
TAN ITMA YAYIN LARI

Tiirk Dil Kurumu'nun yayrmlamakta oldu!u "Tanrtma
yrnbrr", yetiyen kulaklarda, geni! topluluLlardr dil
ll5lni eoEaltma, dile 6zen duygusu ile anadili bilinclni

'klegclrme, dile sevgi ve saygryr SelitEirme, Dil Dev-
nl'nin gereklillEini 6rnekleriyle gdsterme amacrnr Siit-
rktedir.

Trortma Yayrnlarr bet dizidir: 1- Radyo ve tele-

'/on konutmalarr dizisi, 2- Tilrk diline emek verenler
tlsl, 3- Dll konulafl dizlsi, 4- Atrk oturumlar dizisi,

' Cetitli konular dizisi.

Elinizdekl kltabrn da l!inde bulundugu "Tiirk diline
rck verenler dizlsi"nde bug0ne deEin grkm!t yaPrtlar
llardrr:

Miitercim Astm (haz, 6. A. Aksoy), KAlgor,r Mdhm./t
rz. M. 5, Ulkiitasrr), Ahmet Milfidt (haz. C. Kudret),
yd 6dko,p (haz. C. Kudret), Mehmet Emin Yurdokul (haz.

N. G6k9en), Thomsen (haz. A. Dilatar),omer Seyfettin

rr. H. DlzdaroElu), Hiseyin Rohmi GLirprnor (haz. A.
L-cvend), /r4tftitoflu Ahmet Hikmet (haz. H. Dizdarollu),
orct Rosim (haz. A. S. Levend), Ahmet Vefrk Pdfo (haz.
a,{lrry), 5€ms€ttir Sdmi (haz. A. S. Levend). Be,hget Kemo/

lirrr (haz. E. N. G6kten), Necip fiirkgii (haz. i. Olgun).

l(irk dilinin biiyilk anrtlanndan biri olan Divonij

)tr-rr',ijrk, bilindiil ilzere, 1072'de yazrlmaya batla-

ttr. Ilu yrl O'nun )'azrirgrnrn 900. yrlddniimiidiir. Bu

rLlu oh/ dolayrstyle yayrmladr!rmrz bu kitap, O'nun
lnfl biiyilk T0rk dilclsl Katgarlr Mahmut'u daha ya-

'rdnn tanrt3cdk, bu bnynk dil anrtrnrn 6nemini, bilim
nynsindakl yerlnl daha derinlemesine 6Eretecel(tir.

Yrprtl, Kagtarlr Mahmut'!n ulu an,srna sunuyoruz.
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M. EAKiR i.ir,r<ijr.Lqrn

tertipler dc ahnmrgtr. Bunun iizerine iistad Besim Atalay
o aklam radyoda Kiggarlr Mahmut vc cscri tizcrinde gcr-
gekten giizel bir konuqma yapo. Arkasrndan biz de Turt
Sesi dcrgisindc (sayr B-g) aynr konu tizcrindc uzunca bir
makale yayrmladrk.

KAqgarh Mahmut, Trirk milletini her ulusun; Tiirkgeyi
de her dilin iistiinde goren, bu diiqiincc ve gciriigl erini Diud-
nii L{tgat'mrn birgok yerlerinde aErkEa belirten imanh bir
Ti.irktiir. O, sadece milletsever bir Ti.irk de$il, Ea$rnrn
klAsik-islAmi-biittin bilimlerini mtikemmel olarak o$renmiq
bir bilgindir. Bundan doiayr, bilim tarihimizin gergekten
yiice bir simasr olan Klggarli Mahmut iEin her yrl anma
tdreni yapmak, onun Ti.irk kiiltiiriinc yaptr$r hizmetler
baktmrndan, pek yerinde bir davranrq olur sanryoruz.

Gerck KAggarh Mahmur, gerek meydana getirdi$i
o biiyiik, o olmez Tilrk kamusu; daha do$rusu bu cihan
de$er Ttirkoloji anrtr hakkrnda bizde vc Batr ilim Aleminde
bir hayli yay;rr yaprlmrgtrr. igte ben, bu eserci$i yazarken
btitrin bunlan, yani bizdekileri ve bu arada Batr'da yazrhp
dilimizc aktarrlmrq olan btitiin Eevirileri birer birer gozden
gcgirdim. Eserime her biri de$erli bir kaynak olan bi.itiin
bu yayrnlan "Do$u ve Batr Bilim Aleminde Divanti Ltrgat,,
diye ayrrdr$rm krsrmda -oldukEa etrafh bibliyo$rafya bit-
gileri ile birlikte- yazdrm. "Onun igin kitabimda ayrr bir
brjltim olarak, kaynak gostermedim." Orada belirtti$im
kaynaklar, bu alanda yaptrSrm ozenli bir bibliyografik
araqtrrmanrn iirtiniidiir diyebilirim.

Higbir iddia giitmeyen bu kitapgrkta benim, daha Eok,
yapmak istedi$im qey, ileride KAqgarh Mahmut ve bugiin
-bir gevirisiylc de-elimizde bulunan tek eseri Diadni) Lilgat
-it-TUrk iizerinde incelemelerde bulunmak isteyenlere,
gelecekteki aydrn araqtrncrlara ufak bir yardrmda bulunmak,

B

' dnsiiz

hele yaprlmrg kitap've makale yayrnlarr iizerinde geniq bir

irifriiy"g.^fyu t-,itgiti vcrmcktir' Oidukga yeni bir- qekildc

ve tamimryle birlalem denemesi niteli$inde olan bu,eser-

cikte sayrn okuyucularlmln bazr yanhqlara rastlamalannt

miimkiin sayryorum' Bundan dolayr, yetkililerin bu yoldaki

elegtirilerini de, eseri tamamlamak bakrmrndan' her yon-

den faydoh bulacaSrml, quracrkta ozellikle belirtrnek is-

terim.
Bu kiiEtik, fakat uzun araqttrmalarla meydana getir-

di$im eseri"yaltmlamak l0tfunda bulunan Tiirk Dil Kuru-

-i,'rr.tr, ,uyin Genel Merkez Kurulu iiyelerine ytirekten

tegekkiirlerimi de burada bildirmeyi bir borE sayarrm'

M. $akir Ulrtlregtn
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-2. baskr dolayrsryle-

r946 yrh Ttirk Dil Kurr-rmr"r yayrnlarr arasrnda c;rkmrq

olan Bii2iik Tiirk Dilcisi lCdSgarlt Mahmut adh eserci$'imin
bu z.bask rsr iEin burada uzun boylu bir qeyler yiLzma\iaca-

$rm. Bu kitapEr$rn niteligi, yazirp meydana getirililiirdeki
amaE iizerine r. baskrntn "BirkaE Sciz" baqh$tnt t:r:pyan
6nsdziinde yeteri kadar aErklama vardrr. Buradr,, l;tr
dnsozde yalmz bir iki noktayr -krsaca- belirtmekle yctirtnrig
olacaSrm.

Biiyiik Tiirk Dilcisi Kdqgarh N{ahrnut adrndaki cser-

cigimin bu e. baskrsr rizelinde ufakbazr deSigtirmc, llirt;tktm
diizeltme ve hele bibliyografik birgok ulamalar yll,rlrnlq,
kitap bir misli biiyiitiilmtiqtiir. Bu durum, ufak bir kty;,slama
ile belli olacaktrr. Eserimizin "bizdeki yayrnlar" bol ii r' ' iinde
yazth olan bi-itiin kitap ve makalelerin /o 7o'ini okrrdurn
ve bunlardan faydalandrm. Onun iEin kitabrrncla ;iyrtca
"baqvurdufum kaynaklar" diye bir boitim ayrrrna$r gerek-
li bulmadrm. Bunu, cjzellikle belirtirim.

Yirmi beq yri sonra bu kitapgr$rn geniq cilEridc ui.tmalt
vc ktsrncn dc dLizcltrncli r. basktstt'tt y:tptnitk, yaylntlrrmak
Itrtfunda bulunan Ttirk Dil Kurrutttt -Sitytrr llaqk.Ln vc
Genel Yazmant baqta olmak iizt:Lt:- Yiiliitrnc Kuruiu'nun
de$erli bi.ittin iiyelerine yiircktcn tcqt:kki.irlcrirni sunarrm.
Bu benim igin bir borgtur da...
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rr. EAKiR iilr<i.iraqrn

Yurdun aydrn toplulu$una sunma cesaretinde bulun-
du$um qu kitabrm hakkrnda, yetkili kiqilerin, yapacaklarr
bilimsel eleqtirmcleri biiytik bir memnunlukla kargrlayaca[r-
mr da ozellikle belirtmck isterim. Bu, benden Eok yeni
kuqa$rn araqtrrmacr aydrn gengleri igin faydalt olacaktrr.

Qiinkti, gcati$im uzun hayat yolu arkada birgok qeyler,

acr tath anrlar brrakmrq olarak gtinden gtine ve belirlice
surette krsalmaktadrr.

Burada, son sciz olarak qunu da eklemeyi gerekli bir
borE saydrm. Bana eserimin bu baskrsrnr hazrrlarken, bazt
kaynaklar iizerinde bilgi vermiq olan Qalrz dergisi sahibi
sayrn ozanFeyzi Hahcr'ya, gok deierli bibliyofrafya uzrnanr
Sami N. Ozerdim'e ve istanbul Derleme Miidtirfi Ttirker
Acaro$lu'na ve E$itimci, dilci Beqir Goiiiq'e, birinci do-
nem Van milletvekili rahmetli Tevfik Demiroflu hak-
krnda tamamlayrcr bilgiler sa$layan Milll Savunma Ba-
kanr sayrn Ferit Melen'e iEten tegekktirlerimi sunarrm.
Ayrrca, "Bir Ribliyogralya tizerinc" adr altrnda Diud,nii
Lilgat'a ait rnakalc yayrmlarnrg ol:in Saim Sakao$lu'nun
bu yazrsr dolayrsryle, bilime yaptrSr de$erli hizmetini de
burada gtikranla ananm. (bkz. Bizde Divinti Ltigat Bib-
Iiyografyasr, No. 45.)

Ankara, 2 nisan 1971

M. gakir UrrUragIn
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Kdqgarir N4ahmut, XI. f i.izyrhn son )'arrsrndd ]ii-
tab'il Diadnt Ltigat-it-7-iirk(:d;Jl il^j .rl::) -Lf ) adh iiniii
cseri yazmq olan btyiik 'fiirk bilginidir. N'fahnrut'rtn
lrayatr iizerinde Diudnii LilgaritTiirk'in tiirlii yerlerinde
ancak kendisi tarafindan verilen bilgi drqrnda gok bir qey

bilinmemektedir. itn olarak, Alnran rntiqteqriklerinden
Martin Hartmann, Diudnii Lilgat'n birinci cildi basrldr$r
zarrran) MiLlt Tetebbular Mecmuast'nda yayrmladr$r bir
makalecle (sayr 4., yrl r 33 r , s. r 67- r 7o) , Diudnii Lilgat'ta \f ah-
mut'un hocasr olarak gosterilen KAqgarh Halefo$lu Hii-
seyin isminde bir bilgin rizerine Tac til -islim Semc'ani'
nin Kitab iil-Ensab'tnda bilgi bulundu[.unu biliiirdi.
Seme'ani, Kiqgar'dzin yetiqen bilginlcrden soz ed, rkcn
Hiiseyin'i de antyor \rc onun fdzil, zdhrt bir qeyh olr akla
beraber, anlattrfr rivayetlerin, olaylann inanmafa ilc$er
olmadr$rnr soyliiyor.

Gerek Sem'ani'nin kitzrbrndan, gerek baqka tarih
kaynaklarindan, o srralarda Karahanhlar devlcti tt.,.'rak-
lannrn do$'u rncmlcke tlcrindc bilc islAm bilimlt r.inin
yiiksek bir gelirsme gdsterdi['ini anlamak kabil ol'ryor.
Bunu aErkga sciylcyen Martin Hartmann, o srra iarda
islAmlar arasrnda yalntz clin bilimlerine kryrnet verilcii$ini,
onun drgrndaki lfigat, tarih, ensAb (soy bilgisi), coi aiy'a
gibi bilgilerlc uf'raqanlarar onem verihncdi$ini ve l;.rnun
her halde, bir goktiq belirtisi oldu$unu sciyltiyor ve valan
yanhq hadis rivayet edenlerin isimlcri bibliyografik cser-
lerde gcisterildi$i halcle l(iqgarh X{ahrntrt gibi trir adama
yer vcrilmesini buna ba$hyor. Nitekim o ga$la ilgili larih
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M. IAKiR iirriira;rn

kaynaklarr Nlahmut iizerinde oldufu gibi Kutadgu Bilig

yazan Yusuf Has Hacible de ilgili hiq bir belge ver-

mczler.

$u halde Kiqgarh Mahmut'un hayatr iizerinde, ancak

Diuilnii L,ilgarit-Tiirk'ten Erkanlabilccck bilgi ile yetinmek

zorunda kalaca$rz.
Mahmut'ttn babast, kendi rivayetine gore Barsgan-

hdrr. (c. 3, s. 417.) Adr Hi.iseyin, biiytik babastnrn da Mu-
hammet'tir. Babast, Barsgan'dan KAqgar'a gogmtiq ve

Mahmut da burada do$muqtur. Mahmut Barsgan'r anla-

tlrken i "tj.9 Jl L;. i,.J".rr .5 iV. 1., bu qehir Mahmut'un
babasrntn qchridir - yani, Mahmut'un babast orahdrr'"
diyor ki bu, kendisinin Kiqgar'da do$muq oldu$unu,

bubasrrrrn da Barsgan'h bulundu$unu aErkga gosteriyor'

(c. f, s. gg2; c. II, s.49; c. III, s.222> s.417)'

Mahmut'un do$um ve oliim tarihlerini kesin olarak

bilemiyoruz.Yalnrz Diailnfi Lilga|r ro qubat ro74 tarihindc

yazrp Litiralgi ve o zaman yzrglnrn da bir hayli ilerlemiq

tulundu$u bilindigine gorc, I(iggarlr N4ahmut'un XI'
yiizyrhn iEincle yaqamlq ve sonlanna do$ru cilmiiq olmastnr

kuvvetle tahmin edebiliriz.
Meghur Ttirk hiiktimdarr Gazneli Mahmut'un babasr

seviik Tigin de aslen Isrk Gol dolayrnda bu Barsgan -yahut

Barshan- qehrindendir' Yine yazaflr. baqka iladeleri, onun

yiiksek aristokrasiye mcnsup oldu$unu, hatta belki de

karahanllar ailesine de yabancr bulunrnadrfirnr gostermek-

tedir. orne$in : Diuhltn birinci cildinin r rz'nci sayfastnda:

"... bunun iEindir ki bizim atalanmtz olan Beyler emir

kelimcsine Hamir derler; giinkti Oiuzlar emir diyemezler
(- I ' harlini ' 1' harline qevirerck -Hamir dcrler' Saman-

o$ullarrnclun iti.kirtot t almrq olan Bcye ' t'{-c adrnr

vlrirler,', yani N{ahmut, kendi ecdadrnrn O$uzlar tarafin-

16
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dan bu lehEede " I " yerine " 6" kullanrldrSr igin, Hamirler
diye tanrndr$rnr ve bunun Emirler demek oldu$unu s<iylii-

yor. Acaba onun ecdadr olan Karahanh Beyleri O$uzlarrn
oturdu$u illeri mi yonetiyorlardr? Yoksa, onlarrn ko-

mutasrndaki ordular daha ,gok O$uzlar'dan m1 tegekktil

ediyordu? Kitapta bunu gozebilecek bir ipucu bulamryoruz'
Yine Mahmut -yukarrda igaret etti$imiz gibi- burada
babasrnrn, yahut ceddinin Tiirk i.ilkelerini Samano$ui-

lar'rndan zapteden Emir Beherkin (: ;f-e.-pl) oldu$unu

soyli.iyor (c. r, s. r I z). Besim Atalay bu adrn "Hamir Tigin"
olmasr gereklili$i kanrsrnda bulunmaktadtr. Bununla bir-
likte, Prof. W. Barthold, bu kaydrn, yazafln qahsrna ait
olmayrp, daha yukarrda "Nizamiiddin israfil Togan Tigin
bin Muhammed Qakrr Tonga Han kendi pederi a$zrndan

naklediyordu" suretinde zikrettifi kayna$a, yani "Togan
Tigin"e ait bir soz olabilecefini ileri stirtiyor. Mahmut,
kendisinin yanrnda bulundu$u Kumuk (: ,r.t) adrnda

bir emirden de bahsetmektedirl'

Her halde bu kayrtlardan Mahmut K6ggari'nin
Karahanhlar ailesinden defilse bile, o ailenin etrafrndaki
yiiksek Ttirk aristokrasisine mensup oldu$u anlagrhyor'

Mahmut'un kitabrnrn baq taraflarrnda ("' t, s. z) nesebce

Tiirklerin en ileri gelenlerinden oldufunvyazmas;' da bunu

kuvvetlendirmektedir2. Mahmut'un yine orada kendisinin

en iyi silili kullananlardan oldu$unu stiylemesi kitabrnda

Karahanhlar sillAlesine mensup bazr tanrnmrg adamlardan
soylentiler iletmesi, sonra eserinde cenk qiirlerine, askeri

terimlere ve Karahanhlar'rn devlet orgi.itii ve saray

I Bu konuda, Omeljan Pritsak'rn ProL llasan Eren tarahndan dilimize

gevrilen ve Tiirkiltat Mecmuast'nda grkan, "Mahmud KAggari kimdir?" adh

makalesine dc bakrnrz (cilt 10, s.243-246)

' Diuan, B. Atalay gevirisi, c' l, s.4.
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M. QAKiR tir,riiragrn

adetleri iizerinde bilgi vermesi de buna delildir. KAqgarh
Mahmut, eserini Ba$dat'ta yazmt! olabilece$ine gore,
Kiqgar'dan Irak'a gog etmig olmahdrr. Fakat o, kendisinin
Baidat'a ne gibi nedenlerle, niEin ve ne zaman geldi$ini
soylemiyor. Yalnrz, Tiirk bozktrlartnda seyahat etti$ini,
birEok Ti.irk lehEelerini, gorenek ve geleneklerini yerinde
o$rendi$ini; Tarrm, ili, Qu ve Srrderya (Seyhun) nehir-
lerinin havzalarrndaki Ttirk qehirlerini bizzat gd'rdii$tinii,
ttirlii qehirler ve kabileler halkrnrn qive farklarrnr, ltrgat
konusundaki bazt aynhklarrnr bildi$ini anlattyor3' Her
halde Mahmut, Bafdat'a geldi$i ve eserini yazma$a baqla-
dr$r zaman, biitiin bunlarr o$renmig, tesbit etmiq, hatta yaqr

da oldukga ilerlemiq bulunuyordu. Arap dilini o kadar mii-
kemmel yazabtlmek kudretini gosteren KAqgarh Mahmut,
klAsik IslAm bilimlerini her halde daha Ttirk illerinde iken,
Karahanhlar devrinin Mrisliiman-Tiirk bilginlerinden oku-
muq olacaktrr. Bu durum Hartmann'tn da belirttiSi gibi,
KAqgar ve Barsgan bdlgelerinin o zarnan uygarhkga ilerle-
miq oldu$unu gosterir.

