rasul tarıγlıqta qatlan tarı äđgülük “Resûl, 
dünya için, tarladır demiş; tarlada çalış çabala ve iyilik ek” AH 
191/192 (Arat 1992: 89)  

AH’ın A nüshasının 376. satırında tikän äđlägän är üzüm biçmez ol dizesinde 
tikän äđlägän är yerine, A2 ve B1 nüshalarında eylegen er, C nüshasında ise tarıγan 
ir geçmektedir (Arat 1992: 70): tikän tarıγan ir üzüm biçmäz ol “Diken eken üzüm 
biçmez.”. 

Tarihsel Türk dili metinlerinde tarı- fiili gibi, bu fiilden türetilmiş diğer 
sözcükler de temel anlamlarının yanı sıra metaforik anlamlarda kullanılmıştır:  

Budist Türk çevresi metinlerinden Suv.’da ve İslami çevre Türk yazı dili 
eserlerinden KB ile MK’de rastladığımız tarı- fiilinin ettirgen şekli tarıt- fiili,  
“tohum saçmak, tarlayı ekip biçmek, ektirmek, ekme işini düzenlemek” (ED 536a) 
anlamını taşımaktadır. 

Suv.’da geçen örneklerde tarı- fiili gibi tarıt- fiilinin de “iyi kök ekmek” 
şeklinde metaforik anlamda kullanıldığı görülmektedir:  

bişinç tınl(ı)γlar tözinçe nom nomlap tarımaduq edgü yıltızlıγ 
uruγların tarıtıp tarımış edgü yıltızlıγ uruγların bışurup edgüke 
mengike yaratmaqqa tayanıp ... “beşinci canlılar köklerine göre 
dharma va’zedip ekilmemiş iyi kök tohumlarını ektirip, ektiği iyi kök 
tohumlarını bitirip, olgunlaştırıp, iyilik ve sevinç için yaratmaya 
dayanıp ...” (Suv 294-21/23+295-1/2). 

... bodıs[a]t[a]vlarnıŋ edgülüg yıltızın tarıtıp togum ajunluγ 
örtüglerniŋ yıltızın kesdeçi ... “Bodisatvaların iyilik kökünü ekip 
doğum dünyalı yanmışların kökünü kesecek” (Suv 83-14/16).  

tarımaduq edgü yıltız[lı]γ ur[uγ] ... yıltızlıγ uruγların ... yaratmaqqa 
tayanıp ... bütürürler ... tınl(ı)γlar tözinç[e] ... yıltızlıγ uruγların tarıtıp 
... uruγların bışurup edgüke mengl[ike] ... erür tip tiser ... “... ekmedik 
iyi kök tohum ... köklü tohumların .... yaratmaya dayanıp ... 
yetiştirirler ... canlılar köküne göre ... köklü tohumlarını ektirip, 
tohumları olgunlaştırıp iyilik ve sevinç için ... erişir deyip dese ...” 
(Suv 300a-38/44). 

... nomlamak erür ... tarımad[uq] ... tarıtmaq erser ... “va’zetmek olur 

... ekmedik ... ektirmek erse ...” (Suv 300a-46/47). 

bo ärür alku tınlıγlarnıŋ tözlärinçä nom nomlap tarımaduq ädgü 
yıltızlıγ uruγların tarıtıp tarımış ädgü yıltızlıγ uruγların bütürüp 
bışurup ädgükä mäŋikä yaratmaqqa tayanıp küç küsün p(a)ramıtıγ 
tükäl bütürmäk... “Budur, bütün canlıların köklerine göre dharma 
va’zedip ekilmemiş iyi kök tohumlarını ektirip, ektiği iyi kök 
tohumlarını bitirip olgunlaştırıp, iyilik ve sevinç için yaratmaya 
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dayanıp güç2 erdemini eksiksiz bitirmek/tamamlamak” (Suv 301-
22/24+302-1/6). 

Budist Türk çevreye ait aşağıdaki örnekte, tarıt- fiilinin anlamı “ektirmek” 
değil, “dağıtmak”tır. ülüş tarıt- şeklindeki söz öbeği, “pay, hisse dağıtmak” 
anlamındadır ve tarımla bir ilgisi de yoktur. Ancak tarıt- fiilinin “dağıtmak” 
anlamını göstermesi açısından önemlidir:3  

kiçig yigit yaşınta ... saçı başı yürüŋärsär ... ülüş tarıtıp övkäçi ärsär 
... “... küçük yiğit yaşında ... saçı başı ağarsa .... pay/hisse dağıtıp 
öfkeli ise ...” (Suv 594-8/10). 

İslami çevrenin ilk eserlerinden MK ve KB’de ise tarıt- fiili “ektirmek” 
anlamıyla geçmektedir: 

ol tarıγ tarıtıγsaq ol (O, ekinciliğe düşkündür, isteklidir.) [“He is eager 
and desirous to sow” (Dankoff ve Kelly. II. 424)]. 

ol tarıγ tarıtγān ol (O, her zaman ekincilik yapandır.) [“He always 
orders tilling” (Dankoff ve Kelly. II. 424)].  

bu är ol tälim tarıγ tarıtγān (Bu, tarlasına tohumu çok ektiren kişidir.) 
[“This is a man who often dries grapes” (Dankoff ve Kelly. I. 256)]. 

temam erγuvan teg qızıl meŋzim erdi / bu kün za’feran urγın eŋde 
tarıttım “Benzim kırmızı, tam bir erguvan gibi idi; bugün yüzüme 
safran tohumu ektim.” KB 6529 (Arat 1994: 468). 

Yukarıda verdiğimiz örneklerden bu är ol tälim tarıγ tarıtγān “This is a man 
who often dries grapes” (Dankoff ve Kelly. I. 256) cümlesindeki tarıγ tarıt- ifadesi 
için MK’de Arapça karşılık olarak al-zirâ’a kelimesi verilmiştir (bk. ED 536a). ol 
tarıγ tarıtγān ol “He always orders tilling” (Dankoff ve Kelly. II. 424) cümlesi için 
ise Arapça karşılık olarak al-hars ifadesi kullanılmıştır. Hars ile zar’a fiillerinin 
Arapçadaki anlamlarından yola çıkarak tarıγ tarıt- ifadesini ilk cümlede “tohum 
saçmak”, ikinci cümlede ise “ekin ekmek, çift sürmek, tarım yapmak” şeklinde 
anlamlandırmak mümkündür.  

tarı- fiilinden türemiş olan tarıtdur- “ektirtmek” fiili de Budist Uygur 
metinlerinden Suv.’da metaforik bir kullanımla karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki 
örnekte geçen tınlıγ oγlanlarınıng … ädgülüg yıltızların tarıtdur- ibaresi, 
“insanoğlunun iyi köklerini ektirmek” şeklinde metaforik anlama sahiptir:  

 
3  Eski Türk dilinde tanıklanan tarıt- fiilinin “dağıtmak” anlamı, “toprağı işlemek” anlamındaki tarı- 

fiilinin de temel olarak “toprağı dağıtmak/ters-yüz etmek” anlamına sahip olduğunu ve daha sonra 
terminolojik bir anlam kazanarak tarım sahasına ait bir sözcüğe dönüştüğünü düşündürmektedir. Hatta 
bazı araştırmacıların da belirttiği gibi Türkiye Türkçesindeki (saç) taramak ve tarak sözcüklerinin de 
Eski Türkçedeki tarı- fiili ile ilgili olduğu söylenebilir.   
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tınlıγ oγlanlarınıng tarımaduq ädgülüg yıltızların tarıtdurγaylar 
tarımış ädgü yıltızların üklitdürüp asturup bışrunturγaylar ... 
“insanoğullarının ekilmeyen iyi kökünü ektirecekler; ektiği iyi 
köklerini çoğaltırıp artırıp olgunlaştıracaklar” (Suv 88-3/7) 

Eski Türkçe metinlerde tarı- fiilinden türetilmiş olan ve “ekin ekilen yer”e 
işaret eden tarıγlaγ / tarlaγ “tarla” (< tarı-γ+la+γ (Erdal 1991: 108-109); (Clauson 
*tarıγlaγ ED 541b ); *tarlaγ (VEWT 464) sözcüğünün temel anlamının yanı sıra 
metaforik bir anlamda da kullanılmış olması, Türklerin toprağa bakışını 
göstermektedir.  

tarıγlaγ sözcüğü, Ötüken Uygur Kağanlığı (MS 745-840) zamanından kalmış 
olan Türk runik harfli yazıtlarından Terx (Taryat) yazıtında temel anlamıyla 
tanıklanmaktadır:  

tört bul(u)ŋd(a)qı bod(u)n (i)ş küç b(ä)rür y(a)γ(ı)m bül(ü)k yoq bol[tı 
ötük(ä)n (ä)li t(ä)gr(ä)s (ä)li] (ä)k(i)n (a)ra ılγ(a)m t(a)r(ı)γl(a)γ(ı)m 
s(ä)k(i)z s(ä)l(ä)ŋä orqun toγla s(ä)b(i)n t(ä)l(ä)dü q(a)r(a)γa burγu ol 
y(ä)r(i)m(i)n sub(u)m(ı)n qon(a)r köç(ä)r b(ä)n. “Dört bucaktaki halk 
iş güç verir. Düşmanım Bülük yok oldu. (Ötüken eli ile Tegres eli); 
ikisi arasında vadilerim, tarlalarım: sekiz kollu Selenga, Orkun, Tola, 
Sebin, Teledü, Karağa, Burgudur. Bu yersuyumda konar göçerim.” 
(Tekin 1983: 806-810).  

Aşağıdaki metinlerde de tarıγlaγ kelimesine benzetmeler yapılmış, tarıγlaγ’ın 
sıfatlı kullanılışları verilmiştir: üç erdinilig tarıγlaγ “üç mücevher tarlası”; buyanlıγ 
tarıγlaγ “sevaplı tarla” şeklindeki kullanımlar metaforik kullanımlardır ve tarıγlaγ bu 
cümlelerde temel anlamından uzaklaşmıştır: 

...  ädgü ögli y(a)rlıqançuçı köŋülin buyanlıγ tarıγlaγ bolmışın uqıtur... 
“iyi düşünceli bağışlayıcı gönülle sevaplı yer/tarla oluşunu anlatır” 
(BT I B18/19) 

bökünki künke tegi üç erdinilig tarıγlaγ içinte saçmış tarımış neçe 
buyan edgü kılınçlarım erser ... “bugünkü güne kadar üç mücevher 
tarlası içinde saçılmış ekilmiş ne kadar iyi amellerim2 varsa, ...” (Suv 
168-20/22) 

İslami çevreye ait metinlerden KB’de daha çok tarıγlaγ şeklinde geçen 
sözcük sadece bir yerde tarlaγ şeklinde tanıklanmaktadır: 

tiriglikke asγı qanı eđgü qılqım / tiriglikte tarlaγ qayu yirke ektim 
“Hayatta ne gibi bir iyilik yaptım; hayatta iken ektiğim tarla nerede” 
KB 6555 (Arat 1994: 470).  

KB’de “tohum ekilen yer” anlamında kullanılan tarıγlaγ kelimesi, aynı 
zamanda dünya ile ilişkilendirilerek metaforik bir kullanım içinde bulunmuştur. 
Dünyada yaşayan bir insan yaptığı güzel işlerin ödülünü alarak güzel bir şekilde 
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yaşar veya kötü işler yaparsa bunun da karşılığında kötü bir hayat sürer. Dünya’nın 
tarla’ya ve dünyada yapılan işlerin de tarlaya ekilen tohum’a aktarılarak 
kullanılmasına, bu gerçeğin farklı bir şekilde anlatılmasına aynı zamanda bir 
siyasetnâme olan KB’de rastlamaktayız:  

tarıγlaγ erür dünya ilig qutı / tarısa orar er tirilgü otı “Ey devletli 
hükümdar, dünya bir tarladır; insan bu tarlayı ekerse, hayat ekinini 
biçer.” KB 1393 (Arat 1994: 109) 

bu dünya içi bir tarıγlaγ turur / negü ekse munda yarın ol önür “Bu 
dünya bir tarladır, burada bugün ne ekilirse, yarın o biçilir.” KB 4733 
(Arat 1994: 342) 

tarıγlaγ turur bu ajun ay ilig / negü ekse anda alır bu elig “Ey 
hükümdar, bu dünya tarladır; bu el buraya ne ekerse, orada onu biçer.” 
KB 5248 (Arat 1994: 378). 

KB’de Ar. dünyā ile tarıγlaγ sözcükleri arasındaki metaforik ilişki gibi, 
aşağıda verilen örneklerde de tarıγlaγ ile yer arasında metonimik (ad aktarması) bir 
kullanım vardır. Aşağıdaki örneklerde ekin ekilen yer’in adı olan tarıγlaγ 
geçmemekte, bunun yerine yer kullanılmaktadır: 

negü ekse yirke yana ol önür / negü birse ewre anı oqalur “Yere ne 
ekilirse, yine o biter; ne verilirse, karşılığında aynı şey alınır.” KB 
1394 (Arat 1994: 109).  

negü ekse yirke yana ol ünür / oγul toγsa qılqı ataqa yanur “Yere ne 
ekilirse, yine o biter; oğlunun tabiatı da babasına çeker.” KB 1624 
(Arat 1994: 125). 

Tarlaların tohum atılmasından sonra ürün vermesi, bitki yetiştirmesi ile 
kadınının doğurganlığı arasında metaforik bir ilgi kurulmuştur4. Bunun ilk örneğine 
Yenisey çevresi yazıtlarından Aldıı Bel’de; ikinci örneğini ise Satıraltı Kur’an 
Tercümesi’nde (TİEM 73Kök) görmekteyiz:  

Yenisey bölgesi AldııBel I ve II Yazıtları’nda (Y 12, Y 72) tarlaya, kadının 
doğurganlığı benzetmesi yapılarak qatun tarlaγım denilmiştir5:  

çuçuq böri s(a)ŋun ... –un qatun tarlaγım ... m tarlaγ y… (Y 12 Aldıı 
Bel I, Vasil’ev 1983: 20).  

çuçuş q(a)tun t(a)rl(a)γ(ı)m qırıγ yor(ı)t(ı)m (Y 72 AldııBel II, 
Vasil’ev 1983: 20) 

 
4  Konuyla ilgili ayrıca Yıldırım (2005, 2007) ve Sertkaya (2006) yayımlarına bakılabilir. 
5  AldııBel I ve II Yazıtları Orkun’da UluKem Kulikem Yazıtı adıyla yayımlanmış ve metin şu şekilde 

verilmiştir: “1. çoçuq böri şanun 2. …un qatun tarlaγım 3. …m tarlaγ y…r…. 4. (ö)küm qatunım …y rd 
“1 Çocuk böri Şangun 2 …. Hatun, tarlam 3 …..tarla …… 4 Annem (?), hatunım...” UluKem Kulikem 
Yazıtı (Orkun 1994: 463). 
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TİEM 73’de geçen örneklerde de tarıγlaγ sözcüğünün metaforik kullanımları 
vardır. Kadın, tarıγlaγ “tohum ekilecek yer, tarla (metinde) nikâhlı eş”dir. 
tarıγlaγıŋızlarqa kėl- ise “hanımlarınıza yaklaşmak (cinsî münasebet)”tir:  

ħatunlarıŋız tarıγlaγ turur silärkä. käliŋlär tarıγlaγıŋızlarqa qayudın 
kim tiläsä silär aşunduruŋlar özüŋüzlärni. “Kadınlarınız sizin için bir 
tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın.” (TİEMKök 
27r/7=002/223)  

Yine Yenisey Yazıtları’ndan Uyuk-Turan Yazıtı’nda Barutçu-Özönder’in ilk 
olarak belirttiği üzere kutlu olduğunu bildiğimiz toprağa Türklerce, doğurganlık ve 
üremeyi temsil eden hatun, ana sıfatları verilmiştir ki, bu da toprağın besleyici 
olduğunu ve ona ana sevgisiyle saygı duyulduğunu göstermektedir: “(ö)gük q(a)tun 
y(ä)r(i)mkä (a)dr(ı)lt(ı)m “Sevgili ana hatun yerimden ayrıldım.” (Uyuk Turan 
Kitabesi, str. 4) (Barutçu Özönder 1998: 175). 

Türk tarım terminolojisi içinde tarı- fiilinin sinonimi olarak kullanılan äk- 
fiili de Türkçe metinlerde temel anlamının dışında metaforik olarak kullanılmıştır. 
RÖHRBORN, sözlüğünde äk- fiilini, tarı- fiilinin sinonimi olarak kabul eder ve fiilin 
anlamını “säen, streuen” (ekin ekmek, saçmak/dağıtmak) olarak verir (UWb. 362). 

Budist ve Maniheist çevre Türkçe eserlerde fiil, /// tınlıγlarnıŋ köŋüllärin[tä] 
/// uruγ äkip kuşal ädgü qılınç öritürgäli udaçı bolurlar “canlıların gönüllerinde ... 
tohum ekip/saçıp kuśala iyi amel yücelterek kudretli/yaratıcı olurlar” (Bln Mz 750 
r.15) (UWb. 362) örneğinde tek başına geçerken, [öŋrä ajuntaqı] qılınçnıŋ tarımış 
äkmiş t(a)varnıŋ tüşin utlısın bilmädin “önce dünyadaki amelin ekmiş2 malın 
karşılığını2 bilmeden/tanımadan” (Warnke 757) [UWb. 362] ve UigSteu’daki kopuk 
bir cümlede äksär tarısar “(ekin, tohum) ekse2” (UigSteu 242) şeklinde tarı- ile 
birlikte çift söz olarak kullanılmıştır. 

Yukarıdaki örneklerde temel anlamıyla geçen äk- fiili, yine Budist çevreye ait 
Türkçe metinlerde uruγ äk- (iyi tohum saçmak) ve tarı- fiili ile birlikte qılınç tarı- 
äk- şeklinde metaforik anlamda dinî bir hüviyet kazanmıştır. Aynı şekilde ShōAv’de 
uluγ tuyunmak burhan qutıŋa, uruγ äkmişlärin bilü uka y(a)rlıkap “... 
büyük/ulu/geniş hissetmek Buda saadetine tohum ekmişlerin bilerek anlayarak 
va’zedip/öğüt verip” (ShōAv 301, 1998: 94) cümlesinde de uruγ äk- şeklinde 
metaforik olarak kullanılmıştır. 

İslami çevre Türkçe eserlerde äk- fiili, hem temel hem de yüklendiği 
metaforik anlamlarıyla karşımıza çıkmaktadır. äk- fiili, MK’de, “ekmek, (tohum) 
saçmak” asıl anlamıyla, ol tarıγ äkdi “o tohum ekti” “He sowed the seed” (Dankoff 
ve Kelly. I. 94) cümlesinde tanıklanabilmektedir. 

“Tohum” olarak anlamlandırılan uruγ sözcüğüyle kullanılan uruγ äk- kalıbı, 
“tohum ekmek” yani yine “bir hububat ürününün ekimini yapmak” şeklinde 
yorumlanabilir. Aşağıda MK’de geçen cümlede tanıklanan uruγ äk- ifadesi de tarıγ 
äk- ifadesi gibi “tohum ekmek” anlamında kullanılmıştır:  
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uruγ äkti “Tohum ekti.” “He sowed the seed.” MK (Dankoff ve Kelly. 
I. 44). 

Harezm-Altın Ordu sahasında yazılmış İslami çevreye ait metinlerden NF’de 
äk- fiiliyle ilgili önemli bilgilere rastlamaktayız. NF’de verilen örnekler äk- fiilinin 
temel anlamını, yani “ekin ekmek” anlamını tanıklar niteliktedir. NF’de aşağıda 
örneği verilen parçada, türü adlı bir tarım aracıyla toprağın ekmek için kazıldığı, 
toprağın bu şekilde ekime hazır hâle getirildiği anlatılmaktadır. Ancak aşağıdaki 
cümlede hangi ürünün yetiştirilmesi için toprağın hazırlandığı belli değildir: 

ėlinge türü aldı taqı yerni aħtaru başladı ekmek üçün “Eline bel aldı 
sonra yeri aktarmaya başladı ekmek için ...” (NF 435-1) 

NF’de geçen ekin äk- kalıbı da MK’de geçen tarıγ äk- kalıbı gibi hububat 
tarımının yapılmasını anlatmaktadır. Türkiye Türkçesinde de bugün ekin ek- 
şeklinde kullanılan ibarenin ilk defa NF’de geçmiş olması, eserin tarım bakımından 
da değerli olduğunu göstermektedir. NF’de görülen ekin ek- ibaresinin Harezm 
halkını oluşturan boylardan biri olan Oğuzların etkisiyle metnin söz varlığında yer 
almış olabileceğini düşündürmektedir: 

... mundaγoq ėkin ekmedin buγday umįđ tutar yā taqı ekse taqı terbiyet 
qılmadın ŧalab qılsa ... “Böylece ekin ekmeden buğday ümit tutar ya 
da ekse beslemeden, yetiştirmeden telep etse ...” (NF 427-10/11) 

bu qaçan ekin ekgey taqı qaçan ol ekinni bu yėgey? “Bu ne zaman 
ekin ekecek ve ne zaman o ekini bu yiyecek?” (NF 435-2)  

Yukarıda da söylediğimiz üzere äk- fiili, aynı tarı- fiilinde olduğu gibi hem 
temel anlamıyla, hem de yüklendiği metaforik anlamlarla kullanılan işlek bir fiildir. 
Sosyal konuların anlatıldığı erken İslami çevre eserlerinden KB’de, fikirlerin 
anlatımında äk- fiili kullanılmıştır. äk- fiili, “bir ürün ekmek, yetiştirmek” anlamının 
yanı sıra metaforik olarak “insanın dünyada yaptığı işler”i anlatmak için de 
kullanılmıştır.  

Dünya bir tarladır, insanlar ekinci, dünyada yapılan işler de toprağa atılan 
tohumlardır ve eğer insan dünyada iyi işler yaparsa, tohumunu güzel eken ve 
bakımını yapan ekinci gibi hasat gününde /ahiret/ iyi ürün alır. KB’de verilen bu 
tarzdaki metaforik kullanım, bugün yaşayan Türkler arasında da atasözü olarak 
yaşamaktadır: “Ne ekersen, onu biçersin”. Bu atasözünün KB’deki paraleli de bu 
dünya içi bir tarıγlaγ turur / nägü  äksä munda yarın ol önür “Bu dünya bir tarladır, 
burada bugün ne ekilirse, yarın o biçilir.” KB 4733 (Arat 1994: 342) şeklindedir. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız insan/ekinci, dünya/tarla, iş, amel/tohum 
metaforlarına dair KB’deki örnekler şunlardır: 

nägü äksä yerkä yana ol önür / oγul toγsa qılqı ataqa yanur “Yere ne 
ekilirse, yine o biter; oğlunun tabiatı da babasına çeker.” KB 1624 
(Arat 1994: 125) 
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negü ekse yirke yana ol önür / negü birse ewre anı oq alır “Yere ne 
ekilirse, yine o biter; ne verilirse, karşılığında aynı şey alınır.” KB 
1394 (Arat 1994: 109) 

“uruγ eđgü ekse öner eđgülük / ol edgü bolur ol yigü keđgülük” “İyilik 
tohumu ekilirse, iyilik çıkar ve bu iyilik senin için yiyecek ve giyecek 
olur.” KB 4734 (Arat 1994: 342) 

uruγ isiz ekse isiz ök önür / ol isiz boyunqa yarın yük bolur “Fenalık 
tohumu ekilirse, fenalık çıkar ve bu fenalık yarın insanın boynuna bir 
yük olur.” KB 4735 (Arat 1994: 342) 

tarıγlaγ turur bu ajun ay ilig / negü ekse anda alır bu elig “Ey 
hükümdar, bu dünya tarladır; bu el buraya ne ekerse, orada onu biçer.” 
KB 5248 (Arat 1994: 378) 

tiriglikke asγı qanı eđgü qılqım / tiriglikte tarlaγ qayu yirke ektim 
“Hayatta ne gibi bir iyilik yaptım; hayatta iken ektiğim tarla nerede?” 
KB 6555 (Arat 1994: 470) 

negü ektim erse anı orγu aħır / negü ordum erse anın öz süçittim “Ne 
ektim ise, sonunda onu biçtim; ne biçtim ise, ondan zevk aldım.” KB 
6556 (Arat 1994: 470) 

Tıpkı tarı- fiili gibi äk- filinin müştakları da temel anlamlarının yanı sıra 
metaforik anlamlarda kullanılmıştır. äk- filinin dönüşlülük şekli olan ekin- 
“ekinmek, kendisi için ekmek”fiili, erken İslami çevre Türkçe eserlerinden MK’de 
ve KB’de tanıklanmaktadır. MK’de geçen ol öziŋä tarıγ äkindi cümlesi, tarımla 
uğraşan insanların kendileri için tohum ektiklerini veya kendi ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzeyde tohum ektiklerini göstermektedir:  

ol öziŋä tarıγ äkindi “O kendisi için tohum ekti.” “He sowed the 
ground by and for him self” MK [Dankoff ve Kelly. I. 110 (DLT I: 
203)] 

KB’de geçen aşağıdaki örnekte äkin- fiili, tıpkı äk- fiili gibi metaforik anlama 
sahiptir. “Kendisi için iyilik ekmek” şeklinde anlamlandırabileceğimiz edgülük ekin- 
tamlamasında “iyi harekette bulunmak” ekin- fiili ile, “insanların dünyada yaptıkları 
davranışlar, iyilikler” de tohum olarak düşünülmüş ve edgülük äkin-‘in karşılığında 
da tarladan alınacak ürünün “ebedî iyilik” olacağı vurgulanmak istenmiş, äkin- fiili 
ile insanlara doğru yol gösterilmeye çalışılmıştır:  

yorı eđgülük qıl ekin eđgülük / saŋa eđgü bolγay açu meŋülük “Yürü, 
iyilik yap, iyilik ek; bundan sen ebedî iyilik bulursun.” KB 5249 (Arat 
1994: 378) 

Budist ve Maniheist çevre Türkçe dinî eserlerde tarı- fiilinin metaforik 
kullanımı yanında tarlaya ekilen tohumun ve elde edilen ürünün yani tarıγ’ın da 
metaforik kullanımlarının olduğu göze çarpmaktadır. Bu çevreye ait metinlerde daha 



302 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 
çok uruγ sözcüğü ile birlikte geçen uruγ tarıγ ifadesi, uruγ tarıγ (tohum2), edgü 
yıltızlıγ uruγ tarıγ “iyi köklü tohum2” ve ädgü uruγ tarıγ “(iyi) tohum2” anlamlarında 
metaforik kullanımla, aşağıdaki metinlerde tarımsal anlamının dışında kullanılmıştır.  

uduŋsuz qılγalı uruγ tarıγ ... yagız yirig yme birkerü .. 
“tohumu2 değersiz kılmak için ... kara yeri de birlikte ...”. 
(Suv 491-18/19) 

... burqanlarqa yakın tapınmaduq erserler azu yme nomluγ 
şasınta [edgü] yıltızlıγ uruγ tarıγ saçmaduq t[arı]maduq 
bütürmeyük bışurmayuq erserler... “burkanlara yolunca 
tapınmayanlarsa veya da töreli dinde iyi köklü tohum2 
saçmayan ekmeyen yetiştirmeyen olgunlaştırmayanlarsa...” 
(Suv 337-8/11) 

...burhan qutı[ŋa ä]dgü uruγ tarıγ saçtı ... “Buda saadetine 
iyi kök tohumu2 saçtı ...” (MaitrH X: 6b-8/9 [1987:359]) 

Erken İslami çevre metinlerinden KB’de uruγ tarıγ şeklinde geçen ifade, 
uruγ’un “tohum, nesil, soy” anlamlarından dolayı “nesil, soy” anlamında metaforik 
kullanımla geçmektedir: 

köki edgü bolsun uruγ hem tarıγ / uwutluγ saqınuq tilegil arıγ “... (kız) 
Alacak kimsenin soyu-sopu ve ailesi iyi olsun; kendisinin de hayâ ve 
takva sahibi, temiz olmasına dikkat et (Arat 1994: 324)” (KB 4476) 

uruγluγ tarıγlıγ bedükler tili / bedükrek bolur bolma ewçi qulı “Soyu 
sopu büyük olan kimseler yüksekten konuşurlar; sen kadın esiri olma. 
(Arat 1994: 325)” (KB 4496)  

Eski Türkçe metinlerde “tohum; ekin; nesil, soy” anlamlarını taşıyan uruγ 
kelimesinin de tarımsal anlamının dışında metaforlu kullanımları göze çarpar. ED’de 
CLAUSON uruγ kelimesi için “tohum, çekirdek, çekirdek içi” ve metaforik olarak 
“soy, torun” ve “klan” anlamlarını vermiştir (ED 214b). Eski Türkçe metinlerde 
uruγ kelimesi hem “soy” hem de “tohum, ekin” anlamlarıyla tanıklanır. 

uruγ “tohum; soy, nesil” kelimesinin tarı-, äk-, bışur-, bütür-, saç- fiilleri ile 
kurduğu çeşitli metaforik kullanımlar, Budist ve Maniheist çevre metinlerinde 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. uruγ tarı- “tohum ekmek” ifadesiyle birlikte 
uruγ bışur- “tohum bitmek, olgunlaşmak”, uruγ bütür- “tohum yetiştirmek” gibi 
tarımsal ifadelerin de metaforik kullanımları aşağıdaki parçalarda verilmiştir:  

tarımaduq edgü yıltız[lı]γ ur[uγ] ... yıltızlıγ uruγların ... yaratmaqqa 
tayanıp ... bütürürler ... tınl(ı)γlar tözinç[e] ... yıltızlıγ uruγların tarıtıp 
... uruγların bışurup edgüke meŋl[ike] ... erür tip tiser ... “... ekmedik 
iyi kök tohum ... köklü tohumların .... yaratmaya dayanıp ... 
yetiştirirler ... canlılar köküne göre ... köklü tohumlarını ektirip, 
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tohumları olgunlaştırıp iyilik ve sevinç için ... erişir deyip dese ...” 
(Suv 300a-38/44) 

bişinç tınl(ı)γlar tözinçe nom nomlap tarımaquk edgü yıltızlıγ 
uruγların tarıtıp tarımış edgü yıltızlıγ uruγların bışurup edgüke meŋike 
yaratmakka tayanıp ... “beşinci canlılar köklerine göre dharma 
va’zedip ekilmemiş iyi kök tohumlarını ektirip, ektiği iyi kök 
tohumlarını bitirip, olgunlaştırıp, iyilik ve sevinç için yaratmaya 
dayanıp ...” (Suv 294-21/23+295-1/2) 

... burqanlarqa yaqın tapınmaduq erserler azu yme nomluγ şasınta 
[edgü] yıltızlıγ uruγ tarıγ saçmaduq t[arı]maduq bütürmeyük 
bışurmayuq erserler... “Budalara yakın olarak tapınmamış iseler 
veyahut da Dharma kanununda (śāsana) [iyi] kök tohumunu2 
saçmamış2 ve olgunlaştırmamış iseler, ...” (Suv 337-8/11) 

bo ärür alqu tınlıγlarnıŋ tözlärinçä nom nomlap tarımaduq ädgü 
yıltızlıγ uruγların tarıtıp tarımış ädgü yıltızlıγ uruγların bütürüp 
bışurup ädgükä mäŋikä yaratmaqqa tayanıp küç küsün p(a)ramitıg 
tükäl bütürmäk... “Budur, bütün canlıların köklerine göre dharma 
va’zedip ekilmemiş iyi kök tohumlarını ektirip, ektiği iyi kök 
tohumlarını bitirip olgunlaştırıp, iyilik ve sevinç için yaratmaya 
dayanıp güç2 erdemini eksiksiz bitirmek/tamamlamak” (Suv 301-
22/24+302-1/6) 

uduŋsuz qılγalı uruγ tarıγ ... yagız yirig yme birkerü .. “tohumu2 
değersiz kılmak için ... kara yeri de birlikte ...”. (Suv 491-18/19) 

... edgü yıltızlıg uruγuγ tarımış bolγaylar ... “... İyi köklü tohumu 
ekmiş olacaklar ...” (Suv 431-5/6)  

bo nom erdini evrilinçsiz oruntaqı bodis(a)t(a)vlarnıŋ iŋ başdınqı 
edgü yıltızlıγ uruγların bütürteçi bışurtaçı kamaγ nomlarnıŋ iligi qanı 
qamaγda başdınqı nomluγ tamγa erür “Bu din cevherine dönmeyen 
yerdeki Budaların en başdaki iyi köklü tohumlarını yetiştirecek, 
olgunlaştıracak bütün törelerin hükümdarı2 hepsinden önceki töreli 
damgadır” (Suv 336-24/25+337-1/4) 

alku tınl(ı)γlarnıŋ edgü yıltızlıγ uruγların bütürüp bışurup inçip kirtü 
tözde öŋi bir yme tınl(ı)γda timin b(e)lgüg körmedin atqanmadın 
“Bütün canlıların iyi köklü tohumlarını yetiştirip olgunlaştırıp şöyle 
doğru töreden başka bir de canlıdaki çabucak işareti görmeden 
bağlanmadan...” (Suv 339-14/17) 

burqanlarnıŋ tuşup edgü yıltızlıγ uruγlarıγ asıp üklitip ‘eŋ tüpinte yene 
alp bulguluk üzeliksiz “Burkanların karşılaşıp iyi köklü tohumları 
çoğaltıp2 en sonunda yine zor bulunan, en üstün...” (Suv 438-10/13) 
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äk- fiili ile kullanılan uruγ äk- ifadesi de yine bu çevre eserlerinde metaforik 
kullanımla, “gönüllere iyilik, iyi amel tohumlarını koymak, ekmek, yerleştirmek” 
şeklindeki anlamlarla aşağıdaki örneklerde tanıklanmıştır: 

/// tınlıγlarnıŋ köŋüllärin[tä] /// uruγ äkip kuşal ädgü qılınç öritürgäli 
udaçı bolurlar “Canlıların gönüllerinde... tohum saçıp, ekip kuśala iyi 
amel yücelterek kudretli/yaratıcı olurlar.” (Bln Mz 750 r.15) (UWb. 
362) 

uluγ tuyunmak burhan qutıŋa, uruγ äkmişlärin bilü uka y(a)rlıqap “... 
Büyük/ulu/geniş hissetmek Buda saadetine tohum ekmişlerin bilerek 
anlayarak va’zedip/öğüt verip” (ShōAv 301, 1998: 94) 

uruγ saç- “tohum saçmak” ifadesi hem tarımsal anlamda hem de metaforik 
kullanımlarıyla metinlerde geçmektedir. Maitrisimit’in Hami nüshasında tarımsal 
anlamlı uruγ saç- ifadesi geçmektedir ve bu örnekte pamuk ekmek için tohum 
saçılmaktadır: 

patini qız inçä tip tidi ... käbäz tarısaγuq ödtä gautami qatun kntü 
iligin uruγ saçtı...otaγu ödtä kntü iligin otadı suwaγu oγurda suwtın 
suwap açıntı öz ilig-in äwdidi kntü öz-i arıtıp qanlap öz iligin tıdıp öz-
i äŋirip öz-i böz toqudı... “Patini kız şöyle diye söyledi... pamuk 
ekmek istenecek zamanda Gautami Kadın kendi eliyle tohum saçtı ... 
ot biçilecek zamanda kendi eliyle ot biçti... sulanacak zamanda sudan 
su yolu açtı kendi eliyle döndürdü kendisi temizletip ..... kendi eliyle 
engelleyip kendisi eğirip kendisi bez tokudu.” (MaitrH V.: 2232/2238 
-s. 172) 

Budist ve Maniheist çevre Türkçe eserlerde geçen uruγ saç- kullanımının 
ikinci anlamı, gönüllere, canlılara “iyi kök, tohum saçmak”tır. Bu anlamlarla 
kullanılan uruγ saç- aşağıdaki metaforik cümlelerde tanıklanmaktadır: 

bo çambudıvıp yirtinçüde kiŋürü yadturup öŋreki burqanlar şasınınta 
uruγ saçmış... “Bu çambudivip adlı dünyada geniş bir şekilde yayıp 
daha önceki Burkanlar meclisinde tohum saçmış” (Suv 513-21/23) 

... burqan şasınınta tuş tulum bolup edgü yıltızlıγ uruγ saça tegintim... 
“Burkan meclisinde eş dost olup iyi köklü tohumu saygıyla saçtım.” 
(Suv 514-23+515-1/2) 

kim özütin üçün edgü uruγ saçsar “Kim kendisi için iyi kök saçsa ...” 
(M. III. 11-14/15) 

... burqanlarqa yaqın tapınmaduq erserler azu yme nomluγ şasınta 
[edgü] yıltızlıγ uruγ tarıv saçmaduq t[arı]maduq bütürmeyük 
bışurmayuq erserler... “Budalara yakın olarak tapınmamış iseler 
veyahut da Dharma kanununda (śāsana) [iyi] kök tohumunu2 
saçmamış2 ve olgunlaştırmamış iseler, ...” (Suv 337-8/11) 
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Oğuz Kağan Destanı’nda da uruγ kelimesi “soy, meyve, sonuç” anlamında 
geçmektedir: 

bizniŋ uruγ(ı)bız sänniŋ ıγaç(u)ŋnuŋ uruγı bolmuş bolup durur “bizim 
soyumuz senin ağacının meyvesi olmuştur.” (Oğuz K XXII. 191)  

İslami çevre metinlerinde geçen uruγ kelimesi de Budist ve Maniheist çevre 
metinlerinde olduğu gibi hem asıl anlamı “tohum” ile, hem de metaforik kullanımla 
“soy, sop, nesil” anlamlarıyla kullanılmaktadır. DLT’de verilen örneklerde uruγ 
“tohum, tane” anlamıyla tanıklanmaktadır: 

uruγ “Tane. Tohuma da uruγ denir” (DLT I. 63) 

uruγ ekti “Tohum ekti.” (DLT I 64) 

zerenze uruγı “zerenze otunun (yaban mersini bitkisi) tohumu” (DLT 
I. 449) 

Erken İslami çevre metinlerinden KB’de de uruγ tanıklanmaktadır. uruγ 
“tohum, nesil, soy, sop” (Arat 1979: 497) anlamlarıyla geçen kelime, daha çok 
metaforik şekilde kullanılmıştır. “Soy, sop, nesil” anlamıyla geçen bu metaforik 
kullanımlar aşağıdadır: 

uruγ edgü ekse öner edgülük / ol edgü bolur ol yigü kedgülük “İyilik 
tohumu ekilirse, iyilik çıkar ve bu iyilik senin için yiyecek ve giyecek 
olur.” KB 4734 (Arat 1994: 342) 

uruγ isiz ekse isiz ök önür / ol isiz boyunqa yarın yük bolur “Fenalık 
tohumu ekilirse, fenalık çıkar ve bu fenalık yarın insanın boynuna yük 
olur.” KB 4735 (Arat 1994: 342) 

temam erγuvan teg qızıl meŋzim erdi / bu kün za’feran urγın eŋde 
tarıttım “Benzim kırmızı, tam bir erguvan gibi idi; bugün yüzüme 
safran tohumu ektim.” KB 6529 (Arat 1994: 468) 

köki edgü bolsun uruγ hem tarıγ / uwutluγ saqınuq tilegil arıγ “... (kız) 
Alacak kimsenin soyu-sopu ve ailesi iyi olsun; kendisinin de hayâ ve 
takva sahibi, temiz olmasına dikkat et.” KB 4476 (Arat 1994: 324) 

uruγluγ tarıγlıγ bedükler tili / bedükrek bolur bolma ewçi qulı “Soyu 
sopu büyük olan kimseler yüksekten konuşurlar; sen kadın esiri 
olma.” KB 4496 (Arat 1994: 325) 

TİEM 73 Satıraltı Kur’an Tercümesi’nde ve AKT’de de tanıklanan uruγ’un 
da iki anlamı vardır: “tane, tohum” ve “nesil, zürriyet”.  

sän öz uruγuŋ birlä tarıγıl “sen kendi tohumunla ekin ek” AKT 
(Borovkov 2002: 291) 
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bütünlükün taŋrı yarıγlı äwinni ħurmā uruγı. [104v/1] çıqarur tirigni 
ölügdin çıqarıγlı ölügni tirigdin “Şüphesiz Allah tohumu ve çekirdeği 
çatlatandır (hurma tohumu ve tanelerin hepsi Tanrı yaratmasıdır) 
ölüden diriyi çıkaran diriden de ölüyü çıkarandır.” (TİEMKök 
104r/9=006/095) 

tişidin ol kertgünmiş ärsä anlar kigürgäylär uçmaqqa küç 
tägrülmägäylär ħurmā uruγınıŋ yufqa qabınça “... Kadın olsun, onlar 
iyi inanmış müminlerse Cennete hurma tanesinin ince kabı gibi, 
güçlük çekmeden girecekler.” (TİEMKök 73r/5=004/124)  

uruγ kelimesi yine Satıraltı Kur’an Tercümesi’nde “zürriyet, nesil” 
anlamında aşağıdaki ayette geçmektedir: 

qaçan äwrülsä tavrayur yär içindä artaqlıq qılsa anıŋ içindä yoq 
yođun qılsa tarıγçılıqnı kölüklär uruγını. taŋrı säwmäs artaqlıq qılsa 
“O dönüp gitti mi yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinciliği yok 
etmek, nesilleri bozmak için çalışır. Tanrı bozgunculuğu sevmez.” 
(TİEMKök 24v/5=002/205) 

Bu bildiride Türk tarım terimlerinden tarı- ve äk- fiilleri ve bu fiillerin 
müştakları ile uruγ sözcüğünün metaforik kullanımları üzerinde durulmuştur. Türk 
tarım terimlerinin belli dönemlerde çok anlamlı şekilde yaşaması, tarımsal anlamın 
dışında tarım yapma, ekin ekmenin dünyada yapılan işlere benzetilmesi; tarlanın 
dünyaya ve doğurganlıktan dolayı kadına benzetilmesi; tarımın Türk toplum ve 
düşünce hayatı içinde ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 
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DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’Ü YENİDEN OKUMAK 
 

Tuncer GÜLENSOY 
 

 “Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün” yazıldığı 1072 yılından günümüze 936 yıl geçmiş. 
Eğer eserin yazma nüshası Ali Emirî Efendi tarafından bulunup titizlikle korunmasa 
idi, Kutadgu Bilig, Kitâb-ı Dede Korkut ve yüzlerce yazma gibi şimdi yurt dışında 
bir kütüphanede saklanacak, belki de yüzlerce yıl daha bu eserin taşıdığı bilgilerden 
haberdar olamayacaktık. 

Eseri bulan Ali Emirî Efendi başta olmak üzere, eserin tercüme edilerek 
Türkçeye kazandırılmasını isteyen ulu önder Atatürk ile çevirisini üzerine alan 
Kilisli Rıfat ve Uşaklı Besim Atalay’a şükran duygularımızı belirtmek gerekir. 

Kısa adı ile “Dîvân”ın okunmasından yıllar sonra Türkoloji öylesine gelişip 
ilerledi ki artık hem Eski Türk Yazıtları (Orhun Âbideleri) hem de XIV. yüzyılın 
önemli eserlerinden Kitâb-ı Dede Korkut’un dili ve okunuşu üzerinde oldukça 
hararetli tartışmalar yapıldı. Bu seviyeli ve bilimsel tartışmaların dayandığı bir bilim 
kolu da “Altayistik” adını verdiğimiz çalışmaların Türkiye’de de gelişmesi ve 
karşılaştırmalı eserlerin verilmesi idi.  

Bugün Türkiye Türkolojisinde kullanılan Dîvân tercümesi Besim Atalay’ın 
eseridir. Bu eser 1939-1943 yılları arasında Türk Dil Kurumu tarafından 
yayımlandıktan sonra, 1972 yılında yapılan “Dîvânu Lugâti’t-Türk Dizini” adlı 168 
sayfalık çalışmada, Atalay’ın kullandığı ğ, dh, x, nğ seslerinin yerine g, d (altı 
çizgili), h, ng sesleri kullanılmıştır. 

Fakat bu işaretlerin kullanılışında, eserin yazıldığı tarihteki Türkçenin seslerini 
tam olarak verdiği konusu üzerinde durulmamış, b~f arası ses için ف (üç noktalı f) 
(yarım dudak sesi)ni belirtmek için “w”, Eski Türkçe ile Orta Türkçe arası bir 
dönemde geçit sesi denilebilecek d/y için Kaşgarlı ( ذ  ) [noktalı dal / Arapça 
‘zel’den çok farklı bir ses] kullanmış, Atalay da bunu “dh” ile belirtmiştir. Daha 
sonra (d /altı çizgili d) ile gösterilen bu ses fonetik transkripsiyonda (δ) karşılığıdır. 

Yazdığı eser ile Araplara Türkçe öğretmeyi hedef alan Kaşgarlı, Arap dilindeki 
bazı seslerin Türkçedeki karşılıklarının çok farklı olduğunu belirtmek için farklı 
işaretler kullandığına göre çok iyi bir fonetikçi idi. Fakat, bu noktada önümüze çıkan 
ı mı, i mi? o mu u mu? Ya da ö mü ü mü? Ayrıca aa (=ā), ıı (=ī), uu (=ū) gibi ünlüler 
var mı, yok mu? Eğer Kaşgarlı  اا  (çifte elif) kullanmasa idi uzun a (=ā) sorunu nasıl 
çözülecekti?      

Bu kısa bildiri süresi içinde Eski ve Orta Türkçenin fonetiği üzerinde yapılan 
karşılaştırmalı çalışmalardan yola çıkılarak  Dîvân’ın 1972 tarihli “Dizin”inde yer 
alan sözcüklerin yeniden okunması gerektiği üzerinde durulacaktır.  

Orhun’da āç “aç, karnı aç” , āç- “acıkmak”  ile DLT’de aç “aç”, açık-  
“acıkmak”; 

āt  “ad, isim, unvan, lakap” ile  DLT’de at “at”; 

ańıġ  “fena, kötü” ile DLT’de ayıġ  “ne iyi, ne fena” 
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başġu “alnı akıtmalı at” ile DLT’de başġıl “başı ak” 

batsıķ  “batı, garp”  ile  DLT’de batsıķ “batı” 

bediz-  “süslemek”  ile DLT’de  bedizlig ew  “süslü ev” 

beglik  “bey olacak”  ile DLT’de beglig  “beylik” 

bişük  “akraba”  ile DLT’de béşik (beşik) “beşik” 

sözcükleri arasında görülen fonetik farklılıklar ilgi çekicidir. 

 

      Fakat, Atalay’ın okumuş olduğu: 

boġra  “her hayvanın aygırı, boğa, deve aygırı”  buġra   

boġralan-  buġralan- 

boķa  “boğa”    buķa 

boz- “bozmak, yıkmak”   Orh. buz- 

bozuķ  “bozuk, kırık yıkık”   Orh.  buzuķ 

bozul-  “bozulmak, yıkılmak”    Orh.  buzul-  

bozuş-    Orh. buzuş- 

budun “halk, kavim, ulus”    Orh.  bodun (buyun  “kavim, ulus” 
sözcüğünün de boyun okunması gerekir.) okunmalıdır. 

eçi/açı “yaşlı kadın, hanım nine” sözcüğünün Orh.’da eçi “ağabey, 
amca” anlamında kullanılmış olması ilgi çekicidir.  

ikid-/ikit- “terbiye etmek, eğitmek, yetiştirmek” , Orh.’da igid(/t)- 
“beslemek”  

ikki “iki”, Orh.’da eki “iki” 

ķamuġ  “bütün, hep, kamu, hepsi”, Orh.’da ķamaġ 

kemdük söngük  “sıyrılmış, eti yenmiş kemik”, Orh. süngük (Nitekim, 
DLT’te kendi yerinde süngük)  

kerek  “gerek, olmalı, yaraşır, lazım, ihtiyaç”, Orh.’da kergek 

kiçik, kiçük   “küçük, küçüklük”, Orh.’da kiçig   

kikrül-  “sokulmak”, Orh.’da  kigür-  “girdirmek, sokmak” 

koy-  “koymak, koyuvermek, bırakmak, dökmek çalkamak” 
anlamlarında verilen bu sözcüğün ikiye ayrılarak: 

koy- “koymak, koyuvermek, bırakmak” 

kuy-  “dökmek, çalkamak”  
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biçimlerinde verilmesi gerekir. Diğer türevleri olan: 

koytur-  “döktürmek, koydurmak” değil kuytur- 

koyul- “akar nesne koyulmak”  değil kuyul- 

koyun-  “kendine su koymak, dökünmek” değil kuyun- 

biçimlerinde değiştirilmelidir. (Bu konuda bk. Gürer Gülsevin’in makalesi) 

köger-  “göğermek, gök rengini almak” değil köker- ( < kök+er-) 

közetdeçi/közetteçi, közetgen, közetgü, közetigli, közetiglig, 
közetişmek, közetküçi, közetlig, közet-, közetmiş, közger- 
sözcüklerindeki -ö-‘ler -ü- olarak düzeltilmelidir: Orh. küzed- 

oġrulayu  “hırsız gibi”  değil oġrılayu (DLT. oġrı  “hırsız” + la-yu) 

otru, ortu, otra “karşı, ön, ara orta” biçimleri YANLIŞTIR doğrusu 
utru olmalıdır. 

oz-, uz- “başkasından ileri geçmek” fiil köklerinden doğru olanı oz-‘tır. 
(Orh. ozmak) 

ök “akıl ve anlayış” değil ög  ( < Orh. ö- “düşünmek, akıl etmek, 
bilmek”) olmalıdır. (Krş. öge “çok akıllı, yaşlı kimse”) 

ökil “çok” değil ükil olmalıdır. Orh. üküş “çok” (Diğer türevler, ökli-, 
öklün-, öklüş-, öklüt-, ökme, ök-, ökülgen, ökül-, öküm, ökün, öküş  
sözcüklerindeki ö-‘ler ü- olarak düzeltilmelidir.)  

öksüz  “şaşkın, akılsız” değil  ögsüz olmalıdır. 

öküş  “çok” değil  ÜKÜŞ olmalıdır. 

öküz  “dere, ırmak” değil ÜGÜZ  (Orh.) olmalıdır. 

örüng  “gençlerin tırnakları üzerinde bulunan aklık” değil ÜRÜNG 
olmalıdır. 

ötükçi  “ötüncü, hakan yanında şefaatçı” değil  ÖTÜG (Orh. “rica”)+çi 
olmalıdır. 

süngü  “süngü, mızrak, kargı” ile süngük(g) “kemik” sözcükleri 
arasında yakın benzerlik vardır. Orh.’daki süŋüg “mızrak”, süŋük/siŋük  
“kemik” sözcüğü de buna tanıktır.  

toġ-  “doğmak, meydana çıkmak, belirmek” değil tuġ- (Orh.) 
olmalıdır. (Orh. kün tuġsık “(güneş) doğma, doğuş, doğu”) 

turķun  “durgun”  değil torķun, 

turlaķ  “zayıf, her hayvanın arığı, insanın ihtiyarlayışında zayıflığı” 
değil torlaķ, 
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turuķ  “zayıf” değil toruķ, 

turuķla-/turuķlan- değil toruķla-/toruķlan-  olmalıdır. 

tüpü  “tepe” değil töpü (Orh.) olmalıdır. 

türkün  “oymakların, hısımların toplandığı yer; ana baba evi”  değil 
törkün olmalıdır. 

tüz  “asıl, soy sop, kök”  değil  töz  olmalıdır. 

ütüg/ütük “kusma” değil ötük okunabilir! (Krş. An.ağl. ötürük “ishal”) 

yolıt-  “yağma ettirmek”  değil yul- (Orh.) “yağma etmek” olmalıdır. 

 

Bu örnekler belki birkaç tane daha çoğaltılabilir. 

Orhun Yazıtları’nın dilini VIII. yüzyılın ilk yarısı kabul edersek, DLT ile 
aralarında 340-350 yıl gibi uzun bir zaman dilimi olduğu görülür. Tabii olarak bu 
uzun süreç içinde: 

Orhun’daki yimşak/yemşak “yumuşak” DLT’de yumşak, 

Orhun’daki yügerü  “yukarı, yukarıya”  DLT’de yokar, yokaru, yukaru, 

Orhun’daki yogan  “yoğun, şişkin, kalın”  DLT’de yogun, 

Orhun’daki  ı, ıgaç  “ağaç”  DLT’de yıgaç, 

Orhun’daki  yig  “yeğ, üstün, üst, daha iyi”  DLT’de yég, 

Orhun’daki  yabız  “kötü, fena”  DLT’de yawuz, 

Orhun’daki  yalaŋ  “çıplak”  DLT’de yalıng  biçimine gelmiş; daha başka 
onlarca sözcükte de fonetik değişmeler olmuştur. Bunların yanında pek çok sözcükte 
de hiçbir değişme olmamıştır. Hatta bazıları olduğu gibi Anadolu ağızlarına kadar 
uzanabilmiştir.  

Gerek aradan geçen çok uzun süre ile coğrafyadaki farklılık, gerekse DLT’de 
verilen harita içinde kalan Türk kavimlerinin ağız özellikleri bugünkü Türk 
coğrafyasındaki lehçelerin oluşumu için ipuçları vermektedir.  

Yukarıda verdiğimiz örneklerdeki U/O, O/U, Ö/Ü ya da Ü/Ö okunma teklifleri 
doğruyu bulma yolunda yapılan önerilerdir. Bu öneriler Orhun’un ses bilgisi 
özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır. Bunlardan bazılarını Anadolu ağızlarında da 
gördüğümüz için üzerinde durmaya gerek vardır diyorum. 

 



DİVANÜ LUGATİ’T TÜRK’TE KADIN VE ONUN DÜNYASI 
 

Arife GÜLSÜN 
 
Orta Asya Türk dünyasının en parlak dönemlerinden biri olan Karahanlı 

döneminde ve Türk-İslam kaynaşmasının yaşandığı XI. yüzyılda büyük Türk 
düşünürü Kaşgarlı Mahmut, çok değerli bir hazineyi, dil, edebiyat, toplum ve 
sosyoloji tarihimizin en önemli belgelerini içinde barındıran Divanü Lugati’t-Türk’ü 
bizlere bırakmıştır. Öyle ki bu eser, Türk dilinin ve kültürünün üstünlüğünün ortaya 
konulması ve geliştirilmesi amacına yönelik hazırlanmış olup dönemin Türk-İslam 
karşılaşması içinde kimliğini ve hafızasını kaybetmek istemeyen bir milletin hayatta 
kalmasını ve devamını sağlayacak unsurları unutturmamak gibi kutsal bir görevi de 
üstlenmektedir.  

Türklerle Araplar arasındaki yoğun ilişkilerin Nihavend Savaşı’ndan sonra (MS 
642) artarak devam ettiği görülmektedir. Sasanilerin yıkılmasından sonra uzun yıllar 
süren çarpışmaların ardından Talas Savaşı ile (MS 751) Türklerin hilafetteki rolü 
artmaktaydı. IX. yüzyılın başlarında Halife Me’mûn devrinden itibaren Türklerin 
orduda ve idari kadroda yönetimi ele geçirmesi ve Selçukluların Abbasî halifelerini 
Büveyhilerin baskısından kurtarmasından sonra (1072–1092) Bağdat’ın Moğollar 
tarafından işgali, (MS 1258) İslam-Arap dünyasının doğu kısmına Türklerin sahip 
olmasını sağlayan belli başlı gelişmelerdi.1 İşte Barsganlı Hüseyin’in oğlu Kaşgarlı 
Mahmut, İran topraklarının Selçuklu hâkimiyeti altında olduğu 1072–1077 
yıllarında Bağdat’ta bulunuyordu. Bu dönemde Budist ve Maniheist Uygurlar 
dışında kalan Türk topluluklarının hemen hemen hepsi İslamiyet’i kabul etmişlerdi. 
Böyle bir ortamda o, her fırsatta Türklüğü ve Türkçeyi övmekte; Türklerin 
Araplardan, Acemlerden üstünlüğünü dile getirmektedir. Arap ve Fars dili ile 
kültürünün kendisini iyice hissettirdiği, Türk kültürü ve dilini etkisi altına aldığı bir 
dönemde o, bilinçli olarak bu eseri yazmış; çağın egemen ideolojisi olan 
ümmetçiliği benimsemekle birlikte Türklüğe ait unsurları koruyup, onları adı geçen 
diğer iki ulustan üstün tutmayı bilmiştir. 

Türk toplum hayatının her sahasına ait bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu 
Divanü Lugati’t-Türk’te “kadın ve onun dünyası”na ait unsurlar dikkati 
çekmektedir. Biz bu bildirimizde Türk kadınının Kaşgarlı dönemi toplumsal 
                                                 
1 Tarih boyunca Türk-Arap münasebetleri için bk. B. Lewis, Tarihte Araplar (Çev. Hakkı Dursun Yıldız), 
İst., 1979; Zekeriya Kitapçı, Arapların Türkistan’a Girişi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İst., 2000; 
Bedrettin Aytaç, İki Tarafın Görüş Açılarından Arap-Türk Münasebetleri, Belleten, LIX (1997), s. 165-
169; S.G. Klyaştorny, Orta Asya Milletlerinin Araplara Karşı Mücadelelerine Dair (Çev. Dr. İsmail 
Kaynak, Belleten, TTK, Cilt XXVI, Temmuz 1962, Sayı 103, s. 763-776;  Ramazan Şeşen, Eski Araplara 
Göre Türkler, Türkiyat Mecmuası, İÜ Türkiyat Enstitüsü, Ankara, 1969, Cilt:XV, s. 11-36; Hamit Zübeyr 
Koşay, Türklerin Anayurdu, Göçleri ve Komşuları ile İlgili Meseleleri, Türk Kültürü, Yıl: XX, Sayı: 229, 
Mayıs 82, s. 406-412 
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hayatındaki yerini belirlemeye, eski Türk aile yapısını, yazarın seçtiği kelime 
dünyasından hareketle çözümlemeye çalıştık. Günlük yaşam içinde kadının yeri 
neydi; kadın için kullanılan adlar, sıfatlar nasıldı; onu daha çok hangi eylemler 
içerisinde buluyorduk; ona ait eşyalar, giyimler nelerdi; dönemin evlenme âdetleri, 
karı-koca ve kadın-çocuk ilişkileri nasıldı; kadına bağlı olarak akrabalık adları hangi 
şekillerde ve çeşitlilikle karşımıza çıkıyordu; atasözlerinde ve nazım parçalarında 
kadının toplumdaki yeri ile ilgili olarak hangi bilgiler verilmekteydi? Tüm bu 
sorulara yanıt bulmak amacıyla Divanü Lugati’t Türk’ün Besim Atalay çevirisinden 
hareketle yaklaşık 8000 madde başı kelime arasından 310 tanesini kadın ve onun 
dünyası ile doğrudan ilgili bularak bir sözlük hazırladık. Ayrıca eserde konumuzu 
ilgilendiren 23 atasözü, 19 da nazım parçası tespit ettik. Bunlar arasında yaptığımız 
tasnif çalışması neticesinde konuyu şu başlıklar altında incelemenin uygun olduğunu 
düşündük: 

1. Kadın ve onun için kullanılan adlar, sıfatlar, eylemler 

2. Kadına ait süs eşyası, giyim adları ile sadece kadının yediği yiyecekler 

3. Evlilik ve karı-koca ilişkisi 

4. Kadın ve çocuk 

5. Kadın ve akrabalık adları 

 
1. Kadın ve onun için kullanılan adlar, sıfatlar, eylemler: 

Sözlükte “kadın” için kullanılan 27 kelime bulunmaktadır. Fakat içlerinde en 
çok tekrarlanan, örneklerde en çok karşımıza çıkan kelime “uragut” tur. Kelimenin 
“urug” yani tohum, akraba ve “urı” oğul kelimeleriyle köken birliğini, kadın ile 
birlikte sahip olunan oğul ve akrabalık kurumuna bağlamak mümkündür. Yine 
Köktürk Kitabeleri’nde de rastladığımız “işiler”, işler türeviyle birlikte 11 kez eserde 
kullanılmış bir kelimedir. “İşler” ile birlikte kullanılan sıfatların ve eylemlerin 
olumsuzluk bildirmesi de dikkati çekmektedir. 11 kelimenin 8’i kadın için 
olumsuzluk bildiren sıfat ve eylemlerle birlikte anılmıştır. Ekek “ortaya düşmüş”, 
ersek “erkek isteyen”, azgın, oynak, yaldruk “süslü”, yirük “güzelliği gitmiş” 
sıfatlarıyla birlikte “ol işler boş” cümlesi namuslu, faziletli, düzgün, evine bağlı 
kadın için “uragut”, aksi için ise “işler”in tercih edildiğini gösteriyor. Kaşgarlı, 
sözlüğünde kelimenin çoğul olduğunu, yeğnilik olsun diye sondaki “ye”nin atılarak 
“işler” dendiğini ve bu kelimenin büyük bir hikâyesi olduğunu belirtmekte ama o 
hikâyeyi anlatmamaktadır. Bunun dışında “katun” daha çok Afrasyab kızlarından 
olanlar için kullanılmaktadır. “Kis”, “kişi”, “tişi”, “evlük”, “kudhuz”, kadın 
anlamındaki diğer kelimelerdir. “Kırkın”, “as”, “avınçu”, “kırnak”, “küng”, 



Arife GÜLSÜN │ 315 
 
“yalnguk”, “yinçü”, “yinçke kız”, “kaçaç” cariye anlamında kullanılırken; 
“karabaş”, “mamu” gelinle birlikte güveyi evine gönderilen hizmetçi kadın anlamına 
gelir. Ayrıca “kurtga”, “kançık”, “ohşagu”, “oynaş”, “kümüş”, “kosık” bir benzetme 
ilgisiyle; “sevük”, “tuzakı” ise sevgili anlamıyla kadına uygun görülen diğer 
adlardır. 

Divan’da kadın ile birlikte anılan sıfatlara gelince; “kendisiyle avunulan”, 
“beşikli”, “emzikli”, “etekli”, “iştahlı”, “süslü”, “bakir”, “ipek kumaş giyinmiş”, 
“bedeni inci gibi”, “asil”, “ kısır”, “dul”, “boşanmış”, “ortaya düşmüş”, “oynak”, 
“azgın”, “çirkin” “kıval, çekme burunlu”, “kırmızı yanaklı ve parmaklı”, “yay 
kaşlı”, “dal boylu”, “benli”, “baygın bakışlı”, “esmer benizli”, “ay yüzlü” kadınların 
hepsini bu eserde bulmak mümkündür. Bezenen kozanan, nazlanan, bileziklenen, 
raks eden, kopuz çalan, şarkı söyleyen, bürünçük bürüyen, saraguç saran, yüzünün 
tüylerini alıp yüzüne bir çeşit krem olup parlaklık veren kirşen, yanağına allık süren, 
benzine renk veren, saçına zülüf, perçem kesen, boynuna boncuk kolye, kulağına 
inci küpe, parmağına yüzük, başına peruze, saçına takma örme saç takan, gebe kalıp 
doğuran, dokuyan, doyuran kadın; çikin çikniyor “nakış yapıyor”, küpe un tıkıyor; 
un eleyip ekmek yapıp ocağa yapıştırıyor, bazen de tencerenin dibini tutturuyor; 
karabiber dövüyor; keçe sırıştırıp ip eğiriyor, inci diziyor, çocuk emzirip, beşik 
sallıyordu. Ayrıca Divan’da erkeklerin de kadınların yaptığı bazı işleri yaptığına 
şahit oluyoruz. Örneğin; erkek çamaşır yıkıyor; elbisesini yamıyor; ekmek yapıyor; 
keçenin güvesini silkiyor.2  

 

2. Kadına ait süs eşyası, giyim adları ile sadece kadının yediği yiyecekler: 

XI. yüzyıl Karahanlı Türk toplumunda kadınlar bilezik, küpe yüzük, taç, örgü 
saç gibi süs eşyalarını kullanıyor; saçlarını “targak” ile “közüngü”ye bakarak tarıyor 
ve ellerine kına yakıyorlardı. Cariyelerin taktığı misk ve râmekten yapılmış 
boncuklar; gerdek gecesi geline takılan altın, gümüş ve diğer değerli taşlardan 
yapılmış “bogmak” denilen gerdanlıklar ve yine bir çeşit gerdanlık olan “kılide”; 
“evlendiği gün geline takılan “didim” denilen taçlar; ökmek, tolgag da denilen 
küpeler, zenginlerin, mevki sahibi kişilerin oğul ve kızlarının alınlarındaki 
kesmelere taktıkları “but” denilen peruzeler, yüzükler, yanağa sürülen “englik” 
denilen allıklar, keçi kılından yapılan örme takma saçlar, hepsi, kadınların eşlerine 
ve diğer insanlara daha güzel görünmek için seçtiği yöntemler ve kadının fıtratı, 
yaradılışı gereği çok eskilerden beri yaptığı uygulamalardır. 

                                                 
2 “Er ton yudı.” (III, 66); “Er tonın yamandı” (III, 85); “Er etmek yapsadı.” (II, 304); “Er kidhiz 
küyeledi.” (III, 329) Besim Atalay Tercümesi 
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“Bürüncük” ve “saraguç”, kadınların başlarına örttükleri örtü ve yaşmağın 
adıydı. “Engek” denilen bir iple boncuklu, pullu yazmalarını takan kadınlar; ayakları 
boğumlu, rengârenk, ipekli şalvarları, “büküm etük”, “mükim” denilen topuk kısmı 
yüksek yine renkli pabuçları, “terinçek” adlı iki parçadan oluşan giysileri ve “artıg”, 
“bagırdak” adlı göğüslükleriyle divanda karşımıza çıkmaktadır. Divan’da bir 
atasözünde güzel görünmek isteyenin kırmızıyı, nazlanmayı bilenin ise yeşil rengi 
tercih etmesi gerektiği belirtilir. “Kılnu bilse kızıl kedher, yaranu bilse yaşıl kedher.” 
Kaşgarlı, kadınların bu renkleri giyerek erkeğini daha iyi tutacağını, memnun 
edeceğini de söylemeden geçemez.  

 Kaşgarlı Mahmut, eserinde sadece kadınların yediği üç şeyden 
bahsetmektedir. Bunlar; “kagut”, “sıgun” ve “yung”dur. Kavut da denilen kagut, 
darıdan yapılan bir yiyecektir. Hatta Kaşgarlı bu yemeğin tarifini de verir: Darı 
kaynatılıp kurutulduktan sonra dövülür, un gibi inceltilir, yağ ve şeker ilavesiyle 
yeni doğum yapmış kadınlara yedirilir. Sıgunun, diğer adıyla yaban sığırının 
kökünün insana benzediğini söyleyen Kaşgarlı, otun dişisinin dişiye, erkeğinin de 
erkeğe yedirildiği bilgisini verir. Yung ise ciğere bitişik olan bezli bir ettir ve sadece 
kadınlar yer. 

 

3. Evlilik ve karı-koca ilişkisi: 

Eserde bu konuyla ilgili zengin bir malzeme bulunmaktadır. Kaşgarlı “beg” 
maddesini açıklarken, kadının kocasına böyle hitap ettiğini, çünkü onun evde tıpkı 
bir kabilenin, topluluğun başındaki “bey”ler gibi olduğunu söylemektedir. Evde 
sözü geçen, sözü bir emir olarak görülen kocalar için böyle bir benzetme yapılmıştır. 
Ev kurmak, yeni bir ev açmak, ana baba ocağının dışında bir başka ocakta ev yurt 
sahibi olmak anlamlarıyla “evlen-” fiilinin dışında kadın söylemiyle “erlen-” 
“beglen-”; erkek söylemiyle de “kişi al-” ve “kuthuzlan-” aynı anlamlarda kullanılan 
kelimelerdir. Yalnız “kuthuzlan-” dul kadınla evlenmek anlamında kullanılmaktadır. 
“katunlan-” ise han karısı olmak demektir. Yine “Erkek tışıka kavuşdı.” cümlesi 
“Erkek kadına, yaklaştı, ona nikâh kıydı.” şeklinde açıklanmıştır. Evlenmek kadar 
boşanmak da doğaldır. Karı-koca ayrılırsa “Begi kişi üzlüşdi.” denir. Kadının erkeği 
boşaması ile ilgili örneklere de rastlanmaktadır. Kadınla erkek arasında “tok bolır”sa 
yani geçimsizlik baş gösterirse boşanılır. Çünkü “yavlak tıllıg begden kerü yalngus,” 
yani kötü dilli kocadansa yalnız dul olmak iyidir.  

Evlenme âdetlerine de divanda pek çok maddede yer verilmiştir. İki kişi 
arasında aracı olan, dünürler arasında gidip gelen kişiler “arkuçı”lardır. Bekâret 
önemlidir, “kapaklıg kız” kızoğlan kız demektir. “Kizlençü kelindedir” O kendisini 
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kocasına saklar. Gelin baba evinden koca evine giderken bir tahtırevana bindirilir ve 
yabancılara görünmemesi için bu tahtırevanda “didek” denilen gözlerden, nazardan 
koruyan bir perde bulunur. Geline gerdek gecesi “didim” denilen bir taç ve 
“bogmak” yani gerdanlık takılır. Gelin, attan inerken güveyi, omzuna dayanıp rahat 
inebilsin diye ona cariye yahut köle verir. Bu cariye ya da köle gelinin olur, onun 
hizmetine girer. Kaşgarlı bu “tayak verme” geleneğinin bir zengin geleneği 
olduğunu söylemektedir. Gelinle birlikte ona yardımcı olması için baba evinden  
“egetlig karabaş” ya da “mamu” yani hizmetçi kadınlar cariyeler gönderilir. “Sep” 
gelinin getirdiği çeyizdir. Gelinin çeyizinin hazırlanması için akrabalar bir araya 
gelir, elbise ve daha başka mal yardımında bulunurlar ki buna “yüfüş” denir. 
“Yüfüşlüg kelin küdhegü yafaş bulur.” atasözü; gelinin eli dolu gelirse, güveyin 
bundan mutluluk duyup hoşnut kalıp geline daha yumuşak ve saygılı davranacağını 
anlatmaktadır. “Kalıng” ise kadına mihir olarak verilen çeyizdir, başlık parasıdır. 
“Kalıng veren kız alır, gelini bakire alır.” “Değerli olan şey, çok istenen şey pahalıya 
alınır.” anlamında Divan’da geçen bir atasözüdür. Bir nazım parçasında da büyük 
sıkıntılarla, çabalarla “kalıng” parasını bir araya getiren damadın kayınpederine 
seslenişine şahit oluruz.3 Geceleyin “mendiri”de toplanılıp gelin ile güveyinin başına 
saçı saçılır, para atılır. Daha sonra gelin, ipekle süslenmiş “münderü”ye, gelin 
odasına getirilir. Gelin odasının “tülvir” denilen tülleri vardır. Gelin ve güveyin 
akrabalarına armağan olarak elbiseler göndermek âdettir. Bu bir saygı ifadesidir, bir 
çeşit ağırlık vermektir. 

Kısrak maddesinde “Kız ile güreşme, kısrak ile yarışma” atasözüne yer veren 
Kaşgarlı, “Çünkü kızlar kuvvetli olur seni alt eder, tıpkı kısrağın attan daha çevik 
olduğu gibi.” diyerek bu atasözünün söylenme sebebini, ortaya çıkışını da 
açıklamaktadır. Gerdek gecesi, Hakanlılardan bir kızın ayağıyla kendisine 
dokunmasıyla Sultan Mesud yere yıkılmış ve bu sav bunun üzerine söylenmiştir. 

4. Kadın ve çocuk: 

Anaların çocuklarını “balu balu”larla, ninni söyleyerek uyuttuğunu, onlar 
yaramazlık yaptığında da “Abaçı keldi.” diyerek korkuttuğunu öğrendiğimiz eserde, 
umay, ısrık, avurta, tilkü, kap, tun, aştal, karındaş, kadaş, kangdaş, tüdeş, ikdiş, 
kamadı, kutuldı, kızlandı, ogulçuk, ohşadım, sırışdı, tapçurdum, ügridi, yenidi, 
yördi, yuvka, maddelerinde kadın ve çocuklarla ilgili önemli bilgiler verilmektedir. 

                                                 
3  Berdim sanga kalıng / Emdi munı alıng / Emgek mening biling / Ugrar tüngür bargalı 
“Sana çeyiz verdim, şimdi bunu alın, benim emeğimi bilin. Dünür gitmek üzeredir.” Güveyi 
kayınbabasına: “Ben sana çeyiz verdim, bunu al. Benim bunumu, çalışışımı gör. Kayınbabası “dünür 
gitmek üzeredir,” dedi. (III, 372) 
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Kadın doğurduktan sonra karnından çıkan sonuna, çocuğun ana karnındaki eşine 
“umay” denir. “Umayka tapınsa ogul bolur.” atasözüyle Kaşgarlı, İslamiyet’in kabul 
edilmiş olmasına karşılık Türklerin eski inançlarını, Şamanizm’den gelen 
uygulamalarını hatırlatmakta, ama Umay’ın bir tanrıça olduğu bilgisini vermekten 
de sakınmaktadır. Yine çocukları perilere ve göz değmesine karşı efsunlamak için 
ilaç yapıldığı zaman “ısrık” kelimesinin tekrarlandığını öğreniyoruz ki bu da 
Türklerin eski diniyle Şamanizmle ilgilidir. Kadının ilk çocuğu için eğer kızsa “tun 
kız” denmektedir; son çocuk ise “aştal oğul” adını alır. Bir anadan doğan iki çocuğa 
bir karında beraber bulunmuş adında “karındaş” denir; ikisi bir kapta, zarfta yatmış 
anlamında “ka” kökünden türeyen “kadaş”, bir memeden emen iki çocuğu anlatan 
“emikdeş” de buraya eklenebilir. Babası bir kardeşlere “kangdaş”, anası bir olanlara 
ise ikdiş denilmektedir. “Kaplıg ogul” anne karnında içinde bulunduğu torba ile 
doğan çocuktur. Doğurmak anlamında “kutul-”, “yeni-” kelimeleri de 
kullanılmaktadır. Doğum yapan kadın için “kutuldı” yani kut buldu denir. “Yeni-” 
sadece kadınlar için kullanılır, hayvan doğurduğu zaman “yenidi” denilmez, doğan 
şeyin adına “-ladı” ek birleşimi getirilerek bu eylem karşılanır. Kaşgarlı yeni- fiilinin 
köken bilgisini de verir: “Sözün iştikakında iki yol vardır. Birincisi “yeni neng” 
sözünden alınmış olmasıdır, “yeğni neng” demektir. Kadın çocukladığı zaman 
yeğnilmiştir, onun için “yenidi” denir. İkincisi ‘yin’ sözünden alınmış olmasıdır. 
‘Yin’ beden demektir. Kadın kendi vücudundan bir vücut çıkarmıştır. Bu yolun ikisi 
de güzeldir.”  

“Tilkü” maddesinde Kaşgarlı, bu kelimenin kinayeli olarak kızlar için 
kullanıldığına dikkat çekmektedir. Bir kadın doğum yaptığında ebeden “tilkü mü 
togdı azu böri mü?” diye sorarlar. Yani kız mı doğdu, yoksa erkek mi? Kaşgarlı, 
kızlar aldattığı ve yaltaklandığı için tilkiye, erkekler ise yiğitliği dolayısıyla kurda 
benzetilir, demektedir.  

Divan’da kadınların, çocukların her türlü ihtiyacıyla, eğitimiyle ilgilendiklerini, 
günlük yaşam içerisinde yaptıkları işlere çocukların da yardımcı olduğunu 
görmekteyiz. Hem ev işleriyle hem hayvanlarla ilgilenen, ev ekonomisine katkıda 
bulunmak için dokuma yapan kadın; küçük çocuğunu, bebeğini düşmesin diye 
beşiğe bağlıyor, işlerini bitirdikten sonra beşikten çözüp onu emziriyor, okşuyor, 
onun altını temizliyordu. Kadının sütü olmadığında “avurta” yani sütanne 
tutuluyordu. Kızlar anneleriyle keçe sırıştırıyorlar, oğullar ekmek yapan annelerinin 
yanından ayrılmıyorlar: “Anası tevlük yuvka yapar, oglı tetik koşa kapar.” (Anne 
kurnaz, yufkayı bereketli olsun diye ince yapar; ama oğlan da zeki, bunu anladığı 
için yufkaları ikişer ikişer kapar.) 
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5. Kadın ve akrabalık adları: 

Akrabalık adları bakımından Türkçenin çok zengin bir kelime kadrosuna sahip 
olduğunu biliyoruz. Divanü Lugati’t-Türk’te kadının içinde olduğu akrabalık adları 
da gerçekten hayranlık uyandıracak kadar ince ayrıntıları barındıran bir yapıya 
sahiptir. Aba, ana, apa, uma “anne”; açı, eçi “yaşlı kadın nene”; baldır kız “üvey 
kız”; baldız “kadının kendinden küçük kız kardeşi”; eçe, eke, eze “büyük kız 
kardeş”;  ikdiş “anaları bir olan”; kelin “gelin”; kız, xız “kız çocuk”; kükü, küküy 
“hala”; namıja “kadının kız kardeşinin kocası, bacanak; singil “kocanın kendinden 
küçük kız kardeşi”; tüngür “dünür, kadının hısımları”;  yenge “büyük kardeşin 
karısı”; kadhın “kayın, dünür, hısım”; karındaş, kadaş, emikdeş “kardeş”  anlamıyla 
kullanılan akrabalık terimleridir. 

Sonuç: 

Türk kadını tarih boyunca yönetimde, orduda, evde, tarlada, toyda, yuğda, 
sanatta her zaman erkekle birlikte yan yana durmuş; saygı duyulan, sevgi beslenen, 
kutsallık atfedilen varlığını hep sürdürmüştür. Eski kavimler arasında Türk toplumu 
kadar kadınına geniş haklar tanımış, onu erkekle eş hatta erkekten üstün görmüş bir 
başka kavim yoktur. XI. yüzyılda kadın, mal sahibi olabiliyor, malını yönetebiliyor; 
erkeğini boşayıp miras hakkını elinde tutabiliyordu. Özellikle de halı dokumacılığı 
kadınların ekonomik hayattaki katkısını gösterdiği bir alan olarak bu yüzyılda göze 
çarpmaktadır. Divan’da “ip eğirmek” anlamına gelen kelimelerin çokluğu ve bu 
kelimelerin hep kadın ile birlikte anılması, ocağın dumanını tüttüren, çocuk doğuran 
ve at binip, ok atan Türk kadınının becerikliliğini ve çalışkanlığını da kanıtlar 
niteliktedir.  

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; Türkler, İslamiyet’in kabulünden sonra 
kendi gelenek ve göreneklerine sonuna kadar sahip çıkmış, yeni dâhil olduğu kültür 
dairesinin unsurlarını, Türk muhayyilesinin, düşünce dünyasının süzgecinden 
geçirmiş, geleneksel Türk aile yapısını sarsmadan onun devamını sağlamayı 
bilmiştir. 
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DİVANÜ LUGATİ’T TÜRK’TE KADIN 
 

aba: Ana. (Oğuzca) bk. apa (Karluk Türkmenlerince) (I,86) 

abaçı: Umacı. Çocukları korkutmak için “Abaçı keldi.” denir. (I,136) 

açı: Yaşlı kadın, hanım nine. (Barsganca) bk. eçi (I,87) 

altın tarım: Büyük kadınlara verilen ungun. (I,396) 

ana: bk. aba (I,32-93), (III,210)  

anaç: Küçükken büyük bir anlayış gösteren kız; anacık. (I,52) 

analadı: Ana edinmek, ana demek. (I,311) 

anğ: Yanak. "kızıl anğ": Kırmızı yanak. (I,40) 

apa: Ana. (Karluk Türkmenlerince) bk. aba (I,86) 

arkuçı: 

 
İki kişi arasında aracı olan; evlenme zamanında dünürler arasında 
gelip giden kişi. (I,141) 

artığ: Kadın mintanı, göğüslük. (I,98) 

as: Cariyelere verilen bir ad. (I,80) 

aştal: “Aştal ogul” : Birinin en son çocuğu. (I,105) 

awınçu: 

 
“Awınçu neng”: Avunulan, alışılan şey. Bunun için cariyelere de 
“awınçu” denir. (I,134) 

awurta: Daya, sütnine. (I,144) 

ayaladı: “Kız ayaladı.” Kız ellerinin ayasını birbirine vurdu.” (III,328) 

bagırdak: Kadın göğüslüğü. (I,502) 

baldır kız: Üvey kız. (I,456) 

baldız: Karının kendinden küçük kız kardeşi. (I,457); (III,7) 

balu balu: Ninni. Kadınlar beşikte çocuğu uyutmak için böyle söylerler. 
(III,232) 

barındı: 

 

 

“Uraguttan kan barındı.” Kadından kan boşandı. Kadının 
damarından kan boşandı. Bu, hayız kanının çıktığı bir damardır. 
(II,141) 

bayın: 

 
Koyu kırmızı. Gelincik çiçeği renginde olan herhangi bir şey için 
kullanılır. Şu savda dahi gelmiştir: “Kılnu bilse kızıl kedher, yaranu 
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bilse yaşıl kedher.” Nazlanmayı bilse kızıl giyer, yaranmayı ve 
kırışmayı bilse kırmızı ipekli giyer; yaranmayı ve gözeniliği bilse 
kırmızı ipek giyer. Bu renklerle kadın, erkeği daha iyi tutar, demek 
istiyor. (III,21) 

beçel: 

 
Sünnet edilmemiş kadın; hadım edilmiş erkek; iğdiş edilmiş at ve 
başka hayvanlar. (I,392) 

beg: 

 
Kadının kocası. Evinde “Bey”e benzediği için böyle denmiştir. 
(III,155) 

beglendi: “Uragut beglendi.” Kadın evlendi. (II,239) 

bérişdi: “Olar bir birge kız bérişdi.” Onlar birbirlerine kız veriştiler. (II,94) 

beşiklig: “Beşiklig uragut”: Beşikli, emzikli kadın. (I,509) 

bezendi: “Uragut, bezendi.” Kadın bezendi, süslendi. (II,142) 

bilezük: Bilezik (I,518), (II,82). 

bilezüklendi: 

 
Bilezik takınmak. “İşler bilezüklendi.” Kadın bilezik takındı. 
(III,205) 

bitrik: Kadınların avret yerinde bulunan dilcik, dilak. (I,476) 

bodh: 

 
“Bodh moncuk”: Cariyelerin misk ile râmekten yaparak takındıkları 
boncuk. (III,121) 

bodhug: Boya, kına. (II,11-304) 

bogmak: 

 

 

Gerdanlık, gelin gerdanlığı. Bu, altundan, gümüşten yapılır, üzerine 
değerli taşlar ve inciler oturtulur. Gerdek gecesi için süslenen geline 
takılır. (I,466) 

boş: 

 

 

Boş, hür, engin; boşanmış; sölpük… "Ol işler boş": O kadın boştur, 
o kadını boşadı, bıraktı, unuttu. "Boş uragut": boşanmış kadın. 
(I,330), (III,124) 

boşandı: “Uragut boşandı.” Kadın boşandı. (II,142) 

boşattı: “Ol uragut boşattı.” O kadın boşattı. (Arguca.) (II,307) 

boşudı: “Er uragutın boşudı.” Adam karısını boşadı. (III,266) 

burkurdı: “Işlar yüzi burkurdı.” Kadının yüzü buruştu, derisi büzüldü. (II,171) 

but: 

 
Değerli, büyük peruzeye denir ki, büyüklerin oğullarının ve 
kızlarının alınlarındaki kesmelerine takılır. “Kız but üridi”: Kız 
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 peruze takındı. (III,120) 

büdhidi: 

 

 

 

 

“Kız büdhidi.” Cariye oynadı, raksetti. Başkası da böyledir. Şu 
savda dahi gelmiştir: “Kurtga büdhik bilmes, yérim tar tér.” 
Kocakarı oyun bilmez, yerim dar der. Bu sav, bir şey yapmak 
isteyen fakat o şeyi yapması söylendiği zaman yapamayan ve 
yalancı sebeplerle işi savsaklayan kişi için söylenir. (III,259) 

büksek: Kadının göğsü ile boynu arasında gerdanlık takılan yeri (I,476) 

büksüklendi: “Kız büksüklendi.” Kızın memesi tomurdu. (II,277) 

büküm etük: Kadın pabucu. (Oğuzca) bk. mükim, mükin. (Türklerce) 

bürünçük: Bürüncük; kadın baş örtüsü. (I,510); (II,151) 

büründi: 

 
“Uragut yogurkan büründi.” Kadın yorgan büründü. Kadın örtü 
örtündü, peçelendi. (II,141) 

çançu: Erişte hamuru açmakta kullanılan oklava. (I,417) 

çawju: 

 
Dalı, dudağı, meyvası kırmızı bir ağaç olup meyvası acıdır. 
Kadınların parmağı kırmızılıkta buna benzetilir. (I,422) 

çiknedi: 

 
“Kız çikin çiknedi.” Kız nakış yaptı. Kız altın tellerle ipek kumaş 
üzerine tasvirler yaptı. (III,301) 

çiş çiş: 

 
Kadın çocuğu işetmek istediği zaman söyler; at hakkında da 
böyledir. (I,331) 

çişedi: “Oglan çişédi.” Oğlan işedi, altını pisletti. (III,267) 

çişetti: 

 

 

“Uragut kençin çişetti.” Kadın, çocuğunu çişetti. Kadın, bebeğinin 
bilinçsizce davranmasına ve üstüne pislemesine neden oldu.  
(II,307) 

çor: 

 
Avret yeri bitişik olan kadın. Oğuzlar sarılgan bitkilere “çor ot” 
derler. Asıl olan evvelki anlamdır. (III,122) 

çor çormak. Çoluk çocuk. Bu iki kelime birlikte kullanılır. (I,469) 

çörekledi: “Ol unug çörekledi.” O, undan çörek yaptı. (III,340) 

çüjdi: “Uragut yıp çüjdi.” Kadın ip çekti, uzattı. (II,9) 

didek: 

 
Gelin giderken yabancı kimselere görünmemek için örtülen örtü. 
Tahtırevan perdesi. (I,408) 
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didim: Geline gerdek gecesi giydirilen taç. (I,397) 

eçe: Büyük kız kardeş. (I,86) 

eçi: Yaşlı kadın, hanım nine (Barsganca) bk. açı (I,87) 

eget: Gerdek gecesi gelin için gönderilen hizmetçi kadın. (I,51) 

egetliğ: 

 
Cariye sahibi gelin "egetliğ kara baş": Gerdek gecesi gelinle birlikte 
gönderilen hizmetçi kadın, sağdıç kadın. (I,151) 

egetledi: 

 
“Ol kızın egetledi.” O, kızına cariye verdi, kızı ile -güveyinin evine- 
cariye gönderdi. (I,299) 

egetlendi: 

 
“Kız egetlendi.” Kız hizmetçi sahibi oldu. Gelin kendisiyle birlikte 
gönderilen cariye sahibi oldu. (I,291) 

egirdi: “Uragut yıp egirdi.” Kadın ip eğirdi. (I,178) 

egirgen: “Bu işler ol telim yıp egirgen.” Bu kadın çok ip eğirir. (I,158) 

egirsedi: “Uragut yıp egirsedi.” Kadın ip eğirmek istedi. (I,302) 

egirtti: “Ol künge yıp egirtti.” O cariyeye ip eğirtti. (III,428) 

egit: 

 
Nazar değmemesi için çocukların yüzüne sürülen bir ilaç, bu ilaç 
safrana birtakım şeyler katılarak yapılır. (I,51) 

egrindi: 

 
“Uragut yıp egrindi.” Kadın kendisi için ip eğirdi. Kendisini ip 
eğirir gibi gösterdi, demek için de bu kelime kullanılır. (I,253) 

egrişti: 

 
“Kız anası birle yıp egrişti.” Kız anası ile ip eğirmekte yarıştı. 
Yardım ettiği zaman da böyle denir. (I,236) 

eke: 

 
Büyük kız kardeş, koca veya karının kendinden büyük kız kardeşi 
Oğuzlar buna eze derler. bk. eze (Oğuzca), eçe. (I,86-90); (III,7) 

ekeç: 

 
Akılı küçük kız, büyüklük eseri gösteren küçük kız. Bu söz, kız 
çocuğu için söylenen bir sevgi sözüdür. (I,52) 

ekek: “ekek işler”: Ortaya düşmüş kadın (I,78) 

ekeklik: Kadının arsızlığı, yüzsüzlüğü. (I,153) 

ekekledi: 

 
“Er uragutnı ekekledi.” Adam karısına sövdü, onu kötülüğe nispet 
etti. (I,306) 

ekeledi: “Ol anı ekeledi.” O ona büyük kız kardeş, abla dedi. (I,310) 

elgendi: “Uragut un elgendi.” Kadın kendisi için un eledi. (I,255) 
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em: Kadının dişilik aygıtı. (Oğuzca ve Kıpçakça) (I,38-335) 

emdi: 

 
“Kenç anasın emdi.” Çocuk anasını emdi. Hayvanların emmesi de 
böyledir. (I,169) 

emik: Meme. (I,72-407); (II,70) 

emiklig: 

 

 

Emiklig işler: Emzikli kadın. Şu savda dahi gelmiştir: 
“Emiklig uragut kösekçi bolur.” 
Emzikli kadın yemeğe iştahlı olur, ona uygun gelen şey verilir. 
(I,153) 

emikledi: “Er uragutnı emikledi.” Adam karısının memesine vurdu. (I,308) 

emüzdi: “Uragut oglınga süt emüzdi.” Kadın oğluna süt emzirdi. (I,180) 

enğek: Kadınların başörtülerini bağladıkları ip. (I,135) 

enğlik: Kadınların yanaklarına sürdükleri allık. (I,115) 

erdini: 

 
İri inci. Bundan alınarak kadınlara "erttini özük" denir. Bedeni inci 
gibi kadın, demektir. (I,71-141) 

erlendi: “Uragut erlendi.” Kadın evlendi. (I,257) 

ersek: 

 

 

 

 

 

Ortaya düşmüş azgın kadın. Şu savda da gelmiştir: 
“Ersek erge tegmes, ewek ewge tegmes.” 
Azgın kadın koca bulmaz, iven eve ermez. Koca bulmak için azgın 
kadınların emeği çok kere boşa çıkar, bütün sebepler birleşemez. 
Bunun gibi acele eden kimse de bir engele uğrayarak eli boş kalır. 
Bu sav aceleyi terk etmek için söylenmiştir. (I,104) 

erseklendi: 

 

 

“İşler erseklendi.” Kadın azgınlığı yüzünden ersedi, erkek istedi. 
(I,315) 
 

eş: Eş, arkadaş. (I,47-458) 

eşliğ: Genç kadından eşi bulunan kimse; eşli, eş sahibi. (I,47) 

eşüklik: 

 

 

Eşüklik barçın: Bürgü yapılmak için hazırlanmış olan ipekli kumaş. 
(I,153) 
 

etek: Etek. (I,68) 

etekliğ: Etekli, eteği olan. (I,152) 
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eteklik: Eteklik. (I,152) 

eteklendi: “Tön eteklendi.” Giysiye etek yapıldı. (I,294) 

etti: 

 

 

 

 

“Tengri mening işim etti.” Tanrı benim işimi iyiliğe koydu. 
“Ol yükünç etti.” O namaz kıldı. Oğuzca. Oğuzlar bir şey yaptıkları 
zaman “etti” sözünü kullanırlar, öbür Türkler “kıldı” derler. Yalnız 
bu kelime kadınla çiftleşmekte kullanıldığı için, Oğuzlar, kadınlar 
sıkılmasın diye bunu kullanmaktan vazgeçmişlerdir. (I,171) 

etük: Pabuç, etik "büküm etük": kadın ayakkabısı. (III,283) 

ev: “Ev kızı”: Aile kızı. (I,326) 

ewlendi: “Ol bu ewni ewlendi.” O bu evi kendine mesken edindi. (I,259) 

ewleşti: 

 
“Beg anıg birle ewleşti oynap.” Bey, bahis olarak ortaya bir ev 
koyarak onunla oynadı. ((I,240) 

ewlük: Kadın. (I,251) 

ewsedi: “Er ewsedi.” Adam evini özledi. (I,277) 

eze: Büyük kız kardeş. (I,90) 

hana: Ana. (Hotan ve Kençek dillerince) bk. ana. (I,32) 

xız: Kız. (Oğuz ve Kıpçaklarca) bk. kız. (III,218) 

ınal: 

 
Anası hatun -kökten- babası ortalık adamı olan bütün gençlere 
verilen ungun. Bu değişmez. (I,122) 

ısrık: 

 
Çocukları perilere ve göz dokunmasına karşı efsunlamak için ilaç 
yapıldığı zaman tekrarlanarak söylenir. (I,99) 

ışlar: Kadın. bk. işler. (I,150-171) 

iglendi: 

 
“Uragut iglendi.” Kadını ağrı tuttu. Bir kimsenin bir parça 
hastalanması da böyledir. (I,259) 

ikdiş: Anaları bir olan. (III,382) 

işiler: Kadın. bk. işler. (I,117) 

işler: 

 

 

Kadın. Aslı “işiler”dir, “hanım” demektir. Bu kelime cemidir, 
müfret olarak da kullanılır. Kadınlara “işler” denmesinin büyük bir 
hikâyesi vardır. ى harfi yeğnilik olsun için atılmıştır. (I,117-118) 

kaçaç: İpekli Çin kumaşı; cariye adı. Kaçaç ayrıca “kir” anlamına geliyor. 
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 (II,285) 

kadhın: 

 

 

 

Kayın, dünür, hısım. Şu savda dahi gelmiştir: 
“Kadaş témiş kaymaduk, kadhın témiş kaymış.” Kardeş demiş 
tınmamış, dönüp bakmamış, iltifat etmemiş; kayın demiş iltifat 
etmiş. Bu sav hısımlar içinde kayınlara saygı ile emrolunduğu 
zaman söylenir. (I,403) 

kagut: 

 

 

 

 

Kavut, darıdan yapılan bir yemektir. Bu, şu suretle yapılır: Darı 
kaynatılır, kurutulur, sonra dövülür, un gibi inceltilir, yağla ve 
şekerle karıştırılır, böylelikle yeni doğurmuş olan kadınlara verilen 
bir yemek olur. (I,406) 
 

kalıng: 

 

 

 

 

Öncül mihir olarak kadına verilen çeyiz Şu savda dahi gelmiştir: 
“Kalıng berse kız alır, kerek bolsa kız alır.” Çeyiz veren kız alır, 
gerekli olanı bahalı alır. Bir adam çeyiz verirse gelini kız oğlan kız 
alır. Bir şey isteyen kimse o şey kendisine gerekli ise onu yüksek 
para ile alacaktır.(III,372) 

kamadı: 

 

 

 

 

“Anın tışı kamadı.” Onun dişi kamaştı. Şu savda dahi gelmiştir: 
“Atası anası açıg almıla yese oglı kızı tışı kamar.” Babası, anası 
ekşi elma yese oğlunun kızının dişi kamaşır. Bu sav, ananın, 
babanın yaptığı bir fenalıktan çocuklarının yakalandığı, sorguya 
çekildiği zaman söylenir. (III,272) 

kançık: Dişi köpek; bir kadına sövülürken de böyle denir  

kangdaş: 

 

 

 

“Kangdaş kadaş” Babaları bir olan kardeşler. Şu savda dahi 
gelmiştir: “Kangdaş kuma urur, igdiş örü tartar.” Baba bir olanlar 
birbirini çekemedikleri için çok dövüşürler. Ana bir kardeşler 
aralarında sevgi olduğu için birbirine yardım ederler. (III,382) 

kap: 

 

 

Anası karnında çocuğun bulunduğu torba. Bu, çocukla beraber 
doğar; böyle olursa çocuk uğurlu sayılır ve kaplığ oğul denir. 
(III,146) 

kapak: 

 
Kızın kızlığı, bekâret "kapaklıg kız": Kız oğlan kız  
“Kız kapakı sıdı.” Kızın kızlığını bozdu. (I,382) 
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kapakladı: “Er kızıg kapakladı.” Adam kızı bozdu.  (III,338) 

karabaş: 

 

 

Gerdek gecesi gelinle birlikte gönderilen hizmetçi kadın, sağdıç 
kadın; köle ve cariyelere verilen adlardandır, "kara baş" 
anlamınadır. (III,222) 

karvı: 

 
Karvı ya: İnce yay. Buradan alınarak “karvı kaşlıg kişi” denir ki 
“ince kaşlı kimse demektir. (III,239) 

katıldı: “Er uragutka katıldı.” Erkek kadınla çiftleşti. (II,121) 

katun: 

 

 

Kadın, hatun. Afrasyab kızlarından olanların adıdır. Şu savda dahi 
gelmiştir: “Xan ışı bolsa katun ışı kalır.” Hanın işi, emri olunca 
Hatunun işi geri kalır. (I,410) 

katunlandı: 

 
“Uragut katunlandı.” Avrat hanımlandı. Han karısı şekline girdi. 
(III,206) 

kawurdı: 

 
“Bilezük küng eligin kawurdı.” Bilezik, cariyenin elini sıktı, 
kavradı. (II,82) 

kawuşdı: “Erkek tışıka kawuşdı.” Erkek kadına yaklaştı, nikâh etti. (II,102) 

Kaz: 

 

 

 

 

Afrasyab’ın kızının adı. Kazvin şehrini bu kurmuştur. Aslı “Kaz 
oynı”dır. Çünkü Afrasyab’ın kızı orada oturur, orada oynarmış. 
Türklerden birtakımları, Türk ülkesi sınırını Kazvin’den sayarlar; 
Kum şehri de sınır sayılır: Çünkü kum kelimesi Türkçedir. 
Afrasyab’ın kızı burada avlanırmış. (III,149) 

kedhüt: 

 

 

Çamaşır, giyecek; gelin ve güveyin hısımlarına armağan olarak 
giydirdikleri elbise. “Kedhüt berdi.” Ona ağırlık olarak elbise verdi. 
(I,367) 

kelin: Gelin. (I,404); (III,12); (III,242) 

kesme: Kâkül, zülüf, perçem. (I,11-233-4349 

kesmelendi: “Kız kesmelendi.” Kız zülüflendi. (III,203) 

kezlik: Küçük kadın bıçağı, kadınlar üst elbiselerine takarlar. (I,478) 

kı: 

 

 

Nida “ya”sı, çağırma edatıdır. “Kı berü kel.” Hey beri gel. (Bugün 
Batı Anadolu’da özellikle kadınlar arasında söylenmektedir.) 
(III,212) 
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kıldı: 

 

 

 

 

“Er ış kıldı.” Adam iş yaptı. “Er kızıg kıldı.” Adam kızı yaptı. Bu 
söz, erkekle dişinin birleşmesinden kinayedir; onun için Oğuzlar bu 
sözü söylemekten kaçınır ve kıldı yerinde “étti”  derler. Nitekim 
adam namaz kıldığı zaman “er yükünç étti.” derler. Türkler “kıldı” 
derler. (II,25) 

kılide: Gerdanlık (Oğuzca) bk. bakan. (I,432) 

kılıç: 

 

 

Kılıç. Şu savda da gelmiştir. “Koş kılıç kınka sıgmas.” Çifte kılıç 
kına sığmaz. Bu sav, bir iş için çarpışan, karşılaşan yahut bir kızı 
isteyen iki adam için söylenir. (I,359) 

kılınç: 

 
Kadının naz ve kırışması. “Öküş kılınçlanma:” Çok kırışma, çok 
nazlanma, demektir. (III,374) 

kırkın: Cariye. (II,110) 

kırnak: 

 
Cariye (Yabaku, Kay, Çomul,  Basmıl, Oğuz, Yemek ve Kıpçak 
dillerince) (I,473) 

kırtışlandı: “Kız kırtışlandı.” Kız güzelleşti, yüzünün güzelliği arttı. (II,272) 

kısır: Kısır, doğurmayan kadın veya dört ayaklı. (I,236-364); (III,88)  

kısrak: 

 

 

 

 

 

 

Genç kısrak. Oğuzlarca, herhangi bir kısrak. Şu savda dahi 
gelmiştir: “Kız birle küreşme, kısrak birle yarışma.” Kızla güreşme, 
çünkü kızlar kuvvetli olur, seni alt eder; kısrakla yarışma, kısrak 
attan daha çevik, daha sıçrayışlı olduğundan seni yener. Bu 
Hakanlılardan bir kızın, gerdek gecesi Sultan Mesud’u ayağıyla 
dokunarak yıktığı için Hakanlıların Sultan Mesud hakkında 
söyledikleri bir savdır. (I,474) 

kıwal: Kıwal burun: Çekme, düzgün burun. Bu herkesçe sevilir. (I,412) 

kız: 

 

 

 

 

 

Kız, kız çocuk; cariye; pahalı nesne; "kapaklığ /kapıklığ kız": kız 
oğlan kız; "kız kırkın": cariye; "ev kızı": aile kızı; "yinçke kız": 
yetişkin cariye. (I,7-236-291-312-326-382-412-442-474-496); 
(II,94-96-109-272-276-277-340); (III,120-137-170-203-259-260-
289-301-328-371-380-411) 
 



Arife GÜLSÜN │ 329 
 

kızadı: Kızlık bozmak. “Ol kızıg kızadı.” O kızın kızlığını bozdu. (III,265) 

kızıl: 

 

 

 

 

 

Her nesneden kızıl olan. Şu savda dahi gelmiştir: “Kılnu bilse kızıl 
kedher, yaranu bilse yaşıl kedher.” Kendini sevdirmeyi bilse 
kırmızı giyer, yaranmayı bilse yeşil giyer. Kadın güzel görünmeyi, 
iyi geçinmeyi bilirse kırmızı ipekli kumaş giyer; naz etmeyi, 
kırıtmayı bilirse yeşil giyer. Bu sav iyiliğe ermek için güzel 
geçinmekle emrolunan kadına söylenir. (I,394) 

kızlandı: “Ol anı kızlandı.” O, onu kız edindi.” (II,251) 

kızlaşu: 

 
“Ol mening birle ok attı kızlaşu.” O ortaya ödül olmak üzere kız, 
cariye koyarak benimle ok attı. (II,221) 

kiçindi: “Uragut kiçindi.” Kadın ortalık kadını oldu, gicişti, kaşındı.(II,156) 

kirşenlendi: “Uragut kirşenlendi.” Kadın yüzüne düzgün süründü. (II,278) 

kis: Karının kendinden küçük kız kardeşi. (I,329) 

kis: 

 
Karı. “anıng kisi”: Onun karısı. Birtakımları bunu izafetle 
kullanırlar. “Ol kisi aldı.” O kadın aldı. (I,330) 

kişi: 

 
Kişi, adam, insan, kimse; karı, kadın. “Ol kişi aldı mı?” O evlendi 
mi? (III,224) 

kiz: 

 

 

 

Misk kutusu; taht, kürsü, sandık gibi şeyler. 
“Kizdeki kiz yıpar.” savında dahi gelmiştir, sandıktaki miske el 
sürülmez, saklı kalır. Bu sav kadınların ağızlarının güzel kokusunu 
miske benzetmek için söylenir. (I,327) 

kizlençü: 

 
Gizli. Şu savda dahi gelmiştir: “Kizlençü kelinde.” Gizli şey gelinde 
bulunur; çünkü o, iyi şeyleri kocasına saklar. (III,242) 

kolışdı: “Olar ikki kız kolışdı.” Onlar birbirlerinden kız istedi. (II,109) 

kosık: Fındık. Bununla kadınlara ad verilir. (I,382) 

kozandı: “Uragut bezindi, kozandı.” Kadın bezendi, süslendi. (II,155) 

kög: 

 
Ayna yüzünde meydana gelen pas; kadınların yüzüne düşen çillik. 
(III,132) 

kögüz: Göğüs bk. köküs. (I,366) 

könğüldeş: Gönül arkadaşı. (I,407) 
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köp: 

 

 

 

 

“Köp söğütke kuş konar; körklüg kişige söz kelir.” Gür söğüde kuş 
konar, güzele söz gelir. Bu sav “Yıgaç uçunga yél tegir; körklüg 
kişige söz kelir.” şeklinde dahi söylenir; “Ağacın ucuna yel değer, 
güzele söz gelir.” demektir. Bununla beraber güzel, kendini 
korumalıdır. (I,319-328) 

körk: Güzellik. (I,353); (II,340) 

körketti: 

 
“Kız körketti.” Kız güzelleşti. Cariyenin yüzü ve rengi güzelleşti. 
(II,340) 

kösekçi: Yemeklere iştahlı. (I,153) 

kötürdi: 

 
“Er yük kötürdi.” Adam yük götürdü. Kadın gebe olursa yine böyle 
denir. (II,75) 

kubzaşdı: 

 
“Kızlar kubzaşdı.” Kızlar, cariyeler kubuz çalmakta yarıştılar. 
(II,220) 

kudhurçuk: 

 
Kız çocuklarının insan suretinde yaparak oynadıkları bebek, kukla. 
(I,501) 

kudhuz: Dul kadın. (I,365) 

kudhuzlandı: “Er kudhuzlandı.” Adam dul karı ile evlendi.( Arguca.) (II,268) 

kunçuy: 

 
Hatundan bir derece aşağı kadın, bige, prenses. Buradan alınarak 
katun kunçuy denir. (III,240) 

kurtandı: 

 
“Küng kurtandı.” Cariye bitten ve bite benzer şeylerden kaşındı. 
(II,248) 

kurtga: Koca karı. (III,259) 

kurtuldı: “Uragut kurtuldı.” Kadın kurtuldu, doğurdu. (II,233) 

kutuldı: 

 
“Uragut kutuldı.” Kadın doğurdu, kurtuldu. Kadın doğum 
sıkıntısından kurtuldu. (II,121) 

küçedi: 

 
“Oglanıg küçedi.” Oğlana zorla fenalık yaptı. Cariyelere zorla 
fenalık yaparsa yine böyle denir. (III,259) 

küjik: Perçem zülüf. (Arguca) (I,391) 

kükü: Hala. bk. küküy. (III,237)  

küküy: Hala. bk. kükü “Küküyüm keldi.” Halam geldi, demektir. (III,232) 
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kümüş: Gümüş; akça; kadın adı. (I,165-370-371-); (II,153-181); (III,251) 

künğ: Cariye. (II,82-248); (III,358) 

küni: 

 

 

Kuma. Şu savda dahi gelmiştir. “Künining küline tegü yagı.” 
Kumanın külüne kadar düşman. Kuma kumaya düşmandır. Hatta 
birinin külü arkadaşının gözüne karşı savrulur. (III,237) 

küpe: Küpe. (III,217) 

xumaru: 

 
Andaç, hatıra anlamınadır. Bu kelime kadına, erkeğe ad olarak dahi 
verilir. (I,445) 

mamu: 

 
Gerdek gecesi gelinle beraber gönderilen kadın (Öz Türkçe değil). 
(III,235) 

mendiri: 

 
Gelinle güveyinin başlarına geceleyin saçı saçmak için toplanılan 
yer. (Çiğilce) (I,492) 

meng: Yüzdeki ben. "Menğliğ": Benli. (III,359) 

mengdeşdi: 

 
“İkki uragut mengdeşdi.” İki kadın birbirinin yüzünün kıllarını 
aldılar, kıl yoluştular. (III,399) 

menğizlendi: Benizlenmek, güzelleşmek; benzine renk gelmek 

monçuklandı: 

 
“Kız monçuklandı.” Kız boncuklandı; cariye, takma süs, gerdanlık, 
boncuk gibi şeyler sahibi oldu. (II,276) 

mükim: 

 
Kadın pabucu. (Türklerce) bk. mükin (Türklerce), büküm (Oğuzca) 
(I,395) 

mükin: 

 
Kadın pabucu. (Türklerce) bk. mükim (Türklerce), büküm (Oğuzca) 
(I,395) 

münderü: İpekle süslenmiş gelin odası. (I,529) 

namıja: Kadının kız kardeşinin kocası, bacanak. (Çiğilce) (I,446) 

oglagu: Bolluk içinde büyüyen "Oglagu katun": Asaletli, asil kadın. (I,138) 

ogulçuk: Ana rahmi, oğulduruk. (I,149) 

oxşadım: 

 
“Men anı oxşadım.” Ben onu okşadım, şakalaştım, oynaştım. Bu, 
bir kadının çocuğunu sevmesi gibidir. (I,282) 

oxşagu: Oyuncak; kadınlara da oxşagu denir. (I,138) 

ongıklandı: “Uragut ongıklandı.” Kadın takma zülüf koydu, keçi kılından 
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 yapma zülüf takındı. (I,311)  

oynak: “Oynak işler”: Oynak kadın. (I,120) 

oynaş: Oynaş; başka biriyle sevişen kadın. (I,120) 

ögey: 

 
Ögey ata: üvey baba. Bunun gibi ögey ogul, ögey kız da denir. 
((I,123) 

ögür: 

 

 

Koyun, geyik, bağırtlak kuşu, deve, cariye gibi şeylerin toplu bir 
hâlde bulunması, bunların sürüsü, bölük. ((I,54-236-389); (II,153); 
(III,6) 

ökmek: 

 
Kadınların kulaklarına taktıkları altın veya gümüşten yapılmış 
halka. (I,105) 

ökmeklendi: “Uragut ökmeklendi.” Kadın küpelendi, küpe sahibi oldu. (I,315) 

öngik: Kadınların takma olarak keçi kılından yaptıkları zülüf. (I,135) 

önğiklendi: 

 
Zülüflü olmak, takma saç, zülüf takmak. “Uragut öngiklendi.” 
Kadın keçi tüyünden yaptığı sahte saç lülelerini taktı. (I,311) 

örme: “Örme saç:” Örme saç. (I,11-129) 

örçük: Örülmüş saç. (I,103) 

örgüç: Kadınların başlarında bulunan saç örgüsü. (I,95-103) 

örgüçlendi: “Kız örgüçlendi.” Kız örgülü saç sahibi oldu. (I,312) 

örküç: Örülmüş saç. bk. örgüç. (I,103) 

örtendi: 

 

 

 

 

 

 

Örtendi neng: Nesne yandı. Güneş indikten sonra, bulutların 
kızardığı zaman “Bulıt örtendi.” denir. Türkler bunu uğur sayarlar. 
Şu savda dahi gelmiştir. “Tünle bulıt örtense ewlük un keldürmişçe 
bolur. Tongda bulıt örtense ewge yagı kirmişçe bolur.” 
Akşamleyin bulut kızarırsa kadın, erkek çocuk doğurmuş gibi olur. 
Tanlayın bulut kızarırsa eve düşman girmişe benzer. Türkler 
sabahleyin bulutun kızarmasını uğur saymazlar. (I,251) 

örtündi: 

 
Uragut yüzin örtündi.” Kadın, avrat yüzünü açtı.” Yüzünü örterse 
yine böyle denir. (I,250) 

özük: 

 
Kadınlara verilen ungun; "Altun özük": Altın gibi temiz ruhlu 
kadın; Ertini özük": Bedeni inci gibi temiz olan kadın. (I,71) 
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pürçek: İnsanın kâkülü, perçemi; atın perçemi. (I,476) 

salındı: “Yinçü kulaktan salındı.” İnci kulaktan sarktı. (II,154) 

sapındı: 

 

 

“İşler yigne sapındı.” Kadın iğneye iplik saplamayı üzerine aldı. 
Hakikatte yapmadığı hâlde, kadın iğneye iplik geçirir gibi göründü. 
(II,150) 

saraguç:  Kadın yaşmağı. (I,487) 

saraguçlandı: 

 
Baş örtüsü örtmek. “Uragut saraguçlandı.” Kadın başörtüsü örttü. 
(III,205) 

sarındı: “Uragut bürüncük sarındı.” Kadın başörtüsünü örtündü. (II,151) 

sep: Gelinin malı olan çeyiz. (I,319) 

septürdi: 

 
“Ol anıng kızın septürdi.” O, onun kızını çeyizleyerek güveyinin 
evine göndermesini emretti. (II,182) 

sewük: Sevgili, sevilen. (I,94-366) 

sıgun: 

 

 

Yaban sığırı. Kökü insana benzeyen bir ot olup erkeklik kuvveti 
kalmayanların kullandıkları bu ota “sıgun otı” derler. Bu otun 
erkeği ve dişisi olur; erkeği erkeğe, dişisi kadına verilir. (I,409) 

sırışdı: 

 

 

“Kız anasınga kidhiz sırışdı.” Kız anasına keçe dikmekte yardım 
etti. O, Türkmen çadırlarının örtüsünü teyelti yapmak gibi, keçeyi 
sık dikmekle anasına yardım etti.(II,96) 

sırıttı: “Ol kızka kidhiz sırıttı.” O kıza keçe sırıttı. (II,304) 

sidhitti: “Uragut oglın sidhitti.” Kadın oğlunu işetti. (II,302) 

sinğil: Kocanın kendinden küçük kız kardeşi. (I,457); (III,7-366) 

sinğillendi: 

 
Kız kardeş edinmek. "Ol kızığ sinğillendi": O, kızı kız kardeş 
edindi. (III,408) 

sorıttı: “Uragut kençke süt sorıttı.” Kadın çocuğa süt emdirdi. (II,304) 

sukındı: 

 
“Uragut başın sukındı.” Kadın başını yıkadı. Bu, Uç dilincedir. 
(II,153) 

sügrüğ: Kadının avret yeri. (I,478) 

sürtük: 

 
“Sürtük işler:” Sürüştüren, kendisine sürüştürülen kadın; sevici 
kadın. (I,477) 
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tal: 

 

 

Yaş dal. Boyu düzgünce kişiye de “tal bodhlug” denir; 
yumuşaklıkta taze dala benzetilir, ve en ziyade ince uzun cariyeler 
için kullanılır. (III,156) 

tapçurdum: 

 
“Men ogulnı anasınga tapçurdum.” Ben çocuğu anasına tapşırdım, 
anasından ayırmadım. (II,175) 

taradı: “Kız saçın taradı.” Kız saçını taradı. (III,260) 

tarandı: “Ol saçın tarandı.” O saçını taradı.(II,145) 

tarım: 

 

 

 

Tekinlere ve Afrasyab soyundan olan hatunlara ve bunların 
çocuklarına karşı söylenen bir kelime; Hakanlı hanları oğullarından 
başkasına söylenmez. "Altun tarım": Büyük kadınların ungunu, 
lakabı. (I,396) 

tawrattı: “Uragut yıp tawrattı.” Kadın ip eğirdi. (II, 330) 

tayak: 

 

 

 

 

 

 

Dayak, dayangaç. “Küdhegü tayak bérdi.” Güveyi dayak verdi. 
Güveyi, gelin attan inerken omzuna dayansın diye cariye yahut köle 
verdi, demektir. Bu, zenginlerde görenektir. Cariye veya köle, 
gelinin malı olur. Şu savda dahi gelmiştir: “Tayak bile taymas, 
tanuk sözün bütmes.” Dayangaç ile olan kaymaz, tanık sözü ile 
inanılmaz. Elinde dayangacı bulunan kimsenin ayağı kaygan yerde 
kaymaz, tanığın sözü ancak tanıklık zamanında belli olur. (III,166) 

terinçek: İki parçadan yapılan kadın carı. İnce bir pelerin. (I,510) 

tılak: Kadının kadınlık aygıtı, avret yeri. (I,385-411) 

tışı: 

 
Dişi, her hayvanın dişisi; kadın. (I,396-400-447-529); (III,6-178-
224-229) 

tilkü: 

 

 

 

 

Tilki. Kinaye olarak kız çocuklarına söylenir. Bir kadın doğurduğu 
zaman ebeden Tilkü mü togdı azu böri mü?” diye sorarlar, “Tilki 
mi doğdu, yoksa kurt mu?” demektir. Bununla “kız mı doğdu yoksa 
oğlan mı?” demek isterler. Kıza aldattığı ve yaltaklandığı için 
“tilki” denir, erkeğe yiğitliği dolayısıyla “kurt” derler. (I,429) 

tişi: bk. tışı.  

tizindi: “Uragut yinçüsin tizindi.” Kadın incisini dizdi. (II,146) 
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togırdı: “Uragut ogul togurdı.” Kadın çocuk doğurdu. (II,80) 

tok: 

 
“Er kissi birle tok tok boldı.”Karı ile koca arasında geçimsizlik 
oldu. (I,333) 

tolgadı: “Kız yinçü tolgadı.” Kız inci küpe takındı. (III,289) 

tolgag: Kadın küpesi. (II,288) 

tugsak: Dul kadın bk. tul. ((I,468) 

tul: 

 

 

 

Dul; "tul tugsak": Dul kadın. Şu savda dahi gelmiştir: “Yawlak tıllıg 
begden kerü yalngus.” Kötü dilli kocadan yalnız dul daha iyidir. 
Karının dul olması, kendine söven bir kocası bulunmaktan daha 
iyidir. (III,133) 

tun: 

 
Kadının ilk çocuğu; kadının ilk kocası "tun kız": Kadının ilk 
doğurduğu kız; "tun beg": Kadının ilk kocası. (III,137) 

tutuklandı: 

 
“Uragut tutuklandı.” Kadın hadım ağası edindi. Kadın önünde 
yürüyen bir hadım ağası sahibi oldu. (II,265) 

tutundı: “Ol awurta tutundı.” O, süt nine, daya tuttu, daya edindi. (II,144) 

tuz: Güzellik. "Tuz kıya": Sevgili, güzel. (III,359) 

tuzak: Sevgili; sevgi için söylenen söz. bk. tuzakı. (I,380) 

tuzakı: Sevgili. bk. tuzak 

tüdeş: 

 

 

 

 

 

 

 

Birbirine benzeyen aynı renkte olan. Bir anadan doğmuş olan iki 
çocuğa karındaş denir. Çünkü karın kelimesine “deş” edatı 
eklenince “bir karında beraber bulunmuş” demek olur. Meme için 
emik denir. Bir memeden emen iki çocuğa emikdeş derler; 
“emmekte arkadaş” anlamınadır. İkisi bir yerden olan kimselere 
yérdeş denir, “hemşeri” anlamınadır. Kardeşe, hısıma kadaş deir, 
aslı “ka”dır, “zarf” ve “kap” anlamındır. Bun “daş” getirilerek 
“kadaş” olmuştur. “İkisi bir kapta, zarfta yatmışlar” demek olur ki, 
o da ana karnıdır. (I,407) 

tülfir: Kumaştan ve ipekten yapılan örtü ve perde. bk. tülwir. (I,457) 

tülwir: Gelin odası tülleri. bk. tülfir. (III,100) 

tüngür: 

 
Dünür, karının hısımları. Bunlar kardeş, baba, ana gibi kimselerdir. 
(II,110); (III,362-372) 
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tüngürledi:  “Ol meni tüngürledi.” O beni kaynı olarak düşündü. (III,408) 

tüngürlendi:  “Ol manga tüngürlendi.”  O kendisini benim kaynım saydı. 
(III,407) 

türkün: 

 
Oymakların, hısımların toplandığı yer, ana baba evi. “Kız türkünge 
keldi.” Kız babası evine geldi. (I,442) 

ulas: "Ulas köz": Sarhoş gibi süzgün ve yakışıklı olan göz. (I,59-60) 

uma: 

 
Ana (Tibet dilince) Bu kelime onlara Araplardan kalmışa benziyor. 
(I,92) 

umay: 

 

 

 

Son, kadın doğurduktan sonra karnından çıkan sonu. Buna 
“çocuğun ana karnında eşi” denir. Şu savda da gelmiştir: 
“Umayka tapınsa ogul bolur.” Birisi buna hizmet ederse çocuk 
doğar. Kadınlar sonu uğur sayarlar. (I,123) 

uragut: 

 

 

 

Kadın, avrat. (I,138-153-178-180-201-250-253-255-257-259-275-
302-311-314-509); (II,9-56-80-107-121-126-141-142-146-151-153-
155-156-233-239-254-265-278-302-304-307-330-355); (III,36-50-
58-64-85-91-92-121-124-185-205-206-307-399) 

urundı: “Uragut bürünçük urundı.” Kadın başörtüsünü örtündü. (I,201) 

üdhik: 

 

 

Aşk ve sevgi coşması, sevgi, sevda, hasret. bk.ödhik 
(I,69) 
 

ügridi: “Uragut beşik ügridi.” Kadın beşik salladı. (I,275) 

ügrük: Çocuğun beşiğini sallama. (I,105) 

ütidi: 

 
“Ol tonug ütidi.” O, elbiseyi ütüledi. O elbisenin pürüzlerini bir 
demir parçasıyla ütüledi ve düzeltti. (III,252) 

üzlüşdi: “Begi kişi üzlüşdi” Karı ile koca ayrıldılar. (I,240) 

yaldruk: 

 

 

“Yaldruk neng:” Cilalı leğen gibi parlak nesne. Başkası da böyledir. 
Yalabuk kadına “yaldruk işler” denirdi, “süslü kadın” demektir. 
(III,432) 

yalnğu: 

 

Cariyelerin oynadığı bir oyun, salıncak oyunu. İpin iki ucu bir ağaca 
veya bir direğe bağlanır, ortasına cariye oturur, ayağıyla yeri teper, 
böylelikle kâh yükselir, kâh alçalır. (III,380) 



Arife GÜLSÜN │ 337 
 

yalnğuk: Cariye (Oğuz, Kıpçak ve Suvarlar dillerince) (III,385) 

yalnguladı: “Kız yalnguladı” Cariye iple, salıncakla oynadı. (III,428) 

yalwırdı:  “Tülwir yalwırdı.” Gelin odasının tülleri yelpidi. (III,100) 

yaptı: Kapadı. “İşler ötmek yaptı.” Kadın ekmek yapıştırdı. 

yengge: Yenge, büyük kardeşin karısı 

yenidi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uragut yenidi.” Kadın doğurdu. Bu kelime ancak kadın doğurursa 
söylenir. Hayvan doğurduğu zaman, doğan şeyin adı alınır ve “-
ladı” eki getirilerek fiil yapılır. Nitekim inek yavrularsa “ingek 
buzaguladı” denir ki, “İnek buzağı doğurdu.” demektir. “Buzagu” 
kelimesine “-ladı” eki getirilerek fiil yapılmıştır. Kuş yavrusuna 
“bala” denir. Kuş yavru çıkarırsa bu kural üzerine “Kuş balaladı.” 
denir. Yalnız, kısrak için böyle söylenmez. Kısrak yavrusuna 
“kulun” denir, kısrağın yavruladığını bildirmek için “Kısrak 
kulnadı.” denir. 
“Uragut yenidi.” sözünün türevinde (iştikakında) iki yol vardır: 
Birincisi “yenig neng” sözünden alınmış olmasıdır, “yeğni nesne” 
demektir. Kadın, çocukladığı zaman yeğnilmiştir, onun için 
“yenidi” denir. İkincisi “yin” sözünden alınmış olmasıdır. Yin” 
beden demektir. Kadın kendi vücudundan bir vücut çıkarmıştır. Bu 
yolun ikisi de güzeldir. (III,92) 

yenigü: 

 
Doğurmak üzere olan. “Bu uragut ol yenigü. “Bu kadın doğurmak 
üzeredir. (III,36) 

yenitti: “Er uragutnı yenitti.” Adam kadını doğurttu. (II, 317) 

yezne: Büyük kız kardeşin kocası. (III,35) 

yıpladı: “Uragut yüzin yıpladı.” Kadın yüzünün kılını iple aldırdı. (III,307) 

yıplaşdı: 

 
“Uragutlar yüzin yıplaşdı.” Kadınlar birbirlerinin yüzünü iple 
yoldular. (III,104) 

yıplattı: 

 
“Uragut yüzin yıplattı.” Kadın yüzünü ipletti. Kadın yüzünün 
kıllarını iple aldırdı. (II,355) 

yinçgelendi: "Ol kızı yinçgelendi": O kızı odalık edindi. 

yinçke: “Yinçke kız:”Yatağa alınacak yetişkin cariye ve kız; kız oğlan kız. 
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(I,326) 
yinçü: 

 

 

 

 

 

İnci. Cariyelere dahi yinçü denir. Şu savda da gelmiştir: “Ötlüğ 
yinçü yerde kalmas.” Delinmiş inci yerde bırakılmaz, onu bir alan 
olur. Bu sav, cariyelerin uzun zaman kız oğlan kız kalarak 
duramayacaklarını, onları bir alan bulunacağını bildirmek için 
söylenir. Oğuzlarla Kıpçaklar buna cincü derler.    ى harfini  ج e 
çevirirler. (III,30) 

yirük: 

 
“Yirük işler”: Yirik kadın. “Yirük neng:” Yirilmiş nesne, 
uzunlamasına yirilmiş ve güzelliği gitmiş olan her şey. (III,18) 

yoldı: 

 

 

Kurtardı, bıraktı. “Uragut başın yoldı.” Kadın başını kurtardı. Kadın 
mihrinden ve başka şeylerden vazgeçerek kocasından ayrıldı. (III, 
63) 

yolındı: “Uragut yolundı.” Kadın kocasına para vererek boşandı. (III,85) 

yördi: 

 
Çözdü. “Uragut oglın beşiktin yördi.” Kadın oğlunu beşikten çözdü. 
(III,58) 

yu: 

 
Kadınların bir şeyden utandıkları zaman söyledikleri bir kelime. 
(III,215) (Orta ve Batı Anadolu’da hâlâ yaşamaktadır.) (III,215) 

yung: Ciğere bitişik bezli bir et, yalnız kadınlar yer. (III,361) 

yurç: 

 

 

 

 

 

Kadının küçük erkek kardeşi, küçük kayın. Kocanın küçük 
kardeşiyle karının küçük kardeşi ayırt edilir. Kocanın küçük 
kardeşine “ini” denir. Yaşça büyük olursa “içi” denir. Kocanın 
kendinden küçük olan kız kardeşine “singil”, kocanın kendinden 
büyük olan kız kardeşine “eke”, karının kendinden küçük olan kız 
kardeşine “baldız”, karının kendinden büyük olan kız kardeşine 
“eke” denir. (III,7) 

yurunlug: 

 
İpek kumaş parçaları olan. “Yurunlug uragut”: İpek kumaş 
parçalarına sahip olan kadın. (III,50) 

yuwka: 

 

 

 

Her şeyin incesi, yuka. Şu savda dahi gelmiştir: “Anası tewlük 
yuwka yapar, oğlı tetik koşa kapar.” Anası tülek,  kurnaz, yufkayı 
ince yapar; oğlu tetik, zeyrek, çift kapar. “Anası kurnazlıkla 
çocuğunu aldatarak ekmeği ince yapar; çocuk da zeyrektir, yufkayı 
ikişer kapar. Bu sav iki akıllının karşılaştığı zaman söylenir. (III,54) 
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yüfüş: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hısımların çok kere gerdeğe konulan gelini çeyiz sahibi etmek 
üzere elbise veya mal ile yardımlaşması. Bu çok kere gerdeğe 
konulan gelin hakkında söylenir; çünkü hısımlar onu donatmak için 
üzerlerine düşen armağanı verirler. Şu savda dahi gelmiştir: 
“Yüfüşlüg kelin küdhegü yafaş bulur.” Armağanlı gelin,  güveyiyi 
yumuşak huylu bulur. Gelin, akrabasının verdikleri armağanlarla 
ağırlanmış olursa o, güveyiyi yumuşak huylu ve ağırbaşlı bulur; 
çünkü güveyi onu zengin bulmuştur, bu yüzden ona saygı gösterir. 
(III,12) 

yüz: 

 
Şu savda dahi gelmiştir: “Yüzge körme erdem tile.” Yüzün 
güzelliğine, çirkinliğine bakma, insanda edep ara. (III,143) 

yüzük: Yüzük. (III,18) 

 

DİVANDA KADIN İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ 

1.  “Ersek erge tegmes ewek ewge tegmes.” 

Azgın kadın koca bulmaz, iven eve ermez. Koca bulmak için azgın kadınların 
emeği çok kere boşa çıkar, bütün sebepler birleşemez. Bunun gibi acele eden kimse 
de bir engele uğrayarak eli boş kalır. Bu sav aceleyi terk etmek için söylenmiştir. 
(I,104) 

2.  “Umayka tapınsa ogul bolur.”  

Birisi buna (Umay’a) hizmet ederse çocuk doğar. Kadınlar, sonu uğur sayarlar. 
(I,123) 

3.  “Emiklig uragut kösekçi bolur.” 

Emzikli kadın yemeğe iştahlı olur, ona uygun gelen şey verilir. (I,153) 

4.  “Tünle bulıt örtense ewlük un keldürmişçe bolur. Tongda bulıt örtense ewge 
yagı kirmişçe bolur.” 

Akşamleyin bulut kızarırsa kadın, erkek çocuk doğurmuş gibi olur. Tanlayın 
bulut kızarırsa eve düşman girmişe benzer. Türkler sabahleyin bulutun kızarmasını 
uğur saymazlar. (I,251) 

5.  “Köp söğütke kuş konar; körklüg kişige söz kelir.”  
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Gür söğüde kuş konar, güzele söz gelir. Bu sav “yıgaç uçunga yél tegir; körklüg 
kişige söz kelir” şeklinde dahi söylenir; “Ağacın ucuna yel değer, güzele söz gelir.” 
demektir. Bununla beraber güzel, kendini korumalıdır. 

6.  “Kizdeki kiz yıpar.”  

Sandıktaki miske el sürülmez, saklı kalır. Bu sav kadınların ağızlarının güzel 
kokusunu miske benzetmek için söylenir. (I,327) 

7.  “Koş kılıç kınka sıgmas.”  

Çifte kılıç kına sığmaz. Bu sav, bir iş için çarpışan, karşılaşan yahut bir kızı 
isteyen iki adam için söylenir. (I,359) 

8. “Kılnu bilse kızıl kedher, yaranu bilse yaşıl kedher.”  

Kendini sevdirmeyi bilse kırmızı giyer, yaranmayı bilse yeşil giyer. Kadın 
güzel görünmeyi, iyi geçinmeyi bilirse kırmızı ipekli kumaş giyer; naz etmeyi, 
kırıtmayı bilirse yeşil giyer. Bu sav iyiliğe ermek için güzel geçinmekle emrolunan 
kadına söylenir. (I,394) 

“Kılnu bilse kızıl kedher, yaranu bilse yaşıl kedher.” Nazlanmayı bilse kızıl 
giyer, yaranmayı ve kırışmayı bilse kırmızı ipekli giyer; yaranmayı ve gözeniliği 
bilse kırmızı ipek giyer. Bu renklerle erkek kadını daha iyi tutar, demek istiyor. 
(III,21) 

 (Bu atasözü Divan’da iki kez karşımıza çıkıyor.) 

9. “Kadaş témiş kaymaduk, kadhın témiş kaymış.”  

Kardeş demiş tınmamış, dönüp bakmamış, iltifat etmemiş; kayın demiş iltifat 
etmiş. Bu sav hısımlar içinde kayınlara saygı ile emrolunduğu zaman söylenir. 
(I,403) 

10. “Xan ışı bolsa katun ışı kalır.”  

Hanın işi, emri olunca Hatunun işi geri kalır. (I,410) 

11. “Kız birle küreşme, kısrak birle yarışma.”  

Kızla güreşme, çünkü kızlar kuvvetli olur, seni alt eder; kısrakla yarışma, 
kısrak attan daha çevik, daha sıçrayışlı olduğundan seni yener. Bu Hakanlılardan bir 
kızın, gerdek gecesi Sultan Mesud’u ayağıyla dokunarak yıktığı için Hakanlıların 
Sultan Mesud hakkında söyledikleri bir savdır. (I,474) 

12. “Yüzge körme erdhem tile.” 

Yüze bakma, fazilet ara. Yüzün rengine, güzelliğine bakma, adamdan edep ve 
fazilet iste. (II,8) 
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 “Yüzge körme erdem tile.” Yüzün güzelliğine, çirkinliğine bakma, adamdan 
edep ara.(III,143) 

Bu sav Divan’da iki kez karşımıza çıkıyor. 

13. “Yüfüşlüg kelin küdhegü yafaş bulur.”  

Armağanlı gelin,  güveyiyi yumuşak huylu bulur. Gelin, akrabasının verdikleri 
armağanlarla ağırlanmış olursa o, güveyiyi yumuşak huylu ve ağırbaşlı bulur; çünkü 
güveyi onu zengin bulmuştur, bu yüzden ona saygı gösterir. (III,12) 

14. “Ötlüğ yinçü yerde kalmas.”  

Delinmiş inci yerde bırakılmaz, onu bir alan olur. Bu sav, cariyelerin uzun 
zaman kız oğlan kız kalarak duramayacaklarını, onları bir alan bulunacağını 
bildirmek için söylenir. Oğuzlarla Kıpçaklar buna cincü derler.    ى harfini  ج e 
çevirirler. (III,30) 

15. “Anası tewlük yuwka yapar, oğlı tetik koşa kapar.”  

Anası tülek,  kurnaz, yufkayı ince yapar; oğlu tetik, zeyrek, çift kapar. “Anası 
kurnazlıkla çocuğunu aldatarak ekmeği ince yapar; çocuk da zeyrektir, yufkayı 
ikişer kapar. Bu sav iki akıllının karşılaştığı zaman söylenir. (III,54) 

16. “Yawlak tıllıg begden kerü yalngus.”  

Kötü dilli kocadan yalnız dul daha iyidir. Karının dul olması, kendine söven bir 
kocası bulunmaktan daha iyidir. (III,133) 

17. “Tağ tağka kavuşmas, kişi kişige kavuşur.” 

 Dağ dağa kavuşmaz, adam adama kavuşur. Bu sav uzun müddet sonra 
sevgilisini gören kimse için söylenir. (III,153) 

18. “Künining küline tegü yagı.”  

Kumanın külüne kadar düşman. Kuma kumaya düşmandır. Hatta birinin külü 
arkadaşının gözüne karşı savrulur. (III,237) 

19. “Kizlençü kelinde.”  

Gizli şey gelinde bulunur; çünkü o, iyi şeyleri kocasına saklar. (III,242) 

20. “Kurtga büdhik bilmes, yérim tar tér.”  

Kocakarı oyun bilmez, yerim dar der. Bu sav, bir şey yapmak isteyen fakat o 
şeyi yapması söylendiği zaman yapamayan ve yalancı sebeplerle işi savsaklayan kişi 
için söylenir. (III,259) 

21. “Atası anası açıg almıla yese oglı kızı tışı kamar.”  
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Babası, anası ekşi elma yese oğlunun kızının dişi kamaşır. Bu sav, ananın, 
babanın yaptığı bir fenalıktan çocuklarının yakalandığı, sorguya çekildiği zaman 
söylenir. (III,272) 

22. “Kalıng berse kız alır, kerek bolsa kız alır.”  

Çeyiz veren kız alır, gerekli olanı bahalı alır. Bir adam çeyiz verirse gelini kız 
oğlan kız alır. Bir şey isteyen kimse o şey kendisine gerekli ise onu yüksek para ile 
alacaktır.(III,372) 

23. “Kangdaş kuma urur, igdiş örü tartar.” 

 Baba bir olanlar birbirini çekemedikleri için çok dövüşürler. Ana bir kardeşler 
aralarında sevgi olduğu için birbirine yardım ederler. (III,382) 

 

DİVANDA KADIN İLE İLGİLİ NAZIM PARÇALARI 

1.  emgek:  

  Aydı sening udhu 

  Emgek telim ıdhu 

  Yumşar katıg ödhü 

  Könglüm sanga yügrük 

 “Sevgilisinin hayalini anlatarak diyor ki: Bize kadar bu sarp dağları geçerek 
nasıl geldin? Cevap olarak dedi ki: Kalbim senin yanına çabuk gelmek dileğiyle 
çarpıyor; dağlar yumuşadı.” (I, 110) 

Bu dörtlük sevgiliye verilen bir cevaptır. Gönlü onu arzu ettiği için sıkıntılar 
çekerek dağları aşıp gelen bir âşık tarafından söylenmektedir. Öyle ki aşığın içindeki 
arzunun ateşi dağları yumuşatıyor ve o, bu sarp dağları aşıp sevgilisinin yanına 
geliyor. 

2.  argardı: Könglüm angar kaynayu 

  İçtin angar oynayu 

  Keldi manga boynayu 

  Oynap meni argarur 

 “Gönlüm ona kaynıyor, içeride onunla oynaşırken. Bana kurularak geldi, 
oynayarak beni yoruyor.” Evin içerisinde sevgilimle oynaştığım zaman gönlüm 
coştu, kaynaştı. Kurularak bana geldi, beni yorasıya kadar oynadı. Yorduğun her 
hayvan için de böyle denir. (I,226) 
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3.  istedi: Bu da “irtedi” gibidir. Şu kıtada dahi gelmiştir: 

  Yıglap udhu artadım 

  Bagrım başın kartadım 

  Kaçmış kutug irtedim 

  Yagmur küni kan saçar 

 “Arkasından ağlayarak bozuldum, bağrımın yarasını deştim, giden saadeti 
aradım, gözüm yağmur gibi kan saçar.” Bozulacak kadar sevgilimin arkasından 
ağladım, kapandıktan sonra yüreğimin yarasını yeni baştan açtım; kaçmış talihin 
arkasına düştüm, gözüm yağmur gibi kan akıtır. (I,272) 

4.  awlaldı: Awlalur özüm anıng tuzunga 

 Emlelür közüm anıng tozınga 

 “Gönlüm onun güzelliğiyle avlanır, gözüm onun ayağının tozuyla ilaçlanır.” 
(I,296) 

5.  butak: Dal 

  Kim ayıp iştür kulak 

  Ay ewi artuç butak 

 “Kim der ki ay evinin (halenin) ardıç dalı olduğunu işitmiş olsun.” Burada 
cariyeyi anlatıyor, yüzünü aya, boyunu dala benzetiyor. (I,377) 

6.  tuzak: Av için kullanılan tuzak. Şu parçada gelmiştir: 

  İkledi mening adhak 

  Körmedhip ogrı tuzak 

  İgledim andın uzak 

  Emlegil emdi tuzak 

 “Ayağım tuzağa takıldı, gizli tuzağı görmeyerek, bundan uzun hastalık çektim. 
Sevgilim ilaç et” (I,380) 

7.  üdhik: Aşk ve sevgi coşması, sevgi, sevda, hasret.  

Üdhik mini komıttı 

Sakınç manga yumıttı 

Könglüm angar emitti 

Yüzüm mening sargarur 
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 “Sevgi beni coşturdu, sıkıntı başıma toplandı; ona gönlüm aktı, yüzüm 
sararıyor.” Sevgilime olan aşkım beni heyecana getirdi; bende kaygı toplandı, 
gönlüm ona meyletti, onun için yüzüm sararır. (I,69) 

8. ulas: "ulas köz": Sarhoş gibi süzgün ve yakışıklı olan göz. Şu parçada da 
gelmiştir.  

Bunlar mini ulas köz 

Kara mengiz kızıl yüz 

Andın tamar tükel tüz 

Bulnap yana ol kaçar 

 “Baygın göz, esmer beniz, pembe yüz beni tutsak eder. O çehreden bütün 
güzellikler damlar, beni tutsak ettikten sonra kaçar.” 

Üzerinde güzel ben bulunan yakışıklı çehre ve baygın gözler beni tutsak ediyor; 
sanki yanaklarından güzellik damlar, beni tutsak ettikten sonra kaçıp gider. 

9. kıwal: Ardı seni kız bodı anıng tal 

  Yaylır anıng artuçı burnı takı kıwal 

 “Kız seni yordu, onun boyu dal gibi; iki yana ardıç gibi salınır, burnu da 
düzgündür.” Yumuşak vücutlu cariye seni aldattı, onun vücudu yumuşaklıktan 
eğilir, ardıç dalı gibi salınır; burnu dahi çekmedir. (I,412) 

10. tutundı:  

  Ödhik otı tutunup 

  Öpke yürek kagrulur 

 “Sevgi ateşi tutuştuğu zaman, ciğer, yürek kavrulur.” (II,144) 

11.  titindi: 

  Anıng yüzinge titinü baksa bolmas. 

 “İnsan onun güzelliği dolayısıyla yüzüne bakamaz.” (II,144) 

12. belgürdi:  

  Kizlep tutar sewüklük 

  Adhrı küni belgürer 

  Başlıg közüg yapsama 

  Yaşı anın sawrukar 
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 “Sevgiyi gizli tutar, ayrılık günü belirir; yaralı gözü kapatma, onun yaşı 
fışkırır, savrulur.” Gizli sevgi, ayrılık gününde belli olur. Yaralı ve yaşlı göz, yaşını 
saklayamaz. (II,172) 

13. sızgurdı: 

  Könglü köyüp kanı kurıp agzı açıp katgurar 

  Sızgurgalır üdhikler essiz yüzi burkurar 

 “Kalbi yanıp kanı kuruyarak ağzını açarak katılır; sevda onu sarartır, solgun 
yüzünü buruştur.” Âşık halkın yanında ağzı açılasıya güler, kalbi yanıktır, kanı 
kurumuştur. Aşk onu eritmek üzeredir. Yazık onun solmuş çehresine. (II,188) 

14. yırak: uzak 

  Ogragım kendü yırak 

  Bulnadı meni karak 

 “Öz uğrağım ırak. Beni gözleri tutsak etti.” Uğrağım uzak, lakin sevgilimin 
gözleri beni tutsak etti, yolumdan alıkoydu. (III,29) 

15. yalwı: büyü, sihir 

  Yalwın anıng közi 

  Yelkin anıng yüzi 

  Tolun ayın yüzi 

  Yardı mening yürek 

 “Onun gözü büyülüdür. Onun özü konuktur. Yüzü ayın ondördüdür. Benim 
yüreğimi parçaladı.” Sevgilisini anlatarak diyor ki: Onun gözünde büyü vardır, 
onunla avlar. Kendisi, içerimde konuktur. Yüzü ayın ondördü gibidir; beni 
bakışlarıyla vurdu, kalbim bundan yarıldı. (III,31)  

16. yükündi: 

  Yüknüp manga imledi 

  Közüm yaşın yamladı 

  Bagrım başın emledi 

  Elkin bolup ol keçer 

“Boyun eğip bana işaret etti, gözüm yaşını sildi, bağrımın yarasını sağalttı, 
konuk olup geçti.” Sevgilisinin hayalinin geçtiğini anlatarak diyor ki; o beni yeniden 
diriltti, benim tarafıma hizmetle işaret etti kendini görmekle gözümün çapağını sildi, 
sağalttı, ciğerimin yarasını emledi, o misafirdi, geçti, gitti. (III,84) 
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17. yıgladı: 

  Yelkin bolup barukı könglüm angar baglayu 

  Kaldım erinç kadguka ışım udhu yıglayu 

 “Misafir olup sevgilim gitti; hâlbuki ben gönlümü onun sevgisine bağladım. 
Sanki ben, o gittikten sonra kaygı içinde kaldım ve arkadaşımın arkasından 
ağlarım.” (III,309) 

18. meng: 

  Béring manga sözkiye 

  Menglig kara tuz kıya 

  Yalwın tutar közkiye 

  Mungum mening bilinge 

 “Bana sözceğiz veriniz, ey benli esmer, tatlı yüzlü, gözleri büyüleyici güzel, 
sıkıntımı bilesin.” Ey siyah benli, tatlı yüzlü, insanı tutsak eden büyüleyici gözlerin 
sahibi güzel! Senin sevgin yolunda çektiklerimi bilesin. (III,359) 

19. kalıng: 

  Berdim sanga kalıng 

  Emdi munı alıng 

  Emgek mening biling 

  Ugrar tüngür bargalı 

 “Sana çeyiz verdim, şimdi bunu alın, benim emeğimi alın. Dünür gitmek 
üzeredir.” Güveyi kayınbabasına: “Ben sana çeyiz verdim, bunu al. Benim bunumu, 
çalışışımı gör. Kayın babası “Dünür gitmek üzeredir.” dedi. (III,372) 

   

 

 



ÇİN’DE KAŞGARLI MAHMUT VE DİVAN-I LÜGAT’İT TÜRK 
ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 
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Çin Halk Cumhuriyeti Asya`da 1.313.973.713 nüfusu, 9.596.960 km² 

toprağıyla Amerika, Kanada ve Rusya’dan sonra toprak büyüklüğü bakımından 
dördüncü büyük ülkedir. Çinliler çok eski tarihten beri Türk halkları ile komşu 
olarak yaşamış ve Türkoloji araştırmalarına da büyük önem vermişlerdir. 5000 yıllık 
Çin tarihinde, Çinlilerin ilişki kurduğu en eski komşuları Türklerin atalarıdır.  

Türklerin tarihini kendi tarihleriyle yaşıt sayan Çinlilerin, yüzyıllardır ilişki 
içinde oldukları Türk kavimlerinin dili, tarihi ve kültürleri ile ilgili çok sayıda yazılı 
kaynakları bulunmaktadır. Dünyanın en eski savaş taktiği kitabı olan “Sun –Zı’nın 
“Sünzü binfa” savaş stratejisinde: “Kendini ve karşındakini bil; yapacağın her 
savaştan kârlı çıkarsın.” düşüncesinden hareketle, Çin’in düşmanları konusunda 
bilgi birikimi sağlamak ve zamanı gelince bunu kullanmak amacıyla derlenmiştir.  

Çinlilerin özel amaçları bir yana, bu belgeler ışığında tarihin aydınlatmasında 
önemli bir katkısı olduğu kuşkusuzdur.  

Çin’de Kaşgarlı Mahmut ve Divan-ı Lügat-it Türk üzerine yapılan 
çalışmalardan bahsetmeden önce bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içersinde 
yaşayan Türk halklarından bahsetmek istiyorum. 

Çin’deki TÜRK HALKLARININ DURUMU  

Çin Halk Cumhuriyetindeki 56 millet arasında Han Çinlilerin yanı sıra azınlık 
durumunda 55 millet vardır. Azınlık durumundaki bu 55 etnik halk arasında Türk 
halklarının sayısı 9’dur. Bunlar: Uygur, Kazak, Kırgız, Sarı Uygur, Salar (Salur), 
Özbek, Tatar, Kök Munçak ve Hei Longjiang Kırgızları. 

Kök Munçaklar Altay bölgesinde yaşamakta olan Moğollara dâhildirler. 
Meşhur Çinli Türkolog Prof. Dr. Geng Shimin 1955 yılında yaptığı bir araştırmaya 
dayanarak Kara Munçakların, Tuvalıların bir parçası olduğunu ileri sürer. Hei 
Longjiang Kırgızları konusunda araştırma yapan Türkolog Prof. Dr. Hu ZHenhua 
bunların 18. yüzyılda Mançu-Çing hanedanlığı tarafından göçe zorlanmış olan 
Hakas halkının bir parçası olduğunu ileri sürer.(1).  

Günümüzde Çin’in Şin Ciang Uygur Özerk bölgesinde en büyüğü Uygurlar 
olmak üzere, çok sayıda Türk halkları bir arada yaşamaktadır. Sağlıklı bir veri 
olmamakla birlikte 1993 nüfus sayımına göre ve 1993 sonu itibarıyla bölgenin 
toplam nüfusu 16.052.648’tür. Bu nüfusun % 62’sini oluşturan 10.015.948 kişi 
Türktür. Şin Ciang Uygur Özerk bölgesinin % 47’sini oluşturan Uygurların nüfusu 
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ise 7.589.468’dir. Nüfusun % 37’sini 6.036.700 kişi ile (Çin Ordusu hariç) Han 
milleti oluşturmaktadır. 1.196.416 Kazak, Doğu Türkistan nüfusunun %7.3’ünü 
oluşturmaktadır. Ayrıca bölgede 732.294 Huy (Çinli Müslüman), 149.198 Moğol, 
154.282 Kırgız, 87.500 Salar (Salur), 36.785 Şibe, 36.108 Tacik, 12.782 Özbek , 
18.856 Mançu; 12.300 Sarı Uygur, 5.827 Dagur, 4.440 Tatar, 200-300 Kök 
Munçaklar (Tuvalılar) ve 8.563 Rus yaşamaktadır [4].  

Uygurlar 

Sayıları 7.589.468 olan (belki 8 milyondan fazla) Uygurlar daha çok Şin Ciang 
Uygur Özerk Bölgesi’nin güneyinde yaşamaktadır. Uygurlar Müslümandırlar ve 
çoğunluğu tarım ve ticaretle uğraşmaktadır. Uygurlar, günümüzde Çin Halk 
Cumhuriyeti Uygur Özerk Bölgesindeki eski Türklerin, yani Uygurlar, Karluklar, 
Basmiller ile Tokharyanlar, Hotanlılar, Sakalar, Sogdiyanların karışmasıyla ortaya 
çıkmıştır.  

Kazaklar 

 1.196.416 kişiden oluşan Kazak nüfusunun çoğu Kuzey Şin Ciang, İli Kazak 
Aftonum Oblastı, Muri ve Barköl Aftonum nahiyelerinde yaşamaktadır. Bunlar 
Müslüman ve göçebedirler. Modern Kazak halkı, eski Türk halklarından Kıpçaklar, 
Akadlar ve Vusunlardan oluşmuştur. Ayrıca 13. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında hüküm 
süren Altın Ordu Devleti döneminde Moğollarla da karışmıştır. [1]  

Modern Kazak dili homojen bir yapıya sahiptir. 

Kırgızlar 

154.282 kişilik bir nüfusa sahip olan Kırgızlar daha çok Güney Sin Ciang’daki 
Kızılsu Kırgız Özerk Bölgesinde yaşamaktadırlar. Kırgızlar Müslümandırlar ve 
hayvancılıkla uğraşırlar.  

 Kırgızca Güney ve Kuzey lehçeleri olarak ikiye ayrılır. Kuzey lehçesi 
Kazakçaya çok benzemektedir.  

Salarlar ( Salurlar) 

87.500 kişilik nüfuslarıyla Salarların çoğu Çing Hai bölgesindeki Hao Long 
Hui Özerk bölgesinde, Şunhua Salar Özerk nahiyesinde yaşamaktadır. Salarların 
çoğu Müslüman olup çiftçilikle uğraşırlar. Bu Salarlar, esas olarak 
Maveraünnehir’de yaşamakta olan ve Yuan döneminde (1279-1368) doğuya göç 
ederek Uygur bölgesi üzerinden Xun Hua bölgesine gelen Salur halkının devamıdır. 
Bu süreç içersinde temas hâlinde bulundukları bazı Tibetlileri, Huyleri (Döngen) ve 
Han Çinlileri asimile etmişlerdir.  
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Sarı Uygurlar (Yügular)   

12.300 kişiden oluşan nüfuslarıyla Sarı Uygurların çoğu Çin’in Gansu 
eyaletinde bulunan Sunan Sarı Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşamaktadır. Sarı 
Uygurlar üç dil kullanmaktadırlar. Bunlar: Doğu Sarı Uygurca, Batı Sarı Uygurca ve 
Çince’dir. Sunan Otonom bölgesinin doğusundaki Kang Le bölgesi ile Huang Çeng 
bölgesinin Bei Tan Dong Tan kasabasındaki Sarı Uygurlar Altay dil ailesinin 
Moğolca grubuna giren Doğu Sarı Uygur dilini konuşurlar.  

Otonom bölgenin batısındaki Da He, Ming Hua ilçelerinin Lian Hua, Huang 
Çeng, Jin Zi Tan ve Xi Cheng gibi yerlerdeki Altay dil ailesinin Türk dili grubuna 
giren Batı Sarı Uygurca ile konuşurlar. Çeşitli dilleri konuşan Sarı Uygurların ortak 
dili Çincedir. Sarı Uygurlar’ın 8.yüzyılda Moğolistan’da kurulan Uygur hanlığı ve 
kuzeyden He-xi koridoruna göç eden He-xi Uygurları ile ilişkileri vardır. Şimdiki 
Sarı Uygurlar, Eski Uygurlarla Moğol ve Tibetlilerin karışmasıyla ortaya çıkmış bir 
halktır. 

Sarı Uygurlar kendileri için iki çeşit ad kullanırlar. İki bölgede yaşayanların 
kendilerini adlandırdıkları isimlerin anlamı aynı, telaffuzu farklıdır. Ayrıca 
birbirlerini ayrı ayrı adlarla adlandırırlar. Doğu Sarı Uygurlar kendilerine 
Şi-Ra-Yogur; Batı Sarı Uygurları ise Xara Yogor derler. Batı Sarı Uygurlar 
kendilerine Sarıg Yogor derler. Bunların hepsi “Sarı Uygur” anlamındadır. Çinliler 
Doğu Sarı Uygurlara Şıra yerine Şi-la derler. 

1949’dan sonra Sarı Uygurların isteği üzerine Sarı Uygurlar Çin Halk 
Cumhuriyeti Halk Meclisi tarafından Yügu olarak adlandırılmıştır.  

Kök Munçaklar  

2000-3000 kişiden oluşan nüfuslarıyla Kök Munçaklar, esas olarak Altay 
bölgesinde bulunan Kaba ve Buvirçin vilayetlerinde yaşamaktadır. Bunlardan küçük 
bir grup ise aynı bölgenin Kök Toghay vilayetindeki Temeke bölgesinde 
yaşamaktadır.   

Çin’deki Kök Munçaklar bugün yaşadıkları coğrafyaya eskiden Çin’e dâhil 
olan Tannu-Tuva’dan göç etmişlerdir. 

Bunlar kendilerini Tuva ya da Tuba olarak adlandırırken yerel Kazaklar 
tarafından Kök Munçaklar, yerel Moğollar tarafından ise Urianhay olarak 
adlandırılmaktadırlar. Hâlâ göçebe olan bu halk, hem Şamanizm hem de Budizm’e 
inanmaktadırlar. Ancak, bugüne kadar resmî nüfus sayımlarında Moğol halkına 
mensup olarak görülmektedirler.  
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Bu halkın kullandığı dil, Rusya’daki Tuva Özerk Cumhuriyeti’nde konuşulan 
dille aynıdır. [1] 

Hei Longjiang Kırgızları  

 Sadece 600 civarında Kırgız, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hei Longjiang 
eyaletindeki Fuyü nahiyesinde yaşamaktadırlar. Kırgızlar bu bölgeye 18. yüzyılda 
Qing Hanedanlığı döneminde Altay Dağları’ndan göç etmişlerdir. Bunların dili  

Rusya’daki Hakasların diline yakındır. [1] 

Özbekler 

12.782 kişilik nüfuslarıyla Özbekler Şin Ciang Uygur Özerk Bölgesindeki 
şehirlere dağılmışlardır. Onlar esas olarak da Gulca, Urumçi ve Kaşgar şehirlerinde 
yaşamaktadırlar. Özbekler Müslümandır. Ticaret ve el sanatlarıyla uğraşırlar. Dilleri 
sadece çok az sayıda olan yaşlılar tarafından konuşulmaktadır. Çoğunluk Uygurca 
konuşmaktadır.  

Tatarlar 

Sayıları 4.440 olan Tatarlar genellikle Kuzey Şin Ciang’daki İli, Tarbagatay ve 
Urumçi’de dağınık olarak yaşamaktadırlar. Müslümandırlar, tarım, hayvancılık ve 
ticaretle uğraşırlar. Tatarcanın kullanımı sadece yaşlı insanlarla sınırlıdır, nüfusun 
çoğunluğu Kazakça ya da Uygurca konuşmaktadırlar.  

Özbekler ve Tatarlar Çin’deki bugünkü yerleşim yerlerine 19. yüzyılda ya da 20. 
yüzyılın başlarında Orta Asya’dan ya da Rusya’dan gelmişlerdir.  

Çin’deki Divanla İlgili Çalışmalar 

Çin’de Türk dili ile ilgili olarak yapılan ilk kapsamlı çalışma, 15.yüzyılda Ming 
Hanedanı zamanında oluşturulan “Yabancılar Dairesi”nin derlediği, Turfan yöresinin 
Uygurcası esas alınarak yazılan Uygurca-Çince sözlüktür. Bu sözlük, Uygur 
yazısıyla yazılmış, bin adet Uygurca sözlük basılmış ve her bir sözcüğün Çince 
imlerle anlamı ve söylenişi verilmiştir. 

Çing Hanedanı zamanında ise, Uygurca dâhil beş dilde hazırlanmış bir sözlük 
olan (Çince, Mançuca, Moğulca, Tibetçe, Uygurca) Vu-ti Çing-Ven-jian ve Şin 
Cang’daki dağ, ırmak ve yer adlarıyla ilgili olarak derlenen referans kitabı, bu 
alanda yapılmış önemli çalışmalardandır.  

Çin’de 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkoloji çalışmaları daha bilimsel 
yöntemlerle ele alınmaya başlamış, özellikle 1930’lu yıllardan itibaren Türkoloji 
araştırmaları yapan kişi ve kurumlarda belirli bir artış olmuştur. 
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Divan-ı Lugat-it Türk’ün el yazması 1911-1916 tarihlerinde İstanbul’da 
yayımlanınca dünyadaki bilim adamlarının özellikle Türkologların dikkatini 
çekmiştir. Sonra Divan art arda çeşitli dillere çevrilip yayımlanmıştır. Almanca,1928; 
Türkçe,1939-1941; Özbekçe 1960-1963; İngilizce 1982-1985, Çağdaş Uygurca 
1981-1984 (üç cilt), Çince 2005 vb. Bununla birlikte Divan üzerine yapılan 
araştırmalar gittikçe çoğalmaktadır. Çin’de bu eser üzerine yapılan ilk çalışmalar, 
1940’lı yıllara dayanmaktadır. 

Divan’ın çağdaş Uygurca tercümesi yayımlandıktan (1981) sonra, bu konu 
üzerindeki incelemeler giderek artmıştır.  1980’li yıllarda Divan’la ilgili 
incelemelerin sayısı yaklaşık 50’dir. Sadece eserin kendisini tanıtmak üzere 20’den 
fazla eser yazılmıştır.  

Bu bildiride, eserin yalnızca dili ve edebiyatı hakkında yapılan çalışmalar ele 
alınmıştır.  

Bir sözlük olarak, Kaşgarlı Mahmut’un eseri, diğer bilimler için önemli olduğu 
kadar dil bilimi açısından da büyük önem arz etmektedir. 

Divan’da Kaşgarlı Mahmut, Türk lehçelerine ait olan gramer yapıları ve kelime 
hazinelerinin ortak özelliklerini ortaya çıkarmanın yanı sıra, çeşitli Türk kavim ve 
boyların dilleri arasındaki küçük farkları da incelemiştir. Bu nedenle, Divan bütün 
Türk dünyası için çok kıymetlidir. Bundan dolayı, bilim adamları, özellikle 
Türkologlar Türk lehçelerini mukayese ederken, bu kıymetli eserden çeşitli Türk 
kavim ve boylarının lehçeleri ve şiveleriyle ilgili yararlı malzemeleri bulabilirler.  

Öte yandan Divan’da Kaşgarlı Mahmut, çeşitli Türk kavim ve boylarının lehçe 
ve ağız özelliklerine göre, çeşitli Türk lehçeleri ve şiveleri arasındaki uzaklık ve 
yakınlık ilişkilerini sınıflandırmıştır. Bundan dolayı Kaşgarlı Mahmut mukayeseli 
dil biliminin kurucusu sayılır. Bu sebeple, Çin’deki Türkologların dil bilimi 
açısından Divan üzerinde bir dizi araştırmalar yapmaları çok doğaldır.  

Çin’de 1940’lı yıllarda, Divan-ı Lügat-it Türk’ün Uygurca çevirisi üzerinde de 
çalışmalar başlamiştır 

1970’li yılların sonlarından itibaren, Çin’de pek çok alanda olduğu gibi, dil ve 
tarih ile ilgili araştırma ve yayınlarda da önemli bir artışın olduğu gözlenmektedir. 
Bu çerçevede, “Divan” ve “Kaşgarlı Mahmut”ile ilgili bilimsel yazı ve araştırmalar 
da dikkati çekmektedir. Söz konusu çalışmalar, Divan ile ilgili genel konular, Divan 
ile ilgili lenguistik konular, beyitler ve özdeyişler ile ilgili konular, tarih ve coğrafya 
ile ilgili konular üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Divan ile ilgili genel konular üzerinde duran Hu Zhenhua, Geng Shimin Zhang 
Guangda gibi bilim adamları ve Divan’ı yayınlama hazırlık komitesi, Kaşgarlı 
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Mahmut'un biyografisi, Divan'ın yazılış tarihi, yazılış amacı, Divan’ın yazıldığı 
dönemin genel görünümü, Divan’ın içeriği ve yapısı, Divan’ın sonundaki dünya 
haritası konularında çalışmalarda bulunmuşlar ve çeşitli bilimsel yazılar 
yayımlamışlardır.  

“Divan”ın Uygurca çeviri çalışmaları sırasında, İbrahim Mutii ve Mirsultan 
Osmanov, Kaşgarlı Mahmut’un doğduğu yerde yaptıkları araştırmalarda, halk 
arasında söylenenlere ve tarihî kalıntılara dayanarak Kaşgarlı Mahmut’un Karahanlı 
Hanedanı soyundan olduğunu, Karahanlı Hanedanı’nın bağlantılı olduğu bugünkü 
Kaşgar ilinin Opal ilçesinin Azık köyünde doğduğunu, öldükten sonra da buraya 
gömüldüğünü, buradaki “Hazreti Mollam” adındaki türbenin Kaşgarlı Mahmut’un 
mezarı olduğunu söylemektedirler. 

Hu Zhenhua ile Geng Shımin'in Divan’la ilgili yazdıkları bu yazılarda, Divan-ı 
Lügat-it Türk'ün genel bir tanıtımını yaptıktan sonra, Kaşgarlı Mahmut'un eserini 
toplumsal gereksinmeler nedeniyle ortaya koyduğunu belirtmektedirler. 
Karahanlıların toprakları Doğu'da Hotan ve Kuça’ya, Batı'da Buhara'ya Güney'de 
Amur Irmağı'ndan Kuzey'de Semirçe'ye değin uzanmaktadır.  

Bu geniş topraklar üzerinde yaşayan (bu bilim adamlarının ifadesiyle) Türkçe 
konuşan halklar arasında ilişki kurmak için, ortak bir dil gerekmiştir. Karahanlılar bu 
halkları yönetimi altında toplamak istediği için bu halkların aynı dili konuşmalarını 
istemiştir. Diğer yandan Karahanlı yönetimi, Doğu-Batı ulaşım yolu üzerinde 
kurulmuştur.  

Özellikle İslamiyetin kabulünden sonra, Arap ülkeleri ve İran ile ilişkiler 
gelişmiş, ayrıca Uygur kültüründe büyük bir ilerleme kaydedilmiş, bu gelişme 
komşu ülkelerin dikkatini çekmiştir. Bu nedenle, İran ve Arap ülkelerindeki 
yetkililer, bilim adamları, tüccarlar ve İslam dinini yaymak isteyenler Karahanlıların 
dilini öğrenmek istemişlerdir. Bütün bunların yanısıra, doğal olarak Türk kültürünün 
yüksek bir düzeye erişmesinde, Kaşgarlı Mahmut’un zengin kişiliğinin ve bilgi 
birikiminin rolü dikkate alınmalıdır.  

Çin’de “Divan-ı Lugat-it Türk” ile ilgili lenguistik çalışmalar da önemli bir yer 
tutmaktadır. Çinli bilim adamları açısından “Divan” Türk lehçeleri konusunda büyük 
bir değer taşımaktadır. Bu alanda araştırmaları olan bilim adamları arasında İbrahim 
Mutii, Mirsultan Osmanov, Reveydullah Yolboldu, Bavudun Niyaz Kadir, Nasrullah 
Yolboldu ve Ye Shao-Jün’ün çalışmaları dikkat çekmektedir. 

Ayrıca, “Divan”daki örneklere dayanılarak, dönemin Türk lehçelerinin dil 
bilgisi üzerinde çalışmalar yürütülmekte, indeksler hazırlanmaktadır. Bu arada 
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“Divan”da söz edilen Türk lehçeleri ile bugünkü Türk lehçeleri arasındaki ilişki ile 
ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Türk dillerinin tarihsel gelişimi üzerinde 
durulmakta, Hakaniye lehçesi ile Hotan lehçesi, Kırgızca ve Kazakça arasında 
karşılaştırmalı çalışmalar yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere, Türkçe edebî bir eserin, Türk dili ve lehçelerinin gramerinin 
sistemli olarak hazırlanması, çok önemli bir araştırma konusudur. Böyle bir çalışma, 
hem edebî eserlerin ve lehçelerin incelenmesine faydalı olmaktadır hem de Türk 
lehçelerinin tarihsel mukayeselerinde önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda bu 
araştırma konusu, dil incelemeleri sahasında çok emek gerektiren bir konudur.  

Bunun için Doç. Li Jing-Wei, Sovyet Türkoloğu E. R. Tenişev tarafından 
hazırlanan “Divan’daki Gramer Biçimlerinin İndeksi” adlı eseri Çinceye çevirmiştir. 
Ayrıca kendi fikirlerini de katarak “Divan’daki Gramer Biçimlerinin İndeksi 
Üzerindeki Yorumlar” (Kaşgar Eğitim Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, 1981.) adlı uzun bir 
yazı yazmıştır. Bunun dışında, Divan’ın Çağdaş Uygurca I.cilt Tercümesi çıktıktan 
sonra, Doç. Ye Shao-jun Yeni Uygur yazısı (Latin harfleri) alfabesine göre, Divan’ın 
indeksini hazırlamıştır.  

Dil bilimi açısından, Divan’la ilgili önemli bir inceleme konusu da şudur: 
Divan-ı Lügat-it Türk dili ile çeşitli çağdaş Türk lehçeleri ve ağızları arasındaki 
ilişkiler ve Divan diline dayanarak Türk lehçelerinin gelişme süreci. Bu konuda, Şin 
Ciang’daki Türkologlar pek çok eser vermişlerdir. Mesela; Prof. İbrahim Mutii, 
Divan’da bahsedilmiş olan esas dil Hakaniye Türkçesi ile Çağdaş Uygurca (bk. Til 
ve Tercüme, Sayı:3, 1986.) Prof. İmin Tursun, Hakaniye Türkçesi ile Çağdaş 
Uygurca Hotan Diyalekti (Şin Ciang Sosyal İlimler Dergisi, Sayı: 1, 1982.) Ömer, 
Divan Dilindeki Yapım ve Çekim Ekleri ile Çağdaş Kırgızcadaki Yapım ve Çekim 
Ekleri arasındaki ilişkileri ayrı ayrı karşılaştırmışlardır. (bk. Til ve Tercüme Sayı:3, 
1986, Kırgızca baskı.) Bunlardan Prof. Niğmet Mingcanı tarafından yazılmış olan 
“Divan Dili ile Çağdaş Kazakça Arasındaki İlişkiler” adlı yazı dizisini de belirtmek 
gerekir. Bundan başka, Prof. Niğmet Mingcanı, “Codex Cumanicus” ve Kazak 
destanı “Kız Cibek ve Bayan Suluw” nun (12-13. yy’lar) dil malzemelerine 
dayanarak, fonetik, leksik, gramatik, semantik ve etimolojik olarak beş yönden 
Divan dili ile Çağdaş Kazakça Arasındaki İlişkileri karşılaştırarak birçok sorunu 
çözmüştür.  

Prof. Bolantay Doscanı “Orta Çağdaki Türk Halkının Müşterek Edebiyat 
Mirası” (Çin Azınlıklar Edebiyat Tarihi Kongresine sunduğu tebliğ, Temmuz 1986) 
adlı yazısında, Divan’da Kıpçakça kaydıyla geçen kelimelerin çoğunun Çağdaş 
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Kazakça da da bulunduğunu ifade etmiştir. Yazara göre, Divan’ da bulunan yaklaşık 
8 bin madde başı kelimenin yarısı, Çağdaş Kazakçada bulunmaktadır.  

“Divan-ı Lugat-it Türk”teki “r” ünsüzü, özel bir ünsüzdür. Bu ünsüz hem yapım 
ve çekim eklerinde kullanılmaktadır, hem de çeşitli ses değişiklikleri vardır. Sesin 
zayıflığı, benzeşmesi, aykırılaşması, yer değiştirmesi gibi olgular “r” ünsüzünün 
değişikliklerinde görülmektedir. Doç. Chen Shi-ming Divan’daki dil 
malzemelerinden yola çıkarak, Wu-Ti Qing-Wen –Jian (Mançu, Moğol, Tibet, 
Uygur ve Çin dilleri Sözlüğü MS 1736-1795) ve Uygurca-Çince Sözlükten 
yararlanarak, “r” ünsüzünün değişimini ele almıştır. (bk. “Divan’ a Göre 
Uygurcadaki “r” Ünsüzünün Değişmelerinin İncelenmesi”, XÜD, Sayı: 4, 1985). 

Divan’ın Edebiyatının Araştırılması 

Bilindiği gibi, Kaşgarlı Mahmut Divan’da Türk şiirlerinden iki yüzden fazla 
parça ve iki yüz yetmişten fazla tekrar edilmemiş atasözü kullanmıştır. Orta 
Çağ’daki bu edebî malzemeler, bugünkü Türk edebiyat dünyası için de önemli bir 
inceleme konusudur.  

Çin Türkologları ise, son on yılda birçok incelemeler yapmıştır. Bunlardan Prof. 
Abdukerim Rahman, Abduşükür Memetemin, Prof. Tursun Ayup, Prof. Hao 
Guan-ZHong, Prof. Geng Shi-Min, Prof. Chen Zong-Zhen, Wahıtjan Gopur, Esker 
Hoseyin, Muhemmetrehim Hajı Tursun ve Liao Zıyi gibi Türkologların 
çalışmalarından bahsetmek gerekir. 

 Prof. Abdukerim Rahman “Divan’da Bulunan Şiirlerin Felsefi Değerleri 
Üzerine” (Şin Ciang Üniversitesi Dergisi, Sayı: 3, 1983.) adlı yazısında, Divan’da 
bulunan şiirlerin, Türk halkının geleneksel ideolojisini yansıttığını ileri sürmüştür. 
Ona göre:  

“1. Eski çağdaki Türklerde önce madde, sonra ruh gelmektedir. 2. Ahlak ve 
erdemle ilgili düşünceler 3. Bilgi ve bilimle ilgili konular. 4. Feodal toplumu 
eleştirip felsefi açıdan o zamanki toplumun geri kalmasının sebeplerini göstermiş ve 
feodal cemiyet sisteminin değişmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kısacası, Divan’daki 
şiirler Karahanlılar devrinden önce ve sonraki Türklerin sosyal görüşlerini 
yansıtmaktadır. 

Kaşgarlı Mahmut örnek olarak Divan'da iki yüz yetmişten fazla atasözü 
toplamıştır. Bunlar kısa ve özlüdür. Bu atasözleri, halkın zekâ ve tecrübesini 
göstermektedir. Bu atasözleri de Divan'da bulunan şiirler gibi, eski Türk dili ve 
edebiyatının en kıymetli kaynaklarıdır. 
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Abduşükür Memetemin ile Hao Guan-zhong birlikte Divan' da bulunan şiir ve 
atasözlerinden seçtiklerini Çinceye çevirmişler ve yayımlamışlardır. (bk. Xinjiang 
Edebiyat ve San' at Dergisi, Sayı: 5, 1979.) 

Prof. Geng Shimin'in "Karahanlı Devleti Dönemindeki Uygur Edebiyatına 
Genel Bakış" (ŞinCiang Edebiyat Sanat Dergisi Sayı: 8, 1978.) adlı yazısından daha 
geniş olarak bahsetmek gerekir. O, Divan'da bulunan malzemelere dayanarak 11. 
yüzyıldaki şiirleri mukayese ederek incelemiştir. Yazara göre, Divan'daki şiirler ile 
eski Uygur dönemindeki şiirler arasında çeşit ve uyak bakımından belirli farklar 
vardır.  

Divan'daki şiir uyaklarının esas özellikleri Türk geleneksel şiirine uygun 
olmakla beraber, Arap ve Fars edebiyatının etkileri de görülmektedir. Şiirler konuları 
ve dil özellikleri bakımından Türk toplumunun ürünü olmasına rağmen, Arap ve 
Fars retorik biçimlerinin de kullanıldığı görülmüştür.  

Dinî şiirler, özellikle tasavvuf şiirleri, İslamiyetin yayılmasıyla birlikte ortaya 
çıkmıştır.  

Ayrıca, Divan'da bulunan bazı şiirler, ya kopya edilmiş ya da Kaşgarlı Mahmut 
tarafından yazılmış olabilir. Genel olarak Divan'daki şiirlerin çoğu, ilk çağa ait 
değildir. Sanat biçimleri ve belirli şekiller bakımından şiirler, yüzyıllar boyunca 
gelişmiş olan Arap ve Fars edebiyatından etkilenen geleneksel Türk halk şiirinin 
devamıdır. Bunun dışında, Prof. Geng Shimin yazısında, şiirlerin esas konularını, 
şekil ve ses özelliklerini (kafiye) kapsamlı olarak tahlil etmiştir.  

Prof. Cheng Zong-zhen "Divan'da Bulunan Atasözleri" (Milletler Tatkikatı, 
Sayı: 4, 1980.) adlı yazısında, Divan'da bulunan atasözlerini detaylı bir şekilde 
incelemiştir. 

Yazısının birinci bölümünde, ideoloji bakımından Divan'da bulunan atasözlerini 
beş gruba ayırmıştır:  

1. O zamanki ahlaki görüşleri yansıtan atasözleri, 

2. Günlük hayatın olaylarını felsefi yönden ele alan atasözleri, 

3. Türk halkının uzun bir gözlem ve deneyim sonucu edindiği bilgileri ve 
tecrübeleri anlatan atasözleri, 

4. Kötü olayları eleştiren ve halka öğüt veren atasözleri, 

5. İnsanların eski topluma karşı öfke ve hoşnutsuzluğunu bildiren atasözleri. 

Prof. Chen Zong-zhen yazısının ikinci bölümünde ise, Çağdaş Uygurca 
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atasözleriyle Divan’daki atasözlerini karşılaştırmıştır. Karşılaştırmalı sonuca göre, 
yaklaşık bin sene sonra, Divan’da bulunan atasözlerinin çoğu, hâlâ Uygur halkının 
ve diğer Türk topluluklarının şivesinde mevcuttur. Divan’daki atasözlerinin bir 
kısmı, o zamanki Türk kavimlerinde bulunduğu gibi komşu milletlerde de 
görülmektedir.  

Bunun için, günümüzdeki Türk dillerini konuşan halkların kullandıkları 
atasözleri, eski Türkçede bulunan atasözlerine çok benzemektedir. Bazı Çağdaş 
Uygur atasözleriyle eski Türk atasözleri arasındaki farklar oldukça büyüktür. Buna 
rağmen, çağdaş atasözlerinin, eski atasözlerinden geliştiğini görebiliriz. Bunlar ya 
eski atasözlerinin kısaltılmasından ya da genişletilmesinden oluşmuştur. Bütün 
bunlar, Çağdaş Uygur atasözleriyle eski Türk atasözleri arasında köken bakımından 
yakın veya aynı ilişkiler olduğunu gösterir.  

Sonuç olarak: Çin Türkologlarının son 20 yıldır geniş araştırmalar yaptıklarını 
söyleyebiliriz. 370’den fazla çalışma, bazıları Çince ve bazıları Uygurca olarak 
yayımlanmıştır.  

Bu araştırmalardan bazıları, yeni görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

 Divan üzerine yapılan bu araştırmaların daha geniş ve derin olarak devam 
etmesi gerekmektedir.  

 Bu dil bilimsel çalışmalar devam ettiği sürece Türk halkları arasındaki bilimsel 
çalışmalar da hız kazanacaktır. 
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DOĞA KÜLTÜYLE İLGİLİ TÜRK ERKEK ADLARI VE KAŞGARLI 
MAHMUD’UN ‘DİVANI...’NA YANSIMALARI  

 
Güzeliye HAZİYEVA 

 
Antroponimi - özel adlar bilimi, bugünkü dil biliminde ayrı bir alandır. 

Linguistik ile yakından ilgili olan çeşitli metotlar kullanılan antroponimik sorular 
bugünkü dil biliminde ilgi çekicidir. Yeni bilimler, bilimsel disiplinler ‘bilimlerin 
kavşağında’ oluştuğu için antroponimiyi öğrenmek sorunu güncelliğini taşımaktadır. 
Antroponimik sistem devlet ve toplumun dinî-felsefi görüş sistemleriyle belirlenen 
nesnel, sabitlenen süreçlerle, çeşitli tarihî dönemlerde oluşan antroponimik 
biremlerin toplamıdır. Antroponimik sistemde nesilden nesile geçerek halkın kültür 
durumunu kaydeden erkek adları önemli yer taşımaktadır. XX. yüzyıl sonu XXI. 
yüzyıl başında halkların tarihe ve kültüre ilgisi daha da arttı. Bu yüzden erkek 
adlarını etnokültürel açıdan öğrenmek mühimdir. 

Türk dillerindeki erkek adlarını incelemek, onların tipolojik birliğini açıklamak 
bildirimizin amacıdır. Arapça ve Farsça kökenli isimlerin antroponimik sistemimize 
girmesine rağmen, Türk halklarında Türkçe kökenli isimler kullanılmaya devam 
edilmektedir. Bütün Türk dillerine özgü erkek adlarının ögeleri, temel olarak alınan 
eski Türkçeden çıkıyor. Malum olduğu gibi, Türklerin eski dilleri tarihî süreçte 
çeşitli dillere ayrılmış, hem de ayrılan dillerin eski kökleri söz temeli 
oluşturmuşlardır. Bu yüzden Türk dillerinin kelime hazinesinde ve antroponimisinde 
Eski çağ zamanından kalmış genel ögeler vardır. Kaşgarlı Mahmud’un eseri bunun 
ispatlarından biridir. Onun eserinde söz, deyim, atasözü ve başka folklor unsurlarıyla 
beraber kişi adları ve onların anlamları açıklanmıştır. Kaşgarlı Mahmud kendi 
zamanında yaşayan ve kullanılan isimlere dikkat çekmektedir ve folklor 
unsurlarında da erkek adları örneklerini vermektedir. Eserde kadın isimlerinden 
ziyade erkek isimlerine değinilmektedir. Kaşgarlı Mahmud’un eseri erkek adların 
gelişimi ile fonetik, semantik açıdan da önemli bilgiler vermektedir. Bildirimizde 
sadece doğa kültüyle ilgili erkek adlarının semantik gelişimi üzerine durduk. 

Türk halkları eski çağlarda oluşan gök, ay, güneş ve başka doğa olaylarını 
teşhis etmeleri sebebiyle erkek adları ve doğa arasında ilişki kurmakta. ve bu ilişki 
bütün çağdaş Türk dillerinde de belirmektedir.  Bu ögeler Kaşgarlı Mahmud’un 
eserinde de bulunmaktadır.  

Bütün Türk dillerinde doğa kültlerine bağlı erkek adlarını belirlemek gerekiyor. 
Dış ortamı, çevre ve düşünce, algı şekillerinin paralelliği insanların ortaklığıyla 
açıklanmaktadır. Bu yüzden Türk halklarının bütün antroponimik sistemlerinde bu 
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güne kadar doğa kültlerinin yansıdığı erkek adları yer almaktadır. Ama Türk dilleri 
antroponiminin (adlar sistemi) bugünkü gelişme döneminde eski Türklerin kalıntı, 
çeşitli dinî inançlarla ilgili temel anlamlarını kaybederek geleneksel olarak kalmıştır. 

Bilindiği gibi dış ortam ve çevreyle ilgili kişi isimleri en eski çağlarda 
oluşmaya başlamıştır. İsimlerde en yaygın rastlanan doğa kültlerinin biri ay 
kültüdür. Mahmud Kaşgari’nin ‘Divan-ı Lugat-ı Türk’ eserinde de ay kültü ile ilgili 
Ay ismi geçmektedir. Bu öge bugünkü çağdaş dillerde de kullanılmaktadır. 

Bu ögeyle yapılmış Aynur ay* nur, Aygiz ay*giz, Aynaz ay*naz gibi erkek 
adları Tatarcada yer almaktadır. Türkiye Türkçesinde Aydemir ay*demir, Eray 
er*ay, Ayhan ay*han, Kutluay kutlu*ay, Işıkay ışık*ay isimlerini de gösterebiliriz. 
Kazak Türkçesinde ay ögeli isimler bugün de çok yaygın olarak kullanılmaktadır 
(Aytugan, Aykilde, Aybas). Kırgız dilinde Aybul, Aygiz, Aygizer, Aybulat gibi 
adlar sevilen adlardandır. Başkurtçada Aybul, Aygiz, Aybulat kullanılmaktadır 
Demek ki, çağdaş Türk dillerinde dillerde ay ögeli isimlerin sık kullanıldığını 
görebiliyoruz. Ama bugünkü isimlerimizde ay ögesi ay kültüyle ilgili değil, sadece 
çocuk ay gibi güzel olsun isteği motifini kendinde taşımaktadır.   

Eski Türk dilinde kün kelimesi güneş, gün gibi anlamlar taşır. Güneş kültüyle 
ilgili kün ögesi Tatarcada da kullanılmakla birlikte bu öge günümüzde yaygın olarak 
kullanılmamaktadır. Mesela, Tatarcada Könbak kön*bak, Könbay kön*bay ‘zengin’, 
Könbirde kön*birde ‘vermiş’, Kazakçada Küntuar kün*tuar ‘doğacak’, Kırgızcada 
Kuntugan kun*tugan ‘doğmuş’, Türkçede Güngördü gün*gördü, Akgün ak*gün, 
Güner gün*er gibi adlar bulunmaktadır.  

Gök Tanrı inancının esas şekli ve bütün Türk boyları için ortak öge gök 
kültüdür. Onun temeli çevre gücünü kişileştirmektir. Türkler evren, kaosu yaratmış 
Gök Tanrı’ya kendilerinin boyun eğmeleri gerekliğini düşünmüşlerdir. Tanrı – ilahi 
güç adı Tatar erkek adlarında da kullanılmaktadır (Tenrebirde Tenre ‘Tanrı’*birde 
‘vermiş’, Tenregol Tenre ‘Tanrı’ * gol ‘kul’). Bu öge Kazak Türkçesinin, Türkiye 
Türkçesinin, Kırgız Türkçesinin de ortak zenginliğidir. 

Türk dillerinde tan ögesiyle yapılan isimler de kullanılmaktadır. Mesela, 
Tatarcada Tanatar tan*atar, Tankilde tan*kilde, Türkçede Tanay tan*ay, Tanaydın 
tan*aydın, Tanatılmış tan*atılmış, Başkurtcada Tanatar tan*atar, Tanbulat tan*bulat 
gibi adlar kullanılmaktadır. Tan ögesi Kaşgarlı Mahmud’un eserinde de isim yapım 
ögesi olarak geçmektedir.  
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Eski Çağ’da hayvan, kuş isimleriyle ilgili erkek adları bulunmaktadır. Bu 
isimlerin ortaya çıkmasında ilk neden Türklerin doğa karşısındaki acizliklerini 
görmeleridir, daha sonra bu hayvanlara saygıyla eğilmek ve insanlara onların 
büyüklüğünü, gücünü gösteren isimler vermek kabul edilmiştir. Kaşgarlı 
Mahmud’un eserinde de çayır, arslan, kaplan gibi sözlerden yapılan kişi adlarını 
görebiliriz. Mesela, Barsgan bars*h~(g)an, Čaγri Beg, Čuγlan, Tonγa Alp/ Tegin / 
Er  gibi adları kullanılmaktadır.   

