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LÜ TANRININ DOKSAN DOKUZ ADI İLE…

Mutluyuz! Çünkü şu anda Şehrin Hafızası 
ilavemizin yüzüncü sayısını elinizde tutuyorsu-
nuz. Bu çok özel sayımızı bana göre Türk mille-
tinin yetiştirdiği en büyük milliyetçi ve Türkçü-
lerden birisi olan Kaşgarlı Mahmud’a ayırdık. 
Değişik kalemlerden bu müstesna insanı ve 
kaleme aldığı kitabını sizlere tanıtmayı çalıştık. 
Bu tür değerlerimizin unutulmaması ve be-
yinlere nakşedilmesi görevinin Şehrin Hafızası 
ekibi olarak kendimize bir görev kabul ettik. 
Daha önce de Yunus Emre, Ömer Seyfettin, Ali 
Şir Nevai gibi Türk diline hizmet etmiş büyük-
lerimizi sizlere tanıtmaya çalışmıştık. İnşallah 
bu konuda başarılı olmuş bu isimlerin hafızala-
rınıza kazınmasına vesile olabilmişizdir.

Evet, önceki satırlarda okuduğunuz gibi 
Şehrin Hafızası Dalya dedi, yani yüzüncü sayı-
mıza ulaştık. Bu bizim için büyük bir mutluluk. 
Kültür Sanat üzerine yayın yapan bir derginin 
yüzüncü (100) sayıya ulaşması büyük bir başa-
rı sayılmalı bu ortamda. Biz sizlerin desteği ile 
bu gururu yaşadık. Bize bu gururu yaşatan siz 
okuyucularımıza, hiçbir karşılık beklemeden 
hazırladığımız dergiyi sahibi olduğu Yenigün 
Gazetesi içerisinde bir ilave olarak siz okuyu-
cularımıza ulaştıran Sayın Mustafa Arslan’a, 
dergimizin teknik işlerini gören Büşra Gültaş 
Hanıma teşekkür ediyorum.  

***
Bundan bin yıl kadar önce Kaşgarlı Mah-

mud adında bir âdemoğlu çıkıp kendi konuş-
tuğu dili dünya dili yapma gayreti içerisinde 
çalışmış, bu çalışmasını Divanı Lügatit Türk 
adlı geniş kapsamlı bir sözlük hazırlayarak taç-
landırmış.

Bir Karahanlı prensi olan Kaşgarlı Mah-
mud hayatını Türk milletine ve Türk diline 
adamış, sultanlık yapmak yerine ilimle uğraş-
mayı tercih etmiştir. Hazırladığı sözlük bugün 
Türk dünyası çalışmalarında kaynak olarak 
kullanılan kitapların en başında yer almaktadır.

Bugün Türkçeyi küçümseyen veya Türk-
çe’nin bilim dili olamayacağı saçmalığını dil-
lendiren aklı evvellere Kaşgarlı Mahmut bin 
yıl öncesinden cevaplarını vermiştir. Kaşgarlı 
Mahmud yazdığı eserinin giriş kısmında şu ifa-
delere rastlıyoruz.

“ESİRGEYEN, KORUYAN TANRININ ADIYLA
Her türlü öğüş, büyük iyilikler, güzel işler 

sahibi olan Tanrı adı içindir. Halkın en uz dilli-
si bitkin, en sağlamı çürük olduğu bir zaman-
da 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. Tan-
rının yarlığaması onun ve onun yararlıklı ço-
luğu çocuğu üzerine olsun; büyük esenlikler 
versin.

İmdi, bundan sonra Muhammed oğlu Hü-
seyin, Hüseyin oğlu Mahmud der ki; “Tanrı-
nın devlet güneşini Türk burçlarında doğdur-
muş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde 
göklerin bütün teğrelerini döndürmüş bu-
lunduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını 
verdi ve onları yeryüzüne ilbay kıldı. Zama-
nımızın Hakanlarını onlardan çıkardı, dünya 
milletlerinin idare yularını onların ellerine 
verdi; onları herkese üstün eyledi; kendilerini 
hak üzerine kuvvetlendirdi. 
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Onlarla birlikte çalışanı, onlardan yana 
olanı aziz kıldı ve Türkler yüzünden onları 
her dilediklerine eriştirdi; bu kişileri kötüle-
rin - ayak takımının- şerrinden korudu. Okları 
dokunmaktan korunabilmek için, aklı olana 
düşen şey, bu adamların tuttuğu yolu tutmak 
oldu. Derdini dinletebilmek ve Türklerin gön-
lünü almak için onların diliyle konuşmaktan 
başka yol yoktur. Bir kimse kendi takımından 
ayrılıp da onlara sığınacak olursa o takımın 
korkusundan kurtulur; bu adamla birlikte 
başkaları da sığınabilir.”

Kaşgarlı Mahmud’u haklı çıkarmak ister-
cesine bugün de ülkemiz milyonlarca sığın-
macı barındırmaktadır. Bunları besleyip kol-
luyoruz tarihten gelen alışkanlığımız ile. Ama 
bazı gerçekleri de göz ardı ediyoruz bu kollama 
sırasında. Bu ülkelerini terk edip gelen insanla-
rın bizim dilimizi öğrenmeleri için bir çaba gös-
termek yerine, adeta hayranlıkla onların dilini 
öğrenmeye çalışıyor ve bazılarımız saf saf asıl 
dilimizin Arapça olduğuna inanıyor. 

Biz yine Kaşgarlı Mahmut atamızın sözleri-
ne kulak verelim;

“And içerek söylüyorum, ben, Buhara’nın 
-sözüne güvenilir- imamlarından birinden ve 
başkaca Nişaburlu bir imamdan işittim, iki-
si de senetleriyle bildiriyorlar ki Yalavacımız 
kıyamet belgelerini, ahir zaman karışıklıkla-
rını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını 
söylediği sırada “Türk dilini öğreniniz; çünkü 
onlar için uzun sürecek egemenlik vardır” bu-
yurmuştur.

Bu söz (hadis) doğru ise -sorgusu kendile-
rinin üzerlerine olsun- Türk dilini öğrenmek 
çok gerekli (vacip) bir iş olur; yok bu söz doğ-
ru değil ise, akıl da bunu emreder.

Ben onların en uz dillisi, en açık anlatanı, 
akılca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi kargı 
kullananı olduğum halde onların şarlarını, çöl-
lerini baştanbaşa dolaştım. Türk, Türkmen, 
Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının dilleri-
ni, kafiyelerini belliyerek faydalandım; öyle 
ki bende onlardan her boyun dili, en iyi yolda 
yerleşmiştir. Ben onları en iyi surette sırala-
mış, en iyi bir düzenle düzenlemişimdir. 

Bana sonsuz bir ün, bitmez tükenmez bir 
azık olsun diye şu kitabımı -Tanrıya sığınarak- 
Divanü Lügat-it Türki “Türk Dilleri Kamusu” 
adını vererek yazdım. 

Kaşgarlı Mahmut yazdığı sözlükte “Öge” 
kelimesinin anlamını verirken yanında birçok 
tarihi bilgiyi de sunuyor bize. Bakalım Öge ke-
limesini açıklarken yanında hangi bilgileri de 

bize öğretiyor Kaşgarlı Mahmut? 
Öge: Tekinden bir derece aşağı, sokak 

adamlarından olup denenmiş, yaşlı ve akıllı 
kimselere verilen lakaptır.

Bu şundan ileri gelmiştir ki “Zülkarneyn” 
Çin’e dek ilerleyince Türk Hakanı savaş için 
Zülkarneyn üzerine gençlerden toplanmış bir 
bölük asker gönderir. Hakanın veziri “Sen 
Zülkarney’in üzerine gençleri gönderdin; on-
ların içerisinde denenmiş, yaşlı ve tecrübeli 
adamların dahi bulunması gerekti” deyin-
ce Hakan yaşlı ve tecrübeli anlamına olarak 
“Öge mi?” demiş. Vezir “evet” cevabını ver-
miş. Bunun üzerine Hakan yaşlı, sınanmış bir 
kimse göndermiş. Zülkarneyn’in ileri kolları 
üzerine bir gece baskını yapmışlar, düşman-
ları yenmişler. Türklerden biri Zülkarneyn’in 
askerlerinden birine bir kılıç vurmuş, herifi 
göbeğine dek parçalamış. Öldürülen adamın 
belinde içerisinde altın bulunan bir kemer 
varmış; Kemer de kesilmiş, altınlar kana bu-
laşarak dökülmüş. Ertesi sabah Türk askerleri 
kana bulaşmış altınları görerek birbirlerine 
“bu ne?” demişler. “altun kan” cevabı veril-
miş. Orada bulunan büyük bir dağa hemen 
bu adı vermişler. Uygur ülkesine yakın olan 
bu dağın çevresinde Türk göçebeleri bulunur. 
Zülkarneyn bu gece baskınından sonra Türk 
Hakanı ile barışmış.”

Öge kelimesi açıklanırken Zülkarneyn’in 
Asya seferi hakkında bilgi sahibi oluyoruz. 
Türk Hakanının öyle hemen teslim olmadığını 
baskınlar vererek kendi gücünü gösterdiğini 
öğreniyoruz “Öge” kelimesinin anlamını okur-
ken. Türk Hakanının gücünü gören Zülkar-
neyn’in savaşmaktan vaz geçip Türklerle barış 
yaptığını öğreniyoruz.

Yine bu kelimenin açıklanması sırasında 
anlatılan olaylar silsilesi bize meşhur Altun Da-
ğın isim alma hikâyesini veriyor. Böylece Altun 
Dağın isminin Zülkarneyn’in Türkler tarafın-
dan öldürülen askerlerinin kuşağında bulunan 
altınlarla ilgili olduğu bilgisini veriyor.

Divanı Lügat-it Türk adı ile bir sözlük olsa 
da yazıldığı dönemin tarih, coğrafya, sosyoloji 
vb. bilgilerini de bize aktarıyor.

Firdevsi’nin Şehnamesi Farslılar yani İran-
lılar için ne ifade ediyorsa Kaşgarlı Mahmud ta-
rafından yazılan Divani Lügat-it Türk de Türk 
milleti için daha fazlasını ifade ediyor. 