KAqgarh Mahmut'rin Ba$dat'a gelmesinin baqhca
nedenlerini, o gafi islAm tarihinin genel $artlarlnda aramah-
drr. Her halde iran'da SelEuklulann, Maveratnnehir'de
Karahanhlarrn egemenlikleri kurulduktan sonra, gerek
Horasan'da ve gerek Irak'ta birgok KAqgarh Tiirklerin
islim kiiltiir hayatrna kuvvetle katrlmalarr tabii idi. Btiyiik
SelEuklu imparatoru Melikqah'rn kartsr olup Karahan-
hlar siililesinden olan "Terken Hatun"uno yanrnda

3 Diuan, B. Atalay gevirisi, c. l, s.4.
a Bugtin bir ozel isim olarak Tiirkan bigiminde kullanrhnakta olan bu

sdzciiftin do$rusu Terken'dir. Anlamr: Hikim, Ffiikiirndar, Nfelike demektir.

Dolayrsryle bu scizciik, daha Eok bir tinvan ifade eder. Eski Tiirk gelenefine

grire saraylarda sultanlann doirudan do$ruya adlarr sciylenmeyip Afage,
Terken, Hatun (Katun) gibi sadece iinv3nlarr kullanrlrrdr. (Bu alanda aynca
bkz. Dr. Osman Turan, "Terken tinvanr", Tiirk Httkuk Tarihi Dergisi, 1,19+4,

s. 67-73.)
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birgok KAqgarl'nrn Irak,a geidikleri bilinmektedir. K.rr"i-

harrlrlur ierrletinin ytiksek aristokrasisine mensup rlan

Mahmut'un da boyie bir nedenle Ba$dat'a gelt' gini

tahmin ctmck, o kadar aykrn diiqmez'
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XI. ytizyrl, Orta Asya Ti.irk dtinyasrnrn dil, edebiyat
ve genellikle ktiltiir bakrmrndan en parlak ga$rdrr. Eski
ana Tiirk yurdundan, durmadan Orta ve on Asya'ya do$ru
akmaya baqlayan Tiirk goE ve akrnlarr, yerleqtikleri yeni
yeni cofrafi alanlarda, ycrlcqik uygarhk ya$amlna katrl-
maya baqlamrq ve krsa bir zamanda, sanat ve ekincilikte,
yi.iksek bir baqarr elde etmiqtir. Bunda yerli ktilttir tesir-
lerinin de payr bulunmakla birlikte, Tiirkler kendile-
ri ile birlikte getirdikleri ozbeoz Tiirk uygarh$r ve dillerini,
yerli yabanci halklara aqtlamaktan geri durmamtqlardrr.
Nitekim Orta Asya'nrn biiyiik Tnrk gcig dalgalarr arasrna
adacrk halinde sr$rnmrq bulunan bazr yabancr. koloniler
yava$ yaval Tiirklerin iginde eriyerek, tamamtyle milli-
yetlerini kaybetmiqlerdir. Turfan ve HAmi aianlartna gcig

etmiq olan Uygur Ttirkleri, eski Eok dinli uygarhklannr
srkr srkrya tutarak Ttirk il ve halklanna, kendi kiilttir ve

dillerini aqrlamaya gahgmakta idiler. Qa$rn Tiirkltik tari-
hinde onemi biiyiik olan Karluklar, Tarbagatay'dan inerek
Ili eyaletinin Isrggdl ydresine yerlcEmekle, buralarrnr kendi
kiilttininiin ctki gevresine almtgtrr. Karluk Ttirkleri ile
akrabahklarr olup olmadr$r kestirilemeyen Karahanhlar
ise, KAqgar'la Qu rrma$r iizerindeki Karabalgasun'u iqgal
ctmir;lerdir. En sonra X. yizyrhn baglarrna do$ru ba$rm-
srz bir Ttirk-isldm devleti kuran Karahanhlar, Orta Asya'

s Bu bciltimdc, Ahn-ret Cafcroflu'r-run 1000 Terncl Eser arasrnda gtkart

Kdsgarlt ll[ahntut adh cserindcn genig cilgiidc yararlantlmr;ttr.
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nrn Tiirk dilli i,e kiilttirli.i btiyiik bir qevresini iEerisine
alrnakla, ortak Orta Asya Ttirk dil ve uygarh$rnrn on-
ciisri olmuglardrr.

Ashnda, ki,igtik Uygur hanhSrnrn gergek kalrtErsr sayr-
lan Karahanh devleti, Tiirk kiiltiir iglenmesinde ve yayil-
masrnda bu kadarryle\, kalamazch. Srrderya (Seyhun) \rc
Amuderya (Ceyhrm) rrmaklan arasrnda, ytiksek bir kriltiir
hayatr ya$anan alanr kendi srnrrlarr igerisine aldrktan ve
isldm dinini de kabul ettikten (g6o/g+g) sonra, isrer iste-
mez, bu dine mensup toplumun yiiksek ktilttirtinden de
yararlanacaktr. Bu ytizden KAqgarh Mahmut'un da feyiz
kayna$r sayrlan Karahanh devleti, Ea$rn en yiiksek kiilriir
dtizeyine erigmig sayrlrrdr. Sahibi bulundu$u goEebe ve
bozkrr kiiltiirii ile yerleqik halklardan e.dindigi kiiltiirii,
birbiriyle ba$daqtrrmayr baqaran I(arahanh Trirk devleti,
yerlilerin direnmesine ra$men, yeni kurdu$u devletin
biittin ulusal gorenek ve geleneklerini korumuqtur. Do$u-
daki Ttirk Uygurlann uygarh$rt ile batrdaki lran-Ttirk
etkileri iEerisinde kalmrq alanlar da yavaq yava!, bu yeni
Tiirk-islAm kriltr.ir karrnasrna ahgmaya baglamrqlardrr.

Karma uygarhk etkisi altrnda kalan Orta Asya saha-
srnda, yeni bir devresine giren edebi Ttirk dili, baglangrgta,
pek az yabanu dil etkisinde kalmrqs a da, sonralan buntr
oldukga geniq ciigride duymaya baqlamrqtrr. Bu krilttir erkisi
ozellikle, Karahanh devleti igersinde bir gekirde$i bulunan,
Iran dil ve edebiyatr kanahndan gelmiqrir. Bu yabancr
kiiltiir etkisi aynr zamanda Karluk-Uygar, yani Do$u
Ti.irkEesi ile, daha sonralarr O$uz-Krpgak TrirkEesinin

* IJygurlar, IUilidrn V-XI. yiizyrllarrnda Orta Asya'da biiyiik bir
devlet kurmuq ve gok parlak bir uygarhk meydana getirrniglerdir. Once
Budist olan Uygurlar, sonradan Isldmr kabul etmiglerdir. Bu Ttirk kolu
biiytik degeldc sanat eserleri brrakmrgtrr.
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geligmesi devresinde de etkili olmugtur. Bu yiizden, her iki
edebiyatrn yaprstnda, Arap ve Fars dillerinin dilbilgisi,
sd,zcik v.b. etkisi siirekli olmugtur. Yeni edebi dillerin
gelismesinde ve oluqunda bu etki yalmz islAm ktilttirii
iEin bereketli oliirakla kalmamrq, aynr zamanda yeni yazr

dillerinin belirli duruma gelmesine de bir yol agmrgtrr.

Aqa$ yukarr aynt, yizytllarda Horasan ve Gazne gibi

Ea$rn onemli merkezlerinde yeni Tiirk devletleri ortaya
grkmrg, Gazne'de hiikiimdarlarr tamamryle Ttirk olan
Gazne devleti (96z-I r83); XI. yrizyrldan baqlayarak,
Horasan, Kirman, $am ve Anadolu'da, XII. ytizyrlda ise

Irak b<ilgesind-e Selguklular devleti kurulmuqtur. Bu yeni
kurulan devletlerin sosyal ve siyasal hayatlarrnda gorev
almrq bulunan birEok Tiirk boy ve uruklarr, bu siyasal dev-
let cirgtitleri iginde pargalanmrqlardrr. Oyle ki Budist ve
Manihaist Uygurlardan bagka, biitiin Tiirk kavimleri
kuvvetle, IslAm uygarh$r etkisi altrna girmek zorunlu$unda
kalmrglardrr. Bu yiizden eski Kokttlrkler tarafindan ulusal
bir Ttirk gelene$i durumuna getirilen tarth yazma, millete
hitap etme, halka hesap verrne gibi temiz duygular ve
gelenekler btiyiik dlEtide brrakrlmrgtrr. Yeni ve gergekten
etki giicti gok olan islAm ktilttirti gerEevesine girmeleri,
ister istemez Tiirkleri eski milli yaqayrqlardan ve ozellikle
Uzak Do$u kiilttirti etkisinden uzaklaqtrracaktr.

Buna kargrhk, Orta Asya'nrn yeni kiilttir onctisi.i
durumunda bulunan ve giinden gtine gtiglenen Islim
ordusu, Orta Asya toplumu igerisinde kendilerinden gok

s<jz sahibi bulunan Tiirklere de biiyiik bir cinem vermeye
baglamrgtrr. Qa$rn en ileri gelen biiyiik IslArn bilginlerinden
Ibni Fadlan, Gerdizi, Tahir Mervezi, Muhammed Avfi,
Beyhaki ve otekiler, btiyiik bir dikkatle Tiirk hayat ve

toplulu$u i.izerine e$ilmiq, Orta Asya kiiltiir etkinliklerine
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katrlmrqlardrr. Hele zamanla, siyasal durumun hilAfer qem-

beri iEersinde Ttirklere bahqetti$i geniq ayrrcah$rn' Arap

rydrnlun ve ileri geienleri arasrnda, muhtemel bir gattq-

*urrrn qrkacafir kuqkusunu dofurmasr, onlara' Tiirkler

hakkrnda ihtiyath davranmayt, onlann suyuna gitmcyi

en Erkar yol oiarak kabul ettirmigtir' Bundan dolayr':lrr ki

Arup ileminin en giiElii bilginlerinden Clhiz, Ti'r:kleri
.,islamiyetin cevherl' y^ cla "temeli" olarak nitelcmek

zorunhr$unda kalmrgtrr.'l'i"irk-Arap aydrnlarr- arasrnda

ileride baq giisterecek olan anlit;mazlt$r ortadan kald.lrmak

u*u.ryl. d"., ,,Kalplcri ayrrlchklarr noktada birleqtirmek,

dostlulu bulundu$u yerclc kuvvctlt:'dirmek" gibi st,,rlerle

Ti.irkleri yatrqtrrma[a galrqnuqtrr'

Ctt]hizbudavadayirlnrzclcfilclir.Qaffrnrltekiliilgin.
leri de, onu bu noktaclit rlcstcklc:rnil, 'l'i.irk ttlttsuna gcreken

hakkrn verilmesi fikrinin sirvuntlctlstt olrntrElardtr. lrakh

ibni Hassul, tarihgi 'I'a5c.i, lclrisi vc lrt:nzcrlcri gibi ciddi

ve tanrnmrl bilginlcr hcP 1]tirk closttr kcsilnri;lcrdir. G'-nelli-

le deffer Uitir Arap cclclriyirtqrlarrt vc Ara' qiiri, 'Iltirk'ever-

li$ini ve dostlufunrr q:ag*rn cn ilginE konttlart dut'tr;nuna

gJtir*\l.tdir. dnu hacliilt:rlc, yani Peygatnbcrin sozri'riyle

teslemiqlerdir. Ti-irklt:r clcvrin edebiyatrnda "T't'trlnln

irak olarak kenclilcrint: llahlettifii miimtaz bir kt:\'vet"

qeklindegegmektcvctantttlmaktadrr.Ttirklerinhakiarrnrn
iigrr.rr*.*.ti igin iinlii Arap yazan Cdhiz: "Tiirkler

ijamiyeti koruyan scsmc bir ordudur. Halifeler iqin bir

bir ,rgrnrk ve bir savtrnma giici'idiir"' demekle' qa$tn

Ttirklerle ilgili yaygtn kantstnt belirtmiqtir'

Daha gnl.,rit., zamanrndan beri baqlayan Arap

-Tiirkyaktnlaqmasr,cniyigeliqmesiniAbbasilerdt'''rinde
bulabilmiqtir.YabanctorcluclcstcfiiileHalifeligirllerine
g.gir.r, ibbasiler, Ttirk vc lran kavimlerine btiyrik bir
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gtiven beslemekte idiler. Halifenin en segme ve sadrk ordusu
Tiirk boylanndan kurulmuq oldupundan, Ttirk unsurunu
hesaba katmak bir Eegit zorunluluk olmugtur. Gogebe Tiirk
ordusunun scgme oluEu ve savattaki disiplini, o Ea$da dil-
lere destan olmuqtur. Tiirklerin zaferleri, yalnrz Arap
diinyasr igcrisinde dc$il, EaSrn uluslararasr gevresinde de
segkin bir nitelikle yerlegmiq kalmrqtrr. Ttirkiin islAmiyet
igin harcadr$r emek ve bu yoldaki baganlarr, elbette cevap-
slz ve sonuEsuz kalamazdr.

Askerlikteki bagarrlarr kadar, Orta Asya ktiltrir gelig-
mesinde de Tiirkler, oteki uluslar gibi gorev almrq ve yerli
uygarh$rn qekillenmesinde ve kaynaqmasrnda gereken
eme$i harcamrglardrr. Ti.irk diline Orta Asya karma uy-
garh$rnda bir yer saflayarak, Tiirk diliyle bir cdebiyat ve
bilim meydana gctirmiglcrdir. orta Asya islim ktiltiiriintin
baglangrg donemine Arap vc iranhlarla yan yana Trirkler
de yer almrq, ga$rn giincel krilttir etkinliklerine katrlmrq-
lardrr. Bciylcce, yeni bir ktilttir oca$rna uyan Tiirkler,
kendi ulusal'iteliklcrinden, herhangi bir esirgemezlikle
bulunmak qoyle dursun, tam tersinc, Ttirkgenin Orta Asya-
nrn edebi ve uygar dilleri arasrnda yer almasrnr, sa$lamrg-
lardrr.

Tiirklerin, hangi tarihten baqlayarak, yeni Islim
uygarh$r alanrnda etkinlik gosterdikleri iizerinde kesin bir
bilgimiz yoktur. Elimizdeki kaynaklara bakrhrsa bu Isrami
ktilttir etkinli{i islAmiyeti kabuliinden aqa$r yukarr yiz yrl
sonra baqlamrqtrr. Zaten IslAmiyet Orta Asya,da yerleqme-
sine ra$mcn, uzun zamanyalamlq olan otokton uygarhklarr,
bir Errprda silkip ataynazdr. Bu uygarhklar arasrnda, bUytik
dzcllikleri ilc, daha VI-VII. yiizyrllarda Orhun ydresinde
kurularak kendi ana dilini devlet haline getiren, eski
I(okttirk ve Uygur Tiirk uygarhklarr da bulunmakta idi.
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Qok kuvvetli taraflan bulunan bu Tiirk gogebe ve bozkrr

uygarh$r kolay kolay Arap iistiinlii$iine baq e$medi. Nite-
kim, karrna islim uygarh$r ne Tiirk dilinin geliqmesine, ne

de Ti.irk cdcbi dilinin Tiirk kavimleri arasrndaki yayrltmrna
engel oldu. Tersine Miisliiman Karahanh devleti hima-
yesinde Tiilk dili, devletin resmi dili haline getiril'
migtir.

Devrin bu yeni Ttirk ve islAm kiilttirti kaynagmasrnda

bir gorev alarak Ttirk dilinin anrtlannr dikenlerin bagrnda

I(Aqgarh Mahmut'la Balasagunlu Yusuf Has Hacip gelir.
Her ikisi de Tiirk dilinin birli$inin, give aynhklarrna ra$-

men yizyilarca stirmesinde biiyiik rol oynamrqlardrr.
Birincisi Tiirk ditinin incisi de$erinde bulunan, Ea$tn
Ttirk illcrinin ve kavimierinin a$ulartnr saptamrq, aErk

bir deyigle T*'k Leltgeleri Kamustnt yazml!; ikincisi ise

Tiirkgeyi islAm edebiyatr gerqevesinde, edebi giir dili
durumuna getirmigtir. Boylece KAqgarh Mahmut Ttirk
boylan a$rzlanndan canh Tiirk k{iltiiriine ve geleneklerine
ait geregleri toplayarak, Ttirk dil ve kiilttiriinii Arap
toplumuna aqrlamak ve Tiirk dili rizerine yazdtsr gramerle

de TiirkEeyi Araplara o$retmek amacrnl giitmiiqti-ir' Yusuf
Has Hacip ise, islimi Ttirk qiirinin temelini kurmug-
tur.