Kaşgarlı Mahmud eserinde Burslan, Kaban, Buka gibi erkek isimlerinin 
bahadırlara verilmiş olduğunu gösteriyor.  Ayrıca, bu isimlerin anlamlarını anlatıyor.  

Demek, Türk antroponimisinde günümüze kadar gelip, yaşamaya devam eden 
tipolojik birlik meydana çıkmaktadır. Doğadan korkuyla ilgili hayvan ve kuş 
isimleri kişi adları olarak yansımış. Sonra bu adlar gücü, kudreti teşhis etme amacı 
taşımışlardır. Aynı zamanda Kaşgarlı Mahmud’un “Divanı...”nın bütün Türk 
halklarının ortak isimlerini toplayarak bugünkü Türk Dünyası’nda neşredilmiş olan 
şahıs isimleri sözlüklerine de temel kaynak olduğunu belirtmeliyiz.   

 

KAYNAKÇA 

Akalın Ş. (1998). Türk Kişi Adlarının Kaynakları, İstanbul, s.15-16. 

Древнетюркский словарь. (1969) Ленинград: Наука. 

Erol А. (1999). Adlarımız, İstanbul: Türk Kültürü Vakfı. 

Саттаров Г.Ф. (1998) Татар исемнəре ни сөйли? Казан: Раннур. 

Rasonyi L. (1953). “Sur queiques categories de noms de personnes en türk”, Asta Linguistika, 
III.-Budapest,.– р. 23-27.  

Кошгари Махмут. (1960). Туркий сузлар девони, С.И. Муталлибов, Тошкент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



362 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi 
 

 

 
 
 
 
 



KÂŞGARLI MAHMÛD DEVRİNDE ÜLKENİN İDARi YAPISI VE  
SİYASİ OLAYLARINA BİR BAKIŞ 

 
Ömer Soner HUNKAN 

  
Kâşgarlı Mahmûd 

Kâşgarlı Mahmûd, kendi şeceresini Mahmûd b. Huseyn b. Muhammed olarak 
eserinde kaydetmiştir (Kâşgarî I 1992: 3). Buna ilave olarak “soyca onların 
(Türklerin) en köklüsünden olduğunu” belirtmesi, onun bu tarihlerde bütün 
kaynaklarca ittifak hâlinde benimsenen en soylu Türk kökeni Afrâsyâb soyundan 
geldiği intibaını vermektedir (Kâşgarî I 1992: 4). Nitekim, eserinin bir başka 
yerinde, “Babamız, Türk illerini Sâmânî oğullarından alan beydir. Adına بحرآين  
denir” diyerek, Sâmânî başkentini ilk kez ele geçiren Harûn Buğra Han veya 
Sâmânîleri tamamen tarih sahnesinden kaldıran İlig Nasr’ın, dolayısı ile Afrâsyâb 
soyundan geldiğini ima etmektedir (Kâşgarî I 1992: 112). Ayrıca, Afrasyab’ın 
oğlunun yaptığı Barsgan şehrinin, babasının şehri olduğunu söylemektedir (Kâşgarî 
III 1992: 417-418). Unvanları itibarıyla muhtemelen Türk Hakanlığı hanedan 
soyundan gelen Nizâmü’d-Dîn İsrâfil Togan Tegin b. Muhammed Çakır Tonga 
Han’a yakın olması ve onun ağzından bazı rivayetler aktarması, onun Afrâsyâb 
hanedanı ile yakın ilişkisini gösteren bir başka kayıttır (Kâşgarî I 1992: 111). 

Divânü Lügâti’t-Türk’te yer alan bu bilgilerden hareketle O. Pritsak, Kaşgarlı 
Mahmûd’un soyca Türk Hakanlığı ailesinden gelmiş olabileceğini tahmin ile, onun 
kimliğini teşhis ve dönemini tespit için buna münhasır bir makaleyi kaleme 
almıştır.1 Özetle O. Pritsak’ın görüşü şudur: Sâmânîlerden Türk illerini ilk kez alan 
hanedanın doğu kolundan Hârûn Buğra Han, ikinci kez alan ise batı kolundan 
Arslan İlig Nasr idi. Kaşgarlı Mahmûd, Kâşgarî nisbesinden dolayı, Kâşgar’ı daima 
elinde bulunduran hanedanın doğu koluna mensup olmalıdır. Bu çerçevede onun 
“babamız” dediği hanedanın doğu kolunun atası Hârun Buğra Han’dan başkası 
değildir. Bu durumda Kâşgarlı Mahmûd’un tam şeceresi; Mahmûd b. Hüseyn b. 
Muhammed b. Yûsuf b. Hârûn Buğra Han idi. Barshan’ın içinde bulunduğu doğu 
bölgelerinde Buğra Han Muhammed b. Yûsuf’un hakimiyeti söz konusu idi. 
Barshan’da 1048-1058 tarihleri arasında basılan sikkelerde geçen “Arslan İlig” ve 
“Şemsü’d-Devle” unvanları muhtemelen Hüseyn Çağrı Tegin b. “Buğra Han” 
Muhammed b Yûsuf yani Kaşgarlı Mahmûd’un babasına aitti ki, buna göre alt tabi 
olarak Barshan’da hüküm sürmekte idi.2 1058’de oğlu lehine tahttan çekilmek 

                                                 
1 Bakınız , O. Pritsak, “Mahmud Kâşgarî Kimdir?”, (Çev. Hasan Eren), Türkiyat Mecmuası, X, İstanbul, 
1953: 243-246. 
2 Ancak, Koçnev’e göre bu unvanlar Barshan’da Ahmed b. Muhammed b. Hasan’a aitti (Koçnev 1993: 
23) 
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isteyen Muhammed b. Yûsuf’un 991-999 tarihleri arasında doğduğu kabul edilirse 
oğlu Hüseyin 1010-1019 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır. Bu durumda Mahmûd 
el-Kâşgarî’nin doğumunun 1029-1038 tarihleri arasında olduğu tahmin edilebilir 
(Pritsak 1953: 243-246).3 

 

Siyasi Olaylara Bir Bakış: Kâşgarlı Mahmûd’a Kadar Hanedanın Doğu Kolu 

Türk Hakanlığı, hanedanın ilk Müslüman atası Satuk’un 921 yılından önce 
İslam’ı kabul etmesinden itibaren, ülkenin batıdaki merkezi Kâşgar’dan doğudaki 
esas merkezi Balâsagûn’a doğru siyasi bir İslamlaşma sürecine tabi olmuştur. Bunun 
ilk ayağını Kâşgar’ı alan Satuk Buğra Han (921-955) tamamlamıştır (Kârşî 1898: 
132; Pritsak 1951: 292-293). İkinci ayağı ve hakanlığın esas merkezi olan 
Balâsâgûn, Satuk’un oğlu “Hanlar Hanı” Arslan Han Baytaş Musâ (955-960…?) 
tarafından ele geçirilerek, İslam’ın siyasi hakimiyeti bütün ülkeye yayılmıştır 
(Hunkan 2007: 125-12).  

İslam merkezinde ülkede birliği tesis eden Türk Hakanlığı, “Türk ve Müslüman 
kimliği” ile batıya doğru yani İslam coğrafyasına yönelmiştir. Bu hareketin başında 
ise, Satuk Buğra Han’ın oğlu İlig Tonga Süleyman vardı. İlig Tonga Süleyman, 
Mâverâünnehr’e girerek Buhârâ’ya kadar ilerlemeye muvaffak oldu. Ancak, burada 
Sâmânîlere mağlup olarak Balâsâgûn’a döndü (İbnü’l-Esîr IX: 82).  

Onun yarım bıraktığı işi, hanedanın doğu kolunun atası olan oğlu Buğra Han 
Hârûn / Hasan üstlendi. Buğra Han Hârûn, gerek çok yönlü olarak yaptığı hazırlıklar 
gerekse kullandığı unvanlara bakılırsa onun sadece Mâverâünnehr’i ele geçirerek 
Sâmânîlere son vermek değil, buradan Bağdâd’a kadar uzanan emelleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Sâmânî ülkesindeki Türk asıllı komutanlarla ittifaklar yapan ve 
bölgedeki dihkanları kendi tarafına çeken Hârûn Buğra Han, kendi kendine 
“Emîrü’l-Âlem” ve “Seyyidü’l-Ümerâ” unvanları verdi (Bîrûnî 1923: 134) ve 
Mâverâünnehr bölgesine girerek Fergâna’yı ele geçirdi. Burada adına bastırdığı 381 
/ 991-992 Fergâna dirheminde kullandığı unvanlar onun bütün hedeflerini 
propaganda etmektedir (İşanhanov ve Koçnev 1979: 142). Bu tarihte Şii Büveyhiler 

 
3 Son yıllarda yapılan yerel araştırmalar sonucunda Mahmûd Kâşgarî’ye ait farklı bir hayat hikâyesi 
ortaya konmuştur. Buna göre, Mahmûd Kâşgarî, Kâşgar’ın 45 km güney batısındaki Opal köyünde 1008 
yılında doğmuştur. Annesi hakanlık ulemasından Hoca Seyfeddin Buzurgvar’ın kızı Bûbî Hatun’dur. 
Kâşgar’daki medreselerde Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Ailesinin saraydaki suikaste kurban gitmesi 
üzerine Türk ülkesinde gezgin hayatı yaşadıktan sonra Bağdâd’a gitmiş ve eserini orada tamamlamıştır. 
1080 yılında Kâşgar’a dönüp, Opal’da Mahmûdiye medresesini kurarak, burada müderrislik yapmış, 
1090’da vefat edince medresenin yanındaki türbeye defnedilmiştir (Daha geniş bilgi için bk. Ö. F. Akün, 
“Kaşgarlı Mahmûd”, DİA, XXV. İstanbul, 2002: 9-15). 
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tarafından tahtından indirilen Abbâsî halifesi et-Tâi Lillâh’ın adına parasında yer 
vererek onun davasının takipçisi olduğuna açıklamaktadır. “Zahîrü’d-Da‛ve” yani 
davet şiarı veya davetin yardımcısı unvanı ile, bölge halkının inancına göre dinden 
çıkmış olan Sâmânî hanedanının hâkimiyetine İslam adına son vereceğini ima 
ederek, bölgedeki mutasavvıf fakihlerin sözünden çıkmayan halkı kendi tarafına 
çekmeyi hedeflemekte, diğer “Türk Hakan” unvanını kullanarak kendi han soyunu 
tanıtmaktadır. Zaten, Mâverâünnehr halkına göre Sâmânîler ortadan kaldırılması 
gereken bir fesat olarak görülüyordu (İbn Miskeveyh IV: 373-374). Bu nedenle 
Buğra Han Hârûn, Buhârâ kapılarına dayandığında ciddi bir direnişle karşılaşmadan 
Sâmânî başkentini ele geçirdi (992). Buğra Han Hârûn, hedefleri itibarı ile Buhârâ 
ile yetinecek değildi. Esasen, Ceyhûn’u geçerek Horâsân’ı alıp, Sâmânilerin tüm 
mirasına konmak istiyordu. Ama, Buhârâ’da iken basur hastalığına yakalanıp 
Mâverâünnehr’den çekilmek zorunda kaldı ve dönüş yolunda vefat etti (992) 
(Hunkan 2007: 134-138).  

Buğra Han Hârûn / Hasan’ın Muhammed, Yûsuf, Ali, Süleymân ve Hüseyin 
olmak üzere beş çocuğunun olduğu kaynaklardan tespit edilebilmektedir. Bunlardan 
Kadır Han Yûsuf b. Hasan, babasından kendine miras kalan Melikü’l-Maşrık 
unvanını taşıyarak 395 / 1004-1005’ten itibaren Kâşgar’da bulunuyordu (Koçnev 
1995: 213; Fedorov 2001: 18; Davidoviç IV 1998: 123). Ayrıca, Hoten’in de en geç 
398 / 1008 yılından önce Kadır Han tarafından ele geçirildiğini biliyoruz. 
Muhammed b. Hasan, Tonga Tegin unvanı ile 399 / 1008-1009’da Şâş’ta idi 
(Koçnev 1993: 24; Markov 1896: 220, n.195). Ali b. Hasan, hanedanın diğer 
kolundan İlig Nasr’ın Mâveraünnehr ve Horasân’daki 1000-1006 yıllarındaki 
faaliyetlerini “Subaşı Tegin Türk” unvanı ile yürütüyordu. Hârûn Buğra Han’ın 
diğer bir oğlu Hüseyn b. Hasan, “Çağrı Tegin” ve “Adudu’d-Devle” ile, İlâk 
bölgesinin merkezi Tûnket’de4 404 / 1013-1014 tarihinden itibaren 415 / 1024-
1025’e kadar Ali kolunun alt tabii olarak hâkimiyetini kesintisiz olarak devam 
ettirdi.  Kadır Han Yûsuf’un oğlu mu yoksa kardeşi mi olduğu konusunda 
nümizmatların kesin bir sonuca varamadığı ve diğer kardeşlerine göre daha geç 
tarihlerde tarih sahnesine çıkan Süleyman b. Harun (Şihâbü’d-Devle), 416-426 / 
1025-1035 arasında Özkend, 420 / 1029’da Kubâ ve 422 / 1030-1031’de Ahsiket’de 
görülmektedir. Bu durumda Hârûn / Hasan kolunun ana hâkimiyet bölgesinin, en 
azından 1020 yıllarına kadar sadece Kâşgar, Hoten ve Şâş ile sınırlı kaldığını 
söyleyebiliriz. 

 
4 404- 407 / 1013-1017 ve 407-415 / 1016-1025 Tûnket: (Fedorov 2001: 18).  
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Hasan / Hârûn kolunun mensuplarının talihi tam anlamıyla 1025 yılından sonra 
açılmıştır. Zira, Mâverâünnehr’in gerçek fatihi Ali kolundan İlig Nasr 1013 yılında, 
ardından Togan Han Ahmed 1018’de, yerine geçen Arslan Han Mansûr ve İlig 
Muhammed 1025’te vefat edince, Ali kolunun yeni nesli onların gösterdiği başarıları 
gösterememiş ve neredeyse ülkenin tamamında hâkimiyeti Hasan / Hârûn koluna 
kaptırmışlardır.  

Daha 1020 yıllarında Buhârâ’yı Ali kolundan ele geçiren Ali Tegin (Ali b 
Hasan), Selçuklu Arlan Yabgu ile ittifak ederek Buhârâ’ya sağlam bir şekilde 
yerleşti. Muhammed b. Hasan ise, bu tarihte Yınâl Tegin unvanı ile Semerkand’da 
hâkimiyet tesis etmişti. Böylece merkezî Mâverâünnehr ve Kâşgar tarafları Hasan 
kolunun eline geçmiş bulunuyordu. 1025’de Ali kolunun ileri gelen mensuplarını 
ölümü ile, Muhammed b. Hasan, Balâsâgûn’da tahta çıktı ve kendini Togan Han ilan 
etti (Koçnev 1993: 27; Davidoviç; 125). Kardeşi Ali Tegin (Ali b. Hasan) de 
hiyerarşide birkaç basamak yükselerek “Arslan İlig ve İlig” unvanı kullanmaya 
başladı. 415’e kadar Buhârâ ile sınırlı bölgesini, Semerkand, Tûnket, Şâş ve 
Hocend’i içine alacak şekilde genişletti.5 Togan Han Muhammed’in metbû olarak 
zikredildiği 416’da Buhârâ, Semerkand, 415’de Hocend, 415, 417, 418’de Ahsiket, 
415’de İlâk ve Hüseyn b. Hasan’dan alınan İlâk’ın merkezi Tûnket, 416’da Şâş, 
İsfîcâb, Balâsâgûn, 417’de Tarâz’da basılan sikkelerine bakılırsa onun hâkimiyet 
alanı, Yedisu bölgesi, İsfîcâb, Şâş, İlâk, Fergâna, Hocend ve merkezî Mâverâünnehr 
yani Ali kolundan Arslan Han Mansûr’un ölümü ile boşalan alanları kapsamaktadır 
(Koçnev 1983: 126-128).  

Hasan / Hârûn kolunun Ali kolu karşısında elde ettiği bu başarılar, bu kez kendi 
aralarında hâkimiyet mücadelesini başlatmıştır. Nitekim, Kâşgar ve Hoten 
taraflarına hâkim olan Kadır Han Yûsuf, kardeşi Togan Han Muhammed’i metbû 
olarak tanımadı. Togan Han Muhammed, Ali Tegin ve Selçuklu dayanışması, 
İslam’ın doğusunda Mâverâünnehr ve Türkistan hariç bütün Müslüman ülkelerini 
itaat altına alan Gazneli Mahmûd’u harekete geçirdi. Öteden beri Türk hakanlığı 
tahtına geçmeyi planlayan Kadır Han Yûsuf, pek istekli olmasa da onunla ortak 
hareket etmeye mecbur oldu. Şimdi, Hasan kolunun iç mücadelesinin boyutu, bir 
tarafı Selçukluların, diğer tarafı ise Gaznelilerin desteklediği bölgesel bir meseleye 
dönüştü. 415-416 / 1025-1026 tarihleri arasında Gazneli Mahmûd’un, bizzat 
Mâverâünnehr’e gelerek Semerkand kapısında Kadır Han Yûsuf ile yaptığı 

 
5415 / 1024-1025 Semerkand: (Koçnev 2000: 183, n.29), Tûnket: (Koçnev 2000: 183, n.31), Şâş: 
(Koçnev 2000: 183, n.31), Hocend: (Koçnev 2000: 183, n.32) 
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görüşmeden sonra hem Ali Tegin ve hem de Selçuk Oğuzları meselesini 
çözümlemeyi üstlenmesi sayesinde Kadır Han Yûsuf, rakiplerine üstünlük sağladı.  

Kâşgar’dan harekete geçen Kadır Han Yûsuf 416’da Özkend’i ele geçirdi. 
Şehrin idaresini tabi sıfatı ile Süleyman b. Hârun (Şihâbü’d-Devle)’a verdi. Aynı yıl 
Soğd’da Togan Han Muhammed’e üstünlüğünü kabul ettirdi (Koçnev 1995: 249). 
Kadır Han Yûsuf adına kesilen 417 / 1026-1027’de Balâsâgûn (Kuz Ordu), İlâk’da 
yer alan Dahket ve aynı yıl içinde birkaç kez el değiştiren (417-418 / 1026-1028) 
Ahsiket paraları, Togan Han Muhammed’in hâkim olduğu yerleri birer birer ele 
geçirdiğini ve onu tahtından indirdiğini göstermektedir (Koçnev 1983: 128-129; 
Koçnev 1995: 250). Nitekim, Beyhakî’nin, Kadır Han Yûsuf’un Türkistân’da 
konumunun sağlamlaşmasında ve Togan Han Muhammed’in Balâsâgûn’dan 
uzaklaştırılmasında, Sultan Mahmûd’un ne denli zorluklar ve büyük harcamalara 
katlanarak önemli fedakarlıklarda bulunduğu yönünde verdiği bilgiler, artık Togan 
Han Muhammed’in tahttan hal edildiğini ispatlamaktadır (Beyhakî 1982: 93-94).  

Sultan Mahmûd Mâverâünnehr’e gelince, Kadır Han Yûsuf’un diğer rakibi Ali 
Tegin, Buhârâ ve Semerkand’ı terke mecbur oldu ve çöle çekildi. Ancak, 416’da 
Sultan Mahmûd Mâverâünnehr’den geri çekildiğinde Ali Tegin, aynı yıl ya da en 
geç 417’ye kadar tekrar Buhârâ’ya sahip oldu. Hâkimiyet alanını yaymak için 
hareketine devam ederek 418 / 1027-1028 tarihinde Keş’i ve Kaşka Derya havzasını 
ele geçirdi. 419 / 1028’de hâlâ Kadır Han Yûsuf’un elinde olan Semerkand ve 
Soğd’u topraklarına kattı. Sonuçta Ali Tegin, Gazneliler ile Kadır Han Yûsuf’un 
hâkimiyet alanları arasında denge unsuru olacak olan ve Buhârâ ile Semerkand 
arasında bulunan Kutlug Ordu (Debûsiye) merkezinde Kutlug Ordu Devleti’nin 
temelini atmış oluyordu (Hunkan 2007: 265).   

Türk hakanlığı iç siyasetinde Hasan kolunun ikinci nesli de artık siyasi sahnede 
önemli roller almaya başlamış bulunmaktadır. Hasan kolundan “Çağrı Tegin ve 
İ‘mâdu’d-Devle” Süleyman b. Yûsuf 415-417 / 1024-1027 yılları arasında Kâşgar 
ve Yarkend’de bulunuyordu. Kaynağa göre “Yağan Tegin” unvanı taşıyan 
Muhammed b. Yûsuf 421-422 / 1030-1031 tarihlerinde Şâş ve Tûnket’i yönetmekte 
idi (Koçnev 1993: 27). 423 / 1031-1032 yılında Kadır Han Yûsuf vefat etti. Yerine 
oğlu “Buğra Tegin” Süleymân geçti ve “Arslan Han” unvanı aldı. Tarâz, İsfîcâb ve 
Şâş nahiyelerini yukarıda “Yağan Tegin” unvanı ile zikredilen kardeşi Muhammed 
b. Yûsuf’a bıraktı. O da kendisine “Buğra Han” unvanı verdi (Beyhakî 1982: 571; 
Koçnev 1993: 27). Ali Tegin’in “Arslan Tegin ve Şemsü’d-Devle unvanlarını 
taşıyan oğlu Yûsuf b. Ali, 417-423 / 1026-1032 devresinde Buhârâ’yı kesintisiz 
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olarak idare etti ve 1035’te babasının yerine Arslan İlig unvanı ile Mâverâünnehr’de 
Kutlug Ordu Devleti’nin başına geçti. 

Esasen Kâşgar’dan Bağdâd’a uzanan coğrafyada bölgenin kalburüstü 
yöneticilerinden önce Sultan Mahmûd’un 1030’da, ardından Kadır Han Yûsuf  ve 
Hâlife Kâdir Billah 1031’de, Hârizmşâh Altuntaş 1032’de ve son olarak Ali Tegin 
1035’de vefat etmeleri, bölgedeki mevcut dengeleri başta Hasan kolunun aleyhine 
olmak üzere altüst etti. Onların yerlerine geçen yeni neslin genç ve tecrübesiz oluşu, 
bölgede yeni bir siyasî oluşumu mecbur kıldı. Ali Tegin’in ordusunun temelini teşkil 
eden Tuğrul ve Çağrı Beyler idaresindeki Oğuzlar, onun yerine geçen küçük yaştaki 
çocukları ile geçinemediler ve Mâverâünnehr’i terk ederek Horasân’a geçtiler. 
Burada Gaznelilere üstünlük sağlayarak onları Horasân’dan çıkardılar ve Selçuklu 
Devleti’ni kurdular (1040). Oğuzların Mâverâünnehr’i terk etmesi ile askerî olarak 
zayıflayan Ali Tegin oğulları Mâverâünnehr’deki hâkimiyetlerini hanedanın Ali 
kolundan Böri Tegin Tamgaç Han İbrâhîm’e kaptırdılar.  Tamgaç Han İbrahim 
1043’de Semerkand merkezinde Batı Türk Hakanlığı’nı kurarken, hanedanın doğu 
kolu Kâşgar’da Arslan Han Süleymân nezdinde birleşerek Doğu Türk Hakanlığı’nı 
kurdular.  

İbnü’l-Esîr’e göre, Arslan Han Süleymân, kardeşlerinden ve akrabalarından bir 
kısmını itaat arz etmeye ikna etti ve ülkeyi onlar arasında paylaştırdı. Türk 
ülkelerinden birçok yeri kardeşi Arslan Tegin (Ahmed b. Muhammed Tohan Han)’e, 
Tarâz ve İsficâb’ı da diğer kardeşi Buğra Han (Muhammed b. Yûsuf)’a verdi. 
Amcası Togan Han (Muhammed b. Hasan)’a ise Fergâna’nın tamamını vermiş, Ali 
Tegin’in oğluna (Arslan İli Yûsuf) da Buhârâ, Semerkand ve diğer bazı yerleri 
bırakmıştı. Kendisi Balâsâgûn, Kâşgar ve Hoten ile iktifa etmişti (İbnü’l-Esîr IX: 
397). Elbette burada Ali Tegin’in oğluna ve Muhammed b. Hasan’a tevcih edilen 
yerler, artık onların elinde olmayıp, yeniden buraları ele geçirmeye yönelik bir 
girişimdi.  

Türk Hakanlığı’nın bir taraftan doğuda Türk-Moğol unsurların tazyikine maruz 
kalması, diğer taraftan batıda Ceyhûn Nehri’ni aşamamaları, ülke sınırlarının 
daralmasına karşılık her geçen gün artan hanedan üyeleri arasında mücadeleyi 
zorunlu kılıyordu. Bu çerçevede Doğu Türk Hakanlığı’nda hanedan üyeleri arasında 
hâkimiyet mücadelesi bütün hızıyla sürmüştür. İbnü’l-Esîr’e göre, Arslan Han 
Süleymân, Tarâz, Şâş ve İsfîcâb taraflarını elinde bulunduran kardeşi Buğra Han 
Muhammed’in bölgesini elinden aldı. Bunun nedeni hakkında kaynak bir bilgi 
vermiyor (İbnü’l-Esîr IX: 234). Oysa biraz önce, Azimî Târîhi’ne göre Arslan Han 
Süleymân, yanında kardeşi Buğra Han Muhammed’in oğlu olduğu hâlde 
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Mâverâünnehr’e bir saldırı gerçekleştirmişti 447 / 1055-1056 (Azimî 1988: 14). İki 
kardeş arasında alevlenen mücadele, Arslan Han Süleymân’ın esir düşmesi ve 
kardeşi Buğra Han Muhammed’in bütün ülkeye hâkim olması ile sonuçlandı (İbnü’l-
Esîr IX: 234).  

Buğra Han Muhammed on beş ay saltanat sürdükten sonra, büyük oğlu Hüseyn 
Çağrı Tegin’i veliaht tayin etti. Ancak, Buğra Han Muhammed’in diğer karısından 
yaşça küçük olan İbrâhîm adında bir başka oğlu daha vardı. Kendi çocuğunu tahta 
geçirmek isteyen hatun, Buğra Han Muhammed’i zehirleyerek öldürdü. Ayrıca, 
hapiste bulunan Buğra Han Muhammed’in ağabeyi Arslan Han Süleymân’ı da 
boğdurdu. İbnü’l-Esîr bu olayın 439 / 1047-1048 yılında olduğunu söylemektedir 
(İbnü’l-Esîr IX: 234). Ancak, Beyhakî’nin verdiği 449 / 1057-1058 tarihi daha 
doğrudur ve nümizmatik verilerle de uyuşmaktadır (Beyhakî 1982: 211). İbrâhîm’in 
annesi, Buğra Han Muhammed’in yakın adamlarını da öldürdü ve küçük yaştaki 
İbrâhîm tahta geçirdi (İbnü’l-Esîr IX: 234).  

İbrâhîm b. Muhammed, 449 / 1057-1058 tarihli Tarâz sikkesinde “Melikü’l-
Âdil Arslan Hakan” unvanını kullanarak babasının mirasına sahip çıktı (Koçnev 
1997: 286, n.1315). Ancak, ülkenin tamamını kesin olarak itaat altına alamadı ve 
diğer hanedan mensupları ile mücadeleye mecbur oldu. Tarih ve yeri silik bir 
parasındaki “Melikü’l-Muzaffer Arslan Kara Hakan” yazılarına bakılırsa bazı 
başarılar elde etti (Koçnev 1997: 287, n.1326). Nihayet, ordusu ile Barshan’da 
bulunan Yınâl Tegin  üzerine yürüdüğünde mağlup oldu ve öldürüldü (İbnü’l-Esîr 
IX: 234). Tarâz’da adına kesilen son para 454 / 1062 tarihli olup, burada “Melikü’l-
İslâm” unvanı yazılıdır (Koçnev 1997: 286, n.1321). İbrâhîm b. Muhammed’in 
ölümü, iç çekişmeyi daha da alevlendirdi. Zira, sikkelerde yer alan isimler bir hayli 
çeşitli ve karmaşıktır ki, hanedanın birçok mensubu bu çekişmeye dâhil olmuş 
olmalıdır (Koçnev 1997: 286, n. 1320).  

İşte, O. Pritsak tarafından hanedanın bir üyesi kabul edilen Hüseyn b. 
Muhammed’in oğlu Kâşgarlı Mahmûd, bu şartlar altında hayatını bir şekilde 
kurtararak, Türk beldelerini bir süre dolaştıktan sonra Bâğdâd’a gelerek, burada 
Türklerin önemini vurgulayan bir eser yazmaya karar vererek, Dîvânü Lugâti’t-
Türk’ü yazmış ve eserini o zamanki Abbâsî halifesi Muktedî Billah (467-487 / 1057-
1094)’a atfetmiştir (Pritsak 1953: 256). 

Ülkenin İdari Yapısına Bir Bakış:  Dîvânü Lugâti’t-Türk 

Türk Hakanlığı hanedan mensuplarına dair kaynaklarda geçen bazı bilgilerden 
hareketle, teginlerin çocukluklarından itibaren iyi bir eğitim aldıklarını 
söyleyebiliriz. Dönemlerinde geçerli olan Arapça ve Farsçayı iyi bildiklerini, 
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bazılarının şair, bazılarının hattat bazıların da muhaddis olduklarını, fıkıhla ilgili ve 
felsefi tartışmaların içinde yer aldıklarını kaynaklarda görüyoruz. Kaşgarlı Mahmûd, 
diğer her hanedan mensubu gibi oldukça iyi bir eğitim almıştır. Nitekim, ortaya 
koyduğu eseri Dîvânü Lugâti’t-Türk’ün böyle bir eğitimi zorunlu kılacağı tabiidir.   

Kâşgarlı Mahmûd’un Divânü Lügâti’t-Türk adlı eseri, ideal devletin peşinde 
olan Kutadgu Bilig ve Siyâsetnâme gibi eserlerden farklı olarak, daha çok var olana 
göre verdiği bazı ipucu niteliğindeki bilgiler ile, Türk Hakanlığı’nın idari 
yapılanmasının nasıl olduğu konusunda daha aydınlatıcı olmaktadır. Eserde (bakış 
açısına göre değişebilmekle beraber) hakanlığın hiyerarşik yapısına dair altmış, 
saray teşkilatına yönelik olarak kırk altı, askerî teşkilata dair yetmiş iki, iktisadi 
yapıya dair on sekiz, vilayet, taşra ve halka dair yirmi beş, genel (posta, tıp, 
hapishane, müneccimlik, bilim, din v.s.) anlamda ise yirmi sekiz terim içermektedir 
(Bakınız Tablo 1). Bunların genel toplamı iki yüz kırk üçtür (Bakınız Tablo 2). Bu 
tasnifte en fazla bilgi hakanlığın askerî yapısına dair olan bilgilerdir. Bunu, 
hakanlığın hiyerarşisine dair unvanlar takip etmektedir. En az bilgi ise hakanlığın 
iktisadi yapısına dair olan terimlerdir. Aslında bu, ipek yolu güzergâhının bütün 
kollarının geçtiği ve yer altı-yerüstü zenginliği ile tanınan bölgede tezat teşkil eden 
bir durum gibi gözükmektedir. Ama Kâşgarlı Mahmûd’un hanedanın doğu koluna 
mensup olduğu düşünürse bu normal karşılanabilir. Zira, ülkenin doğusu iktisadi 
açıdan her zaman batı kesiminin nüfuzu altında idi ve paraları batıda basılanlara 
göre daha değersizdi.  

Gerek Kâşgarlı Mahmûd’un eserinden yola çıkarak ve gerekse hakanlığın siyasi 
sürecinin bütününden hareketle idari yapının ana hatlarını şöyle özetleyebiliriz: 
Ülkenin merkezinde ve hiyerarşi basamağının en üstünde “Hakan” ya da “Han” 
unvanı taşıyan yönetici yer almaktadır. Bu unvanın önüne, diğerlerinden daha üstün 
olduğunu göstermek veya en azından bunu iddia etmek için “Kara”, “Arsan”, 
“Togan”, “Tamgaç”, “Kadır”, “Kılıç”, “Bilge” “Uluğ” ve “Tarhan” unvanları 
gelebilmektedir. Ülkede istikrarın söz konusu olduğu süreçlerde, eski Türk idari 
sisteminde olduğu gibi merkezde metbû olarak “han”, sağ ve solda tabi sıfatıyla 
“ilig” ve “buğra” olmak üzere bu yapının alt tabiler vasıtasıyla tabana doğru aynı 
tarzda şekillendiğini düşünmek mümkün olabilir.  

Bu çerçevede diğer hanedan mensupları yönettikleri bölgenin stratejik önemine 
paralel olarak mevkilerine işaret eden unvanlar “Buğra”, “İlig”, “Arslan İlig”, 
“Arslan Tegin”, “Togan Tegin”, “Buğra Tegin”, “Tonga Tegin”, “Yınal Tegin”,  
“Yığan Tegin” v.s. altında bu mekanizmanın içinde yer bulmaktadır. İdari 
mekanizmada, ölen bir hanedan mensubunun yerine, bir alt basamaktaki hanedan 
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mensubu (oğlu, kardeşi, amcası, yeğeni veya bir başka yakını olabilmekte) 
geçmektedir. Ancak, bu kuralın bazen siyasi şartlara göre bozulduğu görülmektedir. 
Kendi bölgesinde gücünü iyice arttıran hanedan mensubu, siyasi sürece bağlı olarak, 
birden bire birkaç basamak yükselerek, piramidin en üstüne çıkabilmektedir. Bu 
nedenle her hanedan mensubu zirveye çıkmak için şiddetli bir arzu gösterebilmekte, 
bu da ülkedeki iç siyasi istikrarı bozmaktadır (Hunkan 2007: 411-412).  

Buna rağmen, bu kapsamda meydana gelen görev değişiklikleri, iç savaşlara 
neden olmakla birlikte, çoğu zaman medeni sahada yapılanlara zarar vermeden 
tabilerin metbûlarını değiştirmesi şeklinde cereyan etmektedir. Hanedan mensupları 
arasındaki ilişkinin temeli ise tabi olanın metbû tanıdığı yöneticiye verdiği 
vergilerin dışında, geniş bir serbestiye dayanmaktadır. Bu bakımdan, merkezî 
otoritenin zayıfladığı dönemlerde hanedanın bazı kolları kendi bölgelerinde ayrı bir 
devletmiş gibi hüküm sürebilmekte, ancak, aynı kökten olmanın getirdiği haklarını 
kaybetmeyerek, siyasi süreç içinde bunları elde etmeye çalışmaktadır (Hunkan 2007: 
412).  

Bu arada son olarak belirtmek gerekir ki, hanedan mensubu olmadığı hâlde alt 
tabi sıfatı ile belirli bir şehri veya bölgeyi yöneten ve adlarına para bastırma 
ayrıcalığına da sahip olan dihkanlar gibi yerel yöneticiler, bazı boy beyleri ve 
komutanlar da bulunmakta idi. Ancak, özellikle hakanlığın doğuda ve batıda 
genişlemesinin durması ile, hakanlık, XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren onların 
idari ve siyasi bütün ayrıcalıklarına son vererek, yönetimi sadece hanedan soyundan 
gelenlerin elinde toplamıştır (Koçnev 1993: 36).       

 

Unvan Arap harfli Anlam Sayı Kaynak 

han  
hakan 

 خان
 خاقان

Türklerin en büyük başbuğu, 
Afrasyab oğullarına da “Han” 
denir. Afrasyab “hakan”dır. Bu 
adın verilmesinin uzunca tarihsel 
bir hikâyesi vardır. 

1 KIII157 

kara  
Buğra Kara 
Hakan 

 قرا
 بغرا قرا خاقان

Hakaniye hanlarına “kara” denir 
“Buğra Kara Hakan” gibi. 
Bunun bir hikâyesi vardır.  

2 KIII221 

arslan ارسالن Arslan, hakanlara dahi bu isim 
verilir.  

3 KIII412 

tonga  
                   
 
Tonga Han  
Tonga Tegin  

 تنكا
 
 

 تنكا خان
 تنكا تكين

Babür, kaplan cinsinden bir 
hayvan, fili öldürür, bu ad 
Türklerde yaşamaktadır. Anlamı 
kaybolmuştur. Çok kere kişi adı 
olarak kullanılır. “Tonga Han”, 

4 KIII368 
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Tonga Alp Er تنكا الب ار “Tonga Tegin” denir. Buna 

benzer böyle adlar çok kere 
verilir. Türklerin büyük hakanı 
Afrasyab’ın asıl adı “Tonga Alp 
Er”dir. Babür gibi kuvvetli yiğit 
iri adam demektir.  

buğra بغرا Deve aygırı, “Buğra Han” 
buradan gelmiştir.  

5 KI420 

kadır 
“Kadır Han” 

 Hakanların sert ve çetin olanına قدر
denir.  

6 KI364 

kılıç 
Kılıç Han 

 Kılıç, hakanlı beylere ad قلج خان
verilerek kılıç han denir ki, 
kurduğu düşündüğü işlerde kılıç 
gibi kesip atan bir hakan 
demektir.  

7 KI359 

tafgaç 
Tafgaç Han 

 تفغاج
 تفغاج خان

Bu kelime ile hanlar 
lakaplanarak “Tafgaç Han” 
denilir, “ülkesi eski ve büyük” 
anlamında  

8 KI454 

bilge  
Bilge Bey  
Kül Bilge Han  
Bügü Bilge 

 بلكا
 بلكا بك

 آول بلكا خان
 بكو بلكا

Akıllı, Bu kelime ile erkeklere 
ad verilerek “Bilge Bey” denir. 
Uygur hanına “Kül Bilge Han” 
adı verilir, “aklı köl” gibi 
demektir. Yine akıllı kişiye 
“Bügü Bilge” denir.  

9 KI428 

tarhan ترخان İslamlıktan evvel verilmiş bir 
addır. “Bey” demektir.  

10 KI436 

uluğ الغ Her şeyin büyüğü. 
 

11 KI64 

katun قاتون Afrasyab kızlarından olanların 
adı. 

12 KI410 

kunçuy  
Katun Kunçuy 

 قنجوى
 قاتون قنجوى

Hatundan bir derece aşağı 
bulunan kadın, bige, prenses. 
Buradan alınarak “Katun 
Kunçuy” denir.  

13 KIII240 

terken katun ترآن قاتون Terken hatun  14 KI376 

terken ترآن Vilayet üzerine vali olan 
kimseye karşı Hakanların 
aytasıdır. “Kendisine itaat 
edilen” demektir. Hanlık 
makamında oturmayanlara bu 
söz söylenmez. 

15 KI441 

tarım ترم Teginlere ve Afrasyap soyundan 
olan hatunlara ve bunların büyük 
küçük çocuklarına karşı 

16 KI396 
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söylenen bir kelimedir. Ne kadar 
büyük olursa olsun hakanlı 
hanlarının oğullarından 
başkasına böyle söylenmez.  

altun tarım التن ترم Büyük kadınların lakabıdır.  17 KI396 

özük ازك Kadınlara verine lakap.  18 KI71 

oglagu katun اغالغو قاتون Asaletli kadın (bolluk içinde 
büyüyen).  

19 KI138 

yafgu یفغو Halktan olup hakandan iki 
derece aşağıda bulunan kimseye 
verine lakap  

20 KIII32 

çuvı جفى Hoten töresine göre hakandan iki 
derece aşağıda bulunan 
kimselere verilen ongundur. 
Bunda Türklerin bir töreni 
vardır.  

21 KIII225 

tüksin تكسين Halktan olup handan üç kat aşağı 
olan kişi. 

22 KI437 

tigin  
          
 
Gümüş Tegin  
Alp Tegin  
Kutluğ Tegin  
Çağrı Tegin  
Togan Tegin  
Köç Tegin 

 تكين
 
 

 آمشتكين
 الب تكين
 قتلغ تكين
 جغرى تكين
 تغان تكين
 آج تكين

 

Aslında köle demektir. Buradan 
alınarak rengi gümüş gibi saf 
olan köleye “Gümüş Tegin”, 
yiğit köleye “Alp Tegin”, uğurlu 
köleye “Kutluğ Tegin” denir. 
Sonra bu kelime hakanlı 
ailesinin çocuklarına ad 
olmuştur. Bu yırtıcı kuşlardan 
birinin adı ile “Çağrı Tegin” gibi 
ki, “Doğan Tegin” demektir. 
“Köç Tegin”, Kuvvetli Tegin” 
demektir. Bu adın, kölelerden 
Afrasyab oğulları’na geçmesine 
gelince, onlar babalarını çok 
sayarlar, büyük tutarlar ne vakit 
babalarına karşı söz söyleyecek 
olurlarsa yahut bir şey yazmak 
isterlerse, kendilerini küçük 
göstermek ve babalarını 
büyütmek için “kul şöyle yaptı, 
kul böyle işledi” derler. Giderek 
bu kelime onlara ad olarak kaldı. 
Kölelerin adı bunlardan ayrılmak 
için yanına bir şey eklenir.  

23 KI413 
KI414 

tegit   تكت Tegin kelimesinin çoğuludur. Bu 
aslında köle demektir. Hakan 
oğullarına unvan olmuştur.  

24 KI355 
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öke tegit اآا تكت Hakan oğullarının küçüklerine, 

orta hâlli adamların büyüklerine 
verilen addır 

25 KI356 

öge اآا Teginden bir derece aşağı, sokak 
adamlarından olup, denenmiş 
yaşlı ve akıllı kimselere verilen 
lakap  

26 KI90 

inal انال Anası hatun, babası ortalık 
adamlarından olan  

27 KI122 

köl irkin آول ارآن Karluk boyu büyüklerine Köl 
Erkin denir ki, aklı göl gibi 
toplanmış, dolmuş demektir. 

38 KI108 

sagun سغن Karluk büyüklerine verilen bir 
unvandır.  

39 KI403 

çuğlan جغالن Karluk büyüklerinin adlarından. 30 KI444 

kökyuk آوآيوق Köylülerle Türkmenlerin 
büyüklerine verilen ad  

31 KIII133 

atlığ اتلغ Ulusun büyüğüne atlığ denir. 32 KI79 

budraç 
     

 بدراج
 

Yabaku büyüklerinden birinin 
adı. Bekeç Arslan Tegin 
gününde Müslümanların eline 
esir düşen adamdır.  

33 KI452 

cenğşi: جنكشى Hotan beyinin adıdır. Hoten bu 
bey sebebi ile alınmıştır.  

34 KIII378 

büke 
Büke Budraç 

 بكا
 بكا بدراج

Ejderha, büyük yılan, 
Yabakuların en büyüğüne 
olduğu gibi, yiğitlere de bu ad 
verilir ve “Büke Budraç” denir.  

35 KIII227 

Bükü 
Bükü Bilge 

 بكو
 بكو بلكا

Bilgin, akıllı, hakim bilge 
kelimesi ile birleştirilerek “Bükü 
Bilge” denir. 

36 KIII228 

böri برى Kurt, Oğuzlar böriye kurt derler. 37 KI342 
KIII220 

pars برس Türklerin on iki yılından biridir. 
Yırtıcı hayvan. 

38 KI344 

bekeç  
Begeç Arslan 
Tegin 

 بكج
بكج ارسالن 

 تكين

Teginlerin sanı, nitekim Begeç 
Arslan Tegin denir. Bu kelime 
yumşak kefle söylendiğinde 
küçültme bildirir beyceğiz 
demek olur.  

39 KI357 

yagan 
Yagan Tegin 

 یغان
 یغان تكين

Fil, şahıs adı olarak kullanılır. 40 KIII29 
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yanğan ینكان Fil, bunu Oğuzlar bilmez. 41 KIII376 

toğrıl تغرل Yırtıcı kuşlardan bir kuş, bu 
erkek adı da olur. 

42 KI482 

laçin الجن Şahin, yiğit adama da Laçin 
derler  

43 KI410 

Sonğkur  
Tuğrul 

 سنكقر
 طغریل

Yırtıcı kuşlardan birinin adıdır 
bu “tuğrul” kuşundan küçüktür.  

44 KIII381 

burslan برسالن Aslında bu kelime Babür 
anlamındadır. Arslan burslan 
derler. Erkek adlarındandır. 
Burslan kelimesi yalnız olarak 
kullanılmaz. 

45 KIII418 

pars برس Türklerin on iki yılından biridir. 
Yırtıcı hayvan. 

46 KI344 

çufga جفغا Başbuğ, kılavuz, Kıpçak ve 
Oğuz dillerinde  

47 KI 424 

bek بك Bey  48 KI78 
KIII155 

alp 
 

 Yiğit  49 KI41 الب

öke اوآا Akıllı ve anlayışlı ve yaşlı 
kimselere denir.  

50 KI48 

eke اآا Büyük kız kardeş. 51 KI90 

inanç beg اننج بك İnanılan güvenilen bey demektir. 52 KI133 

inanç اننج İnanılan güvenilen, “inanç bey” 
denir, kendisine güvenilen bey 
demektir.  

53 KIII460 

alpagut: الباغت Tek başına düşmana saldıran 
yiğit. 

54 KI144 

tokış تقش Savaş, cenk, erkek adı. 55 KI367 

Sökmen سكمان Yiğitlere verilen bir sandır. 
“savaşta sırayı söken kişi” 
demektir.  

56 KI444 

bektur بكتر  “Bey tur” dur, yani “yerinde 
sağlam dur” demektir. Erkek 
adlarındandır. 

57 KI455 
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yawlak  
Yawlak Sarığ 

 Bir beyin adı idi. Aslında یفالق
“şiddetli, pek katı” anlamındadır. 

58 KIII44 

kutluğ قتلغ Kutlu, bu erkek adı da olur. 59 KI464 

koldaş قلدش Bu ancak büyüklerin uşakları 
için kullanılır.  

60 KI461 

SARAY 

Terimler Arap harfli Anlam Sayı Kaynak 

karşı قرشى Hakan sarayı.  1 KI423 

yuğruş یغرش Türklerce halktan olup vezirlik 
derecesine çıkan bir adamdır. Bir 
Farslıya yahut başkasına –geniş 
varlıklı olsa bile-bu lakap 
verilmez. Yuğruş, hakandan bir 
derece aşağıdadır. Ona siyah 
ipekten bir çadır (şemsiye) 
verilir. Yağmurda, karda, sıcakta 
başı üzerine tutulur  

2 KIII41 

tayangu تيانكو Mabeyinci, perdeci başı, 
Türklerde “hacib” kelimesi 
yayıldıktan sonra bu söz 
unutulmuştur. Aslı tayandı 
fiilinden alınmıştır. Hakan bu 
adama güvenir, halk da ona 
inanır ki, kendi dileklerini ve 
işlerini o adam hakana olduğu 
gibi eriştirir ve sonra da cevabını 
alır.  

3 KIII381-
382 

bıruk برق Hakanın yanına, aşamasına göre 
büyükleri alan, yer gösteren 
adamın adı, teşrifatçı, bu 
kelimenin aslı buyruktan gelir, 
emir anlamındadır. Çünkü bu 
adam onlara böyle emir verir. 

4 KI378 

ılımga المغا Hakanın yazılarını Türk yazısı 
ile yazan  

5 KI143 

yarlığ یرلغ Hakanın mektubu, fermanı, 
buyruğu, Çiğilce, bunu Oğuzlar 
bilmez. 

6 KIII42 

bitigü بتيكو Türk diviti ve buna benzer 
şeyler.  

7 KIII174 
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bitiklik بتكلك Yazı yazılmak için hazırlanan 

nesne.  
 

8 KI508 

savçı سافجى Elçi, peygamber (Saw; haberler, 
salıklar, buradan alınarak elçiye 
sawçı denir. Çünkü elçi birtakım 
haberler söyler ve yazılan şeyi 
iletir.) 

9 KIII154 
KIII441 

yalafar یالفر Hakanın gönderdiği elçiye 
verilen ad. 

10 KIII47 

yumuş یمش İki ve ikiden fazla kişi arasında 
elçilik.  

11 KIII12 

boşuğ بشغ Hanın elçiye dönüp gitmesi için 
izin vermesi, elçiye verilen 
bahşiş, izin yemeği.  

12 KI372 

açığ اجغ Hanın bahşişi.  13 KI63 

yatgak یتغاق Hakanın ve ülkenin koruyucusu, 
muhafızı.  

14 KIII42 

yortuğ یرتغ Savaş gününde yahut bir yere 
gidildiğinde hakanın yanında 
bulunan kimseler.  

15 KIII42 

ordu başı اردو بشى Hakanların döşeyicisi, yaygıcısı. 16 KI124 

çapıygan جبتغان Cellat, boyun vuran. 17 KI513 

işküm اشكم Saraylarda hanlar için kurulan 
büyük çanak gibi ayaksız sofra. 

18 KI107 

aşattı  اشتى Aşatur, aşatmak, bu kelimeyi 
Türklerin çoğu hanların ve 
büyüklerin yemeklerinde 
kullanırlar; yedirmek  

19 KI210 

kenç liyü آانج ليو Hanların düğünlerinde veya 
bayramlarda otuz arşın 
yüksekliğinde ve minare gibi, 
yağma edilmek için yapılmış bir 
sofradır. 

20 KIII438 

tanğuk تنكق Hakanlar sefere çıktığında 
yemek ve yemeğe benzer verilen 
armağan. 

21 KIII365 

kengeş آنكش İşlerde danışma, görüşme, 
düşünme, müşavere. 
 

22 KIII365 

tuğ توغ Hakanın yanında çalınan kös ve 
davul, “Han tuğ urdı, han nöbet 

23 KIII127 
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davulu vurdu.”  

tuğ توغ Sancak, “dokuz tuğlu han” her 
ne kadar vilayeti çok unvanı 
yüksek olursa olsun tuğ 
dokuzdan fazla olmaz Çünkü 
dokuz sayısı ile uğurlanırlar, bu 
tuğlar turuncu renkte ipekten 
veya kumaştan yapılır, bunu da 
uğur sayarlar. 

24 KIII127 

tuğra تغراغ Tuğra, tura, hakanın mührü, 
buyrultusu, Oğuzca, Türkler 
bunu bilmez, ben de aslını 
bilmiyorum.  

25 KI462 

tamga تمغا Hakanın ve başkalarının 
damgası. 

26 KI424 

belgü بلكو Belgü, im, nişan, alamet; belgüsi 
bilig: devlet alameti bilgidir. 

27 KI427 

tartığ ترتغ Bir iş çıkması üzerine Hakanın, 
adamlarını çağırması (davet), 
tartığçı (davetçi). 

28 KI462 

sıgır سغر Hanların halk ile yaptıkları bir 
çeşit av. Hanın adamları 
ormanlara ve kırlara dağılırlar, 
yaban hayvanlarını önlerine 
katarak hanın olduğu yere doğru 
sürerler, o yorulmaksızın 
bulunduğu yerden önüne çıkan 
hayvanları vurur. Sürgün avı.  

29 KI364 

tıl تيل Çaşıt, casus. 30 KIII134 

yonğağ ینكاغ Beye birini geçmek, gammazlık 
etmek.  

31 KIII376 

kul قل Kul, köle. 32 KI336 
KIII263 

tutuk تتق İğdiş edilmiş, enenmiş, erkek 
adlarındandır. 

33 KI380 

beçel بجل İğdiş edilmiş erkek, kadın ve 
hayvan. 

34 KI392 

koldaş قلدش Bu ancak büyüklerin uşakları 
için kullanılır.  

35 KI461 

kırnak قرناق Cariye  
 

36 KI473 
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kaçaç قجاج Cariye, çin ipeği  37 KII285 

yinçü ینجو İnci, cariyelere dahi inci denir.  38 KIII30 

küng آنك Cariye 39 KIII358 

as ااس Cariye  40 KI80 

karabaş قرا باش Kölelere söylenen bir addır.  41 KIII222 

süli سلى Kölelere verilen adlardandır.  
 

42 KIII233 

kırgağ قرغاغ Beyin ve hanın emri 
altındakilere kızması, ondan yüz 
çevirmesi  

43 KII288 

tapugluğ er تبغلغ ار Eskiden beri hizmeti olan adam  44 KI495 

al اال Hanlara bayrak, devlet 
adamlarının atlarına eyer örtüsü 
yapılır turuncu renkte bir 
kumaştır. 

45 KI81 

ilel الل Hakanlı lehçesinde, evet. 
Bununla beylere ve hanlara 
cevap verilir. 

46 KI78 

ORDU 

Terimler Arap harfli Anlam Sayı Kaynak 

su سو Asker  1 KIII208 

tolum تلم Silah, çoğul bir isimdir.  2 KI397 

tolumluğ er تلملغ ار Silahlı adam  
 

3 KI498 

ay bitigi اىبتيكى Askerin adı ile azığının yazıldığı 
defter  
 

4 KI40 

toy 
                    
han toy 

 توى
 خان توى

Ordu kurağı, ordu karargahı, bu 
sözden alınarak “han toy kurdu” 
denir. “Hakanın ordu kurduğu 
yer” demektir.  

5 KIII141 
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yizek یزاك Askerin önde giden bölüğü, 

öncül. 
 

6 KIII18 

tutgak تتغاق Geceleyin düşmanın gözcülerini 
ve ileri kollarını yakalamak için 
çıkarılan atlı bölük. 

7 KI 467 

akınçu اقنجو Geceleyin gidip düşman basan 
asker. 
 

8 KI134 

çerik جرك Savaş safı, savaş nizamı, savaşta 
sıra dizi. 

9 KI388 

çawuş جفش Savaşta safları düzelten, barışta 
askeri zulmetmekten alıkoyan 
kimse, çavuş. 

10 KI368 

atım er اتم ار Nişancı, iyi atan adam. 11 KI75 

tupulgan er تبلغان ار Savaş sıralarını yarıp yırtan kişi. 12 KI519-520 

im ام Orduda başbuğun belge, parola 
olarak koyduğu kelime. 
 

13 KI38 

at ات At 14 KI16 

köçüt آجت At  
 

15 KI357 

tuğrağ تغراغ Dönüşte geri alınmak üzere, 
savaş zamanında askerin binmesi 
için hakan tarafından verilen at.  

16 KI462 

koş 
koş at 

 قوش
 قوش ات

Hakanın yanında giden yedek at. 17 KIII126 

il ایل Atı anlatır bir isimdir. Çünkü at 
Türk’ün kanadıdır. 

18 KI48 

il başı  
              

 ”Atlara bakan seyise “il başı ایل بشى
denir. “Vilayetin başı” demektir. 
Bununla ata bakan kimse murat 
edilir. 

19 KI49 

ay اى Buyruğu tanımamayı bildirir bir 
kelime. 

20 KI40 

sak sak سق سق Nöbetçinin bekçinin kaleyi, atı 
koruyabilmesi için uyanık 
olmasını emreden sözdür. 

21 KI333 

kezik آزك Nöbet, sırası gelmek. 22 KI391 
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tıl تل Düşmandan alınan tutsak  23 KI335 

bulun بلن Tutsak  24 KI399 

içkin er اجكين ار Düşmandan bu yana geçen ve 
kendisine dokunulmayan kişi 

25 KI108 

ok اق Ok 
 

26 KI37 

ulun الن Temrensiz ok 27 KI78 

çuram جرام Yeğni bir okun atılışı, diğer ok 
atımından daha uzağa gider. 

28 KI412 

Çuram okı 
 

 Adam sırt üstü yatarak oku atar جرام اوقى
buna çuram okı denir. 

29 KI413 

kalva قلفا Öğrence oku, üzerinde temreni 
bulunmayan , yuvarlak bir tahta 
parçası bulunan ok. 
 

30 KI426 

çıgılkar ok جغلفار اقى Kısa ok, küçük ok. 
 

31 KI493 

katutluğ ok قتت لغ اق Temreni ağıya bulaştırılmış ok. 
 

32 KII284 

yasıç یسج Yassı ve uzun temren  33 KIII8 

yeten یتن Kendisi ile ok atılan tahta yay  34 KIII21 

borı برى Okun ucuna geçirilen temrenin 
oyuğu  

35 KIII220 

tili تلى Ok temreni üzerine sarılan sırım 36 KIII233 

çırguy جرغوى Ok temreninin şişkince olan yeri 37 KIII241 

kılıç قلج Kılıç  38 KI359 

kın قين Bıçak ve kılıç kını  39 KIII140 

ekdü اآدو Kılıç kını ve ucu eğri bıçak  
 

40 KI125 
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kın kılıç قلج قينى kılıç kını  

 
41 KI339 

tugru تغرو Kılıç, bıçak, hançer gibi şeylerin 
saplarının içlerine geçirildikleri 
ince demir, parazvana.  

42 KI421 

tat تت Kılıç ve kılıç gibi şeylerin 
üzerine çöken pas. 

43 KII281 

kol قول Kılıcın veya bıçağın üzerinde 
bulunan yol biçimindeki oyma, 
burası çok kere altın ile işlenir, 
buna “kılıç kolu” denir. 

44 KIII134-
135 

sap ساب kılıç veya bıçak sapı  45 KIII145 

boyın بين Boyun, kılıç ve bıçak tutmağına 
da kılıç boynı, bıçak boynı denir. 

46 KIII169 

kalkan قلقن Kalkan  
 

47 KIII386 
KI441 

tura kalkan ترا قلقن Düşmandan gizlenmek için 
kullanılan her şey. 

48 KIII221 

aşuk اشق Demir başlık, tolga  
 

49 KI67 

yışıklığ یشقلغ tolgalı, yışıglığ er: başına tolga 
demir başlık giymiş adam. 

50 KIII50 

börk برك Kavuk, başlık 
 

51 KI349 

kedük: آذك Tüyden yapılmış bir takke olup, 
tolganın altına giyilir. 

52 KI390 

yarık  
kübe yarık 
say yarık 

 یرق
 آبا یرق

یرقساى   

Zırha, kalkana verilen genel bir 
isimdir. Aralarını ayırt etmek 
zırha “kübe yarık”, demir 
göğüslüğe “say yarık” denir.  

53 KIII15 

yaraglığ er  
yaraglığ              

 یرغلغ ار
 یرغلغ

zırhlı adam  
zırhlı  

54 KIII49 

kübe 
kübe yarık 

 Demirden yapılmış zırh  55 KIII217 آبا یرق

ukruk اقرق Kement  
 

56 KI100 

kamçı قمجى Kamçı, kılıç kamçı, içinde kılıç 
olan kamçı  

57 KI417 
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bükde بكدا Hançer 58 KI418 

baldu بلدو Balta 59 KI418 

kurman قرمان Gedeleç, yay konan kap, yaylık, 
Oğuzca ve Kıpçakça 

60 KI444 

kiş kurman آيش قرمان Ok ve yay konan kap 61 KI444 

angar kiş انكر آيش Ok torbası  
 

62 KI494 

kurugluk قرغلق Sadak, okluk, gedeleç  63 KI504 

kiş kurugluk آيش قرغلق Sadak, gedeleç  64 KI504 

yasık یسق Gedeleç, öbür Türklerce, Bunu 
Oğuzlar ve Kıpçaklar bilmez. 
Onlar “Kurman” der (sadak, 
okluk). 

65 KIII16 

yasıglığ یسغلغ Gedeleçli  66 KIII50 

kiş آيش Sadak, Oğuzlar ve Oğuzların 
kardeşi Kıpçaklar bunu bilmez. 

67 KIII126-
127 

süngüş سنكش Savaşta saldırma ve süngü 
dürtme  
 

68 KIII365 

tanğuk تنكق Savaşta mızrakların ve 
bayrakların uçlarına takılan ipek 
kumaş  

69 KIII365 

küvrüğ آفرك Kös, davul  70 KI479 

beçkem بجكم Alamet, belge, savaş günlerinde 
yiğitlerin belge olmak üzere 
takındıkları ipek parçası ya da 
dağ sığırı kuyruğu. 

71 KI483 

sıbızgu سبزغو Düdük, boru  72 KI489 

İKTİSAT 

Terimler Arap harfli Anlam Sayı Kaynak 

yarmak یرماق Para  1 KIII43  
KI35 

Yarimak: یریماق Para  
 

2 KIII432 
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urugluğ altun ارغلغ التون Para olarak kesilmiş altın  

 
3 KI147 

benek بنك Bakır para  4 KI386 

kamdu قمدو Dört arşın boyunda bir karış 
eninde bir bez parçasıdır. Uygur 
Hanın mührü basılıp, alışverişte 
para olarak kullanılır.  

5 KI418 

yançuk ینجق Para kesesi, kese, tütün kesesi  
 

6 KIII45 

oka اوقا Kefillik, kefalet  
 

7 KI40 

tutsuğ تتسغ Vasiyet  
 

8 KI462 

humaru خمارو Miras  9 KI445 

humaru خمارو Andaç olmak üzere alınan mala 
denir. Bir kimse öldüğünde 
malından en iyi bir parça hakan 
için ayrılır. Bu mala dahi 
humaru denir. 

10 KI445 

çatpa جتبا Köy muhtarının, ırmak, çeşme 
sularının yollarını kazmaya 
gitmeyen kimselerden aldığı 
tutu. Çiğilce.  
 

11 KI416 

terçi ترجى Ücretle çalışan  
 

12 KI417 

bert (berti) برت Efendisinin köleden her sene 
aldığı vergi  
 

13 KI341 

mançu منجو Sanat sahibine verilen ücret; 
başka ücrete denilmez. 

14 KI418 

batman بتمان Batman, “bir batman et”  15 KI  444  

kevçi آفجى Uygur illerine kadar 
Kaşgaristan’da kullanılan bir 
hububat ölçüsüdür. On rıtl alır. 
bir rıtl on okkadır. 

16 KI417-418 

yolugluğ یلغلغ Fidyeli, yolugluğ kişi, fidyesi 
verilmiş kişi  
 

17 KIII49 

orunç ارنج Rüşvet  
 

18 KIII449 



Ömer Soner HUNKAN │ 385 
 

VİLAYET, ŞEHİR, TAŞRA, HALK 

Terimler Arap harfli Anlam Sayı Kaynak 

il 
 

 Vilayet 1 KI48 ایل

uç il اوج ایل Sınırdaki il  2 KI44 

beg ili بك ایلى Beyin emri altındaki vilayet  3 KI48 

budun بذن Çiğilce ahali, halk  
 

4 KI398 

tüz توز Halk, reaya  
 

5 KIII123 

nom نوم Millet, yasa, Tengri nomu: Tanrı 
yasası, bütün dinlere de nom 
denir. Bu Çincedir. 

6 KIII137 

boy بوى Kavm, kabile, aşiret hısım  7 KIII141 

Ordu 
                   
Kuz Ordu 
                 
Ordu Kend 

 اردو
 قوز اردو
 اردو آند

Hakanın oturduğu şehir, bundan 
alınarak hakanların oturdukları 
Kaşgar şehrine Ordu Kend, 
Balasagun’a Kuz Ordu denir.  

8 KI124 

Ken آن Kend kelimesinin kısaltılmışıdır. 
Doğu ülkelerinde her şehre 
verilen bir addır. 
 

9 KI339 

kend آند Şehir, Oğuzlara göre köy  10 KI343 
KI344 

balık بلق İslamlıktan çok önce Türk 
dilinde sığınak, kale ve şehir 
demektir.  

11 KI379 

uluş الش Çiğilce köy,  Arguca şehir 
demektir. (Kuz Uluş: 
Balasagun)  

12 KI62 

Yurt یرت Yurt, eski izler, ören 
 

13 KIII7 

Kışlağ: قشالغ Kışlak  
 

14 KI464 

Buçgak: بجغاق Bucak, zaviye  
 

15 KI465 
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kapga قبغا Büyük kapı, kale kapısı  16 KI425 

ükek اآك Şehrin savaş için hazırlanmış 
olan etrafındaki burç. 

17 KI78 

yazak یزق Otlak  
 

18 KIII16 

oba ابا Oba  19 KI86 

çatır جاتر Çadır 20 KI406 

keregü آراآو Türkmenlerce çadır demektir. 
Göçebelerce kışlı ev demektir.  

21 KI447 

türkün ترآن Oymakların, hısımların 
toplandığı yer, ana baba evi.  
 

22 KI441 

Udun ادن Hoten şehrinin adı ve orada 
oturanlara udun denir.  

23 KI76 

çoban جبن Köy büyüğünün yamağı  
 

24 KI402 

buyun بين Kavim, ulus  
 

25 KIII169 

POSTA, TIP, HAPİSHANE, MÜNECCİMLİK, BİLİM, DİN V.S. 

ulağ االغ Ulak, habercinin bindiği at  
 

1 KI122 

eşkinci  اشكينجى Uzun yola koşa koşa giden at 
postasına eşkinci denir.  

2 KI109 

çalığ جلغ Beylerin köylere obalara 
gönderdiği haber. 
 

3 KI374-375 

atasagun اتاساغون Tabip, hekim Türk doktorlarına 
verilen isim 
 

4 KI86 
KI403 

kam قام Kam  
 

5 KI236 

ırk 
 

 Falcılık, kahinlik,  6 KI42 ارق

yat یت Bir tür kamlıktır.  
 

7 KIII3 
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yalwı: یلفى Büyü, sihir, büyücüye “yalvıcı” 

denir 
 

8 KIII33 

kısığ قسغ Kısı, hapis  
 

9 KI376 

tünek تونك Hapishane  10 KI408 

kızgut قزغت Ceza, işkence. Başkalarının öğüt 
alması için suçu yüzünden halk 
arasında cezaya işkenceye 
uğraması  

11 KI 451 

çomak جمق Uygurlar tarafından Müslüman 
olanlara verilen ad. 

12 KI381 

toyın تين İslam olmayanların din ulusu, bu 
bizde imam ve müftü gibidir.   
 

13 KIII169 

Bayat بيات Ulu Tanrı adı  
 

14 KIII171 

Tengri تنكرى Ulu Tanrı 15 KIII376 

yükünç یكنج Namaz, o beyin önünde başını 
eğdi. 
 

16 KIII375 

belinğ: بلنك Düşman gelmesi yüzünden halk 
arasında çıkan ürküntü. 
 

17 KIII370 

Bulgak: بلغاق Düşman gelmesi yüzünden halk 
arasına düşen kargaşalık. 

18 KI467 

bilge بلكا Bilgin  19 KI428 

tengrigen تنكرآان Tanrı’ya tapınan bilgin. 
Müslüman bulunmayan 
Türklerin dilince 

20 KIII389 

yufga: یفغا Oğulluk, oğulluğa alınmış  21 KIII32 

tutunçu تتنجو Evlatlığa alınmış çocuk  
 

22 KIII375 

yıragu: یراغو Çalgıcı, çağırıcı, şarkıcı  
 

23 KIII36 

kavşut قفشت İki hanın ülkelerinin emniyeti 
için buluşup barışmaları. 

24 KI451 
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bıçgas بجغاس Ulus arasında yapılan ant ve 

antlaşma  
25 KI459 

il ایل İki bey arasındaki barışıklık  
 

26 KI49 

ötüklüğ kişi اتكلك Hakandan bir dileği olan kimse  
 

27 KI152 

ülüş الش Pay, hisse, budun arasında pay 
ayırış  
 

28 KI62  

 
  
 
 

Tablo 2                            Sınıflar Toplam Sayıları Genel 
Toplam 

UNVANLAR 60  

SARAY 46  

ORDU 72  

İKTİSAT 18  

VİLAYET, TAŞRA, HALK 25  

GENEL (POSTA, HAPİSHANE, TIP 
VS) 28  

  243 
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 “DİVAN-U LUGATİ’T-TÜRK” ÜN İLK ÇEVİRMENİ 
 

Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU 
Giriş 

Sovyetler döneminde kurşuna dizilen ünlü Türkologlardan birisi gibi Halid Said 
Hocayev’in de adının anılması yasaklanmış ve arşivlerde gizli tutulmuştur. Öğrenci 
olduğum yıllardan Halid Said Hocayev ismine büyük ilgi duymuş ve o zamandan 
başlayarak hakkında bilgiler edinmeğe çaba göstermiştim.  

Sovyet İttifakı Komünist Partisinin 20. kurultayında 30 yıla yakın Sovyetler 
Birliğini yönetmiş Yosif Stalin düşman, hain gibi tanıtılmağa başlatıldı. Şunun için 
hâkimiyete sadık bildikleri az sayıda araştırıcıya kapalı arşivlerde işlemeye izin 
verdiler ve onlar Stalin’i ifşa edecek belgeleri açıklamakla görevlendirildiler. 
Arşivlerdeki belgelerle tanışlık, onların yayımlanması yalnız Stalin’i değil, Sovyet 
kuruluşunu, sosyalizm ideolojisini nüfuzdan salıyordu. Buna göre de 1964 yılının 
Ekiminde dahili darbeyle Nikita Huruşov ve taraftarlarını görevden aldılar. Bununla 
arşivler ve medya üzerinde sansür yeniden güçlendirildi. 1920-1950’li yıllar 
hakkında gerçek bilgilere dayanan kitap ve makalelerin yayımlanması yeniden 
engellendi.  

Zaman ise her şeyi yoluna koydu. Gençler geçmişe kınayıcı-küçümseyici gözle 
bakıyorlardı. Hakikat arayışında olan bu gençlerin dünya bakışını Sovyet 
medyasının yalanları değil, sürgün ve hapislerden geri dönenlerin acı hatıraları, dış 
ülkelerden yayımlanan radyolar, ülkeye gizli getirilen kitap, dergi ve gazeteler 
etkiliyordu. 1920-1930’lu yıllarda neler baş verdiğini öğrenmeye can atan 
gençlerden biri gibi ben de ister ayık düşünceli öğretmenlerimizle, ister üniversite 
arkadaşlarımızla sohbetlerimizde bir sual etrafında daha çok tartışırdık: Neden millî 
düşünce aşılayan gazete ve dergiler, yazarlar, araştırıcılar yasaklandığı hâlde millette 
alçaklık kompleksi aşılayan satirik-mizah yayımlarının tanıtılmasına ve öğrenimine 
geniş yer ayrılır? 

İyi anlıyorduk ki, satirik (mizah) dergilerde yayımlananlar da halkı ve milleti 
uyandırmaya, dünyanın gelişmesine ayak uydurmaya çağırma cehtleridir. 25 yıl 
çeşitli aralıklarla Tiflis’te, Tebriz’de ve Bakı’da yayımlanan “Molla Nasreddin” 
dergisinin hizmetleri çok büyüktür. “Molla Nasreddin” dergisi ve “Molla 
Nasreddin” edebî mektebinde birleşen satirik yazarların hayat ve faaliyeti geniş 
tebliğ edildiği hâlde, Alibey Hüseynzade, Ahmetbey Ağaoğlu, Haşımbey Vezirov, 
İsmayıl Gaspıralı vb. aydınlar daim tenkit ediliyordu.  

1.Halid Said hakkında ilk bilgim  
“Molla Nesreddin” dergisi hakkında daha geniş bilgi elde etmek gayesiyle 

Halid Said Hocayev’in 1929 yılında Bakı’da yayımlanan “Yeni Elifba Yollarında 
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Eski Hatıra Duygularım” kitabını okudum. Bu kitabın da okunması birçok kitap gibi 
1937 yılında yasaklanmıştır. 1960’lı yıllarda yeniden okunmasına izin verilmişti.  

Bu, bir Türk aydınının Kırım’a, Tataristan’a ve Türkistan’a ettiği seferi anlatan 
seyahatname idi. Azerbaycan’a bütün varlığı ile bağlı olan Halid Said Hocayev’in 
bir Özbek Türkü olduğunu buradan öğrendim. Sonraları bu sevginin sadece 
Azerbaycan’a münhasır dar bir coğrafya sevgisi değil, bütün Türk Dünyasını 
kucaklayan Türklük sevgisi olduğunu anladım. 

Latin alfabesi ile yayımlanan eserin adının altında “Bakı-Kırım-Türkistan, 
Bakı-Türkmenistan-Özbekistan. Birleşmiş yeni Türk elifbası ile Azerbaycan 
lehçesinde birinci olarak bu eser tab edilir” kaydı vardı. Kitap 148 sayfadan ibaretti 
ve esere Bakı Üniversitesi Şark Fakültesi öğretim üyesi olan Kazan Türkü Aziz 
Öveydullin (yazarın adı kaynaklarda Qaziz Salihoviç Qubaydullin şeklinde geçiyor) 
kısa ve anlamlı bir ön söz yazmıştır (Hocayev, 1929). 

1.1. Ortak Türk gramerinin yazarı  

Okuduğum kitap Halid Said’a ve sanatına olan ilgimi artırdı. Ancak ilave bir 
bilgi edinemedim; çünkü onun hakkında hiçbir şey yazılmamıştı. Eski gazete ve 
dergileri, kütüphanelerde olan 1920 ve 1930’lu yıllarda yayımlanan kitapları 
araştırmaya başladım. Halid Said’in 1926 yılında Bakı’da Arap alfabesiyle 
yayımlattığı “Osmanlı, Özbek, Kazak Lehçelerinin Mukayeseli Sarfı” ve 1933 
yılında Latin alfabesiyle yayımlattığı “Muhtasar Üslubıyat” (o bu kitabı Abdulla 
Tağızade ile birlikte yazmıştır. Kitap birkaç baskı yapmış, ortaokul ve lisede sentaks 
ve üslup konusunda ders vermek için yazılmıştır) adlı kitaplarını ve birkaç 
makalesini bulup okudum.  

Halid Said ve çağdaşlarının ortak Türk dili, edebiyatı, tarihi yazmak istekleri 
bizlerde gurur hissi doğururdu. Çünkü, okuduğumuz dersliklerde ve ilmî 
edebiyatlarda yalnızca Oğuz, Kıpçak, Karlık grupları değil, hatta bu gruplara dâhil 
olan diyalektler de ayrı-ayrı diller gibi öğretilirdi. Bununla hiç razılaşmasak, 
itirazımızı bildirsek de, katiyetle mukavemet gösteremiyorduk. Bizi kızdıran hem de 
o idi ki, üslubıyata ait yeni dersliklerde de Halid Said’in, Abdulla Tağızade’nin 
zahmetleri değerince kıymetlendirilmiyordu. Anlayamıyorduk ki, muallimlerimiz 
kendi öğretmenlerinden neden söz açmıyorlar? Neden onların ilmî yaratıcılıklarını, 
eserlerini gereğince öğretmiyorlar?!  

Halid Said ve Abdulla Tağızade’nin orta mektep ve tehnikumlarda(liselerde) 
ders vesaiti gibi okunulan, Latin elifbası ile yayımlanmış «Muhtasar üslubıyat» 
kitabının editörlüğünü ünlü Türkolog Bekir Çobanzade yapmıştı. Dört bölümden 
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ibaret olan bu kitapta üslubıyat böyle anlatılır: «Üslubıyat danışık ve yazılarımızda 
ifadeni muhtelif maksatlarla ve noktası-noktasına uygun olarak kurmak usul ve 
gaydalarını öğrenen ilimdir» (Hocayev, 1934:5).  

2.1. DTK (KGB) arşivlerinde Halid Said hakkında 

Muallimlerimiz ve tanıdığımız araştırıcıların sustuğunu gördükten sonra daha 
fazla bilgi edinmek gayesiyle aile bireylerini aradımsa da bulamadım. 
Azerbaycan’da yaşayan insanların arasında “Hocayev” soyadını taşıyan kimseler 
çok azdı ve ben onların arasında aradığımı bulamadım.  

DTK (KGB) arşivleri açıldığında bizlere malum oldu ki, araştırıcılarımızın bir 
çoğu Halid Said’i yakından tanıyıp ve onun yaratıcılığını yüksek 
kıymetlendirmişlerdir. Meselen: Prof. Eli Sultanlı kaydediyor: «O, indi de önemini 
kaybetmemiş olan Türk dillerinin mukayeseli gramerini yazmıştır. Bu kitap kohum 
(akraba) dillerin mukayeseli grameri sahasında çok kıymetli eserdir. Onun 
üslubıyata dair eseri orta mektep muallimleri ve yüksek mektep öğrencilerinin uzun 
müddet yegâne vesaiti olmuştur. Son yıllar Azerbaycan dilinin tarihini öğrenmek 
için Arap kaynaklarını dilimize tercüme ediyordu. Onun bütün eserleri gösterir ki, o, 
özünün bütün gücünü ve enerjisini Azerbaycan dilciliğinin inkişafı işine adamıştı. 

Halid Said alçakgönüllü, az konuşan, kendi işine vicdanla yanaşan bir adam 
idi.» 

Akademik Feyzulla Kasımzade yazar: «Halid Said’in muallim ve öğrenciler 
arasında büyük nüfuzu var idi. Onu talebeler çok severdi… o namuslu, vicdanlı bir 
Sovyet öğretmeniydi.» 

Akademisyen Memmedağa Şireliyev şunu yazıyor: «Ben Halid Said’i 1933 
yılından tanıyorum. Hapis olunana dek o benimle eski metinlerin okunması 
meşgalelerini aparmıştı. Derste olduğu gibi, maslahat saatlerinde de asla antisovyet 
hareketlere yol vermemişti… Ben Halid Said’i vicdanlı, namuslu bir Sovyet 
vatandaşı olarak tanıyorum.» 

Prof. Mikayıl Refili söyle demektedir: «Ebdülrza Salamzade, Seyid Hüseyin 
Sadıqzade, Halid Said Hocayev, Veli Huluflu, Henefi Zeynallı, Ali Kerimov 
hakkında her zaman olumlu fikirde olmuşum.» (Babayev, 2003:141-142). 

1956 yılının Mayısında DTK-nin emektaşına bu gibi olumlu fikirler yazan, 
onun üstünden mahkumluğunun götürülmesine çalışan araştırıcıların nedense 
gündelik matbuatta bir satırına bile rast gelmedik.  

1973 yılında üniversiteyi bitirdiğimde beni Nahçıvandakı “Şark kapısı” 
gazetesinde çalışmaya gönderdiler. Merkezden uzak düşmem arşivlerde, zengin 
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kitap fondu olan kütüphanelerde çalışmamı engelledi. Yalnız mezuniyet ve 
ezamiyetlerde Bakı’ya gelerek Emin Abid’in hayat ve yaratıcılığı mevzusunda 
doktora tezi üzerinde çalışanda 1920-1930’lu yıllarda Sovyet 
repressiyasının(temizlik hareketinin) kurbanı olmuş aydınlar hakkında rastladığım 
bilgileri de topluyordum. 1979 yılında Halid Said’le ilgili topladığım materyaller 
esasında yazdığım makaleyi Özbekistan’a gönderdimse de hoş haber almadım. 
Dergi ve gazetelerden makalenin yayımlanmayacağı haberi geldi. 

2.2.Millî Bilimler Akademisinin arşivindeki belgeler 
Bu hâl yalnız Özbekistan’da hâkim değildi. Azerbaycan matbuatı da 

repressiya(temizlik hareketinin) kurbanları hakkında makaleleri yayımlamamak için 
çeşitli bahaneler getiriyordu. Bir taraftan da belgelerin yetersizliği öz işini görürdü. 
Kurşuna dizilmiş ve hapishanelerde öldürülmüş araştırıcıların devri matbuattaki ve 
arşivlerdeki eserleri ile tanış olsam da, özgeçmişlerini kesinleştiremiyordum. İyi bir 
araştırmacı ve kaynaklar üzerinde çalışmayı seven rahmetli Rasim Tağıyev bana 
yardım etti. O bana Azerbaycan Bilimler Akademisinde çalışan bütün bilim 
adamlarının şahsi çalışmalarının bulunduğu arşivin yerini gösterdi. Emin Abid’in 
çalışmalarını bulduktan sonra başka araştırmacıların da eserlerini bulmaya başladım.  

Arşivde çalışan hanım, Halid Said’le ilgili dosyayı bana verdiği zaman şunları 
söyledi: ‘‘Arşivde çalıştığım 25 yıl boyunca siz, Halid Said’le ilgilenen ikinci 
şahıssınız’’. 

Benden önceki kişi dilcilerimiz, dil tarihi uzmanlarımız veya Azerbaycan-
Özbekistan edebî ilişkileri üzerinde çalışan araştırmacılarımızdan birisidir diye 
düşündüm. Yakın zamanlarda inşallah onun Halid Said’le ilgili makalesini okursam 
kim olduğunu öğreneceğim. Dikkatimi Halid Said’in şahsi dosyasında bulunan 
belgelere yönelttim. 16 sayfalık dosyada Halid Said’in ömür yolunu yeterince 
anlayacak kadar bilgi vardı. Ancak onları içiniz sızlamadan okumanız mümkün 
değildir. 

2.3. Halid Said’in “Divani lüğeti it- Türk”ün tercümesine hizmetleri 
Şahsi dosyanın ilk sayfası Halid Said’in Kabartay-Balkar Vilayet Komitesi’ne-

Kumukov’a 1937 yılın 1 Haziranda yazdığı mektupla başlıyor. “Sizin 4.3.1937 
tarihli mektubunuzu aldım ve büyük bir merakla okudum. Sorularınıza geç cevap 
verdiğim için özür dilerim. 

1)Kaşğarlı Mahmut’un eserinin tek nüshası İstanbul’dadır ve eser orada 
çoğaltılmıştır. 

2)Ben eserin tercümesine 1935 yılının 1 Eylülünde başladım ve içinde 
bulunduğumuz yılın Nisan ayında bitirdim. Eseri yayıma hazırlıyorum ve redakte 
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edilmesi için Temmuz ayının 1’ine kadar redaktörlere, Akademsyon İgnati 
Kraçovski (16.03.1883-24.01.1954) ve Prof. Sergey Malov’a (16.01.1880-
06.09.1957) takdim etmek üzere Leningrad’da götüreceğim”. (AMEA arşivi, 
1937:1) 

Mektubun üzerinde şöyle bir not düşülmüş: “Hocayev hapsedildiği için mektup 
yollanmasın ve şahsi dosyasına ilave edilsin”. Not, 9 Haziran 1937 tarihinde 
imzalanarak düşülmüş. Her iki tarihi karşılaştırarak Halid Said’in 1937 yılında 
Haziran ayının 1-9’u arasında hapsedildiğini belirledim. Sonralar KGB arşivlerinde 
araştırmacılara çalışma izni verildiği zaman akademik Ziya Bünyadov Halid Said’in 
mahkeme dosyasını buldu ve onun 3 Haziran 1937 günü hapsedildiğini yazdı. 
Said’in dosyası 12493 numara ile KGB arşivlerinde bulunmaktadır. (Bünyadov, 
1993: 167) 

Hapsedilirken aile üyeleri karısı 35 yaşındaki Sara Hanım’dan, kızı 12 
yaşındaki Behice’den, kardeşi 30 yaşındaki Sultan’dan, bacısı 28 yaşındaki 
Ruhsara’dan ibarettir. KGB(DTK) emektaşları evden 27 adet muhtelif kitap, 
Türkiye’de yayımlanan «Cumhuriyet» gazetesinin 1933 yıllının nüshasını, 1927 
yılında yayımlanan beş dergi, «Elifba» kitabı vb. belgeler götürürler. (Babayev, 
2003: 134-135)  

H.S.Hocayev’in Azerbaycan Millî Bilimler Akademiyasının arşivinde saklanan 
dosyasının 2-7. sayfalarında çalışma karnesinin fotokopisi ve işe girebilmesi ile ilgili 
olarak yazdığı 26 Nisan 1934 tarihli dilekçesi ve anket sonuçları yer almaktadır. 10-
15. sayfalarda Halid Said tarafından yazılan eserlerin adları ve her eserin konusu 
hakkında iki üç cümlelik bilgi notu vardır. Buradan da Halid Said’in 13 eserinin 
tahminen 125 forma tuttuğu, tercüme ederek yayıma hazırladığı Divan-ı Lügat-it 
Türk’ün de 70-80 forma olduğu anlaşılıyor. 

Onun Rus dilinde yayımlanmış «Divani lugat i tyurk» (Mahmuda Kaşkarskoqo) 
makalesi beni bir daha hayrete düşürdü. Bu makalesinde (Trudu 
Azerbaydjanskogo…, 1936: 105-112) tercümenin özelliği, uygulanacak yeni 
kaideler vs. etraflı bilgi vererek yazıyor ki, “Divan”da Türk sözleri Arapça 
açıklandığına ve sözlerin düzülüşü lazım olan kelimeyi kolay bulmaya imkân 
vermediğine göre günümüzün insanı ondan yararlanmakta zorluk çeker. Buna göre 
de tercüme yeni kurallarla basıma hazırlanacaktır. Yeni kurallar şunlardır: 

1. “Divan”ın üç cildine sapılmış gramer bilgileri bir yerde toplanacak ve 
Mahmud Kaşgarlı’nın kitaba yazdığı ön sözden sonra verilecek. 
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2. Fiilin gayri muayyen şekli (Çağdaş Azerbaycan Türkçesinin gramerinde şu 
şekil yoktur) ve gayri keti gelecek zaman forması açıklanmıyor. Yeni kuralla 
açıklanacak. 

3. “Divan”daki sözlerin hepsi çağdaş alfabe sırasıyla verilecek.  

4.  “Divan”daki sözlerin hepsi Arap ve Latin karakterli Azerbaycan Türkçesi 
Bakı için hazırlanmış alfabe ile verilecek. 

Halid Saidin metotig makalesi 4 bölümden ibarettir. Birinci bölümde “Divan” 
hakkında umumi bilgi veriliyor, ikinci bölümde yeni kurallar aydınlatılıyor, üçüncü 
bölümde tercüme zamanı rastlanılan zorluluklardan söz açılıyor, dördüncü bölümde 
ise “Divan”dan örnekler veriliyor. Hocayev H.S..(1936).  

Bu muhteşem eserin 1960’lı yıllarda Türkiye’de ve Özbekistan’da tercüme 
edilerek yayımlandığından haberdardım. Ama bilmiyordum ki, Halid Saidlerin 
kurşuna dizilmesi bu işi 30 yıl geciktirmiştir. Azerbaycan’da ise «Divan» 2006 
yılında Dr. Ramiz Asker tarafından yayımlanmıştır. 1985 yılında Arif Rehimov 
filoloji bilimler namzedi âlimlik derecesi almak için takdim ettiği dissertasiyada 
(doktora tezi) şunu yazar: «1930’lu yılların ikinci yarısında SSRİ EA Azerbaycan 
filialı Dilcilik bölümünün buyruğuyla M.Kaşğarlı «Divan»ını Azerbaycan diline 
tercüme etmek için Hocayev’in başkanlığında Prof. P.K.Juze, E.Elesgerzade, F. 
İsmihanov ve E.Demirçizadeden ibaret tercüme grubu oluşturuldu» (Rehimov, 1985: 
12). 

 Açıkça gördüm ki, Halid Said «Divan»dan, gramerden, üslubıyattan yazanda 
da, yol kayıtlarında da Türk halklarının aynı kaynaktan geldiğini inandırıcı dille 
okuruna anlatır. O, isim, sıfat, zamir (avazlık), fiil ve edat bölümlerine ayırdığı 110 
sayfalık “Osmanlı, Özbek, Kazak Lehçelerinin Mukayeseli Sarfı» kitabının ilk 
sayfasında şunu yazar: “Türk dillerinin muhtelif şiveleri arasından öyle bir dil 
düzenleyebilir miyiz ki, onu bütün Türk uluslarına yabancı olarak her biri tarafından 
ayrıca öğrenmek lazım olmasın» (Hocayev, 1926: 1). 

Şahsi dosyanın 16. sayfasında Prof. Bekir Çobanzade’nin bir notu göze 
çarpmaktadır. Çobanzade 2.12.1935 tarihinde yazıp imzaladığı notunda şunları 
söylemektedir: “Said Hocayev’in 14 ilmi eseri vardır. Bunların içinde Türk dilinin 
sentaksı ile ilgili sonuncu esere özellikle dikkat etmek gerekir. Bu eserde Hocayev 
Doğu ve Rus dilciliğinin sentaks teorisi sahasındaki düşüncelerinin tamamından 
faydalanmış ve Türkçenin sentaksı ile ilgili zengin materyaller toplamıştır”. 

Bekir Çobanzade, herhangi bir tez yazıp savunmadan Halid Said’a dilcilik 
konusunda Bilimler namzedi (doktorluk) unvanı ile doçentlik ilmi derecesinin 
verilmesini teklif ediyor (Azerbaycan, 1934: 16). 
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2.3. Halid Said’in ilmî ve bedii yaratıcılığı 

Türkoloji’nin bugünkü seviyesinden baktığımız zaman Halid Said’in yaptığı 
hizmetler küçük görünebilir; ancak 1920’li yılların seviyesinden baktığımız zaman 
ne kadar büyük ve önemli bir iş yaptığını daha iyi anlarız. Ülkenin esas ideolojisinin 
proleter enternasyonalizmi olduğu, Türkçülükle meşgul olanlara pantürkist 
damgasının vurularak takibata uğratıldığı, hapislere tıkıldığı bir zamanda Halid Said 
“Türk Dillerinin Tarihî Grameri”, “Türkistan Tarihinin Kısa Özeti”, “Türk Edebiyatı 
Nazariyesi”, “Çağatay Edebiyatından Tebliğler”, “Karşılaştırmalı Gramer” vs. 
eserler yazıyordu. Orhun Yazıtları’nı çağdaş dilimize çevirerek ona açıklamalar 
getiriyordu. 

Halid Said ilmî çalışmaları yanında kesintisiz olarak tercüme işlerini de 
yürütmüştür. Rusçadan tercümelerle birlikte kadim Türkçeden ve çağdaş Özbekistan 
Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine aktarmalar da yapmıştır. Özbekistanlı yazar 
Abdulla Kadiri’nin “Geçmiş Günler” adlı romanını aktararak 1928-1929 yıllarında 
Bakı’da yayımlatmıştır. Gençlik neşriyatı bu eserin 1979 yılında İsak İbrahimov’un 
Rusçadan yaptığı tercümesini yayımladı. Halid Said’in aktararak yayımlattığı eser 
ise unutuldu. 

Halid Said’in şahsi dosyasının 9-10. sayfalarında Rusça yazdığı öz geçmişi yer 
tutmaktadır. Bu özgeçmiş yazar tarafından kaleme alındığından dolayı bizim için 
önemlidir ve aynen aktarmak istiyoruz. 

2.1. Halid Said’in kısa öz geçmişi ve ona bir bakış 

“Ben 1888 yılında Taşkent şehrine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Köşkörğon 
(Köşkör, Koşa,-cift, ğon-kala-A.Ş) köyünde dünyaya geldim. Köyümdeki okulu 
bitirdikten sonra Taşkent’teki medreseye yolladılar; çünkü o zamanlar Rusça tedrisat 
yapan okulları “kafirlerin okulu” olarak kabul ediyorlardı. Medresede beş, altı yıl 
okudum ve 1905 yılında ihtilal meydana geldi. İhtilalden sonra oluşan ve bütün 
Doğu’yu bürüyen harekâtın bana da etkisi oldu. Şunu düşündüm; hayatıma yeniden 
düzen vermeliyim. Ancak çevre çok muhafazakâr olduğundan dolayı tahsilimi 
Rusça devam ettirmek âdeta imkânsızdı. Ben de başka bir çıkış yolu aradım. 
Etrafımdaki mollalardan ve hacılardan Konstantinopol ile ilgili tatlı ve efsanevi 
sohbetler duymuştum. Bu şehri görmeyi çok arzu ediyordum; ancak maddi imkânım 
emelime ulaşmaya engel oluyordu. Babam ise bana çok cüzi maddi yardım 
edebiliyordu; bana karşı çok cimrice davranıyordu. Problemin çözümü tesadüfen 
bulundu. Yakın köylerin birinde köylüler arasında arazi yüzünden problem meydana 
geldi. Köy için tayin edilen vergilerin miktarına uygun olarak köylülere dağıtılacak 
toprakları ölçüp vermek gerekiyordu. Medresede okurken Arapça kitaplardan 
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toprağı ölçme tekniğini öğrenmiştim. Müracaat ettim ve beş altı ay içinde 
Konstantinopol’a gitmek için gereken parayı kazandım. Parayı aldıktan sonra bir 
problemim daha kalmıştı ve onu da halletmeliydim. O zamanlar genel valiliğin 
emriyle Türkistanlılara pasaport verilmesi yasaklanmıştı. Bir tanıdığın tavsiyesi ile 
takriben dört-beş rubleye Çin’e gitmek için bir pasaport aldım; ancak pasaportun 
üzerinde ne tarih vardı, ne de sahibinin adı düzgün okunabiliyordu. Artık bu 
pasaportu rahatlıkla kullanabilirdim. Bununla Konstantinopol’a gittim. Oradan da 
Mısır veya Suriye’ye gitme düşüncem vardı. Tesadüfen Konstantinopol 
Üniversitesinde iki yıllık hazırlık kurslarının açılacağı ile ilgili ilanı okudum. 
Bununla da burada kalıp kurslara devam etme kararına vardım. Deneme kurslarına 
430 kişi kabul edeceklerdi. Müracaat eden 1750 kişi arasında ben de vardım. 
Yapılan elemeyi kazandım ve üniversiteye kayıt yaptırarak altı-yedi yıl 
Konstantinopol’da kalarak tahsilimi bitirdim. 

1918 yılında Türkistan’a dönmek gayesiyle Azerbaycan’a geldim; ancak irtibat 
yolları kapalı olduğu için Azerbaycan’da kalmaya mecbur oldum. Gence Lisesinde 
öğretmenliğe atandım ve ancak 1920 yılında Türkistan’a gidebildim. Oranın 
elverişsiz iklimi benim tekrar 1922 yılında Azerbaycan’a dönmeme sebep oldu. O 
zamandan beri de burada orta ve yüksek okullarda öğretmenlik yapıyorum. 

26 Aprel (Nisan) 1934-Bakı” 

Yazarın 1918 yılından sonraya ait öz geçmişi bende biraz şüphe uyandırdı; 
Bunlar aşağıdakiler idi: 

1918 yılının Martında Bolşevikler Ermeni silahlı desteleriyle birlikte Bakı’da, 
Şirvan’da, Guba’da, Lenkaran’da vd. bölgelerde soykırımı yapanda insanların Hazar 
Denizi yoluyla Türkistan’a ve İran’a kaçtıklarını yaşlı neslin hatıralardan duymuş ve 
okumuştuk. 

1918-1920’li yıllarda yüzlerce insanın Azerbaycan’dan Özbekistan’a, oradan 
da Azerbaycan’a geldiğini biliyoruz. Peki Halid Said neden Taşkent’e gidememişti? 
Elimizde konuyla ilgili belge olmasa da o devrin olayları bizi başka türlü düşünmeye 
sevk ediyor. Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Rusya, elindeki müstemlekelerini 
kaybetmek istemiyordu. Kendisi toparlanana kadar hakimiyeti altında tuttuğu 
halkların birbiriyle savaşmasını istiyordu. 

 Yeni kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin düzenli ordusu, polis teşkilatı 
olmadığı için halkını koruyamıyordu. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelen halk 
da yegâne ümit kaynağı olan Osmanlı Devleti’ne baş vurdu. Osmanlı Devleti, 
yapılan dünya savaşında ağır kayıplara uğrasa da kısa zamanda Nuri Paşa’nın 
emrinde Kafkas İslam Ordusu’nu kurarak Azerbaycan’a yolladı. Osmanlı askerleri 
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ve subayları ile gönüllülerden oluşan Kafkas İslam Ordusu gelerek karargâhını 
Gence’de kurdu. Orduda sadece askerler bulunmuyordu. Orada Ahmet Ağaoğlu gibi 
Turancı ideologlar da vardı. Ordunun gayesi sadece Kafkasya’ya müdahale etmek 
değil, Hazar’ı arkada bırakıp Türkistan’ı da Rus işgalinden kurtarmak, esaret 
altındaki soydaşlarına bağımsız devletlerini kurmak için yardım etmekti. 

Ahmet Ağaoğlu’nun yanında Halid Said gibilerinin olması doğaldı. Kafkas 
İslam Ordusu Hazar Denizi’ni geçsiydi Halid Saidlere büyük ihtiyaç duyacaktı. 
Kafkas İslam Ordusu üzerine aldığı görevi şerefle yerine getirdi. Güçlü bir hamle ile 
dış müdahalecileri darmadağın edip 15 Ekim 1918 tarihinde Bakı’yi işgalcilerden 
temizledi. Azerbaycan Hükümeti de Gence’den Bakı’ya taşındı. Ancak Mondros 
Mütarekesi Almanya’nın müttefiki olan Türk ordusunu Kafkasya’dan 
uzaklaştırmakla Osmanlı Devleti’ni zor durumda bıraktı. Kafkas İslam Ordusu 
Türkistan’a doğru yürümeyi yarıda bırakarak geri dönmek zarureti ile karşı karşıya 
geldi. 

Bu durumda Osmanlı ordusunun askerleri ve subayları istifa ederek 
Azerbaycan vatandaşlığını kabul edip Doğu’nun ilk Halk Cumhuriyetinin ordusunu 
oluşturdular. O dönemin gazete ve dergilerini okuduğumdan, yaşlı neslin hatıralarını 
tekrar-tekrar dinlediğimden Sovyet tarihçilerinin yazdıklarına katılmıyordum. Halid 
Said Hocayev’in Kafkas İslam Ordusuyla birlikte geldiği ve bu ordunun subaylarıyla 
birlikte çalıştığını, 1920 yılının Mayısında Gence’de Sovyetlere karşı ayaklanmadan 
sonra cezadan yakasını kurtarmak için Özbekistan’a gittiğini düşünürdüm. 

Bu konudaki şüphelerimiz asılsız değilmiş. KGB arşivlerinde 1937’li yıllarda 
hapsedilenler ve kurşuna dizilenlerin sorgulanma evrakları içinde Halid Said’in şu 
itirafnamesi göze çarpıyor: “1918 yılında İstanbul Üniversitesinden bir grup öğrenci 
ile birlikte Nuri Paşa’nın ordusu içinde (Kafkas İslam Ordusu kastediliyor) 
Azerbaycan’a yollandım. Biz ordunun “Özel Şubesi”ne tayin edildik”. 

 Halid Said 1918-20 yıllarında Gence’deki Öğretmenler Lisesinde ve Erkek 
Lisesinde ders verdiğini yazmaktadır. Elimizde belgeler olmasa da Halid Said gibi 
Turancının iki yıl öğretmenlik etmesine inanmak olmuyor.  

Halid Said’in Gence’den Taşkent’e gitmesi Bolşeviklerin Azerbaycan’ı 
işgalinden (28 Nisan 1920) sonra Gence’de meydana gelen isyanla (20 Mayıs 1920) 
aynı zamana rastlıyor. Gence İsyanı sebebiyle yakalanarak hapsedilenlerin tam 
listesi elimizde yoktur. Bu isyanla ilişkisi olmayan, “Azerbaycan Edebiyatı” adlı 
muhteşem bir eseri yazan, öğretim üyesi Feridun Bey Köçerli’yi Bolşevikler kurşuna 
dizdiyse, onun tanıdığı olan ve milliyetçiliği ile göze batan Halid Said’e el 
sürmeyebilir miydi?! 1937 yılında yapılan sorgulamada KGB’nin sorgu hâkiminin 
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Halid Said’in yüzüne karşı söylediği; “Azerbaycan’dan Türk ordusunun 
çekilmesinden sonra sizin Türkiye istihbarat birimleri ile ilişkinizin olduğu 
konusunda yeteri kadar bilgimiz vardır” (Bünyadov, 1993: 167) şeklindeki sözleri de 
söylediklerimizi doğrular niteliktedir.  

3.2. Halid Said’in Bakı’ya ikinci gelişi 

Bu konu henüz yeterince araştırılmamış bir şekilde durmaktadır. Eylül 1920 
tarihinden itibaren Taşkent’te Yüksek Pedagoji Okulunda öğretim üyesi, sonra 
müdür olarak çalışan Halid Said, Ekim 1922 tarihinden itibaren de Bakı’nın 
Balahanı kasabasındaki ameleler için açılmış İşçi Fakültesinde öğretim üyesi olarak 
çalışıyor. Halid Said belgelerde Bakı’ya dönüş sebebini, Taşkent’in havasının 
sağlığına dokunduğu şeklinde gösteriyor. Halid Said’in Sovyet makamlarına yazdığı 
belgeler elimizdedir ve onun böylesi bir sebebi ortaya sürmesi bizce doğal 
karşılanmalıdır. Ancak uyanık bir araştırmacı onun Taşkent’ten Bakı’ya dönmesinin 
gerçek sebebini mutlaka bulmalıdır. Bunun için Özbekistan KGB arşivi ve özel 
hizmet organlarının arşivleri dikkatle incelenmelidir. Tahminimize göre Halid Bey 
takipten kurtulmak için veya yeni bir Türklük merkezi oluşturmak için Bakı’ya 
dönmüştür. 

3.3. Halid Said’in siyasi faaliyeti 

Halid Said’in Bakı’dan çok uzaktaki dağlık bir bölge olan Kusar’da oluşturulan 
pedagoji kurslarında çalışmak üzere gitmesi ile (16.5.1923) Müsavatçıların toplu 
şeklinde tutuklanması ve sorgulanmaya başlanması aynı zamana rastlamaktadır. O, 
Ekim 1924 tarihinde Bakı’ya döner. Semerkant’tan gelip Bakı’da öğrenim gören 
öğrencilere rehber olarak tayin edilir. Çok geçmeden “öğrenciler arasında 
antibolşevik ve milliyetçi propaganda yaptığından dolayı” (Genç, 1993) işinden 
uzaklaştırılır. 

Halid Said bütün baskılara ve takibatlara rağmen Özbekistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığının emriyle Azerbaycan’da tahsil yapan öğrencilerle 
ilgili yetkili temsilci tayin edildiği zaman bile, Azerbaycan Yüksek Pedagoji 
Enstitüsünde, Samed Ağamalıoğlu adına Toprak Bilimleri Teknik Okulu’nda, 
Azerbaycan Devlet Üniversitesinde, Azerbaycan Hidromeliorasyon Teknik 
Okulunda da sürekli olarak uğraşmış ve öğrencilerde millî şuur uyandırmak 
gayesiyle Türkçülük propagandası yapmıştır.  

Azerbaycan Devlet Siyasi İdaresi’nin (KGB) Bakanı Novruz Rızayev 
Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi sekreterliğine 15 Mayıs 1929 
tarihinde yazdığı gizli mektubunda milliyetçi öğretim üyeleri ve öğretmenleri 
okullardan temizlemek, yani işten atmak için bir komisyon kurulmasını ve bu 
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komisyona gizli olarak KGB elamanlarının tayin edilmesini tavsiye ediyor. 
Tavsiyede şunlar yer tutuyor: “Özellikle Türk edebiyatı, coğrafya ve sosyoloji 
konularında ders veren öğretim üyelerine ve öğretmenlere karşı yapılan bu 
temizleme faaliyeti, toplu memnuniyetsizlik oluşturmaması için çeşitli zamanlarda 
ve ayrı-ayrı okullarda hayata geçirilsin” (Genç Azer, 1993: 39).  

Belgede gösterilir ki, milliyetçilik daha çok halk maarifi organlarında, aydınlar 
arasında, orta okul öğrencileri ve ali mektep talebeleri arasında gösterir. Burada 
milliyetçiliğin esas ve faal beletçisi olan antisovyet ahval-ruhiyeli ziyalılardır. (Genç 
Azer, 1993: 39). 

Halid Said böylesi bir temizlik harekatının dışında kalamazdı. İş yerini sık sık 
değiştirmesinin altında KGB’nin parmağını görmemek mümkün değildi. 

İlmi ve pedagojik çalışmalarla birlikte sosyal aktivitesi de çok iyi olan Halid 
Said 1926 yılında Bakı’da yapılan I. Türkoloji Kurultayı’na özel olarak davet 
edilmiştir. Kurultayın gündeminde olan konularla ilgili tartışmalara katılmış ve 
kurultayın en iyi şekilde yürümesi için elinden geleni esirgememiştir. 1928 yılının 
28 Şubatında geçirilen dördüncü toplantı Altay dillerinin akrabalığı meselesinin 
tarihî ve muasır vaziyetine hasredilmiştir. Bu toplantının müzakerelerine Halid Said 
de katılmıştır. Onun hakkında “Halid Said Özbek dilinde” kaydından başka bir söz 
yazılmamıştır (Narimanoğlu K.V. ve Ağakişiyev E.2006: 129). Ne yazık ki, 
toplantıda yalnız Halid Said’in değil, genel olarak Türk dillerindeki konuşmalar 
yazılmamış, Rusça konuşmalar stenokramda kaydedilmiştir Halid Said’in de Özbek 
Türkçesinde olan konuşması günümüze dek bulunamamıştır.  

 Halid Said’in faaliyeti Sovyetler Birliği’nin özel elemanlarının gözünden 
kaçmamıştır. 1937 yılında hapsedildiği zaman sorgu hâkimi ile arasında geçen 
diyalog belgelerde şu şekilde yer tutmuştur: 

Sorgu hâkimi: Antibolşevik, pantürkist teşkilata ne zaman girdiniz? 

Halid Said: 1925 yılında meşhur pantürkist Aziz Salihoviç Gubaydillin’in 
Bakı’ya gelmesinden sonra. 

Sorgu hâkimi: Pantürkist teşkilattaki faaliyetleriniz hangi doğrultuda idi? 

Halid Said: Ben öğrenciler arasında pantürkist propagandası yaparak Sovyet 
hâkimiyetine karşı pantürkist kadrolar yetiştiriyordum”. ( Bünyadov, 1993: 166) 

3.4. Halid Said’in kızı ile görüşme 

… Halid Said dosyası ile tanış olarken arşivde çalışanın dediği: “Burada 
çalıştığım 25 yılda Halid Said’le ilgilenen ikinci kişi sizsiniz” sözlerini 
unutamıyordum. Dikkatle matbuat sayfalarını izliyordum. H.Said hakkında hiçbir 
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yazıya rast gelmiyordum. Düşünüyordum: “Halid Said’in hayat ve yaratıcılığı ile 
tanışan araştırıcı susamaz! Peki niçin belgeleri okumuş kişi susuyor?” Nöbeti defe 
arşivde çalışırken Halid Said’in dosyası ile tanışmış kişinin kimliğini öğrenmek 
istedim. Arşivin elamanı günün sonuna dek sorumu cevaplandırabileceğini söyledi 
ve sözüne sahip çıktı. Onun bana verdiği küçük notta şunlar yazılmıştı: "Memedova 
Bayca Halid Seidovna. Harici Diller kafedrasında muallim. Adresi: Bakı Hosrov 
Ruzbeh küçesi 44/46, blok 2, menzil 31". 

Okur okumaz dosyayı okuyanın araştırıcı değil, Halid’in kızı olduğunu 
anladım. İlahi, ben bu kadını ne kadar aramıştım! Halid Said’in dosyasında 
gösterdiği Bakı, Qasım İsmayılov sokağı, ev 12’ye kaç defa gitmiştim! Orada 
değerli belge bulmayacağımı iyi bilirdim. Sovyet İrticasının kurbanı olanların aile 
üyelerinin ekseriyeti gibi onlar da beni gözyaşlarına, kedere gark edecektir. Bu acı-
ağrılar da benim üçün hoş idi. Keşke aile üyelerinden, onu tanıyanlardan birilerini 
bulabilseydim. Lakin hiç kimseyi bulamadım. Komşular da değişmişti. Bir haber 
veren yok idi. İndi birdenbire onun kızının adresini elimde tutuyordum.  

Bir deste gül almağı, üst-başıma çeki düzen vermeyi de unutarak, taksiye 
bindim. On dakika sonra gösterilen adreste kapının zilini çaldım. Düşündüğüm gibi 
de oldu. Gözyaşları Beyce Hanım’ın konuşmasına aman vermiyordu. Babasının 
hapsinden 40 yıl geçse de, hadise dün baş vermiş gibi ağlaya ağlaya konuşuyordu. 
Arada fırsattan istifade edip sohbeti istediğim yana çekmek, belgelerde rast geldiğim 
olguları kesinleştirmek için sorular sormaya başladım. O ise benim sorularıma bir 
başa cevap vermiyor, geçenleri hatırlayıp konuşuyordu: 

- Küçük değildim, yok, yok! 12 yaşındaydım. O dehşetli geceyi unutmak 
mümkün mü? Şimdi de uykuma girende tiksinerek uyanırım. 1937 yılının 3 
Haziranında apardılar. Kendiyle birlikte üç bavula da ayazmalarını yığdılar. Yalnız 
birini halvete salıp anama verdi. Dedi: Bunu koruyup saklaya bilseniz, sizin 
geçiminizi sağlıyor. 

- O hansı eseri idi? M.Kaşkarlı’nın "Divan"ı değildi ki? 

- Yok, yok. Onu çok iyi hatırlıyorum. Kitap kimi değildi. Kalın kovluklar idi. 
Babamın verdiyi ise kitap gibi ciltlenmişti. 

- Belki, “Türk dillerinin tarihi grameri” idi? 

- Yok. 

- "Üslubıyat nazariyesi" ola bilerdi mi? 

- Yok. 
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Bu minvalle Halid Said’in bana malum olan eserlerinin hepsini saysam da, 
"yok" cevabı alırdım. 

- Anama verdiyi kitabı son günlerde tamamlamıştı. Anamın hapsedilmesiyle 
onu da kaybettik. Babamın iş yerindeki eserlerinin nece olduğundan da haber tuta 
bilmedik. Anamı hapsetmeye gelende o kulağıma fısıldadı: "Kaç teyzen gile". O 
yıllarda ataları, anaları hapsedilenlerin evlatlarını zorla çocuk evlerine, internatlara 
(yatılı okula) götürürdüler. İstiyordular çocuklar Sovyet vatanperverliyi ruhunda 
terbiye etsinler. Yani beyinlerini yıkasınlar. Korkurdular kohumların (akrabaların) 
himayesinde kalan çocuk Sovyet Hükümetine nefret ruhunda büyüsün. 

Beyce hanım, ananızı niçin duttular?  

- Anam Azerbaycan’da tanınmış Zergerliler neslinden idi. 1924 yılında 
babamla evlenmişti. Babamla salammeleykümü olanı (ilgisi olanlar, ona saygı 
gösterenler) hapsediyordularsa, onunla bir yerde yaşayan, ömür-gün sırdaşının 
hapsinde ne garibelik ola bilerdi? Bir de onda meğer "niye meni hapsediyorsunuz?" 
Veya "falan kimseyi niye tuttunuz" sualini vermek olardı?! Anam Sara Rza kızı 
savatsız olsa da, hanım-hatun bir kadındı. Hapishaneden Stalin’in ev adresine 
yazdırdığı bir şikayet mektubundan sonra 1941 yılda onu bıraktılar. Hapisten 
dönenden sonra çok yaşamadı. Ruhsal açıdan sarsılmıştı. 

- Beyce hanım, atanız üniversiteni geç kurtarıp. 

- Ha, onu bilirim. Babamın tipten de başı çıkardı. Ele bil aile hekimi idi. 
İstanbul Üniversitesinin Tıp fakültesine kabul olunup; sonra fikrini değiştirerek, 
Tarih-Edebiyat Fakültesine değişilip. 

- Hiç Taşkent’e gedip atanızın doğulduğu yerleri, amcanızı, bibinizi, nenenizi 
ziyaret etmişsiniz mü? 

- Gitmemişim. Amma hafızam neslimiz hakkında birçok bilgini koruyup 
saklayıp. Babamın adı Seidelidir. Dedemgil hemen bölgede meşhur olan Hocalar 
soyundandırlar. Familiymızdakı (soyadı) "Hocayev" de oradan gelmedir. Babamgil 
beş kardeş olmuşlardır. Büyüğünün adını yadıma salıp deyemem. İkinci kardeşin adı 
Sal Hoca, üçüncüsü Hal Hoca, dördüncüsü Ahmed Hoca, beşincisi Soltan Hoca 
olup. Hal Hoca Babamın adıdır. Sonradan Halide çevrilip. Dedemgilın kendi (köyü) 
Köşkörğon Bostandık rayonundadır (ilçe). Çirçikin yanında. Menim adım senetlerde 
Bayca yazılsa da, babam ve evdekiler Beyce çağırırdılar. 

Beyce hanım acı-acı deyir: 

-Uzun yıllar Akademiya’da aspirantlara (doktora öğrencilerine) harici dil 
öğretmişim. Hayat yoldaşım da alimdir. Bakı Ali Partiye Mektebinde ders deyir. 
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Amma hele de babam hapis olunandan sonra başına neler geldiğini bilmiyoruz. 
Ağızdan-ağıza keçen sohbetlerden 1937 yıl oktyabrın (Ekim) 12-de kurşuna 
dizildiğini eşitmişim. Ne derecede doğrudur, bilmiyorum.  

SSRİ Ali Mahkemesi Harbi Kollegiyasının 16 may (Mayıs) 1957 il kararına 
göre babama beraat verildi. Bu nasıl beraattır? Babam hapsedilenden 30 ile yakın 
zaman geçir, men hele de evimizden götürülen ayazmalardan, kitaplardan haber 
tutamıyorum?! Bu nasıl beraattır (efi-umumi), babamın adı hele de ebedileşmeyip? 

Beyce hanım konuştukça fikrimden "kan yattaşı" deyimi geçir. Hala 
himayesinde, atasının doğulduğu yerlerden bin kilometrelerle uzakta doğulan ve 
yaşa dolan bu insan ele danışır ele bil oradan beş-üç gündür ayrılıp (Şamil, 2003: 
38). 

3.5 Halid Said’in hakkında yazılanlar 

Ölümünden yıllar sonra kendine verilen beraat kararı ile eserlerinin ister 
Azerbaycan’da, ister Özbekistan’da yayımlanmasının nedeni, mensup olduğu 
ideolojinin beraat etmesi idi. On yeddi yıldır Azerbaycan da, Özbekistan da 
bağımsızdır. Bağımsızlığımızın ideolojik temelini oluşturan eserleri henüz 
yayımlanmamış ve bu yolda canını verenleri gerektiği şekilde anamamışız. 

Beyce hanımla görüşümüzden iki yıl sonra (1988) Azerbaycan’ı miting dalgası 
bürüdü. DTK arşivlerindeki bazı belgelerle tanış olmağa imkan yarandı. Ağızdan-
ağıza gezen haber doğru çıktı. H.S.Hocayev 12 oktyabr (Ekim) 1937 yılda gece Bakı 
şehrinde kurşuna dizilmiştir. Zamanenin en korkulu, en gizli teşkilatı DTK’dan da 
haber sızırmış. Arşivlerin açılması ile araştırıcılar bir çok meselelere aydınlık 
getirdiler. Filoloji bilimler namzedi Esger Quliyev yazdı: "Bu eserler (sohbet 
H.S.Hocayev’in "Sentaks" ve "Üslubıyat nazariyesi" eserinden gedip-A.Ş.) Halid 
Said’in ışık yüzü görmeyen yegane araştırması değil. Onun 12 forma hacminde 
"Türk dillerinin tarihi grameri" adlı eseri de olup. Hamin araştırma M.Kaşkarlı’nın 
"Divan"ının materyalleri esasında ümumtürk tarihi gramerine hasrolunup ve SSRİ 
EA Azerbaycan filialının hususi siparişice yerine yetirilip. Bu değerli eser de yoka 
çıkıp" (Quliyev, 1988: 23 iyul (Temmuz). 

Araştırıcı M.Kaşkarlı "Divan"ı ile bağlı fikrini bele ümumileşdirir: "Bir 
malumata göre "Divan"ın tam tercümesi (!) 1939 yılda tamamlanmış ve aynı yılda 
S.Malov ve A.Kononov tarafından redakte olunup, çapa verilip… Lakin 60 yıllarda 
tercüme üzerinde yeniden tekmilleştirmeler (E.Demirçizade, E.Ceferov, 
C.Efendiyev) yapılmıştır. (Bak: "Sovetskaya Turkoloqiya" jurnalı, 1973, sayı1, s.4). 

Ele o vakitten de "Divan"ın tercümesi herden bir nüfuzlu "komissiyalar" 
tarafından yoklanılıp, "tekmilleştirmeler aparılmakla tercümeciler siyahisine hayli 
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familyalar ilave oluna-oluna gedip… Deyesin, H.Said’in adı hele saklanılıp" 
(Quliyev, 1988: 23 iyul). 

E.Quliyevin H.Said’e hasır olunmuş "İki halkın oğlu" makalesini Osman 
Goşgar Özbekçiye çevirerek "Gülistan" jurnalinde çap ettirip. (Ceferov, 1988: 17 
dekabr (Aralık). 

H.S.Hocayev hakkında Türkiye’de Besim Atalay “Divanü Lügati’t-Türk” 
Tercümesinin birinci cildinde (1985) bilgi verir. Timur Kocaoğlu “Türkistanlı Dilci 
Halid Said’in Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Grameri” makalesini “Türk 
Kültürü” dergisinde (1985), “Azeri Bilgini Halid Said’in Türk Lehçelerinin 
Karşılaştırmalı Grameri” makalesini ise “Tarih İncelemeleri” dergisinde (1986) 
yayımladır.  

Sovyetler Birliğinin demir perdeleri söküldükten sonra Halit Sait yaratıcılığına 
Türkiye’de de dikkat artar. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalında “Halid 
Saidin “Osmanlı, Özbek, Kazak dillerinin mukayeseli sarfı” adlı eseri ve bugünkü 
Türkiye, Özbek, Kazak dillerinin karşılaştırmalı grameri” konusunda yüksek lisans 
tezini yazan Mustafa Toker (Yrd.Doç.Dr. Mustafa Çıpanın danışmanlığında) hemen 
yıl Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisinin 2 sayında “Halid Said Hocayev ve Yeni 
Elifba Yollarında Eski Hatıra ve Duygularım Adlı Eseri" makalesini de yayınlatır. 
On yıl sonra ise Mustafa Toker Ufuk Deniz Aşçı ile birlikte Hocayev Halid Saidin 
“Yeni Elifba Yollarında Eski Duygu ve Hatıralarım” kitabını Ankara’da Türk Dil 
Kurumu Yayınlarında bastırır. SÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, Araştırma Görevlisi Fatih Erbay bu yayın hakkında Turkish Studies / 
Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3 Summer 2007 sayında geniş bilgi veriyor. 

Sonuç 

1916 yılından hapsedilene kadar pantürkist düşünce taşıyan, 1935 yılında 
Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü’nde tahsil yapan Özbekistanlı Selimsakov’u da bu 
çizgiye sokan Veli Huluflu, Gulam Bağırov, Zifeldt (aslen Eston olan Artur 
Rudelfoviç Zifeldt Simumyaki), Cebbar Mehmetzade, Hanefi Zeynelli vb. alimlerle 
birlikte Ali Bey Hüseyinzade, Ezel Demircizade gibi asistanlarla pantürkizm 
konusunda tartışmalar yapan, antibolşevik faaliyet gösteren Halid Said Hocayev’i 
1937 yılında tutuklamışlar. Sebebi de, antisovyet pantürkist teşkilatın üyesi olmak, 
Sovyet hakimiyetini yıkmak için çalışmak, milli cumhuriyetleri Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nden ayırmak ve Birleşik Türk-Tatar Devleti kurmaya 
teşebbüs etmektir. Tutuklanan Halid Said Bey göstermelik sorgusu yapıldıktan sonra 
kurşuna dizilir. (Bünyadov,1993: 167-168). 
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Halid Said ve ülkü taşların arzuları geç de olsa gerçekleşti. Aslında tarih ve bir 
ideolojinin gerçekleşmesi için 50 veya 100 yıl o kadar da uzun bir zaman değildir. 
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ҚАШҒАРЛЫ МАХМУД ЗАМАНЫНДАҒЫ ƏДЕБИ 
ДƏСТҮР 

 
Шəкір ИБРАЕВ 

 
XX ғасырда «Диван Луғат ат-Түрік» ғылымға белгілі болғаннан 

кейін-ақ тіл, тарих, əдебиет тұрғысынан зерттеле бастады. 1918 жылы 
неміс ғалымы К.Броккельманн1, 1923 жылы Ф.Хоммел2 осы еңбектегі 
мақал-мəтелдерге арнайы көңіл бөлді. 

1926 жылы тюрколог С.Е.Малов өзінің көне түрік əдебиетіне 
арналған хрестоматиясында «Диван Луғат ат-Түрктен» бірнеше 
өлеңдерді орысша аударып бастырса, кейінірек 1951 жылы көне түрік 
жазба ескерткіштері ретінде бұл еңбектен мол əдеби деректерді 
келтірді.3 

М.Қашғаридың еңбегінің əдебиетке қатысты мəселелерін А.Фитрат4, 
А.Бомбачи5, А.Н.Кононов6, Х.Короглы7, т.б. қарастырды. Бұларда 
«Дивандағы» ауызша жəне жазбаша əдеби дəстүр, өлең түрлері, түрік 
поэзиясы мен араб əдебиеті байланысы зерттелді. 

Ғалымдардың айтуынша мұнда 237 өлең, 270 мақал-мəтел бар8. 
Кейбір зерттеулерде 242 бəйіт, 262 мақал-мəтел енгізілген деп 
көрсетіледі9. Мəліметтердің əртүрлі болу себептері кейбір өлеңдер мен 
мақал-мəтелдердің форма, түр ерекшеліктерінің анық болмауынан. 

Дəл осындай əркелкілік өлеңдердің тақырыбына да қатысты 
айтылады. К.Броккелманн «Диванда» кездесетін өлең үзінділерін 
төмендегідей тақырыптарға жіктейді. 

• Афрасиабқа жəне басқа есімі көрсетілмеген қаһармандарға 
арналған жоқтау өлеңдері; 

• қаһармандық жырлар, оның ішінде Танғұт, Ұйғыр, Йабаку 
соғыстары туралы; 

• қонақжайлық пен аңшылық жайлы өлеңдер; 
• текті əйелдерге арнау өлеңдері; 
• өз иесін тастап кеткен жастарға ескерту; 
• махаббат туралы өлеңдер; 
• табиғат лирикасы; 
• қыс пен жаздың айтысы; 
• қанатты сөздер мен нақылдар10. 
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Дивандағы» өлеңдерді мазмұнына, өлең құрылысына жəне ұйқасына 
қарай топтауға Ф.Копрюлюзаде, А.Фитрат, И.В.Стеблева да атсалысты. 
Алайда олардың келтірген деректері бойынша өлеңдердің саны бірдей 
болмай шықты. Себебі бірі қысқа буынды жəне ұзын буынды өлеңдер 
деп жіктесе, екіншісі бірнеше өлеңдерді бір тақырыпқа біріктіруге 
тырысқан. Қалай болған күнде де Махмұт Қашғари сөздігіндегі əдеби 
үлгілерді бір жүйеге келтіріп, олардың сол тұстағы əдеби дəстүрмен 
арақатысын сөз етуге ғалымдар бұрыннан атсалысып келеді. 

М.Қашғаридің лұғатына енген мысалдардың бір тобы түріктердің 
ерлік жорықатырына арналған қаһармандық өлеңдер. Ғалымдардың 
пікірінше бұл ежелгі заманнан бері дəстүр болып жалғасып келе жатқан 
тақырып. Соның бір айғағы Тоныкокке арналған ескі руникалық жазба. 
Бұл екеуінің арасындағы ұқсастықтарды кезінде А.Фитрат айтқан 
болатын11.  

Ерлік жырларындағы басты қаһарманның есімі Алып Ер Туңа. Оны 
М.Қашғари арабшаға «патша Афрасиаб» деп аударады12. Өлеңдердің 
мазмұнына қарағанда Алып Ер Туңа түрк билеушілерінің ең жағымды 
бейнесі, ел қорғаны, ең беделді əскербасы. Оның өлімі мамражай 
заманның аяқталғанын көрсетеді: 

Узлаг камуг кавради 

Ардам ариг савради 

Йунжиг иавуз тавради 

Ардам баки жартилур 

Заман азып-тозды, 

Жақсылар азайды. 

Жақсы ер көз жұмды. 

Жамандар бас көтерді (ДЛТ, 64-б). 

Атақты қолбасының немесе патшаның өлімімен байланысты елдің 
бүлінгенін жырға қосып, ол уақытты мезгілдік өлшем етіп алу дəстүрі 
түркі халықтарының эпостық жырларында кеңінен сақталған дəстүр. 
Қазақ, қарақалпақ, қырғыз батырлық жырларында: 

Орманбет хан өлген күн 

Он сан ноғай бүлген күн,- 



Şakir İBRAYEV │ 409 
 

деп келетін жолдардың аса маңызды оқиға ретінде көрсетіліп, 
мезгілдік өлшемге айналғанын жақсы білеміз. 

Денкофф Р. Афрасиавқа қатысты деректерді иран эпосы 
«Шахнамамен» салыстыра отырып, олардағы ұқсастықтарды түріктердің 
бізге жетпеген эпикалық шығармасының болғандығымен түсіндіреді13 
жəне ол эпос Туран мен Иранның қарым-қатынасын «Шахнамаға» 
қарама-қарсы бейнелеген болу керек14. 

Дивандағы орын алған келесі бір маңызды тақырып – түріктер 
туралы пайымдаулар. 

Мұсылман əлеміне, əсіресе арабтарға таныстыру үшін М.Қашғари 
өз еңбегінде тұтастай алғанда түріктердің образын жасайды. Олар ең 
алдымен адамгершілік қасиеттерімен ерекшеленеді: «Олардың 
қайрымдылық, əдемілік, əсемдік, ізеттілік, үлкенге деген құрмет жəне 
сөзде тұру, қарапайымдылық, бекзаттық жəне жүректілік сияқты 
қасиеттерінің бəрін санап шыға алмайсыз» (ДЛТ, 177-б.) 

Махмұт Қашғари үшін түріктердің табиғатын танудың ең тиімді 
жолы олардың тілін білу. «Диванның» жазылу мақсаты да араб 
тілділерге түрік тілінің мəйегін таныстыру. 

«Оларға ең жақын жол – олардың құлағына жағымды, жүректеріне 
жақын өз тілінде сөйлесу»- дейді М.Қашғари (ДЛТ, 2-б.). 

XI ғасырда түріктердің діни дүниетанымында исламға дейінгі 
ұғымдардың қатар жүргенін көреміз. Түрікше мəтіндердегі Тəңірі сөзі 
арабшаға Аллаh болып тəржімеленеді. Жалпы басқа халықтың 
сөздерімен араласпаған тіл ғана таза болып есептеледі. М.Қашғаридың 
бұл пікірін мына үзіндіден көреміз: 

«Шешен жəне əдемі сөйлейтіндер парсылармен араласпаған, басқа 
əдет-ғұрыпты қабылдамаған тек бір тілді ғана білетіндер» (ДЛТ, 24-б.). 

М.Қашғаридың түріктерге іш тартып, түрік тілін айрықша 
қадірлейтінін оның алғысөзінен де, келтірген мысалдарынан да анық 
сеземіз. Оның пікірінше түрік тілі айрықша əуезді, аса бай тіл. Əсіресе, 
халық арасында ауызекі тілде қолданатын сөздер мен сөйлемдердің 
байлығын автор ерекше бағалайды. Сондықтан да ол: «Мен еңбегімді 
түріктердің бір-біріне ауызша жеткізіп отыратын əңгімешілерінен 
сөйлеген сөздерінде, бір-біріне қарым-қатынас жасағанда қайғылы уа 
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қуанышты күндерде айтылатын сөздерінен, өлеңдерінен алдым», -дейді. 
(ДЛТ, 6-б.). 

М.Қашқаридың мəліметтеріне қарағанда ол келтірген мысалдардың 
дені ауызша айту жəне жырлау дəстүрінен алынған. Демек бұл жерде 
мақал-мəтелдер мен өлеңдер фольклорлық дəстүрге сай қолданыста 
жинақталған деп айтуымызға болады. 

Осы ретте өлең құрылысы бойынша мəселеге де тоқтала кетейік.  

Кезінде Т.Ганжей «Диван» өлеңдерін буын санының кезектесуіне 
негізделген силлабикалық жүйедегі өлеңдер деп анықтады15. Ол 
өлеңдердің аралас буынды болып келетінін де жоққа шығармайды. 

Ал осы мəселені арнайы зерттеген И.В.Стеблева аралас буынды 
болып келетін өлең жолдарын «қателік немесе ауытқу» деп көрсетеді де, 
«Дивандағы» өлеңдерді аруз өлшеміне жатқызады. Оның үстіне 
силлабикалық өлең фольклор дəстүріне тəн, ал аруз жазба əдебиетінің 
өлшемі, сондықтан «Диван» жазба əдебиетінің мысалдарымен 
өрнектелген дейді.8 Жалпы И.В.Стеблеваның пікіріне қарағанда түрік 
жазба əдебиетіндегі өлең өлшемі араб поэзиясының əсерімен аруз 
өлшемінде қалыптасты, ал оған дейін түріктерде ұйқас пен өлшемге 
құрылған өлең болған емес, ауызша түрік өлеңі тек аллитерациядан 
тұратын, яғни біркелкі дыбыстардың қайталануы арқылы жасалатын 
өлең («Бейнет, бейнет түбі зейнет»).16 

Бұл мəселеге келісетін болсақ, онда М.Қашғари өлеңдерді ауызша 
сөйлеу тілінен емес тек жазба əдебиеті мəтіндерінен алған болып 
шығады. «Дивандағы» өлеңдердің негізінен силлабикалық өлшеммен, ал 
кейде метрикалық (аруз) түрінің де кездесетінін қазақ ғалымдары 
Əуелбек жəне Тынысбек Қоңыратбаевтар зерттеді8.  

Бұл екі пікірдің де өзінше дəлелдері бар. Алайда XI ғасырда жəне 
онан бұрын қалыптасқан өлеңдердің барлығын аруз өлшеміне 
жатқызатын болсақ, онда ауызша дəстүрдің «Диванда» орын алмағанын 
айтуға мəжбүр боламыз. 

Бұл мəселедегі шындыққа жақыны З.А.М.Ауэзованың пікірі. Ол 
түрік тілі мен араб тілін салыстыруды мақсат еткен М.Қашғаридың 
еңбегі ең алдымен поэзиядан басталған. Ал əдеби дəстүрі аса бай араб 
поэзиясының оқырмандарына əрі таныс, əрі түсінікті болуы үшін 
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М.Қашғари түрік өлеңдерін араб поэзиясының дəстүріне жақындатып 
беруге əрекеттенген. Сол үшін де аруз өлшемінің талабына сəйкес 
кейбір буындарды «созып», дауысты дыбыстардың араб графикасымен 
таңбалануын жəне инверсия тəртібін қолдан енгізген14. 

Сонымен бірге ол түрік өлеңінің жанрлары мен түрлерін де араб 
поэзиясының ұқсас келетін формаларымен атаған. Бұның араб 
оқырмандары үшін табиғи түрде қабылданатыны түсінікті еді. 

 

Пайдаланған əдебиеттер: 
1. Brockelmann C. Mahmud al-Kasgharis Darstellung des turkischen Verbalbaues. 

Keleti Szemle.XVIII (1918-1919).C.29-49. 

2. Homell F. Zu den altturkischen Sprichwortln, Asia Major, Hirth Anniversary 
Volume, 1924.c.182-93 

3. Малов С.Е. Образцы древнетюркской письменности с предисловием и 
словарем. Ташкент, 1926. 

4. ФитратА. Образцы древней тюркской литературы. Ташкент, 1927 

5. Bombaci A. Storia della letteratura turca. Milan. 1956. c.81-106 

6. Кононов А.Н. Изучение «Дивану Лугат ит-Турк» Махмуда Кашгарского в 
СССР// Советская тюркология. Т.1.1973.С.5. 

7. Короглы Х.Древнетюркская литература// Советская тюркология. 
1988.Т.5.С.85-90. 

8. Қоңыратбаев Ə., Қоңыратбаев Т. Көне мəдениет жазбалары. Алматы, 1991, 
86-б. 

9. Қыраубаева А. Ежелгі əдебиет. Астана, 2001, 114-б.; Егеубай А. Махмұт 
Қашқари «Диуани лұғат-ит-түрік» (XIғ) // МАхмұт Қашқари. Түрік 
сөздігі. Үш томдық.Бірінші том, Алматы, 2006ж, 19-б. 

10. Brockelmann C. Altturkestanische Volkspoesie//Asia Major. Hirth Anniversary 
Volume; Asia Major. Vol.I. Fasc.I. /on.1924 

11. Фитрат А. Образцы древней тюркской литературы. Ташкент, 1927. 

12. Махмұд ал-Қашғари. Диван Луғат ат-Турк. Перевод и предисловие З.-
А.М.Ауэзовой. Индексы Р.Эрмерса. Алматы, 2005, с.34. 

13. Dankoff R. Qarakhanid Literature and the Beginnings of Turco-islamic 
Culture//Central Asian Monuments/Ed.by H.B.Paksoy. 

14. Ауэзова З.-А.М. Предисловие//Махмуд ал-Кашгари.Диван Лугат ат-Турк. 
Алматы, 2005, с.35 



412 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 
15.Gandjei T. Uberblick uber den vor und fruhislamischen turkischen Versbau. «Der 

islam» Bd.33.H.1-2. Berlin, 1957. 

16. Стеблева И.В. Развитие тюрских поэтических форм в ХІ век. М., 1971. с. 
16-19. 

  
 



KAŞKARLI MAHMUD ZAMANINDAKİ EDEBÎ DESTÜR 
 

Şakir İBRAYEV 
 

“Divan-ı Lügat at-Türk” eseri 20.yy’da belli olup dil, tarih ve edebiyat 
bakımından araştırılmaya başlandı. Alman âlimi K.Brokkelman (1) 1918 yılında, 
F.Hommel (2) 1923 yılında eserlerde kullanılan atasözleri üzerinde araştırma yaptı. 
Ünlü Türkolog S.E.Malov 1926 yılında eski Türk Edebiyatı için yayımlanan 
kitabında “Divan-ı Lügat at-Türk”ten birkaç şiiri Rusçaya çevirdi, sonradan 1951’de 
eski Türk edebiyatı eserleri olarak bol bol edebî kaynakları gösterdi (3).  

Kaşkarlı eserinin edebiyatla ilgili meselelerini A.Fıtrat (4), A.Bombaçı (5), 
A.Kononov (6), H.Köroğlu (7) vs. araştırdılar. Bunlar, “Divan”daki sözlü ve yazı 
destürü, şiir türlerini, Türk nazımlarını ve onun Arap edebiyatıyla olan ilgisini 
incelediler.  

Âlimlere göre, “Divan”da 237 şiir, 270 atasözü var (8). Bazı incelemeler 242 
beyit, 262 atasözü olduğunu gösterir (9). Malumatların çeşitli olma sebepleri, bazı 
şiirler ile atasözlerinin çeşit, tür özelliklerinin net olmamasından dolayıdır. Bunun 
gibi çeşitliliğin şiir konularıyla da ilgisi vardır. K.Brokkelmann “Lügat”ta rastlanan 
şiir parçalarını konulara göre şöyle ayırır:  

• Afrasyab ve diğer belirsiz kahramanlara ait ağıtlar; 

• Kahramanlık destanlardan Tangut, Uygur, Yabaku savaşları hakkında 
şiirler; 

• Misafirperverlik ve avcılık şiirleri; 

• Soylu kadınlara ithaf şiirleri; 

• Sahibini bırakan gençleri ikaz etme; 

• Aşk konusundaki şiirler; 

• Tabiat şiirleri; 

• Kış ve yaz mevsiminin söz tartışması; 

• Özdeyişler ve atasözler (10). 

Divan'da kullanılan şiirlerin muhtevasına, şiir yapısına ve kafiyelere göre 
sınıflandırmayı F.Köprülüzade, A.Fıtrat, İ.V.Stebleva gibi âlimler yapmışlardı. 
Fakat onların belirttikleri şiir sayısı aynı değildir. Çünkü onlardan biri şiirleri kısa 
heceli ve uzun heceli olarak ayırırsa, diğerleri birkaç şiiri bir konu üzerinde 
biriktirmeye çalıştı. Aslında âlimler Kaşkarlı Mahmud “Lügatı”nda edebî örnekleri 
bir sisteme getirmeye ve onun o devir edebî destürüyle ilgisi hakkında söz etmeye 
çalışmışlardı.  
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Kaşkarlı Mahmud'un “Lügatı”na giren misallerin bir kısmı, Türklerin 
kahramanlık seferlerine yazılmış kahramanlık şiirlerdir. Âlimlere göre, bu destür ta 
eski zamanlardan devam edegelmiştir. Buna delil olarak Tonikuk abidesini 
söyleyebiliriz. A.Fıtrat işte bu iki eserin benzerliklerini belirtmişti (11). 

Kahramanlık destanlarında kahraman, Alp Er Tunga… Onu Kaşkarlı Mahmud 
Arapçaya "padişah Afrasyab" olarak tercüme eder (12). Şiirlerin muhtevasında Alp 
Er Tunga Türk idarecilerinden en iyisi, halk koruyucusu ve askerbaşı olarak görülür. 
Onun ölümüyle huzurlu zamanın bittiğini gösterir: 

Uzlag kamug kavradı 

Ardam arıg savradı 

Yuncig yavuz tavradı 

Ardam baki cartilur 

 

Zamanımız yıprandı 

İyiler azaldı 

İyi er öldü 

Kötüler baş kaldırdı (DLT, S.64). 

Ünlü askerbaşının veya padişah ölümü dolaysıyla halk birliğinin bozulduğunu 
şiire katarak o devri zamanî ölçü olarak alma destürü Türklerin bütün destanlarında 
kullanılmıştır. Mesela, Kazak, Karakalpak, Kırgız kahramanlık destanlarında: 

Ormanbet han ölgen kün 

On san nogay bülgen kün... gibi satırlarda önemli olay olarak gösterilip zamanî 
ölçüye dönüştüğünü biliyoruz. 

R.Dankoff Afrasyab'la ilgili malumatları Fars destanı "Şahname"yle 
karşılaştırarak benzerlikleri Türklerin bugüne kadar bize yetmeyen epik eserinin, 
yan, kahramanlık destanların olduğunu söyler (13). Bu destanın Turan ile İran 
ilişkisini "Şahname"ye karşı tasvir etmesi mümkündür (14).  

“Divan”daki daha bir konu, Türkler hakkında iddialardır.  

Kaşkarlı Mahmud Türkleri Müslüman âlemine, özellikle Araplara tanıtma 
amacıyla eserinde bütün olarak Türklerin eşkâlini yapar. Önce onların insanî 
özellikleri: "Onların mehriban, güzellik, büyüklere teşrif, verdiği sözün önemi, alçak 
gönüllülük ve cesurluğu gibi özelliklerinin hepsini sayamazsınız" (DLT, S.177) 
diyerek tasvir edilir.  
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Kaşkarlı Mahmud'a göre, Türklerin tabiatını tanımanın en önemli yolu, onların 
dilini bilmektir. "Divan"ın yazılış amacı, Araplara Türk dilini tanıtmaktır. Bu 
konuda Kaşkarlı Mahmud: "Onlara yaklaşmanın en yakın yolu, onların kulaklarına 
latif, yüreklerine yakın, kendi dilinde konuşmaktır", der (DLT, S.2). 

11.yy'da Türklerin dinî şuurlarında İslamiyetten önceki anlamlarının da paralel 
olarak yaşadığını gürürüz. Türkçe metinlerde kullanılan Tanrı sözü Arapçaya Allah 
olarak tercüme edilir. Genelde başka halk dilinin kelimeleriyle karışmayan dil, en 
temiz dil olarak sayılır. Bu konuda Kaşkarlı Mahmud'un fikrini sunuyoruz: "Söz 
ustası ve güzel konuşanlar, Farslarla karışmayan, başka örf-âdetleri almayan ancak 
bir dili bilenlerdir" (DLT. S.24). 

Kaşkarlı Mahmud'un Türkçeyi ne kadar sevdiğini onun eserindeki ön sözünden 
ve verdiği örneklerden görürüz. Kaşkarlı'ya göre Türk dili, zengin dildir. Özellikle, 
halk arasında sözlü kullanılan kelimeler ile cümlelerin zenginliği değerlidir. Onun 
için: "Ben bu eserimi Türklerin birbirine sözlü olarak ulaştırmış olan konuşkanların 
ifade ettikleri sözlerden, kaygılı ve memnun günlerinde söylenen kelimeleri ile 
şiirlerinden aldım", der (DLT, S.6). 

Kaşkarlı Mahmud malumatlarına göre, kullanılan örneklerin çoğu sözlü destan 
destüründen alınmıştır. Demek, atasözler ve şiirlerin halk bilimi destürüne uygun 
olarak toplandığını söyleyebiliriz.  

Şiir yapısı konusunda birkaç mesele hakkında söz edelim.  

Âlim T.Gancey "Divan" şiirlerini hece sayısına göre, sillabik sistem şiirleri 
olarak belirtti (15). Ayrıca şiirlerin karışık heceli olduğunu da itiraf eder.  

Bu mesele üzerinde araştırma yapan İ.V.Stebleva karışık heceli olan satırların 
yanlış olduğunu belirterek "Divan" şiirlerinin aruz ölçüsüyle yazıldığını söyler. 
Ayrıca sillabik şiir folklor destürüne, aruz ölçüsü yazı edebiyatına aittir. Onun için 
"Divan"da yazı edebiyatının unsurları kullanılmıştır (8). Genelde İ.V.Stebleva'ya 
göre, Türk yazı edebiyatında kullanılan şiir ölçüsü Arap nazmının tesiriyle aruz 
olarak kalıplaştı. O zamana kadar Türklerde kafiye ve ölçüyle yapılan şiir olmamış, 
sözlü Türk şiiri aliterasyondan (her satırda aynı sesin kullanışı) kurulmuştur. Yani 
aynı seslerin tekrarlanma vasıtasıyla yapılan şiir (16).  

Bu meseleye göre, Kaşkarlı Mahmud şiirleri sözlü edebiyattan değil, yazı 
edebiyatı metinlerinden almış olur. Bu konuda Kazak âlimi Avelbek Konıratbayev 
de inceleme yapmıştı (8). 
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Bu iki fikrin kendine has delilleri vardır. Fakat 11.yy.'da ve ondan önce 
kalıplaşmış olan şiirlerin hepsi aruz ölçüsünde yazılmış dersek, "Divan"da sözlü 
destürün kullanılmadığını söylemek zorunda kalırız. Bu konuda gerçeğe yakını, 
Z.A.Avezova'nın fikridir. Ona göre, Türk dili ile Arap dilini karşılaştırmayı maksad 
edinen Kaşkarlı Mahmud'un eseri manzumdan başlar. Edebî destürce zengin olan 
Arap manzumunun okuyucuya anlamlı ve tanıdık olması için Kaşkarlı Mahmud 
Türk şiirlerini Arap manzumu kalıbı şeklinde kullanmıştır. Onun için aruz 
kanunlarına uygun bazı heceleri uzun olarak, ünlüleri Arap harfleriyle net olarak 
göstermeye çalışmıştır (14).  

Türk şiir şekillerine de Arap manzumunun benzediğini söyler. Bunun Arap 
okuyucuları için tabiî şekilde kabul edeceği belliydi.  
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“DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK”TE DOĞUMLA İLGİLİ  
ÖRF, ÂDET VE RİTÜELLER 

 
Alimcan İNAYET 

 
İnsan hayatının önemli geçiş dönemlerinden biri doğumdur. Doğumla ilgili 

oluşan örf, âdet, gelenek ve inanışlar bireysel ve sosyal yaşamın önemli bir 
bölümünü teşkil etmektedir. Soyun ve ocağın devam ettirilmesi düşüncesiyle çocuk 
isteme ve bununla ilgili inançlar, hamile kadınlar için uygulanan perhizler, çocuğu 
olmayan kadınların tıbbi, dinsel ve büyüsel çeşitli yöntemlere başvurmaları, doğacak 
çocuğun cinsiyeti, çocuğa verilecek adların seçimi ve çocuk eğitimi sosyal yaşamın 
temelleridir. Doğumun sürekliliği, doğumla ilgili oluşan örf, âdet, gelenek ve 
inanışların canlılığını da sağlamaktadır.  

Bu bildiride, Türkçenin ilk sözlüğü ve ansiklopedisi olan “Divanü Lügati’t-
Türk”teki doğumla ilgili “kısır”, “umay”, “bala”, beşik”, “bele- “, egit”, “emüz”, 
“ısrık”, “igen”, “kap”, “kaplıg oğul”, “kutul-“, ogulçuk”, “sibek”, “tolgağ”, “togur-”, 
“monçuk” gibi terim ve kavramlar tahlil edilecektir. Sonra da Divan’da bu 
sözcüklerin sosyal hayatta kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden hareketle 11. 
yüzyıldaki Türk doğum âdetleri ile günümüzdeki gelenekler karşılaştırılacaktır. Bu 
bağlamda Divanü Lügati’t Türk, 11. yüzyılda doğumla ilgili terimleri ve gelenekleri 
bize ulaştıran önemli bir eserdir.  

A. Doğum ile İlgili Terim ve Kavramlar 

“Divanü Lügati’t-Türk” (Bundan sonra “Divan” diye anılacaktır)te “çocuk” 
anlamına gelen “bala”, “çocuk”, “oğul”, “tun”, “kenç” gibi terimler bulunmaktadır. 
Kaşgarlı bunlardan “bala”yı “kuş ve hayvan yavrusu” diye açıklamıştır1. Bugün Orta 
Asya Türk lehçelerinde “çocuk” anlamında bu terim kullanılmaktadır. Kaşgarlı’nın 
“domuz yavrusu”, “her şeyin küçüğü” diye açıkladığı “çocuk”2 terimi ise Orta Asya 
Türklerince tercih edilmemiştir. Bunun sebebi de, muhtemelen domuzun 
İslamiyet’ten sonra uğursuz olarak görülmesidir. “Oğul” terimi “Divan”da “oğul”, 
“çocuk” diye açıklanmıştır3. Buradaki “çocuk” anlamının sadece “oğlan çocuk”la 
sınırlı olmadığı “ana rahmi” anlamına gelen “oğulçuk”, “oğulduruk”4 teriminden de 
anlaşılmaktadır. Bunu yeni Uygur Türkçesinde “ana rahmi” anlamına gelen 
“balıyatku <bala-yatku”5 terimindeki “bala” ile “oğul” arasındaki denklik de teyit 
eder.  

                                                 
1 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, Çeviren: Besim Atalay, TDK, Ankara, 1999, s. 274 
2 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 381 
3  Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 51 
4 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 149 
5 Uygur Tiliniñ İzahliq Luğiti, Şincang Helk Neşriyatı, Urumçi, 1999,  s. 119 
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Kaşgarlı’nın “bir kadının ilk çocuğu” diye açıkladığı “tun”6 terimi bugünkü 
Uygur Türkçesinde “tunci” biçiminde kullanılmaktadır ki, “ilk çocuk”, “ilkinci 
çocuk” anlamına da gelmektedir. Mesela “Şevket ularniñ tuncisi, şundakla birdin bir 
oğlı” (Şevket onların ilk çocuğu, üstelik tek oğludur)7. Krş. Alt., Tel., tun pala “ilk 
çocuk”, Uyg. tunci bala “ilk çocuk”. İlginç olan odur ki, “tun” sözcüğünün “çocuk” 
anlamı Çincedeki “tong” (童)sözcüğünde korunmuştur8.  

Divan’da “çocuk” diye açıklanan “kenç” sözcüğü ise “kenç anasını emdi” 
(Çocuk anasını emdi)9; “kenç anasın esmedi = çocuk anasını emmek istedi”10; “kenç 
süt sordı” (çocuk süt emdi)11; “ol kençin beledi” (o çocuğu beşiğe yatırdı)12 
cümlelerinde de anlaşıldığı gibi “bebek”, “çocuk” anlamında kullanılmıştır. “Kenç” 
sözcüğü bugün Türkiye Türkçesinde “genç” şeklinde “yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar 
karşıtı” olarak kullanılırken13, Uygur Türkçesinde “kenci” biçiminde “çocuklar 
arasında en son doğan çocuk”, “herkesten küçük, diğerlerinden sonra doğan çocuk”, 
“en küçük” anlamlarında kullanılmaktadır.14 

Divan’da çocuk doğurmayan kadınlar için kullanılan “kısır” sözcüğü yer 
almaktadır. Doğurmayan hayvanlar için de bu terim kullanılmıştır. Günümüzde 
Uygur toplumunda doğurmayan kadınlara “kısır” denmekte, diğer Türk toplumlarda 
olduğu gibi, bunlara karşı aile ve toplumca olumsuz tavır alınmaktadır. Çocuk sahibi 
olamayan kadınlar, ailede ve toplumda zedelenen onurunu geri almak ve saygınlık 
kazanmak için eskiden beri çeşitli çare ve yöntemlere başvurmuşlardır.  

Divan’da geçen “Umay” terimi bu çare ve yöntemlerle ilgilidir. V.Verbitski 
“Slovar altayskogo i aldagskogo pareçii tyorskogo yazıka” adlı sözlüğünde “Umay” 
kelimesi için “iyi ruh”, “küçük çocukları koruyucu”, “ölüm meleği”, “Ölünün canını 
kabul edici” diye açıklamıştır15. Radlof: “Umay” terimini “koruyucu tanrıça”, “kadın 
ilah” olarak açıklamış ve bu kelimenin Şorlarda ölenin ruhuna kılavuzluk eden ruh 
ve çocukların koruyucu ruhu anlamını da içerdiğini belirtmiştir16.   

Bazı bilim adamları Umay’ın Hint-İran mitolojisindeki “Huma”dan geldiğini 
ileri sürmüşlerdir17. Hint mitolojisinde Devi adıyla bilinen Uma, Şiva’nın karısı, 
                                                 
6 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 137 
7 Uygur Tiliniñ İzahliq Luğiti, s. 334 
8 XİANDAİ HANYU CİDAİN, Shangwu Yinshu Guan, Pekin, 1986,  s. 1150 
9 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 169 
10 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 278 
11 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 181 
12 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 270 
13 Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 2005, S. 745 
14 Uygur Tiliniñ İzahliq Luğiti, s. 888 
15 Tatar Mifları, Birinci kitap, s. 22 
16 L.P.Potapov, a. g. e, s. 216 
17 Sadettin Gömeç, a.g.e., s. 631 
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Himalaya Dağları’nın kızıdır.18 Uma’nın çocuğu olmaz. O, çocuk arzusuyla türlü 
yağlardan, kendi vücudundan çıkardığı deriden kukla yapıp, onunla avunur. Onun 
için, çocuğu olmayan eski Hint kadınları Uma’ya tapınmışlardır, onun gibi kukla 
yapıp dua etmişlerdir. Uma ile ilgili kutsal yerlere gitmişlerdir19.  

Bazı araştırmacılar ise, tam tersine Umay’ın Türk mitolojisinden Hint 
mitolojisine geçtiği fikrindedirler. Öyleyse, Türkçede Umay kelimesinin etimolojisi 
ne olabilir? Bununla ilgili şu görüşler vardır. Çinli Türkologlara göre, Umay 
kelimesi um ve ay kelimesinden oluşmuştur. Um kelimesi ise kadın cinsel organını 
ifade eden am/em kelimesinin fonetik değişimden sonra aldığı biçimdir. Ay kelimesi 
ise kadın cinselliğini ve kadınlığı temsil eder. Bazan kadın ilahi gösterir. O hâlde, 
Umay, “döllenip doğuran kadın ilah” demektir. Türklerin taptıkları “döllenip 
doğuran kadın ilah”, cinselliğe tapınma düşüncesi temelinde ortaya çıkmıştır20. Prof. 
Dr. Fuzuli Bayat da “Umay” sözcüğünün um + ay terkibinden geldiğine işaret 
etmektedir. Ona göre, umay Türk mitolojisindeki Ay merkezli inanç sisteminden 
çıkmıştır21. Umay’ın Moğol, Tunguz, Mançu, Evenki ve Buryatlarda “döl yatağı”, 
rahim”, “yuva”, “delik” anlamlarına gelmesi22, bu sözcüğün kadın cinselliğinden 
gelme ihtimalini kuvvetlendirmektedir.    Tatar Mifları adlı kitapta, kadınların cinsel 
organları (Eski Türkçede ömmü, bugün de Kazaklarda ammıy (amıy) ile bağlı temel 
kelimeler ve inançların köklerinin Umay ilahesine bağlandığı ileri sürülmüştür. 
Mişer Tatarları “akraba”, “kardeş” gibi çok yakın kişilere “amıy” derler. Bunun 
Umay (Imay, Amıy)’la ilişkisi vardır. N. İsenbet, bu kelimenin “ama”, “eme”, “imi”, 
emeci”, “emecek”, “imçek” kelimeleriyle ilgili olduğunu ve kökünde de “analık” 
anlamının yattığını, bunların anaerkil döneme dayandığını düşünür23.  

Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekir ki, “Divan” da ana anlamında “uma” 
diye bir kelime vardır24. Kaşgarlı bu kelimeyi Tibetçe olarak gösterdiği için fazla 
üzerinde durulmamıştır. Eğer bu kelime Türkçe olarak gösterilseydi, o zaman apa - 
y = apay; uma-y = umay  şeklinde gösterebilirdik ki, bu kelime “ana”dan başka bir 
şey olmayacaktı.  

 

                                                 
18 Korhan Kaya, a.g.e., s. 83 
19 Tatar Mifları, Birinci kitap, s. 29 
20 Niu Ruji, Eski Uygur Yazılaryla Yazılmış Metinler Kılavuzu, Şincang Helk Neşriyatı, ss. 307-308, 
Urumçi, 1997. 
21 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi 2, Ötüken, İstanbul, 2007, s. 77 
22 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi 2, s. 74 
23 Tatar Mifları, Birinci kitap, ss. 25-26 
24 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 92 
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Divan’da çocuk eşi anlamında “kap” sözcüğü de geçmektedir. Kaşgarlı bu 
sözcüğü “anası karnında çocuğun içerisinde bulunduğu torba. Bu, çocukla beraber 
doğar; böyle olursa o çocuk uğurlu sayılır ve ‘kaplığ oğul’ denir” diye açıklamıştır.25 
Manas’ın “gök tulum” içerisinde doğması ve Manas için de “kapkaktuu bala” 
denmesi26  bu  noktada  anlam  kazanmaktadır.  “Divan”da  gebelikle ilgili ayrıca 
“igen-” sözcüğü bulunmaktadır. Kaşgarlı “igen-” sözcüğünü “kısrak igendi = kısrak 
gebe kaldı” cümlesiyle izah etmeye çalışmıştır.27  Yeni Uygur Türkçesinde de gebe 
kadınlar için “igen” sözcüğü kullanılmaktadır28. Besim Atalay’ın Radlof’tan 
naklettiği bilgiye göre, Türk lehçelerinde “igen” sözcüğü “çocuk doğurma acılarını 
çekmek” anlamında da kullanılmıştır.29  Bugün Uygur Türkleri arasında hamile 
kadınlar için “igen” sözcüğünün yanı sıra “hamildar”, “ikki kat”, “eğir boy”, “eğir 
ayağ”, “içlig”, “evinlig” gibi sözcükler; hamile kalmak anlamında ise “hamildar 
bolmak”, “ikki kat bolmak”, “eğir boy bolmak”, “eğir ayağ bolmak”, “korsak 
kötürmek”, “boyıda kalmak” gibi deyimler kullanılmaktadır30.  Kaşgarlı Mahmut 
ayrıca “kötürdi” maddesini izah ederken gebe kadınlar için “yük kötürmek” 
deyiminin kullanıldığına işaret etmektedir. Kaşgarlı şöyle diyor: “er yük kötürdi = 
adam yük götürdü. Kadın gebe olursa yine böyle denir”31. Yalnız Besim Atalay 
burada “kötürmek” fiilini “götürmek” diye çevirmiştir ki, bu yanlıştır. Doğu 
Türkçesindeki “kötürmek” fiilinin “kaldırmak” anlamına geldiğini hatırlamak 
gerekir.  

“Divan”da doğumla ilgili sözcüklerden biri “tolgağ”tır. Kaşgarlı bu sözcüğü 
“Sıkıntı ‘emgek tolgağ’ denir. Aslı ‘kulunç ve iç ağrısı’ anlamındadır. Anıng karnı 
tolgar=onun karnını ağrı tuttu, yüreği bulanır” diye açıklamıştır.32 Bu sözcüğün 
“tolğa-“, “tolğan-” şekilleri de  “iç bulanmak”, “içi bulanıp kusma gelmek” diye 
açıklanmaktadır.33 “Tolgağ” sözcüğü bugünkü Uygur Türkçesinde “tolğak”; Kırgız 
Türkçesinde ise “talğak” şeklinde kullanılır. “Uygur Tiliniñ İzahlık Luğiti”nde 
“tolğak” sözcüğü “doğum öncesinde meydana gelen şiddetli ağrı” ve “bağırsak 

                                                 
25 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 146 
26 Alimcan İnayet, Yusuf Mamay ve Manas Destanı /Doğu Türkistan Kırgız Varyantı), Külcüoğlu Kültür 
Merkezi, İzmir, 2007, s. 118-119 
27 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I., s. 203 
28 Uygur Tilidiki Menidaş Söz-İbariler Luğıtı (Uygur Dilindeki Eş Sesli Söz ve İbareler Sözlüğü),  
Milletler Neşriyatı, Pekin, 1993, s. 593 
29 Divanü Lugat-it-Türk Dizini, “Endeks”,  Çeviren: Besim Atalay, Cilt. 4, , Türk Dil Kurumu Yayınları, 
4. baskı, Ankara, 1999,  s. 227 
30 Uygur Tilidiki Menidaş Söz-İbariler Luğıtı, s. 593 
31 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II., s. 75 
32 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II., s. 288 
33 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 241; Cilt. III, s. 289 



Alimcan İNAYET │ 421 
 
iltihabıyla oluşan bulaşıcı hastalık” diye açıklanmaktadır34. Kırgızca Sözlük’te 
“talğak” sözcüğü “1. Aş yerme (gebe kadınlarda); 2. Hırçınlık, hoppalık; 3. Mec. 
şiddetli arzu; şiddetle arzulayan” diye açıklanmıştır35.  Özetle Uygur Türkçesinde bu 
sözcük doğum sancısını ifade ederken, Kırgız Türkçesinde “aş yerme” anlamındadır. 

Divan’da doğumla ilgili olarak geçen bir diğer sözcük “kutuldı” ve 
“kurtuldı”dır. Kaşgarlı bu sözcükleri açıklarken “uragut kutuldı = kadın doğurdu, 
kurtuldu.”36; “uragut kurtuldı = kadın kurtuldu, doğurdu.”37 şeklinde bir örnek 
vermiştir. Bu örnekten görüldüğü gibi, 11. yüzyılda “kutulmak/kurtulmak” sözcüğü 
“doğurmak” anlamında da kullanılmıştır. “Kurtulmak” sözcüğü bugün de 
Anadolu’da “kadın kurtuldu” şeklinde kullanılmaktadır38. “Divan”da doğmak 
anlamında “toğ-”39; doğurmak anlamında “toğur-”40  sözcüğü de vardır. “Uragut 
oğul togurdı = kadın çocuk doğurdu”41.  Kaşgarlı “bütti” maddesini açıklarken 
“oğlan bütti = çocuk doğdu” cümlesini vermiştir ki, burada “bütmek” fiilinin 
“doğmak” anlamının bulunduğu da anlaşılmaktadır42. “Divan”da ayrıca “doğurmak” 
anlamına gelen “yeni-“ fiili yer almaktadır. Yalnız kadınlar için kullanılan bu fiil 
için Kaşgarlı şu örneği vermiştir: “uragut yenidi = kadın doğurdu”43. Bu fiil bugünkü 
Uygur Türkçesinde “yengimek” biçiminde kullanılmaktadır. Bin yıllık tarihî süreçte, 
“doğurmak” anlamına gelen pek çok deyim ortaya çıkmıştır. Uygur Türkçesindeki 
“közi yorumak”, “yeñgimek”, “boşanmak”, “közükmek”, “küzeymek”, “kosatmak” 
gibi deyimler buna örnektir44.  

 “Divan”da doğum sonrasına ait âdetlerle ilgili olarak yer alan sözcüklerden biri 
“beşik”tir. Bu terim bugün Türkçenin değişik lehçelerinde “beşik”, “bişik”, “besik”, 
“böşük” şeklinde kullanılmaktadır. Kaşgarlı bu terimi “çocuk beşiği” diye 
açıkladıktan sonra45, “ügrimek” ve “yörmek” fiillerinin izahında beşikle ilgili cümle 
örnekleri vermiştir. Mesela “ol ağnar beşik ügrişti = o, ona beşik sallamakta yardım 
etti.”46; “beşik ügrildi = beşik ırlandı, sallandı.”47; “ol ağnar beşik ügritti = o, ona 

                                                 
34 Uygur Tiliniñ İzahliq Luğiti, s. 314 
35 Prof. K. K. Yudahin,  Kırgız Sözlüğü, Cilt. 2, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1988, s. 701 
36 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 121 
37 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 233 
38 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 121. Bkz. Dipnot. 
39 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 14 
40 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 80 
41 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 80 
42 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 294 
43 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 91 
44 Uygur Tilidiki Menidaş Söz-İbariler Luğıtı (Uygur Dilindeki Eş Sesli Söz ve İbareler Sözlüğü),  
Milletler Neşriyatı, Pekin, 1993, s. 191 
45 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 408 
46 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 236 
47 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 248 



422 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 
beşik sallattı.48”; “uragut beşik ügridi = kadın beşik salladı.”49; “uragut oglın beşiktin 
yördi = kadın oğlunu beşikten çözdü.”50; “ogul beşiktin yoruldı = oğul beşikten 
çözüldü.”51  

Beşiğin Türk kültüründe çok önemli yeri vardır. Uygur Türkleri arasında 
beşiğin Alp Er Tunga (Afrasyap) döneminde ortaya çıktığı konusunda da çeşitli 
anlatmalar yer almaktadır.52 Orhun Abideleri’nde “bişük” diye bir sözcük 
geçmektedir ki, “nesil”, “akraba”, “soy sop”, “kavim kardeş”, “akrabalık” 
anlamlarına gelmektedir53. Hüseyin Namık Orkun bu sözcüğü “bisük” şeklinde 
verdikten sonra “beşik (? ?)” diye açıklama yapmıştır54. Eğer bu açıklamanın 
doğruluğu kanıtlanabilirse, “beşik” sözcüğünün “soy sop” ve “nesil” ile ilgili olduğu 
ortaya çıkmış olacak, beşiğin önemi anlaşılmış olacaktır.   

Divan’da beşikle ilgili olarak “sibek” sözcüğü geçmektedir. Kaşgarlı bu 
sözcüğü “Sübek, çocuğun içerisine işemesi için beşiğine konulan kamış” şeklinde 
açıklamıştır55. Anlaşıldığı gibi, “sibek” sözcüğünün “sübek” biçimi de 
bulunmaktadır. Bu sözcük bugün Türkiye Türkçesinde “sübek”; Uygur Türkçesinde 
ise “şümek” biçiminde kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi, Bu bağlamda Divanü 
Lügati’t Türk, 11. yüzyılda doğumla ilgili terimleri ve gelenekleri bize ulaştıran 
önemli bir eserdir. 

B. Doğum ile İlgili Örf, Âdet ve Ritüeller 

İnsanlığın gelişim tarihinde üreme ve çoğalma yaşamsal önemi haiz bir mesele 
olmuştur.  Toplumda üreme, çoğalma ve soyu devam ettirme görevi kadınlara 
yüklenmiş,  bu görevi yerine getirebilenler, doğal olarak başta aile ve akraba çevresi 
olmak üzere toplumda saygı görmüştür. Yerine getiremeyenler ise değişik şekillerde 
toplumdan dışlanmış ve uğursuz sayılmışlardır. Bu yüzden, çocuk sahibi olamayan 
ve toplumda “kısır” olarak nitelenen kadınlar bir çocuğa kavuşabilmek, çocuk sahibi 
olanlar ise çocuklarını her türlü tehlikeden korumak için çeşitli yollara 
başvurmuşlardır.  

11. yüzyıl Türk toplumunda çocuk sahibi olmak isteyen kadınların Umay’a 
taptıkları anlaşılmaktadır. Umaya tapma hem kısır kadınların hem de çocuk sahibi 
olmak isteyen kadınların başvurduğu bir çare olmuştur. Kaşgarlı Mahmut “Umay” 

                                                 
48 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 261 
49 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 275 
50 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 58 
51 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 78 
52 Ğeyretcan Osman, “Rivayetler”, Miras, S: 1, 1992, s. 13-14. 
53 Muharrem Ergin, Orhun Ebideleri, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970, s. 92 
54 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1987, s. 780 
55 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 389 
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terimini şöyle açıklar: “Umay: Son; kadın doğurduktan sonra karnından çıkan hokka 
gibi nesne. Buna ‘çocuğun ana karnında eşi’ denir. Şu savda da gelmiştir: ‘umayka 
tapınsa ogul bolur = birisi buna hizmet ederse çocuk sahibi olur’. Kadınlar sonu uğur 
sayar.”56 Günümüzde de Uygur Türkleri arasında “Umay İlahe” adında çeşitli 
anlatmalar da yer almaktadır. Bu anlatmalarda “Umay İlahe”nin göğün en üst 
katında yaşadığı ve aynı zamanda sevgi ilahı, hamile kadınların taptıkları ilah ve 
küçük çocukları koruyan ilah olarak da kabul edildiği anlaşılmaktadır.57   

Bu açıklamadan biz “umay”ın çocuk eşi olduğunu, aynı zamanda ilah 
olduğunu, bu ilaha tapınıldığı zaman çocuk doğacağını anlıyoruz. Kumandinlerde de 
çocuk yoldaşına “ubay” denilmektedir.58  Sakaylar, Şorlar ve Beltirlerde Umay 
(Imay) sözü, üç yaşa kadarki müddet zarfında çocuğun ruhudur.59 Uygur 
Türklerinde ise “Umay” terimi “oğlan çocuğun testisi; çocuk eşi” anlamına 
gelmektedir60. Uygurlarda çocuğu olmayan kadınların çok doğuran kadınların çocuk 
eşine oturtulmaları61, Azerbaycan Türklerinde çocuk eşinden bir parça 
yedirilmesinin62 nedeni de bu olmalıdır. Burada kadınlar temas büyüsüyle 
Umay’dan doğurma yeteneği almaktadırlar.  

Umay sadece kadın ve çocukların değil, tüm insanların, yetişkinlerin de 
koruyucusudur. O, aynı zamanda bir bereket tanrıçasıdır. Umay’ın bir kuş olduğu 
inancı da oldukça yaygındır. O, Huma kuşu olarak edebiyatımızda da işlenmiştir. 
Başkurt folkloruna göre, Humay, Tanrı’nın Güneş hanımından doğmuştur. O, 
Başkurtların en eski atası ve koruyucusudur. Humay, Ural Batır’la evlenmiş ve 
ondan bir çocuk doğurmuştur. Ural Batır öldükten sonra, ona olan bağlılığından 
dolayı kuğu şekline dönüşmüştür63. 

11. yüzyıl Türk toplumundaki çocuğu olmayan kadınların Umay’a tapınarak 
çocuk sahibi olma yöntemi fazla değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. 
Ancak müslüman Türk topluluklarında “Umay”ın “ilahe”, “tanrıça” anlamı silinmiş, 
sadece “çocuk eşi” anlamı kalmıştır. “İlahe”, “tanrıça” anlamındaki “Umay”ın yerini 
Uygur Türklerinde “ana”64; Özbek Türklerinde “Ambar-ana”; Azerbaycan 

                                                 
56 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt I, Çeviren: Besim Atalay, TDK, Ankara, 1999, s. 123 
57 Abdukerim Rahman. Yipek Yurtidiki Epsane-Rivayetler. Ürümçi: Şincañ Helk Neşriyati, 1999, s. 35. 
58 Kadir İbrahimoğlu Kadirzade, Adetler İnançlar ve Türklerin Soy Kütüğü Meselesi, Türkiye Türkçesine 
Aktaran: Prof. Dr. Ahmet Doğan, Akçağ Yayınları,  Ankara, 2005, s. 25. 
59 Kadir İbrahimoğlu Kadirzade, age., s. 30-31. 
60 Uygur Tiliniñ İzahliq Luğiti, s. 1216. 
61 Abdurehim Hebibulla, Uygur Etnografiyisi, Şincang Helk Neşriyatı, Urumçi, 1993, s. 248. 
62 Kadir İbrahimoğlu Kadirzade, age., s. 15. 
63 Sadettin Gömeç, Umay Meselesi, Türk Kültürü, Sayı: 318,  s. 633, 1989 
64 Uygur Örp-Adetliri, Şincang Yaşlar-Ösmürler Neşriyatı, Urumçi, 1996, s. 125 
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Türklerinde “Fatmeyi- Zehra”nın aldığını görmekteyiz.65 Eski Türk toplumundaki 
doğurmayan kadınların Umay’a taparak çocuk sahibi olmaları yöntemi, geçen tarihi 
süreçte dallanıp budaklanarak çeşitli şekiller almıştır. Bugün Uygur Türkleri 
arasında bulunan örnekler de bunu göstermektedir. Uygur Türkleri arasında 
doğurmayan kadınlar yeni doğuran kadının çocuk eşinin üzerine oturtulmaktadır. 
Kadın “çocuk eşine oturursam kesin doğuracağım” diye inanır66. Bunun dışında 
yine, ağaçlardan çocuk dileme; kutsal yerler (mezar, türbe)deki ağaçların 
yapraklarını yeme; elma, üzüm ve ekmeğe dua okutarak yeme; ekin mevsiminde 
tarlaya ekilen tohumları toplayıp yeme; kurban bayramında yedi aileden toplanan 
kurban ciğerini yeme; kırlangıç yavrusunu makarna çorbasına katıp yeme; ikiz 
doğurmak için kırlangıç yavrusunu canlı olarak yeme; eski duvarın deliğinde 
bulunan serçe yuvalarından eline ne çıkarsa yeme; mezarlıktaki ağaçlara sarılma; 
oğul çocuk isterse ağaca bıçak, kız isterse iğne saplama; mezar etrafında bulunan 
tepelerde yuvarlanma; mezar yakınlarındaki pınara madenî para atma; yemeğe İhlas 
suresini kırk defa okutup yeme gibi çeşitli büyüsel ve dinsel yöntemler ortaya 
çıkmıştır67. Eğer kadın bütün bu yöntemlerle de doğurmazsa, sorunun çözümü için 
bir çocuğu evlat edinmektedir. “Divan”da Kaşgarlı’nın “evlatlığa alınmış çocuk” 
diye izah ettiği “tutunçu oğul” ifadesi Türklerde evlat edinme âdetinin çok eskilere 
dayandığını göstermektedir68.  

11. yüzyıl Türk toplumunda tıpkı bugün olduğu gibi çocuk sahibi olmak 
Tanrının ihsanı sayılmaktadır. Kaşgarlı’nın “togturdı” maddesini açıklarken verdiği 
“Tengri ogul togturdı = Tanrı çocuk doğurttu” cümlesi bu inancın tipik örneğidir69. 
Dolayısıyla çocuk doğuran kadınlar uğurlu, bereketli sayılmış; doğurmayan kadınlar 
ise uğursuz sayılmıştır. Çocuk sahibi olamayan kişilerin toplumda nasıl karşılandığı 
ile ilgili en güzel örnek Dede Korku Hikâyelerinde bulunmaktadır.  

Kaşgarlı “Divan”da “tilki” maddesini izah ederken çok önemli bir geleneğe 
işaret etmektedir. Kaşgarlı; “tilkü: Tilki. Kinâye olarak kız çocuklarına söylenir. Bir 
kadın doğurduğu zaman ebeden ‘tilkü mü togdı azu böri mü?’ diye sorarlar; ‘tilki mi 
doğdu, yoksa kurt mu?’ demektir. Bununla ‘kız mı doğdu yoksa oğlan mı?’ demek 
isterler. Kıza, aldattığı ve yaltaklandığı için ‘tilki’ denir; erkeğe yiğitliği dolayısıyla 

                                                 
65 Kadir İbrahimoğlu Kadirzade, age., s. 30. 
66 Uygur Örp-Adetliri, s. 126 
67 Habibe Tursunniyaz, Uygur Ayalliriniñ Tuğut Aditi Üstide Tetkikat (Uygur Kadınlarının Doğum Adeti 
Üzerinede Bir Araştırma), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Şincang Universiteti, Urumçi, 2007, s. 20-33 
68 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III., s. 375 
69 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 173 
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‘kurt’ derler”70. Bu âdetin bugün de Uygur Türkleri arasında aynen yaşamakta 
olduğunu bilmekteyiz.   

“Divan”da doğan çocuğun kötü ruhlardan, nazardan, cinlerden  korunmasıyla 
ilgili bazı ritüeller bulunmaktadır. Çocuklara kötü ruhlar musallat olduğu zaman 
(“oglan yelpindi = çocuk yele, cine çarpıldı”71) “ısrık” ve “kovuç” yapılmaktadır. 
Kaşgarlı “ısrık” sözcüğünü “çocukları perilere ve göz dokunmasına karşı 
afsunlamak için ilaç yapıldığı zaman tekrarlanarak söylenir; çocuğun yüzüne tütsü 
verilerek ‘ısrık ısrık’ denir ki ‘ey peri ısırılmış olasın’ demektir” diye izah 
etmektedir72. Günümüzde “ısrık” sözcüğünün, Uygur Türkçesinde “ısrık”, “ısrık 
salmak”, “ısrıklamak” gibi biçimleri bulunmaktadır ki, hepsi “tütsü” ve 
“tütsülemek” anlamına gelir73.  Bugün Uygur Türkleri arasında “böşük toy” (beşik 
düğünü) diye bilinen tören sırasında “ısrıklama” (tütsüleme) yapılmaktadır. İlk 
doğumunu baba evinde yapan gelinin kırkı çıkınca, damadın ailesi gelini ve 
torununu almaya gelir. Bu sırada beşik düğünü düzenlenir. Gelinin ailesi damadın 
ailesi için yemek verir. Damadın ailesi dünürleri için çeşitli hediyeler getirerek 
teşekkür eder. Düğünden sonra damadın ailesi gelini ve torununu alarak evlerine 
götürür. Beşik evden çıkarılırken tütsülenir, gelin ve bebeğin başı da tütsülenir74. 
“Kovuç” terimi ise “Divan”da şöyle açıklanmıştır: “Kovuç: Cin çarpması eseri. 
Böyle olan adamın yüzüne soğuk su serpilir, sonra ‘kovuç, kovuç’ denir. Üzerlik ve 
öd ağacı ile tütsülenir. Bu ‘kaç kaç’ demek olsa gerektir.”75 Ayrıca Kaşgarlı “cin 
çarpmasına karşı afsun, üfürük” demek olan “yel kovuz bitigi”nden 
bahsetmektedir.76  

“Divan”da ayrıca nazarla ilgili olarak “egit” ve “monçuk” sözcüğü 
geçmektedir. Kaşgarlı “egit” sözcüğünü “göz dokunmaktan kurtulmak için 
çocukların yüzüne çalınan bir ilaç. Bu ilaç safrana birtakım şeyler karıştırılarak 
yapılır” diye açıklarken77, bugün Türkiye Türkçesinde “boncuk”, Uygur 
Türkçesinde “monçak” biçiminde kullanılan “monçuk” sözcüğünü “atın boynuna 
takılan değerli taş, arslan tırnağı, muska gibi şeyler” diye açıklamaktadır78.  
Anlaşıldığı gibi, “monçuk”, 11. yüzyılda da hem süs eşyası, hem de muska olarak 
kullanılmıştır. “Arslan tırnağı” ve “ayı pençesi”nin nazara karşı kullanıldığını 

                                                 
70 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 429 
71 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 108 
72 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 99 
73 Uygur Tiliniñ İzahliq Luğiti, s. 1330-1331 
74 Uygur Örp-Adetliri,  s. 127 
75 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 163 
76 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 163-164 
77 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 51 
78 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 475 
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biliyoruz. Saha Türklerinde ayı pençeleri kötü ruhlara karşı nazarlık olarak beşiğe ve 
çadırdaki yatağın üzerine asılmaktadır79. Günümüzde Anadolu’da da nazardan 
korunmak için çok çeşitli uygulamaların olduğunu, çeşitli hayvan kemiklerinin, 
kafatasının, tırnağının ve “gök boncuk” adı verilen boncukların kullanılan 
nazarlıklardan bazıları olduğunu biliyoruz.80 Dolayısıyla buradaki “monçuk” 
teriminin aynı zamanda nazar boncuğu fonksiyonu da bulunmaktadır. Nazar inancı 
dünyanın hemen hemen her bölgesinde bulunmaktadır. Nazar, kıskançlık ve haset 
duygularından kaynaklanan bu zararlı, öldürücü güçtür. Nazar Uygur Türkçesinde 
“köz tegme” terimiyle ifade edilmektedir. Nazar en çok korumasız olan çocukları 
tehdit eder. Bu sebeple kadınlar çocuklarını nazardan korumaya özellikle dikkat 
etmişlerdir.  

“Divan”da emzikli kadınlara “emiklig işler”, “emiklig uragut”; “beşiklig 
uragut” dendiği ifade edilmiştir81.  Emzikli kadınların beslenmesine, bugün olduğu 
gibi 11. yüzyılda da çok önem verilmiştir. Kaşgarlı “kavut” maddesini açıklarken 
şöyle diyor: “Kavut, darı unu yağla, şekerle karıştırılır, yeni doğuran kadınlara 
yemek olarak verilir.”82  

Türk geleneğine göre, çocuk doğduktan sonra kundağa sarılır ve beşiğe 
yatırılır. “Divan”da geçen “yörgek” ve “bele-” sözcükleri bu geleneğin yansımasıdır. 
Kaşgarlı’nın “örtü” diye açıkladığı “yörgek” sözcüğü83 bugün Uygur Türkçesinde 
“yögek” biçimiyle “çocuk kundağı” anlamında kullanılmaktadır. Çocuğun beşiğe 
yatırılması eylemi “Divan”da “bele-” fiiliyle ifade edilmektedir. “ol kençin beledi = 
o çocuğu beşiğe yatırdı, beledi, beşiğe bağladı.”84 

Günümüzde Uygur Türklerinin geleneklerine göre, çocuk doğduktan belli bir 
süre sonra bir tören düzenlenerek beşiğe yatırılır. Bu tören şu şekildedir: Çocuk 
göbek bağı düştükten sonra beşiğe alınır. Burada önce gelenekleri bilen yaşlı bir 
kadın ve komşulardan dört beş çocuk çağırılır. Bu çocuklar beşiğin bir tarafına, 
çocuğu beşiğe alacak olan yaşlı kadın ise beşiğin öbür tarafına oturur. Çocuklar 
sırayla “İnge moma” diyerek beşiğin altından ellerini uzatırlar. Kadın (beşik anası) 
önceden hazırlanan pişi, şeker ve yemişlerden bir avuç alarak “işte sana” diye verir. 
Beşik anası çocuğu beşiğe bağladıktan sonra kötü ruhların ( al karısı) zarar 

                                                 
79 Muvaffak Duranlı, “Saha Türklerinde Ayı Kültü ve Bu Kült Çevresinde Oluşan İnançlar”, Sibirische 
Studien, Nu. 1, ISSN 1863-5814, İstanbul, 2006, s. 114 
80 Bu konuda geniş bilgi için bak. Öger, Adem, “İçel Yöresinde Nazarla İlgili İnanış ve Uygulamalar”,  I. 
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiriler, C. 4, s. 1561-1569. 
81 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 153, 509 
82 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 163 
83 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 289 
84 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 270 
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vermesinden korunmak için bebek erkekse başına bıçak gibi kesici şeyler koyar, 
bebek kız ise ayna koyar85.  

Türk geleneğinde çocuklara ad verme genellikle bir törenle gerçekleştirilir. 
Ancak “Divan”da ad verme töreniyle ilgili bir gelenekten bahsedilmemiştir. Kaşgarlı 
“atadı” maddesini “ ‘ol ağnar at atadı = o, ona takma ad (lakap) verdi’. Ad verirse de 
böyle denir” diye açıklamıştır.86  11. yüzyıla ait gelenekleri yansıtan efsanelere 
bakılırsa, çocuklara törenle ad verme geleneğinin o dönemlerde de yaygın olduğu 
anlaşılır.87 Mesela Kaşgarlı Mahmud dünyaya geldiği zaman, ad verme töreni 
düzenlenmiş, çocuk beyaz keçe üzerine yatırılmış, elden ele dolaştırılmış, herkes 
çocuğa iyi dileklerde bulunmuş, sonunda müneccimler çocuğa “Mahmud” adını 
vermiştir88. Türk destanları, masalları ve halk hikâyelerinde de bunun yansımaları 
çokça bulunmaktadır. 

“Divan”da ilgimizi çeken bir başka husus da ninni söyleme geleneğidir. 
Kaşgarlı “balu balu” maddesini açıklarken “Ninni. Kadınlar beşikte çocuğu uyutmak 
için böyle söylerler” diyor89. Bu açıklamadan bugün Türkiye Türkçesinde “ninni”, 
Türk lehçelerinde “älläy” (Uyg.); “ällä” (Özb.) layla (Az.); “besik jiri (Kaz.), “aldey 
aldey” (Kırg.); “bişik (bällü) cırı (Tat.), “sängıldak yırı” (Bşk.) “hüvdi” (Tkm.) gibi 
terimlerle bilinen geleneğe 11. yüzyılda “balu balu” dendiği anlaşılmaktadır90.  

Kaşgarlı “Divan”da “abaçı” maddesini “Umacı. Çocukları korkutmak için 
‘abaçı keldi’ denir” diye açıklamaktadır91. Bugün Anadolu sahasında kadınlar 
yaramazlık yapan veya ağlayan çocukları korkutmak için “umacı geldi” derler. 
Buradaki “abaçı” sözcüğünün Yakutçada “abası”, Evenekecede “abahı” biçimi 
bulunmaktadır ki, “albastı” cinsinden bir hayalî yaratığı ifade eder92. 