Bu büyük eseri Türk Milletine kazandıran 
ve bütün dünyaya Türkçe öğretme hayali ku-
ran Kaşgarlı Mahmud’a rahmet diliyor mekânı 
uçmağ olsun diyorum.
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KAŞGÂRLI MAHMUT VE 
“DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK”Ü

PROF. DR 
AHMET 
SEVGİ

Millet olarak kültürel değerlerine 
topyekûn sahip çıkan bir yapıda 
olmasak da her devirde içimizden 

bu değerleri muhafaza ve müdafaa eden kah-
ramanlar çıkmıştır. XI. yüzyılda bir anne şef-
katiyle Türkçeye kucak açarak onun gelişip 
zenginleşmesi için cansiperane mücadele ve-
ren alperenlerin başında şüphesiz ki “Dîvânü 
Lügâti’t-Türk” müellifi Kaşgarlı Mahmut gelir.

Kültür milliyetçiliğin unutulmaz ismi Kaş-
garlı Mahmut’un hayatı hakkında maalesef ye-
terli bilgiye sahip değiliz. Hatta onun Kârûn’un 
hazinelerine değişilmeyecek kadar kıymetli 
olan “Dîvânü Lügâti’t-Türk” adlı eseri bile ne 
acıdır ki 800 yıl nisyan karanlığında yolculuk 
yaptıktan sonra nihayet XX. yüzyıl başlarından 
İstanbul’da Ali Emîrî tarafından bir tesadüf so-
nucu kaybolup gitmekten kurtarılmıştır. İster-
seniz önce “Dîvânü Lügâti’t-Türk”ün bulunuş 
hikâyesini Kilisli Muallim Rıfat’tan dinleyelim:

Divanyolu’nda “Karababa” sokağının ba-
şında “Diyarbakır Kıraathanesi” adlı bir kıra-
athane vardı. “Diyarbakırlı Ali Emirî Efendi” 
buranın birinci müşterilerinden idi.

Her gece akşamdan sonra gelir, gece ya-
rısına kadar oturur, dostlarıyla görüşür, konu-
şur; sonra kalkar, Parmakkapı’daki hanesine 
giderdi.

Malî 1333 senesi idi. Bir gece yine bu kıra-
athaneye teşrif buyurdu. Biraz tarihten, edebi-
yattan bahsedildikten sonra:

-Beyler, efendiler! Bu gece size bir şey so-
racağım! dedi.

-Buyurun, dedik.
Sordu:
-Divanü Lügati’t-Türk isminde bir kitap 

gördünüz mü, ya da işittiniz mi?
İlk cevabı ben verdim:
-Kitabın kendisini görmedim, fakat Kâtip 

Çelebi bunu görmüş ve Keşfü’z-Zunun’a yaz-
mıştır, dedim. 

Sonra Arif Bey ve arkadaşları Arapça ta-
rihlerin birisinde bunun adını gördük, dediler. 
Bunun üzerine Emirî Efendi, Fuzulî’nin şu 
mısraını okudu:

“Eyledim tahkik, görmüş kimse yok cânâ-
nımı.”

Söz sırası bize geldi. Bir ağızdan heyecanla 
sorduk:

-Siz gördünüz mü?
Sualimiz hoşuna gitti, kendine mahsus 

olan tarzda gevrek gevrek güle güle katıldı:
-Ne söylüyorsunuz? İnayet-i Bârî ile bugün o 

kitaba malik oldum, dedi. Cümlemiz tebrik ede-
rek nasıl elde ettiğini, kimden aldığını sorduk.

-Âdetim veçhile haftada iki üç kere Sahaf-
lar Çarşısı’na uğrar, yeni bir şey var mı diye 
kitapçılara sorarım, dün de uğradım. Kitapçı 
Burhan Bey’in dükkânında oturdum. “Bir şey 
var mı?” dedim. Kitapçı:

-Bir kitap var, ama sahibi otuz lira isti-
yor. Bu kitap bana geleli bir hafta oldu. Ben, 
bunu yüksek bir fiyatla alır diye Maarif Nâzı-
rı Emrullah Efendi’ye götürdüm. O da ilmiye 
encümenine havale etti. Encümen tetkik için 
bir hafta müsaade istedi, ben de kabul ettim. 
Bir hafta sonra uğradım. On lira teklif ettiler. 
Ben de: “Kitap benim değildir, başkasınındır. 
Otuz liradan bir para aşağıya vermiyor.” de-
dim. Cevaben; “Biz otuz liraya bir kütüphane 
satın alırız. Al kitabını, istemiyoruz!” diye ki-
tabı iade ettiler. Kitap sahibiyle tayin ettiğimiz 
müddet yarın bitecektir. Yarın kitabı vermeye 
mecburum. Bakınız eğer işinize gelirse siz alı-
nız! dedi. Kitabı elime alınca bayıldım. Otuz 
lira değil, otuz bin lira değeri var. Dünyada 
eşi menendi görülmemiş, bir Türk kâmusu ve 
grameri. Fakat kitapçıyı şımartmamak, fiyatı 
artırmaya bırakmamak için nazlı davrandım: 
“Dağınık bir eser: Acaba tamam mı, değil mi? 
Hem de müellifi Kaşgarlı bir adam imiş, kim-
dir, necidir? Belli değil. Sarı çizmeli Mehmet 
Ağa... Mamafih ne de olsa bir eserdir. Maarif 
on lira teklif etmiş ise, ben de on beş lira veri-
rim.” dedim. Kitapçı:

-Hayır, arz ettiğim gibi kitap benim de-
ğildir. Benim olsaydı verirdim. Fakat sahibi 
mutlak otuz lira istiyor. Almayacak olursanız 
sahibine iade ederim, dedi.
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Sordum:
-Sahibi kimdir?
Cevaben dedi ki:
-Yaşlıca bir hanımdır, eski Maliye Nâzırı 

Nazif Bey’in mensûbatından... Paşa, bu kitabı 
ona verirken: “Bak, sana bir kitap veriyorum. 
İyi sakla! Sıkıldığın zaman kitapçılara götür. 
Altın para otuz lira eder, aşağıya verme!” de-
miş. İşte bu otuz lira kadının kulağında küpe 
olmuş... Yoksa kendisi acûze bir kadındır. Ala-
cak isen, bir kadına iyilik etmiş olursun, dedi.

Bunun üzerine:
-Evet, şimdi işin şekli değişti: Bir kadına 

muavenet (yardım) bir vazifedir. Peki, kabul 
ettim, dedim ve kitabı aldım. Fakat o dakika-
da şöyle düşündüm: Yanımda ancak on beş 
lira var, eve gidecek olsam kitap dükkânda 
kalacak, mümkün ki, başka birisi gelir, kitapçı 
tamahkârlık ederek ona da gösterir, o da alır. 
Paranın üstünü yarına bırakayım desem, ol-
maz. Başladım içimden Allah’a yalvarmağa: 
“Allah’ım, bir dost gönder, bana yardım etsin. 
Beni kitaptan ayırma!”

İki dakika sonra baktım ki, dostlarımdan 
eski Darülfünûn’un Edebiyat Muallimi Faik 
Reşat Bey oradan geçiyor. Hemen çağırdım. 
Gizlice: “Varsa aman bana yirmi lira ver” de-
dim. Çantasını açtı, on lira varmış, onu verdi.

-Üst tarafını da şimdi acele eve gider geti-
ririm, dedi. Ben de kitapçının dükkânında kıs-
men huzuru kalple oturdum.

Birkaç dakika sonra Reşat Bey geldi, parayı 
getirdi. Otuz lirayı Burhan Bey’e verdim.

Burhan Bey -“Pekâlâ, ya benim bahşişim 
yok mu?” dedi.

Üç lira da ona verdim, vedalaştım. Dük-

kândan kalktım, Reşat Bey’le konuşa konuşa 
çarşıdan çıktık. Fakat arkamıza baktım: “Aca-
ba Burhan Bey pişman olup da arkamızdan 
koşmasın” diye korku içindeydim. Neyse, bak-
tım ki gelen yok: “Oh, elhamdülillâh!” dedim.

Kitabı aldım, eve geldim, yemeyi içmeyi 
unuttum. Birkaç saat mütalaa ile uğraştım. 
Arkadaşlar, size arz ediyorum: Bu, kitap değil, 
Türkistan ülkesidir. Türkistan değil, bütün ci-
handır. Türklük, Türk dili bu kitap sayesinde 
başka revnak kazanacak. Arap dilinde Sîbe-
veyh’in kitabı ne ise bu da Türk dilinde onun 
kardeşidir. Türk dilinde şimdiye kadar bunun 
gibi bir kitap yazılmamıştır. Bu kitaba hakiki 
kıymet verilmek lazım gelse cihanın hazineleri 
kâfi gelmez.

Bu kitap ile Hz. Yusuf arasında bir müşa-
behet var. Yusuf’u kardeşleri birkaç akçeye 
sattılar. Fakat sonra Mısır’da ağırlığınca ceva-
hire satıldı. Bu kitabı da Burhan bana 33 liraya 
sattı. Fakat ben bunu birkaç misli ağırlığında 
elmaslara, zümrütlere veremem.” 1

Kaşgarlı Mahmut’un Türk dünyasına yeni 
ufuklar açan bu paha biçilmez eseri 1070’li 
yıllarda Doğu Karahanlılar bölgesinde yazıl-
mıştır. O dönemde Arapça hem ilim dili hem 
de kültür dili idi. Buna aynı zamanda Kur’ân 
dili olduğu gerçeğini de eklersek Arapçanın o 
gün sahip olduğu nüfuzun boyutlarını tahmin 
etmek zor olmayacaktır. Kaşgarlı Mahmut’un 
böyle bir ortamda Türkçenin Arapça ile at başı 
yürüdüğünü yani aynı seviyede olduğunu be-
lirterek Araplara Türk dilini öğretmek gaye-
siyle “Dîvânü Lügâti’t-Türk”ü yazıp Bağdat’ta 
Abbâsî Halifesi Muktedâ Billah’a sunmuş ol-
ması takdire şayan bir davranıştır.