Bu iki btiyiik Ttirk diigiiniir kiiltiirciisiiniin, yeni
kurulan IslArn Karahanh devletinde Ttirk dilini iqlemeleri,
her geydcn once Karahanh devletinin Tiirkltik temelini
ve mayaslnr belirtmek amaclnl gtider. Yoksa durup durur-
ken KAqgarh Mahmut gibi daha memleketinde hazirhkh
olan iistat bir dilcinin kalkrp Kitabti Diudnt Lilgarit-Tark
adh, afirr emck iiriinii bir eseri yazmaslna ihtiyaE kalmazdr.
Hemgehrileri olan baqka Tiirk lilozof ve bilginleri Ebu
-Nasr el-FirAbi, Ebu lbrahim ishak el-FArabi, Stltah
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yazafl Bbtl Nars ismail el-Cevheri gibi, eserini Arap
dilinde yazar, Tiirk kiiltiiriinii bir yana brraktr. Demek

ki, Orta Asya Ttirk ve islAm kiiltiir kargrlaqmasr ve Eattq-
masr o kadar da basit olmamrq ve geligigiizel raslanttlara
ba$h kalmamrqtrr. Bu ahqveriq ga$rn birgok sosyal hayat
ktu'alian sonucunda, Tiirk bilincinin baskrsr altrnda
olmuqtur. Bu hem Ttirk dilinin, hem de Ttirk kiiltiiriini.in
yiikseltilmesi ve geliqtirilmesi gerEe$inden do$muqtur.
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Bizc gore KAggarh Mahmut, daha tilkesinde iken

iyi ve kuvvetli bir medrese o{'rcnimi gormiiq, Ea$mrn

islAmi bilimleri iizerinde biiyi.ik bir bilgi kazanmrgttr.

Ba$dat'a bir hayli yaglanmrq olarak gelen lVIahmut,

daha tince Buhara, Semerkand, Niqabur gibi ortaEag

Ti.irk-islim bilim merkezlerini gcirmiig, buradaki bilimsel

hareketlerden de yararlanmrqtrr. Esasen ontln do$up yaqa-

dr$r Ea$da KAggar'da, eskiye gore biraz soniik olsa bile,

yine onemli bir bilim hareketi, uygarhk etkinli$i vardr'

Nitekim Mahmut Ba$dat'ta Diudnii Lt)grit'nr yazatken,

KAqgar'da da hemen aynr yrllar iginde Kutadgu Bilig

gibi dil-edebiyat ve fikir bakrmrndan olgun eserler yazilt-

yordu. Karahanhlar, meydana getirdikleri birgok bilim-
sel ve uygar kurumlarla bu yalanlml haztrlamrqlardr'
Bundan dolayr l\tfahmut, bundan onceki bdliimde de

iqaret etti$imiz gibi, islam bilimlerini her halde daha Ttirk
illerinde iken, Karahanhlar ga$rnrn islAm-Tiirk bilgin-

lerinden okumuqtu.
KAggarh Mahmut, ArapEayr ve Farsqayr tam olarak

bildigi, yazdr$r gibi ana dili olan Ttirkqeyi de birEok

Iehgeleriyie biliyor ve konuquyordu. Mahmut, bugtin

iyice tanryabildi$imiz Diudnii L{tgat'tna ve heniiz ortada

olmayan Ceadhir-iin'Nahiu'ine gore ozellikle filoloji konu-

sunda daha geniq bir bilgiye sahipti. KAqgarh Malrmut,
o zamanki Arap ciilbiliminin de biitiin inceliklerini ofrenmig

ve bunu Diudnii Lilgat'nda TtirkEeye uygulamtqttr'

Bununla birlikte Mahmut'u Ttirkoloji alanrnda an-

siklopedik bilgilerle donanmtq bir Tiirk bilgini olarak
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kabul etmek, b<;yle vasrfland.rrmak en do$rusudur. Qrinkti
KAqgarir'nrn Ttirkgenin tiirlii letrEelerini yakrndan bildigi
aErk olarak gciriilmekte ise de Ttirk tarihini, co$rafyasrnr,
mitolojisini, folklor ve etnografyasrnr, halk edebiyatrnr
iyiden iyiye bildi$ini de Diudnti Lilgat-it-Ttirk'ijn hemen
her sayfasrndan aErkEa anhyoruz.

Ki.qgarh Mahmur hakkrnda Prof. SamoyloviE bir
eserinde : "Xf . yrizyrhn Radloff'udur." demektedir. Bu scj-
ziin ne kadar do$ru oldu$unu biz, bu iki bilginin eserlerini
kargrlaqtrrmakla anhyoruz. Radloff, biittin Ttirk lehEelerini
(Ozbekge ve Ti.irkmenceden bagka) ingelemiq; btitik bir
Ttirk scizltl$ti6 yapmrq ve kargrlaqtrrmah bir gramer yazmak
igin de gahgmrqtrr. Bundan baqka Trirk etnolojisi rizerinde
bilgi de toplamrqtrr. TarihEi olmadr$r halde Tiirk tarihi
iizerinde bazr monografiler yazml$ ve dil konusu iizerinde
meydana getirdi$i eserlerinde tarihe dokunmuqtur. KAq-
garlr Nlahmut da bc;yledir. O da, biitiin Tiirk lehEelerinin
kelime hazinesini toplamaya Eahgmrq, Ttirk etnoloji ve
etnografyasryle ilgili zengin bilgiler derlemiq, TarihEi
olmadr$r halde Titrk tarihine y^rar gelenekleri ve soylenti-
leri yazmr!, bu arada ozellikle karqrlaqtrrmah gramer
meselelerini agrklamaya girigmigtir.

Ki.qgarh Nfahmut, Ttirk lehgeleri iizerinde kryasla-
malar yaparken Eok titiz davranmrgtrr. Gcjrmedi$i, aralarrna
giremedi$i Ttirk boylarrnrn (cirne$in: Krrgrz, Kay, Baqkurt
gibi) dillerinden cirnekler vermemiq oldu$u, bunu gcister-
mektedir. Bununla beraber, britrin Ttirk lehgelerinin ana
iratlarr hakkrnda esash bilgilere sahip oldu$unda qriphe
yoktur.

u Wrsuch eines l.Vdrterbuches der Ttirk-Dialect€:.Turk Lehseleri L0gari
tecriibesi, 4. cilt, 1893-1911. Petersburg.
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KAqgarh Mahmut'un en iyi bildigi leliEeler "HAkani-
ye (kendi ifadesine gore oz Ttirkge olan dil), OSuz, Krp-

Eak, Argu, gi$il, Kengek ve lJygur" lehEeleridir. Br"r leh-
gelerde hakim olan fonetik ve morloloji kurallartn !'rk
iyi bilmektedirT.

KAqgarh Mahmut, pek bilgili bir adam oldu$u kadar,
iyi silih kullanan bir asker, ytce rulilu milletsevcr bir
Ttirkttir de... Mensup oldu$u biiyiik milleti, her mii!etin
iistiinde tutmuq, onun yiiceli$ini, kahramanh$rnr saylp
doktiigii kadar bilim, sanat, yurt ionetimi, tanrn vb. gibi
uygarhk yolunda bagardr$r btiyi.ik varhklan, tiirlii Irrsat-
larla, birer birer gdstermiq; bu amagla kitabrnrn ' :$itli
yerlerinde diiqiincelerinin tiirlii llclirtilcrini kaycletmi;3tir.

KAggarh Mahmut, o ga$daki lslinrcrhk akrmr i, inde,
Tiirkqiiliik akrmrnrn yani Islirn toplunru iEinde, Ttii'k'iin
ve Tiirkltigiin btiyiik bir yeri bulundufirrnun etkin ve kuv-
vetli savunuculartndan biri olmuqtur.

Kiqgarh Mahmut, kitabrnrn bo! tirrafinda (r 'it I,
s. 3-4, Besim Atalay Eevirisi). Ttirk millt:ti h:rkkrnda 9, nlan
yaz|yor:

"Tanrl'nrn devlet gtineqini Ttirk burElarrnda dogdur-
mu$ oldu$unu ve onlann mtilkleri tizcrind<: giil ler'n
biittin dairelerini dondiirmi,iq ltuluncltriunu gtirrlLims.
Tann onlara Ttirk adrnr verdi ve onlarr yeryiiztine ilbay
krldr. Zamantmtzrn hakanlannr onlardan qrkardr; ciiinya
milletlerinin ydnetim yulannr onlarrn ellerine r"erdi;
onlan herkese risttin eyledi; kendilerini hak izere krivvet-
lendirdi. Onlarla birlikte Ealtqant, onlardan yana olan,t aziz

7 Bizdeilkcince BesimAtalaS Diudnii L{tgat'taki bu kurallarr t,.pla;np
yayrmlamrgtrr. Kitabrmrzrn "DoSu ve Batr Bilim Alerninde I)ivinii i,rigat"
krsmrna (No. 14) bakrnrz.

I O qairn "Grineqbatmaz Imparatorlufu" clcrnektir. B.A.
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krldr ve Tiirkler yiiztinden onlarr her dileklerine erigtirdi;
bu kimseleri kottilerin -ayak takrmrnrn- qerrinden korudu.
Oklara dokunmaktan korunabilmek iEin, akh olana diiqen

$ey, bu adarnlann tuttu$u yolu tutmak oldu. Derdini
dinletebilmek ve Tiirklerin gonliinii almak iEin onlarrn dil-
lcriyle konuqmaktan liagka yol yoktur. Bir kimse kendi
takrmrndan ayrrhp da onlara sr$rnacak olursa o takrmrn
korkusundan kurtulur; bu adamla birlikte bagkalarr da
sr$rnabilir."

KAqgarh "Tiirk" rnaddesinde dc qunlan yazmaktadrr:
"Tiirk - Tanrr yarhgayasr Nuh'un o$lunun adrdrr." Bu,
Tanrrnrn, Nuh'un Oflu Tiirk'iin o$ullarrna verdi$i bir
addrr. Nitekim Tanrr'nrn 'oroJl 1^ ;- ..rLjYl Jc jl Jo"
sciziindeki insan kelimesi "Adem" anlamrna gelmiqtir;
burada yalnrz bir tek kigiyi bildirir: "J**l i .rtill [:aI; ut
... ;_rll !l .;^!l- J;-l .lJ:r-r I .f-rfr" Ayetinde bulunan "in-
san" kelimesi, Eoklu$u, yr$rnr bildiren bir addrr. Qtinki.i, te-
kilden bir gey Erkarmak do$ru olmaz, burada da dyledir.
Ttirk srizii, Nuh'trn oSlunun adr olduiunda bir tek kiqiyi
bildirir, o$ullarrnrn adr oldu$unda "beger" kelimesi gibi
gokluk ve yr!'rnr bildirir. Bu kelime, tekil ve go$ul yerinde
kullanrlrr; nitekim "Rum" kelimesi Tanrr yarhgayasr Is-
hak'rn o$lu iysu'nun o$lu Rum'un adrdrr; o$ullarr da
bu aclla anrlmrqtrr. Ti.-irk kclimcsi dc boylcdir.

"Bize ad olarak Tiirk adrnr Ulu Tanrr vermiqtir."
dedik. Qrinkii bizc: KAqgarh "Halef o$lu imam $.yh
Hiiseyin", ona da "ibn iil-Garki" denilen kimse, ibn-ti
Ebtid-dtlnyi denmekle tanrnan "EEqeyh Ebu Bekr El
Miitid til-Cercerai'nin Ahir zarr,an iizcrinde yazmtq oldu$u
kitabrnda ulu yalvaEa (Peygamberimize) tanrkla varan
ltir hadisi yazmrq. Hadis goyledir: "Yiice Tanrr benim bir
ordum vardrr, ona 'Tiirk' adrnr verdim, onlarr Dofuda
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yerleqtirdim. Bir millete krzarsam Tiirkleri, o miliet tizeri-
ne musallat krlarrm." diyor.e) igte bu, Ti.irkler igin btiti.in
insanlara karqr bir iisttinliiktiir. Qi.inkii, Tanrr onlara da
vermeyi kendi iizerine almrqtrr; onlarr yerytizi.intin
en yiiksek yerinde, havasr en temiz iilkelerinde yerleqtirmig
ve onlara "kendi ordum" demiqtir.,

Bununla biriikte Ttirklerde gilzellik, sevimlilik, tat-
hhk, edep, biiyi.ikleri a$rrlamak, stizi.ini.i yerine getirmek,
sadelik, d$iinmemek, yigitlik, mertlik gibi tigtilmeye de$er
say$rz iyilikler goriilmektedir. Nikekim qu pargada geliq-

miqtir:
I) Kaqan korse anr Tiirk
z) Budun an$a anrnS aydagr

3) Mun$ar tegir ulu$luk
4) Mundanaru kesliniir

Yani:
"Onu Tiirk boylarr gorse, bu adam iEin biiyiikliik ve

ululuk yaragrr ve ululuk bunda kesilir der." (Diudn, Besim
Atalay gevirisi, cilt r, s. 35o-35e.)

Diudnii Lfrgat-it-Ttirk'inden aldrfrmrz bu satrrlar,
KAqgarh Mahmut'un ne ozlii bir milliyetEi Tiirk olduSunu,
Ti.irkleri nasrl btitiin milletlerin iistiinde gordii$tinti, Tiirk
kiiltiiriine ne kadar candan ba$h bulunduSunu ve ne biiyiik
bir deser verdi$ini agrktan agr$a gostermektedir. Bilelim ki
bu satrrlar, Bafdat'ta, bir Arap diyarrnda yazrlmrg ve bir
Arap Halife'ye arma$an edilmig bir kitaba konmugtur.

e Yazarrn Ti-irkler hakkrnda aktardrit-ki uydurma oldu$u pek agrk

olan-bu hadis de, Mahmut Kdggari'nin milliyetgili$ini ve Ttirklerin Biiyiik
Selguklu ImparatorluSu devrinde biitiin Islam diinyasrndaki hegemonyalanru
gdstermektedir. GerEekte, daha SelEuklu Imparatorluiunun kurulugundan

once Baldat halifelerinin saraylannda britiin etki Tiirklerin eline gegtikten

sonra IslAm edebiyatrnda Tiirkler lehinde yazrlan methiyeler, giirler az

deSildir.
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Fakat yiice ruhlu bu biiyiik Tiirk, bunlarla da kalmr-
yor, Buharah ve Niqaburlu iki hadisEiden iqittifi: "Ttirk
dilini o$reniniz, Eiinkii onlarrn uzun saltanatr var." mei-
lindeki hadisi nakledelek diyor ki: Bu soz (hadis) e$er gerEek
ise TiirkEenin oSrenilmesi gerekli olur; e$er uydurma ise,
TtirkEenin o$renilmesini akrl ve anlayrq gerektirir. Igte be-
lirtti$im nedenlerden dolayrdrr ki, Ttirkgeyi herkese 6$ret-
mek igin bu eseri yazmakta manevi bir mecburiyet g<ir-
diim" (Cilt r, s. 3, B.A. qevirisi.)

Krsacasr, Arap dilini ve Islim bilimlerini genig olarak
kavramrq olmakla birlikte, milli dilini, milli kiilttiriinti,
milli benli$ini her qeyin i.isttinde tutan KXqgarh lVlahmut,
'fiirklerin erdemliklerini biiyiik bir esriklikle betimle-
rniqtir.

Mahmut Kiqgari'nin Diudnii Lfrgat'tan baqka, Ttirk
gramerine ait, bir de Kitabu Ceudhiri'n-Naku Ji-Lilgat-
Ttirk adh eseri oldu$unu kitabrndan anhyoruz. Ne yazrk
ki bize kadar gelemeyip kaybohnuq bulunan bu kitap,
Diudnti L{tgat'tit gere$i kadar yazilrp agrklanamamrq
olan Ttirk dili kurallar; igin yazrlmrgtrr. Nitekim Mahmut,
Diadn'da bunun iEin (C. r) s. q5, Besirn Atalay gevirisi)
qunlan yazmaktadrr:

"Cemi, miifret, tafdil, tasgir gibi" i'rab ile iliqigi
olan qeyler yaztlmamrqtrr (yani, Divinti L0gat'ta zikre-
dilmemiqtir). Qiinkri onun igin aynca bir kitap yazarak
adrnr c-Jl ;,1^l j j)l yl3- vtf (: Kitabii ceaahiri'n-Nahia

ft-Lilgati-t-Tark) koydum. Yrice Tannnrn dile$iyle, nahiv
ile iliqikli kurallar orad:r bildirilmiqtir."
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XL yi.izyrlrn (Hicri V.) Tiirk dili andaglan arasrnda
en iinlii ycri alan Kitabti Diudm L,tgat-irTiirk Ttirk
dilinin tam anlamryle ansiklopedik bir lfrgat kitabrdirlo.
Denilebilir ki, Mahmut KAggari, bu biiyiik eseriyle, daha
o zaman, Tiirkoloji'nin temellerini atmrgtrr. Gergekte
Diudnii Lilgat, yalnrz bir sozli.ik deiil, Ttirk tarih ve et-
nolojisi, co$rafyasr, mitolojisi, halk edebiyatr, folkloru,
l<rsacasr biitiin anlamryle Tiirk milli kiiltiirii tizerine pek
zengin bilgileri kapsayan biiyiik bir hazine, onemli bir
kaynaktrr.

Kitabrn y^zan, kendisini okuyuculara qdyle tanrtrr:
"Kendim Tiirklerin en fasih konuqanlarrndan, en agrk
anlatanlarrndan, en doiru anlayanlarrndan, asrl ve nesebge

en ileri bulunanlarrndan, en iyi kargr kullanan savaqEr-

larrndan oldu$urn halde, Ttirklerin hemen biitiin illerini,
obalarrnr, Eollerini kariq karrg gezip dolaqtrm. Tiirk'tin,
Tiirkmen'in, O$uz'un, Qifiil'in, Ya$ma'nrn, Ktrgtz'rn
dillerini, kafiyelerini tamamen zihnime nakqettim. Bu
konuda o kadar ileri gittim ki, lier tAife(boy)'nin leh-
gesi bence en rniikemmel surette elde edilmiq oldu. Iqte
bu kitabrmr, bu kadar uzun inceleme (tetebbu) ve araq-
trrmadan (tetkik) sonra, en siislii tarzda, en beii$ bir
iisltrp iizere yazdrm. Diinyaca, adrmr diinyanrn sonuna
kadar yedettirmek, AhiretEe, bitmez tiikenmez azrk olmak

t0 Diadnil Lrtgat'in tam adr Kitabu Ditdn-t Ldgat-it-Tiirk'dir (bkz.
Kilisli Rifat baskrsr (arapga metin) ile B. Atalay gevirisi, trpkrbasrm). Kitabrn
adr tam olarak kullamlaca$r z^rta bunun biitiin ve krsaltma halinde ise
Diudnti Lrtgat olarak kullanrlmasr - hatta Arapga kurala gcire - gerekece$i
ve bir ttiltibasa" da meydan verrneyece$i kanrsrndayrz.
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maksadryle, Cenab-r IJal<,tan inzyet diliyerek rneydanagetirdigim gu esere Kiftbii Diudnr rtigi-;J-TiiJ^'1ru.tDilleri Kamusu) adrnr verdim.,, f.ff, ,i', 
""+:';'.' 