C. Sonuç 

Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki, Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lugati’t-Türk” 
adlı eserine yansıyan doğum âdetlerinin yüzlerce yıl geriye gittiği muhakkaktır. 
“Divan”daki “él kaldı törü kalmas = vilayet kalır, görenek kalmaz (vilayet terk 
edilir, âdet terk edilmez) atasözünde93 ifade edildiği gibi, söz konusu örf, âdet, 

                                                 
85 Uygur Örp-Adetliri, Şincang Yaşlar-Ösmürler Neşriyatı, Urumçi, 1996, s. 180 
86 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 250 
87 Alimcan İnayet, Kaşgarlı Mahmut Hakkında Oluşan Efsaneler Üzerine, Türk Dünyası İncelemeleri 
Dergisi, VI/2, 2006, Bornova-İZMİR. 
88 Alimcan İnayet, agm. 
89 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. III, s. 232 
90 Tdk.gov.tr > sözlükler >Türk Lehçeleri Sözlüğü 
91 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. I, s. 136 
92 Alimcan İnayet, Türk Dünyası Efsane ve Masallarında Bir Dev Tipi: Yalmavuz/Celmoğuz, Külcüoğlu 
Kültür Merkezi yayınları, İzmir, 2007, s. 41-42 
93 Divanü Lugat-it-Türk, Cilt. II, s. 25 
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gelenek, inanış ve ritüeller asırların derinliklerinden gelerek  11. yüzyılda Kaşgarlı 
Mahmud’un dikkatini çekmiştir. “ Divan”da yer alan doğumla ilgili terimler, örf 
âdetler,  inanış ve ritüellerin nesilden nesile geçerken toplumların içinde bulunduğu 
sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların özellikleriyle yeni anlam ve yeni biçimler 
kazanmıştır. Bildirimizde bu örf, âdet ve ritüellerin özde değişmeden gelişerek 
bugünlere ulaştığını bir kez daha kanıtlamış olduk. 

 



ҚАШҒАРЛЫ МАХМУДТЫҢ «ДИВАНИ ЛУҒАТ-ИТ ТҮРІК» 
ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ СӨЗДЕРДІҢ ТҮРКІ ТІЛДЕРІН 

ҮЙРЕТУДЕГІ МАҢЫЗЫ 
 

Қарлығаш ҚАДАШЕВА 
 

Қазіргі таңда білім беру саласы мəдениеттің ажырамас бөлігі ретінде 
еліміздің ғылыми дүниетанымы мен интеллектуалды күш-қуатын 
қалыптастырудың əмбебап құралына айналып отыр. Қазақстанмен білім беру 
жəне жоғары білікті маман дайындау саласында халықаралық 
ынтымақтастығын белсенді түрде нығайтып отырған серіктес елдердің бірі – 
Түркия Республикасы. Соңғы жылдары бауырлас екі ел арасындағы білім беру 
саласы бойынша ынтымақтастық ауқымы кеңейе түсіп, екі жақты қарым-
қатынастың маңызы артуда. Тарих Қазақ елін туған топырағы – Орта Азияда 
қалдырса, Осман түріктерін Қара теңіздің арғы жағына – Анадолы топырағына 
апарды. Түбі  бір, тамыры бір екі ел арасына қаншама қашықтықтар келіп 
кірді. Бұл оқиға Х ғасырда басталса, бүгін біз ХХІ ғасырға аяҚ басып 
отырмыз. Туыстас екі ел арасындағы байланыс біздің тəуелсіздігімізді алған 
90-ыншы жылдардың басынан нəр алды. Түркі халықтары бір-бірінің тілі мен 
мəдениетін ынта-жігермен зерттей бастаған осы кезеңде бірі оғыз, бірі 
Қыпшақ тобына жататын түрік жəне Қазақ тілдері деректерін салғастыра 
қарастырып, ұлттық мəдени ерекшеліктерін айқындаудың Қазақ тіл білімі 
ғылымы мен түркітану ғылымында теориялық жəне практикалық жағынан өз 
негізі бар. «Түркі халықтарының бұрын-соңды өз тілін, тарихын, өзінің 
мəдени-рухани болмысын танып-білуге деген ұмтылысы да түптеп келгенде 
кең мағынадағы түркологияның зерттеу объектісі болып табылады» [1]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жолдауындағы: «…біз Қазақ халқының санғасырлық дəстүрін, тілі мен 
мəдениетін сақтап, түлете береміз» [2], - деген аталы сөздері бүгінгі таңдағы 
Қазақ тілін лингвомəдени, лингвоелтанымдық тұрғыда оқытатын əдістемеге 
тұғыр болып алынады.  Қазақ халқының ұзақ даму жолында асыл мұрасы 
ретінде ұрпақтан-ұрпаққа жетіп отырған мəдени құндылықтары басқа да түркі 
халықтарына ортақ дүние болып табылатыны белгілі.    

Осындай бүкіл түркі дүниесінің асыл мұраларының бірі - артына мəңгілік 
өшпес ғылыми мұра қалдырған ғұлама ғалым Қашғарлы Махмудтың үш 
кітаптан тұратын «Түркі тілдерінің лұғаты» («Диуану луғат ит-турк»). 

Мазмұны жағынан «Диуану луғат ит-турк» орта ғасырдағы түріктердің 
қоғамдық өмірі мен рухани дүниесінің сан алуан өзіндік сипатын əржақты 
қамтитын материалдарға толы. Сонымен бірге онда этнографиялық мəліметтер 
мен əдеби жəне мəдени мұраларға, географиялық жəне астрономиялық 
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атауларға, тіл ерекшеліктері мен ғылыми зерттеулерге, тағы басқа алуан түрлі 
мəселелерге қатысты өте бай нақтылы мысалдарға сүйенген деректі 
мəліметтер келтірілген.  

«Диуану луғат ит-туркте» қамтылған сөздер – түгелдей түркі тілдеріне тəн 
сөздер.  

«Диуанда» қамтылған материалдарды академик А.Н.Кононов бес салаға 
бөліп қараған: 1) белгілі бір тайпаға тəндігі дəл көрсетілген сөздер қоры 
(лексикасы); 2) түркі тайпаларының мекен-қоныстары жайындағы мəліметтер; 
3) түркі тілдерін топтастыру; 4)  түркілік тарихи фонетика мен грамматика 
туралы мəліметтер; 5) түріктердің тарихы, географиясы, этнографиясы, 
поэзиясы жəне фольклоры жайындағы мəліметтер. 

Қашғарлы Махмуд «Диуанға» тек түркі тіліне тəн сөздерді ғана енгізуді 
мақсат еткен. Сондықтан бұл сөздіктен түркі халқының киім-кешек пен үй 
жиһаздары, құрал-саймандар мен шаруашылық бұйымдары, қару-жарақ пен 
музыкалық аспаптары, туыстық атаулары мен рулар, атақ-дəрежелері 
атаулары, таға аттары мен хайуанаттар, өсімдіктері мен əлем аттары,  ай жəне 
күн аттары мен қалалар, аурулар мен дəрі-дəрмектер, ойын-сауық жəне салтқа 
байланысты, тағы  да басқа алуан түрлі салаға бөлініп жатқан сөздерді табуға 
болады [3]. 

Еліміздің демократиялық даму бағытына бет бұруы, ғылым-білімді 
ізгілендіру, дүниежүзілік өркениетті елдердің қатарына қосылу стратегиясы, 
əлемдік экономикадағы бетбұрыстар мен өзгерістер «Түркі дүниесі» деген 
ұғымдарды жаңғыртып, ортақ құндылықтар деп тануға жол ашты. Түркі елдері 
арасындағы мəдени, экономикалық байланыстардың тереңдеуі тіл оҚып-
үйреніп, игеруге деген іскерлік-əлеуметтік сұраныстардан бастап, сол тілдегі 
жазба дүниелермен танысу жəне оны зерделеу деген маңызды мəселелерге 
дейінгі міндеттерді жүктейді.  

Бүгінде түбі бір, тамыры бір түркі тектес Қазақ жəне түрік халықтарының 
ұлттық-рухани мəдениетінің арасында мызғымас терең тамырластық 
байланыстың бары дау туғызбасы ақиқат. Рухани мəдениет – адамдарың өмір 
сүру, тіршілік ету барысында сол ұлттың тұрмыс-тіршілігі, салт-дəстүрімен 
астарлас ұғынылатын таным-білімі, заңы, эстетикасы, ғылымы, діні, ділі, 
мифологиясы, тілі мен əдебиеті, т.б. Тілі мен əдебиеті деген жалпы ұғымды 
өлеңдері, маҚал-мəтелдері, фразеологизмдері, нақыл сөздері деп алып, 
айқындай келе, осылардың барлығын жалпы рухани дүниесі деп біріктіруге 
болады. 
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Түркі халықтарының рухани дүниесін танытатын мақал-мəтелдері 
Қашғарлы Махмуд сөздігінде былайша өрнектелген: 

  Куш қанатын 
  Əр атын 
  Құс қанатымен, 
  Ер атымен. 
 
  Ай толун болса елін імлəмəс. 
  Толған айды қолмен ымдамас (көрсетпес). 
 Толған айды көзі бар адамның барлығы көреді. Сол сияқты бұл мақал 

барлық мəшһүр нəрсеге мысал етіп айтылады. 
 
  Кіші аласы ічтін, 
  Иылқы аласы таштын. 
  Адам аласы ішінде, 
  Жылқы аласы сыртында. 
 Бұл мақал өзі жағымды көрініп, жандүниесіндегі жамандық пен 

арамдық жасыратын сұрқия жандарға бағышталады.  
 
  Əрдам башы – тіл. 
  Əдептің басы – тіл. 
 Бұл мақал əдепті, əсем, сыпайы сөйлеген адам əрқашан да абырой мен 

құрметке бөленеді деп насихаттайды.  
 
  Сув ічурмəскə сут бер. 
  Су ішкізбеске сүт бер. 
 Бұл мақал жамандық жасған адамға жақсылық жаса деп 

насихаттайды. 
 
  Қуруқ қашуқ ағызқа йарамас, 
  Қуруқ сөз қулаққа йақшымас. 
  Құрғақ қасық ауызға жарамас (жақпас), 
  Құр сөз құлаққа жараспас (жақпас). 
 Бұл мақал, егер де біреуден көмек сұрағың келсе, оған да сый-сияпат 

дайындауың керек екенін ескертіп айтылады. 
 
  Тағ тағқа қавушмас, 
  Кіші кішігə қавшур. 
  Тау тауменен қауышпас, 
  Кісі мен кісі қауышар. 
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  Арслан көкрəсə ат азақы тушалур. 
  Арыстан күркіресе, аттың аяғы тұсалар. 
 Бұл мақал əлсіздердің өзінен əлділердің алдындағы дəрменсіздігін 

көрсетуге арнап айтылады. 
  
Жоғарыда берілген мəдени мазмұны толымды мақал-мəтелдер түркі 

халықтарының этникалық мəдениетінен құнды мəлімет береді. Махмуд 
Қашғарлының еңбегіндегі мақал-мəтелдердің өзінен ғана түркі халықтарының  
өмір сүру салтын, түркі əлемінің тілдік бейнесін көре аламыз. Оларда бүтіндей 
түркі халқының мəдениеті бейнеленген. 

Мұндай материалдарды түркітілді студенттерге лингвоелтанымдық 
бағытта тіл үйрету барысында пайдаланудың маңызы зор.  

Бүгінгі күннің негізгі талабы  оқу мен тəрбие жүйесін толық тіл 
үйренушінің ішкі мүмкіншіліктеріне сай  дамытуға бағытталып отыр. Осы 
ретте білім беру саласына əдістеме жəне  оқыту əдіс-тəсілдерімен бірге толық 
нəтижеге жылдам жеткізуді мақсат ететін оқытудың инновациялық 
технологиялары да енгізіліп отыр. Лингвоелтанымдық бағытта оқыту 
əдістемесі түріктілді студенттерге тілдің ішкі құрылымы мен сыртқы жүйесін 
меңгертуде үлкен орын алады.  

Тілдің ішкі мүмкіншіліктерін лингвомəдениеттану тұрғысынан талдай 
отырып, осы тұрғыдан студентке үйрететін болсақ, студенттің тек жоғары 
білікті маман ғана емес, сонымен бірге рухани дүниесі мол Адам болып 
қалыптасуына, сол жолда өмір сүретін сенімді əдістер мен тəсілдерді игеруіне 
жол қалар едік. «Білімді адам» – ішкі жан-дүниесінің қуатын мол етіп 
дамытқан//дамыған адам деп айтылады. Сонда білім алу дегеніміз – рухани 
күштерді ояту, дамыту үдерісі болып табылады. Білімнің мазмұны сонда 
мəдениеттің қол жеткізген нəтижелерін меңгерту, игерту барысымен 
құралады. 
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"DİVAN-I LÜGAT AT-TÜRK" KELİMELERİNİN TÜRK 
DİLLERİNİ ÖĞRETMEDEKİ ÖNEMİ 

 
Karlıgaş KADAŞEVA 

 
Eğitim alanı şu an kültürün bir kısmı olarak yurdumuzun ilmî şuur ve 

entelektüel gücünü kalıplaştırmanın evrensel aracı oluyor. Eğitim ve bilgili 
uzman hazırlama alanında uluslararası birliğini aktif bir şekilde geliştirmekte 
olan devlet, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Son yıllarda işte bu iki kardeş yurdun 
eğitim alanındaki bağlantısının önemi artmaktadır. Tarih Kazak yurdunu 
doğduğu yer Orta Asya'ya yerleştirse, Osmanlı Türklerini Karadeniz ötesine, 
yani Anadolu topraklarına götürdü. Kökü aynı olan iki yurt, birbirinden çok 
uzaktaydı. Asıl olay 10.yy'da başlarsa, şimdi biz 21.yy'a girdik. Kardeş iki 
yurdun bağlantısı Kazakistan'ın egemenliğini aldığından sonra, yani 1990 
yıllarından başlar. Türk halkları birbirinin dili ile kültürünü incelemeye 
başladılar. Bu devirde biri Oğuz, biri Kıpçak grubuna giren Türk ve Kazak 
dilleri kaynakları karşılaştırılarak millî kültürel özellikleri incelendi. Bunu 
gibi incelemeler, Kazak dil bilimi ilminde ve Türkoloji ilminde hem teorik, 
hem de pratik bakımdan önemlidir. "Türk halkları eskiden kendi dilini, 
tarihini ve kültürel-manevi yapısını tanımaya çalışması, genel anlamda 
Türkoloji'nin asıl hedefidir" (1).  

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 
Nutuk'unda: "...biz Kazak halkının birçok yüzyıllık örf-âdetlerini, dili ve 
kültürünü koruyup daha da devam ettireceğiz" dediği ifadesi bugünkü Kazak 
dilinin lingvokültürel, lingvoyurttanım bakımdan okutmada metodolojiye 
esas olur. Kazak milletinin tarihî gelişiminde miras olarak nesilden nesile 
devam eden kültürel unsurlarının diğer Türk halklarında da ortak olduğu 
bellidir.  

İşte medeni miraslardan biri olarak Kaşkarlı Mahmud'un "Divan-ı Lügat 
at-Türk" adlı eserini söyleyebiliriz.  

"Divan-ı Lügat at-Türk"te orta devirde yaşayan Türklerin yaşamı ve ma-
nevi hayatından bahsedilir.  Ayrıca "Lügat"te etnografik malumatlar ve 
edebî-medeni miraslara, coğrafik ve astronomik isimlere, ilmî araştırmalara 
vb. çeşitli meselelerle ilgili net örneklere dayanan malumatlar verilir.  

"Divan-ı Lügat at-Türk"te Türkçeye has kelimeler kullanılmıştır. "Di-
van"daki materyalleri âlim A.N.Kononov 5 alana ayırır: 1)Belli bir aşirete ait 
kelime hazinesi; 2) Türk boylarının yaşadığı mekânlar hakkında bilgiler; 3) 
Türk dillerini sınıflandırma; 4) Türklük tarihi ses bilimi ve gramer bilgileri; 
5) Türkler tarihi, coğrafisi, etnografisi, nazım şekli ve folklör hakkında 
bilgiler.  
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Kaşkarlı Mahmud "Divan"da ancak Türkçe kelimeleri kullanmaya ça-
lışmıştır. Onun için sözlükte Türklerin kıyafet ile ev eşyaları, alet ve çiftçilik 
nesneleri, silah ve müzik aletleri, akrabalık isimleri ve boylar, ün-derece 
isimleri, toka adları ve hayvanlar, bitkiler ve âlem adları, ay ve gün adları, 
hastalıklar ve ilaçlar, eğlence ve örf-âdetlerle ilgili, başka da çeşitli sahalarla 
ilgili kelimeler bulunur (3).  

Yurdumuzun demokratik yönde gelişmesinde ilim ve bilim seviyesini 
yükseltmek, dünyada medeniyetli devletlerin yanında bulunma stratejisi, 
dünya ekonomisindeki yenilikler ve değişiklikler "Türk Dünyası" anlamını 
geliştirip ortak mirasları tanımamıza yol açtı. Türk devletleri arasında me-
deni, ekonomik bağlantıların derinleşmesi dil öğrenme ve benimseme 
ihtiyalarından başlayıp o dildeki yazı eserlerini okumak ile incelemek önemli 
görevlerden biridir.  

Bu günlerde soyu aynı olan Türk halkları Kazak ile Türklerin millî, ma-
nevi bağlantılarının olması tabiidir. Manevi kültür olarak insanların yaşam 
tarzını, o milletin yaşamasını, örf-âdetleriyle görüşlerini, kanununu, ilmini, 
dinini, dilini, mitolojisini ve edebiyatını vs. söyleyebiliriz. Dil ve edebiyat-
taki şiirleri, atasözleri, deyimleri, özdeyişleri inceleyerek bir araya toplayıp 
genel manevi hazinesi olarak tanıyabiliriz.  

Türk halklarının manevi hazinesini tanıtan atasözlerini Kaşkarlı 
Mahmud şöyle kullanmıştır:  

Güç kanatın 
Er atın 
Kuş kanadıyla, 
Er atıyla. 
 
Ay tolun bolsa elin imlemes. 
Dolun ayı elle göstermez. 
Bu atasözü bütün ünlü nesnelere örnek olarak söylenir. 
 
Kişi alası içtin, 
Yılkı alası taştın. 
İnsan alacası içinde, 
Yılkı alacası dışında. 
Bu atasözü sevimli görünüp kötülüğünü gizleyen insanlar hakkındadır.  
 
Ardam başı, til.                                                                                                 
Terbiye başı, dil. 
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Bu atasözü terbiyeli ve nazik konuşan insanların her zaman saygılı 
olacağını nasihat eder. 

 
Suv içurmeske sut ber. 
Su içirmeze süt ver. 
Bu atasözü kötülük yapan kişiye iyilik yapmayı nasihat eder. 
 
Kuruk kaşuk ağızka yaramas, 
Kuruk söz kulakka yakşımas. 
Kuru kaşık ağza yaramaz, 
Boş söz kulağa yakışmaz.  
Bu atasözü, eğer kimisinden yardım isteyeceksen, ona da saygı, hediye 

hazırlaman gerektiğini ikaz eder.  
 
Tağ tağka kavuşmaz, 
Kişi kişiga kavuşur. 
Dağ dağla kavuşmaz, 
Kişi kişiye kavuşur. 
 
Arslan kökrese at azakı tuşalar. 
Aslan kükreyince at ayağı bağlanır. 
Bu atasözü güçsüzlerin kendinden güçlülerin önünde çaresiz olacağını 

söyler. 

Yukarıda verilen atasözler Türk halklarının etnik kültüründen bilgi ve-
rir. İşte, Kaşkarlı Mahmud'un kullandığı bunun gibi atasözlerinde Türk 
halklarının yaşam tarzı, Türk dünyasının dili tasvir edilir. Aynı zamanda 
bütün Türklerin kültürü de tasvir edilmektedir.  

Bu bilgileri Türkdilli öğrencilere dil öğretim sürecinde lingvoyurttanım 
yönünde istifade etmek çok önemlidir.  

Bu gülerdeki asıl talep, eğitim ve terbiye sistemini dil öğrenicinin iç 
imkânlarına göre öğretmektir. Eğitim alanında eğitim metodlarıyla birlikte 
neticeye çabuk yetişmek maksadıyla eğitimin yeni teknolojisi kullanılmakta-
dır. Lingvoyurttanımda eğitim metodu Türkdilli öğrencilere dilin iç yapısı ile 
dış yapısını öğretmek büyük öneme sahiptir.  

Eğer biz öğrencilerimizi bu yönde eğitirsek, öğrencinin sadece kendi 
sahasının uzmanı olarak değil, aynı zamanda manevi bakımdan zengin insan 
olarak gelişmesini sağlarız. "Bilgili insan"ı, manevi yönden gelişen insan 
olarak tanırız. Eğitim almak, manevi güçleri uyandırmak ve geliştirmek 
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demektir. Bilimin muhtevası kültürün yetiştiği neticelerini benimsettirmek-
ten kurulur.  
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THE QÄSHQÄR AND MÄHMUT QÄSHQÄRI 
 

Dolkun KAMBERI 
  

Introduction 

The Ancient Kingdom of Qäshqär is situated in a vital communication line 
along the ancient southern Silk-Road since ancient time. Historical and 
archeological evidence show that the city of Qäshqär was the center for Buddhist 
and Islamic culture in the Uyghur-land for centuries. Earliest records on ancient 
Qäshqär was appeared in the Han dynasty China’s envoy Zhang Qian’s writings in 
2000 years ago, what Zhang Qian saw Qäshqär city was already one of an important 
international cultural and trade center along the Ancient Silk-Road at that time, that 
can be also seen from various cultural relics and manuscripts unearthed from the 
Region during the last century foreign archeological expedition teams exploring this 
treasure-land. The special characteristic of the lay-out and architecture of this 
ancient culture city indicates its glorious past and bright future.1 

Qäshqäri, Mähmut, a famous medieval Uyghur scholar, was born in the city of 
Qäshqär in the territory of the present Uyghur Autonomous Region.2 Qäshqär was 
one of the principal medieval Uyghur centers of civilization. Mähmut Qäshqäri, (full 
name in original Arabic is Muhammad ibn Hussayin ibn Muhammad al-Kashgari; in 
Chinese as 穆罕默德. 喀什葛尔, Kaşgarlı Mahmud in Turkish) was born in Azik 
village of the Opal Township of Qäshqär-Kona-Shahar (Toqquzsak 疏 附 ) 
approximately at 1008 (1005). He was a famous medieval Turkic linguist, who lived 
in Qara-Khannid period (960-1250). He was a renowned linguist, lexicographer, and 
renowned medieval Uyghur scholar.  

Chinese scholarship indicates: “Mahmud Qäshqär is a famous eleventh century 
Uyghur scholar, linguist in our country. When his work Divani Lugatit Turk came 
out immediately stirred-up [academic debate] in entire Islamic world, his work with 
Yusuf Has Hajip’s famous epic work Qudatghu Bilik, with another lost work the 
History of Qäshqär were published at the same period; together these were 
outstanding masterpieces of the creation of the eleventh century medieval Uyghur 

                                                 
1  Kamberi, Dolkun, 1998 Discovery of the Taklimakanian Civilization during a Century of Tarim 
Archeological Exploration (ca.1886-1996), Institute for the Study of Man. 
2 Selective Introduction of the Historical Personnel of Nations (Ethnics) of the North-West:  Lanzhou, 
Department of History and the Institute for the Study of Nationalities of the University for the North-
West Nationalities, pp 135-138, 1983.  [见 张玉峰 “罕默德.喀什葛尔（十一世纪， 维吾尔） [Zhang 
Yufeng: Mahmud Qashqari (Eleventh Century, Uyghur)]” 《西北民族历史人物选介》135-13 页，西
北民族学院历史系 民族研究所《西北民族历史人物选介》编辑组编 一九八三年十月。] 
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culture. Divani Lugatit Turk not only enriched our culture, but also promoted culture 
exchange between the China and other people of the world, especially played very 
important role in cultural exchange in various people of Arabic world.” [“罕默德.喀
什葛尔 是 我国十一世纪著名维吾尔学者， 语言学家，他编著的《突厥语词
典》一问世，即轰动了整个伊斯兰世界，它与同时问世的尤素福。哈斯。哈基
埔长诗歌体名著《福乐与智慧》和今已失传的《喀什葛尔史》同为十一世纪我
国古代维吾尔族创造的优秀杰作。《突厥语词典》不仅丰富了我国的文化，而
且对促进我国与世界各国人民, 特别是（在）阿拉伯各国人民的文化交流起了
很大作用.” ]3 

Qäshqäri’s work was written in 1072. This encyclopedic medieval work as 
linguistic-art and fist-hand materials is a very important academic source for 
studying the history, culture, ethnical customs, literature, language, and the 
dialectical differences of various Turkic people of Central Asia. Mähmut Qäshqäri 
(罕默德.喀什葛尔) died in 1102 at the age of 97 in Opal township of Qäshqär, and 
was buried there. Opal Township is located 32 Kilometers of South-west of the 
Toqquzsak county;  it is situated in a strategic position on vital transportation road to 
reach central and south Asia, the township is must go through path of the Sino-
Pakistan international trade highway. Toqquzsak County is situated at the roof of the 
world- Pamir Mountain’ east, and the west edge of ancient Qäshqär oasis city, the 
Toqquzsak County are surrounded by four different countries of the Qäshqär 
prefecture; Toqquzsak with its long cultural history is attracting more tourists today; 
total population is more than 31,000, Uyghur-speaking population is comprised 
more than 98 % of the region’s population today is approximately is more than 
300,000 (see Toqquzsak county website).    

How should people preserve their cultural heritage? How should people 
evaluate their life experience, their history, their literature and their civilization? 
And how should people treat wisdom, knowledge, intellectuals, scholars and 
philosophers? These are very important issues in the cultural development of any 
society across the whole of human history. Finding an answer for the issues, and 
gaining the right attitude toward acquiring 

Knowledge and respecting scholars are also a valuable idea of traditional 
Uyghur culture. These valuable ideas of Uyghurs have existed and have been well-

                                                 
3 Selective Introduction of the Historical Personnel of Nations (Ethnics) of the North-West:  Lanzhou, 
Department of History and the Institute for the Study of Nationalities of the University for the North-
West Nationalities, pp 135-138, 1983.   
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developed since the medieval period. Nearly all famous scholars have once 
discussed the importance of knowledge in history, despite the difference of the 
method, place and era, but their goal probably is the same. How do we learn about 
ancient Qäshqär and its people and culture? One of simple ways to probe the subject 
is to learn from its history, folk philosophy, and scholarly heritage.   

 

Qäshqär City 

According to Chinese historical texts, Qäshqär was known as “Shule” (蔬勒) in 
the Han Dynasty.  That may be a transcription of the ancient Uyghur word suluq, 
which means "rich with water".  However, the original meaning of "Qäshqär" in 
ancient Uyghur is "Beautiful Relief" / "Rich Place" / "Jade Side".  The territory of 
the ancient kingdom of Qäshqär covered approximately 252,900 square kilometers 
within today's Qäshqär Kona- Shähär, Atush-Shähär, Toqquzsak, Yengsar, Yupugha, 
Peyziwat, Yärkänt, Qaghiliq, Poskam, Mäkit, Maralbeshi, Akhchi, Aqtu, and 
Tashqurghan counties. The distance from Ürümchi to Qäshqär is about 1,500 
kilometers.  

Around the city of Qäshqär there are many archeological sites, such as ruins of 
ancient cities, castles, Buddhist caves and temples, petroglyphs, ancient cemeteries.  
The remains of the ancient city of Khan-Öy [Royal Palace] are situated about thirty-
two kilometers north-east of Qäshqär.  The ruins of a Buddhist monastery can be 
seen within the site of the Royal Palace.  The remains of a Buddhist pagoda over 
thirteen meters high, a three-leveled base, and a big dome at the top still stand there 
in desert.  There are also remains of city walls, houses, Buddhist temples, and the 
trace of an underground irrigation system called Kariz.  There are two gates in the 
city ruins, one on the south-eastern side and another on the north-western side.  The 
unearthed artifacts tell us of historical and geographical changes that took place 
during the past two thousand years.  I believe that the city was originally built 
sometime in the second century BCE, and was declined after the thirteenth century 
CE.  

Unearthed archeological materials, handicrafts can be traced back to very 
ancient times in Qäshqär.  Uyghurs are able to make fine artistic objects and are 
well-known for their skill.  They make artifacts of gold, silver, jade, crystal, animal 
bone, feathers, and eagle wings, musical instruments, headgear, small leather 
artifacts, tools, and other products of great variety.  In short, the modern Uyghur 
culture and art of Qäshqär have not only developed on the basis of inheritance and 
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preservation of their traditional culture and arts, but also have been influenced 
through cultural exchange with the East and West.  

During the West Han dynasty, China’s envoy Zhang Qian journey to the west, 
he has visited ancient Qäshqär and left record about the ancient city it said: “王治疏
勒城”、 “The King rule from Shule City.” According to the East Han dynasty 
historical record the Kingdom of Qäshqär comprised three cities, population near 
100, 000. And more updated historical records written in the Sui and Tang dynasty 
histories about ancient Qäshqär; for incidence: “疏勒国…其都城方五里。国内有
大城十二，小城数十”  which means:“The capital city of (疏勒国 ) Ancient 
Kingdom of Qäshqär is about 5 square Li, the State has more than twelve big cities, 
and couple of  ten small cities.” This indicates since beginning of fist century CE; 
the Kingdom of Qäshqär has extended its cities building from three cities during the 
East Han dynasty period 1st CE to more than twenty cities during Sui Tang period 
(618-907 CE). 

If we look at Qäshqär today; we see the further extension of the cities building 
surrounding the Qäshqär along the Tarim basin since early medieval time. The 
residences of the historical district of Qäshqär city are mostly typical Uyghur style 
flower gardens; all traditional Uyghur residential yard are usually environmental 
friendly surrounded by excellent greens with orchards in their backyard. Most 
special of the internal characteristic of the Uyghur house is the indoor wall and roof 
decorations with traditional Uyghur artistic motif, the built-in wardrobe and kitchen 
range with natural heating system; usually it’s decorated with beautiful and excellent 
artistic plaster flower carvings and drawing design of colorful traditional Uyghur 
motif. One can still see the traditional lane, avenue, street, and alley directly 
connected with the market in the historical district of Qäshqär, today, there are 
various handicraft manufacturing shops one after another on the main street that 
comprises the entire historical district residential area and local business as same 
entity; with excellent safe and convenient life condition for the traditional Uyghur 
communities.  

But where is the exactly location of the remaining of the ancient capital city of 
Qäshqär Kingdom today? This unanswered question still is attracting many 
contemporary scholars attention. As field archeologist I have visited main ruins of 
ancient Qäshqär to investigate archeological sites during the 80s and 90s several 
times around today’s Qäshqär. After carefully studied many archeological and 
historical materials both in Uyghur and Chinese regarding the capital city of ancient 
kingdom of Qäshqär, I have concluded that the ancient ruin of Khan-Öy more likely 
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be the ancient remain of capital city of the Qäshqär Kingdom. Today one can still 
observe several dry-out ancient river beds and remaining of the underground 
irrigation system called Kariz surrounding the ruin of Khan-Öy. That means city had 
enough water resources with excellent water supply condition for the ancient 
kingdom of Qäshqär people to live. 

Not too far from ruin of the Khan-Öy ancient city; there is the site of a great 
Buddhist Pagoda stood nearby; it is situated on the ancient riverbank. Even there 
were many western explorers, Chinese archeologists, and Uyghur archeologists have 
visited the site during the last 110 of archeological exploration along the ancient Silk 
Road; but none of them was able to engage the systematic archeological excavation 
in the Khan-Öy city. Like those explores before us. We have only be able to carry 
out a preliminary explore, observation, investigation, and archeological field work 
within the city ruins couple of times; but couldn’t be able to either get the 
permission or economic budget for the archeological excavation in the Khan- Öy.  

 From the remains of the Buddhist Pagoda; we can imagine how magnificent 
the Buddhist building was during the flourishing the Buddhist culture surrounding 
the ancient Qäshqär. Based on my personal study of the ancient city ruin and 
unearthed cultural relics of the Khan-Öy (the “Khan-Öy” means “Royal Palace” in 
medieval Uyghur), it seems this city might have been used as capital city of Qäshqär 
Kingdom until it move to Today’s Qäshqär in beginning of  the Qarakhannid period.  

When defining the words: “Qizil” and “Tuman”, Mähmut Qäshqäri in his 
Diwani Lughatit Turk indicates: “Qizil-is name of the river that crosses Qäshqär; 
Tuman-is name of the river that runs through center of the Qäshqär city.” This is 
reality even today that provides us additional evidence to prove the capital of the 
ancient Qäshqär Kingdom has already moved into today’s Qäshqär in Mähmut 
Qäshqäri’s time. We can presume the center of the Qäshqär at that time probably 
located north of today’s Tuman River, the area includes today’s Qäshqär airport. It 
was one of richest tillable-land at that time. Qäshqär city basically fixed on today’s 
position is approximately in beginning of the 16th century, it is about the time of 
decline of Abu-Bakr’s Qäshqär kingdom, reviving of the Abdurishit Han’s Yärkänt 
Kingdom. 

From the Mähmut Qäshqäri work we learn that the Guma Mountain was very 
important site for pre-Qarakhannid culture; it was called “Burhan-Tagh” at that time 
which means “the Buddhist-Mountain” in medieval Uyghur. Because there were 
many Buddhist temple and caves located on this mountain that is the main reason it 
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was called “Burhan Tag” (the Buddhist Mountain). Today famous “Three Fairy 
Cave” still remains on this mountain.  

In ancient times, the population of Qäshqär was composed of Sogdian, Hun, 
Qarluq and Uyghur people.  Qäshqär is also very proud of having the most famous 
medieval Uyghur scholars Mähmut Qäshqäri and Yüsüf Khas Hajip in the eleventh 
century CE.  Their works have been translated into many other languages and 
studied by many scholars in all over the world.   

 
Discovery of Mähmut Qäshqäri’s Mausoleum   

Earliest information regarding Qäshqär and his work was published in Uyghur 
news paper of Qäshqär by Qutluq Hajim Shewqi in 1930s (Qäshqär literature] 1983, 
1). Until 1957, there is no further information or research was published on the 
subject in the Uyghur-land. The Uyghur Autonomous Regional Museum 
archeological excavation team went to Qäshqär region for archaeological 
investigation; and they have explored the mausoleum in Opal during 1957 the 
southern Xinjiang archeological expedition. One of the archeologists Ismail who has 
participated the archeological explore team at that time wrote in his report after he 
came back to Urumchi: “the Hezriti Mollam-Muhammad ibn Hussayin ibn Mähmut 
al-Qäshqäri in Opal probably is Mähmut Qäshqäri’ tomb (unpublished archeological 
field report in 1957 exist in Urumchi museum).”  

But due to many reason his report couldn’t attracted the Museum authority and 
scholars attention at that time. There were so many political movements (anti-
rightists, anti-imperialism, and anti-Soviet-revisionism, and Cultural Revolution 
movements) in China after 1957. The long-term political and social unrest caused 
the scientific and scholarly researches in entire China were completely paralyzed. 
Therefore, the establishment of Qäshqäri’s tomb was delayed for unlimited period of 
time. 

Even there were twice to attempt translate the Qäshqäri's work Diwani Lughatit 
Turk to Uyghur by individual Uyghur Scholars but all end up with failure. In 1978, 
the liberalization of Chinese policies toward scientific research has made possible to 
reorganize Uyghur scholars in Urumchi to translate Qäshqäri's work Diwani 
Lughatit Turk into Uyghur language. At the linguistic Institute of the Academic of 
Social Science in Ürümchi lead by Ibrahim Mutiyi with participation of Abdurehim 
Otkur, Mirsultan Osman, Imin Tursun, Abdurishit Qarim-Sabit, and others has 
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published the fist vol. of Uyghur version of Diwani Lughatit Turk in 1980, and 
second and third vols. in the flowing years.  

September 1981, the Uyghur Autonomous Regional Museum and 
Archeological Institute have organized The Southern Part of Xinjiang Cultural 
Relics and Archeological Cadres Training Class (南疆地区文物考古干部培训班) 
in Qäshqär for one Month. The Director of the Museum Sabit Ahmet, archeologists 
Hessen Abdurehim, Huang Xiaojiang and me (Dolkun Kamberi) went to Qäshqäri 
as teachers to the training class. I was responsible to teach three courses: “the 
Century of Archeological Expedition and Unearthed Ancient Scripts along the Silk 
Road,”  “the Field Archeology,” and “the Medieval Turkic and Uyghur histories.”  

During the class discussion regarding cultural transition from Uyghur Buddhist 
culture to Islamic civilization I have introduced the Uyghur Buddhist literature and 
Mähmut Qäshqäri's Diwani Lughatit Turk, Yusuf Has Hajip’s Qudatghu Bilik, and 
Ahmet Yukneki`s Atabetul Hakayik to the class. To the question of where is birth 
place and mausoleum of Mähmut Qäshqäri in the class discussion, one of my 
students in the class indicated that recently one of senior scholar Qasim Rehim from 
his hometown Opal provided a new light about Qäshqäri’s birth place and tomb is in 
Azik Village of Opal Township; (see Mähmut äl-Qäshqäri’s Mausoleum below): 

Following the clue four of us from the Ürümchi Museum leading the students 
went to Qäshqär Kona-Sheher Opal again to re-investigate the site (the Hezriti 
Mollam-Muhammad ibn Hussayin ibn Mähmut äl-Qäshqäri) and obtain the new 
information regarding this medieval site. For the fist time, we have not only made 
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preliminary of the archeological field work as practice for the students at the 
Qäshqäri’s mausoleum and also have examined and measured the ancient Buddhist 
ruin that stood near by. The site is located at the latitude 39 degrees, 18' 50" north 
and longitude 70 degrees 30' 37" east. 

After we made report to the Museum authority and linguistic Institute in 1981 
at Ürümchi; the Diwani Lughatit Turk Uyghur version research and translation 
group at Linguistic Institute of the Academic of Social sciences sent scholars 
Ibrahim Mutiyi and Mirsultan Osman to Qäshqär have organized several seminars 
with local scholars from Qäshqär and Opal used new information and the evidence 
from Qäshqäri’s own work regarding his hometown “Azik” and “Opal” from the  
Diwani Lughatit Turk finalized the report on location of the Qäshqäri’s birth place 
and mausoleum.  

In 1983, a senior Uyghur scholar, Imir Husayn Qazi Akhun (1900-1985) 
present to the Qäshqär government manuscript entitled Mäsnäwiy Shirip. It contains 
a handwriting document was written in 1252 Hegira (1836 CE). The document 
stated the book is dedicated to the Qäshqäri’s mausoleum library. It was one of very 
important historical documents as additional evidence for Ibrahim Mutiyi’s group to 
prove the Hezriti Mollam Mähmut al-Qäshqäri is indeed Qäshqäri’s mausoleum. I 
have translated the document into English as follow: 

 “On October 25, 1836, I am a Ghazi of a lawful religious court of Qäshqär, 
Molla Muhammet Sadiq Eläm Shah Ela Akhunum have stamped my seal on this 
document, I am age 114, and healthy; with my respect, interest, and love of 
knowledge, I have donated my valuable possession-my book-the six booklets 
bounded together as one bought by gold; it is a resource of wisdom full of 
knowledge, every pages was embellished with very creative pen, I have dedicated  
this book to a great writer-Hezriti Mollam Shämsidin Hussayin Binini Mähmut al-
Qäshqäri’s mausoleum library permanently. He was buried above the pure spring on 
the mountain-hill of Opal in Qäshqär” (see Qäshqär Adäbiyati [Qäshqär literature] 
1983, 1). 

There were many scholars and historians signed the document as eyewitness of 
that time. (The book and document preserved in the Uyghur Autonomous Regional 
Museum now). In short, the Uyghur archeologists and historians cooperated with 
linguists and local scholars have established Mähmut Qäshqäri’ mausoleum as 
indeed at opal township in 1983. The Uyghur Regional Museum has renovated 
Qäshqäri’s mausoleum since 1985. And it was listed as one of the most important 
cultural relic protection sites of the Uyghur Autonomous Region.     
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The Masterpiece of Mähmut Qäshqäri 

Mähmut Qäshqäri's Diwani Lughatit Turk4 bears witness to the dialects of 
various Turkic peoples living at that time. It also gives information about their 
history, culture, customs, literature, and religion, as well as the regions they 
inhabited. The author of this encyclopedic dictionary traveled among all Turkic 
peoples before compiling his work, he studied all dates of different dialect of Turkic 
group, and then created his work Diwani Lughatit Türk based on his 15 years of 
field linguistic research.  

Mäkhmud Qäshqäri in his encyclopedia work describes and highly praises the 
powerful character and urban life of the early Medieval Uyghurs Turk and their 
leadership. He mentions that Uyghurs have a "long history of urbanized life style," a 
"strong army," "excellent   military equipment," are "courageous and skilful in 
battle," and have been "completely independent," since the time that Alexander the 
Great reached Central Asia. Qäshqäri uses historical evidence which he obtained 
from his friend, a noble prince. The prince got the information from his father the 
King; Mäkhmud Qäshqäri indicates that Uyghurs had built five cities after 
Alexander the Great left his footprints in Central Asia. Mäkhmud Qäshqäri has also 
located the position of the cities in his famous historical map. 

The drawing style of the map in 
Qäshqäri’s work including individual 
symbols, color, and other elements is 
totally different with other traditional 
Islamic maps. The presentation of 
the earth on the map is global shape, 
but the location of the place and size 
of the map is different; the Turkic-
speaking areas of Central Asia are 
located in the center. The yellow dot 
in the center of the map represents 
the location of Balasaghun, while the 
one to the right is Qäshqär. The 
scale is reduced as the place drew 
close to the edge of the map. The 

colors are used in the original of the map as blue for rivers, green for seas, light 

                                                 
4 Mähmut Qäshqäri, Diwani Lughatit Turk, vol. 3 Beijing: Millätlär Näshriyati, 1981-1986. 

The world map by Qäshqäri in 1072 CE 
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yellow for deserts, red for mountains, and yellow for cities, towns, countries, land 
and people. The original map currently is preserved at the General National Library 
(Millet Genel Kütüphanesi), in Istanbul. 

The following statement is translated from Qäshqäri's annotation of the Diwan 
Lughatït Türk in the item regarding the word "Uyghur.” 

"Uyghur is the name of a state. It has five cities. These cities were built after 
the Zulqarnäyin reached an agreement with the Turk Khaqan.  

Nizamidin Israfil Tuqan Tigin, the son of Mäkhmud Chaqïr Tutqan Khan, has 
told me what [information] he obtained from his father and said: When Zulqarnäyin 
arrived near the Uyghur State, the Turk Khaqan sent four thousand troop against him. 
The feathers of the troop's helmets are like the wings of an eagle. They shoot arrows 
forward as well as they do backward. Zulqarnäyin was amazed by their skill and said: 
"They could find food for feeding themselves without depending on others, no bird 
and beast would escape from their hunting, whenever they want food, they could 
hunt to eat." Since that time the state was called Uyghur"5. 

Mäkhmud Qäshqäri thus defines the "Uyghur" in history through reports about 
the admiring eyes of Alexander the Great that gave the Uyghurs great credit and 
strong character. The name of Alexander the Great, known as Iskändär Zulqarnäyin, 
has remained very popular among Central Asians. He is represented as one of the 
important symbols and values of sovereignty in Uyghur literature throughout Central 
Asian history6.  

The statement cited from Mäkhmud Qäshqäri's work in the previous paragraph 
provided information concerning the original name, "Uyghur," in history. Mäkhmud 
Qäshqäri also noted the name "Uyghur" in his own era. At the time of Mäkhmud 
Qäshqäri, Uyghurs were divided into two big groups by their beliefs. For instance, in 
the region of the southern part of Uyghuristan, with capitals in the cities of Qäshqär 
and Balasaghun, Uyghurs, including Mäkhmud Qäshqäri, himself, by the tenth and 
eleventh centuries had already converted to Islam. But in the northeastern part of 
Uyghuristan, whose capital was located in the cities Bäsh Balïq and Ïdqut, Uyghurs 
still believed in Buddhism, some of them worshipped as Manicheans, and few as 
                                                 
5 Mäkhmud Qäshqäri, Türki Tillar Diwani, (Diwan Lughatït Türk), [Modern Uyghur Version], Ürümchi, 

Xinjiang Khälq Näshriyati, 1981, Vol I, p. 151.  
6 Perhaps Alexander the Great did not know anything about "Uyghur," but the myth has lasted until 

Mäkhmud Qäshqäri period. It is very hard to verify the origin of the myth, but the myth at least can 

provide the information concerning Uyghurs having a long history of building city and settled civilization.  
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Nestorian, too. That is why, when Mäkhmud Qäshqäri defines "Uyghurs," he calls 
them "the most infidel" people in his time.  

Thus, the work offers a little different and shorter statement regarding the word 
"Uyghur" in his own time, compared to the previous paragraph about the name 
"Uyghur" in history. The author of Diwan Lughatït Türk wrote this about the word 
"Uyghur" in his era. : "The State of Uyghur has five cities. Their people are the most 
ferocious infidels, and the most skillful shooters. Those cities are "Solmi," which 
Zulqarnäyin let them build, "Qochu," "Jan Balïq," "Bäsh Balïq" and Yengi Balïq."7 

The cultural heritage in earlier folk poetry and proverbs from Mäkhmut's 
Diwani Lughatit Türk and in other medieval Uyghur texts, alludes to the moral 
education, friendship, generosity, the liberal hospitality, and rich life experience as 
well as philosophic ideas of Uyghur Turk, and it is highly valued in their knowledge, 
pleasant, aesthetic songs, music, dances, decorations, cosmetology, and dress.  

A few lines from folk verses, also translated into English from Mähmut 
Qäshqäri’s Diwani Lughatit Türk gives the reader some sense that the Uyghurs' folk 
poetry had a long tradition and history, even before Mähmut Qäshqäri’s times. The 
translation provides information about Uyghurs' hospitality, life experiments, folk 
philosophy and their festival celebration from an earlier period.  

(Expressing how to treat a guest warmly): 

  

Körklüg tonugh özängä To put a beautiful robe on yourself, 

Tatlïgh ashïgh adïngha To give delicious food to your guest. 

Tutghïl qonuq aghïrlïgh To treat the guest with respect, [and] 

Yadsun qowïng bodunqa 8 To all, your reputation will spread. 

 

 (About celebrating a festival with songs and music in an early time) 

  

Iwrïq bashï ghazlayu To make a flagon mouth like the neck of a goose, 

Saghraq tolu közläyü Let pour full wineglass just like eyes.9 

                                                 
7 Mäkhmud Qäshqäri, p. 152.  
8 Mäkhmut Qäshqiri, Türki tillar divani (Divan Lughatit Türk), Ürümchi, Xinjiang Khälq Näshriyati, 

1981, vol. 1, p. 63. 
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Saqinch qodï kizläyü Let anxiety be put away hide sadness, 

Tün kün bilä säwnälim 10 Let us party day and night. 

 

Ottuz ichip qïqïralïm Let us drink thirty glasses and sing, 

Yoqar qopup säkrälim And then let us stand up and dance, 

Arslanlayu kökrälim Let us jump [rock'n' roll] as the lion and roar, 

Qachtï saqïnch säwnälim11 Sadness ran off, let us cheer. 

 

The folk poetry and folk songs of Uyghurs very often consist of rhymed 
quatrains. There are thousands of them from Mähmut's work, in the medieval 
Turpan texts and from other manuscripts. This literary form also continually spread 
far and wide among Central Asian people, new ones written constantly and old ones 
rewritten, altered to fit into contemporary conditions, the writer's frame of mind, to 
fill new needs, new feelings. The medieval record is telling that Uyghur civilization 
had a long history and its own traditions. One thing is certain: Uyghur literature 
including oral narrative and art all serve as an invaluable source of supplementary 
information for understanding the Uyghur culture and provide insights into evolving 
stylistic and cultural trends of medieval Uyghur.  

The word “Maqal-Temsiler” in Uyghur means proverb, a proverb is a 
traditional saying that offers life experience, good advice with personal 
responsibility, and present a moral guide and a common acceptable social manner. 
The Uyghur folk philosophy, distinctive regional customs and their language 
constitute the uniqueness of Uyghur proverbs. A close examination of Uyghur 
proverbs reveals people’s observations about men and things, Uyghur folk customs, 
their social activities, natural history, literary and traditional culture. More and more 
Uyghur people would use proverbs to convene one another in their conversation, and 
it is amazing to see the influence the proverb and sayings have on listeners; as soon 
as a proverb is recited all heads nod in approval and all arguments cease.  Uyghur 
proverbs embody the crystal truth based on people’s long and painful experience 
that is an acceptable oral tradition among the ordinary Uyghur people. 

                                                                                                                   
9 . Both in medieval and modern Uyghur, "a wineglass with brimful wine" is described as "tolu közläyü 

[közdäk toluptu], " which means full as "eyes." 
10  See Mäkhmut Qäshqiri, 1981, vol. 1, p. 135. 
11  See Mäkhmut Qäshqiri, 1981, vol. 1, p. 193. 
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Uyghur proverbs, "with the exception of a few comparatively modem ones, are 
mostly very old, dating from early centuries when the Uyghur were leading a 
nomadic and agricultural life in Central Asia. Even after Uyghur were settled for the 
city life but animals continuously constitute the main metaphorical feature of 
Uyghur proverbs." The following animals are mentioned in one or more proverbs in 
Uyghur: camel, chicken, cock, cow, crow, cat, dog, donkey, duck, eagle, fox, frog, 
goat, goose, horse, lion, mouse, mule, ox, pig, ram, sheep, snake, sparrow, wolf, etc. 
Like proverbs from other nations, Uyghur proverbs share the common 
characteristics of oral philosophy, with its emphasis on people’s daily life 
experience, work, and their culture.  

Uyghur proverbs are very remarkable in expressing complex ideas in a simple 
way; for instance: “Buwak Yighlimighiche Emchek Salmas” "There will be no 
breast feed, until a baby cry." the proverbs imply that if you want something you 
should ask for it, or work for it. “Tumirni Qiziqida Soq” "[You should strike the iron 
while it is hot]"; “Chiraqning tuwi Qarangghu” "[At the foot of the candle it is 
dark]”; “Besh Barmak Teng Emes” "[Five fingers are not equal]” which is also in 
Diwani Lughatit Turk. “Qarghuning Yurtigha Kirsang Kozingni Kis" “[When you 
enter blind man’s hometown close your eyes]"  “Yahshi Hemra Yolni Kisqartar” 
"[No road is long with good company]”; “Yotqangha Qarap Putingni Sun "[Stretch 
your legs according to the length of your quilt]"; “It Qawar Karvan Yurer”  "[The 
dog barks, but caravan is continuously on their way]." “Gep Bir Kulak Ikki”, “[One 
word but two ears],” “Ezan Goshnig Shorpisi Yok”. "[Broth made of cheap meat is 
tasteless]."  

 

Major difference of Turkic dialects in the Diwan 

In the ninth and tenth centuries, some of the Turkic people migrated westward 
to the lands between Syr-Darya and Amu Darya and east of the Caspian Sea. In their 
new home, most of Turkic people either practicing Buddhism, or Manichaeism, or 
even shamanism start to contact with Islam in the new settlement area. The Uyghurs 
of Qarakhannid converted to Islam in the middle of the tenth century, led by their 
Khaqans Sultan Sutuq Bughra-khan, preserved much of Uyghur artistic and cultural 
heritage. Uyghur has traced their ancestry to the legendary hero Alp Ar Tonga and 
Oghuz Khan.  

The Uyghurs of Qarakhannid played an important cultural role for the Central 
Asian Turkic people. One of the very important elements is the medieval Uyghur 
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language served as literary language for all different groups of Turkic people; in 
addition, the Uyghur traditional literature and arts as well as the established political 
systems, education, customs, and culture formed them as leading group among the 
Turkic people in central Eurasia during the medieval time. They have developed and 
cultivated Uyghur language and writing system, and also continued to use Uyghur 
scripts, a rare example of a Muslim people using a non-Arabic script, until 16th 
century in some of part of the Uyghur-land.  

The word “Qara” has two meaning both in medieval and contemporary 
Uyghurs, first means is “great”; and second means is “Black”.  Correct translation of 
the Qara-Khannid is not the “Black Khannid” as some historians did in the past, but 
“The Great-Khannid”; this is not Uyghur ethnic or religious identity, but it is their 
political identity. The continuation of medieval Uyghur cultural tradition after 
completion of Islamic transition of the medieval Uyghur during the beginning of the 
“Great Khannid” period for some time; such as using Uyghur literary language and 
medieval Uyghur script as entire State language until they have finally adopted 
Arabic script through Persian. 

We clearly see Qäshqäri has expressed a rather different orientation to the 
question of linguistic scholarship, one that go back to Uyghur Buddhist ideology 
which spurred on the Uyghur philologists in their classical period. This movement is 
a stock of epical and historical traditions which the linguist tried to coordinate with 
their inherited language of Uyghur Buddhist manuscripts. Let us briefly examine the 
Qarakhannid literary to determine whether they can be interpreted as an attempt to 
the continuation of the traditional Uyghur language.  

Mahmud Qäshqäri’s work Diwani Lughatit Turk is a high academic standard 
encyclopedic work, Qäshqäri made a great contribution to Torkological and 
comparative linguistic studies. If we compare the Qarakhannid Turkic language, 
Orkhun-Runic Turk with the medieval Uyghur language in Buddhist document, all 
three were basically the same. We can undoubtedly indicate that the Khaqannid 
language is the continuation of the Orkhun-Runic Turk and medieval Uyghur 
language in different development stages. The Qäshqär dialect of the contemporary 
Uyghur language still preserved some of the important linguistic characteristic of the 
Khaqannid language that does not exist in other contemporary Turkic languages.   

The earlier medieval Uygur literature works were mostly translations of 
Buddhist and Manicheans’ religious books, during the last 100 years of the 
archeological expeditions in the Uyghur region many of the narrative, poetic, love 
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stories, epic and religious doctrine manuscripts written in medieval Uyghur were 
unearthed around Turpan and Tarim basins.  

11th century Uyghur scholar Mähmut Qäshqäri who used historical comparative 
methods to research and to classify all the world Turkic languages for the first time 
and made a great contribution on historical comparative linguist 1000 years ago. He 
made careful analysis and comparison of Turkic languages in his time and points out 
in his Divani-Lugatit Turk: “there is very little difference in the original 
vocabularies of Turkic people, difference occurs only in few letter alternation or 
lost.” From Qäshqäri’s words example, we can see: “letter alternation or lost” means 
“phonetic alternation or lost”.  

Therefore during Mahmud Qäshqäri’s period the differentiation of the Turkic 
languages dialects mainly displayed in the phonetic alternation, he has concluded 
there are mainly five alternations: first: among the litter “Y”, “J” or “(Ch)” phoneme 
alternation, second between “M” and “B” phoneme alternation, third between “T” 
and “D” phoneme alternation, fourth between “Z” and “Y” phoneme alternation, 
fifth between “Y” and “N” phoneme alternation. According to this phonetic 
alternation characters with other suffix phoneme alternation of the Turkic languages 
dialects, Mahmud Qäshqäri divided the Turkic languages into two different language 
groups of his time; the eastern Turkic language, and the western Turkic language. 
The eastern Turkic language groups were mainly represented by Uyghur-Qaraluq 
language, and the western language group mainly represented by Oghuz-Kipchaq 
language. He also mentioned the eastern language group as Turk language, or 
Khaqannid language; and he said: “The most beautiful language is Khaqannid 
language, and the people in the city of Qäshqär speak Khaqanid Turk.”12  

 

Conclusion  

I have deciphered and translated many ancient Orkhun inscriptions, medieval 
Uyghur Buddhist and Manichaeism manuscripts, through making careful analysis 
and comparison between medieval Uyghur language and Qarakhannid period 
literary language; through the comparative linguistic study I find that so called 
Khaqannid language is a continuation of the medieval Uyghur language. The 
Khaqannid language used by Mahmud Qäshqäri and Yusuf Has Hajji has kept 
original medieval Uyghur characters and adopted some of the new linguist elements 

                                                 
12 Mahmud Qäshqäri, Divani Lugatit Turk, Xinjiang helq Neshriyati, 1983 Urumchi, p41.  
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from Arabic-Persian. From the development of the Uyghur history, we can clearly 
see that after the decline of the Uyghur Empires in the middle of the ninth century 
CE (AD), majority of the Uyghur’s faith started to change from original Buddhism 
to Islam. Uyghur gradually made completion of the transition from Buddhism to 
Islam by 960 CE (AD); after Sultan Sutuq Bughrakhan has adopted Islam as the 
State Religion. The Islamic religion identity replaced ethnic identity, the Uyghur 
federation including Qaraluq and other many Uyghur tribes identified themselves as 
Qara-Khannid that means belong to “the Great Khan”. Except the Uyghur who lived 
in the East-the Turpan basin and Gansu corridor, they were still practicing their 
Buddhist faith until 15th century CE (AD).  

Therefore I suggest that Mahmud Qäshqäri and Yusuf Has Haji’s use of 
Qäshqäri language and works actually belong to the transitional period between 
ancient Uyghur languages to Chaghatay language. That is why we only find about 
480 Arabic-Persian loan words from more than thirteen thousands line of classic 
epic of Qudatghu Bilik, but more than 200 Arabic-Parisian loan words from only 
about 484 line epic of “Etabetul-Heqayiq” that was written during 13th century CE 
(AD). This indicates the Chaghatay literary language was not only developed based 
on ancient and medieval Uyghur language, but also enriched its vocabularies 
through adopting much phonetic regulation loan words, and some of grammatical 
form from medieval Arabic and Persian. 
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DÜNYA DİL BİLİMİ TARİHİ İÇİNDE DİVAN-U LUGATİ’T-
TÜRK’ÜN YERİ VE ÖNEMİ 

 
Ferhat KARABULUT 

 
Giriş 

İnsan iletişiminin en temel aracı olan dil, tarihin en eski dönemlerinden itibaren 
çalışma konusu olmuştur. Dil üzerine ortaya konan düşünceler tam olarak ne zaman 
başladı bilemiyoruz, ancak elimizdeki veriler bizi yaklaşık 2500 yıl öncesine 
götürmektedir. Hint ve Yunan toplumlarının, değişik nedenlerle dili çalışma konusu 
yaptıklarını biliyoruz. Hint’te Panini Surtralar adlı eserinde, eski Yunan’da Plato 
Kratylos Diyaloğu’nda, Aristo Retorik’inde önemli çalışmalar yapmışlardır. “Hint 
dil bilgisi uzmanlarının en büyüğü olarak kabul dilen Panini (İÖ 4. yüzyıl) 
kendinden önce gelen birçok kimseden söz eder, bu bakımdan kendisinden birkaç 
yüz yıl önce başlayan bir gelenek içinde çalıştığı kabul edilebilir.” (Lyons, 1983: 27) 
Geleneksel dil bilgisi olarak adlandırabileceğimiz modern dil bilimi öncesi bu uzun 
dönemde, bilim adamları, filozoflar ve din adamları dili daha çok bir araç olarak 
inceleme ve gizemini ortaya koyma çabası içerisine girmişlerdir. Gerek eski dinî 
metinlerin dilinin muhafaza edilmesi veya öğretilmesi, gerek dilde felsefi bir 
boyutun aranması ve gerekse iletişimde en güzel ve doğru dili kullanma arzusu 
(belagat) insanları değişik çalışmalar yapmaya itmiştir. Dil inceleme tarihine 
baktığımız zaman insanı, dil üzerinde çalışmaya iten bir diğer amilin de millî hisler 
olduğunu görürüz. Hem eski Yunan’da hem de Hindistan’da bilim ve düşünce 
insanlarının, kendi dillerine düşkün olmaları ve kendi dillerinin diğer dillere göre 
daha mükemmel olduğuna inanmaları, ana dilleri üzerinde düşünmelerine ve bazı 
öznel sonuçlar çıkarmalarına neden olmuştur. Örneğin, Platon’dan başlamak üzere, 
pek çok Yunan filozofu ve bilim adamı Yunancanın dünyadaki en güzel ve doğru dil 
olduğu yönünde fikir ileri sürmüştür. Hatta başka dilleri anlamadıkları için, bu diller 
hakkında kuş dili gibi karışık anlamına gelen “barbaros” kelimesini kullanmışlardır. 
“Eski Yunan filozoflarının çoğuna göre Yunancadaki sözcükler, ideaları yansıtmaya 
gene en uygun olanlardı. Eski Yunan, başka dillerin varlığını kabul ediyordu, ancak 
bunlara değer vermiyordu. Bunlar idealarla kurdukları bağlantı açısından gereksizdi. 
Öteki dillere ‘barbar’ deniyordu. Barbar ise kuş ötüşü anlamına geliyordu, yani öteki 
diller kuşların rastgele ötüşü gibi boştu.” (Akerson, 2000, 38-39)1  

 İnsanı, dil incelemeye iten bir diğer amil de bilim ve sanat üretmeye ve dinî 
bilgileri aktarmaya en uygun dilin kendi ana dili olduğu yönündeki düşüncelerdir. 

                                                 
1 AKERSON, Fatma Erkman (2000), Dile Genel Bir Bakış, Multilingual Yay., İstanbul. 
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Bu anlayış daha çok ana dilinin horlandığı veya önemsiz hâle düşürüldüğü 
toplumlarda, bilinçli dil uzmanlarınca dile getirilmiştir. Bu bağlamda baktığımız 
zaman Kaşgarlı Mahmut’un eserini yazmada, millî hislerinin ve Arapça karşısında 
Türkçenin horlanmasının etkisi çok fazladır. Zaten bunu kendisi de eserinde değişik 
vesilelerle dile getirmiştir. Hatta bunun için hadislerden de örnekler sunmuştur. Bu 
konu çok işlendiği için burada fazlaca ayrıntıya girmeyeceğiz. Yani, buradan çıkan 
sonuç şu olmalıdır. Kaşgarlı Mahmut’u fazla milliyetçi olmakla suçlayacak olan 
kimseler, dil inceleme tarihine bakmalıdırlar. Ana dilinin yetkin ve mükemmel 
olduğunu ileri süren sadece Kaşgarlı değildir. Her millet doğal olarak kendi dilini 
korumak ve yaşatmak istemiştir. 

Buna benzer düşünceler uzun yıllar dilin doğasını anlamak ve üstün dil fikrini 
ispat etmek için ortaya atılmış ve asırlar boyunca tartışılmıştır. Daha çok duygusal 
ve buyurgan bir çerçevede devam eden bu çalışmalar, hiç kuşkusuz gelecekte daha 
bilimsel ve yansız çalışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ancak, dil 
çalışmalarında bizzat dilin asıl çalışma konusu yapılması için daha yüz yıllar 
beklemek gerekmiştir. Bu daha çok Batı kaynaklı dil biliminin ortaya çıkmasına 
kadar devam etmiş bir süreci içermektedir. Hiç kuşkusuz dünyanın bazı bölgelerinde 
dili merkeze yerleştiren önemli çalışmalar da yapılmıştır. Hatta bu çalışmalardan 
bazılarını yüz yıllar öncesinden dil biliminin mantığını kullanması bakımından 
ayrıntılı bir şekilde tartışmak gerekir. Bazı yönlerden duygusal ve kuralcı bir kimlik 
taşımakla birlikte, yansız ve betimlemeci bir metot izleyen önemli bir çalışma, hiç 
kuşkusuz, modern dil biliminin ortaya çıkmasından yaklaşık bin yıl önce Kaşgarlı 
Mahmut tarafından yapılmıştır. 

Kaşgarlı Mahmut, ancak 19 ve 20. yüzyılda modern dil bilimi çalışmalarının 
kullandığı bazı yöntemlerle, Türk dilinin gramerini (söz dizimi eksik de olsa) ve 
sözlüğünü yazmıştır. Bunları kısaca şöylece sıralayabiliriz: 1) Dili ya da dilleri 
(burada ağızları) karşılaştırmalı olarak incelemek,2 2) Eş zamanlı dil inceleme 
metodunu tercih etmek, 3) Dil-söz ayırımını kısmen yapmak,3 4)Dili sadece dil 

 
2 Batı dil bilimi tarihine baktığımız zaman, “başlardan XV. yüzyıldaki coğrafya keşiflerine ve matbaanın 
bulunmasına gelinceye kadar yapılan dil çalışmaları ayrı ayrı toplumların sınırları içinde kalmıştır.” 
(Başkan, 2003: 23) İlk ve kapsamlı olarak diller arasında akrabalık alabileceğini ilk ileri süren kişi ise 
Scaliger’dir. O, 1599 tarihli eserinde diller arasında benzerliklere dikkat çekmiş ve Avrupa’daki bazı 
dilleri temel gruba, diğer bazı dilleri yardımcı gruba ayırmıştır. (Başkan, 2003, 45) Diller arasındaki 
benzerlik fikrinin 1599’da sistemli bir şekilde dile getirildiğine bakılırsa, ondan yaklaşık beş yüz yıl önce 
karşılaştırmalı bir çalışma yapan Kaşgarlı Mahmut’un değeri daha iyi anlaşılacaktır.  
3 Ferdinand de Saussure, her toplumda bir üst dilin ve bu dilin altında varlığını devam ettiren dillerin 
(sözlerin) varlığına işaret eder. Ona göre dil (language) ile söz (parole) arasında çok önemli farklar vardır. 
Dil bilimci toplumsal boyutu olan dili incelemeli ve ölçüt olarak da sözü değil dili almalıdır. “ Saussure, 
insan haberleşme aracının toplumsal kısmına “dil”, kişisel kısmına “söz” adını vermek suretiyle 
haberleşme aracının toplumsal yönünü ön sıraya geçirmiş ve bir bakıma toplumsal lengüistik 
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olarak incelemek, 5) Dil biliminin fonetik, morfoloji ve semantik alanlarında özgün 
buluşlar yapmak,4 6) Türkçe gibi bir dilin eklemeli dil olduğunu tespit etmek,7) 
Dilin ancak bir yöntem dâhilinde incelenebileceğini göstermek, 8) Kısmen de olsa 
dil ailesi olgusuna işaret etmek,5 9) Dillerin değişebilirliğini ve bozulabilirliğini 
ortaya koymak.  

11. yüzyılda yazılmış olmasına rağmen tazeliğini koruyan, getirdiği bakış açısı 
ile bugün daha iyi anlaşılan Divan-u Lugati’t-Türk, hiç kuşkusuz daha fazla 
çalışılmalıydı ve dil bilimi tarihi içerisinde daha fazla yer edinmeliydi. Ancak, bu 

 
denilebilecek bir alanın temelini atmıştır.” (Başkan, 2003: 83) Saussure’ün 20. yüzyılda dile getirdiği bu 
görüşün izlerine Kaşgarlı Mahmut’ta da rastlıyoruz. Kaşgarlı eserine yazdığı ön sözde ve lehçeler 
arasında yaptığı karşılaştırmalarda ölçünlü bir dil olarak Hakaniye Türkçesini seçtiğini belirtir. Zaten o, 
Türkçe veya Türk dili kavramı ile (çoğu zaman genel anlamda kullansa da) daha çok Hakaniye Türkçesini 
kastetmiştir. Bu da asıl dilin Hakanilerin konuştuğu dilin olduğu ve diğerlerinin daha çok söz (burada 
ağız) karşılığı kullanılabileceği görüşünü yansıtmaktadır denebilir. 
4 Türkçede bulunan 17 harfin yanında 7 harfin daha olduğunu söyleyerek Türkçenin ses sistemini ortaya 
koymuş olmaktadır. (Mahmut, 1986, I: 8-9) Benzer şekilde Türkçede bulunmayan harflerden bahsetmesi 
ve bunu başka dil ve lehçelerle açıklaması da önemlidir. Burada dil bilimsel olarak dikkatimizi çeken en 
önemli nokta Kaşgarlı’nın harf ile sesi karıştırmış olmasıdır. Sanırız o zamanki gelenekte harf –ses 
ayırımı henüz yapılmamıştır. Aslında harf ile sesi ayırmamış olması Türkçeyi Arapça kaidelere göre izah 
etmesindeki sakıncayı da ortaya çıkarmıştır. Nitekim Besim Atalay sık sık Kaşgarlı’nın tespitlerine 
müdahale ederek düzeltmeler yapar. Şöyle ki; Kaşgarlı “yazılışta yeri olmaya, fakat söyleyişte gerekli 
bulunan kökten sayılmayan-yedi harf daha vardır” dedikten sonra p, j, f, ğ, ,ŋ, ġ,ç harflerini sayar. 
(Mahmut, 1986, I: 8-9) Bu harfleri (doğrusu sesleri) ayrıntı ve tali imiş gibi vermesi sistemi Arap 
gramerine göre kurmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim sekiz bölüme ayırdığı eserini harf 
sayısına göre belirlediğini söyleyen Kaşgarlı, yazımda Türkçenin ünlülerini göz ardı eder. Nitekim 
sözlükteki kelimeler ünlüsü olmadan hesaplanmış dizilişe sahiptirler. “Kelimelerin kuruluşta kaç harfli 
olabileceği üzerine” başlıklı bölümde Türkçe kelimeleri harekeler ile yazmış ve ünlüleri göstermemiştir. 
Örneğin üç harfliler altında azk= azuk, dört harfliler altında yazk=yazuk =yazuk kelimelerini verir. (s. 17) 
Hatta Kaşgarlı yazılışta bazen gösterilen ünlüleri sonradan ilave edilmiş gibi göstermektedir ki bu da 
dikkat çeken bir husustur. “İsimlere yapılan ziyadeler üzerine” başlığı altında uzatma ve 
yumuşatmalardan bahseder ve çuval kelimesi ile korığ kelimesindeki a ve ı’nın sonradan ilave edildiğini 
vurgulamıştır. Arap imlasına göre yazmış olduğu bu kural, Türkçenin aslında zaten vardır. Morfoloji ile 
ilgili olarak isimden türeyen fiillerden veya fiillerden türeyen isimlerden bahsetmekte, türetici ekleri 
işlevlerine göre sıralamaktadır. Yalnız burada da Besim Atalay’ın da sık sık vurguladığı üzere bazen ek 
ile harfi veya sesi karıştırmaktadır. Örneğin, “fiillere eklenen harfler ondur” dedikten sonra söz konusu 
harfleri ve örnekleri sıralar. Ancak, örneğin, fiile eklenen –l eki ile ilgili örnek verirken “tur-“ köküne 
gelen –gıl ekini verir. Sanıyoruz Kaşgarlı’nın ekten anladığı son sestir. Fakat yine de bir karışıklık var 
gibidir. Nitekim bu konuda Besim Atalay “ Kaşgarlı Mahmut, burada, yine ufak bir unutkanlık yapmış, 
çünkü turgıl ve bıçgıl kelimelerinde köke eklenen şey, yalnız j değil –gıl ekidir.” (I. C. s 15) 
5 Çünkü o bir Türk dil birliğinden ve birbirine akraba olan halklardan bahsetmektedir. Kaşgarlı 
Mahmut’un 18 ve 19. yüzyılda hız kazanan dillerin akraba olduğu fikrini ileri süren karşılaştırmalı-
tarihsel dil bilimi incelemelerinden ayrıldığı bir nokta vardır. O, Batıda olduğu gibi hangi dil hangi dil ile 
akrabadır araştırması içerinise girmiyor. Tersi bir yoldan akraba olduğunu bildiği dillerin söz varlığını ele 
alıyor. Yalnız bunu yaparken sadece kelimeye baktığı için bazen Türk dillerinden bazılarını çok bozulmuş 
olarak veriyor, bazen de Türk olmayan unsurları (içlerindeki Türklerden dolayı olsa gerektir) Türkmüş 
gibi ele alıyor. Örneğin bazen Hotan, Tübüt (Tibet) ve Soğdak dillerini Türk dili ailesi içerisinde imiş gibi 
değerlendiriyor, bazen de örneğin Tibet dilinin Türkçe olmadığını söylüyor. “Tübüt (Tibet) ve Hotan’ın 
ayrı dilleri ve ayrı yazıları vardır. Bunların ikisi de Türkçeyi güzel konuşmaz.” (Mahmut, 1986, 29) Başka 
bir yerde ise “Hotanlılarla Kençekliler kelimenin önünde bulunan e/a’yı h’ye çevirirler. Türk dilinde 
bulunmayan bir harfi kattıkları için biz onları Türk saymıyoruz. Türkler baba’ya ata, Hotanlılar 
Kneçekliler hata, Türkler ana’ya ana, onlar hana derler.” (Mahmut, 1986: 32) 
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gün dil bilimi tarihi ile ilgili yapılmış olan çalışmalara baktığımız zaman, onun adına 
neredeyse hiçbir yerde rastlamıyoruz. İki bin beş yüz yıllık dil inceleme tarihi 
içerisinde Kaşgarlı Mahmut birkaç yerli eser dışında anılmamaktadır. Türk dili tarihi 
kitaplarında bahsedilen6 ve değişik çalışmalara7 konu olan Kaşgarlı Mahmut, Batıda 
yazılmış olan dil bilimi tarihi kitaplarında hiç yer almaz.8 Acaba bunun nedenleri 
nedir? Neden dünya dil bilimi tarihçileri çalışmalarında Divan-u Lugati’t-Türk’e de 
bir bölüm ayırmamaktadırlar? Hatta dünya dil bilimi tarihi yazılırken sadece 
Kaşgarlı Mahmut değil, Türk dili çalışma geleneğinden neden bahsedilmemektedir? 
Bizi bu çalışmaya iten asıl neden ise Türkiye’de, Türkler tarafından yazılan dil 
bilimi tarihlerini konu alan çalışmalarda9 bile, Türk geleneğinden hiç bahsedilmemiş 
olmasıdır. Hiç kuşkusuz dil bilimi çalışmaları Türkiye’de yenidir, ancak buna 
rağmen önemli bazı çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmalardan sadece ikisinde 
Divan-u Lugati’t-Türk’ten ve Kaşgarlı Mahmut’un dil bilimindeki yerinden söz 
edilmektedir. Mehmet Aydın10, yazdığı dil bilimi kitabında diğer milletlerin 

 
6 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Ahmet Caferoğlu (1986), Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi,İstanbul, 
s.19-48); Ahmet Bican Ercilasun (2004), Türk Dili Tarihi, Akçağ yay., Ankara, ss.319-333); Ali Akar 
(2005),Türk Dili Tarihi, Ötüken Yay., İstanbul, s. 145-152. 
7 Zeynep Korkmaz (1972), “Kaşgarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi”, Türk Dili, Divanu Lugat-it Türk Özel 
Sayısı, S. 253, ss. 3-19; Zeynep Korkmaz (Kaşgarlı Mahmud ve Divanu Lugati’t Türk”, Central Asiatic 
Journal, Vol. 17/2-4, ss. 294-33) 
8 Dil bilimi tarihi konusunda yazılmış olan önemli bazı dil bilimi tarihi kitaplarını inceledik, ancak Arap 
geleneğinden bahsedenlerine rastlamakla birlikte bir Türk geleneğinden hiç bahsedilmediğini gördük. Bu 
çalışmalardan bazıları şunlardır: John Lyons (1983), Kuramsal Dilbilime Giriş, TDK Yay., Ankara; 
Sylvian Auroux, E.F.K. Koerner, H.J. Niedrehe (2000), History of the Language Sciences, Walter de 
Gruyter, New York, 1000 pages.; Friedrick Newmeyer (2005), The History of Linguistics, Linguistic 
Socity of Amerika, Washington; R.H. Robins (1997), A Short History of Linguistics, Longman, London; 
Esa Itkonen (1991), Universal History of Linguistics: India, China, Arabia, Europa, Studies in the 
History of the Language Series/65, University of Turku, Finlnad; Yasir Suleiman (1999), Arabic 
Grammar and Linguistics, Routhledge Curzon New York. 
9 Bu konuda dil biliminin kısa tarihini veren Özcan Başkan’a ve Berke Vardar’a bakılabilir. “Lengüistik 
Metodunun Tarihsel Gelişimi” başlığı altında dil inceleme tarihini anlatan Başkan (2003), Türklerden hiç 
bahsetmemiştir. Yunan, Hint ve Arap geleneklerinden bahsederken, örneğin, Kaşgarlı Mahmut 
unutulmuştur. Benzer şekilde “Dilbiliminin Kuruluşu ve Gelişimi” başlığı altında bilgi veren Berke 
Vardar da Türk dil inceleme geleneğinden bahsetmiyor. Yine Dilbilime Giriş (2002)kitabının yazarları 
olan Ayşe Kıran ve Zeynel Kıran da Türk geleneğinden hiç bahsetmiyorlar. bk., Zeynel Kıran- Ayşe 
Kıran (2002),Dil bilime Giriş, Seçkin Yay.,Ankara. Benzer şekilde Fatma Erkmen Akerson da Dile Genel 
Bir Bakış adlı çalışmasında Türklerden bahsetmez. bk., Fatma Erkmen Akerson (2000), Dile Genel Bir 
bakış, Multilingual yay., İstanbul. Yine Osman Toklu, Dilbilime Giriş, adlı çalışmasında Türkleri ihmal 
etmiştir. bk. Osman Toklu (2003), Dilbilime Giriş, Akçağ Yay.,Ankara. Bu aslında bizim açımızdan çok 
önemli bir eksikliktir, zira yabancı bir dil bilimci Kaşgarlı Mahmut’u bilmiyor olabilir. Bizim asıl dil 
bilimi metotlarını kullanarak, Kaşgarlı Mahmut’u dünyaya tanıtmamız gerekir. Bu bağlamda Besim 
Atalay’ın TDK tarafından basılan (1939,1940, 1941, 1947 (dizin) ve 1986) çalışmasından sonra Divan-u 
Lugati’t-Türk ile ilgili yapılmış en kapsamlı ve önemli çalışmanın, Robert Dankoff ve James Kelly 
tarafından yapılmış olduğunu burada vurgulayalım. Divan-u Lugati’t-Türk’ün gramerinin ayrıntılı bir 
şekilde ele alındığı bu çalışma Kabalcı yayınları tarafından (2005) Türkçeye de kazandırılmıştır. Dankoff 
ve Kelly Divan-u Lugati’t-Türk’ü 3 cilt hâlinde inceleme, tenkitli metin ve İn Divan-u Lugati’t-Türk 
İngilizce tercümesi ile birlikte basmışlardır. 
10 Ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Aydın (2007), Dilbilimi El Kitabı, 2. baskı, 3F Yay., İstanbul, s. 19-27. 
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geleneklerinden bahsettikten sonra Kaşgarlı Mahmut’tan da bahseder. Ayrıntıya 
inilmeden yapılan bu tespitler, Türk dil bilimi adına çok önemlidir. Benzer şekilde, 
Nesrin  Bayraktar11 da  “Dil biliminin  Tarihçesi”  başlığı  altında  Divan-u   
Lugati’t-Türk hakkında bilgi verir. Biraz daha ayrıntılı olarak verilen bu bölümde 
Bayraktar, diğer Türk gramercilerinden ve sözlükçülerinden de bahsederken, 
bunların daha çok “dil bilgisi ve dil öğretimi üzerine yoğunlaşmış” olduklarını 
belirtir (Bayraktar, 2006, 799.) Belki de bu nedenle O, “Doğu Geleneği” başlığı 
altında “Türklerde dil Çalışmaları” başlığını kullanır. Bayraktar, bir bakıma bir Türk 
geleneğinin eksikliğini vurgulamak ister gibidir. Türklerin dil ile ilgili yapmış 
olduğu çalışmalar, Türkoloji çalışmaları ile sınırlı kaldığı sürece bir Türk dil çalışma 
geleneğinden söz etmemiz mümkün gözükmemektedir. Oysa aynı bölümde 
Bayraktar, Mısır, Hint, Yunan ve Roma geleneklerinden bahseder. İleride 
tartışacağımız üzere hem eski dönemlerde eser vermiş olan âlimlerimiz, hem de 
bugün çalışmalar yapan bilim adamlarımız, Yunan geleneği gibi bir gelenek 
oluşturamamışlardır. Bunun türlü nedenleri olsa gerektir, bazıları üzerinde aşağıda 
duracağız. 

 

Dil bilimi Tarihi İçinde Kaşgarlı Mahmut ve Türk Geleneği 

 Türk âlimleri, Türkçe üzerine ya da dil üzerine kayda değer eserler12 
yazmamışlar mıdır ki dil bilim tarihinde yer edinmekten mahrum edilmişlerdir? 
Türklerden yoksun bir dünya dil bilimi tarihi yazmak mümkün müdür? Bu sorulara 
cevap arayacak olan bu bölümde, dil bilimi tarihinin Türkler bölümü olmadan eksik 
kalacağı görüşü ileri sürecek ve bunun için Kaşgarlı Mahmut’un dil inceleme 
tarihindeki yeri tespit edecektir.  

Tarih söz konusu olduğu zaman yapılan en önemli hatalardan biri de anakroni 
yapmaktır. Anakroni, bir tarihî olayı veya kişiyi, kendi zaman diliminden kopararak 
ya da atlama yaparak, bir başka dönemin ölçütleriyle değerlendirmektir. Böyle bir 
yöntemle herhangi bir konuda yargıda bulunmak ise bilimselliğe aykırıdır. Bugün, 
Batılı dil bilim tarihçileri ve bazı Türk dil bilimcileri tarafından Divan-u Lugati’t-
Türk’e reva görülen şey anakronik bir yaklaşımdır diyebiliriz. Yani, belki de, Divan-
u Lugati’t-Türk, bugünün değerleri veya kıstasları ile değerlendirilmekte ve basit bir 
sözlük veya gramer kitabı olarak önemsenmemektedir. Eğer dil bilimi tarihini yazan 
kişi, önyargılı değilse veya Türk tarihini iyi bilmiyorsa bu bir bakıma mazur 

 
11 Ayrıntılı bilgi için bk. Nesrin Bayraktar (2006), Dil Bilimi, Nobel Yay., Ankara, s. 75-87. 
12 Türkçe dil bilgisi ve sözlük çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bk., Nesrin Bayraktar (2003), 
“Geçmişten Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitapları”, TÖMER Dil Dergisi, S. 119, s. 58-
71¸ayrıca bk., Bayraktar (2006), age. s. 79-80. 
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görülebilir. Ancak, yaklaşık yüz yıldır Türk ve dünya dil çalışmalarında bir şekilde 
adı geçen bir eserin yok sayılması izah edilemez bir gerçektir. Bununla birlikte, yüz 
yıldır biliniyor olsa da Divan-u Lugati’t-Türk üzerine, Türkiye de dâhil olmak üzere 
yeterince çalışılmamış olması, kongre ve konferansların sınırlı, uluslararası 
yayınların yetersiz kalması (sadece Türkoloji çevrelerince biliniyor olması) bu 
bilinmezlikte etkili olmuş olabilir. Dilin bilimsel olarak incelenmesi anlamına gelen 
dil bilimi, bilimselliği kanıtlanmamış bir eseri kayıt altına almayacaktır. Bunun için 
sadece Türkoloji alanında değil, bizzat genel dil bilimi alanında Divan-u Lugati’t-
Türk’ü tanıtıcı çalışmalar yapılmış olmalıdır. Biz burada çok fazla ayrıntıya 
inmeden, Kaşgarlı Mahmut’ta dilin bilimsel incelenmesi ile ilgili izler arayacak 
varsa eksik yönlere değineceğiz. 

Divan-u Lugati’t-Türk’ün dil bilimi tarihi içindeki yerini tespit ederken, 
modern dil biliminin metot ve kıstaslarını kullanmakla birlikte, asıl 11. yüzyıla 
gelinceye kadar geçen süreçten kısaca bahsetmeliyiz. Bunu, Kaşgarlı Mahmut’un ne 
kadar özgün bir çalışma yaptığını göstermekle birlikte, dil inceleme tarihi içerisinde 
tecrit edilmiş biri olmadığını göstermek için yapacağız. Bizce, Kaşgarlı Mahmut 
nevi şahsına münhasır biri olarak tanımlanırsa yanlış yapılmış olur. Zaten bize göre 
Divan-u Lugati’t-Türk’ün gereken ilgiyi görmemesinin bir nedeni de onun üzerine 
çalışma yapan kişilerin takındıkları fazlaca tecrit edici yaklaşımlarıdır.13 Yani 
Divan-u Lugati’t-Türk’ü, Kaşgarlı Mahmut tarafından sıfırdan ortaya konmuş bir 
eser olarak görmek, hiç kimseden faydalanmadığını düşünmek onu bir büyük 
gelenekten koparmak demektir. Kaşgarlı’nın büyüklüğünü ortaya koymak için, onu 
her şeyi kendi kafasında kurgulayan biri olarak değil, başka gelenek ve 
yöntemlerden faydalanan ama kendi metodunu geliştiren biri olarak 
değerlendirmeliyiz. Bunu yapmalıyız, çünkü, Kaşgarlı Mahmut’u dil bilimi tarihi 
içerisinde unutturan âmillerden biri de bu tür indirgemeci yaklaşımlar olabilir. 
Geleneği olmayan bir kişi veya çalışma, ekol veya okul olamaz. Benzer şekilde, 
öğrencisi ya da muhalifi olmayan bilim adamı uzun yıllar etkisini sürdüremez. Türk 
dil çalışmalarında bu gelenek (ekol) oluşturma anlayışı olmadığı için Divan-u 
Lugati’t-Türk hak ettiği ilgiyi görememiştir diyebiliriz. Eğer Kaşgarlı, eserini 
sunduktan sonra bildiklerini anlattığı bir okul kurmuş olsaydı veya eserini sunduğu 
Halife onun eserini okul oluşturacak şekilde değerlendirmiş olsaydı, bugün dil bilimi 
ve özellikle Türk dil bilimi çok önemli bir kazanç sağlamış olurdu. Örneğin Divan 
edebiyatında olduğu gibi gelenek anlayışı (Leyla ve Mecnun’un tekrar tekrar 

 
13 Besim Atalay’ın çalışmasına bir ön söz yazan Ahmet Caferoğlu, haklı olarak o zaman, büyük heyecan 
duymuş ve eserle ilgili önemli tespitlerde bulunmuştur. Caferoğlu, bu yazısında zaman zaman duygusal 
değerlendirmeler de yapmıştır. 
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yazılmasında olduğu gibi), Türk dili çalışmalarında da olsaydı, bugün Türk dil 
bilimi geleneğinden bahsediliyor olacaktı. Oysa 11. yüzyıl ve sonrasında yapılan 
Türkçe dil bilgisi ve sözlük çalışmalarına baktığımız zaman, bu çalışmaların bir 
geleneğe veya kişiye atıfta bulunmadığını görüyoruz. Bu arada aslında Kaşgarlı 
Mahmut, bir Arap dilcisi olan Halil’den bahsetmektedir. Bu da bize aslında bir ipucu 
vermektedir. İbni Halil kimdir ona bakmak lazımdır. 14  

Yapılan bazı çalışmalarda bizce eksik olarak dillendirilen bir yanılgı vardır. 
Kaşgarlı Mahmut eserinde, Halil diye bir Arap dilcinin metodunu incelediğini, ama 
ondan farklı bir yol izlediğini belirtir. “Benden kimsenin yapmamış olduğu bir 
sıralayışla ve kimsenin düşünmemiş olduğu bir düzenle işi açıklattım… Tasnif 
edilen nesne, kılavuz tutulmaya değeri bulunsun diye birtakım kurallar, yeniden 
yeniye ölçüler koydum.”(Mahmut, 1986, I: 7) Aslında bu kısa bilgi bile bize onun 
kendisinden önce yapılmış çalışmaları gördüğünü, bazılarından faydalandığını ama 
onlardan farklı bir yol izlediğini gösterir. “Herkesin bilmesi kolay olsun için kitapta 
ve bölümlerde- ad olarak Arap dilince olan- ıstılahları aldım” (K.Mahmut, 1986, I: 
6). İzlediği farklı yollardan biri de kelime seçimidir. “Türk dili ile Arap dilinin at 
başı beraber yürüdükleri bilinsin diye Halil’in Kitabü’l Ayn’ında yaptığı gibi 
kullanılmakta olan kelimelerle bırakılmış bulunan kelimeleri bu kitapta birlikte 
yazmak ara sıra yüreğime doğar dururdu… Benim tuttuğum yol daha doğrudur; 
çünkü bu yolda, kelimeleri bulmak daha kolaydır ve herkes bu yolu daha çok sever. 
Bunun içindir ki, bu sözü kısa tutmak dileğiyle kullanılmayan kelimeleri 
bıraktım.”(Mahmut, 1986,I: 7) Kaşgarlı’nın, Halil’den faydalanmadığını 
söylememiş olması, onu göz ardı etmiş olduğu anlamında gelmez. Kaldı ki Kaşgarlı 
Mahmut, derlediği veya eserine aldığı kelimelerin kullanımda olup olmaması 
bakımından Halil’den ayrıldığını söylemektedir. Onun bu sözünden Halil’in 
metodunu tümden reddettiğini çıkarmak bizce doğru değildir. Zira Halil çok önemli 
bir Arap dilcisidir. O, Arapçanın 8. yüzyıldaki en önemli dilcisi olan ve El Kitab 
adıyla kapsamlı bir kitap yazan İran asıllı Sibeveyhi’nin hocasıdır. Bu ne demektir? 
Sibeveyhi çok önemli bir gramerci ve kökenbilimcidir. Yazdığı eserde Arapçanın 
ses, şekil, söz dizimi ve köken bilgisini ağırlıklı olarak işlemiş, yaptığı kapsamlı 
çalışma ile hem kendinden önceki çalışmaları toplamış hem de Arap dilini açıklayıcı 
yeni metotlar geliştirmiştir. Muhtemelen eski Yunan’dan öğrendiği metotları ve 
kavramları Arapçaya uygulamış olması eserinin berraklığını düzenini olumsuz 
etkilemiştir, ancak bu bile onun çok önemli bir ekol olduğunu gösterir. 
Sibeveyhi’nin en önemli özelliklerinden biri de onun Basra ekolünün bir temsilcisi 

 
14 Rafi Talmon, (1999). "A Note on the Kufan-Basran Controversy and the Attibution to Halil of Kitab al-
'Ayn", Al-Karmil: Studies in Arabic Language and Literature20, pp. 189-200 (in Arabic). 
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olmasıdır. Basra Okulu (Kufe Okulu’nun karşısında), eski Yunanda MÖ II-I. 
yüzyıllarda etkili olan İskenderiye Okulu’na benzer bir yol izlemiştir. Düzenciler 
veya Kuralcılar olarak adlandırılan İskenderiye ekolünde, dilin kural dışı 
kullanımları atılmak istenmiş, doğru kurallar eski yazılı metinler temel alınarak 
yazılmak istenmiştir. Dilde mükemmelciliği savunan bu görüş, görüldüğü üzere 
yaklaşık bin yıl sonra Arap dilcilerini de etkilemiştir. Benzer mükemmeliyetçiliği 
biz Kaşgarlı Mahmut’ta da görmekteyiz. O, her ne kadar dilin doğası ile ilgili 
görüşler ileri sürmese de Hakaniye Türkçesi’ni temel alarak diğer Türk dillerini 
değerlendirmiştir. Örneğin Uygurların öztürkçe bir dilleri olduğunu, ama kendi 
aralarında başka bir ağız kullandıklarını söyler (s. 29). Yine “Rum diyarındaki 
Beçeneklere kadar Suvar, Bulgar dilleri bir düzüye kelimelerin sonu kesilip 
kısaltılmış-bir Türkçedir. Dillerin en yeğnisi (?kolayı) Oğuzların, en doğrusu Toxsı 
ile Yağmaların dilleridir.” (Mahmut, 1986, I: 30) diyerek ölçünlü bir dil anlayışı 
sergiler. 

Eserine aldığı kelime ve izlediği yöntem konusunda Halil’den ayrıldığını 
yukarıda belirtmiştik Bunun gereksiz ve boş bir iş olduğunu düşündüğünü 
vurgulamıştı. Yani, o, eski kelimeleri esere almamakla, günlük konuşma dili yerine 
daha eskiye giderek bir ölçüde etimolojik bir çalışma yapma anlayışını da eserin 
okunması ve anlaşılması bakımından sakıncalı görmüştür.15 Amacı yaşayan Türk 
dilinin sözlük ve gramerini yazmak olan Kaşgarlı Mahmut, kitabı yeğniltmek 
istemiştir. Gereksiz ayrıntılarla vakit geçirmek yerine durum tespiti yaparak eserini 
meydana getirmiştir: “Ben işi yeğniltmek ve kitabı kısaltmak için bu yolu tuttum.” 
(Mahmut, 1986,I: 7). Kaşgarlı Mahmut için önemli olan “o zamanda o yerde 
konuşulan ve yaşayan kelimeler ve gramer kaideleridir”.16 Bununla birlikte onun 
eseri tasnif ediş biçimi, kullandığı kavramlar, verdiği örnekler sistemli ve kayda 
değer bir biçimdedir. Bu nedenle Kaşgarlı elbette bir gelenekten faydalanmıştır ve o 
gelenek birinci elden Arap ve Fars geleneği olmalıdır, ikinci elden Hint geleneği 
olabilir ve nihayet üçüncü gelenek Arapların da faydalandığı ve Doğuya taşıdığı 
Yunan geleneğidir. Tabii tersi bir durum da söz konusu olabilir, ama bizim burada 
vurgulamaya çalıştığımız olay, modern dil bilimi tarihinin oluşumuna Kaşgarlı 
Mahmut’un da diğerleriyle birlikte katkı sağladığı ve önemli ayaklardan biri 

 
15 Bu arada bugünden baktığımız zaman, Türk dili çalışmaları için çok kıymetli olan bu eski kelimelerin 
esere alınmamış olmasını çok büyük bir kayıp olarak sayabiliriz. Benzer şekilde Kaşgarlı, Müslüman 
olmayan Türklerin dillerinden çok az kelime aldığını, bilinen yer adlarını eserine almadığını da belirtir ki, 
bu durum da bugün için Türk dili açısından çok büyük bir kayıptır. 
16 Modern dil biliminin bu en önemli kaidesi Ferdinand de Saussure tarafından dile getirilmiştir. Ona göre 
bir dil bilgini, dilin geçmişini değil, o anki durumunu incelemeliydi. Bu konuya ayrıca aşağıda 
değinilecektir.  
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olduğudur. Kaşgarlı Mahmut’un Arap, Hint ve Yunan geleneklerine neden 
bağlanabileceğine kısaca bakabiliriz. Hem Hindistan’da Panini, hem de eski 
Yunan’da Platon ve Aristo gibi felsefeci dilciler dilin doğasını ortaya koymakla 
birlikte, birtakım dil bilgisi kavramları ihdas etmişler ve dildeki unsurları tespit 
ederek bir sınıflamaya gitmişlerdir. Benzer durum Arap dilciler için de geçerlidir. 
Öncelikle bu iki büyük gelenek, dildeki kelimeleri başta isim ve fiil olmak üzere iki 
gruba ayırmışlardır. Bu ayırım, varlıkların adı ile hareketi ifadesi olan kelimelerin 
tespiti ile ilgilidir. Ancak, Platon ve Aristo’daki isimler ve fiiller sırasıyla özne ve 
yüklem anlamına geliyordu. Panini ise bildiğimiz adları ve fiilleri kast etmiş, ancak, 
o da bu ad ve eylemleri “özne ve “yüklem” ayırımı biçiminde çizmiştir. “Hintli dil 
bilgisi uzmanları… Hint kutsal metinlerine ilişkin sözlükçe ve yorumlar 
hazırlamışlardı ve Sanskritçede ad ve eylem diyebileceğimiz sözcükler arasındaki 
ayırım Platon’un Yunancada çizdiğine benzer biçimde, ‘özne’ ve ‘ yüklem’ ayırımı 
biçiminde çizilmiştir.” (Lyons, 1983: 27) Bu bağlamda baktığımız zaman Kaşgarlı 
Mahmut’un da kelimeleri isimler ve fiiller olmak üzere iki kısma ayırdığını ve 
kitabını bu ayırım üzerine kurduğunu görüyoruz. “Her kitabı isimler ve fiiller olmak 
üzere ikiye ayırdım. İsimleri fiillerden önce yazdım, arkasından fiilleri getirdim. Her 
birini kendi sırasına göre ayırımlara ayırdım. Öne hangisi gelmek gerekirse onu öne, 
ikinci derecede gelmesi gerekli olanı sona koydum.”17 (Mahmut, 1986, I: 6)  

Bununla birlikte Kaşgarlı Mahmut’un kendinden öncekilerden ayrılmış olduğu 
en önemli nokta, Türkçenin yapısı ile ilgili olsa gerektir. Zira Hint, Yunan ve Arap 
dilleri morfolojik yapı olarak Türkçeden çok farklıdır. Dolayısıyla bu üç gelenekten 
gelen bilim adamları sadece kendi dillerinin kelime yapısı ve söz dizimi üzerinde 
durmuşlardır. Yani, eklemeli bir dil olan Türkçeyi izah edecek bir yaklaşım 
sergilemeleri doğal olarak beklenemezdi. Bu nedenle Türk dilinin ek ve kökleri ile 
ilgili Kaşgarlı’nın ileri sürdüğü görüşler büyük ölçüde ona ait ve özgün olsa gerektir. 
Bu bağlamda, onun çok önemli bir buluş yaptığını, Türk dilinin ses ve şekil yapısını 
iyi analiz ettiğini söyleyebiliriz. Dillerin yapısı ile ilgili asıl çalışmaların 19. 
yüzyıldan sonra başlamış olduğuna bakarsak, bu çok daha anlamlı olacaktır.18 

 
17 Burada Kaşgarlı’nın çok önemli bir özelliğine daha dikkat etmek gerekir. Bugün bile pek çok bilimsel 
çalışmada bir giriş ve metodoloji bölümü bulunmamaktadır. Oysa o, daha o zamanda eserini nasıl 
oluşturduğu ile ilgili olarak çok faydalı ve açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. Kitabının başına bir giriş 
yazması ve her sözlük bölümünden önce metotla ve bakış açısı ile ilgili bilgiler vermiş olması çağın 
ilerisinde olduğunu göstermiş olması bakımdan önemlidir.  
18 Bilindiği gibi dillerin yapısal olarak incelenmesi ilk olarak Schleicher ile başlamıştır. Dillerin sürekli 
evrildiğini ileri süren Schleicher, bu bağlamda üç grup oluşturur: Ayrışık, yanaşık ve kaynaşık diller. 
Onun kıstaslarına göre Çince ayrışık, Türkçe yanaşık, Hint-Avrupa dilleri ise kaynaşık diller grubuna 
girmektedir. Ayrıntılı bilgi için bk., Özcan Başkan (2003), Lengüistik Metodu, Multilingual Yay., 
İstanbul, s. 31-32 
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Karşılaştırmalı tarihsel metodu geliştiren Schleicher (1861), kök dil ile bundan 
türeyen dillerin karşılıklı bağlantılarını açık bir şekilde belirtmişti. O, böylece o 
zamana kadar dil akrabalıkları ölçütüne göre yapılan sınıflamalar yerine, dillerin 
kelime yapılarını esas alarak gruplama yoluna sapmıştır. Schleicher’e göre, bütün 
dillerdeki kelime parçaları iki kümede toplanabilirdi. Bunlar, kelimenin temel 
anlamını veren kökler ve kökün anlamını değiştiren ve onu başka kelimelere 
bağlayan eklerdir.19 Kaşgarlı her ne kadar çekimli dil, eklemeli dil ya da yanaşık dil 
gibi modern kavramları kullanmasa da doğrudan Türkçenin eklerle türeyen kelime 
yapısına sahip olduğunu tespit etmiş olmaktadır ve türeme ile ilgili kuralları ortaya 
çıkararak yapısal bir inceleme yapmış bulunmaktadır.  

Eski Hint ve Yunan geleneklerine baktığımız zaman, dilcilerin amaçlarının, 
daha çok kendi zamanlarında konuşulan dili incelemek ve dilin doğasını anlamaya 
çalışmak olduğunu görürüz. Bu çalışmalarda izlenen yollardan biri de eski 
metinlerin anlaşılamaz hâle gelmesi dolayısıyla izlenen karşılaştırmalı ve düzeltici 
yöntemdir. Yani eski dinî metinlerin (Hint’te Vedalar, Yunan’da Homer destanları) 
zamanla anlaşılamaz hâle gelmesi onların eski kuralları ve kelimeleri yeni kuşaklara 
öğretme çabasını doğurmuştur. Bu bir bakıma karşılaştırmalı dil çalışmalarının 
doğuşu anlamına gelir. Diğer yandan bu metot aynı zamanda tarihsel dil inceleme 
yöntemlerinin de ilk nüvelerini teşkil eder. Bu tür çalışmalar dil adına faydalı gibi 
gözükse de aslında günlük çağdaş konuşma diline olumsuz bir etki yapma ihtimali 
vardır. Zira artık kullanılmayan kelime ve kuralları tekrar canlandırmak veya 
İskenderiye okulunda olduğu gibi her yeni kuralı eski yazılı metinlere bakarak izah 
etmeye çalışmak dili zorlamıştır. Geçmişte bırakılan kuralların mutlak doğru 
olduğunu, mevcut kuralların bozulma anlamına geldiğini düşünmek, dilin 
değişebileceği kuralına ters düşmekle birlikte, eskinin muhafazası adına faydalı da 
olmuştur. Ancak bir dilci için önemli olan yaşayan dilin kurallarının tespiti ve 
unsurlarının kayıt altına alınmasıdır. Geçmişte kalan kelime kurallarını çalışma 
konusu yapmak bilimsel bir ameliye iken, faydacı bir yaklaşım olmaz. İşte bu 
noktadan bakılınca Kaşgarlı Mahmut daha özgün bir bakış geliştirmiş diyebiliriz. 
Zira o, artık yaşamayan kelimeleri eserine almayarak eşzamanlı bir çalışma yapmış 
olmaktadır. Eşzamanlı çalışma ne demektir ve ne zaman sistemli hâle gelmiştir? Bu 
sorunun cevabını modern dil bilimi çalışmalarında buluyoruz. “Dilin eşzamanlı 
incelenmesiyle o dilin belli bir durumunun (herhangi bir noktadaki) betimlenmesi 
anlatılmak istenmektedir.” (Lyons, 1983: 50) 

 
19 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk., John Lyons (1983), Kuramsal Dilbilime Giriş, çev. Ahmet Kocaman, 
TDK Yay., Ankara, s.56-57. 
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Kaşgarlı’nın dilde konuşulan ve yaşayan önemlidir şeklinde 
özetleyebileceğimiz tespitini, 20 yüzyılda Ferdinand de Saussure20, modern dil 
biliminin en önemli prensiplerinden bir hâline getirmiştir. Ona göre bir dilcinin 
yapması gereken mevcut dilin durumunu tespit etmektir. Ona göre “çağdaş dil 
bilimci, konuşma dilinin asıl olduğunu, yazının temelde, konuşmayı bir başka 
ortamda simgelemenin bir aracı olmaktan öte bir şey” değildir. (Lyons, 1983: 44) 
Üzerinde durulması gereken nokta, bir dilin daha önce hangi yolu izlediği ve 
değişmelerin hangi yönde olduğu değil, o anki durumdur. Bunu bir satranç örneği ile 
açıklayan Saussure, önemli olan daha önce hangi hamlelerin yapıldığı değil satranç 
tahtasının o anki durumudur şeklinde izah eder. Ona göre, oyuncuların hangi yolla 
(devinimlerin sayısı, niteliği ya da sırası) oyunun belli bir durumuna ulaştıkları 
önemli değildir. Bu anlayışı Saussure niçin ve nasıl geliştirmiş olabilir? Bu sorunun 
cevabını Kaşgarlı Mahmut’ta bulduğumuzu söyleyebiliriz. O, her ne kadar bir kuram 
oluşturma amacında olmasa da dilin yetkin ve anlaşılabilir kurallarının tespitinin, 
ancak mevcut hâlinin (durumunun)incelenmesi ile olacağını vurgulamıştır.  

 

Sonuç 

Dil bilimi tarihinde unutulan bir dil uzmanı, bilim adamı ve düşünür olarak 
Kaşgarlı Mahmut’u anakroni yapmadan yeniden incelemeliyiz. Onun bilimselliğin 
neresinde durduğunu daha bilimsel verilerle ortaya koymalıyız. Lyons, dil bilimin, 
dilin bilimsel incelenmesi anlamına geldiğini vurgularken klasik geleneği de 
önemsemek gerektiğini belirtir. Ona göre, “Dil bilim, dilin bilimsel olarak 
incelenmesi olarak tanımlanabilir… Bilimsel dil incelemesiyle, dilin denetimli, 
deneysel yönden değerlendirilebilir gözlemler yoluyla ve genel bir dil yapısı kuramı 
açısından araştırılması anlatılmak istenmektedir”. (Lyons, 1983, 11) Lyons bunu 
söylerken, kuşkusuz, dil bilimi tarih içerisinde dili en doğru ve bilimsel inceleyen 
tek ve mutlak disiplin olarak görmez. Hiç kuşkusuz her inceleme ve bilim dalı kendi 
konusunda ve kendi döneminde birtakım bilimsel veriler kullanır. Bu yöntem ve 
verileri tarihsel süreçten koparmadan değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan hiç 
kimse Platon’un ya da Panini’nin dili bilimsel olarak incelemediğini söyleyemez. 
Ancak, bakış açısında meydana gelen büyük değişme ve yöntemlerdeki tek düzelik 
modern dil bilimi öncesine göre daha belirgin hâle getirmiştir. Modern dil biliminin 
ilkelerine kısaca bakarsak en açıklayıcı tanımlamanın “dili tek başına ve sadece 
kendisi için inceleyen bilim dalı” şeklinde olduğunu görürüz. Bu noktadan 
bakıldığında aslında Hintli Panini’nin de Arap Sibeveyhi’nin de dili sadece dil 

 
20 Ayrıntılı bilgi için bk., Ferdinand de Saussure (1998), Genel Dilbilimi Dersleri, 
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olarak incelediğine şahit oluruz. Benzer şekilde Kaşgarlı Mahmut’un da çoğu 
yönlerden Türkçeyi sadece Türkçe bağlamında ele aldığını söyleyebiliriz. 
Kaşgarlı’da en azından felsefi bir kaygı yoktur. Daha çok öğretici ve eğitici bir amaç 
güttüğü için eserin asıl bölümlerinde sadece dil kurallarından bahseder. Aslına 
bakılırsa Kaşgarlı Mahmut, Yunan dilciler gibi dilin bizzat kendisini sorgulamış 
olsaydı ve dilin doğası ile ilgili varsayımlar ileri sürmüş olsaydı sanıyoruz daha fazla 
dikkat çekerdi. Çünkü 2500 yıllık dil inceleme tarihi 20. yüzyıla gelinceye kadar 
daha çok felsefenin ve var oluşun ekseninde tartışılmıştır. Felsefe, mantık, sosyoloji 
ve psikoloji gibi bilim dallarının altında bir disiplin olan klasik dil incelemeleri, 
çoğu zaman gramerin kendisini ikinci plana itmiştir. Dilin bizzat kendisi evrensel 
olduğu için, evrensel boyutta sürdürülen tartışmalar başka milletlere daha cazip 
gelebilmiştir. Dil bilgisi daha çok millî bir kimlik taşır ve başka topluluklara pek 
cazip gelmeyebilir. Oysa o, konuyu sunuş biçiminde tamamen objektiftir ve sadece 
dilsel olgulardan bahsetmekte ve kendisinden yaklaşık olarak altı yüz yıl sonra 
sistemleşecek olan karşılaştırmalı yöntemden önemli ölçüde faydalanmaktadır. 
Kaşgarlı, eseri niçin yazdığı konusunu izah ederken millî bir hedef belirlerken, dil 
malzemesini değerlendirirken ve sözlük oluştururken çok daha bilimsel davranır. 
Yalnız, modern dil biliminin betimleyici prensibi yerine, Kaşgarlı’da zaman zaman 
doğal olarak, geleneksel dil bilgisinin tavsiye edici, yol gösterici veya buyurucu 
izlerine rastlarız. Ancak tavsiyeleri veya uyarıları dikkatle okununca, buyurgan değil 
doğrulayan bir yöntem izlediği görülür. O bazen “Doğrusu budur.” “Oğuzlar bunu 
yanlış kullanır.”, “Böyle yapmak daha iyidir.” gibi uyarılarda bulunmaktadır. 
Modern dil biliminin bugünkü penceresinden bu yaklaşım sakıncalı gibi gözükse de, 
bir dil bilimcide doğruyu veya yanlışı tespit edip yol gösterici olma eğilimi her 
zaman vardır. Sadece buyurgan değildir. Zaten Kaşgarlı da hiçbir zaman buyurgan 
bir tavır sergilemiyor.  

 



DĪVĀNÜ LUĠĀT-İT TÜRK’E GÖRE ÇİĞİL LEHÇESİ VE KARAHANLI YAZI 
DİLİ İLE İLİŞKİSİ 

 
Akartürk KARAHAN 

 
0. Giriş: 

Karahanlı Türkçesi: Köktürk-Uygur yazı dillerinin ardından, X-XIII. 
yüzyıllarda, yeni bir dinî çevrede, Eski Türkçe döneminin son halkası olarak kabul 
edilen yazı dilidir. Eski Türk yazı dili geleneğinin devamı olmakla birlikte, kültürel 
olarak İslamî çevreye dâhil olması bakımından nispeten Eski Türkçeden ayrılır. 
Bilindiği gibi ölçünlü dil/yazı dili, ögeleri yerel ve sosyal tabakalara has izler 
taşımayan, ağızlar üstü, kuralları belirli, yani varyasyonu en az düzeyde olan bir 
prestij varyantıdır (DEMİR 2003: 20). Karahanlı yazı dili de Karahanlılar Devleti 
sınırları ve uzantılarında yaygınlığı, varyasyonunun azlığı, kurallılığı ve prestijli 
durumu nedeniyle standart bir yapı arz etmektedir. Daha en eski Türkçe 
yazıtlardan itibaren, Eski Türkçe içinde ağız veya lehçelerin izleri, eserlerdeki bazı 
varyantlı kullanımlardan anlaşılmaktadır. Eski Türkçe dönemindeki lehçe 
farklarına ayrıntılı olarak ilk dikkat çeken ise XI. yüzyılda Kâşgarlı Mahmud’dur.  

Karahanlı Devleti içerisinde etkili olan boyların ağız ve lehçe özellikleri, bu 
dönem eserlerinde de bazen göze çarpar. Ancak bunlar Karahanlı Türkçesinin 
ölçünlü yapısını bozacak düzeyde olmayıp, serpinti hâlinde gözlemlenen 
varyantlardır.  

Kâşgarlı, bu dönemin ölçünlü Türkçesi yani Karahanlı Türkçesi için ve bazen 
de genel Türk dili için Türkīyya terimini kullanmıştır. Kâşgarlı, Dīvanında 
döneminin ölçünlü Türkçesine ait sözcükleri Arap alfabesindeki harf sayılarına ve 
vezinlere göre sıralamıştır. Söz varlığının her bir ögesini örneklerle açıklamış, eğer 
diğer lehçelerde farklı kullanımları varsa belirtmiştir. Ayrıca yeri geldikçe 
lehçelerin söz varlığını madde başı olarak da göstermiştir. Karşılaştırma, ölçünlü 
dil ile lehçeler arasında yapılmıştır. Divan’da “Türk dilinde (Türkīyya) böyledir.”, 
“Türkler böyle söyler.”, “Türklerde böyledir.” gibi ifadelere oldukça sık rastlanır. 
Bu kayıtlarla, Divan, bize Karahanlı Devletinin sınırları içinde veya dışında yaşayan 
geniş Türk dünyasını ve konuşurlarını, lehçe özellikleriyle birlikte zengin bir dil 
hazinesi olarak sunar.  

Bu çalışmamızın inceleme alanını, Kaşgarlı’nın bilgisi dâhilindeki Türk 
dünyasının önemli bir parçası olan Çiğil Türkleri ve konuştukları lehçe özellikleri 
oluşturmaktadır. Karahanlı konfederasyonundaki Çiğil boyunun ve diğerlerinin 
dilleri, Karahanlı Türkçesinin (Türkīyya) temelini oluşturmaktadır (DANKOFF 1972: 
23). Çiğillerin dil özelliklerinin, diğer XI. yüzyıl Türk lehçelerinden ayrıcalıklı 
konumunu, Kâşgarlı’nın bazı ifadelerinden de çıkartabiliriz. Kâşgarlı, bazı madde 
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başı örneklerde Türklerin söyleyişi dediği bir sözcük için, başka bir yerde Çiğiller 
‘böyle der’ şeklinde izah getirmiştir. Ayrıca Kâşgarlı eserin genelinde Karahanlı 
Türkçesiyle lehçeler arasında karşılaştırma yaparken; pek çok yerde Çiğil lehçesi 
ile diğer lehçeleri, özellikle Oğuz lehçesini, karşılaştırma yoluna gitmiştir. Örneğin, 
aḏın sayfa 51’de Çiğil lehçesine ait bir edat olarak kayıtlı, sayfa 62’de Türklerin 
kullanımı olarak belirtilmiştir. aḏaḳ sayfa 45’te genel söz varlığı içerisinde, sayfa 
27’de Çiğil lehçesinde; andaġ sayfa 72’de Çiğil, sayfa 31’de genel sözvarlığı 
içerisinde; oŋ älig sayfa 32’de Çiğil, sayfa 48-9’da ise Oğuzların saġ älig kullanımına 
karşılık olarak Türkçedeki biçimi; tōḏ “Toy kuşu” sayfa 505’te Çiğil, sayfa 495’te 
genel söz varlığı içerisinde; toḏ- sayfa 27’de Çiğil, sayfa 633’de ise genel söz varlığı 
içerisinde kaydedilmiştir. 

 

 Çiğil lehçesi Türkçe (Karahanlı Türkçesi) 

aḏın  sayfa 51 sayfa 62 

aḏaḳ sayfa 27 sayfa 45 

andaġ  sayfa 72 sayfa 31 

oŋ älig  sayfa 32 sayfa 48-9 

tōḏ “Toy kuşu”  sayfa 505 sayfa 495 

toḏ-  sayfa 27 sayfa 633 

 

Genel söz varlığı içerisinde verilen ya da “Türklerin kullanımı” denen bir 
sözcüğün başka bir yerde Çiğil lehçesi kaydıyla verilmesi, şüphesiz bir tesadüf ya 
da yanlış yazım olarak düşünülmemelidir. Bilakis Kâşgarlı, Çiğillerin dillerinin 
ölçünlü dilden, kendi tabiriyle, Hakaniye Türkçesinden ayrı olmadığını biliyor; yeri 
geldikçe Çiğillerde de kullanıldığını not düşüyordu. Dīvan’ın Dankoff& Kelly 
neşrinin III. cildinde sayfa. 279-282’deki lehçe söz varlığı indeksinde de “Türklerin 
çoğu” ya da “Oğuzların dışındakiler” biçiminde kayıtlı bazı sözcüklerin Çiğil 
listesine dâhil edildiğini görürüz. Örneğin tarıġ, baḳan, be, yasıḳ, ügür, ḳumġān (Türk, 
Türklerin çoğu), erīg, äkä, ayaḳ, yülīgü, kēş, tōy  (Oğuzların dışındakiler) olmasına 
rağmen Çiğil listesi içerisindedir. Dīvan üzerine kapsamlı bir çalışma yapan R. 
Dankoff ve J. Kelly’nin de dikkatini çeken bu durum, kayda değerdir.  

Dīvanda Oğuz lehçesinden sonra altmışa yakın veriyle, en fazla bilgiyi Çiğil 
lehçesi hakkında bulmaktayız. Kâşgarlı’nın Dīvan’ına dayanarak XI. yüzyıl Türk 
lehçelerini tarihî-modern karşılaştırmalı yöntemle incelediğimiz doktora tez 
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çalışmamızda* * Çiğil lehçe malzemesi, diğer lehçelerden ayrı olarak, Karahanlı yazı 
diline yakınlığı nedeniyle dikkatimizi çekmekteydi. Bu nedenle bu bildiride 
Kâşgarlı’nın verdiği bilgilerden yola çıkılarak Çiğil lehçesi ve bu lehçenin Karahanlı 
yazı dili ile ilişkileri ele alınacaktır.  

I. Çiğiller ve XI. Yüzyılda Karahanlı Devlet Yapılanmasındaki Rolleri:  

Erken devirlerdeki Türgişlerin devamı olan Çiğiller, zamanla büyüyerek XI. 
yüzyıldan itibaren müstakil bir Türk boyu hâlini almışlardır. Karluk boy 
yönetimine dayanan Karahanlı Devleti içerisinde, Yağmalarla birlikte, üçlü Karluk 
boy birliğinin en önemli ikisini oluşturmuşlardır. Karahanlı ordusunda da önemli 
görevlerde bulunarak ordunun çekirdeğini oluşturan Çiğiller, Karahanlı devlet 
teşkilatının içinde en önemli alt gruplardandı (GOLDEN: 355-356).  

II. Kâşgarlı’nın Bilgisinde Çiğiller ve Çiğil Coğrafyası: 

Kâşgarlı Mahmud’un Divan’ında Çiğiller ve yaşadıkları yerler hakkında da 
bilgiler bulunmaktadır. Kâşgarlı, Çiğillerin üç oymağının olduğunu belirtmektedir: 

Bunlardan birincisi Kayas (=Kuyas)’ta göçebe olarak yaşayan bir topluluktur. 
Kayas’ta onlarla birlikte Tuhsıların da bulunduğu ve buradaki Tuhsılara, Tuhsı Çiğil 
dendiği de Dīvan’da (213) kayıtlıdır.  

Çiğillerin ikincisi Tarāz (=Talas) yakınındaki küçük bir bölgede meskûndur. 

Üçüncü grup Çiğilleri ise Kaşgar’daki köylerde bulunanlar oluşturmaktadır. 
Bir grup Çiğil ise Ila (İli) nehri yakınındadır ve bu nehre inmektedir. Çiğillerle 
Oğuzların sürekli mücadele hâlinde olmaları da bu devir olayları arasında 
kaydedilir. Kâşgarlı eserinde ayrıca Çiğillerin coğrafyasıyla ilgili Oğuzların bir 
yanılgısını da belirtmektedir. Divan’da Oğuzların Ceyhun’dan Yukarı Çin’e kadar 
uzanan bölgelerdeki bütün Türklere “Çiğil” adını verdikleri, fakat bunun yanlış bir 
adlandırma olduğu belirtilir. Oğuzların bu adlandırmasının altında yatan sebepler 
şunlar olmalıdır: 

a) XI. yüzyılda Karahanlı Devleti içerisinde pek çok bölgede (Kayas, Taraz, 
Kaşgar, Ila nehri boyları gibi) Çiğil adı geçmektedir. Karahanlı Devleti sınırları 
içerisinde Çiğillerin önemli bölgelerde yerleşik durumda olmaları Oğuzların ya da 
devletin sınırları dışındakilerin, Karahanlı (Türk)= Çiğil düşüncesine kapılmalarına 
yol açmıştır.  

 
** Akartürk Karahan, Dīvānü Luġāt-it Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı (Eski 
Türk Dili) Bilim Dalı, (Devam eden Doktora tezi) 
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b) Çiğillerin Karahanlı ordusunun çekirdeğini oluşturdukları bilgisi 
malumdur. Ayrıca o dönemde, Oğuzlarla Çiğillerin arasında sürekli bir 
mücadelenin yaşandığı Kâşgarlı tarafından ifade edilmiştir. Bu durumda, Karahanlı 
ordusunda etkin bir topluluk olan Çiğillerle, göçebe Oğuzların çarpışması; 
Karahanlı (Türk) ve Oğuz savaşı gibi de algılanmış olmalıdır. Bu dönemde 
Karahanlı ya da Hakaniye Devleti içerisindekilere Türk dendiği ve Kâşgarlı’nın 
Hakaniye Türkçesine Türk dili dediği bilgisi de unutulmamalıdır.  

 

III. Dīvan’da Çiğil Lehçesi Dil Malzemesi: 

Kâşgarlı Çiğil lehçesini yalın bir Türkçe konuşan ve tek dilli olan boylar 
arasında sayar. Bu durum, Çiğillerin başka kavimlerle karışmadığını 
göstermektedir. Divan’daki Çiğillere ait kayıtların ses ve imla özellikleri, Karahanlı 
yazı dilinden farklı değildir. 

Eski Türkçe söz başı /b/ ünsüzü Karahanlı yazı dilinde bazı sözcüklerde b->m-
ye dönüşmekte, aynı ses söz içinde ve söz sonunda ise çift dudak w’sine 
dönüşmektedir. Çiğil lehçesi kaydıyla verilen örnekler de bundan farklı değildir: 
män “ben, 1. teklik kişi zamiri”, tewe “deve”, vb. Buna karşın Oğuz ve onlara yakın 
lehçelerde ise söz başı b- korunmakta, yazı dilindeki çift dudak w’ler ise diş sesi (v) 
olarak telaffuz edilmektedir.  

Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında önemli bir ölçüt olan /d/ ünsüzünün 
Çiğil lehçesindeki durumu da Karahanlı yazı dilinden farklı değildir. Eski Türkçe 
/d/, XI. yüzyılda bazı lehçelerde y, bazı lehçelerde z’ye dönüşmüş, Çiğil lehçesinde 
ise Karahanlı yazı dili ile paralel olarak palatal ḏ şeklinde bir gelişim arz etmiştir: 
aḏaḳ “ayak”, aḏın “başka”, boḏun “halk”, toḏ- “doymak”, tōḏ “Toy kuşu” 

/G/ ünsüzü birden çok heceli sözcüklerin sonunda korunmaktadır: aḏıġ “ayı”, 
andāġ “öyle”, oŋ älig “sağ el”, yarlıġ “hükümdar buyruğu”. Bu ünsüz hece başında 
da diğer lehçelerden farklı olarak korunmaktadır: üpgük “İbibik kuşu” [bazı 
lehçelerde üpüp (52) şeklindedir]. 

/ḳ/ ünsüzü, Çiğillerde Karahanlı yazı dilinde olduğu gibi korunmaktadır: aḏaḳ 
“ayak”, başaḳ “papuç”, bēl ḳıl- “bir kimseye dilediğinden fazla yemek vermek”, ḳıftu 
“makas”, ḳıymaç börk “bir çeşit başlık”, ḳuçġundı “soğan”, ḳum “kum”, tilāḳ 
“klitoris” vb.  

Bazı sözcüklerdeki söz başı ve söz içi /k/ ünsüzü yazı dilinde olduğu gibi 
korunmuştur: kemi, küç “susam”, kün ortu “öğlen”, küwük mǖş “erkek kedi” vb.  
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/t/ ünsüzü Çiğil lehçesinde söz başında Eski Türkçede olduğu gibi 
korunmakta, Oğuzlar ve onlara uyanlarda t->d- olmaktadır: tōḏ, toḏ-, tüwäk, tilāḳ vb.  

Kâşgarlı ünlülerle ilgili olarak Çiğil lehçesindeki bir farklı kullanımdan 
bahsetmiştir. Buna göre ikinci teklik kişi zamiri sän’in ünlüsü, Çiğil, Yağma ve 
Tuhsı lehçelerinde ötrelidir. Fakat ne Dīvan’da ne de Eski Türk yazı dillerinde 
ötreli kullanımın (sun/sün) örneği bulunmaktadır. Tek örnek olan bu kaydın 
doğruluğu ise tartışmalıdır. Kısacası Çiğil lehçesi kayıtlı sözcükler, ses bilgisi 
açısından Karahanlı yazı diliyle paralel bir çizgidedir.  

 

Eski 
Türkçe 

Karahanlı Türkçesi Çiğil lehçesi 

b- m- män “ben, 1. tk. kişi zamiri” 

-b- Çift dudak sesi (w) Tewe “deve” 

-d- ḏ aḏaḳ “ayak”, aḏın “başka”, boḏun “halk”, toḏ- 
“doymak”, tōḏ “toy kuşu” 

-G -G aḏıġ “ayı”, andāġ “öyle”, oŋ älig “sağ el”, 
yarlıġ “hükümdar buyruğu”.  

G- G- üpgük “ibibik kuşu” 

ḳ ḳ aḏaḳ “ayak”, başaḳ “papuç”, bēl ḳıl- “bir 
kimseye dilediğinden fazla yemek vermek”, 
ḳıftu “makas”, ḳıymaç börk “bir çeşit başlık”, 
ḳuçġundı “soğan”, ḳum “kum”, tilāḳ “klitoris” 

k- k- kemi, küç “susam”, kün ortu “öğlen”, küwük 
mǖş “erkek kedi” 

t- t- tōḏ, toḏ-, tüwäk, tilāḳ 

 

IV. Çiğil Lehçesi Söz Varlığı:  

Çiğil söz varlığı içindeki birçok sözcük, Köktürk-Uygur döneminden itibaren, 
Karahanlı yazı dilinde tanıklanan sözcüklerdir. Çiğil dil malzemesi, hazırlamakta 
olduğumuz doktora tezinde daha geniş bir biçimde ele alındığından, burada sadece 
Çiğil lehçesiyle ilgili dikkat çekici bazı örnekler üzerinde durarak konuya açıklık 
getirmeye çalışacağız: 

ajun (51) “dünya (Ar. dunyā)” <Sogd. ājūn (EDPT: 28a), (TMEN I: 476), (DTS: 
644b). Soğdca “yaşam, hayat” anlamlarında kullanılan ājūn’dan Türkçeye geçen 
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sözcük, Maniheist ve Budist metinlerde terim olarak kullanılmış, İslamî çevirilerin 
başlamasıyla yerini Arapça “al-dunyā”ya bırakmıştır. Karahanlı Türkçesi söz 
varlığında bulunan ajun için, Kâşgarlı’nın Çiğilce demesi ilgi çekicidir. Dīvan’da, 
ajun dışında, diğer lehçelerde “dünya” karşılığında herhangi bir başka sözcük 
geçmemekle birlikte; XI. yüzyılda Çiğillerin ölçünlü dile sadık kaldıklarını, diğer 
lehçelerde ise farklı kullanımların ya da başka alıntıların başladığını düşünebiliriz.  

aḏın (51) “başka (Ar. gayr)” <*aḏ-, < adır- “ayırmak” bk. (EDPT: 60a), 
(Dankoff&Kelly III: 4), (OTWF: 304), (VEWT: 6a), (DTS 644b). aḏın, edat olarak 
Uygur, Karahanlı ve Harezm yazı dillerinde kullanılmış, daha sonraki dönemlerde 
tanıklanamamıştır. Kâşgarlı’nın eski Türk yazı dilinde yaygın olarak geçen  aḏın 
için Çiğil lehçesi kaydını vermesi ilgi çekicidir. Bu dönemde Oğuz lehçesinde 
aḏruḳ/ayruḳ gibi eş değeri başka edatlar kullanılırken, Çiğil lehçesi Karahanlı yazı 
diliyle aynı tarafta yer almaktadır. Modern Türk lehçelerinden sadece Hak. azyj ve 
Yak. atın Çiğil lehçesindeki aḏın ile örtüşmektedir.  

andāġ (72) “öyle (Ar. ka-ḏālika)” <an-(ol)+tēg veya anta+ok. bk. (EDPT: 177a), 
(OTWF: 61), (DTS: 644a). Kâşgarlı “öyle” anlamında Çiğil lehçesinde andaġ (andāġ 
aydım “öyle söyledim”) ve Oğuz lehçesinde ayla ve ayloḳ olarak üç biçimden 
bahsetmiştir. andāġ Köktürk-Uygur metinlerinden itibaren tanıklanırken, ayla ilk 
olarak Karahanlı Türkçesi eserlerinde, ayloḳ biçimi ise sadece Dīvan’da 
tanıklanmaktadır. Çiğil lehçesindeki kullanım daha eskidir ve Eski Türk yazı diliyle 
uygunluk göstermektedir.  

boḏun (201) “tebaa, halk, avam (Ar. ar-ra‘īya wa-‘awāmm an-nās)” <bod+(u)n 
çoğul, topluluk ismi bk. (EDPT: 306a), (OTWF: 92), (VEWT: 78a), (TMEN 812), bōdun 
(TEKİN 1995: 107), (DTS: 645a), (DANKOFF 1972: 25-27). Dīvan’da ḏ>y değişimiyle 
boyun (519) olarak söyleyenlerin de olduğu belirtilir. Ayrıca Oğuzların aynı 
anlamda bōy kullanımı da bulunmaktadır. Köktürk-Uygur, Karahanlı ve Harezm 
dönemleri yazı dilinde geçen bōdun için ise Kâşgarlı, Çiğil lehçesi kaydını 
düşmüştür. XI. yüzyılda diğer lehçeler boyun ve bōy yönünde bir tercih yaparken, 
Çiğillerin Eski Türk yazı diline sadık kaldıkları düşünülebilir.  

ḳum (170) “kum (Ar. raml)” bk. (EDPT: 625b), (VEWT: 299b), (TMEN III 1525), 
(DTS: 647a), (TDES: 265a). Kâşgarlı ḳum sözcüğünün Çiğil lehçesine ait olduğunu ve 
bunu Oğuzların bilmediğini belirtmiştir. Oğuzca olarak ise Dīvan’da ḳayır (517) 
sözcüğü geçmektedir. Tarihî Türk dili alanına bakıldığında ise Çiğil kaydıyla 
verilen ḳum, Oğuz kaydıyla verilen ‘ḳayır’a göre daha geniş bir alana yayılmıştır.  

kǖn ortu (74) “öğle vakti (Ar. ẓuhr)” < kǖn+ortu bkz. (EDPT: 725a). En eski 
metinlerden itibaren kün ortu(sı) isim tamlaması yapısıyla “öğle vakti”nin 
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karşılandığını görüyoruz. Aynı anlamdaki öḏläg ve türevleri olan öylä, özlä ise XI. 
yüzyıldan itibaren takip edilmektedir. Kâşgarlı’nın Çiğil lehçesi kaydıyla verdiği 
kǖn ortu, daha eski metinlerde tanıklanması bakımından önemlidir.  

oŋ (32) “sağ (Ar. yumnā)” bk. (EDPT: 166b), (RWb I: 1024), (VEWT: 362b), 
(ESTYa I: 456), (TMEN II: 624). En eski Türkçe metinlerden itibaren “sağ taraf” 
karşılığında kullanılan oŋ, Dīvan’da Çiğil lehçesi kaydıyla verilmiştir. Kâşgarlı 
ayrıca Oğuzların bu anlamda sāġ sözcüğünü kullandıklarını da ifade etmiştir. 
Tarihî ve modern lehçelerde oŋ geniş bir alanda kullanılırken, sāġ daha dar bir 
alanda (Oğuz lehçeleri ve etki sahasında) yaşamaktadır.  

özi (57) “iki dağ arasındaki derin vadi (Ar. fajj)” <*özi “vadi” Clauson ö:z’den 
ikincil biçim olduğunu belirtmiştir (EDPT: 281a), ȫz “iki dağ arasında bulunan dere, 
vadi” (TEKİN 1995: 110), (DTS: 647a), öz “dere, çay, sulak verimli yer” (TDES: 318b). 
öz sözcüğü, “vadi” anlamıyla Eski Uygurcadan itibaren tanıklanmaktadır. Dīvan’da 
bu anlamda öz (34-5) “Ar.wādī”, ayrıca Çiğil lehçesinde özi benzer anlamda dikkati 
çekmektedir. Clauson özi biçimini tek veri olarak belirtmekle beraber Karahanlı 
Türkçesiyle yazılmış Kuran tercümesindeki özi (TİEM) ve Anadolu Ağızlarındaki 
özü, buradakiyle örtüşmektedir.  

tägin- (339) “ulaşmak, varmak, hazır olmak (Ar. ḥaḍara)” <täg-in- bk. (EDPT: 
484b), (DTS: 648a), (RWb III: 1034), (VEWT: 468-9), (OTWF: 617). Kâşgarlı, Çiğillerin 
hakana yahut beye birisinin geldiği haber verildiği zaman ol tägindi “o, hazır, 
gelmek için emir aldı” dediğini, fakat Oğuzların bu söze kızdıklarını belirtmiştir. 
Eski Uygurcadan itibaren Eski Türkçede yaygın olarak kullanılmıştır. 

ūd (34) “öküz (Ar. baḳar)” bk. (EDPT: 34a), (VEWT: 509b), (DTS: 648b), (TMEN I: 
584), ūḏ (TEKİN 1995: 111). Kâşgarlı’nın Çiğil kaydıyla verdiği ūḏ, eski Uygur 
metinlerinden itibaren Eski Türk yazı dilinde tanıklanmaktadır. Dīvan’da ayrıca 
Türklerin Oniki Hayvanlı Takvimi’nde yıl adlarından birinin ūd yīlı olduğu bilgisi 
bulunmaktadır.  

ürüŋ (79) “beyaz (Ar. abyaḍ)”. Dīvan’da [29] pekiştirme sıfatıyla üp ürüŋ 
“bembeyaz” Çiğil lehçesindeki bir kullanım olarak geçmektedir. ürüŋ için Kâşgarlı 
herhangi bir lehçe belirtmemekle birlikte, ‘üp ürüŋ’den yola çıkarak Çiğil lehçesine 
ait bir kullanım olduğunu söyleyebiliriz. Buna mukabil Oğuzlar ise aḳ “beyaz” ve ap 
aḳ “bembeyaz” demektedirler. Yazılı ilk Türkçe metinlerden itibaren hem aḳ hem 
de ürüŋ bulunmaktadır. Fakat aḳ hayvanları niteleyen sınırlı bir kullanıma 
sahipken, ürüŋ her şeyi niteleyebilmektedir. Kâşgarlı da Türklerin sadece atın 
rengini belirtirken aḳ at dediklerini ifade etmektedir. Bu bakımdan Çiğillerin 
kullanımı Eski Türkçe ile paralel biçimdedir.  
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yarlıġ (462) “hakanın mektubu, fermanı, buyruğu (Ar. kitāb as-sulṭān wa-
amruhu)” <*yar-lıġ bk. (EDPT: 966b), (OTWF: 462 dipnotta), (TMEN III: 1849), (DTS: 
646a), (RWb III: 141). VIII. yüzyıldan itibaren Eski Türkçede yaygın kullanılan yarlıġ 
için Kâşgarlı, Çiğil kaydını düşerek bunu Oğuzların bilmediğini ifade etmiştir.  

 

Çiğil 
Lehçesi 

Köktürk T. Uygur T. Karahanlı T.  Harezm T.  

ajun (51) 
“dünya” 

___ ajun ajun ajun 

aḏın (51) 
“başka” 

___ adın aḏın/adın aḏın 

andāġ (72) 
“öyle” 

anteg antağ/ andağ andaġ andaġ 

boḏun (201) 
“tebaa, 
halk” 

bod(u)n bodun boḏun boḏun 

ḳum (170) 
“kum” 

___ ḳum ḳum ḳum 

kǖn ortu 
(74) “öğle 
vakti” 

kün ortusı kün ortu kün orta kün orta 

oŋ (32) “sağ 
taraf” 

___ oŋ oŋ oŋ 

özi (57) 
“vadi” 

öz öz, öz özek öz, özi öz 

tägin- (339) 
“ulaşmak” 

täg- tegin- tegin- tegin- 

ūd (34) 
“öküz” 

___ ud uḏ uḏ/uy 

ürüŋ (79) 
“beyaz” 

ürüŋ/yürüŋ ürüŋ/yürüŋ ürüŋ ürüŋ 

yarlıġ (462) 
“buyruk” 

yarlıġ yarlıġ yarlıġ yarlıġ 
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V. Sonuç:  

Kâşgarlı’nın zamanında Türkçe (Türkiyya) terimi ile, dönemin yazı dili olan 
Karahanlı Türkçesi kastediliyordu. Bu dönemin en önemli Türk boyları; Karahanlı 
Devleti içerisinde Çiğiller ve Selçuklulardan sayılan Oğuzlar idi. Kâşgarlı, bu iki 
boyu anlatırken, diğer Türk boylarından farklı olarak, Arapça cīl “boy, kabile” 
şeklinde adlandırmaktan çekinmiş; diğer gruplardan ayrı konumda tutmuştur 
(DANKOFF 1972: 30). Bu durum, Çiğillerin Karahanlı devlet yapılanmasında rol 
almalarından; Oğuzların da diğer bir Türk devleti Selçukluların kurucusu 
olmalarından kaynaklanmalıdır. Lehçe olarak da Çiğilce, Eski Türk yazı dili 
geleneği içerisindeki Karahanlı Türkçesiyle paralel çizgisiyle dikkat çekmektedir. 
Ölçünlü dilin, kuralları belirlenmiş, devlet ve toplumun büyük kesiminde kabul 
görmüş vb. özelliklere sahip bir varyant olduğu düşünülürse; Çiğil lehçesinin de 
Karahanlı yazı diline temel teşkil eden lehçe olduğu ya da yazı diline kaynaklık 
eden lehçelerden birisi olduğu söylenebilir. Çiğillerin dilleri sosyolingüistik 
ölçütlere göre değerlendirildiğinde özetle:  

1. Ölçünlü dil seçilirken, siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan baskın bir elit 
sınıfın olması gereklidir. Çiğillerin Karahanlı devlet yapılanması içerisinde etkin 
alt gruplardan olması ve askerî yapısının da çekirdeğini oluşturması,  

2. Karahanlı coğrafyası içerisinde geniş bir alanda etkili bir boy olması, 

3. Dillerinin Eski Türk yazı dilinin izlerini taşıması, 

4. Kâşgarlı’nın Çiğil=Türk ve Çiğil lehçesi=Türkçe tarzındaki ifadelerinin 
bulunması, 

5. Kâşgarlı’nın eserinin genelinde Türk diliyle (Karahanlı Türkçesi), 
varyantları/lehçeleri karşılaştırma yoluna giderken; kimi zaman herhâlde genel 
Türk dilini kastederek Çiğil lehçesiyle, Oğuz lehçesini karşılaştırması,  

6. Çiğil lehçesinin ses bilimsel ve sözcük bilimsel olarak Eski Türk yazı diline 
paralel olması, gibi nedenlerden dolayı Çiğillerin dillerinin Karahanlı Türkçesinin 
oluşmasında etkili olan unsurlardan birisi olduğu söylenebilir.  
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ОБРАЗ МАХМУДА КАШГАРИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Гулoм КАРИМОВ 

 
Известно, что большинство произведений исторической беллетристики 

посвящены деятельности крупных исторических личностей. Можно 
наблюдать, что если чем больше сведений сохранилось о какой-либо 
личности, тем больше о нем пишется художественных произведений. Как 
пример, в узбекской литературе создан ряд художественных произведений об 
Амире Темуре, Улугбеке, Алишере Наваи и Бабуре. Это объясняется тем, что 
сохранилось много источников освещающих эпоху Тимуридов. Но  в отличие 
от них для эпохи Караханидов, когда жил Махмуд Кашгари, имеется 
сравнительно мало письменных сведений. 

Сведений о жизни великого ученого Махмуда Кашгари сохранились 
крайне мало. Почти единственным источником является его собственный труд 
«Диван тюркских слов». Как отметил уйгурский ученый-филолог Хурматджан 
Фикрат, из-за наличия крайне скудных сведений о жизни Махмуда Кашгари, 
перед писателями стояла очень трудная задача. Но, несмотря на это  в 
художественной литературе сделан ряд попыток по созданию образа Махмуда 
Кашгари.  

В современной литературе тюркоязычных народов, наряду с 
многочисленными стихотворениями, имеются несколько прозаических 
сочинений, посвященных воссозданию художественного образа великого 
ученого Махмуда Кашгари, такие как исторический роман «Махмуд Кашгари» 
уйгурского писателя Фархада Джилана, повесть «Караван» узбекского 
писателя Гулoма Карима и рассказ «Во времена Караханидов» киргизского  
писателя Амана Газиева. Эти произведения вызвали большой интерес среди 
читателей, были неоднократно изданы и переведены на другие языки.  

Произведения художественной «Кашгариады» по объему и содержанию 
отличаются друг от друга. 

Рассказ «Во времена Караханидов» Амана Газиева был опубликован на 
русском языке в книге «На берегах Яксарта. Историческая повесть. Рассказы» 
(Фрунзе, 1990, стр. 276 – 300). Следует сказать, что имя автора этой книги 
вымышленное. Аман Газиев – коллективный псевдоним трех друзей 
историков-однокашников: Юрия Бородина, Владимира Мокрынина и 
Владимира Плоских. Главным организатором авторского коллектива является 
В.Плоских. 
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Академик Плоских - неутомимый археолог земли кыргызской, 
перекопавший ее от Алайских гор в Ошской области до прибрежных и 
подводных курганов Прииссыккулья. Он автор не только солидных 
исторических трудов, но и занимательной исторической беллетристики под 
псевдонимом Аман Газиев. Владимир Плоских - академик Национальной 
академии наук Кыргызстана и  профессор Кыргызско–Российского 
Славянского университета, заведующий кафедрой истории и культурологии. 

Заметным направлением в творческой жизни В. Плоских стал 
популяризаторский или «амангазиевский» этап. Как считает один из 
«амангазиевых» В.П. Мокрынин: « Аман Газиев должен был родиться. Он был 
необходим по ряду причин. Владимир Михайлович не только архивно-
кабинетный ученый. Начиная с 1960 г. он ежегодно работал в археологических 
экспедициях, т.е. в самых отдаленных уголках Кыргызстана, где встречался и с 
чабанами, и с местной интеллигенцией, и с руководством районов, т.е. с 
людьми разного уровня образования, но, с точки зрения историка, похожих 
друг на друга в одном: все они имели удручающе отдаленное и даже 
искаженное представление о прошлом родного народа и родного государства. 
Положение в городах было немногим лучше. Кыргызы со знанием дела могли 
говорить о Киевской Руси или о Римской империи, но ничего не знали о 
государстве Кыргыз на Енисее, восхищались деяниями Ганнибала, Карла 
Великого и Суворова, но имели весьма смутное представление о роли Барс-
бега, Курманджан-датки, Атаке-батыра и других выдающихся деятелей в 
истории кыргызов. 
             А ведь в 60-х и 70-х годах историческая наука продвинулась далеко 
вперед. Большим успехом историков считается три издания «Истории 
Киргизской ССР», опубликованы ряд монографий и сотни научных статей… 
Однако люди не читали «толстые и умные книги», написанные сухим научным 
языком. Зато единственный исторический роман Т. Касымбекова «Сломанный 
меч» по популярности мог сравниться с повестями  Ч.Т. Айтматова. Вывод, 
сделанный В.М. Плоских, однозначен: необходимо славные события из более 
чем двухтысячелетней истории кыргызского народа облекать в 
художественную форму. Своими мыслями он неоднократно делился с 
друзьями и единомышленниками, доказывал, спорил, убеждал. И убедил. 
Первые исторические миниатюры Амана Газиева вышли в журнале 
«Литературный Кыргызстан» и имели успех. Читатели были не  только 
приятно удивлены, но и заинтригованы: даже в Союзе писателей Киргизской 
ССР никто не знал Амана Газиева. Настала очередь книг. В 1990 г. была 
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опубликована книга «На берегах Яксарта», в 1991 – «Курманджан-датка – 
некоронованная царица Алая», затем «Барс-бег – каган кыргызов» и, наконец, 
«Пулат-хан».  

В рассказе «Во времена Караханидов» описано путешествие Махмуда 
Кашгари в город Баласагун на родину Юсуфа Баласагуни. Образ Махмуда 
Кашгари создан обаятельным. Его занятие ученого и личные качества 
удивляет и беков и простолюдинов. Вот что думает о нем Огулбек: «Ведь эмир 
Махмуд происходил из царствующего рода Хаканидов. Почему он вместо 
того, чтобы повелевать народами и предводительствовать  войсками, скитается 
вот уже который год по землям тюрков, слушает своим царственным ухом 
грубую речь черного народа и записывает всякие слова в толстую книгу 
тростниковым пером – каламом. Разве это достойно его знатного 
происхождения?». 

Чтение тюркской поэмы Юсуфа Баласагуни в родном городе автора 
приводит  Махмуда в восхищение: «…Затих караван-сарай, затих 
многоязычный город. Звездное покрывало ночи простерлось над 
Баласагуном… А в своей комнатке Махмуд - странник при свете двух чирагов 
с волнением вчитывался в строки. Вот она, первая великая поэма на чистом 
тюркском языке «хакания»! Ах, как он был прав, когда спорил с учеными – 
сочинителями касыд в Багдаде и Нишапуре, в Мерве и Самарканде, в Кашгаре 
и Узгенде, доказывая, что тюркский язык не менее богат и выразителен, чем 
арабский и фарси. Просто никто еще не взял на себя смелость писать на этом 
языке… 

И вот такой человек нашелся. Хвала же тебе, Юсуф из Баласагуна! Будь 
славна и земля Баласагуна, породившая поэта!».  

В 1988 году в Ташкенте в журнале «Ёшлик» (№ 8) была опубликована 
историческая повесть Гулома Карима «Караван», посвященная молодым годам 
жизни Махмуда Кашгари. Г.Карим выпускник иранского отделения 
Восточного факультета Таш ГУ. Он перевел ряд персидских сочинений на 
узбекский язык и является автором ряда исторических повестей. 

В повести «Караван», Махмуд показан как студент медресе Кашгара, 
очень интересующийся богатством своего родного языка, с усердием 
изучающий наречия разных тюркских племен. Со временем у него возникают 
конкретные научные планы по написанию грамматики тюркского языка. Но 
его отец Хусайнбек хотел, чтобы он пошел по его стопам и поступил на 
государственную службу. Из приведенного разговора Махмуда с учителем 
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Абдурашидом  становится ясным, что вопреки воле отца он окончательно 
выбрал путь науки:  

«Абдурашид: - Вы должны отправиться в Багдад, чтобы основательно 
изучить языкознание. Естественно, для вашего отца будет очень тяжело 
отправить своего единственного сына так далеко. Однако наших 
соотечественников учившихся в других городах, ставших учеными и 
благополучно вернувшихся назад не так уж и мало! 

Махмуд: - Это верно. Но мой отец настаивает, чтобы я поступил на 
службу во дворец и говорит, что ученость недостойное для сына бека занятие. 

Абдурашид: - Раз так, два меча не входят в одни ножны. Вы должны 
выбрать один путь из этих двух. 

Махмуд: - Я уже выбрал учитель. Путь науки притянул меня к себе. 
Книги ученых овладели моими мыслями. 

Абдурашид: - Если вы к науке питаете искренние чувства, то не 
отступайте от этого пути. По настоянию отца поступив на дворцовую службу, 
вы можете стать большим чиновником, но при этом вы останетесь лишь 
сыном своего отца. Но если не испугаетесь трудностей научной стези, то 
превратитесь в достойного сына народа.  

Махмуд:- Спасибо за добрые пожелания, наставник».   

Повесть « Караван» была переведена на уйгурский язык 
Турсунмухаммадом Фахриддином и издана в 2002 году в 1-2 номерах журнала 
«Булак».  

Если в вышерассмотренных сочинениях рассказываются отдельные сцены 
из жизни и деятельности Махмуда Кашгари, то в романе Фархада Джилана 
«Махмуд Кашгари» (Пекин, 1996) сделана попытка охватить почти весь 
жизненный путь великого ученого. Ф. Джилан родился в городе Кульджа, 
получил начальное образование в русской и уйгурской школах Кульджи и 
Урумчи. Работал редактором в народном издательстве Синьцзяна. С 1979 года 
работает в разных должностях в институте Языкознания Академии 
гуманитарных наук Синьцзяна. Ф.Джилан перевел с русского на уйгурский 
язык «Тюркские языки» Н.А. Баскакова и ряд других научных статей и 
художественных произведений. 

Роман «Махмуд Кашгари» состоит из двух книг. В нем воссоздана 
широкая панорама жизни общества в эпоху Караханидов. Махмуд в 
произведении представлен как член правящего дома, который наряду с учебой 
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медресе изучает военное дело, политику и т.д. В произведении показано, что 
стремление Махмуда к науке не у всех его родственников вызывает 
одобрение. Например, его дед Бограхан видит в нем будущего правителя, что 
нашло отражение в их беседе: 

«Бограхан: - Ты повзрослел сын мой. Дай Бог на следующий год 
окончишь медресе. Я заберу тебя с собой в Исфиджаб, сам стану твоим 
наставником и научу государственным делам. Ты в моем дворе станешь одним 
из визирей, а когда я покину этот мир, займешь мое место правителя Таласа и 
Исфиджаба. Почему молчишь? Отвечай.  

Махмуд: - Когда я нахожусь рядом с вами, то чувствую себя счастливым. 
Но я не хочу быть визирем. 

Бограхан: - То тогда, какое дело тебе по душе? Или же у тебя есть 
желание стать послом и посмотреть мир.  

Махмуд:- Нет, дедушка я мечтаю стать мударрисом 

Бограхан: - Эх поклонник науки. Как вижу, ты вышел большим 
книголюбом. Брось эти слова».  

Но Махмуд и не думал оставить свои научные изыскания. Он 
предпринимает длительное путешествие с целью изучить богатство своего 
родного тюркского языка. В нескольких главах романа описано его 
путешествие в края булгар, печенегов, суваров и других тюркских племен. На 
родину он возвращается с многочисленными записями. Его супруга Чолпанай 
помогает ему в упорядочивании собранных материалов и их переписывании. 
Махмуд излагает жене свои планы по составлению большого тюркского 
словаря на основе этих материалов: «Это бесценное богатство Чолпанай, его 
невозможно купить за золото, серебро и другие драгоценности. Если я сумею 
научным методом обработать материал, то получиться бесценный научный 
труд – Диван тюркских слов».      

Во второй книге романа описана работа Махмуда Кашгари над «Диваном 
тюркских слов», его поездка в Багдад, преподнесение своего труда халифу и 
другие события.  

Автор использовал в своем романе многочисленные древнетюркские 
пословицы и поговорки, большинство из которых встречаются в «Диване 
тюркских слов» Махмуда Кашгари.  

Роман Ф. Джилана переведен на узбекский язык Саидмурадом 
Халбековым и готовится к изданию в журнале «Жахон адабиёти».  
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Хотя авторы произведений художественной «Кашгариады» писали 
неведомо друг от друга в их сочинениях есть схожие сцены. Например, 
путешествие Махмуда в Баласагун и первое прочтение тюркской поэмы 
Юсуфа Баласагуни в родном городе автора изображены и в рассказе «Во 
времена Караханидов» А. Газиева и в повести «Караван» Г. Карима. 
Хурматджан Фикрат в своей статье «Образ Махмуда Кашгари в уйгурской и 
узбекской прозах» (Журнал «Тарим», 2006, № 5 , стр. 135 – 140, на уйгурском 
языке) обратил внимание на некоторые схожие места повести «Караван» Г. 
Карима и романа Ф. Джилана. 

Надеемся, что художественная «Кашгариада» будет пополнена новыми 
произведениями, а также образ великого ученого будет воссоздан на сценах 
театров и в художественных фильмах. 



Х-ХI АСРЛАРДА МАРКАЗИЙ  ОСИЁДАГИ  ИЛМ-ФАН 
 

Сураё КАРИМОВА  
 

Марказий Осиёда Х-ХI асрлардаги табиий фан соҳаларида амалга 
оширилган ишларни аввал «Байт ал-ҳикма”да бошланган “ислом даври 
илмлари”нинг тадрижий ривожи сифатида баҳолаш мумкин. Зеро, кимё, 
минералогия ва табобатда мазкур икки даврда қилинган ишларнинг қиёсий 
таҳлили бу соҳаларда эришилган натижаларнинг илм учун прогрессив 
аҳамиятга эга бўлганини кўрсатади. Бунга асосий сабаб шу ишларнинг  аксар 
қисмини амалга оширган олимларнинг илмий услубидир. Хусусан, Абу 
Райҳон Беруний, Абу Али ибн Синонинг мантиқий хулосалари  кузатувларга 
асосланган ва тажрибада синалган. Бу эса ҳозирги давр фанининг 
принципларига тўғри келади. Масалан, Беруний аввал Жобир ибн Ҳайён 
томонидан таклиф этилиб, кейинчалик Абу Бакр ар-Розий томонидан 
ривожлантирилган металлар трансмутацияси назариясини ўзининг 
“Ҳиндистон” ва “Минералогия” номли китобларида кескин танқид қилади. Бу 
назарияга кўра, ўша даврда маълум бўлган етти металл – олтин, кумуш, мис, 
темир, қалай, қўрғошин ва харсиний  металлар отаси бўлмиш олтингугурт ва 
онаси бўлмиш симобнинг турли нисбат ва тозаликда бирикишидан ҳосил 
бўади, бунда уларнинг комил нисбат ва тозаликда бирикишидан нодир 
металлар, бошқа ҳолларда эса оддий металлар ҳосил бўлади ва улар “касал” 
металлар ҳисобланиб, кимёвий йўл билан “тузатилишлари” мумкин.  

Бу назариянинг амалда ишламаслигини  аввал Беруний кейинчалик Ибн 
Сино тажрибада исботлаб бердилар. Уларнинг фикрича, кимёгарлар 
ўзларининг мураккаб амаллари ёрдамида фақатгина ташқи кўриниши 
жиҳатидан нодир металларга ўхшаш бирикмаларнигина ясашлари мумкин, 
лекин асл моддаларни яратишда ҳеч  ким ва ҳеч нарса табиатга тенг кела 
олмайди. Агар Берунийнинг бу борадаги қарашлари доим бирдай бўлган 
бўлса, бироқ Ибн Синонинг металлар трансмутациясига муносабати олим 
илмий тажрибасининг ортиши билан боғлиқ равишда ўзгариб борган. Хусусан, 
Ибн Сино 20 ёшига қадар Бухорода турли илмлардан таҳсил олаётган даврида 
кимёга оид асарларни ҳам ўрганиб, ҳатто уларга тақлидан “Рисола ас-санъа 
ила-л-Барақий” номли компилятив асар ҳам ёзади. Лекин Бухорода 
Сомонийлар сулоласи тугатилгандан кейин ҳамда отасининг вафотидан сўнг 
тахминан 1002-1004 йилларда у Хоразмга келади ва бу ерда астрономик 
кузатишлар ҳамда тиб амалиёти билан бир қаторда кимё билан ҳам 
шуғулланади ва энг муҳими, бу ерда ўзи тажрибалар ўтказиши натижасида 
трансмутациянинг мумкинлигига шубҳа билдиради. Ибн Синонинг шу ерда 
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ёзган “Рисола ал-иксир” асаридаги “агар олтинни сунъий ҳосил қилиш мумкин 
бўлса, қандай қилиб, мумкин бўлмаса, нима учун” деган саволи ҳам, 
бизнингча, шунга ишора қилади. 

Айтиш керакки, ҳар бир масалага таҳлилий ва танқидий ёндашув туфайли 
Ибн Сино кўп ҳолларда тўғри ва мантиқий хулосаларга келган. Металлар 
трансмутацияси кимёгарларнинг ушалмас орзуси эканлиги ҳақидаги фикри 
ҳам шулардан биридир. Бу ҳақда у умрининг сўнгги йилларида, ҳаётий ва 
илмий тажрибаси кўпайган даврда яратган “Китоб аш-шифо” номли фалсафий 
энциклопедиясида ёзади. 

Бу даврда минералогия соҳасида  қилинган ишлар ҳам, хусусан, Беруний 
томонидан яратилган асарлар шу давр илми учун илғор фикрларга бой эди. 
Масалан, Беруний Архимед қонунини амалиётга татбиқ этган биринчи олим 
бўлди. У ўзи ясаган асбоб ёрдамида 50 та модданинг, шу жумладан металлар, 
қимматбаҳо тошлар ва суюқликларнинг солиштирма оғирликларини катта 
аниқлик билан ўлчади. 

“Минералогия” асарида келтирган минералларнинг таснифида IХ  асрда 
ал-Киндий томонидан таклиф этилган таснифни, яъни тошларни уларнинг 
ўхшаш, умумий хоссаларига қараб тасниф қилишни асос қилиб олади. Бунда 
уларнинг солиштирма оғирликларини ҳам ҳисобга олади. Бу эса  минераллар 
таснифи учун ХIХ асрдагина таклиф этилган “табиий тасниф” 
принципларининг илгари сурилиши эди.  

Беруний каби Ибн Сино ҳам минераллар учун  ўз таснифини ишлаб 
чиққан. Унга биноан барча минераллар тўрт гуруҳга – тошларга, эрувчан 
моддалар, яъни рудаларга, ёнувчан жисмларга ва сувда эрувчан тузларга 
бўлинади. Бу тасниф кейинчалик Европа Уйғониш давридаги минералогияда 
тўла қабул қилиниб, то ХIХ асрга қадар бу соҳадаги барча таснифларга асос 
бўлди. Хатто минералларнинг биринчи кимёвий таснифини 1780 йилда ишлаб 
чиққан Т.Бергман ҳам барча минералларни Ибн Сино каби тузларга, тошларга, 
ёнувчан минераллар ва металларга ажратган. 

Беруний билан Ибн Сино минералларнинг пайдо бўлиши, тоғларнинг 
ҳосил бўлиши, денгиз ва қуруқликларнинг кўчиши каби геология 
масалаларида ҳам ҳамфикр эдилар. Хусусан, улар  саҳролар ўрнида аввал 
денгиз бўлганини у ерларда топилган  тошга айланган чиғаноқ ва балиқ 
қолдиқларига қараб хулоса қиладилар. Қуруқлик билан денгизларнинг даврий 
алмашинуви ҳақидаги ғоялар илк бор антик олимлар томонидан илгари 
сурилган эди. Қадимги юнон файласуфларининг асарлари билан яхши таниш 
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бўлган Беруний ва Ибн Сино бу назарияни ўз кузатишлари ва илмий 
изланишлари натижасида тасдиқладилар.  

Бу даврда табобат ва доришуносликда  амалга оширилган ишлар ҳам бу 
соҳаларнинг кейинги даврларда Шарқ ва Ғарбдаги ривожига ижобий таъсир 
кўрсатди. Гарчи Х-ХI асрлар табобати материал жиҳатидан 100-150 йил 
аввалги табобатдан кам фарқ қилсада, лекин унинг илмий таҳлили ва тизимга 
солиниши томонидан ҳозирги илмий услуб ва ёндашувга анча яқин эди. Буни 
Абу Бакр ар-Розий тиббий асарлари билан Ибн Сино ва Беруний 
китобларининг  қиёсий таҳлилида кўриш мумкин. Маълумки, ар-Розий 
табобат бўйича кўп жилдлик “Китоб ал-ҳовий” номли энциклопедия яратган. 
Уни ёзишда кўпгина антик давр олимлари, Жундишопур табиблари ва баъзи 
мусулмон муаллифларининг асарларидан фойдаланган, лекин йиғилган 
маълумотларни бир тизим ва тартибга солмаган. Шу сабабдан берилаётган 
материал ниҳоятда ёйилиб, кенгайиб кетиши натижасида китобда қайтариқлар 
ва ўқувчини асосий мавзудан чалғитадиган қисмлари кўпайиб кетган. Мавзу 
қамрови ва ҳажм жиҳатдан худди шундай тиббий энциклопедияни Ибн Сино 
ҳам яратган ва бу ишида Розийнинг “Китоб ал-ҳовий”сидан фойдалангани 
шубҳасиз. Аммо у Розийдан фарқли ўлароқ барча йиғилган материални 
таснифлаб, бир тизимга солди ва шу билан маълум даражада табобат 
илмининг Шарқ ва Ғарбдаги кейинги даврлардаги тараққиётини белгилаб 
берди. 

Берунийнинг доришуносликда, айнан унинг фармакогнозия йўналишида 
амалга оширган ишлари IХ асрда пайдо бўла бошлаган мусулмон 
фармациясининг шаклланиш жараёнини якунлади, деб айтиш мумкин. Гарчи 
Беруний ўзи бевосита тиб амалиёти билан шуғулланмаган бўлса-да, лекин 
доришунослик бўйича битта асар ёзган ва уни “Китоб ас-сайдана фи-т-тибб”, 
яъни “Табобатда доришунослик” деб номлаган. Бу китобда йиғилган 1116 та 
дори модданинг 107 тасини маъданий моддалар, 880 тасини ўсимликлар, 
уларнинг қисмлари ва маҳсулотлари, 101 тасини ҳайвоний моддалар, 28 
тасини мураккаб дорилар ташкил қилади. Бу дориларнинг турли тил ва 
лаҳжалардаги номига Беруний алоҳида аҳамият беради,чунки ўша даврдаги 
тиббий адабиётда бу борада жуда кўп хато ва чалкашликлар мавжуд эди. 
Беруний келтирган араб, юноний, сурёний, ҳинд, форс, туркий, хоразмий. сўғд 
ва бошқа тил ва лаҳжалардаги атамаларнинг сони 4500 га яқин бўлиб, бу иши 
билан олим ўша даврдаги доришунослик атамаларини тартибга солишга катта 
ҳисса қўшди. Ундан ташқари, бу синонимлар ҳозирги тадқиқотчилар учун ҳам 



488 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 
аҳамиятли, чунки улар ўсимлик ва бошқа моддаларни тўғри аниқлаш 
имконини беради.  

“Сайдана”ни ёзишда Беруний ўзигача қарийб 1500 йил мобайнида ўтган 
250 муаллифнинг асарларидан фойдаланган. Шулардан кўпининг асарлари, 
исмлари бизгача йўқолиб, унутилиб кетган ва фақат “Сайдана” орқалигина 
улар ҳақида малумотга эгамиз. Беруний фойдаланган манбалар орасида ўзига 
замондош бўлган олимлар, жумладан, Абул-Хайр ал-Хаммор, Абу Саҳл ал-
Масиҳийларнинг асарларига ишоралар бор. Лекин муҳими шуки, Беруний 
китоблардан олган маълумотларини  иложи борича ўзи амалда, бўлмаганда эса 
бошқа манба ёки дорифурушларнинг оғзаки маълумотлари асосида текширган. 
Кўп дориларга ўзи тавсиф берган. Бу эса “Сайдана”нинг илмий жиҳатдан 
ишончли манба эканлигини кўрсатади  

Хулоса қилиб айтганда, Х-ХI асрлардаги Марказий Осиё илм-фанида 
эришилган натижалар Шарқ ва Ғарбдаги кимё, минералогия, геология, 
табобат, доришунослик каби табиий фан соҳаларидаги кейинги илмий 
кашфиёт ва ихтироларга замин бўлди. 



TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜNDE TASAVVUFUN 
ROLÜ: GENEL BİR BAKIŞ DENEMESİ 

 
Rüya KILIÇ 

 
Türk dünyasında Müslümanlıkla ilgili sorunların teşhis edilmesi ve çözüm 

üretilebilmesi ancak “Türk Müslümanlığı”nın analiziyle mümkündür1. Bu önemli 
meselenin tarihî boyutunun bir yönünü ise, sufilik kanalının İslam’ın Türkler 
arasında yayılmasında ne ölçüde etkili olduğu sorusu oluşturur. Mistik hüviyeti göz 
önüne alındığında böyle bir soru ve çalışma alanının Türk Müslümanlığına yönelik 
değerlendirmelere sağlayacağı katkı açıktır. Ancak böylesine karmaşık bir hadiseyi 
incelerken mevcut bilinenleri yeniden sorgulamanın şahsi bir tercihin ötesinde 
bilimsel bir zorunluluk olduğu kanaatindeyiz. Öncelikle, her ne kadar tasavvuf ile 
sınırlanmış olsa da “Türkler” dediğimizde, yüzyılları kapsayan geniş bir coğrafyada 
çeşitli din ve kültür çevrelerine giren toplulukların söz konusu olduğu 
unutulmamalıdır. Kaldı ki, tek başına tasavvuf ifadesi bile yeterince geniştir. 
Sufilerin eğitimlerini aldıkları, tasavvufu öğrendikleri ve hitap ettikleri köylü, şehirli 
ve göçebe gibi farklı sosyal grupların tasavvufi düşüncelerini bir arada düşünmek, 
pek çok değişkeni hesaba katmak gerekiyor. Ayrıca, konuya kurumsal açıdan 
yaklaşıldığında tarikatlar öne çıksa da kurumsal bir yapılanmaya gitmeyen akımları 
ve evliya kültünün varlığını da göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla, günümüz tasavvuf 
tarihi çalışmalarına büyük ölçüde damgasını vurduğu şekliyle, sufilerin 
biyografilerini bilmek, bu önemli meselenin ortaya konabilmesi için yeterli değildir. 
Bütün bu hususlar, Türk tarihinin çok geniş ve zor bir konusu ile karşı karşıya 
olduğumuzu gösteriyor. Elbette, burada böyle hacimli ve iddialı bir çalışmaya 
girişilmeyecektir. Bu sebeple amacımızın, Türkler, İslamiyet ve Türk sufiliği gibi 
konulara ilişkin belli başlı literatürü belirlemek, bunların bir özetini sunmak ve yeni 
yaklaşımların gerekliliğine dikkat çekmek şeklinde çok daha mütevazı sınırlara 
sahip olduğunu belirtmeyi gerekli görüyoruz.  

İlk dikkatimizi çeken husus, Türklerin İslamı kabul süreci gibi önemli bir konu 
üzerinde ülkemizde beklediğimiz kadar çok bilimsel çalışmanın bulunmamasıydı. 

                                                 
1 “Türk Müslümanlığı” ifadesinin kullanımı ve yapılan yorumlar için bk. Hilmi Yavuz (2004, XXIV: 213-
232; 24, 31 Ocak, 7 Şubat 1999); Sait Başer (1998). Belki de böyle bir konuyu incelerken öncelikle, 
“İslam, İslamiyet ve Müslümanlık”ın Türkçede ne anlama geldiğini hatırlamak yerinde olacaktır. Bunun 
için, Türk tarihinde İslam meselesini problematik bir yaklaşımla ele alan ve alana çok değerli katkılarda 
bulunan A. Yaşar Ocak’ın kullandığı tanımlamaları vermeyi yeterli görüyoruz. Buna göre, İslam, 
doğrudan doğruya esasları Kur’an-ı Kerim’e dayalı olup Hz. Muhammed tarafından insanlığa 
bildirildiğine inanılan ilahî mesajı belirleyen bir terimdir. İslamiyet ise, bu ilâhî mesajın Müslümanlar 
tarafından pratiğe geçirilmesi sonucu yaşanılan, kültürleşen biçimidir. Bu biçim, zamana, mekâna 
uyarlanarak bu zaman ve mekân içindeki daha eski kültürel altyapıların etkisiyle değişik yorumlar, 
uygulamalar ve zihniyetler yaratır ki, işte buna da Müslümanlık denir. Bu değişkenlik yüzünden bir tek 
Müslümanlık değil, birçok Müslümanlıklar vardır (Ocak 1996: 14-15; 2007: 162). 
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Tabii ki bundan kastımız, Türk tarihi kapsamındaki birkaç sayfalık kısa bilgi ve 
yorumlar olmayıp doğrudan Türklerin İslamiyet’e girişi meselesine tahsis edilen 
eserlerdir. Bunlara örnek olarak verebileceğimiz ilk isim, H. Dursun Yıldız’dır. 
Yıldız’ın, İslamiyet ve Türkler (1980) adlı eseri, incelemelerden ziyade kaynak 
malzemesine dayanarak İslam devleti hizmetinde Türklerin faaliyetleri ve bu 
kapsamda İslamiyet’e girişlerinin siyasi tarihini ele alan bildiğimiz kadarıyla ilk 
terkip denemesidir. Zekeriyya Kitapçı ile onunla aynı bakış açısına sahip Hasan Kurt 
ve meseleyi kültür tarihi açısından inceleyen Emel Esin’in eserleri de bu alanda pek 
fazla olmayan araştırmaların en iyi bilinen örnekleridir2. Merhum Osman Turan, 
detaylı tafsilat, tahlil ve bibliyografyaya dayanan bir eser hazırlayacağını açıklasa da 
gerçekleştirememiş olması bizim için büyük bir kayıptır ve bugün sadece onun, 
geriye bıraktığı “Türkler ve İslamiyet” makalesi ile yetinmek zorundayız (Turan 
2002, IV: 290-304).  

İbrahim Kafesoğlu ile Hikmet Tanyu’nun, Türklerin İslam’dan önce de ona çok 
yakın dinî inançlar geliştirdikleri, bu sebeple İslam’ın Türkler arasında yabancılık 
çekmeden kabul gördüğünü savunan tezleri ise, her ne kadar Türkiye’deki ideolojik 
bakışın bir ifadesi olarak yorumlansalar da burada zikredilmelidir3. Zira, Türklerin 
ilk dinlerinin ilahi kudrete, tek yaratıcıya dayanan “Gök Tanrı” olduğuna dair görüş 
günümüzde de Türk araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir4. Hatta şöyle bir 
alıntının herhangi bir açıklamayı gerektirmeyecek kadar açık olduğuna inanıyoruz: 
“Türkler gerek Oğuz Kağan döneminde ve gerekse Orhun Abideleri döneminde tek 
tanrıya, yüce Tanrı’ya inanıyorlardı. (….) Her kavme peygamber gönderilmesi ve bu 
peygamberlerin mensup oldukları milletlerin diliyle hitap etmeleri sebebiyle, 
Türklerin İslamiyet’ten önce de –en azından Oğuz Kağan ve Orhun Abideleri 
döneminde- o dönemin Müslümanlığını yaşadığını söyleyebiliriz…” (Doğan 2002, 
III: 317). Diğer taraftan, ikinci veya üçüncü elden kaynak ve araştırmalara dayanan 
amatör tarihçilerin bu konuya duydukları ilgi de oldukça şaşırtıcıdır. Turgut 
Akpınar’ın, Türk Tarihinde İslamiyet (1994) ve Erdoğan Aydın’ın, Nasıl Müslüman 
Olduk? (2005) adlı kitapları, kaynaklar kullanılmadan bu ilginç ve önemli tarih 
problemini ele alma çabaları olarak kabul edilebilir. Bu girişimleri, cesaretlerinden 
dolayı takdir etmek gerekmekle birlikte kimi zaman İslam ile İslamî geleneğin 

 
2 Meseleyi siyasi tarih boyutunda ele alan Hakkı D. Yıldız’ın eserini yine aynı nitelikte olmak üzere 
Zekeriyya Kitapçı’nın, Orta Asya’da İslamiyet‘in Yayılışı ve Türkler (1989) adlı eseri izler. Hasan Kurt 
ise, Buhara’yı ele aldığı çalışmasında konuya, kaynaklara dayanmakla birlikte tasvirî bir tarzda yaklaşır 
(1998). 
3 Örneğin, bk. İbrahim Kafesoğlu, “Eski Türk Dini”, Türkler, (Ed. H. Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim 
Koca), III, 290-304; Hikmet Tanyu, İslamlıktan önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, Ankara 1980. 
4 Örneğin, bk. Fatma Ahsen Turan’ın, “Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı” (2002, III: 320-325). 



Rüya KILIÇ │ 491 
 

                                                

birbirinden ayrılamaması gibi çok temel hususlarda yapılan hatalar ile ön yargılı-
ideolojik yaklaşımların açığa vurulduğu eserler olarak yelpazenin diğer ucunda yer 
alırlar5. Aslında, Müslümanlaşma sürecinin, çok karmaşık siyasi, sosyal ve 
ekonomik şartlar dâhilinde tahlil edilmesi gereken ciddi bir bilimsel mesele olduğu 
kabul edilmediği sürece de ideolojik ve ön yargılı yorumlar etkili olmaya devam 
edecektir.  

Dolayısıyla henüz İslâm’ın Türkler arasında yayılış yolları ve onlar arasında 
kazandığı mahiyet ortaya konulamadan sufi kanalın yeri gibi çok daha dar bir alanda 
çözümlemelerde bulunmanın ne kadar zor olacağı tahmin edilebilir. Nitekim mevcut 
literatüre genel bir bakışta karşımıza çıkan sonuç, bazı genel kabuller ve kaynaklara 
dayanmamakla beraber başka türlü olması düşünülemeyeceğinden hareketle 
oluşturulan teorik çerçevedir. İtiraf etmeliyiz ki, Türklerin İslamlaşma süreci ve 
bunda sufi kanalın yerine dair yapılacak bir çalışma çok sayıda güçlükle 
kuşatılmıştır. Bunlardan ilk sırada geleni, şifahi geleneklere ait kayıtların oldukça 
yakın bir dönemde, XIX ve XX. yüzyıllarda gerçekleştirilmesidir. Tabii ki, Çin, 
Arap ve Avrupalı seyyah, tarihçi, misyoner ve coğrafyacıların kayıtları da 
mevcuttur. Ancak bunların kullanılabilmesi için geniş bir formasyondan önce 
sağlam bir eleştirel bakış açısına sahip olunması gerektiğini düşünüyoruz. Zira, 
kaynakların analiz edilmeden kullanılmasının meseleyi daha da çözülemez bir hâle 
getirmesi kaçınılmazdır. Belki de artık, yazılı kaynaklara ilaveten çoğu araştırmacı 
tarafından ilmî veriler olmadıkları gerekçesiyle görmezden gelinen, Orta Asya’daki 
halkların kendi ifadelerine daha fazla kulak vermeyi deneyebiliriz. Bu halkların 
İslam ile karşılaşmasını çözümleyebilmek için tarih, edebiyat, folklor kaynak ve 
araştırmaları yanında dinî yaşamın çok daha yakın etnografik anlatımlarından 
yararlanabiliriz6. Arkeoloji ve antropolojinin ise, son yıllarda sosyal tarihçilere ne 
ölçüde yararlı veriler sunabilecekleri ortadadır. Ancak üstesinden gelmek zorunda 
olduğumuz en önemli güçlüğün, ülkemizdeki araştırmacılara hâkim olan ilgi 
eksikliği ve bu karmaşık meselenin bir problem olarak görülememesi olduğuna 
inanıyoruz.  

Örneğin, “Türk Dünyasında İslam’ın Yayılması ve Muhafazasında Tasavvuf ve 
Tarikatların Rolü” başlığını taşıyan bir makalede, “Orta Asya bölgesindeki Türk 
toplumlarının İslam’ı tanımaları da, çok büyük nisbette, sırf İslam’ı tebliğ etme 

 
5 Bu konudaki örnekler için bk. Akpınar 1994: 81, 82, 86, 87, 136; Aydın 2005: 53, 91-102, 270-271. 
Aslında, Aydın’ın kitabının 24. baskısını yapması, üzerinde ciddi bir biçimde düşünülmesi gereken bir 
konudur.   
6 DeWeese, bu önemli hususu dile getirdiği ve geniş bir şekilde tahlil ettiği çalışmasının başında, ilgisini 
“ne olduğu değil” fakat “insanların ne olduğunu söylediklerine” yönelteceğini açıklar (DeWeese 1994: 7, 
12).  
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düşüncesiyle o bölgelere gelen sufi dervişlerin gayretleri sayesinde 
olmuştur…Türkler İslam’ı daha ilk kabul ettikleri IX ve X. asırlarda sufi dervişlerle 
yüz yüze gelmişlerdir. Türkler’in İslamı kitleler hâlinde kolaylıkla kabul etmelerinin 
arka planında yatan en önemli sebep, sufi dervişler vasıtasıyla kendilerine İslam’ın 
bir mistik bir yorumla takdim edilmiş ve tanıtılmış olmasıdır” şeklinde iddialı 
yorumlar sunulmakla birlikte ne tür verilere dayanılarak böyle bir sonuca ulaşıldığı 
belirsizdir (Türer 1997: 174-175)7.  

Ancak, Köprülü’nün bu konudaki görüşlere doğrudan veya dolaylı olarak etkili 
olduğunu düşünmek ihtimal dâhilindedir. Şüphesiz, Fuad Köprülü, Türklerin İslamı 
kabulünde tasavvufun rolüne dair yapılacak bir çalışmada verilecek ilk isimdir. 
Kabul etmeliyiz ki, Köprülü, Türk din tarihi daha özelde de Türk tasavvuf tarihinin 
kurucusu olarak bu alanın araştırmacıları için vazgeçilmez bir başlangıç noktasıdır. 
1919 yılında basılan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserinde öne sürdüğü 
tezlerden özellikle ikisi bizim için ayrı bir anlama sahiptir. Buna göre, 

• Türkler İslamiyetin birçok unsurlarını doğrudan Araplardan değil, 
Acemler vasıtasıyla aldılar. Eski İran geleneklerini muhafaza eden 
Horasan, tasavvuf akımının başlıca merkezlerinden biri belki de 
birincisi oldu ve Türk sufiliğini derinden etkiledi. 

• Ahmed Yesevî’nin etrafında İslamiyet’e yeni fakat çok kuvvetli bir 
biçimde bağlanmış saf, sade Türkler toplanmıştı. Bu sebeple 
müridlerine anlayacakları bir dil ile hitap etmek zorunda kaldı.  

Bu son maddeye bağlı olarak da Türklerin Müslümanlaşmasına dair şöyle bir 
tablo çizer: ‘Türklerin büyük çoğunluğuna hâkim olan konar-göçer sosyal yapıları 
İslamlaşma sürecinde etkili olmuş ve Türk halk İslamı tasavvuf etkisinde kalmıştır, 
zira İslam öncesi kam-ozanlarına benzeyen sufiler basitleştirilmiş tasavvufî bir İslam 
sunarak konar-göçer kitleleri Müslümanlaştırmışlardır, Türklerin İslam’a girişi daha 
ziyade bu gruplar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir’ (Köprülü 1993: 17-21, 75; 1338: 
287-289, 296-297)8. Köprülü’nün burada çok özetlenerek verilen teorik çerçevesi, 

 
7 Elbette bir makale kapsamında ayrıntıya girilmemesi ihtimal dâhilindedir. Ancak, gerek metin içinde 
gerekse dipnot ve kaynakçada herhangi bir yönlendirme veya açıklamaya rastlanamaması bizi, neden ve 
nasıl sorularını sormaya zorluyor. 
8 Osman Turan da Müslümanlığı dar şeriat kaideleri içinde değil, geniş ve yumuşak bir ruh ve mana ile 
anlayarak göçebelere telkin eden mutasavvıf Türk dervişlerinin İslamlaştırma faaliyetlerinde büyük bir rol 
oynadıklarını ve ata-baba adlı bu dervişlerin faaliyetleri neticesinde X. yüzyılda Türklerin İslamiyete 
kitleler hâlinde girmeye başladığını dile getirir (Turan 2002, IV:295, 296). Köprülü’nün İran sufilik 
kanalının önemi hakkındaki görüşünü Ocak da paylaşır. Buna göre, Ocak, İslam’ın Orta Asya Türk 
topluluklarına İran sufi mektepleri aracılığıyla, özellikle de Horasan Melametiliğine mensup İranlı ve 
Türk sufiler kanalıyla ulaştığını dile getirir (Ocak 1994: 111-112). 
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bazı noktalarda az çok değiştirilmekle birlikte esas olarak etkisini günümüzde de 
sürdürmektedir. 

Nitekim Türk Müslümanlığı üzerine çalışmalarıyla tanınan A. Yaşar Ocak’ın 
kurgusu, Köprülü’nün izindedir. Buna göre, “daha IX ve X. yüzyılda İslamiyet Orta 
Asya’da değişik bölgelerdeki Türk zümreleri arasına girmeye başladığı zaman çok 
tabii olarak, birbirinden farklı iki sosyo-kültürel ortama göre nitelik kazanmıştır. 
Şehirli ahali medreselerde işlenen ve öğretilen ve tabiatıyla kitabi esaslara daha 
sadık bir İslam anlayışını, başka bir deyişle, devletin resmî desteğini de sağlayan 
Sünni Müslümanlığı benimsemişti. Konar-göçer Türkler ise, kendilerine önce İranlı, 
sonra da Türk sufiler tarafından getirilen tasavvuf ağırlıklı bir mistik Müslümanlık 
anlayışını benimsediler. Kısa zamanda geleneksel inanç yapılarının rengini alan bu 
Müslümanlık, Sünni Müslümanlıktan birçok bakımlardan farklılaştı. İşte, heterodoks 
İslam denilen bu Müslümanlık tarzı, Türk göçleriyle beraber XI. yüzyıldan itibaren 
Anadolu’ya girdi ve birtakım popüler sufi çevreleri temsil eden Türkmen babaları 
etrafında odaklaştı” (Ocak 1996a: 45).  

Ocak’ın dayandığı isimlerden bir diğeri de Abdülkadir İnan’dır. “Müslüman 
Türklerde Şamanizm Kalıntılarını” ele alan İnan, X. yüzyılda toplu olarak 
Müslüman olan Bulgar Türkleriyle Karahanlı Devleti’ne tabi Türklerin XI-XII. 
yüzyıllarda büyük şehir ve kasabalarda yaşayanların İslam dinini epeyce 
benimsedikleri, fakat köy halkı ile göçebe boyların Müslümanlığının formaliteden 
ibaret olduğunu belirtmişti. Ayrıca, Kaşgarlı Mahmud’un birçok Şamanizm âdet ve 
inançlarını tespit ettiği ve hiçbir yerde “neuuzu billâh” formülünü kullanmadığı, 
dolayısıyla XI. yüzyılda bu Şamanizm kalıntılarına İslamî bir şekil verildiğinin 
anlaşıldığı sonucuna varmıştı (İnan 2002, III: 393,394)9. Ancak Ocak için de İslam 
öncesi kam-ozanlarının Türklerin sufilik kanalıyla İslam’a sokulmasındaki katkıları 
önemli olmakla birlikte Türk halk İslamı’nın oluşmasında Budizm, Maniheizm gibi 
İslam dışı etkilere verdiği önem ile Köprülü ve İnan’dan ayrılır10.  

Aslında Köprülü’nün, Ahmed Yesevi’nin sufi kimliği konusundaki görüşü de 
Türklerin Müslümanlaşmasına dair geliştirdiği teori ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bilindiği 
gibi, İlk Mutasavvıflar ile Türk halk Müslümanlığının öncüsü sayılan Ahmed Yesevi 
hakkındaki ana tezini İslam Ansiklopedisi’ndeki “Ahmed Yesevi” maddesinde etraflı 
bir biçimde açıkladığı üzere keskin bir biçimde değiştirmişti (Köprülü 1978, I: 212). 

 
9 Diğer taraftan, Robert Devereux, Kaşgarî ve erken Türk Müslümanlığı üzerine kaleme aldığı 
makalesinde, Divân Lugat’da, Türkler üzerinde İslam’ın etkisine dair muhtelif kanıtları ele alır ve mevcut 
örneklerden hareketle, İslam’ın X. yüzyıla kadar Türkler tarafından kabul edilmekle birlikte, onların 
folkloruna hatırı sayılır bir İslamî nüfuzun sadece bir yüzyılda yani XI. yüzyılda gerçekleştiğini ileri sürer 
(Devereux 1959, XLIX: 134-136, 138).  
10 Ocak 1996a:96-97; Köprülü 1338: 287-289, 296-297; İnan 1986: 80-90. 
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Ocak da Köprülü’nün, Ahmed Yesevî’nin klasik ve geleneksel anlamda Sünni değil, 
heterodoks bir sufi olduğu görüşünü gerçeğe daha yakın bulur (Ocak 1996b: 34-36). 
Daha X. yüzyıldan itibaren, Orta Asya’da Türkler arasında İslam’ın nüfuz etmeye 
başladığının bilindiğini vurgulamakla birlikte Ocak, onun tarihî misyonunun, İslam’ı 
İran sufiliğinin süzgecinden geçirerek Orta Asya’daki Budist, Şamanist ve Maniheist 
mistik kültürün içinden gelen göçebe ve yarı göçebe Türk boylarının anlayabileceği 
ve hazmedebileceği popüler ve basitleştirilmiş bir hâle getirilmiş olması şeklinde 
özetlenebileceğine inanır (Ocak 1992: 7-11;2007: 34-38)11.  