1  Dr. Muhtar Tevfikoğlu, Ali Emîrî Efendi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989, s. 173-177.
2  Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, c. 1, İst. 1971, s. 251
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Türklük şuurunun öncüsü Kaşgarlı Mah-
mut, kültürümüzün ana kaynaklarından biri 
olan söz konusu eserinin girişinde Türkçe ve 
Türkler hakkında şunları söyler:

“Gördüm ki yüce Tanrı, devlet güneşini 
Türklerin burçlarından doğurmuş. Göklerdeki 
daireleri, onların devletleri çevresinde döndür-
müş.

Onlara Türk adını (kendisi) vermiş. Onları 
yeryüzünün hakanı kılmış. Asrımızın hâkân-
larını hep onlardan çıkarmış. Cihan halkının 
dizginlerini anların ellerine bırakmış. Onları 
her halka üstün eylemiş. Doğrulukta onlara 
(her zaman) yardımcı olmuş. Onlara intisap 
edenleri, onların hizmetinde bulunanları (hep) 
aziz kılmış; (bütün) dileklerine erdirmiş. (Böyle 
kimseleri) kötülerin şerlerinden korumuş.

Oklarının saplanmasından korunabilmek 
için, aklı başında olanlara, (Türklerin) hâlleriyle 
hâllenmekten başka çare kalmamış.

(Hâlbuki) onlara dert dinletmek ve gönül-
lerini kazanmak için kendi dilleriyle konuş-
maktan daha güzel vâsıta yoktur.

Her ki onların diline sığınırsa onu kendile-
rinden sayıp her türlü tehlikeden kurtarıyorlar. 
Bunun içindir ki Türk olmayanlar da Türk di-
line sığınmakta ve bu vesile ile zarar ve ziyan-
dan kurtulmaktadır. 2

Görüldüğü gibi Kaşgarlı Mahmut, diline 
ve milletine gönül vermiş bir kahramandır. 
Türk’e ve Türkçeye duyduğu aşk onu mec-
nun ederek Türk illerini adım adım dolaşmaya 
sevk etmiştir. Bu Türk alpereni gezip gördüğü 
yerlerde Türk diline ve Türk kültürüne âit ne 
bulduysa büyük bir titizlikle derleyerek bizlere 
“Dîvânü Lügâti’t-Türk” gibi bir kültür hazinesi 
miras bırakmıştır.

Malum, “Dîvânü Lügâti’t-Türk” Arapça 
yazılmış bir “lügat”tir. Ancak, gerek “giriş”te 
verilen mesajlar gerekse kelimeler açıklanır-
ken zikredilen Türkçe atasözü, deyim ve man-
zum parçalar o günkü Türk dünyasının bütün 
cepheleriyle esere yansımasını sağlamıştır. 
Dolayısıyla “Dîvânü Lügâti’t-Türk” XI. yüz-
yılda yazılmış bir Türk dünyası ansiklopedisi 
niteliği taşımaktadır.

Kanaatimce, muhaddislerin “hadis” top-
larken gösterdikleri tecessüsü ve hassasiyeti 

Kaşgarlı Mahmut da Türk kültürüyle ilgili mal-
zemeleri derlerken göstermiştir. Nitekim VIII. 
asırda dikilen fakat takrîben 1200 sene sonra 
XIX. yüzyıl sonlarına doğru deşifre edilebilen 
“Kültigin Âbidesi” hakkında bile “Dîvânü Lü-
gâti’t-Türk”te malumata rastlanması Kaşgarlı 
Mahmt’un nasıl titiz bir çalışma yaptığının 
göstergesidir. Bu konuda M. Şakir Ülkütaşır 
şunları söyler:

“Kulbak” kelimesinden anlıyoruz ki bu ef-
sâne “Kültigin”in halk muhayyilesinde aldığı 
bir biçimden başka bir şey değildir. Efsâneye 
göre:“Kulbak=Kül Beg” Türk zahitlerinden 
birinin adı imiş; Balasagun dolayındaki dağlar-
da yaşarmış. Bu zahit, eliyle siyah taş üzerine 
“Tanrı kulu Kulbak” diye yazınca, beyaz bir 
kitabe; beyaz taşa yazınca siyah bir kitâbe (ya-
zıt) hâsıl olurmuş. Hatta o kitâbeler Mahmut 
Kagarî’nin zamanında hâlâ mevcut imiş. Gâlip 
bir ihtimalle “Kültigin” kitâbelerinden galat 
olan bu efsane (Besim Atalay çevirisi, c. 1, s. 
474) Dîvânü Lügâti’t-Türk’te ne kadar çeşitli 
ve ne kadar dikkate değer konulara ait bilgiye 
tesadüf edildiğine bir örnek olabilir.” 3

Diğer taraftan yine “Dîvânü Lü-
gâti’t-Türk”ten öğrendiğimize göre 4 Kaşgarlı 
Mahmut’un “Kitâbu Cevâhiri’n-Nahv Fî-Lü-
gâti’t-Türk” adlı bir başka eseri daha vardır ki 
maalesef bugün elimizde yok. 

Türkçenin nahvinin anlatıldığı böyle 
önemli bir eserin geride hiçbir iz bırakmadan 
kaybolup gitmiş olması dilimize karşı göster-
miş olduğumuz kayıtsızlıktan başka ne ile izah 
edilebilir?

Kısacası “kendi milletinin diğer milletler-
den, yalnız silah kuvvetiyle üstün olmadığını; 
dil, kültür ve medeniyet bakımından da Türk-
lerin büyük mâzîsi ve büyük geleceği olduğu-
nu meydana koymak ve bunu Türk olmayan 
milletlere haber vermek maksadıyla bir ömür 
boyu çalışan” 5 Kaşgarlı Mahmut’a ve onun 
vücuda getirdiği kültür mirasına sahip çıka-
mamışız. K. Mahmut’un dil ve kültürüne kar-
şı göstermiş olduğu hassasiyeti millet olarak 
daha sonraları sürdürebilmiş olsaydık eminim 
gerek Türkçe ve gerekse Türk kültürü bugün-
künden çok daha ileri noktalarda olurdu.

Kaşgarlı Mahmut’u rahmetle anıyoruz…

3 M. Şakir Ülkütaşır, Büyük Türk Dilcisi KAŞGARLI MAHMUT, TDK Yayınları, Ankara 1972, s. 40.
4 Dîvânü Lügâti’t-Türk Tercümesi, Çeviren: Besim Atalay,  c. 1, TDK Yayınları, Ankara 1985, s. 25; Kâşgarlı Mahmud, Dîvânü Lü-
gâti’t-Türk, Tıpkıbasım, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990, s. 18.
5  N. Sami Banarlı, age, s. 251.
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KARDELEN

FATMA 
TUTAK

Uzak dağların firkat yorgunu gönül-
lerinde filizlenmiş bir umut çiçeği o. 
Vuslata talip değil asla. Elleri cebinde, 

dudağında bir nihavent ıslık, gözleri ufka doğ-
ru sere serpe yayılmış kır çiçeklerinde; gönlü 
daima ferah...

Rüzgâr estikçe dalında nazlı nazlı sallanan 
kızıl elmalardan yalnızca biri. Üzerinde bolca 
düşünülmüş bir ışıklı tasarı. Öyle bir tasarı ki 
etrafa yaydığı ziya, tozlu sandıklarda kalmış 
bir şehrin hafızasına ışık tutmakla kalmıyor; 
aynı yolun yolcusu pervaneleri de peşine ta-
karak cuşa getiriyor. Bu yönüyle bir ekol de 
aynı zamanda. Ehemmiyeti günlük gaileler 
arasında unutulmaya yüz tutmuş kültür gibi 
sanat gibi edebiyat gibi toplumun hayat da-
marlarından birini belki de en mühimini ku-
rutmamaya azm etmiş bir ekol. Az şey mi? 
Üstelik de hiç bir zorunluluk mevcut değilken 
ve tamamen gönüllü. Bir gaye etrafında top-
lanmış olmak ve maddi beklentisizlik; işte gö-
nüllülüğü esas alan tasarıya gönülden hizmet 
veren gönüllerin meyadana getirdiği odun 
oduna benzemez bir tesirli ateş. Tek ihtiyacı 
sesini duyuracak mecralar bulmak. Sonrası...

Küçük bir yelkenlinin heyecan dolu ok-
yanus macerası. Uğradığı her limanda devşi-
rilmiş yepyeni hikayeler, deneyimler, sesler, 
renkler... Ara sıra yanından geçen ve devasa 
cüssesinden evvel duyulan düdük sesiyle ona 
ve onun gibilere küçüklüklerini duyurmaya 
çalışanlara inat büyüklüğün cüsseyle olmadı-
ğını haykıran coşkun bir yürek. Yakıtı adan-
mışlık, asırlar öncesinin demir dağlarını boz-
kırlarını aşıp gelen yurt sevgisi, insan sevgisi 
olunca dünyevi karşılıklar anlamını yitiriyor. 
Yelkenlideki bir avuç kalem ehli yazarak, üre-
terek, paylaşarak kendilerini çoğaltmanın bi-
lincinde; yüreklerinden temiz sahifelere dök-
tükleri nameleri kıvırıp küçük şişelere koyarak 
okyanusa bırakıyor. Malumdur ki yazılan her 
yazı er ya da geç okuyucusunu bulacaktır. On-
lar, kendi aralarında ve okurla kurulan gönül 
bağının yaşattığı tatmin duygusu içinde mut-
ludur. Bu hazzı hiç bir şeye değişmez.

Bir diğer değer ölçütü ise geleceğe kutlu 
bir ad bırakmaktır. İlim kadim kültürden gü-
nümüze yüceltilegelmiştir.  Fakat başkasına 
faydası dokunmayan ilim fani bedenle birlikte 

toprağa karışıp yok olacağından bilgiyi içsel-
leştirmek- hazmetmek- akıl, fikir, feraset ve 
gönül süzgecinden geçirerek -damıtarak-ge-
lecek nesillere aktarmak elzemdir. Aksi tak-
dirde ilim kuru bir yüktür. Hem de merkep 
yüküdür. Hangi maddi kazanç ötelere bırakı-
lan faydalı ilimden ve kutlu addan üstündür? 
Ya da şöyle soralım: Hangi altın, gümüş böy-
lesi değerleri satın alabilir? Yelkenlide seya-
hat eden bir avuç kalem ehli bilir ki yazmak 
ölümsüzlük şarabıdır, bengisudur, a-bı hayat-
tır. 