Atalaygevirisi.)
Bununla beraber, Trirkge,nin Arap dili kadar zenginolduSunu gostermek_urru"ryi. bu eseri yazdr$rnr, bu mii-nasebetle bildiren KAqgarli Nlahmut, eserin tertip tarzrhakkrnda da krsa b'!i verdikten sonra: "...8u suretlegimdiye kadar misli gc;.irmemiq ve kimse tarafindan vricudegetirilmemiq bir eser. meydana geldi.r, diyerek OuU.rU, f*,yazar bu civtinmesinde tamamerihakhdrr.
Diadnii Lilgat, ashnda bir scizliik olarak yazrldr{rhalde, arada srrada en <inemli bazr dilbilgisi kuralra'nrda-kapsamakta, Trirkrerin birgok kab'elerini de b'dirmek-tedir. Arapga n"lltll,-lek saglarn. olan, r\rap 

"J.Jiyut 
,u.bilimlerini pek iyi nitaigi u"nluq,lan KAggarh Mahmut"TiirkEe'nin Arapga ile" koqu atlarr gibi yarig .d.bii...gi'ianlatmak iqin bu eserini (yani D.iudnti Lifrgat,l, Arapdilini ilk dergileyen imam-i Hulil,i., Kitdb rit,,41rz,r bigi,minde yazmak istemigse de, pratik yararr bakrmrndan

f."Vti"1.ti bigimini daha iyi buimugturi,. yani, ,J".*f".i"hurufu hecA,, srrasryle 
-(alfabetik) yazmrq, anlamrn iyiceanlaqrlmasr igin ctimleler kr.muq, bir scizctikle ilgili"hikmet, seci,, atalarsozii, qiir, rgcez,, gibi qeyleri kayrtile, esasen Trirkge olmayan r,;"oit t.ri trigiit tat;;i;;^rt,

" Arap dil u. .dfLut11r, bizde degerli bir ristadr olan NaimHazrm onat Arapgantn Tiirk D,i2te Kururusr'uat, eserinde: ,,rmam-i *ra-lil'.in Kitdb-iit'A1tn,ini grirmtiq olan (Ditdn, 
"it, I, .. 5) K6ggarl Mahmut,unD.ialnti 

,Lrtgafm tertipte ,,," Litabrna koydugu adcla bunun, yAni lshakal-Farabi'nin "./r!l .tl_.ll: : n;z,an'tt-Adlpl, a.', sriz'igtintin DivdnriLrigat tizerinde etkili .td:g":l sanrlorum.,, cliyor (s. 33, dipnot 2) vc b6y-Tece Diadnti Lilgat'rn tertibindeki kayna!'r betirtrn4 oluyor. Diudnti L&ga!,urclaha yetkili bir gevirisini, ben gahsen ralimetli onat,tan bekrerdim.

.JCl
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erkek ve kadrn adlartntn cn tanrnmrqlarrnr bildirmiq,
islAm-Ttirk iilkelerindcki co$rafi adlartn tanrnmtglartyle,
islim olmayan tilkelerdeki co!'rafi acllartn ufak bir bti-

liimiinti toplamrqtrr.
Eserin Arapqa Nahiv kurallarr esas tutulatak, o'meli-

miz, hemze kitabr, sAlim, muziaf, misil, zu-'s-selist,
zu-'1-erbea, zu'-l-gunne, zu-'lsAkincyn" lerden soz eden

boliimlere aynlmasrnda yazar tamamen ozilrliidiir. O

Eafrn anlayrqr bundan daha fazlaslna uygun olmadr$rndan,
kendisinden ijnce bu alanda hig bir eser yazrlmadr$rnr

sciyleyen yazar bundan daha bilimsel bir qey meydana

getiremezdi. Bununla birlikte, bttnu da yapmak igin
ola$aniistii gahqmrg olan Kdqgarh Mahmttt, yinc cserinin

cinsdztinde: "Her kelimeyi tam yerindc kullanmak iqin
hcr scjztin mastar vc anlarntrtr agrkladrm. Rtt trrc$c ulaqabil-

bilmek iqin de senelerce pek a$rr zahtnctlct't: r,'e tiziintii-
lere katlandlm." diyor ki, tamamen doirudrrr.

Dil tarihi bakrmrndan Diudnii Lilgat'it-T'iir,(', kapsadr$r

malzeme Eoziimlemeleriyle, uzun incelemelcre gcrcksinrne

btrakmadan, bize TLirk kldsik ve edebi lehEclerinin daira

XI. yiizyrlda kurulmuq oldu$r-rnu aErk olarak gostcrmekie-

dir. Diadn'da bu noktadan baqhca iki edebi lehEc S'''7.e

Earpmaktadrr. Birisi (Dogu-Hakaniye-TtirkEesi) ki, h6lir rr-

gfi" aoni Kiqgar vc gevrcsinde kullanrlmaktadrr. Ikir rsi

ise (O$uz Ttirkgesi)'dir ki, var olan Ttirk klAsik lehgeleri rin

en miikemmeli olup ytizyrllar boyunca do$udan ba' ya

kadar uzanan O$uz lloylan ile birlikte yagamr! ve btiviik
bir edebiyat meyclana gctilmiqtir. Iki esaslt dal halindc
geliqen bu lehEelct', sonraclan Qa$atay, Azcri ve Osmrtnlt

edebiyatrntn elemanr olarak siirmiiqtiir
KAqgarh Malrttrut, I)iuttnii Lilgat'tirki 'I'iirk dil tarihi

bakrmrndan Eok dc$erli olan bilgilerden bagka, ti!rlii
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kelimelerde, firsat ve mrinasebet dtigttikge, Ti.irk co$rafya-
srna, tarihine, ozellikle mitolojisine ait tjnemli bilgiler
de veriyor. Ornciin: "Kulbak" sozcti$tinden anhyoruz ki,
bu elsane "Kiiltigin" in halk muhayyelesinde aldr$r bir
bigimden baqka bir gey de$ildir. Efsaneye gcire: "Kulbak
: Kiil 8"g", Ttirk zirlritlcrinclcn, din ulularrndan birinin
adr imiq; Balasagun dolayrndaki daflarda yagarmrg. Bu
zdhit, eliyle siyah taqlar ilzerine "Tanrl kulu Kulbak"
diye yaznca, heyaz bir kitAbe; beyaz taga yaztnca siyah
bir kitdbe (yazrt) hasrl olurmuq. Hatta o kitAbeler Mahmut
KAqgari'nin zarnantnda hAlA mevcut imig. Galip bir ih-
malle "Kiiltigin" kitibelerinden galat olan bu efsane
(B. Atalay gevirisi, c. r, s. 474), Diudnii Ltgat'ta ne kadar
gegitli ve ne kadar dikkate deSer konulara ait bilgiye tesadiif
edildi$ine bir ijrnek olabilir.

K1qgarh Mahmut'un Diadn'tntn yardrmryle XI.
yiizyrl Ttirk lehgelerinin karqrlagtrrmali bir bilbilgisi tas-
la$r yaprlabilir. Fonetik sorunlanna gelince: "Arap dilin-
de yazrh Tiirk dilinc ait cscrlerin hig biri Diudnii Lrtgat
kadar gi.ivenilir bir kaynak degildir. Bize zamanrndaki
Tiirk lehEelerinin fonetik, morfoloji ve sdzdizimini ri'Sreten
KAggarh Malrmut'un bu cserinin, kcndisindcn sonra Tiirk
dili i.izerinde eser yazarr Arap yazarlarrna bir ornek o1-

du$unda qi.iphe yoktur. Bu yazarlardan bazrlarrnrn doS-
rudan doiruya Diadnii Lfrgat'tan yararlandrklan sanrlmak-
tadrr.

Krsacasr, I(itAbii Diudn-t L{rgat-ihTtirk, yazannrn pek
hakh iddiasrna gore, "Tilrkgede meql'rur ltrgatleri, gramer
kaidelerini, atascizlerini (savlan), grizide eg'arr, hikemi
ciimleleri", cofrafi ve rnitolojik aErklamalan kapsayan
pek zengin bir bilgi hazinesidir. Ashndan kopya edilmiq
tek ni.ishasr, Fatih Millet (Ali Emiri Efendi) Ki.itiiphanesin-
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de sakh bulunan KilAbii Diudn-z Lilgat-it-Tiirk'te, 75oo
kadar sozciik vardrr. Yazar, bunlardan birkaq soziin

Farsqadan girdi$ini yazryorsa da ArapEadan ahnmtq

sozciikler gostcrmiyor. Yine kitaptaki birkag soziin Tibet,

Qin ve Hint dillcrinden geldi$i bazr Tiirkologlar tarafindan
gcistcriliyot'sa cla, yazar btr tiillti sozci.iklcrin kaynn$rnr

pek seyrek olarak anryor.
Diudnti Lilgat'n dil, edebiyat, tarih, rnitoloji, etnoloji,

co$rafya ve etnografya-folklor bakrmrndan kapsaml ala-

$rdaki boltimlerde ayrr ayn ve daha geniq olarak aElklan-

mrgtrr.
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Divinti Lfigatrrn yazrrra niishasr

D iu 6nii Lilg a,t_.i t_ 
.Tur 

k, ijn y azma n tish asr (Arap ga me tni)tek niisha olup, bir ikincisine g;*liy. degin iurrtiriu*u*,q-trr' Bugiin erde burunan bu ,.t vu"-u nrisha (manuscrit),biiytik bir cilt halindr.Slypl Srg v.p*r,, ydni 638 sayfadrr.
51s'1', vaktiyle -gin, Hi.n;, Afb:;" gibi_ Dogu niemteket-Ierinde yaprlrnrg. oian sa$la* ol_-t 

^tr. bir kd$rtt*. yazrsr,oldukga kc;tti, bir Nesih 
"Uor*urrar..

Kitabrn bazr..yerleri yaqhk yiiztinden kararmrq ise debozulmamrq ve Eiiriimemiqtir. Birkag srizctik hariE ormaktizere her yeri iyice okunabilmekte, bundan da Diu,nii

!"*;'^;I:i;:i.:eekme"'i'r'o"''-gtizelkorun*'i"ra'g'
Diadnii Lilgat,in.!"*]"L yazma ntishasr _ki bugtinFatih MiUet (AIi Emiri Ef.) Kit;;ir$rnda sak' bulunmak_tadrr- Besim Atalay tara'ndan yaprlu' gcviri serisi arasrn-da trpkrbasrm olarak yuyr*torilrqrrr.

Divinii Lffgatrrn yazrhs tarihi
Diudnii Lilgat,n basrh nrishasrnrn sonundaki kaydagcire, KAqgar' Ma'mut bu kitabrnr, hicri 464 il; ;;*"_ziyelevvelinin gurresinclc, yani iff.. g.i.r,.itrae (r5 ocak roTz)yazmaya baqlamrgtrr. Mahmu t, "Diu6n,t 

df ;;;^ iu*bitirdikten sonra, yeniden incelemeler yaparak eseri dcirtdefa dtizeltip tekrar yazmlg ve bu surctlc en son olarakIo cemaziyelahir 466 (ro Eubar ro14) para.rcri 
-g,,"u
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bitirmigtir. Bizzat Kirsgarh Mahmut kitabrnrn cn sor, 'nda,
(Diudn, Besim Atalay Eevisi, cilt 3, s. 45r-452) bu h:susta
Eunlarr kaydediyor: "Kitaba +6+ senesittirt centa4i,'leauel

baslannrla (gurresinde) baslanfu. Dtjrt kere 2aqtldtktan ae rlii<en-

lendikten sonra 466 senesinin Cema{Telalnrnnn lnuncu pa'nrtesi
giini) bitirildi. GnE, kudret ancak ulu ve biiytik Tann iledir
O bize yeter, o ne giizel vekildir."

$u kayrtlara gore, Diuftnii-Lttgat-it-Tilrk'in y;rzrhp
bitiriliqi takdim olunduiu halifenin ciiltrsundan ijnce
oluyor demektir. Bilindigi gibi Diuanii L{rgat-it-Ttirk,
Ba$dat'da Abbasi halilesi ",llJ.l l, 6uitl 't * (Mutram-
med'el-Muktedi bi-Emrillah)"a takdim edilmiqtir. Bu
zatrn hiiktrmeti ise 467 (toZS) yrhndan baqlayarak 487
(tog+) ythna kadar siirmtiqtiir. 466 (ro7d tarihinde
Ba$dat tahtrnda halilb "4zz-,1.67 "ilJ"l t, fUJl (El i(aim
bi-Emrillah)" bulunuyordu. IJundan anlaqrldr$rna gore
KAggarh Mahmut, Diudni.i Lttgat'r halife "",1llJ-lU ft-iJl
(El Kaim bi-Emrillah)"rn son hilAlet zamanlartnda yazrp
bitirmig, fakat ancak ondan bir yrl sonra yani 467 (ro7S)
yrlrnda, Ba$dat tal)tlna gegen "+67-+87 .irlJ"lU a;-r-,11 -r-*

(Muhammed'el Muktadi bi-Emrillah)"a galip bir ihtimal-
le tahta Erkrqrndnn bir yrl kadar sonra sunmnEtur.

Kiggarh lVf:rhmut'un eserini Ba$dat'ta yazrp l,' iirdi$i
kesindir. Fakat Diudnii L{tgat-it-Tiirk'rtn yazitp hitiriligi
ile ilgili olarak kitabrn iEinde gegen birkaE kay L var-
drr. Bu kayrtlann karrgrkh$rndan cittirr.i, kitabrn lazthq
yrh iizerindc lrazt incclemelerin yaprlmasr gereJ ,niq1i1.

Diadnii Ltlgat iizerinde yaylm yapanlardan Prof. Har Lmann
ile Brockelmann dz l)iudn'tn yazrhq yrhnr yalnrz :itabrn
sonundaki kayda dayadrklarrndan, bir siirc kitzibrn yaz:JtE

yrh gergek olarak saptanamamlltrr.
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Nihayet, bu tarih karrqrkh$r dolayrsryle Prof. Zeki
Vclidi Togan astl yazma ntisha rizerinde Eahqmrq ve buna
dair Atsrz dergisinde (sayr r6, rg32) dikkate de$er bir
makale yayrmlayarak bunu briytik bir yetki ile dtizelt-
mcfi lraqarrnrgtrr. Zcki Vclidi bu krsa makalesinde. Diadn'tn
yazrlrna yrllarryle ilgili kayrtlarr bircr birer deserlendire-
rek: "... hulAsa bu senelerin qu qekilde anlaqrlmasrgerekir
ki yazar kitabrnr daha ',iul J,l L ;t,all (El Kaim bi Emril-
lah)' zamanrnda z5 kAnunusani (ocak) roTz - ro qubat
to7+ arasrnda yaz\) tamam etrniq ve sonra 1076-1077
scnelcrinde tckrar tckmii cderck Halitc .,;rlr,l L 6.r:.ill .r-*
(Muhammed'el Muktadi bi Emrillah)'a rakdim etmigtir.
Buna gcire kitabin yazrlma yrh Hicri 47o (Miladi rc77)
olarak kabul olunmak gerekir." demektirt2. Diadnii Lfigat'a
ait de,{'erli yayrnlar yaparr Prof. Fuat Kopri.ilii ve Ahmet
Caferoilu da Zeki Velidi'nin Diadn'tn yazilma yrh olarak
gcisterdi$i roTT tarihini kabul etmektedir. (Bunun igin
b kz. Kciprtiliiz Ad e Fu at, "DivAnii Ltr ga t-i t-T l.j,rk" C umlurilt e t
gazetesi z4 nisan rg7g; A. Cafcro$lu, ittc Tiirk Ditcisi
Kdsgarh A[altmut, Konferanslar, seri z, kitap 17, C.H.P.
yayrnlarrndanl3.)

12 "Bana sonsuz bir iin bitmez-trikenmcz bir aztk olsun diye qu kitabrmr
-Tanrr'ya srirnarak- Dit:6nii Lfrgat-it-Tiirk (Tiirk Dilleri I(arnusu) adrnr vercrek
yazdrm.

Kutsal yalavag postunda oturan, HAqirn ( a:l,o ) soyundan, Abbas
O$ullarrndan fmam bulunan ulumuz, efendimiz libiil-Kasrm Abdullah
katrna armaian ettirn ki, imanr olanlarrn beyi vc Tann'nrn halilesi olan
"Muhammed-til-Muktedr bi-Emrillah"rn o$ludur. Tanrr onun durumunu
ri.irckli yiicelikte, cimrtinri rahat grivenQlik igerisinclc uzun eyliyc..." (Diudnii
[,frgat, c,l, s.4-5, B. A. Eevirisi).

t3 CaferoSlu bu konuqmasrnda qoyle diyor: "Mahmut cserini, uzun zaman
irldia edildiii gibi, 1074 (466)'te de$il, bu tarihtcn uq yrl daha sonra, yani 1037
(469)' dc ikmal cdip halife "El-I\{uktedi llillah',a takdim eylemigtir. (Halbuki
I{,ahmut bu tarihi eserinin sonuna yazdr{r ctimlelerle kcsin olarak bildirmig-
tir. bkz. Ditdnii Lilgat, B. Atalay qevirisi, c. 3, s. 451-452).
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Zeki Vclidi Togan'rn bu makalesinden bir stre sonra)
Diudnii L{tgat'tn yazima yrir iizerinde iistad Kiiisli Rifat
Bilge de Ttirkltat Mecmuasz'nda (Cilt 6, 1936-1939, s.