Oysa Karamustafa, Köprülü’nün Ahmed-i Yeseyî’nin sufi kimliği konusundaki 
görüşlerinin değişimini onun Türklerin İslamlaşmasını anlamak amacıyla geliştirdiği 
teorik çerçevenin, sonunda kaynaklardaki verilere üstün gelmesi olarak değerlendirir 
(Karamustafa 2005: 66)12. Bundan başka, Yesevî’nin tasavvufi etkinliklerini daha 
çok okuma-yazmasız Türklere yönelttiği, bu amaçla birçok Türki hikmetler 
okuduğunu gösteren kesin bir kanıtın mevcut olmadığından hareketle, Türk olan 
Yesevî’nin çevresine daha çok Türklerin toplanmasını olağan ve olası bulur 
(Karamustafa 2005: 71). Nitekim, XIII ve XIV. yüzyıllarda Moğolların İslamı 
kabulünde sufi ve Şamanlar arasındaki benzerliğin etkili olup olmadığını inceleyen 
Amitai-Preiss de tarihçiler arasındaki bu genel kabule daha temkinli yaklaşır. Buna 
göre, Moğol göçebeleri ile İslam arasında sufi aracılık fikrinin terk edilmek zorunda 
olunmadığı ancak İlhanlı hanedan ve üst yöneticilerinin ılımlı “kurumsal” sufilere 
daha yakın oldukları ve bunların da Moğol din adamlarına çok az benzediğinden 
hareketle mevcut tezin en azından bu grup için yeniden gözden geçirilmesinin 
gerekliliğini ileri sürer (Amitai-Preiss 1999:27-28,42).  

Ahmed Yesevî ve Yesevîlik konusunda Köprülü’den farklı yaklaşımıyla dikkat 
çeken isimlerden bir diğeri de bu sahadaki değerli çalışmalarıyla Devin 
DeWeese’dir. Kendi zamanında önemli olmakla birlikte Köprülü’nün kullanmadığı 

 
11 (Ocak 1996b:36). Bu bağlamda, Ocak, Divan-ı Hikmet nüshaları incelendiği zaman Arslan Baba’dan 
büyük bir minnet ve şükranla bahsedildiğinin görüldüğünü bunun ise, Ahmed-i Yesevî’nin sufilik 
formasyonunun daha çok bu zatın etkisiyle teşekkül ettiğini kanıtlayan mühim bir gösterge olduğu 
kanaatindedir. Ayrıca, Arslan Baba’nın yaşadığı mıntıka ve taşıdığı Baba unvanının çok muhtemel olarak 
bir Melameti-Kalenderi şeyhi olduğunu düşündürdüğünü savunarak, Ahmed-i Yesevî’nin de Horasan ve 
Maveraünnehir bölgelerinden aldığı tasavvuf formasyonuyla göçebe ve yarı-göçebe Türk boyları arasında 
kendi öğretisini yaymaya ve onları fazla zorlamadan yeni dine (İslâm) ısındırmaya çalıştığını kaydeder 
(Ocak 1996b: 36-37). Ocak’ın ilgisini son dönemde Yesevîlikten Kalenderîliğe ardından da Vefâîliğe 
kaydırarak Köprülü’den ayrıldığını eklemeliyiz (Ocak 1992; 2006, LXX: 134-135, 149). 
12 Deweese’nin yayınlanacak olan kitabına dayanarak Karamustafa, Yesevî’nin diğer sufilerle bağları 
hakkındaki en muhtemel senaryoyu şu şekilde özetler: ‘Ahmed Yesevî, memleketi Türkistan’dan 
Maveraünnehir ve Horasan’a belki de Bağdat’a seyahat etmiş, yolda sonradan Yusuf Hemedani olarak 
bilinen (ancak 535/1140’da ölen meşhur alimden farklı) şahısla, Bağdat’ta Sühreverdîlerle hatta 
kendinden biraz genç olan Necmeddin Kübrâ’yla (ö.1221) ilgi kurmuş, sonra da memleketine dönmüştür’ 
(Karamustafa 2005: 70-71).    
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veya farkına varmadığı kaynaklar olduğuna işaret eden DeWeese, Yesevî hakkında 
münhasıran Köprülü’ye dayanmanın sonucu olarak çok sayıda hatalı varsayım ve 
yaklaşımın muhtelif çalışmalarda biriktiğini dile getirir (DeWeese 1996a: 183)13. 
Yine, Yesevî mirasının Türk dünyasına aitliği, Ahmed Yesevî’nin ölüm tarihi, 
tasavvufi öğreti ve uygulamasının bir şekilde ortodoks olmadığı ve bu yüzden İslam 
dünyasının sınırlarındaki göçebe Türklere uygun olduğu, Ahmed Yesevî ile Anadolu 
Türkleri arasındaki sufiliğin birbirine bağlanması ve Yesevîlik ile Nakşibendîliğin 
ilişkisi yeniden ele alınması gerektiğini düşündüğü meselelerden bir kaçıdır 
(DeWeese 1996a: 183-185)14.  

Türklerin Müslümanlaşmasını açıklamakta kullanılan Yesevilik dışındaki temel 
dayanak noktaları arasında, Kalenderi ve Melami tasavvuf yorumlarını da 
unutmamak gerekiyor. Burada da karşımıza Köprülü’nün, Kalenderilik ve 
Haydariliği, Melametiliğin hâlâ Şamanist özelliklerini koruyan babalarca okuma-
yazmasız Türkmen boylarına aktarılmış popüler (sathi ve yozlaştırılmış) biçimleri 
olarak görmesi şeklinde özetleyebileceğimiz yorumu çıkar (1338: 297, 298-299). 
Ocak’a göre ise, eski Hind-İran mistik kültüründen etkilenmiş olan Kalenderilik,  
“Horasan melameti mektebi”nin de etkilerini taşıyan geniş bir tasavvuf akımıdır 
(Ocak 1992: 5-16). Köprülü ile Ocak’ı birleştiren, bu akımın İslam dünyası ve 
Türkiye’nin dinî-sosyal tarihinde özel bir rol oynadığını düşünmeleridir (Köprülü 
1338: 298; Ocak 1992: IX). Diğer taraftan, Karamustafa, Kalenderiliği, Haydarilik, 
Câmilik, Rum Abdalları, Medârîlik, Celalilik gibi aşırı zühd temelinde oluşmuş 
dervişlik yollarından yalnızca bir tanesi olarak görür ve bu dervişlik yollarına yeni 
zühtçülük ya da zahitlik demeyi tercih eder (Karamustafa 2005:80). Bunun dışında 
Karamustafa, Kalenderiliğin, Türklerin İslamlaşması ve Anadolu tasavvufunun 
oluşmasında merkezî hatta önemli yan bir rol oynadığını düşünmenin hatalı 
olacağını dile getirerek son dönemde farklı bir bakış açısı sunar (Karamustafa 
2005:81). 

Melamîlik hakkında yakın zamanlarda önemli çalışmalar yapılmaktadır ve 
bunlara göre, Melamilik IX. yüzyılın sonunda Nişabur’da aşırı zühde dayalı bir 
hareket olan Kerrâmîliğe bir tepki olarak belirmiştir. X. yüzyılda ise, iyice 
şekillenmiş, ancak kaynakları Melametîlerden ayrı bir akım olan sufiliğin yavaş 

 
13 Kaynaklar hakkında bk. (Karamustafa 2005: 68-69; DeWeese 2006: xii-xiv; Tosun 1997, II: 41-85; 
1998, III: 73-81). 
14 DeWeese, İlk Mutasavvıflar’ın İngilizce çevirisine yazdığı Ön söz’de de İlk Mutasavvıflar’daki 
bibliyografik eksiklikler yanında metot ve yaklaşımdaki problemlere etraflı bir biçimde dikkat çeker; 
Kronoloji, Ahmed Yesevî’nin ailesi, Arslan Baba’nın rolü, Ahmed Yesevî’nin manevi eğitimi ve sufi 
silsilesi, Yesevî tarikatı ve Yesevîliğin Anadolu’daki varlığı ele alınan alt başlıklar arasındadır (DeWeese 
2006: xiv-xx). 
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yavaş Horasan’a yerleşip yayılması sonucu bu akımla kaynaşmaya başlamış, 
sonunda da X. yüzyıl sona ermeden sufilik içinde eriyerek ayrı bir hareket olmaktan 
çıkmıştır. Bu veriler kabul edildiği takdirde, Melametiliğin, Horasan tasavvufuyla ya 
da tasavvufun “Horasan mektebi”yle özdeşleştirilemeyeceği açıktır15. 

Buraya kadar söylenenleri özetleyecek olursak, Türklerin İslamlaşma süreçleri 
ve bunda sufi kanalın etkisi üzerinde mevcut literatürün büyük bir kısmına, aynı 
şekilde tekrarlanan bir anlamda standart bir tablonun hâkim olduğunu görüyoruz. 
Buna göre; IX ve X. yüzyılda İslamiyet Orta Asya’da değişik bölgelerdeki Türk 
zümreleri arasına girmeye başladığı zaman şehirli ve konar-göçerler arasında iki 
farklı sosyo-kültürel nitelik kazandı. Şehirli ahali medreselerde işlenen ve öğretilen 
ve tabiatıyla kitabî esaslara daha sadık bir İslam anlayışının tesirinde kalırken, 
konar-göçer Türkler tasavvuf ağırlıklı bir Müslümanlık anlayışını benimsediler. Kısa 
zamanda geleneksel inanç yapılarının rengini alan bu Müslümanlık, Sünni 
Müslümanlıktan birçok bakımdan farklıydı. Biraz daha açık bir ifadeyle, İslam 
öncesi kam-ozanlarına benzeyen sufiler, basitleştirilmiş tasavvufi bir İslam sunarak 
konar-göçer kitleleri Müslümanlaştırdılar. Bu, daha önceki inançlarının tesirinde 
kalan yüzeysel bir Müslümanlıktı. 

Ancak burada vermeye çalıştığımız üzere, meselenin bu kadar sorunsuz bir 
şekilde özetlenmesi bize oldukça güç görünüyor. Herhâlde kendimize önce mevcut 
verilerden, aksinin imkânsız olduğunu düşüneceğimiz kesin çözümlemelere 
ulaşmanın ne derece geçerli olabileceğini sormamız gerekiyor. Tarihî konjonktürü 
kurgularken, Türklerin özellikle sufi kanalla İslam’ı kabulünü İslam öncesi birtakım 
inanışların “yüzeysel bir İslam görüntüsü altında” sürmesi olarak sunmanın yeterli 
olmadığı kanaatindeyiz. Elbette, İslam öncesi inanç ve geleneklerin yerini bütünüyle 
reddetmiyoruz. Ancak, insanların, Müslüman olmayı ve bu şekilde toplumda 
öncekinden farklı bir grubun içine girmeyi kabul etmeleri “sözde” görülemeyecek 
kadar gerçektir. Zaten İslam dini açısından bakıldığında da bu ilk adımın esas 
olduğunu kim inkâr edebilir? Bundan sonraki aşamalarda İslamlaşma sürecinde 
İslam öncesi inanç ve gelenekler devam etse de artık eskinin yeniye uygun hâle 
getirilmesinin zorunlu kılındığı gözden kaçırılmamalıdır. Diğer taraftan sosyal 
tabana göre İslam’ın algılanışında kesin sınıflandırmalara gitmek yerine şehirli, 

 
15 Bunlar arasında Margaret Malamud’un, “Sufi Organizations and Structures of Authorıty in Medieval 
Nishabur” (1994: 427-442) ile Sara Sviri’nin, “Hakim Tirmidhi and the Malamati Movement in Early 
Sufism” (1993: 583-613) adlı makalelerini verebiliriz. Ayrıca bu noktaya dikkat çeken Karamustafa için 
bk. (2005: 78-79). Karamustafa, oluşum dönemi sufiliğini incelediği kitabında ise, Irak temelli sufiliğin 
yayılması ve Horasan Melamiliği ile kaynaşmasını ele alır ve farklı mistik grupların coğrafi olarak 
bağımsız ve kültürel olarak ayrı muhitler olarak ortaya çıkmış gibi görünseler de birbirlerinden tam 
anlamıyla tefrik edilemeyeceklerini dile getirir (Karamustafa 2007: 172, 173).  
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köylü ya da göçebeler arasında en azından bazılarının tasavvufa girip o zaman 
geçerli olan tasavvuf öğretilerini anlayarak bunu kendi yaşam biçimlerine başarıyla 
uyarladıklarını düşünmek o kadar da ihtimal dışı olmasa gerek.   

Benzer şekilde, Türk halk sufilik geleneğinde coğrafi ve kronolojik safhaları 
yansıttığına inanılan, 1) Türkistan Erenleri 2) Horasan Erenleri ve 3) Rum erenleri 
şeklinde yapılan üç sufi grup ayrımının ne ölçüde geçerli olduğu da sorgulanmalı. 
İslam’ı kabul eden Türkler arasında doğan ya da başka kaynaklardan gelen tasavvufi 
akımlar yanında herhangi bir grup ve akıma bağlanamayacak nitelikteki bireysel 
ilişkiler de mevcuttu. Bilindiği gibi, tarikat kelimesi her ne kadar teşkilatlanmış 
sufilikle ilgili olsa da genel olarak sufiyi Allah’a götürdüğünü iddia eden yolun 
adıdır. Bu durumda, teşkilatlanmış bir birlik olmadan da tarikat olabileceğine dikkat 
çeken Fazlurrahman, teşkilatlanmış sufiliğin doğuşundan önce sadece sufi nazariye 
okullarından ibaret olan tarikatların mevcudiyetini dile getirir (Fazlurrahman 1993: 
218). Bu kapsamda, sufilik yahut tasavvuf geleneğinde, mistik aydınlanma için 
kullanılan Üveysî tabirine daha yakından bakmak yararlı olacaktır. Genel olarak, 
Üveysî, belli bir tarikata veya tasavvuf mesleğine mensup olmayan, fakat inanışa 
göre doğrudan doğruya “Allah’ın hidayet ve delaletiyle velayet mertebesine ulaşan” 
sufilere denmektedir (Ocak 2002: 99-100). Bu durumda, Sufizmin İslam dünyasında 
kendi yolunu çizmeye çalıştığı kritik dönemde sufi çevreleri birbirinden belirgin 
sınırlarla ayırmak yerine gruplar arasında yoğun bir geçişkenliğin olduğunu 
düşünmek yerinde olacaktır. Türk Müslümanlığının oluşmasında rol alan sufilerin, 
hemen teşhis edilebilecek iki tasavvuf ekolü (Irak-Horasan) dışında, birkaç 
kaynaktan beslendiğini ve bu alandaki bilgilerimizin henüz kapsamlı çözümlemelere 
gidilemeyecek kadar sınırlı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Odak noktamızı 
mutlak bir çözüm üretmekten meselenin bütün ön kabullerden uzak, bir problem 
olarak incelenmesine çevirmeyi başardığımızda belki de bizi bekleyen sonuç, 
Türklerin İslamiyete girişi ve daha özelde de sufi kanalın yeri konusunda çözüm 
yerine çözümsüzlüğün kabulü olacaktır.  
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KÂŞGARLI MAHMUD VE BİLİNÇLİ BİR ANA DİLİ SEVGİSİ 
 

Zeynep KORKMAZ 
 
I. Kaşgarlı Mahmud’un doğumunun bininci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 

bu toplantıda, onun çok yönlü ve değerli eseri Divanü Lügati’t-Türk’ün 
yazılmasında temel etken olan ve kişiliğinin derin yapısını oluşturan bir özelliği 
üzerinde durmak istiyoruz. Bu özellik konuşmamın başlığından da anlaşılacağı 
üzere, onun kişiliğini biçimlendirmiş olan bilinçli ana dili sevgisidir. Bu sevgiyle, 
Türk dili ve Türk kültürü için verdiği bilimsel savaştır. 

Bu alanla uğraşanların yakından aşina oldukları üzere, Divanü Lügati’t-Türk, 
Kaşgarlı Mahmud’un M. 1072-1074 tarihleri arasında tamamlayıp (bazı 
araştırmalara göre 1074-1077)1, 1075 veya 1077 yılında Bağdat’ta dönemin Abbasi 
halifesine sunduğu paha biçilmez değerde ve ansiklopedik sözlük niteliğinde bir 
kaynak eserdir. Dünyadaki bilinen tek nüshası da bugün İstanbul Millet Kitaplığında 
bulunan ve yazılışından 200 yıl kadar sonra Şamlı Mehmet tarafından kopya edilmiş 
bu nüshanın nasıl bir şans eseri olarak kaybolmaktan kurtulduğu da bilinmektedir.2  

Türk dilinin XI. yüzyıldaki söz varlığını Arapça olarak açıklayan bu eserin 
şimdiye kadar Kilisli Rifat (1917), Alman doğu bilimcisi C. Brockelmann (1927), 
Besim Atalay (1939-1941), Fıtrat (1927 Taşkent), Salih Muttalibov (1960-1963-
Taşkent), Abdussalam ve diğerleri (1981-1984 Urumçi), Asgarqurmaşulı Egebayev 
(1997-1998 Almatı, Robert Dankoff-James Kelly (1982-1984-1995 Harvard) 
tarafından Türkçe, Almanca (İndeks), Özbekçe, Uygurca, Kazakça ve İngilizce 
çeviri ve yayınlarının yapılmış, üzerinde birçok araştırmanın gerçekleştirilmiş ve 
çok yönlü özel toplantıların düzenlenmiş3, UNESCO’nun da 2008 yılını Kaşgarlı 
Mahmud Yılı ilan etmiş olması, bu eserin Türk dili ve Türk kültür tarihi açısından ne 
denli değerli bir eser olduğunu göstermektedir.   

Bizce, Kaşgarlı Mahmud, bu değerli eserini yazarken iki temel amaç gütmüştür. 
Bunlardan birincisi pratik amaç, ikincisi de Türk dilinin ve Türk dili yoluyla Türk 
kültürünün Arap dil ve kültürüne karşı değerini savunan, dil ve kültür mücadelesi 
niteliğindeki asıl amaç yani temel anaçtır. 

                                                 
1 Bu konuda bk. Robert Dankoff-James Kelly, Mahmūd el-Kaşgari, Türk Şiveleri Lûgatı Divanü Lügat-
it-Türk, Harvard. Ü. Yay., 1982, C. I, s. 6-7; Timur Kocaoğlu, “Modern Dilbilim Açısından Divanü 
Lugati’t-Türk’e Bir Bakış”, Divânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri, 7-8 Mayıs 1999, s. 2. 47. 
2 Besim Atalay, çev., TDK Yay., Ankara 1992, s. XVIII-XIX. 
3 Türk Dili Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı, TDK Yay., S. 253 (1972);  Sovetskaya Tyurkologiya 
dergisinin Divanü Lûgati’t-Türk Özel Sayısı, S. 1 (1972); Reşat Genç, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. 
Yüzyılda Türk Dünyası, TKAE Yay., Ankara 1997; Divânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri, 7-9 
Mayıs 1999, Ankara, Türksoy-TDK Yay. ve bu konuda daha nice bireysel yayınlar. 
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II. Eserin pratik amacı, genellikle bilindiği ve kabul edildiği üzere Araplara 
Türk dilini öğretmektir. 

Kaşgarlı Mahmud, yüksek düzeyde eğitim görmüş, Türkçeyi ve Arapçayı çok 
iyi bilen, Arap dilciliğinin inceliklerine vâkıf, dil ve kültür arasındaki bağlantıyı 
derinlemesine kavramış olan bir bilgindir. Bu nedenle Dîvânü Lûgati’t-Türk de 
sözlük anlayışı ve yöntem bakımından üstün özellikler taşıyan bir eserdir. Bu 
özelliklerden biri, eserin planlı, programlı ve bilinçli bir düşüncenin ürünü olmasıdır. 
Araplara Türkçeyi daha kolay öğretebilmek için, onların dil yapısından yararlanarak 
ve Türkçenin söz varlığını, Arap dilinin kalıpları içine yerleştirerek vermesi, üstelik 
Türkçenin özelliklerini de göz önünde bulundurarak bu kalıpları altıdan sekize 
çıkarması, ondaki eğiticilik vasfının gelişmişliğine işaret etmektedir. Burada 
belirtmek gerekir ki bu durum, Türkçeyi Arap dilinin kalıplarına sokan bir zorlama 
değil, aksine, Arap dilinin bağlı olduğu kurallar yardımı ile Türkçenin Araplar ve 
Arapça bilenlerce daha kolay anlaşılmasını sağlayan bir yöntem düzenlemesi, bir 
yöntem yeniliğidir. 

Eser, XI. yüzyılın 2. yarısında kaleme alındığı hâlde, Timur Kocaoğlu’nun da 
işaret ettiği üzere4,uygulamalı dil bilimi ve anlam bilimi açısından günümüz modern 
dil bilimi anlayışına uygun bir niteliktedir. Ayrıca, yer yer, sözlüğüne temel aldığı o 
dönem Türk dünyasının ölçünlü (standart) dili durumundaki Karahanlı Türkçesi ile 
yer yer öteki Türk lehçe ve ağızları arasındaki ayrılıkları da dile getirdiği için, eserde 
karşılaştırmalı bir yöntem de uygulanmıştır. Bu yönü ile Kaşgarlı Mahmud, aynı 
zamanda, modern bir dilci, modern bir kültür tarihçisi özelliklerini de 
sergileyebilmiştir. 

Kaşgarlı, eserinin giriş niteliğindeki başlangıç bölümünde yaptığı açıklamalar 
sırasında, kendi çalışma yöntemini anlatırken Halil’in, Kitabü’l-ayn’ında yaptığı gibi 
kullanılmakta olan sözlerle, bırakılmış bulunan sözleri birlikte göstermeyip 
kullanımdan düşmüş olan sözleri bir yana bırakarak yalnızca yaşayan söz varlığını 
ele aldığını ve bu yolun kendisi için daha doğru olduğunu belirtmektedir.5 Bu da 
Kaşgarlı’nın, eserin amacına uygun yöntem anlayışındaki mükemmelliğe işaret eden 
bir başka özelliğidir. 

III. Dîvânü Lûgati’t-Türk, yalnız yukarıda belirtilen özellikler ve yöntem 
açısından değil, Türk dili açısından da üstün değerlere sahip bir sözlüktür. Çünkü, 
biz, uzun yüzyıllar, Türk dilinin yapı ve işleyişini ortaya koyan dil bilgisi kitapları 

                                                 
4 “Modern Dil Bilimi Açısından Dîvânü Lûgati’t-Türk’e Bir Bakış”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni 
Bildirileri (7-8 Mayıs 1999), s. 47-50. 
5 Besim Atalay çev., C. I, s. 6-7. 
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yazılmadığı, eğer yazılmışsa da bize kadar ulaşmadığı ve bunların yerini Arap, Fars 
dillerini işleyen kitaplar aldığı için, dil ve dil tarihi ile ilgili birtakım sorunların 
çözüme bağlanabilmesi konusunda, Kaşgarlı’nın eserinden büyük yararlar 
sağlamaktayız. Eğer bu sözlükten önce yazmış olduğu Kitabu Cevahiri’n-nahv Fi- 
lûgati’t-Türk adlı dil bilgisi kitabı kaybolmamış ve günümüze ulaşabilmiş olsaydı, 
Türk dilinin XI. yüzyıldaki yapısını, belki de lehçe ayrılıkları ile birlikte 
öğrenebilirdik. Bugün böyle bir olanaktan yoksun kalmamıza rağmen, onun 
Divan’da verdiği çok yönlü bilgiler, Türk dilinin tarihî gelişimi ile ilgili birçok 
sorunun çözümünde bir ipucu, bir aydınlatma görevi yüklenmektedir. Söz gelişi, at 
“at”, ot “ot” örneklerinde görüldüğü gibi, bir sözcük içindeki kısa ünlüleri göstermek 
için harekelerden, āt “isim, ad”, āç “aç”, tām “dam”, kōy “koyun” örneklerinde 
görülen asli uzun ünlüler için ise elif ( ا ), vav ( و )  ve ye( ى) harflerinden 
yararlanarak6, ünlülerle ilgili önemli bir ses olayının XI. yüzyıldaki durumunu tespit 
etmiş olması, -AsI gelecek zaman, -sA dilek-şart, +r-, +Ar- isimden fiil türetme7 vb. 
eklerin yapıları için çözüme yardımcı olacak bilgiler vermesi; XI. yüzyıl Oğuzcası 
hakkında ayrıntılı açıklamalar yaparak Oğuzca ile Karahanlı yazı dili arasındaki 
ayrılıkları ayrıntılı ölçüler ve örnekler ile ele alması8, XI. yüzyıl Türk dünyasında 
yer alan çeşitli lehçelerin Karahanlı Türkçesinden ayrılan özelliklerini göstermek 
üzere b>m (ben > men, biñ > miñ “bin”, buñ > muñ “keder”; b > v (ab > av, eb > 
ev, yablak > yavlak “kötü” vb.); k > g (bargan “varan” > kurgan “kuran”, tamgak 
“damak”, “damak”, yazıgçı “yazıcı, katip”, t- > d- (tiş > diş, tış > dış), đ > y, z, ny> 
n, y gibi Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında bugün de kullanılagelen ayraçları 
kullanmış olması; bađram > bayram, seksen (<sekizon), doksan (<tokuz on), kızar- 
(<kızıl er-) örneklerinde görüldüğü üzere, yığınlarca söz için yaptığı açıklamalar ve 
köken bilgisi (etimoloji) çalışmalarına ışık tutan değerlendirmeler9, dil tarihi ve Türk 
lehçeleri ile uğraşanlar için değerli bilgilerdir. Bunlara daha başka niceleri de 
eklenebilir. Eserde yer alan bu nitelikteki bilgiler ve yapılan çok yönlü açıklamalar, 
Türklük bilimi çalışmalarına önemli katkılar sağlamış ve sağlamaktadır. Bu nedenle, 

                                                 
6 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Robert Dankoff-James Kelly, not 1’de gösterilen eser, part I, s. 67-69: 
Vowel Length; Madd and in letters. 
7 Zeynep Korkmaz, “-ası/-esi gelecek Zaman Sıfat-Fiil Ekinin Yapısı Üzerine”, Türk Dili Üzerine 
Araştırmalar, C. I, TDK Yay.,  Ankara 2005, s. 145-150; “-sa/-se Dilek-Şart Kipi Eklerinde Bir Yapı 
Birliği Var mıdır?”, göst. Eser, C. I, S. 160-167; “Türkçede İsimden Fiil Türeten +r-, +ar-/+er- Eki” göst. 
Eser. C. I, s. 168-178. 
8 Zeynep Korkmaz, “Kaşgarlı Mahmut ve Oğuz Türkçesi”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C. I, TDK 
Yay., 2. baskı, Ankara 2005, s. 241-253; “Oğuz Türkçesinin Tarihî Gelişme Süreçleri ve Dîvânü Lûgati’t-
Türk”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri (7-8 Mayıs 1999), Türksoy-TDK Yay., s. 10-18. 
9 Başka örnekler için bk. Mustafa Canpolat, “Kaşgarlı Mahmud ve Etimoloji”, Dîvânü Lûgati’t-Türk 
Bilgi Şöleni Bildirileri (7-8 Mayıs 1999), Türksoy-TDK Yay., s. 19-29. 
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Kaşgarlı Mahmud, gelmiş geçmiş dilciler arasında ilk ve en büyük dilcimizdir. 
Türklük bilimin ilk ve en büyük temsilcisi olarak anılmaya hak kazanmış bir 
bilgindir. 

IV. Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lûgati’t-Türk ile gerçekleştirmek istediği 
temel amaca gelince: Dil ile kültür arasındaki bağlantıyı ve dilin bir kültür hazinesi 
olduğunu çok iyi kavramış olan Kaşgarlı Mahmud, Araplara, yalnızca pratik yoldan 
Türkçe öğretme amacı ile yetinmemiş; aynı zamanda Türk dilini bütün kültür 
değerleri ile birlikte sunmayı yeğlemiştir. Bir dili öğrenmenin o dili konuşan 
toplumun düşünce yapısını kavramaktan ve kültür değerlerini tanımaktan geçtiğinin 
bilincinde olan Kaşgarlı, dönemine göre çok ileri sayılabilecek bir yaklaşımla, 
ortalama 9.000 söz varlığını içeren bu sözlükte ele aldığı sözcükleri, aynı zamanda 
Türk kültürünün çok yönlü ve değerli malzemesi ile de bezeyerek, eserini, sıradan 
bir sözlük olmaktan çıkarıp ansiklopedik bir sözlük durumuna getirmiştir. İşte bu 
nedenledir ki doğuda, Çin ve Maçin diye adlandırdığı kuzey ve güney Çin sınırından 
başlayarak batıda ta Bizans sınırına kadar uzanan ve nerede ise bütün Asya kıtasını 
içine alan Türk dünyasını adım adım baştan başa dolaşarak, onların şehirlerini ve 
köylerini gezerek, oralardaki birbirinden ayrı boylara mensup halkla yakın ilişkiler 
kurarak, halk şiiri, sav diye adlandırdığı atasözleri, sagular (ağıtlar), deyimler, destan 
parçaları gibi çok çeşitli metinler ve birçok da konuşma parçaları derleyerek bunları, 
eserinde ele aldığı söz varlığını açıklamak, tanıklamak ve örneklendirmek için 
kullanmıştır. 

Dîvânü Lûgati’t-Türk’te yer yer Karahanlı Türkçesi dışında, Türk dünyasında 
yurt tutmuş Peçenek, Kıfçak (Kıpçak), Oğuz, Yimek, Başkurt, Basmil, Kayı, Yabaku, 
Tatar, Kırgız, Çiğil, Tohsı, Yağma, Igrak (Uğrak), Çaruk, Çomul, Uygur gibi, kendi 
söylemi ile 20 etnik boyun yaşayış biçimlerinden, lehçelerinden, lehçeden lehçeye 
kendini gösteren ayrılıklardan, onların gelenek ve görenekleri ile edebiyatlarından, 
folklarından, destan ve efsanelerinden de söz etmiş; özet olarak XI. yüzyıl Türk 
dünyasını çok yönlü olarak gözlerimizin önüne sermiştir. Sergilediği bu özelliklerle 
Kaşgarlı Mahmud, aynı zamanda ilk ve değerli bir kültür tarihçisi olma şerefine de 
ulaşmış bulunmaktadır. 

Bugüne kadar elimizde VI. yüzyıldan XI. yüzyıla kadar uzanan dönemi içine 
alan dil ve edebiyat ürünleri bulunduğu hâlde, başlangıçtan bu döneme uzanan 
kültür varlığını çok yönlü ve kapsamlı olarak ele alan eserler bulunmadığı için, bu 
boşluk, bizim açımızdan, Dîvânü Lûgati’t-Türk’ün değerini kat kat artırmaktadır. 
Geçmiş dönemin kültür değerlerini XI. yüzyıla taşıyan bu bilgi ve tespitler, aynı 
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zamanda o yüzyıldan günümüze uzanan kültür değerleri üzerindeki araştırmalar için 
de bir alt yapı oluşturmaktadır. 

V. Eğer konuya Kaşgarlı Mahmud açısından bakacak olursak Dîvânü Lûgati’t-
Türk’ü Türk ve Arap dünyasına böyle çok yönlü ve kültür değerleri ağır basan bir 
eser olarak sunmasının altında yatan temel etken, bir yandan Kaşgarlı Mahmud’un 
XI. yüzyılda, Türk ve Arap dünyalarının içinde bulunduğu siyasal, sosyal ve kültürel 
durumu çok iyi değerlendirebilmiş olması, bir yandan da Türkçenin gücü yanında, 
onun iliklerine kadar işlemiş olan derinlemesine bir Türk dili bilinç ve sevgisine 
sahip olmasıdır. 

Eğer tarihî kaynaklara şöyle bir göz atılırsa, Arap dünyasının ta Halife Ömer 
zamanından başlayarak İslam dinini yaymak için İran ve Horasan yolu ile Asya 
sınırlarından içeriye doğru uzanmaya başladıkları görülür. Bu dinî yayılma 
politikası, etkisini Emevîler döneminde şiddet, onların yerini alan Abbasîler 
döneminde ise, barışçı bir anlayışla Orta Asya’nın iç kesimlerine kadar 
uzandırmıştır. 

Bilindiği üzere, Türkler de M. 950 yılında, Orta Asya’nın güçlü Karahanlı 
hükümdarı Satuk Buğra Han döneminden başlayarak İslamlığı topluca kabul edip 
İslam kültürü alanına girmişlerdir.10 İslamlığın Orta Asya’da yayılması ile birlikte 
Kur’an dili olan Arapça da büyük bir itibar kazanmış ve bir kültür dili durumuna 
gelmiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da üstün değerdeki düşünce ürünü 
birçok eser, yalnız Araplar değil Türkler tarafından da Arapça olarak yazılmaya 
başlamıştır. Farabi, İbni Sina gibi bilginlerin kaleminden çıkmış eserler bunun tipik 
örnekleridir. 

Öte yandan Orta Asya Türk dünyası da X, XI. yüzyıllarda, doğuda Çin ve 
Moğol sınırından başlayıp batıya doğru uzanan geniş bölgelerde; Karahanlı Devleti; 
onun batısında Maveraünnehir’de Harzemşahlar ve onun batısındaki Gazneliler 
dışında, XI. yüzyıldaki yoğun göçlerle batıya yönelmiş Oğuz Türkleri de Selçuklular 
yönetimindeki Horasan ve Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya, Suriye ve Irak’a 
kadar uzanarak büyük bir siyasi güç ve egemenlik elde etmişlerdir. Bu dönemde, 
Türklerin itibar ve egemenliği o denli artmıştı ki bu itibar ve egemenlikten 
kaynaklanan güç, Bağdat’taki Abbasî Sarayına kadar girmiş; askerî komutanlıklar ve 
yüksek idari makamlar Türklerin eline geçmiştir. Bu siyasi ve sosyal durumun 
doğal bir sonucu olarak da Arap ve Türk dili ile Arap ve Türk kültürü karşı 

                                                 
10 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. Zeynep Korkmaz, “İlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve 
Edebiyat”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C. III, TDK Yay., Ankara 2007, s. 15-19 arası: Orta Asya 
Türk Dünyasının Doğu Kesimindeki Gelişmeler. 
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karşıya gelmiş bulunuyordu. İşte Kaşgarlı Mahmud’un yaratıcılığı ve yeteneği 
burada devreye girmiştir. O, bilinç altındaki olağanüstü ana dili sevgisi, bilinç 
üstüne çıkmış; kendisine böyle çok yönlü müstesna bir eser ortaya koyabilme gücü 
aşılamıştır. Kaşgarlı Mahmud, yetişme tarzındaki mükemmellik ve derinlik 
dolayısıyla, Türk dünyasının dil ve kültürünü çok iyi bildiği gibi, Arap dünyasının 
dil ve kültürünü de yakından tanıyor ve biliyordu. 

Eserin, yukarıda özet olarak belirtmeye çalıştığımız üstün değerdeki nitelik ve 
özellikleri hiç kuşkusuz, Kaşgarlı Mahmud’daki güçlü ana dili sevgisinden ve bu dili 
Araplara çok yönlü değerleri ile birlikte tanıtma azminden kaynaklanmıştır. O, Türk 
dilinin her yönü ile “Arap dili ile at başı beraber gidecek değerde olduğunun” 
bilincinde idi. İşte böyle bir bilinç iledir ki o Asya’nın en doğu kesiminden en batı 
kesimine kadar uzanan 5.000 fersahlık yani 11.000 km2 lik Türk dünyasını, o 
dönemin yetersiz ulaşım koşulları içinde, bir baştan bir başa karış karış dolaşarak, o 
dünyada yaşayan insanlarla bütünleşerek yıllarca çok yönlü güçlükleri göğüsleyerek 
böyle bir eser ortaya koyabilmiştir. 

Kaşgarlı Mahmud’un Divan’ın giriş bölümünde Türklerin o dönemdeki güç ve 
egemenliklerinden hareket ederek Türk dili için söylediği sözler, ondaki bilinçli ve 
derin bir ana dili sevgisinin şaşmaz tanıklarıdır. Bu inançlı sözlere şöyle hep birlikte 
bir göz atalım: 

 “İmdi, bundan sonra Muhammed oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Mahmud der 
ki : Tanrının devlet güneşini Türk burçlarından doğdurmuş olduğunu ve onların 
milkleri üzerinde göklerin bütün tegrelerini (burçlarını) döndürmüş bulunduğunu 
gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne ilbay kıldı. Zamanımızın 
hakanlarını onlardan çıkardı. Dünya milletlerinin idare yularını onların eline verdi; 
onları herkese üstün eyledi; kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte 
çalışanı ve onlardan yana olanı aziz kıldı; Türkler yüzünden onları her dileklerine 
eriştirdi; bu kimseleri kötülerin şerrinden korudu. Okları dokunmaktan 
korunabilmek (…), derdini dinletebilmek ve Türklerin gönlünü almak için onların 
dilleri ile konuşmaktan başka yol yoktur” demektedir. Hatta bu gerçeği, Hazreti 
Peygamber’in Buharalı ve Nişaburlu güvenilir iki din ulusundan işittiği “Türk dilini 
öğreniniz, çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik var buyurmuştur.” hadisi ile 
tanıklamaya çalışmıştır. Arkasından da “Eğer bu söz doğru ise, Türk dilini 
öğrenmek vâcib (çok gerekli) bir iş olur, yok bu söz doğru değil ise, akıl da bunu 
emreder.” sözleri ile11 aklın öncülüğündeki sosyal gerçekliğe işaret etmiştir.  

                                                 
11 Besim Atalay çev., C. I, s. 3-4. 
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Sayın konuklar, sayın dinleyiciler, sözlerimi kısaca bir tarihî gerçeğe daha 
işaret ederek bitirmek istiyorum. Şöyle ki: Dilcilerimizin yakından bildikleri üzere, 
bizim Türkiye Türkçesinin temelini oluşturan ve genellikle Oğuzcaya dayanan ve 
Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan XIII-XV. yüzyıllar arası Türk dili, çok iyi 
bir başlangıçla ve konuşma dilinden yazı diline uzanan verimli bir gelişme ile çok 
değişik konularda yüzlerce eser ortaya koyabilmiştir. Durum böyle olduğu ve 
kendileri de değerli eserler verdikleri hâlde, bir kısım yazarlar, Türkçedeki gücün 
bilincinden uzak bir tutumla ve sırf Farsçanın hayli işlenmiş bir dil olmasının etkisi 
altında kalarak, kendi ana dillerini horlayıp küçük görmekten geri durmamışlardır. 
Bu konuda Âşık Paşa’nın Garip-nâme adlı ünlü mesnevisinde 

 Türk diline kimsene bakmaz-ıdı 

 Türklere hergiz göñül akmaz-ıdı 

beyti ile başlayan yakınması o dönemde yaygın olan bir zihniyeti 
yansıtmaktadır. Bu yakınmaya bir de XIV. yüzyılın ünlü şairi Mustafa Şeyhoğlu’nun 
Hurşîd-nâme gibi 8.000 beyitlik başarılı bir eser ortaya koyduğu hâlde, Türkçe için 
söylediği: 

 Göbüt dildür bu dili irdedüm çok 

 Sovukdur tadı yokdur tuzu yokdur 

 Yavandır lezzeti vü özi yokdur 

 Bilinmez aslı faslı yöni yöşi 

 Bilinmez kankıdur nâ-hôşu hôşı12 

mısralarını eklersek, bu dönemde ana dile karşı nasıl bir zihniyetin yer almış 
olduğu kolayca anlaşılır. 

Sayın konuklar, işte bir yanda böyle bir anlayış söz konusu iken, öte yanda bu 
dönemden daha üç yüzyıl önce, Kaşgarlı Mahmud’un yukarıda dikkatinize sunmaya 
çalıştığımız anlayışı karşımıza çıkıyor. Bizim ünlü bir deyimimiz vardır“Aşk 
olmayınca meşk olmaz” diye. İşte bu bilinçli anlayış ve köklü ana dili sevgisi 
dolayısıyladır ki Kaşgarlı Mahmud, bize XI. yüzyıl Türk dünyasını, dili ve kültür 
değerleri ile birlikte gözlerimiz önüne seren böyle bir eser ortaya koyabilmiştir. 
Kendisi, eserinin giriş niteliğindeki bölümünde yaptığı açıklamaları; “Bana sonsuz 
bir ün, bitmez tükenmez bir azık olsun diye şu kitabımı Tanrı’ya sığınarak, Divanü 
Lûgati’t-Türk (Türk dilleri kamusu) adını vererek yazdum.”13 diyerek noktalamıştır. 

                                                 
12 Hüseyin Ayan, Şeyhoğlu Mustafa, Hurşîd-nâme (Hurşîd ü Ferahşâd), Erzurum 1979, s. 424, by. 7902-
7904. 
13 Besim Atalay çev., C. I, s. 3-4. 
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Görülüyor ki bu ulu bilgin, kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olan bilinçli tutumu 
ve üstün derecedeki ana dili sevgisi ile, Türk dil ve kültürünün aynı zamanda ilk 
bilinçli ve azimli bir savaşçısı olma şerefine de ulaşmış bulunmaktadır. O, yıllarca 
bin bir güçlüğe katlanarak derlediği malzemeyi bilgece bir anlayışla Dîvânü 
Lûgati’t-Türk gibi değerli bir kültür hazinesine dönüştürerek kendisine gerçekten 
“Sonsuz bir ün, bitmez tükenmez bir azık” sağlamıştır. Türk dünyasına da değerli bir 
hazine armağan etmiştir. Ondaki bu bilinç ve azmin yalnız ülkemizde değil, bütün 
Türk dünyasında yetişme çağındaki gençlere ve genç bilim adaylarına örnek 
olmasını dileyerek, Kaşgarlı Mahmud’un aziz anısına şükran duygularımı, böyle bir 
sempozyum düzenlediği için Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsüne de teşekkürlerimi sunarak ve hepinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlayarak sözlerime son veriyorum.             

 



DİVANÜ LÛGÂTİ’T-TÜRK’TEKİ –sA- YAPIM EKİ HAKKINDA 
 

Aziz MERHAN  
 

Karahanlı Türkçesinin nadir eserlerinden Divanü Lûgâti’t-Türk’te –sA- yapım 
eki “işin henüz yapılmadığını, fakat yapılmak istenildiğini ve işleyenin o işi yapmak 
dileğinde olduğunu” (Atalay 1985: I, 279) bildirmektedir. Ekin en önemli özelliği 
hem addan hem eylemden eylem yapmasıdır. 

Kaşgarlı –sA- ekiyle yapılmış dört harfli eylemlerin sonuna eklediği kısımda 
(Atalay 1985: I, 281-282) ekin kökeni üzerinde durarak bunun sadı nengni “birşeyi 
saymak” sözünden alındığını yazar. Yapan sanki yaptığı işi kendi dilekleri arasında 
saydığı için onu dilemiş, istemiştir anlamını yüklemektedir. Buna er suwsadı 
örneğini vererek bunun “Adam susadı.” demek olduğuna ve “Su o adamın dilekleri 
arasında sayılmıştır.” anlamına geldiğine işaret etmektedir. Ayrıca kaçursadım 
örneğini vermektedir. Besim Atalay bunun kaçar sadım “Kaç kerre saydım.” 
biçiminde olması gerektiğini (III, 248-dipnot), Kaşgarlı’nın ve onunla aynı anlamda 
(zählen, denken) ele alan Brockelmann’ın (1954: §185) yanıldığını belirtir. Öte 
yandan Dilâçar (1975: 417) ve Korkmaz (1990: 147) sa- eyleminin kaynaşıp 
ekleşmesi olayını kabul etmektedirler. Korkmaz (1990: 147) ayrıca Kaşgarlı’nın, 
ekin bütünü hakkında yapılan açıklamalarını dil bilim ölçülerine ve Türkçenin 
tarihsel gelişimine uygun bulmaktadır. 

Orhon yazıtlarında örneğine rastlanmayan, Eski Uygurcada ise tek tük örnekte 
görülen ekin, addan eylem türeten bir ek olduğu konusunda hiçbir araştırmacının 
kuşkusu bulunmamaktadır. Divan’da toplam 80 örnekte tespit ettiğimiz –sA- eki 18 
örnekte addan eylem türetme işlevindedir. Bu eylemlerde “canı çekmek, özlemek” 
anlamlarıyla daha çok yiyecek adlarına gelmiştir. 

aşsat-  yemek arzulatmak·I, 262-12, 262-14 (x2)  

açıġsa- canı ekşi istemek I, 279-25, 302-25, 302-26, 302-27  

baġırsa- canı ciğer istemek· III, 332-21, 332-23 (x2) 

balıķsa- balık yemek istemek·III, 334-9, 334-11 (x2)  

çinüştürükse- canı “çinüştürük” (Çin’de yetişen fındık büyüklüğünde 
bir ağaç meyvesi) istemek·I, 280-4 

egirse- eğir (karın ağrısını sağaltmak için kullanılan bir kök) 
kullanmak istemek·I, 302-18, 302-24 (x2)  
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erükse- eriksemek, canı erik istemek·I, 303-5, 303-7, 303-8 

etse- canı et istemek·I, 275-23, 275-25 (x2), 279-14  

etset- ete istek getirtmek, I, 262-5, 262-7 

ewse- evini özlemek. I, 277-11, 277-12, 277-13, 279-18 

ewset- evini özletmek, istetmek I, 262-15, 262-16 (x2)  

ķaġunsa- canı kavun istemek·I, 280-4 

ķurutsa- kurut (kuru yoğurt) istemek III, 332-18, 332-20 (x2) 

suwsa- susamak·I, 281-26; III, 284-18, 284-20 (x2) 

suwsat- susatmak·II, 336-13, 336-14, 336-15 

tatıġsa- canı tatlı istemek I, 279-26; III, 332-28, 333-2 (x2) 

uluġsa- büyük olan herhangi bir şeyi istemek I, 302-28, 303-3 
(x2) 

yaġsa- (tereyağı veya sıvı) yağ istemek III, 305-25, 305-28 
(x2), 306-5 

 
Sunulan örneklerden açıġsa- ile tatıġsa- eylemlerinin açı- “ekşimek” ve tatı- 

“tatmak” eylemlerinin önce /+ġ/ ekiyle ad yapıldığı, ardından +sa- yapım ekiyle 
eylemleştiği sonucu ortaya çıktığı gibi /-ġsa-/ ekiyle oluşturulmuş eylemler olarak da 
görülebilir. Böyle bir ekin varlığını doğrulayan bazı örnekleri sunmadan önce ekin 
eylemden eylem türettiği örneklere bakalım. 

 
açsa-  açmak istemek. I, 276-9, 276-12 (x2) 

aġsa- çıkmak istemek, yükselmek istemek, ağmak istemek I, 
277-7, 277-9 (x2) 

aşsa-  tepeyi aşmak istemek; yemek yemek istemek·I, 277-3, 
277-6 (x2) 
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atsa- atmak istemek, I, 275-26, 278-28 (x2), 280-14  

bütse- iyileşmeğe yaklaşmak·III, 284-2 (x2), 284-22 

çapsa- yüzmek istemek III, 284-7, 284-9 (x2) 

egse- eğmek istemek·I, 277-20, 277-22 (x2) 

emse- emmek istemek·I, 278-21, 278-23 (x2) 

ėwse- ivmek istemek, acele etmek istemek I, 277-14, 277-16 
(x2) 

ıđsa- göndermek istemek·I, 276-19, 276-21, 276-22 

ılsa- inmek istemek·I, 278-17, 278-19, 278-20; krş. inse-  

içse- içmek istemek I, 20-9, 276-13, 276-15 (x2)  

inse- inmek istemek· I, 278-24, 278-26, 278-27; krş. ılsa- 

itse- itmek istemek·I, 276-5, 276-7 (x2) 

kapsa- 
kaplamak, kaplamak istemek; etrafını kaplamak, 
sarmak; kapmak istemek·I, 155-16, 463-9; III, 285-1, 
285-3, 285-4, 285-5; (<kap- “çalmak”) 

keçse- geçmek istemek·I, 155-18 

keçset- geçmek umudunda bulundurmak·II, 336-5, 336-8 (x2) 

kopsa- çıkmak istemek·III, 285-7, 285-9 (x2); (<kop- “kopmak, 
gelmek; kalkmak; başlamak, çıkmak; baş kaldırmak”) 

ögse- övmek istemek·I, 277-24, 278-2 (x2) 

ökse-  yığmak istemek I, 278-6, 278-9 (x2); (<ök- “yığmak, 
biriktirmek”) 

öpse- öpmek istemek·I, 275-20, 275-22 (x2), 280-13  
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ötse- öte geçmek istemek, delip geçmek istemek I, 276-1, 
276-3 (x2)  

sürse- (at vb. hayvanı) sürmek istemek III, 284-14, 284-16, 
284-17 

uķsa- anlamak istemek·I, 277-17, 277-19 (x2); (<uķ- 
“anlamak”) 

ursa- vurmak istemek I, 276-23, 276-25 

üzse- 

koparmak istemek, (ip) kesmek istemek ve (buna) 
niyetlenmek I, 276-26, 277-2 (x2); krş. uzsa-  
Basma nüshayı esas alan Atalay, sözcüğü uzsadı 
biçiminde vermiş olmasına karşın üzsemek şeklinin 
doğru olacağını (I, 277, birinci dipnot) belirtir. 

yađsa- (döşek, asker, hamur vb) yaymak ve dağıtmak 
istemek·III, 305-1, 305-4, 305-7, 305-8 

yapsa- 
örtmek istemek, kapamak istemek, yapmak istemek, 
(ekmek) yapmak istemek I, 463-11; II, 172-12; III, 304-
11, 304-14, 304-16 (x2) 

yaşsa- gizlenmek istemek·III, 305-22, 305-24 (x2); (<yaş- 
“gizlenmek, saklanmak”) 

yatsa- yatmak veya uyumak istemek III,304-17, 304-19 (x2)  

yawsa- 

gönül almak istemek III, 306-10, 306-12 (x2); krş. 
yüwse- 
Atalay, sözcüğün yuwsa- okunması olasılığından 
bahseder. 

yazsa- çözmek istemek III, 305-18, 305-20, 305-21 

yėtse- yetişeyazmak, yetişmek veya erişmek istemek III, 304-
20, 304-22 (x2)  

yėyse-  yemek istemek·I, 20-10; III, 304-7, 304-9, 304-10  
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yıķsa- yıkmak istemek·III, 306-14, 306-16 (x2) 

yođsa- (yazıyı) silmek istemek·III, 305-9, 305-12 (x2); (<yođ- 
“silmek, bozmak, mahvetmek”) 

yuwsa- (topu veya başka bir şeyi) yuvarlamak istemek III, 306-
6, 306-8 (x2); (<yuw- “yuvarlamak”) 

yüwse-  gönül almak istemek· III, 306-10, 306-12 (x2); (<yüw- 
“bir şeyle yardım etmek”); krş. yawsa- 

 
Bu 38 eylemin çoğunun, yazma nüshadaki imlasına (71b-72a) baktığımızda 

Ercilasun’un, makalesinde (1995: 141) üzerinde durduğu itise-, açısa-, içise-, ıdısa-, 
urusa-, üzüse-, aşısa-, aġısa-, evise- (ėwise-), uķusa-, egise-, ögüse-, üküse-, alısa-, 
ölüse-, ılısa-, emise-, enise- (inise-); bunlar dışında çoğu siyah mürekkeple 
harekelenmiş olan çapısa- (hem esre hem sükûn var), satısa-, sürise-, ķopusa-, 
körüse- (285b-285a); yėyise-, yapısa-, yatısa-, yėtise-, yađısa-, yođısa-, yazısa-, 
yaşısa-, yuwusa- (yüwüse-), yıķısa- (289a-290b) eylemlerin esreli veya ötreli 
yazılmış olduğu görülmektedir. Besim Atalay ve Dankoff’un sükûnlu okumuş 
olmaları harekelere güvenmemiş olmalarıyla veya harekelerin sonradan eklenmiş 
olduklarını düşünmeleriyle (Ercilasun 1995: 141-142) ilgilidir. Brockelmann’ın 
(1928) da sükûnlu okuduğunu ayrıca belirtmek gerekir. Atalay, yazma nüshadaki 
ıđısadı biçiminin /đ/ harfinin altındaki esrenin kırmızı mürekkeple yazıldığını, buna 
güvenilemeyeceğini yazdıktan sonra bu harfin haklı olarak “ayrımın (bâb, 
eylemlerin bulunduğu kalıp) gereğince” sâkin olması gerektiğini (I, 276, dipnot) 
vurgular. Bu kuralın aġısadı için de geçerli olduğunu (I, 277, ikinci dipnot) belirtir. 
Gerçekten de bölüme baktığımızda (Tıpkıbasım 70a’dan, Atalay 1985: I, 271’den 
itibaren) kullanılan kalıp dört harfli ve nâkıs (eksiltili) eylemler (sonu ى ile biten) 
biçimindedir. Kalıptaki irpedi “biçti”, artadı “bozuldu”, örtedi “yaktı”, ündedi 
“çağırdı”, obradı “yıprandı”, agrıdı “ağrıdı”, emridi “kaşıdı” vd. örneklere uygun 
olarak öpsedi, atsadı, ötsedi vb. eylemler ilk hece sonrasında araya başka ses 
almamalıdır. Yazma nüshada öpse- (71b), keçse- (217b), ķapsa- (285a) ve yükse- 
(290b) eylemleri sükûnlu yazılmış, yawsa- eyleminin ilk hecesinde ise hiçbir hareke 
bulunmamaktadır. Son örnekler yardımcı ses işlevindeki ünlülerin düşmeye 
başladığını göstermektedir. 

Eylemlerin yazılışındaki tutarsızlığın kaynağı (yazardan mı, yoksa müstensih 
tarafından mı?) belirsizliğini koruyacak gibi görünmektedir. Her şeye rağmen 
önemli bir hususta Kaşgarlı bizi aydınlatmayı ihmal etmemektedir. “س ve الف 
harflerinin iki, üç harfli adlara olduğu gibi, iki üç harfli fiillere de geldiğini 
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bilmelisin. Böyle sıygalar [kipler] işin henüz yapılmadığını, fakat yapılmak 
istenildiğini ve işleyenin o işi yapmak dileğinde olduğunu bildirir. Yapısı iki ve üç 
harfli olan isimlerle bu çeşit fiillerden ziyade olanlara –dört ve beş harfli olanlara- 
bu ‘سا sa’ edatı gelmek kural ise de az kullanılır.” (Atalay 1985: I, 279). Bu ifadeler 
yazma nüshadaki ek hakkında al-‘illatu (72b-73b) başlığıyla verilen açıklamanın 
girişidir. Açıklamanın devamında örneklerden başka, /r/ ve /l/ akıcı ünsüzlerle biten 
eylemlerde –sA- ekinin, köke bazen doğrudan gelmeyip araya, kalınsa /ġ/ inceyse /g/ 
sesinin girdiğini (alıġsamaķ, bėrigsemek gibi) belirtmektedir. Kaşgarlı ayrıca, 
yazmanın körsedim (285a) maddesinde sözün aslının körügse- olduğunu ve 
yapısında źallāķa (akıcı, likit) harfleri (r ve l) bulunan eylemlere temenni (dilek, 
dileme) anlamı katmak için eyleme kaf, sin ve elif (k/g, s, a/e > GsA) harflerinin 
geldiğini (krş. Atalay 1985: III, 285) yazmaktadır.  

Akıcı ünsüzlerle biten bazı eylemler sadece Kaşgarlı’nın “asıl” dediği biçimiyle 
görülmektedir.  

bėrigse-  vermek istemek; vere yazmak·III, 334-16, 334-
19, 334-20 

biligse- akıllanmak; akıllı olmak istemek III, 334-13, 
334-14, 334-15 

kirigse- girmek istemek·III, 334-25, 335-2 (x2) 

turuġsa- durmak istemek·III, 333-11, 333-26, 334-2 
(x2)  

yarıġsa- 

yarlığanmak [merhamet] istemek·III, 333-10  

Besim Atalay (1986: 749) yarıġsa- maddesine 
verdiği dipnotta şunu yazmaktadır: “Gerek yazma gerek 
basma nüshalarda bu şekilde çıkan bu kelime ‘yazıġsa-’ 
olsa gerektir. Bu, anlama daha uygun düşer.” 

 
İki heceli eylem gövdeleri esre veya ötre almadıkları gibi çoğunluğu /r/ akıcı 

ünsüzü ile bitmiş olmasına rağmen -GsA- eki almamıştır. 
 

egirse- eğirmek istemek; çevirmek istemek, bir yeri kuşatmak 
istemek· I, 302-20, 302-22, 302-24 (x2) 

keçürse- geçirmek istemek·III, 247-22 
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keđürse- giydirmek istemek III, 332-24, 332-26, 334-27 

kirtginse- tasdik etmek istemek·I, 280-25; (<kirtgün- “inanmak, 
gerçeklemek”) 

kötürse- götürmek istemek·I, 280-19 

oķıtsa- okutmak istemek, çağırtmak istemek·I, 302-10, 302-13 
(x2) 

uçursa- uçurmak istemek·I, 280-20; III, 247-23 

ügitse-  
(birinin buğdayı) öğütmesini istemek, öğütmek 
istemek·I, 302-15, 302-17 (x2); (<ügit- “buğday vb. 
şeyleri öğütmek”) 

 
Bazı eylemler ise iki biçimlidir. 

 
alsa- almak istemek·I, 278-10, 278-11, 278-12  

alıġsa- almak istemek·I, 281-18 

barsa-  varmak, gitmek istemek, I, 281-11 

barıġsa-  varmak, gitmek istemek·I, 281-7, 281-10; III, 333-22, 
333-25 (x2) 

kelse- gelmek istemek·III, 285-21, 285-22 (x2)  

keligse- gelmek istemek·III, 285-19, 285-22 (x2), 335-3, 335-5 
(x2) 

körse- birini görmek istemek, ona özlem duymak I, 281-12; III, 
285-10, 285-18 (x2) 

körügse- birini görmek istemek, birine kavuşmak istemek I, 281-
8, 281-11; III, 285-12, 334-21, 334-23, 334-24 

satsa- satmak istemek· III, 284-10, 284-12, 284-13 



516 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

satıġsa- satmak istemek III, 333-3, 333-9, 333-21 (x2) 

ölse- ölmek istemek I, 278-14, 278-16 (x2) 

ölügse- ölmek istemek·I, 303-9, 303-10, 303-11 

 
Kaşgarlı’nın işaret ettiği /r/ ve /l/ harfleri dışında sadece bir örnekte /t/ harfi 

bulunmaktadır. Bu durumda Kaşgarlı’nın /t/ sesiyle biten satıġsa- eylemini 
görmezden geldiği anlaşılmaktadır. Belki de Dilâçar’ın belirttiği (1975: 416) gibi 
istisna olarak görülmelidir. Söz konusu olan ünsüzleri diş eti (alveolar) ünsüzleri 
olarak kabul edersek sorun çözümlenmiş olacaktır. 

Divanü Lûgâti’t-Türk’teki iki biçimli eylemler Eski Uygurcada –GsA- ekinin 
Karahanlı Türkçesi devrinde /G/ sesini yitirmeye başladığını göstermektedir. 
Bilindiği gibi /G/ ünsüzünün iç ve son seste düşmesi bu devirde başlamıştır (krş. 
Kabataş 2001). Divandaki başıl “tepesinde beyazı bulunan, başı ak” (I, 392-20) ~ 
başġıl (I, 481-4), çumuķ “alakarga” (I, 33-16, 470-5) ~ çumġuķ (I, 33-16, 470-5), 
eşek (I, 246-9) ~ eşgek (birçok yerde) ~ eşyek (birçok yerde), kulak (birçok yerde) ~ 
kulxak (I, 383-16) ~ kulkak (I, 383-17), suwar- “sulamak, suvarmak” (I, 498-21) ~ 
suwgar- “sulamak, su vermek” (birçok yerde), tamaķ “damak” (I, 33-17) ~ tamġaķ 
(I, 33-17, 467-9, 469-8) gibi örnekler ikili kullanımı doğrulamaktadır.  

Sadece Divanü Lûgâti’t-Türk’te bu kadar fazla örneği bulunan ekin, Türkçenin 
sonraki devirlerinde çok fazla örneğine rastlanmaması kesin sonuçlar çıkarmamızı 
engellemektedir. Bundan ve Kaşgarlı’nın kendi açıklamalarından dolayı /G/ düşmesi 
ve sükûn yerine esre veya ötrenin kullanılmış olması eylemden eylem yapan –sA- 
ekinin olmadığı ve bu eylemlerin ilk biçimlerinin ad olduğu (Ercilasun 1995: 145 ve 
Hacıeminoğlu 2003: 140) yargısına ulaştırmaz. Sonraki devirlerde az kullanılma 
durumu eylemden eylem yapan –(X)msIn- eki (alımsın- “alır gibi görünmek”, 
kelimsin- “gelir gibi görünmek”, barımsın- “gider gibi görünmek”, külümsin- “güler 
gibi yapmak”, kirimsin- “girer gibi yapmak”) için de geçerlidir. 

Eski Türkçeye baktığımızda Gabain (1988: §154) eylemden eylem yapan –ġsa-, 
-gse-; –ıġsa-, -igse-; –uġsa-, -ügse- “bir şeyi yapmak istemek” (etwas tun wollen) 
ekini vermekte, bunu da eylemden ad yapan –ġ, –ıġ, -ig; –uġ, -üg eki (1950: §109) 
ile addan eylem yapan +sa-, -se- (1950: §97) ekinin birleşmesine dayandırmaktadır. 
Onun Eski Türkçeye Uygurcayı da dâhil ettiği bilinmektedir. Bu nedenle verdiği 
barıġsa- “gitmeyi arzu etmek”, öpügse- “öpmeyi arzu etmek”, körügse- “görmeyi 
arzu etmek” örnekleri Eski Uygurcaya aittir. Bunun dışında Budacı İyi ve Kötü 
Kalpli Prens (Kalyanamkara ve Papamkara) masalındaki barıġsa- “gitmek istemek, 
gitmeyi hayal etmek” (Hamilton 1998: §LXVIII.8.), kirigse- “girmek istemek, 
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(denize) gitmek istemek” (Hamilton 1998: §XX.7.) örneklerinde ekin –GsA- 
biçiminde olduğu görülmektedir. Hamilton, bu metinler esasındaki incelemesinde 
ekin, -ġsa-/-gse- “istek bildiren eylemden eylem türeten ek: ‘bir eylemi yapmak 
istemek’” (1998: 251) olarak göstermiş, daha sonra ise çok farklı bir açıklama 
getirmiştir. Ona göre bu eylem ek, –ºġ/-ºg + -sa-/-se- istek ekinden oluşmuş bir ektir. 
Çalışmasının bir başka yerinde söz konusu –sA- ekinin addan eylem türeten istek 
bildiren ekten farklı olduğuna (1998: 257) işaret etmiştir. Deny de (1941: §844) 
eylem köklerine –ig- getirilmesiyle ad, ortaya çıkan ada –sa- getirilmek suretiyle 
eylem yapıldığı görüşündedir. 

Karahanlı Türkçesinin bu önemli eserinde bolca görülen –sA- ekli eylemler 
Çağatay Türkçesinde tek tük örnekte görülmektedir: susa- “susamak” (Eckmann 
1988: 46 dayanak: Seng. 243a:22), körset- “göstermek” (Eckmann 1988: 48 
dayanak: Seng. 304a:16), ķapsa- “kaplamak istemek, kuşatmak” (Eckmann 1988: 48 
dayanak: Seng. 264a:29). Nevayi’nin Muhakemetü’l-Lugateyn eserinde körükse- 
“canu gönülden istemek, arzu etmek, görmek istemek” (Özönder 1996: 130-131) 
örneği görülmektedir. Kıpçak Türkçesinde (Toparlı 2003) savsa- “kendini 
göstermeden gizlice sıvışmak”, ķapsa- “kapsamak, içine almak” örneklerinde –sA- 
eki belirgin bir biçimde eylemden eylem yapma görevindedir. Ebu Hayan’ın 
Kitabu’l-İdrak li Lisani’l-Etrak adlı eserinde śuśa- “susamak” (Özyetgin 2001: 637) 
yanında körse- “bir kadınla yatmak istemek, şehvetlenmek” (Özyetgin 2001: 559), 
küse- “hayır işlerinde ona benzemek istemek” (Özyetgin 2001: 575) eylemlerinde 
barizdir. 

Türkiye Türkçesinde göster- <körset-, kapsa-, savsa- “savsaklamak, ihmal 
etmek” gibi birkaç örnekte varlığını koruyan bu ekin -(X)ksA- biçimi günümüz Türk 
dillerinden Tuvacada yaşamaktadır: bilikse- “bilmek istemek”, alıksa- “almak 
istemek”, çikse- “yemek istemek”, aştaksa- “temizlemek istemek” gibi (ve benzeri 
örnekler için bk. Arıkoğlu 2007: 1172). 

Böyle bir ekin olamayacağı görüşünü ileri sürenlerin dayanaklarından biri 
Türkçede aynı ek hem eylem, hem de ad kök veya gövdesine gelemez (Korkmaz 
1968: 191, Korkmaz 1990: 145, Hacıeminoğlu 2003: 159) yargısıdır. Bu yargının 
doğru olmadığını Karahanlı Türkçesinden seçtiğimiz aşağıdaki yapım ekleri 
göstermektedir. Birinci ekimiz -a-/-e- ekidir. Eylem kök ve gövdelerine gelerek 
anlamı pekiştirir: buyur-a- “emretmek”, kal-a- “tutmak, saklamak, sandığa koymak”, 
küd-e- “beklemek”, aş-a- “yemek yemek” vd. (Hacıeminoğlu 2003: 131); adlara 
gelerek daha çok geçişli etken eylemler yapmaktadır: aş “yemek” > aşa- “yemek 
yemek, at “ad” > ata- “ad vermek, lakap takmak”, baş “yara” > başa- “kertik 
yapmak, yara açmak”, bez “bez, nakış” > beze- “süslemek, bezemek, nakış 
yapmak”, köz “ateş, köz” > köze- “ateşi karıştırmak, toplamak” vb. (Hacıeminoğlu 
2003:148-149). İkinci ekimiz –ar-/-er- ekidir. Ettirgen eylemler yapar: çık-ar- 
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“çıkarmak”, çök-er- “çökertmek, çöktürmek”, kit-er- “gidermek, ortadan 
kaldırmak”, kız-ar- “kızarmak” vb. (Hacıeminoğlu 2003: 131-132); adlardan geçişli 
dönüşlü eylemler yapar: al “al, kırmızı” > alar- “kızarmak”, kök “gök, mavi” > 
köker- “göğermek, gök rengini almak”, köl “göl” > köler- “göl haline gelmek, su 
göllemek”, pus “sis” > pusar- “sislenmek, puslanmak”, tün “gece, karanlık” > tüner- 
“gece olmak, kararmak” vb. (Hacıeminoğlu 2003: 150-151). Üçüncü ekimiz –gar-/-
ger- ekidir. Geçişsiz eylemleri geçişli, geçişlileri ettirgen yapar: ar- “yorulmak” > 
argar- “yormak”, kön- “düzelmek, doğrulmak” > könger- “düzeltmek, doğrultmak”, 
odı- “uyanmak” > odgar- “uyandırmak” vb. (Hacıeminoğlu 2003: 133-134); 
adlardan ettirgen-geçişsiz eylemler yapar: and “yemin” > andgar- “yemin ettirmek”, 
iç “iç” > içger- “içeriye sokmak”, suv “su” > suvgar- “sulamak”, süt “süt” > sütger- 
“süt gibi sulu olmak” vb. (Hacıeminoğlu 2003: 151-153). Dördüncü ekimiz –gır-/-
gir- ekidir. kel- “gelmek” > kelgir- “gelmek istemek, gele yazmak”, kol- “istemek” 
> kolgır- “isteye yazmak” (Hacıeminoğlu 2003: 134); say “sert taş” > saygır- “yer 
kara taşlı ola yazmak”, taz “daz, kel”, tazgır- “kelleşmek”, toz “toz” > tozgır- 
“tozlanmak” vb. (Hacıeminoğlu 2003: 153). Beşinci ekimiz –ķ-/-k- ekidir. Eylemleri 
dönüşlü yapar: bas- “basmak, baskın yapmak” > basık- “basılmak, baskına 
uğramak”, sanç- “dürtmek, sokmak, yenmek” > sançık- “vurulmak, yenilmek, 
sancılmak”, sez- “sezmek” > sezik- “sezmek” vb. (Hacıeminoğlu 2003: 135-136); 
adları geçişsiz eylemlere çevirir ve oluş bildirir: agu “zehir” > aguk- “zehirlenmek”, 
and “ant, yemin” > andık- “yemin etmek”, baş > başık- “baş olmak”, bir > birik- 
“birikmek, toplanmak”, kin “arka, son” > kinik- “gecikmek”, tar “dar” > tarık- 
“daralmak” vb. (Hacıeminoğlu 2003: 154-155). Bu türden eklerin (Hacıeminoğlu 
sadece -a-/-e- ve –ķ-/-k- eklerini kastederek) kural dışı, istisnai durum olarak 
görülmesinin (Hacıeminoğlu 2003: 159) doğru olmadığını düşünmekteyiz. Ergin’in 
“ayrı eklerde şekil ayniliği” (1985: §148) olarak nitelediği bu ekler biçim 
bakımından aynı olmasına karşın farklı eklerdir. Demek ki benzer görünen ekler ayrı 
işlevde iseler ayrı ekler olarak görülmelidir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Divanü Lûgâti’t-Türk’te işlek olan –sA- eki adlara 
olduğu gibi eylemlere de gelerek onları “dilemek, istemek” anlamı içeren eylemlere 
dönüştürmektedir. Sonraki devirlerde yaygın kullanımdan düşüp sadece tek tük 
örnekte yaşayan ek, köken olarak sa- “saymak” eylemine dayanmaktadır. 
Yukarıdaki açıklama ve örnekler esasında ekin yapısı hakkında iki görüş ileri 
sürülebilir. İlki Eski Uygurcada –GsA- biçimindeki ek, /G/ sesini yitirerek addan 
eylem yapan –sA- ile benzer duruma gelmiş olmalıdır. Bu durumda Tuvacayı istisna 
tutmalıdır. Diğer görüş ise gerçekten eş sesli iki ek söz konusu olmalıdır. Bunlardan 
birincisi Türkçenin ses gelişim seyri dikkate alındığında daha ağır basmaktadır. 
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DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK IŞIĞINDA MÜZİKAL İCRA 
ORTAMLARI 

 
F.Gülay MİRZAOĞLU 

 
Giriş  

Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati’t- Türk adlı eseri ışığında, Türklerin XI. 
yüzyıl müzik kültürüne dair birikimleri ancak belirli bir seviyede ortaya çıkmaktadır. 
Bununla birlikte, elimize ulaşan bu sınırlı bilgiler, en eski dönemlere ilişkin 
olduğundan söz konusu alanın aydınlatılması açısından oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, eserden hareketle müzik kültürüyle ilgili icra veya gösterim 
ortamlarını bütünüyle betimlemek mümkün görünmese de, eserde, müzik yapmak, 
çalgı adları ve icra ortamlarına ilişkin terim, deyim ve açıklayıcı bazı bilgilerden 
hareketle müzikal icra ortamlarına dair  veriler ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Bu çalışmaya ışık tutan veriler öncelikle Besim Atalay’ın üç ciltlik Divanü 
Lûgat-it Türk Tercümesi (I,II, III) ile Divanü Lûgat-it Türk Dizini’nin (IV) taranması 
ve tarih bilgini Reşat Genç’in (1997) Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk 
Dünyası adlı eseriyle, kültür tarihçisi Bahaeddin Ögel’in Türk Kültür Tarihine Giriş 
adlı eserinin müzik kültürüne ayrılan VIII ve IX. ciltlerinin incelenmesi yöntemiyle 
ve Türk kültür tarihine pek çok açıdan ışık tutan bir başka temel kaynak olan Dede 
Korkut Kitabı’nın (Ergin 1994), Müzikolog M. Ragıp Gazimihal’in (1961) Musıki 
Sözlüğü’nün ve diğer bazı kaynakların katkısıyla elde edilmiştir. 

Müzik terimleri 

Bu terimler, çoğunlukla müzik yapmak, şarkı söylemek, taganni etmek 
anlamlarını taşırlar. Divan’da konuyla ilgili benzer anlamlar taşıyan tespit 
edebildiğimiz terimler, deyimler ve ifadeler aşağıda eserdeki açıklamalarıyla birlikte 
verilmiştir: 

• Köğ: şiirin vezni, aruzu; ırın ölçüsü; ırlamakta sesin yükselip alçalışı 
(Atalay 1986: III, 131-3,131-5, 131-8).  Bu yır ne köğ üze ol: Bu şiirin 
ölçüsü, vezni ne üzerinedir, bu şiirin tartısı ne üzerinedir (Atalay 1986: III, 
131-3,131-5). 

• Köğ: Bir şehir halkı arasında meydana çıkarak bir sene içerisinde gülünen 
şey, gülmece. Bu yıl bu köğ keldi: Bu yıl bu gülmece geldi, bu yılın 
bilmecesi budur (Atalay 1986: III, 131-11,131-14).  

• Kögle- : ırlamak, taganni etmek (Atalay 1986: III, 301-6; II, 255-10; III, 
301-3, 301-6). 

• Er kögledi: Adam ırladı, taganni etti (Atalay 1986: III, 301-3). 
• Köglen- : şarkı söylemek, ırlamak, taganni etmek. (Atalay 1986: II, 253-

18, 21; 255-9; III, 131-9; IV, 356). 
• Aslı “kögledi”dir (Atalay 1986: II, 255-9). 
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• Er köglendi: Adam şarkı söyledi, şakıdı, ırladı (Atalay 1986: II, 253-18).  
• Küğ, küy,köğ, küğ: şarkı söylemek, terennüm etmek, ezgi veya gazel 

söylemek. 
• Bu yır ne üze ol? : Bu ezgi hangi makamdadır? 
Türkiye Türkçesinde ezgi ile karşıladığımız küy, köy, kü; Başkurt, Kazak, 

Kırgız ve Tatar Türkçesinde de bugün de hava/ ezgi/ makam/ ahenk anlamlarıyla 
mevcuttur1. 

Etnomüzikoloji araştırmalarının bazıları, Çin tarihçilerinin eski Uygur ve 
Balasagun musikilerinde küy (kök) denilen ezgilerin öneminden bahsederler. Bu 
araştırmalardan birinin verdiği bilgiye göre, hakanların musiki takımlarında 360 köğ 
çalınırdı ve bunların 9 adedi diğerlerinden daha üstün sayılırdı ve buna, dokuz kök 
anlamını taşıyan yisun küğ adı verilmekteydi (Gazimihal 1961:144).  

Küy, köğ dışında, eserde şarkı söylemek anlamında ır, ırlama, yır, yırlama- 
gibi kelimeler de sıkça karşımıza çıkar. Divan’da konuyla ilgili kullanımlar aşağıda 
gösterilmiştir. 

• Ir: ır, ırlama (Atalay, 1986: III, 308-3; III, 4-3). 
• Er ırladı: Adam bir ır ırladı; bir şarkı söyledi (Atalay 1986: III, 308-17). 
• Yır: koşma, türkü, hava, ır, musikide ırlama, gazel (Atalay 1986: II, 14-9, 

135-19; III, 3-25, 3-26, 131-4, 143-4). 
• Yırla- : şarkı, gazel söylemek; ırlamak (Atalay 1986: III, 308-19; III, 3-26, 

308-17). 
• Yıragu: çalgıcı, şarkıcı, çağırıcı (Atalay 1986: III, 36-6). 
Ir / yır benzer anlamlarıyla Türk lehçelerinde bugün de mevcuttur. Ir/yır/cır 

küğ, küy, çeşitli Türk lehçelerinde aynı anlamlarda kullanılmaktadır. Başkurt 
Türkçesinde yır, köy; Tatar Türkçesinde cır, köy; Kazak Türkçesinde küy, makam 
ezgi, nağme, şarkı, melodi anlamını taşır.2 Örneğin, Kazak Türkleri arasında cırla- 
fiilinin  destan anlatmak anlamında kullanıldığı; kobuz ve dombıra eşliğinde 
kahramanlık ve aşk konulu destanları anlatan sanatkârlara da akın  adı yanı sıra cırav 
ve cırşı adı verildiği bilinmektedir (Aça 2002: 73).   

Yukarıdaki kavram ve terimlere ilaveten, divanda müzik ile doğrudan ilgili 
olarak verilen terimlerin dışında, dolaylı bir şekilde müzikle ilgili olan bazı 
sözcükler de bulunmaktadır. Örneğin, ağıt karşılığında kullanılan sıgıt kelimesi 
bunlardan biridir.    

• Sıgıt: ağlayış, ağlama (Atalay 1985: I, 356-18). 
• Sıgta- ; sıxta- : ağlamak. Oğlan sıgtadı: Çocuk bağırarak ağladı (Atalay 

1986: III, 275-12,14) 

                                                 
1 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Ank.1991 s. 232-233, 320. 
2 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Ank.1991 s. 232-233, 320. 
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• Sıgtaş- ; sıxta- : ağlaşmak (Atalay 1986: II, 211-10). 
• Kişi kamuğ sıgtaşdı: Bütün halk ağlaştı (Atalay 1986: II, 211-10,12). 

Bu terimin, Türkiye Türkçesi ve bazı Türk lehçelerindeki karşılıkları aşağıdaki 
şekillerdedir.3 

• Sıgıt; ağıt (Türkiye Türkçesi)  
• Ağı (Azeri Türkçesi)  
• Mersiye/ Märsiyä (Başkurt, Özbek, Tatar Türkçesi) 
• Joktav (Kazak Türkçesi) 
• Cokto, koşok (Kırgız Türkçesi) 
• Jiğa, haza (Uygur Türkçesi) 
Eserde, benzer bir şekilde müzikle ilgili bir terim olarak tanımlanmamakla 

birlikte bugünkü bilgilerimizle, genellikle Türk halk müziği içinde bir uzun hava 
türü olarak bilinen bozlak ilgili olduğunu bildiğimiz4 sözcüklerden biri de bozlamak 
sözcüğüdür. Divan’da kullanılan bozlamak fiili, hem müzikal hem de edebî 
boyutuyla Türk müzik kültürü ve sözlü edebiyatı içinde belli bir yer tutan bir türü 
ifade eden bozlak teriminin açıklanmasında da ışık tutmaktadır. Eserde bozlamak ile 
ilgili kullanımlar aşağıda verilmektedir. 

• Bozla-: ses vermek, bağırmak, bozlamak (Atallay 1986: III, 291-19, 22). 
• Bozladı: titir bozladı: Dişi deve bozladı, bağırdı (Atalay 1986: III, 291-19, 

20). 
• Bozlat-: böğürtmek. (Atalay 1986, II: 341-4, 7). 
• Ol botunı bozlattı: O potuğu, deve torumunu böğürttü (II, 341-4, 7). 

Çalgılar 

Kubuz/kopuz: Türk müzik kültüründe en yaygın kullanılan eski bir telli 
çalgıdır. Türk boylarında biçim ve ad olarak çeşitlemeleriyle var olarak günümüze 
kadar gelmiştir. Anadolu’da bağlama ailesinin atası kabul edilmiştir. Bu çalgıyla 
ilgili, eserde geçen bilgi şöyledir: 

• Kubuz: kubuz, uda benzer bir çalgı (Atalay 1985: I, 19-14; 365-21; III, 
173-2, 283-15). 

• Kubzaldı: kubuz kubzaldı: Kubuz çalındı (Atalay 1986: II, 235-15). 
• Kubzaşdı: kızlar kubzaşdı: Kızlar, cariyeler kubuz çalmakta yarıştılar 

(Atalay 1986: II, 220- 11,13). 
Tarih boyunca Türklerin geleneksel çalgılarının en yaygını olarak bilinen 

kopuzun Türk topluluklarındaki en eski şekillerini, Bahaeddin Ögel’in Türk Kültür 
Tarihine Giriş adlı eserinin IX. cildinde yer verilen ve birçoğu Vertkov’un 

                                                 
3 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Ankara.1991 s. 8-9. 
 
4 Bozlak hakkında bk. F.G. Mirzaoğlu, Çukurova Bozlağı, Ankara, 2003.  
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Atlas’ından alınan belge niteliğindeki resimlerde görmek mümkündür. Ayrıca, bu 
çalgının Türk kavimleri arasındaki farklı özelliklerini ve kullanım yerlerini Ögel’in 
verdiği ayrıntılı bilgilerden öğrenebilmekteyiz. Ögel’in çalışmasından buraya alınan 
aşağıdaki resimlerin birincisinde, Altay Dağları’nın kuzeyinde eski bir Hakas 
kopuzu görülmekte; ikincisinde ise “Türk müzik kültürünün beşiği” kabul edilen 
Altaylardan bir kopuz, tobşur; ve Kırgız kopuzu komus açıklamalarıyla birlikte yer 
almaktadır (Ögel 1991: IX, 259-260).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: Hakas Türklerine ait bir kopuz: “Sihir dolu bir Türk sazı”. 
(B. Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş IX, Ankara, 1991, s. 259) 
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Resim 2: Altay  “tobşur”u ve Kırgız “komus”u 

(B. Ögel, 1991, Türk Kültür Tarihine Giriş IX, Ankara, 1991, s. 260) 

 

Altay Türklerinin tobşur adını verdikleri kopuz daha kuzeyde yaşayan Hakas 
ve Tuva kopuzlarının anası kabul edilmektedir. Türk toplulukları yanında tobşuur 
veya towşuur adlı sazların özellikle Batı Moğolları arasında da yaygın olduğu tespit 
edilmiştir (Ögel 1991: IX:250). Komus, komıs adı verilen sazlar, sedir ağacından 
yapılan iki telli sazlar idiler. Komıs’ın Kırgızlar yanında aynı zamanda Şor Türkleri 
arasında da yaygın olarak kullanıldığı; destanlar ve masalların bu sazın eşliğinde 
anlatıldığı;  bunları anlatan âşıklara Şor Türkleri arasında kayçı ve sarınçı adları 
verildiği bilinmektedir. Kırgız kültür çevresinde ise, komıs hem yapı hem de çalma 
tekniği açısından daha gelişmiş bir biçimdedir. Üç tellidir, hatta dört ve beş telli 
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olanları da bulunur ve böylece perde sayısı arttıkça teknik olarak da daha fazla ses 
çıkarmak mümkün olmaktadır. Kırgızlar arasında kopuzla icra edilen eserlerin en 
yaygınları Türk kültür çevrelerinde, bir tür kemençe olan kıyak denilen saz ile de 
çalınan destanlar ve halk hikâyeleridir ve bu tür müzikal icraların bütün halk 
tarafından daima ilgi gördükleri bilinmektedir (Ögel 1991: IX:248; 244, 245).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3:  Kırgız kopuzu, komıs 
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Kırgız kültür çevresiyle birçok konuda benzerlikler taşıyan Kazak Türklerinde 
ise Kırgızların komus dedikleri telli kopuza dombra adı verilirken, kobız terimi 
Kırgızların kıyak dedikleri, iki telli kemençeye benzeyen yaylı kopuz için 
kullanılmaktaydı. Kazak kopuzu elde edilen bilgilere göre, Türk kopuzunun en eski 
tiplerindedir. Vertkov’un Atlas’ında, yaylı sazlar içinde yaylı kemençe diyerek yer 
verdiği Kazak kobız’ı ortası oyulmuş tek bir ceviz kütüğünden yapılmıştır. Telleri 
burulmamış at kılından yapılır; telleri ve yayları bir demet veya bir tutam kıl gibi 
görünür. Din adamları, destancılar ve ozanların mırıltılı, boğuk ve sihirli bir ses 
vermek için çeşitli kıl bağlamaları kullandıkları bilinmektedir. Ancak, eski 
zamanlarda Kazakların müzikal icralarında oldukça yaygın olan bu yaylı kopuzun 
yerini telli kopuzun bir çeşitlemesi olan dombra’nın aldığı da bilinen bir olgudur 
(Ögel 1991: IX, 242-243). Benzer bir şekilde, Türkmen ve Özbek Türklerinin kültür 
çevrelerinde de kopuz, yerini dutar ve dambura, dombra gibi terimlerle anılan 
çalgılara bırakmıştır (Ögel 1991: IX, 240). Türk dünyasında, dombıra ve dutar 
adıyla bilinen telli sazlar da kopuzun türevlerinden  kabul edilir. Aşağıda Kazak 
dombırası ile Özbek ve Türkmen dutarı’nın resimleri  yer almaktadır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4: Kazak dombırası 
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Resim 5: Özbek dutarı5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6: Türkmen dutarı6 

                                                 
5 www.kkk.tsk.mil.tr/...telli3.html  
6 www.kkk.tsk.mil.tr/...telli3.html  
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Kopuz, bütün İç Asya ve Kuzey Asya Türklerinde olduğu gibi Anadolu 
Türklerinde de musiki alanında her şeye hükmeden temel çalgı olmuştur (Ögel 1994: 
240).  Bu eski Türk çalgısının Anadolu versiyonuna genel anlamda saz veya 
bağlama adı verilmiştir. Bağlama ailesi çalgıları çeşitli dönemlere, bölgelere, 
yapılarına, boyutlarına, tel ve perde sayılarına, akort türlerine, çalınış biçimlerine, 
aşiret ve kavimlere, hatta çalındıkları mekânlara göre adlandırılırlar ve aynı zamanda 
bunlar birbirinden farklı tipleri (meydan sazı, divan sazı, bağlama, bozuk, tambura, 
çöğür, iki telli, cura gibi); çeşitlemeleri oluşturur. Ses açısından müzikal icraya 
zenginlik katan bir çeşitlenmeye sahip bağlama ailesinin bilinen başlıca temsilcileri 
divan, tambura, cura olarak tanımlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 7: Anadolu’da bağlama ailesinden bir görünüm7 

                                                 
7 www.turkumuz.com/forum/cura-t523.htm  
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Resim 8 : Kısa saplı bağlama8 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Resim 9: Uzun saplı kopuz: kolca kopuzun Anadolu’da bugünkü görünümü9 

 

Türk müzik kültürü tarihi araştırmalarına bakıldığında, ozanların kopuz 
çeşitlerinin Türk dünyasının sınırlarını aştığı, doğudan batıya; Çin’den Avrupa’ya 
kadar yayıldığı ve burada Hunlar zamanından beri mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 
Mahmut Ragıp Gazimihal’in verdiği bilgiye göre, ilk Macar (Huagar) saz şairlerine 
kopzar denilirdi. Bu çalgıya Macarlar kobza demişlerdir.10 Aşağıda yer verilen 
resimde kobza denilen çalgının bir versiyonu görülmektedir. 

                                                 
8 www.dalgicmuzik.com/Urunler.htm  
9 www.dalgicmuzik.com/Urunler.htm 
10 Bk. M. Ragıp Gazimihal,  Musıki Sözlüğü,  İstanbul 1961, “Kopuz/ Kupuz” maddesi. s. 141-142 
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Resim 9: Macaristan-Budapeşte Etnografya Müzesi halk çalgıları koleksiyonunda bulunan Macar 

telli çalgısı: kobza (üstte); kopuzun bir versiyonu. (F.G.Mirzaoğlu arşivi, 2005). 
 
Kılkobuz/ Kılkopuz: Altay Dağları ve Altayların kuzeyindeki Türk kültür 

çevrelerinde kıl sözü, at kılından yapılmış çalgı telleri için kullanılmıştır. Bu 
gelenek, Radloff’un tespitine göre, daha sonra Kırgız ve Kazan çevrelerine de 
yayılmıştır. Yay ile çalınan iki telli eski bir çalgı olan kılkopuz halk arasındaki 
rivayetlere göre VIII. yüzyılda Korkut Ata tarafından icat edilmiştir. Yarı Şaman 
baksıların ve jıravların çalgısı olan kılkobız XVIII. yüzyıldan itibaren ortadan 
kaybolmaya yüz tutmuştur. 1940’larda özel bir çabayla tekrar kullanılmaya 
başlamıştır (Ögel, 1991: IX, 93).  

Kılkobızın telleri at kılındandır. Teknesinin alt kısmı deri ile kaplı, üst kısmı ise 
açıktır. Burguluk kısmında ve teknenin üst kısmında demir parçalar ve ziller asılıdır. 
Demir paçaları ve ziller kobız sallandıkça ses çıkarır. Telleri saptan 3-4 cm kadar 
yüksekte olup, tırnakların teması ile çalınır. Zamanla geliştirilip tel sayısı dörde 
çıkmış, telleri de metalden yapılmaya başlamıştır. M. Victor Beliaev11 ve Bahaeddin 
Ögel’in araştırmalarına göre, iki kıllı kopuz veya sazlar, Türklerde kamların, 
şamanların dua, destan ve büyüsel uygulamalarında çok kullandıkları bir sazdı. Eski 
kopuz, iki at kıllı kıyak denilen kemençelerdi. Bu çalgılar, XIX. yüzyılda yerlerini 
dombra denilen sazlara bıraktılar (Ögel 1991: IX, 93). 

                                                 
11 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. M. Victor Beliaev, Central Asian Music, (Rusçadan çeviren: Mark 
and Greta Slobin). Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press. 
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Resim 10: Kılkopuz (Kazak)12 

Gıcak /gıcak/gicek: Kopuzun türevlerinden biri olarak kabul edilen dutara 
özellikle destan icrasında gıcak adı verilen çalgı eşlik eder. Örneğin, Türkmen ve 
Karakalpak destan geleneğinde Bahşı dutar çalarken ikinci bir kişi gıcak /gicek 
çalar. Ayrıca, Türkmen, Kazak, Kırgız, Karakalpak ve Özbek müziğinde terme 
/terma denilen ve doğaçlama söylenen ezgilerin seslendirilmesinde gıcak solo olarak 
sıkça kullanılır.13 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 11:  Gıcak, gicek, kıyak14 

                                                 
12 www.kkk.tsk.mil.tr/...telli3.html  
 
13 Bu bilgiler, Orta Asya Türk destanları konusunda pek çok araştırması bulunan Alman Türkolog Prof. 
Dr. Karl Reichl ile 28.05.2008 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme notlarından alınmıştır. Prof. Reichl’e 
bildiriye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. Türk boylarının destan icralarında kullanılan 
çalgılar ve müzikal icranın çeşitli özellikleri için bk. Chadwick, N. and V. Zhirmunsky 1969; Reichl 
2000: 129-150; Reichl 2002. 
14 www.kkk.tsk.mil.tr/...telli3.html  
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İkeme: bir çeşit saz, kubuz gibi çalınan bir çalgı (Atalay 1985: I,137-14). 

Buçı: Buçı kopuz; bir çeşit kubuz, iyi ses veren çok inleyen utlardan bir ut. 
(Atalay 1986: III, 173-2, 219-4). Bu kaz göğsü (barbat) adı verilen sazlardan bir 
sazdır (Atalay  1986: III, 173-1-2). Çok inleyen ut (Atalay 1986: III-3). 

Sıbızgı /sıbızgu: Sıbızgı, adlı bu çalgı Radlof’a göre, sıbızga, sıbuzga 
şekillerinde Orta Çağ eserlerinde Çağatay-Türk kültür çevresinde mevcuttur. 
Sıbızgı, flüt ve düdük manasındadır. Şemsiye şeklinde içi boş bir bozkır bitkisinden 
yapılıyordu. Kırgız-Türk kültür çevresindeki çoor adlı kavala benziyordu. Kazak- 
Türk kültür çevresinde ise sibizgi dombra ile çalınan ezgilere eşlik ediyordu. Eserde, 
bu üflemeli çalgı ile ilgili bilgiler aşağıdadır: 

• Ol sıbızgu ötürdi: o düdük öttürdü.   (Atalay 1985: I, 176-7)  

• Sıbızgu öttürdü: Düdük öttürdü  (Atalay 1985: I, 217-20).  

• Sıbızgu ötrüldi: Düdük öttürüldü (Atalay 1985: I, 246-24).  

• Sıbızgu: düdük, boru (Atalay 1985: I, 489-5). 

 

 

               

 

 

 

Resim 12: sıbızgı, sıbızgu15 

 
Eserde verilen bilgiler ışığında Anadolu müzik kültüründe, özellikle Teke 

yöresi müziğinde kullanılan sipsi adı verilen nefesli çalgının  sıbızgı adlı tarihi Türk 
çalgısının günümüzdeki uzantısı olarak kabul edilmesi mümkün görünmektedir. 
Gazimihal’in verdiği bilgiye göre, İç Asya’nın en orijinal buluşu olan demet kamışlı 
“ağız orgu”na, Uygurlarda sıbızgu, sonraki dönemlerde çıpçık, Çincede şenk veya 
çeng denmiştir. Türkistan’a komşu yerlerde bu çalgıya çok eskiden kısaca Şin veya 
muşta-i  Çinsi (Çin muştası) denirdi. Kamışların dip yanlarında “serbest dil” hâlinde 
yine kamıştan birer dilcik, onların üst taraflarında da dış yüzlerden açılıp kapatılacak 
birer parmak deliği vardır. Dilcik çalgının en orijinal kısmıdır. Eski İstanbul’da girift 
musikar denilmiş olan bu çalgının Asya kökenli olduğu kabul edilebilir. Evliya 
Çelebi sipsi düdükten söyle bahsetmiştir: “Sağa sola çekin deyü sipsi düdükleri 
                                                 
15 www.tumata.com/enstrumanlar.aspx  
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çalarak ubûr ederler”. Gazimihal Musıki Ansiklopedisi adlı araştırmasının basıldığı 
1961 yılında şunları anlatır: Anadolu’da çocuklar hâlâ ağaç kabuğundan bura bura 
ve ucuna sipsi takarak “sipsi boru” yaparlar.” Ayrıca, araştırmacıya göre, Türkçe 
antik borguy, borgu veya boru, kelimesi bormak (burmak) fiiliyle ilgilidir. Çin 
kaynakları MÖ Türklerin ağaç kabuğunu burarak boru yaptıklarını kaydetmiştir 
(Gazimihal 1961:233). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 13: Sipsi: Anadolu’da özellikle Teke yöresinde kullanılan bir nefesli çalgı16 

 
Borguy: Üflenecek öttürülen boru (Atalay 1986: III, 241-12). Türklerde davul, 

boru ve bayrak kağanlık sembolüydü. Örneğin Göktürkler döneminde, Çin 
imparatoru Göktürk kağanına davul, boru ve bayrak göndererek onun kağanlığını 
tanımış oluyordu. Kaşgarlı Mahmud’a göre burguy, borguy üflenerek çalınan bir 
borudur ancak bir düdük veya kaval benzeri bir çalgı değildir (Ögel 1991: VIII, 
332). Dede Korkut Kitabı’nda gümbür gümbür davullar ve burması altın tunç 
borular çalındığı ifade edilir (Ergin 1994: 114). Eski Türklerde köklerini, ilk 
                                                 
16 www.burdur.gov.tr/bak.php?id=48  
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kullanımlarını görebildiğimiz Mehter geleneği Selçuklu ve Osmanlı Devleti 
döneminde de devam etmiştir. Bunların diğer bazı ortamlar dışında, özellikle  savaşa 
giderken ve yine savaşın çeşitli safhalarında çalındığı bilinmektedir. 17  

Eserde borguy dışında tümrük (=def ve dümbelek) ve küwrüğ (=kös ve davul) 
adlı çalgılardan da bahsedilmekle birlikte, bunlar hakkında yeterli bir açıklama 
mevcut değildir. Ancak, bu eski Türk çalgılarıyla ilgili olarak pek çok bilgi 
toplanmıştır18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Resim 2: Burmalı savaş borıları ve açıklamaları 
(B. Ögel, 1991, Türk Kültür Tarihine Giriş  VIII, Ankara, 1991, s. 362) 

                                                 
17 Savaş-müzik ilişkisi için bk. Ögel 1991:VIII). Savaş boruları için ayrıca bk. 336-348. Borguy hakkında 
ayrıca bk. Gazimihal 1961: 41-42. 
18 bk. Ögel 1991: VIII; Gazimihal 1961. 
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İcra ortamları: Divanü Lugati’t Türk ışığında elde edebildiğimiz konuyla ilgili 
ipucu niteliğindeki bilgileri, müzik kültürünün tarihine dair açıklamaları veren 
başlıca araştırmaların verileriyle birleştirdiğimizde dönemin müzikal icra ortamları 
ve icra vesileleri genel nitelikleri dikkate alındığında şu gruplara ayrılır:  

1. Sözlü kültürde musiki geleneği içinde cırav, akın, baksı ve ozanların (epik, 
lirik, dramatik) müzikal icrası: Türk kavimleri arasında başlangıçta çalgısız; sadece 
insan sesiyle ve resitatif (usulsüz-serbest ritimli) bir yapı özelliği gösteren terennüm 
tarzına dayanan destancılık geleneği19 sonraki devirlerde genellikle telli bir çalgı 
eşliğinde devam etmiştir. Kaşgarlı Mahmud’un Orta Asya Türk sözlü geleneklerini 
yansıtan eseriyle ışık tuttuğu XI. yüzyıl ve sonraki dönemlerde destancılık 
geleneğinin kopuz ve kopuzun çeşitlemeleri olan komıs, dombıra, dutar gibi çalgılar 
eşliğinde ozanlık geleneğinin temsilcileri (cırav, akın, ozan, âşık vb.) tarafından 
sürdürüldüğünü  kültür tarihi araştırmalarından ve destan icrasını anlatan pek çok 
eserden öğrenebilmekteyiz. Bu eserlerin başında şüphesiz Dede Korkut Kitabı gelir. 
Dede Korkut’un kopuz çalması ve boy boylaması -soy soylaması, daha da ötesi, 
kopuzun bu hikâyelerde çeşitli sahnelerde sıklıkla yer alması Türklerin ortak bir 
müzik geleneğine işaret eder. Hikâyelerde, Dede Korkut kopuzlu veli, uluların atası 
sayılmıştır. Bu bilge kişi, kopuzu ile öğerek güç veriyor, yol gösteriyor, kopuzun 
sihirli sesiyle toplumu yönlendiriyordu. Ayrıca, elinde kopuz taşıyan kişi “Dede 
Korkut hürmetine” saygı görmüştür. Kaşgarlı Mahmud’un kitabı sınırlı bilgiler de 
verse,  en azından kopuz ve diğer bazı eski Türk çalgılarının bütün Türk kavimleri 
arasında varlığından ve kullanımından bize haber verir. 

2. Savaş müziği (askerî müzik) icrası: Eserde yer alan çalgılar arasında 
özellikle borguy ve kopuz(kolca kopuz)un savaş gelenekleri içinde özel yerleri 
olduğu; dolayısıyla bu çalgıların Türk askerî müzik icrası içinde yer aldığı yine 
Dede Korkut hikâyelerinden anlaşılabilmektedir. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı 
hikâyesinde Kan Turalı Tekür’ün kızını almak için üç canavarla güreşeceği zaman 
kırk yiğidi onun yenileceğini zannederek ağladığında Kan Turalı onlara şöyle 
seslenir: “…Mere alça kopuzum ele alın meni öğün…(Ergin 1994:190). Söz konusu 
hikâyelerin birçoğunda savaşa giderken bazı çalgıların çalındığını “gümbür gümbür 
nakaralar dögildi, burması altın tuç burılar çalındı” ifadelerinden de öğreniyoruz 
(Ergin 1994:114). Türklerde savaşa giderken çalınan bir diğer çalgı ise aynı 
zamanda bağımsızlık ve hâkimiyet sembolü olan davuldur.20 Orta Asya Türk 
Devletlerinde davul ve boru çalınması, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti 
döneminde de ordunun sefere çıkması sırasında bu çalgıların mehter takımı 
                                                 
19 Ayrıntılı bilgi ve yorumlar için bk. Beliaev 1975. 
20 “Dede Korkut’ta Müziğin Yeri” hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Tunakan 2001. 
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bütünlüğü içinde çalınması, davul-zurna geleneğinin bilinen en eski devirlere kadar 
gidebildiğini bize açıkça göstermektedir.21 

3. Dinî müzik icrası. Divanü Lugati’t Türk’te dinî müziğe ilişkin doğrudan bir 
veri ile karşılaşmamakla birlikte, adı verilen çalgılardan bazılarının o dönemlerin 
dinsel törenlerine eşlik ettiği bilinmektedir. Dualarda ve Tanrı’ya yakarışlarda 
kopuzun kullanıldığına dair bilgi de mevcuttur. Örneğin yarı Şaman yarı Müslüman 
Kırgız baksılarının dua ederken söyledikleri sözlerden bazıları şöyledir: “…tek 
başına tobulgu çalısından  yaycığını yaptığım kopuzum!...” Ayrıca, çeşitli Türk 
kavimlerinin Şaman dualarında kopuz adının geçtiği, Şaman’ın “kutsal” ağaçtan 
yapılan kopuza seslendiği ve bu dualarda kopuzun kutsal bir güce sahip olduğu da 
bilinmektedir (İnan 2000: 282). Buna ilaveten, kopuzun dua ve dinsel törenlerde 
kullanılmasına örnek olarak Dede Korkut’un her hikâyede meydana çıkıp ad 
verirken ve dua ederken kopuz çalması da dikkat çekicidir (bk. Ergin 1994). 

4.  Törensel müzik icrası: Av törenlerinde, devlet törenlerinde ve geçiş 
törenlerinde müzik icrası gerçekleşmekteydi. Av ve işaret boruları Altay ve Kuzey 
Türk kavimlerinde çok yaygındı. Bu tip borularla dişi geyiğin bağırmalarının taklidi 
yapılırdı. Böylece erkek geyikler avcılara doğru çekiliyordu. Avcı kuşlara yem 
vermeden önce, küçük bir davul çalınır ve böylece kuş alıştırılırdı. Avlanmaya çıkan 
kuş bu davulun sesini duyunca geri döner ve sahibinin eline konardı. Bu davullara 
avcı kuş davulbazları denirdi . XI. yüzyılda divanda davul, tovıl (Atalay 1986: III, 
165) biçiminde karşımıza çıkar ve bu daha çok avcıların av için saldıkları doğan 
kuşunu geri çağırmak için çalınan davuldur.22 Ayrıca, geçiş törenleri arasında 
bilhassa düğün ve nişanlarda kopuz çalınması şarkı ve gazel okunması, törensel 
müziğin bir başka örneğini teşkil eder. 

Yukarıda ana çizgileriyle tanımlamaya çalıştığımız müzikal icra ortamları 
dışında, eserde müzik icra ortamının özelliklerine dair sınırlı olmakla birlikte, 
önemli bazı bilgilere de rastlıyoruz. Örneğin, “Kubzaşdı: kızlar kubzaşdı: kızlar, 
cariyeler kubuz çalmakta yarıştılar” (Atalay 1986: II, 220- 11,13) ifadesinden 
günlük yaşamda kızların, kadınların karşılıklı kopuz çaldıkları, eğlendikleri 
anlaşılıyor. Ögel’in tespitlerine göre, eski Türklerde kızların bulundukları evde her 
zaman kopuz veya kıyak sesi duyulmaktaydı ki; Er Töştük destanında bir kızın 
kendi kopuzunu “al yanaklı, gümüş dilli” diyerek övmesi de bunun bir kanıtıdır 
(Ögel 1991, IX, 252). Ayrıca, yine eserde geçen ol yır yırladı hareketle, genelde 
günlük yaşamda şarkı ve gazel okumanın rastlanan bir durum olduğu belirtilebilir. 

                                                 
21 Türklerde davul ve boru çalınması ve bunların sembolik anlamları hakkında bk. Ögel 1991, 8. 
22 Bk. Genç 1997:174. 
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Kanımca, bu tipte icra, törensel yaşam dışında; günlük yaşamda da müziğin yerinin 
açık göstergesidir. 

Sonuç olarak, Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t Türk adlı eserinde yer 
verilen ır, yır, yırla-, yıragu, küy, kög, bozla-, gibi müzik terimleri ile kubuz, ikeme, 
buçı, sıbızgı, borguy gibi müzik aletleriyle ilgili tanımlayıcı ancak, kısıtlı bilgiler 
ışığında, eski Türklerin müzik kültürünü yansıtan kaynaklar ve araştırmaların 
katkısıyla, o dönem Türklerinin müzik kültürüne ilişkin temel bazı özelliklerini 
günümüze taşımış bulunduğunu ve Orta Asya başta olmak üzere Türk Dünyası 
müzikal geleneklerinin eskiliğini; ancak zamanla bu geleneklerin kimi değişikliklere 
uğrayarak sürekliliklerini koruduklarını ifade etmek mümkün görünmektedir. Dede 
Korkut Kitabı’nda kolca kopuz eşliğinde düşman ile dövüşe hazırlanan yiğitlerin 
torunları, bugün pehlivan güreşinde davul-zurnanın çaldığı Köroğlu ezgisi eşliğinde 
güreşerek aynı geleneği sürdürüyorlar. 
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 SÖZCÜKLERE TÜRK-ÇE BAKAN BİR KÖKEN BİLİMCİ: 
KÂŞGARLI MAHMUD VE ÖDÜNÇLEME SÖZCÜKLER ÜZERİNE 

YAPTIĞI KÖKEN BİLGİSİ ÇALIŞMALARI 
 

Mehmet Vefa NALBANT 
 
Karahanlılar çağının büyük bilgini Mahmud Bin Hüseyin’in doğduğu şehir olan 

Kâşgar, tarihçilerin de verdiği bilgilere bakılırsa,  eski çağlardan beri Doğu ve Batı 
arasındaki milletlerarası ulaşımın önemli merkezlerinden biri olmuş ve Yunan, İran, 
Arap, Hint ve Çin kültürlerinin kesiştiği, temas hâlinde bulunduğu bir köprü niteliği 
taşımıştır.  

Doğduğu ve büyüdüğü çevrede çeşitli kültürleri tanıma fırsatı bulan Kâşgarlı 
Mahmud, bu kültür çevresinde aldığı iyi eğitimin de katkısıyla, birçok dili tanıma ve 
bunlardan bir kısmını da öğrenme imkânına ulaşmış olmalıdır. Nitekim daha sonra 
yazacağı eserinde Arapça ile Türkçenin at başı gittiğini göstermeye çalışırken, yeri 
geldikçe bu iki dili ses-biçimsel, biçim-dizimsel ve anlamsal özellikleri bakımından 
karşılaştıracaktır.  

Kâşgarlı’nın sözcükleri bakımından Türkçe ile karşılaştırma yaptığı bir başka 
dil ise Farsça’dır. Eserinde “Tatsız Türk bolmas, başsız börk bolmas” atasözünü 
nakleden Kâşgarlı Mahmud, bu arada dönemindeki Türk-Fars ilişkilerinin 
canlılığına da dikkat çekmektedir.    

Kâşgarlı’nın eserine aldığı ödünçleme sözcüklerin sayısı çok değildir. Fakat bu 
sözcükler üzerine yaptığı değerlendirmeler ve köken bilgisi çalışmaları dikkate 
değerdir. Eserinde incelediği sözcüklerin kökeni konusunda bazen hataya düşmüş 
olsa bile, gerek Türkçe sözcükler gerekse Arapça ve Farsça sözcükler üzerine 
yaptığı köken bilgisi çalışmalarında ve diller arası sözcük karşılaştırmalarında 
çağımızın dil aileleri arasında yapılan karşılaştırmalı çalışmalara örnek olabilecek 
yöntemler kullanmıştır.  

Kâşgarlı kökeni iyi bilinmeyen, Türkçe olabilecek ve Türkçe olarak 
açıklanabilecek her sözcüğü Türkçe saymış, fakat diğer dillerdeki şekiller üzerinde 
de durulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştur. Türkler arasında pek 
duyulmamış, bir lehçede saptanabilen bazı sözcükler konusunda ise çok fazla yorum 
yapmadan sadece var olan şekilleri göstermekle yetinmiştir. Türkçenin dil bilgisi 
kurallarını iyi bilen Kâşgarlı başka diller ile çok kolaylıkla karşılaştırmalar 
yapabilmiştir.  

Kaşgarlı’nın diller arasında paylaşılan ve birden fazla dilin söz varlığı içinde 
görülen sözcüklerin kökenini aydınlatma konusunda birkaç farklı yol izlediği 
görülür. Bazı durumlarda aynı sözcük için farklı yönleri ve farklı yöntemleri 
düşündürebilecek birçok açıklama yapmıştır. Bu nedenle, bizim incelememizde bir 
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sözcük Kâşgarlı’nın söz konusu sözcük ile ilgili hangi yöntemi ön plana çıkardığı 
dikkate alınarak ilgili başlıklar altına yerleştirilmiştir.  

 Fakat bu yöntemler üzerinde durmadan önce, bu bildiri sınırları içinde 
Kaşgarlı’nın incelediği ödünçleme sözcüklerin (Arapça ve Farsçadan Türkçeye, 
Türkçeden Arapça ve Farsçaya ödünçlenmiş sözcükler) günümüz köken bilgisi 
çalışmaları bakımından değerlendirilmediğini hatta bu sözcüklerle ilgili günümüz 
köken bilgisi çalışmalarındaki bilgilere de yer verilmediğini konuya sadece 
Kâşgarlı’nın köken bilgisi çalışmalarında izlediği yöntem bakımından yaklaşıldığını 
belirtmekte yarar vardır. 

 

1. Seslik Ölçütlerden Hareketle Sözcüklerin Kökenini Aydınlatma 

Kâşgarlı özellikle Türkçe olduğundan çok emin olduğu ve başka dillere 
Türkçeden ödünç olarak verilmiş sözcüklerin kökeninin aydınlatılması ve bunların 
Türkçeliğinin kesin olarak ortaya konulması bakımından çok hassas davranmıştır. 
Bu hassasiyetini sözcüklerin kökenini açıklarken kullandığı seslik ölçütlerden ve 
diller arasında sözcüğün gelişimini gösterirken yaptığı karşılaştırmalardan 
sezebilmek kolaylıkla mümkün olmaktadır. Kâşgarlı bu yöntemle iki sözcüğün 
Türkçenin malı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Bunlardan ilki yalma sözcüğüdür. 
Kaşgarlı bu sözcüğün kökenini aydınlatmaya çalışırken bir taraftan seslik ölçütlere 
yer vermiş, diğer yandan sözcüğün Türkler arasında yayılma alanına ve sosyo-
kültürel ihtiyaçların dile sözcük kazandırma yönündeki etkisine vurgu yapmaktadır. 
Kâşgarlı Mahmud bu sözcüğün kökenini incelerken izlediği yöntem ile ilgili eserine 
şu sözleri taşımaktadır:      

Yalma (Trk) /Yelme (Frs) / Yalmaķ (Ar.): “Kaftan, kalın kaftan, yağmurluk. 
Farslılar bu kelimeyi Türklerden alarak yelme demişlerdir. Onlardan da Araplar 
alarak yalmak demişlerdir. Güzel h (ˆ) harfini kaf’a (‚)çevirmişlerdir… Hiç kimse 
çıkıp da bu kelimeyi Türkler Farslardan almıştır diyemez. Çünkü ben onu sınırların 
ötesinde bilgisiz ve kaba Türklerden dahi işittim. Çünkü onların memleketinde 
yağmur ve kar çoktur. Başka uluslardan ziyade yağmurluk onlara gerektir.  (Atalay 
1992:III, 35)  

Kâşgarlı üç dil arasında yaptığı karşılaştırmayla bu sözcüğün Türkçe olduğunu 
kanıtlamaya çalışmıştır. Kâşgarlı bu sözcüğün kökenini belirlemeye çalışırken 
sadece seslik ölçütlerden değil, sözcüğün yayılma alanına ve ihtiyaçlar sonucu 
gerçekleşen üretime ad koyma ilişkisine de dikkat çekmiştir.  

Kâşgarlı’nın Türkçe olarak değerlendirdiği bir başka sözcük, bir yer adı olan 
Semerkand sözcüğüdür. Kâşgarlı bu birleşik sözcüğün Farsçaya geçinceye kadar 
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Türkler arasında hangi anlamsal farklılıkları gösterdiğine işaret etmiş ve söz konusu 
sözcük için şu açıklamaları yapmıştır:   

Semiz kend (Kend maddesi altında): Oğuzlarla Oğuzlara uyanlara göre kend 
“köy” Türklerin büyük bir kısmına göre “şehir” demektir. Bundan alınarak Fergana 
kasabasına Özkend adı verilmiştir. Yine böylece Semiz kend denir, büyük 
olduğundan böyle denilmiştir. Farsçada Semerkand denir.” (Atalay 1992: I, 344)  

Kâşgarlı bu sözcükte semiz sözcüğünün anlam alanını hatırlatmakta, 
Arapçadaki semįn “şişman, besili, semiz” sözcüğüyle karşılaştırdığı bu sözcüğün 
Türkçe olduğu düşüncesinden hareketle sözcüğün Farsçaya Türkçeden geçmiş 
olduğuna inanmaktadır.     

  

2. Sosyal ve Kültürel Hayatı, Sözcüğün Dillerde Kullanım Sıklığını Dikkate 
Alarak Köken Bilgisi Çalışması Yapma 

Kültür ve dil arasındaki sıkı ilişki herkesçe bilinen bir durumdur. Milletlerin 
dinî yaşamlarından, gelenek göreneklerine, idare şekillerine kadar kültür hayatını 
ilgilendiren bütün durumlarla ilgili dilde birtakım sözcükleri bulmak mümkündür. 
Kâşgarlı bu durumun farkında olmuş, kültür-dil ilişkisini dikkate almak suretiyle 
bazı sözcüklerin kökenini bu ilişkiyi göz önünde bulundurarak aydınlatma yoluna 
gitmiştir. Sözcüklerin kullanım sıklığı ve milleti oluşturan fertler arasında bilinirliği 
dil-kültür ilişkisini ortaya koyma ve sözcüğün hangi dile ait olduğunun anlaşılması 
konusunda birtakım ipuçları taşımaktadır. Kâşgarlı bu ipuçlarının yardımıyla 
aşağıdaki sözcükler hakkında şu köken bilgisi açıklamalarını yapmıştır:   

Bayram : “Oğuzca. Bunun sevinç ve eğlence günü demek olan bađram 
sözcüğünden bozulmuş olduğunu sanıyorum. Çünkü İslamlıktan önce bayram 
bilmezlerdi ki adı olsun. Eğer olsaydı, bunu bütün Türkler bilirdi. Bunu ancak 
dillerinde đ harfini y yapanlar bilir.” (Atalay 1992:III, 176) 

 Kâşgarlı bu sözcüğün Türk diline Türklerin İslāmiyeti kabulünden sonra 
girdiğine dikkat çekerken, sözcüğün Türkçenin söz varlığına girmesinden sonra 
lehçeler arasında ne gibi seslik değişikliklere uğradığını göstermeyi  de ihmal 
etmemiştir.  

Kâşgarlı eserinin hemen başında Türkler arasında /đ/ sesini /y/ sesine 
çevirenleri Yağma, Tohsı, Kıpçak, Yabaku, Tatar, Çomul ve Oğuzlar olarak 
saymaktadır.(Atalay  1992:I, 32) Farslarla en çok ilişkiye giren boylar arasında 
Oğuzları gösteren Kâşgarlı açıkça söylemese de bayram sözcüğünün Oğuzlar 
kanalıyla Türk diline geçtiğine işaret etmektedir. Nitekim eserinin bir yerinde 
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Oğuzların Farslarla ilişkilerini arttırmalarının bir sonucu olarak Türkçe sözcükler 
yerine Farsça sözcükler kullanmaya başladıklarını belirtir. (Atalay 1992:I, 432) 

Kâşgarlı sosyal hayatı ve geçim şartlarını göz önünde bulundurarak dağ 
sözcüğünü Türkçe olarak değerlendirmiştir. Kaşgarlı’nın Türkçeye mal ettiği söz 
konusu sözcük ile ilgili açıklamaları şu yöndedir: 

Dag: Atlara ve başka hayvanlara vurulan dağ, dağlama. Farslılar bu kelimeyi 
Türklerden almışlardır. Çünkü Türklerde olduğu gibi onlarda sürü bulunmaz ki 
dillerinde böyle kelimeler bulunsun. Hâlbuki ben bu kelimeyi İslam sınırlarında dahi 
işittim. (Atalay 1992:III, 153)  

 “Taġlattı (Trk) / Tag / Dag (frs.): Ol atın taġlattı . Farslılar bu sözcüğü 
Türklerden alarak “dag” diye kullanırlar. Nasıl ki bunlar kale demek olan dįz 
kelimesini Türklerden almışlardır. Tįz yer Türkçede “yüksek yer demektir.” (Atalay 
1992:II, 344)  

Tuġraġ : Tuğra, tura. Hakanın mührü, buyrultusu. Bunu Türkler bilmezler. 
Oğuzca. Ben de aslını bilmiyorum. (Atalay 1992:I, 362)   

Kâşgarlı bu sözcüğün Oğuzlara ait olduğunu söylerken diğer Türk boyları 
arasında kullanılmadığına işaret etmektedir. Bu sözcüğün aslını bilmediği için 
kökeni ile ilgili bir yorum yapmaktan kaçınmış olan Kâşgarlı, bu sözcüğün diğer 
Türk boyları arasında bilinmemesinden yola çıkarak ve biraz da üstü kapalı bir ifade 
ile Türkçe olmadığını düşündüğünü hissettirmiştir. 

      

3. Asıl Şekillere İşaret Edip Bunların Türkçedeki Telaffuz Şekillerini Gösterme 

Kâşgarlı sözcüklere olabildiğince Türkçe olarak bakmaya çalışırken aşırılığa 
kaçmamış köken olarak Arapça ve Farsçadan Türkçeye girmiş sözcüklerin kökenini 
açık olarak ortaya koymuştur. Fakat  eserinde bu sözcükleri madde başı olarak  
yerleştirirken takındığı tavır dile ödünç olarak girmiş sözcüklerin değerlendirilmesi 
ile ilgili bugün genel kabul gören görüşe çok yakındır. Şöyle ki; Kâşgarlı Türkçe 
olmayan sözcükleri eserine alırken bunların geldikleri dillerdeki asıl şekillerini 
değil, Türkler arasında kullanılan şekillerine yer vermiş, sözcükler üzerine yapacağı 
yorumları bu şekiller üzerinden gerçekleştirmiştir. Kâşgarlı eserine bu tipte iki 
sözcük almış ve bu sözcüklerle ilgili şu bilgileri vermiştir:   

Tene (Trk) /Dene : (Frs): Farsça “dene”  sözcüğünden alınmıştır, zan ederim. 
Türkler bunu Türkçeleştirerek tene  demişlerdir.” (Atalay 1992:III, 44)  

Gezer (Frs) /Gizri (Argu) / Keşür (Oğuz) (Turma madde başı altında): Argular 
havuca gizri derler. Bunu Farsçanın gezer sözünden almışlardır, bu da havuç 
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demektir. Yalnız kelimedeki („) kef harfi biraz gevşetilmiştir. Oğuzlar buna keşür 
derler. Bunlar da Farslardan almışlardır. Oğuzlar Farslarla düşüp kalkmaya 
başlayınca Türkçe kelimeleri unutmuşlar, yerine Farsça kelimeler kullanır 
olmuşlardır... (Atalay 1992:I, 432)  

 

4. Ses ve Anlam Bakımından Bağdaştırmalarla Sözcüğün Kökenini Açıklama   

Kâşgarlı birbirlerine ses ve anlam bakımından yakınlık gösteren iki ayrı dile ait 
sözcükleri karşılaştırmış, bunların bu yakınlıklarından yararlanarak yaptığı 
karşılaştırmalarda diller arasında bağdaştırmalarla Türkçeyi öğretmeye çalıştığı 
milletlere kendi dillerine yakın olan Türkçe sözcükleri daha kolay ve 
unutmamalarını sağlayacak bir yolla belletmeye çalışmış, ses ve anlam yakınlığı 
gördüğü ve eserine taşıdığı sözcükleri de köken bakımından incelemeyi ihmal 
etmemiştir.    

Arı (Trk) / Arį (Arp.) Arı. Bu kelime Arapçaya uygundur. Araplar bala “arį” 
derler. Türkler bu adı balı yapana verirler. Çiğil Türkleri bala arı yağı derler.” 
(Atalay 1992:I, 87)  

Iwrık (Trk) / İbrik (arp) : İbrik. Bu kelime hem söyleyişte hem anlamda 
Arapçaya uygun düşmüştür. Ancak /b/ harfi sözcüğün Türkçesinde /w/ olmuştur.” 
(Atalay 1992:I, 99)  

Kâşgarlı arı ve ıwrıķ sözcükleri ile Arapçanın arį ve ibrik sözcükleri arasında 
ses ve anlam bakımından bir ilişki kurmuş fakat her iki dile ait şekillerden birini 
diğerine mal etmemiştir. Anlamsal ve seslik özellikler üzerine yaptığı açıklamalarda 
da sözcüklerin her iki dilde de bulunduğuna işaret etmektedir.     

Dįz: (frs) Tiz(Trk): …Bunlar kale demek olan dįz kelimesini Türklerden 
almışlardır. Tįz yer Türkçede “yüksek yer demektir.” (Atalay 1992:II, 344) 

Farsçada dįz sözcüğünün anlam, yazılış ve söyleyiş bakımından Türkçedeki Tįz 
sözcüğüyle çok yakın olması nedeniyle bu sözcüğü Türkçe saymıştır. 

Dįz sözcüğü konusunda sözcüğün Türkçe olduğu yönünde fikirler öne süren  
Kâşgarlı uma ve ören sözcüklerinin Türkçeye yabancı dillerden sözcük alışverişi 
yoluyla geçtiğine, bu sözcüklerin Arap ve Farslarla daha iç içe yaşamış Türk 
boylarının dilinde görüldüğüne dikkat çekmektedir.  Uma sözcüğünün çok eskiye 
dayanan ilişkiler nedeniyle Arapçadan Tibetçeye geçmiş olduğunu düşünen 
Kâşgarlı, benzer bir şekilde Farslarla sürekli bir ilişkide bulunan Oğuzların da 
Farslardan virān sözcüğünü alarak ören şekline getirdiklerine inanır. Kâşgarlı’nın 
Türkçenin ödünç aldığını düşündüğü sözcükler ile bu sözcüklerin Türkçe şekilleri 
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arasındaki şekil ve anlam bakımından görülen yakınlık dikkat çekicidir. Kâşgarlı’nın 
ödünçlenmiş kabul ettiği iki sözcük ile ilgili eserine şu bilgileri taşıdığını 
görmekteyiz:     

Uma (Trk) / Ümm (Arp) : Ana. Tibet dilince. Bu onlara Araplıktan kalmışa 
benziyor.” (Atalay 1992:I, 92)  

Viran (Frs) /Ören (Türkçe):  Her nesnenin kötüsü. Oğuzca. Bu kelimenin 
Farslardan alınmış olduğunu sanıyorum. Çünkü Farsçada harap olan şeye viran 
derler. Oğuzlar Farslarla çok karışmış oldukları için birçok Türkçe kelimeyi 
unutmuşlar, yerine Farsça kelimeler kullanır olmuşlardır. Bu da böyledir.” (Atalay 
1992:I, 76) 

 

Sonuç: 

 “Türkçe ve Türk kültürü yağmaya çıkarılmış bir mal gibidir. Elinde delil olsun 
olmasın her önüne gelen ondan bir parçayı alıp başka bir kültüre mal etmeye sanki 
izinli gibidir.” demektedir Türk Mitolojisi adlı kitabında Bahaeddin Öğel.  
(Bahaeddin Öğel, 1993, I, 150) Kâşgarlı sözcüklere kendi geliştirdiği yöntemlerle ve 
Türk’ün penceresinden ve Türkçenin lehine bakmak suretiyle asırlar önce başlayan 
bu yağmanın önüne geçmek ve Türkçenin hak ettiği saygınlığı kazandırmak yolunda 
büyük çaba harcayan Türkçe kalesinin güçlü bir muhafızıdır.       

Sabrınız için teşekkür ederim. Saygılarımla.  
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МАХМҰТ ҚАШҚАРИДЫҢ ХАЛЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫ 
 

Əбдімəлік НЫСАНБАЕВ 
 

Махмұт Қашқаридың түркі халықтары тарихындағы бір жүйеге түсіріл-
ген түрік мəдениетінің тұрмысы мен оның этникалық терминологиясы жайлы 
жазылған Диуани лүғат-ат-түрк» еңбегінің бағасы өте зор. Аталмыш еңбек XI 
ғасырдағы дəстүрлі түрік қоғамының ғұмыры мен кəсібі жайындағы тарих-тың 
бұлағы десе де болғандай. Оның дүниетанымы мен философиясының 
құндылығы да осында. 

Махмұт Қашқари «Диуани лұғат ат-түрк» атты еңбегінде алғаш рет тү-рік 
мəдениетінің болмысы категориясын сипаттап берді. Бұл түрік тілінің 
сөздігінде түріктер өмірінің XI ғасырдағы бай сипаты, салт-дəстүрі, өлеңдер 
мен аңыздардың, материалдық мəдениет заттарының мəн-мағынасы ашылып 
көрсетілді. Бұл кітапта сол заманның тұрмысы мен дүниетанымы ерекше 
мұқият сипатталған. Рулық-тайпалық қатынастардан бастап болмыс шынды-
ғына дейін баяндалған. Философиялық ұғымдар, тек пен ерекшелік термин-
дері, этнонимдер мен жер-су аттары (топонимдер) ерекше мəнге ие болған. 
Еңбекте дəстүрлі халық санасының сипаты, тарихи жəне мифологиялық құн-
дылықтар, діни жəне этникалық терминология тіркелген. Сондай-ақ өз 
заманының, қоғамының əлеуметтік, саяси жəне рухани өмірінің сипаттамасы 
жан-жақты зерттелген, оның өзіндік жəне сапалық ерекшелігі адамдардың іс-
əре-кеті мен олардың санасы, қоғамның тұтастығы мен оның даму барысы 
күр-делі қатынаста көрсетілген. 

«Мен бұл кітапты алфавит тəртібімен құрастырдым, - деп жазды М. 
Қашқари, – парасатты – ғибрат сөздермен, ұйқасты ақ өлеңмен, мақал-мəтел-
дермен, өлеңдер мен қара сөзбен (прозамен) безендірдім. Мен қиынды 
оңайлаттым, түсініксіз жайды түсіндірдім, жылдар бойы еңбектендім, ақы-
рында іздеуші сөзді өзінің қатарынан таба алуы үшін əр сөзді өз орнына 
қойып, сөз тəртібін анықтадым. Түрік, түрікмен, оғыз, жігіл, яғма, қырғыз-
дардың сөздері мен сөйлеу мəнерлерін зерттеп, қажеттісін пайдаландым. 
Əрқайсысының тілі мен салты санама əбден қалыптасты. Соларды мұқият 
зерттеп, арнайы əліппелік тəртіпке келтірдім. Мəңгілік ескерткіш, əрі 
таусылмас əдеби мұра болып қалсын деген ниетпен түркі елдерінің сөздігін 
жасап, кітапқа «Түркі сөздерінің жинағы» деп ат қойдым (М. Қашқари. Түбі 
бір түркі тілі «Диуани лұғат ат-түрк»). 

Дəстүрлі түркі мəдениетінің тамаша энциклопедиялық ескерткіші Мах-
мұт Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түрк» еңбегі. Онда түрік тілінің тарихы 
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жазылған, түркілердің əдет-ғұрыптары мен дəстүрлері жинақталған. «Мен өз 
зердеме тірі жəне рифмделген түріктердің, түркімендердің, оғыздардың, 
қырғыздардың... тілдерін толық түсіре білдім», - дейді данышпан ойшыл-ға-
лым. Былайша айтқанда, бұл еңбек лингвистикалық жəне этнологиялық 
сипатта ғана емес, сонымен бірге дүниетанымдық-философиялық жəне этика-
лық-құндылықтық сипатта. Мұнда түркі онтологиясы мен тіл мəдениеті, түр-кі 
тілдерінің толық жинағы, түркі тілінің ішкі семантикалық жəне граммати-
калық құрылысы, ана тіліне деген үлкен сүйіспеншілік, халықтың рухани 
дамуында тілдің үлкен рөлі анық көрсетілген. Махмұт Қашқари: «Əдептің 
басы – тіл», «Тіл – тəрбиелілік пен қайрымдылықтың басы», «Ерен ерлік тілде 
туады». Тіл жəй қарым-қатынас құралы ғана емес, ол сол халықтың, оның 
тарихы мен мəдениетінің өзіндік жəне бірегей болмысын танытады. Ойлау мен 
тіл бірлікте. Осыған орай, ұлттың тілінде, оның жері, тарихы, тұрмысы, мі-нез-
құлқы айнадай ашық көрініп тұрады деген ұлы Мағжан Жұмабаевтың сөзі өте 
орынды айтылған. 

Адам – Махмұт Қашқари дүниетанымының өзекті мəселесі. «Адам мəңгі 
жасамас, көрге кірсе кері қайтпас», - дейді ол. Адамның парасаттылығын, 
қонақжайлығын, жомарттығын, адалдығын, əділеттілігін, ізеттілігін, тəрбие-
лілігін жоғары бағалаған. Түріктердің дəстүрлі этикасы Махмұт Қашқаридың 
халықтық философиясының басым саласы болып табылады. Сонау орта 
ғасырдағы данышпан түркі ойшылдарынан тарихи бастау алатын қазақ 
халқының ұлттық философиясы этикалық құндылықтарға өте бай. Қазақ хал-
қы – табиғатынан қиналғанға қол ұшын беруге даяр тұратын, ізгілікке жаны 
құмар гуманист халық. Қонақжайлығы да, кеңпейілділігі де, жомарттығы да 
осы сезімнен туындаған. Діні қаттылықты, бар бола тұра ештеңе татырмайтын 
шығайбай сарандықты əжуа етумен келеміз. Бəлкім, ата-бабаларымыз-дың 
дұрыс байлық жинай алмай кеткені де осыдан болар. Алайда, ұлттық 
діліміздегі бұл қасиетті маңсұқ етуге болмайды. Керісінше, жарлы-жақыбай-ға 
көмектесуді дəстүрге айналдырғаннан ұтылмаймыз. Бұл – бір. 

Екіншіден, ізеттілік, яғни үлкенді сыйлау, кішінің көңіліне қаяу салмау – 
атадан балаға көшіп келе жатқан асыл қасиеттеріміздің бірі. Қазақтар мен 
түріктер, тіпті, ренішінің өзін ишаралап жеткізеді. Жоқ, бұл – шығыстық құ-
лық емес, шын көңілден шыққан ибалылық пен имандылық. Кезінде бұл жа-
ғын Махмұт Қашқари да баса айтқан болатын. 

Үшіншіден, қоғамның кішкентай ұясы түріндегі отбасындағы ынтымақ – 
аға ұрпақ пен жас ұрпақ арасындағы рухани келісім қазақ қоғамында, тіпті, 
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сонау ежелгі түркі қоғамында да, көздің қарашығындай сақталған. Ата-ана-ны, 
аруақтарды қастерлеу, анасының, əйелінің, қарындасының, əжесінің ары-на кір 
жұқтырмай сақтау – биік адамгершілік – имандылық парыз деңгейіне 
көтерілген. 

Төртіншіден, адалдық. Досқа, ағайынға, ұлтқа, Отанға адалдық түрік жə-
не қазақ халқының ұғымында айрықша əспеттеледі. Ата-бабаларымыздың ға-
сырлар тереңінен жеткен аманаты сынды батырлық жыр-дастандарымызды 
қайта парақтап шығайықшы. Олардың бəріндегі негізгі трагедиялық желі 
жауын жапыра жеңіп келген батырдың ту сыртынан жасалған опасыздықтан 
туындап жатады. Бейне опасыздық пен сатқындыққа айтылған лағнеттің үні 
құлағыңа келгендей болады. 

Бесіншіден, қазақтар баласын жастайынан білімге, ғылымға ұмтылуға 
тəрбиелеген. «Бақыттың белгісі - білім» деп Қашқари тамаша айтқандай, ба-
ланың білімі мен тоқығанына біздер үлкен мəн берудеміз. Осылайша бəсе-кеге 
қабілетті жастарды тəрбиелей аламыз. Мен білім əлемдік, ал тəрбие ұлттық 
деңгейде болғанын қалаймын. 

Алтыншыдан, қазақ пен түрік еркіндікті, əсіресе, ой еркіндігін, пікір дер-
бестігін, жеке басының бостандығын, ешкімнен тəуелсіз болғанын жоғары 
қоятын халық. Жағымпаздық, мансапқорлық сынды теріс əдеттер бізге кейін  
жұққан. Бұрынғы қазақ қоғамындағы «Дат!» деп аталып, ханға да қарсы уəж 
айта беретін дəстүрді қоғамтанушылар «далалық демократия үрдісі» немесе 
«көшпелі демократиясы» деп атап жүр. Хан да, батыр да, сұлтан да, бай да 
қара халықтың осы уəжімен есептесуге мəжбүр болған. 

Қазақтардың дəстүрлі дүниетанымының семантикалық діңгегі «құт» 
ұғымы. Оны «өркендеу басы», «өмірлік күш», «өмір потенциясы», сонымен 
қатар байлықпен байланысты «бақыт», «игілік», «үлес», «тағдыр» деген 
ұғымдармен сəйкестендіруге болады. Бұл ұғым онтологияны, антропология-
ны жəне əлеуметтік философияны біртұтас етіп біріктіреді. 

Махмұт Қашқари өзінің «Түркі сөздерінің жинағы» кітабында дүние-
танымы, əділеттілік пен бақытқа лайық өмірі, адамның өмірі мен өлімі, оның 
түріктік болмысы мен ойлауы, құндылықтық бағыт-бағдарлары, имандылығы 
мен мейірімділігі, қонақжайлығы мен парасаттылығы, жалпы алғанда, Адам-
ның рухани-адамгершілік, этикалық құндылықтары жөнінде көптеген құнды 
ойлар қалдырған. Оның пікірінше, құт-береке қонақпен бірге келетіндіктен 
қонақ жақсылықтың белгісі. Ол былай дейді: 
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Қонақты қарсы алған, асыңды күттірме, 

Қуана жар салғын, бір затын зыттырма. 

Қонақты құт деп білген ерлер кетті өмірден, 

Қалыпты жаны жаман, пейілі қарт көмірден1. 

М. Қашқари адамның бақыты белгілі бір мөлшерде қажет болғанымен 
материалдық байлықпен өлшенбейді, ол шексіз рухани байлықпен анқта-лады. 
Ішкі жан дүниесі бай жəне ақыл-ойы мен білімі мықты адам басқаға жамандық 
жасамайды, ол бақытқа жетеді. Махмұт Қашқари «Үлкенді сыйласа, құт 
болар», «Бақытқа бастар жол - еңбекте», тек еңбек қана құт пен бақытты 
өмірдің қайнар көзі екенін айта келіп, былай дейді: 

Байлық – берген абырой – жайлаудағы қонсыдай, 

Опа жаққан əйелдей, тұрақтамас ол шырай. 

Алтыныңа, малыңа масаттанба, ағайын, 

Күн мен түннің бəрібір өте шығар жолшыбай. 

Артық бұйым, адамзат, жауың болар түбінде. 

Байлық деген топан су тау боратар 

Ол иесін түбінде төмен қарай құлатар. 

«Құт», негізінен, өмірлік күшті, алға қарай ұмтылуды білдіреді. Дəстүрлі 
түркілік дүниетаным үшін адам, өсімдік, хайуан өзара жақын жəне олар таби-
ғаттағы тіршіліктің көріністері. Адамның дүниеге, əлемге деген қатынсы 
рухани жəне құндылықтық негізден құралады жəне сол арқылы ол əсерленіп 
отырады. Сондықтан олардың негізгі идеясы – ең жоғарғы құндылықты 
дəріптеу, яғни адамды жəне оның өмірін қастерлеу. 

Түркілік онтологияда «өмір жəне құнарлылық» семиотикалық коды аң-
ғарылады. Бұл кілт арқылы түркілердің үй-жайын, киіз үйдің семантикалық 
кеңістігін, адамның үстіне төңкерілген аспанның моделін түсіндіруге болады. 

Герменевтикалық əдіс дəстүрлі мəдениеттегі тамақтану жүйесінің рəміз-
дік қызметін ашуға мүмкіндік береді, қонақтарды күту барысындағы тəртіпті 
анықтауға көмектеседі. 

Көшпенділердің шаруашылығына, өмір салтына, əр түрлі өмір кезеңдері-
не сай келетін дəстүрлі киім үлгісі болған. Əрбір жасқа келгенде өзіндік құн-
дылықтар болатындығы «құт» ұғымы арқылы байыпталып отырған. Əсіресе, 

 
1 М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. Алматы, 1993, 38, 74, 82 бб. 
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балалық шақ пен кəріліктің ортасында орналасқан кезең адамның нағыз 
кемелденген уақыты екендігі ескеріледі. Кəрілік – жəй ғана қартаю емес, оның 
екі түрлі əлеуметтік қызметі бар: бір жағынан, белсенді іс-əрекеттерден 
шеттеп қалғанымен, екінші жағынан, адам рухтар мен ата-бабалар əлеміне жа-
қындай түседі, сондықтан ерекше құрметке ие болады. 

Дəстүрлі мəдениетте бақыт, негізінен, «құтпен», некемен, құнарлы-
лықпен байланыстырылып келді. Құнарлылық игіліктің, табыс пен бақыттың 
басы, сондықтан бала көтермеген əйел мен үйленбеген еркек əлеуметтік 
тұрғыдан құрметке лайықты емес деп танылған. «Адам болу» деген сөз 
«отбасын құру» деген ұғымды білдіреді. Некеге үлкен сакралды мəн беіліп, ол 
болмыстағы адам өмірінде болатын елеулі оқиға екендігі мойындалады. 

Рудың өзіндік санасы «аруақ», «қыдыр», «ырым» ұғымдары арқылы 
қалыптасады. Қиын қыстау сəттерде ата-бабалар аруағына олардың, рухына 
сыйынып, адам өмірде рухани тіреу тапқан. «Адамның күні - адаммен» деген 
мақал көшпелілердің моральдық-этикалық кредосына айналған. Көшпенді-
лердің түсінігі бойынша, əрбір адам өзінен кейін балаларына тек қана киіз 
үйін, байлығын, байланыстарын, атағын ғана қалдырмайды, сонымен бірге 
тірілердің арасында жүретін, олардың тағдырына əсер етіп отыратын өз аруа-
ғын, ата-бабалар рухын да қалдырады. Егер адам бұл өмірде жақсы болса, 
артында жақсы із қалдырса, онда оның рухы балалары мен немерелеріне қиын 
кезеңдерде көмектесіп отырады. Егер адам дұрыс өмір сүрмесе, онда оның 
аруағы ондай көмек бере алмайды, керісінше, ұрпағына қырсық болып, кесірін 
тигізеді. 

«Диуани лұғат ат-түрк» энциклопедиясында, профессор Мұқан Орын-
бековтің пікірі бойынша, нормалар мен салттар, адамдар құлқының қалып-
тары мен қасиеттері сипатталған, қоғамның өзара байланысты жалпылық жəне 
ие болған рухани күйі сараланған. Аталған еңбектен түрік қоғамының Х-ХІ 
ғасырлардағы игіліктерінен сусындауға болады, оның рухани жүйесін, 
ырымдарын, қатынас тілі мен əдісін, сол замандағы нышандардың жаңғыру 
қалыптарын түйсініп, қабылдауға болады. Ол қоғамдағы рухани игіліктің 
ерекшелігін бағалауға, оның сапалық бірегейлігін, ондағы мəдениеттің, эко-
номиканың жəне саясаттың мəнділігін зерделі салмақтауға мүмкіндік береді. 
Рухани игіліктің бұл жүйесін ой елегінен өткізу - өзіндік қоғамдық болмысты 
бағалауға, оның ішкі бастау-көздерін, ерекшеліктерін жəне қозғаушы күш-
терін ұғынуға мүмкіндік береді. Махмұт Қашқаридың бұл кітабы тарихи жад-
тың сақтаушылық жəне жаңғырушылық рөлін атқарады. Ол тарихи тəжіри-
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бені қайта жаңғыртып, бүгінгі жаһандану жағдайында халқымыздың өзіндік 
санасын қалыптастырады. Қоғам осыған қарап көш түзейді жəне ол сонымен 
бірге Қашқари мұрасының жинақталған топтамасы болып табылады. Қоғам 
мен мəдениет тарихи бұл еңбекте бейнелі түрде сипатталған. Оның дүниета-
нымының тарихи маңызы да осында1. 

 

                                                 
1 Əлжан Қ. Махмұт Қашқари: дүниетаным айшықтары // Орта ғасырдағы түркі ойшылдары. Қазақ 
халқының философиялық мұрасы. 20 томдық серия: 5-том. Алматы, 2005. 



 «СЛОВАРЬ МАХМУДА КАШГАРИ «ДИВАН  ЛУГАТ АТ-ТЮРК»  
КАК ЦЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК» 

 
Асан ОРМУШЕВ 

 
 Энциклопедический словарь Махмуда Кашгарского представляет 

собой ценный источник для изучения общетюркской грамматики, фонетики, 
лексики, а также этнографии, географии и истории. В частности, исследование 
исторического и этнографического материала «Дивана» позволяет 
подтвердить определенные исторические факты. 

Во время составления словаря Махмуд Кашгари являлся свидетелем 
небывалого военного триумфа на огромном пространстве мусульманской 
цивилизации XI века. «Диван» создавался как энциклопедический словарь, 
знакомивший мусульман с языком и культурой тюркских завоевателей, 
пришедших к власти1. 

Так, например, по ал-Кашгари, образ тюрка представляет собой – как 
могущественного, воинственного, воплощающего в себе самые лучшие 
человеческие качества: 

«… Им присущи добродетель, красота, изящество, благопристойность и 
учтивость, уважение к старшим и верность слову, скромность, гордость и 
бесстрашие…». 

И далее автор приводит примеры хадиса: «Аллах Великий и Всемогущий 
сказал: У Меня есть войско, которое Я назвал ат-тюрк и расположил на 
Востоке. Если Я разгневаюсь, на какой-либо народ, Я подчиню его им»2. Здесь 
Махмуд хотел подчеркнуть воинственность тюрков. 

Особый интерес для историков представляет как подробное изложение в 
словаре о расселения тюркских племен. Известный кыргызский филолог 
академик Б.О.Орузбаева отмечает, что материалы «Дивана» Махмуда Кашгари 
должны широко использоваться не только лингвистами, но и историками, 
этнографами. В частности об истоках некоторой части родоплеменных 
образований, положивших впоследствии начало формированию кыргызского 
народа3. 

«Я описал, - замечает Махмуд Кашгарский, - только племена, а родовые 
деления оставил без внимания. Однако я описал родовые деления Огузов, даже 

                                                 
1 Махмуд аль-Кашгари «Диван Лугат ат-Тюрк». Перевод и предисловие. З-А.М.Ауэзовой. Алматы. 
2005. с.3 
2 Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Тюрк. с. 24-25 
3 Б.О.Орузбаева. Словарь Махмуда Кашкари как источник для изучения лексики кыргызского 
языка в историческом плане. См. Журнал «Советская тюркология». 1972. №1. с.43 
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мелкие, и тамги их, которые они ставят на свой скот, потому что в знании 
всего этого есть у людей нужда. Кроме того, я указал, начиная с востока, все 
места, где обитает каждое племя. К Руму ближе других живет племя беченек 
(печенеги), затем следуют: кыфчак, огуз, йемек, башгырт, басмыл, кай, йабаку, 
татар, кыркыз (они живут близ Чина – Китая); все вышеуказанные племена 
обитают в направлении от Рума на восток; затем идут: чигиль, тухси (тохси), 
йагма, уграк (ыграк), чарук (джарук), чомыл (чымыл, джумул), уйгур, тангут, 
хытай – это название Чина; затем – тавгач – так называют Мачин. Эти племена 
обитают между югом и севером. Всех их в отдельности я показал на круглой 
карте». 

Придавая Огузам особое значение, Махмуд Кашгарский подробно 
рассматривает их родовые деления и тамги: «Огуз – тюркское племя (кабила). 
Огузы – туркмены; их двадцать два рода (уруг), у каждого из них есть свой 
особый знак, а для животных особая тамга. 

Кыркыз, кыфчак (кыпчак), Огуз, тухси (тохси), йагма, чигиль, уграк 
(ыграк), чарук (джарук) говорят по-тюркски, но имеют свои наречия. Языки 
йемеков и башгыртов к ним близки».4 

Очень важным является сообщение Махмуда Кашгари о том, что Огузы 
были непосредственными соседями чигилей в долине Таласа и постоянно 
враждовали с ними. 

Первым русским исследователем «Дивана» Махмуда Кашгарского был 
академик В.В.Бартольд.  

В конце 1921 г. он на заседании Восточного отделения Русского 
Археологического общества (ВОРАО) прочитал доклад, посвященный 
«Дивану» Махмуда Кашгарского – «Турецко-арабский словарь XX века». 

Материалы, почерпнутые из «Дивана», В.В.Бартольд широко использовал 
в своих изысканиях по истории тюрок; особенно часты ссылки на Махмуда 
Кашгарского в его знаменитых двенадцати лекциях по истории тюркских 
народов Средней Азии, прочитанных в Стамбульском университете в 1926 г. и 
в лекциях по «истории турецко-монгольских народов», прочитанных в 
Ташкенте в 1926/27 учебном году5. 

 
4 А.Н.Кононов. Махмуд Кашгарский и его «Дивану Луга тат-Тюрк» с. 11-14 
5 А.Н.Кононов Структура и история языка. Изучение «Дивану Лугат Ит-турк» Махмуда 
Кашгарского в Советском Союзе». Советская тюркология №1 1973 
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Сведения Махмуда Кашгарского о различных тюркских племенах 
неоднократно использовались советскими историками. И.Н.Леманов перевел 
из «Дивана» сведения о гузах и туркменах. 

«Диван» послужил основным источником для  большой статьи 
С.П.Толстого «Города гузов»6. 

Доктор исторических наук О.Караев подчеркивает исторические заслуги 
автора «Дивана», где часто встречаются географические сведения о районах 
Тянь-Шаня и Семиречья, ряд упоминаемых в словаре названий существует и 
поныне. По этим названиям можно судить о месте расселения многих племен7. 

Также наглядное представление о расселении тюркских племен, гор, 
степей, рек, городов и сел во второй половине XI в., дается круглая карта мира, 
в качестве приложения к словарю. Самым интересным местом в словаре 
являются составление карты, центр которой автор отметил Иссык-Куль с 
городом Барскан. 

В словаре Махмуда Кашгари приводится большое количество 
географических названий. Наиболее подробно характеризуются им районы 
Тянь-Шаня и Семиречья. Это объясняется, по-видимому, тем, что автор был 
родом с южного побережья Иссык-Куля; он много путешествовал и хорошо 
знал восточную часть территории государства Караханидов. Ниже приводятся 
географические названия, относящиеся к Тянь-Шаню и Семиречью: 

Названия местностей: Отукан, Яфгу, Арт, Куми Талас, Занби Арт, Арук 
Турук, Ак Сай, Ала Аргу, Конгут. Кабуш. Торуг Арт Тиз, Кавак Арт, Бедел 
Арт, Чагла, Минглок, Бархан, Баласагунские горы, Токурка, Бакирлиг, 
тавушган Огуз, Каргалик, Кара Йылга, жиз Ав Тайиз, Жон Арык, Бай, Жыгыч, 
Кара Сенир, Кифчак, Ак Терек, Ила и Сигун Самур. 

Названия городов и кишлаков: Улуг Талас, Кэми Талас, Косан-Куча, Уч, 
Баласагун-Куз, Улуш-Куз Орду, Атлук, Орду, Тартук, Яфгу, Балу, Кожа, 
Камланчу, Яфинч, Кучанар, баши, Канжак Сенир, Саплиг Каяс, Урун Каяс, 
Кара Каяс, Ики Окуз, Чигил, Барсган, Сулми, Жанбалык, Бешбалык, 
Янибалык, Букур, Кизил Оз, Узгенд и Ягма; 

Названия озер и рек: Юлдуз Кол, Корун Кол, Азгирак Суу, Исык Кол, 
Сизин Кол, Каз Суу, Улуг Кайкан, Кичиг Кайкан, тарин Кол, Ай Кол, Ябаку 
Суу и Или. 

 
6 Советская этнография», 1947, №4, стр. 55-102 
7 О.Караев. Историко-географические данные Махмуда Кашкари (по Тянь-Шаню и Семиречью). 
См. журнал «Советская тюркология». 1972. №1. с.152 



558 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

                                                

Большинство этих географических объектов существует до сих пор,  
местонахождение других нетрудно установить.   

Ряд географических объектов, на основании данных самого Махмуда 
Кашгари или других авторов, можно отождествить с современными. Так, 
например, Баласагунские горы, по-видимому, получили сове название от 
города Баласагуна, одной из столиц государства Караханидов. Город 
Баласагун отождествляется археологами с городищем Ак-бешим или башней 
Бураной, расположенными в долине реки Чу. Махмуд Кашгари указывает эти 
горы к югу от города Баласагуна. Поэтому Баласагунские горы соответствуют 
нынешнему Киргизскому Ала-Тоо. Крепость  Кучанар-Баши отождествляется 
развалинами Ширдакбек, расположенными в долине Ала-Буки. Город Тараз 
отождествляется с Джамбулом. Родной город отца Махмуда Кашгари Барсхон 
находился на юге-восточном побережье озера Иссык-Куль. Примерное 
местонахождение всех остальных вышеперечисленных геолграфических 
объектов можно установить на основе данных Махмуда Кашгари. Приведем 
несколько примеров. «Атлук, - пишет автор, - город поблизости Тараза». 
«Орду – город, расположенный около Баласагуна». «Бай Жыгач – название 
местности между Куча и Уч». «Яфинч – название одного города поблизости 
Или». «Жиз ав Тайиз – пастбища около Барсхона». «Аргу – междугорье». 
Поэтому города между Таразом и Баласагуном также называются Аргу8. 

По мнению известного русского историка С.Г. Кляшторного, на основной 
территории Караханидского государства, то есть в Кашгарии, Семиречье и 
Фергане, на протяжении трех с половиной веков, по мере складывания здесь 
феодальной государственности приобщения тюркских племен к оседлой, 
прежде всего, городской цивилизации, оформлялась надплеменная этническая 
общность с единым общеупотребительным языком и единой письменной 
культурой9. 

Для изучения истории Кыргызстана X-XII веках, такие ученые, как 
О.Караев, Т.Чоротегин, А.С.Нарынбаев, Б.Осмоналиева10 в своих научных 
трудах использовали словарь Махмуда Кашкари  «Диван Лугат ат-Тюрк». Они 
отмечают, что словарь является ценным историческим источником по 

 
8 О.Караев. историко-географические данные, сообщаемые Махмудом Кашгари. Советская 
тюркология. №1 1972 с.111-113 
9 С.Г.Кляшторный. Эпоха Махмуда Кашкарского. См. журнал «Советская тюркология» 1972. №1. 
с.21 
10 Т.Чоротегин. Махмуд Кашгари (Барскани) жана анын «Дивану Лугати ат-Тюрк». Соз жыйнагы 
(1072-1077). Бишкек «Кыргызстан» 1997., А.С.Нарынбаев. Махмуд Кашгари-классик 
средневековой общественной мысли. Бишкек. 2004. с.143-174 
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этнографии. На самом деле, в словаре встречаются интересные сведения о 
жизни тюрков XI в., о предметах их материальной культуры реального 
повседневного быта (одежда, жилище, оружие, конская сбруя, музыкальные 
инструменты и т.д.). 

В «Диване» имеется много названий различных продуктов. Например: 
jоғурт (III, 179); кирг. žuurat ‛цельное кислое молоко (без примеси воды и не 
снятое)’, узб. ajran ‛кислое молоко’; jÿргäмär (III, 64), кирг. žörgöm ‛кушанье из 
легких и желудка (разрезанных полосками и переплетенных кишками)’, узб. 
Bir xil ovkat ‛колбаса из требухи’. 

Ряд слов «Дивана» отражает названия предметов домашнего обихода, 
одежды, строительные термины и т.п. Например: там (III, 172), кирг. tam ‛дом’, 
узб. devor ‛стена’; jyғypқан (I, 27), кирг. žuurkan ‛одеяло (стеганое)’, узб. ustki 
tupepinčik ‛покрывало’; кöнäк (I, 373), кирг. köнök ‛кожаное ведро, служащее 
подойником при доении кобыл’(слово köнök в современном алтайском языке 
означает «ведро», узб. obdasta ‛кувшин’; суwлук (I, 437); кирг. suuluk 
‛полотенце’, узб. ‛платок’; тон (I, 167), кирг. ton ‛овечий тулуп’, узб. ‛одежда’; 
(I, 107), кирг. ükök ‛сундук для съестных припасов’, узб. sanduk ‛сундук’; 
jэфшäщ (III, 395), кирг. žunšaη, узб. kǔj jungini kirkadigan katta kajči ‛ножницы 
для стрижки овец’; чiктäн (I, 408), кирг. čykdan ‛загородка из чия в женской 
(правой от входа) половине юрты, за которой хранятся кухонные 
принадлежности и продовольственные припасы’; тутғуч (I, 422; IV, 288), кирг. 
tutkuč  ‛войлочные наручники для снятия котла с очага’, узб. dastlabki ovkat 
‛ранний обед (завтрак)’; jанчуқ (III, 52), кирг. žančyқ, узб. hamen ‛кошелек’11. 

В заключение отметим, что ценный материал «Диван Лугат ат-Тюрк» 
Махмуда Кашгари-Барскани может служить основой для глубокого изучения 
истории кыргызского народа и является древним историческим источником. 
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Giriş 

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en güçlü araçtır. Dil,  hayatın hemen 
bütün alanlarında türlü düşünceleri, duyguları, anlatmada; görüp algılanan, yaşanan 
olaylarla ilgili bilgileri, kültür birikimini aktarmada; soru sormak, istekte bulunmak 
gibi sosyalleşme nitelikli işlevleri gerçekleştirmekte kullanılır (Fişek, 1983: 44-48). 

İnsanlar, toplumlar uluslararasında bireysel ve kurumsal; ulusal düzeyde ticaret, 
ekonomi, siyaset, askerlik, bilim, çalışma, kültür, haberleşme vb. alanlarında türlü 
yoğunlukta ikili, çoklu olmak üzere her türlü ilişkinin kurulup yürütülebilmesi için 
ana dilinden başka uluslararası ortak dillerin öğrenilmesine de ihtiyaç duyarlar 
(Demircan, 1990: 17). Bir dile uluslararası dil olma özelliğini; o dili kullanan ulusun 
ekonomi, askerlik, bilim vb. alanlarda üstün olması veya dinin yaygın olması gibi 
etmenler kazandırır. Türklerin, İslamiyet’i kabul ettikleri dönemde (IX ve X. yüzyıl) 
Arapçanın uluslararası bir dil olduğu bilinmektedir.  

Amaç 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde amaç ve kazanımlar belirlenirken, 
eğitim ve öğretim etkinlikleri planlanırken çeşitli ilkeler göz önünde tutulmalıdır. Bu 
çalışmanın amacı, modern dil öğretiminde özel olarak da Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretiminde dikkate alınması gereken ilkelerden Araplara, Türkçe öğretmek 
amacıyla yazılan Divanü Lügat-it-Türk’te bulunanları tespit etmektir. 

Divanü Lügat-it-Türk  

Divanü Lügat-it-Türk, Türk edebiyatının Karahanlılar dönemine ait 
eserlerinden birisidir. Kaşgarlı Mahmut’un kaleme aldığı bu eserin, Türkçe 
öğretiminin ilk eseri olması bakımından ayrı bir yeri ve önemi vardır. 

Dil öğretimine yönelik çalışmalara bakıldığında Türk kaynakları arasında 
Divanü Lügat-it-Türk’ten daha önce Türkçenin öğretimine yönelik yazılan müstakil  
bir eser olmadığı görülmektedir. Gülensoy bu durumu, “Orta Asya Türk-İslam 
dünyası, Kaşgarlı’nın iki dile ve kültüre ait bu eseri ile tanışmış ve Türkçenin 
yöntemli öğrenimini sağlamıştır. Oysa bu çağda Türklere, Arap ve Fars dillerini 
öğretecek dil bilgisi türünden herhangi bir esere rastlanmamaktadır (2000: 259).”  
şeklinde ifade etmektedir.  

Divanda Türk edebiyatının ilk dönemlerine ait ürünlere yer verilmektedir.  Bu 
eserler, Türk dilinin zenginliğini, geçmişten bugüne taşımaktadır ancak Kaşgarlı’nın 
bu eseri, Türkçenin zenginliğini, dili öğretme boyutuyla yansıtmaktadır. Eser, aynı 
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zamanda bilimsel bir çalışma niteliği de taşımaktadır. Divanda belirttiğine göre 
Kaşgarlı, 26 Türk lehçesine ulaşarak bu lehçelerde kullanılan ortalama 7500 
kelimeyi derlemiş (Bayraktar, 2002), birbirleri ile karşılaştırmıştır. Yine aynı 
yöntemle Türk dilinin diğer bir zenginliği olan deyimleri, atasözlerini ve sözlü 
gelenekte yaşayan şiirleri de derlemiş; eserini metinlerle zenginleştirmiştir.   

Kaşgarlı’nın divanda kullandığı üç yüze yakın dörtlük şeklindeki şiir parçası ve 
çok sayıda atasözünden hareketle Divanü Lügat-it-Türk’ün, devrinin bir nevi folklor 
ve Türk halk edebiyatı antolojisi olduğu da söylenebilir. Özellikle eserdeki 
atasözlerinin günümüze kadar geldiği yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya 
konmuştur. Bu atasözlerinin birçoğu günümüz Türkçesinde aktif olarak 
kullanılmakta; söz varlığının kalıplaşmış sözler grubunda Türkçeyi zenginleştiren 
husus olarak değerlendirilmektedir. 

Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Uygulanan İlkeler 

İlke, Türkçe Sözlük’te (2005), “Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, 
prensip; temel bilgi; öge; davranış kuralı; her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, 
mebde, prensip.” olarak tanımlanırken Öncül (2000: 605), “Eğitimde ya da 
davranışların değerlendirilmesinde temel görüş ya da düşünce.”, Demirel (2005: 67), 
“İki kavram arasındaki ilişki; araştırmalar sonucunda ulaşılmış genellenebilir 
açıklamalar.”, Özbay (2006: 81), “Doğruluğu ispatlanmış temel ve kılavuz 
düşünceler.” şeklinde ilkeyi nitelemektedirler. Sıralanan tanımlardan hareketle ilke 
kavramı; prensip, kural olarak ifade edilebilir.  

Modern dil öğretiminde özel olarak da yabancılara Türkçenin öğretiminde 
dikkat edilmesi gereken genel ve temel ilkeler bulunmaktadır. Temel ilkeler; dil 
öğretiminin planlanması, dört temel beceriyi dikkate alma, basitten karmaşığa, 
somuttan soyuta gitme, bir seferde tek bir yapıyı sunma, verilen bilgi ve örneklerin 
hayata uygunluğu, öğrencileri aktif kılma, bireysel farklılıkları dikkate alma, görme 
ve işitmeye dayalı araçlardan yararlanma şeklinde; genel ilkeler ise kullanılan dilin 
öğretilmesi, telaffuza önem verme, öğrencilerin bildiği kelimelere dayanarak yeni 
cümleler kurma, öğrencilere öğrendiklerini uygulama imkânının verilmesi, herkese 
eşit söz hakkı tanınması, öğrencinin kendini yazılı ve sözlü ifade edebilmesi, dil ile 
birlikte kültürün verilmesi, hem bireysel çalışmalara hem de grup çalışmalarına 
gereken ölçüde yer verilmesi, dersi sıkıcı olmaktan kurtaracak çeşitli uygulamalara 
yer verilmesi, öğretilmeyenlerin sorulmaması, öğrencinin öğreneceği kadar bilgi 
verilmesi, öğrencilerin yaptıkları yanlışların anında düzeltilmesi, yöntemin 
belirlenmesi olarak sıralanabilir (Barın, 2004; Demirel, 1993). 
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Divanü Lügat-it-Türk ve Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Uygulanan 
İlkeler 

Her disiplinde olduğu gibi dil öğretiminde de çalışmalar, belirli ilkeler ışığında 
yürütülmektedir. Bu ilkeler öğretimin daha düzenli ve verimli olmasını 
sağlamaktadır. Kaşgarlı Mahmut, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazdığı 
Divanü Lûgat-it-Türk’te günümüzde dahi geçerli olan dil öğretim ilkelerinden 
yararlanmıştır. Bunlar iki ana başlık altında değerlendirilebilir.  

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel İlkeler 
a.  Dil Öğretiminin Planlanması 
Yabancı bir dil öğretilirken hangi hedef kitleye ne kadar bir süre içerisinde ve 

hangi ihtiyaca dayalı olarak öğretim yapılması gerektiği önceden planlanmalıdır 
(Barın, 2004).   

Kaşgarlı Mahmut, eserini yazarken “Türk diliyle Arap dilinin beraber at başı 
yürüdüğünü” (Atalay, 1992: 6) belirterek Türkçenin, Arapça kadar uluslararası bir 
dil olduğunu vurgular ve eserini Araplara, Türkçe öğretmek maksadıyla kaleme 
aldığını ifade eder. Bu maksada ulaşmak için nasıl bir yol çizdiğini şu şekilde dile 
getirir: 

“Ben bu kitabı hikmet, seci‘, atalar sözü, şiir, recez, nesir gibi şeylerle 
süsleyerek hece harfleri sırasınca tertip ettim. İrdemen onu yerinde bulsun, arayan 
sırasında arasın diye her kelimeyi yerli yerine koydum; derinliklerini alanına 
çıkardım; katılıklarını yumuşattım. Yıllarca birçok güçlüklere göğüs gerdim. Bu 
lügat kitabını baştan sonuna dek sekiz ayrımda topladım. 

Birincisi: Hemze kitabı. Tanrının kitabı ile uğurlanmak için ben kitabıma 
hemze ile başladım. 

İkincisi: Sâlim kitabı. 
Üçüncüsü: Muzaaf kitabı. 
Dördüncüsü: Misal kitabı. 
Beşincisi: Üçlüler kitabı. 
Altıncısı: Dörtlüler kitabı. 
Yedincisi: Gunne kitabı. 
Sekizinci: İki harekesiz harfin birleşmesi kitabı. 
Her kitabı isimler ve fiiller olmak üzere ikiye ayırdım. İsimleri, fiillerden önce 

yazdım; arkasından fiilleri getirdim. Her birini kendi sırasına göre ayrımlara 
ayırdım. Öne hangisi gelmek gerekse onu öne; ikinci derecede gelmesi gerekli olanı 
sona koydum. Herkesin bilmesi kolay olsun için kitapta ve bölümlerde –ad olarak 
Arap dilince olan- ıstılahları aldım (Atalay, 1992 c. I: 5-6).”    
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Kaşgarlı’nın, Araplara Türkçe öğretmek için nasıl bir yol izleyeceğini kitabın 
hemen başında ifade etmesi planlı bir öğretimin yapılacağını göstermesi bakımından 
dikkat çekicidir. 

b. Basitten Karmaşığa, Somuttan Soyuta Gitme 

Bir yabancıya Türkçe öğretirken öncelikle görebileceği ve çevresiyle ilişki 
kurabileceği kelimeler öğretilmelidir. Somut bilgiler öğretilmeden soyut 
düşüncelerin kavranılamayacağı gerçeğinden hareketle tümevarıma dayalı bir sistem 
içinde Türkçe öğretmeye çalışırken kalıplaşmış diyaloglar ve söz kalıpları verileceği 
için tümdengelime de yer verileceği unutulmamalıdır (Barın, 2004).  

Kaşgarlı Mahmut, eserini Arap dili ile kaleme alarak Türkçeyi öğretmek iste-
diği Arapların bildikleri, anladıkları bir yoldan hareket etmektedir. Bu günümüz 

mantığı ve bilimsel verileri ile çelişiyor gibi görünse de Kaşgarlı’nın sınıf ortamında 
öğretmen rehberliğinde dil öğretemeyeceği ve günümüz teknolojisinin sunduğu 
imkânların o gün için mevcut olmadığı düşünülürse o şartlarda yapılabilecek en iyi 
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şeyi Kaşgarlı’nın yaptığı söylenebilir. Bunu uygularken öğretmek istediklerini ver-
meyi de ihmal etmemektedir. Örneğin eserin ilk bölümünde alfabe sunulmuştur -
Bilindiği üzere o dönemde kullanılan alfabe, Arap alfabesidir.- ancak eserinde sa-
dece o an için kullanılmakta olan Arap alfabesinden bahsetmekle kalmamış; Türkle-
rin kendilerine özgü harf sistemleri olduğunu da belirtmiştir. Bir başka deyişle 
Kaşgarlı,  eserinde Arap alfabesinin Türk dili için kullanılan şeklini tanıtmıştır. 

Bu şekilde Kaşgarlı, divanı yazarken Arapların bildiklerinden hareketle 
bilmediklerine gitme yolunu seçmiş; bunu yaparken de basitten karmaşığa ilkesini 
uygulamıştır, denilebilir.  

Kaşgarlı eserini oluştururken hem dil bilgisi açıklamalarına yer verildiği 
bölümde hem kelimelerin anlamlarının açıklandığı kısımda somutlaştırmalar 
yapmıştır.  

Eserde dil bilgisi kurallarının açıklandığı bölümlerde Kaşgarlı öncelikle dil 
bilgisi kuralının kullanım alanını örneklerle somutlaştırmış; kuralı sezdirmiş daha 
sonra kuralın adını vererek açıklama yolunu seçmiştir. Burada Kaşgarlı’nın 
somuttan soyuta doğru bir yol izlediği söylenebilir. 

Kelimelerin anlamlarının açıklanması esnasında da aynı şekilde 
somutlaştırmaya başvurmuştur. Kullanımda olan cümle kalıplarıyla hatta edebî 
metinlerle kelimenin hem anlamını hem kullanımını kavratmıştır. 

edhgerdi: “ol kiçig sözüğ edhgerdi = O küçük sözü, bayağı sözü  iyi gördü, 
onu tuttu.”  Bu fiil çok kere nefiy hâlde kullanılır. “ol anıng sözin edhgermedi = O, 
onun sözünü saymadı tınmadı kulak asmadı.” “ol yawuz nenğni edhgerdi.= O, kötü 
şeyi düzeltti.” (Atalay, 1992, c. I: 227) 

c. Bir Seferde Tek Yapıyı Sunma 
Yabancılara Türkçe öğretirken üzerinde durulması gereken en önemli husus 

hedef dili öğrenene bir dil bilgisi yapısı kavratılmadan yeni bir yapıya geçilmemesi 
gereğidir. Aynı anda birden fazla yapıyı hedef dili öğrenene kazandırmaya çalışmak, 
verilmek istenenin tam anlaşılamamasına ve belirli bir süre geçtikten sonra 
unutulmasına ya da diğer yapılarla karıştırılmasına yol açmaktadır. Verilen yapıların 
iletişimde kullanıldığı biçimiyle örneklerle desteklenmelidir. Çünkü uygulaması 
yapılamayan bilgi, çabuk unutulacaktır (Barın, 2004). 

Kaşgarlı Mahmud’un eserinin tamamında bu ilkeyi uyguladığı görülmektedir. 
Eserde dil bilgisi kuralı örneklerle sezdirildikten sonra kuralın açıklamasına geçilir 
ve eserin çeşitli yerlerinde öğretilen kural, hedef dili öğrenenlere tekrar hatırlatılır. 
Bu nedenle divanda sarmal bir yapı olduğu söylenebilir.  

etti: Tengri mening ışım etti = Tanrı benim işimi iyiliğe koydu. 
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Ol yükünç etti = O namaz kıldı. Oğuzca. Oğuzlar bir şey yaptıkları zaman “etti” 
sözünü kullanırlar, öbür Türkler “kıldı” derler. Yalnız bu kelime kadınla 
çiftleşmekte kullanıldığı için Oğuzlar –kadınlar sıkılmasın diye- bunu kullanmaktan 
vazgeçmişlerdir; (eter-etmek). Bu kelimenin misal ayrımından olması dahi caizdir. 

Kural: Bu ayrımdan emrihazır sıygası iki harf üzerinedir: “Yarmak al.”, “Atın 
ıl.” sözlerindeki “al, ıl” kelimeleri gibi ki “Para al.”, “Attan in.”demektir.  

Bundan sonra Türk dilinde emir sıygası olduğunu bilesin; emir sıygası olarak 
kararlaşan şekil asıldır. Birçok sebepler, birçok anlamlar dolayısıyla bu köke 
birtakım harfler eklenir. 

Nehiy yapma yolu, bütün fiillerde emir sıygasının sonuna elif, mim getirmektir. 
“alma = alma”, “ılma = inme” gibi. 

Bütün kuralların, ölçümlerin toplandığı yer “Sâlim Kitabı”dır. Tanrı dilerse 
orada anlatılacaktır.  İki harfliler ayrımı bitti (Atalay, 1992, c. I: 171). 

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Genel İlkeler: 

a. Kullanılan Dilin Öğretilmesi 

Yabancılara Türkçe öğretirken yaşayan Türkçenin öğretilmesi çok önemlidir. 
Aksi takdirde hedef dili öğrenenler, içine girdikleri Türk toplumunda öğrendikleri 
Türkçe ile iletişim kurmakta zorlanacaklardır. Bu da Türkçeyi öğretme hedefinden 
uzak bir tutumdur (Barın, 2004). 

Kaşgarlı, eserinin başında; “Türk dili ile Arap dinin at başı yürüdükleri bilinsin 
diye Halil’in Kitabül’ayn’ında yaptığı gibi kullanılmakta olan kelimelerle bırakılmış 
bulunan kelimeleri bu kitapta birlikte yazmak, ara sıra, yüreğime doğar dururdu. 
Çünkü böyle yapmak daha derli toplu bir iş olurdu. Lakin benim tuttuğum yol, daha 
doğrudur çünkü bu yolda kelimeleri bulmak daha kolaydır ve herkes bu yolu daha 
çok sever. Bunun içindir ki sözü kısa tutmak dileğiyle kullanılmayan kelimeleri 
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bıraktım (Atalay, 1992:6-7).” ifadesine yer vermektedir. Buradan anlaşıldığı üzere 
Kaşgarlı o dönem için aktif kullanılan Türkçeyi öğretme çabası içindedir.  

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi kelime verildikten sonra onun, günlük 
hayattaki kullanımları da gösterilmektedir. Adhruk kelimesinin, dilin kalıplaşmış 
ifade türlerinden biri olan atasözünde nasıl geçtiği hedef dili öğrenenlere 
gösterilmek istenmiştir, denilebilir. 

Kaşgarlı, eserinde kelimelerin kökenlerine de inmiş; divana etimolojik sözlük 
özelliği de kazandırmıştır. Bu yönüyle Divanü Lügat-it-Türk, “Yabancılara dil 
öğretmek için yazılan bir eserde kelimelerin kökeni ile ilgili bilgilerin verilmesi, o 
eseri tek başına çağının ilerisine taşımaya yetebilir (Onan, 2003:441).” şeklinde 
değerlendirilmektedir. Bir sözlük olarak Divanü Lügat-it-Türk, yabancı dil 
öğretiminde dönemine göre tartışılmaz bir üstünlüğe sahiptir. 

b. Telaffuza Önem Verme 

Yaşanılan bölgeye veya ait olunan millete göre kelimelerin söyleniş 
biçimlerinde farklılıklar görülmektedir. Alfabe öğretilirken verilecek olan 
örneklerden başlayarak bunun üzerinde çok önemle durulması gerekir. Türkçenin 
tam olarak öğrenilebilmesi için bu nokta göz ardı edilmemelidir. Kaşgarlı eserini 26 
Türk lehçesinden derleyerek oluşturmuştur. Bu lehçeleri konuşan Türklerin farklı 
coğrafyalarda yaşadığı düşünülürse kelimelerin telaffuzlarında farklılaşmaların 
olması oldukça doğaldır. Kaşgarlı,  kelimeleri verirken telaffuzları farklılaşanları da 
özellikle belirtmiştir. 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi çeşitli boyların “epmek” kelimesini nasıl 
kullandığına dair bilgi verilmektedir. Aynı zamanda “epmek” ile ilgili yapılan 
açıklamada kelimenin, boylar arasındaki söyleyiş farklılıkları için ses bilgisi 
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açıklaması yapılmaktadır. Ancak ses bilgisi açıklaması Arapça seslerin çıkaklarıyla 
izah edilmektedir. 

ç. Dil ile Birlikte Kültürün Verilmesi 

Toplumlar sahip oldukları kültürü, dil vasıtasıyla bugüne yaymakta ve geleceğe 
taşımaktadır. Kültür, muhtevasının genişliği dikkate alındığında pek çok şekilde 
ifade edilebilecek bir kavramdır. En basit tanımı ile kültür, bir milleti diğer 
milletlerden ayıran niteliklerin bütünüdür. 

Dil öğretimi aynı zamanda kültür öğretimidir. Dilin bu özelliğini Alperen 
(2001:40), dil öğretmek aslında kelimelerin anlamını yansıttığı kültürü öğretmektir, 
şeklinde ifade etmektedir.  

Dildeki kelimeler, cümleler ve o dili işleten bütün kuralları ile o toplumun 
bütün fertleri arasında çok eski devirlerden başlayarak alışkanlık hâlinde sürüp gelen 
bir ortaklık oluşturmuştur (Özbay, 2002:112) . Bu nedenle Kelimeler boş semboller 
değildir.  İletişimde yer alan her kelimenin ardında bir kabuller dünyası yer 
almaktadır. Bu kabuller, kelimenin ait olduğu toplumun kültürünün bir parçasıdır. 
Yaşantılardan kopuk olarak dil öğretilmeye kalkılırsa o zaman ne dil ne de kültür 
tam olarak öğretilebilir (Barın, 2004). 

Yabancılara dil öğretiminin amacı, o dilin konuşulduğu toplumla iletişim 
kurmak, onlarla anlaşmak, ekonomik, siyasal, askeri alanlarla bilim alanlarında 
onlardan istifade etmek hatta yaşayışlarını anlamak ve onlar gibi düşünmektir. O 
zaman dil eğitimi yapılırken o toplumun tarihi, coğrafyası, dünyaya bakışı, düşünüş 
tarzı, estetik anlayışı ve zevkleri de öğretilmelidir.  

 Kaşgarlı Mahmut eserini kaleme alırken bu hususları dikkate almış ve Araplara 
Türkçe ile birlikte Türk kültürünü de öğretmeyi amaçlamış ve bunu, “ Kitapta 
Türklerin görgülerini, bilgilerini göstermek için söyledikleri şiir tanıklarını 
serpiştirdim. Kaygılı veya sevinçli günlerinde yüksek düşüncelerle söylenmiş olan 
savları da aldım. Onları ilk söyleyenler sonrakilere, bunlar da daha sonrakilere 
bildirmişlerdir. Bunlarla beraber kitapta birçok önemli kelime topladım; böylelikle 
kitap arılıkta son kerteyi, güzellikte son yüksekliği buldu.” (Atalay, 1992:8) 
ifadesiyle de açıkça dile getirmiştir. Aşağıdaki örnekler Türk kültürünün çeşitli 
yönlerinin bulunduğu metinlerdir:  

aşıç: Tencere. Şu savda da gelmiştir: Aşıç ayur tübüm altun. Kamıç ayur men 
kayda men (Tencere der: Dibim altın, kepçe der: Ben nerdeyim?) bu sav kendinin 
kim olduğunu tanıyanların yanında kasılan kimse için söylenir (Atalay,1992, c. 
I,:52). 
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uluğ: Her şeyin büyüğü. Şu beyitte de gelmiştir: 

Uluğlukuğ bolsa sen edhgü kılın 

Bolgıl kişiğ Begler katın yahşi ulan 

“Büyüklüğe eriştiğin zaman iyi huylu ol, 

Beyler yanında iyiliğe araç olan kişi ol.” (Rütbe ve ululuk bulduğun zaman 
huyunu güzel kıl; Beyler yanda başkaları için daima hayır eriştiren kişi ol) 
(Atalay,1992, c. I,:64) 

etil: Kıpçak illerinde akan bir ırmağın adıdır, Bulgar Denizi’ne dökülür; bir 
kolu Rus diyarına gider.  Şu parçada da gelmiştir: 

Etil suwı aka turur /  Kaya tübü kaka turur / Balık telim baka turur / Kölüng takı 
küşerür 

“İdil suyu akar durur; kayaların dibini döver durur; bol balıklar bakar durur; 
gölcük dahi taşar.” (İdil Irmağı katı dağın eteğini döverek akmaktadır. Suyun 
coşması yüzünden dolan gölde balıklar ve kurbağalar çoğalmıştır.) (Atalay, 1992, c. 
I,: 73) 

d. Yöntemin Belirlenmesi 

Dil öğretiminin belirli bir plana göre yapılması gerekir. Burada en önemli 
husus, yöntemin doğru belirlenmesi ve amaca uygun bir dil eğitiminin verilmesidir 
(Barın, 2004). 

Kaşgarlı, eserinde yabancılara Türkçe öğretirken doğrudan yöntemi 
kullanmıştır. Doğrudan yöntemde günlük dile ait kelime ve yapılar öğretilir, sözel 
iletişim becerilerine önem verilir, dil bilgisi kuralları sezdirilir daha sonra kural 
açıklanır; dil bilgisine önem verilir ve kelime öğretimi somuttan soyuta doğru 
gerçekleşir (Gür, 1995: 33).  

karga: Karga.  Şu savda dahi gelmiştir: 

Karga karısın kim bilir, kişi alasın kim tapar “ Karganın yaşlısını kim bilir, 
insanın içindekini kim anlar, kim sezer?” Şu beyitte dahi gelmiştir: 

Karga kalı bilse mungın ol buz sukar / Awçı yaşıp tuzak taba mengge bakar  

“Karga başına gelecek sıkıntıyı bilse gagasıyla buzu deler; hâlbuki avcı 
saklandığında karga tuzaktaki yeme bakar.” (Karga, kendisine gelecek olan sıkıntıyı 
ve açlığı bilse buzu deler; hâlbuki avcı kendisini sakladığı zaman, bilmeyerek, 
uzaktaki daneyi görerek tuzağa girer.) (Atalay,1992, c. I,:426) 

Doğrudan yönteme göre günlük hayatın gerektirdiği dil yapılarının bilinmesi ve 
bunların hangi durumlarda nasıl kullanıldığının kavranması gerekir. Kaşgarlı bunu, 
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kelimenin hangi cümle örgüsüyle ve hangi durumda kullanıldığını örnekleyerek 
vermiştir.  

ıçgındı: Ol kuşnı eligden ıçgındı =  O, kuşu elinden kaçırdı. Nitekim 
“Yakadakı yalgagalı eligdeki ıçgınur. savında dahi gelmiştir; “Yakadaki yalanırken 
eldeki kaybedilir.” (Yakasındaki yemek döküntülerini yalamakla uğraşan kimse, 
elindeki çanak ve çanağa benzer şeyleri kaybeder.) denmektedir. Bu sav bir şeye 
ihtiyacı olan kimsenin önce elindekini koruması yolunda söylenir.” Er ıçgındı = 
Adamcağız bir yere kendini tutamayarak yellendi ve bu yüzden utandı (Atalay, 
1992, c. I: 253-254). 

Sonuç 

Kaşgarlı Mahmud’un, XI. yüzyıl Türk dünyasına yayılmış bütün Türk 
boylarının yaşadıkları bölgelerden, oturdukları büyüklü küçüklü yerleşim 
merkezlerinden bizzat dolaşarak malzeme toplaması; Karahanlı dilindeki sözleri 
verirken onları, öteki Türk lehçe ve ağızlarından topladığı örneklerle karşılaştırması, 
gerekli yerlerde bunlar için ses bilgisi ve gramer açıklamaları yapması, onun eserini 
modern dilcilik metotlarına göre hazırlanmış ansiklopedik bir sözlük; geniş çapta 
karşılaştırmalı bir gramer durumuna getirmiştir (Korkmaz, 1995: 257). 

Divanü Lügat-it-Türk’e, Türkçe öğretimi açısından bakıldığında  yabancılara 
Türkçenin öğretimi konusunda ilk eser olma özelliğini taşımaktadır. Eserin aynı 
zamanda sözlük tarzında hazırlanmış olması ve etimolojik incelemelere yer vermesi, 
dil öğretimi ve dil çalışmaları açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nedenle 
Divanü Lügat-it-Türk’ün hem Türk edebiyatında hem eğitim tarihinde hem de özel 
olarak Türkçe öğretim tarihinde yeri doldurulamaz bir eser olduğu bir gerçektir. 

Günümüzde modern dil öğretimini gerçekleştirmeye yardımcı olan ilkelerin 
bazılarının, XI. yüzyılda Araplara Türkçe öğretmek amacıyla  kaleme alınmış bir 
eserde uygulanmış olması dikkat çekici ve heyecan vericidir. Birçok konuda 
çağından ileri olan Kaşgarlı, bu eseriyle birçok bilim alanında günümüze dahi ışık 
tutmaktadır. 
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DİVANÜ LUGATİ’T- TÜRK’ÜN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
BOYUTU 

 
Nebi ÖZDEMİR 

 
Giriş: 

Kaşgarlı Mahmut tarafından yaratılan ve yazılan Divanü Lugati’t-Türk, çok 
farklı özelliklere ve boyutlara sahip, ansiklopedik sözlüktür. Yazıldığı dönemde bu 
sözlüğün, öncelikle ülkelerarası ilişkilerin aktörleri tarafından önemsendiği ileri 
sürülebilir. Aynı şekilde içeriği, kapsadığı ve açıkladığı bağlam ve yazılış nedeni 
düşünüldüğünde sözlükler, farklı milletleri de ilgilendiren uluslararası ilişkiler tarihi 
açısından temel bir rehber ve kaynak niteliğine sahiptir. 