Kardelenler zorlu hava koşullarında üste-
lik dağlık, sarp, çetin bölgelerde açmayı şiar 
edinir. Lotus çiçeği bataklıklarda. Saflığından, 
güzelliğinden, biricikliğinden ve o eşsiz koku-
sundan hiç bir şey yitirmeden hem de. Zirve-
lerde anılmak; aranmak az şey olmasa gerek-
tir. Başkaca paye beklemek abesle iştigal. 

Avazeyi bu aleme Davut gibi sal
Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.
Vesselam...
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KAŞGARLI MAHMUD
DİVANU LUGATİT-TÜRK

ŞABAN
KUMCUŞimdi Muhammed oğlu 

Hüseyin oğlu   Mahmud 
dedi ki…

“Yüce Tanrı, Türk burçlarında doğdurdu 
devlet güneşini; onların etrafında döndürdü 
ülkelerin çenberini ve onlara ad verdi Türk 
diye; ülkelerin idaresini verdi mülk diye, za-
manın hakanları yaptı onları, ellerine verildi 
günümüzdeki insanların idaresi, onları görev-
lendirdi halk üzre, onları kuvvetlendirdi hak 
üzre; aziz kıldı onlara yanaşanları ve idareleri 
altında çalışanları, onlar (Türkler) sayesinde 
muratlarına erdiler ve ayak takımının şer-
rinden esen oldular. Aklı olan herkes onlara 
katılmalı ve onların oklarından korunmalı. En 
iyi yol konuşmaktır onların dillerini, duyura-
bilmek için onlara ve meylettirebilmek için 
gönüllerini.”

“Ben Türklerin ülkelerini ve bozkırlarını 
inceledim. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağ-
ma ve Kırgızların lehçelerini ve kafiyelerini 
öğrendim. Zaten ben onların, dilde en doğ-
ruyu bilenlerinden, anlatımda en açık olan-
larından, akılca en yetkinlerinden, soyca en 
köklülerinden, mızrakta en iyi atıcılarındanım. 
Böylece her boyun dili bende en mükemmel 
şeklini buldu. Sonra bu kitabı en iyi şekilde 
düzenleyerek buldum. Bunun için yıllarca ezi-
yet çektim.” 

 Kaşgarlı Mahmud
Divanu Lugatit-Türk, 11. Yüzyıl’ın ikinci 

yarısında, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazı-
lan, Türk dilinin bilinen ilk sözlüğüdür. “Türk 
Lehçelerini toplayan kitap”, demektir. Kara-
hanlı döneminin iki büyük eserinden biridir. 
Söz varlığının tematik çeşitliliği, geniş açık-
lamaları, girişte ve bölüm sonlarında verilen 
bilgilerle; bir Türkiyat ansiklopedisidir. 9000 
civarında Türkçe kelimenin Arapça karşılıkla-
rını veren bir sözlüktür. Üç yüze yakın atasö-
züyle bir atalar sözü kitabıdır. Bazı kelimelere 
örnek olarak verilmiş, tamamı 764 mısra tu-
tan dörtlük ve beyitleriyle 11. Yüzyıl’a ait bir 
şiir antolojisidir. Mehmet Kaplan, “Kaşgar-
lı’nın lugatı, yazılı bir atlı göçebe medeniyeti 
müzesidir” der. Aynı dönemin diğer büyük 
eseri de Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu 

Bilig’dir. 6600 küsür beyitlik özgün bir siya-
setnamedir.

Divanu Lugatit-Türk’ün, el yazmasını, Sa-
haflar Çarşısı kitapçılardan Burhan Bey, 1912 
yılında, Ali Emiri Efendi’ye 33 lira karşılığında 
satar. Kilisli Rıfat Efendi de yazmayı düzen-
ler, sayfalara numara koyar. Ali Emiri Efendi; 
Divanyolu’ndaki Diyarbekir Kıraathanesi’nde, 
içlerinde Kilisli Rıfat’ın da bulunduğu dostları-
na, büyük bir iftiharla bu kitabı nasıl keşfetti-
ğini şöyle anlatır: “Bu kitap değil, Türkistan 
ülkesidir. Türkistan değil, bütün cihandır. 
Türklük Türk dili bu kitap sayesinde başka 
revnak (canlılık, güzellik) kazanacak… Türk 
dilinde şimdiye kadar bunun gibi kitap ya-
zılmamıştır. Bu kitaba cihanın hazinelerinin 
gücü yetmez, gerçek değerini vermek gerekir.

Ziya Gökalp Bey’de de Divanu Luga-
tit-Türk’e kulaktan âşık olmuştu. Adı söyle-
nince Leylasının adını duymuş zavallı Kays 
gibi ah çekiyordu. Kilisli Rıfat’a giderek; “Rı-
fat, ben sevda bilmezdim. Fakat bu kitaba 
tutuldum. Görmek için ne yaptımsa olmadı, 
şu kadar var ki kesin karar verdim. Bu kitabı 
hem almalı hem de yayınlamalıyız. Bu kitabı 
kurtaralım. Bütün Türklere armağan olsun” 
der. Kilisli Rıfat ile Ziya Gökalp’ın hazırladıkla-
rı bir plana göre, Adliye Nazırı (Adalet Bakanı) 
İbrahim Bey, dostu Ali Emiri Efendi’yi iftara 
davet eder. Yemekten sonra tesadüfmüş gibi, 
Talat Paşa ve adamları da nazırın evine gelir-
ler. Burada yapılan uzun sohbetten sonra, ki-
tabı Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamasına 
karar verilir. İlk iki cildi 1915’ de, üçüncü cildi 
de 1917 yılında yayınlanır.

Kaşgarlı Mahmut, bir dil bilginidir. Dö-
neminin Türk edebi dilini (Hakaniye Türkçe-
sini), Arapçayı, Farsçayı, “Türk Yazısı” olarak 
ifade ettiği Uygur yazısını çok iyi biliyordu. O 
Türk dilinin üstünlüğüne inanmıştır. Eserini 
nasıl düzenlediğini anlatırken, “içimde kita-
bımı Halil’in Kitabu’l Ayn’ında olduğu gibi, 
kullanılmakta olan ve kullanılmayan kelime-
leri birlikte olacak şekilde hazırlamak arzusu 
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coştu ki Türk dili ile Arapçanın iki yarış atı 
gibi aynı seviyede olduğunu göstereyim.” O 
Türkçü bir dünya görüşüne sahiptir. Gerek 
eserinin giriş kısmında gerek Türk maddesin-
de, Türklerden bahsederken coşkulu bir gu-
rur içindedir. Türkçenin, döneminin en üstün 
dili sayılan Arapça ile aynı seviyede olduğunu 
belirtmekten adeta özel bir haz duyar. Eserini 
İslam dünyasının halifesine sunar.

Türkçe ile Arapçayı söz varlığı, gra-
mer (dilbilgisi) ve dillerin yapısı bakımın-
dan karşılaştıracak ölçüde bu dillere hakim-
dir. Arapların, Türkçeyi kurallarına göre,                                 
daha iyi öğrenebilmesi için, Arap gramerci-
liğinde kullanılan metotları değiştirebilecek 
ve yeni sistem kurabilecek kadar gramere 
hakimdir. Türkçeyi Araplara öğretmeyi gaye 
edinmiştir. Türk, Arap ve Fars edebiyatlarını 
da bilmektedir. Kur’an’dan yaptığı alıntılar, 
dönemin din alimlerinden naklettiği hadisler 
onun dini ilimleri de bildiğini göstermektedir. 
Bağdat kütüphanelerinde araştırma yaptığı, 
bazı eserleri incelediği tahmin edilmektedir.

Samimi bir Müslümandır. Her kitaba 
besmeleyle başlar, kitapların sonunda Allah’a 
hamd eder. Samimi olarak Kur’an’a bağlılığını 
ifade eder. Objektif (tarafsız) bir bilim anlayı-
şına sahiptir. Kelime ve örnekleri bizzat yap-
tığı alan araştırmalarıyla yerinden tespit eder. 
Kaşgarlı Mahmud’un dedesinin adı Muham-
med, babasının adı Hüseyin’dir. Babası Isık 
Gölü civarındaki Barsgan şehrindendir. Atası 
Saman Oğullarından Türk Diyarını fetheden 
“Emir Nasır Tigin”dir. Kendisi Kaşgarlıdır. 
Adıg ve Opal kendi köylerinden, Kası kendi 
yerlerindendir. Kaşgal civarındaki Opal kasa-
basında ona ait olduğu kabul edilen bir türbe 

vardır.
Türk boy, teşkilat ve düzenini bilen bir 

etnologdur. Türk inanış ve efsanelerini, ya-
şayış tarzlarını, yeme içme, oturup kalkma, 
kılık kıyafet, adet ve davranışlarını hatta dö-
neminin halk hekimliğini ayrıntılarıyla bilen 
bir halk bilimcidir. Kaşgarlı Mahmud’un çok 
yönlülüğü, Ahmet Caferoğlu tarafından; “ilk 
Türk sözlükçüsü, etnoloğu, coğrafyacısı, halk 
bilimcisi, toponomastı (yer bilimcisi) ve etno-
coğrafyacısı” olarak ifade edilmiştir. Divanu 
Lugatit-Türk’ün 22-23’üncü sayfalarında dai-
re şeklinde bir dünya haritası vardır. Haritada 
yönler belirtilmiş, denizler, dağlar, nehirler ve 
şehirler ayrı ayrı renklerle gösterilmiştir.

Balasagun, Barsgan gibi Türk şehirle-
rinin merkeze alındığı haritada en doğuda 
Maçin ve Japonya (Çaparka), güneyde Hind 
ve Sind, güneybatıda Habeşistan (Etopya), 
Zengibar, batıda Endülüs, Mısır ve İsken-
deriye, kuzeyde İtil (Volga), Kıpçak ve Frenk 
bölgeleri bulunmaktadır. Japonya, Maçin’den 
denizle ayrılmış bir ada olarak gösterilmiştir. 
Saracaoğlu’na göre; “Kaşgarlı Mahmud’un bu 
çalışması, Türk Coğrafyasına odaklı, tematik 
bir dünya haritasıdır.” Japonlarca yapılan ilk 
Japon haritasının 1303, Batılılar tarafından 
yapılan haritanın da 1492 tarihine ait olduğu-
nu düşünürsek, bir plan dahilinde, yanlışlarla 
dolu olsa da ilk Japon haritasının 11. Yüz-
yıl’da Kaşgarlı Mahmud tarafından çizildiği 
bir gerçektir. Haritasını; “yerin şekli olan daire 
(ed-da’ire elleti hiye şeklu’l-arz) kelimeleriyle 
ifade etmiştir. 