358-36o) bir makale yaylmlayarak bunun bag tara{inda
"Bence ltu eserin baslama tarihi 464 (ro7z), bitimi de 466
( roZ4'dzr." dedikten ve meseleyi uzun uzadrya inceledikten
sonra: "Gerek kitabrn sonundaki soz, gerek anrlan iki
rakam tizerinde belgeli sozlerim dikkate ahnrnca 69-7o
rakamlannrn yanhqh$r gerEekleqece$inden, kitabrn +6+
senesinde baqlamrq 466 da dordiincii defa olarak yazrlmasr
tamam olmuq bulundu$u bilinmektedir." diyor. Bdylece,
Diudnii Lfigat iizcrinde bir hayli gahqmrq bulunan, Ifilisli
Rifat Bilge de Diadnii Liilgat'tn en sonrlnda bulunan kaydr
gdzonrine alarak kitabrn 464 de yazima{a baglandr{rnr
ve 466 da da tamamlanmrq oldu$unu kabul ediyor. Bu
kangrk mesele iizerinde her iki tarafin fikir ve kanaatlannr
qoylece d'zetledikten sonra diyebiliriz ki: Diadnii Lilgat
rc72 (464) yrhnda yanlrna$a (beyaz edilme$e) baglanmrq
v'e ro7+ (466)'de bitirilmiqtir. Sonra, 1076-1077 (+6g-+7o)'
de ancak bir daha gozden gegirilip dtizene konularak
Halife El-Muktedi'ye sunulmuqtur. $u halde rc77 yrh
telif yrh sayrlmaktan Eok, eserin Halife'ye sunuldu$u yrl
olarak kabul edilmelidir.

Diudnii L,iigarirTiirk, Balasagunlu Yusuf Has Hacip
tarafindan Kdqgar Hanr Kara Bo$ra Han adrna ro69-ro7o'
de yaztlan Kutadgu Bilig'den iki yrl sonra yazrhna$a
baglamrgtrrla. Kiggarh bu eseri gordii$tinii soylemiyor.
Yalnrz kendisinin lisaniyata ait olan Diadnn Lilgat'tnrn,
ondan once yaziar arasrnda benzeri olmadr$rnr yaztyor.
Prof. Barthold diyor ki: "\if . Hartmann, Balasagunlu

t{ Bu tarih, Zeki
siirdiliii gcinigti kabul

Vclidi ve onun Diudn'tn yazrldrSr yrl iizerinde ilcri
edcnlere gore, sekiz yrl kadar sonradrr.

t
I
I

I
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Yusuf'trn eseri olan Kutadgu Bilig i\e, Diudnti Lilgat arastnda
esash bir fark gormiiyor. Birincisini saray edebiyatr
ziimresine, ikincisini de halk edebiyatr geleneklerine
nisbet ediyor. Fakat, M. Hartmann btt iddiasrnda pek de

hakh olmasa gerektir."
Aqafrda gorece$imiz gibi, KAqgarh Mahmut'un ese-

rinde buiunan giirler arastnda saray edebiyatrna ait parga-
lar yok de$ildir. Obtjr taraftan Balasagunlu Yusuf da,
kendisinin ahlAki o$iitleri igin halk arasrndaki hikmetli
sozlerden (lialk feisefesinden) faydalanmrqtrr. Ktttadgu

Bilig'teki bazt noktalar, Kdqgarh Mahmut'un eserinde
zikredilen halk qiirleri orneklerinde soylenen diiqiince,
hatta ibarelerin ayntdtr. Ornefin Kutadgu Bitig'i okumuq
olan herkes, Diadnii Lftgat'taki "Ertem bagr til : hikmetin
(faziletin) baqr dilde, yani insanrn soziindedir." savrnr
(atasciziinii) goriir gormez her halde Kutadgu Bilig'i
hatrrlayacaktrr.

KAqgarh Mahmut ve eseri iizerinde bir broqiir yayrm-
layan Prof. A. Cafero$lu ise "Diadnii Lttgat'rn bitiq tarihi,
Kutadgu Bilig'den yaklaqrk olarak sekiz sene sonradrr. Btt
takdirde Mahmut'un Ttirk diline ait bu muazzam esere

(yani Kutadgu Bilig'e) vakrf olmamasr $ayanr dikkattir.
N{ahmut eserinde bu dil yidiginndan asla batisetmiyor.

$ayet gormtiq ve okumuq olsaydr muhakkak ki bu eserden

de misaller almayr unutmazdt." diyor. Bu halin diinya
ktilttir tarihinde bir Eok orne$i gdriili.ir.

Bize gcire de, I(Aqgarh Mahmut, Ba$dat'ta Diudnii
Ltigat't yazarken kendi gozlemleri yantnda eski yazrh kay-
naklardan, Tiyanqan yukansrndaki iilke ve kabilelerden
(Ttirk boylarrndan) sdz ederken de halk bilginlerinden
faydalanmrq fakat Kutadgu Bilig'i her halde gorememiqtir.

4(t

Divinii Lfigat nerede yazrlrnrgtrr?

Diadnii Lttgat'ta, kitabrn ncrcde yazrldr$rnr ;sterir

bir kayrt ve hatta bir iqaret biie yoktur' Yalnrz B;'-,rlat'ta

dtizenlenip -zamanrnln geleneklerine uyularak- H:riife'ye

takdim edilmiq olduiuna bakrlrrsa bttnun Bafdat'ta beyaz

edilip bitirilmiq oldu$unu kuvvetli bir ihtimalle kabul ede-

bilirl. Diadnii L{rgat'tn bir kitap halinde KAqgar'da ya da

baqka bir Ttirk-islAm merkczinde yazrlmrq olup, sonradan

Bagdat'a getirilrniq olmasr dtiqtiniiltirse de bu zayrf bir
ihtimaldir. Kiqgarl Mahmut, btittin Tlirk illerini. Ttirk
merkezlerini, Ti.irk qehirlerini karrq kanq gezmig, g:)rmii!

muhakkak ki birgok da not toplamlqtlr. Burada iremen

qunu ekleyelim ki, boyle biiyiik ve binlcrcc ornek vi: tanl-

$r kapsayan ansiklopedik bir kitabrn saclcct: bt:lle$'; yat'-

drmr ile meydana getirilmiq olzrbilccc$ini kabul ettriek te

pek giigtiir. Bize gore kesin olan bir ley varsa o da,

kaqgart, Mahmuf,un Diudnii Ltlgat'r y:rzarken, srrf 3-iiriiq-

lerine dayanmayzrrak, her haldc kcndisindr:n once iru yoi-

da yazimrq eserleri golmi.iq oltnastdrr"

$urasr kesinciir ki, Kdlgarlr Malrrntrt b6yle irir ki-

tabi tasarlamtq, Ba$dat'a gt:lip ycrlt:qint:c, bazt ' laylar

bunun ivediliklc ylztlmlstttr g<:rcktirmil vc o da tt-r,rladrfr

notlara dayan:rr:rk-hatta Ila$dat kritiiphanelerincir-:n de

y ararlanarak-escr:i burada y azrp bitirmigtir'

Unlii Rus tarihqisi Barthold'un bu hususta ''azdt$t
qu ci.imleler Eok clof.ru ve bizim kanrlartmrza da et rygun

gelenidir:
"Genellikle lVfahmut'un Eeqitli qehirler iizerin''c l'er-

disi krsa bilgilcrclcn bu zatrn elinde, qimdi bizim e l ,nizde

bulunmay^n bi.gok tari6i eserler mevcut olduSu aiilagrlt-

yor ki, bu eserler -e$er bulunursa- bizim iqin pek inemli

L
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olurdu. Illeseli Mahmut Diu6n'da: 'Srgun Samur' diye
bir qehrin ismini anlyor vc burada tso$ra Han'rn zehfu-
lenerek oldti$tinii de rivayct ediyor. Likin bunun hangi
Bo$ra Han oldu$unu soylemiyor. Sonra 1jll =: El-
Mukanna' adrndaki adama uymu$ olanlann oturduSu
qehir olarak bir "Ingkend" qchrinden bahsedilirls. Belki
bu gehir bu mezhebin tAbilerini (sAliklerini) Arap asker-
leri istisal (tepeleme) ederken harap olmug olacak. El-
Mukanna'rn mezhebinden ve bunun Tiirklerle ittifakrndan
vc Halilc askerleriyle muharebcsinden bahseden mehaz-
larda ise boyle bir co$rafi isim zikrolunmuyor." (W. Bart-
hold, Orta Aslta Turk Tarilti Uzerinde Dersler, istanbul
rge7, s. BB.)

Krsaca, $urasl kesindir ki, KAggarh Mahmut, Diudnii
LLgaft geEici bir heves iizerine yazmarnr$t:.r.. Zarnanrnd"a
kendisinden once de Ttirklere, Ti.irk illerine, Ttirk boylarr
ile ilgili bu yolda ArapEa yazrlmrq, yanhg ya da eksik eser-
ler zaten vardr. I(Aqgarh Mahmut, hem bu alandaki bil-
gilcri diizcltmck vc gcniqlctmck, hcm dc Araplzrra TiirkEeyi
oSretmek igin eserini yazmrgtrr. Bunu da yazabilmek iEin
KAqgarh pek gok emek harcamrq, uzun bir hazrrhk devresi
geEirdikten sonra eserini meydana getirmiqtir. Yukarrda
da belirtti$imiz gibi, Diudnii Lilgat, pek geniq dlEtide bir
Ttirk dili kamusudur ve sadcce sozlI bilgilere, kiqisel
gdzlemlere dayanrhp yazrlmamtqttr.

Div6nii Lffgat'rn ashndan gekilig (istinsah) tarihi
ile gekeni (rniistensihi)

Bugiin Kitaba Diudnz Lilgat-it-Tiirk'in elde bulunan
ve btiytik bir cilt halinde olan, biricik yazma niishasr,

4,8

rs El-Mukanna' yrizii pegeli gezen Batrni bir qeyhdi.
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asienlran'rn Sive kasabasr halkrndan olup sonradan $am'da
yerlegti$i anlaqrlan d,ai,Jl f,.rrUtt CJI ql .r. .'(1 qt ;r. &
(Muhammed bin Ebi Bekr bini Eb'tilfeth'iis-SAvi' siimm'ed
-Drmrqkr) tarafindan r a$ustos rz66 (27 gevval 664, pazar)
tarihinder6 istinsah edilmiqtir. Miistensihin yazdrsrna gore,
bu kopya, Kdqgarh Mahmut'un kendi eliyle yazdr$r asrl
nilshadan gekilmigtir. $u hesapga Diuanii Lilgat'tn yazr-
lrp bitiriliginden tam r gz yl sonra kopye edilmiq demektir.

Diudnii L{tgat't asltndan Eeken bu kiqi, yazma ntishanrn
(metn-i aslinin) sonuna qu kaydr da eklemigtir:

"SAveli, sonra da $amh, Muhammed bin Ebi Bekr
bin Ebiilfeth (Tanrr onu ba$rqlasrn) bu kitabr asrl niis-
hastndan kopya etti$i giin 664 senesi qevvalinin z7'nci
paz* giinii idi" (Diudn c.Z, s. 45r, B. Atalay Eevirisi).

Bu devirlerde, IslAm iilkelerinin her yanrnda olduSu
gibi Suriye'de de Ttirk niifuzu hAkim bulunuyordu. Bunun
iqin buralarda Tiirkge o$renmek iste$i ve ihtiyacr hAkim
oldu$undan, bu ihtiyacr karqrlamak tizere Diudnii Lilgat
da bu nedenle $am'da istinsah edilmiq olmahdr.

Fakat dikkate de$er ki, Diadnii Lftgat'r kopya eden

$amh Mehmed'in hig Ttirkge bilmedi$i ve hatta Arapgayr
bile kuwetle yazamadrfr yaptr$r birtakrm i'rab yanhq-
larrndan anlagrlmaktadrr. TiirkEede ve hattd ArapEada
yaprlmrq olan bu yanhqlann bazrlarrnr Kilisli Rifat Bilge
ve birgo$unu da Besim Atalay yetkili bir himmet iiriinii
olan Eevirisinde birer birer diizeltip dip notlarla gcis-

termigtirlT. Bu yanhglarrn ashnda olacaSrna ihtimal ver-

" Pr.f. Br*k"l-ann, bu tarihi 2 agustos olarak giisterft (Tiirk Aman,
sayr 3, s. 104)

t7 Diadnii Lrtgat -hele Tiirkge metinleri- iizerinde ciddiyetle u$raqmrg
olan Abdiilkadir Inan, bu iki gevirmenin kanrsrna aykrrr olarak: "DivAnii
L0gat'rn miistensihi olan SAveli Muhammedin, \4ahmut kadar dikkatli
olduiunu kabul etmek gerekir. Qiinki, Tiirkge kelimeler ve crimlelerde yan-
lrglar pek ciizidir. Bu yanhglarrn go$u ancak hareke'lere miinhastrdrr." diyor.
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mek mtimkiin degiiciir; grinkti K6ggarh Mahmut, Ti.irkgeye
oldu$u kadar Arap diline de kuvvetle hAkimdi. Bunun en
btiytik qahidi, Diudnii Ldgat'tn tislfibudur.

Bununla birlikte, bugiin eski Tiirk dili yadignrlan
arasrnda btiyiik bir yer tutan Diudnii Lilgat gibi dnemli bir
eseri bciylece biisbtitrin kaybolmaktan kurtarmig olan $am-h Mehmet'in adrnr, bu biiytik himmetini, Ttirk bilim
drinyasr daima minnetle anacaktrr.

Divinii Lffgat'rn birinci sayfasrnrn drgrndaki
yazt

Diadnii Lilgat'n yazma niishasrnrn (yAni ArapEa
metninin) birinci sayfasrnrn drq yiiztinde (zahrrnda) bir
sayfahk Arapga bir ya vardr. Zamanrnrn bilginle-
rinden ,,1,;1.: y.l+ .r^r..1 ; r-J (Muhammed bin Ahmed
hatibi darya:derya hatibi Ahmed'in o$lu Muham-
med) adrnda biri tarafindan yazrlmrg olan bu yazt
da, Diudnii L,frgat-it-Tiirk'in Tiirkmence ve KrpEakga
olmadr$r ve boyle bir iddiada bulunanlarrn yanhqh-
ga dtiqmiiq olduklarr ifade edilmektedir (b" hususta
etraflr bilgi almak igin bakrnrz: Diadnii L.figat-it-Tiirk'in
baqrndaki makale, Kilisli Rifat Bilge, Ttirkiyat Mecmuast,
sayr 6, r936-r939, s. 355-357).

Divinii Lfigat'ta Tiirklere dair gegen.hadisler

Diudnii L{tgat'ta Ti.irklere clair iki de hadis gegmekte-
dir'8. IJunlardan biri: "Ttirk dilini o$reniniz; gtinkti onlar
iEin uzun siirecek egemenlik vardrr. Diadnii Lfrgat B.

r8 Fladis, Peygamberimizin scizii demektir (Ayet ise, Tann,nrn srizii
anlamrnadrr).
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Atalay Eevirisi, cilt r, s. 4). Ikincisi ise : "Yiice Tanrr' lrenim

Ttirk' uaU ordum vardrr. Onlarl, Do$u'da oturrtum'

Iftzdr$rm ulusun iizerine onlan saldrrtrnm"' (ayn' eser'

cilt r, s. 35I) bigimindedir.

Bu hadislerin ikisi de sahih (do$ru, sa$lam) hadis-

lerden de$ildir; rnevz0dur, yani yapma, uydurriradtr'

noyt. olrrriklu fitUt t. KAlgarh Mahmut, bunlan 
"aqka

kaynaklardan aldr$rnr da agrklamaktadrr'

Diudnii Lfigat'taki bu hadislcr hakkrnda Arap dil ve

edebiyatrnrn de$erii bir uzmant olirn rzrhmetli Prof. $e,'alet-

tin Yaltkaya qunlan yazmaktachr: "Iladis kitapla:'rnda

biiylebirsozmevcutdefilclir.I(llgar.lrMzrlrmutl]unu
itimadalayanbitzattanveNilaburlrrdi['r:rbirimir'ldan
iqitti$ini royltiyo.ru da bunlarclan hiq: bilinin :tchnr biltlirrni-

yor ve aynr zamanda 'e$er bu hadis salrilr isc' ki bti btp-

tuki *.rjrrliyet o iki zati aittir' <lctnt:si ilt: kcndisinin c1e bu

hadisin dofrulufuna kail olmachftrnr olclukga aqrk bir

surette gdstermektedir.

Ikinci hadise gelince: Kiqgalh Mirltmtrt bu l'adisi

Ibn-i Ebi al-DtityJl;.llr cil y.l)'nrn ^ltir zittnau alr.Ialini

bildirenkitabrndaPeygarnberimizint'iv:tyctcLrniltlldu.
$unu soylemektedir. t;rl ..lr u.l hakkrn<lit soz yok ise de

i.tuh*..i KAqgari,nin bu haclisi kcnclisinclt:n iqitmi; oldu-

gunu soyledi$i hemqehrisi Hiizcyin bin Half-i !iuyriti

i*t* JE i.a*-)'nin J"ill (Ellali) zcylindc vealJ:; '''b;Jl't'"

"lrrur 
JsL (Abiulvehab Mevlcvi g:tvs-al Madr:' i)'nin

i;;r*tt ; Jtr-lt ;::f (Keqf'til ASvitl fi Nakd-iir lLical)'

i"degoriildtistiiizerelradlstizct'itrcllirdisvazecicrve
metinilr uydururdu. Bu hadisi tirjl ,il .ll'clan rivayr , eden

ilrr .r^L'de itimada layan de$ildir"'
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Divinii Lffgat, vaktiyle Doiu bilirn ilemince
biliniyordu

Diudnii L,ilgatit-Turk qimdiye kadar bilinmeyen bir
eser sanrhyordu. Halbuki, son araqtrrmalar bize bu sanlnln
do$ru olmadr$rnt, Mahmut Kiqgari'nin l:u cqgiz kitabrnrn
DoSu bilim ilernince, bkaz tanrndt$rnr gcistermektedir.
Mrsrr'rn iinli,i Ttirk mtiverrih ve Alimi Ayrntaph Ayni
ikdtilcumAn 7i Tarihi Eltli<zamdn adrndaki genel tarihinin
ikinci cildinde Frenklere ve Stiryanilerle Hintlilere ayrrdr$r
iki bdli.imi.in arasrnda bir de "Ttirk kavimlerinin Krssasr"
diyc Ttirklere de ayn bir l:oltim ayrrmrqtrr (Topkapr Sarayr
III Ahmet Ki.itiiphanesi No. r22-2grr ni.isha.) Bedreddin
Ayni (XV. yiizyrl), kitabrnrn bu boltimiinde "Mahmud iil-
KAggarl'nin Diudn'tnda gdrdiim" diyerek, Diudnii Lilgat'-
tan yararlandrfrnr agrk olarak kaydeder. Mahmut'un
Diudnii L{tgat'ta O$uzlann muhtelif kabileleri (boylarr),
damgalan (cilt r, s. 56-57 ve cilt 3, s. 3 r43r7), Ttirk leh-

Eelcri ve Uygur harfleri, hatta Tiirkmen sozcii$i.iniin ko-
keni hakktnda verdiSi biitiin agrklama Ayni tarafindan,
biraz dzetlenerek ahnmtqttr. Yalnrz elimizdeki basma
(Kilisli Rifat tab'r) Diudrii Lilgat ilc Aynl'nin ikdiilci)mdn'
rmn bazr kelimeler bakrmrndan karqrlaqtrrrlmasr, O'nun
Ali Emiri I(itaph$rnda bulunan tck istanbul niishasrndan
biraz farkh bir Diudnii Lilgat ntishasrndan yararlancL$rnr
gtisteriyor.