Milletlerarası ilişkilerin gerçekleşme sürecinde, esas itibarıyla yabancı dil 
bilgisi, yabancı dil bilgisinde de öncelikle sözlükler, büyük önem taşımaktadır. 
Farklı dillerle ilgili olarak hazırlanan sözlükler, ilgili milletlerarasındaki ilişkilerin 
temel göstergesi olarak kabul edilebilir. Nitekim, milletlerin tarihleri incelendiğinde 
yabancı dil sözlüklerinin yayımlanma ve dolayısıyla etkin bir şekilde kullanılma 
dönemleri ile uluslararası ilişkilerin yoğunlaşma süreçleri genelde eş zamanlı olarak 
gerçekleşmektedir. Diğer bir ifadeyle ülkelerarası ilişkilerin boyutları ve bağlamları, 
yabancı dil sözlükleri incelenerek belirlenebilmektedir. Bu arada ana dille ilgili 
sözlüklerdeki yabancı dildeki kelimelerin nicelik ve niteliklerinin incelenmesinin de 
milletlerarasındaki ilişkiler hakkında önemli veri ve yorumlar ortaya koyduğuna 
dikkat edilmelidir. Örneğin farklı dönemlerde kullanılan sözlükler ayrıntılı bir 
şekilde gözden geçirildiğinde, İslam ve Batı medeniyetlerinin Türk kültürü 
üzerindeki etkilerinin hangi alanlarda görüldüğü konusunda belirli bir fikir elde 
edilebilmektedir. Dolayısıyla medeniyet ve kültür etkileşimleri ve değişmelerinin 
temel kaynakları arasında yabancı dil sözlükleri sayılabilir. Bu sözlüklerin yayım ve 
kullanım bağlamı, ülkelerarasındaki ilişkilerdeki eğilimlerin, yoğunlaşma alanlarının 
(ticaret, siyaset, inanç, sanat ve edebiyat vb.) açıklanması açısından önemsenen bir 
olgudur. Bugün dahi, tıpkı ana cadde üzerindeki vitrinler gibi, kitap satış 
reyonlarında öne çıkarılan sözlüklere bakılarak, benzer yorumlar (toplumsal 
eğilimler ve toplumlar arası ilişkiler hakkında) yapılabilir. Örneğin 19. asır öncesi 
dönemdeki Arapça/Farsça- Türkçe sözlüklerin yerini, 19. yüzyılda Fransızca- 
Türkçe, 1950 sonrasında İngilizce-Türkçe, son dönemde de Rusça- Türkçe ve Çince- 
Türkçe sözlükler almıştır. Diğer taraftan ülkelerarasındaki ilişkiler sorunlu bir 
döneme girdiğinde ise ilgili ülkenin diline ve dolayısıyla sözlüklerine olan ilgide 
belirli bir azalmanın ortaya çıktığı görülmektedir. Başka bir deyişle sözlük satışları 
ile uluslararası ilişkilerin niteliğindeki değişmeler arasında doğrudan bir bağlantı söz 
konusudur. Son dönemde Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında ortaya çıkan durumlar 
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nedeniyle Türkiye’deki Fransızca ve Türkçe-Fransızca sözlüklere olan ilgideki 
azalma, bu değerlendirmeyi örneklemektedir. Bu türlü durumların, yine uluslararası 
ilişkilerdeki gelişmelere bağlı olarak, değiştiğini de belirtmek gereklidir. 

Belirli alanlarla ilgili yabancı dil sözlüklerinin ortaya çıkması, bir taraftan 
ilişkilerin yoğunlaştığını, diğer taraftan da ilişkilerin yönünü açıklamaktadır. 
Örneğin Türkçe- Almanca Teknik Terimler Sözlüğü’nün yayımlanması, Türkiye ile 
Almanya arasındaki ilişkilerin teknik ve teknoloji alanında geliştiğini de ortaya 
koymaktadır. Aynı şekilde bu sözlük ve sözcük alanlarındaki yoğunlaşma, 
ülke/millet imgelerinin de niteliğini belirtmektedir. Nitekim, teknik terimler sözlüğü 
bir bakıma Türkiye’deki Alman imgesi hakkında da temel gösterge durumundadır. 
Özellikle son iki asırda Batı medeniyeti oluşturan milletlerin dillerinin diğer ülkeler 
tarafından önemsendiği ve bu dillerle ilgili sözlüklerin oluşturulduğu görülmektedir. 
Bu durumda, dünyada gelişmişlik ve dolayısıyla etkinlik düzeyinin sözlük üretim 
alanındaki yönleri ve eğilimleri de belirlediği ileri sürülebilir. Örneğin 16-17.asırda 
Osmanlı Türkçesi ile ilgili sözlükler, Batılı sözlük piyasasının en gözde ürünleri 
olarak rağbet görmüştür. Belki de bu aşamada moda veya odak milletin diğer dillere 
karşı kayıtsız kaldığı, bir başka deyişle bu işi diğer ülkelerin üstlendiği gerçeğinin de 
vurgulanmasında yarar vardır. Daha önceki dönemde ülkelere, kendi güçlerini ve 
kültürel zenginliklerini göstermek amacıyla farklı dillerde sözlükler üretirken son 
dönemde bu durumun değiştiği gözlenmektedir. 

Her sözlüğün, dolayısıyla sözlük yazar ya da yazar grubunun, bir amacı ve 
amaçları vardır. Önceleri milletler, Kaşgarlı Mahmut gibi, kendi kültürel güçlerini 
göstermek amacıyla farklı dillerde sözlükler yaratma ve yayma yöntemini 
kullanmışlardır. Bu yöntem, tamamen uluslararası bir nitelik taşımaktadır. Diğer bir 
ifadeyle sözlük yaratımındaki uluslararası amacı, ortaya koymaktadır. Kültürel 
açıdan yaygınlaşarak baskın/ etkin hâle gelme sürecinde sözlük, önemli bir araç 
olarak kabul edilmiş ve edilmeye de devam etmektedir. İngiltere’nin bu yöntemle, 
diğer alanlarda yitirdiği belirleyiciliği, sürdürmeye çalıştığı görülmektedir. Dahası 
İngiltere’nin dünya kültür ekonomisi piyasasında diliyle rekabet ettiğinin de 
vurgulanması gerekir. 

Batı’daki Türkoloji çalışmaları, Türkiye’den çok daha önce, sözlük 
çalışmalarını da içeren Türk dili araştırmalarıyla başlamıştır. Bunun temel 
nedenlerinden birini, bilimsel çalışmaların öncelikle uluslararası ilişkilere hizmet 
etmesi oluşturmaktadır. Nitekim Almanya’daki Türkoloji çalışmaları, 19. asrın 
ortasında “Alman dış işlerinin ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi” amacıyla 
başlatıldığı bilinmektedir (Özdemir 2005). Aynı durum, Macar ve Rus Türkoloji 
araştırmaları için de söz konusudur. 
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Genel olarak sözlükler ve özel olarak Divanü Lugati’t-Türk gibi ansiklopedik 
sözlükler, kaynak milletin sosyo- kültürel, ekonomik, siyasal, teknik vb. (hatta küfür, 
argo, kadın-erkek cinselliği hk.) pek çok yanıyla ilgili veriler içerir. Sözlüklerin bu 
çok yönlülüğü, öncelikle uluslararası ilişkiler alanının aktörleri için önemlidir. 
Kaynak ülkenin ve milletin tanınması, diğer yöntem ve uygulamaların yanında, bu 
tür sözlükler aracılığıyla gerçekleşir. Aşağıda örnekleneceği ve açıklanacağı üzere, 
Divanü Lugati’t-Türk’te sadece Türk milleti ve ülkesi/ülkeleri değil, diğer toplumlar 
ve topluluklar hakkında da ayrıntılı ve özgün veriler bulunmaktadır. Türk 
toplumunun gelenekleri, hukuku, sağlığı, kent yaşamı, ticarî hayatı, estetik anlayışı, 
inanç dünyası, eğlencesi, giyim-kuşamı, mutfağı, dili, ulaşımı, tarihi, ülkesi, 
yönetimi ve diğer toplumlarla ilişkileri gibi pek çok konuda bilgiye Divanü Lugati’t-
Türk’te ulaşmak mümkündür.  

Bu araştırmada Divanü Lugati’t-Türk’ün Besim Atalay tarafından yapılan 
çevirisi esas alınmıştır. İlgili çeviri metninin sürekli yeni araştırmalarla tashih 
edildiği ve eserin tamamının Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr. Ziyat 
Akkoyunlu tarafından yürütülen bir proje kapsamında yeniden ele alındığı 
bilinmektedir. Bu nedenle çeviriden kaynaklanabilecek olan hataların 
değerlendirmeleri de etkileyebileceği peşinen kabul edilmektedir.    

Divanu Lügati’t- Türk ve Uluslararası İlişkiler: 

Genel anlamda kültürün, özel olarak da dil ve edebiyat eserlerinin uluslararası 
ilişkiler açısından değeri yeterince tartışılmamıştır. Dahası dil-edebiyat ile 
uluslararası ilişkiler alanları, birbirlerinden oldukça uzak sahalar olarak kabul 
edilmiştir. Dil bilimciler ve edebiyat bilimciler, eserlerin uluslararası işlevlerinin 
olabileceği üzerinde yeterince düşünmemişlerdir. Aynı şekilde uluslararası ilişkiler 
alanının uzmanları, dil ve edebiyat kapsamındaki eserleri, çok kere görmezden 
gelmişlerdir. Disiplinler arası, karşılaştırmalı araştırmaların yaygın olmadığı 
Türkiye’de bu türden ilişkilerin çözümlenmemesi doğal bir durumdur. Bütün 
bunlara karşılık, bu çalışmada da örneklenmeye çalışıldığı gibi dil-edebiyat eserleri, 
diğer alanlar gibi uluslararası ilişkiler sahası için de değerli kaynaklardır.  

Diplomasi, “uluslararası ilişkilerin barışçı yol ve araçlarla yürütülmesi sanatı; 
bir uzlaşı sanatı; devletlerarasındaki ilişkilerin görüşmeler yoluyla yürütülmesi; 
devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde karşılıklı çıkarlarını uzlaştırmak ve her iki 
tarafın yararına çözümler bulmak amacıyla başvurdukları bir yöntem; savaşmadan 
devletlerarası ortak çözümler üretmek” olarak tanımlanmıştır (Tuncer, 1991: 1-2). 
Diplomasinin dil, din, ırk, gelenekler ve görenekler yönünden, birbirinden çok farklı 
topluluklar arasında çok yönlü iletişim ve ilişkiler kurmaya, görüş değişimi yoluyla 
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anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları ortadan kaldırmaya yarayan araçların başında 
geldiği belirtilmiştir (Tuncer, 1991: iii). Bu nedenle de uluslararası ilişkiler ve 
diplomasi terimleri, o kadar iç içe geçmiştir ki, çok kere aynı anlamda 
kullanılmaktadır.  

Diplomasi kavramının uluslararası ilişkilerin yürütülmesi süreci olarak 
tanımlanması 18. asrın sonunda ortaya çıkmıştır. 1796 tarihinde İngiliz devlet adamı 
ve yazarı Edmund Burke, diplomasi sözcüğünü, “devletlerarası  ilişkiler ve 
görüşmelerin yürütülmesinde uygulanan beceri ve taktik” anlamında kullanmıştır. 
Bugün de geçerli olan anlamı temel alındığında, kurum olarak diplomasinin tarihinin 
(sözcük olarak olmasa bile) tarih öncesi dönemlere kadar gittiği ve daha sonraki 
dönemlerde de etkinliğini koruduğu ilkel kavimler, Hitit, Eski Mısır ve Yunan, 
Roma, Bizans incelenerek kolaylıkla belirlenebilmektedir. 15. yüzyılda İtalyan 
şehir-devletleri tarafından uygulanmaya başlanan sürekli diplomasiden önce “ad hoc 
(tek yanlı ve geçici diplomasi yöntemi)” adlı diplomasi yöntemi geçerli olmuştur 
(Tuncer 1991: 4- 17.s.). Elçiler aracılığıyla gerçekleştirilen ad hoc diplomasi 
yöntemi, Türk devletleri tarafından da etkili bir şekilde kullanılmıştır (Tuncer 1991: 
42; Günay 2006 vb). Divanü Lugati’t- Türk’te belirlenen aşağıdaki veriler, orta 
dönem Türklük tarihinde bu yöntemin kullanıldığının önemli kanıtları olarak 
değerlendirilebilir.  

Uluslararası ilişkiler alanında kültür, özel bir başlık altında incelense de diğer 
alanları da etkileyen bir faktör durumundadır. Nitekim, Türkiye’de gereğince 
sorgulanmamakla birlikte politika, dış ilişkiler, uluslararası siyaset ile kültür 
arasında karmaşık bağlantılar bulunmaktadır (bk. Crothers ve Lockhart 2000, Çeçen 
1996, Sander 2005 vd.). Bu bağlantılar, sömürgecilik döneminden beri daha da 
güçlenmiş ve belirginleşmiştir. Etkili bir diplomasi türü olan, “kültürel diplomasi” 
sözü edilen bağlantının temel göstergelerinden biridir. Bu diplomasi türünün 
uygulanmasıyla “kültürel açıdan benzer ya da birbirine yakın olan ülkelerarasında 
siyasal ilişkilerin kolaylıkla gerçekleştirilebileceği, kültür sayesinde (kültürel 
faaliyetler vb.) hedef ülke/toplum/kültür üzerinde daha çok etkili olunabileceği ve bu 
etkileme sürecinde dil(dilsel ürünlerin) ve dili destekleyen bir kurum olarak 
eğitimden mutlaka yararlanılabileceği” belirtilmiştir (Sönmezoğlu, 2005). Batılı 
ülkelerin sömürgecilik döneminde keşfettikleri bu diplomasi türünün, asırlar önce 
Kaşgarlı Mahmut tarafından bilinmesi ve bunun bir sözlük aracılığıyla uygulanması, 
dikkat çekicidir. 

Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati’t-Türk adlı sözlüğü, orta dönem dünya 
tarihi açısından önemli bir eser olarak kabul edilmelidir. Kaşgarlı Mahmud’un anıt 
sözlüğü, uluslararası ilişkiler/ diplomasi açısından incelendiğinde “elçilik, casusluk, 
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hakanlık sembolleri, yönetim, devlet, danışmanlık, protokol (yemek, konuklama, 
konaklama, giyim-kuşam, iletişim-sözlü, sözsüz, yazılı-, gelenek, maiyet vb.), savaş, 
hukuk, statü/ unvan, ülkeler coğrafyası ve siyasal tarih” hakkında özgün verilere 
ulaşılmıştır. Aşağıda bu konular, örnekleriyle birlikte açıklanmaktadır. Diğer yandan 
bu anıt sözlükte verilen harita, Orta dönem Türklük tarihinin uluslararası ilişkiler 
boyutunun kapsamını ve sınırlarını da göstermektedir:  

 

A. Diplomasi: 
a. Elçilik Faaliyetleri:  
Divanü Lugati’t-Türk’te elçilik kurumunun, Karahanlı toplumsal ve siyasal 

yaşamında önemli işlevlere sahip olduğunu ortaya koyan bilgiler bulunmaktadır. 
Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğündeki “başuğ, sawçı, yalafar, yumuş” sözcükleri, 
elçilikle ilgili anlamlar taşımaktadır. Bunlardan ilki olan “başuğ” kelimesi, Divanü 
Lugati’t-Türk’te aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır:  

Başuğ: Hanın, elçiye dönüp gitmesi için izin vermesi; elçiye verilen bahşiş dahi 
böyledir. Bu, Arapçadaki (konuğa hazırlanan yemek, sonradan yemeğin altına 
konulan sofra)…Bunun gibi, hısımlardan biri uzaktan geldiği zaman, dönüşünde 
şölen yapılır; bütün hısımlar ve başkaları çağrılır; sonra birtakım armağanlar 
sunularak gitmesine izin verilir. (başuğ yemeği/ izin yemeği). 372/I 

Yukarıdaki bilgiler Türkler arasında, elçinin bahşiş veya armağanla 
uğurlanması ve şölenle karşılanması uygulamasının var olduğunu ortaya 
koymaktadır. Aynı şekilde elçilerin dönüşlerinde sorun çıkarılmaması, o dönemdeki 
Türk toplumunun ve devlet sisteminin belirgin özelliklerinden olduğu 
anlaşılmaktadır. 

“Kawşut” sözcüğü ise iki hanın ülkelerinin emniyetini sağlamak amacıyla 
buluşarak barışmalarını anlamına gelmektedir(DLT- I: 451). Bu sözcük, bugünkü 
ülkelerarasındaki devlet başkanlarının katıldığı, ikili barış görüşmelerinden farklı 
değildir.  

Orta dönem Türk-İslam toplumunda iki ve ikiden ziyade kimse arasındaki 
elçilik faaliyetine “yumuş” adı verilirken (DLT- III: 12), “yalafar” sözcüğü hakanın 
gönderdiği elçiyi ifade etmektedir ve doğrudan dönemin diplomatik statü ve 
uygulamalarıyla ilgilidir. Uygurca olduğu belirtilen yalafar kelimesinin 
açıklanmasında kullanılan “yaş ot köymes, yalafar ölmes: yaş ot yanmaz, elçi ölmez 
(yaş ot yanmadığı gibi, elçi de ölmez, öldürülmez)” şeklindeki özlü sözüyle, 
uluslararası ilişkiler kapsamında bugün de geçerli olan, önemli bir ilke 
vurgulamaktadır (DLT- III: 48).   
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“Haberler, salıklar” anlamında kullanılan “saw” isim kökünden türetilen 
“sawçı” sözcüğü, Divanü Lugati’t-Türk’te “elçi” anlamına geldiği belirtilmiştir. 
Kaşgarlı’ya göre elçi de birtakım haberler söyler ve yazılan şeyleri eriştirir. 
Sawçı’nın “güveyiler, kayınlar, dünürler arasında gelip giden, elçilik yapan kişi” 
olarak açıklanması ise, aynı zamanda Karahanlı Devleti’inde iç barışın tesisinde ve 
toplumsal ilişkilerin geliştirilmesinde sivil aktörlerin ve uygulamaların var olduğunu 
kanıtlamaktadır (DLT- III: 154). 

“Tolumluğ” sözcüğünü açıklamak amacıyla Divanü Lugati’t-Türk’te 
kaydedilen “Önğdün nelek yalwarmadınğ kaç kata bėrdinğ tawar/ Tolumluğ bolup 
katındınğ kanınğ emdi yėr suwar: Önce neden yalvarmadın? Kaç gez mal verdin; 
silahlanınca serteldin; şimdi kanın yeri sular/Birkaç kere vergi vermeden önce niçin 
yalvarmadın? Şimdi silahlandın da serteliyorsun. Çabuk vergiyi vermiye hazırlan, 
yoksa kanın yeri sulayacaktır. DLT- I: 498-499)” şeklindeki iki dizelik nazım 
parçasında, dünya tarihinde uzun süre geçerliliğini koruyan bir yöntem(gücün 
gösterilmesi) anlatılmaktadır. Nitekim “vergi almak ya da ödemek”, orta dönem 
Türk dünyası açısından da  “temel hâkimiyet göstergesi veya kabulü” olarak kabul 
edilmiştir.  

“Gizlilik ve casusluk”, uluslararası ilişkilerin farklı bir boyutunu meydana 
getirmektedir. Özellikle savaş dönemlerinde bu boyut daha da önem kazanmaktadır. 
Divanü Lugati’t-Türk’teki ”tıl: çaşıt, casus. Yagıdan tıl tuttı: Düşmandan dil 
yakaladı, dil aldı. (DLT- III: 134); kizlençü: Gizli. 242/III” şeklindeki veriler, 
casusluk faaliyetlerinin o dönemde de geçerli ve değerli bir yöntem olduğunu 
göstermektedir. 

 “Böri koşnısın yėmes. Kurt komşusunu yemez.” (DLT- III: 220), şeklindeki 
atasözünün, dolaylı olarak bireyler, boylar ve milletlerarasındaki yerleşik bir anlayışı, 
en azından bir beklentiyi ifade ettiği açıktır. 

b. Protokol:  
15. asırdan beri, “protokol ve öndegelme”, uluslararası ilişkilerde önemsenen 

konulardır. “Diplomatik ziyaret ve görüşmelerde, davetlerde kimin nerede oturacağı, 
kabullerde kaç adım yürüneceği, kaç basamak inileceği, imzaların nereye atılacağı, 
elçilerin nasıl davranacağı, güven mektubunun nasıl sunulacağı ve kabul edileceği, 
hükümdar önünde elçinin oturup oturamayacağı ya da şapkasını çıkarıp 
çıkaramayacağı” gibi bugün modern diplomasiyi benimseyen çevrelerce pek de 
önemsenmeyen konular üzerinde, 15 ve 16. yüzyılda haftalarca süren tartışmalar 
yapılmıştır. Hatta 19 Mart 1815 tarihli Viyana Kongresi’nde diplomatik derece ve 
protokol sorunu temel tartışma konusu olarak ele alınmıştır. Özellikle iki taraflı 
diplomatik görüşmelerde bu konulara daha fazla önem verilmiştir. Farklı sosyo-
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kültürel, ekonomik ve siyasal sistemlerden gelen temsilciler arasında istendik 
iletişim yollarının yaratılarak yanlış anlamaların ve çatışmaların önlenmesi ve 
uzlaşma ortamının yaratılmasında diplomatik protokolün işlevi büyüktür. 15. asırdan 
beri diplomatik protokol kapsamında geliştirilen yöntem ve kurallardan bazıları, 
sürekli, çok taraflı, bürokrasi ve profesyonellerin öne çıktığı modern diplomasinin 
geçerli olduğu günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Özellikle resmî törenler ve 
davetlerde, “öndegelme”nin gösterimini sağlamaya yönelik strateji ve uygulamaların 
geliştirildiği tespit edilmiştir (Bu konuda bk., Gönlübol 1993: 119-122; Tuncer 1991: 
19-20; Wood ve Serres 1970: 3- 22, 81- 160). Sonuç olarak, protokol, diplomasi ve 
dolayısıyla uluslararası ilişkiler alanında geçerliliği olan ve gözlemlenebilen bazı 
uygulama, yöntem ve kuralları ifade etmektedir. Protokol kavramı, iletişim, hiyerarşi 
ve tören kavramlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Diplomatik protokol, “merasimler 
(askerî/sivil/ dinî/ cenaze/ödül/tahta çıkma/ taç giyme) , resmî ve resmî olmayan 
ziyaretler, karşılama ve kabul törenleri, ulusal bayram ve semboller, yas günleri, 
unvanlar, resmî ve resmî olmayan davetler, merasim kıyafetleri, nişanlar, yemek 
düzenleri, davet biçimleri vb.” pek çok konuyu içermektedir (Wood ve Serres 1970: 
81- 160 v.d.).  

Divanü Lugati’t-Türk’te orta dönem Türk sosyo-kültürel yaşamı ve dolayısıyla 
diplomasisi hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu konudaki veriler aşağıda 
“yemek, giysi, maiyet, konuklama, konaklama, armağan, sözlü ve sözsüz iletişim, 
unvan, semboller, diğer protokol kuralları” başlıkları altında verilmektedir: 

b.1. Yemek:  

Eski ve yeni diplomaside, dolayısıyla uluslararası ilişkilerde yemek ve davet,  
her zaman önemini koruyan bir olgudur. Kişiler arasındaki sorunlar gibi, 
ülkelerarasındaki pek çok siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel mesele de yemek 
masalarında çözümlenmiştir. 17-18.yüzyıllarda dahi “konuklarını iyi bir şekilde 
ağırlayabilmek”, diplomatların temel nitelikleri olarak kabul edilmiştir (Tuncer 1991: 
32). Türk tarihi incelendiğinde de bu gerçek, kolaylıkla belirlenebilmektedir. 
Nitekim Dede Korkut Hikâyeleri’nde de ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere, 
yemeğe/ziyafete davet, Türk siyasal tarihinin temel olgularından biri olarak kabul 
edilmiştir. Hun Türkleri döneminden beri ziyafet de içeren şölen, toy, yağma toyu ve 
potlaç gibi adlarla ifade edilen geleneklerin, siyasal erk/hükümranlığın ilanı, kabulü 
ya da reddi anlamlarına geldiği bilinmektedir (Gökalp 1989: 171-174, 224-229; 
Özdemir 2005: 317-326).  

Divanü Lugati’t-Türk’te İslamiyet öncesine ait bu türden geleneklerin 
sürdürüldüğü kanıtlayan veriler bulunmaktadır. Örneğin “ aşattı: Bu kelimeyi 
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Türklerin çoğu hanların ve büyüklerin yemeklerinde kullanırlar (DLT- I: 210); 
Turgan uluğ ışlaka/ Tėrgi urup aşlaka/ Tumluğ kadır kışlaka/ kodhtı eriğ umduru: 
Büyük işlere kalkışan, yemeğe sofra seren, katı kışlarda halkı umutta bıraktı. (o 
kimse büyük işlere kalkışırdı, şiddetli kış aylarında bile sofra serer, çok yemek 
yedirirdi; halkı, hayrını ve selekliğini umar bir hâle getirdi. /DLT II: 54); kenç liyü: 
hanların düğünlerinde veya bayramlarda otuz arşın yüksekliğinde ve minare gibi, 
yağma edilmek için yapılmış bir sofradır (DLT- III: 438)” şeklindeki veriler, Orhun 
Kitabesi’ndeki “…Türk milleti azdı, çoğalttım; açtı doyurdum; çıplaktı giydirdim, 
kuşattım” ifadelerle benzerlikler göstermektedir. Diğer bir deyişle “sofra açmak, 
doyurmak, ziyafet vermek”, hakanlık sembolü olarak algılanmıştır.   

Sadece hâkimiyet altındakilerin değil, yabancıların da bilmesi gereken 
protokolün yemek alanıyla ilgili bilgileri de Divanü Lugati’t-Türk’te bulmak 
mümkündür. “uwut: Yemeğe veya beyin yanına çağırma, davet (DLT- I: 51); işküm: 
Saraylarda hanlar için kurulan büyük çanak gibi ayaksız sofra (DLT- I: 107); aşadı: 
er aş aşadı: adam yemek yedi. Hakanlı Türkleri bu kelimeyi büyüklerin yemeğinde 
kullanırlar. Onlardan başka Türkler ayırt etmeksizin herkes için bu kelimeyi 
kullanırlar. (DLT- III: 253); tanğuk: Hakanlar sefere çıktığında onlara yemek ve 
yemeğe benzer verilen armağan (DLT- III: 365)”, Kaşgarlı Mahmut’un kaydettiği bu 
türden verilerdir. O dönemde sarayla  ilişkisi olanların bu bilgileri, bu ansiklopedik 
sözlükten öğrenmiş olması muhtemeldir.  

b.2.Giyim-Kuşam:  

Giyim-kuşam, çeşitli anlamların, farklılıkların iletilmesini ve gösterilmesini 
sağlayan başlı başına bir gösterge/iletişim sistemidir. Toplumsal roller, statüler ve 
diğer bütün farklılıklar, öncelikle giyim-kuşam aracılığıyla ortaya konulmaktadır 
(Özdemir 2005: 269- 280). Protokolün geçerli olduğu merasimlerde, giyim-kuşamın 
işlevsel kullanımları kolaylıkla belirlenebilmektedir. Resmî ve resmî olmayan 
törenlerde giyim-kuşam, toplumsal hiyerarşi ve öndegelmenin temel göstergesidir. 
Özellikle resmî törenlere, davetlere katılan misafir ülke temsilcileri, ulusal 
kıyafetlerini giymeye özen gösterirler. Bu tür uygulamalarda, giyim-kuşam bir 
milletin sosyo-kültürel ve tarihî belleğini gösteren bir semboldür. Osmanlı 
padişahlarının ve elçilerinin giydikleri kaftanların, devletin ihtişamına yakışır 
özellikler taşıdığı, pek çok kaynakta ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu nedenle 
uluslararası ilişkilerde, giyim-kuşam farklılıkları konusunda bilgi sahibi olmakta 
yarar vardır.  

Kaşgarlı Mahmut eserinde, “al” adı verilen ve hanlara bayrak, devlet 
adamlarının atlarına eyer örtüsü yapılan turuncu renkte bir kumaştan bahsetmektedir 
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(DLT- I: 81). Burada kumaş ve renk, devletin ve devlet adamlarının konumunu 
gösteren bir semboldür. O dönemde sesi kısılan, atı, adamı teslim alınan ve kılık 
kıyafeti bozulan adamın sözünü kimsenin tutmadığı, Divanü Lugati’t-Türk’te 
anlatılmaktadır(DLT-II: 118). Bu ifadeler, giyim-kuşamın toplumsal statü işlevinin o 
dönemde de geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. 

b.3. Maiyet:  

Divanü Lugati’t-Türk’te geçen “yortuğ” sözcüğü, orta dönem Türk diplomatik 
sistemiyle ilgilidir. Nitekim Kaşgarlı Mahmut, “yortuğ” kelimesinin “savaş gününde 
yahut bir yere gidildiğinde hakanın yanında bulunan kimseler(i)”, diğer bir ifadeyle 
hakanın maiyetini ifade etmekte kullanıldığını belirtmektedir (DLT- III: 42).  

b. 4. Konuk Ağırlama ve Hediyeleşme:  

Divanü Lugati’t-Türk’teki konuk ağırlama ile ilgili veriler, 11 ve 12. asır 
uluslararası ilişkiler sistemini, dolaylı da olsa, açıklar niteliktedir. O dönemde halk 
veya bey tarafından ağırlanan adama, “agırlıklığ kişi” denildiği, Kaşgarlı 
Mahmut’un ansiklopedik sözlüğünden anlaşılmaktadır (DLT- I: 52-53). Bu kayıt, 
dönemin toplumsal  statüleri hakkında da bilgi vermektedir. Aynı şekilde “beg meni 
konukladı: Bey beni konuk etti.” (DLT-III: 339) kaydından anlaşılacağı üzere, 
yönetimi temsil eden bir bey tarafından konuk edilmek, saygınlık göstergesi olarak 
kabul edilmiştir. “Konuk bulunduğu zaman uğurlu sayan adamlar gitti. Karşıdan bir 
karaltı görseler- konuk geliyor diye- çadırını yıkıp gidenler kaldı” sözleriyle 
Kaşgarlı Mahmut, konuk ağırlama anlayışındaki yozlaşmayı eleştirmektedir (DLT- I: 
384). Divanü Lugati’t-Türk’te dönemin resmî konuk karşılama sistemi hakkında da 
bilgilere rastlanmaktadır. Nitekim emir anlamındaki buyruktan geldiği belirtilen 
“bıruk” sözcüğü, “Hakanın yanına, aşamasına göre büyükleri alan, yer gösteren 
adamın adıdır, teşrifatçı” şeklinde açıklanmaktadır (DLT- I: 378). Bir konuğun 
hısımlarına getirdiği armağana o dönemde “belek” denildiği de Kaşgarlı Mahmut’un 
eserinden anlaşılmaktadır (DLT- I: 385). Bu bilgi konukların, misafir oldukları 
kişilere çeşitli armağanlar getirmesi geleneğinin, sadece resmî çevrelerde değil, 
toplumun diğer kesimlerinde de yaygın olduğunu ortaya koymaktadır.  

“Açığ” (Hanın bahşişi, DLT- I: 63) benzeri sözcüklerin yanında, Divanü 
Lugati’t-Türk’te, o dönemin dış ilişkilerini de aydınlatan, doğrudan armağanla ilgili 
veriler de tespit edilmiştir. Orta dönem Türklük hayatında, büyüklerin konukluğuna, 
düğününe, davetine gidenlere “bıçış” adlı ipekli kumaşların verilmesi âdetinin var 
olduğu hakkındaki veriler, buna örnektir (DLT- I: 366). Yine söz konusu devirde, bir 
büyük adam tarafından gönderilen armağanı getiren kişiye verilen “but” denilen 
bahşişin (at hediye karşılığında verilen para, koyun) verildiği aktarılmaktadır (DLT- 
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III: 120). Konukluğa armağanla gitmenin ve armağana armağanla karşılık vermenin, 
o dönemin diplomatik ve toplumsal bir geleneği hâline geldiği anlaşılmaktadır. 
Divanü Lugati’t-Türk’te geçen ““tanğuk: hakanlar sefere çıktığında onlara yemek ve 
yemeğe benzer verilen armağan” şeklindeki sözcük ve açıklama, Türk hediyeleşme 
geleneği kadar, Türk siyasal tarihi açısından da önemlidir (DLT- III: 365). 

Bugün de devletlerarası üst düzey ziyaretlerde, çeşitli hediyelerin alınıp 
verildiği bilinmektedir. Geçmişte bur tür hediyeler daha çok silah, giyim-kuşam ve 
değerli taşlardan oluşmaktaydı. Bu kapsamda Halet Efendi’nin Paris elçiliğine 
atandığında (1802) Fransız İmparatoru Napoleon Bonaparte ve Başbakan Talleyrand 
ile eşlerine, bakanlara sunulmak üzere “at, kaftan, kılıç, taht, ipek kumaş, koku (öd, 
ıtır ve tenzu), şal, incili yağlık, incili ve sırmalı çevre, gül yağı”nı içeren kıymetli 
bohçaları, örnek gösterilebilir (Tuncer, 1991: 53-54).Günümüzde ise bu tür 
hediyelerin, daha çok ilgili ülkenin kültürünü yansıtan eşyalardan seçildiği 
görülmektedir. Özetle Kaşgarlı Mahmut’un da kaydettiği gibi, hediyeleşme, 
geçmişte olduğu gibi, bugün de, uluslararası ilişkilerin/ diplomasinin/ protokolün 
temel uygulamalarından biridir.  

b.5. Yönetim Merkezi:  

Devlet başkanının oturduğu yer ve dolayısıyla ülkenin yönetim merkezi, aynı 
zamanda farklı türden uluslararası ilişkilerin yürütüldüğü merkezdir. Divanü 
Lugati’t-Türk, bu konuda ayrıntılı bilgiler içermektedir. “Ordu (hakanın oturduğu 
şehir), ordu kend (hakanların oturdukları Kaşgar şehri. DLT-I: 124), ordu başı 
(hakanların döşeyicisi, yaygıcısı. DLT-I: 124), ordulandı (Beg bir yėrig ordulandı: 
Bey bir yeri kendine şehir edindi. DLT- I: 296) ve toy (ordu kurağı, ordu karargâhı); 
xan toy (hakanın ordu kurduğu yer. DLT-III: 141)” sözcükleri, bu türdendir. Burada 
toy kelimesinin, özellikle siyasal anlam ve işlevine dikkat çekilmelidir. Eski 
Türklerde hakanın himayesinde gerçekleştirilen, çok kere abartılı toplu ziyafetler 
içeren, ekonomik (mal sayımı ve paylaşımı vb.), sosyo-kültürel (toplumsal barış ve 
birliğin tesisi, tarihî-kültürel belleğin yaşatılması ve geliştirilmesi vb.) ve siyasal 
(devleti yönetme gücünün sağlanması, kontrolü, pekiştirilmesi vb.) işlevlere sahip 
toyun, Karahanlı döneminde yönetim merkezini de ifade etmesi, doğal bir durumdur. 
Nitekim İslamiyet öncesi Türk devlet sisteminde toy, devlet meclisi anlamında 
kullanılmıştır. Yine bu dönemde, devlet meclisine katılma hakkı olanlara toy 
sözcüğünden türetilen toygun, denilmiştir (Kafesoğlu 1984: 246-248; Özdemir 2005: 
179). Diğer yandan bu veriler, Türklerin devlet ve kent kurma sistemleri arasındaki 
bağlantıyı da göstermektedir.   
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Divanü Lugati’t-Türk’te belirlenen “karşı (hakan sarayı. DLT- I: 423), Xan 
ağnar çuvaç kurturdı (Han ona, hanlık çadırını kurdurdu. DLT- II: 190) ve yugruş 
(Türklerce halktan olup vezirlik derecesine çıkan adamdır. Bir Farslıya yahut 
başkasına- geniş varlıklı olsa bile- bu lakap verilmez.Yugruş hakandan bir derece 
aşağıdadır. Ona siyah ipekten bir çadır verilir. DLT- III: 41)” sözcük ve açıklamalar, 
dönemin siyasal, bürokratik, dolayısıyla diplomatik tarihini aydınlatmaktadır. Yine, 
aşağıda müstakil başlık altında incelenen ben-öteki algılamalarının yönetim 
sistemindeki yansımalarının belirlenmesi açısından, yugruş kelimesiyle ilgili 
bilgilerin önemi yadsınamaz. 

b.6. Sözsüz, Sözlü ve Yazılı İletişim:  

Divanü Lugati’t-Türk’te devrin siyasal ve uluslararası ilişkileriyle de yakından 
ilgili, sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim sistemleri hakkında bilgilere de rastlanmaktadır. 
Bunlardan “ötük (hikâye; istenilen şeyin sultana bildirilmesi için de bu kelime 
kullanılır. DLT- I: 68), ilel (Evet. Hakanlı lehçesinde bununla beylere ve hanlara 
cevap verilir. DLT- I : 78), idhi (Efendi, sahip. Tanrı’ya da idhi denir. DLT- I : 87), 
tartığ (Bir iş çıkması üzerine hakanın, adamlarını çağırması. Begden tartıgçı keldi: 
Beyden okuyucu, davetçi geldi. DLT- I: 462), tegindi (Çiğilcede, hakana yahut beye 
birisinin gelmesi haber verildiği zaman “ol tegindi” denir ki “o hazır oldu, gelmek 
için emir aldı”demektir. DLT- II: 143), kırgağ (Beyin ve hanın eli altında olanlara 
kızması, kakıması. DLT- II : 288), şi (Çin hakanlarının selamlandığı bir kelime. 
DLT- III: 211) ve senledi (sizledi. Bunun anlamı siz demektir. Bu hakanlara karşı 
aytama gibidir. DLT- III: 298)”, bir bakıma protokolün sözlü iletişim yanını 
açıklayan sözcüklerdir. “Erdem başı tıl (Faziletin başı dil. DLT- III: 133-134)” ile 
“Kuru kaşık ağza yaraşmaz, kuru söz kulağa yakışmaz. (DLT-I: 383) atasözlerinin, o 
dönemde halkın ve yöneticilerin sözlü iletişimlerini düzenleyen temel ilkeler olduğu 
anlaşılmaktadır. Bugünkü kişisel gelişim ve etkili iletişim yöntemleri alanlarında da 
benzer ilkelerin öğütlenmesi, şaşırtıcıdır.  

Devrin diplomatik ve siyasal ilişkilerinin sürdürülmesini sağlayan yazılı 
iletişim sistemi ise “qlımga (Hakanın mektuplarını Türk yazısıyla yazan. DLT- I: 
143) (öteki –Türk yazısı), bitik bititküçi (mektup yazdırıcı. DLT- II: 318) ve yarlığ 
(Hakanın mektubu, fermanı, buyruğu. Çiğilce. Bunu Oğuzlar bilmez. DLT- III: 42) 
sözcükleri dikkate alınarak açıklanabilmektedir. Karahanlı döneminde geçerli olan 
sözsüz iletişim sistemi ile ilgili olarak da, “sökündi (Er begge sökündi:Adam, beyin 
önünde diz çöktü. DLT- II: 154) ve imleşdi (Ol anınğ bile eligin imleşdi: O, onunla 
elle işaretleşti. DLT- I: 242) fiileri ve örnek cümleleri tespit edilmiştir. Aynı şekilde 
gizli” anlamına gelen “yaşru” (DLT- III: 31) sözcüğü ile “usta kılavuz” karşılığında 
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kullanılan ve yormaktan (yorumlamaktan) türetilen “yorçı” (DLT- III: 30) kelimeleri, 
devrin yönetim sistemini biçimlendirdiği söylenebilir. Karahanlı dönemindeki yorçı 
adı verilen kişiler, bir bakıma bugünkü “danışmanlık” görevini üstlenmişlerdir. 
“Tayanğu” unvanını açıklarken Kaşgarlı Mahmut’un kullandığı “Mabeyinci, perdeci 
başı. Türklerde hâcip kelimesi yayıldıktan sonra bu söz unutulmuştur. Aslı “tayandı” 
fiilinden alınmıştır. Hakan bu adama güvenir. Halk da buna inanır ki kendi 
dileklerini ve işlerini o adama Hakana olduğu gibi eriştirir ve sonra da cevabını alır. 
(DLT- III: 380-381)” şeklindeki ifadeler, o dönemde hakan ile halk arasındaki 
iletişimin nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi vermektedir. 

b.7. Statü/Unvanlar:  

Kaşgarlı Mahmut eserinde, Karahanlı siyasal, sosyal ve askerî yaşamındaki 
unvanlardan da bahsetmektedir. Unvanlar, farklı alanlarda istendik ilişkilerin 
oluşturulması ve sürdürülmesinde önemli işlevlere sahiptir. Protokolü oluşturan 
kural, yöntem ve uygulamalarda unvanlar belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu unvanlar, 
resmî veya gayri-resmî nitelik taşıyabilir. Bugün olduğu gibi, Karahanlı döneminde 
de unvanlar, siyasal, sosyal, ekonomik ve askerî münasebetleri biçimlendirmiştir. 
Sınıflı bir toplumsal yapının belirgin özelliği olan unvanlar, ilgili toplumdaki 
hiyerarşiyi belirlemekte ve göstermektedir. Unvanlar, ilgili kişinin soyu, resmi 
görevi, dinî konumu ile ilgili olabilmektedir.  Bu nedenle de unvanlarda kişinin 
doğuştan sahip olduğu ya da sonradan kazandığı özellikler temel oluşturmaktadır 
(bk. Wood ve Serres 1970: 138- 147). 

Divanü Lugati’t-Türk’teki ayrıntılı veriler, Karahanlı toplumsal yaşamında 
unvanların etkisini ortaya koymaktadır. “Açık (Büyük kardeş. Hakanların büyük 
kardeşi. DLT-I: 64), Altun Tarım (Büyük kadınların lâkabıdır. DLT-I: 396), Arslan 
(Hakanlara dahi bu isim verilir. DLT-III: 412), Bekeç (Tekinlerin sanı. DLT-I), 
Çufga (Kılavuz, başbuğ. Kıpçak ve Oğuz dillerinde. DLT-I: 424), Xan (Türklerin en 
büyük başbuğu. Afrasyab oğullarına da Xan denir.DLT- III: 157), İnal (Anası Hatun 
–kökten-, babası ortalık adamlarından bulunan bütün gençlere verilen ad. DLT-I: 
122), İnanç Bey (İnanılan, itimad edilen bey. DLT-I: 133), Kadır (Hakanların sert ve 
çetin olanına denir. Bundan dolayı Hakanlı ulusunun hanlarına Kadır Xan derler. 
DLT-I: 364), Katun (Afrasyab kızlarından olanların adıdır. DLT-I: 410), Kılıç 
(…bununla Hakanlı beylere ad verilerek “Kılıç Xan” denir ki, ”kurduğu, düşündüğü 
işlerde kılıç gibi kesip atan bir Hakan” demektir. DLT-I : 359), Kunçuy (Hatun’dan 
bir derece aşağıda bulunan kadın, bige, prenses. DLT-III: 240), Tarxan (İslamlıktan 
evvel verilmiş olan bir adtır; “Bey” demektir. Arguca. . DLT-I), Tarım (Tekinlere ve 
Afrasyab soyundan olan Hatunlara ve bunların büyük, küçük çocuklarına karşı 
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söylenen bir kelimedir; ne kadar büyük olursa olsun Hakanlı Hanlarının 
oğullarından başkasına böyle söylenmez. DLT-I: 396), Tawgaç Han (Ülkesi eski ve 
büyük, demektir. /Bu kelime ile Hanlar da lakaplanarak … DLT-I: 454), Terken 
(Vilayet üzerine vali olan kimseye karşı Hakanlıların aytasıdır; “kendisine itaat 
edilen” demektir. Hanlık makamında oturmayanlara bu söz söylenmez. DLT-I:  441), 
Tigin (Aslında köle demektir; … sonra bu kelime Hakanlı aylasının çocuklarına ad 
olmuştur.  Afrasyab oğulları, babalarına karşı söz hitap ederken kul sıfatını 
kullanırlarmış. DLT-I: 413-414)” unvanları, hakan soylu kimselere verilmiştir. 
Bunun yanı sıra, Kaşgarlı Mahmut’un eserinde “Selçük (Zamanımızdaki Selçuk 
Hanlarının dedelerinin adıdır. DLT-I: 478) ve Tonğa Alper (Türklerin büyük Hakanı 
Afrasyabın asıl Türk adı./Bebür-kaplan cinsinden bir hayvan- gibi kuvvetli, yiğit bir 
adam. DLT-III: 368)” örneğinde olduğu gibi gerçek isimlere tesadüf edilmiştir.  

Divanü Lugati’t-Türk’te tespit edilen unvanların açıklanmasından, Karahanlı 
toplumunda hakan soyundan olmak ile halktan gelmenin, unvanların kazanılmasında 
belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. “Budhun (Ahali, halk, avam. Çiğilce. DLT-I: 
398), Tüz (halk, reaya. DLT-III: 123) ve Kökyuk (Köylülerle Türkmenlerin 
büyüklerine verilen ad. DLT-III:133)”, sözcükleriyle yöneten-yönetilen ayrımı 
ortaya konulmaktadır. “Tüksin (Halktan olup Handan üç kat aşağı bulunan kişi. 
DLT-I: 437), Yafgu (Halktan olup, Hakandan iki derece aşağıda bulunan kişiye 
verilen lakap. DLT-III: 32) ve Yugruş (Türklerce halktan olup vezirlik derecesine 
çıkan adamdır. Bir Farslıya yahut başkasına- geniş varlıklı olsa bile- bu lakap 
verilmez.Yugruş Hakandan bir derece aşağıdadır. Ona siyah ipekten bir 
çadır/şemsiye verilir. DLT-III: 41)” unvanları, halktan kişilerin yönetimin üst 
kademelerine yükselebildiklerini de göstermektedir. Aynı şekilde Sökmen (Yiğitlere 
verilen bir sandır; “savaşta sırayı söken, kıran kişi” demektir. DLT-I: 444) unvanı, 
askerlik alanındaki başarılarla da bu yükselişin mümkün olduğunu örneklemektedir.  
“Öge (Tekinden bir derece aşağı., sokak adamlarından olup denemiş, yaşlı ve akıllı 
kimselere verilen lakaptır. DLT-I: 90), Öke (Ulusun büyüğüdür. DLT-I: 310) ve 
Sagun (Karluk boyunun büyüklerine verilen bir unkundur. Türk doktorlarına 
“Atasagun” denir. DLT-I: 403)” ise, günümüzün toplumsal liderlerinin üstlendikleri 
işlevlere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Çawa (Delikanlılara verilen adlardan. 
DLT-III: 225), toplumun genç kuşaklarını ifade etmekte kullanılan bir unvandır. 
“Imga” (malmüdürü, tahsildar. DLT- I: 128) örneğinde olduğu gibi o dönemde 
devlet katında çeşitli görevler almak da kişiye bir unvan kazandırmıştır. 

Divanü Lugati’t-Türk’te toplumsal yapının en alt kesimlerini oluşturan köleler, 
tutsaklar, hizmetçiler ve düşkünlerle ilgili unvanlarla ilgili kayıtlar da 
bulunmaktadır.”Bulun (Tutsak, yakalanan. DLT-I: 399), karabaş (Kölelere verilen 
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bir adtır. Erkeğe ve dişiye söylenir.” Siyah baş” anlamınadır. DLT-III: 222), süli 
(Kölelere verilen adlardandır. DLT-III: 233), Tutgun (Tutulan, yakalanan; tutsak. 
DLT-I: 438); egetlendi (Kız egetlendi. Kız hizmetçi sahibi oldu./ Gelin kendisiyle 
birlikte gönderilen cariye sahibi oldu. DLT-I: 291), Kırnak (Cariye. Yabaku, Kay, 
Çomıl, basmıl, Oğuz, Yemek ve Kıpçak dillerinde. DLT-I: 473), basınçak er (Zayıf 
görülen adam, önem verilmeyen kişi. DLT-I: 501)”, bu türden verilerdir. 

b.8. Semboller:  

Divanü Lugati’t-Türk’te siyasal erk ve devlet sembolleri hakkında da bilgiler 
bulunmaktadır. Bunlardan “şın (Taht, sedir. Çiğilce. DLT-III: 140), tamga (Hakanın 
ve başkalarının damgası. DLT-I: 424), tamgaladı (Ol bitig tamgaladı: o, kitaba, 
mektuba Hakanın damgasını vurdu. DLT-III: 353), tamgalık (Bir kişilik sofra. Aslı 
tamgalığ olup “damga vurulmuş” anlamınadır. Hakanlar ibriklerini, kendilerine 
özger olan sofralarını mühürlerler; bunlarda bir kişiye yetecek kadar yiyecek ve 
içecek vardır; sonraları, hakandan başkası kullanmasın diye üzerlerine damga 
vurulmuş; böylelikle “tamgalığ” kelimesi her küçük ibrik ve sofra için ad olmuştur. 
DLT-I: 527), tuğ (Hakanın yanında çalınan kös ve davul. Xan tuğ urdı: Han nöbet 
davulu vurdu, mehterhane çaldı. DLT- III: 127) ve tuğrağ (Tuğra, tura, hakanın 
mührü, buyrultusu. Oğuzca. Bunu, Türkler bilmez. Ben de aslını bilmiyorum. DLT-I: 
462)”, hakanlık sembolleridir. “Ėl kalır törü kalmaz (Vilayet bırakılır, görenek 
bırakılmaz. DLT-III: 221)” ata sözüyle açıklanan ve “görenek, âdet” anlamına gelen 
törenin de hakanlık sembolü olduğu söylenebilir. Bu atasözünde yaşatılan 
düşüncenin, Türk politikasının temel ilkesi olarak uzun süre geçerliliğini koruduğu 
bilinmektedir. Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk dönemlerden beri, neden hiç 
devletsiz kalmadıklarını bu ilke açıklamaktadır. Diğer bir ifadeyle Türk devlet ve 
yönetim sistemi, töre adıyla ifade edilen Türk kültürü temelinde kurgulanmakta ve 
işletilmektedir. Kaşgarlı Mahmut da eserinde, bu temel ilkeyi vurgulamaktadır. Yine 
Kaşgarlı Mahmut’un tuğ kelimesini açıklarken kullandığı, “Sancak. Tokuz tuğluğ 
Xan: Dokuz tuğlu Han veya Hakan. Her ne kadar vilayeti çok, payesi yüksek olursa 
olsun tuğ dokuzdan artık olamaz. Çünkü, dokuz sayısıyla uğurlanırlar. Bu tuğlar, 
turuncu renkten ipekten veya kumaştan yapılır. Bunu da uğur sayarlar. DLT- III: 
127)” şeklindeki ifadeler, Türk yönetim sistemi ile semboller arasındaki bağlantıyı, 
dolayısıyla da devrin siyasal yaşamını ve protokol sistemini de aydınlatıcı nitelik 
taşımaktadır.  

“Orduda, başbuğun- askerler arasına silah veya kuş adlarından birini- belge, 
parola olarak koyduğu kelimedir. Bu, iki bölüğün birbirlerine kavuştukları zaman 
tanışmaları ve birbirleriyle çarpışmamaları içi kullanılan işarettir” şeklinde açıklanan 
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“im” sözcüğü ise, askerî alandaki sembolleri, önemini belirtmektedir. Nitekim “İm 
bilse er ölmes (Belgeyi bilen adam ölmez.)” atasözüyle sembollerin işlevselliği dile 
getirilmiştir (DLT-I: 38). Divanü Lugati’t-Türk’te totemistik dönem bakiyesi olan 
ongunlar hakkında bilgilere de ulaşılmıştır.  “Çuwı (Çuwı Xotan” töresine göre 
hakandan iki derece aşağıda bulunan kimselere verilen bir ungundur. Bunda 
Türklerin bir töreni vardır. DLT-III: 225)” sözcüğü, bu türden anlamlar içermektedir. 

Bu ve diğer bölümlerde belirtilen siyasi, dinî ve askerî alanla ilgili sembollerin 
bilinmesinin orta dönem Türk devletleriyle ilişkileri olan yabancılar açısından değeri, 
ortadadır. Özellikle hakanlık sembollerinin Karahanlı döneminin protokol sistemiyle 
yakından ilgili olduğu açıktır.  

b.9. Diğer Uygulamalar:  

Divanü Lugati’t-Türk’teki veriler, İslamiyet öncesi Türk tarihine ait, resmî ve 
siyasi nitelik de taşıyan bazı geleneksel uygulamaların Karahanlı döneminde de 
yaşatıldığını ortaya koymaktadır. “Sürgün avına çıkmak (sıgır: hanların halk ile 
beraber yaptıkları bir çeşit av. …Sürgün avı. DLT-I: 364), lakap vermek (Xan ağnar 
ayağa yadı: Han ona lakap verdi. DLT- I: 271), mirastan hakana pay ayırmak 
(xumaru: Andaç olmak üzere verilen mala denir. Büyüklerin birisi öldüğünde, 
malından en iyi bir parça Hakan için ayrılır/ andaç, hatıra anlamındadır. DLT- I: 
445), hakanın/beyin önünde diz çökmek ve baş eğmek (Ol Begge çökdi: O beyin 
önüne diz çöktü. DLT- II: 21; Ol Begge yükünç yükündi: O, beyin önünde başını 
eğdi. DLT-III: 375), ölü için yemek vermek (Ol ölüğge yogladı: o, ölü için yemek 
verdi. Türklerin göreneği böyledir. DLT- III: 309), hakanın defni sonrasında kumaş 
dağıtmak (Eşük: Hanlardan, beylerden birisi öldüğü zaman mezarı üstüne serilmek 
üzere gönderilen kumaştır. Bu kumaş sonra parçalanarak yoksullara dağıtılır. DLT- I: 
72)”, bu tür uygulamalardan bazılarıdır. Bu tür geleneksel süreklilikler, Türk siyasal 
kültürünün anlaşılması ve açıklanması açısından değerli kabul edilmelidir. 
Devletlerarası, dolayısıyla uluslararası ilişkilerde, milletlerin birbirlerini farklı 
boyutlarıyla yakından tanımalarının işlevselliği ortadadır. Kaşgarlı Mahmut eserinde 
sadece Türk devleti ve boyları hakkında değil, farklı milletlerle ilgili karşılaştırmalı 
veriler de sunarak, çok yönlü bir zirve şahsiyet olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle 
Divanü Lugati’t-Türk, çok işlevli ve bağlamlı bir eserdir.  

 

B. Devlet Anlayışı ile Yönetim ve Hukuk Sistemi: 

Ülkelerarası ilişkilerde yönetim sistemlerindeki farklıkların bilinmesinde yarar 
vardır. 11 ve 12. yüzyılda Türklerle yakın ilişkiler içinde olanlar (sadece 
Bağdat’takilerin değil, Arapça veya Türkçe bilen diğerlerinin de) açısından bu 
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ilkenin geçerli ve önemli olduğu ileri sürülebilir.  Divanü Lugati’t-Türk, devrin idari, 
siyasi, hukuki yapısıyla ilgili pek çok veri içermektedir.   

“Ogur (Devlet. DLT- I: 53), kut (Kutluluk, devlet. DLT- I: 320), kıw (baht, 
devlet. DLT- I: 332), erk (saltanat ve sözü geçerlik. DLT- I: 43), Kul Tenğrige tapdı 
ol xanka tapdı (Kul Allah’a taptı/ O, hakana hizmet etti. DLT- II: 3), Erdemsizden 
kut çertilür (Faziletsizden devlet uzaklaşır. DLT- II: 229), Beyim kendini gizledi, 
bunu silah bilerek vaktini gözledi. Tanrı kerem kıldı, onun için kutu, devleti yükseldi. 
(DLT- I: 301), Ulugnı uluglasakut bulur (Birisi ihtiyara saygı gösterirse uğur ve 
devlet bulur. DLT- I: 304), Bakmas budun sewüksüz/ Yudkı yüdhi saranka/ Kazgan 
ulıç tüzünlük/ Kalsun çawınğ yarınka (Millet, sevgisiz, yüzü ekşi, sıkı kişiye akmaz. 
Yavrum, yumuşak huyluluk kazan, sanın yarına kalsın. DLT- II: 250), Kelse abanğ 
terkenim/ Ėtilgemet türkünüm/ Tarılmagay türkünüm/ Emdi çeriğ çergeşür (Eğer 
Hakanım gelirse oymağın hâli iyi olur, topluluğu dağılmaz. İmdi, harp safları 
düzelmiştir. DLT- II: 209-210), Beg ogrında meninğ ışım ėtildi (Beyin devleti 
gölgesinde benim işim düzeldi. DLT- I: 53), Beg ėlin tüzdi (Bey ilini, vilayetini 
düzeltti. DLT- II: 9), Yer baskısı dağ, insanların baskısı da Beydir. Çünkü insanları 
tutan onlardır (DLT- I: 466), Kudhı kırkıp oguş tėrdim/ Yagı karu kiriş kurdum/ 
Tokuş içre uruş bėdrim/ Eren körüp başı tıgdı (Aşağıya bağırarak oymağı topladım; 
düşmana karşı yay kurdum, savaşta vuruştum; adamları görüp başlarını eğdiler. 
DLT- II: 83), Ėl kaldı törü kalmas (Vilayet kalır, görenek kalmaz/ Vilayet terk edilir 
âdet terk edilmez. DLT- II: 25)” gibi sözcük ve ifadelerle, İslamiyet öncesi Türk 
devlet anlayışının ardılı olan tanrısal kökenli yönetim yetkisi, hakanların nitelikleri 
ve işlevleriyle temel yönetim ilkelerini belirtilmektedir. “Ok” sözcüğü açıklanırken 
kullanılan “paylar ve toprak hisseleri üzerine-üleşmek için- atılan ok, çekilen kura 
(DLT- I: 37)” şeklindeki ifadeler, Karahanlı döneminin yönetim sistemi ve miras 
hukukunu da aydınlatmaktadır. 

Aynı eserdeki “Tütüşmeginçe tüzülmes, tüpirmeginçe açılmas (Kavga 
etmeyince düzen olmaz, tipi olmayınca hava açılmaz. DLT- II: 71), Beg ėl basdı 
(Bey vilayeti bastı, sanki üzerine çöktü. DLT- II:10) ve bıçgas (Ulus arasında 
yapılan and ve bağlantı. DLT- I: 459)” sözcükleri ise o dönemdeki toplumsal birliğin 
sağlanması sürecini aydınlatmaktadır. 

Divanü Lugati’t-Türk’te, yöneticilerin de yararlanacağı öğütlere yer verilmiştir. 
Bu öğütler temelde “bilginin, bilgili kişinin ve bilgili kişilere danışmanın” önemi 
vurgulanmaktadır. Orta dönem Türk yönetim anlayışında “cehaletle değil 
bilgi/bilimle yönetim” ilkesinin benimsenmiş olması, dogmaların peşinden giden 
bazı günümüz siyasetçi ve yöneticileri için oldukça anlamlı olsa gerektir. Kaşgarlı 
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Mahmut’un anıt eserinde yer alan “Algıl ögüt mendin oğul erdem tile, Boyda uluğ 
bilge bolup bilginğ ula. (Oğul: benden öğüt al, fazilet dile; Ulus arasında büyük 
bilgin ol, bilgini yay. DLT- I: 51), Uluğlukuğ bolsa sen edhgü kılın/ Bolgıl kişiğ 
Begler katın yaxşı ulan (Büyüklüğe eriştiğin zaman iyi huylu ol, Beyler yanında 
iyiliğe araç olan kişi ol. DLT- I: 64), Kenğeşliğ biliğ üdhreşür, Kenğeşsiz biliğ 
obraşur (Danışıklı bilgi güzelleşir, danışıksız bilgi yıprar/parça parça eksilir. DLT- I: 
232), On iki hayvanlı takvimin kabulü öncesinde Hakan “ulusıyla geneş (müşavere) 
yapar (DLT- I: 345), Örgen anınğ biligin künde ağnar baru/ Kotkolıkın tapıngıl 
kodhgıl küwez naru (Her gün yanına giderek onun bilgisini öğren, gönül alçaklığıyla 
ona hizmet et, gururu bir yana koy. DLT- II: 140), Oglum sanğa kodhurmen erdem 
öğüt xumaru/ Bilge eriğ bulup sen bakıl anınğ tabaru (Oğlum sana fazilet, öğüt, 
miras bırakıyorum. Bilgin bir adam bularak onun tarafına bak. DLT- III: 440), Kinğ 
ton opramas, kenğeşliğ bilig artamas (Geniş elbise yıpramaz/ parçalanmaz, danışıklı 
iş bozuk çıkmaz./Geniş elbise parçalanmaz, akıl danışıkla-meşveretle- birleşirse iş 
bozuk çıkmaz. DLT- III: 358)”, şeklindeki ifadeler, bu türdendir. 

Kaşgarlı Mahmut eserinde devrini eleştirel bir şekilde ele almıştır. Nitekim 
Kaşgarlı Mahmut’un ansiklopedik sözlüğünde yer alan “Urunç (Rüşvet, gevik. 
DLT- I: 132), Ol Begge nenğ tiküledi (O Beye urunç –rüşvet- olarak bir şey verdi. 
DLT- III: 326), Kalın bulutuğ tüpi sürer karanğku ışığ urunç açar (Kalın bulutu tipi 
sürer, karanlık işi urunç açar/ Gökyüzünü karartan bulutları ancak tipi açar. Bunun 
gibi Hakanlar kapısında karanlık işi rüşvet açar. Bu sav, sırasına göre rüşvet vermesi 
gereken kimse için söylenir. DLT- III: 217), Tamu kapuğın açar tawar (Cehennemin 
kapısını mal açar/ Rüşvet, cehennemin kapısını açar, nasıl olur da başka kapıyı 
açmaz. DLT- III: 234)” şeklindeki kayıtlar, Türk siyasal ve toplumsal yaşamına 
bugün dahi zarar veren “rüşvet” olgusunun, o dönemde de var olduğunu ortaya 
koymaktadır.  

 

C. Millî Kimlik ve Ben- Öteki Değerlendirmeleri:  

Kimlik, kişinin kendisi ve başkalarının kendisi ile ilgili düşüncelerinden 
oluşmaktadır. Kişiler gibi, milletler de kimliklerini oluştururken aynı yöntemden 
yararlanırlar. Bu süreçte sahip olunan tarihî, kültürel, ekonomik, siyasal vb. nitelik 
taşıyan unsur ve geleneklerden oluşan ulusal bellek(miras) ile ilgili toplum hakkında 
başka milletlerin değerlendirmeleri etkili olmaktadır. Dahası bir milletin kimliğinin 
oluşumunda ve üyelerince benimsenmesinde, “ben/biz-öteki/ötekiler” algılamaları 
önemli olmaktadır. Kaşgarlı Mahmut eserini yazarken ve kelimeleri açıklarken, çok 
sık olarak bu “ben-öteki” ayrımını esas almıştır. Kaşgarlı Mahmut’un bu konudaki 
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geniş bilgisi, dahası bilinçliliği, Avrupa’da ulus bilincinin ve ulus devlet fikrinin çok 
sonraları ortaya çıktığı düşünüldüğünde, oldukça şaşırtıcıdır. Kaşgarlı Mahmut, 
sözcüklerin, unsurların ve olguların kökenlerini açıklarken, cinsiyet, inanç, statü gibi 
ölçütleri göz önünde tutarken, boy ve millet adını belirtmeye özen göstermiştir. 
Divanü Lugati’t-Türk’te, çok sayıda boy ve milletin adı geçmekte, farklı grup ve 
toplumlar arasındaki ilişkilerle Türklerin ötekilere bakışı hakkında ayrıntılı bilgi ve 
değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu nedenle de Divanü Lugati’t-Türk, sadece 
dil, edebiyat ve kültür bilimcilerin değil, tarih, sosyoloji, ekonomi ve özellikle de 
uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanlarının temel kaynağıdır.   

Kaşgarlı Mahmut, eserinde “Türk” kelimesini “Tanrı yarlığayası Nuhun 
oğlunun adıdır… Biz ”ad olarak Türk adını Ulu Tanrı vermiştir” dedik… Yüce 
Tanrı “Benim bir ordum vardır, ona Türk adı verdim, onları doğuda yerleştirdim. Bir 
ulusa kızarsam Türkleri, o ulus üzerine musallat kılarım” diyor. İşte bu, Türkler için 
bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. Çünkü, Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine 
almıştır; onları yeryüzünün en yüksek yerinde, havası en temiz ülkelerinde 
yerleştirmiş ve onlara “kendi ordum” demiştir. Bununla beraber Türklerde güzellik, 
sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağırlamak, sözünü yerine getirmek, sadelik, 
öğünmemek, yiğitlik, mertlik gibi övülmeye değer, sayısız iyilikler görülmektedir… 
(DLT- I: 350- 352)” şeklinde tanımlamış ve açıklamıştır. Kaşgarlı Mahmut’un bu 
ifadeleri, gelişmiş bir ben/biz algılamasının ve millet kimliğinin göstergesidir.  

Kaşgarlı Mahmut eserinde, Türk milletini meydana getiren boyları ayrıntılı 
olarak belirtmiştir. “Oguz (Bir Türk boyudur. Oğuzlar Türkmendirler. Bunlar yirmi 
iki bölüktür; her bölüğün ayrı bir belgesi ve hayvanlarına vurulan bir alameti vardır. 
Birbirlerini bu belgelerle tanırlar. Birincisi ve başları: Kınıklardır. Zamanımızın 
Hakanları bunlardandır…, Kayığ, Bayundur, Iwalar, Salgurlar, Afşarlar, Begtililer, 
Bügdüzler, Bayatlar, Yazgırlar, Eymürler, Karabölükler, Alkabölükler, İgdirler, 
Üregirler, Tutırkalar, Ulayundluğlar, Tügerler, Beçenekler, Çuvaldarlar, Çepniler, 
DLT- I: 55-58), Çigil (Türklerden üç oymağın adıdır; birisi göçebedir. DLT- I: 393), 
Tatar (Türklerden bir bölük. DLT- I: 411), Yemek (Türklerden bir bölük. Biz bunları 
Kıpçaklardan bir boy saydık. Halbuki Kıpçaklar kendilerini ayrı bir bölük sayarlar. 
DLT- III: 29), Karluk (Göçebe Türklerden bir bölüğün adıdır. Oğuzlardan ayrıdırlar. 
Oğuzlar gibi Türkmendirler. DLT- I: 472), Beçenek (Rum yakınında oturan 
Türklerden bir bölük. DLT- I: 488)”, gibi verilerden de anlaşılacağı üzere, “Türk 
kimliği”nin açıklanmasında boylar arası ilişkiler, yaşam tarzı, köken, yaşanılan 
coğrafya ve dil gibi ölçütlerin mukayeseli çözümlemelerinden yararlanılmıştır. 
“Sumluşdı (Tat kamuğ sumluşdı: Farslar kendi dillerince konuştular. Herhangi bir 
kimse Türkçeden başka bir dil kullanırsa yine böyle denir. DLT- II: 216), Er sumlıdı 
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(Adam Türkçeden başka bir dil konuştu. O dili konuşandan başka birisi anlamaz. 
DLT- III: 298), adhruk (Başka, demektir. Oğuzca. Başka Türkler bu yerde adhın 
derler. DLT- I: 98), taglattı (Farslılar bu kelimeyi Türklerden alarak “dağ” diye 
kullanırlar. Nasıl ki bunlar “kale” demek olan tiz kelimesini Türklerden almışlardır. 
Tiz yėr , Türkçede “yüksek yer” demektir. DLT- II: 344) ve yalma (Kaftan, kalın 
kaftan, yağmurluk. Farslılar bu kelimeyi Türklerden alarak “yelme” demişler... 
Hiçbir kimse çıkıp da bu kelimeyi Türkler Farslardan almıştır diyemez. Çünkü ben 
onu sınırların ötesinde bilgisiz, kaba Türklerden dahi işittim. DLT- III: 34-35)” 
sözcük ve ifadelerin açıklamalarında da belirlenebileceği üzere, Kaşgarlı Mahmut, 
sadece diğer milletler değil, boylar arası farklılıkların belirtilmesinde ekseriyetle dil 
ve söyleyiş özellikleri üzerinde durmuştur. Bu sözlükte yer alan kelimelerin 
açıklanmalarında sık sık ““Çiğil, Kaşgar, Balasagun, Argu, Barsgan, Yukarı Çine 
kadar Uygur, Oğuz, Kıpçak, Peçenek, Bulgar… dillerinde” gibi ibarelere 
rastlanmaktadır. Yine Divanü Lugati’t-Türk’te yer alan haritada da görüldüğü gibi, 
Kaşgarlı Mahmut, Bağdat/ Kaşgar’ı merkez kabul ederek değerlendirmelerde 
bulunmuştur. Hatta “yalma” kelimesinin açıklanmasındaki “Çünkü ben onu 
sınırların ötesinde bilgisiz, kaba Türklerden dahi işittim” ifadesi, Kaşgarlı 
Mahmut’un Türk milletini oluşturan boylar arasında da, coğrafî uzaklık ve eğitim 
ölçütleri temelinde mukayeseler, dahası ben-öteki kapsamında öznel 
değerlendirmeler yaptığı tespit edilmiştir. 

“Ol anı tejikledi (O, onu Farslı saydı, Farsa nispet etti. DLT- III: 340), Ol anı 
tatladı (O, onu Fars saydı, onu Farslardan saydı. DLT- III: 293), ugraklandı (er/ 
adam Uğrak kılığına girdi), Ol anı oğuzladı, ol anı çigilledi (DLT- III: 345), ol anı 
tawgaçladı (O, onu Maçinledi saydı. DLT- III: 250), karlukladı/ kıfçakladı (DLT- III: 
351), türkledi (DLT- III: 446), Er oguzlandı (Adam, Oğuz kıyafetine girdi, kendini 
Oğuzlardan saydı), Er çiğillendi (DLT- II: 269), Er tawgaçlandı (Adam Maçin halkı 
kılığına girdi. DLT- II: 271), Er karluklandı (DLT- II: 276), er kıwçaklandı (DLT- II: 
276), kençeklendi  (DLT- II: 277), Ol anı tübütledi (O, onu Tibetli saydı, Tibete 
nispet etti. DLT- III: 330)” gibi veriler, Divanü Lugati’t-Türk’te ben ve öteki 
algılamalarının ne denli önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Bu örnekler, o 
devirdeki toplumlar arası ilişkilerle sosyo-kültürel münasebet ve değişmelerin yönü 
ve niteliği hakkında ipuçları vermektedir.    

Yaşanılan coğrafya ile değişen inanç sisteminin de bir gereği olarak 11 ve 12. 
asırda Türklerin daha çok Fars milleti ile yakın temas içinde olduğu, Divanü 
Lugati’t-Türk’teki bilgilerden anlaşılmaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un 
değerlendirmeleri, o dönemdeki Türk toplumunda olumsuzlanan ötekinin, “tat” 
olarak nitelendirilen Farslar olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle o 
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dönemdeki Türk kimliğinin geliştirilmesi sürecinde, Türk-Fars rekabetinden de 
yararlanılmıştır.”Tat (Bütün Türklere göre Farsça konuşan kimse… Kılıç tatıksa ış 
yunçır, er Tatıksa et tunçır: Kılıç paslanırsa iş kötüleşir, adam Farslaşırsa kanı 
bozulur. DLT- II: 280-281), Tatsız Türk bolmas, başsız börk olmas (Acemsiz Türk, 
başsız börk olmaz. DLT- I: 349- 350), Tat Tawgaç (Bu sözdeki “Tat” kelimesinden 
“Farslılar”, “Tawgaç” kelimesinden de “Türkler” murad edilir. DLT- I: 454), Türk 
tatıktı (Türk tatlaştı/ Türk Farslaştı. DLT- II: 116), Tejik (Tacık, Farslı. DLT- I: 387), 
Sukak (Oğuzların Farslara verdikleri adtır. DLT- II: 287), Tat kamuğ sumluşdı 
(Farslar kendi dillerince konuştular. DLT- II: 216)” şeklindeki Kaşgarlı Mahmut’un 
eserinde tespit edilen veriler, bu konudaki yorumları haklı çıkarmaktadır. Asırlar 
öncesinden gelen bu yargıların, Türk toplumunda yerleşik öteki imgelerini 
biçimlendirmeye devam ettiğini, bunun da uluslararası ilişkilerde belirleyici 
olduğunu vurgulamakta fayda vardır. Türk-Avrupa ilişkilerini çok kere olumsuz 
yönde etkileyen Avrupa’da yerleşik Türk imgesi/imgeleri de, yüzyılları içeren 
süreçte benzer şekilde oluşturulmuştur. Türkiye Türkleri arasında yaygın ve yerleşik 
olan özellikle Doğulu toplumlara ait imgelerin, bu kapsamda ayrıntılı bir şekilde 
çözümlenmesi gereklidir. Divanü Lugati’t-Türk gibi temel kaynakların da esas 
alındığı bu tür incelemelerin öncelikle bugünkü uluslararası ilişkiler alanı açısından 
önemli çıktılar sunacağı açıktır. Kaşgarlı Mahmut, bu tür araştırmalara asırlar 
öncesinden veriler sağlama, öngörüsüne de sahiptir.  

Divanü Lugati’t-Türk’teki ben-öteki değerlendirmelerinde benimsenen bir 
diğer ölçüt de “inanç farklılığı”dır. Türkler, aralarında soy/millet ve inanç farklılığı 
olan “ötekiyi/ötekileri”, “tat” olarak nitelemişlerdir. O dönem Türk toplumunda “tat 
= öteki”dir. İslamiyet’in yeni kabul edildiği bu dönemin eğilimleri ve hassasiyeti de 
dikkate alındığında, ötekinin olumsuzlanmasında inanç farklılıklarının önemsenmesi 
doğaldır. Aynı şekilde farklı dini benimsemiş toplulukların, Müslümanlara bakış 
açısı da, Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğünde belirtilmiştir. “Çomak (Uygurlarca, bütün 
Müslüman olmayan halkça Müslümanlara verilen ad. “çomak eri”, denir ki 
“Müslümanlardan bir adam” demektir. DLT- I: 381), Çomak tat boynın çapdı 
(Müslüman, gavurun boynunu vurdu. DLT- II: 3), subuzgan (Maşatlık, Müslüman 
olmayanların mezarlığı. DLT- I: 516) ve tat (Toxsı ve Yağma dillerinde Uygur 
gavurlarının adı. “Tat Tawgaç” derler ki “Çinli ve Uygur” demektir/ vefasız olarak 
nitelenmişlerdir. DLT- II: 280-281), şeklindeki bilgiler, bu konulara açıklık 
getirmektedir. Burada tarafların inanç farklılıkları konusunda birbirlerine pek de 
hoşgörüyle yaklaşmadıkları görülmektedir. Batı’daki Türk, Türkiye’deki Batılı 
imgelerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde inanç farklılığının 
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önemli olduğu hatırlandığında, Kaşgarlı Mahmut’un eserinde bu türden ben-öteki 
değerlendirmeleri yapması, şaşılacak bir durum değildir.  

Orta dönem Türk coğrafyasında yabancı topluluklar da yaşamıştır. Divanü 
Lugati’t-Türk’teki Sogdaklar ve Tübütler hakkındaki bilgiler, bu gerçeği ortaya 
koymaktadır. Bu bilgilere göre Sogdaklar, o dönemde Balasagun’a gelip yerleşmiş 
ve zamanla Türk kılığını almış, Türk huyu ile huylanmış (DLT- I: 471)” bir ulustur. 
Aynı şekilde Tübütler de Türk illerinde yaşamlarını sürdüren kalabalık bir kavimdir 
(DLT- I: 355). Sogdakların Türkleşmesi ile Çin yakınlarında oturan bir Türk bölüğü 
olan Tenğütlerin kendi asıllarını Araplara bağladıklarının(DLT- III: 362) 
vurgulanması, Kaşgarlı Mahmut’un toplumsal değişmeler konusundaki yeterliliğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Divanü Lugati’t-Türk’te yer alan “Budunluğ bukunluğ kişi (ulusu, oymağı olan 
kişi. DLT- I: 499) ve baz: yat (Yabancı, garip. DLT- III: 148)” ifadeleri arasındaki 
nitelemelerdeki karşıtlık, ben-öteki ile ulusal kimlik değerlendirmelerinin o 
dönemde de belirleyici olduğunu kanıtlamaktadır. Yine “Ol adhakın çarukladı (O, 
ayağına Türk çarığı giydi, çarıkladı. DLT- III: 337)” cümlesinde, bir giyim 
eşyasının ben-öteki değerlendirmeleri kapsamında belirleyici bir göstergeye 
dönüştürülmesi de, dikkat çekicidir. Nitekim, farklılıklar temelinde oluşan ben ve 
öteki olgusu “dil, din, yemek, müzik, dans ve giyim-kuşam” gibi genellikle kültürel 
gösterge sistemleriyle ortaya konulmaktadır. Divanü Lugati’t-Türk de, bu kapsamda 
oldukça önemli veriler içeren bir kaynaktır. Bu durum da adı geçen eserin, çok 
boyutluluğunun bir kanıtıdır. 

 

D. Askerlik:  

Uluslararası ilişkilerin, dolayısıyla diplomasinin temel alanlarından birini, 
askerî faaliyetler meydana getirmektedir. Savaşın önlenmesi, savaşa neden olan 
sorunların görüşmeler yoluyla çözümlenmesi, savaşın durdurulması, kısaca barışın 
sürekli hâle getirilmesi, diplomasinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Milletler ve 
bloklar arası savaşların önlenmesinin sadece askeri alandaki diplomatik faaliyetlerle 
mümkün olmadığı, devletlerarasında ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal ilişkilerin 
ve çok türlü işbirliğinin geliştirilmesiyle devam ettirilmesinin gerekli olduğu, zaman 
içinde anlaşılmıştır. Bütün bu gelişmelerin bir sonucu olarak, uluslararası ilişkiler 
adlı özerk bir alan ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte askeri faaliyetler, uluslararası 
ilişkilerde belirleyici ve etkili olmaya devam etmiştir.  

11-12. asırda savaşlar, ülkelerarası ilişkilerin önemli bir bölümünü 
oluşturmuştur. Keza Haçlı Seferleri gibi savaşların, diğer alanlardaki ilişkiler için de 
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bir bağlam oluşturduğu, çeşitli kaynaklarda ileri sürülmüştür. 15.asra kadar 
milletlerin kendi aralarındaki sorunları çözmek amacıyla genellikle savaş yöntemini 
kullandıkları (tarih kayıtlarının ve kitaplarının genellikle savaşların anlatımından 
oluşması bunun bir kanıtıdır), diplomasinin de savaşı tek sorun çözme yöntemi 
olmaktan çıkarmak için ortaya çıkarıldığı bilinmektedir. Diplomasinin etkinliğinin 
artırılması, savaşlar tarihinin özümsenmesini gerektirmektedir. Diğer yandan 
sorunların genelde savaşlarla çözümlendiği dönemde, karşı tarafın savaş 
yöntemlerinin bilinmesine büyük önem verilmiştir. Bütün bu nedenler, çok boyutlu 
ve bağlamlı bir eser olan Divanü Lugati’t-Türk’ün askerlik açısından da 
incelenmesini gerekli hâle getirmiştir. Aşağıda görüleceği üzere Divanü Lugati’t-
Türk, askerlik tarihi açısından oldukça zengindir. 

“Sü (Asker. DLT- III: 208), Beg yagıka süledi (Bey düşmana asker gönderdi, 
savaş yaptı. DLT- III: 271), ülker (Savaşta ülker çeriğ denen bir kurnazlık vardır. 
DLT- I: 95), ürkün (Düşman yüzünden ulus arasına düşen ürküntü; telaşla kalelere 
ve sığınaklara kaçışırlar. DLT- I: 108), içkin er (Düşmandan iken bu yana geçen, 
kendisine dokunulmayan kişi. DLT- I: 108), tıl (Düşmandan alınan tutsak. DLT- I: 
336), Kurvı çuvaç kuruldı/Tugum tikip uruldı/ Süsi otun oruldı/ Kançuk kaçar ol 
tutar (Hanın yuvarlak çadırı kuruldu; tuğ dikilip nöbet davulu vuruldu; düşman 
askeri ot gibi biçildi/nereye kaçarsa o tutar. DLT- I: 195), kend egrildi (Şehir 
muhasara edildi, sarıldı. DLT- I: 248), Yagını aşaklasa başka çıkar (Düşma aşağı 
görülürse başa çıkar. DLT- I: 305), kır yagı (Gizli düşman. DLT- I: 324), tuğrağ 
(Dönüşte geri alınmak üzere, savaş zamanında askerin binmesi için hakan tarafından 
verilen at. DLT- I: 462), batrak (Ucuna bir ipek parçası takılan mızraktır. Savaş 
günü yiğit kendini bununla tanıtır.), beçkem (Alamet, belge; savaş günlerinde 
yiğitlerim belge olmak üzere takındıkları ipek parçası, ya da dağ sığırı kuyruğu. 
Oğuzlar buna perçem derler. DLT- I: 483), Kiçik bulup yagını yėrgü 
emes/Edhgermedhip kodhsa anı ėlni kunar (Düşmanı küçük bulup yermemeli, hakir 
görmemeli; sakınmayarak onu bırakırsa, o vilayetini çalar/ Her ne kadar küçük olsa 
da düşmanı hakir görmemek gerekir; düşmandan çekinmeyerek onu bırakırsa 
vilayetini elinden alır. DLT- II: 29), yizek (Askerin önde giden bölüğü, öncül. DLT- 
III: 18), yagı (Düşman. DLT- III: 24), yagıtgan (Düşmanlık eden. DLT- III: 53) ve 
karguy (Dağ doruklarına veya yüksek yerlere minare şeklinde yapılan yüksekçe 
yapılar olup düşmanın gelmesini haber vererek halkın hazırlanmalarını sağlamak ve 
eşyalarını almaları için üzerlerinde ateş yakılan kule. DLT- III: 241)”, bu 
kapsamdaki verilerden bazılarıdır. Bu veriler, “savaş teknikleri, konuşlanma, 
gözetleme, bilgi alma, örgütlenme, terimler, silahlar, semboller” gibi orta dönem 
Türk devletlerinin askerlik tarihini aydınlatıcı nitelik taşımaktadır. O dönemde 
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Türklerle askerî ilişkileri olan, dahası savaşan milletler açısından Kaşgarlı 
Mahmut’un aktardığı bilgilerin önemi, yadsınamaz. Geçmişteki savaşların, 
çatışmaların, mücadelelerin ve işbirliklerinin bugünkü milletlerarası ilişkileri 
belirlemeye devam ettiği düşünüldüğünde, konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır.  

 

E. Ülkeler Coğrafyası:  

Sözlük ve harita, bugün olduğu gibi geçmişte de, milletlerarası ilişkilerin temel 
araçları olarak değerlendirilmiştir. Kaşgarlı Mahmut, eklediği bir harita ile eserinin 
uluslararası boyutunu pekiştirmiştir. Harita yaratmak, kendisini merkez alan bir 
medeniyet anlayışının ve dünya görüşünün temel göstergesidir. Türklerin hâkimiyet 
sahasını ortaya koyan Divanü Lugati’t-Türk’teki harita, devrin uluslararası ilişkiler 
tarihinin de özeti gibidir. Bu harita ben ve öteki değerlendirmeleri ve sınırların 
belirlenmesi için kılavuz niteliği taşımaktadır. Diğer taraftan çeşitli araştırmacılar 
tarafından ele alınan bu haritayı tamamlayan pek çok veriye Divanü Lugati’t-Türk’te 
rastlamak mümkündür.  

“Aruk Turuk (Fergana ile Kaşgar arasında bir yokuş adı. DLT- I: 66), Abul 
(Bizim ilde- Kaşgar’da- bir köy adı. DLT- I: 73), Taman (Kaşgar’ın ortasında akan 
bir dere. DLT- I: 402), Uygur (Beş şehirli bir vilayetin adı. Zülkarneyn Türk Hakanı 
ile barıştıktan sonra bu şehirleri yaptırmıştır. DLT- I: 111), Ürenğ (Rum ülkesi 
yakınlarında, kuzey bölgesinde bir yerin adı. Doğusu Verenğ’dir. DLT- I: 134-135), 
Aşçan (Çin’e giden yol üzerinde konak yeri olan bir şehir. DLT- I: 137-138), Kinğüt 
(Uygur sınırında bir şehir adı. DLT- III: 362), Bükür (Köçe şehri ile Uygur ülkesi 
arasında bulunan dağın başında kaledir; burası sınırdır), korığ (Beylerin ve 
başkalarının korusu; korunan ve gözetilen her yere “koru” denir. DLT- I: 375), balık 
(İslamlıktan çok evvel Türk dilince, sığınak, kale, şehir demektir. Uygurcada dahi 
böyledir. Uygurların en büyük şehirlerinden birisine “Beş Balık” denir/beş şehir 
demektir. Yengi balık: Yeni şehir vb. DLT- I: 379), Sitgün (Oğuz şehirlerinden birisi. 
DLT- I: 443), Keşmir (Türk illerinde bir şehrin adı. Bunu, Tanrı yarlığayası Yalavaç 
Süleyman yapmıştır. DLT- I: 457), Sugnak (Oğuz şehirlerinden biri. DLT- I: 471), 
Kençek Senğir (Talas yakınında bir şehrin adıdır. Burası Kıpçak sınırıdır. DLT- I: 
480), Kara Yalga (Türk diyarı ile Fergana arasında bir sarp yer. DLT- III: 32), Koçu 
(Uygur şehri. DLT- III: 219), Kası (Bizim ilde/Kaşgar’da bir yer adı. DLT- III: 224) 
ve Balu (Argularda bir kasabacık adı. DLT- III: 232)” şeklindeki veriler 
incelendiğinde, Kaşgarlı Mahmut’un “köy, kent, kasaba, kale, yokuş, dere, vilayet, 
sınır kenti, sınır, koru, sığınak, sarp yer” dahil ilgili coğrafyayı ayrıntılı bir şekilde 
incelediği anlaşılmaktadır. Coğrafyanın tanıtılmasında, özellikle tarih, soy bilgisi ve 
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dil alanlarındaki verilerden yararlanılmıştır. Divanü Lugati’t-Türk’teki bu türden 
veriler, Türk kent ve kentleşme tarihi açısından da değerlidir. Yine burada o dönem 
Türk toplumundaki ben-öteki ayrımının coğrafi değerlendirmeleri de etkilediği 
belirtilmelidir.   

 

F. Siyasal Tarih:  

Çok sayıda siyasal tarihle ilgili veriler içermesi, Divanü Lugati’t-Türk’ün 
uluslararası ilişkiler boyutunu ortaya koyan bir diğer özelliğidir. “Azak (Oğuz 
Beylerinden bir büyüğün adı. DLT- I: 66), Kaz (Afrasyab’ın kızının adı. DLT- III: 
149), Çenüşi (Hotan Beyinin adıdır. DLT- III: 378), Kanğlı (Kıpçaklardan büyük bir 
adamın adıdır. DLT- III: 379) ve Barsgan (Afrasyab’ın oğlunun adıdır. DLT- III: 
417)” bu tür verilerden birkaçıdır. Kaşgarlı Mahmut’un “Türkmen” maddesini 
açıklarken aktardığı dört sayfalık bölüm (DLT- III: 412-416), Divanü Lugati’t-
Türk’ün Türk ve dünya siyasal tarihi açısından önemini ortaya koyacak yeterliliğe 
sahiptir. Diğer bölümlerde vurgulandığı üzere, Kaşgarlı Mahmut, coğrafyayı ve 
tarihi, sosyo-kültürel farklılıkları temel alan karşılaştırmalı, eleştirel ve çözümleyici 
bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu yöntem, adı geçen eserin siyasal tarih açısından 
zenginleşmesini sağlamıştır. Özetle Divanü Lugati’t-Türk’ün her sayfası Türk ve 
dünya siyasal tarihi ile ilgili verilerle bezenmiştir. Bu noktada milletlerin belleklerini 
içeren sözcüklerin, dolayısıyla sözlüklerin siyaset bilimi gibi farklı alanlar için de 
önemli ve etkili çözümleme araçları olduğu, bir kez daha hatırlatılmalıdır.  

 

G. Uluslararası Ticaret:  

Divanü Lugati’t-Türk’te devrin ülkelerarası ekonomik faaliyetleriyle ilgili 
bilgiler de tespit edilmiştir. Özellikle Karahanlı Devleti’nde tüketilen ithal ürünlerin 
menşeleri, hammaddeleri ve tüketim biçimleriyle geçerli olan ölçü-tartı sistemleri, 
alışveriş yöntemleri/taktikleri, para birimi Kaşgarlı Mahmut’un eserinde ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmaktadır. “Eşkürti (İpekli, nakışlı Çin kumaşı. DLT- I: 145), şalaşu 
(Çin kumaşlarından bir çeşit. DLT- I: 446), çıxansı (Nakışlı bir Çin ipeklisi. DLT- I: 
489), loxtay (Kırmızı bir Çin ipeklisidir. Üzerinde sarı benekler bulunur. DLT- III: 
240), kimişke (Kaşgar’da çıkan nakışlı bir keçe. DLT- I: 490), bakır (Çin’de geçen 
bir para. DLT- I: 361), mançu (Sanat sahibine verilen ücret. DLT- I: 418), Çin 
hakanının ipeği çoktur, fakat denklemeden biçmez (DLT- I: 427), Ordhulanıp yüksek 
tagığ oglak çatar/ Uygur tatın yufka alıp yumgın satar (Yüksek dağı yurt tutarak 
oğlak katar, Uygur tatlarından ucuza alır, toptan pahalı satar. DLT- II: 294), Ol böz 
çıglattı (O bez ölçtürdü/O Türk arşını ile bez ölçtürdü. Türk arşını, öbür arşının üçte 
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ikisi kadardır. DLT- II: 345), çatuk (Bir balık boynuzuzdur; Çin’den getirilir. 
Bazılarına göre bir ağacın köküdür. Ondan bıçak sapı yapılır. Bir yemekte ağı 
bulunup bulunmadığı bununla sınanır. İçerisinde ağı bulunursa kaptaki çorbanın 
üzerine konduğu zaman çorba, kımıldanmaya başlar. Ateş olmadığı hâlde yemek 
kaynar ya da kap buğu çıkarmaksızın terler. DLT- III: 218), kara ot (Hindistan’dan 
gelir ağılı bir bitkidir. Bıldırcın otu. DLT- III: 222), Buga (Hindistan’dan getirilen 
bir ilaç. DLT- III: 224)” ile ilgili bilgiler, Divanü Lugati’t-Türk üzerine yapılan bu 
türden değerlendirmelerin temelini oluşturmaktadır. Yukarıdaki verilerden de 
anlaşılacağı üzere, Karahanlı ülkesindeki değerli kumaşlar (nakışlı ipekler) Çin’den, 
sağaltım amacıyla kullanılan ot ve ilaçlar da Hindistan’dan getirilmiştir. Sanat 
sahibine ödenen ücret olarak açıklanan “mançu” ise, Karahanlı Devleti’nde 
sanatçıların ekonomik haklarının güvence altında olduğunu göstermektedir.  

 

H. Kültür:  

Divanü Lugati’t-Türk, öncelikle Türk kültürünün dille yaratılan temel 
kaynaklarından biridir. Uluslararası ilişkilerin en önemli alanlarından birini de 
“kültür” oluşturmaktadır. Kültürel diplomasi adlı önemli bir diplomasi türü 
varlığının yanında genel anlamda kültür, milletlerarasındaki farklılaşmanın da, 
anlaşmanın da temel alanı olarak öne çıkmıştır. Bu nedenle bugün olduğu gibi, 
geçmişte de kültürel veriler, milletlerarası ilişkiler açısından büyük bir önem 
taşımıştır. Tarih, milletlerarasındaki sorunların çözülmesinde ve sürekli barışın 
inşasında kültürel ilişki ve etkileşimlerin önemli olduğunu göstermiştir. Kültür 
“insanlığın doğaya eklediklerinin tümü” ise, Divanü Lugati’t-Türk de, Türk 
kültürünün yazılı belleğidir. Bu nedenle Divanü Lugati’t-Türk, önceden olduğu gibi 
bugün de, Türk milleti ve Türklerle ilişkileri olan diğer uluslar açısından büyük bir 
öneme sahiptir. Bu konuda inanç alanındaki verilerin değerlendirilmesiyle 
yetinilecektir.   

Kaşgarlı Mahmut inançla ilgili sözcükleri açıklarken o dönemin sosyo-kültürel 
bağlamı hakkında da bilgiler aktarmaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un bu alandaki 
değerlendirmeleri kapsamında inanç farklılıklarına (paçak: Hıristiyanların orucu. 
DLT- I: 411, örneğindeki gibi) da önem verdiği.belirlenmiştir. “Türkler sabahleyin 
bulutun kızarmasını uğur saymazlar. Eve düşman girmişe benzetirler. (DLT- I: 251), 
Kam arwaş arwadı/ Kam, Şaman arpağ arpadı, afsunladı. (DLT- I: 283), Ay tolun 
bolsa eligin imlemes (Ay on dördü olduğunda elle gösterilmez. 288/I), toyın (İslâm 
olmayanların din ulusu. Bu bizdeki imam ve müftü gibidir. Toyın her zaman putun 
yanında bulunur, kitaplar ve gavurluk hükümlerini okur. Ondan Yüce Tanrıya 
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sığınırız. DLT- III: 169), Biti: Gökten inen kitaplardan birisi. DLT- III: 217), çıwı 
(Cinlerden bir bölük. Türkler şuna inanırlar ki: İki bölük birbiriyle çarpıştığı zaman 
bu iki bölüğün vilayetlerinde oturan cinler dahi kendi vilayetinin halkını kollamak 
için çarpışırlar. Cinlerden hangi taraf yenerse onlardan yana çıktığı vilayet halkı da 
yener. Geceleyin bu cinlerden hangisi kaçarsa  onların bulunduğu vilayetin hakanı 
da kaçar. Türk askerleri geceleyin cinlerin attıkları oktan korunmak için çadırlarına 
saklanırlar. Bu Türkler arasında yaygındır, görenektir. DLT- III: 225), Kam ırkladı 
(Şaman kahinlik etti, ırka baktı. DLT- III: 443)” şeklindeki veriler, o dönem Türk 
toplumundaki din değiştirme sürecinin başlangıcındaki karışıklığı, özellikle de 
Şamanizm’in (Şamanistik unsurların/bakiyeleri) varlığını ve etkinliğini gözler önüne 
sermektedir. 

 

Sonuç: 

Kültürel açıdan yakın bulunan ülkeler ve milletlerarasındaki siyasal ilişkilerin 
daha kolay gerçekleştiği ve kültürel ilişkilerin geliştiği hedef ülkelerle uluslararası 
işbirliğinin güçlendiği, pek çok kaynakta vurgulanmıştır. Yukarıda açıklanan 
kültürel diplomasi türünün, bugün de etkili bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. 
Özellikle dünyayı yönetme hedefine sahip milletlerin, diğer ulusları özellikle dil ve 
eğitim alanında etkilemeye çalıştıkları görülmektedir. Nitekim Batılı ülkeler, 
sömürgecilik döneminden beri kültürel diplomasiden etkili bir şekilde yararlanmaya 
devam etmektedirler. Bu tür faaliyetlerin Türk milleti üzerinde uygulanmaya 
çalışıldığı, pek çok düşünür tarafından dile getirilmektedir. Bu süreçte özellikle 
genel ağ dâhil bütün kitle iletişim araçları kullanılmaktadır. Türk milleti, tarih 
sahnesine çıktığı ilk dönemlerden beri, diğer kültürlerle alışverişler içinde kendi 
medeniyetini yaratmış, insanlık tarihine de “medeniyetler aktarıcı, aşılayıcı, 
dolayısıyla yaratıcı” bir ulus olarak damgasını vurmuştur. Bu nedenle de kültürel 
münasebetlerin sonucunda ortaya çıkabilecek rahatsızlıklara karşı da güçlü bir 
bağışıklık sistemine sahiptir. Geçmişte Çin, Hind, Arap, İran ve Batı medeniyet ve 
kültürleriyle olan ilişkilerinde bu sistemin işlerliğini belirlemek mümkündür. Her 
dönemde Türk milleti kendine özgün medeniyete sahip olmuştur. Kaşgarlı 
Mahmut’un eserini de bu süreçte ortaya çıkan özgün bir yaratı olarak algılamak 
gereklidir. Burada Kaşgarlı Mahmut’un kültürel diplomasi türünün geçerliliği ve 
etkinliğinin asırlar önce bilincinde olmasının ve bunu anıt eseriyle de 
örneklemesinin rastlantı olmadığının da vurgulanması gereklidir. Kaşgarlı Mahmut, 
bu nedenle asırları aşan bir zirve şahsiyettir. Kaşgarlı Mahmut’un bu bilinçli 
yaratımı, kalıcılığının da temel nedenini oluşturmaktadır.  
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Toplumlar, özgünlükler bileşkesi kültürleriyle millet olurlar. Bunun 
bilincindeki Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türk Devleti’nin ve Türk milletinin kültür 
temelinde yükseleceğini, her zaman vurgulamıştır. Bu nedenle Atatürk, Türk dili ve 
tarihi, dolayısıyla Türk kültürü araştırmalarına öncelik vermiş ve Cumhuriyet’in ilk 
üniversitesinde (DTCF), Türklük bilimi araştırmalarını desteklemesi için pek çok 
ülkenin dili, edebiyatı ve kültürü (Macar, Hind, Pakistan, Yunan, Çin, Batı dilleri 
vb.) ile ilgili kürsülerin açılmasını sağlamıştır. Ulu Önder Atatürk ile Kaşgarlı 
Mahmut’un örtüşen ülküleri, Türk milletinin tarih sahnesindeki etkinliği ve 
kalıcılığının belirlenmesi açısından oldukça anlamlıdır.    

Bugünkü devletlerarası sorunların temelinde tarihî ve farklı türden nedenlerin 
yattığı sık sık dile getirilmektedir. Diğer bir ifadeyle günümüzdeki sorunların önemli 
bir bölümü, asırlar öncesi dönemlerin incelenmesiyle anlaşılmakta ve 
çözümlenebilmektedir. Bu nedenle diğer sözlü ve yazılı kültür bağlamının 
kaynakları gibi, yukarıda örneklenen değerli veriler içeren Divanü Lugati’t- Türk de, 
Türk ve dünya diplomasisi açısından önemli bir eserdir. 21.asrın başında dünyanın 
en sorunlu bölgelerinin Kaşgarlı Mahmut’un eserine konu olduğu (bu eşsiz eserin, 
Bağdat’ta Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılması, dikkat çekici, ilginç bir rastlantı 
olsa gerektir), gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle de Divanü Lugati’t- Türk’ün 
uluslararası ilişkiler alanının uzmanlarınca başucu kaynağı olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  

Milletlerarasındaki ilişkilerin temel göstergesi sözlüklerdir. İki dilli sözlükler, 
bir milletin diğer uluslarla ilişkileri hakkında bilgi verir. Kitapevlerinin vitrinlerinde 
öne çıkan yabancı dil sözlükleri, ilgili ülkenin veya milletin hangi uluslarla yakın 
ilişkiler içinde olduğunu da göstermektedir. Nitekim, Araplara Türkçeyi öğretmek 
amacıyla yaratılan ve Türklerin diğer toplumlarla ilişkilerini de ortaya koyan Divanü 
Lugati’t- Türk de bu konuda belirleyici bir nitelik taşımaktadır. Aynı şekilde 
sözlükler milletlerin imajlarını oluşturan imgeleri içermektedir. Bu nedenle 
uluslararası ilişkiler alanı açısından sözlükler, önemli kaynaklardır. Divanü Lugati’t- 
Türk de, bu kapsamda Türk milleti ile diğer milletler açısından, bir imgeler 
hazinesidir.  

Milletler, öncelikle zirve şahsiyetlerinin eserlerinden hareketle anlaşılır. Bu tür 
eserler, milletleri millet yapan sosyo-kültürel genetik şifreleri kapsamaktadır. Sonuç 
olarak Kaşgarlı Mahmut’un ansiplopedik sözlüğü Divanü Lugati’t-Türk, Türk 
milletini, dolayısıyla Türk kimliğini oluşturan sosyo-kültürel genetikle ilgili şifreleri 
içerdiğinden, pek çok bilim dalı için eşsiz bir anıt eserdir.  
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DİVAN-U LUGATİ’T-TÜRK’ÜN KAHRAMANLIK ŞİİRLERI VE 
ORTA ASYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN HALK DESTANI 

 
Karl REICHL  

 
Giriş 

Kâşgarlı Mahmud’un Divan-u Lugati’t Türk’ündeki manzumeler Türk 
halklarının edebiyatının en eski nüshalarının biridir. Profesör Fuad Köprülü 1915 
yılında yayımlanmış «Türk Edebiyatı’nın Menşe’i» adlı makalede Divan’dan bir 
takım dörtlükleri (kıt’a) birleştirerek dört mersiye terkip etti. 1 Sekiz yıl sonra, Carl 
Brockelmann Divan’daki manzumeleri yeni bir mertebe tahlil edip onlar arasında iki 
mersiye (ağıt) ve birkaç kahramanlık şiirini ayırdı. Brockelmann’a göre Divan’da 
Tangutlar ile bir savaş hakkında bir şiir, Türklerin Uygurlara karşı seferine dair bir 
şiir, Yabaku isimli bir halkın mağlubiyetini tarif eden iki şiir ve başka kahramanlık 
şiirlerinin parçaları bulunur.2 Köprülü ve Brockelmann’ın tahkiklerinden sonra, 
başka âlimler Divan’daki manzûmeleri birleştirerek aynı kahramanlık şiirlerinin 
grubunu teşkil ettiler.3 

Bu şiirler Türkologların ve tarihçilerin üzerinde çalışabilecekleri birçok sorunu 
ortaya çıkarıyor. Köprülü, Brockelmann ve başka âlimler tarafından terkip edilen 
şiirlerin dili ve mevzu’u güç ve çoğu kez belli değildir. Kaşgarlı Mahmud, 
manzumeleri Arapçaya çevirmekle beraber, metindeki bazı sözlerinin anlamı 
ihtilaflıdır. Coğrafya ile ilgili isimleri, tarihî şahısları ve şiirlerde tasvir edilen 
olayları yorumlamak gerekiyor. Mahmud eserindeki şiirlerin mevzu’u hakkında 
bazen malumat verse de, başka tarihî kaynaklardan da bilgi yoksa, şiirlerin izahatı 
karmaşık. Divan’daki şiirlerin metni tam olmadığından onların başlangıcı ve sonu 
bilinmiyor. Dörtlüklerin (kıt’aların) sırası, manzumelerin düzeni de zor anlaşılır. 
Brockelmann şiirlerin dörtlüklerini (kıt’alarını) Divan’da bulunan sıra ile yayımladı, 
ama bu sıra şiirlerin mevzu’una uymaz. Bu sorunlara rağmen Divan’daki 
kahramanlık şiirlerinde Türk kahramanlık destanlarının (eposlarının) tipik alametleri 
ve üslup işaretleri var. Tebliğimde Orta Asya’da yaşayan Türklerin halk destanı ile 
birkaç alameti karşılaştırarak Divan’daki kahramanlık şiirlerinin Türk halk 
edebiyatının önemli bir menşe’i olduğunu göstermek istiyorum. 

 

                                                 
1 M. Fuat Köprülü, «Türk Edebiyatı’nın Menşe’i», Millî Tetebbuclar Mecmuası, C. II., Nu. 4 (1331/1915): 
5-78; yeni baskı, Edebiyat Araştırmaları 1, Ankara, 1966, s. 49-125; bk. s. 115-122. 
2 C. Brockelmann, «Altturkestanische Volkspoesie I», Asia Major (Probeband), Leipzig, 1923: 1-22; bk. 
s. 6-19. 
3 Mesela, İ. V. Stebleva, Poetika drevnetyurkskoy literaturı i yeyo transformatsiya v ranneklassiçeskoy 
period (Eski Türk Edebiyatının Şiir Yapısı ve Onun Eski Klasik Devrindeki Değiştirilmesi), Moskva, 
1976, s. 204-208. 
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Tabiatı tarifi 

İlk olarak Divan’daki tabiatı tarif eden mısralara bakmak istiyorum. 
Brockelmann tarafından «Tangkut ile Savaşı» diye isimlendirilen kahramanlık şiiri 
şu kıta ile başlıyor:4 

 Ikılaçım erik boldı 
 Erik bolgu yeri kördi 
 Bulıt örüp kök örtüldi 
 Tuman türüp tolı yagdı 
 “Küheylanım yüğrük oldu, yüğrük olmayı yerinde gördü; bulut çıkıp göğü 

örttü, duman türedi, dolu yağdı”. (I, 139) 
Bu gibi kelimeler ile ifade edilen tabiat tasvirleri Divan’daki başka kıtalarda da 

bulunur. Bulut ismi ve örmek, örlenmek veya örüşmek fiilerinden ibaret olan 
deyimler Divan’da üç defa kullanılır:5 

 Kar buz kamuğ erüşdi 
 Taglar suwı akışdı 
 Kökşin bulıt örüşdi 
 Kayguk bolup egrişür 
“Kar, buz eridi; dağların suyu aktı; göğümsü bulut belirdi, kayık gibi dolanır”. 

(I, 186) 
 Ay kopup [+] ewlenüp 
 Ak bulıt örlenüp 
 Bir bir üze öklünüp 
 Saçlüp suwı enğreşür 
“Ay, çıkıp ağıllanır, ak bulutlar belirir, birbiri üzerine yığılır, suyunu saçarak 

inler”. (I, 258)  
 Ördi bulıt ınğraşu 
 Aktı akın müğreşü 
 Kaldı budun tanğlaşu 
 Kökrer takı manğraşur 

                                                 
4 Türk metni Besim Atalay’ın tercümesinden alındı. Besim Atalay, çeviren, Divanü Lûgat-it-Türk. 
Tercümesi. Türk Dil Kurumu. 3 cilt. Ankara, 1939-1941. Divanü Lûgat-it-Türk Tıpkıbasımı “Faksimile”. 
Ankara, 1941. Divanü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. Ankara, 1943. 
5 Bu kelimelerin anlamına dair malumat Besim Atalay’ın Endeks’te ve Brockelmann’ın Çağatay 
sözlüğünde var. bk. C. Brockelmann, Mitteltürkischer Wortschatz nach Mah mūd al-Kāšγarīs Dīvān Luγā 
at-Turk. Budapest, 1928. Bu sözlükteki hatalar hakkında bk. Robert Dankoff with James Kelly, yay. ve 
çev., Mahmud al-Kashgari, Compendium of the Turkic Dialects (Diwan Lugat at-Turk). 3 cilt. 
Cambridge, Mass., 1982-1985; I, 1. 
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“İnliyerek bulut koptu, gürültü ile seller aktı, halk hayret etti, şaşaladı. 
Bağırarak ta kükrer”. (III, 398) 

Bu üç kıt’a Brockelmann tarafından Divan’daki tabiat şiirleri arasında 
yayımlandı.6 Brockelmann’a göre, Divan’da tabiatı tasvir eden 32 kıta var. Bu 
şiirlerde birkaç defa ilkbahar tasvir edilir: çiçekler açmaya başlıyor, bülbüller 
sayrıyor, çayırlarda otlar bitiyor, hayvanlar sıçrıyor, yağmur yağıyor, kar eriyerek 
seller, çaylar dağlardan akıyor... Eski Uygur edebiyatında bu gibi tabiat şiirleri 
yaygınmış. W. Bang ve G. R. Rachmati Turfan vadisinde bulunmuş metinler 
arasında altı şiir yayımladı; bu şiirlerin birincisi şu mısralar ile başlıyor:7 

 Aq-lar bulıt örlep kökirep 
 Alqu-qamu qar yağurur? 
“Ak bulutlar çıkıp gürleyerek patlasa, acaba her şey üstüne kar yağırır?” 
Mahmud tarafından bildirilen kahramanlık şiirlerinde yalnız tabiat tasvir eden 

mısralar azdır. Mesela, “Uygurlara karşı Sefer” denilen şiirde Türklerin ordusu seller 
ile karşılaştırılıyor: 

 Kelnğizleyü aktımız 
 Kendler üze çıktımız 
“Seller gibi aktık, şehirler üzerine çıktık...” (I, 343-344) 
Orta Asya Türk eposunda tabiat tasvir eden mısralar özellikle Özbek halk 

edebiyatında yaygındır. Ravşan (Ravshan) destanının bahşı Ergaş Cumanbulbul-oğlı 
(Ergash Jumanbulbul-o‘g‘li) (1869-1937) versiyonunda mesela aşağıdaki mısralara 
rast gelinir:8 

 Ot chopilar baland tog‘ning pastiga  
 “At yüksek dağ tibinde dörtnala gider.” 
  Qirg‘iy degan qushlar bo‘lar qiyoda  
  “Atmaca kuşları sarp kayalarda oturlar” 
 Bahorda salqinli sovuk tog‘ yaxshi  
 “İlkbaharda serin, soğuk dağ iyidir.” 
  Qorli tog‘da qalin bitgan archadi  
  “Karlı dağda kalın yetişen ardıç var” 
 Tog‘larning boshi tuman 
 “Dağların başı tumanda” 

                                                 
6 C. Brockelmann, «Altturkestanische Volkspoesie II», Asia Major 1, Leipzig, 1924: 24-44; bk. s. 30, 32. 
7 W. Bang, G. R. Rachmati, “Lieder aus Alt-Turfan”, Asia Major 9 (1933): 129-140, s. 131. 
8 bk.  Ergash Jumanbulbul O’g’li, Tarjimai Hol. Ravshan. Qunduz bilan Yulduz. Hazırlayan Hodi Zarif. 2 
cilt. Taşkent, 1971, I, 53-222. (Özbek metinleri Özbek Latin alfabesiyle yazılıyor.) 



604 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

Böyle mısraların manzumedeki anlatılan olaylarla münasebeti, rabıtası, yakın 
değildir. Tabiat mecazları destanın bir parçasını süslüyor ve kahramanların ruhunu 
aksettiriyor. Mesela, Özbek destanlarında sık sık bulunan mısra: 

 Xazon bo‘lib bog‘da gullar so’libdi  

 “Sonbahar gelse, bahçede güller/çiçekler soluyor.” 

üzgün ve melankolik duygular anlatıyor. Bu mısranın pek çok değişmeleri, 
çeşitlemeleri var. Fazil Yoldaş-oğli’nın (1872-1955) Alpamış destanının 
versiyonunda aşağıdaki değişmeler bulunur:9 

 Xazon bo‘lib bog‘da gullar so‘lgandir 
 Xazon bo‘lib bog‘da gullar so‘lganda 
 Xazon bo‘lib bog‘da gullar so‘lgandi 
 Xazon bo‘lib bog‘da gullar so‘libdi 
 Xazon bo‘lib bog‘da gullar so‘ladi 
 Xazon bo‘lib bog‘da gullar so‘lmadi 
 Xazon bo‘lib bog‘da gullar so‘lsin-da 
 Xazon bo‘lib bog‘da gullar so‘lganim 
 Xazon bo‘lib bog‘da gullar so‘larmi 
 Xazon bo‘lmay bog‘da gullar so‘lmasa 
 Xazon bo‘lmay bog‘da gullar so‘lmasin 
 Xazon bo‘lsa bog‘da gullar so‘lmasmi 
 Xazon bo‘lsa bog‘da gullar so‘lar deyman 
Bu mısranın anlamının tam zıddı ise böylece ifade edilir:  

 Yana bahor bo‘lsa ochilar gullar 

 “İlkbahar yeniden gelse, güller/çiçekler açıyor.” 

Bu mısranın da pek çok değişmeleri var. İlkbaharda bahçede açılan ve 
sonbaharda solan gülün mecazı Farsça aşk şiirlerinden gelmiş istiare olması 
mümkündür. Her hâlde böyle mısralar Şark edebiyatında yaygın. Divan’daki tabiat 
şiirleri eski Türk (halk) edebiyatının şiirsel ifade tarzı ile güzelleştirildiğini belli 
ediyor. 

Kahramanlık şiirlerinde tabiat ile ilgili başka mısralar da var. Kahramanlar veya 
onların düşmanları hayvanlar ile birkaç defa kıyas edilirler. İki kıtada kahramanlar 
arslan ile karşılaştırılırlar. Yabaku mağlubiyeti hakkındaki şiirde böyle bir manzume 
var: 

                                                 
9 bk. T. Mirzaev, Xalq baxshilarining epik repertuari. Taşkent, 1979, s. 70. 
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 Tegre alıp egrelim 

 Attın tüşüp yügrelim 

 Arslanlayu kökrelim 

 Küçi anın kewilsün 

“Çepçevre çevirelim, kuşatalım; attan inip yüğrükçe koşalım, arslan gibi 
kükriyelim; onun gücü gevşesin.” (II, 13; bk. de II, 138)10 

Başka bir kahramanlık şiirinde aynı deyim bulunıyor: 

 Otuz içip kıkralım 

 Yokar kopup segrelim 

 Arslanayu kökrelim 

 Kaçtı sakınç sewnelim 

“Üçer kez içip haykıralım, yukarı kopup zıplıyalım, arslan gibi kükriyelim. 
Sakınacak şey gitti, sevinelim” (I, 142)11 

Düşmanlar da çakal ile kıyas edilirler ve itler denilir: 

 Uđhım barıp sonğdadı 

 Tegre durup anğdıdı 

 Saçın kıra menğdedi 

 Arzulayu er awar 

“Arkası sıra gidip kovaladı, etrafını çevirerek sardı. Saçını kırarak yoldu. Çakal 
gibi adam avlar.” (III, 401)12 

 Beçkem urup atlaka 

 Uygurdakı tatlaka 

 Ogrı yawuz ıtlaka 

 Kuşlar kibi uçtımız 

“Atlara belge vurarak Uygurdaki Tatlara, hırsız, kötü itlere kuşlar gibi uçtuk.” 
(I, 483)13 

Orta Asya Türk destanlarında kahraman umumiyetle arslan, kaplan, şahin, 
ejderha gibi yabani hayvanlar ile karşılaştırılıyor. Fazil Yoldaş-oğli tarafından 
anlatılan Alpamış destanında böyle mısralar var: 

                                                 
10 Brockelmann 1923, s. 14. 
11 Brockelmann 1923, s.15. 
12 Brockelmann 1923, s. 17. 
13 Brockelmann 1923, s. 11. 
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 Bu so‘zni aytadi shunqor, 
 sherday bo‘ldi mard yigitlar, 
 ot qo‘ydi, oblohu akbar. 
 Har qaysisi erday bo‘lib, 
 har yag‘rini qirday bo‘lib, 
 tog‘daqirgan sherday bo‘lib.... 
 
 “Şahın (= Alpamış) bu sözi dedi, 
 Kahraman yiğitler arslan gibi oldu. 
 At mahmuzladı, ‘Allahu akbar’ deyip. 
 Herkes kahraman gibi olarak, 
 Her omuz sarp kaya gibi olup, 
 Olar dağda kökriyen arslan gibi oldu.”14 
Benzer mısralar başka Türk eposlarında da var (Manas, Edige, Koblan ve saire). 

Hayvanlara gelince, Divan’da düşmanlar kovalayan kahramanların hızı kuşların uçuşu 
ile kıyas ediliyor: “Kuşlar kibi uçtımız” (kuşlar gibi uçtuk) (bk. yukarıda). At ve 
atlılar Orta Asya Türk destanlarında ekseriya bozkır veya sahrada kuş gibi dörtnala 
gider. Alpamış destanında, mesela, Barçın kızı ile evlenmek için taliplerin at 
yarışmasını kazanmaları gerekiyor. Alpamış için Kâracân Bâyçibâr atı üzerinde 
yarışa iştirak ediyor. Özbek Alpamış destanının bir versiyonunda böyle mısralar 
var:15 

Qamchi urdi bedov otni savalab, 

Cho‘llarda Boychibor irg‘ib tovonlab, 

Uch kecha, uch kunduz burun ketgan ot, 

Ketgan otni keta berdi quvalab. 

 

Otga qildi Qorajon kish-kishdi, 

Yo‘llarda Boychibor qushdayin uchdi. 

Uch kecha, uch kunduz burun ketgan ot, 

Uch kundan so‘ng qochgan otga yetishdi. 

                                                 
14 Alpomish. O‘zbek xalq qahramonlik eposi. Yay. ve çev. To‘ra Mirzaev ve M. Abduraximov. Taşkent, 
1999, s. 259. 
15 Saimurâd Panah-oğlının versiyonu; bk. K. Reichl, Das usbekische Heldenepos Alpomish. Einführung, 
Text, Übersetzung. Wiesbaden, 2001, s. 131. 



Karl REICHL │ 607 
 

 “Kamçı vurup (Kâracân) beygiri kırbaçladı, 
 Bâyçibâr atı bozkırda yalnız ökçeleri ile atlayarak 
 Üç gece, üç gün önce ondan geçmiş ata 
 Dörtnala koşarak yetişti. 
 
 Kâracân atı mahmuzladı. 
 Bâyçibâr yollarda kuş gibi uçtı. 
 Üç gece, üç gün önce ondan geçmiş ata, 
 Kaçmış ata, üç günden sonra yetişti.” 
Bu mısralar Özbek, Uygur, Kazak, Karakalpak ve Kırgız destanlarındaki bir 

konu kalıbına  (tip sahnesine) ilişkindir. Kahramanın bozkırda atla gezintisi 
umumiyetle bir dizi fiil ile ifade edilir. Bu fiiller yansıma (onomatope) kelimeleri ve 
‘–ip’ yapılı ulaç ile kullanır. Alpamış destanının Kazak bir versiyonunda, mesela, 
Kahramanın atla gezintisinin tasvirinde burkırap ve zırkırap gibi kelimeler var:16 

 Astındağı bedevi 
 Suvıtuvı tüsken sonğ 
 Uşqan kuspen carıstı. 
 Kuyınday şanğı burkırap, 
 Atqan oqtay zırkırap, 
 Kıladı caqın alıstı. 
 
 “Altındaki bedevi atın 
 Terlemesi geçtikten sonra, 
 Uçan kuşla yarıştı. 
 Fırtına gibi toz kaldırıp, 
 Atılan ok gibi fırlayıp, 
 Yakın etti uzağı.”  
Atlının uçan kuşla kıyası şüphesiz tabiatı taklit ederek acayip değildir. Aynı 

zamanda şiirlerde kahramanın arslanla ve düşmanın çakalla mukayese edilmesi 
dünya halk edebiyatında yaygındır. Ancak, Mahmud Kaşgarlı’nın Divan’ında 
saklanmış şiirler Türk halk edebiyatında bin yıldan fazla bu istiarelerin mevcut 
olmasını gösterir.  

                                                 
16 K. Reichl, Türk Boylarının Destanları (Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı). Ankara, 2002, s. 235. 
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Savaş motifleri 

Kahramanlık eposunda savaş ve harbın tarifinin mühim bir rol oynaması tabii 
ve anlaşılır bir durumdur. Destanda, savaşa çıkmadan önce, yiğit ata başlığını takıp 
silahlarını kuşanarak hazırlanır. Kahramanın savaş için hazırlanması şifahi (sözlü) 
eposun önemli bir motifidir. Divan’daki şiirler arasında bu motif bulunmaz. Fakat 
Türklerin Uygurlara karşı seferine dair şiirde bu motifin izleri görebiliyoruz. Atların 
savaş için donatılması bu gibi mısralar ile ifade edilmiştir: 

 Kudruk katığ tügdümüz 
 Tenğriğ öküş ögdümiz 
 Kemşip atığ tegdimiz 
 Aldap yana kaçtımız 
“Kuyruğu sıkı düğdük, Tanrıyı çok öğdük, gemi çekerek atı özengiledik, 

aldatarak yine kaçtık.” (I, 472)17 
 Beçkem urup atlaka 
 Uygurdakı tatlaka 
 Ogrı yawuz ıtlaka 
 Kuşlar kibi uçtımız 
“Atlara belge vurarak Uygurdaki Tatlara, hırsız, kötü itlere kuşlar gibi uçtuk.” 

(I, 483)18 
Öte yandan, savaş olayları birçok defa tasvir edilir. Misal olarak, Tangutlara 

karşı mücadeleye dair şiirden ve parça hâlinde olan şiirlerden birkaç mısra zikretmek 
istiyorum: 

 Eren alpı okuştılar 
 Kınğır közün bakıştılar 
 Kamuğ tolmun tokuştılar 
 Kılıç kınka küçün sıgdı 
“Yiğitler çağrıştılar – erler yiğidi çağrıştılar – , yan gözle bakıştılar, bütün 

silahlarla vuruştular, kılıç kına güç sığdı.” (I, 183)19 
 Telim başlar yuwaldımat 
 Yağı andın yawaldımat 
 Küçi anınğ keweldimet 
 Kılıç kınka küçün sıgdı 

                                                 
17 Brockelmann 1923, 11. 
18 bk. not 13. 
19 Brockelmann 1923, 7.  
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“Birçok başlar yuvarlandı, düşman ondan yavaşladı, kuvveti gevşedi, kılıç kına 
gücün sığdı.” (I, 397)20 

 Eren bile sünğüşdi 

 Alplar başın ol yuvar 

“Yiğitlerle çarpıştım yiğitlerin başını yuvarlıyor.” (III, 393)21 

Orta Asya Türk destanlarından bir misal vereceğim. Yukarıda iktibas edilmiş 
Özbek Alpamış destanında yer alan birkaç dize ile savaş motiflerini örneklemek 
istiyorum. Aşağıdaki parça Alpamış ve onun arkadaşlarının Kalmuklara karşı 
mücadelesini tasvir ediyor.  

Ko‘ring endi Alpomishdi! 
Yurak-bag‘ri to‘lib toshdi. 

855  Maydonda qildi savashdi, 
Sarkardasin saylab sanchdi, 
Yiqildi maydon ichinda. 

 
Ko‘ring endi qo’ng‘irotning ishini! 
Har bir siltab qilichini, 

860  Qon qildi tog‘ning toshini. 
Chirpib ketib borayotir, 
Duch kelganining boshini, 
Qon qildi maydon ichinda. 

 
Kallaga to‘ldi maydonlar, 

865  O‘lib ketdi necha jonlar. 
Qilichga qirmizi qonlar, 
Qotildi maydon ichinda. 

 
... 
 

Kallalar yumalab qoldi, 
885  Mezonda pishgan qovunday. 

Murdalar yumalab qoldi, 
Oq bug‘doyning bovinday.22 

                                                 
20 Brockelmann 1923, s. 7. 
21 Brockelmann 1923, S. 17. 
22 Reichl 2001, s. 157-158. 
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“Şimdi Alpamış’a bakınız! 
Yüreği cesaretle dolıp aşdı. 

855  Er meydanda savaş etti. 
Düşmanların komutanını arayıp kılıçtan geçirdi. 
O meydanda yıkıldı. 

 
Şimdi Kongratlının işlere bakınız! 
Herkes kılıçın sıyırıyor: 

860  Dağın taşlarını kanlı etti, 
Duçar olunmuş her düşmanın başını 
Yere düşürüyor. 
O meydanı kanlı etti. 

 
Meydan başlarla doldu, 

865  Birçok insanlar öldü. 
Kılıçta qırmızı kan 
Pıhtılaştı, meydan içinde. 

 
... 

Başlar yerde yuvarladı, 
885  Mizanda (ekimde) pişmiş kavunlar gibi. 

Ölüler yuvarladı, 
Ak buğdayın bağlamları gibi.” 

 
  Divan’daki bir kahramanlık şiirinin parçasında böyle bir kıta var: 
  Keldi manğa Tat 
  Aydım emdi yat 
  Kuşka bolut et 

Seni tiler us böri 
“Bana bir Tat geldi; ona: yat, kuşlara et ol! Kuşlar, kurtlar seni bekler, dedim.” 

(I, 36)23 

Bu kıtada Türk kahramanı bir Tata (kafire): “Öl ve kuşlara et ol! Akbaba ve 
kurt seni bekler”, deyip lanet ediyor. Kahramanlık eposunda böyle dizeler tipik bir 
sahnenin unsurlarıdır. Bu sahnenin örnekleri özellikle eski Cermen kahramanlık 
şiirlerinde bulunur. Mesela Beowulf adlı eski İngiliz eposunda karga (hræfn), kartal 
                                                 
23 Brockelmann 1923, s. 17. Atalay’ın dizinine göre us = “herkes kuşu”; Brockelmann’ın sözlüğüne göre 
us = “akbaba”. 
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(earn) ve kurt (wulf) savaştan sonra askerlerin cesetlerini yem olarak yiyorlar.24 Rus 
edebiyatında benzer mısralar İgor Destanı’nda (XII. asır) bulunur.25 Divan’daki 
kahramanlık şiirlerinin üslubu eski Avrupa-Asya’nın sözlü destanının şiirsel 
geleneklerine uyduğu bellidir. 

 

Bakış açısı, vezin, yazım nev’i 

Yukarıda zikredilen, Divan’daki kahramanlık şiirleri Orta Asya Türk 
destanlarına benzer ifade ve motifleri göstermekle beraber, Divan’ın şiirleri ve sözlü 
Türk epos arasında bazı farklar da var. Alpamış veya Manas gibi destanlar bir 
anlatıcının bakış açısından anlatılır. Nakledilen öykü, hikâye ve olaylar fiilin üçüncü 
şahısı ile anlatılır: “Kahraman geldi, savaş etti, düşmanlar öldüler...” Divan’daki 
şiirlerde çok defa hadiseler fiilin birinci şahsı ile anlatılır: “Ben geldim / biz geldik, 
savaş ettim /ettik, düşmanlarım / düşmanlarımız öldüler...” Sözlü destanlarda 
monologlar ve nutuklar varsa da, olaylar hikâyet veya masallarda olduğu gibi fiilin 
üçüncü şahsı ile anlatılır. Divan’daki şiirlerde böyle anlatı varsa da, fiilin birinci 
şahsını kullanması tipik bir bakış açısıdır. Uygurlara karşı seferine dair şiirde 
anlatıcı onun ve arkadaşlarının seferini tasvir ediyor: 

 

 Tünle bile bastımız 

 Tegme yanğak pustımız 

 Kesmelerin kestimiz 

 Mınğlak erin bıçtımız 

 

“Geceleyin bastık, her yandan pusu kurduk, perçemlerini kestik, Mınğlak 
adamlarını biçtik.” (I, 434)26 

İkinci olarak, Divan’daki kahramanlık şiirleri vezin konusunda Orta Asya 
destanlarından ayrılır. Türk halk nazmının vezni aruz gibi nazım ölçüsü değildir. 
Halk edebiyatında heceleri sayan bir nazım ölçüsü (Özbekçe barmâq, yani 
‘parmak’); hece ölçüsü kullanılır. Divan’daki şiirlerin vezni çeşitli hecelerin sayısını 
kapsıyorsa da, kahramanlık şiirleri arasında bilhassa yedi-heceli ya da sekiz-heceli 

                                                 
24 bk. Francis P. Magoun, Jr., “The Theme of the Beasts of Battle in Anglo-Saxon Poetry”, 
Neuphilologische Mitteilungen 56 (1955): 81-90. 
25 bk. Das Igor-Lied. Eine Heldendichtung. Der altrussische Text mit der Übertragung von Rainer Maria 
Rilke und der neurussischen Prosafassung von D. S. Lichatschow. Leipzig, 1960, s. 35, 38.  
26 Brockelmann, s. 11. 
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dizeler bulunur. Kahramanlık şiirleri dört dizeli kıtalardan ibarettir. En sık 
tekrarlanan uyak (kafiye) şablonu a-a-a-b’dir. Sözlü Türk destanlarına gelince, yedi-
heceli veya sekiz-heceli dizeler kahramanlık eposunun en tipik vezni sayılır. Manas 
gibi eski destanlarda dizeler değişik sayıdan ibaret olmuş nazım parçalarında 
birleştirilir. Böyle “kıta” çeşidine, eski Fransız eposunda (chanson de geste) 
kullanıldığından, Fransızca sözü ile ‘laisse’ (‘les’) denilir. Divan’da bulunmuş 
dörtlük şeklinde yazılmış manzumeler Orta Asya’da fakat Âşık Garip yahut Leylâ ile 
Mecnun gibi aşk destanlarında mevcut olur. Âlimlerin araştırmalarına göre bu sözlü 
destanlar (hikâyeler) kahramanlık destanlarından sonra oluşmuştur. 

Bu demektir ki, Kaşgarlı Mahmud tarafından zikredilmiş manzumeler destan 
veya epos parçaları değildir. Divan’daki kahramanlık kıtalarının menşe’ini 
destandan başka manzume nev’inde aramak gerekiyor. Bu manzume nev’i 
kahramanlık şiiridir. Kahramanlık şiirleri Orta Asya’da kahramanlık eposu yanında 
yaygındır. Bu şiirlerin biri Tavke batır (Kahraman Tavke) isimli bir Kazakça 
manzumesidir. Şiirin bir versiyonunu 1989 yılında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 
şehri Kulca’da teybe aldım. Müslimbek Sarkıtbay-ulu adlı akın 1946 yılında 
doğmuştur. Onun repertuvarında Kız Cibek  destanı, birkaç aytıs şiiri (yarışma 
şiirleri) ve Tavke batır şiiri var. Tavke batır şiiri 152 dizeden veya 38 dörtlükten 
ibarettir. Kıtaların uyak şablonu a-a-b-a’dır; dizeler 11 hecelidir. Şiirin konusu 
Tavke adlı bir kahramanın ve arkadaşlarının akınıdır. Bu çeşit akına Kazakça 
barımta denilir. Kazak Türkçesi Sözlüğü’ne göre bir barımta “düşmanlık gayesiyle 
iki kabilenin, iki grubun, iki kişinin birbirinin malını alıkoyması.”27 Şiirde Tavke 
Tobıktı kabilesinin bir kahramanı olarak başka yiğitler ile Kerey kabilesinin bir 
avlına (yani “göçebelik devirdeki, birkaç çadırdan meydana gelen topluluğa”) 
saldırıp ve göçebelerin atlarını aşırıp Cekebay isimli Kerey yiğitini öldürüyor. 
Kereylerin avlına gelince Tavke kuyudan su getiren genç bir kadına rastlayarak bu 
kadınla aytıs gibi bir konuşmada münakaşa ediyor. Konuşmada Tavke kendisinin 
gücünü, değerini ve üstünlüğü vurguluyor. Bu konuşmada ve tam şiirde Tavke 
kendisinin kahraman işlerini kendi sözleriyle tasvir ediyor. Avrupa’nın Orta Çağ’a 
ait eski İngilizce gylp ve eski Fransızca gap (övünme) denilen bir şiir nev’i var. Bu 
nev’e Tavke batır çok benzer. Divan’daki bulunmış kahramanlık şiirlerinde de böyle 
övünme vasfı var. Sonuç olarak, Tavke batır şiirinden birkaç parçayı zikretmek 
istiyorum. Cekebay ile karşılaşarak Tavke batır onun atını ve bundan sonra onu da 
atmak mecburiyetindedir:28 

 
                                                 
27 Kazak Türkçesi Sözlüğü. Tercüme: Hasan Oraltay, Nuri Yüce, Saadet Pınar. İstanbul, 1984, s. 37. 
28 Karl Reichl, Singing the Past. Turkic and Medieval Heroic Poetry. Ithaca, NY, 2000, 186-187. 
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105  Cılqını altav aydap turduq on bes, 
Quvğınşı beti qaytıp sire könbes. 
Nayzalap bettegendi şıdatpaydı. 
Cekebay cigit eken özüm tenğdes. 

 
Astında kök besti atı oynaqtağan, 

110  Mal aşuvı eşnerseni oylatpağan. 
Qolında qos şaşaqtı nayzası bar, 
Kez kelse ilip tastap boylatpağan. 

 
Astında kök besti atı basın şayqap, 
Eşkimdi şıdatpaydı quvday cayqap. 

115  Kez kelse atın atıp tastayın dep, 
Qolğa alıp qos avızdı turdım bayqap. 

 
Bir kezde ol qarsı umtıldı abılaylap, 
Mendağı tura şaptım cobalaylap. 
Qutqarar calğız adam körünbeydi, 

120  Atpasam onunğ atın oqqa baylap. 
 

Mıltıqtınğ tura qaldım oğın kezep, 
Atının toqtay qaldı basın tecep. 
Ökpeden kök besti atın basıp saldım. 
Batırğa col bolatın keldi kezek. 

 
125  Cığıldı kök besti atı oq tiygen sonğ, 

Sorğalap bavırınan qan siygen sonğ. 
Atına coldasınınğ mine şaptı, 
Şıdatpay mal aşuvı can küygen sonğ. 

 
Keledi tağı umtılıp abılaylap, 

130  Qolına Er Qosaydınğ tuvın baylap. 
  Qutqarar calğız adam körinbeydi. 

Atpasam Cekebaydı oqqa baylap. 
 
105  Altı kişi atları sürdü, onbeşimiz durduk. 

Takibeden düşman dönmiyerek 
  Nayza ile kaçanları tehdit etti. 

 Cekebay bana eşit yiğit idi. 
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 Onun beş yaşında boz atı salına salına yürüdü. 
105  Mal hakkında gazabından dolayı başka bir şeye dair düşünmedi. 
  Elinde çift püsküllü nayzası var. 
  Sıra onda olduğu zaman nayzayı taşlap deldirmedi. 
 
  Onun beş yaşında boz atı başını salladı, 
  Kuğu gibi kımıldayarak hiç kimi yaralamadı. 
115  Sıra bende olduğu zaman atın atmak isteyerek 
  Elime çift namlulu tüfeği alıp kastettim. 
 
  Birdenbire hücum etti, “Abılay!” bağırarak, 
  Ben de dörtnala gittim, “Cobalay!” bağırarak. 
  Beni kurtaracak bir adam görünmedi. 
120  Atını atmadan başka imkânım yoktu. 
 
  Durarak tüfek ile kastettim. 
  O atının başını durdurdu. 
  Onun beş yaşında boz atının akciğerini ateş ettim. 
  Şimdi sıra kahramanda idi. 
 
125  Kurşundan delindikten sonra beş yaşında boz atı yıkıldı, 
  Bağırsağından kan akarak. 
  O arkadaşının atına bindi, 
  Mal hakkında gazabından dolayı canı yandı. 
 
  Geldi, “Abılay!” bağırarak, 
130  Eline Er Kosay’ın tuğı (bayrağı) bağlanmıştır. 
  Beni kurtaracak bir adam görünmedi. 
  Cekebay’ı atmadan başka imkânım yoktu. 
 

Bu örneklerin, Tavke batır şiirinin Divan’daki kahramanlık şiirlerine çok 
benzediğini gösterdiğini ümit ediyorum. Divan’da zikredilmiş kahramanlık 
manzumelerinin bu nev’i tarihî-övünme şiirlerinden alınmış olması mümkündür. 
Her halde Divan’daki şiirler Orta Asya Türk destanları için kıymetli bir menşe. 
Mahmud’un bu manzumeleri Divan’da yazmış olması Türkoloji, edebiyat bilimi ve 
halk bilimi büyük bir baht işi, diye düşünüyorum. 



KAŞGARLI MAHMUD’UN DİVAN SÖZLÜĞÜ
VE BUGÜNKÜ TÜRKMENCE

Berdi SARIYEV

Sayın Başkan! Sayın Divan! 
Değerli dinleyenler!
Tebliğimizi Power Pointte hazırladığımızdan dolayı slaytlarla sunacağız. 
Dokuz bölümden oluşan slaytlarda Divanü Lugati’t-Türk ile Türkmen Dili 

Sözlüğü karşılaştırılmaktadır. Başka bir deyişle Kaşgarlı Mahmut’un Divan 
sözlüğüyle bugünkü Türkmence Sözlük karşılaştırılarak o günden bugüne kadar 
uzanan benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece lengüistik 
terazinin gözlerinden birine Divanü Lugati’t-Türk’teki sözcükler diğerine ise Türkmen 
Dili Sözlüğü’ndeki kelimeler yerleştirilerek esas konu araştırılmıştır. Dolayısıyla bir 
tarafta Divanü Lugati’t-Türk, diğer yanda ise 1958 yılında hazırlanan ancak 1962’de 
yayımlanabilen Türkmen Türkçesinin bugüne kadar yegâne açıklamalı sözlüğü olan 
“Türkmen Diliniň Sözlügi” yan yana getirilmiştir. 

İlk önce Kaşgarlı Mahmut ve onun sözlüğü ile ilgili yapılan bazı çalışmalara 
dikkatinizi çekmek istiyorum:

I. BÖLÜM
Sizlerin de bildiğiniz gibi aşağı yukarı 90 sene bundan önce Kaşgarlı Mahmut’un 

sözlüğünün Kilisli Rifat (İstanbul, 1917–1919), Brockelmann (Budapeşte, 1928), 
Besim Atalay (1940–1943), Salih Mutallibov (1960–1967) yayımlanması dünya 
Türkologlarının yanı sıra Rus Türkologlarının da dikkatini çekmiştir. Rus Türkologu, 
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tarihçisi Vilhelm Barthold Divanü Lugati’t-Türk’ü araştıran ilk âlimlerden biridir. 
SSCB Bilimler Akademisi Arşivinin Leningrad Şubesinde Barthold’un kendi el 
yazısıyla yazılmış “Oбзор содержаения словара Махмуда Кашгарского и 
выписки к нему” (Kaşgarlı Mahmut’un Sözlüğünün Özeti ve Ondan Alınan 
Parçalar Halındaki Notlar) başlıklı bir defter bulunmaktadır. V.V. Barthold bu 
malzemeleri Türk tarihi ile ilgili araştırmalarında geniş ölçüde kullanmıştır. Ayrıca 
1926 yılında İstanbul Üniversitesinde verdiği meşhur 12 konferansta ve 1926–1927 
ders yılında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te verdiği “Türk Moğol Halkları Tarihi” 
konferanslarında söz konusu malzemelerden geniş ölçüde yararlanmıştır.     

Dolayısıyla onun “Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Derslerinde” Kaşgarlı 
Mahmut’un sözlüğü ile ilgili malzemelere rastlamaktayız. 

Yazarın bu kitabında 12 ders yer almaktadır. Ayrıca V. dersin başlığı “Kaşgarlı 
Mahmut’un Divanu Lugati’t-Türk’ü ve Onun Oğuzlar ile Diğer Batı Türkleri Hakkında 
Verdiği Bilgiler” (s.64 – 81) olarak adlandırılmaktadır. 

“Материалы по истории Туркмен и Туркмении. Москва-Ленинград-1939” 
(Türkmenistan ve Türkmenlerin Tarihi İle İlgili Bilgiler) adlı kitapta İ.N. Lemanov ise 
Divanü Lugati’t-Türk’deki sözcüklerden Oğuzlara ve Türkmenlere ait olan bilgileri 
incelemiştir. Sovyet Türkoloji döneminin ünlü Türkologu Andrey Nikolayeviç 
Kononov 1972 tarihinde Ankara’da yayımladığı “Sovyetler Birliğinde Kaşgarlı 
Mahmut’un Divanını Konu Alan Araştırmalar” başlıklı geniş çaplı makalesinde 
Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğüyle ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmiştir. 
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Söz konusu makalede DLT ile ilgili ilk ilmî araştırmanın örneği olarak 50 sene 
önce yapılmış, yani 1958 yılında Türkmen bilim adamı Sapar Ahalli tarafından 
Aşkabat’ta savunulmuş ilmî teze dikkati çekmektedir. 

İşte bu tezin özeti bizim elimizde. Bundan 50 sene öncesindeki Türkmen 
Türkçesinin durumunu iyi anlayabilmeniz için bu tezin sadece kapağındaki yazılara 
sizlerin dikkatinizi çekmek istiyorum. “Ministerstvo vısşego obrazovaniya SSSR” 
(Sovyetler Birliği Yüksek Millî Eğitim Bakanlığı); “Turkmenskiy Gosudarstvennıy 



618 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi 

Universitet İmeni Alekseya Maksimoviça Gorkogo” (Aleksey Maksimoviç 
Gorkiy Adına Türkmen Devlet Üniversitesi): “Slovar Mahmuda Kaşgarskogo i 
Turkmenskiy Yazık” (Mahmut Kaşgarlı’nın Sözlüğü ve Türkmen Türkçesi). Bunun 
yorumunu sizlere bırakıyorum. Bu araştırma ayrıca kitap hâlinde de yayımlanmıştır. 
208 sayfadan oluşan kitap Türkmen Türkçesinde, 16 sayfadan oluşan savunma tez 
özeti ise Rusçadır.  

Türkmen Dil Biliminde Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğüyle diğer bir ilmî araştırma, 
kapsamlı çalışma ilk Türkmen Kadın Türkologu Ziliha Bakıyevna Muhammedova 
tarafından yapılmıştır.   “XI-XIV Asır Türkmen Diliniň Tarıhı Boyunça Derňevler. 
Aşgabat, 1973” (XI-XIV. yy Türkmen Dilinin Tarihi Üzerine Araştırmalar) onun 
profesörlük tezidir. 

Yukarıda saydığımız çalışmalara rağmen Divanü Lugati’t-Türk’ün Türkmenceye 
tercümesi ile ilgili bir boşluk bulunmaktaydı. Artık bu boşluk da kapatılmıştır.  
(Sovyetler Birliği döneminde ilk kaynak olarak Türkçe (BA), ikinci kaynak olarak 
Özbekçe (Salih Mutallıbov) tercümelerine artık Türkmence örneği de eklenmiştir.
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Bu tercümelere son yıllarda değişik inceleme yöntemiyle yapılan ve Harvard 
Üniversitesinde yayımlanan 3 ciltten oluşan İngilizce tercümeyi de eklemek olur. 

Bilindiği gibi 2008 yılının UNESCO tarafından “Kaşgarlı Mahmut Yılı” 
olarak ilan edilmesine ilk olarak uluslararası seviyede Türkmenler yanıt vermiştir. 
Şubat ayında Aşkabat’ta “Mahmyt Kaşgarlı Türkologiya Ilmını Esaslandırıcıdır” 
(Kaşgarlı Mahmut – Türkoloji İlmini Kurucudur) başlıklı uluslararası konferans 
düzenlenmiştir. 
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Yaklaşık 150 ilmî tebliğin sunulduğu konferansta yaptığımız konuşmanın başlığı 
şöyledir: “Mahmyt Kaşgarlınıň Sözlüginde “Türk – Oğuz – Türkmen” Etnogenez 
Üçburçlugı” (Kaşgarlı Mahmut’un Sözlüğünde Türk-Oğuz-Türkmen Etnogenez 
Üçgeni). 
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II. BÖLÜM

Divanü Lugati’t-Türk, Türk-Oğuz-Türkmen üçgeni hakkında geniş bilgi verir ve 
ayrıca Sözlük Türk-Oğuz-Türkmene ait belgeler ve bilgiler için dönemin gerçek bir 
kaynağıdır. 

Türkmen kültürel ve manevi değerlerine ait sözcüklere sizlerin dikkatini çekmek 
istiyorum. İşte, KEREKÜ / KEREGÜ sözcüğü). 

Buradaki açıklamaları resimlerle karşılaştırabiliriz. 
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Türkmen devletinin resmî sembollerine ait örnekler: TUG , TUGRA  ve 
başkalar.
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III. BÖLÜM

Divanü Lugati’t-Türk’te Türkmen coğrafyası ile ilgili sözcüklerle de karşılaşmak 
mümkündür. Örnek: MERV-EŞ-ŞAHICAN ve MERV ŞEHRİ 

Sözlükte karşılaştığımız diğer Türkmen coğrafyalarından biri de MANKIŞLAK’ TIR 
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V.V. BARTHOLD’UN MANKIŞLAK HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ 
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                           CEYHUN, ABİSGUN, MAVERA-EN-NEHR vs.        
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IV. BÖLÜM

Divanü Lugati’t-Türk’teki Türkmen Türkçesinin izleri ses bilgisine ait 
örneklerden öncelikle ünlü seslerin uzunluğuyla görülmektedir. Bu konu hakkındaki 
geniş bilgilere Sapar Ahalli’nin ve Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un çalışmalarında 
rastlamaktayız. 

Sapar Ahallı 1958 yılında yayımlanan kitabında Divanü Lugati’t-Türk’te ünlü 
uzunlukları konusuyla ilgili ilk bilgileri vermektedir. Bu konuda en geniş araştırma 
James Kelly’ye aittir diyen Prof. Dr. A. B. Ercilasun Hocamız “Divanü Lugati’t-
Türk’te Ünlü Uzunluklarıyla İlgili Kayıtlar” başlıklı makalesinde bu konuyu üç gruba 
ayırarak ele almıştır:

1.Başlıklar, 2.Uzunlukla İlgili Açıklamalar, 3.Örnekler Gerektirdikçe Yapılan 
Açıklamalar (Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. Makaleler: Dil – Destan – Tarih – Edebiyat. 
Ankara, 2007, s.146–150)

Kaşgarlı Mahmud’a göre “Menkus”, Besim Atalay’a göre “Türkçeyi zorlayan” 
Dankoff-Kelly’ye göre “Defective” terimleriyle anlatılmaya ve “elif, vav, ye” 
harfleriyle gösterilmeye çalışılan olay ünlü uzunluklarıdır.

Besim Atalay bu başlık altında yer alan örneklerde de birinci harften sonra 
kullanılan “elif”, “vav” , “ye” harflerini dikkate almamış ve kelimeleri kısa okumuştur. 
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Prof. Dr. A. B. Ercilasun Hocamızın da belirttiği gibi Dankoff-Kelly başlıktaki uzunluk 
kavramını “words with a Madd Augment” (Med ilaveli kelimeler) olarak ifade 
etmişler ve bu başlık altındaki “kagut”, “çatir” “sibiz” vb. kelimelerin ilk hecelerini 
uzun okumuşlardır (Dankoff-Kelly, I, s.308–309)

Sapar Ahallı kelime başı ünlü uzunluklarında iki elifin yazıldığının altını çizerek 
bunun örnekleri olarak aaw, aak, aaş, aac, aasmak sözcüklerine dikkati çekmiştir. 

Donkoff-Kelly ise oot, ööt, uuç gibi kelimeleri uzun okumuştur.
Divanü Lugati’t-Türk’deki ses bilgisine ait örnekleri slaytlarda görelim: 

Prof. Dr. A. B. Ercilasun Hocamızın söz konusu makalesinin sonuç cümlesi şu 
şekildedir:

“Kaşgarlı Mahmud’un yukarıdaki ifadelerinden açıkça anlaşıldığı üzere 11. 
yüzyılda bazı kelimelerin hem uzun hem de kısa şekilleri vardı. Bu kelimelerin 
aslında uzun olduğu, fakat Kaşgarlı döneminde kısalma temayülünün kuvvetlendiği 
ve dolaysıyla doğru şekillerinin kısa şekiller olduğu anlaşılmaktadır.” (Prof. Dr. Ahmet 
B. Ercilasun. Makaleler: Dil – Destan – Tarih – Edebiyat. Ankara, 2007, s.150).

Son slayttan da görüldüğü gibi ünsüz uzunlukları da incelenmesi gereken bir 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelime ortası uzun “rr” ile ilgili Türkmence 
örnekler: garrı (yaşlı, ihtiyar), türre (kuyruk), arrık (zayıf), gurruk (kuyu) vs.  
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Bugünkü Türkmen Türkçesinde Divanü Lugati’t-Türk’te karşılaştığımız ses 
olaylarının ikisi de kullanılmaktadır: 

Divanü Lugati’t-Türk: köp kök / köm kök; göp-gök / göm-gök veya sap-sarı / 
sam-sarı vs.   

V. BÖLÜM
Azerbaycanlı araştırmacı Yağut Gulıyeva’nın tespitine göre, Divanü Lugati’t-

Türk’te “Oğuz” damgası vurulan sözcüklerin sayısı 232’dir. (bk: “Mahmıt Kaşgarlı 
Türkologiya Ilmını Esaslandırıcıdır”, Halkara Konferensiyasınıň Tezisleri, Aşgabat, 
2008, s.64). Bazı örnekler: keçi, devey (deve), imir, ingek vs. 

Divanü Lugati’t-Türk ile bugünkü Türkmen Dili Sözlüğü sözcük maddelerini 
karşılaştıralım: DEDE / DÄDE,  TÖGİ / TÜVI,  TÖL / DÖL
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VI. BÖLÜM
Divanü Lugati’t-Türk’teki Türkmen Türkçesinin izlerini fiillerin örneğinde de 

görebilmekteyiz. Fiiller ve anlamlarıyla ilgili örnekler: 
ALARTMAK 
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BAGDAMAK / BADAMAK 

KÖLİMEK / GÖ: LEMEK 
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UNAMAK/ UNAMAK 

KÖBİMEK / KÖPEMEK 
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KEBİMEK / KEPEMEK 

UKIMAK / Ö:GEMEK 



Berdi SARIYEV │ 633

UTAMAK / OTAMAK 

TAYMAK / TA: YMAK; YELPİNMEK / YELDİRGEMEK // YELPEMEK; 
YUKTURMAK / YOKDURMAK; YOZAMAK / YOZULMAK vs.

VII. BÖLÜM
Divanü Lugati’t-Türk’te geçen tıp terimlerinin Türkmen Dilinin Sözlüğü’ndeki 

izleri, başka bir deyişle bir tarafta Divanü Lugati’t-Türk’teki tıp terimleri diğer tarafta 
ise Lokmancılık terimleri:

ÖTÜK / ÖTLE 
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TİRSGEK / İTTİRSEK 

SÖKEL / SÖKEL 
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KÜLGÜ = KÜLTGÜ / GÜYLÜNMEK, GÜYÜLMEK 

UMAY / YOLDAŞ
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KEM / KEM vs.

VIII. BÖLÜM
Divanü Lugati’t-Türk’te geçen ilaç örneklerine Türkmen Dilinin Sözlüğü’nde 

fazla rastlamıyoruz. Bu konuda araştırmalarımız devam etmektedir. Kıyaslama sonucu 
sadece iki örnek elde edebildik: ANGDUZ / ANDIZ  ve IŞGIN 



Berdi SARIYEV │ 637

Sözlükte karşılaştığımız Türk hekimleri tarafından üretilen “örtüm” ilacı hariç, 
diğer ilaçlar ise Hindistan’dan getirilen ilaçlardır vs. 

IX. BÖLÜM
Bu bölümde ise Divanü Lugati’t-Türk’te geçen çeşitli örnekler Türkmen Dilinin 

Sözlüğü ile kıyaslanmaktadır. Örnekler: İNİ / İNİ, İNEGÜ / İ:NGİ, İNĞEN = INĞAN / 
İNEN, İŞENMEK / IŞANMAK, ÖKÜNMEK / ÖKÜNMEK, AYITMAK / AYTMAK, 
UZMAK / OZMAK, KERTİK / KERTİK, USMAK / OSMAK, SEP / SEP, ÇÜBÜR 
/ ÇÖPÜR, İRK / EREK, MAN / MAŇ, KOYKA / GOVKA, KOM / GO: M, KUM / 
GO: M, YAMAN / YAMAN, KAK / KAK vs.

SONUÇ
İki sözlüğün karşılaştırılmasıyla elde edilen bazı sonuçlar şunlardır:
Günümüze kadar Türkmen Türkçesinde Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğüyle 

ilgili önemli ilmî araştırmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bundan 50 sene önce 
Türkmen dil bilimcisi Sapar Ahalli tarafından hazırlanan ilmî araştırma son yıllarda 
da devam ettirilmiştir. Son yılların örneği olarak 2008 yılının Şubat ayında Aşkabat’ta 
düzenlenen “Kaşgarlı Mahmut Türkoloji İlmini Kurucudur” başlıklı uluslararası 
konferansı gösterebiliriz. 

1962 senesinde Türkmenistan Sovyet Sosyalistik Cumhuriyeti İlimler Akademisi 
tarafından yayımlanan “Türkmen Diliniň Sözlügi” bundan 939 sene önce, yani 
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1072 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından hazırlanmış olan Divanü Lügati’t-Türk’ü 
günümüze kadar koruyan ilk sözlüklerden biridir. Sadece bir örnek verelim. Divanü 
Lugati’t-Türk’ te geçen “tüşmek”(er attın tüşdi = adam attan indi (Türkiye Türkçesi) 
/ = adam atdan düşdi (Türkmen Türkçesi) fiilindeki kelime başı “t”’nin Türkmen 
Türkçesinde de Türkiye Türkçesinde de “d”’ye dönüştüğü görülmektedir. Bu fiilin 
Divanü Lugati’t-Türk’teki semantik anlamı “inmek” olup, bu anlam Türkmen Dilinin 
Sözlüğü’nde bugün bile değişmemiştir. Türkçe Sözlükte ise “düşmek” fiilinin 32 
anlamı bulunmaktadır. Fakat Divanü Lugati’t-Türk’ teki ilk anlamı olan “inmek”         
anlamı yoktur.

Divanü Lugati’t-Türk’teki ünlü uzunluğu Türkmen Türkçesinin o günden bugüne 
uzanan en belirgin ses bilgisi özelliklerinden biridir. Bunun örneğini karşılaştırılan 
sözlüklerden her ikisinde de görmek mümkündür. Divanü Lugati’t-Türk’te geçen 
“ün” (ses anlamında) sözcüğü uzun ve kısa telaffuzuyla verilmiş ise, TDS’de aynı 
anlamda “üyn” (burada uzunluk yarım ünlü olan “y” sesiyle imlada bile oturmuştur. 
Bunlara ait örnekler: Divanü Lugati’t-Türk’te “süt”, TDS’de “süyt”; Divanü Lugati’t-
Türk’te “tüp” / “tüb”, Türkmen Dilinin Sözlüğü’nde “düyp”; Divanü Lugati’t-Türk’ 
de “küz”, TDS’de “güyz” vs.) şeklinde geçmektedir. Sonuçta Divanü Lugati’t-Türk’ 
de “elif”, “vav”, “ye” ile gösterilen ünlü uzunluklarının çoğu TDS’de de uzun ünlü 
olarak korunmaktadır.

  Divanü Lugati’t-Türk’ de geçen Türkmen coğrafyası ile ilgili sözcüklerin, 
tıp terimlerinin çoğu Türkmen Türkçesinde bugün bile yaşatılmaktadır. Kaşgarlı 
Mahmut’un sözlüğünde geçen isimler, fiiller ve bunların anlamlarının çoğu aynen 
Divanü Lugati’t-Türk’te olduğu gibi bugünkü Türkmen Türkçesinde korunmaktadır. 

Gelecekte bu araştırmamızı devam ettirerek Divanü Lugati’t-Türk ile Türkmen 
Dilinin Sözlüğü arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları detaylı bir şekilde ortaya 
koymak esas amaçlarımızdan biridir.

Sonuç olarak bir küçük teklifte de bulunmak istiyorum. Divanü Lugati’t-Türk 
Türk dilinin ilk ve temel sözlüklerinden biridir. Bu nedenle büyük bir ilmî proje hâlinde 
bütün dillerde ve lehçelerde yapılmış olan Divanü Lugati’t-Türk’ün tercümelerinin 
bir ara getirilerek yayıma hazırlanması hepimiz için yararlı olacaktır.    

Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim.       
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DİVANU LÜGATİ’T-TÜRK’TE er- FİİLİ 
 

Hatice ŞAHİN 
 

Bilindiği gibi, Türk dilinin en eski metinlerinden itibaren takip edilebilen 
fiillerinden bir tanesi de er- fiilidir. Er- fiili, Türk dilinin tarihî devirlerinde ve 
yaşayan kollarında farklı biçimler ve işlevlerle karşımıza çıkmaktadır. Bu değişiklik 
ve çeşitlilik, söz konusu fiille ilgili art zamanlı ve eş zamanlı çalışmaların yapılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Divanu Lügati’t-Türk ise, Türk dili ve kültürüyle ilgili çalışmalarda hiçbir 
şekilde göz ardı edilmemesi gereken son derece önemli bir kaynak eserdir. Türkiye 
Türkçesinde ek-fiil, ek eylem, i- fiili, cevher fiili, isim fiili olarak dil bilgisi 
kitaplarımıza aldığımız ve öğrettiğimiz er- fiilinin Eski Türkçeden bugüne gelişimini 
takip edebilmek, kullanım alanlarını ve işlevlerini belirleyebilmek için söz konusu 
dönemlerde yazılmış metinlerin incelenmesinin yanında doğrudan dil bilgisi 
kuralları da içeren bu baş eserdeki durumunun ortaya konması, eserdeki örneklerin 
değerlendirilmesi ve aynı dönemde yazılmış diğer eserlerle karşılaştırılması son 
derece önemlidir. Divanu Lügati’t Türk’te yer alan Türkçe malzemeler içinde  er- 
fiiliyle ilgili bazı çekim örnekleri bulunmaktadır. Bu örnekler, doğal olarak söz 
konusu fiilin kullanımı konusunda bizlere bilgi vermektedir. Örneklerin dışında 
eserde er- fiiliyle ilgili bazı açıklamalar da mevcuttur. Bu bildiride er- fiilinin 
Divanu Lügati’t-Türk’teki örnekleri ile bu fiille ilgili açıklamalar ele alınıp 
değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Köktürk ve Uygur devresinde er- fiilinin tek başına anlam taşıyan bir fiil 
olduğu ortadadır.1 Ahmet Caferoğlu’nun sözlüğünde fiil, “ İmek, olmak, mevcut 
olmak, var olmak, vuku bulmak, ait olmak, ilgili olmak”  gibi çeşitli anlamlarla 
verilmiştir.2 

Asıl fiil kullanımına bağlı olarak er- fiilinin, Eski Türkçeye ait metinlerde; 
görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek zaman, şart 
kipi, emir kipi gibi çeşitli zaman ve kiplerle çekime girdiği de tespit edilmiştir.  

“Azu bizing amrak ögükümüz eng kiçigi m(a)has(a)tvı<g> ıçgınmış (11) ergey 
mu biz tip tidi”.3 

                                                            

1 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Simurg Yayınları, İstanbul, 1995, s. 68’de geçen “Küregüngin üçün igidmiş 
Bilge kaganınga ermiş barmış edgü ilinge kentü yangıltıg, yablak kigürtüg” cümlesinde yer alan ermiş barmış 
yapısı için Thomsen,” Kelime kelime “olmak ve gitmek” anlamındaki er-bar terkibi keyfine göre (göçebe olarak) 
yaşamak ve davranmak anlamı taşıyor olmalıdır. Ben çeviriyi “özgürce yaşamak”, “özgürlüğün tadını çıkarmak” 
şeklinde yaptım.” açıklamasını yapmıştır. bk. Vilh. Thomsen, Orhon ve Yenisey Yazıtlarının Çözümü, İlk 
Bildiri, Çözülmüş Orhon Yazıtları, (Çev. Vedat Köken), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1993. 
2 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü,  Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul, 1968, s.75. 
3 Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk, Giriş, Metin ve Dizin, Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara, 1994, s. 327. 
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“Ol köni kirtü süzük kirtgünç köngülüngin yügerü kılıp ürüg uzatı bo nom 
erdinig küyü küzetü ergil”.4 

er- fiili, ergülük, erigme, ermezlig, gibi örneklerde olduğu gibi türetme ekleri ve 
ortaç eklerini alarak da kullanılmıştır.  

“Üçünç taàlarta arıàlarta kısıl arayadan orunlarta inçin mengin erdeçi 
bolàaylar..”5 

“Ol üdün ol kuvragda erigme tümen tirig özlügler…”6 

“Montag alku ilig adaklartın öngi üdrülüp yöleştürgülüksüz ürlük erip arıg öz 
tözlüg…” 7 örneğinde olduğu gibi  -ken ulacının yanında –Ip ulacıyla da 
kullanılabilen er- fiili, Eski Türkçede işlek bir biçimde, çeşitli çekimlerde yer alan 
bir asıl fiil, yardımcı fiil8 ve tasvirî fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  

Divanu Lügati’t-Türk’te er- Fiiliyle İlgili Örnekler ve İşlevleri 

Köktürkçede ve özellikle Uygurcada bu kadar işlek ve geniş kullanım sahasına 
sahip olan er- fiili, Divanu Lügati’t-Türk’te daha sınırlı örnekler vermiştir. Aynı 
dönemde yazılmış, bir başka önemli eser olan Kutadgu Bilig’de ise er- fiiliyle ilgili 
örnekler Divan’a göre daha fazladır ve daha çeşitli yapılarda karşımıza çıkmaktadır.  

Dizininde olmak ve imek anlamlarıyla verilen fiil, eserde görülen geçmiş 
zamanın 1, 2 ve 3. teklik kişi, şart kipinin 3. teklik kişi, geniş zamanın 3. teklik kişi 
olumlu ve olumsuz çekiminde örneklendirilmiştir. Bunun yanında fiil,  dört ayrı 
örnekte de -ken ulaç ekiyle kullanılmıştır. Buna göre;  

1) er- fiili, Divan’da Eski Türkçede olduğu gibi ol-  anlamında da 
kullanılmıştır. Bu noktada devamlılık göstermektedir. Ancak, bu anlamda kullanımı, 
Kutadgu Bilig’e göre daha azdır.  

Olandag erdi/ O öyle oldu, öyle idi. (I 164-15) 
Neçe yitik biçek erse öz sapın yonumas/ Bıçak ne kadar keskin olsa da kendi 

sapını yontmaz. (I 384-25) 
Beş erngek tüz ermes/ Beş parmak düz olmaz. (I 121-8) 
Kamug kişi tüz ermes/ Herkes bir olmaz. (I 376-21) 

                                                            

4 Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk, Giriş, Metin ve Dizin, Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara, 1994, s. 268. 
5 Mehmet Ölmez, Altun Yaruk III. Kitap (=5. Bölüm), Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, Ankara, 1991, s.77. 
6 Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk, Giriş, Metin ve Dizin, Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara, 1994, s. 100. 
7 Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk, Giriş, Metin ve Dizin, Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara, 1994, s. 73. 
8 A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın) Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1988, s.4. 
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2) Fiil, Eski Türkçede daha çok zaman ekiyle çekime girerken, Divan’da 
yukarıda da belirtildiği gibi daha sınırlı zaman ve kip ekiyle çekime girmiştir.  

Ol mening birle erdi/ O benimle birlikte idi. (I 430-24) 
Men anda erdim/ Ben oradaydım. (I 109-17) 
Kanda erding?/ Nerede idin? (I 418-23) 
Neçe munduz erse eş edhgü/ Neçe egri erse yol edhgü 
Ne kadar ahmak olsa eş, arkadaş iyidir/ Ne kadar eğri olsa yol iyidir. (I 458-13) 
Bu turgu yer ermes/ Bu durulacak yer değildir. (II 68-5) 
3) Divan’da er- fiilinin olumsuz biçimi -mAs ekiyle kurulabildiği gibi tegül 

kelimesiyle de örneklendirilmiştir.  

Beş erngek tüz ermes/ Beş parmak düz olmaz. (I-121-8) 

Ol munda barıgsak erdi./ Onun buradan kalkmak hakkı idi. 
Ol mundın barıgsak tegül./ O buradan gitmeyi kurmamıştı. (II 57-3) 
4) Divan’da er- fiilinin erinç ve erki kelimeleri dışında türetme eki, ortaç eki 

almış ve -Ip ulacıyla kullanılmış örneklerine de rastlanamamıştır. 

5) Divan’da er- fiili, hem isimlerin hem de çekimli fiillerin yanında 
kullanılmıştır. Ancak çekimli fiilin yanında kullanılarak birleşik çekim yapan 
örneklerin sayısının daha az olduğunu belirtmek gerekmektedir.  

Men unamas erdim ol meni unattı/ Ben çekinirdim o beni razı etti. (I 215-14) 
Abang kolsam udhu barıp/ Tutar erdim süsin tarıp/ Bulun kılıp başı yarıp/ 

Bulug barça manga yıgdı. (I 399-23) 
Eğer istemeseydim ardı sıra varıp askerini dağıtarak tutardım. Tutsak edip 

başını yarardım, nesi varsa kurtulmak için önüme yığdı.  
Keçe turup yorır erdim/ Kara kızıl böri kördüm/ Katıg yanı kura kördüm/ Kaya 

körüp baku agdı. (III 219-14) 
Gece kalkıp yürür idim. Kara, kızıl kurt gördüm. Sert yayımı kurdum, beni 

görüp yokuşu ağdı. 
6) Divan’da er- fiilinin –sA şart ekiyle kurduğu yapılarda Türkiye 

Türkçesinden ayrılan özellikler mevcuttur. Erse biçiminin eserde iki ayrı işlevi 
görülmektedir. İlk olarak şart kipinin 3. teklik kişi çekiminde görülen bazı 
örneklerde er- fiili, bol- anlamındadır. Hatta bu örneklerde çevirilerden anlaşıldığı 
gibi bir bağlaç görevi de söz konusudur.  



644 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  

Neçeme obrak kedhük erse yagmurka yarar./ Elbise ne kadar yıpranmış olsa da 
yine yağmura yarar. (III 38-21) 

Yagıng erse kerek yundakı tegir./ Düşmanın olsa da gübresi kalır. (III 44-20) 
Tewey bedük erse mayakı bedük ermes./ Deve büyük ise de/olsa da pisliği 

büyük olmaz. (III 168/4) 
İkinci olarak erse çekimi ulaç eki olarak kullanılmıştır. Divan’da er- fiili, -ken 

ulaç eki dışında bir ulaç ekiyle kullanılmamakla beraber -sA ekiyle kurduğu yapı, 
ulaç görevinde kendini göstermektedir.  

Evin barkın satıgsadı/ Yolug berip yarıgsadı/Tirig erse turugsadı/ Angar sakınç 
küni togdı.( III 333-11) 

 Evini barkını satmak istedi, fidye verip bağışlanmak istedi. Yaşadıkça durmak 
istedi. Onun sakınacak günü doğdu. 

 

Divanu Lügati’t-Türk’te er- Fiiliyle İlgili Açıklamalar 

Divan’da tespit edilebilen ve değerlendirmeye alınan örneklerin yanında özel 
olarak bu fiil için yapılmış açıklamalar da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi, yazarın 
isimlerden yapılmış fiilleri anlatırken yaptığı bir açıklamadır. Kaşgarlı’ya göre 
“elbise kızardı” ve “ton karardı” cümlelerinin aslı “kızıl erdi” ve “kara erdi” 
cümleleridir ve bu yapılar “kızıl oldu”, “kara oldu” anlamlarını taşımaktadır. (II 16) 
Buradaki anlamlandırmadan yola çıktığımızda er- fiili, bol- fiiliyle aynı anlamda ve 
yardımcı fiil görevinde kullanılan bir fiildir.  

Bunun dışında yine fiillere gelen isim yapma ekleriyle ilgili olarak; 

 “Beg yazuk keçürgülük erdi/ Beyin suçtan geçmek hakkı idi,  
Ol tengrike tapınguluk erdi/ Onun tanrıya tapınmak hakkı idi,  
Ol tengrike tapnıglı erdi/ O tanrıya tapanlardandı,  
Ol meni suwdın keçürüglü erdi/ O beni sudan geçirenlerden idi”  örneklerini 

verdikten sonra Kaşgarlı,“Bir fiil ile birlikte söylenen erdi kelimesi failin, fiilini 
yapmış olduğunu haber verir. Bir fiilden sonra ol harfi veya turur fiili gelirse, failin 
o işi işlemediğini, işlemek arzusunda olduğunu haber verir.”9 kuralını ortaya 
koymuştur.  

Kaşgarlı Mahmut, verdiği bu kuralla er- fiilinin görülen geçmiş zaman 3. teklik 
kişi çekimi olan erdi yapısını, tur- fiilinin geniş zaman 3. teklik kişi çekimi olan 

                                                            

9 Besim Atalay, Divanu Lügati’t-Türk- Tercümesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, C. II, Ankara 1985, s.169. 
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turur’u ve Divan’da bildirme eki olarak da işlek bir biçimde kullanılan ol’u işlev 
açısından karşılaştırmıştır. Eserden anladığımıza göre erdi, ol ve turur,  bir fiilden 
sonra kullanıldıklarında fiilin yapılıp yapılmadığını haber veren birimler olarak, 
bildirme ekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Kaşgarlı, verdiği bu kuralı ol ve turur biçimleriyle kurulmuş örneklerle 
desteklememiş, kuralın hemen ardından bu üç yapının karşılaştırılmasına izin 
vermemiştir. Bunun yerine eserde dağınık olarak kuralla ilgili olduğunu 
düşündüğümüz bazı açıklamalar yapılmıştır.  

“İşleyenin bir işi işlemek hakkı olduğunu bildiren fail için “Ol tutguluk erdi”, 
“Ol satguluk turur” denir ki “Onun almak hakkıydı”, “Onun satmak hakkıydı” 
demektir. Oğuzlar bu lam harfini söylediğim manada sin yaparlar. “Ol anı tutugsak 
erdi”, “Ol anı satıgsak ol” derler ki “O onu almak azminde idi”, “O onu satmak 
azminde idi” demektir. İşleyenin işi yapmak üzere olması, yapayazması ile 
vasıflanan fail için “Ol anı tutuglu ol” denir ki “O onu tutmaya azmetti” demektir. 
“Ol tawarın satıglı ol”, “O malını satmak azmindedir”.”(C. II s. 297)  

Kaşgarlı’nın verdiği bu örneklerden çıkarılan öncelikle erdi, turur ve ol 
yapılarının eş görevde, bildirme görevinde olduğu ve er- fiilindeki geçmiş zaman 
ekiyle, tur- fiilindeki geniş zaman ekinin cümlenin anlamına en azından yapılan 
çevirilerde hiçbir katkısının olmayışıdır. Ancak bu örneklerde kendisinin daha önce 
belirttiği, erdi kelimesinin işi yapmış olmayı anlatmasının karşısında ol ve turur 
kelimelerinin işi yapma arzusunda olmayı anlatması ayrımı gözetilmemiştir.  

Divan’da bildirme ekleri olarak açıklanan söz konusu üç yapıdan ol ve turur 
kelimeleri için bu işlevle ilgili olarak kısa da olsa açıklama mevcutken, erdi 
çekimiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.  

Ol kelimesiyle ilgili olarak eserin dizininde “o, dır, dir, dur, dür (koşaç=haber 
edatı)10 tanımlaması ve eserin içinde “İsimlere ve fiillere tekit için gelen edattır. Ol 
mening oglum ol/ O, gerçekten benim oğlumdur, Ol ewge barmış ol/ O gerçekten 
eve varmıştır” 11 açıklaması ve verilen örnekler, bu zamirin Karahanlı Türkçesinde 
Türkiye Türkçesinde kullandığımız -DIr ekinin işlevini gördüğünü göstermektedir.12  

Ol zamirinin failin fiili işlemediğini, işlemek arzusunda olduğunu gösteren 
işleviyle ilgili olarak eserin başka bölümlerinde de açıklamalar ve örnekler 

 

10 Besim Atalay, Divanu Lügati’t-Türk- Tercümesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, C. IV, Ankara 1985, s.43. 
11 Besim Atalay, Divanu Lügati’t-Türk Tercümesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, C. I, Ankara 1985, s.35-36. 
12 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yayınları, Ankara, 2001, s. 377’de konuyu ele almış, “Üçüncü kişi adılı 
ol’un (-dir) gibi adlara, eylemlere pekiştirmek için geldiği açıklanıyor” biçiminde Divanu Lügati’t-Türk’ten 
örnekler vermiştir.  
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bulunmaktadır. Buna göre,“Ol tepretiglik ol” örneğinin çevirisi de “o sahiden acele 
ettiren ve işe başlatmak üzere olandır.” biçiminde verilmiştir. (CII-362-1) 

Eserin bir başka bölümünde, “Bir işin yapılmasını arzu etmekle vasıflanan fail 
için “tavratıgsak er” “ol yıgaçıg tepretigsek er” denir. “ o adam acele ettirmek 
niyetindedir” demektir. Başkası da böyledir.”(CII 360-361-362)  

“Bir işin yapılması işleyenin hakkı olmakla vasıflanan fail için “ ol tawratıglık 
ol”, “ ol tepretiglik erdi”” denir ki “ onun ivdirmek hakkıdır” “ onun tepretmek 
hakkı idi” demektir. Yahut bu işi yapayazdı anlamındadır.” açıklamaları 
bulunmaktadır. 

Ancak, bu örneklerde fiilin ifade ettiği hareketin yapılmadığını, yapılmak üzere 
olduğunu ifade etmede fiile gelen sıfat eklerinin katkısının olduğu da göz ardı 
edilmemeli, ol’un tek başına Kaşgarlı’nın söylediği işlevi vurgulayamamış olduğu 
da düşünülmelidir.  

Turur fiiliyle ilgili olarak eserin dizininde “dır, mazisi ve mastarı olmayan bir  
fiil”13  ve eserin içinde “Mazisi ve mastarı olmayan bir müstakbel fiildir. ….bu 
kelime, bir şeyin söylendiği zaman bir yerde durduğunu ve bulunduğunu haber verir. 
“Ol ewde turur” denir ki “O evde hazırdır, bulunuyor” demektir. Bununla ayağa 
kalkmak murad edilmez. Ve yine “Er sökel turur” denir ki “Adam hastadır” 
demektir. Bu sözle adam ayağa kalktı demek istenilmez.”14 şeklinde açıklamalar 
mevcuttur. Bu iki örnek dışında turur  yapısı,  Ol er et togramadaçı turur/ O adam et 
doğramayıcıdır (III 316-3) ve Ol yük yüklemedeçi turur/ O yük yüklemeyicidir. (III 
316-4) örneklerinde olmak üzere iki yerde daha kullanılmış, verilen açıklamaları 
destekleyecek kadar sayıda örnek verilmemiştir.  

Erdi biçimi, eserin dizininde ol ve turur gibi söz başı olarak alınıp 
açıklanmamış, fiilin bildirme işlevi dizin hazırlanırken göz ardı edilmiş, bildirme eki 
olarak kullanılan erdi biçimi, er- fiilinin içinde gösterilmiştir.15  Eserde “Ol andag 
erdi/O öyle oldu, öyle idi” örneğiyle gösterilmiş, fiille ilgili herhangi bir açıklama 
yapılmamıştır. ( CI-164) 

C.I-24-25’te sıfat sayılmayan –aslında sıfat olmayan- sıfatlar üzerine adlı 
bölümde “Herhangi bir işi yapmak hakkı olduğu haber verilen bir faildir. “Ol ewge 
barguluk erdi” sözünde olduğu gibi ki “ O adam eve varmakta haklı idi” demektir. 
Oğuzlar hangi kelimede olursa olsun lam harfini sin’e çevirirler. Yine “ Ol yigit 

 

13 Besim Atalay, Divanu Lügati’t-Türk Tercümesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, C. IV, Ankara 1985, s.658. 
14 Besim Atalay, Divanu Lügati’t-Türk Tercümesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, C. III, Ankara 1985, s.180-181. 
15 Besim Atalay, Divanu Lügati’t-Türk Tercümesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, C. IV, Ankara 1985, s.187. 
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bizge kelgülük erdi” sözü de böyledir. “O yiğit bize gelmekte haklı idi, hakkı vardı” 
demektir.”açıklaması yine erdi biçiminin failin fiili işlediğini haber verir işlevini 
ortaya koymaktadır. 

Bu örnek ve açıklamalar bize her şeyden önce mazisi ve müstakbeli olmayan 
turur biçimi ile ol biçiminin birbirine yakın görevde bildirme eki olarak 
değerlendirildiğini göstermektedir. Birbirine denk olarak verilen  “Ol manga keligli 
turur/ O bana gelmek niyeti beslemektedir” ile “Ol manga tawar berigli ol/ O bana 
mal vermek kararındadır” biçiminde geçen örnekler bunu desteklemektedir(CII, 
s.58). Kaşgarlı’da turur yapısıyla ilgili örnekler, “Etil suwı aka turur/ Kaya tübi kaka 
turur/ Balık telim baka turur/ Kölüng takı küşerür”( C. I 73-8, 73-9, 73-10)  
örneğinde olduğu gibi süreklilik tasviri fiili;  “Er yukarı turdı, tuman turdı,  (C. II 6-
28, 6-29), ol yukarı turur (C.II 35-8), er yukarı turdı (C.III-180-24) gibi örnekler, 
kalkmak, yükselmek anlamlarında asıl fiili; “Ol taş turur, ol kuş turur (C. II 7-2, 7-
4), ol manga tawar berigli turur”( C. II 58-3) gibi örnekler, koşaç kullanımını ortaya 
koymaktadır. Ancak ne yazık ki bildirme eki olarak kullanılan turur biçiminin 
örnekleri çok fazla değildir.16 

Buna karşılık Kaşgarlı’nın kullanımlarında denklik olduğunu ifade ettiği ol, 
bildirme eki olarak çok daha fazla örnekle gösterilmiştir.  

Bu noktada asıl üzerinde durulması gereken, Uygurca metinlerde17 de tespit 
edilen ancak metin yayınlarında öne çıkarılmayan erdi biçiminin bildirme eki 
görevinin vurgulanması ve işlev açısından ol ve turur ile mukayese yoluna 
gidilmesidir. Asıl fiil ve yardımcı fiil olarak kullanımlarının tam olarak ortaya 
konamadığı er- fiilinin Uygurcada olduğu gibi Karahanlı Türkçesi döneminde de 
bildirme görevini devam ettirdiği ve diğer bildirme eklerinden ayrıldığı 
anlaşılmaktadır.  

Aynı dönemin çok önemli bir eseri olan Kutadgu Bilig’de de er- fiilinin 
bildirme görevinde kullanıldığı Ahmet Bican Ercilasun tarafından tespit edilmiş, Bu 
durum, “Kutadgu Bilig’de bildirme için en yaygın kullanılış, “turur” ve “ol” iledir. 
“erür” ve “boldı” şekilleri daha az kullanılır.”  biçiminde dile getirilmiştir.18 

Kutadgu Bilig’de bildirme eki olarak turur ve ol yapılarına göre daha seyrek 
kullanıldığı belirtilen erür biçimi, bir örnekte, “Yagı erür yalnukung nengi tawar/ 
Bilig eri yagısın nelik sewer. İnsanoğlunun malı düşmandır; bilgi adamı niçin 

 

16 Eserin dizininde tur- fiili ile turur biçimi ayrı söz başları olarak verilmiş, turur biçiminin –dIr bildirme eki 
olduğu vurgulanmış, ancak tur- fiilinin geniş zaman 3. teklik çekimiyle ilgili örneklerde bildirme eki görevindeki 
tururla ilgili örnekler de verilmiştir.  
17 Mehmet Ölmez, Altun Yaruk III. Kitap (=5. Bölüm), Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, Ankara, 1991, s.93. 
18 Ahmet Bican Ercilasun, Kutadgu Bilig Grameri-Fiil- Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara 1984, s. 49-50. 
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düşmanını sever?” (C.III 385-5) örneğinde geçmiş, bunun dışında kalan örneklerin 
tamamında erdi kelimesi kullanılmıştır 

Tüm bu açıklama ve örnekler, erdi ve erür biçimlerinin yardımcı fiil mi yoksa 
bildirme eki mi olduğu, bildirme eki görevinde kullanılan erdi biçiminin 
Kaşgarlı’nın dile getirdiği işlevde olup olmadığı sorularının cevaplanması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Fakat Kaşgarlı’nın açıklamaları,  bize en azından 
erdi biçiminin Karahanlı Türkçesinde bildirme eki olarak kullanıldığını, failin fiili 
gerçekleştirdiğini bildirdiğini, Kutadgu Bilig’de bildirme görevinde kullanılan erür 
biçimi ise, erdi yapısına bu işlevi–dI geçmiş zaman ekinin yüklemediğini 
göstermektedir.  

Sonuç olarak;  
1) Eski Türkçede er- fiili, bol- fiiliyle eşdeğer, hatta başka anlamları da olan 

müstakil bir fiil olarak kullanılmıştır. Divan’da fiilin ol- anlamı belirtilmiş, ancak 
örnekleri sınırlı tutulmuştur.  

2) er- fiilinin müstakil anlama sahip bir fiil olması, onun diğer fiiller gibi 
türetme, fiil işletme, ortaç ve ulaç ekleri alarak kullanılmasını sağlamıştır. Divan’da 
sözünü ettiğimiz eklerin tümüyle ilgili örneklere rastlanmamaktadır. Ancak aynı 
dönemde yazılan Kutadgu Bilig’de geçen örnekler, Karahanlı Türkçesi döneminde 
er- fiilinin bu eklerle -Eski Türkçedeki kadar olmasa da- işlek bir biçimde 
kullanıldığını göstermektedir.  

3) er- fiili, Eski Türkçede olduğu gibi Divan’da da yardımcı fiil olarak 
kullanılmıştır.  

4) er- fiili, Uygur metinlerinde olduğu gibi, bildirme eki görevinde de 
kullanılmıştır. Kutadgu Bilig’de erür biçimiyle bildirme eki olarak kullanılan fiil, 
Divan’da bir örnekte erür biçimiyle olmak üzere her zaman erdi çekimiyle bu 
işlevde kullanılmıştır.  

5) Bildirme eki olarak kullanılan erdi biçimi, Kaşgarlı tarafından ol ve turur 
biçimleriyle karşılaştırılmış, aralarındaki işlev farkı ortaya konmuştur.  

6) erdi biçiminin dizinde ayrıca söz başı olarak verilmemesi, turur biçiminin 
hem ayrı bir söz başı olarak örneklendirilmesi hem de tur- fiilinin altında bildirme 
işlevindeki örneklerinin verilmesi Divan’ın dizininin de tekrar ele alınması 
gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

7) Divanu Lügati’t-Türk, kendi dönemini anlatırken, başlangıçtan itibaren 
Türkçenin tarihî devirlerinde ve yaşayan kollarında da işlek olarak kullanılan, bazı 
çekimleri konusunda hâlâ görüş birliğine varılamayan er- fiiliyle ilgili detaylı 
çalışmalar yapılması gerektiğine de dikkat çekmektedir. 



DÎVÂNÜ LÛGATİ’T–TÜRK’TE SOSYAL TABAKALAŞMAYA 
DAİR TERMİNOLOJİ 

 
Ufuk TAVKUL 

 
Giriş 

MÖ V. yüzyıldan itibaren kayda geçirilmiş, komşu yaşadıkları Hun 
kavimlerinin toplumsal hayatlarına dair Çin yazılı belgelerinden, MS VIII. yüzyıla 
ait Türkçe yazılmış Orhun Abidelerine kadar pek çok kaynaktan eski Türk sosyal 
yapısına ait bilgilere ulaşmak mümkündür. Başta Dîvânü Lûgati’t–Türk ve Kutadgu 
Bilig olmak üzere X-XIV. yüzyıllar arasına ait birçok eser de eski Türk toplumsal 
yapısının unsurları hakkında bilgi sunmaktadır. 

Eski Türk toplumunda sosyolojik anlamda bir sosyal tabakalaşmanın ve 
toplumsal sınıfların mevcut olup olmadığı hususu çeşitli bilim adamları arasında 
tartışma konusu olmuştur. Öncelikle sosyolojik ifadeler olan sosyal tabakalaşma ve 
toplumsal sınıf kavramlarını kısaca açıklamak gerekir. 