Divanu Lugatit Türk’ten Ata Sözleri;
oglum sana kodur men erdem ögüt 

yuma.ru
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Kalemin rüzgârdan, kağıdın
sudan olursa ne yazarsan derhal yok olur.
    (Hz. Mevlânâ)

NEFSİN ARZUSU
Değil mi ki kalemin rüzgâr, kâğıdın da sudur,
Yazdığın uçar gider, çünkü nefsin arzusudur.
 2 Eylül 2022                         
                               (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 

bilge erig bulup sen yakkıl anın tapa.ru
Ey oğul sana erdem ve edep bırakıyo-

rum. Akıllı bir alime rastlarsan ona yaklaş ve 
ondan faydalan.

erdem tile ögrenipen bolma küwe.z 
erdemsizin öğünse enmegüde ene.r
Hikmet ilmi iste onu öğren, öğrenmekte 

kibir gösterme. Öğrenmeden edep ve hikmet 
iddia eden kimse, imtihan sırasında şaşırır.

bulmuş nenig sewer sen
akrun anar sewingil
barmış nenip sakınma
azra.k anar öküngil
Elde olan malı seviyorsun. Ona yavaş ya-

vaş sevin! Onunla gururlanma! Olaki senden 
uzaklaşır. Giden malı umursama ve ona az 
hayıflan! Çünkü hayıflanmak, onu sana geri 
döndürmez. 

yağı erür yalnuken neni tawa.r
bilip eri ya.gısın nelük sewe.r
İnsan oğlunun malı kendisine düşmandır. 

Akıl sahibi bir insan düşmanının niçin sever 
ki?

könül kimnin bolsa kalı yök çıpa.y
kılsa küçün bolmas anı tok bay
Yaradılışından gönlü fakir olan kişiyi kim-

se zengin yapamaz.
eştip ata ana.nnın sawlarını kadırma
men kop bulup küwezlik kılnıp yana ku-

turma
Anne babanın sözlerini duyarsan, onların 

sözlerine karşılık verme. Bol mal bulursan 
küstahlaşma, kibir ve şımarıklığa kapılma, 
haddini aşma. 

Kaşgarlı Mahmud, kitabının sonunda: 
“Güç ve kudret Ulu ve Büyük Tanrı iledir. O 
bize yeter, o ne güzel vekildir”, diyerek eserini 
bitirir.

Kaynakça: Ahmet B. Ercilasun - Ziyat 
Akkoyunlu, Kaşgarlı Mahmud, Divanu Luga-
tit-Türk, Türk Dili Kurumu Yayınevi, Anlkara, 
2019.

Divanu Lugatit-Türk de Türk Dünyası Haritası
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ALTIN TAHTTA 
NE BULDUN EY HAKAN!

HAVA
AVŞARKaşgarlı Mahmut adı günümüzde bili-

nen, tanınan bir addır. Oysa 20.yüzyıl 
başlarında onun ölmez eseri Divan-ı 

Lugatit-Türk bulununcaya kadar belki de ar-
tık unutulmuş bir isimdi. Hakan soyuna ait bir 
şehzade olmasına rağmen tarih kitaplarında da 
adından söz edilmezdi. 

Her şey Birinci Dünya Savaşı’nın hemen 
öncesinde Diyarbakırlı bir kitapseverin Ali Emi-
ri Efendi’nin, mutat sahaf ziyaretinde başladı. 
Ali Emiri’nin hatıralarında,  “Burhan”, “Bur-
haneddin” olarak zikredilen bir sahaf, onun 
bu kitap sevgisini bildiğinden kendine yenice 
ulaşan yazma şeklindeki bu eseri gösterdiğin-
de Türk kültür tarihini yeniden yazdıracak bu 
muhteşem eserin de gün yüzüne çıkma serü-
veni başladı. 

Düşünebiliyor musunuz, eski Maliye Na-
zırlarından birinin yakını maddi zorluğa düşüp 
elindeki Divan-ı Lugatit-Türk’ü Sahaf Burhan 
Efendi’ye getirmese, Burhan Efendi bunun 
kıymetini anlayıp yine kitap kıymeti bilen bir 
başka insana, Ali Emiri Efendi’ye göstermese 
belki de yok olup gidecekti bu muhteşem eser. 
Bizler de, oryantalizmin bize öğrettiği “Türkler 
göçebedir. Kültür olarak gelişmemiştir” masa-
lını tekrarlamaya devam edecektik.

Ama yazımın konusu bu değil. Ben bugün 
sizlere, Türk kültür ve medeniyetinin büyük 
siması Kaşgarlı Mahmut hakkında yazılmış bir 
romandan, aslında tek romandan da diyebi-
liriz” söz etmek istiyorum. Roman, kendisi de 
Uygur olan bir yazar tarafından kaleme alınmış 
ve 2006’da Kaknüs Yayınları arasında çıkmış. 
Türkiye Türkçesine aktaran da bir Uygur. İki 
lehçeyi de çok iyi bilen Zeynu-
re Öztürk, son derece akıcı bir 
üslupla aktarmış bu belgesel 
romanı. “Kaşgarlı Mahmut” 
başlıklı romanın kapağında bu 
özellik, “Türkçenin ilk âliminin 
gerçek yaşam öyküsü” alt baş-
lığı da ayrıca vurgulanıyor.

Maalesef, günümüzün acı 
bir gerçeğidir ki, Kaşgarlı Mah-
mut’un hayatı 500 sayfalık bir 
bilimsel kitapta anlatılmış olsa 
konunun ilgilileri hariç çok az 

insan alıp okurdu bu eseri. Ama Ciylan, aynı 
bilimsellikte kaleme aldığı romanını bir nefeste 
okunabilecek bir sürükleyicilikte anlatıyor.

Roman, öncelikle Kaşgarlı Mahmut’un 
dünyaya geldiği günlerde Karahanlı sarayında 
yaşananlar ışık tutarak başlıyor. Türkler arasın-
daki o sona ermez, hep parçalanıp zayıflamala-
rına, yok olup dağılmalarına yol açan kardeşler 
arasındaki taht rekabetlerine değiniyor. Kara-
hanlıların büyük hanlarından olan Yusuf Kadır 
Han’dan bahsediyor, onun teginlerine sözü 
getiriyor, velhasıl sonunda ülkenin hanedan 
arasında nasıl üleştirildiğini, bu sırada yaşanan 
gerginlikleri, kardeş kavgalarını anlatıyor. 

İşte geleceğin büyük bilgini Mahmut’un, 
böyle bir ortamda, geleceğin taht sahibi aday-
larından biri olarak dünyaya geldiğini ve bun-
ları görerek büyüdüğünü görüyoruz. Yazar, 
böylece Tegin Mahmut’un niçin tahta meyilli 
olmadığını, kendini ilme adadığının sosyal ve 
psikolojik arka sebeplerini de okuyucuya aktar-
mış oluyor:

-(Mahmut, dedesi Muhammed Buğra 
Han’a) Ama ben vezir olmak istemiyorum.

-Ne? Öyleyse nasıl bir iş istiyorsun? Dîvân 
Beyi olarak mahkeme işlerini mi idare edecek-
sin? Ya da agıcı ılugı olarak saray hazinesinden 
mi sorumlu olacaksın? Ha? Hadi kendin seç, 
tercih senin. Ya da yalvaç olup yabancı ülkeler-
de mi görev yapmak istersin?

Mahmut yine gülümsedi.
-Hayır dede, müderris olmayı arzu ede-

rim.”
Bu şekilde roman yoluyla, in-

sanların zihninde oluşabilecek olan 
bir hükümdar ailesi mensubu tegi-
nin niçin Divan-ı Lugatit-Türk gibi 
bir ilmi eser yazdığının gerekçeleri-
ni de öğreniyoruz. 

Kaşgarlı Mahmut’un yalnızca 
ilmi çalışmalarını, bu yolda ömrünü 
nasıl vakfettiğini anlatmıyor, aynı 
zamanda onun özel hayatından da 
kesitler sunuyor roman. Böylece 
okuyucu bu büyük Türk bilginini 
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beşeri yönleriyle de tanıyor, fikir sahibi oluyor.
Mahmut devrindeki iki büyük Türk impa-

ratorluğu, Karahanlı ve Selçuklu ilişkileri hak-
kında da önemli bilgiler bulunuyor. Bu iki dev-
letin yöneticilerinin birbirlerine karşı tutumları, 
siyasi ilişkileri, çatışmaları, işbirlikleri yine dö-
nemin gerçeklerine uygun bir şekilde anlatılı-
yor, Kaşgarlı Mahmut’un fonunda. 

Romanda, Kaşgarlı’nın ünlü eserini ta-
mamlayıp Bağdat’taki Abbasi Halifesine sun-
ması dönemindeki hayatını anlatan bölümler 
de son derece dikkat çekici ve ibret alınacak 
derslerle dolu. Aslında, araştırmacıların bu dö-
nemi lâyıkıyla incelemeleri hâlinde çok önemli 
hususların ortaya çıkarılacağı şüphesizdir. Bun-
lardan biri de Divan-ı Lugatit-Türk’ün girişine 
niçin Türkleri yücelten kutsi hadisler koyma 
ihtiyacı duyduğudur.

Romanda, Kaşgarlı’nın Bağdat hayatı sıra-
sında devlet ricalinin yanı sıra ilim adamları ile 
de tanışması, dostlukları, yaşadığı hayal kırık-
lıkları da anlatılıyor. Bu bağlamda Kaşgarlı’nın 
İmam Gazali ile de yakından tanıştığını ve gö-
rüştüğünü öğreniyoruz.