Bundan baqka Ayrntaph Ayninin kardeqi "$ahabettin
Ahmet" tarafindantelif edilmiq olan Jrl .-rt-,.e{ j.;rJl 

i1-rU

4l (:Tarih-el Bedr fi Eusaf-r Ehl'iil Asr) ad]n eserde Tiirk
etnogralyasryle ilgili bulunan etrafh bilgiler de, bu sefer

dalra geniq OlEr,ide, Diuhzii Li)gat'tan ahnmtqtr. Bu suretle
her iki kardeg d,e Diadnf.i Li)gat'tan faydalanmrqtrr.
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Yine Mrsrr'da Hankah-r Bay Barsryye $eyhlerinden
(miiderris-profesor) Kiqgarh "Alim IUni Muhammed"
tarahndan 1363 (76a) de telif edilen Jlpt ol:LJl uU
&lJt..,"ll (:Tac'ris Saadat ve lJnvan'iis-Siyadat) adh eserdeki
bazr ci.imleler aynen Diad,nii Lttgat'tan ahnmrq oldu$u gibi,
Endi.iltisli.i Ilbfr I-IayyArl'rn Kitab iil-I({rAk h-lisan iil-Etrdk' n-
daki bazr ciimleler de DivAnti Ltrgat'rn bu miiellifler tara-
findan her haide gciriilmi.iq oldufunu agrkga meydana
koymaktadrr.

Bunlardan bagka, Briytik Ttirk bilgini KAtip Qelebi
(XVII. yiizyrl) de, Diudnii Lfigat-it-Ttirk'i gormtig ve bir
bibliyografya Ansiklopedisi olan meqhur KeSfiiz-(iiniln an

Esdmiill-Kiitiib ael-Fiinftn (: btt;ll -, :.il 'cVt n .rr:lill ;:f )
adh eserinde bundan gu ciimlelerle bahsetmigtir:" iJ .il-ri
Ll &;|l J;tt 6i ,i.rJl J;l di "r.* .i qJl ;. :;J :J jll
Lr -*;jd & _,,e-ti Jnll c,iij .-rl ,{'' , *-,)q [brr] ;r;
f.UJlJ,l Jl tal.ral, L (a rCte roa cb cL c&|,-i.t-ri!
le,irlr.l ! sr"\:ill tJ j. "irl.r-" yani \tluhammet oSlu Hriseyin'
in oSlu Mahmut'un Diudnii Lfrgat-it-Tiir,t'ti bir cilttir. Baqr
"&Al J;;Jldi oir r-ll"dir. (Yazar eserini Arapga olarak
izah etti (yazdr) ve Tiirk dilinin rB harf i.izerine ddn-
dti$iinii,odilde c1,ilea 6C coo c,-,p tb cL r&harflerinil
bulunmadrSrnr bildirdi. Eseri, Muhammed El-Muktedi
bi-Emrillah'rn o$lu Kastm'rn babasr Abdullah'a arma$an
etti."

Igte KAtip Qelebi de yukandaki gu iig beg satrrhk
ifadesiyle, yazarln adrnrn "Muhammet o$lu Hiiseyin'in
o$lu Mahmut" oldu$unu soylemekte ve o zamanrn bib-
liyografya yontemine uyarak eserin bagrndan birkag kelime
naklederek kitabrn tertip sureti ve yazrldrfL zaman hakkrn-

" Ka"p Q.l.bi KeSf ilz-zunfrn (gerafettin Yaltkaya basrmr), Cilt 1, s.

808. Milli Egitim Bakanhfr Yayrnr, 1941.

)J



l{, fAKiR rir,rriraqrn

da krsaca bilgi vermektedir. Burada gu noktayr da igaretedelim ki, Kdtip eelebi .r.rin achnr ,,!,-/ll i\) r..rt1.,:,,qeklinde yazmaktadri. Buna Uutrtr.ro fadp--q.i"bi,rri'elde bulunan ni.ishadan baqka ti, .rrirfroyr gcirmrig olmasrmuhtemeldir.

Yukardaki agrkramara r bize gunu da muhtemer ora_

;I.,#?:li1,y,^,::e":;:::,:"ir::;;-I*::^.:h.$*
yazartn _bugiin mevcut olmayan_kendi ei 

- 

yuri.orr, yuda bir baqka niishadrr. o;oani L,,igat gibiEok crnemri bireserin bir tek kopyasr olmasr i-tarrrrr-ar.. errt .r,rrr* gioibunlar da sonradan kaybolm"q, nir. ancak $amh Muham_med bin Ebi Bekr ji:d"9ll r,opfu edilmiq nrisha (KitisliRifat baumr) gelebitmiq,;.',. null,d" ;;i;""ffii. t.r.tfarklar, bu noktacla 
-bizi dtigtindtrfir. Krsacasr DiudntiLttgat-it- Tiirk, eski Trirk 

". a.up 
- 

uitginrerinc, liri"ii".a 
".Sonradan unutulmug u. t uyloi*Etur.

Diudnii Lfrgat'n.vaktiyle 
- 
Do$u bilirn dleminde dahayakrndan bilinip gciriirmiiq ohuJ.,u karqr, Batr,Ja varrr$riizerindeki bilgi pek yakrn bir zamanarastlar. Bu konuda,Prof. Fuat Kopriilii,. Diu,nii iigo, hakkrnda yazdr{rbir makaledc (Cumlruritet gazet ri,-'r+ nisan ig33) qu bil-giyi vermektedir: ",9o4 l. Mu...-Akad.mii'briu'giri

qubesi tarafindan g:g:ril ditbid; mecmlrasrnda, milddiXl'inci asrrdan kv,inci urrrr- Jorrrru kadar yazilmtETiirkge terif kitaprar hakkrna"- 
".$..a'en bir makaredeen eski Arapga-Trirkge terif olmak'.ir... Diu,nii Lilgat-ir

2" Xilab-il Diriinl [.1iga.1_i!_Ttirk, Arapga ve Alaq hnrflc'iyle tarn nrctni,3 citt' l-2 ciltrer 1333/1917;,3. c't idiriiglu, rstanbur Matbaa-i Amire(Devlet Marbaasr), nr*in1*.Il*,, o,r.i-Aj,,*.j. o*,,n cittlik Arapsa metin,

fl:"t" 
bilim gevrelerinde K'isli -pek az i" rril"ot- basrmr diye adlandr'-
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Ttirk isminde bir eserden bahsediliyor, fakat eserin mei cut
olup olmadrfr meghul brrakrhyordu."

"...Daha Abbasi Halifesi Muktedi Billah zamanlar, .da
(to74-tog4) Diu6.nii Lilgat-it-Ttirk adh bir eserden bairse-
dilmiqtir ki, ana dilleri Ttirkge olmayan kavimler arasrnda
Tiirk dili tahsiline ait en eski eser, bu olacaktrr. Xl'rnci
asrrda biiyle bir kitabrn ne gibi sebepler altrnda meydana
geldi$ini anlatmak igin, o z,amanlar Abbasi Halifelcrini
tanryan bi.ittin Isldm ilcminin, SelEuklu hi.ikiimdarlannrn
ntifuzu altrnda bulundu!'unu hatrrlatmak kAfidir. Hatta,
bundan iki asrr sonra, Mtsrr vc Suriye'de hiikiim siiren
Memltrk Sultanlarr, Tiirk dilinin ofrenilmesini r:asrl
herkesge arzu edilir bir halc gctirdilerse, SelEuklu Hal;an-
lan da, hilafet memlckctlcrinin cn qarki (do$usal) krirm-
larrnda Ttirk dilbilgisinirr y:ryrlnr:rsr husustrnda ;rynl
rolii oynayarak aynr ncticcyc varchlar. Dolayrsryle itidia
olunabilir ki Diudnti Lilgat-il-'l-iirk'in, her halde Mei 'ltrk
Ttirklerinden bahsedcn mi.icllifin Tiirkmence dedifi i,'hge
olacaktrr. (Cilt 34, ciz 2, Igo.+). Benim bildi$ime ,dre,

Avrupa ilim Alemindc, Diudnti LilgariFTiirk'in mev ,rdi-
yeti hakkrndaki ilk kayrt isc budur. Bu makaleyi 1'.rzan
miiellfi bu eserin varh$rnr Katip Qelebi'nin mt:ihur
K e ff ti z- zuniln' undan <-rf rc n miq tir. "

Divinii Lffgat'rn bulunup basrhgr

Bu biiyiik dil antttnrn meydana grkrqr \/e h rsrhgr

iizerinde bize en doSrrr, gr:ni; bilgiyi vcrcn Kilisli o$rt'imen
Rifat Bilge olmuqtur. Rilat llilge. Diudnti Lilgat-it-T-ihk'iin
basrlrqrna nezaret etmiE "musahhihli$ini" yapmU lr bu
igin yetki sahibi bir nikili durumunda bulunmuqtur. i i.atta
bundan dolayr Avrupa bilim Aleminde Diudnii Lt.gat'rn
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bu basrmr (Kilisli basrmr) diye dc tin almrqtrr. C. Brockel-
mann: "Kilisli tarahndan yaprlan bu basrm, malzemenin
yeniliSi vc giiglii$ii giizoniine ahnrrsa, zamanl iEin pek
miikcmmcl bir filoloji olayr idi" diyor.

IJstat son zamanlarda Teni Sabah gazetesinde bu-
Irunla ilgili anrlartnr yayrrnlamtq vc bu arada Diadnii
Lilgat'rn nasrl bulunduSunu ve nasrl basrldr$rnr da aynn-
trlarryle anlatmrqtrr. $imdi Kilisli Rilat Bilge'yi dinleyelimzl.

Divinii Lfigat ve Ali Erniri Efendi

"Divanyolu'nda Karababa Soka$rnrn baqrnda Diyarr-
bekir Krraathanesi adh bir krraathane vardr. Diyarbekirli
Ali Emiri Efendi buranrn birinci mtiqterilerinden idi.

Her gece akqamdan sonra gelir, gece yarlslna kadar
oturur, dostlarryle gdri.iqtir, konuqur; sonra kalkar, Par-
makkapr'daki evine giderdi.

Bu zat bek6.r idi, kaprsrnr kendisi kilitler, kendisi
agardr. Hayatrnr okumaya vermigti.

I{cr ttirlii cscr okumakla bcrabcr cn gok Osmanh
tarihi ile meqguldti. Hafizasr gok kuwetliydi. OkuduSu
qeyleri unutmamrq, unutmazdr.

- Ezberimde yiiz bin Ttlrkge beyit vardr, derdi.
Ben, bu ciheti nezaketle bir kerc tecriibe ettim. Her-

hangi bir qairin bir gazelindcn bir mlsra seEtim:

- Acaba qu mrsra' kimindir? diye sordum. Gtildti:

" Ktltrh Rtlb, Bilge'nin Diadnii Lrtgat'a ait olan bu anrlarr Teni Sabah

gazetesinin 30 eyliil ile 4,7,11, 14 ve 18 ekirn 1945 tahihli niishalarrnda
ve "Bildiklerim!" baghSr altrnda grkmrgtrr. Bu anrlarrn, ilk once, burada bir
dzetini vermek istedikse de, bunlarrn bir taraftan gergekten dnemli bir bilim
olaym kapsamasr bakrmrndan deserini, tjte taraftan giindelik gazete

t0tunlarrnda unutulup gitmekten kurtarmayr dtittinerek kitabrmrza aynen
rlmayr daha uygun g6rdiik.
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- imtihan ml etmek istiyorsun; falantndir, sonu
gudur ve gazelin tamaml qoyledir... diye ezber okudu.

Bu zat btiyiiklcrin terciimei halleriyle de Eok ui-
raqmrqtr. Ne kadar islAm hiikiimdart varsa, ne kadar
biiyiik Alimler vArsa, megayih varsa, ne kadar Osmanlt
qairi varsa hcpsinin tcrctimei halini aynntrlalrylc bililcli.
Ona bir qey sorulsa:

- O adda iki $air var, hangisini istiyorsun?.. dcr
ve her birisi hakkrnda bilgi verirdi.

Bir yaz gi.inti akqam iizeri Ayasofya meydanrnda afaq-
lar altrnda gezinirken, Ayasofya hamamrnrn kaprsr iizerin-
deki tarih goztime iliqti. Ugraqtrm, okudurn, kaydettim.

$airin adr Hiidayi idi.
Ben bunu Aziz Mahmut Htidayi zannettim. Gece

krraathanede iqi ona agtrm.
* Tuhaf yy, Aziz hazretleri hamam tarihi soylemig,

dedim. Guldti:

- Rifat, teracimde (biyografide) zayrfstn. Biraz
u$raq, ilerlcmcyc Uat. Iki Hi.idayi var: Bilisi Aziz Mahmut
hazretleri, di$eri Miezzinzade Hiidayi'dir. Tarih bunun-
dur, dedi.

Kendisinin tarih ve edebiyatta risttin bilgisini gcir-
dii$tim, bildi$im igin kendilerinden istifadeye Eahqrrdrm.
Bu zat, her gece krraathaneye gelir gelmez, etrafina tariir
ve edebiyat merakhlan toplanrr, orasl Adcta bir ders halka-
sr olurdu.

(Osmanh) Tarih Enctimeni Azastndan Ahmet Tev-
hid Bey, yine dzadan Mehmet Arif Bey, Amasya miiverrihi
Hiiseyin Htisamettin Efendi baq qakirtlerindendi. Ben de
siiriiye katrlrr, fakat kiigi.ik qakirt (dsrenci) scize o kadar
karrqmazdrm.
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Ali Emiri hakkrnda uzun bir terci.imei ltal yazaca$tm.
Ilundan dolayr konuya geliyorum:

Mali 1333 (1916) senesi idi. Bir gece yine bu krraat-
haneye teqrif buyurdtr. Bftaz tarihten, edebiyattan soz

edildikten sonra:

- Beyler, Efendiler ! Bu gece size bir qey soraca$rm !

dedi.

- Buyurun, dedik.
Sordu:

- Diudnii Lilgat-it-Tiirk isminde bir kitap gordtiniiz
mii, yahut igittiniz mi?

ilk cevabr ben verclim:
Kitabrn kendisini gormedim, fakat Kirtip Qelebi

bunu gormiig ve KegfiiTatin,iln'una yazml$tlr, dedim.

Sonra Arif Bey ve arkadaglan ArapEa tarihlerin
birisinde bunun adtnt gordiik, dediler. Bunun iizerine
Emiri Efendi, Fuzuli'nin Eu mrsralnr okudu:

" Eyledim tahkik, gormiiq kimse yok cananlml".

Soz srrasr bize geldi. Bir a$rzdan heyecanla sorduk:

- Siz g6rdtiniiz mti? dedik.

Sualimiz hoguna gitti, kendisine mahsus olan taruda
gevrek gevrek, gtile giile katrldr:

- Ne soyltiyorsunuz? inayeti bAri ile bugtin o kitaba
malik oldum, dedi. Hepimiz tebrik ettik, fakat nasrl elde

etti$ini, kimden aldrirnr sorduk.
.- Adetim veghile haftada, iki, iiq kere sahaflar

(al'Ersllla rrsrar, ycni bir $cy val' rnr cliyt: kitapgrlara sora-

rrrn. Diin de ufradrm. Kitapqr Burhan Beyin diikkAnrnda
oturdum. "Bir qey var mt?" dedim. Kitapgr:

- Bir kitap var ama, sahibi otuz lira (altrn paradrr)
istiyor. Bu kitap bana geleli bir hafta oldu. Ben, buntt

-()JO
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yi.iksek bir liyatla alrr, diye lvlaarif Nazrrr Emrullal' .,i'eti-

diye gc;tLirchim. O da enciimenine havale etti' Enciirnen

,.itifi iEin bir hafta mi-isaade istedi, ben de kabr-rl r' i.tim.

Bir halta sonra u$radrm. on lira teklif ettiler. Bende:

"Kitap benim de$i1, baqkasrnrndrr' Otuz liradan bir para

uqugryo ,rermiyo..;' dedim. Cevaben "Biz otuz liraya bir

klttiphane satrn al:rlz. Al kitabrnr, istemiyoruz !" diye

t<itabr iade ettiler. Kitap saliibiyle tayin etti$imiz mirddet

yarrn bitecektir. Yann kitabr vermeye mecburum' Rakr-

nrz, efier iqinize gelirse siz altnrz! dedi'

Kitabr elime ahnca bayrldrni' Otuz lira de$il' otuz

binlirade$erivar.Dtinyadaclinrcnendigortilmcmiq,
bir Tiirk Kamusu ve grameri' Fakait kitapqryr $lmal'tma-

mak, fiyatr arttrmaya btrakmamak igin, nazlt clavrandrm:
,.f)afrnrk ltir escr. Acabit tatrtlttlt tnt, clc[il rni? I'Ittrlr dc

mii"itif; KAggarl bir adam imiq, kirndir, ncciclir? I3elli ,re$il.