Bir toplum veya grup içinde toplumsal statüde meydana gelen farklılaşmalar 
sosyal tabakalaşma olarak adlandırılır (Türkdoğan 1977: 91). Bir başka deyişle, 
toplum yapısındaki benzer sosyal farklılıklara göre toplumsal grupların oluşturduğu 
hiyerarşik sıralama sosyal tabakalaşmayı meydana getirir. Tabakalaşma, farklı insan 
gruplaşmaları arasındaki yapılaşmış eşitsizlikler olarak da tanımlanabilir (Giddens 
2000: 256). Sosyal yapının en önemli özelliği toplumun birtakım sosyal tabakalara 
bölünmesidir. Bireylerin toplum tarafından birbirlerine göre konumları sosyal 
tabakalaşma sayesinde belirlenir. Toplumun büyüklüğü ve toplumsal iş bölümü 
sosyal tabakalaşma olgusu ile çok yakından ilişkilidir. İş bölümü gerektirecek ölçüde 
genişleyen ve gelişen toplumlarda, ekonomik ve siyasi faaliyetler de gelişir. İnsan 
ilişkilerine dayanan bu faaliyetler toplumda çeşitli gruplaşmalara yol açar. Bu 
gruplaşmalar sosyal tabakalaşma sistemini doğurur. 

İnsanlığın tarımda ve hayvancılıkta uzmanlaşması ilk toplumsal iş bölümünü 
başlattı ve ilk toplumsal iş bölümü, kabilelerin hayvan yetiştiricileri ve çiftçiler 
olarak iki geniş grup hâlinde bölünmesi ile sonuçlandı (Kerov 1987: 46). Toprağa 
yerleşik çiftçi toplulukları ile göçebe çoban toplulukları arasındaki ekonomik 
farklılaşma sonucunda çiftçi topluluklar üretim teknolojisinde ileri giderlerken, 
çoban toplulukları da hayat tarzlarına paralel olarak savaş teknolojisinde üstünlük 
sağlamışlardı. Bu sebeple, yerleşik çiftçi toplulukların üretim teknolojisinde, göçebe 
çoban topluluklarının ise savaş teknolojisinde üstün olmaları toplumsal 
tabakalaşmaya yol açan temel olgu olarak düşünülebilir. 
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Toplumsal sınıflar, bireylerin sosyal statülerine göre sıralanmalarını gösteren 
soyut kategoriler olarak ifade edilebilir (Türkdoğan 1977: 90). Ortak hayat tarzını, 
ortak tutum ve ideolojileri paylaşan ve aralarındaki benzerliğin bilincinde olan 
bireylerin oluşturduğu sosyal gruplar toplumsal sınıfları oluşturmaktadır. 

Bireyin kimliği niteliğinde olan statü, kişinin hayattaki amaç ve değerlerini de 
içerir. Verilmiş statüyü bireysel yetenekler değil, toplumsal faktörler belirler ve 
birey, yetenekleri ne olursa olsun toplumdaki konumunu değiştiremez. Kazanılmış 
statü daha çok açık sınıf toplumlarında görülür ve bireysel çaba ve yetenekler kişinin 
toplum içindeki sosyal statüsünü belirlemede öncelik kazanır. 

Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lûgati’t–Türk’te sıraladığı sosyal tabakalara ve 
toplumsal sınıflara dair kelimeleri şu başlıklar altında sınıflandırabiliriz: 

1. Hükümdar Tabakasına Ait Kelimeler 

2. Devlet Görevlileri ve Asker Sınıfına Ait Kelimeler 

3. Bey Tabakasına Ait Kelimeler 

4. Halk Tabakasına Ait Kelimeler 

5. Köle, Esir, Hizmetçi Tabakasına Ait Kelimeler 

Bu ana başlıklara örnek olmak üzere Dîvânü Lûgati’t–Türk’ten şu kelimeleri 
sıralayabiliriz: 

1. Hükümdar Tabakasına Ait Kelimeler 

hakan: Afrasyab’a verilen unvan. 
han: Türklerin en büyük başbuğu. 
kadır han: Hakanların sert ve çetin olanı. 
tarım: Prenslere ve Afrasyab soyundan olan hatunlara ve bunların çocuklarına 

karşı söylenen bir kelime. 
altun tarım: Büyük hatunlara verilen unvan. 
katun: Hatun, Afrasyab kızlarından olanların adı. 
katunlan-: Han karısı şekline girmek. 
karşı: Hakan sarayı, köşk. 
kençliyü: Hanların düğünlerinde veya bayramlarda yağma edilmek üzere 

yapılan sofra. 
koş at: Hakan yanındaki yedek at. 
kurvı çuvaç: Hana ait yuvarlak çadır. 
bek bekeç: Prens. 
küç tegin: Kuvvetli prens. 
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ordu: Hakanın oturduğu şehir. 
ötük: Hakana sunulan dilek. 
ötükçi: Hakan yanında şefaatçi. 
ötüglüg kişi: Hakandan dileği olan kimse. 
sıgır: Hanların halk ile beraber yaptığı sürek avı. 
şi: Çin hakanlarının selamlandığı bir kelime. 
tamga: Hakanın veya başkalarının damgası. 
tamgalıg: Hakanın damgası bulunan eşya. 
tanguk: Hakanlara sefer ve benzeri zamanlarda yemek ve ipek kumaş gibi 

şeylerden verilen armağan. 
tartıg: Bir iş çıkması üzerine hakanın adamlarını çağırması. 
tegin: Aslında köle anlamına, sonraları hakan oğullarına verilen unvan. 
tug: Hakanın yanında çalınan kös ve davul. 
tugrag ~ tugzag: Dönüşte geri alınmak üzere savaşta askerin binmesi için 

hakan tarafından verilen at. 
yarlıg: Hakanın mektubu, fermanı. 
açıg: Hanın bahşişi. 
al: Hanlara bayrak yapılan kumaş. 
boşug: Hanın elçiye dönmesi için izin vermesi. 
işküm: Saraylarda hanlar için kurulan büyük çanak gibi ayaksız sofra. 
 

2. Devlet Görevlileri ve Asker Sınıfına Ait Kelimeler 

agıcı: İpek kumaşları muhafaza edin hazinedar. 
alımga ~ ılımga: Hakanın mektuplarını Türk yazısıyla yazan kimse. 
alpagut: Tek başına düşmana saldıran yiğit. 
bıruk: Hakanın yanına büyükleri alan ve yer gösteren adam. 
çatpa: Köy muhtarının ırmak, çeşme sularının yollarını kazmaya gitmeyen 

kimselerden aldığı rehin. 
çawuş: Savaşta safları düzelten ve askeri zulüm etmeye bırakmayan kimse. 
çerig: Asker, ordu. 
çufga: Başbuğ, önder, kılavuz. 
çupan: Köy büyüğünün yamağı. 
çuwı: Hotan töresince hakandan iki derece aşağı kimselere verilen unvan. 
ımga: Hazinedar, tahsildar. 
tudun: Köyün büyüğü, köylülere kaynaktan içme suyu dağıtan adam, su beyi. 
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yalafar: Hakanın gönderdiği elçi. 
yatgak: Hakanın ve ülkenin koruyucusu, muhafızı. 
yezek ~ yizek: Asker öncüsü. 
yortug: Savaş gününde veya bir yere giderken, hakanın yanında bulunan 

kimseler. 
yugruş: Türklerce halktan vezirlik derecesine çıkan adam. Hakandan bir derece 

aşağıdır. Yalnız Türklere özgüdür. 
 

3. Bey Tabakasına Ait Kelimeler 

beg: Bey. 
begle-: Bey saymak, bey diye ad vermek. 
beglik: Beylik. 
tarhan: Bey. 
artut: Beylere ve bazı büyüklere at ve benzer şeylerden verilen armağan. 
atlıg: Ulusun büyüğü. 
budunlug ~ bukunlug: Ulusu, oymağı olan. 
tüplüg: Asaletli 
tüplüg yıldızlıg: Asaletli, köklü. 
çalıg: Beylerin, önemli bir işi çıktığında gelmeleri için köylere, obalara 

gönderdiği haber. 
el: İki bey arasında barışıklık. 
karşı: İki bey arasında uyuşmazlık. 
ilel: Beylere ve hanlara cevap verilirken “evet”. 
kırgag: Bey ve hanın eli altındakilere kızması. 
kunçuy: Hatundan bir derece aşağı kadın, bige, prenses. 
oglagu katun: Asil kadın. 
rapçat: Beyin halkın yük ve binek hayvanlarını alıp üzerine yük yükletmesi, 

angarya. 
yonga-: Beye birini gammazlamak, şikâyet etmek. 
yongag: Beye şikâyet. 
 

4. Halk Tabakasına Ait Kelimeler 

tüz: Halk, reaya. 
çıgan ~ çıgay: Fakir, yoksul. 
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koldaçı: Dilenci. 
hıyar maraz: Irgat. 
maraz: Irgat. 
terçi: Irgat. 
udmak: Irgat. 
udmaklan-: Uşak ve ırgat sahibi olmak. 
çöp çep kişiler: Değersiz kimseler. 
ınal: Anası hatun, babası halktan olan gençlere verilen unvan. 
içkin er: Düşmanlardan iken bu yana geçen, kendisine dokunulmayan kişi. 
kökyuk: Köylü ve Türkmen büyüklerine verilen unvan. 
öge tegit: Orta hâlli adamların büyüklerine ve hakan çocuklarının küçüklerine 

verilen unvan. 
tutunçu ogul: Evlatlığa alınmış çocuk. 
yafgu: Halktan olup hakandan iki derece aşağı bulunan kişiye verilen unvan. 
tüksin: Halktan olup Handan üç kat aşağı bulunan kişi. 
awurta: Süt nine. 
awıçga: Kocamış kişi. 
 

5. Köle, Esir, Hizmetçi Tabakasına Ait Kelimeler 

kul: Köle. 
kulsıg er: Köleye benzeyen, huyu köleye benzeyen adam. 
küng: Cariye. 
as: Cariyelere verilen bir ad. 
kırkın: Cariye. 
kırnak: Cariye. 
kız kırkın: Cariye. 
yalnguk: Cariye. 
yinçge kız ~ yinçke kız: Odalık, cariye. 
yinçü: Cariye. 
alp tegin: Yiğit köle. 
andın: Beylerin hizmetçisi, bunların adlarının yazıldığı defter. 
ay: Beylerin kölesi, bunların adlarının yazıldığı defter. 
ayas: Kölelere verilen adlardan. 
bert: Efendisinin köleden her yıl aldığı vergi. 
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tapugçı: Hizmetçi. 
bogsuk ~ bohsuk: Kölelerin boynuna geçirilen demir halka. 
bohsuklan-: Eli boynuna bağlanmak. 
bulna-: Esir etmek. 
bulun: Esir, tutsak. 
çekrek kapa: Kölelerin giydiği yünden yapılan cepsiz bir kaftan. 
eget: Gerdek gecesi gelin için gönderilen hizmetçi kadın. 
egetle-: Cariye göndermek. 
egetlig: Cariye sahibi gelin. 
egetlik kara baş: Gerdek gecesi gelinle birlikte gönderilen hizmetçi kadın. 
karabaş: Köle ve cariye. 
kaşang: Köleye sövmekte kullanılan bir kelime, “alçak” anlamındadır. 
kertmek: Köleyi yola getirmek için söylenir. 
kızlaş-: Bahse bir cariye koymak. 
kutlug tegin: Uğurlu köle. 
mamu: Gerdek gecesi gelinle birlikte gönderilen kadın. 
koyar: Hayvanlara ve kölelere sövülen bir kelime. “ağızdan salya saçan” 

anlamındadır. 
yoltur-: Para verdirerek köleyi azat ettirmek. 
< yol-: Bırakmak, salıvermek. 
yolug: Fidye. 
yoluglug: Fidyeli, fidyesi verilmiş olan. 
yolun-: Azat edilmek, bırakılmak. 
 

Dîvânü Lûgati’t–Türk’te bazı toplumsal statülere dair şu kelimeler dikkati 
çekmektedir: 

bay: Zengin. 

yarlıg: Fakir, yoksul. 

baz: Yabancı, garip. 

bilge: Bilge, hâkim, âlim. 

katıglıg: Soysuz. 

yandık: Soysuz. 

agduk kişi: Kim olduğu belli olmayan, sığıntı adam. 
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Kaşgarlı Mahmud’un, yaşadığı dönemin devlet ve toplum hayatına ve düzenine 
ait derlediği kelimeler, XI. yüzyıl Orta Asya Türk toplumsal yapısına ışık 
tutmaktadır. Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü Lûgati’t–Türk’te Karahanlı devlet ve toplum 
yapısına dair kelimeleri sıralarken, sosyal tabakalaşmanın ve toplumsal sınıfların 
varlığı konusunda da günümüze değerli bilgiler ulaştırmaktadır. 

Dîvânü Lûgati’t–Türk’te Kaşgarlı Mahmud, kendisinin “Türklerin en açık 
konuşanlarından, en iyi anlayanlarından ve soyca en ileride bulunanlarından” 
olduğunu belirtmektedir (Caferoğlu 1972: XI). Bu sözlerden, Kaşgarlı’nın yaşadığı 
dönemde Türkler arasında soya dayalı bir asalet anlayışının, dolayısıyla sosyal 
tabakalaşmanın önemli unsurlarından birinin yaşamakta olduğunu anlıyoruz. 

Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü Lûgati’t–Türk’te Karahanlı dönemi Türk sosyo-
kültürel yapısına dair kavramları açıklamakta ve bilgileri aktarmakta Yusuf Has 
Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserinden çok daha başarılı olmuştur. Bu bakımdan da, 
Dîvânü Lûgati’t–Türk Kutadgu Bilig’in açıklamadığı konuların aydınlatılmasında 
büyük önem ve değer taşımaktadır (Genç 2002: XX). 

Kutadgu Bilig’de rastladığımız sosyal tabakalaşmaya ve toplumsal sınıflara ait 
şu kelimeler, Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lûgati’t–Türk’te aynı konularda verdiği 
kelimeleri teyit etmektedir: 

açıg: İhsan, bağış. 
agıçı: Hazinedar. 
bay: zengin. 
beg: bey. 
çıgay: fakir, yoksul. 
Han: Han. 
Inal: Anası hakan soyundan, babası halktan olan gençlere verilen unvan, 

beyzade. 
ilel: Beylere ve hanlara cevap verilirken kullanılan evet manasında söz, baş 

üstüne. 
kara baş: Hizmetçi. 
kul: kul, köle. 
kulsıg: kul. 
küng: cariye. 
tapugçı: hizmetçi. 
yavgu: halktan olup, hakandan iki derece aşağıda bulunan kişiye verilen ad. 
yortug: muhafız alayı. 
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yugruş: Türklerde halktan vezirlik derecesine çıkan adam. 
yulug: fidye. 
yulun-: kölelikten kurtarmak. 
 

Kaşgarlı Mahmud döneminde Türk boylarının büyük çoğunluğu eski Türk 
sosyo-kültürel yapısının ana unsuru olan bozkır göçebe kültürü geleneğini 
yaşatırken, Karahanlı devletinin de içinde bulunduğu Orta Asya ve Ön Asya’nın 
Türk, İran, Arap toplumları şehirleşme süreci içinde yerleşik bir kültür 
geliştirmekteydiler. Şehirlerde yaşamakta olan halk çeşitli toplumsal kesimlere 
ayrılarak, şehir hayatına uyum sağlamış toplumsal sınıfları oluşturuyordu (Caferoğlu 
1972: XII). Türk toplumu içinde bu tabaka ve sınıfların varlığı Dîvânü Lûgati’t–
Türk’teki kelimelerden de anlaşılmaktadır. 

Dîvânü Lûgati’t–Türk’te yönetici tabaka ile ilgili kelimeler arasında hakan ve 
han kelimeleri dikkati çekmektedir. Kaşgarlı Mahmud, han kelimesi için “Türklerin 
en büyük hükümdarı, Afrasyab oğullarına verilen unvan” derken, hakan kelimesi 
için de “Afrasyab’a verilen unvan” bilgisini aktarmaktadır. Karahanlılar devletinin 
hükümdarları da kendilerinin Alp Er Tonga yani Afrasyab soyundan geldiklerine 
inanmaktaydılar (Genç 2002: 75). 

Eski Türk inanışına göre büyük Hakanlar “Türk’ün kutsal yeri (vatan toprağı) 
ve suyu sahipsiz kalmasın” diye Tanrı tarafından gönderilirdi (Ögel 1979: 34). Eski 
Türkler soyluluğun doğuştan olduğuna ve Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. 
Bunlara “köklü, dipli” anlamında tüplüg adı verilirdi (Ögel 1979: 198). Nitekim bu 
kelimeye Dîvânü Lûgati’t–Türk’te rastlamaktayız. Uygur Kağanları da Göktürkler 
gibi hükümdarlıklarını Tanrı’ya bağlar, Tanrı’nın buyruğu ile Kağan olduklarına 
inanırlardı (Ögel 1979: 240). 

Bu bilgilerden, eski Türk siyasî ve sosyo-kültürel yapısında toplumsal 
tabakalaşmanın en üst basamağında olan Han, Kağan, Hakan unvanlı yöneticilerin 
verilmiş statüye sahip oldukları, halkın gözünde Tanrı tarafından seçilmiş kutsal 
ataların soyundan geldiklerine inanıldığı anlaşılmaktadır. 

Hükümdarların resmî unvanlarında “bey” anlamına gelen beg sözüne 
kaynaklarda rastlanmamakla birlikte, gerek Dîvânü Lûgati’t–Türk’te gerekse 
Kutadgu Bilig’de çoğu kez beg sözünün doğrudan doğruya hükümdar, hakan 
anlamlarında kullanıldığını görmekteyiz (Genç 2002: 78-79). Bu durum, bir 
zamanlar eski Türk toplumsal yapısında beg unvanının sosyal tabakalaşmanın en üst 
seviyesinde yer alan bir unvan olduğunun, kağan, han, hakan unvanlarının ortaya 
çıkmasıyla yerini onlara bıraktığının sosyo-linguistik bir göstergesidir. 
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Dîvânü Lûgati’t–Türk’te toplumsal tabakalaşmanın en alt seviyesinde yer alan 
kölelere ve köle sınıfına ait kelimelerin de önemli bir yer tuttuğu dikkati 
çekmektedir. Bozkır-göçebe kültürüne sahip eski Türk kavimlerinde, feodal Avrupa 
derebeyliklerindeki gibi toprağa bağlı bir köleliğin mevcut olmadığı ileri 
sürülmektedir (Kafesoğlu 1984: 228). Ancak tarihî kaynaklar MÖ III. yüzyıldan MS 
II. yüzyıla kadar hüküm süren Büyük Hun Devleti döneminden itibaren Türk kavim 
ve devletlerinde bir köle tabakasının mevcut olduğunu belgelemektedir. 

Siyasi birliğe rağmen, kabileler arasında bir hiyerarşinin söz konusu olduğu 
Büyük Hun Devleti’nde, beş Hun kabilesi asil ve aristokrat tabakayı teşkil ediyordu. 
Hunların altında bir köle tabakasının varlığı Çin kaynaklarından anlaşılmaktadır. Bu 
köle kabileler doğrudan doğruya Hun kabilelerine bağlıydılar (Ögel 1984: 46). Hun 
göçebe hayatı kendine özgü tipik bir aristokrat toplum modeliydi. Hiyerarşinin 
bulunduğu siyasi ve sosyal hayatta soylu olmayanlar emredemezdi ve soyluluk 
yalnızca babadan oğla geçerdi (Baştav 1987: 41). Attila dönemindeki Hun toplumu 
da sosyal tabakalara bölünmüş bir sınıf toplumuydu. Bu toplumda üretici ilişkileri, 
teşekkül etmiş bir sosyal düzene değil, köle elde etmeye ve feodalizme dayanıyordu 
(Rasonyi 1988: 71). 

Göktürk ve Uygur toplumlarında da en alt tabakayı kölelerin oluşturduğu 
bilinmektedir. Hun ve Göktürk devirlerinde cariyelere Çince küng adı verilirken, 
kölelere Türkçe kul denilmesi, Eski Türklerde köle tutma geleneğinin daha eski 
olduğunu göstermektedir. Göktürk Yazıtlarında 14 yerde kul tabiri geçmektedir. 
Ancak buralarda gerçek anlamı ile mülk ve haktan mahrum kimseler değil, bazı 
siyasi ve medeni haklarını kaybetmiş esirler söz konusudur. Köleler efendilerine 
para veya mal ödeyerek azat olabilirlerdi (Ögel 1979: 201). 

Dîvânü Lûgati’t–Türk ve Kutadgu Bilig’de kölelerin azat olmalarıyla ilgili 
olarak, yolug∼yulug “fidye” ve yolun-∼yulun- “fidye ödeyerek kölelikten azat 
olmak” kelimeleri dikkati çekmektedir. 

Altın Ordu Devleti’nin toplumsal yapısında da kölelerin büyük bir kitle teşkil 
ettikleri bilinmektedir. Genel olarak savaş esirleri arasından çıkan köleler her türlü 
işte kullanılırlar, feodal beylerine hizmet ederlerdi. Kölelerin çocukları çok defa 
yerleşik hayata geçerek üretim araçları elde ederler ve sabançı∼ortakçı adı verilen 
köylü sınıfına karışırlardı (Yakubovskiy 1992: 67). 

Eski Türk toplumsal yapısında kul adı verilen köleler belli bir süre sonra ya da 
ikinci-üçüncü kuşakta yulug adı verilen azat olma bedelini ödeyerek, hür tabaka 
içine karışabilirlerdi. Küng veya yinçü adını taşıyan cariyelik ya da odalık olmak da, 
köle kadınların hür tabaka içine karışabilmelerinin bir vasıtası idi. Dolayısıyla, eski 
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Türk toplumsal yapısında köleler için daimî bir sınıf ya da tabaka yoktu (Krader 
1966: 157). 

Eski Türk toplumunda kağan, hakan, han, bey unvanlarını taşıyan asiller 
tabakası ile halk tabakası arasındaki ayrılığın kesin sınırlarla belirlenmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak üst tabakanın verilmiş statüsüne karşılık, alt tabakaların 
sosyal hareketliliğe açık olduğu ve toplumsal sınıflar arasında kazanılmış statülerin 
bulunabildiği görülmektedir. 
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DİVANÜ LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN HASTALIK VE ORGAN 
ADLARININ TATAR TÜRKÇESİ İLE ANADOLU 

TÜRKÇESİNDEKİ DURUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI 
ÇÖZÜMLEMESİ 

 
Mustafa TOKER - Emel KAYA 

   
Hastalık ve organ adları, tıp terminolojisinin en önemli ve geniş bölümünü 

oluşturur. Tıp ise insanı doğrudan etkileyen ve ilgilendiren bir bilim olması 
dolayısıyla, hayatın her devresinde ve her boyutunda tartışmasız bir öneme sahiptir.  

İnsan, vücudundaki bir organı veya bölgeyi tanımlayıp isimlendirmeden 
oradaki rahatsızlığını dile getiremez. Bu sebeple, içinde yaşadığı kültürün ve 
coğrafyanın şekillendirdiği zihinsel tasarım gücüyle vücudunu ve vücudunun çeşitli 
bölgelerindeki rahatsızlıklarını isimlendirmeye çalışır. Bu zihinsel tasarımların dilsel 
ya da fonetik yönden kavramlara nasıl aktarıldığını, bu bağlamda, dilin geçirdiği 
kültürel değişiklikleri ve dil malzemesinde görülen anlam kayması, daralması, 
genişlemesi gibi olaylarla birlikte meydana gelen tabakalaşmayı en iyi şekilde gözler 
önüne seren unsurlardan biri organ ve hastalık adlarıdır. Bunlar sadece dil bilim 
açısından önem taşımaz. O toplumun insanı, doğayı, sağlığı, hastalığı, yaşamı ve 
daha genel olarak evreni nasıl algıladığını da gösterdiği için sosyoloji, sosyo-
psikoloji gibi alanları da ilgilendirir. 

Bu açıdan bakıldığı zaman, 11. yy.’da çeşitli coğrafyalarda yaşayan Türklerin 
konuştuğu dili en kapsamlı şekilde barındıran Divanü Lugâti’t-Türk’ün içindeki 
organ ve hastalık adlarının, o dönemde yaşamış Türklerin kültürel yapısını ve 
tasarım gücünü göstermesi bakımından eşsiz bir yeri vardır.  

Biz çalışmamızda, Divan’da tespit ettiğimiz organ ve hastalık adlarının, biri 
Oğuz biri Kıpçak olmak üzere iki farklı sahada izini sürerek, aynı organ veya 
hastalığın Eski Anadolu Türkçesi ve Tatar Türkçesindeki benzer veya farklı 
adlandırmalarını ortaya koymak istedik. Bu karşılaştırmaların bize dilin kültür ve 
coğrafyayla olan ilişkisini, dinamizmini ve Divan’daki organ ve hastalık adlarının 
hangi sahada daha çok kullanım alanı bulduğunu göstereceği kanaatindeyiz.  

Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış tıp eserleri üzerinde birçok çalışma 
yapılmıştır. Bunların künyeleri çalışmamızın “Kaynakça” bölümünde mevcuttur. 
Karşılaştırmada kullandığımız organ ve hastalık adlarının hepsi bu çalışmalardan 
tarayarak aldığımız adlardır.  

Tatar Türkçesinde ise, Tatar Türkçesi edebî dilinin oluşmasında en önemli 
şahsiyetlerden birisi olan Kayyum Nasirî’nin Lehçe-i Tatarî (Kazan, 1895) adlı 
eserinden başlamak üzere, bugüne kadar yayımlanmış olan Tatar Türkçesi 
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sözlüklerinden yararlanılmıştır. Bu kaynaklar da yine çalışmamızın “Kaynakça” 
bölümünde gösterilmiştir.  

Karşılaştırmalardan elde ettiğimiz malzemenin daha iyi görülebilmesi için, 
çalışmamızda dört sütunlu iki çizelge oluşturduk. Birinci çizelgede organ adları yer 
almaktadır. İlk sütun Divan’daki şekli, ikinci sütun Divan’daki açıklamayı 
göstermektedir. Üçüncü sütunda organın Eski Anadolu Türkçesindeki adı veya 
adları yer almaktadır. Dördüncü sütun ise organın Tatar Türkçesinde hangi adla 
kullanıldığını vermektedir.  

İkinci çizelgede hastalık adları bulunmaktadır. Bu da birinci çizelge gibi dört 
sütunlu olup, birinci sütun Divan’daki şekli, ikinci sütun Divan’daki açıklamayı, 
üçüncü sütun Eski Anadolu Türkçesindeki durumu, dördüncü sütun ise Tatar 
Türkçesindeki kullanımı belirtmektedir.  

Burada şu hususu vurgulamakta fayda vardır: Divan’da organ ve hastalık adları 
açıklanırken verilen malumatlar, bazen bu terimleri yeterince tanımlayamamaktadır. 
Örnek olarak; “içegü: kaburga kemiklerinin iç tarafında bulunan şeylerin adı” 
şeklindeki açıklama yetersiz ve yanıltıcıdır. “İçegü” ile kastedilen şey “iç 
organlar”dır. Oysa yukarıdaki tanım, sanki “kaburga kemiklerinin iç yüzeylerinde 
veya bizzat kemiklerin kendi içlerinde bulunan bir madde (ilik, zar… vs.)”yi 
çağrıştırmaktadır.  Bu kelimenin “kaburga kemiklerinin içinde yer alan organlar 
(kalp, ciğer…vs.)” şeklinde açıklanması daha doğru olacaktır. Divan’da bunun gibi 
pek çok örnek mevcuttur. Bu sebeple, bazı organ ve hastalık adlarının Eski Anadolu 
ve Tatar Türkçelerindeki tespiti zor ve sıkıntılı olmuştur.  

Bu sıkıntının kaynağı sadece Divan’daki tanımlar değildir. 11. yy.’dan Eski 
Anadolu Türkçesiyle Hekim Bereket tarafından yazılan Tuhfe-i Mübarizî (14. yy.) 
adlı ilk tıp eseri arasında 300 yıllık bir zaman farkı vardır. Aynı durum Tatar 
Türkçesi için de geçerlidir. 19. yy.’ın sonlarında (1895) hazırlanmış olan Lehçe-i 
Tatarî ile Divan arasında 800 yıldan fazla zaman geçmiştir. Ayrıca müşterek Orta 
Asya Türkçesinin terk edilerek bir Türk lehçesinden edebî dil oluşturma 
gayretlerinin, bu farklılıkları daha da arttıracağı gözden ırak tutulmayacak bir 
gerçekliktir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, bu durum daha açık bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, Eski Anadolu Türkçesindeki malzeme bizzat 
tıp ile ilgili eserlerinden derlenmiştir. Özellikle 15. yy.’da yazılmış tıp eserlerindeki 
Türkçe tıp terimi kullanma gayretlerini de burada hatırlatmakta fayda vardır. 
Dolayısıyla bu sahadaki organ ve hastalık adlarında görülen çeşitlilik bizi 
şaşırtmamalıdır.   
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Çalışmamız hakkında verdiğimiz bu kısa açıklamaların ardından, Divan, Eski 
Anadolu Türkçesi ve Tatar Türkçesindeki şekillerin listelendiği çizelgelerimize 
geçebiliriz. Bu çizelgeler incelendikten sonra, daha sağlıklı sonuçlara 
ulaşılabileceğini düşünmekteyiz: 

1. Organ İsimleri Tablosu 

Divanü Lugati’t-
Türk 

Açıklaması Eski Anadolu 
Türkçesi 

Tatar 
Türkçesi 

adak / ayak / azak ayak ayaḳ ayak 
adut/ avut avuç  avuç uç 
agız ağız aġız avız 
agrıg süñügi birinci omurga 

kemiği 
oñurga kemügi umırtka 

baganası 
alın  alın alın mañgay, 

mañlay (kon.) 
am / em (bk. tılak) kadının dişilik 

organı 
am / ferc betek (LT) 

añ yanak yañak yañak,  
arka arka, sırt arka arka 
art sırt, boyun art, boyın, boyun art 
aşuk aşık kemiği, topuk 

kemiği,  patella 
aşık, topuk  aşık, tubık 

aya avuç içi, aya aya, el ayası uç töbĭ 
azıg  azı dişi azu dişi azav (tĭşler), 

azu(w) 
baġır  karaciğer, bağır baġır, ciger bavır 
baġırsuk  bağırsak baġarsuk, baġırsuk, 

emca 
ĭçek 

bagış parmakların ve 
diğer uzuvların ek 
yerleri 

boġun başı, mafsıl 
yiri, boġun 

buwın 

bakaçuk  eğe kemiği ile kol 
arasındaki adale 

karu, bāzū ---------- 

baş baş, kafa baş baş 
başgak (bk. yan) uyluk kemiklerinin 

üstü 
yan, yan başı oça söyegĭ 
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bel bel bil bil 
bez etle deri arasında 

bulunan salgı bezi 
bez biz 

bıdık bıyık bıyık mıyĭk 
bıkın böğür, boş böğür bıkın, bögür, boş 

bögür 
yan, yantık 

bilek bilek, el ve ayak 
bileği 

bilek bĭlek 

bitrik  kadınların avret 
yerlerinde 
bulunan dilcik, 
tılak 

tılak, dılak ---------- 

boġaz, boġuz boğaz boġaz, boġuz bugaz 
boġım/ boġum/ 
boġun 

boğum boġın, boġun, 
boġum 

buwın 

boyın, boyun boyun boyın, boyun muyĭn 
bögür böğrek, böbrek bögrek böyĭr, böyĭrek 

(diyal.) 
burun burun burun borın 
but but but / bud bot 
büksek göğsün yukarı 

tarafı, göğüsten 
yukarı olan kısım, 
gerdan 

boyun çenberi öñĭr (diyal.) 

bükün kör bağırsak bükün, boş 
baġarsuk, acver 

sukır ĭçek 

çekik (bk. çübek) küçük çocuk çükü oġlancuklaruñ 
zekeri  

çük 

çıçalak serçe parmak sirçe barmak, hinsar çençe barmak 
çıçamuk yüzük parmağı ikinci barmak, 

binsir 
atsız barmak 

çökdi kulağın altında 
kafa baltası denen 
yer 

---------- ---------- 

çübek (bk. çekik) küçük çocuk çükü oġlancuklaruñ çük 
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zekeri 
egin eğin, sırt egin iñ 
elig el el kul 
emik meme emcek imçek 
eñek ağızda azı 

dişlerinin bittiği 
son kısım, avurt 

eñek, çeñe   urt1, iyek 

érin/ irin  dudak tutak irĭn 
erñek parmak barmak barmak 
es avret yeri am / ferc betek 
et yin (bk. yin) vücut gevde, gövde, 

beden, cism, vücūd, 
ten 

gewde, ten 

eyegü eye kemiği, 
kaburga 

eyegü kabırga 

içegü kaburga 
kemiklerinin 
içinde bulunan 
organların genel 
adı 

içegü2 ĭç3 

ilik (bk. yilik) ilik, kemik iliği ilik, süñük akı cĭlĭk 
kanrak damak tamak tamak 
kap ana karnında 

çocuğun 
bulunduğu kese, 
torba 

iş/eş, meşime, oġlan 
yatar deri 

yatkılık 
(diyal.), 
soñgılık 

kapak göz kapağı kapak, göz kapaġı küz kabagı 
kapak kızlık zarı ---------- kızlık perdesĭ 

(?), kızlık 
yarısı (?) 

karak  göz bebeği karak, gözüñ 
bebegi, göz bebegi 

küz karası, 
bebek 

                                                 
1 Tatar Türkçesinde “diş eti” anlamında kullanılmaktadır. 
2 “iç organlar, karın boşluğundaki organlar ve bağırsaklar” 
3 “karın, iç organlarının yerleştiği bölge”. 
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kara karak  göz karası gözüñ karası, göz 
karası 

küz karası 

karın karın karın, göbek, batn  karın 
kasıg ağzın içi, sağ ve 

sol yanları, avurt 
aġzuñ içi, aġız içi; 
kasuk4 

urt; kasık5 

kaş kaş kaş kaş 
kavuk mesane, idrar 

kesesi 
kavuk, mesane  sidĭk kapçıgı 

keveg burundaki 
kıkırdak 

kemürdek, gudruf, 
burun kemürdegi 

borın 
kimĭrçegĭ 

kirpik kirpik kirpik, kirpük kĭrfĭk 
koġış deri deri, teri tirĭ 
kol kol kol kul 
kongragu kulağın altındaki 

çıkıkça kemik 
çeñe kemügi iyek söyegĭ 

kögüz güğüs gögüs, gögüz, sine kögüs 
köt göt, arka dübür, göt, makcad, 

oturacak yir, oturak 
yiri 

küt 

köz göz göz, karak küz 
kudruçak/ kuduçak kuyruk kemiği büzdüm kemügi, 

uca kemügi 
koyrık söyegĭ 

kudruk göt, kıç göt, arka küt (LT) 
kulak/ kulhak/ 
kulkak 

kulak kulak, üzn, semc kolak 

kurugsak kursak, mide kursak, micde, 
macde 

korsak, 
aşkazanı 
 

küsri kaburga kemikleri, 
göğsün yanları 

eyegü, gögüz 
kemügi 

kabırga 
söyeklerĭ 

meñ ben, yüzde 
bulunan ben 

beñ miñ 

meñiz beniz beñiz bit, yöz, çıray 

                                                 
4 Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü. 
5 Bu kelime, Türkiye Türkçesindeki “kasık” kelimesini karşılamaktadır. 
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miñi  beyin beyni, dimāġ mi(y) 
muñ taġ kişi kendine gelip 

16-17 yaşına 
girdiğinde 
çıkardığı diş, 
yirmi yaş dişi 

cakl dişi akıl tĭşĭ 

odluk kol kemiğinin 
kalın yeri 

karuca, bâzû 
kemügi 

---------- 

ogrug/ ovrug kemiğin ek yerleri; 
bel kemiğinin 
boyuna bireştiği 
yer 

bendükşe, mafsıl 
yiri 

buwın 

ogulçuk ana rahmi, 
oğulduruk 

rahm, oġul yataġı, 
oġulduruk, oġlan 
yatacak yir 

analık 

oñ elig sağ el saġ el uñ kul 
ömgen şah damarının iki 

yanında bulunan 
damar 

baselik tamarı ve 
ekhel tamarı  
 

---------- 

öpke akciğer; ciğer öyken  üpke 
öt safra kesesi öd, safrā üt, üt kapçıgı 
öz kalp ve karın 

içindeki kısımlar 
özdek ---------- 

özek belin iç yanında 
olan damar 

---------- ---------- 

saç baştaki saç saç çeç 
sagrı  (bk. teri) deri deri; saġrı tirĭ; savır6 
sakak çene  çeñe, eñek iyek 
sakal sakal sakal sakal 
sik (bk. taşak) erkek cinsel 

organı 
taşak, zeker yomırka; 

kotak 
siñir sinir siñir sĭñĭr 
sol elig sol el sol el sul kul 
suk erñek  işaret parmağı (ilk işâret barmaġı, ulu imen barmak 

                                                 
6 Tatar Türkçesinde “at sırtının arka kısmı; sağrı” anlamında kullanılmaktadır. 
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önce yemeğe 
uzanacak kadar 
açgözlü 
olmasından bu ad 
verilmiştir) 

barmak, şahâdet 
barmak 

sulak 
(Kıpçakça)(bk.talak) 

dalak talak, tılak, tıhâl talak 

sügrüg kadının avret yeri am, ferc betek 
süñük  kemik süñük, kemük söyek 
taban taban, ayak tabanı taban taban 
talak (bk. sulak) dalak talak, tılak, tıhâl talak 
tamak / tamgak boğaz, damak boġaz/boġuz; 

tamak7 
tamak, bugaz 

tamar / tamur / 
tamır 

damar tamar tamır 

taşak (bk. sik)  erkeklik organı taşak, zeker yomırka; 
kotak 

teri (bk.sagrı) deri deri  tirĭ 
tılak (bk. am)  kadınlık aygıtı, 

kadının avret yeri 
am, ferc betek 

tırnak tırnak dırnak/ tırnak tırnak 
tış diş diş tĭş 
töş döş, göğsün başı  döş, gögüzüñ başı tüş 
tuluñ  kulakla göz 

arasındaki kemik 
tuluñ ---------- 

tü tüy, kıl tüy, kıl tök 
tüpü insan başının üst 

tarafı 
depe / tepe tübe 

uça (bk. başgak, 
yan) 

sırt, arka; uca arka; uca, uca 
kemügi 

arka, art; oça8 

uşun omuz başı omuz başı iñbaş 
ümgük çocukların başının 

üstündeki 
bıngıldak, 
bıngıldayık 

---------- 

                                                 
7 EAT’de tamak, “ağzın iç tavanı” anlamındadır. 
8 Tatar Türkçesinde “kalça” anlamında kullanılmaktadır. 
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yumuşak yer, 
bıngıldak 

ürüñ karak göz akı göz akı, gözüñ akı, 
sulba 

küz agı 

yamdu kasık kasık/ kasuk, kısık kasık 
yamız kasığın iki tarafı, 

kalçanın iç yan 
uçları 

kasık/ kasuk, kısık kasık 

yan (bk. başgak) uca kemiği; uca 
kemiğinin başı 

uca, uca kemügi;  
yan, yan başı 

oça söyegĭ 

yañak ağzın iki yanında 
dişlerin oturduğu 
kemik 

çeñe, eñek iyek 

yarık uylukların 
çenetlere bitiştiği 
yer, uyluk 
kemikleri başı 

yan başı ---------- 

yarın kürek kemiği, 
çiğin kemiği 

yaġrın, yaġrın 
kemügi 

kalak 
söyeklerĭ 

yaş göz yaşı yaş, göz yaşı, gözüñ 
yaşı 

küz yeşĭ 

yaya kuyruk sokumu 
bölgesi 

büzdüm, uca koyrık söyegĭ 

yıgaç erkeklik organı taşak, zeker yomırka; 
kotak 

yilik (bk. ilik) ilik ilik cĭlĭk 
yin (bk. et yin) beden, vücut, 

insan bedeni 
gevde, gövde, 
beden, cism, vücūd, 
ten 

gewde, ten 

yin tüy; deri tüy; deri tög, yon; tirĭ 
yulun  omurilik oñurġa iligi cĭlĭk 

(umırtkalıkta) 
yumurtga testisler hāya, bez yomırka 
yürek kalp yürek yörek 
yüz yüz, çehre yüz yöz, çıray 
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2. Hastalık İsimleri Tablosu 

Divanü 
Lugati’t-Türk 

Açıklaması Eski Anadolu 
Türkçesi 

Tatar Türkçesi 

agrıg ağrı aġrı, buru, sancu sızlaw, çençü(w), 
avıru(w)9 

ahsak topal, aksak ahsak, aġsak aksak 
ahsak buhsak topal ve çolak ---------- Aksak-tuksak 
ajmuk taz başı şapla 

sıvanmış gibi kel 
daz/ taz, dazlak/ 
tazlak 

pĭleş (Rus.), taz, 
yonsız 

ala bir çeşit deri 
hastalığı sonucu 
vücut derisinde 
meydana gelen 
alacalı görüntü, 
abraşlık 

alalık, bahak, ak 
bahak (baras) 

---------- 

aluk (bk. 
çakrak, taz) 

kel kel, daz, taz pĭleş (Rus.), taz, 
yonsız 

anumı cüzam, 
elefantiyazis 

cüzâm, miskinlik cüzâm (LT), 
maḫaw 

arık / aruk zayıf arık, aruk, zacif arık, yabık 
arukluk yorgunluk, 

zayıflık 
arukluk arıklık, yabıklık 

asurgan çok aksıran çok ahsuran töçkĭrü(w)çen 
atgak karında biriken 

sarı su hastalığı, 
hidropsi 

istiskâ biren 

balıg yaralı başlı/ başlu, 
cirâhatlu/ cerâhatlu 

yaralı 

bars pire, bit gibi 
hayvanların 
ısırmasından 
deride oluşan 
kabartı 

baş, baş bart/ baş 
bört, şiş, kabarcuk 

börçĭk 

                                                 
9 Aslında Tatar Türkçesinde “hasta” ve “hastalık” anlamına gelmektedir. Ancak “ağrı” kelimesinin ses 
benzeşmesi neticesinde farklılaşmış şekli olduğu bellidir. 
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baş (bk. kart) yara baş, cirâhat/ cerâhat yara 
bezgek titretici sıtma; 

titreme 
ısıtma, sıtma, 
hummâ; ditreme 

bizgek 

bezig titreme ditreme kaltıranu(w) 
bıçgıl / bıçılgan el ve ayak 

derisinde oluşan 
çatlaklar 

bıçılgan cıyĭrçık 

bukuk boğazın iki 
yanında deri ile et 
arasında yer alan 
tiroit bezinin 
büyümesi, basit 
guatr,sıraca 
hastalığı 

toñuz, toñuz başı, 
hanazir, sıraca 

zob, bazed (Rus.) 
avıruwı 

burkug deri büzülmesi et büzülmegi, (deri) 
buruş yarış olduġı; 
sölpük 

tirĭ cıyĭrılu(w) 

burt (bk. köti 
burt) 

kâbus, karabasan aġır, ayuk albastı 

çakrak (bk. 
aluk, taz) 

kel, daz kel, daz, taz, dazlak, 
tazlak 

pĭleş (Rus.), taz, 
yonsız 

çalkan yaranın bir 
yerden başka bir 
yere yürümesi 
veya geçmesi 

(şiş/ cirâhat) 
yürümek 

yogu(w) 

çekek çiçek hastalığı çiçek, cüderi çeçek 
çer hastalık hastalık, sayrulık, 

sökellik, maraz, renc 
çir, avıru(w) 

çevşeñ  gözü sulu, gözü 
her zaman akan 
kişi 

---------- ---------- 

çıpıkan / 
çıpkan 

vücuttan çıkan 
kırmızılık 

çıban, kan çıbanı, 
kan şişi 

çuwan 

çolak çolak kolak çulak 
çor avret yeri bitişik 

olan kadın 
ferci bitevi kız ---------- 
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çökütlük kısalık, cücelik kısa boylılık kuraçlık (diyal.), 
kerlelĭk, mĭltĭklĭk  
(diyal.) 

çümerük kişi her zaman gözü 
sulanan; gözü az 
gören 

çömelez (“gözü az 
gören, kısık bakan; 
gözi seyelânlu) 

---------- 

enüç göze inen perde göz perdesi, sâdet, 
sebel, göze düşen ak 

ak, katarakta 
(Rus.) (küz bebegĭ 
avıruwı) 

erñeyü (1) altı parmaklı kişi altı barmaklu, artuk 
barmaklu 

---------- 

erñeyü (2) çok kısa boylu, 
cüce 

kısa boylı kuraç (diyal.), 
kerle, mĭltĭk 
(diyal.) 

evşük öncede 
bulunmayıp, 
sonradan gelen 
hastalık ve 
benzeri haller, 
ârıza 

derd, maraz, hastalık çir, avıru(w) 

ezik deride olan ezik 
ve uzunlamasına 
çizik; tırnak 
yarası 

bere, bert, bertik; 
çizü, çizük  

sızık, sır 

ık soğuk içtikten 
veya yemek 
yedikten sonra 
ortaya çıkan 
hıçkırık, hık 

ınçkuruk  oçkılık 

ig (bk. kem, 
mun) 

hastalık hastalık, sayrulık, 
sökellik, maraz, 
renc; ig10 
 

çir, avıru(w) 

igçil (bk. sökel) çok hastalanmış sökel, iñen hasta, çirleşke, çirlewçen 

                                                 
10 EAT’de ig “verem, ince ağrı” anlamına gelmektedir. 
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kişi iñen sayru 
iglig hasta hasta, sayru, sökel, 

calil, cilletlü 
çirlĭ, avıru(w), 
çirleşke, ḫasta  

inegü göbek üzerinde 
kulınca benzer bir 
hastalık 

göbek burusı kĭndĭk avıruwı (?) 

iriñ  irin, cerahat iriñ, cerâhatuñ suyı ĭrĭn 
iz deride 

uzunlamasına 
olan çizik 

iz, çizü, çizük ĭz, sızık, sır 

kabargan vücutta kaşıntı 
veya sıcak 
yüzünden çıkan 
kabartı, sivilce 

kabarcuk, sivilce sıtkı, bĭtçe, 
kabarçık 

kadırgak çok çalışmak 
yüzünden elde 
peyda olan nasır 

nâsûr söyel 

kalnuk başta oluşan 
kepek 

kepek, koñak kavık, kibek 
(diyal.) 

kamçıgu yüksek ateş veya 
ağrıyla ağızda 
meydana gelen 
sivilceler, aft 

kabarcuk, kulâc kabarçık 

karagu kör kör sukır, küzsĭz 
karaksız gözsüz, kör gözsüz, kör sukır, küzsĭz 
karnagu er koca karınlı adam isitiskâlu birenlĭ 
kart (bk. baş) yara baş, cirâhat / cerâhat yara, cereḫet 
kefgek peltek konuşan, 

kekeme 
beltek, kekegü, 
dilsüz 

sakaw; totlıklı, 
körmek tĭl11 

kem (bk. ig, 
mun) 

hastalık hastalık, sayrulık, 
sökellik, maraz, renc 

çir, avıru(w) 

kepek (bk. 
kıltık) 

başta, saçlı 
deride meydana 
gelen kepek 

kepek, koñak kavık, kibek 
(diyal.) 

                                                 
11 Sakaw, “peltek konuşan”; totlıklı ve körmek tĭl ise “kekeme” anlamına gelmektedir. 
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kezik sıtma; sıtma 
nöbeti 

ısıtma/ sıtma; ısıtma 
nevbeti/sıtma 
nevbeti 

bizgek 

kıltık (bk. 
kepek) 

başta bulunan 
kepek 

koñak, kepek kavık, kibek 
(diyal.) 

kınır / kınru şaşı ahvel, şehlâ kılıy 
kırbas er kel, başında saçı 

olmayan 
kel, daz/taz, 
dazlak/tazlak 

pĭleş (Rus.), taz, 
yonsız 

kıruk adak topal ahsak, aġsak aksak, çatan 
kısır kısır, çocuk 

doğuramayan 
kadın  

kısır, toġurmaz cavrat kısır 

kızlamuk kızamık ve deride 
kızamığa bezer 
döküntüler 

kızamuk, hasba, 
çiçegüñ yiynisi 

kızamık 

komşuy idrarını 
yapamayan, idrar 
retansiyonu 

südügi 
tutulan/dutulan, 
işeyemeyen 

siye almagan 

köti burt  kâbus, karabasan aġır, kara kura albastı 
közi çerlig gece görüp 

gündüz 
göremeyen, 
bulutlu günde 
görüp bulutsuz 
açık havada 
göremeyen 

gündüzgörmez,  
camâ-i nehari 

---------- 

kusıg (bk. 
ötüg) 

kusma kusma, istifrâġ kosu(w) 

külgü / kültgü kalp durması, 
kalp sektesi 

yürek ditremesi, 
yürek oynaması, 
hafakan 

yörek tuktaluwı 
(?), yörek 
kaltıratu(w) (?) 

mun (bk. ig, 
kem) 

hastalık hastalık, sayrulık, 
sökellik, maraz, renc 

çir, avıru(w) 

muñ  sıkıntı, bunalma buñ, buñalma, 
tarlıġanma 

moñ 

müñüzgek çalışma yüzünden nâsûr söyel 
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elde oluşan deri 
sertliği, nasır 

oldrum kötürüm, yatalak kötrüm/ kötürüm, 
mefluc  

paraliç (Rus.) 
sukkan; ayakka 
basa almagan, 
tüşektegĭ hasta 

osurgan çok osuran katı yellenen/yillenen usrak 
örüñ gençlerin 

tırnakları 
üzerinde bulunan 
aklık 

dırnak akı ---------- 

ötüg /ütüg (bk. 
kusıg) 

kusma  kusma, istifrâġ kosu(w) 

sarıg kezik sarılık hastalığı sarulık / saruluk, 
yerekan 

sarı 

sarıklıg sarılık hastalığı sarulık / saruluk, 
yerekan 

sarı 

sarıg suv karında toplanan 
sarı su, ödem 

sarı su sarı su 

señil insanın yüzünde 
çıkan siğil, 
ergenlik siğili; 
yüzde olan çiğit 
hastalığı 

sigil, çıġıd / çıġıt, 
sivilci 

söyel, sıtkı, bitçe 

sınuk kırık sınuk sınık 
sızlag çok soğuk su 

içmekten dişlerin 
uyuşması 

diş sızlamaġı sızlaw 

sigil (bk. sükül) siğil sigil, buġdayık söyel 
sovuşgan bağırsak solucanı 

veya tenyanın 
meydana getirdiği 
kansızlıktan 
yüzün sararması 

sararma / sargarma, 
bozarma 

sarılanu(w), 
sargayu(w) 

sökel (bk. igçil) hasta sökel, iñen hasta, 
iñen sayru 

çirlĭ, avıru(w), 
hasta 
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süknegü et ile tırnak 
arasında oluşan 
sivilce, dolama 

etyaran, kurlagan, 
dâhıs, dolama  

---------- 

sükül (bk. sigil) siğil sigil söyel 
şütük sakal köse sakalı köse sakal küse 
talagu iç ağrısı, karın 

ağrısı, dizanteri 
iç aġrısı, karın aġrısı, 
sancu, buru 

korsak avıruwı, 
talaw12 

talgan ig  sar’a, tutarık, 
epilepsi 

uçuk, tutarık  bu(w)ma 

taşırkan közlüg patlak gözlü belerçin gözlü akay (küz), alakay 
küz (diyal.) 

taz kel, daz daz/ taz, kel pĭleş (Rus.), taz, 
yonsız 

teke sakal teke sakallı, köse 
adam 

köse, köse sakal kece sakal, küse 

telü /telve deli delü, mecnûn tilĭ, añsız, añgıra 
temregü temre demregü, kûbâ, 

cüzâmuñ evveli 
timrew 

teşük taşağı yarık yaruk taşaklu ---------- 
tırnak ürüñi  tırnak beyazlığı dırnak akı ---------- 
tirsgek arpacık it dirsegi arpa 
toga hastalık, iç 

ağırlığı 
aġırlık, hastalık, 
sayrulık 

çir, avıru(w) 

tolgag kulunç ve iç 
ağrısı 

kulunç, buru, sancu borıp avırtu(w), 
çençĭp avırtu(w), 
çençü(w) 

topulgak kulunç kulunç borıp avırtu(w), 
çençĭp avırtu(w), 
çençü(w) 

tumagu nezle tumaġu, nezle / nâzle tomaw 
tuñu sağır saġır çukrak, kolaksız, 

sañgıraw, 
tonu(w)13 

                                                 
12 Evcil hayvanlarda “ayakta duramamak” şeklinde görülen bir hastalık. 
13 İşitme kabiliyeti azalma, iyi duyamama. 
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tüklüg kör kör, gözsüz sukır, küzsĭz 
uçguk uçuk uçuk, tutarık kabarçık; oçık14 
uduz uyuz uyuz, cereb, şirine korçañgı 
um karın şişkinliği, 

kursak bozukluğu, 
hazımsızlıktan 
midesi şişmek 

tuhme, tuhmelik,  
karın şişi, micde 
zaciflıġı, micde 
gerilmegi  

aşkazanında aş 
kaynaw 

urra (erkekte) kasık 
fıtığı 

debbe, kasukda olan 
debbe, yellenme, 
kasuk yaruġı 

büsĭr 

üz sağır saġır çukrak, kolaksız, 
sañgıraw 

yam çapak çapak, gözeni küz ĭrĭnĭ 
yaman ig kötü hastalık, 

miskinlik 
hastalığı (cüzam) 

yavuz hastalık, 
cüzâm, miskinlik 

cüzâm (LT), 
maḫaw 

yanıg kusma kusma, istifrâġ kosu(w) 
yél / yelpik cin çarpması yel/yelpik15 şawkım 
yorutgan osuran, çok 

osuran 
katı yellenen usrak 

yubakulak sıtmadan titreme 
(Yabaku ve Yemek 
dillerince) 

ditreme, ısıtma 
ditremesi, ısıtma 
nevbeti 

kaltıraw (bizgek 
avıruwı sebeplĭ) 

yümülgen gözünde tik 
bulunan kişi 

---------- tartışu(w) 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

1. Divanü Lugati’t-Türk’te geçen organ adları sayısı 128’dir. Bunlardan 74 
tanesi EAT ile, 64 tanesi ise TaT ile benzerlik göstermektedir. Bu sayıları yüzdelik 
olarak ifade edecek olursak,  DLT’de geçen organ adlarının % 58’i EAT’de, % 50’si 
de TaT’ta bulunmaktadır. 

 

                                                 
14 Tatar Türkçesinde “sidik tutamama hastalığı” veya “gözlerin kenarlarının kızarıp ağrıması” için 
kullanılır. 
15 EAT’de yel “mide ve bağırsaklardaki gaz”,  yelpik ise “nefes darlığı” anlamına gelmektedir. 
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EAT’nin DLT’deki Organ Adlarını Karşılama Oranı  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatar Türkçesinin DLT’deki Organ Adlarını Karşılama Oranı 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DLT’de bulunan hastalık adlarının sayısı 112’dir. Bunların 40’ı EAT’de, 
34’ü TaT’ta geçmektedir. Bu rakamlardan hareketle, DLT’de geçen hastalık 
adlarının % 36’sı EAT’de, % 30’u da TaT’ta bulunmaktadır.  

Benzeşmeyen: 54; 42%

Benzeşen: 74; 58% 

Benzeşen: 64; 50% 

Benzeşmeyen: 64; 50% 
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EAT’nin DLT’deki Hastalık Adlarını Karşılama Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatar Türkçesinin DLT’deki Hastalık Adlarını Karşılama Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EAT ile TaT arasında, tekrar edilen isimler (–ki DLT’de verilen bazı 
kelimelerin karşılıkları bu iki lehçede genelde tek kelimeyle karşılanmıştır. Örnek 
olarak; sulak, talak kelimeleri “dalak” anlamına gelmektedir ve hem EAT’de hem de 
TaT’ta sadece tek kelimeyle karşılanmaktadır. – ve lehçelerden birisinde veya her 
ikisinde birden bulunamayan kelimeler çıkarıldığında (tekrar edilenler 17, 

Benzeşmeyen: 72; 64% 

Benzeşen: 40; 36%

Benzeşmeyen: 78; 70% 

Benzeşen: 34; 30%
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bulunamayanlar 12; toplam 29) geriye kalan 99 kelimeden 70 adet organ adının 
benzeştiği görülmektedir ki bu da % 71’lik bir orana tekabül eder.  

EAT ile Tatar Türkçesi Arasındaki Organ Adlarının Benzeşme Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EAT ile TaT arasındaki hastalık adlarından –ki bu hastalık adlarının, tekrar 
edilenler ve bulunamayanlar çıkartıldığında 77 adet olduğu görülmektedir. – 33 
tanesinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Bunların da benzeşme oranı % 43’tür.  

EAT ile Tatar Türkçesi Arasındaki Hastalık Adlarının Benzeşme Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki çizelgelerle birlikte oranlar incelendiği zaman, DLT’deki organ ve 
hastalık adlarının, arasında çok fazla bir fark olmamakla birlikte, Oğuz sahasında 

Benzeşmeyen: 29; 29% 

Benzeşen: 70; 71% 

Benzeşmeyen: 44; 57% 

Benzeşen: 33; 43% 
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daha fazla kullanım alanı bulduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir kısmı, bazı 
farklılaşmalarla kullanımını devam ettirmektedir. Örnek olarak, “kasıg” kelimesi, 
DLT’de “ağzın içi, sağ ve sol yanları, avurt” için kullanılırken, EAT ve TaT’ta 
“vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü” için kullanılmaktadır. Kelimenin 
“kas-: büzülüp daralmak” kökünden geldiği düşünülürse, hem ağzın iki yanında 
yani avurtlarda, hem de karın ile uyluk arasındaki bölgede, harekete bağlı olarak 
büzülme ve gevşemenin meydana geldiği dikkat çeker.  

Bunun yanında, organ adlarında %50-57 oranında benzeşme devam ederken, 
her iki sahada da hastalık adlarında gözlemlenen ileri derecedeki farklılaşmaların 
sebebi olarak, hastalık-toplum-kültür ilişkisini gösterebiliriz. Çünkü organ, 
hastalıktan daha kişiseldir; toplumdan ziyade birinci derecede kişiyi ilgilendiren, 
kişinin kendi yaşantısını sürdürebilmesi için gerekli bir araçtır. Devamlı 
kullanımdadır, sürekliliği vardır. Oysa hastalık, kişiyi de ilgilendirmekle birlikte, 
ciddi bir toplumsal boyutu olan, organ gibi sürekliliği bulunmayan, kişinin belirli 
şartlarda karşılaştığı, zaman zaman salgınlarla bütün bir yöre halkını kırıp 
geçirebilen bir olgudur. Dolayısıyla, toplumun yaşadığı coğrafya ve kültürel çevre, 
çektiği sıkıntılar ve tecrübe ettiği olaylar, öncelikle hastalıkları adlandırırken etkisini 
göstermiş ve farklılaşmalara sebep olmuştur, kanaatindeyiz.  
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DİVANÜ LUGÂTİ’T-TÜRK’TE İŞTEŞ ÇATILI FİİLLERDEN 
YOLA ÇIKARAK TÜRKÇEDE İŞTEŞLİK KAVRAMININ 

FONKSİYONLARI   
 

Funda TOPRAK 
  

Türk dilinde kullanılan en işlek çatı eklerinden birisi, dil bilgisi kitaplarında 
işteşlik çatısı olarak verilen fiilden fiil yapım eki olan –(I)ş-/-(U)ş- ekidir. Bu ek, 
hem geçişli hem de geçişsiz fiillere getirilmekte, genellikle geçişli bazen de geçişsiz 
fiiller türetmektedir. Ekin fonksiyonları, dil bilgisi kitaplarında ortaklaşalık, 
karşılıklı olarak yapma ve oluş bildirmesi yönlerinden değerlendirilir.  

A.von Gabain, ekin fonksiyonları için “karşılıklılık” ve “tekerrür” bildirmesini 
esas alarak eski Türkçe için tapış-“ buluşmak, bulmak”, sınaş-“ boy ölçüşmek”, 
amraş-“ sevişmek” örneklerini vermektedir. (Gabain 1988:60)  

M. Erdal, “Karşılıklılık ve Birliktelik Fiilleri” başlığı altında ele almış; 
genellikle geçişsiz fiillerle kullanıldığını da ekleyerek öznenin durumunun fiiller 
için bağlayıcı olduğunu da vurgulamıştır.  (Erdal 1991:552)  

Deny, -ş- ekinin fonksiyonuyla ilgili olarak:1. Kökün anlattığı olayın 
yapılmasında birçok failin hissesi olduğunu bildirirken karşılıklılık ve aynı anda 
birlikte yapma yönünde ele alır. Görüş- söyleş- dövüş- uçuş-, koşuş- gülüş- vb. 2. 
Kökün bildirdiği olayın yapılmasında bir tek failin sıkı sıkıya hissesi olduğunu da 
ikinci bir özellik olarak vurgular. yapış-, iliş-, çalış- uğraş- v.b (Deny 1941:346) 

Banguoğlu da “İş Fiilleri” başlığı altında ele aldığı bu tür fiilleri dört grupta 
incelemektedir: 1. grupta doğrudan doğruya karşılıklı fiillerde geçişli  veya geçişsiz 
tabanlardan yapılanlara vuruşmak, döğüşmek, bulaşmak örneklerini verir ve 
bunların çoğunun üreme anlamlar kazandığını, bazılarının da tek taraflı 
kullanıldıklarını bozuşmak, atışmak, konuşmak, uyuşmak gibi 2. grupta geçişsiz 
tabanlardan yapılanların geçişsiz olup  nesne almadıklarını gülüşmek, konuşmak, 
bağrışmak gibi 3. grupta  dönüşlü ve tek kimseli iş fiillerinin kendi kendine içinden 
olmak anlam özelliği taşıdıklarını gelişmek, alışmak, kokuşmak gibi bunlardan 
anlamca farklılaşmış olanlar bulunduğunu çalışmak, yaraşmak, yetişmek gibi  4. 
grupta kök fiilleri yazı lehçemizde bırakılmış bir sıra –iş- fiili olduğunu yakışmak, 
kavuşmak, barışmak gibi örneklerle belirtir. (Banguoğlu 1990:288-289)  

Oysa ekin genel kabul gören bu fonksiyonlarının yanında daha farklı 
fonksiyonlarda fiiller türettiği tespit edilmiştir. Bu farklı fonksiyonları Kaşgarlı 
Mahmud’un kıymetli eseri Divanü Lugâti’t-Türk’deki fiillerde takip edebilmek 
mümkündür. Divanü Lugâti’t-Türk’de Kaşgarlı Mahmud –ş- ekinin fiile “işte 
yardımlaşma” ve “yarış” anlamları verdiğini ve bu iki anlamı birbirinden ayırmak 
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için –ş-‘li fiille yardımlaşma anlamında “maña”, yarışma anlamında ise “ meniñ 
birle” sözlerinin kullanıldığını söylemektedir. (DLT II-113)  

Eserini Arapça yazdığı için Kaşgarlı Mahmud işteşlik kalıbını Arapçadaki 
mufa’ale kalıbıyla eşleştirmiş ve işteş fiilleri verirken biriyle yarış ve yardımlaşma 
hâlinde olmak şeklinde filleri anlamlandırmıştır.  

 Ercilasun, Kutadgu Bilig Grameri –Fiil- isimli çalışmasında Kutadgu Bilig’de 
ekin fonksiyonları için Divanü Lugâti’t-Türk’deki “birle, bile” kelimelerinin 
kullanımına Kutadgu Bilig’de de rastlanıldığını ancak bunun ayırt edici bir özellik 
göstermediğini belirtir. Ona göre müşareket ifadesi çoğu defa faillerin durumundan 
anlaşılmaktadır. Bu tip fiillerin failleri genellikle çokluk (yagılar, kişiler, özler) 
şeklindedir. Onun tespitlerine göre failin teklik olduğu durumlarda bile ifade çokluk 
şeklindedir. Yine Ercilasun’a göre yakış, yaguş, esenleş- örneklerinde de aşınmış 
bir müşareketlik söz konusu olup bulgaş- gibi az sayıda fiilin gösterdiği oluş 
fonksiyonu Türkçenin sonraki devirlerinde daha da artmıştır. (Ercilasun 1984:32-
33)  

N.Hacıeminoğlu –ş- eki için ekin en önemli özelliğini teşkil ettiği fiillerde 
failin birden fazla olması olarak yorumlamakta ve eke bu nedenle işteş denildiğini 
belirtmektedir. (Hacıeminoğlu 1996:142) Oysa aynı eserinde edilgen (pasif) fiiller 
de yapabilen bu ek için verdiği örneklerde fail tektir. Ayrıca failin tek olması 
şeklinde bir başlık da açıldığı görülmektedir. (Hacıeminoğlu 1996:144)  

Zeynep Korkmaz –(I)ş-/-(U)ş- ekinin fonksiyonlarını  genel anlamda üç başlık 
altında incelemiştir.  

1. Geçişli fiil kök ve gövdelerinden fiilin gösterdiği işi , iki öznenin karşılıklı 
olarak yaptığını bildiren fiiller türetir: atış-, bakış-, bölüş-, sözleş- tanış- vb. 

2. Geçişsiz fiillere gelerek fiilin gösterdiği işi  birden fazla kişinin ortaklaşa 
yaptığını bildiren fiiller türetir: ağlaş-, bağrış-, bekleş-, gülüş-, koşuş- vb.  

3. Geçişsiz fiil kök ve gövdelerinden “kendiliğinden oluş” bildiren fiiller  de 
türetmiştir. bulaş-, depreş-,  eriş-, geliş-, güzelleş-, irileş- , kalınlaş-, sıkış- vb.  

Z.Korkmaz burada görülen kendiliğinden oluş bildirme yapısını da ortaklaşma 
işlevinin değişmesi ve gelişmesi olarak değerlendirmektedir. (Korkmaz 2003:132)  

M.Ergin de buna benzer bir sınıflandırma ile ortaklaşma, oluş ve karşılıklı 
yapma fonksiyonları olduğunu vurgular. (Ergin1985:207)  

Çalışmamızda Divanü Lugâti’t-Türk’de kullanılan fiilden fiil yapım eki –(X)ş- 
li örnekler incelenmiş, iki temel açıdan değerlendirilmeye çalışılmıştır. Öncelikle 
anlam açısından ekin yüklediği anlam değerlendirilmiş; ayrımı yapılmaya çalışılmış, 
daha sonra ekin geçişli ve geçişsiz fiil köklerine gelmesi, kalıplaşması ve çatı 
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ekleriyle kullanılabilmesi gibi yapı yönlerinden durumu ortaya konmaya gayret 
edilmiştir.  

Divanü Lugâti’t-Türk’de  Fonksiyonlarına  Göre –(I)ş- /-(U)ş Fiilleri 

 

1. Yarış ve Yardımlaşma Anlamıyla Verilen  Fiiller  

Kaşgarlı Mahmud eserini yazarken Arapçada işteşlik kalıbını ifade eden 
mufâ‘ale veznini kullanmıştır. Bu kalıp sadece işteşlik ifade etmekle kalmaz, 
aşağıdaki görevlerde de kullanılır. Arapçada bu kalıp;  

a. Genellikle işteşlik yani bir işin iki taraf arasında karşılıklı yapıldığını 
gösterir. Örnek:  ، َحاَدَثَب ، َآاَتَضاَرَبَقاَتَل ، َصاَلَح ،   (savaştı, barış yaptı, dövüştü, 
yazıştı, konuştu) gibi. 

b. Bazen, üçlü bir fiilde olduğu gibi normal bir eylem bildirir. Örnek: َصاَدَر ، 
 .gibi (müsadere etti, muhalefet etti, müşahede etti, mübarek kıldı)  ، َشاَهَد ، َباَرَك َخاَلَف

c. Bazen bir işin pekiştirilmiş hâliyle yapıldığını gösterir. Örnek: 

  -istedi-talep etti, bir yere kapattı)  َحاَفَظ –َحِفَظ /  َحاَصَر –َحَصَر /  َطاَلَب –َطَلَب    

    kuşattı, korudu-muhafaza etti) 

d. Bazen üçlü fiil ile bu dörtlü kalıp (mufâ‘ale) arasında hiçbir benzerlik/ilişki 
bulunmayabilir. Örnek:  َطَلَع / َباَلَغ –َبَلَغ  /  َعاَرَض– َعَرَض / َآاَبَر –َآُبَر /  َناَزَل –َنَزَل – 
 indi-savaştı; büyüdü-savaştı; sundu-muhalefet etti; ulaştı-abarttı; (ay, güneş)) َطاَلَع
doğdu- okudu, mütalaa etti) 

Divanü Lugâti’t-Türk’nin Türkçeye çevirisini yaparken sayın Besim Atalay bu 
veznin yarış-yardımlaşma anlamında fonksiyonunu esas almış, diğer fonksiyonlarını 
çeviride vermemiştir. Divanü Lugâti’t-Türk’de bu anlamla verilen 127 fiil 
bulunmaktadır. Bu fiillerin pek çoğu, daha sonraki devirlerde ve eserlerde, bu 
anlamlarıyla kullanılmamıştır. Örneğin keziş- , çıkış-, kalış- gibi. Bu durumda, bu 
eseri kaleme alan Kaşgarlı Mahmud’un da Türkçeyi kolay öğretmek amacıyla 
mufâ‘ale kalıbına uygun fiiller türettiğini düşünmek olasıdır. Yarış ve yardımlaşma 
anlamıyla verilen fiillerin listesi aşağıda verilmiştir.Tespit edilen fiillerden 93 tanesi 
geçişli 34 tanesi ise geçişsiz fiil köklerinden türetilmiştir.  

 
açış- : açmakta yardım ve yarış etmek  (DLT I-180)GÇL. 
agış-  : yükselişmek, çıkışmak, çıkmakta yarış etmek, artırışmak, koğmakta 

yarış etmek (DLT I:1859)GÇS. 
alış-  : alacak almakta yardım etmek (DLT I-188) GÇL. 
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alkaş-: alkışlamak, alkışta yarış etmek (DLT I-237)<alka-“alkışlamak” (DLT I-
284) GÇL. 

alkış- : birbirini mahvetmek, yok etmek, bunda yarış etmek (DLT I-237) GÇL. 
arıtış- : temizlemekte yardım ve yarış etmek (DLT II-322) GÇS. 
asış- : asışmak, asmakta yardım etmek (DLT I-184) GÇL. 
barış- :birbirine gitmek, gitmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-94) GÇS. 
basış- : basmakta yardım etmek (DLT II-101) GÇL. 
bezeş- : nakşetmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-99) GÇL. 
bıçış-   : biçmekte ve kesmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-92) GÇL. 
bitiş- : yazmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-88) GÇL. 
bogruş-: ağaç yontmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-203) <bogra- “ağaçta 

kertik kertmek” (DLTIII-277) GÇS. 
bozuş- : bozmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-99) GÇL. 
büdhüş- : oyunda veya raksta yarışmak (DLT II-93)GÇS. 
bügüş- : su büğemekte yardım ve yarış etmek (DLT II-105) GÇL. 
büküş- : bükmekte yardım etmek (DLT II-105) GÇL. 
bürüş- : yuvarlak şey dikmekte yardım etmek (DLT II-94) GÇL. 
çakış- : çakmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-104)<çak-“çakmak, 

eriştirmek, kışkırtmak” (DLTII-17) GÇL. 
çekiş-:nokta koymakta yardım ve yarış etmek (DLT II-107) GÇS. 
çermeş- : bükmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-210) krş. çermel- “bir şeyin 

ucu kıvrılmak, bükülmek”(DLT II-231) GÇL. 
çıkış-: çıkmakta yardım ve yarış etmek (DLTII-104)GÇS. 
çıkrış-:çıkarmakta yardım ve yarış etmek- bir şeyi çıkarmak, meydana 

çıkarmak gibi-.(DLT II-109) GÇL. 
çılaş- : ıslatmakta yardım etmek (DLT II-108) GÇL. 
çumruş- : dalmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-208) <çum- “insan suya 

dalmak” (DLT II-26) krş. çumuş-GÇS. 
çumuş-~çümüş-: suya dalmakta yarış etmek (DLT II-111) krş. çumruş- GÇS. 
egiş- : çevgen eğmekte yardım ve yarış etmek (DLT I-187) GÇL. 
egriş- : bir yeri sarmakta, kuşatmakta yardım etmek; ip eğirmekte yardım ve 

yarış etmek (DLT I-236) GÇL. 
ekiş- : ekmekte yardım ve yarış etmek (DLT I-187) GÇL. 
elgeş- :elemekte yardım ve yarış etmek (DLT I-238) GÇL. 
erleş-: erkeklikte yarış etmek (DLT I-239) GÇS. 
ertiş- : geçmekte yarış etmek (DLT I-231) GÇL. 
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esiş- : ip ve benzeri şeyleri çekmek, germek, uzatmakta yardım ve yarış etmek 
(DLT I-185) GÇL.  

eşiş- : toprak eşmekte yardım ve yarış etmek (DLT I-185) GÇL. 
ıdhış- : birbirine armağan vermek, armağanlaşmak ve bunda yarış etmek 

(DLTI-182) GÇL. 
ılış- : inmekte yarış etmek, inişmek (DLT I-190) GÇS. 
iliş- : birbirine ilişmek; çatışmak; asmakta yardım etmek (DLT I-188) GÇS. 
ırgaş- : ırgalamakta yardım ve yarış etmek (DLT II-322) GÇL. 
ısrış- : ısırışmak. İkki adhgır birle ısrışdı  iki aygır birbiriyle ısırıştı , ısırmakta 

yardım ve yarış da böyledir” (DLT I-234) GÇL. 
içiş-: içmekte yardım ve yarış etmek (DLT I-181) GÇL. 
içrüş-:içirişmek, içirmekte yardım ve yarış etmek (DLTI-233) GÇL. 
işleş-: iş yapmakta yardım ve yarış etmek (DLT I-240) GÇL. 
kadış-: seyrekçe, ikileme-dikiş dikmekte- yardım ve yarış etmek (DLT II- 

93)<kadhu-=seyrek dikmek (DLT III-260) GÇL. 
kadhırış-:bükmekte yarış etmek; karşılıklı olarak birbirinin sözlerini reddetmek 

(DLTII-218) GÇL. 
kalış- :sıçraşmak, halkı terk etmekte iki kişi yarış etmek (DLT II-109) GÇS. 
karmalaş-~karmaş-: yağmalamakta yardım ve yardım etmek (DLTII-221) GÇL. 
karwaş-:aramakta yardım etmek; karanlıkta el ile bir şey aranmak (DLT II-

221)<karwa-“ararken bir şeye dokunmak”(DLT III-290) GÇS. 
katış-: katmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-89) GÇL. 
kazış-: kazmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-100) GÇL. 
keçiş-: geçmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-93) GÇL. 
keçrüş-: birbirini geçmek, geçirmekte yardım etmek (DLT II-222)<keç-ür-üş- 

GÇL. 
kemrüş-: kemirişmek, kemirmekte yarış etmek (DLT II-224) < kemür-üş GÇL. 
keriş-(2): germekte yardım ve yarış etmek (DLT II-98) GÇL. 
kertiş- : kertmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-222) GÇL. 
kesiş-:kesmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-101) GÇL. 
keziş-:gezmekte yarışmak (DLT II-100) GÇS. 
kezleş-: gezlemekte yardım ve yarış etmek (DLT II-224) GÇL. 
kıdış-: kenar dikmekte yardım etmek, değirmi bir şeyin kenarını dikmekte 

yardım etmek (DLT II-94)GÇS. 
kılış- : yapmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-109) GÇL. 
kırış-: kazımakta ve sıyırmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-98) GÇL. 
kırkış-: kırkmakta yardım etmek (DLT II-221) GÇL. 
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kısruş-: kısmakta yardım etmek (DLT II-219) GÇL. 
kıyış-: iğrilemesine ağaç kesmekte yardım ve yarış etmek (DLT III-189) GÇL. 
kiriş-:girişmek, girişmekte yarış etmek (DLT II-99) GÇS. 
kopuş- :kalkmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-88)GÇS. 
korış-: korumakta yardım etmek (DLT II-98) GÇL. 
kotruş-:boşaltmakta yardım etmek (DLT II-218)<kot-“bırakmak”-ur-uş-(DLT 

II-295) GÇL. 
közeş-:ateş ölçermekte ve karıştırıp altüst etmekte yardım ve yarış etmek (DLT 

II-100) GÇL. 
közetiş-: gözetmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-322) GÇL. 
közleş-: gözleme işinde yardım ve yarış etmek (DLT II-322) GÇL. 
kunuş-: birbirine soymakta yarış ve yardım etmek, birbirini soymak, çalmak 

(DLT  II-113)<kun- “soymak, çalmak” (DLT II-29) GÇL. 
kupzaş-: kubuz çalmakta yarış etmek (DLT II-220) GÇL. 
kurış-~kuruş-: kurışmak, kurmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-97)GÇS. 
kübüş-: kaba dikmekte ve oyulgamakta yardım ve yarış etmek (DLT II-88) 

GÇL. 
küçeş-: yağmada yardım ve yarış etmek (DLT  II-93)GÇS. 
ogruş-: kemik yarıp ayırmakta yardım ve yarış etmek (DLT I-235)<ogruş-

“kemik yarıp ayırmak”(DLT I-178) GÇL. 
okuş-~okış-:okumak, okumakta yardım ve yarış etmek, çağrışmak (DLT  I-

186) GÇL. 
opraş-~öprüş-:içmekte yardım ve yarış etmek (DLT I-232) GÇL. 
oyuş-:oymakta ve basmakta yardım ve yarış etmek (DLT I-268) GÇL. 
ödhrüş-:seçmekte yardım ve yarış etmek (DLT I-234)<ödhür-“seçip 

ayırmak”(DLT I-144) GÇL. 
örüş-(1) :örmekte yardım ve yarış etmek (DLT I-186) GÇL. 
sagış-: sağmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-101) GÇL. 
sarış-:sarmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-96) GÇL. 
sarlaş-: sarmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-215) GÇL. 
satış-: satmakta yardım ve yarış etmek, karşılıklı alış veriş etmek (DLT II-89) 

GÇL. 
seçiş-:saçmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-92)  GÇL. 
sekriş-: seğrişmek, koşuşmak, seğirtmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-

225)GÇS. 
sıkış-: sıkışmak, sıkmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-104) GÇL. 
sıtgaş-: sığaşmak, sığamakta yardım ve yarış etmek (DLT II-214) GÇL. 
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sokuş-:döğerek inceltilmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-125) GÇL. 
söküş-: sökmekte ve yıkmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-107) GÇL. 
sömrüş-:sömrüşmek ve bunda yarış etmek (DLT II-213) GÇL. 
suçluş-: bir şeyi dışarı çıkarmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-215) GÇL. 
suwaş-:-çamur vb.-sıvamakta yardım ve yarış etmek (DLT II-102) GÇL. 
sürtüş-: sürmek ve sürtmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-211) GÇL. 
tasgaş-:tokatlaşmak, tokatlamakta yardım ve yarış etmek (DLT II-220) krş. 

yasgaş-GÇS. 
tawratış-: ivmekte ve yürüyüşte yarış yapmak (DLT II-363)GÇS. 
tayış-: kaymakta yarış etmek (DLT III-188)GÇS. 
teliş-: delmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-108)GÇL. 
tepretiş-: tepretmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-363)GÇS. 
teriş-: toplanmak, toplanmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-96) GÇL. 
tewiş-~tüwiş-: şişe et dizmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-102)GÇS. 
tıdhış-:engel olmakta, alıkoymakta yarış etmek (DLT II-93) GÇS. 
tınğılaş-:dinlemekte yarış etmek (DLT III-398) GÇL. 
tileş-:dilemekte yarış etmek (DLT II-108) GÇL. 
tiliş-: dilmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-108) GÇL. 
tiziş-: dizmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-100) GÇL. 
togruş-: yola duruşmak; yürümekte yarış etmek (DLT II-212)GÇS. 
tolgaş-: dolaşmak, dolamakta ve bükmekte yarış etmek; burulmak (DLT II-

221) 
tomruş-: tomruk yapmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-213)< tomur- 

“tomruk yapmak, kesmek” (DLT II-85) GÇL. 
tögüş-~töküş-:döğmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-106) GÇS. 
törpüş-: törpülemekte yardım ve yarış etmek (DLT II-104)<törpi-“yontmak, 

törpülemek”(DLT III-275) GÇL. 
tügüş-:düğüm düğmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-106) GÇL. 
türtüş-:yağ sürmekte yarış etmek (DLT II-205) GÇL. 
türüş-: dürmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-95) GÇL. 
uçruş-:uçurmakta yardım ve yarış etmek (DLT I-233)GÇS. 
udhış-(1):uyumakta yardım ve yarış etmek (DLT I-185)GÇS. 
ügüş-: öğütmekte yardım ve yarış etmek (DLT I-187)GÇL. 
ürüş-  :üflemekte yardım ve yarış etmek (DLT I-183) GÇL. 
üzüş-: üzüm toplamakta yardım ve yarış etmek, ip ve benzeri şeyleri kesmekte 

ve üzmekte yardım ve yarış etmek (DLT I-184) GÇL. 
yadhış-: yaymakta yardım ve yarış etmek (DLT III-70) GÇL. 
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yamaş-: yamamakta yardım ve yarış etmek (DLT III-75)GÇL. 
yıgış-: yığışmak, yığmakta yardım ve yarış etmek (DLT III-73)GÇL. 
yonuş-:yontmakta yardım ve yarış etmek (DLT III-75) GÇL. 
yüdhüş-: yükleşmek, yüklemekte yardım ve yarış etmek (DLT III-71) GÇL. 
 
Az sayıdaki örnekte yarış ve yardımlaşma durumu isimden fiil yapan –ş eki 

için de verilmektedir.  
arkaş- : yük yükleşmekte yardım etmek, arka arkaya gelmek çıkmak (DLT I-

237)  
artış- : bir şeyi hayvana yüklemekte yardım ve yarış etmek (DLT I-231)  
talkış-: dürmekte ve bükmekte yardım etmek (DLT II-207)<talku “eğrilmiş, 

bükülmüş nesne” (DLT I-427) 
 

2. Beraberlik, Karşılıklılık ve Birlikte Yapma Fonksiyonuyla 
Kullanılanlar  

Divanü Lugâti’t-Türk’de işteş fiillerin asıl fonksiyonu olan beraberlik, 
karşılıklılık ve işi birlikte yapma anlamıyla verilen fiillerin sayısı 104 tanedir. Bu 
fiillerden bazılarında yine yardım anlamı da diğer anlamlarla birlikte verilirken yarış 
anlamı kullanılmaz. Kullanılan fiillerden örneğin buluş-, ıglaş-, kakış-,biliş-, bakış- 
ve benzerlerini daha sonraki dönemlerde de bulabilirken batruş-, evleş-, kaçruş-, 
yelpiş-, kömüş-, ınış- örneklerine rastlayamamaktayız. Tespit edilen fiillerden 44 
tanesi geçişsiz fiil köklerinden 60 tanesi ise geçişli fiil köklerinden türetilmiştir. 

agrış- :ağrışmak, sızlaşmak (DLT I-235) GÇS. 
arış- : aldatmak, birbirini aldatmak (DLT I-182)GÇL.  
artaş-: birbirini bozmak (DLT I-230) GÇL. 
arwaş-: birlikte büyü veya efsun tekerlemesi söylemek (DLT I-237)<arwa-

:büyü yapmak, afsunlamak (DLT I-283) GÇS. 
asruş- : aksırışmak (DLT I-234)GÇS.  
bakış-  :bakışmak, göz ucu ile- (DLT II-103)GÇS.  
batruş- : birbirini batırmak, batırışmak (DLT II-203) GÇL. 
 bekleş-:muahede yapmak, ahitleşmek, kapatmakta yardım etmek, Oğuzca 

bekletmekte, gözetlemekte yardım etmek (DLT II-204) GÇS. 
biliş-  :bilişmek, tanışmak (DLT II-107) GÇL. 
buluş-: buluşmak (DLT II-107)GÇS. 
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bütrüş-: muhakeme olmak ve şahit getirmek olar ikki bütrüşdi “onların ikisi 
muhakeme oldular ve davalarına tanık getirdiler”(DLT II-203)GÇS. 

çalış-(2): güreşmek. ol meninğ birle çalıştı “o, benim ile güreşti”(DLT II-
108)GÇS. 

çarlaş- : ağlaşmak, bağrışmak; kükremek (DLT II-210)GÇS. 
çevrüş-:çevrişmek (DLT II-208)<çevür-“çevirmek”(DLTII-82)GÇL.  
emgeş- : birbiri yüzünden zahmet  çekmek (DLT I-238)GÇS. 
emleş- : ilaçlanmak balığlar emleşdiler “yaralar ilaçlandı” (DLT I-242) krş. 

emlel- “ilaçlanmak”(DLT I-296) ve emlen- “kendine ilaç etmek” (DLT I-259)GÇL.. 
etiş- : barıştırmak, beraber yapmak (DLT I-76) GÇS. 
evleş- : evini ortaya koyup kumar oynamak (DLT I-241)GÇS.  
ewiş-: koşuşmak, acele  edişmek  kişler ışka ewişdi. “ herkes işe koşuştu” 

(DLT I-186)GÇS. 
ıglaş- : ağlaşmak (DLT I-240) GÇS. 
ınış- : inişmek. O meninğ birle tagdın ınışdı “O benim ile dağdan inişdi.” (DLT 

I-190)GÇS. 
imleş-:işaretleşmek (DLT I-242)GÇL. 
irkeş-~irkiş-:toplaşmak (DLT I-144)  <irk-“toplamak” (DLT III-420)GÇL. 
kaçış-:kaçışmak (DLT II-92) GÇS. 
kaçruş-:birbirini kaçırmak (DLT II-218)GÇS.  
kakış-: birbirine kızışmak, birbirinin başına vurmak (DLTII-105)GÇL. 
kapış-~kapuş- :kapışmak ol meninğ birle top kapuşdı “O, benimle çevgen 

oyununda top kapıştı” (DLT II-88)GÇL. 
kargaş-: birbirine lanet etmek (DLT II-220)GÇL. 
katlış- :su kolları kavuşmak (DLT I-460)<kat-ıl-ış-GÇL. 
kawuş-: kavuşmak, yaklaşmak (DLT II-103) GÇS. 
kayış- : birbirine acımak, birbirini kayırmak (DLT III-188) GÇS. 
kaytış-: birbiri ardına gitmek (DLT III-195)<kay-ıt-ış- GÇS. 
tepiş-: tepişmek, vuruşmak (DLT II-87) GÇL. 
kenğeş-:karşılıklı danışmak, tedbir etmek (DLT III-394)<kenğe-“danışmak, 

görüşmek”(DLT III -396)GÇL. 
kewşeş-:birbirini görerek geviş getirmek (DLT II-351)GÇS.  
kizleş-:birbirinden gizlemek (DLT II-224) GÇL. 
koçuş-:kucaklaşmak (DLT II-92)GÇL. 
kogşaş-~kohşaş-:birlikte gevşemek (DLT II-350)GÇS.  
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konuklaş-:birbirine konuk olmak (DLT II-258)GÇS. 
kopruş-: bir şeyi yerinden kaldırmakta yardım etmek (DLT II-218)GÇS. 
korkuş-:birbirinden korkmak, korkuşmak (DLT II-221)GÇS. 
kowşaş-:koğuş ağacı ile cilalamakta yardım etmek (DLT II-351)GÇL. 
koyuş-:koymakta yardım etmek (DLT III-189)GÇL. 
ködüş-: bekleşmek, birbirini beklemek (DLT II-94)GÇL. 
kömüş-: gömmekte yardım etmek (DLT II-111) GÇL. 
kötrüş-: kaldırıp götürmekte yardım etmek (DLT II-222)GÇL.  
kutruş-: oynamak, sevinmek (DLT II-218)GÇS. 
küliş-: gömmekte yardım etmek (DLT II-110)GÇL. 
külüş- :gülüşmek (DLT II-110)GÇS. 
menğdeş-: kıl yoluşmak (DLT III-399)< menğde-“yolmak, diriltmek”(DLT III-

402)GÇL. 
minğeş-~münğeş-: birlikte binişmek (DLT III-399)GÇS. 
okraş-:yem zamanında birlikte kişnemek (DLT I-235)< okra-“yem zamanında 

kişnemek”(DLT I-275)GÇS. 
ögüş-:öğüşmek (DLT I-187)GÇL. 
 öpüş-: öpüş (DLT I-180)GÇL. 
örteş-: karşılıklı birbirini yakmak, saldırışmak (DLT I-231)GÇL. 
örtüş-: örtmek, örtmekte yardım etmek, birbirini örteyazmak (DLT I-231)GÇL. 
pusuş-: birbirine pusu kurmak (DLT II-101)<pus-“pusu kurmak, pusuya 

girmek”(DLT II-10)GÇS. 
salış-:sallaşmak, birbirini güreşte sallamak, silkişmek, birbirine sallamak, 

işaretleşmek (DLT II-109)GÇL. 
sançış-: birbirine hançer bıçak gibi şeyler saplamak, birbirine sancımak; 

birbiriyle savaş yapmak (DLT II-217)GÇL. 
sawruş-: savurmakta yardım etmek (DLT II-213)GÇL. 
sayraş-: sayıklar gibi konuşmak, ötüşmek (DLT III-194)GÇS. 
sewiş-: sevişmek (DLT II-102)GÇL. 
sıdrış-~sıdhırış-:sıyırmakta, kar kürümekte yardım etmek (DLT II-211)GÇL. 
sıgtaş-: ağlaşmak (DLT II-211)GÇS. 
sıkrış-: birlikte ıslık çalmak (DLT II-213)<sıkır-“ıslık çalmak” (DLT II-83) 

GÇL. 
sırış-: sık dikmekte yardım etmek (DLT II-96)< sırı-“sık dikişle dikmek” (DLT 

III-262)GÇL. 
soyuş- :bir şeyi soymakta yardım etmek (DLT III-188)GÇL. 
sögüş-: söğüşmek (DLT II-107)GÇS. 
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sözleş-:söyleşmek, konuşmak (DLT II-215)GÇL. 
suçış-: sıçraşmak, kalkışmak  (DLT II-92)GÇS. 
sunuş-: birbirine sunmak (DLT II-112)GÇL. 
sürüş-:aygır aşmak istediğinde kısrağı dişleyerek sürüklemek; itişmek; borcu 

alacakla ödeşmek. (DLT II-97)GÇL. 
süsüş-: süsüşmek (DLT II-101)GÇL. 
tanış-:birbirine karşı borçlarını inkar etmek (DLT II-112)GÇL. 
tanuş-:danışmak, işaretleşmek (DLT II-112)GÇS. 
tarmaş-:tırmalaşmak, birlikte kaşınmak (DLT II-207)GÇS. 
tartış-: tartışmak, tartmada yardım etmek; germekte yardım etmek(DLT II-

205)GÇL. 
tepiş-: tepişmek (DLT II-87)GÇL. 
tepzeş-:hasetleşmek (DLT II-206) < tepiz”haset, kıskanç”+e-ş-GÇS. 
teziş-: birbirinden kaçışmak (DLT II-99)GÇS. 
tıtış-: ditmekte yardım etmek, yırtılmak (DLT II-89)GÇL. 
tikiş-: ağaç-elbise- dikmekte yardım etmek (DLT II-106)GÇL. 
tograş-: doğramakta yardım etmek, parçalamak (DLT II-212)GÇL. 
tokış-~tokuş-: çarpışmak, harp etmek (DLT II-103)GÇL. 
turuş-: ayağa kalkışmak, duruşmak, karşı durmak (DLT II-95)GÇS. 
ulış-: uluşmak (DLT I-189)GÇS. 
urış-~uruş-:vuruşmak (DLT I-367)GÇL. 
utuş-: oyunda yutuşmak (DLT I-180)GÇL. 
ündeş-: çağrışmak (DLT I-231) GÇL. 
üpleş-: yağma edişmek (DLT I-238)<üple-“yağma etmek” (DLT I-284)GÇL. 
yaguş-(1): birbirine yaklaşmak (DLT III-73)GÇS. 
yaguş-(2): düşmanlık etmek (DLT II-90)GÇS. 
yalgaş-: yalaşmak (DLT III-103)<yalga-“yalamak” (DLT III-306)GÇL. 
yamlaş-:süpürmekte yardım etmek (DLT III-105)<yamla-“silmek, süpürmek” 

(DLT III-310)GÇL. 
yelpiş-: nem çekmek, taneler yaşlıktan yapışmak, yelpazelemekte yardım etmek 

(DLT III-101)GÇL. 
yemrüş-: ağaç kesmekte yardım etmek (DLT III-103)< yemür-“kesmek” (DLT 

III-54) GÇL. 
yetrüş-:birbirine erişmekte yardım etmek (DLT III-101)<yet-ür-üş-GÇS. 
yıglaş-: ağlaşmak (DLT III-322)GÇS. 
yıkış-:yıkmakta yardım etmek (DLT III-74)GÇL. 
yırtış-: yırtmakta yardım etmek (DLT III-101)GÇL. 
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yodhuş-:silmek, gidermek işinde yardım etmek (DLT III-70)GÇL. 
yuluş-~yoluş-: yağmalaşmak (DLT III-75) GÇL. 
yügrüş-:koşuşmak (DLT III-102) GÇS. 
yortuş- : at yürütmekte yarış etmek (DLT III-101)GÇS. 
 

3. Pekiştirme Fonksiyonuyla Kullanılanlar 

Bilindiği gibi Türk dilinde pekiştirilen fiiller için belirli ekler kullanılır. Fiilden 
fiil yapım eki -(X)ş- de pekiştirme göreviyle kullanabilen eklerdendir. Arapçada 
mufâ‘ale kalıbının pekiştirme görevi üzerinde durmuştuk. Divanü Lugâti’t-Türk’de 
bu şekilde kullanılan 33 adet fiil bulunmaktadır.Bunlardan 16 adedi geçişsiz fiil 
köklerinden 17 adedi ise geçişli fiil köklerinden türetilmiş fiillerdir. 

açlış- : açılmak (DLT I-239)< açıl-“açılmak”.GÇL. 
awlaş- : toplanmak, yığılmak (DLT I-240) <aw- : toplanmak, üşüşmek etrafını 

çevirmek (DLT I-174) <awla-“ toplanmak, üşüşmek” (DLT I-287) GÇS. 
bütüş- : ikrar etmek (DLT II-88) <büt-“inanmak”GÇS. 
çıkraş-: çokça gıcırdamak, çıkırdamak. (DLT II-209) <çıkra-:gıcırdamak (DLT 

III-280)GÇS. 
çokraş- :çoğalmak ve dalgalanmak (DLT II-208) <çokra- pınarda su ve 

tencerede bir şey kaynamak” (DLT III-280) GÇS. 
edhleş- :saygı dolayısıyla birbirini aramak” (DLT I-239)< edhle-“ülkü yapmak 

değer vermek, ehemmiyet vermek, aklına getirmek, tesir etmek” (DLT I-286)GÇL. 
erüş- : erimek, erişmek (DLT I-182) < erü- “erimek”(DLT I-252) GÇS. 
ewleş- :toplanmak, yığılmak. kişi ewleşdi “Halk toplandı yığıldı” (DLT I-240) 

krş. aw- :toplaşmak üşüşmek, etrafını çevirmek (DLT I-174) awala- :-karışıklık 
çıktığında- toplaşmak, üşüşmek (DLT I-310) GÇS. 

irteş- :araştırmak (DLT I-230) < irte- “arkasına düşmek, istemek” (DLTI-272) 
krş. İrtel- araştırılmak, istenmek (DLT I-245)GÇL.  

kamaş-: kamaşmak; ekşi yemden diş kamaşmak (DLTII-111)< kama- 
“kamaşmak” (DLT II-27)GÇL. 

koluş-: birbirinden istemek, isteşmek (DLT II-109) < kol-“istemek”GÇL. 
kowuş-:kovmağa, tardetmeye çalışmak (DLT II-103)GÇL. 
körüş- : gözle bakmak (DLT II-99) GÇL. 
köseş-:istemek, öğünmek (DLT II-101) <köse-“istemek, arzu etmek”(DLT III-

265)GÇL. 
kumuş-:işe neşe ile koyulmak, su dalgalanmak (DLT II-111)<kum-“su 

dalgalanmak”(DLT II-27)GÇS.  
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öliş-:nemlenmek, yaşlık yayılmak (DLT I-189)<öli-“ıslanmak”(DLT  I-
189).GÇL. 

örüş-:belirmek, yükselmek (DLT I-186) <ör-“belirmek, çıkmak, kopmak, 
yükselmek” (DLT I-173)GÇS. 

sandırış-~sanrış-~sanruş-: saçmalamak (DLT II-214) <sandrı-: saçmalamak 
(DLT III-281) GÇS. 

satgaş-:rastgelmek, kavuşmak, sataşmak (DLT II-214) <satga-“çiğnemek, bir 
yola çatılmak, uğramak, ödeşmek” (DLT III-288) GÇS. 

satıglaş-: satışmak (DLT III-336)< satıgla- :“satışmak” (DLT III-336)GÇL. 
sedhreş-: seyrekleşmek (DLT II-211) <sedhre-“incelmek, seyrelmek”(DLT III-

277)GÇL. 
sumlış-~sumluş- : yabancı dille konuşmak (DLT II-216)< sumlı-“Türkçeden 

başka dille konuşmak” (DLT III-298)GÇS. 
süçüş-~süçiş-: tatlılaşmak, tatlılanmak (DLT II-92) <süçi-“tatlılanmak, 

güzelleşmek”(DLT III-258)GÇL. 
süzlüş-:süzülmek (DLT II-215)<süzül-“süzül”GÇL. 
tançış-:bozulup kokuşmak (DLT II-217)<tançı-“bozulmak, çürümek”(DLT III-

303)GÇL. 
tanğlaş-:şaşmak, taaccüb etmek (DLT III-398)<tanğla-“danlamak, taccüb 

etmek” (DLT III-403)GÇS. 
tenğleş-: iki şey birbirine denkleşmek (DLT III-398)<tenğle-“iki şey birbirine 

denklemek, denk etmek, denkleştirmek”(DLT III-403)GÇL. 
tepreş-:oynamak, tepreşmek, kaynaşmak (DLT II-204)<tepre-“tepremek, 

kımıldamak”(DLT III-277)GÇS. 
tikreş-: ses vermek; gelişmek, yetişmek (DLT II-209)<tikre-“ses vermek, 

büyüyüp serpilmek” (DLT II-280)GÇS. 
ukuş-:anlamak (DLT I-186)<uk-“anlamak” (DLT I-168)GÇL. 
üdhreş-: artmak (DLT I-232)< üdhre-“üremek, çoğalmak” (DLT I-273)GÇS. 
üleş-: paylaşmak, üleşmek< üle-“dağıtmak, yaymak, üleştirmek” (DLT III-

255)GÇL. 
yetiş-:yetişmek, erişmek (DLT III- 183)<yet-“yetmek”GÇS. 
 

4. Oluş ve Bir Hâlden Bir Hâle Geçiş Bildiren Fiiller 

Divanü Lugâti’t-Türk’te Kaşgarlı Mahmud adı geçen fiilleri oluş ve bir hâlden 
bir hâle geçiş bildirmeleri açısından da değerlendirmiş olmalıdır ki bu fiillere yarış 
ve yardımlaşma anlamlarını yüklememiştir. Divanü Lugâti’t-Türk’de bu anlamla 
kullanılan 23 fiil tespit edilmiştir. Bu fiillerde bir oluş bir durum değiştirme esastır. 
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Anılan fiillerden bazılarına ilk defa Divanü Lugâti’t-Türk’te tesadüf ediyoruz. 
Örneğin tıgraş-, topraş-, udhış- gibi.Fiillerden 6 taensi geçişli köklerden 17 tanesi 
ise geçişsiz köklerden türemiştir.  

bertiş- :sertleşmek (DLT II-203)GÇS. 
süçüş- :  tatlılanmak  süçüşdi neng “nesne tatlılandı” (DLTII-92)GÇL. 
buruş- : -yüz- buruşmak (DLT II-94)  <bur-“kokmak, buğusu yükselmek”(DLT 

II-6)GÇS.  
ısış-~isiş-: ısınmak, bir nesnenin bütün parçaları arasına sıcaklık yayılmak 

(DLT I-185)GÇL. 
karış-: karışmak (DLT II-98) <kar-“bir şeyi bir şeyle karıştırmak, katmak” 

(DLT III-182) GÇL. 
keliş-: gelişmek (DLT II-110)GÇS.  
kesiliş: kesilip ayrılmak (DLT II-224)GÇL. 
ketiş-: ayrılmak, ayrışmak (DLT II-90)GÇS. 
koyluş-: koyulaşmak (DLT III-195)GÇL. 
opraş-  :yıpraşmak, yıpraşmaya başlamak (DLT I-232)GÇL. 
semriş-: semizleşmek (DLT II-213)<semri- “semirmek, yağlanmak”GÇL. 
sinğiş-: çekilmek, başkasının parçaları arasına sinip sızmak-akarlar için-(DLT 

III-394)GÇS. 
soluş- :solmak, yaş meyve veya sebze tazeliğini kaybetmek (DLT II-109)GÇL. 
sorış-: yüzü ekşimek (DLT II-96)GÇL. 
suwış-:sıvıklaşmak, cıvıklaşmak (DLT II-102)GÇL. 
tamış-: damlaşmak (DLT II-111)GÇL. 
tıgraş-:gürbüzleşmek, bahadırlaşmak (DLT II-212)GÇS. 
topraş-:kuruyup tozlaşmak, toz olayazmak (DLT II-206)<topra-

“kurumak”(DLT III-277)GÇL. 
udhış-~udhuş-(2): pıhtılaşmak, katılaşmak (DLT I-182)GÇL. 
üzlüş-:üzüşmek, kopmak, kar koca ayrılmak, alacaklı borçludan ilişiği kesmek 

(DLT I-240)GÇL. 
yılış-: ılışmak, ılıklaşmak (DLT III-75)GÇL. 
yorış- : yıpranmak (DLT III-72) GÇL. 
 
5. Süreç Devamlılığı Bildiren Fiiller 

DLT’de fiilden fiil yapım eki –(X)ş-‘yi alan  3 fiilde ise bir süreç devamlılığı 
ve sürecin tamamlanması ifadesi görülmektedir. Ekin bu fonksiyonu bizim için 
yenidir. Tespit edilen bu fiiller geçişli fiillerden türemiştir. 

soğuş-: “soğumaya yüz tutmak” < soğu- “soğumak” (DLT II-101) GÇL. 
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sarkış- : “sürekli ve çok damlamak”< sark- “damlamak” buzdın suv sarkışdı “ 
Buzdan çok su damladı.”(DLT-II 215) GÇL. 

kuruş-(2): her tarafı kurumak (DLT II-98) GÇL. 
 

6.    Öznesi Tek Olan Fiiller    

 Erdal, Hacıeminoğlu, Banguoğlu gibi araştırmacılar eserlerinde işteş fiillerde 
failin bağlayıcı olduğunu ve genellikle çoğul özne kullanıldığını vurgulamaktadırlar. 
Oysa fiilden fiil yapım eki –(X)ş- alan fiillerde Divanü Lugâti’t-Türk’te de failin 
tekil olduğu örnekler görülmektedir Bu fiillerde işteşlik görülmez.  Bu fiillerden 
adış- fiili hem Kutadgu Bilig’de hem de Divanü Lugâti’t-Türk’te görülmektedir. 
Divanü Lugâti’t-Türk’te bu yapıda 13 fiil tespit edilmiştir. Fillerden 9 tanesi geçişsiz 
köklerden türemiştir.  

adış-~adhış- “ ayırmak” < ad- “ayırmak” yana alma tırıngak adışma butung 
“ayrıca tırnağını kesme bacağını ayırma”(KB-4115)  (DLT I-181) GÇL. 

boluş- : birinden yana çıkmak, birinin dileğine uymak.  ol manga boluşdı  “O 
benden yana çıktı, benimle kavga eden adamla benim için kavga etti.” (DLT II-108) 
GÇS. 

burbaş-: karışmak. iş burbaşdı “İş karıştı.” (DLT II-203) GÇS. 
çalış-(1) :bir şeyin çatlakları ekleri, araları ayrılmak. Kapuğ çalıştı “Kapı 

aralıkları ayrıldı.” (DLT II-108)GÇS. 
çikliş-: sıkışmak, düğüm sıkışmak tügün kamuğ çiklişdi “Düğüm büsbütün 

sıkıştı.”(DLTII-210)  GÇS. 
emriş- : uyuz vb şeylerden dolayı kaşınmak; deri karıncalanmak. etim barça 

emrişti “ Bütün vücudum kaşındı.” (DLT I-236) GÇS. 
enğreş-: canı sıkılmak; inlemek, mızmızlanmak-çocuk hakkında-. Oğlan 

enğreşdi “Çocuk can sıktı.” (DLT I-289)GÇS. krş. ınğraş- 
ınğraş- : inleşmek.  ördi bulıt ınğraşu “İnleyerek bulut koptu.”(DLT III-

398)GÇS. krş. enğreş- 
soruş-:suyu veya teri sormak ton terig soruşdı “Elbise teri sordı,içti.” (DLT II-

96)GÇL. 
tireş-: direşmek, çekinmek, diremek, sıkıntıdan yürüyemez olmak (DLT II-

95)GÇL. 
unaş-: uyuşmak, kabullenmek (DLT I-190)<una-“razı olmak, kabul 

etmek”(DLT III-256) GÇS. 
yakış-: yaklaşmak, dokunmak, yakına gelmek (DLT III-74)GÇS. 
yiriş-: yirişmek, yirilmek; ayrılmak, gülümsemek, kuvvetsizleşmek (DLT III-

73)GÇL. 
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YAPI BAKIMINDAN FİİLDEN FİİL YAPIM EKİ –(X)Ş-  

Yapı bakımından incelenen –(X)ş- eki dil bilgisi kitaplarında genellikle geçişli 
ve geçişsiz fiillere gelmeleriyle değerlendirilmektedir.  

1. Geçişli fiillere –(X)ş- getirilerek kurulan işteş çatılı fiiller: anlaş-, atış-, 
bekleş-, boğazlaş-, bölüş-, buluş-, çekiş-, dalaş-, didiş-, döğüş-, duruş-, esenleş-, 
görüş-, itiş-, kakış-, kapış-, karşılaş-, koklaş-, kucaklaş-, oynaş-, ödeş-, öpüş-, 
selamlaş-, seviş-, sıkış-, söyleş-, tanış-, tokalaş-, toplaş-, tutuş-, yazış- şeklinde 
verilen örneklerle ele alınırlar.  

Divanü Lugâti’t-Türk geçişli fiiller açısından incelendiğinde 203 tane geçişli 
fiil tespit edilmiştir. 

Divanü Lugâti’t-Türk’teki geçişli fiillerden yapılan işteş fiillerden bazıları 
şunlardır;  

bezeş- : nakşetmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-99) GÇL. 
bıçış-   : biçmekte ve kesmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-92) GÇL. 
bitiş- : yazmakta yardım ve yarış etmek (DLT II-88) GÇL. 
koluş-: birbirinden istemek, isteşmek (DLT II-109) < kol-“istemek”GÇL. 
kowuş-:kovmağa, tardetmeye çalışmak (DLT II-103)GÇL. 
tıtış-: ditmekte yardım etmek, yırtılmak (DLT II-89)GÇL. 
tikiş-: ağaç-elbise- dikmekte yardım etmek (DLT II-106)GÇL. 
tograş-: doğramakta yardım etmek, parçalamak (DLT II-212)GÇL. 
tokış-~tokuş-: çarpışmak, harp etmek (DLT II-103)GÇL. 
 

2.Geçişsiz fiillere –(X)ş- getirilerek kurulan işteş çatılı fiiller: ağlaş-, bakış-, 
benzeş-, cıvıldaş-, çarpış-, çatış-, dayanış-, dolaş-, gülüş-, haykırış-, kaçış-, koşuş-, 
kükreş-, meleş-, ötüş-, sövüş-, susuş-, uçuş-, uyuş-, vuruş- örnekleriyle verilir.  

Divanü Lugâti’t-Türk’te 139 tane geçişsiz fiil bulunmaktadır.  

Divanü Lugâti’t-Türk’teki geçişsiz fiillerden yapılan işteş fiillerden 
bazıları şunlardır;  

ewiş-: koşuşmak, acele  edişmek  kişler ışka ewişdi. “ herkes işe koşuştu” 
(DLT I-186)GÇS. 

ıglaş- : ağlaşmak (DLT I-240) GÇS. 
ılış- : inmekte yarış etmek, inişmek (DLT I-190) GÇS. 
iliş- : birbirine ilişmek; çatışmak; asmakta yardım etmek (DLT I-188) GÇS. 
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sandırış-~sanrış-~sanruş-: saçmalamak (DLT II-214) <sandrı-: saçmalamak 
(DLT III-281) GÇS. 

yetrüş-:birbirine erişmekte yardım etmek (DLT III-101)<yet-ür-üş-GÇS. 
yıglaş-: ağlaşmak (DLT III-322)GÇS. 
 

3. Kalıplaşmış Örnekler :Sonunda –(X)ş- ekinin bilinçaltına yerleşmiş işlevi 
sebebiyle sonunda bu eki bulunduran bazı fiiller ve bunlardan türetilmiş isimler dil 
bilgisi kitaplarımızda kalıplaşmış örnekler olarak verilmektedir. Yücel, genellikle 
kullanılan bu yapının dışında verilen bazı örneklerde işteşlik görülmekteyken 
bazılarında ise işteşlik bulunmadığını belirtir. Ona göre  barış-, değiş-, güreş-, 
kavuş-, sarmaşık, savaş-, tartış-, karmaşık, üleş-, üşüş-, yarış- örneklerinde işteşlik 
görülürken, alış-, apış-, bitiş-, bulaş-, çalış-, çıkış-, eğleş-, eriş-, geliş-, giriş-, iliş-, 
kalkış-, kamaş-, kızış-, konuş-, oturuş-, sataş-, sıvış-, uğraş-, ulaş-, yakış-, yaklaş-, 
yapış-, yatış-, yetiş- fiillerinde  ise işteşlik görülmemektedir (Yücel 1995:187).  

Divanü Lugâti’t-Türk’te kalıplaşmış örnekler şunlardır: 

buluş-: buluşmak (DLT II-107)GÇS 
çalış-(2): güreşmek. ol meninğ birle çalıştı “O, benim ile güreşti.”(DLT II-

108)GÇS 
kawuş-: kavuşmak, yaklaşmak (DLT II-103) GÇS 
kemiş-:saldırmak, çıkarmak, atmak, sürmek; bir şeyi çıkarıp atmak (DLT II-

112) GÇL 
keriş-(1) :uğraşmak, kavga etmek, çekişmek (DLT II-99)GÇS 
kınış-:istekle işe koyulmak (DLT II-113) GÇS 
koduş-:birbirine güvenmek (DLT II-94)  GÇS 
körüş-~küreş-:güreşmek (DLT II-97) GÇS 
mayış-: buyurulan bir işi yapmaktan çekinmek; tembellikten yere yapışıp 

kalmak (DLT III-189)GÇS 
ograş-: uğraşmak (DLT I-235)GÇS 
sawaş-: savaşmak, çarpışmak (DLT II-102)GÇS  
sünğüş-:çarpmak, süngüleşmek (DLT III-394)GÇS 
tanuş-:danışmak, işaretleşmek (DLT II-112)GÇS 
tutuş-:tutuşmak (DLT II-88)GÇL 
ulaş-:ulaşmak, bitişmek (DLT I-189)GÇS 
yapış-~yapuş-: yapışmak (DLT III-70)GÇL 
yaraş-: uymak, uygun gelmek, yaraşmak (DLT III-72)GÇS 
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4. +lA Ekiyle Beraber Kullanılan Fiiller  

+lAş eki bulunduran fiiller J.Deny ve .A.Cevat Emre’de “oluş” ifade eden 
fiiller olarak değerlendirilmekte ve güzelleş-, iyileş-, tatlılaş- örnekleri işteş çatı 
altında olmak üzere T.N.Gencan’da “nitelikte eşitlik”, H.Ediskun ve D.Aksan’da  
“bir süre için durum değişikliği bildiren” fiiller arasında sayılmaktadır. K. Bilgegil, 
T. Banguoğlu ve H.Zülfikar ise bu tür fiillerin “dönüşlü anlamı” taşıdığını 
belirtmektedirler. M.Ergin ise bu örneklerin  bazılarında “kuvvetli iştirak hissesinin 
kaybolduğunu ve ifade ettikleri oluşun dönüşlü fiillerinkine benzediğini” 
söylemektedir. (Yücel 1995:185) 

Akalın, +lA- ekinin çatı ekleriyle kullanılışını ele aldığı çalışmasında  -(X)ş- 
ekini üzerine alan bazı fiillerde işteşlik görülmediğini belirtmiştir. Ona göre acılaş-, 
ağırlaş-, Avrupalılaş-, beyazlaş-, durgunlaş-, esmerleş-, fenalaş-, güçleş-, güzelleş-, 
hafifleş-, hınzırlaş- hoşlaş-, iyileş-, kalınlaş-, kanunlaş-, kolaylaş-, kötüleş-, kuzulaş-
, millîleş-, odunlaş-, olgunlaş-, özleş-, pembeleş-, sadeleş-, siyahlaş-, şekerleş-, 
tatlılaş-, tunçlaş-, üçleş-, yozlaş-, zorlaş- fiillerinde işteşlik yoktur (Akalın 1993:95). 
Yücel, bu örneklerin şahıs için kullanıldığında “dönüşlülük”, cansız varlık için 
kullanıldığında “oluş (yalınlık)”bildirdiği görüşündedir (Yücel 1995:187). 

Bizce bu fiillerde görülen oluş, süreç ve benzeşme özelliklerinin dil bilgisi 
kitaplarında ayrı bir başlık altında değerlendirilmesi gerekmektedir.  Divanü 
Lugâti’t-Türk’te bu yapıda 22 örnek tespit edilmiş olup bunların 15 tanesinde 
işteşlik görülürken 7 tanesinde işteşlik görülmez. Bunlardan 13 tanesi geçişsiz, 9 
tanesi geçişli özellik göstermektedir. İşteş fiillerin anlamlarından bazılarında “bir 
şeyi karşılık koyarak bahse girmek, bahse tutuşmak” şeklindeki bir yapı da 
dikkatimizi çekmiştir. Örneğin altunlaş-, kızlaş-, atlaş-, evleş- gibi. Bu yapılar da 
yine geçişsizdir.  

altunlaş- : altın veya öndül koyarak bahse girmek (DLT II-114) GÇS 
atlaş-     : at ortaya koyarak bahse girmek, atı öndül koyarak yarış etmek (DLT 

II-114)GÇS 
çekleş- :kur’a çekişmek (DLT II-210)GÇS 
ewleş-   : evini ortaya koyup kumar oynamak, evini öndül koymak (DLT I-241) 

GÇS 
işleş-: iş yapmakta yardım ve yarış etmek (DLT I-240)GÇS 
kezleş-: gezlemekte yardım ve yarış etmek (DLT II-224)GÇL 
 kızlaş-:bahse bir kız –cariye- koymak (DLT II-221) GÇS 
kökleş-: ilişip sokulmak, eğer bağlamakta yardım etmek, hısımlıkla bağlanmak 

(DLT II-225)< kök “eğer bağı”  (DLT II-283) krş. Kökteş-GÇS 
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kökürçgünleş-:güvercini öndül koyarak yarışa girmek (DLT II-226)GÇS. 
ötleş-(1):yağma zamanında eşya delik deşik olmak (DLT I-239)GÇL 
ötleş-(2): savaşmak, uğraşmak (DLT I-239)GÇL 
saçlaş-: birbirinin saçını yakalamak (DLT II-211) krş. saçtaş-GÇS 
saklaş-: saklaşmak, gizlenmek (DLT II-216)GÇL 
salımlaş-: çarpışmak, uğraşmak (DLT II-258)GÇL 
sawlaş-:birbirine sav söylemek, salık vermek, herhangi bir şey üzerinde 

konuşmak (DLT II-216)GÇL 
taplaş-:bir işte razı olmak, uzlaşmak (DLT II-206)GÇL 
tatlaş-: Farsça ve Uygurca konuşmak (DLT II-207)<tat “Müslüman olmayan, 

Farslı, Acem” (DLT I-36)GÇS 
tüpleş-: aslını araştırmak (DLT II-206)GÇL 
ümleş-: şalvarını ortaya koyarak kumar oynamak (DLT I-242)<üm”şalvar, 

don”(DLT I-38) GÇS 
yarıklaş-: zırh öndül koyarak bahse girişmek (DLT II-258)GÇS 
yıdhlaş-:koklaşmak (DLT III-104)GÇL 
yıplaş-:iple birbirinden kıl yoluşmak (DLT III-104)GÇS 
 
DLT’de az sayıda örnekte +DAş- yapısı tıpkı +lAş-ekinde olduğu gibi 

kalıplaşmış olarak karşımıza çıkmaktadır. 
kekteş-:hınçlaşmak, kin bağlamak (DLT II-222)< kek “kin, hınç, öç”(DLT I-

44)  
kökteş- kökleş-: ilişip sokulmak, eğer bağlamakta yardım etmek, hısımlıkla 

bağlanmak (DLT II-225)< kök “eğer bağı”  (DLT II-283) krş. Kökleş- 
kurdaş-:bir dereceye bir sıraya oturmak (DLT II-218)<kur “mertebe, aşama, 

sıra”(DLT I-324) 
saçtaş-: birbirinin saçını yakalamak (DLT II-211) krş. saçlaş- 
 

5. Ses Taklidi Fiillerle Kullanılan –(X)ş- Eki  

Divanü Lugâti’t-Türk’te ses taklidi fiillerde de fiilden fiil yapım eki –(X)ş- 
kullanılmıştır. Bu şekilde tespit edilen fiil sayısı 9 olup bu fiiller geçişsiz fiillerdir. 

çarlaş- :ağlaşmak, bağrışmak kükremek (DLT II-210)< çarla-:cırlamak, 
ağlamak, bağırmak (DLT III-295)GÇS 

çıkraş-: çokça gıcırdamak, çıkırdamak. (DLT II-209) <çıkra-:gıcırdamak (DLT 
III-280)GÇS 
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çokraş- : çoğalmak ve dalgalanmak (DLT II-208) <çokra- pınarda su ve 
tencerede bir şey kaynamak” (DLT III-280) GÇS 

ınğraş- : inleşmek.  ördi bulıt ınğraşu “İnleyerek bulut koptu.”(DLT III-
398)GÇS 

kırkış-:çağrışmak, bağrışmak (DLT II-220)<kıkır- yüksek sesle bağırmak, 
haykırmak (DLT II-83)  

kökreş-: gürlemek, kükremek, kişnemek (DLT II-223)GÇS. 
manğraş-~münğreş-:böğrüşmek, gürültü etmek (DLT II-79) GÇS 
okraş-:yem zamanında birlikte kişnemek (DLT I-235)< okra-“yem zamanında 

kişnemek”(DLT I-275)GÇS 
orlaş-~orılaş-~urıla-~urla-:bağrışmak, çağrışmak (DLT I-239)GÇS. 
 

6. Çatı Ekleri Üzerine Getirilen-(X)ş- Eki : Eski Türkçeden itibaren ak-ıl-ış-, 
seviniş-örneklerindeki gibi çatı eklerinin üst üste kullanıldığı örnekleri takip etmek 
mümkündür. Ergin –n- ekinden sonra getirilen-ş- eki için dayanış-, soyunuş- gibi 
nadir olarak Türkiye Türkçesinde kullanıldığını belirtirken –l- ekinden sonra gelen –
ş- eki için ise dağılış-, dökülüş- örneklerini verir (Ergin1985:208) Ergin’in 
bahsettiği bu ikinci şekle DİVANÜ LUGÂTİ’T-TÜRK’te rastlamak mümkündür. 
DİVANÜ LUGÂTİ’T-TÜRK’te süzlüş-, tikleş-,çikliş- örneklerinde edilgen görevle 
kullanılan yapı görülebilmektedir.  

Gülsevin, çatı ekleri konusundaki çalışmasında –(X)ş- çatı ekinin diğer çatı 
ekleriyle olan kullanımlarını da ele almış geçişli fiillere gelen  -(I)ş- ekinin fiili ya 
geçişsiz hâle getirdiğini ya da geçişliliğini devam ettirdiğini, geçişsiz fiillerden ise 
sadece geçişsiz tabanlar türetebildiğini söyleyerek görüşül- ve gülüşül- örneklerini 
verir. Yine Gülsevin aynı çalışmasında, –(I)ş-DIr- yapısının ise geçişliliğini 
muhafaza eden fiili ettirgen hâle getirdiğini görüştür-örneğinde olduğu gibi; eğer 
fiil geçişsiz ise bu birleşik yapının fiili gülüştür- örneği gibi geçişli hâle soktuğunu 
belirtir. Bu durumda karşılıklı veya ortaklaşa yapılan fiile sebep, vasıta, vesile olan 
başkalarının olduğunu da ekler (Gülsevin 1993:206).Marzuban-name’de segirdiş-
<segir-t-iş- şeklinde bir örnek de Korkmaz tarafından tespit edilmiştir.(Korkmaz 
1973:50b12) 

Divanü Lugâti’t-Türk’de çatı ekleri üzerine getirilen –(X)ş- ekli toplam 42 
örnek bulunmuş olup dağılımları aşağıda verilmeye çalışılmıştır.  

6.1. -I/Ur-+-I/Uş- :Bu yapıda 21 örnek tespit edilmiştir. 
bütrüş-: muhakeme olmak ve şahit getirmek olar ikki bütrüşdi “onların ikisi 

muhakeme oldular ve davalarına tanık getirdiler”(DLT II-203)<büt-ür-üş- 
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çıkrış-:çıkarmakta yardım ve yarış etmek- bir şeyi çıkarmak, meydana 
çıkarmak gibi-(DLT II-109) <çık-ır-ış- 

içrüş-: içirişmek, içirmekte yardım ve yarış etmek (DLTI-233)<iç-ür-üş- 
egriş- : bir yeri sarmakta, kuşatmakta yardım etmek; ip eğirmekte yardım ve 

yarış etmek (DLT I-236)<eg-ir-iş- 
kaçruş-:birbirini kaçırmak (DLT II-218) <kaç-ur-uş- 
kadhırış-: bükmekte yarış etmek; karşılıklı olarak birbirinin sözlerini reddetmek 

(DLTII-218) <kadhı-r-ış- 
kagruş-~kawruş-:kavruşmak ol manğa tarıg kawruşdı "O bana buğday 

kavurmakta yardım etti." (DLT II-220) 
kayrış-:bükmekte yarış etmek (DLT III-195)  
keçrüş-: birbirini geçmek, geçirmekte yardım etmek (DLT II-222)<keç-ür-üş- 
kedhriş-:et soyup kurutmakta yardım etmek (DLT II-222)<kedh-ir-iş- 
kedhrüş-:birbirini giydirmek (DLT II-222)<kedh-ür-üş-  
kısruş-: kısmakta yardım etmek (DLT II-219)  
kopruş-: bir şeyi yerinden kaldırmakta yardım etmek (DLT II-218) 
kotruş-:boşaltmakta yardım etmek (DLT II-218)<kot-“bırakmak”-ur-uş-(DLT 

II-295) 
öçrüş-~üçrüş-:söndürmek, yatıştırmak (DLT I-233)<öç-ür-üş- 
opruş-~öprüş-: içişmek, höpürdetişmek, içmekte yardım ve yarış etmek (DLT 

I-232) ötrüş-:göndermek, herhangi bir şeyde yardım ve yarış etmek (DLT I-232) 
tatruş-:birbirine tattırmak (DLT II-217) 
uçruş-:uçurmakta yardım ve yarış etmek (DLT I-233) 
yapruş-:yer düzlemekte yardım etmek (DLT III-101)< yap-“örtmek, kapamak, 

kurmak, yapmak”-ur-uş- (DLT III-57) 
yetrüş-:birbirine erişmekte yardım etmek (DLT III-101)<yet-ür-üş- 
 
6.2.-(I/U)l-+-(I/U)ş- Bu yapıda 14 örnek tespit edilmiştir.  
çikliş-: sıkışmak, düğüm sıkışmak tügün kamuğ çiklişdi “Düğüm büsbütün 

sıkıştı.”(DLTII-210)  <çik-il-iş- 
katlış- :su kolları kavuşmak (DLT I-460)<kat-ıl-ış- 
kesliş-:kesilip ayrılmak (DLT II-224) 
koyluş-: koyulaşmak (DLT III-195)<koy-ul-uş- 
öklüş-:birbiri üzerine yığılmak, toplanmak (DLT I-241)<ök-“yığmak, 

biriktirmek”-il-iş-(DLT I-168) 
sıklış-:sıkışmak, sıkılmak (DLT II-216)<sık-ıl-ış- 
sokluş-:birbirine sokulmak ve yerleşmek (DLT II-216)<sok-ul-uş- 
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süzlüş-:süzülmek (DLT II-215) 
tüglüş-: birbiriyle düğüm olmak (DLT II-207)< tüg-“düğüm atmak”-ül-üş- 
üzlüş-:üzüşmek, kopmak, karı koca ayrılmak, alacaklı borçludan ilişiği kesmek 

(DLT I-240) 
yadhılış-: dağılışmak, yayılışmak (DLT III-105) 
yıglış-:toplaşmak (DLT III-105)<yıg-ıl-ış- 
yumluş-: yumulmak (DLT III-105) 
yuwluş- : yuvarlanmak (DLT III-105) 
6.3.-t-+(I/U)ş- Bu yapıda 4 örnek tespit edilmiştir.  
arıtış- : temizlemekte yardım ve yarış etmek (DLT II-322) GÇS 
kaytış-: birbiri ardına gitmek (DLT III-195)<kay-ıt-ış-  
tepretiş-: tepretmekte yardım ve yarış etmek (DLT II-363)<tep-re-t-iş- 
yortuş- : at yürütmekte yarış etmek (DLT III-101)GÇS 
6.4.-gUr-+(U)ş-//-gArIş- Bu yapıda 3 örnek tespit edilmiştir.  
DLT’de az sayıda örnekte ettirgen fiiller yapan –gIr/-gUr-/-gAr- eki üzerine 

işteşlik eki getirilmiştir. 
ötgürüş-: bir şeyi geçirmekte yardım ve yarış etmek mektuplaşmak (DLT I-

232) GÇL 
suwgarış-: sulamakta yardım etmek (DLT II-201)GÇL 
todhguruş-:doyurmada yarış etmek (DLT II-201)GÇL 
 

SONUÇ 

Türkçenin fonksiyonel gramerinin hazırlanması eklerin kalıplaşmış yargılarla 
değil fonksiyon ve yapılarına göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. DLT 
üzerinde yaptığımız bu çalışmanın diğer ekler ve eserler üzerinde de benzerlerinin 
yapılması ufkumuzu açacaktır. Örneğin Kutadgu Bilig üzerine benzer bir çalışma 
yapılsa aynı dönemde aynı ekin kullanım sıklığı ve kullanım özellikleri 
karşılaştırılabilecektir.  

 

Kısaltmalar  

DLT:  Divanü Lugat-it Türk Besim Atalay Tercemesi (I-IV) TDK Yayınları 
Ankara 1941. 

GÇL:  Geçişli Fiil  

GÇS: Geçişsiz Fiil  
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TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜN İSLAM MEDENİYETİNE 
EKLEMLENMESİ SÜRECİNDE 

DĪVĀNÜ LÜGĀTİ'T-TÜRK'TE YANSITILAN TÜRK KİMLİĞİ 
 

Fikret TURAN 
 

Kaşgari, Divanü Lugâti’t-Türk’te Türk topluluklarının genel kültür coğrafyasını 
onların dil, edebiyat, folklor ve dünya görüşleri çerçevesinde belirlerken bu 
bilgilerin Türklerin İslam dünyasının siyasi liderleri olmalarından dolayı önemli 
olduğu fikrinden hareket eder. Selçuklu sultanlarıyla halife arasında güç ve iktidar 
çekişmesinin yaşandığı bir dönemde, yazarın Türklerin İslami inanca gönülden sahip 
bir millet olarak Nuh Peygamber’in oğlunun soyundan geldikleri ve haklarında 
oldukça önemli hadisler bulunduğunu belirtmesinin en önemli amaçlarından birisi 
İslam dünyasında belirmeye başlayan Türk siyasi egemenliğine halife nezdinde dinî 
meşruiyet, rakip hanedanlar ve halk arasında ise siyasi kabul ve destek kazandırmak 
olmalıdır. Yazar, bir taraftan merkezî İslam coğrafyasında hem İslamiyeti sonradan 
kabul ettikleri, hem genelde göçebe oldukları, hem de henüz yüksek yazılı bir kültür 
oluşturamadıklarından dolayı Türkler hakkında ortaya çıkmış olumsuz imajı 
İslamiyetin en yüksek dinî ve siyasi mercii olan halife aracılığıyla Türklerin dil ve 
kültürünün gücünü ve görkemini göstererek silmeyi amaçlar. Ayrıca, Kaşgari, bu 
eserde izlediği metot ve üslupla son derece karmaşık ve çok boyutlu Türk dili ve 
kültürüne dair bilgileri sistematik bir şekilde ortaya koyarak başta Bağdat olmak 
üzere dönemin bilim ve sanat merkezlerinde bulunan entelektüel çevreleri etkilemek 
amacında olmalıdır. 

Bilindiği gibi Abbasi hanedanı ve onların Arap kökenli yöneticilerinin 
korumasında ve hizmetinde bulunan mevali adı verilen Arap olmayan grupların 
içinde çok önemli sayıda Türk de vardı. Dai olarak Emevi Devleti’ni yıkıp Abbasi 
hanedanını işbaşına getirmek için etkili propaganda ve askerî faaliyetler yürüten ve 
büyük ölçüde Horasan yöresinde bulunan bu gruplar Abbasi Devleti’nin 
kurulmasıyla başta başkent Bağdat olmak üzere devletin birçok bölgesinde önemli 
mevkilere ve dairelere getirilmişti. Mevali grupların Fars kökenli liderleri daha çok 
vezirlik makamı gibi sivil bürokraside görev alırken Türkler Abbasi devleti’nin 
askerî teşkilatının önemli bir bölümünü oluşturmaya başlar. Halife El-Mehdi (ö. 
785) döneminden itibaren Türkler sayıca çoğalarak özellikle el-Mut’asım (ö. 842) 
döneminde kölemen (memlūk, gulam/gılmān) askerler olarak en yüksek 
komutanlıklar da dâhil olmak üzere Abbasi ordusunun esas gücünü oluştururlar. 
Önce Bağdat’ta, daha sonra Samarra’da kurulan özel mahalle ve kışlalara yerleşen 
Türk kökenli bu askerî sınıf daha sonra siyasi alanda önemli görevler de üstlenir ve 
hatta halifelerin tayininde bile etkili olmaya başlarlar. Türklerin bu şekilde 
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İslamiyet’i kabul ettikten kısa bir süre sonra merkezî İslam devletinin önemli askerî 
ve idari mevkilerini elde etmesi bu coğrafyada nüfusun çoğunluğunu oluşturan Arap 
ve diğer etnik grupların nazarında Türklerin gücünün meşruiyeti sorununu 
doğurmuştur.  

Merkezî İslam coğrafyasında Türklerin siyasi otoritesinin meşruiyetine engel 
olan faktörler daha Abbasilerin ilk dönemlerinden itibaren Arap kökenli yönetici, 
askerî komutan ve aydınlar arasında sık sık tartışılmış, Türklere bu gücün 
verilmesinin nasıl sonuçlar doğuracağı dönemin halifelerine bildirildiği bu hanedan 
tarihine dair yazılmış eserlerde kaydedilmiştir. Bu eserlerde, hem halk arasında hem 
de aydınlar arasında Türklere yönelik olumsuz önyargıların var olduğu sıkça dile 
getirilir. Abbasi rejiminin dünya görüşüne inanmış, halifelere oldukça bağlı, 
halifelik ordusunda büyük başarılara sahip Türklere karşı bu önyargıların kaynakları 
konusunu açıklığa kavuşturursak DLT’nin başında dile getirilen Türklerin önemine 
ilişkin hadisler, onların Allah tarafından özel olarak isimlendirildiği ve insanları 
yönetmekle görevlendirildiği gibi ifadelerle Kaşgari’nin Türkleri dinî ve ilahi 
desteğe sahip bir millet olarak değerlendirmesinin sebeplerini daha iyi anlamamıza 
yardımcı olacaktır.  

Erken dönem İslam topluluklarında Türkler aleyhine çıkan görüşlerin başında 
Türklerin Kuran’da iki surede, (Kehf ve Enbiya surelerinde) belirtilen ve genelde 
isyankâr ve karıştırıcı niteliklere sahip Çin’in kuzey doğusunda yaşadığı ve 
Zülkarneyn (İskender) ordularına karşı savaştığı söylenen Yecüc ve Mecüc ırkıyla 
ilişkilendirilmesi gelir. Çeşitli Türk boylarının da tarihsel olarak bu gösterilen 
coğrafi bölgede yaşıyor olması, bu surelerde hiçbir şekilde Türk ismi geçmemesine 
rağmen, daha sonra kaleme alınmış çeşitli coğrafya ve seyahat kitaplarında 
anlatılmasından dolayı, Türklerle Yecüc ve Mecüc ilişkisi üzerine birtakım 
rivayetlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu rivayetlerin ortaya çıkmasında 
Orta Asya’da İslamiyetin yayıldığı dönemde, özellikle 8. yüzyılda henüz Müslüman 
olmamış Türklerin, Müslüman ordularına karşı uzunca süren savaşlarının etkisi 
büyük olmuştur. Özellikle Türgeş Türklerinin lideri Sulu Kağan’ın İslam ordularını 
Maveraünnehir’de uzunca bir süre hem savaşlarda hezimete uğratması hem de 
bölgenin önemli milletlerinden olan Soğdların isyanlarını desteklemesi Türklere 
yönelik bu olumsuz inançların pekişmesine neden olan faktörlerden olmuştur.  

Gene bu dönemde derlenerek son hâline getirilen ve İslam dünyasında en 
güvenilir isnatlara sahip hadis derlemeleri olarak kabul edilen ve yaygın olarak 
okunan İmam Buhari’nin (ö. 869) Sahihi Buhari ile onun öğrencisi İmam Müslim 
tarafından oluşturulan Sahihi Müslim gibi eserlerde geçen Türklerin isimleriyle 
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birlikte anılarak haklarında olumsuz yargıları içeren bir hadis Türklere yönelik 
olumsuz imajı dinî boyuta taşır. Bu hadiste Türkler Müslümanların kendileriyle 
savaştığı tehlikeli bir millettir.1 Bundan sonra, 9. yüzyılda kaleme alınan ve İslam 
kültürünün geniş hacimli ve etkili eserlerinden olan Taberi Tarihi’nin daha başlangıç 
bölümlerinde Türklerin ataları, tarihi, karakteri konusunda o dönemde yaygın olan 
görüşler sıralanmıştır. Taberi (ö. 923) dönemin yaygın inanç ve menkıbelerini büyük 
bir titizlikle belirlerken bu inançlar arasında Türklere dair olumsuz görüşleri de 
verir. Mesela, şöyle der: “İmran bin Bekrü’l-Kala’ī’ye göre Nuh Peygamber’in 3 
oğlu olmuştu. İsimleri Sām, Hām ve Yāfes’ti. Bu üç oğlun da her birisinin 3 oğlu 
oldu. Sām’dan Araplar, Farslar ve Bizanslılar oldu. Bunların üçü de iyidir. Yāfes’ten 
Türkler, Slavlar ve Yecüc ve Mecüc milleti oldu. Bunların tamamı kötüdür. 
Hām’dan ise Kıptiler, Sudanlılar ve Berberiler oldu.” (Taberi, II, 21) Bunun gibi, 
Türklerin barbar, saldırgan ve savaş düşkünü bir topluluk olduğu şeklinde gösterilen 
görüşler Mes’udi’nin tarih eserlerinde, İbni Rusta ve İbn’ül-Fakih’in coğrafi 
eserlerinde de işlenir.  Bu basmakalıp inançlar İslam topraklarında yüzyıllarca 
olduğu gibi kabul edilmiş, hatta 14. yüzyılda, İbni Kesir, yazdığı tarihinde bu görüşü 
aynen tekrar etmiştir. Bu eser Sultan İkinci Murat döneminde Şirvanlı Mahmud 
tarafından Eski Anadolu Türkçesine de tercüme edilmiştir. Bu eserde adı geçen 
inancın bir hadis olduğu öne sürülmüştür: “Ebu Bekr-i Bezzāzī rivāyat itdi isnādıyıla 
Ebu Hüreyre’den kim Rasūlü’llah –(s.a.v)- eyitdi : Nūh oġlanları Sām ve Hām ve 
Yāfis’dür. Sām’ın oġlanları ‘Arabdur, Fāris’dür, Rūm’dur, hayr bunlardadır. 
Yāfis’ün oglanları Ye’cüc ve Me’cüc ve Türk sakālibedür, ya’ni Üngürüs’dür 
bunlarda hayr yokdur. Hām’un oġlanları Kıbt ve Berber ve Karalardur.” (Yelten, 
203) Türkler hakkında böyle olumsuz yargılar ve imajlar 9. yüzyıldan sonra yazılan 
Kısasü’l-Enbiya gibi popüler eserlere de yansır.  Bu türden klişe görüşlerin daha az 
eğitimli sıradan halkın okuyup dinlediği ve öğrendiği eserlere de yansıması 
Türklerin Müslüman olduktan sonra İslam coğrafyasındaki liderlik ve başarıları için 
tabiidir ki büyük handikap oluşturmuştur. Böyle olumsuz rivayet, inanç ve 
menkıbelerden dolayı birçok Türk kökenli bilim adamı, idareci ve edebiyatçı etnik 
kimliklerini saklamışlar ve çoğu zaman da yazdıkları eserleri Arapça veya Farsça 
yazma yoluna gitmişlerdir. Türkçe yazan bazı yazar ve şairler de sık sık Türkçenin 
yetersizliğini dile getirerek Türkçe yazdıklarından dolayı âdeta psikolojik eziklik 
duymuşlardır. Bu durumun hem Çağatay hem de Oğuz edebî sahalarında yaygınlığı 
konusunda birçok örnek verilebilir.  

 
1 Buhari ve Müslim’de gösterilen hadis Türkçeye şu şekilde çevrilebilir: “Sizler Türklerle çarpışmadıkça 
kıyamet kopmayacaktır.” Sahihi Buhari, 4 (Kitabü’l-Cihad) 95, Sahihi Müslim, 17 (Kitabü’l-Fiten) 2912. 
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Bununla birlikte, Türkler İslam coğrafyasında liderlik gücüne ulaşır ulaşmaz 
dönemin bazen Türk kökenli ve çoğu zaman da Türk olmayan tarihçi, bilim adamı 
ve filozoflarını bu olumsuz yargıları değiştirmek üzere eserler yazmaya teşvik 
etmişlerdir. Bu aydınların bir kısmı hiçbir karşılık gözetmeden, bir kısmı ise 
dönemlerinin siyasi liderlerine yakın olmak amacıyla Türklerle ilgili olumlu görüşler 
ileri sürmüşler, Türklerin kahramanlıkları, liderlik başarıları ve İslamiyet’e 
yaptıkları katkıları övülerek mevcut olumsuz inançların etkisini silmeye 
çalışmışlardır.  

Türkleri yüceltmek amacıyla onlara İslami kimlik kazandıracak dinî, etnik ve 
tarihi yüksek vasıflar atfeden ilk çalışmalardan birisi Cahiz tarafından 8. yüzyılda 
kaleme alınan “Türklerin Faziletleri” isimli eser Halife el-Mütevekkil’in Türk 
kökenli veziri El-Feth b. Hakan’a sunulmuştur. Eserin birincil amacı Halife 
ordusundaki Türk askerî varlığına ve siyasi liderliklerine varlığına siyasi prestij, 
kabul ve destek oluşturmaktır. Cahiz (ö. 776) bu konuda önce Türklerle Araplar 
arasında akrabalık ilişkisinden bahseden bir rivayet nakleder, ki büyük ihtimalle 
kendisi oluşturmuştur. Rivayete göre Hz. İbrahim’in üçüncü karısı Arap asıllı 
Qatura’dan olan altı çocuğundan dördü Horasan’a yerleşmişler ve bunlar Türklerin 
ataları olmuşlardır. (Lassner, 118) Böylece kendisi de Abbasi Devleti’nde Türkler 
gibi Mevali (yani Arap yöneticiler bağlı hizmetli) olan Cahiz öncelikle Türkleri 
İbrahimi soydan ve ana tarafından Arap ırkıyla akraba bir millet olduğunu 
söyleyerek bu meşruiyeti sağlayacak bağları kurmaya çalışır. Daha sonra da 
Türklerin Horasanlı olarak ebna adı verilen Abbasi Devleti’ni kuran dailerin 
çocuklarından olduğunu söyleyerek devleti kuran asli unsurlardan olduğunu 
açıklamaya çalışır. Böylece İslam’ın merkezindeki Türk varlığını o devletin ve 
toplumun entegral bir parçası olduğunu dile getirir. Yabancı olmadıklarını, aileden 
olduklarını ve Türklerin yüksek siyasi mevkilerde bulunmalarının bu sebeple tabii 
olduğunu vurgulamaya çalışır.  

Bu konuda bir diğer önemli çalışma Gerdizi’nindir. Yazarın Türk kökenli 
Gazne Sultanı Abdürreşid’e 1053 tarihinde sunduğu Zeynü’l-Ahbar isimli eserinin 
iki cildi Türklere ve onların faziletlerine aittir. Burada da Türk kabilelerinden, 
onların özelliklerinden ve öneminden bahsedilirken hadislerden yararlanılır. Benzer 
şekilde, bir başka önemli şahsiyet, Tuğrul Bey’in vezirlerinden İbn Hassul, Türklerin 
doğal liderlik yeteneğine sahip asil bir millet oldukları, Samani ve Gazneviler 
döneminden beri başarıyla devlet yöneterek İslamiyet’in kurtarıcısı (giyās el-
müslimīn) payesini ellerinde bulundurduklarını dile getirir.  (Haarmann 181) 
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Divanü Lügati’t Türk bu gelenek çerçevesinde ele alınırsa eserin sadece Türk 
lehçelerinin karşılaştırmalı bir sözlüğü olmadığını, Türk tarihi, edebiyatı ve 
folkloruna dair verdiği bilgilerle kültürel ve politik mesajlar veren ideolojik öneme 
sahip bir eser olduğunu da anlayabiliriz. Eserin, başta Selçuklu sultanları olmak 
üzere İslam coğrafyasındaki Türk liderlerin elinde bulundurduğu politik güce İslami 
temeller ve nitelikler kazandırma amacı olduğu açıktır. Bu bağlamda eserin başında 
Türk isminin ve siyasi gücünün Allah tarafından Türk milletine verildiği, dünya 
milletlerinin idare yularını ellerinde tutmak üzere Türk hakanlarının Allah tarafından 
görevlendirildiği belirtilir. Bu anlayış genel olarak Orta Çağ’da siyasi liderliğin ilahi 
bir güce dayanma ilkesi doğrultusunda yaygın bir anlayış olsa da Türklerden önce 
dinî ve siyasi gücün halifenin elinde toplandığı klasik İslami siyaset anlayışından 
farklıdır. Bu siyasi güç-dinî güç farklılaşması Selçuklu Devleti’nin daha ilk 
başlarında oldukça ağır bir toplumsal mesele olmuş, sultanlarla halife arasında 
büyük çekişmelere sebep olduğundan dönemin aydınları arasında çok tartışılmıştır. 
Bu dinî otorite ve siyasi otorite ayrışması Gazali’nin ortaya koyduğu, ve dâhili ve 
harici İslam düşmanlarına karşı savaşma görev ve gücünü halifenin dışında bir siyasi 
otoriteye veren “nacda” kavramıyla dinî-felsefi bir meşruiyet kaynağı bulduğunu 
biliyoruz. (Haarman 181) Bununla birlikte, sultanın güç kaynağını ve otoritesini 
Tanrı’dan aldığı şeklindeki anlayış İslamiyet öncesi Türk liderlik görüşünden de 
etkilenmiş olabilir, ki bunun Köktürk Yazıtları’nda geçen mesela, Bilge Kağan’ın 
Kültigin Anıtı’nda “Tanrı emrettiği için, kutum olduğu için kağan oldum.” 
şeklindeki ifadesinin belirttiği anlayışla paralellikler gösterdiği açıktır. Yalnız, bu 
son noktanın çok iyi analiz edilmesi gerekir, çünkü Orta Çağ toplumlarının 
birçoğunda hükümdarın kudretinin ve meşruiyetinin kaynağı yaygın olarak Tanrı’ya 
dayandırılır. 

Kaşgari’nin, İslam dünyasında Türkler hakkında olumsuz imaj ve inanç yayan 
hadislerin etkisini kırmak için yeni ve olumlu hadisler ileri sürmesi, hadislerin İslam 
toplumunda siyasi bir gücün dinî meşruiyet kazanması için ne kadar önemli 
kaynaklar olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Yazar, Türklerin uzun süreli 
egemenlikleri olacağı ve bundan dolayı Türklerin dilinin öğrenilmesinin emredildiği 
şeklindeki hadisi Buharalı ve Nişapurlu iki din bilgininden duyduğunu söylerken bu 
hadisler için isnat veya kaynak göstermez, ancak, burada önemli olan, dönemin kimi 
din âlimleri tarafından Türklerle ilgili olumlu hadisler de söyledikleri ve bunu 
bulundukları bölgelerde özellikle de İslamlaşma sürecini hâlâ tamamlamamış Türk 
şehirlerinde yaydıkları gerçeğidir.  Bu türden hadislerin henüz bütünüyle Müslüman 
olmamış kimi Türk boylarını İslamiyet’e kazandırmak için önemli fonksiyonları 
olacağı açıktır. Bu doğrultuda, yazar, Kaşgarlı bir imamdan duyduğunu söylediği 
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Türkleri övücü ve yüceltici bir hadisi de Türk kelimesini açıklarken örnek olarak 
verir. Burada eserin başında söylediği Türklere “Türk” isminin Allah tarafından 
verildiği tekrar edilir ve isnatlarını da göstererek peygamberin “Yüce Tanrı benim 
bir ordum vardır, onları doğuda yerleştirdim, hangi millete kızarsam onların üzerine 
salarım.” şeklindeki sözüyle Türklerin gücünü ve üstünlüğünü gösterdiğini belirtir. 
Bu hadis anlam olarak son derece önemli bir hadistir, çünkü burada Türklerin bir 
hadis aracılığıyla hem peygamber tarafından hem de Allah tarafından övüldüğü ve 
desteklendiği ileri sürülür (Atalay, DLT 1, 351). Bu hadisler, Türklerin hiç de 
olumlu olarak gösterilmediği ve çoğunluğu İslamiyetin ilk dönemlerinde ortaya 
çıkan, belki bugün bile etkileri hissedilen ön yargılı Türk imajını yansıtan hadislere 
karşı sunulan cevabi karşı-propaganda hadisler olarak değerlendirilebilir. 

Kaşgari’nin Türkler hakkındaki olumsuz inançları yıkmak için ileri sürdüğü 
görüşlerin en önemlilerinden birisi de Türklerin tek yapıda, tek inançlı ve tek 
özellikli homojen bir topluluk olmadığı yönünde oluşturduğu bilgi sistematiğidir. 
Bilindiği gibi ön yargıların, basmakalıp inançların ve menfi klişelerin ortaya 
çıkmasında olumsuz bir parçanın veya elemanın bir bütünün geneline yansıtılması 
gibi dar bir anlayış rol oynar. Kaşgari bu yanlış inançları belirli bir bilgilendirme 
metodu içinde yıkmaya çalışır. Bunun için Türk topluluklarının sadece dil ve lehçe 
olarak çeşitlilik göstermediğini, din, gelenek,  görenek, folklor gibi alanlarda da 
farklılıklara sahip, Türk toplulukları coğrafyasını birinci elden gezip görerek, 
inceleyip araştırarak ve elde ettiği sonuçları geniş şekilde örneklendirerek çok 
bilimsel bir metotla ortaya koyar. Mesela, yazar, kitaba alınan ve alınmayan 
konuların neler olduğunu açıklarken Müslüman olmayan Türk boylarının dilleri ve 
kültürleri hakkında çok şey söylemediğini belirtir. Yazara göre bunun sebebi onlara 
ait bilgilerden bir fayda elde edilemeyeceğidir. (Atalay, DLT, 1, 27) Burada yazar 
Müslüman Türklerle Müslüman olmayan Türkler arasında bir ayrım yaptığını açıkça 
belirtir ve eserin genel olarak Müslüman Türk topluluklarının dil ve kültürü üzerine 
yapılan bir çalışma olduğunu belirtir. Ancak, yazar metodunun gereklerine uymak 
zorunda kalır ve yer yer İslamiyet öncesi Türk inançlarına ve tarihî şahsiyetlere dair 
sınırlı da olsa bilgiler verir. Bu doğrultuda, yazara göre Türkler 20 boydur ve bunlar 
Bizans sınırlarından Çin ülkesi sınırlarına kadar olan bölgelerde yaşamaktadır. Bu 
yirmi boyun sayısız oymakları vardır. Bu boyların ağırlıklı yaygın şiveleri olduğu 
gibi konuşmada farklı şiveler kullanabilirler. Buna Uygurları örnek gösterir ki 
Uygurların kullandıkları 24 harfli alfabeleri vardır. Eserin başında harfleri gösterilen 
bu alfabenin Türk alfabesi olduğunu söylese de daha sonra bunun Uygur alfabesi 
olduğunu belirtir. Buradan da yazarın Türk ismini hem Türk toplumlarının tamamını 
kapsayan genel bir terim olarak, hem de özelde Uygurlar için kullandığını anlıyoruz. 
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Yazara göre Oğuz boylarının diline birçok Farsça kelime karışmıştır. En fasih Türk 
lehçesi Karahanlıların konuştuğu Hakaniye Türkçesidir. Bu Türk boyları sadece 
konuştukları lehçe bakımından farklılaşmaz, inanç bakımından da farklılaşır. 
Mesela, yazar temür kelimesini açıklarken Kırgız, Yabaku ve Kıpçak boylarının 
demiri kutsal saydıklarını, Müslüman olan bazı boyların tengri kelimesini Allah için 
kullanırken Müslüman olmayan kimi Türk boylarının bunu yüce saydıkları varlıklar 
için kullandığını belirtir. Müslüman Türklerle Müslüman olmayan Türkler kimi 
zaman çarpışır. Mesela, Müslüman Arslan Tegin’in 40 bin Müslüman askeriyle 
Müslüman olmayan Yabaku boyunun 700 bin kişilik askerini dağıttığını bir gazi 
menkıbesi şeklinde anlatır. (Dankoff 1975, 69) Bunun gibi, yazarın, Müslüman 
Türklerle Müslüman olmayan Türkler arasındaki savaşlardan bahsetmesinin bir 
amacı da Türk kavramının tekil ve değişmez İslam’a uzak bir millet olduğu 
şeklindeki inançları değiştirmektir. 

Türklerin Yecüc ve Mecüc ırkıyla bir ilgisinin olmadığını kanıtlarıyla ortaya 
koymaya çalışır. Türk topraklarını gezip dolaştığını ancak Yecüc ve Mecüc’ün 
yaşadığı topraklara gitmesinin mümkün olmadığını, çünkü onların Zülkarneyn 
Surlarının (bu Çin Seddi olmalı) ötesinde yaşadıklarını ve bu sebeple bunların 
dilinin bilinmediğini belirtir. Burada Türk boylarının ismini de teker teker saydığı 
için Türklerle Yecüc ve Mecüc ilişkisinin yanlışlığı kendiliğinden ortaya çıkar. 
Yazar, bu bilgiyi bir gözlem ve inceleme sonucu ortaya koyduğunu çizdiği haritada 
modern bir coğrafyacı gibi görsel ve somut olarak da göstermeye çalışır. Bu haritada 
Yecüc ve Mecüc toplumu adı geçen seddin ötesinde yalnız yaşar ve aralarında veya 
çevrelerinde Türklerden herhangi bir boy bulunmaz. Aksine Türkler onlardan çok 
uzakta yaşarlar. Yazar, böylece gözlem ve araştırmalarını söylemekle kalmaz, onları 
dönemin çok ilerisinde bir anlayışla haritalandırır, ki harita bugün bile en önemli 
bilgilendirme, inandırma ve zihne yer ettirme tekniğidir. 

Kaşgari’nin haritası, bu bakımdan, yazarın İslamiyet ile Türkler arasındaki 
ilişkinin önemli bir yorumu olarak okunabilir. Yazar, eserinin başında Türklerin 
Tanrı tarafından İslam Aleminin liderleri olarak görevlendirildiği şeklindeki 
inancına paralel olarak haritanın merkezine Karahanlıların merkezi Balasagun’u, 
önemli bir kısmına da Türk boylarını yerleştirir. Bu haritada İslamiyet’in iki kutsal 
şehri Mekke ve Medine ve Halifeliğin merkezi Bağdat yoktur. Buradan yazarın bir 
Karahanlı olarak Karahanlı Devleti’nin gücünü ne ölçüde büyük gördüğünü de 
anlıyoruz.   

Hemen hemen bütün ilim adamlarının dinî bilimler veya Arap dili üzerine 
eserler yazdığı bir dönemde, Kaşgari, Türk dili şiveleri üzerine eser vermesinin 
yadırganacak bir şey olmadığını bir hadisten hareketle savunur ve eseri yazmadaki 
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amacının, yani sebeb-i telifinin, dinî bir görev olduğunu belirtir. Yazar, burada, 
peygamberin “Türk dilini öğreniniz, çünkü onların uzun sürecek egemenliği 
olacaktır.” şeklindeki hadisi eseri yazmasının esas kaynağı olduğunu, Türklerin 
siyasi gücü düşünülecek olursa bunu aklın da emrettiğini bildirir. (Divan 1, 4) Bu 
doğrultuda Kaşgari, Çinlilerin ihtiyaç duyduklarından dolayı Karahanlı dili ve 
alfabesini öğrenip yazışmalarında kullanmaları gibi Müslümanların da benzer 
şekilde Türkçeyi öğrenmeleri gerektiği inancındadır. Bütün bu bilgilerle yazarın esas 
amacı İslam coğrafyasında siyasi liderliği elinde bulunduran Türklerin dili, 
coğrafyası, yaşayış tarzı, tarihi ve kültürü hakkında İslamiyetin dinî lideri halifeyi ve 
onun aracılığıyla dönemin Türk olmayan aydınlarını ve devlet adamlarını 
etkilemektir. Bu etkiyi sadece verdiği bilgilerle değil, uyguladığı yöntemle de yapar. 
Yazar, klasik Arap-İslam filolojisine dair derin bilgiye sahibi olduğunu göstermek 
için eserini meşhur Arap gramer ve sözlükçüsü el-Halil’in Kitabü’l-‘Ayn’ında 
izlediği metoda uygun yazmak istediğini belirtir. Bilindiği gibi Halil, Arap dilinin 
ilk büyük grameri olan “Kitab”ı yazan Fars kökenli gramerci Sibaveyh’in hem 
hocası hem de kaynak kişisidir. Halil kendi geliştirdiği gırtlaktan dudaklara doğru 
harfleri çıkaklarına göre bir düzene koyarak Kitabü’l-‘Ayn isimli ilk Arapça sözlüğü 
de yazmıştır. Oldukça karmaşık ve yer yer de düzensizlik gösteren bu metot daha 
sonra Arap sözlükçüler tarafından terkedilmiştir. Kaşgari, bu sistemin sadece birkaç 
özelliğini kullanır. Bununla birlikte, yazar, esas olarak Farabi’nin Dīvānü’l-Ādāb fi 
Lügatü’l-‘Arab isimli eserindeki sisteme dayalı bir metotla yazar. Bu konu Dankoff 
ve Ermers tarafından incelendiği için burada tekrar edilmeyecektir.2 Ancak burada 
Kaşgari’nin Farabi yerine neden Halil ismini zikrettiği ayrıca tartışılabilir. Bence, 
Kaşgari, hem kendisi gibi Türk olan Farabi’nin isminin zikredilmesinin döneminde 
politik olarak doğru karşılanamayabileceği fikrinden hareketle ondan bahsetmez, 
hem de Arapçanın ilk sözlüğü olan Halil’in eseriyle Türkçenin ilk sözlüğü olan 
kendi eseri arasında gelenek yaratan ilk büyük eserler olmaları açısından paralellik 
kurma amacıyla Halil’den bahseder.   

Sonuç: 

Kaşgari, Türklerin İslamiyetin siyasi liderliğini eline geçirdiği bir dönemde 
Türk gücüne hem halifenin hem de Müslüman halkların gözünde dinî meşruiyet 
sağlamak amacıyla DLT’y yazmıştır. Bu amaç doğrultusunda yazar öncelikle 
Türkler hakkında hem yazılı eserlerde hem de sözlü kültürde var olan dinî ve din 
dışı olumsuz klişe ve ön yargıları değiştirmeye çalışır. Bunun için döneminde kimi 
din adamları tarafından ileri sürülen Türklere dair olumlu hadisleri olumsuz 

 
2 bk. Dankoff 1982-1985, cilt 1, s. 32; Ermers, s. 18.    
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hadislere karşı çıkarır. Hadislerin İslami kültürdeki öneminden ötürü genel anlamda 
Türklerin siyasi varlığının özelde ise eserini yazmadaki temel sebebin hadis kaynaklı 
olduğunu bildirir.       

Merkezî İslam coğrafyasında yaşayan insanların gözündeki tek tip, göçebe, 
eğitimsiz, yabancı ve saldırgan gibi Türklere dair ön yargıların yanlışlığını 
belirtmeye çalışır. Aksine, Türk dili ve kültürünün çok geniş alanlarda konuşulduğu, 
yazıldığı ve Çin milleti gibi milletler tarafından öğrenildiğini belirtir.  

Türk coğrafyasını bizzat gezip görerek ve araştırarak eserini yazdığını belirtip 
Türklerin Müslümanlar arasında olumsuz imaja sahip Yecüc ve Mecüc toplumuyla 
ilişkisi olmadığını ortaya koyar. Türklerin çoğunluğunun samimi Müslümanlar 
olarak İslamiyet için mücadele ettiklerini savunur. 

Eserini yazarken döneminin en tutarlı yöntemlerini kullanır. Sunduğu bilgileri 
bizzat gezip görerek ve araştırarak oluşturur ve şivelere dair bilgisini atasözleri, 
tekerleme, şiir parçaları gibi örneklerle ortaya koyar. Türk şivelerine dair kimi 
özellikleri Arap şivelerindeki benzer durumlarla karşılaştırarak dilin evrensel 
yönlerine dair tesbitlerde bulunur. Türk toplumlarının coğrafyasını dönemin harita 
anlayışı çerçevesinde bir harita üzerinde ilk defa olarak göstererek tezlerini savunur. 
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TÜRK BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAŞGARLI MAHMUD’U 
YENİ BİR OKUMA DENEMESİ: 

YENİ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN TARİHÎ VE KÜLTÜREL 
TEMELLERİ 

 
İkbal VURUCU 

 
Giriş 

Toplumsal ve kültürel olgulara gidilerek kodlanacak anlamlar ve ilişkiler 
sistemi bugünkü Türk kültür çevresine mensup toplulukların birliği yönünde işlevsel 
bir öneme sahiptir. Bu anlamlar örüntüsünün yaratılmasında ve öznenin yaşam 
dünyasında bir etkinlik kazanmasında ise “tarih” birincil konumdadır. İçinde 
yaşadığımız zaman dilimi açısından ulaşılması hedeflenen siyasi ve toplumsal 
amaçlar doğrultusunda “tarih” yorumlanacaktır, başka bir deyişle “inşa” edilecektir. 
Örnek olarak somutlaştırmak istersek çok kültürlü bir toplumda bu olgu bir sorun 
olarak algılanıyorsa bu sorunun çözümü yönünde “tarih”in inşasında çok kültürlü bir 
toplum tasavvuru egemen olacaktır. Bizim açımızdan Türk birliği eksenli bir 
sorunlar kümesi, güçlü bir elitte zihinsel sorunlara kaynaklık ediyorsa, işte orada 
“tarih” Türk birliği eksenli olarak çok farklı boyutlarıyla değerlendirilecektir. İşte o 
zaman Farabi Kazak, Manas Kırgız, Dede Korkut Oğuz, Köroğlu Türkmen 
olmayacaktır. 

Kollektif kültürel bir kimlik olarak Türk dünyası boyutu göz önünde 
bulundurularak Türk millî kimliği gerek kavram olarak gerekse tarihsel, öznel, 
imgesel açıdan yeniden formatlanarak içeriklendirilmelidir. Doğu’nun büyük 
düşünürü İbn-i Haldun’un metinlerinden beri biliyoruz ki her devlet bir “asabiye” 
üzerine kurulur ve ayakta tutulur.1 Günümüz önde gelen Milliyetçlik kuramcısı 
Smith’e göre de, bir millet oluşturma “icat”tan ziyade “etnik çekirdeği ‘yeniden 
kurmak’ bu çekirdeğin kültürünü modern bir devletin gerekleriyle ve azınlık 

                                                 
1 Konuyu pek çok çalışmasında teferruatlıca çözümleyen Durmuş Hocaoğlu, İbni Haldun’un “asabiye” 
kavramı hakkında şunları vurgular: “Ona göre, her devletin kurulması ve ayakta tutulması için "asabiye" 
adını verdiği bir irade lazımdır ve bu da iki türdür: Neseb Asabiyesi ve Sebeb Asabiyesi. Ancak devleti, 
aynı soya, aynı dil ve aynı din bütünlüğü içerisinde olan bir insan grubu kurar; burada en önemli olan 
"soy"dur ve devlet kuran bu iradeye Haldûn Neseb (Soy) Asabiyesi adını verir. Nesebî Asabiye'de 
toplumu birbirine bağlayan, devleti kuran ve ayakta tutan irade, aynı soya bağlı ve/veya ait olmaktan, 
daha sahîh bir ifade ile, aynı dil ve/veya kan kökünden olmaktan ve/ya öyle hissetmekten kaynaklanırken 
Sebebî Asabiye'de devleti kuran değil ama ayakta tutan irade daha karmaşık bir fonksiyonellik 
kazanmakta ve esas itibarıyla neseb, kan veya soy bağı duygusu yerine, daha ziyade gelişmiş ve daha 
ziyade karmaşıklaşmış sosyal münasebetler örgüsünün icabatından olan ilişkilerden ileri gelen daha 
yüksek yüksek seviyede bir toplumsal irade olmaktadır ki buna "Toplumsal Mukavele" diyebiliriz… 
Neseb Asabiyesi'nde aynı nesebden, soydan gelmek, soydaş ve hatta kandaş olmak kaçınılmaz bir şart 
olduğu hâlde, Sebep Asabiyesi'nde böyle bir şart yoktur; hatta bu asabiye zaten bu şartın 
namevcudiyetinin bir ürünüdür. Neseb ve Sebeb Asabiyeleri arasında yaratıcılık ve harekete geçiricilik 
bakımından fark yoktur. Önemli olan, bu bağdaki 'sıkılık' ve 'hayatiyet'tir.”  “Mozaik”, Türk Yurdu., Cilt: 
24 (56)., Sayı: 203 (564)., Temmuz 2004., Ankara., ss.9-14 



718 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

                                                

durumundaki toplulukların özlemleriyle bütünleştirmektir.2 Bildirimizde metinlerin-
den faydalandığımız bir yazar olarak Smith, “milletlerin nasıl ve neden ortaya 
çıktığını açıklama gayretlerinde, ilk ve müteakip milletlerin oluşmasında önemi bir 
rol oynamış olan etnik bağ ve kimliklerden başlamasının zorunlu olduğunu” vurgu-
lar.3 Bu ilkeye bağlı olarak bizim bildirimizin merkezî tartışma nesnesi millî, etnik, 
bireysel gibi kimlik kategorileri arasındaki ilişki, buna bağlı olarak tarihin millî 
kimliğin inşa edilmesinde oynadığı role ilişkin bir çözümlemedir. Çözümle-
melerimiz öznenin aidiyetliklerinin ve tarihin Türk birliği üst kavranışına göre 
şekillenmesi yönünde bir ön çalışmadır. 

Gerçeklikler dünyası ile simgeler evreni arasındaki örtüşme derecesi kültürel 
olgunluğun bir göstergesidir. Gerçekliğin onaylanması ile gerçeklik karşısındaki 
tavrımız ayrı şeylerdir. Kanaatimizce yapılması gereken tarihsel, kültürel, toplumsal 
gerçekliği “kendi” kavrayışımıza göre yeniden inşa etmeliyiz. Asıl sorun bilinç 
sorunu, bilinçte öncelik ve önemliliklerimizi konumlama sorunudur.4 Türk birliği, 
uzun soluklu toplumsal ve kültürel bir projedir. Bir milletin oluşturucu unsurları 
arasında kültür, tarih, din önemli bir yer tutar. Bu sebeple tasarımlanan bir “birlik” 
de bu temelde biçimlendirilir. Kendi toplum ve kültürümüzü tanımlayan kavramları-
mıza sahip çıkmalıyız. Toplumlarımızdaki içsel oluşum ve gelişim dinamiklerini 
gerileten sorunların tespiti, analizi ve çözümü bu kavramlar aracılığıyla yürütülmeli-
dir. Farklı siyasi birimlere sahip olmanın vermiş olduğu parçalayıcı kimlikler 
karşısında kültürel direnç oluşturmalı ve bunun için de güçlü tarihsel olgularla 
temellendirilmiş kültürel üretim mekanizmaları yaratılmalıdır. Bütün bunlar Türk 
dünyasında tözün farklı kavranılışı sonucu temayüz etmiş olan kültürel 
farklılaşmalar karşısında ortak kültürel yaşam ve anlamlar evreninin genişlemesine 
katkı sağlayacaktır. Söz konusu bu müşterek anlamlar evreninin tahakkuku 
sosyolojik anlamda “büyük millet” olmanın da ön koşuludur. 

 

 
 

 
2  Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, İstanbul: İletişim Yayınları, (Çeviren: Bahadır Sina Şener), 3. 
Baskı, 2004, s.174-175. Bu yönde, gerek imparatorlukların parçalarından gerekse sömürgelerden doğmuş 
olsunlar “Batılı olmayan devletlerdeki dönemsel etnik hareketler seli, hepsi de yoktan teritoryal millet 
‘icat’ etme girişimlerine ket vuran, etnik bağların demotik topluluklar arasında yeniden can buluşunun ve 
etnik kategorilerin etnik siyasallaşmasının kanıtlarıdır. Paradoksal olarak, ‘teritoryal bir millet’ ve siyasi 
bir topluluk yaratma şansının en fazla olduğu yer, bizzat Batı’da olduğu gibi, yeni devletin egemen bir 
etni etrafında kurulduğu yerdir. Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 181-182. 
3 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 89;173.  
4 Milay Köktürk, “Yeniden Millîlik Ama Nasıl”,  
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=119    
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1. Millî Kimlik: Türk Dünyasında Ortaklığın Formu 
 
“Bilgi kudrettir ve dahi, kişiler gibi toplumlar da bilmedikleri karşısında 

peşinen mağlupturlar. Ve dahi bilinmelidir ki, tarih yere düşenlerin cesetlerine 
basarak ilerler.” 

Durmuş Hocaoğlu 
 
Kimlik 
Kimlik bireysel ve toplumsal bir tanımlama kategorisidir. Psikolojiden neşet 

ederek diğer disiplinlere sirayet etmiştir. Bireysel bir çıkış alanı olmakla birlikte 
toplumsal aidiyetlikleri de kendine dâhil eder. Bireyin kendini tanımlama hiyerarşisi 
isminden başlayarak aile, akraba, bölge, milliyet ve dine doğru bir genişleme 
gösterir. Bu hiyerarşiyi belirleyen ise benzerlik ve özellikle de farklılıklardır. 
Benzerlik ve farklılıkların kabul derecesine göre kimlik bilinci kendini makro ve 
mikro sistemler arenasında konumlar. Kendisi dışındaki bireylerle, gruplarla, 
kültürlerle, dinlerle olan ilişkisi ve bu ilişkideki rolüne göre kendini konumlama ve 
ifade etme imkânı biçimlenir. 

Kimlik bir tanımlamadır; sınırlamadır; içeriklemedir; değer atfetmedir. Kimlik 
öznenin birlikte yaşadığı grup ve toplumla olan ilişki ve etkileşiminin sonucunda 
tebarüz eder. Bir başka deyişle, öznenin toplumsal ve kültürel alandaki statü ve 
rolünün konumlanmasıdır. Şu noktanın özellikle bilinmesi gereklidir ki kimlik inşası 
öncelikli olarak “öteki”nin mevcudiyeti ile kendini var kılar. Bu tanımlamaya bağlı 
olarak kişi ve gruplar kendi kimliklerini insan-grup varlığı kategorilerinin biri veya 
hiyerarşik olarak bir kaçı içinde konumlandırır. 

Öznenin kimlik inşasının tamamlanması grup ve toplumla olan ilişkilerde 
tutarlılık, süreklilik, güven gibi unsurları da beraberinde getirir. Bu psikolojik, 
toplumsal ve kültürel tamlaşma hâli özdeşleşmedeki istikrarın bir başka ifadesidir. 
Yani insanın, artık hem kendisini algılayışı hem de öteki tarafından algılanışında bir 
uyumluluk söz konusu olmaktadır. Toplumun sahip olduğu düşünme biçimi, tarihsel 
kazanımlar, gelenek, değer ve normlar, inanışlar, ritüeller, simgesel anlamların kabul 
edilişi uyumun derecesini gösterir. 

Kimlik olgusu sadece insan tarafından doğuştan getirilen veriler değildir. Belli 
toplumsal ilişkiler örüntüsünün sonucunda bu dünyada da oluşur. Aile, okul, sokak, 
her tür gurup ilişkileri bu örüntüyü meydana getirir. İnsanın fizyolojik değişimine 
bağlı olarak, kendisi ve toplumsal ilişkilerdeki konumu hakkındaki kanaati sürekli 
değişiklik gösterir. Yani bireysel kimliği, değişime bağlı olarak bir değişiklik ve 
dönüşüm sergilerken kolektif kimlikten farklılığını da ortaya koymuş olur. Kolektif 
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kimlik öznenin özenle koruduğu, zamanla içselleştirmiş olduğu aidiyetlik alanıdır. 
Bu alan da tarihsellikle belirlenir. Tarihsellik veçhesi kolektif kimliğin tözsel 
yapısıdır. Dil, din, destanlar, mit, tarihsel kurgular ve bunların belirleyiciliği kolektif 
kimliğin niteliğini de gösterir. Boy, ulus, etnik grup, imparatorluk gibi. Öznenin 
verili ve toplumsallaşma ile kazandığı kimliklerde olan bu insan grup varlıkları 
kimliğin etken ve edilgen veçheleri olarak da tebarüz eder. Etken ve edilgenlik 
alanları sahip olunan siyasi yapının biçimine göre bir belirginlik kazanır. Yani ulus 
devlet olan bir iktidar biçiminde ulusal kimlik etkin; diğer kimlikler varlığını 
korumakla birlikte edilgendir. 

Kimlik öznenin biyolojik, fiziki, coğrafi çevresi gibi nesnel etmenlerin olduğu 
kadar tarihselliği, kültürü, dini, diğer insanlarla olan ilişkilerine göre de kendi 
varoluşunu tahakkuk ettirir. Bu nesnel ve öznel şartların değişim biçimine, yönüne, 
niteliğine göre de kimlikte tahavülat gözlemlenir. Yani kimlik bir “var olma” kadar 
“oluş”tur. 

Öznenin kendisini tanımlamasının yanında kimliğin başka bir veçhesi de 
“öteki” tarafından nasıl algılanmakta olduğudur. Özellikle tarihsel merkezli kimlik 
tanımlamaları her toplumun ve kültürün başkalarının kendileri hakkındaki yargısına 
ve tahayyülüne dayanır. Kimliğin kendini muadillerinden farklılaştıran ve 
benzeştiren kategorik yapıları genellikle tarihte yerine bulur. Bu tarihsel konumda 
öznenin ve toplumun başka kimliklerle sosyal-kültürel varlık sistemleriyle olan 
ilişkisini belirler. Bu ilişkinin dost-düşman, efendi-köle, hâkim-azınlık gibi biçimleri 
de bu süreçte ortaya çıkar. 

 Öznenin üyesi olduğu kimlikler hiyerarşisinde “Kimsin?” sorusuna verilen 
cevaplar çoğunlukla aile, akraba, din, boy ve soy olarak bir piramit oluşturur. Bütün 
bu hiyerarşik statüleşme sosyal-psikolojik bir içselleştirmedir. O zaman bizim 
yapmamız gereken bu statüleşmeye uygun bir kültürel yapıyı oluşturmaktır. Kimlik 
bilimsel literatüre esas olarak psikolojik bir kavram olarak girmiştir. Yani bu kavram 
ve olgu öncelikli olarak psikolojinin alanına giren bir tanımlamadır. Toplumsal 
boyutları da göz önüne alındığında sosyal psikolojik bir çalışma sahasıdır. “Ben 
kimim?” sorusuna verilecek cevapların bireysel bir nitelik taşıması kullanılan diğer 
kimlik tanımlamalarının da bu zeminde bir anlam kazandığını gösterir. 

 

Kimlik ve Türleri 

Öznenin tek bir aidiyeti yani kimliği yoktur. Aynı anda pek çok farklı kimlik 
alanına dâhil olabilir. Tarihsel, bireysel, dinî, toplumsal, kültürel bütün kimlik 
nitelikleri öznenin kabulüne bağlıdır. Kimlik bir tanım, sınırlama, duruştur. Bu 
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noktadan hareketle bireyler, toplumlar ve siyasi erkler arasındaki karşılıklı ilişkisi bu 
kimlikler aracılığıyla tahakkuk eder. Bu söz konusu toplumsal kategoriler arasındaki 
ilişkiler biçiminin işlerliğinde belirleyicidir. Her bir tanım, sınırlama, duruş öznenin 
ontolojik açıdan tekilliğinin göstergesidir. Gerek bilişsel gerekse gözlemlenebilir 
davranış örüntüsü bu kimliğin bir tezahürüdür. Cinsellik, renk gibi verili boyutları 
olduğu gibi kolektif kimlik unsurları gibi kazanılan boyutu da vardır. Bireysel ve 
kolektif kimliğin ilişkilerinde “öteki” kimlik sahipleri ile tarihsel, ekonomik, sosyal, 
kültürel farklılıklar temel belirleyicidir. Bireysel ve toplumsal davranışların 
oluşturucusu her kimliğin söz konusu bu özgünlük ve özgüllüklerin varoluşu 
çerçevesinde bir anlam kazanır. Dost, düşman gibi ilişki biçimleri bu belirleyiciler 
ekseninde inşa olunur. İçinde yer aldığımız kültürel yapı, siyasi ve ekonomik örüntü, 
değerler ve normların oluşturduğu anlamlar dünyası beşerî sistem, zaman-uzam 
konumuna göre kimlikler çeşitlenir, yapısal ve işlevsel açıdan başkalaşır, birincil ve 
ikincil bir durum kazanır. 

Sosyal kimlik öznenin bireysel kimliğine nazaran işlevselliği daha dinamik olan 
kategoridir. Kollektif kimliğin tezahür ettiği bir biçimi olarak kültürel kimlik, bu 
kimliği oluşturan unsurların nesiller boyu sürmüş tek biçimliliğine değil, halkın belli 
bir kültürel birimine dâhil nesillerde var olan bir süreklilik duygusuna, bu birime ait 
tarihin eski devir ve olaylarının paylaşılmakta olan anılarına ve her bir neslin bu 
birim ve onun kültürünün kolektif kaderi hakkında taşıdığı tasarıma atıfta 
bulunmaktadır.5 

    

Modern Öncesi Kimliklerin Genel Karakteri 

Farklılık ve benzerlik gibi belirlenimlik göstergesi olarak kimlik, öznenin 
varoluşuna bağımlı olduğu için tarihin her zaman diliminde mevcut olmuştur. 
Toplumsal ve kültürel yaşam koşullarının ve bu koşulları belirleyici yapıların 
değişimine göre başat unsurlarında bir tahavülat söz konusudur. Bununla birlikte 
zamana ve mekâna göre de insan topluluklarının ihtiyaç ve örgütlenme önceliklerine 
göre de farklılık arz etmiştir. Karakaş, Batı eksen alınarak on dokuzuncu yüzyıl 
öncesinde kimlik belirleme ve ifade etme araçlarını beş kategoride tanımlar.6 Buna 
göre, en kesin ve temel kimlik belirleme aracı “cinsiyet”tir. İkinci kimlik ifade etme 
aracı, “mekân” ya da “ülke-toprak” kategorisidir. Yerel ve bölgesel kimliği ifade 
eder. Üçüncüsü, “ekonomik, kültürel ve toplumsal sınıf” kategorisidir. Kapalı 
toplum yapısının temel özelliklerine bağlı olarak oluşan kast sistemindeki kimlikler, 

 
5 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 48.  
6 Mehmet Karakaş, “Küreselleşme ve Türk Kimliği”, Ankara: Elips, 2006, s. 82–87.  
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Orta Çağ Avrupası’ndaki derebeyi, serf gibi tanımlamalar, sınıf etkenine bağlı 
olarak şekillenmiştir. Dördüncü etken, birliği ve farklılaşmayı sağlayan “dil” 
kategorisidir. Beşinci olarak farklılaşmada ve birlik oluşturmada etkin rol oynayan 
belirleyicilerden bir diğeri de “din”dir. Dinsel nitelikli kimlikler, diğerlerinden 
oldukça ayrı belirlenimlere dayanır ve son derece farklı insani ihtiyaç ve eylem 
alanlarından doğar. Bunlarla birlikte Karakaş “devletin pozisyonu”nu da geleneksel 
kimlik ifade etme biçimlerinde gözlenen temel özelliklerden biri olarak 
değerlendirir. Devlet kimlik türlerinin ifadelendirilmesinde on dokuzuncu yüzyıl 
sonrasında –ulus devlet döneminde- olduğu gibi bir zorunluluk olmamasına rağmen, 
on dokuzuncu yüzyıl öncesinde de tamamen etkisiz değildir. 

 

Modern Dönemde Kimlik Görünürlükleri 

Sanayileşme ve kentleşme gibi modern toplumun temel paradigmaları ve 
değişim motorları olarak içerisinden çıktıkları toplumsal ve kültürel yapıyı köklü bir 
dönüşüme uğratmıştır. Bu köklü değişimlerin sonucu olarak öznenin ontolojik, 
epistemolojik ve aksiyolojik evreninde de belirgin bir dönüşüm tahakkuk etmiştir. 
Bu değişimin merkezinde de insanın “dış dünya” ile olan ilişkisindeki başkalaşım 
vardır. İnsan, toplum, eşya, evren konusundaki duygu, düşünce, yaklaşım ve dünya 
görüşlerini besleyen dinî-ilahî olan yerini rasyonel, dünyevi olana bırakmaya 
başlamıştır.7 Bu dönüşümlerin sosyo-kültürel ve siyasi değişim alanına tezahürü de 
çok farklı bir zeminde görünürlük sergilemiştir. Özne dâhil olduğu kapalı, cemaat 
kategorisindeki toplum yapısındaki değişmez sabit kimliği yerine, toplumdaki 
değişim-dönüşüme bağlı olarak çeşitlenmeler ve farklılaşmalar tezahür etmiştir. 
Farklı temellerdeki cemaat bağları ve yapıları yerini bireyselliğe bırakmış, bireylerin 
bireylerle, toplumla ve devletle olan ilişkilerinde de işlevsel ve yapısal bir dönüşüm 
gözlenmiştir. Doğal olarak bütün bu değişim unsurları öznenin kimlik evreninde de 
yansımasını bulmuştur. 