Ne var ki vatan hasreti içinde hiç kaybolma-
mıştır. Özel bir amaçla geldiği Bağdat’ta eserini 
tamamlayıp, halifeye “Türkçenin de Arapça ka-
dar güçlü bir dil olduğu, Arapların Türkçe öğ-
renmeleri için bu eseri yazıp kendisine takdim 
ettiğini” söyleyip amacını gerçekleştirince için-
deki vatan özlemi daha da artmaya, bir volkan 
olup kaynamaya başlar. Romanda bu durum şu 
sözlerle tasvir edilir:

“Mahmut mindere uzanıp yattı ve yine yur-
dunu hatırlamaya başladı: Tanrı dağlarının te-
pesine uçup gitseydim! Uçsaydım. Tanrı dağı… 
Vatanımın çelik kalkanı Tanrı dağı. Halkıma, 

ecdadımdan kalma altın başaklı Tanrı dağının 
tepesinde durarak kuzeyine… güneyine… ah 
bakabilseydim, vatanımın güzelliklerine, doya-
sıya bakabilseydim. Ah doyasıya bakasım geli-
yor, o buzlu dağları kucaklamak geliyor içim-
den! Vatan hasreti! Hangi hasret seninle boy 
ölçüşebilir ki!”

 Velhasıl, Melikşah’ın öldürülmesinden 
sonraki günlerde Selçuklu Devleti’nin içine 
düştüğü kardeş kavgası sürerken Kaşgar’dan 
Bağdat’a gelen bir heyet, Mahmut’un vatan öz-
lemini dindirecek bir fırsat olur. Kervana katılır 
ve doğduğu topraklara döner. Artık Kaşgar’da-
dır.

Önce Opal mezarlığında yatan dedesi, 
babası ve annesinin kabirlerini ziyaret eder. 
Sonra, kendisi tarafından yaptırılan ancak Bağ-
dat’tayken Kaşgar’ı işgal eden güçlerce yıkılan 
Mahmudiye Medresesi’ni aynı yere yeniden 
inşa ettirir. Burada kendisi de yeniden mü-
derrislik yapmaya başlar. Dil, edebiyat ve tarih 
derslerini verir. Ancak medresede matematik, 
tıp, astronomi ve felsefe dersleri de okutulmak-
tadır. Yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen 
burada sekiz yıl ders verir. Ve 97 yaşında bu 
dünyadan ayrılır.

Kaşgarlı Mahmut belgesel romanının yazarı 
Ferhat Ciylan, eserini ise şu sözlerle tamamlar: 

“Yazmak lazım! Büyük âlimin hayatını… 
Halkımızın eski zamanlarda nasıl bir hayat ya-
şadığını dünyaya tanıtmak lazım!”

Evet, bizlere de Türk dünyasının büyük ev-
ladı Kaşgarlı Mahmut’u okumak, anlamak ve 
onun ülkesinin bugün içinde düştüğü zulmeti 
bilmek düşüyor. Ancak bu takdirde, Mah-
mut’un “altın tahtta ne buldun ey hakan” so-
rusunun hikmetini anlayabiliriz.

 

KEŞKE
Keşke hepimiz dil şuuruna sahip bir Kaşgarlı olsaydık,
Emîrî misâli çalışıp “Cevâhiru’n-Nahv”i de bulsaydık.
2 Eylül 2022                                           
     (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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ANUŞ 
GÖKCE

DİVAN-I LÜGAT-İT TÜRK VE 
ATASÖZLERİMİZ

Kaşgarlı Mahmud, 11 yüzyılın en büyük 
dil âlimlerinden biridir. O Türk diline ve 
Türklüğe hizmet eden âlimlerin başına 

gelir. İlk Türkçe Lugat olan Divan-ı Lugati’t—
Türk’ü yazarak ismini ölümsüzleştirmiştir. 

Esas isminin Hüseyin oğlu Mahmud oldu-
ğunu yazdığı lügatin önsözünden anlıyoruz. 
Sözlüğü yazarken birçok Türk boylarını gezmiş, 
onların örf ve adetlerini, destanlarını ve şiirle-
rini, atasözlerini, yaşayışlarını ve kullandıkları 
kelimeleri derlemiştir. Bütün Türk boylarının 
isimlerini zikretmiş, bir harita çizerek yaşadık-
ları yerleri de göstermiştir. (Kaşgarlı Mahmut, 
divan-ı Lugati’t- Türk, Trcm: Besim Atalay, c:1, 
s.28 vd.,  TDK yay. 1998-Ankara)

Eserini 1069 yılında Kaşgar’da yazmaya 
başlamış, 1072-73 yıllarında Bağdat’a giderek 
orada tamamlamış, Halife Muktedi’nin oğlu 
Ebu’l- Kasım Abdullah el- Kaim bi-Emrillah’a 
sunmuştur. (Akün, Ömer Faruk, “Kaşgarlı 
Mahmut”,TDV İslam Ansiklopedisi, PDF)

Kaşgârlı Mahmut’un zamanında Türkler 
Orta Asya’da, Afganistan, Horasan, Azerbaycan 
ve Harezm bölgesinde ve İran ve Irak’ta hüküm 
sürmekte idiler. Haklı olarak Kaşgarlı Mahmut 
kendi zamanındaki Türk hükümranlığıyla gurur 
duymuş ve “Tanrı cihanı idare etme kudretine 
Türk’e verdi” demiştir.

“…Tanrının devlet güneşini Türk burçla-
rında doğdurmuş olduğunu ve onların mülkleri 
üzerinde göklerin bütün tegrelerini döndürmüş 
bulunduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını 
verdi ve onları yeryüzüne ilbay kıldı. Zamanımı-
zın hakanlarını onlardan çıkardı. Dünya millet-
lerinin idare yularını onların eline verdi. Onları 
herkese üstün kıldı. Kendilerini hak üzere kuv-
vetlendirdi. Onlarla birlikte çalışanı ve onlardan 
yana çalışanı aziz kıldı. Türkler yüzünden onları 
her dileklerine eriştirdi. Bu kimseleri kötülerin 
şerrinden korudu. Onların oklarından koruna-
bilmek için aklı olana düşen şey, bu adamların 
yolunu tutmak oldu. Derdini dinletebilmek ve 
Türklerin gönlünü almak için onların dilleriyle 
konuşmaktan başka çıkar yol yoktur…”  (Kaş-
garlı Mahmud, ag.e., s.3)

Türkçenin Arapçadan geri olmadığını ifade 
eden yazar, Türkçeyi Araplara ve diğer milletle-
re öğretmek için bu kitabı yazdığını ifade eder. 
Kelimeleri önce isim sonra da fiil olarak ele al-
dığını belirtir. Kitabını sekiz bölüme ayırdığını, 
birinci bölüme hemzeyi alarak Tanrı’nın kitabı 

ile uğurlanmak için hemze ile başladığını ifade 
eder. Diğer bölümleri, ikincisi salim, üçüncüsü 
Muzaaf, dördüncüsü Misal, beşincisi Üçlüler, al-
tıncısı Dörtlüler, yedincisi Gunneler, sekizincisi 
İki harekesiz harfin birleşmesidir. Ayrıca yazar 
kendinden önce bir dil çalışması yapan Halil 
adlı birinden dahi bahsetmekte, onun “Kitabü’l- 
Ayn” adlı eserinde takip ettiği yolu tutmayıp, 
kendi yolunu daha doğru olduğunu ifade eder. 
Eserinde atasözleri, destanlar, dörtlükler ve 
beyitler kullanarak incelediği kelimeleri cüm-
le içinde kullanır ve anlamı pekiştirir.(Kaşgarlı 
Mahmud, a.g.e,s.5 vd.)

Kaşgarlı Mahmud’un eserini ilim dünya-
sına Ali Emiri Efendi tanıtmış, Kilisli Rıfat Bas-
mış, Besim Atalay da Türkçeye kazandırmıştır. 
Cümlesine Allah rahmet eylesin.

Ben bu makalemde Divan-ı Lugati’t- 
Türk’te geçen atasözlerini araştırmaya çalış-
tım. Besim Atalay’ın TDK tarafından Kaşgarlı 
Mahmud’un IV cilt halinde basılan Divan-ı 
Lugati’t- Türk’ü esas aldım. Kaşgarlı Mahmud, 
Türkçe kelime adlarını, sıfatları, mastarları, ke-
lime türetme şekillerini, ismi meful ve ismi fail, 
işteş vs. durumlarını incelemiştir. Her incelediği 
kelimenin anlamını verdikten sonra cümle için-
de kullanmış, atasözleri ve deyimlerle, dörtlük-
lerle ve beyitlerle zenginleştirmiştir. Kelimeleri 
Arapça lügate göre dizmiş; yani mazi üçüncü 
şahıs çekimini esas almıştır. Görmek şeklinde 
değil, gördü, gibi.

Asıç: Tencere. Şu atasözünü kullanmıştır: 
“Asıç ayur tübüm altun, kamıç ayur men kayda 
men”. Tencere der dibim altın, kepçe der ben 
nerdeyim?. Bu söz kendini kim olduğunu tanı-
yanların yanında büyüklük taslayanlar için kul-
lanılır. (C:1,s.52) 

Divan-ı Lügatit Türk’te Atasözleri
Ben atasözleri incelerken cilt sayısına göre 

sıralamayı araştırma yapacaklar için daha fay-
dalı buldum.

I.Cilt
İm bilse er ölmes: im: belge işaret demek.  

“Belgeyi bilen adam ölmez.” ( s.38)
Ermegüge eşik art bolur: “Tembele eşik dağ 

beli olur.” (s.42)
Ot tese ağız köymes: “Ateş demekle ağız 
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yanmaz.” Bu söz verdiği sözden cayan kimse 
için söylenir. (s.s.43)

Öd keçer kişi tuymas, yalnguk oğlu menğğü 
kalmas: “Zaman geçer insan duymaz, Ademoğ-
lu bengü kalmaz” (s.44 vd)

Asıç ayur tübüm altun, kamıç ayur men 
kayda men: “Tencere der; dibim altın, kepçe 
der ben nerdeyim?”. Bu atasözü, kendini kim 
olduğunu tanıyanların yanında kasalanlar için 
söylenegelmiştir. (s.52)

Eğir bolsa er ölmes: “Bir adamım yanında 
eğir ilacı bulunursa ölmez.” Bu atasözü ihtiyaç 
baş göstermeden önce hazırlanmanın gerekli 
olduğunu bildirmek için kullanılmıştır. (s.54)

Tilkü öz inge ürse udhuz bulur: “Tilki kendi 
yuvasını hor görürse uyuz olur.” Bu söz kendi 
ilini, boyunu, şehrin inkâr edenler için söylen-
miştir. (s.54vd.) Buna benzer bir atasözü; “Ka-
bak büyümüş, kökenini beğenmemiş.”