Sart Eizmeli M.hm.d afa.. Maarnal'i1 'r: 
clc olt2 fi1 ::ser-

dir. Maarif on lira teklil etmiS isc, bctr <lc on beq lir:r ;eri-

rim." dedim. KitaPgt:
.- Haytr, u.".tligi* gibi bcnirn dt:fiilclir' Benirn o1-

sirydr verirdim. Fakat sahibi nltrtlak otLrz lira isiiyor-

Airnayucak olursanrz sahibinc i:t<ltr t:dcrirn, dcdi'

Sordum:

- Sahibi kimdir? dcdirn' ('lt:vitlrt:tr dcdi ki:

- Yaghca bir lianrmclrr; cski Maliyc Nazrn (Vani

O$ullarrndan)NazifPaqa'ntnnrcnsttlllartndirnbiri.Pa:.a,bu
kiiabr ona verirken: ,,6ak, sanet ltir kitap Veriyorurr. Iyi
s:rkla! srkrldrffrn z:Il'rlln kitirPgrlirrit gritiir' AItrn par.lt otttz

lira eder, aqa$rya vcrme !" clcmil' lqtc bu otuz lira katntn
kula$rnda ktip. ot-.rq' Yoksa kendisi i'ctrze |i1 [2d;ndrr'

Ataclk isen, bir kadrna iyilik ctmisi olursun dccli'

Bunun i.ize rine:
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__ Ilvet, ;imdi iqin qckli clr:iiqti. Bir kadrna rnuavcnct
bir vazifcdir. Pcki, kal;ul cttim, dcdim vc kitabr aldrm.

F;rkat o dakikada qoylc di.iqiindtim: ]'anrmda ancak
t5 lira var, evc gidccek olsam kitap dtikkd.nda kalacak,
miirnktin ki, baqka birisi gelir, kitapgr tamahkArlik edcrck
ona da gostcrir, o da alrr. Perranln tistiinii y:rrlna brrakayrm
desem, olmaz. Bagladrm igimden Allaha yalvarma$a:
"Allalrrm bir dost gondcr, banz yardrm etsin. Beni kitap-
tan ayrrma!"

Iki dakita sonra baktrm ki, dostlarrmdan eski D6riil-
ftintrnun edebiyat 1\,Iuallimi Faik Reqat Bey oradan gegi
yor". Hemen ga$rrdrm. Gizlice : "Varsa aman bana yirmi
lira ver" dedim. Qantasrnr aEtr on lira varmi! onu verdi.

- Ust tarafinr da gimdi acele eve gider gctiririm,
dcdi. Bcn de kitapErnrn diikki.nrnda krsmen huzuru kalplc
oturdum.

Birkag dakika sonra Faik Reqat Bey geldi, parayr
gctirdi. Otuz lirayr kitapEr Ilurhan Beye vcrdim.

Btrrhan Bey "Pckili, ya bcnim bahgiSim yok mu?"
dcdi.

Ug lira (altrn) da ona verclim, veclalagtrm. DiikkAn-
dan kalktrm. Regat Beyle konuqa konuqa Earqrdan grktrk.
Fakat arkamtza baktrm! "Acaba Burhan Bcy pigman olup
da arkamrzdan kogmasrn" diye korku igindeydim.

Ncyse, baktrm ki gelen yok: "Oh, ElhamdiilillAh."
rl<'dim.

t' Faik Regat 1851 yrhnda Istanbul'da dofdu. Hususi iiiretmenlerden
Alnpqa, Farsga d$rer.rdi. Devietin resmi gazetesi olan Tahim-i Vakayi baq-
Ittanrlrfrnda bulunclu. Birtakrm dergi ve gazctclere yaziar yazdr, Dariilftinrin
l',rl.biyat ii$rctmcnlifindc bulundu, Muhlasar ue Musaaaer Osmanh Tarihi,
h'rrnnl ilc A,fuhaberemiz, Tarih-i Edebilatt Osmanile, EsI6f, Gencfne-i Letdif ballrca

' l.rlrrinclcndir. 1924'de lstanbul'da cildri.

I rll
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Kitabr alchm, eve gcldirn, yemcfi igme$i unuttLrrn.
Birkag saat mr-italAa ile u$raqtrm. Arkadaqlar, size atze-
diyonrm: Bu kitap de!'il, Ttirkistan tilkesidir. Ttirkistan
degil, btitiin cihandrr. Ttirkliik, f-tirk diii bu kitap saye-
sinde bagka rn'nak kazanacak, Arap dilinde Seyyibtryinin
kitabr ne ise br-r da Tiirk dilinde orlun kardegidir. Tllrk
dilinde qimdiye kadar bunun gibi bir kitap yazrlmamrqtrr.
Bu kitaba hakiki krymet verilmek ldzrm gelse cihanrn
hazineleri kAfi gelmez.

Bu kitap ile Hazreti Yusuf arasrnda bir miigabehet
var. Yusuf'u arkadaqlan birkaE akEeye sattllar. Fakat
sonra Mrsrr'da aSrrhfinca cevahire satrldr. Bu kitabr da
Burhan bana 3 liraya sattr. Fakat ben bunu birkaE misli
afrrh$rnda elmaslara, ziimriitlere veremem, dedim.

Emiri Efendi bu kitabr elde ettikten sonr'a neqesiyle

sermest oldu. Egine, dostuna, rast geldifine: "Ben bir kitap
aldrm, goyledir, bdyledir" diye ballandrra ballandrra
sdyhiyordu.

A$rzdan a$rza, kulaktan kula$a br"r haber Ziya
Gokalp'a yetiqmig. O da koqmug, Emiri'ye gelmiq, kitabr
gormek istemig. Fakat Emiri:

- $imdilik gosteremem, belki iki ay sonra olabilir,
diye Ziya Bey'i krrmrgti.

Sonra Ziya Bey Diyarbekir mebuslanndan iki zatr
gdndermiq, Emiri Efendi onlara da gcistermemiqtir. Bana
gelince, Emiri Efendinin tabiatrnr bildi$im igin gormek
istemedim. Bir qey soylemedim. Nihayet bir hafta kadar
bir zaman geEti. Bir grin bana haber gondermiq ve davet
etmigti. Gittim. I(itap meydanda duruyordu. Bana hitap
ile:

- igte Ditdttii Lilgat-it-Tiirk buyurun, miitalAa edin,
dedi.
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Ben de aldrm, bakrqtrrdrm.

- Cenabr Hak neqrini nasip etsin, declim.
Bu soz hoquna g.itti.

- Bu sdzii baqkasrndan duymadrm, inqallah ne$re-
deriz, tashihini de sen yaparsln , dedikten sonra bir ah
Eekti; rengi bozuldu, g6yle dedi:

- Rifat, bu kitap ne kadar ytiksek dersek o kadar
yliksek, ne kadar kiymetli, fakat bunun mi.ihim bir kusuru
var. Kitabrn qirazesi goziilmiiq, formalarr da$rlmrq, yaprak-
lar karrqmrq, baqr, sonu belirsiz olmug. Sayfasrnrn kargr-
h['r yok, sayfa baqlarrnda numara yok, kitap tamam mr,
de$il mi, tanzim edilmesi miimkiin mti, de$il mi? Bu nok-
talar beni mahzun ediyor. Acaba tamam mr? E$er tamam
ise, ne saadet, de$ilse vay beninr bagrnra. O zaman bu
kitabrn kargrsrna Segip, cihinceye kadar allamahyrm. Ri-
fat, sana rica ediyorum. Her gtin gel, bir iki saat bu kitap
ile meqgul ol. $u kitap tamam mr, de$il mi? Bunu rneydana
grkar ! dedi.

Ben de teqekkiirle kabul ettim. iki ay kadar her grin
birkaE saat rneqgul oldum. Kitabr riE defa hatmertim.
Formalar, kA$rtiarr oradan kaldrrdrm, beriye koydum,
uymadr. Bagka yere gotiirdiim, sozlerin insicamrna, bah-
sin devamrna baktrm. Elhasrl u$raqa uSraqa tanzim ct-
tim. Sayfalara numara koydum. Kitabrn tamam olduiu-
nu tebqir ettim, sevincinden a$ladr. Sonra:

- Ben de goreyim, dedi. Bir kere de beraberce
indirdik. Ona da kanaat geldi.

llu iq, onun o kadar hoquna gitti ki, cv iki bciliiklli idi.
Bana:

- Rifat, bu hizmetine mukabil, haydi Delterhaneye
gidelim. Sana halemin bir bdlii$iinti fera$ edeyim,
dedi.
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Tegekkiir ettim:

- Hanenizde dairn olunuz. Ben sizden yalntz iirnun
neqrine miisaadenizi istirham cdct'itn, miikAfatrm fs i lsun,

dedim.
Cevaben:

- ingailah o da olur, fakat biraz sabredinizi tledi.

Anladrm ki, o nc6rc razrdrr, fakat biiyiiklerin birisinin
veya bir kaErnrn ricasrnr istiyor. Qiinkii Nlerhum biiytiklerin
iltifatrndan qok ho;lanrrdr. Hatta ona gtindriz btlytlkler-
den birisi hi.irmct ctsc, gccc ktraathaneye gelir:

- Bugi.in falan Bcyclendiye rasgeldim, bana ;oyle
htirmet etti. E$ildi, climi optii. Ne Alicenap, ne terbiyeli
insandrrl diye onu sairtlcrce methederdi.

Ziya Gokalp llcy cle Diudnii LilgarirTtirk'e kulirktan
iqrk olmuqtu. Aclr soylcnince Leylisrnrn adtnr duy-
mu$ zavalh Kays gibi ah Eekiyordu. Kitabr duydlktan
sonra kitabr gcirmck iq;in yaptrSr teqebbtislerin faycla et-

medigini goriince bir gtirr bana geldi. Aramrzda qdyic bir
konugma oldu:

- Bahtiyar Rifat, scn bu kitabr hem gdrdiin, hem
okudun de$il mi?

- [,vst, gordrim dc okudum da.
=_ Rifat, ben scvcl:r bilmezdim. Fakat bu i itaba

tutuldum. Gdrmek igin nc yaptlmsa olmadt, qu kadrrl var
ki cezmettim. Bu kitabr hem almalt, hem negretrr-', iiyiz.
Bu hazinenin anahtart senin clindcdir'. Gel, bana yardrm
et. $u kitabr kurtarahm. Riitrin Tiirklere arma$ammrz
olsun. Flaydi bana garesini sc.rylc !

- Evet, bir gare dtiqtindtim. Fakat hem kolar hem
zor. Bilmem ki yapabilir misin?

-- Aman qabuk sciyle. lirnin olun ki, Ferha- gibi
dailan delecek kudretim var.
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- flalAt Paqa ilc gortiqiiyor muslrn, ona sijziin, naztn
gcger mi?

- Merkezi umumi iLzastndan oldu$um igin hay hay.
Ne demek istiyorsun?

- TalAt pa$ayr Ali Emiri Efendi Eok severdi.Ne zaman
adr anrlsa mcth-ii scnAstnda bulunurdu. Bana oylc geli-
yor ki bu kitap igin TalAt Paqa, Emiri Efendiye rica ede-

cek olursa derhal vcrir. Fakat TalAt Paqa ona rica eder mi,
bilemem ki.

- Talit Paga grintilsi.izdtir, hem de faziletli insanlarr
sever. Haydi, haydi rica eder. $u kadar var ki, bu ricanrn
qekli tuhaftrr. TalAt Paqa, Emiri Efcndinin aya$rna gitse

olmaz. Onu Babrili'ye veya Merkeze Ea$rrsa olmaz. $imdi
bunun garesi ncdir? Rica ederim lunun da bir Earesini bul.

- Ben bu iqi daha evvei diiqtinmriS, gAresini bul-
muqtum.

- Nastl, anlat bakayrm!
-- Ali Erniri Efendi, Adliye Nazrrr ibrahim Beyefen-

diyi pck qok scvct', gcrck itsitlctiuc, gcrt:k 5:tlrsi tncziyctlcrinc

Eok htirmeti vardrr. Bu sevgi neticesidir ki, Emiri Efendiye

gok hiirmet eder, gordii$ti yerde mutlaka elini oper. Bu

kargrhkh seviqme neticesidir ki, Ali Emiri Efendi geceleri
srk srk ibrahim Bcyin Koska'daki evine gider. Sonra gelir,
bize nasrl gcirtiqtii$tinti anlattr.

Buldu$um gare qudur: $imdi ramazan-l qeriftir'
Ibrahim Beye soyleyin bir gece Emiri Efendiyi iftara davet
buyursun. TalAt Paqa'ya da rica ediniz. O gece yemekten

bir saat sonra biiyiiklerden birkag arkadagryle ibrahim Beyi

gdrmcfe gclsin. Orada ibrahim B.y evveli misalirleri
Ali Emiri Elendiye tanrtstn. Sonra Emiri Efendiyi ytiksek

sozlcrle onlara takdim etsin. Onlar da, baqta TalAt Paqa

olmak iizere "r\y iistadt muhterem) vay edib-i dzam, vay
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mi.iverrihi miikerrem... $an-ii qohreti diinyayr tutan
Emiri Elendi siz misiniz? Hani, ne saadet ki bu gece

hAkipayinizle tegerriif ettik. Ne bahtiyarn ki sizi gokte
araken yerde bulduk..." diyerek Emiri efendinin elini
opsiin; el baSlayarak kargrsrnda divan dursunlar; oturunuz,
demcdikge oturrnasrnlar. Oturduktan sonra da "ustadrmlz,
miisaade buyururlarsa tarihten, edebiyattan bizce kapah
kalmrg olan bazr qeyler sorahm" desin ve hafif bir geyler
sorsun, aldrklan' cevaptan memnun olarak tegekkrirler
etsinler. Bu fasri bittikten sonra muhterem iistadrmrz,
iqittik ki zatrAlinizde Diudnii Lilgat-it-Tilrk diye krymet-
li, deSerli bir kitap varmr!. Ltrtfen o kitap hakkrnda bizi
malirmatrnrzla ihya buyururmusunuz, desinler. Bu fasrl
da bittikten sonra, Tal6t Paqa aya$a kalksrn. Gayet
parlak meth-ii senAdan sonra, inayet buyursanrz da qu

kitabr'bastrrsak, Tiirkliik Alemine hediye etsek, olmaz mr?

$u lutfunuzu diriS buyurmamanrzr istirham ederim, desin.

$iiphesizdir ki verecektir.
Ziya Gdkalp, bu scizleri dinledikten sonra giile gi.ile

kalktr. Sevincindcn yerinde oturamaz oldu:

- Aman ne gilzel, aman ne kolay gare. Eminim,
imanrm gibi biiirim, kitabr aldrk. Bekle, iig gtin sonra
bu usuli.in tatbikatrnr Emiri Efendiden duyarsrnrz,
dedi.

Filhakika iig giin gegti, ddrdiincii gi.iniin gecesinde
Emiri efendi Adet veghile Diyarbekir krraathanesine geldi.
Fakat ne geiig, ne kahramanlara, ne cihangirlere, ne pa-
diqahlara, ne imparatorlara, nasip olmayan bir 6zamet, bir
celAdet ile yiiri.iyor, sevincinden aya{r yere basmryor,
goklere yiikseliyor, meleklere: "Durun siz, ugmak bana
yara$rr, ugaca$rm, ugacafrm; arqr Alaya kadar ugaca$rm."
diyordu.
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Ben efendinin kaprdan giriqinden, yiiriiyiiqiinden,
etrafa bakrgrndan igin ne oldu$unu Eaktrm; fakat sezdir-

meden her gecekinden ayn bir hal gostermedim.

Efendi geldi, adeti veghile karqrladrk. Gegti, oturdu.
Fakat neqesine payan yoktu. ilk sc,zU qoyle oldu:

- Bu gece Eaylar benden! Kabil olsa bu gece

buraya gelenlerin hepsine Eay ikram ederdim. Bu gece

benim ziyafet gecemdir. Bu gece Emirinin ne Emiri
oldu$unu anlatma gecesidir(!) gibi birtakrm parlak soz-

ler soyledi.
Biz de bir a$rzdan hayretle:

- Hayrrdrr ingallah, her halde biiytik bir memuri-
yete tayin buyurulmuqsunuzdur, dedik'

- Benim muvaffakiyetimin yanrnda memuriyet kaE

para eder? Hayatrn en btiyiik zevki meziyetin takdir
edilmesindedir. iqte ben o takdire mazhar oldum. Hem de

oyle bir takdir edilig ki, onun fevkinde bir ;ey olamazt '-

dedi.

- Ltrtfen izdn buyurur musunuz ? diye sorduk.

Bunun iizerine Emiri Efendi soze baqladr:

- $u Adliye nazrl ibrahim Beyefendi pek kigizadedir.

Biiyiik bir hanedana mensuptur' Ecdadrnda kug tane

q.ytulitla- var, kendisi de iyi tahsil gormtiqti.ir. Insanhfrn,
kadirginashsrn en birinci ntimunelerindendir. Beni de Eok
severr gordti$ii yerde elimi oper. Bir iq igin bir tezkere

gondersem tezkeremi fermanr htimayun gibi tutar. Beni

srk srk davet eder, gitmezsem aya$rma kadar gelir, itab
cder'. I

Iqte diin gece beni davet etmigti. Gitmesem olmaz.

Kaiktrm, Koska'daki kona$rna gittim. Beni bin izzet

ikram ile karqrladr. Top atrldr. iftar ettik. Sofrada benden

bagka kimse yoktu. Bir ben idim, bir de o idi. Qtinkii

(i(t
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srkrlaca$rmr bildiii iEin baqka bir kimseyi Eafrrmrmtq-
tt.

iftardan sonra konuqmaya daldrk' Bir saat l';'idar

zarrran geEti. Derken a$asr geldi. Efendim TalAt Paqa teg-

rif buyurdular, dedi. ibrahim Beyefendi hemen kar*iadr.

Misafirleri bulunduiumuz odaya aldr. Gelenler TalAt

Paga ile beq altr kadar arkadaqr idi. Ben, bunlardan yalnrz

Talit Paqayr tanrrrm.

Misafirler iEeriye girdikten sonra lbrahim Beye{':ndi

misafirleri tanrtmaya baqladr. Bu tanrtmadan sonra 'neni

onlara tanrtmak iEin en yi.iksck medihlerde bultiiidu.