 

Etnik Kimlik 

Etnik kimliğin ve etniklik olgusunun kısa bir tanımlaması ve çözümlemesi de 
konumuzun anlaşılması bakımından önemlidir. Etnisite veya etnik grup terimleri 
gündelik yaşamda ve kimi zaman bilim camiasında millet olgusuyla karıştırılan bir 
kavramdır. Gordon Marshall’ın “Sosyoloji Sözlüğü” Etnisite hakkında şu bilgiyi 

 
7 Bu dönüşümü felsefi ve sosyolojik bir çözümlemeye tabi tutan Hocaoğlu’nun metni Türkçedeki tek 
yetkin örnektir. bk: Durmuş Hocaoğlu, “Lasizimden Millî Sekülerizme”, Ankara: Selçuk Yayınları, 1995. 
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verir: “Ait oldukları ve içinde özgün kültürel davranışlar sergiledikleri bir toplumda 
kendilerini diğer kolektif yapılardan farklılaştıran ortak özelliklere sahip olduğunu 
düşünen ya da başkaları tarafından bu gözle bakılan kişileri tanımlayan bir terimdir. 
Etnisite terimi ırk terimine karşı bulunmuştur. Çünkü etnik bir grubun üyeleri ırksal 
özelliklerine göre tanımlanabilecekleri hâlde, bunun yanında, din, meslek, dil ya da 
politika gibi başka kültürel özellikleri de paylaşıyor olabilirler… Etnik grupların 
bileşimi bir akışkanlığa sahiptir ve tanımı gereği değişikliklere açıktır.”8 Orhan 
Türkdoğan ise etnikliği, “dil, din ve kültürel farklılaşmaların bir yansıması” tarzında 
değerlendirmektedir.9 Bir toplumsal ve kültürel yapı içindeki ilişkiler ve etkileşimler 
sistematiğine göre etniklik kolektif bir olgu olarak kendine yer bulmaktadır. 
“Etniklik zamanın dışında ve doğal olarak var olan bir olgudur. Ulusal kimlik, 
zamana ve kurguya bağlı olarak oluşan modern ulus ve ulusçuluğa zemin hazırlayan 
en önemli unsurlardan biridir. Buna karşılık etniklik, bir etnik gruba aidiyete ve 
öznenin özgül durumuna göre belirlenen tutum, algı ve duygularla ilgili bir mesele 
olup geleneksel dönemin en önemli kimlik belirtme biçimlerinden biridir.”10 Smith 
etnik grubu, soya ait mitlerin rolünü ve tarihî anıları vurgulayan, din, gelenek, dil ya 
da kurumlar gibi bir veya birden fazla kültürel farklılığa göre tanınan ve ayırdedilen 
bir kültürel kolektif tip olarak tanımlar. Etnik topluluğun altı ana niteliğini de şöyle 
sıralar: 1) Kolektif bir özel ad; 2) Ortak bir soy miti; 3) Paylaşılan tarihî anılar; 4) 
Ortak kültürü farklı kılan bir ya da daha fazla unsur; 5)  Özel bir yurtla bağ; 6) 
Nüfusun önemli kesimleri arasında dayanışma duygusu.11 

Konuya bakışta farklı bir yaklaşım sergileyen Baykan Sezer, Batı’nın ulus 
olgusuyla XIX. yüzyılda tanıştığını ve bu kavrama yeni bir tanım, içerik 
kazandırdığını belirtir. Ayrıca Batı’nın bu tanımlama girişimine uymayan 
toplulukları da etnoloji ve antropoloji gibi ayrı disiplin hâline gelen bilimler 
vasıtasıyla etnik grup olarak tanımlama yoluna gittiğini vurgular. Ona göre Batı, 
ulus olgusunun yaratıcısı olarak kendisini görürken, etnik grupları kendi dışında 
toplulukları tanımlamak için kullanmaya başlamıştır. Sezer’e göre etnik grupları, 
tarihte ulus olabilmiş toplumların kalıntılarından, uzantılarından ya da azınlıklardan 
ayırmak gerekmektedir.  Etnik gruplar bir ulus oluşturabilmek için türlü koşulları 
yerine getirmişlerdir, ama bir ulusun en önemli özelliğinden yoksundurlar. Bir 
ulusun varlığı için gerekli maddi ve tarihî temelden yoksundurlar. Belli bir ortak dil, 
ortak geçmiş, bu geçmişe bağlılık, ortak bir kültür etnik gruplarda da 

 
8 Gordon Marshall, “Sosyoloji Sözlüğü”, (çevirenler: Osman Akınhay-Derya Kömürcü), Ankara: Bilim 
ve Sanat, 1999, s. 215-216.   
9 Orhan Türkdoğan, “ Etnik Sosyoloji”, İstanbul: Timaş, 1999, s. 11 
10 Mehmet Karakaş, “Küreselleşme ve Türk Kimliği”, s. 92. 
11 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 41-42. 
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gözlenebilmektedir. Bütün bu olayların varlığının bir ulus oluşturmaya yetmediğini 
etnik gruplar bize göstermektedir. Toplumlar arası ilişkilerde belli bir yer 
bulamamanın, görev üstlenememenin getirdiği boşluk, etnik grupları uluslardan 
ayırmaktadır.12 

Smith, etnik oluşumun belli örüntüleri olduğu tespitini yapar ve ampirik olarak 
da bunun iki ana biçiminden söz eder: birleşme ve bölünme. Etnik oluşum bir 
yandan ayrı birimlerin birbirlerine karışması şeklinde gözlemlenirken diğer yandan 
da, etnik cemaatin bir bölümünün yeni bir grup kurmak üzere ayrılması suretiyle alt 
bölümlere-şii mezhepciliği gibi- ayrılabilir.13 Bu durum bize etnik sınırların 
değişken bir doğaları olduğunu ve mensuplarının kültürel kimliklerinin, belli 
kısıtlamalar dâhilinde şekillendirilmeye müsait olduğunu akla getiriyor. Bu da 
kolektif kültürel yakınlıkların doğasının “ortak merkezli” olduğunu gösterir. Yani 
bireyler sınıfsal ve cinsî ayniyetlerinin yanı sıra sadece ailelerine, köylerine, 
kastlarına, kentlerine, bölgelerine ve dinsel cemaatlerine sadakat duyguları 
beslemekle kalmayabilir, aynı zamanda farklı etnik cemaatlere, aynı anda farklı 
ayniyet düzeylerinde bağlılık da hissedebilirler.14 Bu sosyolojik düzlemden 
hareketle Türk dünyasındaki boy bölünmesini bir etnik farklılaşma olarak 
tanımlayabiliriz. Bu tanımlama bizim Türk birliği eksenli çözümlemelerimizde 
araçsalcı bir ro

Etniklikle milletin karıştırılmasının en belirgin sebebi her iki olgunun da büyük 
ölçüde aynı doğal unsurlara temellendirilmeleri ve aynı tasarımlama yöntemini 
kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Fakat söz konusu iki olgunun arasındaki ince 
çizgi ise siyasallıkta yatmaktadır.Aşağıda belirtileceği gibi, millet etnisiteye göre 
daha makro-kapsayıcı bir evrendir. Bu kapsayıcılığı milletin siyasal bir yapıya 
dayanmasından kaynaklanmaktadır. Yani millet bir bakıma etnik grubun devlet 
kurmuş bir aşamasıdır. Etnik gruplar millî devlet kurarak siyasallaştığı noktada 
millet olurlar. Buna göre “etnik kimlik bilinci, ulusal kimliğin, dolayısıyla da 
ulusalcılığın inşasında bir tahayyül olarak yeniden üretilen bir olgu olmuştur.”15 

Göka’ya göre, etnisite “insanların topluluk yaşamını sürdürebilmek için 
yaptıkları temel etkinliklerin toplamından oluşur, ana dil tarafından belirlenir. Etnik 
özelliklerin senteziyle ortaya çıkmış oluşuma da ‘etnik kimlik’ ya da ‘kültürel 

 
12 Baykan Sezer, “Etnik Gruplara Duyulan İlgi”, Etnik Sosyoloji içinde, (der: Orhan Türkdoğan), İstanbul: 
Timaş, 1999, s. 63-64.. 
13 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 46. 
14 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 46-47. 
15 Mehmet Karakaş, “Küreselleşme ve Türk Kimliği”, s. 94. 



İkbal VURUCU │ 725 
 

                                                

kimlik’”tir.16 Göka, devlet kurabilmek için bir topluluğun ortak bir tarih, ortak bir 
toprak, ortak bir değerler sistemi, ortak bir bellek geliştirebilecek ünsiyete sahip 
olması, bu temelde de bir kamu kültürü, hukuk ve ekonomi üzerinde anlaşmış 
bulunması gerektiğini belirtir. İşte o zaman toplumsal varlığını bunu yapabilecek, 
devlet kurabilecek düzeyde geliştirebilmiş topluluğa, yani devlet kurmuş halka 
“ulus” diyoruz. Ona göre, “Ulusal kimlik” dediğimiz kavramda son derece yetkin 
olan bu üst organizasyonla yani devletle ilgilidir. Devleti oluşturan ulusun kimliğine 
de –ki, o devleti kurmuş olmakla zaten kimliğini ifşa etmektedir- “ulusal kimlik” 
denir.17 Göka’nın bizim açımızdan bu şemasının işlevsel-kullanışlı olan boyutu ise 
ulusal kimlik konusundaki şu tespitidir. Ona göre, “bir topluluğun ulusal kimlik 
sahibi olabilmesi için tüm üyelerinin aynı etnisiteden olması şart değildir. Hatta 
sanılanın aksine, mevcut durumda çoğunlukla bunun tam tersi geçerlidir. Tarihte 
görülen devletlerin kahir ekseriyetini farklı etnisteden gelerek bir topluluk oluşturan 
insanlar kurmuşlardır. Modern zamanlardaki ulus devletler için de bu kural 
geçerlidir. Ulus devlet,… tek bir etnisiteden oluşmaz. Ulusal kimliğin de etnik 
kimlikle doğrudan bir ilgisi bulunmaz.”18 

 

Millî Kimlik 

Öznenin değerler evreninde tek sahih mensubiyet merkezi kültürel varlık alanı 
olarak millî kimlik oluşturur. Yani modern toplumsal ve kültürel tahayyülde ana 
mensubiyet evreni olgusal bir temele dayanan “millî kimlik”tir.19 Bu olgusal 
gerçeklik merkezleri ise “millet”, “milliyetçilik” ve “millî devlet”ten müteşekkildir 
ve sıkı mütekabiliyet ilişkisine sahiptir. Millî kimliğin pre-modern dönemlerdeki ve 
küreselleşme sürecinde oluşan kimliklerden belirgin farklılığı söz konusu olgusal 
yani sahih bir zeminden hareketle yapay-kurgusal bir özellik arz etmesidir. Sahihliği 
mit, soy, dil, tarih, gelenek, devlet, din gibi unsurların yeniden işlevsel bir biçimde 
yeni toplum ve kültürel forma uyarlanmasıdır. Bütün bu kimlik inşasının üst 
belirleyici ise millî devlet mekanizmasıdır. 

 
16 Erol Göka, “Türklerin Psikolojisi, Tarihin Ruhumuzda Bıraktığı İzler”, İstanbul: Timaş, 2. Baskı, 2008, 
s. 26 
17 Erol Göka, “Türklerin Psikolojisi, Tarihin Ruhumuzda Bıraktığı İzler”, s. 29. 
18 Erol Göka, “Türklerin Psikolojisi, Tarihin Ruhumuzda Bıraktığı İzler”, s. 30. 
19 Smith millî kimliğin merkeziliğini şöyle belirtir: “… Dil, hukuk, kurumlar ve seromonilerde olduğu 
kadar, gurur verici olaylardan ve mitlerden değer ve anılara dek bütün bir kültür sahasında boy gösterir 
millî kimlik. Toplumsal bakımdan millî bağ en şümullü topluluğu, toplumsal iletişimin normal olarak 
içinde geçtiği genel olarak kabul görmüş sınırları ve ‘dışardaki’ni ayırdetmenin sınırını oluşturur. Aynı 
zamanda millet, gerek ülke gerekse kaynak ve beceriler itibarıyla temel bir moral ekonomi birimi olarak 
da görülebilir.” bk: “Millî Kimlik”, s. 222. 
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Hayes, “milliyeti "ortak bir dili (veya birbirine yakın akraba lehçeleri) konuşan 
ve (dinî, ülkesel, siyasi, ekonomik, sanatsal ve entelektüel) tarihî gelenekler 
topluluğuna sahip kültürel bir insan grubu şeklinde tanımlamaktadır. Ona göre, 
böyle bir grup -böyle bir milliyet- ortak dilini ve geleneklerini belirgin bir derecede 
canlı tuttuğunda ve yücelttiğinde, sonuç kültürel milliyetçiliktir… Milliyetin kültürel 
temellerini ortak bir dil ve ortak tarihî gelenekler oluşturur. Bunlar, bir eğitim süreci 
tarafından popüler duygusal vatanseverliğin hedefi hâline getirildiğinde, sonuç 
milliyetçiliktir. Her duygu gibi, milliyetçiliğin de mertebeleri vardır. Milliyetimize 
ve millî devlete karşı sadakatimiz -aileye, kiliseye, insaniyete, beynelmilelciliğe 
duyulan- diğer sadakatlerce belirleniyor ve dolayısıyla mertebece kısıtlanıyor 
olabilir. Diğer taraftan, milliyetçilik zirvede, en üstte, diğerlerinin hepsine hükmeden 
bir sadakat hâline de gelebilir. Bu, genellikle, millî duygu dinî duyguyla 
kaynaştığında ve milliyetçilik bizzat bir din veya dinin yerini tutan bir şey hâline 
geldiğinde vuku bulur.20 

Modernizmin belirgin vasfını millî devlet, millet, milliyetçilik, sanayileşme, 
kentleşme, rasyonalite, bilim gibi zorunlu mütekabiliyet ilişkisine dayanan 
etkileşimler ağı oluşturur. Birey modern öncesi dönemde dar siyasi ve coğrafi 
alanda, feodal bir toplumsal örgütlenme formunda kırsal bir karaktere müteallikti. 
Sanayileşmenin dinamikleriyle birlikte teşekkül eden kentler, toplulukların 
sosyolojik açıdan büyük bir dönüşüm geçirmesine kaynaklık etti. Modernizm olarak 
tanımlanan bu değişim dinamikleri bireyi kentte yalnızlaştırmış, kapitalist üretim 
tarzına esir etmişti. Sosyo-ekonomik alandaki bu değişim siyasi olarak millî 
devletlerin doğuşuna da zemin hazırladı. Köylü-zirai temele dayanan feodal yapılar 
yerini sanayiye ve bu da kentleşmeye bıraktı. Bu yeni düzlemde ontolojik ve 
epistemolojik bir tahavülat da göze çarpmaktadır. Artık verili ve değişmez kimlikler 
değil kazanılan kimlikler belirleyici rol oynamaya başladı. Kırsaldan kentlere göçen 
burada yeni bir ilişkiler ağı oluşturan birey kentte yeni kimlikler yani aidiyet bağları 
ve yeni ilişkiler düzeneğine de yol açtı. Bu söz konusu yeni toplumsal yapı yeni bir 
kültürel yapıyı da meydana getirmiştir. “Millet” ve “millî kimlik” yeni bir form 
olarak bu sosyo-politik ve ekonomik zeminde tecessüm etmiştir. 

Türk dünyasındaki kültürel kimlik çözümlemesi için merkezî kimlik 
kategorimiz millî kimliktir. Etnik kimlik tartışması da millî kimliğe giden araçsal bir 

 

20 J. H. Carlton Hayes, “Milliyetçilik: Bir Din”, (Çev. Murat Çiftkaya), İstanbul: İz Yayıncılık, 1995, s. 
13–26. 
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konumdadır. Karakaş, ulusu çok boyutlu bir kavram, somut biçimleri çeşitli 
düzeylerde benzerlik gösteren bir standart ya da ölçü ve değer oluşturan ideal bir tip 
olarak tanımlar ve bu anlamda da ulus, tasarlanan, hayal edilen ve de inşa edilen bir 
olgudur. Fakat bu durum onun her şeyden kopuk yeni bir oluşum olduğu anlamına 
gelmez. Bilakis uluslar da oluşumları açısından tarihsel, kültürel, coğrafi çerçevede 
belirli bir sürekliliğin ürünüdür.21 Smith de, “milleti” ve millî kimliğin temel 
özelliklerini şöyle serimlemektedir: 1) Tarihî bir ülke\toprak, ya da yurt, 2) Ortak 
mitler ve tarihî bellek; 3) Ortak bir kitlesel kamu kütürü; 4) Topluluğun bütün 
fertleri için geçerli ortak yasal hak ve görevler; 5) Topluluk fertlerinin ülke üzerinde 
serbest hareket imkânına sahip oldukları ortak bir ekonomi. Ona göre, millî kimlik 
ve millet, birbirileriyle ilişkili etnik, kültürel, teritoryal, ekonomik ve yasal-siyasi 
pek çok unsurdan oluşan karmaşık yapılardır. Kendi devletlerinde ifadesini bulsun 
ya da bulmasın, müştereken paylaşılan anılar, mitler ve geleneklerin bir araya 
getirdiği topluluk fertleri arasındaki dayanışma bağlarını gösteren bu kavramlar, 
devletin tamamen yasal ve bürokratik nitelikli bağlarından tümüyle farklıdır.22 

Millet ve millî devlet olgusu bireyin evren, insan, doğa, tarih, devlet vs. gibi 
anlamlar dünyasını çevreleyen referans noktalarının yeniden tahayyülünü inşa 
etmiştir. Bireyin birincil ve ikincil öncelikleri, zorunlu ihtiyaç hiyerarşisi de bu 
değişime bağlı olarak bir yapısal ve işlevsel bir dönüşüme uğramıştır. Mesela, ortak 
dil milletin bütün üyelerine cemaat karakterini kazandıran, toplulukları 
türdeşleştiren, birleştiren ve okullar, KİA, ordu gibi kurumlar vasıtasıyla bütün 
milletin bireylerince içselleştirilen merkezi bir unsurdur. Bu çalışma boyunca göz 
önünde bulundurulması gereken de “millet”in bu “tözsel” ve “tasarımlanan” 
vasfıdır. Böylece bu iki öz niteliğe bağlı olarak Türk dünyasındaki yeni kültürel-
kolektif kimliğin inşasındaki doğallık ihdas edilebilecektir. 

Smith, “dinî reform, kültürel ödünç alma, halk katılımı ve etnik seçilmişliğe 
dair mitlerin coğrafi yer, özerklik, çok dillilik, ticari beceriler ve örgütlü dinle 
birlikte belli etnik toplulukların, toplumsal bileşim ve kültürel içeriklerinde yaşanan 
onca değişikliğe rağmen yüzyıllar içinden geçerek bugüne gelmelerini sağlayan 
mekanizmalardan bazıları olduğunu vurgular.”23 Yani burada, tarihsel ve kültürel 
sürekliliğin bir töz olarak kodlanması söz konusudur. 

Dar grup aidiyetlerden millet gibi daha büyük bir kültürel ve toplumsal grup 
aidiyetine tagayyür önceki bağlılıklardan büyük ölçüde bir farklılık arz etmektedir. 

 
21 Mehmet Karakaş, “Küreselleşme ve Türk Kimliği”, s. 103–104. 
22 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 31-34.  
23 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 67.  
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Bu farklılık olgusu sürekliliğini bu yeni aidiyet bağlarının yeniden üretildiği modern 
okullardan yani merkezî eğitim sisteminden sağlamaktadır. Okullaşma vasıtasıyla 
millî kimlik kendini yeniden üretmekte ve süreklilik sağlanmaktadır. Bu vasfı da 
millî kimliğin kurgusal ve siyasal veçhesinin bir yansımasıdır. 

Millî kimliğin doğrudan millî devletle karşılıklı bir zorunluluk ilişkisi taşıması 
salt toplumsal bir olgu olmasının yanında aynı zamanda siyasal bir olgu olduğunun 
da göstergesidir. Millî kimliğin değer, norm, simge, anlamlar dünyası ve yaptırım 
sistemi tarihsel bir temelde kaynağını bulmakla birlikte, siyasal erk toplumun en 
küçük hücrelerine kadar kontrol sağlayan merkezî mekanizmaları aracılığıyla 
meşruiyetini ve kontrolünü sağlamaktadır. Millî kimliğe aidiyet ne salt kültürel, ne 
de salt toplumsal bir boyut taşır. Bütün aidiyetleri kaplayan bir bütüncül bir 
evrendir. 

Siyasallığın simgesi yurttaşlık kurumudur. Millî devlet24 yurttaşlığı, bireyin 
kültürel, tarihsel, toplumsal bir özne olarak belirleyiciliğini tali konuma indirerek 
hukuki-siyasi bir birey derecesine sokar. Böylece devlet-birey ve toplum arasındaki 

 
24 Kürelleşme ve post-modern projelerin ulus-devletleri yok ettme sürecine soktuğu yönündeki kanaatler 
yaygınlaşmaktadır. Konumuzla doğrudan ilgili olmadığı için Durmuş Hocaoğlu’nun konuyla ilgili 
analizlerini burada kısaca sunmak yerinde olur. “Ulus devletlerin geleceğine ilişkin olarak… Ulus 
devletlerin bitmesi o kadar önemli değil, millî devletlerin asla bitmeyeceğini düşünüyorum. Ulus devlet 
tarihin bir ürünüdür; ama, millî devletlerin, ulus devletlerin çapını büyüterek yeniden inşa ettikleri 
kanaatindeyim. Yani, daha açık ifade edecek olursam; birçoklarının sadece salt bir teorik düşünceyle, 
birçoklarının da etekleri zil çalarak ve sevinçle, daha doğrusu tahayyüllerinin ve tahassürlerinin ifadesi 
olarak dışlaştırdıkları bir tez var: Ulus devletler ortadan kalkıyor. Hayır, ben şöyle diyorum: Ulus 
devletler format değiştiriyor, daha doğrusu çap değiştiriyor. Artık bugüne kadar gördüğümüz ulus 
devletlerden çok daha büyük çaplı ulus devletler göreceğiz. Birkaç tane örnek vermek isterim: Bunlardan 
birisi şu: 200 yıl önce mevcut bulunmayan bir millet bugün dünyanın en büyük ulus devleti hâline gelmek 
üzere: Amerika Birleşik Devletleri. 1776’da ilk kongre toplantıları yapıldığı sırada bir delege Amerika 
milletinden söz ettiği zaman, hiddetle ayağa kalkıyorlar. Biliyorsunuz, 13 eyalet, her eyalet kendisini bir 
devlet olarak görüyor. Diyelim ki, Philedelphia temsilcisi ayağa kalkıyor “Bu ne demek; böyle bir millet 
yok ki” diyor. Konuşan delegenin verdiği cevap çok müthiş: “Yok biliyorum; ama, inşa edeceğiz.” Bir 
Amerikalı tarihçinin dediği gibi, bu inşa sürecinin birinci aşaması 90 senede bitti. Ayrılık harbi, yani 
1865’teki iç harp bittiğinde Amerikan milletinin inşa edilmesinin birinci aşaması bitmişti. Şimdi bu ikinci 
aşamayı da bitiriyor; Clinton dönemiyle birlikte Amerikan yapı sistemi çok geniş çaplı bir ulus devlet 
şekline dönüştü. İkincisi, Çin. Birbirinin dilini anlamayan üç ayrı bölgeden oluşan Çin, bugün çok büyük 
bir ulus devlet çapında teşkilatlanıyor. Ruslar ulus devlete dönüşüyor. Bir Batılının dediği gibi, “Ruslar 
Türklerden ve diğerlerinden kurtuldular ve ilk defa Ruslar Ruslarla başbaşa kaldılar. Rusya’da Rus 
yoğunluğu tarihte görülmüş en yüksek sınırına ulaştı.” En önemlisi, bir hiper ulus devlet olma yolunda 
olan Avrupa Birliği. Avrupa Birliği, Avrupa milletlerinin bir tek Avrupa devleti kurma teşebbüsüdür. 
Batıdaki bazı literatürler şu anda mevcut olan ulus devletlerin adına “regional nation state”, yani 
“bölgesel küçük ulus devlet” diyor. Avrupa Birliğinin o ki, bunun arkasında yatan asıl proje Avrupa 
Birleşik Devletleri’dir. O asıl adıyla “Eurupean Hyper Nation State” ve bunun milletinin de bir adı var 
“Avrupalı Milleti.” Tıpkı Amerika’daki bütün eyaletlerin eskiden devlet iken şimdi eyalete dönüşmesi 
gibi, artık yüz yıl sonra gözetlenen hedef, Türkiye’de Erzurumluluk, Bayburtluluk, Karslılık, İzmirlilik ne 
anlama geliyorsa, Avrupa Birliğinde de Alman, İngiliz bu anlama gelmelidir; hedef budur.”, “Millî 
Devletimizin Geleceği”, Ankara: Türk Ocakları-ATO, 12-5 Ekim 2002, Cumhuriyetin Kuruluşunun 80. 
Yıl Dönümü Vesilesiyle ‘Millî Devlet ve Türkiye Cumhuriyeti’ Paneli., (Yayıma Hazırlayan: Mustafa 
Kahramanyol), 2003, s.28-40. 
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egemen ilişkiler düzeneğinin temel belirleyicisi bütün öznelerin eşit, özgür, soyut, 
genel bir vasfı olan yurttaşlık olmaktadır. Siyasi ve hukuki bir aidiyet bağı olarak 
yurttaşlık bir bakıma aynı siyasi yapıya mensup fakat farklı kültürel aidiyetlere 
müteallik bireyler ve gruplarla kurulan özel bir ilişki biçimidir. Böylece hak ve 
özgürlüklerde eşit bir zemin vukuu bulmaktadır. 

 Millî devletin öteki siyasi mekanizmalardan farklılığını oluşturan bir başka 
yönü de millî egemenlik ilkesidir. Millî egemenlik modernitenin de başat bir 
oluşturucusudur. İlahi, soy, sınıf, zümre egemenliklerinin yerini milletin 
egemenliğine bırakması da millî devletin bir getirisidir. Demokrasinin matriksi de 
siyasi, toplumsal ve kültürel koşulları açısından millî devlet, milliyetçilik ve millî 
egemenliğe içkin bir yönetim tekniğidir. Milletin egemenliği demokratik kurum ve 
mekanizmalar aracılığıyla pratiğe aktarılmaktadır. Millî kimlik yukarıda değinildiği 
gibi genellikle etnisite olgusu yani etnik kimlikle karıştırılmaktadır. Millî kimlik 
modern ve kurgusal yapısına bağlı olarak bir toplumun bünyesindeki sosyolojik 
nitelikli farklılıkları dışlamaz. Bilakis kurgusal mahiyeti bütün modern öncesi 
belirleyici bir işlevselliğe sahip olan farklılıkların ortaklığından, oydaş kılınan 
değerler ve normlar örüntüsü demektir. Yani tek bir etnik, dini, mezhepsel, ırkı 
ögeye değil bunların etkileşimi ve iletişimi sonucu girilen ilişkiden çıkarsanan bir 
mensubiyetliktir. Söz konusu kapsayıcı kimlik de yurttaşlık kurumuyla bir 
işlevsellik kazanırken diğer kimlikler sosyo-politik ilişkiler ağında işlevsizleştirilir. 
Smith milletlerin yapısı hakkında önemli bir tespit yapar. Ona göre, “zamane 
milletlerinin büyük bölümü aslında çok etnili olmakla ya da daha doğrusu çoğu 
milli-devlet çok etnili olmakla birlikte; başlangıçta pek çoğu, öteki etnileri veya 

etnik parçaları, adını ve kültürel karekterini verdiği bir devlete ilhak eden ya da 
cezbederek çeken egemen bir etni etrafında oluşmuşlardır.”25 

Anthony D. Smith, millî kimliğin unsurlarını gösterirken millî kimliğin zayıf da 
olsa bir siyasi topluluğu gerektirdiğini özellikle belirtir. Söz konusu siyasi topluluk 
da, topluluğun bütün fertleri için en azından belli ortak kurumların, hak ve görevlere 
dair tek bir yasanın varlığının göstergesidir. Ayrıca, topluluk mensuplarının 
kendilerini özdeşleyecekleri, aidiyet hissi duyacakları belli bir toplumsal mekân, az 
çok hatları kesin ve sınırlanmış bir toprak parçasını da akla getirir. Yani milletlerin 
iyi tanımlanmış ülkelere\ topraklara sahip olmaları gerekir. Millî kimliğin başka bir 
unsuru da, yasaları ve kurumlarıyla tek siyasi iradeye sahip bir topluluk olmasıdır. 
İlke olarak milletin bütün fertlerinin yasal bakımdan eşit olduklarının, zengin ile 
güçlünün patria’nın yasalarıyla mükellef kılındıklarının kabulü önemlidir. Bütün 

 
25 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 70. 
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bunların yanında milletler yurt içindeki halkı bir arada tutan ortak bir anlayış, emel, 
hissiyat ve fikirlere, ortak bir sivil ideoloji ve kültürel boyuta sahip olmalıdırlar.26                  

Millî kimlik hem oluşum sürecindeki özellikleri açısından hem de kendini 
kabul ettirdikten sonraki işlevleri açısından önemli bir görevi yerine getirmektedir. 
Millî kimliğin özellikle siyaseten yerine getirdiği en belirgin işlevi; topluma özgü 
değerleri tanımlayan ve o toplumun gelenek ve âdetlerini yansıtan ortak yasal 
hakların ve yasal kurumların görevlerini meşrulaştırmasıdır. Ayrıca bireyin kendini 
millî kimliğiyle tanımlayarak “ben” hâline gelmesi de ulusal kimliğin yerine 
getirdiği ve yadsınmayacak önemde bir işlevdir.27 

Bu noktada bir farklı kavramlaştırma sorununa değinmek gerekmektedir. Bu 
kavramsal sorunu çözümlemek Türk dünyasının siyasi ve kültürel yapısının 
anlaşılmasında çözümleyici bir araç rolü oynacaktır. Milliyetçilik literatüründe “ulus 
devlet” ve “millî devlet” kavramları farklı siyasi birimlere karşılık gelmektedir. Bu 
konuda Durmuş Hocaoğlu, “ulus devlet” ile “millî devlet” kavramlarının 
birbirleriyle örtüşmediğini belirtir. Ona göre, “millî devlet “national state” ile millet 
devlet, yani “nation-state” (Türkçede yerleşmiş şekliyle “ulus-devlet”), arasında 
yakın bağlantı olmasına rağmen birbirleriyle özdeş terimler değiller. Millî devlet, 
belirli bir asabiyeye istinat eden, bu asabiye üzerine müesses ve bu asabiye 
tarafından tesis, muhafaza ve müdafaa edilen ve devlet dara düştüğünde de herkesin 
çil yavrusu gibi dağıldığı bir ortamda yalnız devletin kan bedeli ödemek için bu 
asabiyenin çocuklarını çağırdığı devlettir. Bu bakımdan, çok milletli bir 
imparatorluk olan Osmanlı da bir millî devlettir, Selçuklu da, Göktürk de,  Türkiye 
Cumhuriyeti de; bir kurucu asabiye vardır ve İbni Haldun bu asabiyeyi soy asabiyesi 
olarak çok net bir şekilde tarif eder, aynı soy!” Ulus devletin ise, millî devletin daha 
rafine, daha ileri götürülmüş bir şekli olduğunu belirtir. “Ulus devlet tarihin belli bir 
döneminde ortaya çıkmıştır, belki de bir gün tarihe gömülecektir; kapılmamak 
lazım. Rasyonel bir şekilde bir gün, tarihten gelen her şey gibi tarihe dönebilir. Onun 
daha ileriye götürülmüş, daha rafine bir biçimidir; fakat, ulus devlet, millî devlet 
kadar, yani geniş anlamdaki millî devlet kadar dayanıklı değildir. Millî devletler ki, 
ulus devlet de onun bir şeklidir; genel anlamda millî devlet ulus devletlerden siyasi 
çalkantılara karşı çok daha mukavemetlidir. Bu, ulus devletin millî devletin özel bir 

 
26 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 24-27.  
27 Mehmet Karakaş, “Küreselleşme ve Türk Kimliği”, s.91 
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biçimi olmasından ileri gelmektedir… Ulus devletlerin doğuşları ve gelişleri millî 
devletlerin doğuşlarından farklı, millî devletlerin içerisinden doğmuştur.”28 

Türk dünyasının geniş bir fiziki-coğrafi zeminde varlık kazanmış olması 
birbirinden farklı modernleşme süreçlerini de beraberinde getirmiştir. Bu nesnel 
sosyo-kültürel gerçekliğe bağlı olarak biçimlenen toplumsal, kültürel, ekonomik 
gelişmişlik birbirinden görece başkalaşmış sosyo-kültürel ve ekonomik yapılaşmaya 
yol açmıştır. Bu farklılaşmış sosyal-kültürel yapıların tarihsel kökenli sorunları ve 
günümüz küreselleşme-post-modern projelerin kaynaklık ettiği sorunlar karşısındaki 
tavır, duruş, direnç ve mücadele biçimleri ile bunların yoğunluk dereceleri de 
farklılık arz edecektir. Burada da özellikle vurgulamak istediğimiz temel tez “tarih” 
olgusunun Türk dünyası nokta-i nazara alınarak bütüncül bir temelde tasarımının 
sağlanmasıdır. Yeni bir kültürel ve toplumsal tasarımın kaynağını oluşturan “tarih 
bilinci” bütüncül bir Türk tarihi ekseninde kanalize edilmesi ve bunun da merkezine 
“Türk Kitabeleri”, “Kaşgarlı Mahmut”, “Kutadgu Bilig”, “Hikmetler” gibi ortak 
unsurların yerleştirilmesi bu “tarihsel değer”lerden felsefi, sosyolojik, edebî, estetik 
alanlarında kültürel üretim gerçekleştirilmesidir. 

Dil, mit, sembol, inanç açısından Türk dünyası çok zengin bir kaynağa sahip 
olmakla birlikte, bunların modern kültürel üretim araçların matriksi olması da aynı 
şekilde önemlidir. Tarihte mevcut ve kullanılmayan semboller, mitsel unsurlar, dil, 
edebî kaynaklar toplumun yeniden inşasında edilgen konumundan sıyrılarak etkin ve 
işlevsel bir yapıya kavuşturulmalıdır. Basit hamaset unsuru değil, dönüştürücü bir 
güç olmalıdır. “Dünyayı” değiştirici-dönüştürücü eylemlere kaynaklık etmelidir. Bu 
saydıklarımızın her biri tözsel bir karakter olarak kendinde bu vasfı 
barındırmaktadır. 

Tek tek bütün etnik kimlikleri aşan müstakil bir kimlik olarak ortak mitleri, 
simgeleri, anılar yani tarih, din gibi aidiyeti pekiştirici ve oluşturucu ögelerin 
oluşturulması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Özne aynı hiyerarşik bir kimlik 
taşıyabilir. Birbirinin yerine ikame edilmesi gerekmemektedir. Yani her fiziki-
coğrafi zemine göre Avşar-Ulu cüz- Özbek olunabilir. Bunlarla birlikte “Türk” 
kültürel kimliği de bireye mündemiç kılınabilir. Bu çok kimlilik yukarıda da 
belirttiğimiz gibi öznenin mütebariz bir vasfıdır. Smith’in dediği gibi, milletin 
ilkeleri, milliyetçiliğin de ilkeleridir. O nedenle milleti aşmak, paradoksal olarak, 

 
28 Durmuş Hocaoğlu, “Millî Devletimizin Geleceği”, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 80. Yıldönümü 
Vesilesiyle Millî Devlet ve Türkiye Cumhuriyeti paneli içinde, Yayıma Hazırlayan: Mustafa Kahramanyol, 
Ankara: Türk Ocakları-ATO, 2003, s. 30-32  
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ancak genellikle bu girişimlerin nesnesini oluşturan tümleşik milletten daha geniş bir 
milliyetçilik biçimiyle mümkün olabilir.29 

 
2. Millî  Kimliğin Harcı: Tarih 

“Bir halkın asıl tarihi, onun bir tarih bilimine  (historie) sahip olmasıyla başlar” 

Hegel 

“Millî tarih” kavramı ve kavrayışı modern süreçlerin sonucunda var olmuştur. 
Burada söz konusu olan tarihin tekilliğinden (millî) ziyade artık tarih yazımında ana 
hareket noktası olması ve resmî tarih yazımının temelini oluşturmaya başlamasıdır. 
Destanlar, mitoloji, doğrudan “millet”in özünü oluştururken; hikâyeler, menkıbeler 
ise her zaman içinde anlatılageldiği toplumun kültürel rengini taşımıştır. Modern 
öncesi dönemde tarihler büyük ölçüde, dinî karakterli ve ahlaki bir öğretiler sistemi 
olarak yorumlanmıştır. Pratik ahlaki faydacılığa dayanır. Felsefi ve toplumsal 
bakımdan ise din ve hanedan kaynaklı tarih yazımları egemendir. Millet, 
milliyetçilik ve millî devlet olguları karşısında bütün kültürel ve ideolojik eğilimler 
gibi tarih de mahiyet ve biçimsel açıdan büyük bir dönüşüm geçirdi. Tarihin öznesi 
olarak dinî-ahlaki kaynaklar veya hanedanın yerine “millet” ikame edilmiştir. Millet 
formunda örgütlenen toplumun muadil karşıtları da milletler oldu. Tarih yazımı ve 
öğretimi de paralel olarak millî bir formasyonda yeniden yapılandırıldı. 

Türk birliğinin felsefi ve tarihî temellerinin kurulmadan ve bunun sağlam bir alt 
yapısı oluşturulmadan siyasi birliğin mümkün olmadığı bilinmelidir. Bu sebeple 
bütün Türk dünyasına yönelik bir üst bakışın elde edilmesi amaçlanmalıdır. Türk 
dünyası için kapsayıcı olması gereken bir tarih ve kültür felsefesi birincil önemdedir. 
Bu hasasasiyetlere binaen önce Türk dünyasının “düşünen” öznelerinin ortaya 
çıkması ve her disiplini hakkıyla kullanarak epistemolojik ve ontolojik açıdan uygun 
koşulların oluşması için gayret gösterilmelidir. Bizim burada yapacağımız ise tarihi, 
felsefi olarak ana karakterinin betimlenmesidir. Türk dünyasında öncelikle ortak bir 
tarih felsefesi teşkil edilmelidir. Tarih geçmişin olayları ve bunların yorumundan 
oluşur. Burada yoruma özel bir anlam atfedilmektedir. Yorum özneldir, öznenin 
sayısınca bir olgu ve olay çeşitlidir. Bu radikal bir rölativist görüş değildir. Her olay 
ve olgu herkes tarafından farklı okunursa bunun işlevi nedir diye sorulabilir? Burada 
bireylerden ziyade bu bireylerin kavrayışını biçimlendiren yaklaşım önemlidir. Töz 
değişmez, fakat kavranışları farklıdır. Toplumsal ve tarihsel varoluşumuz 
değişmemekle birlikte bütüncül bir Türk dünyası zaviyesinden kavranılmalı, 

 
29 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 262. 
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yorumlanmalı ve eğitimle de kurumsallaştırılmalıdır. Kurumlaşma aynı zamanda 
süreklilik ifadesidir. 

Yediyıldız’a göre, tarihin algılandığı seviyelerden biri, eylem, yani iş veya fiil 
seviyesidir. Eylem önce düşüncede başlar. Hiçbir şeyin tesadüfen gerçekleşmesi 
beklenemez. İnsanlar kendilerine hedefler belirler veya yaratır. İnsan yapacağı işi, 
işleyeceği fiili önce düşünür, kafasında tasarlar. Ondan sonra bu tasarıyı düşünceden 
eyleme, fiile dönüştürür, uygulamaya koyar. Eğer bir toplum tarihî tecrübesinin 
kendisine kazandırdığı kimliğinin şuurunda ise, söz konusu hedefleri belirlemede 
isabet kaydeder. Dolayısıyla bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde tarihî tecrübelerini 
yeniden kullanma imkânına kavuşur. Böylece tarihî oluşumun sürekliliğini de 
sağlamış olur. Düşüncesini fiile dönüştüren insan, bu faaliyetinden sonra, 
gerçekleştirdiği eyleminin haklılığını ispat etmek için sözlü veya yazılı nutuklar irad 
eder ki, buna da meşrulaştırma eylemi veya hareketi denebilir.30 Bu sebeple Türk 
birliği önce düşüncede başlar, kavramlar düzeyinde ifadesini bulur, işlenir, 
biçimlenir sonra eylem alanına dökülür.  

 

Tarihin Rölativist Doğası ve İşlevselliği 

Tarihin yorumlanmasında iki etken vardır. Biri tarihin var kılınmasını sağlayan 
nesne diğeri de bu nesneyi tarihin öznesine dönüştüren birey. İki varlık üzerine tarih 
edimi tekevvün etmektedir. Burada biz özellikle tarihin var kılınmasında öznenin ve 
bu öznenin bağlı olduğu tarihî varlığın (nesne) yeri ve önemi ekseninde bir 
değerlendirme yapacağız. Nesne büyük ölçüde özneye bağlı olarak bize 
yansımaktadır. Biz de bu yansımaya göre bir kavrayış sahibi olmaktayız. “Orada” 
duran tarihi herkes kendi öznelliği doğrultusunda yorumlamaya tabi tutarsa “gerçek 
tarih” olur mu? Burada “gerçek” ve “kurgu” ifadelerinin de bir görecelik unsuru 
barındırdığını belirtelim. Tarihin işlevselleştirilmesinde önemli olan bir bütünsellik 
içerisinde tarihin yerleştirilmesi bu mantıksal, işlevsel, gerçeklik unsurlarına bir 
“anlam” verilmesidir. 

Özlem, “Tarih Felsefesi” adlı eserinde tarih felsefesinin hem toplumların 
“yaşanmış geçmişin felsefesi” hem de “tarih biliminin felsefesi” olarak anlaşıldığını 
belirtir.31 Yediyıldız da, Tarih felsefesini, insanlığın yaşamış olduğu tecrübelerin 
tamamını kucaklayan, kendisinden istikbalin fışkırması gereken bu mirası 
özetleyerek günümüz problemlerine çözüm bulabilmek için yeniden yorumlayan bir 

 
30 Bahaeddin Yediyıldız, “Tarihin Oluşumu ve Değişme”, 
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Makale&pa=showpage&pid=20 
31 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, İstanbul: İnkılap Kitapevi, 9. Baskı, 2001, s. 13-14. 
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kalkınma nazariyesi olarak tanımlar. Ona göre, toplumun iman ve inanç sisteminden 
kaynaklanan değerler, söz konusu yorumların kıstasları olacaklardır. Bu nazariye, 
bir bakıma, söz konusu değerlerden süzülerek oluşan kamu vicdanının, ya da 
milletin kendi tarihini dünya tarihi bağlamında ve nesnel bir biçimde incelemesi 
sonucunda kazanacağı tarih şuurunun, bu milletin geleceği için tayin edeceği yön ve 
göstereceği hedeflerin sistemleştirilmiş izahından başka bir şey değildir.32 

J. G. Herder (1744-1803) tarihte genellik için “tarihte bir genellik ararken, bir 
genellik varsa, onu ancak bugünkü ölçülerimize göre kavrama olanağına sahibizdir 
ki, tarihin gerçek genelliği, böylece bizim ölçülerimize göre başka bir renge 
bürünmüş genellik olarak kavranmış olur.”33 diyerek öznelliğin, tekilliğin 
merkeziliğine değinmektedir. Herder’e göre, her çağ her dönem, her kuşak, geçmişi 
kendi ölçütleri altında yorumlamak’tan geçmişi kendi aklına\tinine göre 
kavramaktan başka bir şey yapmamaktadır.34 

Voltair’de de tarihin bu tarz bir kavranışını görebilmekteyiz. Ona göre, “tarih 
yazıcılığı olaylar çokluğunu anlamlı olarak kavramımızı sağlayacak “genel 
niteliklere” yönelecektir. Bu genel nitelikler ise, bir insan topluluğunun, bir halkın, 
bir ulusun yaşamına sinmiş olan değerler, ahlak normları ve gelenekler türünden 
şeylerdir. Çünkü bunlar, topluca, o insan topluluğu, o halk ya da ulusun ‘tin’ini 
(Esprit) oluştururlar. Bu değer, norm ve gelenekler ise, insanların toplu yaşama 
biçimlerinde hep yönlendirici şeyler olarak, felsefenin “geneli arayan bakış tarzı 
altında” topluca kavranabilirler. İşte bu yüzdendir ki “ulusların genel ideleri” üzerine 
eğilen bir tarih yazıcılığı, ancak “felsefi” olabilir. Bu ideler, toplumların yaşamları 
üzerinde, doğa yasalarının doğa olaylarını belirlemesine benzer belirleme gücü 
taşırlar. İşte felsefi tarih yazıcılığı, ulusların bu idelerin belirlenimi altındaki 
yaşamlarını betimleyen bir tarih yazımı olmalıdır.”35 

Çağdaş hermenötik’in kurucuları arasıdan yer alan Schleirmacher, tarih 
metodolojisi, “çokluğu kendi bağlamında betimlemek” gibi bireyselleştirici tarzda 
çalışacağı gibi, “çokluğu kendi birliğine götürmek” üzere genelleştirici bir tarzda 
çalışacağını belirtir.36 Yazara göre son kertede “çokluk” “birlik” doğrultusunda 
gelişim sergiler. Doğan, “kültür gerçekliği”ne yönelik bir genelleştirmenin, ancak 

 
32 Bahaeddin Yediyıldız, “Tarihin Oluşumu ve Değişme”, 
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Makale&pa=showpage&pid=20 
33 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 69–70. 
34 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 73 
35 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 61 
36 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 131 
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tarihi ve toplumu “her aydın tarafından kabul edilebilecek olan bazı genel geçer 
değerler altında ele almak” yoluyla olanaklı olduğu hakikatini dile getirir.37 

Tarihin her döneminde “geçmiş” egemen siyasi, dinî, kültürel örüntüye göre 
yorumlamaya tabi tutulmuştur. İsim olarak “tarih” ile mücessem olamamış olsa da 
insanoğlu geçmiş ile ilgilenmek, kök aramak, yaptıklarına bir temel bulmak 
gereksinimini sosyal-psikolojik bir güdü olarak duymuştur. Bu öznel, tikel yaklaşım 
tarih felsefesi tarihinde de önemli bir yer tutmaktadır. 

İnsanlık tarihi boyunca özellikle de Orta Çağ İslam ve Hristiyan tarih yazıcılığı 
pratik bir işlev olarak tarihsel olaylardan dinsel, ahlaki dersler alınması, kıssadan 
hisseler çıkartılmasını öncelemiştir.38 Bu tarih yazımına Batıda ilk tenkit N. 
Machiavelli (1469–1527) tarafından getirilmiştir. Ona göre, tarih yazıcılığı 
“devletlerarasındaki düşmanlık ve ikiliklerin nedenleri”ni politik açıdan 
araştırmalıdır. Olayları gerçek nedenleriyle anlatan böyle bir politik tarih yazıcılığı, 
her şeyden önce geçmişi doğru olarak bilme ihtiyacında olan devlet adamlarına 
pragmatik bir hizmet sunar.39 Modernitenin tecessüm etmeye başlamasıyla birlikte 
tarih anlayışındaki dinî kaynaklı ve motifli “geçmiş”e yaklaşım da yavaş yavaş 
değişim sürecine girmiştir. 

17. yüzyılın büyük rasyonalist filozoflarından R.Descartes’e göre historik bilgi, 
seçilmiş tarihsel olayların bilgisidir. Bu seçimde ise tarihçinin öznel ilgileri kadar 
bilgi ve malzeme eksikliği de rol oynamaktadır. Bu yüzden Descartes için 
historia’nın değeri, geçmiş yüzyıllarda kalmış “büyük insanlarla konuşmamızı 
sağlaması”nda ve geçmişin olaylarından ders alınacak düşünceler elde edilmesinde 
belirir.40 18. yüzyılda da “Aydınlanmanın hizmetinde bir tarih bilgisi” yani edebî bir 
tür ahlaki açıdan pratik bir değeri olan uğraşı olarak görülmeye devam edilmiştir.41 
Tarih içinde bulunulan zaman dilimi açısından farklı yorumlara kaynaklık ederek 
büyük tarih felsefesi tartışmalarının doğmasına da neden olabilmektedir.42 

İbni Haldun ile başlayan modern tarih felsefesi uzun bir zaman sonra Batı 
düşüncesine benzer bir yaklaşımı oluşturmuştur. 

O.Spengler tarihi öznenin içinde bulunduğu zaman dilimi açısından bir önem 
taşıdığı gerçeğini vurgular. Ona göre tarih, bizim gözümüzde her zaman bugünümüz 
açısından önem taşır ve biz hep ona kendi yaşamımız ve beklentilerimiz açısından 
eğiliriz. Bu yüzden tarihte “doğru” ya da “yanlış” diye bir şey yoktur. Tarihte, bizim 

 
37 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 175 
38 bk: Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 36-38. 
39Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 47  
40 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 52. 
41 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 57 
42 Mesela İbn-i Haldun ve Vico kendi dönemlerinde getirdikleri tarih yaklaşımlarıyla toplumlarında 
büyük tartışma yaratmışlardır. bk: Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s, 43-44. 
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ilgi, beklenti ve kaygılarımız açısından “önemli ve önemsiz” ve “yüzeysel ve derin” 
şeyler olabilir.43 Benzer yaklaşıma Gramsci de sahiptir. Ona göre de tarih, daima 
“bugünü yapmakta olan insan” tarafından anlaşılır ve bu yüzden tarih, felsefe ile 
olduğu kadar politika ile de özdeştir. Felsefe politikadan ibaret olduğu gibi, bir 
filozof da bir politikacıdan başka bir şey değildir. Çünkü insan geçmişini, belirtildiği 
gibi, daima eylem içinde yorumlar; ama geçmişi eylem içinde yorumlayan insan, 
bugünü de yapmakta olan insandır. Öyle ki “eylem içinde yorumlanan bir şey olarak 
tarih”, bu nedenle her zaman, “yaşanan anın tarihi” olup çıkar.44 

Alman Tarih Okuluna göre, “tarihsel bilgi”, bir halkın, bir ulusun, bir devletin 
kendine özgülüğünü oluşturan ögelerin eleştirisi ve çözümlenmesi yoluyla elde 
edilir. Bu bakımdan, tarihsel bilgi, “bir ulusun, bir halkın belli bir süreçte kendisini 
nasıl tanıdığı”nın da bilgisi olmak durumdadır. Böyle bir bilgi için başvurulabilecek 
başlıca ögeler ise, bir ulus ya da halkın tümü ya da büyük çoğunluğu için geçerli 
kabul edilmiş olan hukuksal düzenler, anayasalar yanında, o ulus ya da halkın 
kendisine özgü ahlaksal ve estetik değerler de olabilir. Genel olarak Alman Tarih 
Okuluna göre tarih araştırması bugüne ait, bugünün toplumsal ihtiyaçlarına göre 
yönlenen bir araştırmadır. Yine bu Okul’a mensup bir tarihçi olan Synbel’e göre, 
tarih hiçbir zaman “sadece bilim” olarak kalamaz. Çünkü tarihte her zaman, geçmişi 
bugünümüz açısından ele almayı gerektiren bir pratik yarar kaygısı ve bu kaygıdan 
kopmayan bir “yorum” olacaktır.45 Tarihin işlevselliği böylece dile getirilmektedir. 
Söz konusu işlevselliği H. V. Treitschke de savunur. Ona göre, 19. yüzyılın 
sonlarına doğru “Bizi tarihe yönelten ide, toplumumuzun birliği idesidir” dir.46 

Bütün olgu ve olaylardan, etkilenmelerden bağımsız nesnel bir varlık “orada” 
durur. Özne olmadan onun varlığı bilinmez. Onu bilinir kılan öznedir. Özne bilinir 
kılarken öznelliğinin bütün niteliklerini de o varlığın “bilinirliği” sürecinde verilir. 
Bilinmez varlığı bilinir kılan öznenin mensubu olduğu toplum ve kültürü, siyasi 
sistemi, amaçları, çıkarları, felsefeleri, ideolojileri “nesnel varlığın” 
anlamlandırılmasında başat roldedir. Öznenin nesnesi yani “oradaki varlığı” da 
farklılıklar arz eder. O nesne bir dağ mıdır, grup mudur, ev midir, düşünce midir, 
kişi midir, güneş midir, kültür müdür? Bunların nitelikleri ve varoluş biçimleri 
belirleyicidir. Varlığın öznelleştirilmesi derecesi bu varlığın yapısına göre değişir. 

 
43 Aktaran Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 220–223. 
44 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 226 
45 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 135–146. 
46 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 139 
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Tarih tasarımlanır. Nesnel gerçeklik aynen betimlenemez. Günümüze göre 
yeniden ele alınır, işlenir, yani inşa edilir. Bütün tarih yazımları böyledir. Bizim 
yapmamız gerekende yukarıdan beri belirttiğimiz gibi tarihi yeni bir Türk dünyası 
kültür ve toplumsal yapısı nirengisinden değerlendirmeye tabi tutmaktır. Tarihin 
anlamı ancak bir bütün içerisinde anlam kazanır. Bütün etnik yapıların üzerinde bir 
bütüncül kavrayış Türk tarihine “anlam” verecektir. 

 

Millî Kimlik ve Tarihin Yeniden Yazımı 

Tarih yazımında ve felsefesinde yaratıcı, tarihçidir. Tarih onun kaleminde var 
olur, biçimlenir; övülür, sövülür; işlevsellik kazanır; tali konuma düşer. Bu eylemler 
setinde de içinde yer aldığı zamanın, toplumun, kültürün, ülkünün özdeşliğine 
mütealliktir. “Her tarihsel olayın, her ulusun, her çağın kendi özel değerini 
göstermek, bunların başka olay, ulus ya da çağdan farklılığını belirlemek, tarihçinin 
somut görevidir. Tarihçi bu nedenle de, öncelikle bir ulusun yaşamına ya da bir çağa 
damgasını vuran ideleri, o ulus ya da çağa sinmiş ahlaksal, hukuksal, politik 
normları, vb. “kendinde duymak”, onları anlayıcı bir sezgi ve Einfühlung (empati) 
yoluyla kendi düşüncesinde ve hayal gücünde “yeniden kurmak” zorundadır.”47 

Smith, millî kimliği diğer kimliklerden farklılaştıran özgülüğüne değinir. O, 
“diğer kimlik tiplerinin yerine getirmediği ya da daha ziyade uygunsuz kaldığı, millî 
kimliğin devamına hizmet eden işlevler nelerdir?” diye sorar. Cevabını da “Bu 
işlevlerden belki de en önemlisi şahsen unutulma sorununa tatminkâr bir cevap 
vermekte oluşudur. Laik evrede “millet”le özdeşleşme ölümle gelen sonluluğa 
galebe çalmanın ve kişisel bir ölümsüzlük boyutunu sağlama almanın en emin 
yoludur.” demektedir. Ona göre, “Millet, çoğu kez yeniden inşa edilmiş veya imal 
edilmiş bile olsa, uzak bir geçmişe sahip olmakla gurur duyar. Daha da önemlisi, 
heroik geçmişine benzer azamette bir gelecek sunabilir. Bu yolla halkı, sonraki 
nesillerce gerçekleşitirilecek olan ortak bir kaderi izlemek üzere harekete 
geçirilebilir. Çünkü onlar ‘bizim’ çocuklarımızın neslidir; herhangi bir sınıf ya da 
partinin vaat edebileceğinden daha fazla bir şeydir, ruhsal olduğu kadar biyolojik 
olarak da “bizimdir” onlar. Böylelikle ebedî yaşam vaadi kendi dölümüzde genetik 
olarak korunmuş olmaktadır. Zürriyetimizin belleğinde teselli bulamaz mıyız ve 
bunlar bizim, laik kuşkunun yok etmiş gibi göründüğü, öteki hayatımızı 
garantilemez mi? Öyleyse millî kimliğin asıl işlevi, insanları şahsen unutulmaktan 
kurtarmak ve kolektif imanı ihya etmek için ‘tarihi ve kaderi olan güçlü bir topluluk’ 

 
47 Doğan Özlem, “Tarih Felsefesi”, s. 78 
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duygusu oluşturmaktır.”48 Smith, milletin sadece ebediyet vaadinin dayandırılacağı 
uzak bir geçmişle övünmekle kalmayacağını; restorasyon ve itibar vaadine anlam 
vermek için muhteşem bir geçmiş, azizler ve kahramanlarla dolu bir altın bir çağı 
serimleyebilmek durumunda olduğunu da belirtir. Millî kimliğin başka işlevini de, 
kardeşlik idealini gerçekleştirmeye verdiği önem olduğunu söyler. Bu idealin 
kendisi, en azından ideolojik planda, aile, etnik topluluk ve millet arasında yakın bir 
ilişki olduğunu öne sürer.49 

Smith’e göre “sorun yalnızca bugünün ve geleceğin hedeflerine hizmet eden 
geçmişin yaygın biçimde inanılan dramatik masallarının, az çok doğrulanmış 
olayların etrafında çarçabuk serpilip gelişmeleri değil; bunun yanında siyasi kuruluş, 
özgürlük, göç ve seçime dair mitlerin, bazı tarihî olayları sonraki yorum ve tafsilat 
işleri için başlangıç noktaları olarak almalarıdır… Aynı şekilde ülkenin belli 
kısımlarına, buralardaki belli yerlere duyulan bağlılıkların mitik ve öznel bir yanı 
vardır.”50 

“Millî kimlik”, etkin, işlevsel bir tarihi, kültürel, etnik töze sahip olan ve 
bünyesindeki bireylerce içselleştirilerek bölünmez, kuanta, tek, “kimlik” olması 
sebebiyle öznenin diğer kimlikleri karşısında öncelenen özgün bir konumdadır. 
Aşağıda örnek olarak bahsettiğimiz projeler “tarih”in araştırılması, öğretilmesi, 
verilecek tarih bilincinin mahiyeti bize tarihin, geçmişin basit bir öğrenilmesi 
olmayıp bunun ötesinde radikal nitelikli toplumsal ve siyasi dönüşüm projelerinin 
bir motoru olduğunu göstermektedir. Buna bağlı olarak da tarih yazımı ve eğitiminin 
toplumsal dönüşüm bağlamında kendisini üreteceği öngörülmektedir. 

Parçalayıcı, kişileştirici, bütünden bağları koparan bir tarih yazımı küreselleşme 
ve postmodern projeler ekseninde empoze edilse de nihayetinde geçerli olan, kültüre 
dayalı ve bu kültürün ürünü olan mensubiyetler doğrultusunda yazılmış tarihtir. 
Sözü edilen projelerin bir milletin var oluşunu sağlayan sosyolojik ve tarihsel 
temellerin tekilliğini vurgulayan dinamiklerin kavranışı olduğu görülmektedir. Türk 
dünyasında milletin sosyolojik mahiyeti değişmektedir ve mahiyet yukarıda izah 
ettiğimiz üzere bütüncül bir alanda yeniden inşa edilebilir. Önemli olan bu değişimin 
doğru ve bütüncül bir boyuttan okunmasıdır. 

 
Tarihin ve Toplumun Tasarımının Zorunlu Varoluş İlişkisi 

Bütün zaman ve uzamda toplumlarının örgütlü yapılandığı mekânlarda insanlar 
bu yapılaşmalarını meşrulaştıran ideolojik ön kabullere gereksinim duymuştur. Bu 

 
48 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 246-247. 
49 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 248. 
50 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 44. 
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meşrulaştırım referansları genellikle din olmakla birlikte dini de kapsayan başka bir 
büyük güç vardır ki bütün toplum tiplerinde ana belirleyici “öz”dür. Bu öz, tarihtir. 
İnsanlar için tarih biri bireysel diğeri de toplumsal olmak üzere iki biçimde etkili 
olmuştur. Toplumsal statüleşmede verili kimliklerin kazanılmasında ve mevcut 
toplumsal yapının kabulünde tarih tesirini göstermiştir. 

Tarih toplumların gerek kendi toplumsal-kültürel dinamiklerinin işlerliği 
sürecinde gerekse ötekilerle olan ilişki örüntülerinin tahakkukunda olsun yürütücü, 
sürekliliği sağlayıcı paradigmaları üretir. Toplumsal-siyasi örgütlenme ve tarih 
arasındaki ilişkinin daha somut bir düzlemde ifadesi için konuyu uluslararası 
kuruluşlar ekseninde yapılmış çalışmalarla örneklendirmek istiyoruz. 

UNESCO, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar gerek bölgesel gerekse 
küresel düzlemde yeni bir toplum, siyasal, kültürel, ilişkiler ağı meydana 
getirebilmek için “tarih” eğitimi ve yaklaşımı konusunda çalışmalar yapmışlardır. 
Yeni ideal bir toplumsal-kültürel dünyanın kurulmasında tarihin bu araçsal konumu 
işlevselliğinin ve olmazsa olmazlığının da bir göstergesidir. Osman Turan51, 
UNESCO’nun 1950 yılı yazında, Brüksel’de, hemen her demokrat memleketin 
üniversite ve lise hocaları ile maarifçilerden mürekkep milletlerarası bir toplantı 
yaptığından bahseder. Kırk gün kadar süren çalışmaların gayesi, mekteplerde 
yapılan tarih öğretimini ve okutulan tarih kitaplarını Birleşmiş Milletler idealine 
uygun olarak islah imkânlarını araştırmak, bu hususta müşterek prensip ve görüşlere 
erişmektir. Turan’a göre, “bugünkü dünya şartları devletler üstünde kuvvetli siyasi 
teşekküle ihtiyaç hissettirdi ve realite olarak mevcut olan milliyet ideali üstünde 
yaratıcı ve birleştirici bir insanlık idealinin kuvvetleşmesi zaruretini meydana koydu. 
Bugünkü devlet nasıl milliyet idealinin eseri ve onunla kaim ise birleşmiş bir dünya 
teşkilatı da ancak kuvvetli bir insanlık idealiyle yaşayabilir.” Turan toplantının 
amacını belirtir: “Kırk günlük çalışmalarımızda Birleşmiş Milletler fikrinin ve 
müşterek bir insanlık idealinin yaratılması ve geliştirilmesi mevzuu pek az bir yer 
aldı. Çalışmalar daha ziyade mekteplerdeki tarih öğretiminin, Birleşmiş Milletler 
ideali ile doğrudan doğruya alakalı olmayan, yeni ve faydalı pedogojik görüşlere 
göre yapılması üzerinde temerküz etti. Birleşmiş Milletler idealinin tarih 
öğretimindeki in’ikası, dar ve müfrit bir millî tarih görüş ve tedrisi yerine, milletlerin 
siyasi, medeni ve iktisadi bağlarla birbirlerine günden güne daha fazla bağlı ve 
muhtaç oldukları vakıasına dayanarak daha geniş bir dünya tarihi görüşü ve 
öğretimine imkan vermek ve bu suretle dünya sulhünü ve insanlık sevgisini takviye 

 
51 Osman Turan, “Milliyet ve İnsanlık İdealleri”, Türkiye’de Manevi Buhran Din ve Laiklik, İstanbul: 
Boğaziçi Yayınları, 3. Baskı, 1993, s. 127-148. 
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edip milletlerarasındaki zıddiyet ve münaferetlerin doğmasına mani olmak veya 
mevcut düşmanlıkların ortadan kalkmasına zemin hazırlamak gibi esaslar meydana 
koyan bir fikre ve gayeye uygun olacaktı.” 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonrası böyle büyük felaketlerinin bir daha 
gerçekleşmemesi için tasarlanan toplum ve siyasi yapılanmalar için öncelikli olarak 
dünyayı oluşturan toplumlarının eğitimlerinde, dünya görüşünü oluşturan “tarih” 
eğitimi ve öğretimine yeni dünyanın tasarlanmasında merkezî bir rol verilmektedir. 
Yeni bir toplum ve yeni bir siyasi örgütlenme meşruiyet kaynakları olarak müşterek 
bir tarih inşasının biçimlendirilmesinden bahsedilmektedir. “Tarihten milletleri 
birbirlerine bağlayacak müşterek bir insanlık idealinin yaratılması bakımından 
faydalanmak” için çalışmalar yapılmaktadır. 

Başka bir örnekte ise Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu52 1950’den itibaren 
tarih ve coğrafya kitaplarını gözden geçirmeye başlamıştır. Kurul yalnız 
UNESCO’nun tasarladığı çalışmaları desteklemeyi değil bu problemi Avrupa 
çapında incelemek amacıyla tarih kitaplarının revizyonu yapılırken uzmanlarla da 
toplantılar yapmıştır.53 Bu çalışmaların amacı da bütüncül bir “Avrupa fikri” 
işlenmesidir. “Milletlerden kurulu bir millet” olma yolundaki Avrupa’da okutulacak 
tarih kitaplarının geliştirilmesi öncelenmiştir. İşin ilginci öncelikle “Avrupa” 
kavramı tarif edilmeye çalışılmıştır.54 Yani yeni “millet”in adı olacak olan 
“Avrupa”. 

Avrupa Konseyi tarafından yayımlanan “History and its interpretations”55 
(Belçika, 1997) son örneğimizi teşkil etmektedir. Bu eserin ortaya çıkmasına vesile 
olan Avrupa Konseyi’nin Avrupa’da Tarihin Çıraklığı Kollokyumu’nu düzenleyen 
Marc Ferro, yazdığı önsözde56 “Geçmiş silinip atılamaz. Geçmiş ve günümüz 
arasındaki bağı – en azından bazı faciaların tekrarını önceden görmek için - anlamak 
gerekir. Mitlerin, mit kalıntılarının durumu böyledir: Bu mitler yeniden üretilmeli, 
tahlil edilmeli, eleştirilmeli midir? Tanınmış, inşa edilmiş muhayyel “olgular”ın 
durumu da böyledir: Bunların oluşmakta olan tarih üzerinde etkisi yok mudur? Bu 
“olgular”a ne tür işlem uygulanmalı?” diye sorar. Sonra, “Tarihî söylemin 
örgütlenmesi ilkesi, tarihleme ve bunun bilinmesi doğruluğun, pratisyenlerin meslek 

 
52 Otto-Ernst  SCHUEDDEKOPPF-Edouard BRULEY-E.H. DANCE-Haakon VİGANDER, “Tarih 
Öğretimi ve Tarih Kitaplarının Geliştirilmesi”, (Çeviren: Necati ENGEZ), İstanbul: MEB, Talim ve 
Terbiye Dairesi Yayınları, 199 s. 
53 age., s.I. 
54 age. s. 3-14 
55 Avrupa Konseyi Parlamento Asamblesi, “Tarihler ve Yorumları”, (Çev: Bahaeddin Yediyıldız), 
Ankara: TTK, 2003  
56  age., s. 3-7.  
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faaliyetlerinin ölçütleri olarak kaldığından, genellikle kronolojiktir. Bu söylevin 
biçimi, geçmişi, geçmişin günümüz ile bağlarını yeniden tesis eden ya da daha 
doğrusu, yeniden inşa eden hikâyesidir” der ve “toplumların farklı hatıralarını 
(azınlıklar, dışlananlar) şöyle ya da böyle kucaklayacak olan bir Avrupa tarihinin 
inşasını düşünmek zorundayız.” hükmünü verir. 

Eserin girişinde de57 “Tartışma Avrupa’nın tarihi hakkında değil, fakat 
Avrupa’da tarih hakkındadır. Tek bir Avrupa tarihi yazılamaz, çünkü farklı 
yorumlarla fikir çatışmalarıyla, muhtemelen üstesinden gelinmez metodolojik ve 
ideolojik anlaşmazlıklarla karşılaşılır. Ve iyi ki böyledir, aksi takdirde tarih 
dogmatik olurdu. Dogmatik ya da çoğulcu arasında, tarihin çoğulcu olmasının tercih 
edilmesi daha iyidir.” Paris Kollokyumu sonucunda “tarihçiler tarihin zorunlu olarak 
taraflı olduğunu bilirler, fakat halk genellikle bilmez ve çoğu zaman safdil gözükür. 
Tarih öğretiminin ve çıraklığının asıl sorunu, mükemmel rapor (compte rendu) 
olmadığı, tarihin matematikler gibi incelenemeyeceği hususunda gençleri duyarlı 
kılmaktan ibarettir… Tarih bugünün Avrupasında oynayacağı temel bir siyasi role 
sahiptir. O, fertler arasında ve Avrupa halkları arasında anlayışı, müsamahayı ve 
güveni kolaylaştırabilir. Bir bölünme, şiddet ve hoşgörüsüzlük gücü de oluşturabilir. 
Tarihin bilinmesi, medeni hayat için asıl önemini devam ettirmektedir, zira tarihsiz, 
manipülasyona, özellikle siyasi manipülasyona çok daha fazla , açık kalabiliriz.”58 

Kollokyumun sonunda “Avrupa’da Tarihe ve Tarihin Çıraklığına Dair Tavsiye” 
kabul edilmiştir.59 Bizim açımızdan önemli gördüklerimiz şöyledir: 1) Her birey 
geçmişini tanıma hakkına ve onu reddetme hakkına sahiptir. Tarih bu geçmişi 
yeniden bulma ve bir kültürel kimlik yoğurma vasıtalarından biridir… Tarih, haberin 
ve kontrol altına alınmış muhayyilenin tenkitli yaklaşımını geliştiren bir disiplindir. 
2) Tarihin, bugünün Avrupasında oynayacağı bir temel siyasi rolü de vardır. Tarih, 
fertler ve Avrupa halkları arasında anlayışı, hoşgörü ve güveni kolaylaştırabilir. O 
bir bölünme, şiddet ve hoşgörüsüzlük gücü de olabilir. 7) Tarihin birçok biçimini 
ayırt etmek mümkündür: gelenek, hatıralar ve analitik tarih. Olguların seçimi, 
biçimlerin her birinde, farklı kıstaslara tabidir. Ve tarihin bu farklı biçimleri farklı 
roller oynarlar. 8) Siyaset adamlarının kendi tarih yorumları vardır… 9) Amaçları 
mümkün olduğu ölçüde en nesnel olmaktan ibaret olsa bile tarihçiler de, tarihin 
özelliğinin ve tarihin yeniden inşa edilebildiği ve yorumlanabildiği farklı tarzların 
tamamen bilincindedirler. 10) Asamble, Bakanlar Komitesi’ne aşağıdaki teklifler 
çerçevesinde Avrupa’da tarih öğretimini cesaretlendirmeyi tavsiye eder: I. Tarih 

 
57 age., s. 9. 
58 age., s. 83. 
59 Tam metin için bkz: age. s. 83-88 
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bilgisinin gençlerin eğitimde önemli bir payı olmalıdır. Tarih öğretimi öğrencilere 
haberi tenkitli ve sorumlu bir biçimde tahlil edecek ve yorumlayacak, konuların 
karmaşıklığını kavrayacak ve kültürel çeşitliliği takdir edecek entellektüel yetenek 
kazanma imkânı sağlamalıdır. Millî, ırki, dinî ve diğer ön yargılar üzerine 
temellendirilmiş klişelerin ve diğer bozulmaların kimliğini tanımak gerekir. II. … 
yerel tarih ve millî tarih (fakat milliyetçi tarih değil) öğretilmelidir. Azınlıkların 
tarihi de anlatılmalıdır. Tartışılmış, duyarlı ve trajik olaylar karşılıklı olumlu 
tesirlere göre dengelenmelidir. III. Bütün Avrupa tarihi, belli başlı siyasi ve iktisadi 
olayların tarihi, aynı şekilde, Avrupa kimliğini oluşturmuş olan felsefi ve kültürel 
hareketler, öğretim programlarında yer almalıdır. 11) Tarih sahasında Avrupa 
işbirliği cesaretlendirilmelidir. Asamble Bakanlar Komitesi’ne: I. Herkes tarafından 
kabul edilmiş ve Avrupa’nın bütün tarih ders kitaplarında bütünleştirilebilmiş olan 
Avrupa halklarının çeşitli tarihlerinin temel unsurlarını incelemeyi tavsiye 
etmektedir. 

“Tarih”in birey ve toplumlar için önem ve işlevi bireysel ve toplumsal 
“varoluş” noktasında birincil derecededir. “Tarih” işlevsel bir araç olarak geçmişte 
olduğu gibi bugünde ve yarında “devlet” ve “toplum”ların inşası sürecinde 
meşruiyetin sağlanması ve sürekliliğin daim kılınması için işlevsel ve yapısal bir 
önem ve önceliğe sahiptir. 

Millî tarih, bir “millete”, “kültüre” bağlı olarak inşa edilip toplumsal bilince 
derinden nüfuz ettiği için bu kümeye mensup bireyleri ortak bir kimliğe sahip kılma 
işlevine haizdir. “Millî” matriksine bağlı olarak tarih işlenerek  “millet olma” nın 
ideolojik ve kültürel bağlamı tecessüm ederken tarihin oluşturtucusu “beşer”dir. 
“Bugün”de yaşayan ile “dün”de yaşamış olanın psikolojik/manevi sürekliliği 
teşekkül ederken, “millet”in bütün bireyleri ortak bir tasavvura sahip olur. 
“Bugün”de yaşayan öznenin kapsamına giren psikolojik bir bağlılık ve süreklilik 
gerektiren tarih tasarımı kültürel ve sosyal bir aitliğe sahip olmalıdır ki, tarih bilinci 
yani özdeşleşme gerçekleşsin. Hunlardan Osmanlılara Türk tarihinden söz ederken 
kültürel bir sürekliliğe öznenin dâhil oluşu vardır. Rus ve Çin tarihlerinden 
bahsederken bir özdeşleşmemenin olmamasının sebebi işte bu kültürel 
mensubiyetteki özgeliktir. Belirtilmesi gereken başka bir özellik, Türk dünyasında 
coğrafyaya bağlı bir tarih inşasından ziyade kültürel bağlamın merkeze alındığı bir 
tarihe öncelik verilmelidir. Çünkü Türkler tarihte göründükleri andan itibaren çok 
farklı bir coğrafyada tarih yapmışlardır. 

Bireysel ve kolektif kimliğin inşasında “öteki” ile olan ilişkiye değinilmişti. 
Burada “öteki” ile olan ilişki kimliğin oluşumunda araçsalcı bir roldedir ve büyük 
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ölçüde tarih zemininde anlamlandırılır. Yukarıda örneklerde de verdiğimiz gibi bu 
tarih projelerinin ana amacı “öteki” ile olan ilişki sistematiğinin düzenlenerek yeni 
toplum kurgusunda çatışmaların uyum ve hoşgörüye kanalize edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Türk dünyasındaki Türk topluluklarının her birinin toplumsal tahayyülündeki 
çatışmacı vasıf millî kimliğin inşasında geriletici bir rol oynamaktadır. Tarihin 
nesnelerinin yeniden seçilerek tarih yazımının esası olarak kabulü toplumsallaştırıcı 
aygıtlar vasıtasıyla içselleştirilmesi aile içi bu çatışma unsurlarının yani “öteki” 
algılarının başka “milletlere” kanalize edilmesi mümkündür. Öteki olgusu varlığını 
sürdürürken “ben” de kendini bu ötekinin varlığına uygun yani ilişki kurabilecek bir 
düzeyde yeniden tahayyül eder. Bütün öteki algılamaları genellikle farklılıklar ve 
olumsuzluklar zemininde inşa olunurken bu olumsuz yargılar olumlu yönde de 
kanalize edilerek, çatışmacı bir yapıdan, işbirliği, dayanışma, rekabet, etkileşim gibi 
yaratıcı ve birbirlerinin itici motorlarına da dönüştürülebilir. 

 

3. Türk Dünyasının Bir Ortak Kimlik Unsuru: Kaşgarlı Mahmut 

 “Biri halkın kim olduğuna karar vermeden, halk kim olduğuna karar veremez”                                                   
S. Huntington 

Kaşgarlı Mahmut, bizim bugün itibarıyla hakkındaki bütün bilgiler kendi 
şaheseri ile sınırlıdır.60 Mevcut bilgilerin farklı tarzda ifadesi ise bu az bilginin 
yorumlanmasına bağlıdır. Doğum yeri Barsgan’dır.61 1008’de doğmuş, vefat tarihi 
belli değildir.62 Kâşgarlı Mahmud'un doğup yetiştiği bölgelerin siyasi hâkimi 
Karahanlılar, egemen kültür çevresi ise Türk kültür çevresidir. Kullandığımız bu 
Türk kültür çevresi kavramıyla ifade etmeye çalıştığımız ise bölgede çeşitli Türk 
boylarının yaşamakta oluşudur yani varlığıdır. Biyografisini yazanlar genellikle 
Kâşgarlı'nın bu boylardan hangisinden geldiği konusunda kesin bir bilgi 
veremezlerken onun “Türkiş diye adlandırılan Tobsılardan yahut da Tobsılarla ortak 
bir lehçe konuşan Yağma Türklerinden geldiği”63 görüşü sarf edilir.64 Bu alandaki 

 
60 Hayatı ve eserleri için, ayrıca Kaşgarlı Mahmut merkez alınarak dönemini bu dönemi anlatan yetkin bir 
eser için bk. Reşat Genç, “Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası”, Ankara: TKAE, 1997. 
61 Ömer Faruk Akün, “Kaşgarlı Mahmud”, TDVİA, Cilt: 25, s. 9 
62 Doğum ve vefat tarihleriyle ilgili tartışmalar için bk. Ömer Faruk Akün, “Kaşgarlı Mahmud”, TDVİA, 
Cilt: 25, s. 10-11. 
63 Mesela bk. Zeynep Korkmaz, “Kaşgarlı Mahmut Kimdir?”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C.1, 
Ankara: TDK Yay.  1995, s. 254. 
64 “Bugün Türk dünyasının Doğu Türkistan, Kırgız, Türkmen ve Kazak kollarının aralarında 
paylaşamadıkları, her birince kendilerine mal edilmek istenen Kaşgarlı Mahmud’un Orta Asya 
Türklüğü’nün hangi soyundan olduğu çok farklı görüşlerin karşılaştığı tartışmalı bir konudur. Radloff’dan 
bu yana Uygur Türkü sayılmışken günümüzde ona sahip çıkan Özbek, Kazak, Kırgız ve Türkmen 
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aksiyomatik bilgi Kaşgarlı Mahmut’un Türk olduğu üzerinedir. Bu ön kabulden 
hareketle hangi boya mensup olmasının belirtilmesi ise Türk kültürel kimliğinin 
kendini tanımlama biçimidir. “Zaten Türk” soylu olmanın bilinciyle birlikte bizim 
etnik kimlik olarak ifade edebileceğimiz bu boy adlandırması bugün için Türk 
Dünyasında da göçebelikten yakın dönemde yerleşik hayata geçmiş olan Kazak, 
Kırgız, Türkmen gibi Türk halklarında da kültürel bir hafızanın sürekliliğinin bir 
yansıması olarak devam etmektedir. 

Kâşgarlı Mahmud “soylu” bir ailedendir.65 Dönemin egemen siyasi gücü olarak 
Karahanlı beylerindendir. Divanu Lûgati't-Türk'ün başında, soyca Türklerin en ileri 
gelenlerinden olduğunu söylemektedir.66 Buradaki “soy” kavramı verili bir kimlik 
değil kazanılan bir kimliğe aidiyetliği gösterir. 

Kâşgarlı Mahmud deyince bilim dünyasında akla gelen doğrudan Divanu 
Lûgati't-Türk'üdür. Divanu Lûgati't-Türk, Türk dilinin günümüz tanımlamasıyla 
ansiklopedik bir sözlüktür. Kâşgarlı bu eserini 934 yıl önce tamamlamıştır. Yani 
elimizdeki bilgilere göre 1072 yılında yazmaya başlamış ve 1074 yılında bitirmiştir. 
Divan Abbasi Halifesi Ebu’l Kasım Abdullah b. Muhammed el-Muktedi 
Biemrillah’a takdim edilmiştir.67 Kâşgarlı'nın eserini halifeye sunduğu Bağdat'ta mı 
yoksa Kâşgar'da mı yazdığının belirsizliği durumu bize eserin niteliği ve önemi göz 
önünde bulundurulduğunda dönemin bilim ve bilgi üretim merkezi olması açısından 
bir yorum yapma imkânından mahrum bırakmaktadır. 

Söz konusu şaheserin yazılışı konusunda bildiğimiz bir gerçek ise Kâşgarlı 
Mahmud bu eseri yazabilmek için Türk boylarının yaşam sahalarını tek tek 
dolaşarak68 dil, antropoloji, etnoloji, coğrafya, folklor, toponomi konularında bolca 
malzeme toplamıştır. Divanda 7500 kadar kelime, 290 kadar atasözü, 220 kadar da 
beyit ve kıta bulunmaktadır.69 Yani günümüz tabiriyle Türk dünyasını adım adım 
dolaşarak döneme ait dünyada içeriği, yöntemi, yazılışı açısından başka bir örneği 
bulunmayan şaheserini bırakmıştır. Sonrasında esas olarak amacını oluşturan 

 
görüşleri de ön plana geçmiştir.” Ömer Faruk Akün, “Kaşgarlı Mahmud”, TDVİA, Cilt: 25, s.12; ayrıca 
bk. Ahmet Caferoğlu, “Kaşgarlı Mahmut”, İstanbul: MEB, 1999, s. 15-16. Kaşgarlı Mahmud’un bütün 
Türk dünyasınca kabulu bizim üzerinde durduğumuz müşterek Türk kimliğinin “ortak bilinç” unsuru için 
işlevsel olarak işlerlik kazanacak bir vasfıdır. Dikkat edilmesi gereken ve ortak bilincin yerleşmesi 
durumunda hangi soya ait olduğu tartışması yerini “bizim”e bırakacak ve millî kimlik inşasında etkin, 
işlevsel konumda yer alacaktır.  
65 Kaşgarlı Mahmud’un soyu-ailesi hakkındaki muhtelif görüşlerin kısa bir değerlendirmesi için bkz: 
Ömer Faruk Akün, “Kâşgarlı Mahmud”, TDVİA, Cilt: 25, s. 9-11. 
66 Reşat Genç, “Kâşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası”, s. 2 
67 Reşat Genç, “Kâşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası”, s. 13 
68 Kâşgarlı Mahmud’un gezdiği ve araştırma yaptığı Türk boyları ve bölgeleri konusunda bk. Reşat Genç, 
age., s. 4; 7. 
69 Reşat Genç, age., s. 11-12 
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topladığı bu dil malzemesini işlemiş, çok iyi bildiği Arap dilinin kurallarına göre 
düzenleyerek bir sözlük hâline getirmiştir. 

Korkmaz, Divanu Lûgati't-Türk'ü, sıradan herhangi bir sözlük gibi kabul 
etmenin doğru olamayacağını belirtir. Çünkü, bu şaheser, yazarının üstün şahsiyeti 
ve birçok alandaki geniş bilgisi dolayısıyla, XI. yüzyıl Türk kültür tarihini pek çok 
yönleri ile aydınlatabilen bir kaynak eser vasfı kazanmıştır. Kâşgarlı Mahmud, XI. 
yüzyıl Türk dünyasına yayılmış bütün Türk boylarının yaşadıkları bölgelerden, 
oturdukları büyüklü küçüklü yerleşim merkezlerinden buraları bizzat dolaşarak 
malzeme toplamıştır. Kendi anlatımıyla, “Türklerin hemen tekmil yurtlarını, 
obalarını, bozkırlarını inceden inceye gezdim, dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, 
Çiğil, Yağma, Kırgızların dillerini ve kafiyelerini tamamen öğrendim. Her taifenin 
şivesi bence en mükemmel bir suret ortaya çıkmış oldu.”70 

Karahanlı yazı dilindeki sözleri verirken, onları öteki Türk lehçe ve 
ağızlarından topladığı örneklerle karşılaştırmıştır. Gerekli yerlerde bunlar için ses 
bilgisi ve gramer açıklamaları yapmış olması, onun eserini, modern dilcilik 
metotlarına göre hazırlanmış ansiklopedik bir sözlük; geniş çapta karşılaştırmalı bir 
gramer durumuna getirmiştir. Elimizde, Türkçenin eski devirlerini ele alan bu 
vasıfta, bu genişlik ve derinlikte başka bir eser bulunmadığından, Divanu Lûgat-it-
Türk, Türk lehçe ve ağızları için değer biçilmez bir kaynak durumuna girmiştir.71 

Divanu Lûgati't-Türk’ün yazılış amacının genellikle Arap dilinin kurallarına 
göre düzenlenmiş olmasından dolayı aslında Araplara Türkçe öğretmek üzere 
kaleme alınmış olduğu yaygın bir kanaattir. "And içerek söylüyorum, ben 
Buhara'nın sözüne güvenilir imamlarının birinden ve başkaca Nasaburlu bir 
imamdan işittim, ikisi de senetleriyle bildiriyorlar ki, yalavacımız kıyamet 
belgelerini, ahir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını 
söylediği sırada ‘Türk dilini öğreniniz; çünkü, onlar için uzun sürecek egemenlik 
vardır’, buyurmuştur." "Bu söz (hadis) doğru ise -sorgusu kendilerinin üzerine 
olsun- Türk dilini öğrenmek çok gerekli (vâcib) bir iş olur; yok bu söz doğru değilse 
akıl da bunu emreder." 72 

Ayrıca Türk dilinin Arap dili ile at başı beraber gittiğini de göstermek 
istemiştir. "Türk dili ile Arap dilinin atbaşı beraber yürüdükleri bilinsin diye Halil’in 
Kitabü'l-ayn'ında yaptığı gibi, kullanılmakta olan kelimelerle bırakılmış bulunan 

 
70 DLT, 4  
71 Zeynep Korkmaz, “Kaşgarlı Mahmut Kimdir?”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C.1, Ankara: TDK 
Yay.  1995, s. 257. 
72 DLT-1, s. 4. 
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kelimeleri bu kitapta birlikte yazmak ara sıra yüreğime doğar dururdu".73 Bunlarla 
birlikte, onun yazılışını böyle tek bir sebebe bağlamak da doğru değildir. Çünkü 
Kâşgarlı Mahmud bu görevi yerine getirirken hem Türk dili ile Arap dilinin 
karşılaştırmasını, daha doğrusu bir muhakemesini yapmış, hem de Türk dili ve 
kültürü ile ilgili geniş ve çok yönlü bilgiler vermiştir. Böylece, o, Türkçenin ve Türk 
kültürünün o çağın İslam topluluğu içindeki yerini belirtmeye çalışmıştır.74 

Bunun dışında, Kâşgarlı Mahmud ele aldığı Türk boy ve kavimlerinin 
oturdukları yerleri uzun uzun anlatmış, kullandıkları alfabe sistemlerinden, 
dillerindeki ses ve yapı ayrılıklarından, boy teşkilatlarından söz etmiştir. Onların 
etnografyalarından tutunuz da inançlarına, gelenek ve göreneklerine, edebiyat ve 
folkloruna varıncaya kadar ayrıntılı bilgiler vermiş, bu bilgileri gerektiğinde 
hadisler, atasözleri, şiir parçaları ve dörtlükler gibi canlı örnekler sıralayarak 
açıklamaya çalışmıştır. Ayrıca ilk Türk dünya haritası ve en eski Türk savları 
(atasözleri) onun kitabında yer almıştır. 

Kaşgarlı Mahmut’un yaşadığı devirdeki Türklerin yaşadığı bölgelerdeki siyasi 
durum bugünküyle benzer bir görüntüdedir. Türk siyasi yapısı farklı mekânlarda 
farklı siyasi egemenlik alanlarına ve kültürel alanlara bölünmüştür. XI. yüzyılda 
kuzeyde Müslüman olmayan Peçenek, Uz ve Kıpçakların, güneyde Selçuklular 
idaresindeki Müslüman Oğuzların, Karahanlıların ve Gaznelilerin dünyaya 
hâkimiyet ve kudretlerini yaydıkları devirdir.75 XI. yüzyılda Türk dünyası siyasi 
bakımdan başlıca Karahanlılar, Gazneliler, Uygur, Bulgar ve bu yüzyılın ikinci 
çeyreğinden itibaren Selçuklu devletleri tarafından temsil edilmekte idi. Türk 
topluluklarının bir kısmı bu devletlere tabi varlıklarını devam ettirirken bazı ellerin 
ise kuvvetli bir siyasi teşekkül, bir devlet kurmaya muvaffak olamayarak bir nevi 
boylar konfederasyonu şeklinde yaşadıkları anlaşılmaktadır.76 

XI. yüzyıl Türk dünyası, ta Çin sınırlarından Bizans sınırlarına kadar uzanan bir 
genişlikte idi. Asya'yı bir başından öteki başına kadar kaplayan bu geniş alanın doğu 
kesimi Uygur ve Karahanlıların, batı kesimi de Selçukluların elinde bulunuyordu. 
Bu siyasi sınırlar içinde, Uygur, Karahanlı ve Selçuklu Türkleri dışında Oğuz, 
Türkmen, Türkiş, Karluk, Yağma, Toxsı, Çigil, Kırgız, Kıpçak, Uğrak, Çaruk, 
Suwar, Bulgar gibi adlar almış, birbirinden ayrı ağız ve lehçeler konuşan çeşitli 
boylar ve unsurlar yaşamakta idi. Böylece, XI. yüzyılın ikinci yarısında bir yandan 

 
73 DLT-1, s. 6. 
74 Reşat Genç,  “Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası”, s. 6; Zeynep Korkmaz, “Kaşgarlı 
Mahmut Kimdir?”, s. 256. 
75 Reşat Genç, age. s. 6 
76 Türk dünyasının siyasi yapıları ve birbirleri ile olan ilişkileri konusunda bk. Reşat Genç, “Kaşgarlı 
Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası”, s. 19-29 
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Bizans sınırlarına bir yandan da Irak'ta Abbasî halifesinin oturduğu Bağdat şehrine 
varıncaya kadar Türk üstünlük ve hâkimiyeti yayılmış bulunuyordu. Öte yandan, 
Türkler Budizmi ve Manihaizmi bırakıp toplu olarak İslam dinini kabul 
ettiklerinden, artık İslam medeniyeti alanına da girmiş bulunuyorlardı. Ayrıca, bu 
yeni medeniyet dolayısıyla, Türkistan’da bilim ve kültür dili olarak Arapça da hâkim 
duruma geçme savaşı veriyordu. Maveraünnehir bölgesi ile Buhara, Semerkant ve 
Kâşgar gibi Türk illeri İslam kültürünün de önemli merkezleri durumuna 
yükselmişti. Bu dönemde Türkistan’da toplumsal ve kültürel yaşamda yansımasını 
bulan bir kültür savaşı yaşandığını belirtebiliriz. 

Farklı kültürel alanlar ifadesiyle anlatmak istediğimiz farklı dinî sistemlere 
aidiyettir. Bu farklılık, kolektif kimlikler açısından belirleyici bir durum arz etmekte 
sonuçta aynı soyun mensuplarını şiddetli çatışmaların tarafı hâline getirebilmektedir. 
İlk Müslüman Türk devleti olan Bulgar Devleti ve kitlesel olarak Müslümanlığı 
kabul eden Karahanlılar ile 10. yüzyılda Türklerin Müslümanlaşma süreci 
hızlanmıştır. Müslüman olan Oğuzların Müslüman olmayan Oğuzlarla savaştıkları 
gibi Uygurlar da Müslüman olmayan Uygurlara karşı savaşmışlardır.77 

Pratiğe Aktarılan Türk Milliyetçiliği 

Konumuz müvacehenesinde Kaşgarlı Mahmut bizim için iki veçheden önem 
arz ederek işlevsellik düzleminde bir anlam ifade etmektedir. Birincisi, Kaşgarlı 
Mahmut’un bizatihi kendisinin ve dünya görüşünün bizim açımızdan taşıdığı önem 
yani özne olarak, ikincisi de bizim için bugünkü zaviyeden Kaşgarlı Mahmut’un 
taşıdığı anlam ve önem yani nesne konumudur. 

Bildirimizin bütünselliği açısından Kaşgarlı Mahmut’un Türk algısı, Türklüğe 
verdiği önem ve öncelik ile dünya milletleri arasında yerleştirdiği özel konum, 
modernitenin toplum modeli olan ve her milleti “biricik”, “seçilmiş” olarak tasvir 
eden “millet” ve “milliyetçilik”i açısından örtüşen birer eylemler bütününü temsil 
eder. İkincisi bugünkü millî kimliğin inşasında eseri ve kendisinin Türk 
topluluklarının bütünleşmesinde, tarihsel ve kültürel anlamlar evreninin 
teşekkülünde birincil önemdedir. 

Eserde geçen ve çalışmamız için esas oluşturan bilgiler ve yaklaşım biçimlerini 
ele alalım. Türk’ün dünya hâkimiyetini ilahi bir meşrutiyete dayandırmaktadır. 
Dünyanın siyasi paylaşımında “iyi-kötü” düalitesinde iyinin temsilcisi olarak Tanrı 
tarafından görevlendirilmiştir. Ayrıca önce Türk’ün cisim olarak varlığı  olarak var 
kılınmakta sonradan bu varlığa isim verilmektedir. “Nizam-ı Âlem” öğretisinin 

 
77 Reşat Genç, “Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası”, s. 20-21. 
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ilkelerini rahatlıkla görebilmekteyiz. "İmdi bundan sonra Muhammed oğlu Hüseyn, 
Hüseyn oğlu Mahmud der ki: Tanrı'nın devlet güneşini Türk burçlarından 
doğdurmuş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde göklerin bütün teğrelerini (o 
çağın “güneş batmaz imparatorluğu” demektir. Besim Atalay) döndürmüş 
bulunduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne ilbay kıldı. 
Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı. Dünya milletlerinin idare yularını onların 
ellerine verdi. Onları herkese üstün eyledi. Kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi. 
Onlarla birlikte çalışanı, onlardan yana olanı aziz kıldı ve Türkler yüzünden onları 
her dileklerine eriştirdi; bu kimseleri kötülerin -ayak takımının- şerrinden korudu. 
Okları dokunmaktan korunabilmek için, aklı olana düşen şey, bu adamların tuttuğu 
yolu tutmak oldu. Derdini dinletebilmek ve Türklerin gönlünü almak için onların 
dilleri ile konuşmaktan başka yol yoktur. Bir kimse kendi takımından ayrılıp da 
onlara sığınacak olursa o takımın korkusundan kurtulur, bu adamla birlikte başkaları 
da sığınabilir."78 

Türklerle ilgili eserde rivayet edilen hadisler Türk dili üzerine temellenmiştir. 
Yani siyasi egemenliğin kabul edilmesi, kültürlerinin benimsenmesi, siyasi ittifak 
kurulması gibi bir tek yönlü bağımlılık göstergesi bir ilişki biçimi değildir. Aksine 
farklı kültürlerin eşit varlığının aksiyom olarak kabul edilmesi; bu zeminde de 
farklılığın özgüllüğü ve özgünlüğü olarak “dil” ilişki ve etkileşimin merkezine 
konumlanmaktadır.79 

Reşat Genç’in Martin Hartmann’dan yaptığı bir aktarmada, yazar, Kaşgarlı 
Mahmut’un yaşadığı dönemde İslamlar arasında yalnızca dinî ilimlere kıymet 
verildiğini onun dışındaki lügat, tarih, ensab, coğrafya vb. bilgilerle uğraşanlara 
önem verilmediğini ve bunun bir çöküş alameti olabileceğini belirtiyor.80 Bu veriye 
dayanarak diyebiliriz ki Türkler en çok önem verdikleri kıymetle, yani dille, bir 
kültüre –ki İslami kendilerine kabul ettirmede aracılık yapan- Araplara karşı kültürel 
varlıklarının büyüklüğünü ispatlamaya çalışıyor. Bundan da daha önemlisi bu ispat 
alanının dil yani Türkçe olması Türklerin kültürel kimliklerinin temel belirleyicisi 
hakkında bize bilgi vermektedir. 

 “Ben onların en uz dillisi, en açık anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, 
en iyi kargı kullananı olduğum hâlde onların şarlarını, çöllerini baştan başa dolaştım. 
Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının dillerini, kafiyelerini 

 
78 DLT-1, s. 3-4. 
79 “Türk dilini öğreniniz, çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır.” Bu söz(hadis)doğru ise -
sorgusu kendilerinin üzerinden olsun- Türk dilini öğrenmek vacip(çok gerekli) bir iş olur;yok ,bu söz 
doğru değilse akıl da bunu emreder.”, DLT-1, s. 4. 
80 Reşat Genç, “Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası”, s. 1. 
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belleyerek faydalandım; öyle ki, bende onlardan her boyun dili, en iyi yolda 
yerleşmiştir. Ben onları en iyi surette sıralamış, en iyi bir düzenle 
düzenlemişimdir… Bana sonsuz bir ün, bitmez tükenmez bir azık olsun diye şu 
kitabımı - Divanı Lûgati't - Türk "Türk Dilleri Kamusu" adını vererek yazdım.”81 
“Türkler aslında yirmi boydur. Bunların hepsi-Tanrı kutsal kılası- Yalavaç Nuh oğlu 
Yafes, Yafes oğlu “Türk”e dek ulanır… Bunlardan herbir boyun birçok oymakları 
vardır ki sayısını ancak ulu Tanrı bilir. Ben bunlardan kök ve ana boyları saydım; 
oymakları bıraktım.”82 

Bu parçalarda sarf edilen zihinsel arka planın deşifresine çalışırsak şunu 
görürüz ki, “Türk” kavramı toplumsal, kültürel ve siyasi boyutlarıyla varoluşunu 
tamamlamıştır. Aynı kültürel yaşam biçimine ve toplumsal örgütlenme modeline 
sahip olan gruplar nesnel bir yaşam biçimi olarak aynı mensubiyet kategorisine dâhil 
edilmektedir. Toplumsal ve kültürel grupların tanımlama hiyerarşisi boydan 
“millete” uzanmaktadır. Grupların tekil, özel gündelik ve dar kullanımlarında boy 
adları öne çıkarken bütünsel bir yaklaşımda “Türk” tanımlaması tercih edilmektedir. 
Öteki milletlerden, topluluklardan, kültürlerden farklılığın ölçütü “Türklük” 
olmaktadır. Bu Türklük ise kendi bütünlüğünü anlamlı kılan boylarla 
tanımlanmaktadır. 

Türk adının verilişi Tanrı’ya bağlanır.83 Seçkin millet olma kabulünün 
meşruiyet zemini Tanrı’dır.84 Türk’ün anlamı, “vakit”, “bütün meyvaların 
olgunlaştığı zamanın ortası”, olarak açıklanmaktadır. Kaşgarlı, Karahanlılar için 
“Hakanlı Türkler”, Karahanlı olmayanlar için “öbür Türkler” veya “Oğuz 
Türkmenleri”  gibi tanımlamalar kullanmıştır.85 Kaşgarlı’nın boyları Türk kabul 
edip etmeme ölçütü de dildir. Mesela, Türk dilinde bulunmayan bir harfi kattıkları 
için “Xotanlılar” ve “Kençekliler”i, Türk kabul etmemektedi

Türk, Türk dili, Türk dilleri gibi kullanım biçimleri de günümüzde aynı 
kullanımların çözümlenmesi için önemli bir ölçüdür. “Türklerin her boyu dilinden 
kökler aldım.”87 “Kitapta Türklerin görgülerini, bilgilerini göstermek için 
söyledikleri…”; “Bütün Türk dillerinde kullanılan harfler…”; “Türk dilleri bunlarsız 
olmaz”.88 “Hiçbir Türk boyu dilinde..”; “Bunlar Türk dilince yazılmak 

 
81 DLT-1, s. 4. 
82 DLT-1, s. 28. 
83 “Biz ad olarak Türk adını Ulu Tanrı vermiştir.”, DLT-1, s. 350; “Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine 
almıştır.” DLT-1, s. 351 
84 “Türkler Tanrının ordusudur”,DLT-1, s. 351 
85 DLT-1, s.14. 
86 DLT-1, s. 32 
87 DLT-1, s. 7 
88 DLT-1, s. 8 



750 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

                                                

istenildiğinde…”.89, “Bütün Türk ülkelerinde…”90, “Bütün Türk dillerinde kural 
böyledir.”91 “Hakanlı Türkleriyle öbür Türkler, Oğuz Türkmenleriyle başkaları 
arasında bir ayrılık vardır ki bu değişmez bir ölçüdür.”92 “Göğün kutup yıldızı 
üzerinde döndüğü gibi Türk dilleri de bu kurallar üzerine döner.”93 “Türk dilinde 
yedi harfi geçen kelime yoktur.”94 “İşaret ettiğim her kaide, kurduğum her temel 
bütün Türk dillerinde esastır.” “Yazdığım, dağlar, çöller, dereler, sular, göller İslam 
Türklerin ellerinde bulunanlardır. Çünkü dillerde dolaşan bunlardır. Bunları 
tanınmış oldukları için yazdım; tanınmamış olanların birçoklarını bıraktım. 
Müslüman olmayan Türk illerinden birtakımını dahi yazdım; gerisini yazmadım; 
çünkü onları yazmakta bir fayda yoktu. Türk diline sonradan girmiş kelimeleri 
yazmadım.”95 

Türk dünyasının kimlik sosyolojisi ekseninde ele alınması gereken önemli bir 
meselesi de somut gözlemlenebilir verilerdeki kavramlaştırma tartışmalarıdır. Bu 
vesileyle Türkistan halklarının kendilerini tanımlama biçimleri ve “Türk milleti” mi 
yoksa “Türk milletleri” mi olarak adlandırılacağı sorununun Türk birliği 
perspektifinden çözümlemesi yapılmalıdır. Bu eksende gerek “Türk Kitabeleri”nde 
gerekse “Divan-ı Lügat-i Türk”teki kimlik/aidiyet kategorilerinin karşılıklı ilişki 
biçimlerinde aldıkları konumlar, kullanımları ve işlevsellikleri açısından bize bir 
fikir vermektedir. 

Bu bölümde, Türk dünyasıyla ilgili bin yıl önceden günümüze güncelliğini 
koruyabilen bir kavram tartışması yapılacaktır. Türk birliği perspektifinin 
kazandırılması için kendini bu alanda meşru kılacak kavramsal ve kuramsal 
düzeneklere gereksinim vardır. Zihinsel düzeyde soyut kavramsal bütünsellikler inşa 
edilirken gözlemlenebilir zeminle arasındaki mütekabiliyet ilişkisinin sıkı bir 
biçimde kurulması gerekmektedir. Türk dünyasının hangi koşullar altında, hangi 
perspektifle ele alınması gerektiğine ilişkin sosyolojik tasavvur maalesef 
oluşmamıştır ve şimdilik oluşmaktan da uzak görünmektedir. Türk Dünyası 
mütefekkirlerinin ağırlıklı olduğu bu tip kongrelerde, çoğunlukla böyle bir 
tasavvurun ve tahayyülün oluşmasına bir katkı olması için kavramsal tartışmalara 
özellikle yer ayrılmalıdır. 

 

 
89 DLT-1, s. 9 
90 DLT-1, s. 10 
91 DLT-1, s. 13. 
92 DLT-1, s. 14 
93 DLT-1, s. 16 
94 DLT-1, s. 17 
95 DLT-1, S. 27 
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Kimliğin Kavramlaştırılması Sorunu 

Bu çerçevede Türk Dünyası’nın sosyo-kültürel varlığının tarihsel zeminde 
başta sosyoloji olmak üzere antropoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi, uluslararası 
ilişkiler, felsefe gibi disiplinler bağlamında çözümlemesinin yapılması gereklidir. 
Bunun için de öncelikli olarak sözü edilen beşerÎ alanla ilgili kimlik sorunlarının çok 
yönlü olarak irdelenmesi zorunludur. Karşılıklı olarak toplumlarımızın birbirlerini 
nasıl algıladıklarını bilmemiz gereklidir. Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen, Hakas, 
Altaylı kimdir? Biz bu toplulukları etnokültürel noktada nasıl tasavvur ediyoruz? 
Onlar bizi nasıl algılıyor? Kendilerine biz Türkiyelilerin yaygın kanaatindeki gibi 
Türk olarak adlandırırlar mı? Esas önemlisi de kendilerini Türk kabul ederler mi? 

Farklı boylar arasında müşterek bir nesnel ortak Türk kültürel yaşam evreninin 
oluşmasını tarihçiler Hunlarla başlatır.96 Türk kimliği en geç ilk Gök Türk 
Devleti’nin çöküşüyle (630) birlikte ortak kültürel değerleri paylaşan Türk boyları, 
Gök Türk Devleti’nin bırakmış olduğu siyasi egemenliği benimseyerek siyasi kimlik 
olarak Türk adını almıştır.97          

“Türk toplulukları”, “Türk Dünyası” gibi ifadeler bizim, var olan bir topluluğa 
etnokültürel temelde atfettiğimiz bir etiketlemedir. Yani dışardan bir kimlik 
atfedilmesi vardır. Bugün Türk kültür dairesine mensup hiçbir topluluk kendini 
“Türk” olarak adlandırmamaktadır.98 Tarihsel noktada sözü edilen topluluklar 
kendilerinin “Türk soylu” olduklarını bilmekle birlikte bu tanımlama tarihsel 
referanslıdır. Bütün zaman ve mekânlarda etkin bir kimlik olarak tecessüm 
etmemiştir. Ortak bir kültürel yaşantı evreni olarak dil, din, gelenek gibi 
mensubiyetler yanında toplumsal birimler zaman ve uzama bağlı bir görece 
adlandırma vardır. Kimi zaman diliminde Saka, Hun, Üysin (Wu sun), Uygur, Oğuz 
olmakla birlikte bütün bu farklılıkların ortak bir adlandırmaya müteallik olması Türk 
Kağanlığı(Gök-Türkler) iledir. Fakat bu birlik projesi de kendi toplumsal kültürel 
bütünlüğü, her bir bireyi tarafından mündemiç kılınan bir kimlik olarak teşekkül 
etmeden parçalanmıştır. “Türk” adının siyasi bir yapılanmaya konulmuş olması, 
diğer devletler tarafından bu birliğin içinde yer alan toplulukların da Türk olarak 
adlandırılması, yani bir kimlik tanımlaması sürecini de başlatmıştır. 

 
96 Mesela bu konuda yetkin bir çalışma için bk. Bahattin Ögel, “İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi”, 
Ankara: TTK, 1984. 
97 Erkin Ekrem, “ Gök Türklerden Türklere: Türk Kimliğinin Oluşmasına Tarihsel Bir Bakış”, Türkiyat 
Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı:5, Güz 2006, s.  24. 
98 Millî Mücadele’yle birlikte, Rusya ile siyasi sınırlarımız çizilirken sınırlarımızın ötesinde kalan Türk 
grubu olan Ahıska Türkleri bütün SSCB dâhilinde Türk olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Kırgızistan’da 
kendilerinin Gök-Türkler’in soyundan geldiklerini belirten ve pasaportlarında Türk olarak geçen Türk-
Ata topluluğu vardır. Türk-Atalılar konusunda yapılmış güzel bir tanıtma çalışması için bk. M.A. Arslan, 
“Bilinmeyen Türkatalar”, Orkun, Sayı: 101, 2006  
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Ortak kültürel yaşantılarına rağmen farklı boy birlikleri hâlinde örgütlenmiş 
olan Türklerin öteki tarafından algılanışı ve kimlik tasavvuru “Türk” isminde 
yansımasını bulmuştur. Bu sebeple bu topluluklar kendilerini, Uygur, Kırgız, Oğuz, 
Kıpçak olarak adlandırmış olsalar da gözlemlenebilir verilerin kaynaklık ettiği bir 
olgu olarak komşuları tarafından “Türk” olarak anılmışlardır. Bilimsel çalışmalarda 
özellikle bağımsızlık dönemine kadar yapılmış çalışmalarda bu bölgeler idari ve 
coğrafi alanda Türkistan olarak geçmiştir. Şimdi bu kullanım Batı kaynaklı olarak 
bilinçli bir şekilde terk edilmekte, yerine de “Orta Asya” terimi kullanılmaktadır. 

Sosyolojik olarak hiçbir birey ve grup tek kimlikli bir karakter sergilemez. 
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, Türk topluluklarında, kimliklere aitlik, hiyerarşik bir 
yapılanma vardır. Genel Türk kültür çevresi içinde sosyolojik olarak bir alt kültür 
unsuru kabul edilen “Kazak” önce etnikleştirme sonra da ulus statüsünde bir inşaya 
maruz kalmıştır. Bugün itibarıyla bu kimlik kategorisi önemli ölçüde kendini 
işlevselliğiyle tecessüm ettirmiş ve sosyokültürel sistem bu eksende kendini yeniden 
üretir hâle gelmiştir. Yani Kazak etnokültürel kimliği toplumsal kültürel ilişkilerdeki 
belirleyiciliğiyle ülkede öne çıkmaktadır. Bunun yanında her Türk cumhuriyetinde 
farklılık arz etmekle birlikte örneğin Kazakistan’da önemli bir aydın tabaka kendi 
tarihlerinin Türk köküne atıfta bulunur ve bu çok önemsenir. Her yıl üniversitelerde 
ve devlet kurumlarında bütün Türklerin ortak tarihi olarak kabul edilen Türk 
Kağanlığı dönemi özel bir ilgiyle gündeme getirilmekte, araştırma konusu 
yapılmaktadır. Bu politikaların da sonucu olmak üzere halkın kimlik algılamasında 
“Türk soyluyuz” diyerek bir tarihsel aitlikten söz edilebilir. Fakat asla biz “Türk’üz” 
gibi bir aidiyetlik kategorisi söz konusu değildir. “Biz Kazak’ız”, bugün toplumsal 
ilişkilerde belirleyici olan işlevsel merkezi kimliktir. Ulusal devlet olmanın gereği 
olarak da merkezî eğitim sistemi bu olgu doğrultusunda yapılandırılmıştır. Alp Er 
Tungalar, Meteler, Bilge Kağanlar ise Kazakların Türk atalarıdır. 

Millet olma sürecinde hatırlama ve unutma edimlerinin çok önemli bir işlevi 
vardır. Kazaklar da bu sürece önemli “hatırlama”larla katkıda bulunmaktadırlar. 
Köklere ait kolektif hafızanın canlandırılması ve bireylerin yaşamında yer etmesi 
bütün Türk toplulukları açısından hedeflenmemiş bir sonuca götürecektir. Çünkü 
hatırlanacak olan tarih “ortak tarih” unsurlarıdır. 

Kısaca diyebiliriz ki, Türkistan cumhuriyetlerinde etkin, merkezî kimlik yerel 
kimlikleridir. Yani Kazak, Özbek, Kırgız vb. Bu süreç onlar açısından normaldir ve 
desteklenmelidir. Çünkü bu kimlikler merkezî bir konumda bulunmakla birlikte, her 
ne kadar kimi zaman önemli bir çatışma unsuruna dönüşebilse de, kendi alt bağlılık 
aidiyetlerini ortaya koymaktadır. Gelecekte hedeflenen Türk birliği gibi projelerin 
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sağlam sosyolojik ve politik alt yapısının oluşması için bu topluluklar önce Kazak, 
Kırgız, Özbek uluslaşmasını gerçekleştirmelidir. Sonra kendi doğal süreçleriyle Türk 
Milletleşmesine giden yolda toplumun yapısal sorunları en alt seviyeye indirilerek 
istikrar kazandırılmasının yolu açılacaktır. 

 

Çatışan Kavramlar ve Sosyolojik İzdüşümleri: Türk Milleti mi? Türk Milletleri 
mi? 

Türk dünyasında kimlik sorunlarının çözümlenmesinde öznenin zihinsel tutumu 
ve bu verili alanın kendi gerçekliği çerçevesinde “anlama” çabaları işlevsel bir etki 
yapar. Bu edim, mevcut araştırma nesnesiyle ilgili sorunların tespiti ve teşhisi ile 
çözümlenmesinde önemli ölçüde bir terakki ve tekâmül meydana getirecektir. 

Bağımsız Türkistan devletleri modern dünya siyasal sisteminin bir gereği 
olarak ulusal devletler formunda yapılanmışlardır. Hukuki ve siyasal bir durum 
olarak bu devletlerin her biri uluslararası hukuka göre “devlet”tir. Bu devletin 
meşruiyet kaynağı olarak da dayandığı egemenlik zemini de “ulus” olarak 
tanımlanmaktadır. Yani bu çerçevede bir Kazak ulusundan, Özbek ulusundan, 
Türkmen ulusundan söz edilebilir. Fakat bu tasnif sosyolojik, tarihsel, antropolojik 
bir sınıflandırmaya teşmil edilemez. Bu sebeple hukuki alan ile kültürel alan 
birbirleriyle örtüşmeyen sahalardır. Hukuki, soyut, genel bir kimlik tanımlaması 
toplumsal, kültürel, tekil, somut bir kimlik tanımlamasının yerini tutmaz. Bu sebeple 
birbirinden bağımsız, tekil, özgün bir “milletler” varlığından değil, aynı tözden 
varlık bulan aynı tarihsel tecrübe, toplumsal pratikler, tinsel yaşam, anlamlar evreni 
ve zihniyet örüntüsüne müteallik “tek millet” olgusundan bahsedebiliriz. 
Uluslararası sistem gereğince her bir Türkistan devleti farklı bir devlet ve farklı bir 
millet olarak siyasal yapıda yerini almaktadır. 

Dünya sistemine dâhil bütün ulus devlet oluşumları ortak bir işlevsel forma 
sahip olsa da oluşum, muhteva ve yapılanması farklılık arz etmektedir. Bu sebeple 
tekbiçimli bir ulus devlet değil çok biçimli bir ulus devlet olgusu bulunduğundan 
devletlerarası ilişkiler ağında yer aldığı için Türkistan devletleri için de analiz 
düzeyinde ortak bir devlet yapılanması varmış gibi değerlendirme yapamayız. Fakat 
bu bağlamda her bir Türk devletini kendi özgünlüğü içinde devlet yapılanmasını 
değerlendirirken devletin kurulduğu sosyo-kültürel zeminin tarihsel perspektifte 
birlikteliğinden, ortaklığından, aynılığından yani tözsel bir bütünsellikten 
bahsedebiliriz. 

Ontolojik olarak Türk milliyetçiliği ve Türk kimliği, Türk kültürüne dayanır. 
Bu sebeple Türk dünyasının kültürel kimlik açısından değerlendirilmesi yapılırken, 
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farklı siyasi, hukuki içerikli tanımlamaların varlığını ortak tözün farklı kavrayış 
biçimleri mesabesinde kavramlaştırılması olarak kabul etmek gerekir. Türk 
toplulukları farklı bir siyasi ve sosyal örgütlenme gerçekleştirmiş olsalar da 
müştereken paylaştıkları bir kültürel simgesel kodlara mütealliktirler. Başka bir 
deyişle ortak bir tarihsel varlık alanına sahip olup bunun ortaya çıkardığı ortak bir 
dünya görüşü, anlamlar dünyası, zaman perspektifi, gelecek tasavvuru, eşyayı 
algılama ve kavrama biçimi sağlamaktadır. Büyük küçük bütün Türk toplulukları 
hakkında yapılmış ve yapılmakta olan araştırmalar “Türkoloji/Türklük bilimi” ortak 
adı etrafında sınıflandırılmaktadır. Bu da kimliğin önemli bir özelliği olan “öteki” 
tarafından algılanışındaki ortaklık zeminini göstermektedir. Ontolojik açıdan 
bütüncül bir Türk kültürü/kimliği mevcuttur. Türk dünyasındaki söz konusu olan 
farklılıkları da sosyolojik olarak bu tözün zamana ve mekâna bağlı, kendi 
bünyelerine uygun bir yorumlanması, kavranması olarak görülmelidir. 

“Türk milletleri” tartışmasının bir başka versiyonu da “Türk dilleri” 
kavramında kendini somutlaştırmaktadır. Türkçenin gramer ve telaffuzu açısından 
biraz farklılaşması lehçe olarak ifade edilmektedir. Kazak Türkçesi, Türkmen 
Türkçesi vs. gibi bir kullanım Türkçenin bu farklılığının “lehçe”; Kazakça, 
Türkmence olarak ifadesi de “dil” olarak kabul edildiğinin göstergesi sayılmaktadır. 
Bu farklılıklardan herhangi birinin kabul edilmesi yönünde yapılacak tercih ise 
ideolojik, fikri bir duruşun tezahürüdür. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu devletler bağımsız birer siyasi birim ise bu 
devletlerin resmî dilleri statüsünde bağımsızlığın simgesi olarak resmî/hukukî 
düzeyde ayrı birer dil olduğu kabul edilmelidir. Sorunun ikinci bir boyutu olarak 
tarihsel bir temelde sosyo-kültürel bir olgu olarak Türkçenin “tek bir dil” mi yoksa 
“Türkçeler”den mi oluştuğu gerçekliğidir. Kazakçanın, Özbekçenin vb. bağımsız 
birer “dil” olduğunu kabul eden, benimseyen ilim adamları her bir Türkçenin artık 
bir yazı dili, edebî dil olarak kendi gelişim ve kullanım alanını teşkil ettiğini 
belirtmektedirler. Fakat kanaatimizce bu yeterli bir sebep teşkil etmez. Çünkü Türk 
dünyasının batısında Osmanlıca, doğusunda Çağatayca çok güçlü ve işlenmiş bir 
yazı/edebî dildi ve onlar da Türkçenin bir lehçesi sayılmıştır. Yani konuşma dilinin 
yazı-edebî dil olarak tezahürü bunların bağımsız birer “dil” olmasının ölçütü 
değildir. Türk dil tarihinde “Tarihî Türk Lehçeleri” ve “Çağdaş Türk Lehçeleri” 
terkiplerinin kullanılıyor olması isabetli bir tavırdır. Bu sebeple, Kazakça, Altayca, 
Özbekçe, Tatarca vb. genel olarak Türk dilinin bir cüzünü oluşturur. 

Genel Türk kültürü/kimliğinin alt bölümleri olarak hâlihazırdaki siyasi ve 
toplumsal birimler üst bir kimlikte yapısal-işlevsel toplaşma için gereken yapısal 
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eşik değerini tamamlamaktadırlar. Bu kültürel-sosyal dinamiklere dayanan büyük 
birlik daha kolay, sağlam, güçlü bir ortaklığın birlikteliğini oluşturacaklardır. 

 

Sonuç 

Türk dünyasının toplumsal ve kültürel yapısı, sorunlarının tespiti, karşılıklı 
etkileşim ve ilişki biçimleri, tarihsel gelişim süreçleri göz önünde 
bulundurulduğunda bu ismin karşıladığı toplumun başka toplumlara benzemediği ve 
dolayısıyla başka toplumların sorunlarına karşı geliştirilen modellerin ve çözüm 
tekniklerinin de ihtiyaçlarını karşılayamayacağı bilinmelidir. Batının millet, 
milliyetçilik, kültür, evrensellik, çok-kültürcülük vb. kavramsallaştırmalarının 
yetersizliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu eksende Türk dünyasının toplumsal, 
kültürel, politik kurumlarının oluşumu ve gelişiminde belirleyici olan dinamikler 
merkez alınarak kendi kavramlar setini oluşturmalı ve bu zeminde de bilimsel 
bilgisini var kılmalıdır. Kendi sorunlarımızı kendi kavramlarımızla tartışmak yeni 
bir Türk dünyası kavrayışı için öncelikli şarttır. “Varlık”ın yeniden ontolojik, 
epistemolojik, aksiyolojik inşasında veya kavranışında ortak bir töz olarak Türk 
varlığı esas alınmalıdır. 

Her bir Türk topluluğu etnik grup kategorisinde değerlendirilir ve müşterek bir 
millî kimlik inşaedilir. Bu inşa da en büyük pay şüphesiz ortak bir tarih bilincidir. 
Ortak ögeler, savaşlar, kahramanlar, olaylar ve olgulardır. Türk dünyası kimliği için 
bu unsurlar araçsallaştırılarak kurgulanır. Millî tarih, “tarihî varlık alanı” ile olan 
ilişkisi ve kurgudaki belirleyici işlevine binaen en “sahih” ve “gerçeklik” zeminine 
oturan tarih biçimidir ve bu tarih sosyolojik bir kategori olarak “millet” ile olan 
uyumluluğunda/örtüşmesindeki rasyonellik, toplumsallaşmada da kendi ifadesini 
bulur. Tarih ve kültür, kurulması amaçlanan toplumsal form tercihlerine bağlı olarak 
yapısal ve işlevsel bir yörüngeye oturtulmaya çalışılır. Yani kurgulanan toplumsal 
formasyona bağlı olarak bu sistemin işleticileri olan birey, grup ve topluluklara özgü 
tarih formüle edilir. Tarihin zaman – mekân ilişkisi, aktörleri, kurumları, 
şekillendirici dinamikleri, önem ve öncelikleri öngörülen toplumsal kategoriye göre 
yeniden inşa edilir. 

Bu anlamlandırma eylemine göre Türk dünyasında öncelikle bir toplumun 
yaşamının bir felsefesi sonra da bu felsefenin felsefesi yapılmalıdır. Kültür 
bilimciler Türk toplumunun bütün coğrafyalara yayılmış az veya çok bir farklı 
yaşam biçimi oluşturmuş Türk topluluklarının sosyo-kültürel yapısının bir 
betimlemesi, ilişkiler örüntüsü, örgütlenme biçimi, aile, akrabalık, yapısı, ekonomik 
etkinliklerindeki felsefi anlayış, dünya görüşleri, dünya tasavvurları, öteki 
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algılamaları betimleyici bir tarzda ortaya konularak nesnel yaşam tablosu 
görülmelidir. Felsefe ise bu yaşam biçimi temelinde anlamlandırılmalı ve bütün 
Türk topluluklarındaki formel yapı çok çeşitli boyutlarıyla aşikâr kılınmalıdır. Türk 
yaşam dünyasının felsefesi sonrasında ise bu felsefenin oluşturulma, 
değerlendirilme, kullanılan yöntem ve tekniklerin sorgulamasını içeren Türk tarih 
felsefesi üretilmelidir. 

Kısaca öncelikle Türk toplumlarının salt toplumsal-kültürel gerçeklikleri 
resmedilmeli sonrasında ise bu tablonun felsefesi yapılmalıdır. Bu felsefe 
bağlamında da Türk tarihi felsefesi, biliminin felsefesi yapılmalıdır. Bu eksende 
olmak üzere örneğin Türk topluluklarının örgütlenme ve ekonomik etkinliklerinde 
boylar sistemi hemen hemen bütün Türklerde ortak bir fenomendir. Bu boyların 
tanımlanması, işlerliği gibi unsurları farklılık arz etse de bizim için asıl olan formel 
yani biçimsel açıdan ortak bir forumda bulunduklarıdır. Doğuda Kazak Türklerinin 
Batıda da Kırım Türklerinin örgütlenme yapısı benzerliği kayda değerdir. “Kazak”, 
“Kırım” farklı adlandırmadır, mekân açısından da farklıdır fakat işte bu iki farklı 
olguyu bir-aynı kılan unsur Türk toplumsal felsefesidir. 

Her birey bir sosyo-kültürel çevrede doğar ve bu çevrede ilişkiler örüntüsünü 
oluşturur. Bu sosyolojik çevre bir ailedir, boydur, cemaattir, cemiyettir, millettir 
veya başka bir kümedir. Somut olarak bu çevreyle bir ilişkiye gireriz. Fakat buna 
mukabil kavramsal olarak birey somut olarak mensubu bulunduğu bu ortamda 
kendini tanımlamada aynı derece somut bir gerçekliğe sahip değildir. Sosyo-kültürel 
gerçekliğimizin tanımlanmasında bilimsel bilgiden dine, siyasal aidiyetlikten 
duygusallığa kadar çok farklı argümanlar kullanılmaktadır. Bu çetrefilliği aşarak 
sosyal, kültürel ve tarihsel gerçekliğimizle en yakın örtüşme derecesine müteallik 
“millet” olgusunu önce felsefi sonra da bilimsel temelde yeniden inşa etmeliyiz. Bu 
milletin adı da“Türk milleti”dir. “Niye Özbek, Türkmen, Kazak, Tatar değil de 
Türk?” diye ortaya konulacak bir soruya tarihsel referanslarla cevap verebiliriz. 
Çünkü bütün Türk topluluklarını tanımlayan ilk kültürel kimlik “Orhun 
Yazıtları”dır, “Türk Kağanlığı”dır, ilk ortak ansiklopedimiz “Divan-ı Lugati’t- 
Türk”tür, Türkistan’ın Türk Kağanlığı’ndan yüzyıllar sonra yirminci yüzyılda 
Türkistan’da kurulan devletin adı “Türk Cumhuriyeti”, Anadolu’da kurulan 
devletin adı ise “Türkiye Devleti”dir. 

Yeni bağımsız bir devlet olma süreciyle birlikte yoğunlaşmış olan “farklı, 
özgün” görünme ve bu farklılaştırıcı söylemi besleyen eğitim sistemi yerleşmiştir. 
Bu eğitim sistemleri ortak bir Türk dünyası zaviyesinden yeniden müfredat 
belirleyerek ortak tarihî olgular, kişiler ve olaylar vurgulanarak özdeşlikler 
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kurulmalıdır. Mesela, Özbek ve Kazak tarihçileri kendi etnik oluşumlarını ortaya 
koyarken 16-17. yüzyıllara kadar “aynı” oldukları gerçeğini tali konuma indirerek 
nasıl ayrı bir millet olarak ortaya çıktıklarını katı milliyetçi bir retorikle işleyen 
söylem biçimleri sorgulanmalıdır. Yeni tarih yazımında “aynı” kaynaktan 
çıktıklarının bilgisi öncelenmelidir. 

Kaşgarlı Mahmut bizatihi kendisi bugünkü Türk dünyasının kültürel birliğinde 
birleştirici bir unsur olarak işlev görürken eserinde tasvir ettiği Türk Dünyası da 
bugünkü Türklük âleminin sergilediği siyasi ve sosyolojik yapının bir yansımasıdır. 

Ulusal kimliklerin inşası veya tahayyülü büyük ölçüde bir dıştan bir verme 
olduğu düşüncesine göre bu inşanın merkezinde tarih vardır. O zaman birden çok 
tarih yazımı ve retoriği varsa bir o kadar da tarihe bağlı kimlik oluşumu var 
demektir. Bizim konumuz da esas itibarıyla tarihle bu kimlik oluşumun bütüncül bir 
Türk kimliğinin teşekkülünde oynadığı rolü ortaya koymaktır. Farklı kimlikler aynı 
kültürel ve tarihe mensup birey ve toplulukları farklı millî kimlik sahibi kılıyorsa 
aynı kılınış yöntemi bu sefer bütüncül bir sistem de kurabilir. Sovyetlerin uyguladığı 
ulusal kimlikler politikasına göre aynı soya, dine, kültüre, yaşama biçimine 
müteallik topluluklar, mesela Kazak ve Kırgızlar ile daha öncesinde Özbek ve 
Kazak toplulukları arasında ayrışma ve farklılaşma süreçlerinin icadı ve 
sabitlenmesidir. 

Bütün siyasi, sosyal, kültürel, dinî nitelikteki sosyal hareket ve düşünce 
sistemleri entelektüel, mütefekkir seçkin zümrelerce gerçekleştirilir. Türk dünyası 
bağlamında ortaya koymaya çalıştığımız “birlik-bütünleşme” açılımları da güçlü ve 
etkili bir statüde bulunan aydın, düşünür, sanatçı, bilim adamı, siyasetçi 
barındırmalıdır. Gerekli kurumlaşma araç ve gereçleriyle de donanmalıdır. Son 
kertede millî kimliği ve kültürü üreten toplumsal grup bu zihinsel üretim 
edimcilerdir. Smith, bu grubun işlevini açık ve net bir şekilde vuzuha 
kavuşturmaktadır. Ona göre, “millet ve milliyetçiliğe ilişkin kavram ve dil geliştirip 
öneren, düşünceleri ve araştırmaları ile, uygun imge, mit ve sembollerle, 
naklettikleri daha geniş emellere ifade kazandıranlar entelektüellerdir. (şairler, 
müzisyenler, oyun yazarları, filologlar, antropologlar ve halk bilimcileri). 
Milliyetçiliğin ideolojisi ve kültürel çekirdek doktrinini aynı zamanda (Rousseau, 
Vico, Herder, Burke, Fichte, Mazzini, Michelet, Palacky, Karamzin) her biri adına 
konuştukları topluluğun durumuna uygun düşen unsurları işlemiş filozoflara, 
hatiplere ve tarihçilere de atfetmek mümkündür.”99 

 
99 Anthony D. Smith, “Millî Kimlik”, s. 150 
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Ortak bir Türk dünyası kimliği için yukarıda bahsedilen “Birlik” çalışmaları 
tecrübelerinden yola çıkarak, Türk dünyasında da ortak tarih araştırma komisyonları 
kurulmalıdır. Bilimsel, sanatsal, felsefi boyutları göz önünde bulundurularak 
toplantılar düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Her bir Türk 
devletinin tarih eğitim ve öğretiminde “öteki” olarak Türk kültürlü halkların nasıl 
tasvir edildiği, tahayyül edildiği, olumsuz olumlu yargı biçimleri ve bunların 
kaynakları üzerinde durulmalıdır. Özellikle olumsuz bilinç yayan tarihî olgu ve 
olayların sebepleri karşılıklı olarak muhatap ülkelerin tarihçileri tarafından bu 
toplantılarda tespit edilmeli, makul bir çözüme kavuşturulmalıdır. 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı “Türk Dünyası Ortak Edebiyatı” projesi 
çerçevesinde hazırlanan “Türk Dünyası Edebiyat Tarihi”, “Türk Dünyası Edebiyat 
Metinleri Antolojisi” ve “Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri 
Ansiklopedik Sözlüğü” isimli eserler ve Kazakistan’da “Tarihî Mura” projesini Türk 
dünyasında hâlihazırdaki en büyük tarih-kültür projesi olması ve işlevleri 
bakımından bin yıl önce Kaşgarlı Mahmut’un yaptığı hizmetin 21. yüzyıldaki 
yansıması olarak değerlendirebiliriz. Bu çalışmalar müşterek Türk kültürünün “yeni 
iman hamlesi”dir. 

Türk Dünyası için büyük önem arz eden kültür bilimleri alanında farklı 
disiplinden aydınlar, bilim adamları örgütlenmeli ve karşılıklı ilişki geliştirilmelidir. 
Bu alanda bir ilk olan Türk Dünyası Sosyologları Birliği güncel toplumsal, kültürel 
ve siyasi konular ekseninde bilimsel çalışmaların yapıldığı kurultaylar 
düzenlemektedir. Bu yıl 23-25 Nisan tarihleri arasında Kazakistan’ın kültür başkenti 
Almatı’da gerçekleştirilen II. Türk Dünyası Sosyologları Kurultayı’nda “Türk 
Dünyasında Sivil Toplum ve Sosyal Gelişme” konusunda bildiriler sunulmuştur. 
Birincisi de 25-27 Kasım 2005 Kocaeli-Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Ana tema ise 
“Küreselleşme ve Millî Devlet”100 olarak belirlenmiştir.  

Benzer şekilde kolektif bir çalışma olmayan fakat bütüncül bir Türk tarih 
felsefesinin örneğini veren çalışmalar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlardan en 
önemlilerinden biri Dr. Tahsin Parlak’ın çalışmasıdır. “Tur-an Yolunda Aral’ın 
Sırları”101 adlı büyük emek ürünü eserinde Türk kültür ve medeniyetinin 

 
100 Kurultayda sunulan bildiriler basılmıştır. bk. Abulfez Süleymanov (ed.), “1. Türk Dünyası Sosyologlar 
Kurultayı”, Kocaeli:TİKA-Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi, 2005.  
101 Tahsin Parlak, “Tur-an Yolunda Aral’ın Sırları”, Ankara: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, 2007, 526 s. ; farklı disiplinlerde de benzer nitelikte çalışmalar, çok yetersiz olmakla birlikte, 
artmaya başlamıştır. Burada birkaçını hatırlatmak istiyorum: Türk birliği perspektifli sosyolojik 
yaklaşımıyla dikkat çeken bir çalışma olarak bk. Ebulfez Süleymanlı, “Milletleşme Sürecinde Azerbaycan 
Türkleri”, İstanbul: Ötüken, 2006, 373 s. ; Önemli bir çalışma olarak Türk dünyasının siyasi ve ekonomik 
temelli bütünleşme çalışmalarının dünyadaki örneklerinden hareketle Türk dünyası için uygun olan bir 
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başlangıcını Aral Gölü çevresi olduğunu belirten Parlak, “Türkler, buzulların 
erimesiyle Turan Yolu (Büyük İpek Yolu) ve kolları üzerinden Anadolu’ya göç 
etmişlerdir. Bu göçlerle ilgili hikâyelerin en ayrıntılı kaynağı Dede Korkut 
Oğuznameleri’dir. Oğuznameler’den Türklerin inançlarını, kültürlerini Asya’da 
olduğu şekilde Anadolu’ya taşıdıklarını öğrenmekteyiz. Geldikleri coğrafyanın yer-
su adları, kale–şehir isimleri, bugün Anadolu coğrafyasında hâlâ yaşatılmaktadır. 
Oğuznamelerde geçen hikâyeler ve adlarla, Anadolu’daki bazı yerleşim ve kale 
isimleri üzerinde düşünülünce birtakım ipuçları; Asya-Anadolu bağlantısını, İpek 
Yolu’nun başlangıcını ve kolları ile birlikte ana güzergâhını tespit etmemizi 
sağlar.”demektedir. Kitapta göze çarpan husus Doğu ve Batı Türklüğünün tarihsel 
ve kültürel sürekliliğinin, yazılı-sözlü kültür ürünleri, halı, arkeoloji, kaya resimleri 
gibi somut verilerden hareketle temellendirilmesidir. 
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Yüsüpcan YASİN 
   

İnsanların binlerce senelik kültür tarihi açık olarak  gösteriyor ki, tarihin eski 
devirlerinde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan muhtelif kavimler, içinde 
bulundukları yerlerin çevre ve iklimleri, ırk, düşünce, iktisadi koşulları ile 
kültürlerindeki farklılardan dolayı, kendi bünyesinde değişik özellikler arz etmiştir. 
Böyle özellikler ve düşünceler, aynı kavimlerin tarihi ve kültürün her yanlarını 
büyük ölçüde etki altına almıştır. İklimi sürekli olarak değişmekte olan Orta 
Asya’nın dağlık bölgelerinde ve tepeliklerinde, bozkırlarında ve çöllerinde yaşayan 
ve tarihinin ilk çağlarında başlıca olarak avcılık ve hayvancılık iktisadına dayanan 
Türkler, yaşam gereği sürekli göç ederlerdi. Korkulu dağ ağızlarından, tehlikeli 
yüksek tepeliklerden ve sonsuz cezirlerden geçerek hayatlık yerleri aramıştır. Sürekli 
olarak otun ve suyun bol olduğu yerleri takip etmek gibi müşkül ve sıkıntılı hayat 
tarzı ve bu arada belirli bir ölçüde birlik, dayanışma ve teşkilatçılığı bekleyen yaşam 
yolu, aynı milletin ruhu ve cisminde çeşitli sıkıntılara tahammül etmek, aniden 
ortaya çıkan tehlikelere karşı göğüs germek, kahraman, cesaretli, fedakâr, azimkâr, 
savaşçı, disiplinli ve toplumcu seciyeleri ve bunları temel yapan ahlakî sistemleri 
yaratmıştır. Böyle bir özellik gittikçe gelişme gösterip Türkleri tarihte “askerî 
millet”(cengaver,savaşçı) olarak tanıtmıştır. Çin kaynaklarında, Arap ve İranlı 
müelliflerin eserlerinde de Türklerin aynı meziyetlerinden söz açılmıştır. Örneğin, 
dönemine kadar olan muhtelif  milletlerin kültür tarihinde görülen özellikler 
üzerinde bir özetleme yapmış olan Arap düşünürü Cahizi, herhangi bir milletin ayrı 
bir sahada diğer milletlere üstün olduğu kanaatına varmış. O, diğer milletlerin 
“Yunanlıların felsefe ve hikmette, Çinlilerin sanatta, Sasanilerin siyasette, Türklerin 
harpte gösterdikleri maharet gibi tam ve mükemmel maharet gösteremediğini dile 
getirmiştir.(1) Mükemmel bir askerî ve idari teşkilatına ve süratle koşan süvarilere 
malik olan Türkler, kullandıkları çeşitli vurucu silahlar ve gösterdikleri büyük 
başarıları ile kuvvetli ve büyük bir millet olma vasfını kazanmıştır. buna Türklerin 
insanseverliği ve gerçekçiliği de yardımcı olmuştur.  

Bahsedildiği gibi, Türkler, tarihte savaşçılığı ve ortaya  koyduğu ileri askerî 
teknolojisi ile ün kazanmıştır ve diğer kavimlere nazaran çok ileri gitmekle komşu 
kavimlerin askerî alanda inkişaf etmesine büyük bir örnek ve kaynak olmuştur. Tarih 
boyunca Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlıların, 
Moğollar başta olmak üzere Asya ve Avrupa’daki pek çok milletlerin harp hocaları 
oldukları bir gerçektir.  

Türklerde yaşam ile savaş arasında bir ayırım yapılmamış olduğundan herkes 
iyi bir asker hüviyetine bürünmüştür ve savaş ile askerlik teknolojisine büyük bir ilgi 
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gösterilmiştir. Bu, Türklerde bir kültür tipini teşkil etmiştir. Dolayısıyla, Türk 
tarihinin her döneminde ortaya çıkan muhtelif eserlerde harp ile ilgili kayıtlara ve 
izlere rastgelinmektedir. 11.asır Türk dünyasının yetiştirdiği büyük bilginlerden 
Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati-it- Türk(DLT) adlı kitabı da aynı eserler 
arasındadır. Türkolojinin temelini kurmuş olan Kaşgarlı Mahmud, bahsedilen 
eserinde yalnız çağının Türk dili hakkında teferruatlı bir bilgi vermekle münhasır 
kalmamıştır, aynı zamanda harp de dâhil Türk kültürünün her yönü ile ilgili, kısa, 
ama çok değerli bilgileri kaydetmekle kültür tarihimizin daha iyi aydınlatılması için 
paha biçilmez bir bilimsel miras bırakmıştır. Sözcüklerin iyice anlatılması için ilave 
olarak gösterdiği hadisler, menkibeler, mitler, destanlar, şiirler, edebî parçalar ve ata 
sözlerinde Türklerin askerî meziyetleri, birlikler, savaş eğitimi, savaş taktiği, 
silahlar, unvan ve şeref adları ve diğer ilgili bilgiler kaydedilmiştir. Divan’da geçen 
askerlik ile ilgili terimler 120 kadardır.      

 Çin kaynaklarında, Cahizi’de ve İbin Hassül’de daha açık  olarak tanıtıldığı 
gibi, Türkler askerî bir millettir. Bunun kanaatine varmış olan Kaşgarlı Mahmud da, 
Türklerin askerî seciyelerini ve harb bakımından ne kadar ileri bir düzeye 
ulaştıklarını çeşitli yönlerden göstermeğe çalışmıştır. Kaşgarlı, Türk adını 
izahlarken, onun harp ile ilgili olduğunu bildirmiştir ve bunu ispatlamak amacıyla 
Tanrı’nın Türk adlı bir ordusunun var olduğu ve herhangi bir ulusa kızarsa Türkleri 
o ulus üzerine musallat kılacakları hakkındaki bir hadisi kaydetmekle Türklerin 
tarihte güçlü bir askerî millet olarak ortaya çıktıklarını dile getirmiştir.(2) Kendinin 
de mahir bir savaşçı olduğunu gizlemeyen Kaşgarlı, Türklerin savaş maharetinin 
şaşırtıcı bir durumda olduğunu bildirmiştir. O, Uygur adının menşe’i ve anlamından 
söz açarken şöyle anlatmıştır: “Zülkarneyn Uygur illerine geldiğinde Türk hakanı 
ona dört bin kişi göndermiş, tulgalarına takılan kanatlar şahin kanatları imiş. Bunlar 
öne ok attıkları gibi arkaya da ok atarlarmış. Zülkarneyn bunlara şaşakalmış ve “inan 
Huzhurend” demiş. “Bunlar kendi kendilerine geçinirler, başkasının yiyeceğine 
muhtaç olmazlar, çünkü bunların elinden av kurtulamaz, istedikleri zaman avlayıp 
yiyebilirler.” demek istemiş ve bu vilayete Huzhur adı verilmiş.”(3) Büyük Türk 
dilcisi Kaşgarlı Mahmud, menkibe mahiyetinde anlatan bu beyanlarında, Uygur 
adının “bahadir”, “atıcılıkta ve savaşçılıkta üstün bir düzeyde olan”, “kimseye 
dokunmaz insan” anlamında geldiğini vurgulamakla birlikte, bunu tarihte büyük 
istilacı olarak tanınan Zülkarneyn’in ağzından vermek yoluyla Türklerin binicilik ve 
atıcılık maharetine herhangi bir yabancının karşı koyamayacaklarını işaret etmiştir. 
Filhakika, düzlüklerde çok kolayca hareket etme yeteneklerine malik olan Türk 
süvarileri, yine dağların tepelerine tırmanırlarken ve vadilerin derinliklerine inerken 
aynı biçimde hareket edebilir ve her tarafa çok maharetle ok atabilirlerdi.  
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Türkler, savaş maharetini yetiştirmek ve muhafaza etmek için çeşitli şekillerde 
eğitim, meşk ve manevralar yapıyorlardı. Gerek hususi, gerekse toplu veya teşkilatlı 
bir biçimde her zaman sürdürülen bu eylemler, onların cismani ve ruhi bünyelerini 
takviye ederdi. Bu yolla her Türk erkeği şicaetli ve iyi bir asker olarak yetiştirilirdi. 
Ezcümle, her Türk asker sayıldığından çocuklara küçük yaştan itibaren binicilik ve 
atıcılık eğitimi verilirdi. Hunlarda çocuklar koyun ve kuzulara binip önce sincap, 
gelincik ve kuşlara, sonra tilki ve tavşanlara ok atarak biniciliğe ve atıcılığa 
alışıyorlardı.(4) Göktürklerde ve Uygurlarda sekiz yaşındaki çocuklar iyi bir binici 
olurdu.(5) Kaşgarlı’nın bildirdiğine göre, Karahanlılar döneminde çocuklar atıcılık 
eğitimi için “tüvek” denilen bir ağaç tüpeği kullanmışlardı. Bu, yaş söğüt ağacının 
ve buna benzer ağacın kabuğu boru gibi çıkarılır, serçe kuşlarını vurmak için 
içerisine yuvarlak tane konularak atılırdı. Bu, borudan dahi yapılırdı.(6) Anlaşıldığı 
gibi, Karahanlılar dönemi Türk çocukları serçelere ok atmak yoluyla askerî bir 
eğitimi geçirirdi. Çocuklar için önce oyun sonra serbest bir eğitim sayılan bu 
okçuluk, Uygur Türkleri arasında günümüzde bile devam etmektedir. Aynı bir çevre 
içinde yetişmiş Türk çocukları gençlik yaşlarına ulaşırken iyi bir asker olurdu. 
Kaşgarlı’ya göre, barış zamanlarında adamlar karşılıklı ok atmak süretiyle eğlenceli 
yarışmalar yaparlardı.(7)  Bu, küçük çapta ve hususi bir harb manevrası mahiyetini 
taşımaktadır. Kaşgarlı, ordu birliklerinde okçuluk talimlerine yeniden girişenlerin, 
aniden bazı olayların vuku bulmasını engellemek için, “ulun” ve “kalva” denilen 
hafıf ağaç okları atmak süretiyle meşk aşamasından geçtiklerini bildiriyor. Reşat 
Genç, Kaşgarlı’da “karvi ya” ve “yeten” adında geçmesine rağmen, neden yapıldığı 
bildirilmemiş olan yayların, okçuluk talimlerine girişenlerin kullandıkları bir tür yay 
olduğunu ileri sürmektedir.(8)    

Hunlardan beri Türkler arasında büyük örnekleri görülen ve manevra 
mahiyetini taşıyan  sürgün avları Karahanlılarda da devam etmiştir. Kaşgarlı’ya 
göre, hanların halk ile beraber yaptıkları bu çeşit ava “siğir” adı verilmiştir. Bu avda, 
hanın adamları ormanlara ve kırlara dağılırlar, yaban hayvanlarını önlerine katarak 
hanın olduğu yere doğru sürerler; o, yorulmaksızın bulunduğu yerden önüne çıkan 
hayvanları vurur.(9) Kaşgarlı’nın bu kayıtlarında ordu sözü geçmezse de, hanın 
yanında bulunan halk topunun hassa ordusu veya belirli bir çapta sevk edilen 
hücumcu birlikler olduğu kabul edilir. 

Türk ordusunun savaşlarda üstünlük kazanmasının en önemli etkenlerinden biri 
kolayca kullanılacak silahlarla donatılmasıdır. Çin kaynakları, Türklerin dörtnala 
giden atlar üzerinde vurucu silahları rahatça kullandıklarını bildirmektedir. 
Gerçekten, ok ve yay, kılıç, hançer, süngü, kement, kalkan, zırh ve miğfer Türklerin 
başlıca silahlarıdır. Aynı silahların 11.yüzyıl Türk dünyasında da yaygın olarak 
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kullanıldığı hakkında geniş bilgileri vermek yoluyla bu hususta Çin kaynaklarında 
dağınık olarak geçen bilgileri tamamlayan Kaşgarlı’ya göre,  Karahanlılarda yine 
kargı, kılıç kamçı, balta, çomak ve sapan gibi silahlar da savaşta kullanılmıştır. 
Kudrige ve Kuray kurganlarında bulunan ve Turfan fresklerinde de görülen, okları 
ve yayları iyi bir biçimde korumak amacıyla özel olarak yapılmış ve askerlerin 
yanlarına veya atların eyerlerine takılan kaplara bu dönemin Türkleri de çok önem 
vermiştir ve daha da geliştirmiştir. Türklerin kolayca taşınabilen ve herhangi bir 
durumda serbestçe kullanılan bu silahları, komşu kavimlerin çok dikkatini çekmiştir. 
Kaşgarlı, Divan’da bahsedilen Türk silahlarının malzemeleri, yapıları, türleri, 
özellikleri ve önemi hakkında ayrıca bir bilgi vermekle yetinmemiş, aynı zamanda 
teçhizatla ilgili deyimleri de göstermiştir. Karahanlılar döneminde Türklerin yerleşik 
kültüre geçmesiyle harp alanında da bazı yeni özellikler de görülmüştür. Bilindiği 
gibi, Türklerde en eski dönemlerden itibaren herkes gerekli silahları kendi başına 
yapardı. Karahanlılar dönemine gelirken mahsus silahçılık zanaatı ile uğraşan 
zümreler de ortaya çıkmıştır. Bu husus, Divan’da açıklandığı gibi, kazılarda ortaya 
çıkan buluntulardan da kanıtlanmaktadır. Kazılar sonucunda, Tirmiz’de bulunmuş 
metalcılık tezgâhının yüz ölçümünün sekiz hektar olduğu anlaşılmıştır. Aynı tezgahta 
daha çok çeşitli silahlar ve hükümdarın gereksindiği süs eşyaları yapılıyordu.(10) 
Türkler, Hun İmparatorluğundan beri düz, yivli veya temrenli ve ıslıklı okların 
yanında zehirli okları da kullanmaktan geri durmamışlardır.(11) Bu tür okların da, 
sonra Karahanlılar çağının Türkleri arasında da tam olarak uygulandıklarını yine 
Kaşgarlı’dan öğreniyoruz.  

Bahsedildiği gibi, savaşlarda başarı kazanmak için vurucu silahların yanında at 
süratinin sağladığı ulaşım üstünlüğü Türk harb teknolojisinin en önemli 
özelliklerindendir. Atlı ordu kurmak Türklerin dünya medeniyetine yaptığı büyük 
katkılarındandır. Türkler, atın sür’atına dayanarak uzak memleketlere kısa bir zaman 
içinde ulaşabilirdi ve aniden ortaya çıkıp düşman üzerine baskın yaparlardı. gene 
aynı süratte geri çekilebilirdi. Gerçekten, Kaşgarlı’nın bildirdiği gibi, at, Türklere 
kanat olmuşlar. Türkler aynı kanat(at) sayesinde büyük memleketlere ve geniş 
bölgelere sahip olmuştur ve oraları kendilerine il yapmıştır. Bu yüzden, Türklerde at 
“il” adı ile de anılmıştır.(12) Divan’da böyle bir atasözünün ve deyimin dile 
getirilmesiyle, atın Türk hukuk düşüncesindeki ve harp tarihindeki önemi 
belirtilmiştir.    

Karahanlıların sınırları daha çok yerleşik kültüre dayanan bölgelerin içinde 
kalmıştır ve  şehir hayatı da gittikçe gelişme göstermiştir. Karahanlı hükümdarları, 
içine girdiği yeni kültür tipi ile Türklerin askerî meziyetlerinin bir çelişki içinde 
bulunmaması için büyük çaba harcamıştır. İlk olarak devletin askerî kuvvetinin 
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temelini meydana getiren Karluk ve Çiğil gibi kabilelerin askerî meziyetlerini 
azaltmamak için, bunların merkez şehirlerin civarında kurulan çadırlarda göçebe 
hayatı sürmelerini terviç etmiştir.(13)  Bunun yanında, köy ve şehir hayatından ve 
üretimden tam olarak ayrılmamak üzere vadeli ordu kurmak yoluyla devletin askerî 
mahiyetini de korumuştur ve düzgün bir ordu oluşturmuştur. Kaşgarlı’dan 
öğrendiğimize göre, böyle bir ordu yılın her ayında veya belirli bir zamanda 
düzenlenmiştir ve dolayısıyla askerin adıyla azığının yazıldığı deftere “ay bitiği” adı 
verilmiştir.(14) Divan’ın diğer bir yerindeki açıklamalara göre,  orduya kaydolanlar 
sadece kendi dilekleriyle askerlik görevini yapmak isteyen kimseler arasından 
seçilirdi ve istediği zaman askerlikten çekilirdi.(15) Askerlerin toplanıp düzene 
sokulmasının ve savaşa sevk edilmesinin, saraya bağlı bir askerî kurum tarafından 
yapılacakları muhakkaktır. Bu kuruma “seçkin su başılar bölümü” 
denilmekteydi.(16)  Kaşgarlı’nın kayıtlarından devletin savaş sıralarında ordunun 
ulaşım nakliyatlarını ve diğer malzemelerini ve masraflarını karşılamak için büyük 
gayretler gösterdikleri de görülür. Çinliler arasında, Hun, Göktürk ve Uygur atları 
“savaş atları” adıyla maruf olduğu gibi, Karahanlılarda saray tarafından özel olarak 
yetiştirilmiş savaş atları vardı. Tuğzak  adı verilen bu atlar dönüşte geri alınmak 
üzere savaş zamanında askerlerin binmesi için hakan tarafından verilirdi.(17) 
Divan’da savaş atı anlamında gelen bir “ulaga” sözünün geçtiği de bildirilmektedir. 
(18) Ama, bahsigeçen ay bitigi sözüne devletin askerlere aylık ücret verdiği 
hakkında bir anlam kazandırmak, kanaatımızca araştırmaların derinliklerine 
inmeden ileri sürülen bir iddia olabılır. 

Divan’da Türk ordusunun hangi birliklerden kurulduğu hakkında detaylı bir 
bilgi elde etmek mümkün değildir. Divan’da sadece şöyle bir küçük birliklerden söz 
açılıyor: 

Yatgak-- hakanın ve ülkenin koruyucusu, muhafızı.(19)  

öncü öncüsü.(20)  

yezek-- askerin önde giden bölüğü, öncül.(21)  

Yortuğ-- savaş gününde yahut bir yere gidildiğinde hakanın yanında bulunan 
kimseler.(22)  

Tutgak-- geceleyin düşmanın gözcülerini ve ileri kollarını yakalamak için 
çıkarılan atlı bölük.(23)   

Yukarıda zikredilen  deyimler  arasında görülen yezek sözcüğü Kaşgarlı 
Mahmud’a göre iki anlamda kullanılıyordu. Biri, “askerin önde giden bölüğü” dür. 
Brockelmann da bunu haklı olarak “öncü atlı küçük birlik” olarak yorumluyordu. 
Diğeri, “keşif karakolu” ise, bunun ikinci manası idi. Eski Türklerde askerî keşif 
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birliğinin keşif yapması “yezemek” sözüyle karşılanıyordu. Şu savda da şöyle 
geçiyordu: “yezek kamug yerig yezedi”. Bu “keşif birliği her yeri keşfetti, gözden 
geçirdi” demektir.(24) Kaşgarlı’nın verdiği bilgilerin mahiyetini Balasagunlu Yusup 
tamamlamaktadır. Bunlara göre, yezek gündüz keşif birliğidir, Tutgak ise gece keşif 
koludur.(25) Bahsettığımız gibi, Kaşgarlı’da hassa ordusunun  ve hücumcu 
birliklerin  ayrı  kollarından söz açılmış ise de hükümdar başta olmak üzere çeşitli su 
başıların veya beglerin kumandası altında bulunan büyük askerî birliklerden 
bahsedilmiyor. Bu yüzden Kaşgarlı’yı  suçlamaya hiç kakkımız yoktur. Çünkü, 
Kaşgarlı her şeyden önce bir dilcidir. O, kitabında sadece Türk dili hakkında bilgi 
vermeği amaçlamıştır. Yeri gelince sözlüklerin anlamını ve dil kurallarını iyi 
tanıtmak için harp de dâhil Türk kültürünün diğer sahalarından bazı mefhumları 
aktarmak yoluyla örnek vermiştir. Buna rağmen, Karahanlılarda ordu düzeninin 
Hunlardan itibaren Türkler arasında tatbik edilmekte olan onlu sistemine dayandığı 
ileri sürülebilir. Bu hususta Kaşgarlı da dâhil kaynaklarda açık bir kanıt görülmemiş 
ise de, eski Türk hukuk düşüncesi ve savaş sanatı hiç ihmal edilmemiş olan 
Karahanlılarda, askerlerin bu sisteme göre teşkilatlandırılması imkân dışı değildir. 
Kaşgarlı’nın “Tümen” sözünü en yüksek rakam olarak yorumlamak için ona 
“çokluk”, “sayısız” ve “bolluk” anlamını vermesi ve Balasagunlu Yusuf’un on iki 
binlik ordunun büyük bir kuvvet olduğunu söylediğine göre, Karahanlılarda en 
büyük askerî birliğin on bin veya onundan biraz fazla askerden müteşekkil olduğu 
kesinlikle söylenebilir. Ama, aynı büyük askerî birliğin 10,100,1000 kişiden 
müteşekkil olan alt birliklerinden kuruldu mu veya Reşat Genç’in gösterdiği gibi, 
otag, hayl, on otag ve ordu adı verilen birliklerden kuruldu mu? bu hususa açık bir 
şey söyleyemeyeceğiz.      

 Türkler, ülkesini emniyette tutmak ve ani baskınları önlemek üzere, etrafa 
gözcüler dikerler ve uygun yerlere, erken haber almayı sağlayan, içinde daimî 
nöbetçilerin bulunduğu ateş kuleleri inşa ederlerdi.(26) Kargu adındaki bu askerî 
kuruluşun tarihinin Hunlar dönemine kadar gittikleri anlaşılmaktadır. Çin 
kaynaklarının bildirdiğine göre, Hun hükümdarı Tümen sınır boylarında kargu 
yaptırdıktan sonra oraya yakın bölgelerde sürüleri otlatmıştır.(27) Tunyukuk 
kitabesinde de adı geçen bu kuruluşun kalıntıları, hem yollar boyunca, hem hakan 
kalelerinde bulunmuştur. Ancak Koçu’da Grünvedel’in “obelisk D”adı ile andığı ve 
“göklere varan yükseklikte” olduğunu ifade ettiği karguda ve diğer kargu 
kalıntılarından görüldüğü gibi, bunlar dörd -- köşe kesitli kuleler idi.(28) Kaşgarlı’ya 
göre, minare şeklinde yapılan bu kargular, Karahanlılarda dağların ve büyük 
tepeliklerin üzerinde kurulmuştur ve düşman geldiği zaman herkesin hazır 
bulunması için üzerinde ateş yakılırdı. Bunun yanında surların üzerindeki savaş için 
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hazırlanmış burçlar da bir savunma evi ve kargu rolünü oynamıştır.(29) Günümüzde, 
Kaşgar dolaylarındaki tepelik bölgelerde Karahanlılar döneminden kalma karguların 
kalıntıları göze çarpmaktadırlar. Kaşgarlı’ya göre, hükümdarların düşmandan 
çekindiği zaman, tanınmayan kimselerin geçmesinin önünü almak ve gözetlemek 
için önezeye adam oturtması da önemli uygulanmalar arasında geçmektedir. Buna 
yolu kapatmak adı verilmiştir.  

Türklerde askerî kültürün en önemli özelliklerinden biri büyük savaşa geçen 
ordunun başında hükümdarın bulunmasıdır. Kaşgarlı’ya göre, savaşa geçen bir 
ordunun belirli bir zaman kalmak için karargâh kurduğu yerlere “toy” adı verilmiştir. 
Hakanın karargâh kurduğu yer ise “han toy” adı ile anılmıştır.(30) Hakan tarafından 
asker toplamak ve savaşa geçmek hususunda karar alındıktan sonra gözcülük yapılır, 
kavşak noktalarda yollar kapatılırdı. Bu sıralarda başbuğ geceleri gözcülük yapan 
askerlerin arasına silah veya kuş adlarından birini belge, parola olarak koyardı. “İm” 
adı verilen bu parola, iki bölüğün bir birlerine kavuştukları zaman tanışmaları ve 
birbirleriyle çarpışmaları için kullanılan işarettir. Geceleyin iki kişi karşılaştığı 
zaman biri öbürüne belgeyi sorar; sorulan adam belgeyi bilirse kendi takımından 
olduğunu anlar – onu bırakır. Sorulan adam başka bir belge söylerse, üzerine 
yürüyerek onu vurur.(31) Bununla birlikte düşman taraftan haber almak için tıl yanı 
casus, tutsak tutmak da bu takımın mühim görevlerinden biri sayılırdı.(32) Savaş, 
Türklerde herkesin şahsiyetini belirleyen önemli bir etken olduğundan kahramanlık 
göstermeğe hazır olan askerler, yiğitlik alameti olarak “batrak” denilen ve ucuna bir 
ipek parçası takılan mızrak kullanırlardı. Savaş günü yiğit kendini bununla 
tanıtırdı.(33)  Bundan başka “beçkem” adında bir alamet de vardı. Bu, ipekten veya 
yaban sığırı kuyruğundan yapılan alamet olup savaş günlerinde yiğitler takınırlardı. 
Burada, Karahanlı – Idıkut Uygur savaşları ile ilgili bulunan bir destan parçasında 
“beçkem urup atlarka” denilişine bakılırsa, bunun umumiyetle atlara takılan bir 
nişan olduğu söylenebilir.(34) Kaşgarlı, at kuyruğunu düğümlemek geleneğinin de 
yiğitlik ve savaş alemeti olduğunu bildirmektedir. Bu, Türkler arasında çok yaygın 
bir belge olmuştur.(35) Hunlardan beri Türkler arasında görülen otağ kurmak ve tuğ 
dikmekle birlikte davul vurmak ve burğuları çalmak suretiyle savaşa başlamak 
usulünün 11.yüzyıla kadar aynı şekilde sürdüğünü yine Kaşgarlı’dan öğreniyoruz. 
Kaşgarlı “al” sözcüğünü izahlarken, “Hanlara bayrak, devlet adamlarının atlarına 
eyer örtüsü yapılır turuncu renkte bir kumaştır, turuncu renge dahi al denir.”(36) 
demiştir. Bir şiirde kırmızı bayrağın kullanıldığı yazılmıştır.(37) Bunun mahiyetini 
Balasagunlu Yusuf’un yardımıyla daha iyi anlayabiliriz. Yusuf “ Güneş yükseldi, 
yerden toz kopup kalktı, (hakanın) dokuz al tuğu, en önde yaklaşmaya 
başladı”(38)diyor. Anlaşılıyor ki, harp alameti saymak lazım gelen ve Karahanlıların 
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hükümdarlarına mahsus olan bu al renkli bayrak, savaşa başlarken öncü birliklerde 
yer alan bayraktarlar tarafından taşınırlardı.   

Bilindiği gibi, hızlı hareket etme yeteneği Türk ordusunun en büyük özelliğidir. 
Dolayısıyla, Çin kaynaklarında yıpratma savaşlarına geçen Türk ordusunun hareketi, 
yıldırımın düşmesine, kuşların uçmasına ve sellerin akmasına benzetilmiştir. Bu 
çeşit benzetmeler Orkun Kitabelerinde görüldüğü gibi, Divan’da da dile getirilir. 
Kaşgarlı’da geçtiği gibi, Eski Türkçede orduya “Sü” adının verilmesi ve geceleyin 
gidip düşmanı basan askerlere “akınçu” denilmesi Türk ordusunun hareket 
süratinden kaynaklanmış olabilir.(39) Bunun yanı sıra geceleyin aniden saldırmak, 
pusu kurmak, sahte ric’at yaparak düşman ordusunu muhasaraya almak, bağırmak, 
haykırmak veya gürültü yapmak yoluyla düşman ordusunu ruhi bakımdan bozmak 
en eski devirlerden beri Türklerin başlıca savaş taktikleriydi. Günümüzün tarihçileri 
tarafından “Turan taktiği” veya “kurt oyunu” adı verilen aynı taktiğin Karahanlılar 
çağının Türklerinde tam olarak devam ettirildiği Kaşgarlı’da derc olunan şiirlerde 
bilinmektedir. Aşağıdaki şiirler bunun en iyi örneklerini teşkil etmektedir:  

 
Atlara belge vurarak 
Uygurdaki tatlara 
Hırsız, kötü itlere,  
kuşlar gibi uçtuk. (40)  
 
Seller gibi aktık, 
Şehirlerin üzerine çıktık. 
Put evini yıktık 
Putlar üzerine yestehledik.(41)  
 
Geceleyin bastık,  
Her yandan pusu kurduk. 
Perçemleri kestik, 
Minglak adamlarını biçtik.(42)  
 
bağırarak atı sürelim, 
kalkanla, süngü ile vuruşalım. 
Kaynayarak yumuşalım, 
Katı düşman yumuşasın.(43)  
 
Kuyruğu sıkı düğdük, 
Tanrıyı çok övdük. 
Gemi çekerek atı özengiledik,  
Aldatarak yine kaçtık(44)  
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Etrafını evirip çevirelim, 
Attan inerek koşuşalım. 
Arslan gibi kükriyelim,  
Bununla kuvveti zayıflansın.(45)  
 
Yukarıda zikredilen savaş taktiklerinin yanı sıra Kaşgarlı harp usulünde 

uygulanan ve “ülker çeriğ” adı verilen bir çeşit hile tarzından da söz açmaktadır. 
Buna göre, askerler her yandan bölük bölük toplanır; birsi ilerleyince ötekiler de ona 
uyar. Bu hile ile yenilmiş işi az olur.(46) aynı hile tarzının mahiyeti hakkında kesin 
bir şey söylemek mümkün olmazsa da bunun bahsi geçen savaş taktığını ifade 
etmekle birlikte savaş meydanının durumuna göre birliklerin güç kullanmak 
bakımından tam olarak serbest hareket etme yeteneğini sağlayan, hem dağılmak hem 
de toplanmak süretiyle savaşmak usulünü göstermiş olabilecekleri 
bildirilmektedir.(47) Bundan başka, dağınık şekilde yapılan çapul ile, düşmanın 
karşısına çıkmadan, bir manevra ile sağından saldıran bir savaş tarzları da 
görülmüştür.(48) Yenilip kaçmış düşmanın peşinden takip etmek de savaş usullerinin 
arasında gelmektedir.(49) Divan’da geçen kayıtlardan savaşta tutsak edilen 
kimselerin para ödemek veya fidye vermek yoluyla serbest bırakıldığı 
bilinmektedir.(50)  

Türk ordusu çoğunlukla süvarilerden kurulmuştur. Yine az sayıda olsa da 
piyade birlikler de vardı. Ordu gücünü takviye etmek üzere yedek güç ayırmaya ön 
planda yer verilmiştir. Bu tür askeri düzenleme usulüne 11.yüzyıl Türk dünyasının 
da büyük önem verdiğini yine Kaşgarlı’dan öğreniyoruz. Örneğin, Kaşgarlı’da geçen 
“yadağ” sözü piyade asker anlamını bildirdiği gibi, “yetüt” sözü savaşta ihtiyaç 
anında lüzumlu yere gönderilen takviye kuvveti anlamında gelmiştir.(51) Şunu 
ayrıca zikretmek gerekir ki, Türklerde savaşa giden her asker için kaide olarak iki 
veya üç ata sahip olması şart koşulurdu. Çin’de Sung devrine ait bir Çinli şair, 5000 
Uygur süvarisinin 10,000 atı bulunduğunu kaydetmektedir.(52) Kaşgarlı’ya göre, 
Türklerde hakanın yanındaki yedek ata “koş at” adı verilmiştir.(53)Divan’ın diğer 
bir yerinde “koşlandı” sözü izahlanırken bir örnek verilmiş ve “adam kendisi için 
yedek at koştu” denilmiştir.(54) Anlaşılıyor ki, Karahanlılarda herhangi bir yorucu 
sefer yapılırken yedek at almak söz konusu olmuştur. Buna bakılırsa 11.yüzyılın 
savaşlarında da askerlerin yedek atlar kullandığı düşünülebilir.  

 Türkler, kavim, il ve vatan uğrunda herhangi bir tehlikeye göğüs gererlerdi, 
hatta savaş meydanında can vermeği ideal hayat olarak kabul etmiştir ve bundan 
gurur ve kut duygusu hissediyorlardı. Kadınlar da böyle bir ruhla yetişmiştir. 
Bundan ötürü, savaşta kahramanlık gösteren kimselerin toplumdaki yeri ve nüfuzu 
çok yüksek olurdu. Milletin fertleri onların hayatını sanat eserleriyle tasvir ederlerdi, 
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yani heykel ve balbal dikmek ve mezarları bulunduğu yere bark(anıt kabri) yapmak 
ve duvarlarına kahramanın savaşmakta olan tasvirlerini işlemek, kitabeler dikip 
kazandıkları başarılarını anlatmak, adına türküler ve destanlar düzüp söylemek 
süretiyle ebedî bir hüviyet kazandırmak istemiştir. Bunları yeni nesillerin yetişmesi 
için örnek insanlar olarak kabul etmiştir. Bu bakımdan askerleri ödüllendirmek, 
unvan vermek ve şeref adı takmakla onların askerî alandaki mevkini tespit etmek ve 
toplumdaki değerini yükseltmek de hükümdar ve komutanların en mühim askerî 
görevlerinden sayılırdı. Divan’da böyle adlardan birkaçı geçmektedir, Onlar: 

Alp-yiğit.(55) 

Atım er -- iyi atan adam, nişancı.(56) 

Alpagut -- tek başına düşmana saldıran, hiç bir yandan yakalanmayan yiğit.(57)  

Kür-- yiğit, sarsılmaz, pek yürekli, kabadayı adam.(58)  

Laçin--yiğit adama da laçin denir.(59)  

   Sökmen -- savaşta yiğitlere verilen bir sandır. Savaşta sırayı söken, kıran kişi 
demektir.(60)  

 Bundan başka, Kaşgarlı askerî rütbelerden bir de çavuş adını zikretmiştir. Bu, 
savaşta safları düzenleten, savaş olmadığı zaman askeri zulüm etmeye bırakmayan 
kimsedir.(61)  

Kaşgarlı, Türk harp kültürü hakkında bu kadar önemli örnekleri göstermekle 
kalmamış, aynı zamanda birçok askerî yönerge de vermiş. örneğin, tehlike 
görülürken savaş yapmak, düşmanı hiç küçümsememek, düşmandan önce harekete 
geçmek,  düşmana görücü gözle bakmak, sert savaşmak ve hiç korku içinde 
bulunmamak gibi fikirler, onun özel düşünceleri arasında geçmektedir.   

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, Türk büyüklerinden sayılan Kaşgarlı Mahmud, 
yalnız Türkolojinin temelini atmış bir dilci değil, aynı zamanda harp de dâhil çeşitli 
Türk kültüründen söz açmakla Karahanlılar dönemi Türk dünyasının her yönünü 
genel olarak tanıtmağa da çalışan ansiklopedik bir bilim adamıdır. Türk kültürünün 
bu dönemini aydınlatmaya çalışan herhangi bir araştırıcı ele aldığı her bir konuda 
ona borçlu kalıyor. Kaşgarlı, Türk tarihinde ilk olarak Türk kültürünün ana hatlarını 
bir araya toplayan bilim adamıdır.  Bu yüzden, Kaşgarlı’nın verdiği bilgilerin ışığı 
altında büyük Türk kültürünün başlıca vasıfları göz önüne sergilenmektedir.   

 
 
 
Kaynakça 



Yüsüpcan YASİN │ 771 
 
 
 (1) Cahizi, Hilafet ordusunun menkibeleri ve Türklerin faziletleri, Türkçe, 80.s, 1988, 

Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. 
(2) DLT, Uygurçe, Ⅰ, 456.s, 1980, Ürümçi, Şin cang halk yayınevi. age., Türkçe, Ⅰ,351, 1985, 

Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi. 
(3) DLT, Uygurçe, Ⅰ, 151.s, age., Türkçe,Ⅰ,111-,112.s. 
(4) Si-Ma-chian, Tarih kayıtları, Uygurçe, 391.s, 1989, Ürümçi, Şin cang Halk Yayınevi. Ban-

Gu, Hen kitabı, Uygurçe,679.s,1994, Ürümçi, Şin cang halk yayınevi. 
(5) Xue-Zong-Jing, Göktürk Tarihi, Çinçe, 745.s, 1992, Pekin, Çin Sosyal Bilimler Yayınevi. 
(6) DLT , Uygurçe, Ι, 504 .s.  age., Türkçe,Ⅰ,388.s.  
(7) DLT, Uygurçe, Ι, 243,308.s.  age., Türkçe, Ι,180, 231.s. 
(8) GENÇ, Reşat, Karahanlılar Devlet Teşkilati, Uygurçe, 430,-432.s,1990,Ürümçi, Şincang 

Halk Yayınevi. 
(9) DLT, Uygurçe, Ι, 471 .s.  age., Türkçe, Ⅰ,364.s. 
(10)Wei-Liang-Tao, Karahanlılar Tarihinden Beyanlar, Uygurçe, 289.s, 2000, Kaşgar Uygur 

Yayınevi. 
(11) Fen-yi, Si-Ma-Biao, geç Hen kitabi, Uygurçe, 530.s, 1996,Ürümçi, Şincang Halk 

Yayınevi. 
(12) DLT,Uygurçe, Ι, 67-68.s.  age., Türkçe,Ⅰ, 48-,49.s. 
(13) İslam Ansiklopedisi (“Karahanlılar” maddesi), Türkçe, 5.cilt, 259.s, 1979, İstanbul, Millî 

Eğitim Basımevi. 
(14) DLT, Uygurçe, Ι, 56.s.  age., Türkçe, Ⅰ, 40.s. 
(15) DLT, Uygurçe, Ι, 676.s. age., Türkçe, Ι, 521.s. 
(16) Uygurlar ve Batı ellerdeki diğer Türk halkları hakkında tarihsel özet, Uygurçe, 310.s, 

2000, Ürümçi, Şincang Halk Yayınevi.   
(17) DLT, Uygurçe, Ι, 603 .s.  age., Türkçe,Ⅰ,462.s. 
(18) DONUK, Abdulkadir, idarî-askerî unvan ve terimler, Türkçe,107,-109.s,1988, İstanbul, 

Türk dünyası araştırmaları vakfı yayınları. ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine 
Giriş, Türkçe, Ι, 359.s, 2000, Ankara, Gazi üniversitesi iletişim Fakültesi Basımevi.  

(19) DLT, Uygurçe, Ⅲ ,55.s, 1984, Ürümçi, Şincang Halk Yayınevi.  age., Türkçe, Ⅲ ,42.s, 
1985, Ankara, Türk tarih kurumu basımevi. 

(20) DLT, Uygurçe, Ⅲ, 469.s. age., Türkçe, Ⅲ, 343.s. 
(21) DLT, Uygurçe, Ⅲ , 169.s. age., Türkçe, Ⅲ ,18.s.  
(22) DLT, Uygurçe, Ⅲ , 55.s. age.,Türkçe, Ⅲ ,42.s. 
(23) DLT, Uygurçe, Ι, 611.s. age., Türkçe, Ι, 467.s. 
(24) ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş, Türkçe,Ⅵ,103.s, 2000, Ankara, Gazi 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi. 
(25) ÖGEL, Bahaeddin, age.,106.s.  
(26) KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Millî Kültürü, Türkçe, 287, 2004, İstanbul, Ötüken 

neşriyat. 
(27) Ban-Gu, age., Uygurçe, 314.s.   
(28) Türk Ansiklopedisi(“minare”maddesi),Türkçe, ⅩⅩⅣ, 208.s,1976, Ankara, Millî Eğitim 

Basımevi. 
(29) DLT, Uygurçe,Ⅰ, 107-,207 .s.  age., Türkçe, Ⅰ, 78-,153.s 



772 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi   
 
(30) DLT, Uygurçe, Ⅲ,192.s, age., Türkçe, Ⅲ, 144.s. 
(31) DLT, Uygurçe,Ⅰ, 54.s. age., Türkçe, Ⅰ.cilt, 38. 
(32) DLT,Uygurçe, Ⅲ, 184.s, age., Türkçe, Ⅲ, 134.s. 
(33) DLT, Uygurçe, Ⅰ, 607.s, age., Türkçe, Ⅰ, 
(34) DLT,Uygurçe,Ⅰ,630.s. age., Ⅰ, 483.s.  DONUK, Abdulkadir, age., 95.s.  
(35) GENÇ, Reşat, age., Uygurçe, 430,-432.s,  
(36) DLT, Uygurçe,Ⅰ,111.s. age., Türkçe, Ⅰ,81.s. 
(37) DLT, Uygurçe, Ⅲ,254.s. age., Türkçe, Ⅲ, 183.s. 
(38) Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, 4393 beyit, Uygurçe,1009.s, age.,Türkçe, 353.s. 
(39) DLT,Uygurçe, Ⅲ,288,Ⅰ,181,s. age., Türkçe, Ⅲ,208, Ⅰ,77,134,212. 
(40) DLT, Uygurçe, Ι, 630 .s. age., Türkçe, Ι, 483. 
(41) DLT, Uygurçe, Ι, 448 .s. age., Türkçe, Ι, 343-344. 
(42) DLT, Uygurçe, Ι, 565 .s. age., Türkçe, Ι,434.s 
(43) DLT, Uygurçe, Ι, 574 .s. age.,Türkçe, Ι,441.s 
(44) DLT, Uygurçe, Ι , 617 .s. age., Türkçe, Ι, 472.s 
(45) DLT, Uygurçe, Ⅱ, 194 .s,1983, Ürümçi, Şincang halk yayınevi. age., Türkçe, Ⅱ, 138.s, 

1985, Ankara, Türk tarih kurumu basımevi. 
(46) DLT, Uygurçe, Ι,129.s. age., Türkçe, Ι, 95.s. 
(47) GENÇ, Reşat , age., 406-407.s. 
(48) DONUK, Abdulkadir, age.,107,-109.s.  
(49) DLT, Uygurçe, Ⅲ,547.s. age., Türkçe, Ⅲ,400.s. 
(50) DLT, Uygurçe, Ι, 282.s. age., Türkçe, Ι, 210.s. 
(51) DONUK, Abdulkadir, age., 107,-109.s.  
(52) ÖGEL, Bahaeddin, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Türkçe, 366.s, 2003, Ankara, 

Türk Tarih Kurumu Basımevi. 
(53) DLT, Uygurçe, Ⅲ,174.s. age., Türkçe, Ⅲ ,126.s. 
(54) DLT, Uygurçe, Ⅱ, 367.s. age., Türkçe,Ⅱ ,252.s 
(55) DLT, Uygurçe, Ι, 58.s.  age., Türkçe,  Ι, 41.s. 
(56) DLT, Uygurçe, Ι, 102.s. age., Türkçe, Ι, 75.s. 
(57) DLT, Uygurçe, Ι,195.s. age.,Türkçe, Ι,144.s. 
(58) DLT, Uygurçe, Ι, 425.s. age.,Türkçe, Ι, 324-,325.s 
(59) DLT, Uygurçe, Ι , 533.s. age., Türkçe, Ι, 410.s, 
(60) DLT, Uygurçe,Ι , 578.s. age., Türkçe, Ι, 444.s. 
(61) DLT, Uygurçe, Ι, 477.s. age., Türkçe,Ⅰ, 368.s.   
 



ÇOK BAĞLAMLI BİR METİN: DİVANU LUGATİ’T- TÜRK VE 
ISLIK ÇALAN OK 

 
Dursun YILDIRIM 

 
I.  Çok Bağlamlı Metin Yaratıcısı ve Yaratısı 

1.Çok Bağlamlı Metin Yaratıcısı 

Dünya tarihinden milyarlarca ve belki de on milyarlarca insan gelip geçmiştir. 
Hiç şüphesiz bugün insanlığın sahip olduğu medeniyet mirasının biçimlenmesinde 
her insanın ayrı ayrı kendi payı vardır. Fakat dünya medeniyet tarihine bakıldığında, 
bu insanlar arasından kimi insanlar karşımıza çıkar ki, onlar, yarattıkları eserler ile 
bu medeniyet mirası üzerinde ebedî bir zaman boyutu içinde bir yol gösterici ve bu 
medeniyet mirasının geleceğe taşınmasında bir medeniyet muhafızı gibi parlarlar. 
Onlar, sadece ait oldukları toplumun değil, bütün insanlığın ilerlemesine ışık tutan 
birer kültür/medeniyet kahramanıdırlar. Onları insanlık tarihinde ölümsüz kılan da, 
hiç şüphesiz dünya medeniyetine yapmış oldukları bu olağanüstü hizmetleri ve 
katkılarıdır. 

İnsanlık tarihine ve dünya medeniyet mirasına bu türden olağanüstü katkılarda 
bulunan bilge kahramanlardan biri de, Alp Er Tonğa soyundan indiklerine inanan 
Hakanlı Türkleri sülalesine mensup Emir Tigin [= Xamir Tekin] ailesinden Mahmud 
bin Hüseyin el-Kaşgarî adlı bir prens, bir tigin, bir Türk beyidir1. Hakanlı 
Türklerinin idare merkezi Kâşgar’da yetişmiştir. Yetişme çağında mükemmel bir 
askerî eğitimin gördüğü kendi sözlerinden anlaşılmaktadır. Onun, saray çevresinde 
gördüğü askerî eğitimin yanı sıra, Kaşgar’da, bulunduğu saray/orda şehrinde 
teşekkül etmiş önemli bir ilim muhitinde eğitildiğini ve bu yolda da kendini 
geliştirdiğini söylemek zor değildir. Hatta, o, eserinde kaynaklarını açıkça 
belirtmese de, alıntı yaptığı veya sadece canlı tanık gösterip verdiği bilgilere 
bakıldığında, yetiştiği ilim ve irfan muhitinde olağanüstü zengin bir yazılı ortam 
yaratıcılığının hüküm sürdüğünü söylemek mümkündür2. Oğuznâme’nin çok önemli 
bir parçası ilk kez onun eserinde karşımıza çıkar3. Yine ilk kez, yerli bir kaynakta 
Türklerin kavmiyatı, yirmi boy oldukları konusunda ve kağanlık sülalesi < Alp Er 
                                                 
1  Kaşgarî, eserinde yer alan “Uygur” maddesini açıklarken ceddi hakkında da bilgi vermektedir ve bu 
konuda şunları söylemektedir: “ …bizim atalarımız olan beylere Xamir derler; çünkü Oğuzlar emir 
diyemezler, elif harfini X’ya çevirerek söylerler. Babamız Türk illerini Samanlı Oğullarından alan 
beydir; adına Xamir Tigin denir”(B.Atalay, Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi,  C.I/112, Ankara, 1939). 
2  Kendi hünerleri, bilgisi hakkında Kaşgarî şunları söyler: “Ben onların < Türklerin, DY> en uz dillisi, 
en açık anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü < yâni Alp Er Tonğa soyundan Hakanlı 
Türklerinden demek istiyor,DY.> , en iyi kargı kullananı olduğum halde onların < Türklerin,DY> 
şarlarını, çöllerini< bozkırlarını/yaylalarını,DY> baştan başa dolaştım” (B.Atalay, Divanü Lugat-it-
Türk Tercümesi,  C.I/4, Ankara, 1939). 
3  Oğuz  Destanı’ndan alınmış parça için bk.: B.Atalay, Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi, C.I/55-58, 
Ankara, 1939. 
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Tonğa’dan inenler, Hakanlılar sülalesi> hakkında geniş bilgi verilmektedir. İlk kez 
kadim Türk tarihinin batı olayları hakkındaki bilgiler de, yine onun eserinde 
karşımıza çıkar4. Onun, yaratıp yazdığı ölümsüz eserinde, Türklerin en soylusu, yani 
bir Hakanlı prensi olarak, herkesin üstünden dünyaya ve mevcut saltanatlara baktığı 
da dikkati çeker. Mahmud el-Kaşgarî için bu açıdan bakıldığında, bana göre bu 
bakış açısını biçimlendiren en önemli unsur, o sırada yeryüzünün her tarafında 
Türklerin saltanat sürüyor olması ve bu saltanatın uzun süreceği düşüncesidir. 

Mahmud al-Kaşgarî’nin Kaşgar’dan ve saray çevresinden ayrılmasına yol açan 
sebepleri bugün biz tam olarak bilemiyoruz. Fakat, bu ayrılığa sadece Türk 
coğrafyasını dolaşıp bu eseri yaratmak aşkının sebep olmadığı, bu genç Hakanlı 
Türk beyinin kendi muhitinden farklı nedenler ile yola düştüğü akla geliyor. Bu 
sebepler arasında iktidar kavgalarının yarattığı hayati tehlikeler, yaşadığı yasak 
aşkların yarattığı sorunlar veya başına buyruk olması gibi nedenler de sıralanabilir. 
Mahmud el-Kaşgarî’yi bu sebeplerin hepsi veya biri Türk coğrafyası üzerinde yola 
düşürmüş ve oradan Bağdat’a indirmiş olabilir. Fakat, onun bu şehre ne zaman 
geldiği, ne kadar kaldığı veya ayrılıp ne zaman nereye gittiği konusunda elimizde bir 
bilgi mevcut değildir. Hayatı ve ölümü, ölüm yeri tam bir sis perdesi arkasında gizli 
kalmıştır. Hayat hikâyesi, asıl kimliği ve künyesi ne denli bilinmez olur ise olsun, 
Türk dünyası coğrafyasının tamamına yakın bir bölümünü kapsayan bu gezi 
sonunda Mahmud al-Kaşgarî, insanlığa ‘Divanu Lugati’t-Türk’ adlı önemli ve 
ölümsüz bir medeniyet mirası bırakmıştır. 

Hakanlı prensi Mahmud al-Kaşgarî Bey, dünya medeniyet mirasına, Türklerin 
XI. yüzyılda sahip olduğu kendilerine özgü medeniyeti bütün bağlamları ile tanıtan 
ölümsüz bir eser yazıp arkada bırakmış ve böylece, kendisini, isteğine uygun 
biçimde, ölümsüzleştirmeye muvaffak olmuştur5. İlginç bir husus da şudur: biz 
bugün, onun ne doğum ne ölüm tarihleri hakkında, ne hayatı ve ne de öldüğünde 

 
4 Divan’da kadim İran Ahamenid sülalesi ile kadim Türklerin kağanı Alp Er Tonğa arasında cereyan eden 
mücadelelerin sonunda trajik biçimde öldürülüşünün akisleri yer alır. Tarih bilgilere göre, Alp Er Tonğa, 
dostça davet edildiği ve ağırlandığı ziyafet sofrasında İran hükümdarı tarafından zehirlenir ve ölür 
(bk.Z.V.Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul, 1943 ekleme sahife). Onun tuzağa düşürülerek 
trajik biçimde öldürülüşü Türklerin zihninde derin izler bırakmış ve ardından yakılan ağıtlar yüzyıllar 
boyu söylenmeye devam etmiştir. Alp Er Tonğa ağıtı dışında, kendisi ve ailesi ile ilgili bilgiler de 
Divan’da ayrıca yer almıştır. Şu Kağan ile İskender arasında geçen mücadeleler ve barış tesisi, Türklerin 
kadim başlangıçları ve boyları tarihi, Türklerin yaşadığı coğrafyanın bir harita üzerinde tespiti, 
İslamiyetten sonra Türklerin kendi aralarında din uğruna yaptığı  mücadeleleri anlatan manzum parçalar 
da yine bu eserde yerini almıştır. Bu bakımdan Kaşgarî, Türk tarihinin kadim zamanları ve Batıda cereyan 
eden hadiseleri hakkında bilgi veren Bengü Taş Yazıtları’ndan sonra önemli ikinci yerli kaynaktır. Türk 
tarih yazımında o, bu açıdan da önemli bir yere sahiptir diye düşünüyorum. 
5 Kaşgarî bu konuda şöyle söyler : “ Bana sonsuz bir ün, bitmez, tükenmez bir azık olsun diye şu 
kitabımı-Tanrıya sığınarak- Divanü Lûgatittürki ‘Türk Dilleri Kamusu’ adını vererek yazdım” 
(B.Atalay, C.I/4, 1939). 
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yaşı konusunda bir bilgiye sahibiz; hakkında herhangi bir tarihî kayıt bulunamamış 
olması da, oldukça şaşırtıcı bir durumdur. Ne kendisi Hakanlı muhitinin ilim ve 
edebiyatından söz eder, ne de bu muhit mensupları kendisinden bir kayıt düşer. 