Ağız yese köz uyadhur: “Ağız yese göz uta-
nır.” Birisinin armağanını yiyip de işini görme-
yen kişi için söylenir. (s.55)

 Öküz adhakı bolkınca buzağu başı bolsa 
yeğ: “Öküz ayağı olacağına buzağı başı olmak 
daha iyidir.” (s.59)

Tiriğ esen bolsa tanğ öküş körür: “Yaşaya-
nın başı esen gitse çok şaşacak şeyler görür.” 
(s.62)

Awcı nece al bilse adhığ anca yol bilir: “Avcı 
ne kadar av hileleri bilse ayı da o kadar yol bilir.” 
(s.63)

Sartnınğ azukı arığ bolsa yol üzre yer: “Sa-
tıcının azığı arı olsa ol üzerinde yer.” Bu atasö-
zü de doğruluk taslayan ve emniyetli olduğunu 
söyleyen fakat sözünü tanıklayamayan kimse 
için söylenir. (s.66)

Ulug yağırı oğulka kalır: “Omuz başı yağırı 
evlada kalır.” Anuk utru tutsa yokka sarmaz: 
“Hazır olan öne konsa yok sayılmaz.”(s.68)

Künde irük yok, beğde kıyık yok: “Güneşte 
gedik yok, beyde caymak yok.”  Bu söz beyle-
rin verdikleri sözden caymamaları için söylenir. 
Erik eriği yağlığ, ermegü başı kanlığ: “Çalışanın 
dudağı yağlı, erinenin başı kanlı”. Bu atasözü 
de çalışmak, tembelliği bırakmak için söylenir. 
(s70) Bu atasözünün bir benzeri; “Yazın başı 
pişenin kışın aşı pişer.” , “Bağda izin olsun, ye-
mede gözün olsun”

Alımçı arslan berimçi sıçan: “Alıcı saldırış-
ta arslan, borçlu korkudan sıçan gibidir.” Atan 
yükü aş bolsa açka az körünür: “İğdiş edilmiş 
devenin yükü yemek olsa aça az görünür.” 
(s.75)

Esende evik yok: Esenlikte ivme yok. Bu 
atasözü de işlerde acele etmemek için söylenir. 
(s.77) bu gün kullanılan buna benzer bir atasö-
zü; “Acele işe şeytan karışır.”

Aç ne yemes, tok ne temes: “Aç ne yemez, 

tok ne demez” Aç önüne konan yemeği yer, bı-
rakmaz. Tok olan aç kimseye neler demez. İgliğ 
tutruğu adh bulur.” Hastanın vasiyet etmesi 
iyilik getirir. (s.79)

Alın arslan tutar, küçün oyuk tutmaz: “Al ile 
arslan tutulur, güç ile bostan oyuğu tutulmaz.” 
Bu atasözü kuvvetten aciz kalan bir kimsenin 
işinde başka bir çare bulması için söylenir. (s.81)

Ay tolun bolsa eliğin imlemes: “Ay dolunay 
olduğunda elle gösterilmez.” Bu söz meşhur 
olan her şey için söylenilir. (s.82)

Üri kopsa oguş aklışur, yağı gelse imrem 
tepreşür: “Bir gürültü kopsa hısım akraba akı-
şır, bir düşman gelse halk yerinden oynar.” Bu 
söz uyanık ve derli toplu bulunmak anlamında 
kullanılır. (S.88)

Kişi alası içtin, yılkı alası taştın: “İnsanın ala-
sı içinde, hayvanın alası dışında.” Yaltaklanarak 
muhalefetini ve ihanetini gizleyenler için söyle-
nir. (s.91) Bu söz bugün aynı şekilde kullanılır.

Ula bolsa yol almaş, biliğ bolsa söz yazmas: 
“Alamet olsa yol azmaz, bilgi bulunsa söz saş-
maz.” Bir kişide akıl bulunursa sözünde yanıl-
maz. Uma gelse kut gelür: “Konuk gelse uğur 
getirir.”(s.92) Benzeri: “Misafir bereketiyle ge-
lir. Birini yer, dokuzunu bırakır.”

Yurt kiçük bolsa anğut bedük ur: “Delik kü-
çük olsa da tıpayı büyük vur.” Halka küçük bir 
işi büyük göstermek için söylenir.(s.93)

Erkeç eti em bolur eçkü eti yel bolur: “Erkeç 
eti ilaç olur, keçi eti yel olur.” (s.95)

Yırak yersawın arkış keldürür: “Uzak yerin 
salığını kervan getirir.” (s.97)

Adhın kişi nenği nenğ sanmas: “Başkasının 
malı mal sayılmaz.” (s.98) Benzeri: “El atına bi-
nen çabuk iner.”

Ortak erden artuk almaz: “Ortak ortağından 
artuk (ziyade) almaz” (s.99)

Tagığ ukrukın eğmes, tengizni kaygıkın-
büğla büğenmes: “Dağ kementle eğilmez, de-
niz kayıkla kapanmaz, önü gerilmez.” Büyük 
bir iş küçük bir sebeple geri bırakılmaması için 
söylenir. (s.100)

Kaz kopsa ördek köliğ igenür: “Kaz giderse 
ördek gölü benimser.” Bey gittikten sonra halk 
üzerinde büyüklenmeye kalkan kimseler için 
söylenir. (s.104)

Ersek erge tegmes evek evge tegmez: 
“Orospu koca bulmaz, iven eve ermez.” Koca 
bulmak için azgın kadınların bütün yaptıkları 
boşa çıkar. İşinde acele eden adam da mutlaka 
bir engelle karşılaşır. İzlik bolsa er öldimes, içlik 
bolsa at yagrımas: “Çarık olsa adam ölmez, keçe 
olsa –teyelti bulunsa- at yağır olmaz.”    Bu söz 
yapılan işin sonunun düşünülmesi için söylenir. 
(s.104)

Endik uma ewlikni ağırlar: “Şaşkın konuk 
ev sahibini ağırlar.” (s.105)
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Erdem başı tıl: “Edebin başı dil.” Çok güzel 
söyleyen şerefe erişir.(s.107)

Emgek eğinde kalmas: “Sıkıntı sırtta kal-
maz” (s.110) Benzeri: “Kara gün kararıp kal-
maz”, “Bu da geçer Ya Hu”

Itka uwut atsa oldang yemes: “Köpekte 
utanma olsa mestin altını yemez.” (s.116)

Ernğenge eliğ karı boz üm tikemes: “Erge-
nin donu elli arşın bezden dikilmez.” Yabancı 
kimse bekâra öğüt vermez, iyiliğini istemez. 
(s.117)

Oglak yiliksiz, oğlan biligsiz: “Oğlakta ilik 
yok, çocukta bilgi yok.” (s.119)

Ingan ınğrasa botu bozlar: “Dişi deve inle-
yince boduk (yavru) deve ses verir. (s.120)

Beş ernğek tüz ermes: “Beş parmak düz 
olmaz.”  İnsanlar da bir olmaz. (s.121) Benzeri: 
Beş parmağın beşi bir olmaz.”

Umayka tapınsa oğul bolur: “Birisi buna 
hizmet ederse çocuk doğar.” Kadın çocuk ete-
ninden kurtulur, çocuk doğar. Arpasuz at aşu-
maz, arkasız alp çeriğ sıyumaz: Arpasız at koş-
maz, arkasız yiğit asker bozamaz.” At arpasız 
yokuşları aşamadığı gibi arkasız alp de düşman 
saflarını yaramaz. Her işte yardımlaşmak için 
söylenir.(s.124)

Yılan kendü eğrisün bilmes, tewi boyun eğri 
ter: Yılan kendi eğrisini bilmez, deveye boynun 
eğri der. (s.127)

Arkasız er çeriğ sıyumaz: “Arkasız er asker 
yenemez.” (s.128

Ermegüge bulıt yük bolur: “Erinene bulut 
yük olur.” (s. 138)

Alp eriğ yawrıtma, ıklaç arkasın yağrıtma: 
“Yiğit kişiyi kötüleme, yüğrük atın arkasını yağır 
etme” (s.139)

Açıglığ er şebük karımas: “Varlıklı kişi ça-
buk kocamaz.” (s.147)

Azukluğ aruk ermes: “Azığı olan adam yo-
rulmaz.” (s.148)

Emikliğ uragut kösekçi bolur: “Emzikli ka-
dın iştahlı olur.” (s.153)

Taşığ ısrumasa öpmiş kerek: “Taşı ısıra-
mayan öpmeli”. Dileğine erişmek için işlerinde 
yumuşaklıkla hareket etmelerini öğütler. Bir de 
güç yetiremediğin kişinin hakkını ver, onu tak-
dir et.” (s.163) Benzeri: “Bükemediğin bileği 
öp.”

Gümüş künge ursa altun adhakın kelir: 
“Gümüş güneşe konsa altın ayağıyla gelir.” İş-
lerin görülmesi için parayı esirgememek için 
söylenir.(s.165)

Otuğ odhgu birle öçürmes: “Yangın alevle 
söndürülmez.” Etli tırnanğaklı edhirmes: “Et 
tırnaktan ayrılmaz.” Tırnakla et ayrılmadığı gibi 
hısım akraba da birbirinden ayrılmaz. (s.177) 
Bu gün “Et tırnaktan ayrılmaz” atasözü aynen 
kullanılmaktadır.

İt ısırmas, at tepmes teme: “İt ısırmaz, at 
tepmez deme.” Çünkü onların yaratılışı o yolda-
dır. (s.178)

Alplar birle uruşma, beğler birle turuşma: 
“Yiğitlerle vuruşma, beğlerle duruşma.” (s.182)

İkki boğra igeşür, otra kökegün yançılır: “ 
İki deve çarpışır, arada gök sinek incinir.” İki be-
yin çarpışmasıyla arada zayıf halk ezilir. (s.188) 
Benzeri: “Filler tepişirken çimenler ezilir.”