Mahmud al-Kaşgarî’nin eserinde, onun istifade ettiği yazılı ortam yaratıcılığı 
bilgilerine bakıldığında zamanın ilmî ve edebî muhitlerinden ve eserlerinden 
haberdar biri olduğu orada açıkça görülmektedir. Bütün bu durumlara karşılık 
ortada, dönemin eserlerinde taraflar açısından çarpıcı bir suskunluk göze çarpar. Bu 
husus, Hakanlı sarayında iktidarı kaybeden ve kazanan iki taraf mensuplarının 
birbirleriyle hasım durumda olduğunu ve birbirlerini yok mertebesinde gördüklerini 
düşündürtüyor. Biri arkada iz bırakmamaya özen gösterirken ötekiler de acaba 
oba/oba, şehir/şehir onun izini mi sürüyor idi? Kaşgarlı hakkındaki tarihin sessizliği, 
bilinmezlik bilmecesi bugün de kendini muhafaza etmektedir. Alp Er Tonğa ile bağlı 
bilgilerin yaşadığı bir muhit içinde yetişip eser veren ve bu bilgileri en geniş ölçüde 
eserlerine yansıtan iki ünlü insanın, Yusuf Has Hacib ile Mahmud al- Kaşgarî’nin 
birbirlerinden habersiz yaşayıp bu dünyadan geçip gitmeleri ne ile açıklanabilir, 
bilemiyorum6. Bana göre bu suskunluk, Kaşgar ilmî muhitinin Mahmud al-
Kaşgarî’den habersizmiş gibi davranmasının temel nedeni tamamen siyasidir ve 
Hakanlıların o sırada yaşadığı iktidar 7kavgaları ile ilişkilidir. Ve büyük ihtimalle 
Mahmud al-Kaşgarî, bu kavgaların başlangıcında ölümden, ölüm tuzağına 
düşürülmeden korktuğu için muhitini değiştirmek mecburiyetinde kalmış ve 
kendinin asıl kimliğini saklayarak bir ilim adamı gibi dağ/bayır, şehir, kasaba ve köy 
demeyip bütün Türk coğrafyasını dolaşma durumunda kalmış genç bir Hakanlı 
tiginidir. 

Mahmud el-Kâşgarî, bulunduğu saray muhitinden kopup Türk coğrafyası 
üzerinde cereyan eden olağanüstü macerasına atıldığında herhâlde on sekiz- yirmi 
dört yaşları arasında enerjik, yırtıcı, tehlikeli maceraları seven, gözü pek, silahlar ve 
savaş hünerleri gibi konular yanı sıra, ilmî terbiye sahibi bir prens, bir bilge bey 
olmalıdır. Kaşgar’da başlayan büyük maceranın Bağdat’ta bittiği göz önünde 
tutulduğunda Mahmud el-Kaşgarî’nin uzun yıllar Türk coğrafyası üzerinde dolaştığı, 
şehirlerde konakladığı, Nişabur ve Rey üzerinden geçip Bağdat’a indiği anlaşılıyor. 

 
6 Yusuf Has Hâcib’in ünlü eseri Kutadgu Bilik’te Alp Er Tonğa önemli bir figürdür. 
7 ‘Karahanlı’ gibi yanlış bir unvan ile tarihleri ele alınıp incelenen Hakanlı Türkleri tarihi kendisine 
yapıştırılan galat-ı meşhûr olmuş bu ad ile bilinir olmuşlar. Bu konuda yapılmış son araştırmalardan 
birinde bu husus eleştiri konusu edilmiş ama, eser adında varlığını korumayı sürdürmüştür. Bk.Ekber 
N.Necef, Karahanlılar, Selenge Yayınları, İstanbul, 2005. Türk tarihçiliği bu ve buna benzer sorunları 
inceleyip tashih edecek bilimsel bakış açılarının oluşturulması dünya tarihindeki yerini belirleyebilir.Bu 
yolda, Zeki Velidi Togan’ın ortaya koyduğu nazariye ve yaklaşım dışında yeni bir gelişme henüz ortada 
görünmüyor. 
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Neden bu Türk beyi, Selçuklu muhitinde kalmadı, neden Bağdat’a indi? Neden bu 
bilge Türk beyi ne Selçuklu’dan, ne doğrudan Hakanlı sarayı mensuplarından ve taht 
kavgalarından, ne de Abbasi halifesinden eserinde bir iki cümle dışında söz etmedi? 
Selçuk’tan, Tuğrul Bey’den ve Alp Arslan’dan ve bunların ecdatlarından neden hiç 
söz etmedi? Acaba ona bu tavrı aldıran neydi? Acaba kendinin bir Hakanlı Türk 
prensi/tigini olması, Oğuzların yabgulu Türkler olması gibi bir ast ve üst tutumu mu 
burada rol oynamış olabilir? Yoksa bu muhiti de o, kendi hayatı için tehlikeli mi 
görüyordu? Bütün bu soruların cevabını bilmiyoruz.  

Kâşgarî’nin eserinde, tarih açısından bakıldığında, sadece ‘Türk kavimleri’, 
‘Türk’, ‘Türkler’ ve ‘Oğuzlar’ ile bunların yanı sıra çeşitli Türk boyları hakkında da 
kısa kısa kimi tarih bilgilerine ve muhtelif hacimde anlatılara rastlanır. Bu anlatılar 
içinde Oğuzlar, Türklerin bir bölüğü olarak kaydedilir. Ötekiler, onlar ile ilişkili 
olduğu ölçüde eserde yerini alır. Fakat, bu bilgilerin esere yazılı kaynaklardan 
kazandırıldığı anlaşılıyor. Ancak, Mahmud al-Kaşgarî bu eserinde yararlandığı 
yazılı kaynakların ve onların yazarlarının hiçbirinden Divan’ında söz etmemiştir 
Kimi zaman bu tür bilgileri dinlediği kişilerin adını vermekle yetinen Kaşgarî, 
eğitimi süreci boyunca sadece hafızasında muhafaza edebildiği bilgileri mi 
kullanmıştır? Ancak, ben, kadim tarih anlatıları ve Oğuzlar ile ilişkili damgalar, 
kuşlar ve anlamlar ile bağlı bilgilerin yazılı anlatıya dayalı kaynaklardan geldiği 
kanısındayım.  

Mahmud al-Kaşgarî, Bağdat’a geldiğinde, tüm zorluklara katlanabileceği bir 
yaşta olmalıdır. Bu sıralarda onun, henüz otuz/kırk yaşları arasında bir insan 
olduğunu tahmin ediyorum. Onun hayatının Bağdat’ta mı, yoksa ülkesine dönüş 
yolunda mı, yoksa Kaşgar’a döndüğünde mi sona erdiği veya Bağdat’tan ayrılıp 
nerelere dönüp gittiği, nerede ömrünü tükettiği esasen meçhul kalmış önemli 
hususlardır. Bağdat’tan ayrıldı mı, maceracı ruhu veya ölüm korkusu mu ona 
oralarda daha fazla kalmaya izin vermedi, bilmiyoruz. Fakat, gezip dolaştığı yerlerde 
Mahmud el- Kaşgarî’nin gönlünü pek hoş edemediği, aradığı her ne ise, onu bir 
yerde bulamadığı anlaşılıyor. Bağdat’ta da çok zaman ikamet etmediğini ve oradan 
da bir süre sonra ayrıldığını düşünüyorum. Kaşgar şehrine geri dönüp orada vefat 
ettiği ve orada mezarı bulunduğu iddiası, bana göre, yeni zamanların ortaya çıkardığı 
anlatılar ve bilgilerdir. Bu ‘yeni bilgi’ler, anlatılar ve mezar restorasyonu benim 
açımdan, onun tarihi üzerine yaratılmış/ üretilmiş bir “kahramanın yurda dönüşü ve 
ölümü” hikâyesinden ibarettir. Elbette bu hikâyenin içinde bir tarihî ve sosyal 
gerçeklik mevcuttur; ama, bu gerçeklik, bugün tarihîlikten ziyade, sadece sosyal 
gerçeklik açısından kabul edilebilir bir açıklığa sahip görünmektedir. 
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Mahmud el-Kaşgarî, eserini, eserinde yer alan farklı kayıtlara karşın, tahminen 
1068-1074 tarihleri arasında tam dört kez yazıp düzeltmiş ve son nüshayı Bağdat’ta 
dönemin Halifesine takdim ederek, dünya medeniyet mirasına armağan etmiştir. 
Sözlü ve yazılı ortam yaratıcılığının her bağlamda vücud verdiği her türlü 
yaratı/metin toplamı ile inşa edilmiş olan ‘Divanu Lugati’t-Türk’ adlı bu eser, Türk 
medeniyeti mimarisinin X1.yüzyıldaki durumunu ve görünümünü gelecek 
zamanlara yansıtan çok bağlamlı bir metindir. Kaşgarî, bu çok bağlamlı metin olma 
özelliğine sahip eseri ile, insanlık tarihinin ilerlemesine ve Türk medeniyeti 
mirasının öğrenilmesine bugün de hizmet vermeyi sürdürmektedir8. 

 

2.Mahmud al-Kaşgarî’nin Yaratısı: Çok bağlamlı Metin 

‘Divanu Lugati’t-Türk’ adlı eser, sadece Türklerin değil, Türklerin çevresinde 
ve hatta eski dünya anlayışının bütün coğrafyalarında yaşayan insanlar hakkında da, 
az veya çok bilgi veren, onlardan bir şekilde söz eden ve bir harita üzerine herkesi 
yerleştirip yaşadıkları yerleri orada gösteren ve anlatan bir eserdir. Bunun yanı sıra 
bu eser, esas itibarıyla,  Türk kavimlerinin hem dilini ve hem de medeniyet 
mimarisini, Türk kavimlerinin yeryüzüne hükümran oluşlarını anlatan ve bu nedenle 
de, Türk dilini ve medeniyetini Araplara tanıtmayı ve öğretmeyi, Türk dilinin 
yeryüzünde öğrenilmesi icap eden dil olduğunu, Arap dilinin ancak ona eş 
olabileceğini anlatmayı kendine hedef edinmiştir. Ancak, esere vücud veren metnin 
bütününe bakıldığında, hazırlanışı, yapısı, malzemesinin çeşitliliği, aktardığı bilgi ve 
kayıtların kadimîliği açısından ele alındığında, onun sadece dil bilimi veya 
uygulamalı dil bilimi bağlamında değerlendirilebilecek bir metin olmadığı kolayca 
görülür. Bu kadimî bilgiler ve Türk dilinin gramer yapısını açıklamada eser 
sahibinin yararlandığı malzeme büyük ölçüde sözlü ortam yaratıcılığına aittir. 
Bununla beraber, yazılı ortam yaratıcılığından gelen eserlerden de alıntılar yapıldığı 
açıktır. Bunların bir kısmı da, sözlü anlatım ortamı iletişim ağlarında yer alan yazılı 
anlatılara özgü bilgilere ve derlemeler olabilir.  

Kadim tarihleri anlatan yazma eserler ve sahipleri bağlamında  Mahmud el-
Kaşgarî, eserinde yapmış olduğu tarih anlatıcılığı açısından belki kadim zamanların 
tarihçilerinden Sima Qian(MÖ.145?-MÖ.90?)9, Herodot10 ve Quintus Curtius 

 
8 Eserin dönemin kültür tarihi açısından incelenmesi üzerine tek bir monografik çalışma vardır .Bu 
çalışma, Reşat Genç tarafından yapılmıştır, bk.R.Genç, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI.Yüzyılda Türk 
Dünyası.Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları. Ankara, 1997. 
9 Sima Qian, Records of the Grand Historian.[Tr.Burton Watson]. Colombia University Press, 1993. 
10 Bu hususta şu eserden ve kaynaklarından istifade edilebilir,bk.: R.Waterfield,C.Dewald, The Histories 
by Herodotus. Oxford University Press, 1998. 
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Rufus11 ile karşılaştırılabilir ve aslında bunların eserlerinde anlattığı kimi tarihî 
anlatı metinleri arasında muayyen bağlar da vardır12. Türklerin ve Oğuzların 
mahiyeti hakkında eserde verilen bilgiler, hiç şüphesiz sözlü ortamdan yazıya 
alınmış bilgiler olmakla beraber, bunların Kaşgarî zamanında yazılı ortam 
yaratıcılığından sözlü ortam iletişim ağlarına ve odaklarına geçip dolaşan metinlere 
ve yazma eserlere dayandığı söylenebilir. 

Türkler ve Oğuzlar hakkında Mahmud al Kaşgarî ’nin verdiği bilgiler ise, 
eserde adından doğrudan söz edilmese de, ellerde dolaşan hem ‘Ulu Han Ata Bitigçi 
Bitigi’ yahut ‘Şecere_i Türk’ benzeri bir Türk tarihi, yahut soyağacı tarihî eserinin 
ve Oğuz-name < belki o sıralarda bu eserin adı farklı idi, bilemiyoruz; ama, adının 
“Oğuz Kağan Bitiği” olması ihtimali mümkündür. “Oğuz – nâme” adı da, sanki 
böyle bir adın zamana göre değiştirilmiş başlığı gibi durmaktadır. DY.> nüshalarının 
o dönemde var olduğuna ve herkesçe bilindiğine işaret ettiği kanısındayım13. Türk 
tarihçiliği açısından Kaşgarî’nin verdiği bilgiler çok önemlidir.Çünkü bütün bu 
veriler, bize, Kaşgar’da Hakanlı sarayı ve çevresinde Hakanlı ve Yabgulu Türklerin 
Türk dilinde yazılmış soyağacı tarzı yazılmış eserlerinin ellerde mevcut olduğuna 
işaret eder. Bu eserlerin Uygur alfabesinde yazılmış olduğunu da rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

Hakanlı Türkler ile yabgulu Oğuzlar hakkında eserde verilen bilgilerin sadece 
sözlü ortam anlatıları olmadığını, damgaların tek tek toplanmadığını; aksine, 
bunların bir yazılı kaynaktan esere dâhil edildiğini düşünüyorum. Türk ve Oğuz 
ayrımı Türkler arasında kadim bir süreçte ortaya çıkmış bir husustur ve bu süreç 
tarihî zamanlarda Kül Tigin ve Bilge Kagan yazıtlarında da sürmüştür14.Bu 

 
11 Rufus’un tarihinde yer alan İskender ile bağlı anlatıların Kaşgarî’nin anlatılarıyla büyük benzerlikler 
göstermesi dikkati çeker.Bu konda şu esere başvurulması önerilir.Bk.: Quintus Curtius Rufus, Quintus 
Curtius his history of the wars of Alexander.Tr. by J.Digby. Johann Freinsheim,1747. Şu Kağan’ın öncü 
kuvvetleri İskender’in öncü birliklerini Altun Han dağında ağır bir mağlubiyete uğrattıktan sonra, 
İskender’i bir  Saka /Şu elçisi ‘ambassador’ ziyaret eder .Rufus’un naklettiğine göre,Saka elçisi 
konuşması sırasında İskender’e şunları söyler: “Now in us you will have incorruptible guardians both of 
Asia and Europe: There is only the Tanais between us and Bactria, and beyond the Tanais, we extend our 
selves as far as Thrace, and Thrace is said to border upon Macedonia.Thus you see we are your 
neighbours in both your empires.Consider therefore, wether you will have us for your friends, or your 
enemies” (p.43.). Bu konuşmadan sonra İskender’in dostluğu seçmiş olduğunu Kaşgarî de anlatılarında 
teyit etmektedir.Bu konuda Divan’da yer alan ‘öke’ , ‘Uygur’ ve ‘Türkmen’ maddelerinde verilen 
muhtelif bilgiler, Rufus’u tamamlamakta ve teyit etmektedir.Uygur maddesinde İskender ile Şu Kağan 
arasında dostluğun tesis edildiği ifade edilir. 
12  Bu meseleler üzerinde bir başka yazımızda durulacaktır. 
13 Bu konuda geniş bilgi için bk. D.YILDIRIM, “[Ergene Kon]= [Erkin Kün] mü ?”. Türk Dili 
Araştırmaları Yıllığı/Belleten 1997, Ankara, s. 61-149. 
14 Bengü Taş Yazıtları’nda yer alan”Türk begler budun bunı eşiding” (Kültigin, G 10) ve “Türk Oguz 
begleri budun eşid” [Bilge Kağan, D 18.]. Ben cümleleri ben şöyle anlıyorum: “Türk beğleri ve Türk 
halkı dinleyin!” ve ‘Türk ve Oguz beğleri,  ey halk, < beni iyi> dinleyin’. Ve bahis konusu hitap 
cümlelerinde de, vurgulanan unvanların bu farklılığa işaret ettiği açıkça görülüyor. Kağanın burada, Türk 
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bakımdan Kaşgarî’nin iki soyağacı tarihinin varlığına işaret eden bilgileri eserine 
katmış olması, yaşadığı saray ve ilim muhiti göz önünde tutulduğunda şaşırtıcı bir 
durum görünmemektedir. O, eserinde bu eserlerin bilinen en kadim nüshalarını 
kullanmış olmalıdır. Eser, bu açıdan da çok önemlidir ve içinde bu eserlerin kadim 
nüshalarından parçalar taşımaktadır15. 

Divanu Lügati’t- Türk, çok bağlamlılığı nedeniyle fiziki, beşerî coğrafya, 
sosyal, kültürel; tarih, iktisat, tarım ve hayvancılık, dil bilimi/gramer, diyalektoloji, 
edebiyat, astronomi/takvim, teoloji, etnoloji, mitoloji, ticaret, sanayi ve teknoloji, 
göçer ve yerleşik hayat tarzları ve düzenleri, hayvan ve bitki varlığı ile bağlı pek çok 
değişik bağlamlı metinleri kendi bünyesi içinde örüp bir tek metne dönüştüren bir 
bütünlüğe sahiptir. Bu bütünlük içinde her nesne, her sözcük, her ad, her olgu, her 
unsur, kendi adı, kendi bağlamı, kendi metni ve kendi metin bağlamı içinde bulunur.  

Bütün bu metinler toplamı Mahmud el-Kaşgarî elinde bir ana metin yaratmada 
birleştirilir, bir arada o bütünü kurmak ve ortaya çıkarmak için dokunur. Bir 
toplumun medeniyet mimarisini ortaya çıkaran, o toplumun tarihî çevresi/coğrafyası 
içinde yarattığı, içinde yaşadığı ve sürekli üretimde bulunduğu ve yaratımını 
sürdüğü metinler toplamı değil midir? Ben, her toplumun medeniyetinin, medeniyet 
mimarisinin, o toplumun yarattığı metinlerin toplamı olduğu kanısındayım. 
Elimizdeki eser de, bütün bu özelliklere sahip metinlerden oluşturulmuş bir ana 
metindir. Bundan dolayı ben onu, çok bağlamlı bir metin diye tanımlıyorum.  

3. Çözümlenecek Sorunun Tanımı ve Çözümleme Yaklaşımı 

a. Sorun ve tanımı 

Benim burada ele alıp açıklamaya çalışacağım sorun, bu olağanüstü çok 
bağlamlı metin içinde yer alan ‘soqım/soqum16’ adlı sözcüğe ve onun oluşturduğu 
“metin” varlığı ile bağlı ve onun ile sınırlı olacaktır. Savaş sanayi ve teknolojisi ile 
bağlı bir nesneye ad olan bu terim sözcük/metin aynı zamanda kendine özgü bir 

 
ve Oğuz beğlerinin mensubiyetlerini vurgulama ihtiyacı duyması, tarihî ayrışmanın sürmesi ve varlığını 
koruması sonucuna dayanır. Bk.M. Ergin, Orhun Âbideleri. Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970. 
15 Bu satırların yazarı da Kaşgarî’nin tarihçiliğini ve tarihî anlatılarını tarih yazıcılığı açısından anlamaya 
çalışan incelemelerini sürdürmektedir. Burada hemen şunu ifade edelim ki, Reşideddin ve Ebulgazi 
Bahadur Han da, tıpkı Kaşgarî gibi, Türklerin ve Oğuzların ayrı ayrı sahip oldukları bu soyağacı 
kitaplarından yararlanmışlardır ve Türklerin soyağacı tarihini anlatan kitaplardan istifade edilerek 
‘Şecere-i Türkî’ ve Oğuz Türklerinin soyağacını anlatan kitaplardan da ‘Şecere-i Terakime’ ve benzeri 
eserler vücuda getirilmiştir.  Aybek ed-Devadarî, de, Düret’üt- Ticân ve bunun mufassalı olan dünya 
tarihine dair yazdığı eserde bunların Farsçaya ve Arapçaya yapılmış kadim çevirilerinden söz eder (Bu 
eser ile ilgili bilgi için bk.Dursun Yıldırım, “Kitâb-ı Dedem Qorqud Metinleri Hangi Yaratıcılık 
Ortamından Geliyor?”.Türkbilig Türkoloji Araştırmaları. 2002/3, sh.130-171). Bütün bu emareler, bize, 
Türklerin, soyağacı modeline dayalı bir kadim tarih yazıcılığı olduğunu söylememize izin verir.  
16 Nesne adı sözcüğün tarafımdan okunuşu ‘soqum’ biçimindedir. 
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tarihî bağlama sahiptir. Türk medeniyet mimarisine bağlı savaş sanayi ve 
teknolojisinin önemli bir unsuru olan oq ile ilgilidir. Bu oq, “ıslıq çalan oq” diye 
bilinen kadim bir Türk silah sanayi ürünüdür. 

“Islıq çalan oq” , bu çok bağlamlı metin içinde yer alan soqum/soqım sözcüğü 
ve onun yüklendiği işlev çerçevesinde ele alınıp tarihî süreç içinde yorumlanıp 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

Bildiride, eserde savaş sanayisi ve teknolojisi bağlamında oq ile ilişkili bir 
ürüne ad ve dolayısıyla kendi başına bir metin oluşturan soqum/soqım sözcüğünün 
anlamı ve işlevi, ıslık çalan ok ile bağı, Türk medeniyet tarihinde yaşadığı süreç, 
kadim zamanlardan itibaren ele alınıp bağlamda işlevci yorum yaklaşımı ile 
açıklanmaya çalışılacaktır. Birçok yazımda değinmiş olsam da, burada da, her 
zaman şu soru bana sorulabilir: Bağlamda işlevci yorum yaklaşımı nedir? Bu benim 
her bağlamda sorun çözümleme yaklaşımımdır. Dolayısıyla, bu soruya burada kısaca 
değinmekte yarar vardır, sanıyorum. 

b. Çözümleme Yaklaşımı: Bağlamda işlevci yorum 

Evrende ve dünyada yaratılmışlar ile, insanın ve toplumun yarattığı her ne var 
ise, hepsi birer metinden ibarettir ve bunların her biri kendi bağlamları içinde ve 
kendi bağlamları ile vardı. Bütün yaradılıştan bağışlanmış varlık alanı unsurlarının 
ve insan yaratılarının insan tarafından ayrı ayrı veya ilişkili biçimde 
anlamlaştırılması ve söze dökülüp ifade edildiğinde, onu anlaşılır duruma getiren 
sözcüğü veya söz örgüsünü, tasviri veya anlatıyı kendi başına bir “metin” diye 
algılayan bu yaklaşım, filolojik temelli bir sorun çözümleme ve metinleri anlaşılır 
duruma getirme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın çözümlemelerinde geniş anlamda 
filoloji ve tarih disiplinlerinin birikimleri önemli yeri alır.  

Bağlamda işlevci yorum yaklaşımında, fonoloji, morfoloji ve sentaks ile bağlı 
yapılar arasında ‘evrensel’ nitelikli ilişkilerin varlığı ve müşterek kural yazma imkân 
ve kabiliyeti olduğu gerçeği kabul edilmekle beraber, semantik/kültür/medeniyet 
algılamaları ile bağlı tüm algılamalar, adlandırmalar, çağrışımlar ve açıklamalar her 
topluma özgü  biçimde yaratılmış metinler ve bunlar arasındaki ilişkiler bağlamı 
içinde göz önünde tutularak değerlendirilir. Bundan anlaşılması gereken husus, her 
toplum kendine özgü metinler üretir ve semantiği itibariyle kendi farklılığını bu 
metinler ile çevresine yansıtır, açıklar.  

Her nesnenin bir yaratıcısı, bir anlamı, bir işlevi, bir açıklaması, kendi bağlamı 
içinde bir başlangıcı ve varlığını koruduğu bir süreç vardır ve her ‘metin’ bütün bu 
özellikleri ile bu süreç içinde vardır. Bağlamda işlevci yorum yaklaşımı, her sorunu 
veya “metin” olan nesneyi yukarıda vurgulanan çerçevede ele alıp çözümlemeye 
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veya açıklamaya çalışan, bunu yaparken bütünü ve parçayı gözden kaçırmayan bir 
yaklaşım diye kısaca tanımlanabilir. Bu yaklaşım içinde, burada önce “ıslık çalan 
ok” diye adlanan okun tarih sahnesi üzerinde nerede, nasıl, niçin, neden ortaya 
çıktığını, bir savaş aleti olarak hangi tarihî metinlerde kendini gösterdiğini, zaman 
içinde hangi işlevleri yüklendiğini ve bugün yerini ne tür silahların aldığını 
vurgulayarak sözlerimi bitireceğim. 

 

II. Tarihi Bağlam : Türkler ve ‘Islıq Çalan Oq’ 

1. Tarihi bağlam: Türkler 

Dünya tarihinde savaş teknolojisine bakıldığında tarihin yürümesine ve 
medeniyetin ilerlemesine hız katan iki buluşun bu konuda çok önemli bir işlev 
gördüğü kanısındayım. Bunlardan biri oq ve yay; ötekisi ise, at’tır. Her ikisinin 
üstün savaş araçları gibi kullanıldığı coğrafya doğuda Sarı Irmak dirseği altında 
Ordos, batıda Kara Ormanlar’a kadar uzanan geniş Avrasya düzlükleridir. Bu 
coğrafya üzerinde XVII. yüzyıla kadar yaşayanlar, geniş ölçüde kendi 
egemenliklerini buralarda sürdüren Türk kavimleri veya onların gerçekleştirdikleri 
yekpare imparatorluklardır. Bunlar arasında, kadim zamanlarda iki ırmak < Sır Suyu 
ve Amu Suyu > arasından kopup Önavrasya üzerinde yer alan Önasya' yine iki 
ırmak < Fırat ve Dicle > arasına gelip oraya konup yerleşen Sumer/Şumar kavmini 
ve MÖ 2500’lerde yine aynı bölgeden < Sır Suyu ve Amu Suyu bölgesi > buraya 
gelip burada kurulan medeniyetin 2500 yıl daha yaşamasına yardımcı olan Qut’ları 
bir yana bıraksak bile, bunların dillerinin Türk dili ile benzerliği yadsınamaz bir 
tarihî gerçeklik içinde kendini gösterir17. Qut’ların kopup geldiği iki ırmak arasında 
ve bütün Avrasya üzerinde MÖ 2000 ile MÖ 330’lar arasında, Tuna boylarında ve 
MS IV. yüzyılda yer alan ‘Onoğur’, yani Hun ülkesinden doğuda Sarı Irmak dirseği 
altında Ordos’a kadar uzanan coğrafya üzerinde yekpare bir imparatorluk kurulduğu 
görülür18. Bu imparatorluk, Önavrasya topraklarının Balkan sahasında komşuları 

 
17 Kemal Balkan, “Eski Önasya’da Kut( Gut) halkının dili ile Eski Türkçe Arasındaki Benzerlik”. Erdem 
Dergisi. Ankara, Ocak, 1990, C.IV,s.16,sh.1-65; O.Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi ilgisi ile 
Türk Dilinin Yaşı Meselesi. TDK Yayını, Ankara, 1997.  
18 Saka Devleti’nin Çin sınırlarından Tuna ırmağı boyunca uzanan elastiki yapıya sahip yekpare bir 
imparatorluk olduğu görüşü Z.V.Togan’a aittir ve bu görüşe katılıyorum.Eserinin başlagıç ve giriş 
kısmında bu hususlar vurgulanır.Bk.: Z.V.Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul, 1946. Devlet 
veya yönetim yapılarında esneklik ve bunun sınırları konusunda önemli bir tarih çalışması İsenbike Togan 
tarafından yapılmıştır, bk.: İsenbike Togan, Flexibility and Limitation in Stepe Formations. Leiden., E.J. 
Brill, 1998. 
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Grek ve Roma yazarları tarafından Scyth, Sacae, tarihî İran coğrafyası tarihinde 
Saka ve Türk kaynaklarında “Şu” adları ile yer alır19. 

Çin kaynaklarının Xiong-nu veya Hsiung-nu diye tanımladığı Türk kavimleri 
de, bu “Şu”ların kağanları ile daha batıdan doğuya, Kuzey Çin’e doğru gelip 
yerleşen Türklerdir. Bu Türkler, MÖ 330’lardan itibaren Çin önlerinde kendilerini 
göstermeye başlamışlardır. Bu sürecin, Makedonyalı İskender’in Asya’ya yürüyüşü 
sırasında, MÖ 330’lar civarında gerçekleşmeye başladığı söylenebilir. Kadim 
Türklerin Çin tarihlerinde kendini göstermeye başlamaları da bu tarihlere yakın bir 
tarihtir. Bu olayların kayıtları Divanu Lugati’t Türk içinde, İskender ve Şu Kağanı 
arasında cereyan eden olayların anlatılarında yer alır.20 

Balkanlar üzerinde ve Adalar Denizi kıyılarında yer alan eski Grek şehir 
devletlerinden biri olan Isparta’da bozulan düzeni yeniden tesis etmek için MÖ 
476’larda “Scyth”leri Balkanlardan ülkelerine davet eden Ispartalılar21, Sacae 
ülkesini anlatan Herodot ve Quintus Curtius Rufus, elbette “Saka”ların kim 
olduklarını ve yazılarının nasıl olduğunu biliyorlardı. Yeni zaman yüzyılları içinde, 
Doğu Romalıların, MS VI. yüzyılda Türk kağanlığından gelen mektubu, “Saka” 
yazısı ile yazılmış mektup diye tanımlamaları ise, şaşırtıcı bir durum değildir22. Bu 
algılama, bu alfabenin Türkler arasında kadim zamanlarda da kullanıldığına işaret 
eden ve “Saka, Scyth ve Şu” adları ile anılan kavmin birbirinin devamı ve aynı halk 
olduğunu gösterir önemli bir kayıttır. 

Doğu Romalılar da, hiç şüphesiz yüzyıllardır tanıdıkları bu insanları, taraflar 
arasında gidip gelen ticaret kervanları <arqış/tırqış> bağlamı içinde biliyordu. Türk 
kağanlığı mektubu veya buyruğu bu arqış/tırqış’lar tarafından Doğu Roma’ya 
getirildiğinde, bu ülkenin hükümdarı elbette bu mektubun hangi halkın 
hükümdarından, kimden geldiğini ve onların hangi yazının sahibi olduklarından 
haberdardı. Şüphesiz o günün Doğu Romalıları, sürekli komşuları ve muhatapları 
olan, Scyth, Saka ve Şu diye kayıtlara giren halkı ve devam eden kuşaklarını 
herkesten daha iyi tanıyordu. Dolayısıyla kuşaklar boyu tanımış oldukları bir 
kavmin yazısını da, bu kavmin kendilerini ve zamanlarında el değiştiren iktidarlarını 
da, yazılarını da şüphesiz bizden daha iyi tanıyorlardı. Gelen mektup sahiplerinin de, 

 
19 Bu konuda bk.Dursun Yıldırım, “Türk medeniyetinin Sınırları ve Değişim Süreçleri”. Çağdaş Türklük 
Araştırmaları Sempozyum 2002 Bildirileri. Hz. Sema B. Özönder, Ankara Üniversitesi, DTCF Yayını, 
Ankara, 2004, s.294-321. 
20 R.Dankoff, “ The Alexander Romance in the Diwanu Lughat at- Turk”. Humaniora Islamica, 1 (1973), 
pp.233-44. 
21 Dursun Yıldırım, agm. 
22 Dursun Yıldırım, agm. 
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Saka diye bildikleri halkın kendileri veya onların yeni bir iktidarından olduğunun 
farkındaydılar ve bu bilgilerini de, bu mektup tasviri ile teyit ediyorlardı. 

Tarih tarafgirliği kadar, bilinçli bir tarih tahrifi de bilimsel bir yaklaşımdan 
ziyade, tarihe muayyen bir ideolojik pencereden bakmakla ilgili bir “hastalık” türü 
kabul edilebilir. Biz bu yaklaşımları, bilim dışı kabul ederiz. Bu satırların yazarı, 
işinde, kaynakları, zamanı, tarihî coğrafyayı, hadiseleri ve bunlar arası ilintileri göz 
önünde tutmayı, tenkidi esas görmeyi ve bundan sonra bir sonuca varmayı bilim için 
gerekli görür. Kaynakların verdiği bilgiler burada bu bağlamda göz önünde 
tutulacaktır. 

2.Tarih Bağlamında Islık Çalan Ok 

“Islıq çalan oq” tarihî kayıtlarda ilk kez Sima Qian tarafından kaleme alınan 
“Shi ji” adlı Çin yıllığında yer alır. Sima Qian’ın eserinde kaydı geçen Türkler, bize 
göre Şu’ların Semerkand, veya Amu ile Sır suları civarından doğuya göç edenlerin 
devamıdır. Bunlar, o tarihlerde(MÖ 330- MS 220), Kuzey Çin’de büyük bir 
organize güç ve kudret sahibi olurlar. Bu güçlerini Çin’e karşı da gösterirler. Çin 
vekayinamesinde yer alan bu Türklerin adının, okunuşu “Şung nu” biçimindedir. 
Çincede bu Türklerin adlarının yazılışları  “Xiong nu” veya “Hsiung nu” biçiminde 
imlenmektedir. Çinlilerin onları fark edip vekayinamelerine kaydettikleri tarihlerde 
bu Türk kavimlerinin başında hükümdar olarak Tuman Kağan bulunmaktadır. 
Tuman Kağan ile oğlu Bodun Kağan arasında cereyan eden olayların hikâyesi “Shi 
ji”de verilir23. 

Sima Qian’ın kaydettiği anlatıya göre ıslıq çalan oq, Bodun Kağan (Mao-
tun>Mo-tun =Bo-tun> Bodun) tarafından askerlerini eğitmek için icat edilmiştir24. 
Batıda yaşayan Yueçi’lere babası Tuman tarafından öldürülsün diye rehin bırakılan 
Bodun, uzun mesafeleri kısa zamanda aşan ünlü atıyla buradan kaçıp ülkesine geri 
döner. Bunun üzerine babası Tuman kendisini orduda tümen başı/ tümen komutanı 
yapar. Tümen komutanı olan Bodun, erlerini tam bir disiplin içinde eğitir. Bunun 
için bir “ıslıq çalan oq” icat eder. Bodun, bu oku attığı her yere askerlerinin de 
tereddütsüz ok atmalarını ister ve tereddüt edenlerin o anda başını kesip atar. Bir 
süre sonra, on bin ok, eksiz biçimde ıslıq çalan oq istikametinde hedefe erişir. Bu 
disiplini Bodun askerlerine kazandırdıktan sonra, bir av esnasında ıslık çalan okunu 

 
23 Sima Qian’ın  Shi ji adını taşıyan eseri B.Watson tarafından tercüme edilip yayınlandı bk. Dipnotu 9. 
Ayrıca ıslıq çalan oq konusunda kimi tarihî kayıtlar için bk. B. E. Wallacker, ”Notes on the History of the 
Whistling Arrow”.Oriens, v.11,no.1/2, (Dec.31,1958), pp.181-82. Published by Brill-jstor-. 
24 Bodun Kağanın adı ile bağlı bu açıklama tarzı bu satırların yazarına aittir.Bu konuda bk.: D. Yıldırım, 
“Türk Medeniyetinin Sınırları ve Değişim Süreçleri” Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002. 
Ankara, 2004. 
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babası Tuman’ın bulunduğu yere gönderince on bin asker tereddütsüz aynı hedefe 
ok atar ve babası ölür. Bodun Kağan, MÖ.220’lerde devlet yönetimini kendi eline 
alır25. 

Vekayinamede bu olay anlatılırken “ıslıq çalan oq” teknolojisi de bu vesile ile 
ilk kez dünya tarihinin kayıtlarına girmiş olur. Bu kayıttan başka, kadim dünya 
tarihinin bilinen hiçbir eserinde ıslık çalan ok ile ilgili herhangi bir kayda 
rastlanmaz. Avrasya kavimleri arasında Türk kavimleri arasında gelişen yay ve ok 
teknolojisine ait bilginin Önavrasya ( bu terim bana aittir ve coğrafi olarak Avrasya  
güneyinde yer alan Balkanları, Akdeniz Kıyılarını, Önasyayı, İran’ı, Kafkasya, 
Pamir ve Çin güneyinde kalan yerleri ifade eder. D.Y.) kadim kavimleri arasında da 
bilinmediği; savaş bilgisinde ise, okçu süvari birlikleri kullanma konusunda 
Romalıların bilgi sahibi olmadıkları, onların savaş sırasında uğramış olduğu 
şaşkınlıklardan kolayca anlaşılır. 

Avrasya üzerinde Batı Hunları IV.yüzyılda Aral’dan bugünkü Macaristan’a 
kadar gelip yerleşerek yurt tuttuğu Hongaria = On Ogur ülkesi toprakları üç kanatlı 
Saka İmparatorluğu’nun batı kanadını oluşturmaktaydı. Hunlar buraya gelmeden 
önce, buraları dolaşıp bir süre yaşayan Latin şairi Ovid, yazdığı Ex Ponto adlı 
eserinde Saka ve Aquilo (= Aq uyluğ veya Aq qoyluğ- D.Y( barbarlarından söz 
eder. Onun şiir anlatılarında, Borea (= Börü’ler) adlı barbarların okçu süvarilerinin 
çok uzaklara uçan okları tasvir edilir26. Biz, tarihen biliyoruz ki, bu sahada MÖ. I. 
bin ile MÖ.220’ler arasında Şu’lar(Scyth,Sacae,Saka(=Yaka)), Avrasya üzerinde üç 
kanatlı < sol ,sağ ve merkez > esnek yapılı  yekpare bir imparatorluk kurmuşlardır. 
Bu imparatorluğu, savaş teknolojisine kazandırdıkları at, atlı okçu birlikleri, kılıç, ok 
ve yay teknolojisi ile sağlamışlardır. Ve bu üstünlüklerinden dolayı Darius’u bozkır 
savaş taktikleri ile perişan edip geri çekilmeye mecbur bıraktıkları tarihî kayıtlarda 
yerini almıştır27. Şu / Saka(= Yaka)28 ve Scyth biçiminde kayıtlarda yer alan bu 

 
25 B.Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu. Kültür Bakanlığı yayını, Ankara, 1981, C.I,II. Ögel, bu eserinde 
Mete diye adladığı Mo-tun= Bo-tun>Bodun Kağanın kaçısını ve ıslıq çalan oq’un hikâyesini mufassal 
biçimde vermiştir. 
26Onun şiirlerinde geçen kavim adlarının Grek panteonuna giren kimi tanrılara ad verilmiş olduğunu 
tahmin ediyorum. Bunlardan biri kuzey rüzgârlarını temsil eden tanrı adı Boreas’dır. Bu ad bana göre 
“Börü/Böre” yani kurt demektir ve kadim bir Türk boyunun adıdır.Kuzeyi  ve kuzey rüzgârlarını temsilen 
bu ad Grek panteona alınmıştır. Ovid, bu kavimlerden ve uzağa uçan oklardan şöyle söz eder: “So 
whether the cruel violence of o’ermighty Boreas congeals the waters of the sea or the full waters of the 
rivers,forthwith when the Hister has been levelled by the freezing Aquilo the barbarian enemy with his 
swift horses rides to the attack- an enemy strong in steeds and in far flying arrows- and lays waste for and 
wide the neighbouring soil.” Bk. A.L.Wheeler, Ovid Tristia Ex Ponto .Published by Read Book,2007., 
pp.139-141. 
27 Darius için bk. Herodotus, The History. (trans.D.Grene). University of Chicago,Chicago,1987. 
28 s- = y- denkliği saqa= yaqa sözcüklerinde kendini gösterir ve her ikisi de yaka anlamı taşır. 



Dursun YILDIRIM │ 785 
 

                                                

Avrasya kavimler imparatorluğu ile ilgili arkeolojik kazılarda bulunan ok ve yaylar 
arasında ıslık çalan ok örneklerine de rastlanmıştır29. Fakat, onlara ait gibi ifade 
edilen bu zamanlar ile Hsiung nu veya Hunların Tuman ve Bodun Kağan zamanları 
iç içedir. Saka, Şu, Hun ve Kök Türk gibi kavram ve adların aynı topluluğun farklı 
iktidarlarına ad olabildiği veya birbirleri yerine kullanılabildiği gerçeği kimi zaman 
tarih içinde böylesi isim karmaşalarına yol açabiliyor. 

Önavrasya yerleşik kavimleri ve şehir devletleri medeniyetine mensup 
devletlerin yaşayış düzeni bozulduğunda, bunların kendi başlarına ne yapacaklarını 
bilemez hâle geldiklerini, yine arkada yazılıp bırakılan tarihî kayıtlardan 
öğreniyoruz. Nitekim, böyle bir durum kadim Greklerin Isparta şehir devletinde 
ortaya çıkmış ve komşuları Scyth’lerden Isparta’ya gelip devlet düzenlerini yeniden 
tesis etmelerini istemişlerdir. Onlar da, Ishtar’ı (Tuna’yı) aşıp Isparta’ya inmiş ve 
burada Isparta devlet düzenini yeniden tesis edip bir süre burada kalmışlardır. Orada 
kalmaları da yine Ispartalılar için büyük bir problem olmuş; Ispartalılar bir süre, ya 
geri gitmezlerse psikolojisine girmişler30. 

Michael Süryani de, Türklerin kadim zamanlarda Önavrasya devletlerinin isteği 
üzerine gelip onlara yardım ettiklerinden söz eder. Isparta şehir devleti gibi düzen 
bozulması krizleri içine düşen Önasya şehir devletleri kendilerini yeniden düzene 
koymak üzere Türkleri çağırdıklarından Michael Süryanî söz eder. Türkler bu 
ülkelere çağrıldıklarında, kendilerinin açıp kapadığı sınır kapılarından geçip onlara 
yardıma gelirlermiş. Kimi zamanlar, bu şehir devletlerinde idareyi ellerinde tutan 
Türklerin bir süre burada yaşamayı sürdürdüklerini Michael Süryanî yine 
Vekayiname’sinde kaydeder31. Bundan, kadim zamanlarda Türk kavimlerinin 
Önavrasya devletleri için bu türden ilişkiler içinde bulunduğu anlaşılıyor; hatta, 
Sumer ülkesine Ortaasya’dan gelip Dragos Dağları üzerinden inen Qut kavminin de, 
burada aynı işleri yapıp bu medeniyeti inkırazdan kurtararak 2500 yıl daha fazla 
yaşamasını sağladığı ifade edilir32. Bütün bunlar, Türklerin eski dünya üzerinde ve 
kadim devletler arasında bir devlet ve medeniyet düzenleyicisi kavim gibi 
algılandığını gösteriyor. Qutların da, iki ırmak arasından geldiği ve dillerinin Altay 
dilleri yapısında bir dil yapısına sahip oldukları meselesi de, bu bağlamda 
düşündürücü bir problemdir. Bu kısa tarihî bağlam açıklamasından sonra yeniden 
Türklerde var olan yay ve ok teknolojisine dönebiliriz.   

 
29  Araştırmacı bu tespiti yaparken ıslık çalan okların ortaya çıkışı ve Bodun Kağan ilişkisi üzerinde 
durmamıştır. 
30 Muzaffer Demir,”İskitli okçuların Atina’ya getiriliş tarihi üzerine yeni bir yorum (MÖ 5.Yüzyıl)”. 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ankara. Haziran 2001, C.18, s.1, sh.95-101. 
31Bk. Dursun Yıldırım, “[Ergene Kon]=[ Erkin Kün] mü?”. agy. 
32 K. Balkan, agm. 



786 │ Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi  
 

                                                

Türk yayları, okları üç yüz metre uzağa düşürecek biçimde üç ana parça ve bir 
kirişten oluşur.  Günümüz Avrupa terminolojisinde bu yaylar, “composite bow” diye 
adlandırılır. Bu yaylar ve onların attığı oklar ile donanmış Hun okçu süvari birlikleri 
Romalıları ıslık çalan okları ile önce şaşırtıp paniğe düşürmüş ve ardından uzağa 
uçan okları ile avlamaya başlamıştır. Bu durumda Romalılar, savaş sırasında 
kendilerini bozguna uğramaktan koruyamamışlardır. Bu olayların MS.395/400 
yıllarında vuku bulduğu düşünülürse, Roma savaş teknolojisinin, dolayısıyla 
Önavrasya kavimleri medeniyetinin seviyesi hakkında daha iyi hüküm verilebilir. 
Bu medeniyet, ne atı savaş için kullanılan bir binek hayvanı gibi sürmeyi, ne de 
okçu süvari birliklerinin kullandığı üzengiyi tanımaktadır. 

Romalıları savaş sırasında şaşırtan ve bozguna uğratan Türk yaylarından üç yüz 
metre uzağa düşen, vızıldayan ve ıslık çalan üç kanatlı ve çelik uçlu oklar, yüz elli 
metrede öldürücü etkinliğe sahiptir. Buna mukabil, tek parçalı düz yayları kullanan 
yaya Roma ordusu okçuları, oklarını en fazla yüz elli metre menzile ulaştırabilmekte 
ve öldürücü etkinlikleri otuz ile yetmiş beş metre arasında değişmektedir33. Aetius, 
Hun ordusunda eğitildiğinde bu teknolojilerden yararlanmayı öğrenip yurduna geri 
döner ve Roma askerlerini Hun usulü eğitime tabi tutup savaşa hazırlar. Roma, 
böylece ıslık çalan okları, üç yüz metre mesafeye ok atan yayları, atlı okçu 
birliklerini savaşa hazırlamayı medeniyetine kazanmış olur. Bunlara, aldığı eğitimin 
yanı sıra Aetius, keskin Hun kılıcını ve Hun savaş taktiklerini, atlı asker kıyafetlerini 
katar ve bütün bunları, Roma medeniyetine kazandırır34. Roma medeniyeti, çok sade 
bir deyişle, böylece göçer şehirlere sahip, at, üzengi, pantolon, kılıç, ok ve yay 
teknolojisi üzerine kurulu yeni bir medeniyet ile tanışmış olur35. 

Çin kaynağında Sima Qian’ın anlattığı “ıslıq çalan çalan oq”un tarihî bağlam 
içinde durumu kısaca yukarıda anlatıldığı gibidir. Bu okun, daha sonra, Önavrasya 
Türk imparatorluğunun Osmanlı hanedanlığı döneminde, orduda Çavuş oku adı ile 
varlığını sürdürdüğü görülür36.Hiç şüphesiz Avrupa medeniyeti bu ok ile, Atilla ve 
Hun orduları ile karşılaştığında tanışmıştır; ama, Çin medeniyeti, hiç şüphesiz ıslık 

 
33  K.Stevens, bu konuda şunları kaydediyor:”The true terror of the stepe nomads, however, was the 
composite bow,made with ‘ a layer of longitudinally disposed sinew applied to the backle,which could hit 
a target at 300 meters and kill a man at half that distance.Compared to the Roman bow,with which an 
arrow could only be pulled back by five to ten centimeters, the composite bows could be drawn twenty to 
thirty centimeters”. Bk.K.Steven, “Attila and the Huns in Transition: No Longer 
Nomads”,www.chss.iup.edu/history/pages/studentjournal/vol,1/pdf/15.01.2008. 
34 Bu konuda geniş bilgi için bk.Gy.Nemeth, Atila ve Hunlar. Ankara, 
35 Türklerin savaş silahları ve teknolojisi hakkında geniş bilgi için bk. The New Weapons of the World 
Encyclopedia. By Diagram Group. Published by MacMillan, 2007. 
36 Çavuş oku için bk. M.Zeki Pakalın, Osmanlı Deyimleri Sözlüğü. MEB, İstanbul 



Dursun YILDIRIM │ 787 
 

                                                

çalan ok ile, Tengri Qutı Bodun Kağan zamanında, MÖ.220’lerden itibaren tesis 
edilen münasebetler sırasında tanışmış olmalıdır. 

 

III . Teknolojik ve Filolojik Bağlamlar 

Kadim zamanlar Türk medeniyet mimarisi içinde savaş sanayi ve 
teknolojisinde ok ve yay yapımı ve imalatı çok önemli bir yer tutar. Kadim tarihî 
kayıtların ve arkeolojik bulguların ortaya koyduğu gerçekliğe bakacak olursak, 
Avrasya coğrafyası üzerinde hâkimiyet tesis eden kadim Türkler arasında metalurji 
devriminin milat öncesi binler içinde yaygın biçimde gerçekleşmiş olduğu ileri 
sürülebilir. İp üzengilerin yerini demir üzengilerin alması da yine bu süreç içinde 
gerçekleşmiştir. Bu bağlamda savaş yaylarının yanı sıra savaş okları da bu süreç 
içinde değişime uğramıştır. Ordularda kullanılan tek parçalı yaylar, süreç içinde 
yerini daha etkin bir yapıya sahip olan üç parçalı yaylara bırakmıştır. Kemik, ağaç 
veya keskin taş temrenlerin yerini üç yelekli ve demir başaklı keskin ve öldürücü 
oklar almıştır. Atlı okçu birliklerinin uzağa uçan bu yeni yayları ve okları ile, savaşta 
düşmanlara öldürücü darbeler indirilir olmuştur37.  

Bu bildirinin ünlü Türk prensi ve bilgini Mahmud el-Kaşgarî’ye adanmış 
olması nedeniyle kadim Türk yayının durumu ve tekâmülü burada bir yana konacak 
ve Divanu Lugati’t- Türk içinde yer alan ve ok ile ilişkili bulunan bir sözcük, 
soqum/ soqım nedeniyle sadece oq üzerinde durulacaktır38. Bu bağlamda, okun, 
Bodun Kağan’ın icad ettiği kadim tarihi  kayıtlara giren “ıslıq çalan oq” sanayisi ve 
teknolojisi üzerine Kaşgarî’nin ve çeşitli tarihî kaynakların verdiği bilgiler 
birleştirilerek bir tasviri yapılmaya ve işlevleri açıklanmaya çalışılacaktır. 

Ok yapımında kullanılan düz ve uzun gövde çubuklarının hangi ağaç 
türlerinden seçildiği konusunda elimizde kadim zamanlara ışık tutacak ölçüde bir 
bilgiye sahip değilim. Türk destanlarında ve özellikle ‘Kitab-ı Dedem Qorqud’ 
metinlerinde okların kayın ağacından yapıldığını ifade eden ibarelere rastlanmıştır39. 

 
37  Üç parçalı Türk yayları hakkında pek çok yerde bilgi bulunabilir. Burada bir iki alıntıyı N.Field ile 
C.Hook tarafından hazırlanan. ‘The Hun: Scourage of God’dan olacaktır: 1) “ As with all Asiatic nomads, 
theHuns’ most potent weapon was the composite bow, in the use of which they were highly skilled” p.29; 
2) “ Composite bows of wood,horn and sinew, with stiffener ears and grip-lath) of bone or horn,were the 
Standard type of bow in the east and had been for millenia.Certainly clear representation of composite 
bows appear in Mesopotamia as early as the middle of the 3rd millenium BC.”P.30.Sonuncu alıntıda 
verilen tarih, bize, bu yayın yurdundan ayrılıp  Kut kavminin Amu ve Sır ırmakları arasından kopup 
MÖ.2500’lerde Dicle ve Fırat’ın birleştiği yere inmesi ile birlikte bu bölgeye geldiğini 
kanıtlar.Bk.N.Field, C.Hook, The Hun: Scourage of God AD 375-565. Published by Osprey pub., 2006. 
38  Oq ve soqum maddeleri için B.Atalay neşrine bakılabilir. 
39 Kitâb-ı Dedem Qorqud metinleri arasında Uruz’un tutsak olduğu boyda bu ibarelere rastlanmaktadır. 
Bk.M.Ergin, Dede Korkut Kitabı I. TDK Yayını, Ankara, 1958. 
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Kayın ağacından veya uygun ağaçlardan ok yapmak için kesilen düzgün ve uzun 
çubuklara Türkler, XI. yüzyıl bilgilerine göre “ulun” adını vermektedir. 

“Ulun” adlı ok yapma için kesilen uzun ve düzgün çubukların atış sırasında 
sürtünmeyi azaltmak için önce “koguş” yapılırdı. Sanıyorum bu işlem, pürüzsüz bir 
ok gövdesi ortaya çıkarmak için bir tür zımparalama gibi bir işlem olmalıdır. Bu 
işlemin ardından ok gövdeleri “qowşa-”nup yelek ve temren takılmaya hazır 
duruma getirilmiş olurdu. Baş ve uç kısımları belirlenince ok gövdesine yelek ve 
temren takma işlemine geçilirdi. 

“Ulun” adlı gövdenin baş kısmına yay kirişinin rahatça yerleştirilebileceği bir 
“kertik” ve başın yanlarına telekleri/yelekleri yerleştirip yapıştırmak için izler 
açılırdı. Bu işlemlerin “kowşama” işleminden yapılıyor olması da mümkündür ve 
daha mantıklı görünmektedir.  

Ok gövdesinin uç kısmına, temrenin “başak borısı” denen parçası 
yerleştirilmeden önce bir delgi aleti ile üzerinde bir veya birkaç “üşük”< delik> 
açılırdı. Bu işlem için “üşmek” ve “üştürmek” fiilerinin kullanıldığı görülmektedir. 
İşlem tamamlandığında gövdenin bu uç kısmı temren borusuna yerleştirilmeye artık 
hazırdır. 

“Temren” okun en önemli parçasıdır, denebilir. Kadim zamanlarda bu parçanın 
keskin taşlardan, katı ağaç dallarından ve kemikten yapıldığı, daha sonra MÖ ilk 
binlerde Türk medeniyeti metalurji devrimini yaşadığı bir süreçte temren yapımında 
demir/çelik malzemesi kullanılmaya başlar. Üç kanatlı bu temrenlerde kanatların 
uçları keskin ve delici sivrilikte birleşip delici tek bir uç olurlar. Temreni oluşturan 
keskin ve delici kanatlar, üstte “başak borusı” adı verilen içi boş ve gövde ucu 
yerleştirmeye uygun irilikte bir demir parçasına dayanır. 

Bir demir/çelik delgi ile “başak borusı” delinip ucun yerleştirilmesine hazır 
hâle getirilir. Gövdenin delinip temrenin borusuna yerleştirilecek uç kısmı delikleri 
tıkanmayacak biçimde “yelim” denen tutkal ile tutkallanır. Aynı işlem “başak 
borusı”na da uygulanır. Uç boru içine yerleştirildikten sonra, “til” veya “tili” adı 
verilen bir sırım, daha önce her iki parçada açılmış deliklerden geçirilip bir kez daha 
iki parça arasındaki bağlantı güçlendirilir. Sırım, temrenin üzerine ve kısmen ok 
üzerine sarılıp “yelim” ile yelimlenerek okun sağlamlığı bir kez daha pekiştirilirdi. 

“Ulun”ların baş kısmına savaş oku yapılacak ise, temrenden sonra üç telek 
takılır. Telekler, havada ok uçarken hışırtı çıkarır. Ok gövdesine kimi zaman vızıltı 
sesi çıkartmak için delikler açılır. Uzağa atılabilen üç yelekli kayın oklar ve onları 
uzağa fırlatan yaylar, her tarafa kadim Türklerin yaydığı teknolojik buluşlardır. Üç 
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yelekli ve üç kanatlı temrenli oklar, savaş oklarıdır. Savaşlarda ilk kez Bodun 
Kağan’ın icat edip kullandığı bir ok da, ıslık çalan oktur. 

Islık çalan oku kadim tarihte kimin icat ettiği konusunda elimize kayıtlar 
ulaşmışsa da, nasıl yapıldığı konusunda bir malumata rastlayamadık. Bu konuda 
sadece Mahmud el-Kaşgarî tarafından, XI. yüzyılda, soqum/soqım sözcüğü ile ilgili 
yaptığı açıklamada kadim zamana işaret edebilecek bir bilgi ile ilk kez 
karşılaştığımızı düşünüyorum. Ok gövdesine yerleştirilen soqum ile ilgili B.Atalay 
neşrinde Kaşgarî şunları söylüyor: “Bir ağaç parçası çam kozalağı şeklinde kesilerek 
içi oyulur, üç tarafından delinerek okun üzerine konur”40.Atalay sözcüğü “sokım” 
biçiminde okuyup anlamlaştırmıştır41.. Bütün bu ifadelerden soqum’un ok üzerine 
iliştirilerek mi, bağlanarak mı yerleştirildiği anlaşılmıyor. Bu açıklamada bir 
tercüme veya müstensih kusuru olabilir; zira, açıklama ile nesne adı arasında anlam 
açısından bir uyum görünmemektedir. 

Yukarıdaki bilgilere dayanarak şunu söylemek mümkündür: Bodun Kağan, 
ıslık çalan okunu icat ettiği zaman, bunun için bir ağaç parçası da kullanmış olabilir. 
Biçimi çam kozalağına benzer bu üç yüzlü aleti, Bodun, şüphesiz delme ve oyma 
tekniği ile yaratmış olmalıdır. Ancak, onun kullandığı madde ağaç yerine boynuz da 
olabilir. Bilindiği gibi boynuzların iç boşluğu, bu boşluğun kızgın demir parçası ile 
veya törpü türü bir alet ile genişletilmesi ve ok gövdesine geçirilip yerleştirilmesi 
işlemi ağaç parçasından daha kolay olmalıdır. Nitekim, Camuka, keyik 
boynuzundan yaptığı iki parçalı bir ıslık çalan aleti, ıslık çalan ok yapsın diye andası 
Çingiz Han’a armağan etmiştir42. 

Oku, atıldığında ıslık çalan ok konumuna getiren parça, soqum, üç tarafı delikli 
bir alettir. Bu üç yanı delikli soqum aleti, ıslık çıkarıcı bir alet olarak okun uç 
kısmına doğru yerleştiriliyor olmalıdır. Şüphesiz bu işlem “ulun” a iki biçimde 
uygulanabilir. İlkinde üç kanatlı temren, “ulun” ucuna, “başak borusu” gibi açılmış 

 
40 Soqum, ulun, yelim, yili, başak borısı ve benzeri oq ile bağlı terimler B.Atalay neşrinden alındığı için 
her biri üç ciltlik metinde ayrı ayrı gösterilmemiş ve hiçbir değişikliğe gitmeden aynen bu yazıda 
kullanılmıştır. Eserin neşrinde dördüncü cildi teşkil eden dizinden ilgili sözcük/metin maddelerine 
gidilerek duyulan ihtiyaç karşılanabilir. Her biri bu madde başlıkları altında, açıklama ve anlatı<manzum, 
mensur> metinleri içinde çeşitli bağlamlar arasında tasvir edilirler.  
41 Dankoff-Kelly neşrinde aynı madde adının okunması farklıdır:” Suqim: Name of a piece of wood 
which is hollowed out in the shape of a pine cone, then perforated on three sides and attached to an arrow; 
it is “Whistler (as-sufârî)” [Mahmut al-Kashgari. Compendium of the Turkic Dialects (Diwan Lugat at-
Turk). Ed. R. Dankoff-J.Kelly, Harvard, V.I., p.303. 1982]. 
42  Urgunge Onon, eserinde andalık ve ıslıq çalan oq konularında şunları kaydeder: “ After that, in the 
spring, when they (as archers) where shooting with pinewood bows against each other ( for 
practice),Jamuqa had given Temüjin a whistling arrow head that he had (made) by glueing (together) the 
two horns of a two year old calf and boring holes into it to make it sound”.[bk.Urunge Onon, The History 
and the Life of Chinggis Khan.Brill Archive, 1990, p.42]. 
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kendi borusundan geçirilerek yerleştirilir, yelimlenip başak borusuna yakın duracak 
bir biçimde sağlamlanır. İkincisinde ise, temren “ulun”a takıldıktan sonra, bu alet ok 
üstüne yatırılarak ve temren borusuna yakınlaştırılarak yatırılıp yelim ve sırım ile 
gövdeye sıkıca bağlanır.  

Filolojik açıdan bir teknoloji ürünü nesne ve onu ifade eden bir metin adı olan 
soqum sözcüğü/ adı ele alındığında, kendisinin koymak, yerleştirmek ve geçirmek 
eylemlerini ifade eden soq- fiilinden türetildiği görülür. Bu nedenle aletin ok 
gövdesine yatırılıp bağlanmadığı kanısındayım. Bu fiilden türetilen sözcüğün, bir 
tarafından konup öbür tarafından çıkarılacak içi boş nesnelere ad verildiğini ve 
“soqum” sözcüğünün de ok ile bağlı olarak bu bağlamda bir alet adı gibi 
kullanıldığını düşünüyorum. Ok atıldığında ona ıslık çaldıran soqum aleti, “ulun”un 
uç kısmına, temrene bitişik düşecek biçimde, ama temrenden önce gövdeye, soq- 
fiiline uygun biçimde geçirilir. Bu işlemden sonra, ulun ucuna başak sıkıca 
yerleştirilir. Bu işlemleri, bunların birbirine bitişik biçimde sabitlenmesi işleri izler. 
Bütün bu işlemler tamamlandıktan ve ok yelekleri de yerleştirildikten sonra ıslıq 
çalan oq savaşta veya başka amaçlarla kullanılır duruma gelmiş olur. Dolayısıyla, 
filolojik açıdan bakıldığında soqum aleti, ulun üstüne bağlanan değil, aksine ulun 
gövdesine sokularak yerleştirilen ve başak/temren’e yakın biçimde sabitlenip 
kullanılan bir ok parçasıdır. 

 

IV. Islık Çalan Okun İşlevleri 

Islık çalan ve vızıldayan okların tarih sahnesine çıkışından itibaren zaman 
içinde onların pek çok işlevi yüklenmiş olduğu görülür. Bu okun ilk biçimi olduğu 
anlaşılan delikli gövde, temren ve üç yelekli oklar, daha çok keskin ve tiz sesli bir 
hışırtı ve vızıltı ile havada uçuyorlardı. Uzağa uçma yeteneğine sahip bu okların 
ürkütücü olduğu şüphesizdir. Ancak, bu okların daha gelişmiş biçiminin, Bodun 
Kağan tarafından keşfedildiğini tarihî kayıtlardan öğrenmiş bulunuyoruz. Eski dünya 
medeniyet tarihinde ilk kez onun yaratıp kullandığı bu ok’a, ıslık çalan ok adı 
verilmiştir. Bunlar, yaylarından fırlatılıp atıldığında havada ıslık çalarak daha sarsıcı 
bir gürültü ile hedeflerine doğru yönelmekteydiler. 

Tarihî bağlamlar boyunca bakıldığında, savaş sırasında ve barış zamanında, 
ıslık çalan okların yüklendiği işlevler şu şekilde maddeleştirilebilir: 

1. Savaş sırasında atlı okçu birliklerinin savaş oklarını aynı hedefe yöneltmek 
üzere hedefe atılan ilk ok, ıslık çalan oktur. 

2. Savaş öncesi, ıslık çalan oklar ile düşmanı korkuya düşürmek için atılırlar. 
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3. Düşman ordusunun atlı birliklerinin atlarını ürküterek onları saf dışı 
bırakmaya çalışmak için kullanılırlar. 

4. Üç yüz metreyi bulan menzilleri ile, birlikler arasında, veya kendileri ile 
düşman birlikleri arasında ile iletişim kurmak için kullanılırlar. 

5. Günlük hayatta iletişim aracı gibi kullanılırlar. Islık çalan okun deliklerine 
mektup/mesaj konarak haberleşme aracı işlevi görürler. 

6. Yağlı paçavralar, soqum adı verilen ok aletinin deliklerine takılarak 
yakıldıktan sonra düşman hedeflerine atılırlar. Gece baskınlarında düşman 
karargâhlarında kargaşa, panik yaratmak üzere yangın çıkarmak amaçlı olarak bu 
türden oklar kullanılır. 

7. Yeni tarihî zamanlar içinde ise, bu oklara patlayıcılar eklenmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında, onların günümüz roketlerinin öncüsü olduğu da ileri sürülebilir. 

Sonuç olarak, çok bağlamlı metin ve ıslık çalan ok üzerine vermiş olduğum bu 
bildiriye bağlı sözlerime şunları ekleyebilirim: Çok bağlamlı olağanüstü bir metin 
olan Divanu Lugati’t-Türk içinde yer alan bir “soqum” metninin/ maddesinin 
açıklaması bile, burada çok muhtasar tutulmasına karşılık elinizdeki hacimde bir 
metin oluşturuyor ise, Türk medeniyet mimarisine ışık tutan bu abidevi eserin 
mahiyetini çalışmaya ve öğrenmeye benim açımdan bir ömrün yetmeyeceği gerçeği 
ortaya çıkmaktadır. Bu çok bağlamlı metin, içinde herkesin aradığında kendine göre 
bir rızık bulabileceği, çalışıp yeni bir şey öğrenebileceği ebedî bir bilgi ve metin 
hazinesidir. “Islıq çalan oq”un bir parçasına ad olan ‘soqum’ sözcüğü, bu metinler 
hazinesinden sadece küçük bir damladır. 
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11. YÜZYIL MÜSLÜMAN TÜRK DÜNYASINDAKİ DİN 
ANLAYIŞININ DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TEKİ YANSIMALARI 

 
Nuran YILMAZ 

 

GİRİŞ 

Bilindiği üzere Kaşgarlı eseri Abbasi halifesi Muhammedü’l-Muktedi 
Biemrillah’a takdim etmiştir1. Bu takdim, Abbasilerle Türklerin yakın ilişkilerinin 
sonuçlarından biridir. Çünkü o dönemde artık Türk hâkimiyeti ve nüfuzu kendini 
daha fazla hissetirir olmuştur. Doğuda Karahanlılar, Batı’da ise Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu Abbasi halifesi ile yakın ilişkiler içerisindedir. Mesela, Muktedi 
B’illah’ın eşlerinden biri Melikşah’ın kızıdır. Dolayısıyla Arap ve Türk 
dünyasındaki sıhrî, dinî, askerî ve stratejik ilişkiler ister istemez dil, kültür ve 
edebiyat alanını da kapsamaya başlayacaktır.  

Daha X. asırda Bağdat’ta şarktan gelecek fatih Türklerin İslamiyeti 
kurtaracağına ve burada hüküm süren Büveyhoğullarının hâkimiyetine son 
vereceğine dair bir inanış başlamıştır. İlk defa Kaşgarlı Mahmud tarafından 
kaydedilen “Benim doğuda Türk adını verdiğim bir askerim vardır; hangi kavme 
gazab edersem onları o kavim üzerine sevkederim” hadisi daha sonra Türkler 
hakkında türlü kaynaklarda kullanılmıştır. Bu hadis sonraları Moğol hükümdarları 
ve nihayet Timur tarafından benimsenerek gönderdikleri mektuplara yazılmıştır. Bu 
uygulama, temayül ve inanışları göstermek ve İslam dünyasının Türklere nasıl bir 
kurtarıcı gözüyle baktıklarını meydana koymak bakımından dikkat çekicidir (Turan, 
1998, 15). 

Türklere yüklenen bu görev asırlarca devam edecektir. Hem de sadece 
Müslüman olmayan başka milletlerle değil Müslüman Türkler Müslüman olmayan 
kendi kavmiyle de amansız bir mücadeleye girişecektir.  

Söz konusu mücadelenin izleri Kaşgarlı’nın sözlüğünde de görülmektedir. 
Mesela, Divanda Müslüman Türklerin Yabaku, Basmıl ve Çomullarla yaptıkları 
savaşları hikâye eden iki ayrı manzume vardır. Birinci manzumeye göre, Yabaku 
boyunun beylerinden Böke Budraç ( Kaşgarlı, 1992, III, 227) Basmıl, Çomul ve 
Yimekleri de yanına alarak Müslüman Türklere (Karahanlılara) karşı savaş açar. 
Budraç’ın ordusu 700,000 kişiliktir. Müslüman Türklerin Arslan Tigin 
kumandasındaki ordusu ise 40.000 askerden ibaretttir. Buna rağmen Yabakular 
mağlup olur ve beyleri Budraç tutsak alınır (Kaşgarlı, 1992, III, 227). Müslüman 
                                                                                          

1 Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin Divanü Lügati’t-Türk maddesinde, eserin Muktedi Biemrillah’ın 
(Abbasi Halifesi 1075–1094) oğlu Abdullah’a sunulduğu ifade edilir. (Kaçalin, 1994, c. 9; 446). Ancak 
Ansiklopedinin Muktedi Biemrillah maddesinde verilen bilgiye göre 1056’da doğan halifenin 1075’te 
tahta çıktığında 19 yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ortaya bu yaştaki birinin eser sunulacak 
yaşta bir oğlunun olamayacağı meselesi çıkmaktadır. “Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügati’t-Türk’ü 
Muktedi Biemrillah’ın halifeliğinin ikinci yılında sunmuştur. Besim Atalay’ın Divanü Lügati’t-Türk 
Tercümesi’nde Eserin Muktedi Biemrillah’ın oğlu Ebu’l-Kasım Abdullah’a takdim edildiğinin yazılması 
(Kaşgarlı, 1992; c. IV;  837). (Ebü-l-Kasım Abdullah; Kaşgarlı Mahmud’un kitabını sunduğu zatın adı.), 
(Kaşgarlı, 1992, c. I; 4–28) hata olup anılan künye ve isim Muktedi Biemrillah’a aittir (Hartmann, 2006, 
c. 31; 143). 
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Türklerin kumandanı olan Arslan Tigin veya Bekeç Arslan Tigin (Kaşgarlı, 1992, I, 
357,452), gençliğinde Arslan Tigin diye anılan Muhammed bin Yusuf’dur2.  

Eserde Müslüman Türklerin (Karahanlıların) Budist Uygurlara karşı yaptığı 
savaşlardan birini hikâye eden 5 dörtlük daha bulunmaktadır. Müslüman Türkler Ila 
(bugünkü İli) Irmağını sallarla (manzumede kimi “gemi”) geçerek Uygur 
ülkesindeki Mınglak ilini fethediyorlar; onlara geceleyin baskın yapıp, Mınglaklı 
Uygurların atlarının perçemlerini kesiyor, onları kılıçtan geçiriyor, şehirlerine 
giriyor, tapınaklarını yıkıyor ve tapınaklarındaki Buda heykelleri üzerine 
pisliyorlar3.  

Bunlardan başka şu mısralarda da Uygur Tatlara karşı hissedilen duyguların 
dile getirildiği görülmektedir: 

Ordulanup yügsek tagıg oglak çatar  

Uygur Tat(t)ın yufga alıp yumgın satar (Kaşgarlı 1992, II, 294).  

(O), yüksek bir dağın (doruğuna) yerleşmiş (orada) oğlak (ve kuzuları birbirine 
katıyor) Uygur gâvurlarından (keçi ve koyunları) ucuza alıp (sonra bunları) toptan 
satıyor (ve kâr sağlıyor). 

Divandaki söz varlığının nasıl seçildiğine ilişkin açıklamalar da Müslüman 
olmayan Türklerle Müslüman Türkler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir başka 
örnektir. Bilindiği gibi Kaşgarlı eserine aldığı kelimeleri Halil (ö.791)’in Kitabu’l-
Ayn’ındaki tertibe göre uyarlamış ve kullanımda olanlardan seçmiştir. Bu konuda da 
şunları söylemiştir: “Bu tertip çok daha etraflı olabilirdi. Bununla birlikte şimdiki 
yapı, sözcüklere ulaşmayı daha kolay kıldığı için amacına daha çok yaklaşıyor. 
İnsanlar genellikle bunu tercih ediyor. Dolayısıyla yalnızca kullanımda olan 
kelimeleri kâğıda döktüm ve vecizlik sağlama amacıyla kelimeleri göz ardı ettim. 
(Kaşgarlı, 2005, 12). İslam mıntıkası içerisindeki dağ, çöl, nehir, göl vs. isimleri 
halk bildiği için zikretmiş ancak; “(Birden fazla Tanrı’ya ibadet eden ) kâfirlerin 
ülkelerindekilere gelince, bunların çok azının ismini zikrettim ve geri kalanlardan 
imtina ettim, zira bunları anmanın faydası yoktur. Bu dildeki yabancı sözcükler 
anılmamıştır. (Kaşgarlı, 2005; 21–22).  

Bildiride, eserde yer alan dinî kavramlar incelenirken öncelikle genel 
anlamdakiler ardından “İslam amentüsüne” ilişkin olanlar ve ibadete ilişkin olanlar 
biçiminde sınıflandırılmıştır. 

 

2 15 ay kadar süren hükümdarlığından sonra Doğu Karahanlı hanedanının Hasan (ö: 992) koluna mensup 
temsilcilerinin 1044 yılında yaptıkları aile toplantısında Süleyman bin Yusuf’un üçüncü oğlu Arslan 
Tigin’e (Mahmud bin Yusuf) devletin doğu vilayetleri bırakılmıştı. Bu duruma göre Yabakularla savaşın 
Arslan Tigin henüz tahta geçmeden, yani aşağı yukarı 1045–1055 yılları arasında bir tarihte yapılmış 
olduğu tahmin edilebilir (Tekin, 1989; 29). 

3 Müslüman Türklerin İli Irmağı’nın ötesindeki şehirlere hücum ve taarruzları ilk Doğu Karahanlı 
hükümdarı Süleyman bin Yusuf (1031–1056/1057) devrinde olmuştur. Dolayısıyla bu parça 11. yüzyılın 
ilk yarısında söylenmiş olmalıdır (Tekin, 1989; 24)  
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DİNÎ KAVRAMLARIN KARŞILIKLARI 

 

Dine İlişkin Genel Kavramlar 

1. Nom: Millet, şeriat, yasa (Çince), Buradan alınarak “Tenğri nomı” denir ki, 
“Allah’ın dini ve şeriatı demektir. Bütün dinlere de nom denir; bu, Çince bir 
kelimedir (Kaşgarlı, 1992, III, 137). 

2. Çomak: Müslümanlara verilen ad. Uygurlarca, bütün Müslüman olmayan 
halk dilince Müslümanlara verilen ad. “Çomak eri” denir ki Müslümanlardan bir 
adam demektir. (Kaşgarlı, 1992, I, 381), “çomak tat boynın çaptı.” Müslüman 
gâvurun boynunu vurdu. Uygurca (Kaşgarlı, 1992, II, 3). 

3. Muyan: Sevap. (Kaşgarlı, 1992,  III, 172). 

4. Muyanlık: Yollarda gelip geçenlerin su içmek için yapılan hayrat. (Kaşgarlı, 
1992, III, 172). 

5. Muyançılık: Muyançılık, aracılık, barıştırmak için iki kişinin arasına girme. 
“Sen muyançılık kıl” denir ki, sen bize aracılık et demektir. Aslı sevap anlamına 
olan muyandır (Kaşgarlı, 1992,  III, 179). 

6. Ogur: Hayır ve bereket (Oğuzca). Yolcuya “yol ogur bolsun” denir, “yol 
uğurlu olsun” demektir. Bu, yalnız yolculuk hâlinde kullanılır. (Kaşgarlı, 1992, I, 
53). 

7. Yazuk: Günah. Şu savda dahi gelmiştir: “Ot tütünsüz bolmas, yiğit yazuksuz 
bolmas”, ateş dumansız olmaz, genç günahsız olmaz, (Kaşgarlı, 1992, III, 16); “Ol 
yazukınğa ökündi”, O günahına pişman oldu, her pişmanlık için de böyle denir 
(Kaşgarlı, 1992, I, 203). “Anınğ yazukın ertürdi”, O, onun günahından vazgeçti, 
(Kaşgarlı, 1992, I. 220). “Er yazuktın kızıldı” Adam, günahı yüzünden ağır ceza 
gördü ve yaptığı işin günahının acısını tattı; artık bundan sonra bir daha o suçu 
yapmak istemedi (Kaşgarlı, 1992, II, 135).  

8. Yazukluğ: Günahlı (Kaşgarlı, 1992, III, 50).  

9. Arunçu: Günah (Kaşgarlı, 1992, I. 134). 

I. İmana İlişkin Kavramların Karşılıkları 

A. Allah’a iman 

Divanda Allah kelimesinin karşılıklarından biri “İdhi”dir. Bir diğeri ise 
“Tengri”dir. Bunlardan ilki olan “İdhi”, Rab, Mevla kelimelerine karşılık 
gelmektedir. 

1. İdhi: Efendi, sahip. “İdhim ne tér” efendim ne der? Tanrıya da İdhi denir. 
“İdhimiz yarlığı” Tanrımızın emri (Kaşgarlı, 1992, I, 87).  

“Kut kuwığ bérse idhim kulınğa/ Künde ışı yükseben yokar agar”, Tanrım bir 
kuluna kutluluk ve ululuk verirse her gün onun işi yükselir (Kaşgarlı, 1992, I, 320).  
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“İdhimni ögermen/Biligni yügermen/Könğülni tügermen/Erdem üze türlünür”, 
Tanrımı öğerim, bilgi toplarım, gönlümü bağlarım, gönlüm fazilet üzerine dürülür 
(Kaşgarlı, 1992, II, 243).  

2. Tengri: Tanrı. “Tenğri nomı denir ki, Allah’ın dini ve şeriatı demektir 
(Kaşgarlı, 1992, III, 137–15). 

a. Allah’ın sıfatları 

Tengri, mutlak kudret sahibidir. Bu düşüncenin Divan’da “Ugan Tengri” 
Kadir-i Mutlak Allah (Kaşgarlı, 1990, 51/12.satır) olarak yer aldığı görülmüştür. 
Ayrıca Tengri kelimesi Divan’da pek çok yerde de geçmektedir. Bunları, İslam 
düşüncesindeki Allah’ın sıfatlarına uygun biçimde sıraladık:  

1. Allah’ın azameti: “Ulugluk Tenğrige” Ululuk Tanrı’nındır, (Kaşgarlı, 1992, 
I, 150), 

2. Allah’ın (yoktan yaratması, göğü, gök cisimlerini, zamanı, yeri, 
insanı/Âdem’i) yaratması/türetmesi: Yaratmak (Oğuzca) oranlamak, oranlayıp 
yapmak; kendinden uydurmak, “Yarattı yaşıl çeş/Sawurdı ürünğ kaş/Tizildi karakuş/ 
Tün tün üze yürkenür”, Perüze gibi yeşil göğü yarattı, Üzerine beyaz yüzük kaşları 
saçtı, karakuş yıldızı-sabah vakti doğan müşteri yıldızı- dizildi, gece gündüz üzerine 
örtülür (Kaşgarlı, 1992, I, 330, 331). 

“Tenğri ol yériğ yaratgan”: yeri yaratan Tanrı’dır (Kaşgarlı, 1992, III, 52).  

“Tenğri yalnğuk türitti”, Tanrı Âdem’i yarattı. Başkası da böyledir. Oğuzcada 
bir şey takdir veya ıslah edildiği zaman “türitti” denir. Şu beyitte dahi gelmiştir: 

“Tenğri ajun türütti çıgrı udhu tezginür/ Yulduzları çergeşip tün kün üze 
yörgenür”, Tanrı açını, âlemi yaratttı, felek durmadan döner, yıldızlar sıra sıra dizilip 
gece, gündüz üzerine sarılır. “Tengri yalnğuk yarattı” Tanrı Âdem’i yarattı. (Tanrı 
Âdem’i ve Âdem’den başka her yaratığı yarattı. Oğuzlar “ol tonuğ yarattı” derler ki, 
o elbise oranladı yaptı demektir. “Bu etükni bana yarat” bu ediği bana oranla ölç. 
“Ol özindin söz yarattı” o kendinden söz yarattı, uydurdu, yaratur-yaratmak 
(Kaşgarlı, 1992, II, 303, 315).  

Buradaki izahtan anlaşılan Türkler yoktan var edene Allah’ın bu fiilini 
yaratmakla karşılamışlardır.  

3. Allah’ın kâinatı idare etmesi: “Tenğri bulıt agıttı”, Tanrı bulut belirtti; 
“Tenğri akın akıttı” Tanrı sel akıttı (Kaşgarlı, 1992, I, 212). 

“Tenğri yaşın yanşattı” Tanrı şimşek çaktırdı (Kaşgarlı, 1992, II, 356). 

 “Tenğri esin esnetti”, Tanrı yel estirdi (Kaşgarlı, 1992, I, 266). 

“Tenğri yagmur yagıttı” Tanrı yağmur yağdırdı (Kaşgarlı, 1992, II, 316). 

“Tenğri ol yağmur yagıtgan”, Yağmur yağdıran Tanrı’dır (Kaşgarlı, 1992, III, 
53). 
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“Tenğri yagmur yagturdı”, Tanrı yağmur yağdırdı (Kaşgarlı, 1992, III, 95).  

“Tenğri kar karlattı”, Tanrı kar yağdırdı (Kaşgarlı, 1992, II, 347). 

“Tenğri ot öndürdi”, Tanrı bitki bitirdi (Kaşgarlı, 1992, I, 225). 

Tenğri tağ birle yériğ basurdı: Tanrı dağlarla yeri bastırdı. (Kaşgarlı, 1992, II, 
77), “Tenğri ogul togturdı”, Tanrı çocuk doğurttu. Aslı togurtturdı’dır. (Kaşgarlı, 
1992, II, 173–6) 

4. Allah’ın (ölüyü) diriltmesi: “Tenğri tirgürdi”, Allah diriltti. “Tenğri ölüğ 
tirgürdi”, Tanrı ölü diriltti (Kaşgarlı, 1992, II, 179, 200, 324, III, 424). 

5. Allah’ın zenginlik vermesi: “Tenğri meni bayuttı”, Tanrı beni zenginletti 
(Kaşgarlı, 1992, II, 325).  

6. Allah’ın sevdirmesi: “Ol Tenğri seni manğa sewtürdi”, O Allah seni bana 
sevdirdi (Kaşgarlı, 1992, II, 185). 

7. Allah’ın lutfu: “Tenğri meni agırladı”: Tanrı bana ikram etti (Kaşgarlı, 1992, 
I, 53). 

“Begim özin ogurladı/ Yarağ bilip ogurladı/ Uluğ Tenğri agırladı/Anın kut kıw 
türi togdı”, Beyim kendini gizledi, bunu silah bilerek vaktini gözledi. Tanrı kerem 
kıldı, onun için kutu, devleti yükseldi. Düşman için pusuya girmiş olan Tağut Beyini 
anlatarak diyor ki: Beyim kendisini askerden çaldı, saklandı. Fırsat, imkân aradı. 
Allah ona utku verdi; bu yüzden devleti ve bahtı yükseldi. (Kaşgarlı, 1992, I, 300, 
301). 

8. Allah’ın sıkıntıdan kurtarması: “Tenğri meni kutgardı”, Tanrı beni kurtardı, 
Tanrı beni sıkıntıdan kurtardı (Kaşgarlı, 1992, II, 192, 201). 

9. Allah’ın yardım etmesi: “Tenğri meninğ ışım étti”, Tanrı benim işimi iyiliğe 
koydu (Kaşgarlı, 1992, I, 171). 

10. Allah’ın kulunu yüceltmesi: “Tenğri meni ulugladı”, Tanrı beni yüceltti. 
(Kaşgarlı, 1992, I, 304) 

b. Allah-Kul İlişkisi 

1. Allah’a kulluk etme (tapma): “Tenğri tapuğı”, Tanrı’ya tapma (Kaşgarlı, 
1992, I, 373). “Men Tenğrige tapındım”, Ben Tanrı’ya tapındım, (Kaşgarlı, 1992, II, 
140), “Bolsa kiminğ altun kümüş irle iter/Anda bolup tenğrigerü tapgın öter” Kimin 
altını, gümüşü olsa yurtluk yapar; orada oturarak Tanrı’ya karşı tapkısını öder 
(Kaşgarlı, 1992, III, 251). 

2. Allah’ı övmek: “Kudruk katığ tügdümiz/Tenğriğ öküş ögdümiz/Kemşip 
atığ tegdimiz/Aldap yana katçımız”, Kuyruğu sıkı düğdük, Tanrıyı çok öğdük, gemi 
çekerek atı özengiledik, aldatarak yine kaçtık (Kaşgarlı, 1992, I, 472). 

3. Allah’ın rızasını kazanma: Divan’da Tenğri kelimesi açıklanırken şöyle bir 
örnekle başlanmıştır: 
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Ulu Tanrı, Şu savda dahi gelmiştir: “Toyın tapuğsak, Tenğri sefinçsiz” toyın 
tapmak ister, Tanrı memnun değil, Müslüman bulunmayan Türklerin din ulusu 
Tanrıya tapınır fakat yüce Tanrı onun yaptığı işten hoşnut değildir. Bu sav başka 
birine bir iş yaparak iyi yaptığını zanneden fakat iğrenilen kimse için söylenilir. Şu 
beyitte dahi gelmiştir:  

“Tün tün tapun, Tenğrige boynamagıl 

Korkup anğar eymenü oynamagıl” 

Gece gündüz tapın Tanrı’ya, boyun çekme, ondan korkup çekinerek oynama. 
Gece gündüz ulu Tanrı’ya ibadet et, dik başlılık etme, Tanrı’dan çekin ve kork, 
oynama, utan.  

Yere batası kâfirler göğe “Tenğri” derler. Yine bu adamlar büyük bir dağ, 
büyük bir ağaç gibi gözlerine ulu görünen her şeye Tengri derler. Bu yüzden bu gibi 
şeylere yükünürler (secde ederler) yine bunlar bilgin kimseye “Tenğrigen” derler. 
Bunların sapıklıklarından Tanrıya sığınırız. (Kaşgarlı, 1992, III, 376, 377),  

Divanda “toyın” kelimesi açıklanırken de şu ifadelere yer verilmiştir:  

“Toyın” İslam olmayanların din ulusu. Bu bizdeki imam ve müftü gibidir. 
Toyın her zaman putun yanında bulunur, kitaplar ve gâvurluk hükümlerini okur. 
Ondan yüce Tanrı’ya sığınırız. Şu savda dahi gelmiştir: “Bir toyın başı agrısa kamuğ 
toyın başı ağrımas” bir din ulusunun başı ağrımakla bütün din ulularının başı 
ağrımaz. (Bu sav arkadaşlarının yediği bir şeyi, bir sebep dolayısıyla yemekten 
çekinen kişi için söylenir.)4 (Kaşgarlı, 1992, III, 169).  

4. Allah’a sığınmak: “Men Tenğrige sıgınur men”, Ben Tanrı’ya sığınırım, 
(Kaşgarlı, 1992, II, 152). 

5. Allah’tan ummak: “Umunç Tenğrige tut”: Umudu Tanrı’ya tut, (Kaşgarlı, 
1992, I, 133). 

“Men Tenğriden umundum”, Ben Tanrı’ya umutlandım, (Kaşgarlı, 1992, I, 
206–3). “Umunç Tenğrige”, umuş Tanrıya, umut Tanrı’dan (Kaşgarlı, 1992, III, 
450). 

6. Allah’ın kulunu koruması: “Tenğri meni ködhezdi”, Allah beni korudu  
(Kaşgarlı, 1992, II, 162). 

7. Allah korkusu: “Tawar uçun Tenğri odhlamadhıp/ Uya kadaş oğlını çınla 
boğar”, Mal için, Tanrı’yı aklına getirmeyip kardeş oğlunu gerçekten boğar. 
Kardeşler arasındaki saygısızlığı anlatmak için: Kişi ancak gözüne malı almıştır. 
Allah’tan korkmadan mal için kardeş çocuğunu boğar, demek istiyor (Kaşgarlı, 
1992, I, 86, 55). 

“Kul Tenğriden korkdı” Kul Allah’tan korktu (Kaşgarlı, 1992, III, 421). 

 

4  Buradaki örnek (sav) ve açıklama “ağrıdı” kelimesinin örneği ve açıklamasında da tekrarlanmıştır.   
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8. Allah’ın lanetine uğrama: “Tenğri kargışı anınğ üze”, denir ki Tanrı’nın 
laneti onun üzerine demektir. (Kaşgarlı, 1992, I, 461).“Tenğri kargagınğa ılınma”, 
Tanrının lanetine, kargışına uğrama (Kaşgarlı, 1992, II, 288). 

B. Peygamberlere iman:  

Savçı: Peygamber (anlamlarından biri) (Kaşgarlı, 1992, III, 154, 441) Yüce 
Tanrının gönderdiği yalavaç, peygamber. Bu kelime haber anlamına olan “sav”dan 
gelmiştir. Sav, atalar sözü anlamlarınadır; peygamber de bunları eriştirir; (Kaşgarlı, 
1992, 441). 

Yalavaç: Peygamber,  Peygamber anlamına gelen yalavaç sözü, Yalawaç 
olarak da söylenir (Kaşgarlı, 1992, I, 83). “Tenğri yalavaç ıdhtı.”, Tanrı peygamber 
gönderdi (Kaşgarlı, 1992, III, 438).  

a) Divandaki Peygamberler 

1. Hz. Muhammed “Yalavaça alkış bérgil” Yalavaç Muhammed’e salavat getir 
(Kaşgarlı, 1992, I, 97). 

Divanda Hz. Muhammed’in mucizesini anan bir örnek, ejderha, büyük yılan 
anlamına gelen “büke”, kelimenin açıklanması esnasında verilmektedir. Şu savda 
dahi gelmiştir. “yéti başlığ yil büke”-yedi başlı ejderha, Yabaku’ların en büyüğüne 
olduğu gibi yiğitlere de bu ad verilir ve Büke Budraç denir. Ulu Tanrı bunu yedi yüz 
bin askeri olduğu hâlde Müslümanlardan Arslan Tekin Gazi’nin kırk bin askeriyle 
yapılan bir çarpışmada bozguna uğrattı. 

Mahmut der ki: Ben, bu savaşta bulunmuş olanlardan sordum ve kâfirler çok 
oldukları hâlde nasıl kaçtı dedim. Biz de buna şaştık, tutsak olan gâvurlara sorduk ve 
onlara, bu kadar çok olduğunuz hâlde niçin yenildiniz, dedik. Cevap olarak, davullar 
çalınıp borular ötmeğe başladığı zaman başımızın ucunda yeşil bir dağ gördük. Bu 
dağ göğü kapatmıştı. Dağdan birtakım kapılar açıldı. O kapılardan bize cehennem 
ateşini yağdırıyorlardı. Biz bundan korktuk. Böylece bizi yendiniz, dediler. Ben de, 
bu, Tanrı esenliyesi Yalavaçımızın müslümanlara bırakmış olduğu 
mucizelerindendir, dedim. (Kaşgarlı, 1992, III, 227)  

Bunlardan başka eserde hadis rivayetleri de yer almaktadır. Bunlardan birisi şu 
cümlelerle aktarılmıştır: “Andiçerek söylüyorum, ben Buhara’nın -sözüne güvenilir- 
imamlarının birinden ve başkaca Nişaburlu bir imamdan işittim, ikisi de senetleriyle 
bildiriyorlar ki, Yalavacımız kıyamet belgelerini, ahir zaman karışıklıklarını ve 
Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada  “Türk dilini öğreniniz; çünkü 
onlar için uzun sürecek egemenlik vardır “ buyurmuştur. Bu söz (hadis) doğru ise –
sorgusu kendilerinin üzerine olsun- Türk dilini öğrenmek gerekli (vacib) bir iş olur; 
yok bu söz doğru değilse, akıl da bunu emreder (Kaşgarlı, 1992, I, 4). 

Eserde karşılaştığımız üç hadisten biri de Türk adının nasıl verildiğine dair 
inanışın yer aldığı bölümdedir. O hadis, bu çalışmada Hz. Nuh başlığı altında 
anıldığı için tekrara yol açmamak için buaraya yazılmamıştır. Üçüncü hadis ise 
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Divan’da “özek (omurilik/Belin iç yanında bulunan damar 5)” kelimesi açıklanırken 
aktarılmıştır. Hadisin Türkçesi şudur: “ Hayber’de yediğim yemeğin neden olduğu 
ağrıyı her yıl çekiyorum. Bu omuriliğimin kesildiği zamandı 6” (Kaşgarlı, 1990, 
48/9–10. satır). 

2. Hz. Âdem/ Yalnguk: İnsan, kişi, insanlara verilen genel ad; Âdem atamız. 
(Kaşgarlı, 1992, IV, 736). 

Divan’da kelimenin insan anlamındaki kullanımına çeşitli örnekler vardır 7. 
Bunlardan biri şudur: “Yalnğuk oglı munsuz bolmas: İnsanoğlu ayıpsız ve 
hastalıksız olmaz (Kaşgarlı, 1992, III, 141). 

“Yalnğuk törüdi” İnsan yaratıldı, (Kaşgarlı, 1992, III, 262). “Tenğri yalnğuk 
türütti” Tanrı Âdemi yarattı (Kaşgarlı, 1992, II, 303) Tengri yalnguk yarattı Tengri 
Âdem’i yarattı (Kaşgarlı, 1992, II, 315).  

Yalnguk bütün insanlara verilen genel ad. Şu beyitte dahi gelmiştir: “Yagı erür 
yalnğukunğ nenği tawar/ Bilig eri yagısın nelik sewer”, İnsanoğlunun malı 
düşmandır, bilgi adamı niçin düşmanını sever, (Kaşgarlı, 1992, III, 385), “Tanrı 
esenliyesi” Âdem atamız, şu savda dahi gelmiştir: “Yalnğuk oglı yokadhur edhgü atı 
kalır” Âdemoğlu yok olur, iyi adı kalır. Bu sav, her zaman iyilik yapmakla 
emrolunan kimse için söylenir. (Kaşgarlı, 1992, III, 384). Şu beyitte dahi gelmiştir: 
“Yagı erür yalnğukunğ nenği tawar/Bilig eri yagısın nelik sewer”, insanoğlunun 
malı düşmandır; bilgi adamı niçin düşmanını sever.(Kaşgarlı, 1992, III, 385)  

3. Hz. Nuh: .Yalavaç. “Türkler aslında yirmi boydur. Bunların hepsi –Tanrı 
kutsal kılası- yalavaç Nuh oğlu Yafes, Yafes oğlu Türk’e dek ulanır ( Kaşgarlı, 
1992, I, 28). Divan’da “Türk” kelimesi açıklanırken, “Tanrı yarlığayası Nuh’un 
oğlu’nun adıdır. Bu, Tanrı’nın, Nuh oğlu Türk’ün oğullarına verdiği bir addır”, 
denilmiştir.(Kaşgarlı, 1992, I, 350-8). 

Burada Türk maddesinde bulunan açıklamaları vermek de uygun olacaktır: 

Türk: Nuh yalvaç oğlu Yafes’in oğlu, ( Tanrı yarlığayası Nuh’un oğlunun 
adıdır. Bu Tanrı’nın Nuh oğlu Türk’ün oğullarına verdiği bir addır. Nitekim 
Tanrı’nın “İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre 
geçmedi mi?”-Kuran, İnsan(76)/1- .sözündeki insan kelimesi Âdem anlamına 
gelmiştir. Burada yalnız bir tek kişiyi bildirir. “Biz insanı en güzel biçimde yarattık. 
Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç.” –
Kuran, Tin(95)/4, 6- ayetinde bulunan insan kelimesi, çokluğu, yığını bildiren bir 
isimdir. Çünkü, müfretten bir şey çıkarmak doğru olamaz. Burada da öyledir. Türk 
sözü, Nuh’un oğlunun adı olduğunda bir tek kişiyi bildirir. Oğullarının adı 

 

5 Besim Atalay’ın tercümesinde sadece kelimenin anlamı alınmış, maddenin devamındaki hadise yer 
verilmemiştir (Kaşgarlı, 1992, I, 71). 

6 Diğer iki hadisin kaynağı bulunamamıştır. Ancak bu hadis Buhari’de geçmektedir (Buhari, 1981, V, 
137). 

7 (I, 44-1) 
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olduğunda beşer kelimesi gibi çokluk ve yığını bildirir. Bu kelime müfret ve cemi 
yerinde kullanılır. Nitekim Rum kelimesi Tanrı yarlığayası İshak’ın oğlu Iysu, 
Iysu’nun oğlu Rum’un adıdır. Oğulları da bu adla anılmıştır. Türk kelimesi de 
böyledir. Biz, ad olarak Türk adını ulu Tanrı vermiştir dedik. Çünkü bize Kaşgarlı 
Halef oğlu İmam, Şeyh Hüseyin ona da İbnü’l-Garki denilen kimse ibnü Ebi’d-
dünya denmekle tanılan eş-Şeyh Ebu Bekr el Müfid el-Cerceranin 8 ahir zaman 
üzerine yazmış olduğu kitabında Ulu Yalavac’a (peygamber)e tanıkla varan bir 
hadisi yazmış, hadis şöyledir: Yüce Tanrı, “benim bir ordum vardır. Ona Türk adı 
verdim. Onları doğuda yerleştirdim. Bir ulusa kızarsam Türkleri, o ulus üzerine 
musallat kılarım.” diyor. İşte bu, Türkler için bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. 
Çünkü Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine almıştır. Onları yeryüzünün en yüksek 
yerinde, havası en temiz ülkelerinde yerleştirmiş ve onlara kendi ordum demiştir. 
Bununla beraber Türklerde güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağırlamak, 
sözünü yerine getirmek, sadelik, öğünmemek, yiğitlik, mertlik gibi öğülmeye değer, 
sayısız iyilikler görülmektedir. Nitekim şu parçada gelmiştir: 

Kaçan körse anı Türk 

Budun anğa anınğ ayda 

Munğer tegir ulugluk 

Mundanaru keslinür 

Onu Türk boyları görse, bu adam için büyüklük ve ululuk yaraşır ve ululuk 
bunda kesilir der (Kaşgarlı, 1992, I, 350). 

4. Hz. Musa: Musa (a.s.) Divan’da “anda” kelimesinin açıklandığı maddenin 
içerisinde Kuran’daki bir ayete atıfla Kaşgarlı tarafından adı zikredilmiştir. Yalavaç 
Musa’nın hikâyesinde yüce Tanrı “vema rabbü’l-âlemin” demiştir (Kaşgarlı, 1992, I, 
131). Bundan başka Divan’da geçen “Yandak çeker” ifadesi için yer alan “havadan 
çiğ gibi yağan kudret helvası” açıklaması da İsrailoğullarına gökten gönderilen 
kudret helvasını hatırlatmaktadır (Kaşgarlı, 1992, III, 44). 

5. Hz. Süleyman: Keşmir kelimesi açıklanırken; “Türk illerinde bir şehrin adı. 
Bunu Tanrı yarlıgayası Yalavaç Süleyman yapmıştır.” ifadesi yer almıştır (Kaşgarlı, 
1992, I, 457). 

6. Hz. İbrahim “Yalavaç İbrahim oğlu İshak” (Kaşgarlı, 1992, I, 28). 

7. Hz. İshak: İbrahim Yalvac’ın oğlu ve Yakub Yalavac ile Iysu’nun babaları 
olan yalavaç (Kaşgarlı, 1992, IV, 841). Divan’da “Yunğu” deresi anlatılırken, “Bu, 
Tanrı esenliyesi Yalavaç İshak’ın oğlu Iso/Esav, onun oğlu Rum’dan kalmıştır.” 
denilmektedir (Kaşgarlı, 1992, III, 369–11). 

 

8 Bu kişilerden Ebi’d-Dünya dışındakiler hakkında kaynaklarda bilgi bulunamamıştır. Ebi’d-Dünya ile 
Cercerani Divan’da aynı kimseler gibi anılmasına rağmen Ebi’d-Dünya hakkında bilgi veren kaynak 
Onun adını ve künyesini: Ebu Bekr Abdullah bin Muhammed el-Kureyşi olarak vermiştir. (Zirikli, 1992, 
c.4, 118) 
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b) Divandaki peygamber olup olmadığı belli olmayan kimseler 

1. Iysu/Iso: İbrahim oğlu İshak yalavacın oğlu, (Kaşgarlı, 1992, IV, 840), 
“İshak oğlu Iysu (Kaşgarlı, 1992, I, 28), Divan’da Türk maddesi açıklanırken, 
…”nitekim “Rum” kelimesi Tanrı yarlığayası İshak’ın oğlu Iysu, Iysu’nun oğlu 
Rum’un adıdır, denmiştir (I, 351,5; 369-12, ). Ayrıca “yungu deresi” hakkında bilgi 
verilirken de “…Bu, Tanrı esenliyesi Yalavaç İshak’ın oğlu Iso, onun oğlu Rum’dan 
kalmıştır, denilmiştir (Kaşgarlı, 1992, III, 369). 

2. Zülkarneyn: Kur’an’da Zülkarneyn adıyla geçmektedir (Kehf/83–101). 
Ancak birtakım tarihçilerin büyük İskender olduğunu sandıkları cihangir. Bir efsane 
kahramanı (Kaşgarlı, 1992, IV, 860). 

Eserde Zülkarneyn’in yirmi iki yerde adı zikredilmiştir. Eserde Zülkarneyn’in 
kahramanı olduğu dört hikâyeye de yer verilmiştir. Bunların nasıl başladığına örnek 
vermek gerekirse, “...Zülkarneyn bu gece baskınından sonra Türk hakanıyla 
barışmış, (Kaşgarlı, 1992, I, 90, 91), Zülkarneyn Uygur illerine geldiğinde… diye 
başlayan bir hikâye anlatılmış, (Kaşgarlı, 1992, I, 111, 112), Bir Zülkarneyn-
İskender- hikâyesi daha anlatılmış, (Kaşgarlı, 1992, I, 393, 393), son olarak da 
Divan’da Türkmen boylarına “Türkmanend dediği rivayeti bulunan bir başka hikâye 
bulunmaktadır ( Kaşgarlı, 1992, III, 413, 414, 415, 416). 

c) İslam Tarihindeki Bazı İsimler: 

1. Ömer (İbn el-Hattab): “Bukuk” kelimesi açıklanırken; Boğazın iki yanında 
deri ile et arasında peyda olan birtakım et bezleridir. Fergana ile Şıknı şehirlerinde 
bu hastalığa tutulan birtakım kimseler vardır. Daima çocukları da böyle olur. 
Bazılarında göğsünü yahut ayağının ucunu göremeyecek kadar büyür. 

Bunun neden ileri gelmiş olduğunu sordum. Bana “babalarımız sesi gür 
gâvurlar imiş. Tanrı yarlığayası Yalavacın yoldaşlarıyla savaş etmişler. Atalarımız 
onlar üzerine baskın yapmış, gür sesleriyle haykırmışlar, onların bu sesinden 
Müslümanlar bozguna uğramış. Tanrı kendinden hoşnut olası Ömer’e salık 
verdiklerinde bunlara ilenmiş, bunun üzerine boğazlarında bu hastalık çıkmış; 
soylarına, soplarına da bu hastalık miras kalmış”. Bugün onların içinde hiç gür sesli 
kimse yoktur. (Kaşgarlı, 1992, c.II, 285). 

2. Ebu Bekr el-Kaffal: Taşkend şehrinde yetişmiş bir büyük adamın adı. Şafi 
fıkıhçısı (Kaşgarlı, 1992, I, 443). 

3. el-Mukanna: “İnç kend” kelimesi açıklanırken, “el-Mukanna’nın (Allah’ın 
gazabı üzerine olsun!) halkına ait bir kent. Şimdi harap durumdadır, denilmiştir 
(Kaşgarlı, 1992, III, 437). 

C. Meleklere iman  

Sözlüğün sözcük kadrosunda meleklere ilişkin bir kelimeye rastlanmamakla 
birlikte eserin ön sözünde vahiy meleği Cebrail bu göreviyle anılmıştır: “Halkın en 
uz dillisi bitkin, en sağlamı çürük olduğu bir zamanda Tanrı, Cebrail’i açık anlatış ve 



Nuran YILMAZ │ 803 
 
her yönünü bildiriş ile Muhammed’e –içerisinde haramı, helali anlatan- Kur’an’ı 
gönderdi (Kaşgarlı, 1992, I, 3 ).  

Sözlükte her ne kadar melek isimleri yer almamışsa da şeytan ve cin hakkında 
birtakım kelimeler bulunmaktadır. Bunlar örnekleriyle birlikte şunlardır: 

Yek: Şeytan.  

1. Şeytanın insanları esnetmesi: “Yek anı esnetti” şeytan onu esnetti (Kaşgarlı, 
1992, I, 266, 267). 

2. Şeytan lanetli olması: “Yek kargaldı”, Şeytan lanetlendi, (Kaşgarlı, 1992, II, 
236). 

3. Şeytanın insanları yanıltması: “Bardı sanğa yek otru tutup bal/ Barçın 
kedhiben talu yuwga bolup kal”, Şeytan bal tutarak sana vardı. İpek elbise giyerek 
yufka akıllı, deli olarak kal. Şeytan sana karşı çıktı, sana bal sundu- bununla dünya 
lezzetini murat ediyor- ipek elbise giydirdi, sen ona kıvandın. Onun hilesini 
bilmedin, artık sen delilikle yaşa, (Kaşgarlı, 1992, III, 156–12)  

4. Şeytanın tehlikesi: “Bilmiş yek bilmedhük kişiden yég”, Tanınmış şeytan 
tanınmadık adamdan daha iyidir, (Kaşgarlı, 1992, III, 160–5,6), “Ol yekni kargattı”: 
O şeytanı lanetletti. (Kaşgarlı, 1992, II, 338–15) 

Kargal: Lanetlenmek “yek kargaldı”: şeytan lanetlendi, (Kaşgarlı, 1992, II, 
236). 

Yél: Cin. 

Cin çarpması, “er yélpindi”: adama yel çarptı, cin çarptı, (Kaşgarlı, 1992, III, 
144–21). 

”Yél kovuz bitigi”, Cin çarpmasına karşı afsun, üfürük, (Kaşgarlı, 1992, III, 
163–14). 

Yélpik: Cin ve yél, “Erge yélpik tegdi”, adama cin çarptı (Kaşgarlı, 1992, III, 
46–19, 20). 

Yélpin: Yele cine çarpılmak, yel çarpmak, cin çarpmak, yelpazelenmek, “oglan 
yélpindi” çocuk yele, cine çarpıldı (Kaşgarlı, 1992, III, 108). 

Yélpir-: Rüzgâr esmek, cin tutmuş gibi sağa sola sallanmak, nemlenmek, yeri 
ıslatmak, “ér yelpirdi”, adam yelpirdi, cin tutmuş gibi adam sağına soluna sallandı, 
bakındı (Kaşgarlı, 1992, III, 93). 

Kaçkaç: Cin çarpmasına karşı üzerlik ile yapılan tütsüde söylenen söz. Kovuç, 
cin çarpması eseri. Böyle olan adamın yüzüne soğuk su serpilir, sonra kovuç kovuç 
denir. Üzerlik ve öd ağacı ile tütsülenir. Bu kaç kaç demek olsa gerektir (Kaşgarlı, 
1992, III, 163). 

D. Kitaplara iman 

Biti: Gökten inen kitaplardan (her) biri (Kaşgarlı, 1992, III, 217). 
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I. Kuran 
Divan’da farklı sebeplerle örnek verilen 20 ayet vardır 9. Bunlara örnek verecek 

olunursa, “Hz. Musa’nın hikâyesinin anlatıldığı –vema rabbu’l-âlemin- Âlemlerin 
rabbi nedir? (K. 26: 23) ayeti, -La nesfean bin nasiye (“….(onu) perçem(in)den 
yakalar (ateşe sürükler)iz…(K. 96:15) Keennehum bünyanun mersus (kenetlenmiş 
binalar gibi… (K. 61,4). “Ve kellema’llahu Musa teklime –Ve Allah Musa’ya 
konuşmuştu.” (K. 4: 164) ayetlerden bazılarıdır  

II.  Kutsal Kitaplardan (Tevrat, Kuran) Yansımalar  
1. Tawgaç kömçüsi: Ad ulusundan kalma hazine (Kaşgarlı, 1992, I, 418). 
2. Tawgaç edhi: Arapların “Ad ulusunun izleri” dedikleri büyük ve eski 

yapılara verilen ad (Kaşgarlı, 1992, I, 454). 
III. Dua/Beddua 
1. Alkış: Dua etme, övme, birinin iyiliklerini, faziletlerini bir bir sıralama ol 

begke alkış bérdi, o beyi övdü.  
Yalavacka alkış bérgil: Muhammed’e (Allah’ın selamı onun üzerine olsun) 

salâvat getir. (Kaşgarlı, 2004, 140) 
2. İlen-: kötü dua etmek, ilenmek, ayıplamak, tekdir etmek, ( ol anğar ilendi: o, 

onu işine güvendiği ve güvendiği gibi çıkmadığı için ayıpladı. Melamet için de ilenç 
denir, (Kaşgarlı, 1992, I, 204–13, 17) 

3. Karga-:Lanet etmek, beddua etmek, Tenğri anı kargadı- Tanrı onu lanetledi, 
(Kaşgarlı, 1992, III, 290); Çoğu kez arkamak ve kargamak birlikte “kargadı arkadı” 
birlikte kullanılır. (Kaşgarlı, 1992, I, 284) lanet etmek, beddua etmek, lanetlemek, 
(Kaşgarlı, 1992, III, 290; I, 284; III, 290; III, 290). 

4. Kargak: Lanet, kargış, “Tenğri kargagınga ılınma” Tanrının lanetine, 
kargışına uğrama! (Kaşgarlı, 1992, II, 288). 

Kargan-: Kendine lanet etmek, “er özin kargandı” adam bir pişmanlık 
yüzünden kendi kendine lanet etti. (Kaşgarlı, II, 249). 

5. Kargaş-: birbirine lanet etmek, -olar ikki kargaşdı-onlar ikisi birbirine lanet 
ettiler. (Kaşgarlı, 1992, II, 220–15, 17) 

6. Kargatmak: Lanetletmek, (Kaşgarlı, 1992, II, 338, III, 290, I, 284, III, 290, 
III, 290). 

E. Ahirete iman 

Divan’da ölüm ve ölüm ötesini karşılayan kelime ve bunların açıklamaları 
bulunmaktadır: 

 

9 Talak/7; Fecr/16; Maide/99; Alak/15 (Bu ayet iki ayrı yerde verilmiştir.); Vakıa/65(bu ayet iki ayrı 
yerde yazılmıştır.), 69; Yusuf/2, 31; İnsan/1; Tin/4-6; Sad/7; Fatır/2; Saff/4; Şuara/23; Şems/10; 
Kıyame/33; İnşirah/6; Meryem/24. Bu ayetler şu kelimelerin açıklanmasında örnek olarak verilmiştir: 
teltür-, yalavar, sa, soku, senle-, türk, s.., arka-, angar, anda, esgek, emgek, ülüş/ülük. 
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Ölüm:  “Anınğ ışın keçürdüm/Eşin yeme kaçurdum/Ölüm otın içürdüm/İçti 
bolup yüzi türü, onun işini bitirdim, arkadaşını da kaçırdım. Ölüm ağısını içirdim, 
yüzünü buruşturarak içti (Kaşgarlı, 1992, I, 47). 

“Erdi aşın taturgan/Yawlak yagığ kaçurgan/Ograk süsin kaytargan/Bastı ölüm 
axtaru”10- Bir adam ağıt yaparak diyor ki: Konukları yemeklerdi, düşmanı koğardı, 
oğrak askerini, yiğitlikle geri döndürdü; ölüm onu yere serdi (Kaşgarlı, 1992I, 516). 

“Tenğüt Xanı yubıladı/Ölüm birle tüpüledi/Kadhaşları tabaladı/Ölüm körüp 
yüzi agdı”, Tenğüt Hanı hile yaptı, ölüm ile tepeledi. Hısımları ayıpladı. Ölüm görüp 
yüzü bozuldu (Kaşgarlı, 1992, III, 327–16). 

“Yagı begdin udhukladı/Körüp süni adhıkladı/Ölüm anı konukladı/Agız içre 
agu sağdı” Düşman, beyden uyukladı; askeri görüp şaşaladı; ölüm onu konukladı, 
ağzı içine ağı sağdı (Kaşgarlı, 1992, III, 339–20). 

Tın: Ruh, nefes, soluk, er tını uçdı: Adamın soluğu kesildi (Kaşgarlı, 1992, I, 
164, 192, 249, 339); “Ol anı urup tını öçürdi”: O, onu döğerek soluğunu kesti 
(Kaşgarlı, 1992, I, 177). “Kaklar kamuğ kölerdi/Taglar başı ilerdi/ Ajun tını yılırdı/ 
Tütü çeçek çerkeşür” kuru yerler hep gölerdi; dağ başları göründü, göze ilişti; 
dünyanın soluğu ılıdı, türlü çiçekler sıralandı (Kaşgarlı, 1992, I, 179, II, 283). “Tını 
yeme üçükti/Eri atı içikti/ Işı takı çülükti/ sözin anınğ kim tutar” onun sesi kısıldı, 
atı, adamı teslim oldu, kılığı kıyafeti bozuldu, onun sözünü kim tutar (Kaşgarlı, 
1992, II, 118).  

Sın: Mezar, boy bos. Bu sözden alınarak bodhlug sınlıg kişi; boylu poslu adam, 
denir. Buradan alınarak mezara da sın denir. Çünkü mezar insanın boyunca olur 
(Kaşgarlı, 1992, III, 138). 

Yerçü: Sın, mezar (Kaşgarlı, 1992, III, 30). Sav: “Yalnğuk menğgü tirilmes, 
sınka kirüb kirü yanmas” kişi ebedi yaşamaz, mezara giren geri dönmez (Kaşgarlı, 
1992, III, 65). Bu sava bakılırsa Budizm etkisi ve ruh göçü inancı çok eskilerde 
kalmıştır.  

Kara orun: Sin, mezar, “Bérmiş seninğ bil yalnğuk tapar karınka/Kalmış tawar 
adhınnınğ kirse kara orunka”, Bil ki verdiğin senindir, insanoğlu karnına tapar, kişi 
mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Bilesin ki ancak bağışladığın ve yediğin 
şey senindir, çünkü insanoğlu ancak kendi karnına hizmet eder. İnsan mezara 
girdikten sonra bıraktığı mal başkasının olur. Bunun aslı karanlık yer anlamına 
gelen kara orun sözüdür. (Kaşgarlı, 1992, III, 222). 

Suburgan/subuzgan: Maşatlık. Ölü gömme alayı, Müslüman olmayanların 
mezarlığı. Şu savda dahi gelmiştir: Subuzganda ev bolmas, topurganda aw bolmas, 
eski mezarlıkta ev olmaz, gevşek topraklı yerde av olmaz (Kaşgarlı, 1992, IV, 537, 
I, 516).  
                                                                                          

10 Örnek parça sözlükte başka bir maddeye de örnek verilmiştir.  Parçadaki bu kelime burada “hı” ile 
yazılmışken sözlükteki diğer örnekte  “gayn” harfi ile yazılmıştır. İmla farklılığı açısından dikkat 
çekicidir.( Kaşgarlı, 1992,  II, 74/14). 
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Yog: Matem, yas, ölü gömüldükten sonra üç veya yedi güne kadar verilen 
yemek (Kaşgarlı, 1992, III, 143). 

Yog basan: Ölü gömüldükten sonra verilen yemek (yug basan) (basanı 
açıklarken, ölü gömüldükten sonra yenilen yemek. Buradan alınarak yuğ basan denir 
(Kaşgarlı, 1992, I, 399). 

Yas: Ölüm, helak(Oğuzca); “Anınğ oglı yas boldı”, onun oğlu öldü (Kaşgarlı, 
1992, III, 159). 

Mengü: Ebedî, daimi, sonsuz, ebedilik, sonsuzluk. Menğgü ajun, sonsuz 
dünya, ahiret (Kaşgarlı, 1992, IV, 411).  

Beyit: Togup takı kalmadı menğgü eren/Ajun küni yulduzı tutçı togar-Doğan 
adamlar da ebedî kalmadı. Dünyanın güneşi, yıldızı durmadan doğar ( Kaşgarlı, 
1992, III, 378). Sav: “Öd keçer kişi tuymas, Yalnğuk oğlu menğgü kalmas”zaman 
geçer, insan duymaz, Âdemoğlu bengi kalmaz (Kaşgarlı, 1992, I, 44). 

Uçmak: Uçmak, cennet, “Türlüğ çeçek yarıldı/Barçın yadhım kerildi/ Uçmak 
yeri körüldi/Tumluğ yana kelgüsüz” türlü çiçekler açıldı, ipek kumaştan yaygı 
serildi, cennetin yeri görüldü, kış gene gelecek değildir (Kaşgarlı, 1992, I, 118, 119). 

“Mende bulnur sewinç otı kadhgu atar/Karşı körüp sagdıç anı uçmak atar” 
benim yanımda bir ot vardır, kayguyu giderir. Sağdıcım benim köşkümü görerek 
cennet dedi (Kaşgarlı, 1992, III, 374). 

Öz: Öz, kendi, nefs, can, ruh, gönül, “Er öz bitikin türündi” o kendi kitabını 
dürdü, kendi başına dürdü (Kaşgarlı, 1992, II, 145).  

“Minğ kişi yoluğı bolup özünğe/Bergeler özün anınğ közünğe” binlerce kişi 
canını ona feda ederler. Gözünü görerek canlarını verirler, öz bu beyitte ruh 
anlamındadır (Kaşgarlı, 1992, III, 14). 

Ajun: Dünya, âlem, “Alp Er Tonğa öldi mü Isız ajun kaldı mu/Ödhlek öçin aldı 
mu Emdi yürek yırtılur” (Kaşgarlı, 1992, I, 41). 

“Bu ajun-bu dünya; ol ajun” o dünya/ahiret. Çiğilcedir. (Kaşgarlı, 1992, I, 77). 

“Öğreyüki mındağ ok/ Munda adhın tegdeğ ok/Atsa ajun uğrap ok tağlar başı 
kertilür” gerçekten âdeti böyledir. Bundan başka ortaya çıkan sebep de vardır. 
Dünya ok atsa dağların başı kertilir (Kaşgarlı, 1992, I, 160). 

Beyit: “Urmuş ajun pusuğın kılmış anı balığ/Em sem anğar tilenip sizde bulur 
yakığ” dünya pususunu kurmuş, onu yaralamış, ilaç çare arayıp yakıyı sizde buluyor 
(Kaşgarlı, 1992, I, 407). 

“Emgeksizin turgu yok munda tamu/Edhgülügüğ körmedhip ajun çıkar” emek 
çekmeksizin dünyada durmak yoktur. (Kaşgarlı, 1992, I, 420). 

“Közüm yaşı sawrukup kudhı akar/Bilnip ajun emgegin tükel ukar” bütün akla 
gelen dünya zahmetleri bilindiği için gözümün yaşı savrularak aşağıya akar 
(Kaşgarlı, 1992, II, 228). 
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“Ödhlek küni tawratur/Yalnğuk küçin kewretür/Erdin ajun sewritür/kaçsa takı 
artılur” zaman günü davrandırır, insan kuvvetini gevşetir; dünyayı erden 
seyrekleştirir; kaçsa dahi erişir; Zamanın günleri, insanın kuvvetlerini gevşetmek 
için acele eder; dünyayı adamdan boşaltır; bununla Afrasıyab’ı ve Afrasıyab’ın 
adamlarını murat ediyor ve ölümden kaçan kimseye ölüm erişir, diyor. (Kaşgarlı, 
1992, II, 335). 

“Ödhlek arıg kewredi/Yunçığ yawuz tawradı/Erdem yéme sawradı/Ajun Begi 
çertilür” zaman çok gevşedi. Arık, kötü davrandı. Fazilet yine savıldı. Dünya Beyi 
yok olur. Zaman zayıfladı, arık, düşkün kuvvetlendi. Zamane insanları dünyanın 
Beyi Afrasyab öldükten sonra fazileti bıraktılar. (Kaşgarlı, 1992, III, 41);  

“Bilge bükü yunçıdı/Ajun eti yençidi/Erdem eti tınçıdı/Yerge tegip sürtülür” 
bilgin, akıllı kötüleşti, dünya onların etini ısırdı. Faziletin vücudu bozuldu, koktu, 
yere değip sürtülür. (Kaşgarlı, 1992, III, 303).  

Beyit: “Togup takı kalmadı menğgü eren/Ajun küni yulduzı tutçı togar” doğan 
adamlar da ebedî kalmadı. Dünyanın güneşi, yıldızı durmadan doğar (Kaşgarlı, 
1992, III, 378). 

F. Kader  

Divan’da kader inancına dair kowı kelimesinin açıklaması dikkat çekicidir. 
Çünkü bu kelime için verilen örnek Maturidi inancından ziyade Eş’ari inancına 
yakındır. Oysa Türklerin itikatta Maturidi olduğu yaygın olarak kabul edilir.  

Kowı: Talihsiz, uğursuz (Arguca, Sav: Kowı er kuduğka kirse yél alır: Kadersiz 
adam kuyuya girse yel alır. (Kaşgarlı, 1992, III, 226). 

B. İbadete İlişkin Kavramların Karşılıkları 

1. Kelime-i şehadet 

Divan’da “kirtgündi kelimesi açıklanırken yazılan açıklamadan kelimenin 
şehadet etme anlamına kullanıldığı ortaya çıkmaktadır: Kirtgündi: “Kul Tengriye 
kirtgündi. Kul yüce Tanrı’nın birliğini ikrar etti ve peygamberi gerçekledi Bir kimse 
söylediği veya yaptığı işi ikrar ederse yine böyle denir…-Tenğrige kirtgün”, 
Tanrı’ya inan demektir (Kaşgarlı, 1992, III, 423).  

“Ol Tenğrige kirtkinsedi: O Tanrı’nın birliğini açıkça söylemek istedi, 
(Kaşgarlı, 1992, I, 280–24); kirtü, gerçeklik, doğruluk, yemin, and anlamlarına 
gelirken, “ol kirtü yérde ol” denir ki, o gerçek yerdedir, onun üzerine yalan 
söylemek olmaz demektir. Bundan alınarak “Ol Tenğrige kirtindi” denir ki, O 
Tanrı’ya inandı, yalavacı doğruladı demektir (Kaşgarlı, 1992, I, 416–19, III, 423–
15). Ayrıca imanı ifade etmek için “bütmek fiilinin kullanıldığı da anlaşılmaktadır: 
“Kul Tenğrige bütti” Kul Tanrı’nın birliğini ikrar etti, (Kaşgarlı, 1992, II, 294–8)11. 
                                                                                          

11 Bütti kelimesinin anlamlarından biri Tanrı’nın birliğini ikrarken bir diğeri de “Herhangi bir şey biterse, 
doğarsa veya yaratılırsa bütti denir (Kaşgarlı, 1992, II, 294) ” açıklamasıyla Divan’da yer alan yaratılma 
anlamıdır. 
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2. Namaz 
Suyran: Minare ve minareye benzer şeyler gibi uzun olan her nesne. Oğuzca, 

(Kaşgarlı, 1992, I, 436).  
Yun-: Yunmak, yıkanmak (Türklerce): abdest almak (Oğuzlarca), çun-: 

yunmak (Oğuz, Kıpçaklarca)  “er yundı”: adam abdest aldı. (Kaşgarlı, 1992, III. 66). 
Yükünç: Namaz, ibadet, (Kıpçakça), baş eğme,  “Tenğrige yükünç yükündi”. 

Allah’a namaz kıldı. “Ol begge yükünç yükündi” O beyin önünde başını eğdi. 
(Kaşgarlı, 1992, III, 375). 

“Ol yükünç étti”, o namaz kıldı, Oğuzlar bir şey yaptıkları zaman étti sözünü 
kullanırlar, öbür Türkler kıldı derler. Yalnız, bu kelime kadınla çiftleşmekte 
kullanıldığı için Oğuzlar- kadınlar sıkılmasın diye- bunu kullanmaktan vaz 
geçmişlerdir onlar “er yükünç étti” derler (Kaşgarlı, 1992, I, 171, II, 25). 

Yükün-: Secde etmek, ibadet etmek, namaz kılmak, büyük önünde eğilmek, 
baş eğmek, “kul Tenğrige yükündi: Kul Tanrı’ya secde eyledi. “Toyın burxanka 
yükündi” Toyun-Buda dininin ulusu- puta secde etti. “Ol manğa yükündi” o bana 
boynunu eğdi, beni saydığı için eğildi. “Yüknüp manğa imledi/Közüm yaşın 
yamladı/ Bağrım başın emledi/Elkin bolup ol geçer”, Boyun eğip bana işaret etti, 
gözüm yaşını sildi, bağrımın yarasını sağalttı, konuk olup geçti.( Kaşgarlı, 1992, III, 
84). 

“Tenğrige tapın, Tenğrige yükün”, Allah’a tapın, Allah’a secde et, (Kaşgarlı, 
1992, II, 167, III, 84, 375). 

2. Oruç  
Paçak: Hristiyanların orucu (Kaşgarlı, 1992, I, 411). 
Badhram/bedhrem/ Beyrem: bayram; ( Oğuzca. Bunun, sevinç ve eğlence 

günü demek olan bedhrem kelimesinden bozulmuş olduğunu sanıyorum. Çünkü 
İslamlıktan evvel bayram bilmezlerdi ki adı olsun. Eğer olsaydı, bunu bütün Türkler 
bilirdi. Bunu ancak dillerinde “zel” harfini “ye” yapanlar biliyor. (Kaşgarlı, 1992, 
III, 176). 

Yinçgelen-: Alçak gönüllülük etmek; odalık edinmek; Tanrı’ya karşı küçüklük 
göstermek, tapmak, ibadet etmek, “Kul Tenğrige yinçgelendi” kul Tanrı’ya karşı 
küçüklük gösterdi, tanrıgenlik etti. Taptı oruç tuttu, namaz kıldı, korktu (Kaşgarlı, 
1992, III, 450). 

Tasavvuf Kültürüne Dair Veli ve Kerameti Örneği 
Kulbak Kulbak kelimesinin açıklamasında; Bir Türk tapganının/çilecisinin, din 

ulusunun adıdır. Balasagun Dağları’nda bulunurdu. Anlattıklarına göre, bir gün sert 
bir kaya üzerine “Tenğri kulı Kulbak” diye yazar; yazı apak meydana çıkar, bir de 
bir ak kaya üzerine bu yazıyı yazar; yazı kara olarak belirir. İzleri bugüne kadar 
durmakta imiş (Kaşgarlı, 1992, I, 475). 

SONUÇ 
Divan, Besim Atalay’ın tercümesine göre şu ifadelerle başlar: “Her türlü öğüş, 

bütün iyilikler, güzel işler sahibi olan Tanrı adı içindir. Halkın en uz dillisi bitkin, en 
sağlamı çürük olduğu bir zamanda Tanrı, Cebrail’i açık anlatış ve her yönünü 
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bildiriş ile Muhammed’e –içerisinde haramı, helali anlatan- Kur’an’ı gönderdi. 
Böylelikle öz yolu belli etti, belge ve kılavuz koydu. Tanrı’nın yarlıgaması onun ve 
onun yararlıklı çoluğu çocuğu üzerine olsun, büyük esenlikler versin” (Kaşgarlı, 
1992, I, 3), şu ifadelerle de sonlanır: “İki sakini bir arada toplayan kitap bitti. Bu, 
sekiz kitabın sonudur. Öğüş alemlerin Tanrısı içindir. …Ebedi öğüş Tanrıya, sonsuz 
esenlik yalavaçına ve onun bütün al ve evladına. Savalı, sonra da Şamlı, Mehmet bin 
Ebi Bekir İbni ebil Feth (Tanrı onu bağışlasın) bu kitabı asıl nüshadan çektiği gün 
664 senesi Şevvalinin 27nci Pazar günü idi. Kaşgarlı’nın el yazısıyla yazılmış olan 
nüshanın son parçasının suretini alıyorum: Kitaba 464 senesinin Cemaziyelevvel 
başlarında, (gurresinde) başlandı ve dört kere yazıldıktan ve düzenlendikten sonra 
466 senesinin Cemaziyelahirinin 12nci günü bitmiştir. Güç, kudret ancak ulu ve 
büyük Tanrı iledir. O bize yeter, o ne güzel vekildir. Kitap bitti.” 

Eser, İslami dönemde yazılan pek çok eserin üslubunca tamamlanmıştır. 
Kaşgarlı sünni akideye bağlı bir Müslüman kimliğini öne çıkaran bir üslupla dinî 
kavramları açıklamıştır.  

Eserde yer alan dinî kavramlar kısaca özetlenecek olursa, Divan’da imana 
ilişkin kavramların karşılıklarından ilk sırada Allah lafzının yerine kullanılan Tengri, 
idhi, ugan Tengri, ulu Tengri kelimelerini belirtmek gerekir. Bundan sonra ise 
Allah’ın sıfatları olarak kabul edilen şu kelimeleri tespit etmek uygun olacaktır: 
Yaratan, türeten, dirilten(ölüyü), bayutan(zenginleten, sevdiren, ağırlayan 
(ikram/lütuf eden), sıkıntıdan kurtaran yardım eden, koruyan, kulunu ululayan ve de 
lanetleyen Tengri.  

Böyle bir Tanrı’nın kulu ise ona tapmalı, onu çok övmeli, rızasını kazanmalı, 
O’na sığınmalı, O’ndan ummalı, korkmalıdır. 

Peygamber kelimesinin karşılığı olarak savçı ve yalavaç kelimeleri 
kullanılmıştır. Hz. Peygamber’e “salavat getirme/dua etme” karşılığında ise “alkış 
ber-“ ifadesi yer almıştır. Müslüman olmayan Türklerle Müslüman Türklerin 
savaşında Hz. Peygamber’in yardımının ulaştığı inancı ortaya konmuş ve bu 
yardımın Peygamber’in (vefatından sonra da devam eden) mucizelerinden olduğu 
inancı sergilenmiştir.  

Eserde peygamberlerden Hz. Muhammed, Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. Süleyman, 
Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. İshak çeşitli sebeplerle kaydedilmiştir. Bunlardan başka 
Iysu/Iso (Hz. İshak’ın oğlu) ve Zülkarneyn’e yer ayrılmıştır. Ayrıca eserde İslam 
tarihinden Hz. Ömer, fıkıh ulemasından Ebu Bekir Kaffal ve Kaşgarlı’nın lanetle 
andığı el- Mukanna bulunmaktadır. 

Melekler bahsinde yek ve yél (şeytan ve cin) ile bunlara ilişkin kavramlar 
vardır. 

Ahiret inancında ise ölüm ve ölüm ötesi düşünceleri İslam düşüncesine paralel 
görünmektedir. 

Divan’a yansıtıldığı kadarıyla kader anlayışını ifade edebilecek tek bir atasözü 
tespit edilmiş ve buna göre de Eş’ari anlayışa yakınlık görülmüştür. 
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Eserde ibadete ilişkin kavramlar da mevcuttur. Bunlar arasında, günümüzdeki 
kelime-i şehadet, namaz, abdest, secde, minare, oruç kelimelerinin karşılıkları o 
günün Türkçesiyle karşımıza çıkmaktadır. 

Son olarak dinin tasavvufi şeklinin yaşandığına dair bir örnek de “Kulbak” 
kelimesinin izahında mevcuttur diyebiliriz. 

Sözlerimi Besim Atalay’ın Divan’ın tercümesine yazdığı şu sözlerle 
tamamlamak isterim: “Divanü Lügati’t-Türk bir hazinedir; onun üzerinde üç, beş 
kişinin çalışması yeterli değildir. Divan’ın üzerinde yüzlerce kişi çalışacak ve her 
çalışan yeni bir cevher bulacaktır.” 
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ÇOK ESKİ TÜRKLER VE ONLARIN İSLAMACA 
MEDENİYETLERİ 

 
Mirfatih ZEKİEV 

 
Kaşgarlı Mahmud devrinde İslam medeniyeti yerleştirilmişti. Birinci ve İkinci 

Türk Kağanlığı tesirinde ve Araplar basımıyla Türk adı umumi etnonim olarak 
kullanılmıştı. Ama bu zamana kadar Türk dilli kabilelerin umumi adı Tohar/Dagar  
oldu. Yehüdiler  kendilerinin çokluk eki (-ma) ile Türk etnonimine kadarki Türk 
dillileri Dogarma  derler. Türk dilli boylar MÖ 4 bin yıllar Kiçi, Ön, Orta Asya’da, 
Doğu Avrupa’da, Batı Sibirya’da ve onların civarlarında Ar/İr, As/Az/aş/us, 
Sak/Saka, Sakadı/Skidi (İskit), Sün/Hun, Ok, Ben/Men/Min, Bek/Bi/Pi/Bay, 
Pardı/Bardı (varlı), Kang/Kangar ve başka adlar altında yaşamışlardır. Bu 
kabilelerdeki adamların sayısı artmak neticesinde kabilelerin birbirine birleşmesi 
veya ayırılmışları sonucunda bu etnonimlerden ikincil veya ücüncül etnonimler 
türemiştir. Mesela, Tavar/Tavr, Tohar/Dagar, Tü-ar-ok>Türk, Suar, Suas, Kıw-
sak>Kıfçak, Kıw-sün> Kusan> Kuşan>Kosan>Kazan, As-sün> Üsün, Ku-
sak>Kosak>Kazak, Kaspi, Kangar,  Sak-dık> Sogdak, Türkmen, As-ar-bi-
can>Azarbaycan, Sakar v.b.  

Bunlardan aşağıdaki etnonimleri taşıyan halklar kendilerinin kabileler birliğini 
veya devletlerini meydana çıkarabildiler: Subarlar/Sümerler/Şumerler – Sümer 
Devleti’ni, Suaraslar/Huaraslar – Huarasm>Horezm Devlet’ini, Tavrlar/Toharlar – 
Baktr-Tohar Devleti’ni, Sakadı/ Skideler – Skide (İskit) Devleti’ni, As-Alanlar — 
Sarmat Devleti’ni, Biler/Biarlar — Biarm (Biarmland) Devleti’ni, Pardıar/Bardılar– 
Pardı/Bardı Devleti’ni, Kusunlar/Kusanlar – Kuşan Devleti’ni, Suaraslar/Huaraslar 
yeniden – Horezm Devlet’ini [5, 62–67 s.]. 

Geleneksel tarih biliminde ve geleneksel Türkoloji’de bu Türkçe etnonimlerin 
hepsini de değil, fakat bazılarını, mesela,  Ar-Ir (Ari), As, Sak-Saka, Skıdı (Iskit), 
Sogdı/ Sogdak, Pardı/ Bardı, Kusan/ Kosan/ Kasan, Tohar/ Dagar,  Üsün/ As-sün, 
Suar-as-m > Huar-as-m> Horazm etnonimlerini taşıyan halklar Hind-İran dilli 
olarak tanınmışlar ve bunlar tarafından MÖ bir yarım bin yıllar meydana çıkarılan 
Zoroastrizm  medeniyeti de  (sivilizatsionu da) Hind-İran halklarının  dini olarak 
anlatılıyor. Zoroastrizm metinleri Avesta adlı kitaplarda toplanmıştır [ 1. 6-8 s.]. 

Hind-İran âlimleri fikrine göre, bu metinler önce Hind-İrança olmuşlar, sonra 
Zoroastrizmin dili Hind-İran dillerinden kesin olarak ayrılmıştır [3. 55 s.]. Böyle 
anlatmak akla uygun değil; din dilinin kesin değişmek imkânı yok. Tek Hind-İran 
dili uzak zamanlar gecep değişmek mümkün. Ama o dil hiçbir zamanda 
tanınmayacak derecede değişmemiş. 

Burada üç söze analiz verilecek. 
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Avesta sözüne Hind-İrança anlatma verilmemiş. Türkçe o avuç  sözünden ve –
da hâl  ekinden yapılmış.  Avuçta ve Avesta sözlerinde lehçevi ayrıntı gözlüyoruz. 

Hind-İran âlimleri zoroastr sözünü de, bu dinin peygamberin adı olan 
zaratuştra kelimesini de İran sözü olmuş derler. Onlara güre uştra – «deve», zarat - 
«sarı» manasını vermiş. Zaratuştra – o «sarı deve veya hasta deve sahibi» manasını 
bildirmişti; zoroastr – zaratuştra kelimesinin Yunanlar tarafindan bozulmuş 
varyantıdır  [2. 7 s.]. Gerçekte düşünebilen adamlar için bellidir:  bu zoroastrizm 
medeniyeti deve'ye baglı olmaz, her halde büyük bir fikre bağlı olabilir. 

Şimdi bu iki sözü Türk lehçelerindeki sözlerin değişmelerine dayanarak analiz 
etmek lazım. Türk lehçelerinde  [z] - [c] - [y]  sesleri, [s] - [ş] sesleri birbirlerini 
tarihî ve lehçevi taraftan degiştirebilirler. Zoroastrizm sözünden Hind-Avrupa ekini 
(izm'i) ayırsak, orada zoroastr kelimesi kalıyor, onun lehçevi ve tarihî varyantları 
Caraıştr →yaraştr olur, o yaramak fiilinin işteşlik fiili şekli – yaraşmak olur, onun 
ettirgen filli şekli olarak zaraştr/ Caraştr/ yaraştr fiili yapılan. Zaraştr adamları bir 
birine yaraştırıyor, adamları birbirine düşman etmez. 

Zaratuştra sözünün lehçevi ve tarihî varyantları – caratıştra/ yaratıştra. Burada 
yene bir ettirgen fiil ekletilen: o yaramak fiilinden değil, yaratmak fiilinden 
yapılmış. Türk dilinde bu sözün bir manası bugüne kadar gelmiş, Kıpçak dillerinde 
onun  «sevmek» manası da var. Kıpçakça zaratuştra/ caratuştra/yaratıştra 
adamlarını birbirlerini sevmek için çağırıyor, mecbur ediyor. 

Demek, pek eski Türkleri ve onların Zoroastrizm dinlerinin dilini yeniden 
Türkçe araştırmak lazım. Bu işte Kaşgarlı Mahmud eserindeki etnonimlerden de 
faydalanmak mümkün. 

Türklerin meydana gelmiş zamanları MS değil, MÖ çok bin yıllar olur [4. 10–
17 s.]. 
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Arş. Gör. Mikail CENGİZ 
II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumunun son bölümüne gelmiş 

bulunmaktayız. Üç gün boyunca iki farklı salonda 64 bildiri ile yürütülen 
Sempozyumumuzun değerlendirme oturumuna, oturum başkanlığı yapmak üzere 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim 
Üyesi Sayın Prof.Dr. Dursun YILDIRIM’ı takdim etmekten onur duyarım.  

 
Prof.Dr. Dursun YILDIRIM 
   Değerli Meslektaşlarım, Değerli Misafirler, Güzel günler çabuk bitermiş. 

Birlikte iki buçuk güne yakın güzel saatler, güzel vakitler geçirdik ve bilgi alış 
verişinde bulunduk. Şüphesiz eski dostluklar pekişirken yeni kurulan dostlukların da 
bu çerçevede devam edeceğini umut ediyoruz, diliyoruz ve karşılıklı ilişkilerimizin 
kurumsal açıdan da devam etmesini diliyoruz. İnşallah üzerimize düşeni de 
elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Genç arkadaşımın da belirttiği gibi üç 
gün boyunca 64 bildiri bu oturumlarda sunuldu ve bu bildirilerin büyük çoğunluğu 
bana göre çok yeni şeyler, güzel şeyler, yeni açıklamalar kazandırdı. Hepsine şahsım 
adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birini dinlerken çok yeni şeyler öğrendiğimi 
itiraf etmeliyim. Tabii bu bildirilerin tamamını burada değerlendirmeye kalkışmak 
birkaç saatlik oturum teşkil edecek durumdadır. Dolayısıyla onun yerine bu güzel 
ayrılık vakti geldiğinde nasıl kavuşmanın heyecanını duyuyorsak, ayrılık saati 
geldiği zamanda hem gideceğimiz yerlere kavuşmanın heyecanını hem de bu güzel 
birlikteliğin çabuk biteceğinin burukluğunu duyup hissediyoruz. Bu sebep ile 
ülkelerinden ve ülkemizin çeşitli yerlerinden sempozyumumuza katılarak şeref 
veren değerli konuklarımızın sempozyumla ilgili olarak veya temayla ilgili olarak 
özellikle Kâşgarlı Mahmud ve dönemiyle ilgili olarak her birine ayrı ayrı söz 
vermek istiyorum ve bu söz verme işlemini de, bağışlasınlar, öncelikle ülkelerini 
temsilen birer kişiye daha sonra vakit kalırsa diğer meslektaşlarıma da tanımaya 
çalışacağım. Bu zümrede aramızda bulunan değerli bilim adamları arasında 
anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla en yaşlıları arasında, 
kıdemlileri arasında -yaşlıları demeyeyim de kıdemlileri arasında- Mirfatih 
ZEKİYEV bulunmaktadır. Mirfatih ZEKİYEV’i ilk konuşmacı olarak kongre 
hakkındaki ve Kâşgarlı Mahmud hakkındaki düşüncelerini ifade etmesi için kürsüye 
davet ediyorum ve lütfederlerse kongre hakkında veya arzu ettikleri konularda 5 
dakika süreyle konuşmalarını rica ediyorum.  

Teşekkürler.  
 
                                                 
* Bant kaydı Tevfik Orçun Özgün, Feride Sönmez ve Taner Gülşen tarafından çözümlenmiştir. 
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Prof.Dr. Mirfatih ZEKİYEV (TATARİSTAN) 

Değerli Başkan, Sayın Meslektaşlarım,  

Ben Tataristan Bilimler Akademiyasından geldim. Sizge selamlar getirdim. 
Bizim Tataristan Üniversitesinde şimdi Türk dili okutuyorlar. Türk dili öğretiyorlar. 
Biz Sovyetler uçurunda Türk dilin bilmiydik, bilmedik.  Şimdi ben iki talebemle 
geldim ve ikisi de Türk dilin mahsus öğrendiler, bilirler, çok iyi biliyorlar. Bizim 
Hacettepe Üniversitesinin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 
sempozyum çok yüksek derecede oldu. Biz Tataristan’dan gelen âlimler çok 
malumatlar aldık. Dil üzerine, dilin urukları üzerine olan doklatlardan çok 
malumatlar aldık. Onun için ben Hacettepe Üniversitesinin başkanlarına, Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsünün Başkanlarına teşekkürlerimi bildiriyorum. Gelecekte biz 
Hacettepe Üniversitesine gene geleceğiz. Çünkü siz bizi çok iyi kabul ettiniz. 
Teşekkürler size.  

 

Başkan 

Mirfatih ZEKİYEV’e teşekkür ediyoruz.  

Şimdi de Türkiye’de en kıdemli hocamız Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ’ı 
kürsüye davet ediyorum ve beş dakikalık süreniz var.  

 

Prof. Dr Zeynep KORKMAZ (TÜRKİYE) 

Sayın Başkan, Çok Değerli Meslektaşlarım,  

Divanü Lügati’t-Türk’ün yazarı Kâşgarlı Mahmud’un doğumunun bininci yıl 
dönümü dolayısı ile toplanan bu uluslararası sempozyumda üç gündür görüşüyoruz. 
Ben burada ele alınan konuları ve daha önce katıldığım sempozyumdaki konuları 
dikkate alarak şöyle iki yönlü değerlendirme yapmak istiyorum.  

Bir kere önce şunu arz edeyim ki bu sempozyum başarılı geçmiştir. Hele bu 
sempozyumda, efendim, profesör olmuş arkadaşlarımız dışında araştırma görevlisi, 
ve yardımcı doçent olan genç arkadaşlarımızın sunduğu bildiriler arasında da çok 
değerli, efendim, hepimizin dikkatini üzerine çekecek hususlar ele alındığı için, ben 
şahsen müteşekkirim. Başka bir sempozyumda dile getirmiştim; şimdiki genç bilim 
adamları çok dikkatli çalışıyorlar, iyi şeyler ortaya koyuyorlar. Bu uluslararası 
sempozyumda önce Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün 
Sayın Müdürü ve onun arkadaşları ve yardımcılarının iyi niyetiyle çok güzel bir 
toplantı olmuştur.  
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Bunu belirttikten sonra toplantının içeriği olan Kâşgarlı Mahmud ve eserine 
yönelmek istiyorum. Bunu da iki noktada ele alabiliriz. Bir kere burada sunulan 
bildiriler ikiye ayrılır. Bir kısmı eserin içine giderek eseri böyle sözlük niteliğindeki 
bir eserin iç yapısına yönelik çeşitli konuları cımbızla çeker gibi çekip onu 
gözlerimizin önüne serdiler ve değerlendirdiler arkadaşlarımız ve fevkalade güzel 
şeyler, Bakınız burada Sayın Başkanımızın açıkladığına göre 64 bildiri sunulmuş. 
Ben başka bir iki uluslararası Kâşgarlı Mahmud toplantısına da katıldım. Efendim 
orada da epey bildiriler sunuldu. Eğer bunları toparlarsak ortak olmayan bildiriler, 
ayrı ayrı konuları işleyen bildiriler açısından aşağı yukarı yüzün üzerinde konu ele 
alınmıştır. Demek ki Kâşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk adlı eseri yüzün 
üzerinde konuyu besleyecek kadar derin mükemmel, muhteşem bir eserdir. Ve bir de 
bu ayrıntıları toparlayıp da bir genel değerlendirmeye gittiğimiz zaman diyoruz ki 
Kâşgarlı Mahmud, bu yaptıklarıyla, o zaman yaptıklarıyla, bizim ilk sözcükçümüz-
dür.  

İlk 11. yy’daki yöntemi, bugünkü yöntemlerle değil, o günkü yöntemleriyle 
karşılaştırdığımız zaman modern yöntemlere uygun bir yöntem uyguladığını 
görüyoruz ve ilk en büyük yöntem uygulayıcısı diyoruz. İlk dünya haritasını çizen 
kimsedir diyoruz. Çok değerli bir bilgin, ilk kez Türk dünyasını 11. yy’da birçok 
yönüyle bizim gözlerimizin önüne seren bir insan olarak görüyoruz. İlk ve en büyük 
Türkoluğumuz diyoruz, dilcimiz diyoruz, Türk dil bilimcisi diyoruz, ilk dil tarihçisi 
diyoruz. Çünkü Divanü Lügati’t-Türk içinde dil tarihi ile ilgili çok konular var. 
Bunu bilim adamları yazmışlardır, araştırmışlardır, bir kısmı da burada bildiriler 
hâlinde dile getirildi. İlk etimoloğumuzdur diyoruz. Çünkü etimoloji efendim, onun 
verdiği bilgiler sayesinde birtakım etimoloji çalışmaları da yapılabilmektedir. Ayrıca 
Türk lehçelerinin sınıflayıcısıdır diyoruz çünkü onun kullandığı kriterler, ölçütler 
lehçe sınıflandırmalarında kullandığı ölçütler bugün de pekâlâ dilciler tarafından 
kullanılan ölçütlerdir ve ilk kültür tarihçimizdir diyoruz, çünkü Türk kültürünü çok 
çeşitli yönleriyle ayrı ayrı sıralamaya lüzum yok. Ta başlangıçtan 11. yy’lara kadar 
getirmiş ve 11. yy’dan bugüne uzanan gelişmeler için bir alt yapı hazırlamıştır. Bu 
bakımdan Kâşgarlı Mahmud öyle bir bilgindir ki hem ilk değerli sözlükçüdür, en 
büyük sözlükçüdür, kültür tarihçisidir, dil tarihçisidir. Her yönüyle ilk ve büyük bir 
insandır. Onun ruhu şâd olsun diyerek hepinizi saygılarımla selamlıyorum.  

Teşekkür ediyorum.   
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Başkan 

Şimdi iki değerli hocamızı kıdemleri itibarı ile söz verip konuşturduktan sonra 
ülkelerimizi temsilen birer arkadaşımıza söz vermek istiyorum.  

 

Prof. Dr. Süreyya KERİMOVA (ÖZBEKİSTAN) 

Muhterem Reis, Kadirli İlim Âlemi,  

Tarihte bilemiz şimdi şahıslar var ki bular öz devride emes belki kiyinki bir 
niçe yüzyıllardan kiyin hem hemfikir insanlarni birbirige yakinlaştiradi. Mahmud 
Kaşgari hem ilmî Divanü Lugati’t-Türk eseri hem mine şundey bir hadise boldı. Bu 
hazir ötken simpozyum mana hemfikir Mahmud Kaşgarinin eserine, hem şahsına 
hurmet kiladugen, onı sevedigen, kiymet biledugen oni biledigen insanlarni mına şu 
yerde topladı. Bunge sebepçi bolgen Hacettepe Universitetige biz kettemi nazerçilik 
bildiremiz.  Fikrimçe bu simpozyum özine aldige koygen maksadige irişti. Yani ki 
hazirgeçe şu Divanü Lugati’t-Türk’ni örgeniş boyinçe filologik cihette, tarihi cihette, 
başka bir ilmi cihette örgeniş boyinçe kılıne yatken işler kanday kete yatti, 
neticelerge irişildi. Kişiler hakkide âlimler pikir alişti ve ozleri üçin kiyinki 
kiladigen işlerni anikladı. Şunun üçin bu simpozyumun işi nihayetde onemli boldi ve 
hamı üçin nihayetde faydalı boldi. Men mına şu simpozyum için ilk vağt Türkiye’ge 
keldim. Ümit kilamen ki bu yerde tanişken yene dostlarımız bilen ilmi 
alakalarimizni dovam ettiremiz ve yengi başka simpozyumlarda uçuraşamiz. 
Heminizge teşekkür.  

 

 Başkan 

Süreyya Hanım’a teşekkür ederiz. Şimdi Almanya’dan Karl REICHL 
arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. Buyrun efendim.  

 

 Ord. Prof. Dr. Karl REICHL (ALMANYA) 

Sayın Başkan, Sayın Meslektaşlar,  

Özbek meslektaşımız ve Türk meslektaşımız öz dilinde bize söyledi. Ben 
Türkçe, Türk, Ne Mutlu Türküm Diyene, ama ben Türk değilim. Ben bu 
sempozyum için Besim Atalay’ın tercümesinden faydalandım. Bu kitaplar, Besim 
Atalay Carl Brokelman’dan hediye olarak verdi ve hazır şimdi Bonn Üniversitesinin 
kütüphanesinde bu kitaplar. Benim için şu timsal gibi; Carl Brokelmann Alman 
âlim, Türk âlim Besim Atalay ve bu Türk âlim. Kırgısiztan’dan, Özbekistan’dan 
Türkiye’den gelmiş âlimler, Mahmut Kâşgarlı Türk âleminin ortasında olduğu Türk 



DEĞERLENDİRME OTURUMU │ 817 
 
kültürünü, medeniyetini, dillerini, lehçelerini, Arap, Fars âlemi ilmini, dünyaya 
gösterdi. Ben bu sempozyumda çok şey öğrendim. Türk meslektaşlar maalesef tez 
tez söyledi. Ama bir kez daha Türkiye’de olsam, inşallah, Türkçe daha iyice 
anlayacağım. Sizlere bu sempozyum için teşekkür ederim ve Türkçe iyi 
söyleyememekten özür dilerim.  

     
Başkan : 
Çok güzel konuştunuz. Sayın Çetin Cumagulov’u kürsüye davet ediyorum.  
 
Prof. Dr. Çetin CUMAGULOV (KIRGIZİSTAN) 
Hocalarım, Meslektaşlar,  
Bugün simpozyumumuz ayaktaladı. Menin pikirimde simpozyum cogarı büyük 

dengeyde öttü. Anda sunuş kılıngan bildirüler, dokladtar, erkanday cahşı 
problemalardı kötörüp aytıştı. Biz de şolardan bardık paydalandık, ekinciden 
Kâşgarlı Mahmud bugün bizdi Türik halktarı Türik ellerinin öküldörün jakındaştırıp 
biriktirip, cangı dosttarga iye boldık, cangı tanıştarga, ilim adamdarın görüp tanıştık. 
Kırgızistan’da Kâşgarlı Mahmud menen Yusuf Balasagundu Kırgızdar bizdiki 
deydi. Yane ekevinin atınan eki Universitetke at berildi. Mahmud Kaşgari’nin 
atındagı Universitettin Rektörü bul cerde otır. Bizdin Sayın Prof. Dr. Asan Ormışev 
ketip kaldı ma? Yusuf Balasagun atındagı Universitet bizdin memlekettik 
universitet, ulıttık. Kâşgarlı Mahmuddun resimi bizdin para belgimizge berildi. Akşa 
ne para ma? Sonın üçün biz Kırgızdar özümüzdükü dep aytkan jokpuz bırok Kırgız 
ilim adamdarı aytadı Kâşgarlı Mahmud da Yusuf Balasagun da Türik elderin ortok 
murası dep aytamız. Yene Hacettepe Universiteti bizdi çakırıp oşı simpozyumga 
Kırgızistan’dan 4 adam keldik. Şol Kırgız delegatsiyasının atınan Kırgızistandagı 
ilim adamdarının atınan sizge tagı bir colu ısık selam aytamın. Ekinciden Türkiyat 
Araştırmaları Enstitünün Müdürü, direktörü bizşe aytkanda Prof.Dr. Ülkü Hanım 
sizge çok çok teşekkür ederim. Sizge bir küçük bir belek bar, siz şeyle çıksanız! 

 
Prof.Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK 
Çok teşekkür ediyorum.  
 
Prof. Dr. Çetin CUMAGULOV 
Demek bugün yarın delegeler ketemiz, Körüşkençe aman bolundar, işinizde 

iyilik bolsun. Biz razımız, Kazaktar rizamız deydi. Rahmat.  
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Başkan: 

Teşekkür ederiz, sağ olun. Azerbaycan’dan Sayın Ramiz Asker’i kürsüye davet 
ediyorum.  

 
Dr. Ramiz ASKER (AZERBAYCAN) 

Sayın Başkan, Değerli Hocalarım, gerçekten üç gündür beraberiz. Gerçekten 
çok güzel, başarılı bir sempozyum oldu. Gerçi bazı sempozyumlarda daha fazla 
rapor sunulabilir ama içerik olarak bu kadar gözel bir sempozyum daha önce olmadı. 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü çok gözel organize etmiş. Başlamasından bitişine 
kadar kültür programı hepsi güzeldi ve parlaktı diyebilirim. Bildirilerin içerikleri çok 
güzeldi. İki seksiyon hepsi güzeldi,  insan yetişemiyordu. Bazıları birinci salona 
bazıları ikinci salona koşuşturuyordu. Yani çok yüksek bir düzeyde bir sempozyum 
olduğunu söyleyebilirim. Kanımca herkes de bu düşüncemi paylaşır. 

Şimdi bu mesele çok önemli. Ben de tebliğimde söylediğim gibi 21 defa 
teşebbüs edilmiş çevrilmeye, uğruna altı kişi şehit olmuş, iki tercüme yapılmış, iki 
tercüme yarım kalmış, iki tercüme de basımı bekliyor. Çok önemli bir eserdir ve 
bizim bu esere çok daha iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Bin sene önce ile ilgili 
Türkçe bu malzemeyi biz hiçbir yerden bulamazdık. Gerçi diğer eserler de var ama 
bunlar şiirdir ya da destandır. Bu deyişle ille de kültürel, bilimsel ve dil bilimsel 
açıdan değerleri biraz farklıdır. Ona göre en büyük eserimiz Orhun Yenisey 
Abidelerinden sonra en büyük eserimiz Divanu Lügati’t-Türk’ü sevelim, öğrenelim, 
yüceltelim. O Türklükle beraber sonsuza kadar yaşasın.  

Teşekkür ederim.  
 
Başkan: 

Şimdi de sizlere iki pasaportlu, iki ülkeyi temsil eden bir bilim adamımızı 
takdim edeceğiz. Sayın Fikret TÜRKMEN. Hem Türkiye’yi hem de Türkmenistan’ı 
temsil ediyor. Beş dakika süreniz var.  

 
Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN (Ege Üniversitesi) 

Tüm Değerli Meslektaşlarım, Türkmenistan’dan Berdi Bey yoktu. 
Türkmenistan’ın da temsil edilmemesine gönlüm razı olmadı. Berdi Bey 
buradaymış. Biliyorsunuz; abide şahsiyetler genellikle kendilerini seven insanları 
zaman zaman aradan yüzyıllar da geçse çevresine toplarlar. Arada bir toplanın gelin. 
Hem siz beni görün hem de ben sizi göreyim hem de birbirinizle tanışın. Ve bu yıl 
böyle mutlu yıllardan biri. 1000. yılında Kâşgarlı Mahmud’u, 800. yılında Nasreddin 
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Hoca’yı anıyoruz. Ve bu yıl bütün dünyada özellikle de Türk dünyasında bu iki 
olayla gördüğümüz gibi 2008 yılı Türk dünyasının çok mutlu yılı ve Dursun Bey’in 
de belirttiği gibi İstanbul’un fethi bir çağ açıp çağ kapayan büyük bir olayın da 
önemli yıl dönümlerinden biridir. Kâşgarlı Mahmud ile ilgili toplantı ilk önce 
Türkmenistan’da yapıldı. Çünkü görüyoruz zamanında burada Türkmenistan’da 
Kâşgarlı Mahmud toplantısından çıktım. Tekrar buraya geldim. Ondan sonra 
Kıbrıs’ta yapıldı. Sonra burada yapıldı ve bu yıl galiba Türkiye’de birkaç yerde irili 
ufaklı toplantılar yapılacak. Bunlardan biri de Rize’de yapılacak. Bütün bunlar bize 
gösteriyor ki biz millî değerlerimize sırt çevirmekten artık vaz geçtik. Yavaş yavaş 
hatta hızlı bir şekilde sahipleniyoruz. Bu mutluluk verici bir olay. Bu toplantıyla 
ilgili söylemek istediğim önemli bir şey var. Aslında fikir benden önce bir başka 
arkadaşımın daha, kim olduğunu hatırlayamayacağım için ismini anamayacağım, 
özür dilerim. Divanu Lugati’t-Türk ismi ile birleşen bir liste çıkardım. Şöyle bir 
bildiri adlarına göre aşağı yukarı yedi çeşit yazıldı Divanu Lugati’t-Türk, Bunda 
birleşmemiz gerek. Yanlış da olsa birinde birleşmemiz gerek. Divanü Lügat-ıt Türk, 
Divan ü ayırmalı, Divan-ı Lügat-it-Türk, divan a uzatmalı divan kısaltmalı lügat 
şeklinde yazılmış gibi. Bunu birleştirelim, bu sempozyum hiç olmazsa böyle bir 
hayra da vesile olsun. Pek çok hayra vesile olduğu gibi. Hiç olmazsa basım yayın 
yaparken bunu yapalım. Teklifim bu.  

Ben huzurlarınızda Ülkü Hanım başta olmak üzere Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsünün bütün emeği geçen en küçüğünden en büyüğüne kadar ve Hacettepe 
Üniversitesine bu imkânı verenlere, sponsorlarına, Kültür Bakanlığı, Türk Dil 
Kurumu, Türksoy, Tika tabi bunları harekete geçirmek ve bunları bir araya getirmek 
ne kadar zor bir şey olduğunu bilenlerdenim, tabi ki Ülkü Hanım’a da bu başarı için 
teşekkür ederim. Benim çok sıkışık zamanıma geldi hakikaten üzerine çalıştığım bir 
iki konu var. İnşallah bunu başka yerde kullanırız veya yetiştirirsem basılmak üzere 
gönderirim. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Yolunuz ak, yoldaşın hak bolsun.  

  

Başkan 

Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Dolkun Kamberi Bey’e Amerika’yı temsilen ya 
da Uyguristan’ı temsilen aramızda ise söz vermek istiyoruz. Süre beş dakika.  

 

Dr. Dolkun KAMBERİ (ABD) 

Değerli Başkan ve Değerli Bilim Adamları, 
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Bu ilim toplantısı, bu toplantımız bizim meşhur Türk bilim adamı Kâşgarlı 
Mahmud’un doğumunun bininci yılı vesilesi ile düzenlenmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü dünyanın değişik bölgelerinden gelen 
bilim adamlarının bir araya toplanmasına vesile olmuştur. Üç gün devam eden 
toplantıda tarihimizde önemli iz bırakan Kâşgarlı Mahmud’un anılması vesilesini 
sağlayan Türkiyat Enstitüsüne içten teşekkür ederim. 

Uygurlara vekil olarak beni seçtiğiniz için buna da çok içten teşekkür ederim. 
Kâşgarlı Mahmud bin yıl önce ölmüşse de onun bıraktığı miras bin senedir devam 
gelmektedir. Eğer fırsatınız olursa Kaşgar’a gidip Kâşgarlı Mahmud’un türbesini 
ziyaret ederseniz orda Türk bilim adamı Kâşgarlı Mahmud’un hürmetle, izzetle 
anıldığını görürsünüz. Sanki cennette yattığı gibi. Kaşgarlı Mahmud’un türbesinin 
bulunduğu Opal’a giderseniz duru akan bir çeşme ve 200 yaşını aşmış bir çınar ağacı 
görürsünüz. Bunların yanında Kâşgarlı Mahmud’un adını veren bir Medrese 
bulunmaktadır. Medrese’nin yanında ise Kâşgarlı Mahmud’un kabri bulunmaktadır. 
Ulu âlimimizin mezarının uzak bir yerinde Budist Uygurlara ait medeniyet 
kalıntıları bulunmaktadır. Bu medeniyet kalıntılarında Türk halkına ait birçok 
yadigâr bulunuyor. Maalesef bunlar henüz gün ışığına çıkmamıştır. Bu kültürel 
yadigârlar ve Divanu Lûgat-it Türk üzerinde çalışan Uygur bilim adamları bazı 
sebeplerden dolayı bizimle olamadı, bizim bu toplantımıza iştirak edememişlerdir. 
İzninizle onların adına Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsüne de teşekkür 
etmek istiyorum. Bu toplantıda farklı bilim adamlarıyla buluşmak fikir alışverişinde 
bulunmak Türk tarihi ve medeniyetini araştırmak fırsatını verdiği için yine onlar 
adına Türkiyat Enstitüsüne teşekkür ederim. 

 

Başkan 

Teşekkür ederim, şimdi de Türkiye’den Kemal Eraslan hocamızı kürsüye davet 
ediyorum.  

 

Prof.Dr. Kemal ERASLAN (İstanbul) 

Değerli Başkan, Değerli Meslektaşlarımız,  

Sizleri selamlayarak bir iki şey söylemek istiyorum. Her şeyden önce 
Kaşgari’nin ne kadar büyük bir insan olduğunu ve ne büyük bir hizmette 
bulunduğunu bin yıl öncesinden bugüne kadar kendini hissettirmesi açıkça ortaya 
koyuyor. Büyük insan budur. Sadece kendi devrinde değil kendinden sonra asırlar 
geçse bile yaptığı hizmet ortaya koyduğu eser eğer şükranla anılıyorsa, eğer o bir 
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fayda sağlıyorsa, eğer insanlar ondan faydalanıyorsa, o büyük bir insandır. Kaşgari 
de böyle büyük bir insandı. Onun üstünde daha çok araştırma yapılacaktır. Üç 
günden beri devam eden toplantımızda çok değerli bildiriler sunuldu. Bundan evvel 
de hakkında kitaplar yazıldı, makaleler yazıldı ama bundan sonra da daha fazla 
çalışmalar yapılacaktır. Bilhassa genç kardeşlerimizin yaptığı araştırmalar çok 
faydalı olacaktır. Tenkit edilebilir, ama bu bir adımdır. Daha büyük adımların 
atılması için bu adımların atılması lazım ve eminim ki bundan sonra çok daha ciddi 
çalışmalar yapılacak ve bu yapılan araştırmalardan faydalanılarak Kaşgari’nin ele 
alınmadık daha birçok yönü açıklığa kavuşturulacaktır. Güzel bir organizasyon, 
güzel bir kongre oldu, aksama olmadı. Bu bakımdan ben kongrenin hazırlanmasında 
maddi ve manevi emeği geçen kurum ve kuruluşlara ve bilhassa kongrenin 
organizasyonunu, düşünmesini, planlamasını yapan Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Sayın Müdiresi diyelim Başkanı Ülkü Hanım’a çok teşekkür 
ederim. Tebrik ederim. Kendisine yardımcı olan genç kardeşlerimizi de tebrik eder 
onlara da teşekkür ederim.  

Bir hususta bir temennimi belirterek sözlerime son veriyorum. Ben oldum olası 
kongrelerin birkaç salonda yapılmasını bir türlü kabullenemiyorum. Temennim 
bundan sonra yapılacak bütün kongrelerin tek salonda yapılması. Böylece salondan 
salona koşuşturmanın ortadan kalkması ve insanın her konuşmayı rahatlıkla 
dinlemesi. Bunun için çok fazla tebliğe de lüzum yok. Benim kanaatime göre 100 
tane tebliğ olacağına 50 tane tebliğ olsun ama 50 tane tebliğe 50 probleme açıklık 
getirsin. Yeniler yenileri, yenileri ortaya koysun ve konuşması veya tebliği olmayan 
arkadaşların tenkitleri tamamlamalarıyla o konu çok daha olgunlaşmış, pişmiş bir 
hâle getirilsin. Bu benim temennimdir, arzumdur. İnşallah bundan sonraki 
kongrelerde bu uygulanır ama dediğim gibi kongremiz çok güzel oldu, çok düzenli 
oldu, ne kadar teşekkür etsek kendilerine azdır. Hepinizi saygıyla selamlarım ve 
ülkelerine veyahut da çalıştığı vilayetlere gidecek bütün meslektaşlarıma, 
kardeşlerime, Allahaısmarladık der hepinizi saygıyla selamlarım.  

 

Başkan 

 Efendim şimdi Divanü Lügati’t-Türk üzerine uzun çalışmaları olan arkadaşım 
Ahmet Ercilasun’a söz vermeden önce, Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi 
Sempozyumunda verilen bildirileri de burada izleyen ve onları değerlendiren Prof. 
Dr. Semih Tezcan’a söz vereceğim. Kendisinden, bildiri vermedi ama hiç değilse 
bize dönem ve Kâşgarlı Mahmud hakkında birkaç cümle ile düşüncelerini ve 
değerlendirmelerini aktarmasını rica ediyorum.  
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Prof. Dr. Semih TEZCAN (Almanya- Bilkent Üniversitesi) 

Ben de öteki konuşmacılar gibi önce bu toplantının çok güzel ve çok yararlı 
olduğunu belirterek sözlerime başlayayım. İlk önce çok çeşitli ülkelerden 
katılımcıların gelmiş olması ve bunun yanında konuların çok çeşitli olması tarihten 
müzikolojiye kadar, sözlük bilimden tıbba kadar konuların ele alınmış olması son 
derece yararlı oldu, sevindirici oldu. Filolojinin belki biraz daha ağır basmasını 
isterdim, bu noktaya biraz sonra tekrar geleceğim. Genç katılımcıların sayısının 
yüksek olması, onların bize birçok yeni çalışmalarıyla birçok yeni şey öğretmiş 
olmaları sevindiricidir. Ben birçok yeni şey öğrendim. Burada Berlin Bilimler 
Akademisinin Turfan Projesinin yürütücüsü olarak eklemek istediğim birkaç şey 
var. Kaşgari araştırmalarıyla Eski Uygurca araştırmaları, Turfan araştırmaları 
birbirinden ayrılamaz. Kaşgari araştırmaları bugünkü düzeye eriştiyse Eski Uygurca 
araştırmalarının bunda büyük payı vardır. Öte yandan Eski Uygurca araştırmaları 
ileri bir düzeye yetiştiyse 21. yüzyılda, bunda da Kâşgarlı Mahmud’un eserinin tam 
zamanında, hemen hemen Eski Uygur ve Maniheist yazmaların bulunduğu sırada 
ortaya çıkmış olmasının ve filologların yardımına yetişmiş olmasının çok önemli 
payı vardır. Eski Uygurlar yani Kaşgar’ın doğusunda yaşamış olan Uygurlar 
Müslüman değildi Budisttiler, Maniheisttiler, Nesturi Hristiyandılar ama onlar da 
bizim eski kültürümüz için çok önemli şeyler yaptılar. Programda dinlediğimiz 
bildiriler arasından Eski Uygurca ile Karahanlı Türkçesi ilişkilerini daha yakından 
ele alan bazı bildiriler de bulunabilirdi, bundan sonrakilerde muhakkak bulunacaktır 
kanısındayım. Son olarak bu güzel programı gerçekleştiren Sayın Profesör Ülkü 
ÇELİK ŞAVK’a ve bütün emeği geçen arkadaşlara, meslektaşlara teşekkür etmek 
istiyorum.  

 

Başkan 

Şimdi de son sözü Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’a veriyorum. Uzun yıllardır 
Kâşgarlı Mahmud hakkında çalışıp yazmıştır. Bu toplantıya da çok güzel bir 
bildiriyle katılmıştır.  

 

Prof.Dr. Ahmet ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi) 

Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Değerli Dinleyiciler, 

Eğer Dîvânu Luġâti’t-Türk ortaya çıkmasaydı Köktürk Anıtları üzerindeki 
araştırmalar, Eski Uygur metinleri üzerindeki araştırmalar, Kutadgu Bilig’in 
okunması ve anlamlandırılması herhâlde bu kadar ileri seviyeye varmayacaktı. Onun 
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için Kâşgarlı Mahmud’un bu bakımdan da değeri olduğunu ifade edeyim. Kâşgarlı 
Mahmud birçok konuşmacının söylediği gibi hepimizi bütün Türk dünyasını burada 
topladı, bundan sonra da toplayacağa benzer, kendisi zaten Türk dünyasının dil 
malzemesini kültür malzemesini toplayarak âdeta geleceğe dönük bu misyonu da 
üstlenmiştir, bu görevi de üstlenmiştir ve bu görev uzun yıllar gizli kalsa da 
yüzyıllar boyunca gizli kalsa da eserinin bulunuşundan itibaren bu görev onun 
torunları, biz torunları tarafından yerine getirilmektedir. O bakımdan benim için 
Kâşgarlı Mahmud aynı zamanda kutlu, mukaddes, mübarek, ıduk, uğurlu bir 
insandır. Aynı zamanda dünyanın her tarafından gelen arkadaşlar, Türk dünyasından 
gelen arkadaşlar, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve üniversitelerinden katılan 
arkadaşlar çok değerli bildiriler sundular ve Dîvân bilgimizi, Dîvân kültürümüzü 
zenginleştirdiler. Hepsi sağ olsun. Elbette öncelikle kongreyi düzenleyen arkadaşlar, 
düzenleyen enstitü, onun yöneticileri, onun yardımcıları onlara teşekkür etmek 
lazım. Gerçi öncekiler teşekkür etti ama hepimizin teşekkür etmek borcu diye 
düşünüyorum ve tek tek, ayrı ayrı bu teşekkürlerin ifade edilmesinde eh biraz da 
menfaat, yani geleceğe dönük menfaat düşündüğümü de ifade etmek istiyorum. 
Ziyat Akkoyunlu Dîvânu Luġâti’t-Türk’ün yazılması konusunda bir birliğe 
gidilmesini teklif etmişti. Teklifini Fikret Bey’in hatırlamadığını ben söyleyeyim ve 
herhâlde eğer bildiri kitabı basılırken böyle bir birlik sağlanırsa bu konuda bir adım 
atılmış olur. Ben de iki pasaportlu olarak konuşuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti vatandaşıyım aynı zamanda ve galiba bundan önce Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde de bir toplantı olmuş, demek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
yani bizim en güneydeki, Türklüğün en güneyindeki kanadı da bu işe bir ucundan 
başlamış. Burada bildirileri dinlerken Dîvânu Luġâti’t-Türk ve bugünkü Uygurca, 
bugünkü Türkmence, Tatarca derken herkes bir tarafından Kâşgarlı Mahmud’u bir 
kenara çekiyor. Kazan’a çekiyor, Kâşgar’a çekiyor, Aşkabat’a çekiyor, Kıbrıs’a 
Anadolu’nun çeşitli yerlerine çekiyor. Vallahi Çorum’a da çekmek mümkün Tokat’a 
da, Muğla’ya da çekmek mümkün. Demek ki Kâşgarlı Mahmud, efendim, hepimizi, 
hepimizi temsil ediyor. Hepimizin ayrı ayrı parçaları, ayrı ayrı uzuvları; gözümüz, 
kulağımız, hepimizin dilimiz orada birleşiyor. Hocam dedi ki ben bir cümleyi 
unuttum, Zeynep Hoca’m dedi ki bir cümleyi unuttum onu lütfen sen söyle; Kâşgarlı 
Mahmud aynı zamanda Türk dilinin ve kültürünün ilk savaşçısıydı. Demek ki 
hakikaten o ilk savaşçı olarak çok iyi de mızrak kullanıyormuş ya, çok iyi de ok 
atıyormuş ya, ilk savaşçı olarak görevini yerine getirmiş. Bundan sonra da biz 
mızrakla okla değil ama sözlerimizle, araştırmalarımızla, ortaya koyacağımız sanat 
eserleriyle herhâlde bunu yapacağız. Ben inanıyorum ki günün birinde Kâşgarlı 
Mahmud’un diliyle şiir yazacak insanlar çıkacak, Kâşgarlı Mahmud’un diliyle yani 
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biraz da fantastik olsa da onun diliyle hikâye yazacak, onun diliyle hatıra yazacak 
insanlar çıkacak. Yani dilimize kültürümüze böyle samimi, böyle içten, böyle 
gönülden bir yaklaşımın girişim olacağını düşünüyorum. Belki bu ilmî toplantılar 
bunun da zeminini bize hazırlayacaklar. Bir şey daha söyleyerek konuşmamı 
bitireyim. Efendim Orhun Abideleri, Köktürk Anıtları, Kâşgarlı Mahmud, Dede 
Korkut bunlar benzer kaderi yaşadılar, uzun yüzyıllar kayboldular, ondan sonra 
ortaya çıktılar, hepsi Türk dünyasını birleştiren abide eserler. Türk dünyasında 
bakıyorum, insanlar çocuklarını evlendirirken Aşkabat’ta işte bir yere götürüyorlar. 
Gelinle güveyi oraya götürüyorlar. Taşkent’te bir yere götürüyorlar, Kazan’da yani 
mukaddes bildikleri bir yere götürüyorlar. Şimdi hepimiz oraya götüremeyiz ama 
mukaddesleri düğüne getirebiliriz ve efendim Dîvânu Luġâti’t-Türk’ün tek 
nüshasının şimdi mükemmel bir baskısını Kültür ve Turizm Bakanlığı yeniden 
yapacak onu hemen alalım, kaçırmadan alalım ama ikişer üçer nüsha alalım çünkü 
diyorum ki; o nüshayı Dede Korkut’u, Orhun Abidelerinin bir maketini 
çocuklarımız evlenirken atalarından babalarından yadigâr olarak çocuklarımıza 
bırakalım ve diyelim ki; siz de bunu çocuklarınıza bırakın. Teşekkür ederim 
efendim.  

 

Başkan  

Efendim Kâşgarlı Mahmud Türk kültürünü, Türk medeniyetini, Türk bilim 
hayatını bilhassa filoloji anlamında, etnoloji anlamında, etnografya anlamında, 
kültür bilimcisi anlamında ilkini, kuruculuğunu temsil ediyor. Onun mücadelesi 
uğruna ömrünü tüketti. Bugün biz burada o çadırı, o çatıyı, o zemini inşa eden 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün yapmış olduğu bu güzel organizasyonla bir 
araya geldik ve bu organizasyon tertip ettiği bu semineri, sempozyumu yine 
Kâşgarlı’nın yaktığı ateşi 21. yüzyılda yakıp onun uğruna ömrünü tüketen ve 
Enstitüyü teşekkül ettirip faaliyete geçiren ve buraya getiren aziz arkadaşım 
Rahmetli Cihat ÖZÖNDER’in anısına ithaf edilmiştir. Onu da burada rahmetle 
anıyorum. Bizi Kâşgarlı gibi o da bu gök kubbenin altında onun haritasının çizildiği 
coğrafyadan dostlarımızı, arkadaşlarımızı bir araya getirdi ve bizleri böyle bir 
ortamda onun uğruna ömrünü tükettiği bir mevzuyu konuşmak imkânı verdi. Aziz 
ruhu bu şekilde inanıyorum ki şad olmuştur. Sözlerimi bitirmeden ve sizlere ak yol 
dilemeden önce hiç şüphesiz ki bu organizasyonun başından sonuna kadar yükünü 
omuzlarında çeken arkadaşımız Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Ülkü 
ÇELİK ŞAVK mutlaka birkaç söz söylemek isteyecektir. Onu kürsüye davet 
ediyorum.  
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Prof.Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK  

Şu ana kadar telaştan titriyordum, şu an itibarıyla heyecandan titriyorum. Bir 
hata yaparsam lütfen bağışlayın. Öncelikle biz bu sempozyumda iki zıt duyguyu bir 
arada yaşıyoruz. İlki çok mutluyuz; Kâşgarlı Mahmud’un 1000. Doğum 
Yıldönümünü kutlamak nasip oldu. İkincisi çok hüzünlüyüz Hocamızla birlikte 
tasarlamaya başladığımız bu etkinliği Hocamız Prof.Dr. Cihat Özönder’in anısına 
düzenlemek zorunda kaldık. Bu iki zıt duygunun gelgitleri arasında üç gün geçirdik. 
Katılımınız bizi çok onurlandırdı. Hepinize lutfettiğiniz için, davetimizi karşılıksız 
bırakmadığınız için ayrı ayrı, bildiri sunan arkadaşlarımıza, hocalarımıza, üç gün 
boyunca bizi takip eden gençlere kendi adıma, bu sempozyumda emeği geçen 
arkadaşlarım adına, Enstitüm adına, Üniversitem adına ve Rahmetli Hocamız 
Kurucu Müdürümüz Prof.Dr. Mehmet Cihat ÖZÖNDER adına teşekkür ediyorum. 
Sağ olun.  

Şimdi, bildiri özetleri kitabında ve programda Dîvânu Luġâti’t-Türk isminin 
çok çeşitli yazılması bilinçsiz bir gözden kaçma değildir. Bilim adamlarının 
bildirileri bize ilettiği şekilde korumanın bir sonucudur. Bunda da amaç bu duruma 
dikkat çekmek, bu ismin ne kadar çok çeşitli kullanıldığını vurgulamaktır. Bu 
değerlendirme oturumunu düzenlemenin bir diğer amacı da bu tür sorunlara, bu tür 
çelişkili ifadelere bir çözüm bulunabilir miydi? Sanıyorum bulundu. Hocamız 
Prof.Dr. Ziyat Akkoyunlu’nun çok değerli bir teklifi vardı, zaten kendisi hem 
Arapçayı çok iyi biliyor hem de Dîvânu Luġâti’t-Türk üzerine çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bildiri kitabımızın yayımlanması sürecinde Hocamızın fikirlerine 
başvuracağız ve bu ismi netleştireceğiz. Bundan sonra dikkate alınıp alınmaması 
tabiî ki araştırmacıların tercihine bağlıdır. Biz bildiri kitabında bu birliğe özen 
göstereceğiz. Bir diğer eleştirel bakış da Hocamdan geldi. Kendisinin benim için 
yeri çok ayrıdır. Sayın Prof.Dr. Kemal Eraslan. Beni tanıyanlar yakından bilirler, 
benim için ikinci babadır. Eleştiriyi ondan aldım, yalnız biz bu sempozyumu 
düzenlemeye karar verdiğimizde iki gün ve tek oturumla mütevazı bir sempozyum 
olarak planladık. Daha sonra gelen talepler çok yoğundu, bunlara kıyamadık. 
İkincisi desteklerimiz çok fazlaydı, destekçilerimizden gelen beklenti biraz daha 
büyükçeydi. 2008 Kâşgarlı Mahmud yılının belki de böyle kalabalık bir bilim adamı 
topluluğuyla gerçekleştirilmesi görüşleri biraz ağır bastı. Bu yönde talepler yoğundu. 
Bu nedenle çift oturumda ve üç gün olarak planladık. Bundan sonra tek oturumda da 
yapılabilir. Yalnız çift oturumda gerçekleştirirken konu bütünlüğüne çok önem 
verdik. Tabii tercihler farklıdır ama dil çalışanlar, tarih çalışanlar, dil bilim çalışanlar 
belki bütün olarak oturumları tercih edebilirler düşüncesiyle oturumları 
düzenlemeye çalıştık. Bu da bu şekilde affolunabilir diye düşünüyorum. Bir diğer 
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hususu da açıklamayı uygun görüyorum. İki yılda bir büyük sempozyum 
düzenliyoruz. İlkini 2006 yılında Türkolojiyle ilgili genel sorunlar, 
değerlendirmeler, öneriler ana temasıyla gerçekleştirdik. Bu yıl da bildiğiniz gibi 
Kâşgarlı Mahmud ve Dönemine yer verdik. Sonraki büyük sempozyumu 2010’da 
yapabiliriz çünkü hemen her yıl büyük bir etkinlik düzenlemek biraz zor oluyor. Bu 
konulardan şu an aramızda bulunan, burada bulunan veya bu bilim dalında 
araştırmalarını bildiğimiz hemen her bilim adamına davetimiz ulaşacaktır. Bundan 
şüpheniz olmasın. Ayrıca her yıl da küçük birer sempozyum düzenliyoruz. Geçen yıl 
Yaşayan Eski Türk İnançları konulu Hocamızın Prof.Dr. Mehmet Cihat 
ÖZÖNDER’in gerçekleştirmeyi özellikle arzu ettiği ve kendisine de nasip olan çok 
güzel bir sempozyumu da gerçekleştirmiştik. Belki önümüzdeki yıl daha küçük 
nitelikte konuyu derli toplu olarak bir günde ele alabileceğimiz bir sempozyum 
düzenleyebiliriz. Bundan da hepinizi haberdar edeceğiz. Yine lutfederseniz çok 
teşekkür ederiz. Şimdi ben her ülkenin temsilcisi heyetlere ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Bizim için katılımları çok değerliydi. Şu an ben de herhâlde Türk tonunun 
üstüne Kırgız tonu giydim. Hem Türkiye’yi hem Kırgızistan’ı temsil ediyorum. 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün şu an yönetiminde bulunan kişi olarak hiç 
ayrım gözetmeden bütün Türk boylarını, bütün Türk topluluklarını temsil edebilme 
gücüne ve yeteneğine sahip olduğunu kurum olarak bildirmek istiyorum. Bizim için 
biri diğerinden farklı değildir. Bunun için tekrar katılımcılarımıza, izleyicilerimize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve inanın şu an çok mutluyum bunu da itiraf ediyorum. 
Çok endişelerimiz vardı, haklı endişelerimiz vardı, çünkü çok değerli konuklarımızı 
ağırlayacaktık. Bir yerde hata yapar mıyız diye uykusuz geceler geçirdik, bu gece 
rahatça uyuyacağız. Çok teşekkür ediyorum.   

 

Başkan:  

Ayrılmadan önce hepinize sağlıklı, mutluluk dolu güzel yolculuk ve ülkenizde 
günler geçirmenizi diliyorum. Bir dahaki toplantılarda bir araya gelmek dileğiyle 
hoşça kalınız, Ak yol.  
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