Usukmuşa sakığ kamuğ suw körünür: “Su-
samışa ılgın (serap) bütün su görünür.” İhtiyacı 
olduğu nesnenin her şey tarafından yerine ge-
tirileceğinin sanan kimseler için söylenir.(s.191)

Yalnğurulmuş kap ol, ağzı yazlıp alkınur: 
“Ademoğlu şişirilmiş tulum gibidir, ağzı açıldı-
ğında söner.” (s.195)

Kuruğ yıgaç eğilmes, kurmış kiriş tüğülmes: 
“Kuru ağaç eğilmez, kurulu kuruş düğülmez.” 
Bir şeyin kullanıldıktan sonra eski haline dön-
meyeceğini bildirmek için söylenir. (s.198) Ben-
zeri: “Ağaç yaş iken eğilir.”

Öğünçü üminde arta tur: “Kendini öğen 
donunu kirletir.” Kendini övmenin bırakılması 
için söylenir. (s. 203) Benzeri: “İnsan kendini 
beğenmezse çatlar ölür.”

Tay atatsa at tınur, oğul eredhese ata tınur: 
“Tay yetişirse at dinlenir, oğul yetişirse baba 
dinlenir.” (s.206 vd.)

Tolum anutsa kolun bulur, tolum unutsa 
bulun bolur: Silah hazırlayan tay da bulur, silahı 
unutan esir olur.” (s.215)

Suw içürmesge süt ber: “Su içmeyene süt 
ver” (s.218)

Tüzün birle uruş, utun birle üsterme: “Yu-
muşak huylu kimse ile çarpış, alçak adamla ya-
rışma.” (s.221)

Bütün ümlüğ kanca kolsa olturur: “Donu 
sağlam olan nereye olsa oturur.”  Bu atasözü, 
temiz insanın hiçbir töhmetle lekelenmeyeceği-
ni ifade eder. (s.224)

Us üşgürse ölür: “Kerkez kuşu bir adamın 
yüzüne karşı ıslık çalarsa ölür.” Kerkez kuşunun 
bir adamın yüzüne karşı ötmesi uğur sayılmaz, 
ölüme işarettir. (s.228)

Kengeşlik biliğ üdhreşür, kengeşsiz biliğ ob-
raşır: “Danışıklı bilgi güzelleşir, danıkşıksız bilgi 
yıpranır.” (s.232)

Sınamasa arsıkar, sakınmasa utsukar: “İn-
san sınamasa aldanır, sakınmasa yutulur.” Bir 
şey sınanmasa adam aldatılır, bir işin başlangı-
cında düşünülmezse kaybedilir. (s. 242)

Tünle bulıt örtense ewlük urı krldürmişçe 
bolur, tanğda bulıt örtünse ewge yağı girmişçe 
bolur: “Akşamleyin bulut kızarırsa kadın, erkek 
çocuk doğurmuş gibi olur, Tanlayın bulut kıza-
rırsa eve düşman girmişe benzer.” Türkler sa-
bahleyin bulutun kızarmasını uğur saymazlar. 
(s.251)
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Yakadaki yalgagalı eligdeki ıçgınur: “Ya-
kadaki yalanırken eldeki kaybedilir.” Yakadaki 
yemek döküntülerini yalamakla uğraşan kimse, 
elindeki çanak ve çömlekteki yiyecekleri kaybe-
der. Bir şeye ihtiyacı olan kimsenin önce elinde-
kine sahip olması gerekir. (s. 253 vd.)

Karga kazga ötgünse butı sınur: “Karga kazı 
yansılasa budu sınar.” Karga uçuşta ve kuvvette 
kazı taklit etmek istese ayağı kırılır. Kişinin ken-
di haddini aşmaması için söylenir. (s.254)

Bir toyun başı ağrısa kamuğ toyun başı ağ-
rımas: Müslüman olmayan bir din ulusunun 
başı ağrırsa, bütün din ulularının başı ağrımaz.” 
(s.274)

 Ay tolun bolsa eliğin imlemes: “Ay, ayın on 
dördü olduğundai el ile gösterilmez.” (s.288)

Alım keç kalsa adhaklanır: “Alacak geç ka-
lırsa ayaklanır.” Borçlu üzerinde alacak geç ka-
lırsa, alacaklı istemek için ayağıyla gider, ayağı-
na gider. (s.294)

Köp söğütge kuş konar, köklüğ kişige söz 
kelür: Gür söğüde kuş konar, körklüg kişige söz 
kelir. “Gür söğüde kuş konar ve güzele söz ge-
lir.” Yığaç uçunga yel tekir, körklüğ kişge söz 
kelir . Ağacın ucuna yel değer, güzele söz gelir. 
(s.319)

Kız kişi savı yoruglu bolmas: “Pinti adamın 
ünü yayılmaz” (s. 326)

Kizdaki kiz yıpar: “Sandıktaki amber kutu-
suna, sandıktaki miske el sürülmez, saklı kalır. 
(s, 327)

Kış konuku od: “Kış konuğu ateş.” Awcı 
nece tef bilse adhığ anca yol bilir: “Avcı ne ka-
dar hile bilse ayı da o kadar yol bilir.” (s.332)

Kul yağı it börü: “Kul düşman, köpek kurt-
tur.” Kul efendisinin malını ele geçirmek için 
onu biriktirir, fırsat gözler, düşman gibi davra-
nır. Köpek de bulunduğu ev için bir kurt gibidir. 
Çünkü yiyecek bir şey bulduğu zaman hiç çe-
kinmez yer. (s.336)

Kül ürkünçe köz ürse yik: “Küle üfleyeceği-
ne köze üflese yeğdir.” (s.337)   

Sart azukı arığ bolsa yolda yer: “Tacir azığı 
olsa yolda yer” (s.342)

Tatsız Türk bolmas, başsız börk bolmas: 
“Acemsiz Türk, başsız börk olmaz” (s.350)

Söğüt sülinge, kadhınğ kasınga: “Söğüde 
tazelik, kayına katılık yaraşır.” (s.356)

Koş kılıç kınka sıgmas: “Çift kılıç kına sığ-
maz” Bu atasözü bir iş için çarpışan, bir kızı iste-
yen iki adam için söylenir. (s.359)

Bar bakır, yok altun: “Var olan bakır, yok 
olan altın.” Elde bulunan şey bakır gibi değersiz 
sayılır. Elde bulunmayan şey altın gibi kıymet-
lidir. Bu söz bir kimsenin hısımlarının yanında 
değeri bilinmediği, ancak yokluğunda arandığı 
zaman söylenir. (s.360 vd.)

Kök temür gerü durmaz: Gök demir geri 

durmaz, dokunduğu yeri yaralar. Türkler ant 
verecekleri zaman demiri ulumamak için kılıcı 
önlerine koyarlar. Bu kök kirsun, kızıl çıksun” 
derler. Yani sözünde durmazsan kılıç kanına 
bulansın, demektir. (s.361 vd.)

İt çakırı atka tegir, at çakırı itke değmes: : 
“Çakır gözlü köpek ata değer, çakır gözlü at ite 
değmez.” Çünkü çakır gözlü at iyi görmez, on-
dan kaçınmak gerekir. (s.363)

Kaçış bolsa kıya görmes: Halk arasında an-
laşmazlık ve ürküntü olan kimse birbirine yan 
bakmaz. (s.369)

Kudhuğda suw var, it burnı degmes: “Ku-
yuda su var, it burnu değmez, erişemez.”  Bir 
işi dileyip de erişemeyen, başkasının yemeğine 
göz dikerek onu ele geçiremeyen kimseler için 
söylenir. (375)

Balık suwda közü taştın: “Balık suda gözü 
dışarıda.” Bir şeyin içerisinde bulunup da bil-
miyormuş gibi görünen insan için kullanılır. 
(s.379) Benzeri: “Eli işte, gözü oynaşta.”

Kuruk kaşuk ağızka yaramas, kuru söz kula-
ka yakışmas: “Kuru kaşık ağıza yaraşmaz, kuru 
söz kulağa yakışmaz.” Bu söz, birinden bitecek 
bir işi olanın, ona bir fayda göstermesi için söy-
lenir. (s.383)

 Konak başı sedhreği yeğ: “Çavdar başının 
seyreği iyidir, üstündür.” Çünkü daneler seyrek 
olursa büyük olur, çok olursa küçük olur. İstedi-
ğini elde etmek için az emek çeken kimseler için 
söylenir. Neçe yitik biçek biçek erse öz sapın 
yonumas: “Bıçak ne kadar keskin olsa da kendi 
sapını yontmaz.” Bu söz de kendi işini becere-
meyip de başkasının işini görmeye yeltenenler 
için söylenir.(s.384)

Ol kulın tepik tepti: “O kölesini bir tepiş tep-
ti…” (s.386)

Teşük suwda belgüler: “Yarık suda belli 
olur.” (s.387)

Alp çerikte, bilge tirikde: “Yiğit halp niza-
mında, akıllı adam dernekte dergede sınanır.” 
(s.388)

Kaynar öküz keçiksiz bolmas: “Coşkun su 
geçitsiz olmaz”. Herkesin şaşıp kaldığı bir işte 
çıkılacak bir yol bulunabileceğini belirtmek için 
kullanılır. (s.390)

Kılnu bilse kızıl kedher, yaranu bilse yaşıl 
kedher: “Kendini sevdirmeyi bilse kırmızı giyer, 
yaranmayı bilse yeşil giyer. Kadın güzel görün-
meyi, iyi geçinmeyi bilirse kırmızı ipekli kumaş 
giyer. Naz etmeyi, kırıtmayı bilirse yeşil giyer. 
(s.394)

Sabanda sandırış bolsa örtkünde irteş bol-
mas: “Tarla ekilip sürülürken kavga olursa, har-
manda, çeç zamanında gürültü olmaz.” Bir işin 
sonunda kavga çıkmaması için önceden sağla-
ma almak için kullanılır. (s.402)

DEVAM EDECEK
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