Bu misafirler "Emiri" adrnr duyunca baqta T'alit
paqa olmak iizere birden aya$a kalktrlar. Itt< cvvel
.1aiat Paqa bana do$ru yiiriidi-i, gcldi: "Huy iistadr rnuh-

terem, miibarek elinizi opmckle kcslli geref etmek istcrim.

Miisaade buyurunuz." dedi. trlimi tekrar tekrar 6ptti.

Sonra titekiler de dYle YaPtrlar'
Ben o gece belki 33 kcre esta$furullah gektim' Ben

isti$far ettikge onlartn aqkr zrrtryor, elimi brrakrp etcfimi

opmek istiyorlardl'
Bu merasimden sonra hiE birisi oturmadr, ayak iize-

rinde karqrmda el ba$ladrlar, durdular; adeta ken'limi

Kanuni Sultan Si,ileyman zannediyor, hem de onlarrn

bu edibin e vaziyetlerinden srkrfiyor, rica ederim, istirahat

buyurun diyordum'
Nihayetoturdular.Bendenmiisaadealaraktarihe,

eclebiyata dair bir geyler sordular' Bcn de anlat trm'

Tegekktirlerin bini bir ParaYa..
Bu istifsar (sorup anlama) fash bittikten sonra, 'l'alat

Paqaaya{akalktr:DiudniiLfigarirTurkhakkrndabazr
malirmat vermemi rica etti.
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Ben de dilimin dondti$ti kadar anlattrm. Ben maltr-
mat verdikge onlar bayrhyordu. Sonra hepsi birden, bdyle
bir kitaba malik oldu$um igin beni tebrik ettiler.

TalAt Paqa tekrar aya{a kalktr:

- Ustad-r muhterem, huzuru faziletinizde soz soy-
lemeye utanrrrm. Fakat miisadenizle arzetmek isterim ki,
kitaplarrn da insanlar gibi tabii bir omrii var. Bu kitap
binlerce sene yaqayamaz, liiriir, fenA bulur. Kitaplarr
yaqatmak igin eskiden istinsal usulir varmrl. Fakat bunun da
faydasr mahduttur. Medeniyet bunun igin yegdne bir gare
bulmuq, o da tab'r usultidtir. 'Iab'r sayesindedir ki bir kitap
bin olur, on bin olur, ytiz bin olur. Mademki Diud,nii Lil-
gat it-TUrk buyuk bir ehemmiyeti, krymeti haizdir. O halde
miisaade buyurun, bu kitabr her qeyden ewel bastrrahm.
Bu$ tarafina da namr Alinizi koyahm. Biitiin diinyaya
yayrlsrn. Cihan size minnettar olsun. Bu lutfu bizden esir-
gemeyin; dedi.

Ben de:

- I(emali memnuniyetle kabul ettim. Fakat iki
qartrm var: Birincisi ben bu kitabr ancak Kilisli Muallim
Rifat Efendiye tevdi edebilirim. istinsahrnr, tashihini o
yapsrn. O, kitap krymetini bilir, kitabr htisni.i rnuhafaza
ettigi gibi istinsah ve tashihinde de dikkat gcisterir, bag-
kasrna veremem. ikinci qartrm, Rifat'a da tenbih edece-

Sim: Kitap ancak kendisinde kalmah ve kimseye veril-
memelidir.

Ilunun tizerine Talit Paga:

- PekAla! dedi. $artlara razt olduffunu sdyleyip
teqekkiir ettikten sonra bana dondii:

- Biiyiik iistat, bugtin ne vazilede bulunuyorsunuz?
diyc sordu.

- Dcfterdarhktan miitekaidim, dedim.

6B

ri.qeanr,r MAHMUT

- Hayrr, sizin gibi faziletli, tecri.ibeli, bir zatrn
miitekait (emekll) olmasrna gonliim razt oramaz. Elham-
diilillah kemali afiyettesin izl Daha senelerce gahqabilir-
siniz. {Jstat, defterdarhk mr, valilik mi, $trrayr devlet
dzab{r mt, nazrrhk mr ne arzu buyur,r.r.rrrrr, ? Lutfen
soyleyin gimdi burada tayin etmek igin emrinize 6made_
yim.

- Ben milletime edecek hizmeti yaptrm. Omriimiin
bakryesini mtitalaaya hasr igin kendi 

-arzumla 
tekaiit

oldum. Bugiin nazanmda higbir memuriyetin krymeti
yoktur. Tevecciihtinize, ltrtfunuza teqekkiir ederim.

Bu scizlerimi pck alkrgladrlar.
Nihayet biraz daha 6faki miisahabeden sonra onrar

git'tiler, ben de lbrahim Beyefendiye veda ile aynldrm.
Sonra Emiri Efendi bana hitap ile:

- Yann gel, kitabr al. Fakat gartrnr unutma, dedi.
Ben de o gecenin sabahr kitabr aldrm.

Kitabr aldrktan sonra Ziya (Gcikalp) Bey,e haber
gonderdim. Geldi, gortigttik.

Trlsrmr bozduk, hazineyi aEtrk de$ii mi? diye gtil_
meye baqladr. Sonra:

- Kitabr gcirebilir miyim? dedi.
Aman iq grkarmayahm, kitap grktrkga okursunuz,

dedim. Razr oidu.
Ben hemen o giin bir forma istinsah ederek Maarif

Nezareti (Milli Egitim Bakanli$r),ne kogtum, yaztlan
formayr gdsterdim.

O giin, o saat matbaaya emir verildi, kitap igin dcirt
mrirettip aynldr, ige baglandr.

Kitap bana teslim edildikten iig gtin sonra TaIAt
Paqa 

-emniyet ettiSi bir zata altrn para olarak rig yiiz iira
vermig; bir de Efendiye hitaben:
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"zatr drinize kriErik bir mrikafat olarak ilg ytiz lira
gcinderdim, lirtfen kabur buyurmanm rica edeiim.', diye
kendi eliyle bir tezkere yazmrl:

* Al bunu gdtiir, Emiri Efendiye ver. demig.
Memur parayl getirmig, tezkere ile birlikte takdim

etmiq; fakat Emiri Efendi parayr kabul etmemig. Kendisi
de bir tezkere yazmr1:

"Lfitfunuza,- kadirginashSrnrza tegekkiir ederim, fakat
parayr kabul edernem. eiinkii vatani, milli bir ufacrk
hizmet mukabilinde para armrg olaca$rm. Bu ise vicdanrma
a$rr gelen bir qeydir, bundan dorayr size teqekkrir ile beraber
pSluyt iade ediyorum. Siz parayt yardrma muhtag olan
birkag namuslu aileye da!'itrrsaniz ben size mritegekkir
kalaca$rm gibi cenabr Hak da memnun olur. Bu sadaka-
nrn adr da Dia,6nii Lilgat-ifTUrk sadakasr olsun,, demiq.

Emiri Efendi bize bu igi anlattrktan sonra:
-- Nasrl, igimi be$eniyor musunuz? diye sordu.
Biz de:

- Bu iqi bizim be$endigimiz gibi, Tanrr da be$endi
diye kendisine aynca teqekktii ettik.

Kitap basrlmaya baqlandr. Ben her gi.in bir parga ya_
zlyorum. Yanhz bana bir korku geldi. Korku gu-idi:

Bu kitap dtinyada bir tane. Ikinci bir ntishasr yok,
foto$rafinr aldrrmak kabil de$il. etinkti birkag sayfasr

lnpranml$. Foto$rafta grkmayacak hale gelmiEiir. Ben
bu kitabr evimde nasrl murraraza edebiliriml ailatr gos-
termesin, ben evde bulunmadr$rm bir zaman bir yangrn
olsa ne olur? Bir hrrslz gelir, egyayr agrrrrkcn bunu da alrr,
gdtiiriirse htikiimete ne demeli? Iyisi mi ben bunu evimden
daha emniyetli bir yere koyayrm, dedim. ilk evver umumi
kiiti.iphaneye gottirdiim. Miidtir Ismail (saib) Efendiye
anlattlm:
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- Bu sizde kalsrn, ben gelir, burada istinsah ed, ix,
dedim.

Merhum korktu:

- Aman kardeq, beni boyle bir tehlikeli ige u$rar,,ia,
bizim ki.itiiphaneye giinde birEok okuyucu gcliyor. tg-
lerinden birisi qeytana uyar da kitabr allnrsa ben ne
yapanm? Onun igin beni affedin. Ben bu kitabr alamrrm,
dedi.

Bunun tizerine VefA Mektebine gcitiirdtim. Mekte-
bin demir kasasr vardr. O kasada saklamak istedim. Mi.idiir
Akil Beye anlattrm. O da:

- Aman, aman! dedi.
Oradan Erktrm, Maarif muhasebecisine gittim. h{u-

hasebeci Srtkr Beyin demir kasasr vardr. Oraya brrakmak
istedim, o da eliman gekti; alamam dedi.

Oradan grktrm, Matbaai Amirenin (Devlet Basrmcvi)
kasasrna koymak istedim. Ivltidiir Hamit Bey:

-_ Ne soyli.iyorsunuz, bizim matbaa ahqaptrr. tsir
yangrn olur da kitap yanarsa beni astrracak mrsrn? iien
kabul edemem. Ne yaparsan yap ! dedi.

Artrk miiracaat edecek yerim kalmadr. Diiqtindrim,
qciyle bir gire buldum:

Sailam bir garfia aldrm, kitabr gantaya koyd'im,
Eocuklarrmrn her vakit bulunduklarr bir odanrn duv:, ,na
kocaman bir givi gaktrm, kitabr giviye astrm. Qocuklar,m:

- Gc;ziiniiz her vakit bu kitap rizerinde olsun. $ayet
komquya veya bir iqe gitmek ldztm gelirse, biriniz c','de
kakn, bu kitabr bekleyin. Pek mecbur olursanrz bu ,;rn-
tayr beraber taqtyrn. Fakat elinizden brrakmayrn, kor:iqu-
da bile otururken Eanta elinizde olsun. Ben evde bulun-
madr$rm bir zaman bir yangrn zuhur ederse higbir qey

kurtarma$a Ealigmayrn, hemen gantayr ahn, Erlln.
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Bu kitap kurtarrlrrsa bir geyden korkmayrn. Yatak, yorgan
ne yanarsa yansrn... diye tenbih ettim. Geceleri muhafa-
zasrna gelince gantayr bagrmrn altlna koyar yatardrm.

Igte boyle bir dikkatle bir buEuk sene kadar bu kitabr
muhafaza ettim. Qok qiiktir sahibine aldr$rm gibi teslim
ettim.

Diudnii LfrgariFTiirk'in birinci cildi Erkmrq, ikincisi
yanya yaklagmrgtr. Bir gece yine krraaathanede Ali Emiri
Efendi bana gizlice q<iyle dedi:

- Avrupah bir mtisteqrik bu kitabr duymug, basrlan
cildini okumuE, kitabr pek sevmiq, pek takdir ediyor. Fakat
bir kere de ana niishayr ziyarct etmek (gcirmek) istiyor.
Di.in bana geldi, gok rica etti. Yarrn sabah yine gelecek.
Ben de ricasrna dayanamadrm. Ilim adamr oldu$u igin
htirmet ettim, ricasrnr kabul ettim. "Bekle" desem olmaz
garip bir adamdrr. Sen yarrn sabah kitabr bana getir,
<i$leden sonra gel, al.

Efendinin birkaE sene siiren dostlu$umuzda yalanrnr
tutmamrq oldu$um iEin soztinc inandrm. Sabahleyin er-
kenden kitabi gottirdiim, teslim ettim.

Bu
Ogleden sonra gelir airrrm, dedim.
sciz iizerine aslan gibi srrrttr:
Kitap mr? Onu bir daha gciremezsiniz dedi.
Hayrr ola, ne oldu? dedim.

r,A.qc,Lnr,r MArrr\rur

qarr Tahsin Beyc bir tezkere yazdrm. Basri'nin masumi_
yetinden bahisle iiE grine kadar yerine gonderilmesi igin
rica ettim.

ug giin geEti, hig bir cevap dahi alamadrm. Bahane
ederek qu kitabr sizden aldrm. yalan sciyredimse de mecbur
idim. Cenabr Hak beni af buyursun. $imdi size di.iqen
vazife gudur: Maarif Nazr' (Milri E$itim Bakanr) $iikrti
Beye gidersiniz2a. iqi oldu$u gibi anlairr ve iig gtine kadar
Basri Beyin gcinderilmesine gahqmasrnr tarafimJan soyler_
siniz. $ayet rig gtin iginde gdnderilmeyecek olursa dor-
dtincii gtin bu kitabr sobaya atar yakanm. Fakat bunun
neticesinde htikirmet de beni Beyazft meydanrnda asar.
Asrlrrsam ne lAzrm gelir? A$aca Erksam yerde pabucum
kalmaz, dedi.

ustadr teskin etmek istedim: faydasr olamadr. Gittik-
ge kopiirdi.i. Daha ileriye gidemeciim. Kalktrm. $tikrti
Beye gittim, iqi oldufu gibi anlattrm.

$iikrii Bey yumdu gdztinri, agtr a$zrnr:

- Ben seni akrlh bir insan sanrrdrm, sen ahmaklarrn
ahma$r imigsin. Ne dirayetsiz adamsrn. Muallim de$il
kaprcr olamazsrn. Diigi.inmedin mi ki kitabr sen armadrn.
Emiri senden kitabr isteyince sen ya bana gelecek, ya TalAt
Pa{aya gidecek, iqi anlatacaktrn. Haydi kitabn kurtar,
yoksa seni gimdi azleder ve bir daha Maarife uSratmam
diye ba$rrdr.

Gayet sert ve gontiller yrkrcr, can yakrcr scizler sciylecli.
2i Maarif Nazrrr $rikrti Bcy, Ittihatgrlarrn ilcri gerenlerindendi. Beg yil

(1913-1918) Nazrrhk yaptr. Memleketi olan l(astamonu Milletvekili idi.
zamantnda Tiirk kriltiirrine ait pek gok ve de$erri kitaplar basrlmrgtrr. Terif-
Tercrime Enctimeni'ni kurrnug, Dariilfiinun rsrahatr onun zamanrnda yapri-
mr$trr' qok gaLqkan bir adamcrr. Izmir "sri-i kasdi"nde parma$r oiarrg.,
tdhmetiyle 1926'da idam edildi.

li
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- Dinle anlatayrm, diye sdze bagladr. Benim hem-
giremin bir damadr var. Adr Basri Beydir. Krrgehir San-
ca$rnda muhasebeci idF3. Bunu haksrz yere azletmigler.
Kalktr geldi, igi bana anlattr. Masum oldu[una ve bir hak-
srzlrEa uEradrErnakanaat getirdim, tuttum Maliye mi.iste-

23 Sancak, eski mtilki tegkilAtta, ll (vilAyet) ile llge (kaza) arasrnda
olan bir idari kurulugtu. Idari Amirine de "Mutasarnf" denilirdi. Cumhu-
riyct doneminde kaldrnlmrgtrr.
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Cevap sn'asr bana gelmigti. Dedim ki:

- Beyefendi, btittin sozlerinizi dinledim. Tutunuz
ki ben haksrzrm, fakat kitabr ben alamam, yine siz alrrsrnrz

Bakrnrz, adam kitabl vermem, demiyor. Basri Beyi yerine

gonderin, kitabr ahn, diyor. $imdi size diiqen vazife ya

Cavit Beye soylemek ya da TalAt Pagaya anlatmaktadrr.
Basri Beyi iig giin geEmeden gondersinler. Biz de kitabr
alahm. Kitabr aldrktan sonra sen de beni azlet, umurumda
degil. Cenabr Hak rezzakt hakikidir, gahqrr geqinirim.

Oradan grktrm. Maliye Miisteqan Tahsin Beye gittim.
Vakayr, efendinin tiltimatomunu soyledim. Tahsin Bey:

- Nazrr Beyle goriiqiir, bir qey yaparlm' Yartn bana

u$ra, dedi.
Ertesi giin Tahsin Beye uiradrm. Giildii:

- Emiri Efendi hakh imiq. Basri Bey haksrz yere

azledilmiq. iadesi igin karar verildi, iradesi Erktr. Yann
harcrrahrnr verip gonderecefiz dedi.

Hakikaten bir giin sonra Maliyeden Basri Beyi gafrr-
rrrrrslar, ona tarziye vermiqler ve vazifesine gitmesi igin emir

Erkmrg.
Basri B.y de geldi, ili Efendiye anlattr. Ben de:

- PekAlA, iq oldu bitti, sozi.iniiz yerini buldu, ltrtfen
kitabr verir misiniz? dedim.

Grildii:

- Siyasi insanlar gok qeyler bilirler. Mrimktin ki
beni aldatmak igin yaprlmrq muvakkat bir dolaptrr. Kitabr
vermek iEin sabrediniz. Basri Bey, yerine varsln. Sandal-

yt:sine otttrsun, iqe baglasur. "Ige baglaclttn" cliye bana

telgraf gondersin, kitabr o zaman veririm, dedi.

Qare yok, soztinil kabui ettim. Basri Bey gitti, telgraf
geldi, ben de kitabr aldrm. Fakat $iikrti Beyden igitti$im
acr sozlcri hAlA unutamam. Evet, sonra gonliimii tamir
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iEin tath bir soz soylese idi, belki o acrlarl unutr*:rdttm'

Oyle bir qey de sdylemedi. O acrlari iEime gokti.i, :Lkhma

geldikEe hilA iEim srzlar.
Kitap esasen bir cilt iken ben rnerak edcnleri mc' aklan

kurtarmak iEin kitabr tiE cilde ayrrdrm. Kitapta so;z baq-

larr gririilmemiq iken ben de soz baqlannr gosterdi$irn gibi

l0gatlarr da son zamanln usuliine gore bastrrdrm. Kitabrn
arapEalan harekeli defii iken ben onlara hareke ko;"dum'

Ttirkgesinde harekesizleri oyle btraktrm. Ilarekeli olan-

larrn harekesini muhafaza ettim. Hatta bazr harflerin
iizerinde Eifte hareke vardr, aynen ibka ettim.

HulisA kitap asltna mutabrk qrktr. Yanhz b::'inci,

ikinci cildin baskrsr iyi olmadr. Qtinkri matbaa hlrfleri
eskimiqti. Noktalarrn, harekelerin Eogu iyi Erknriyor,
yahut hiE Erkmryordtt. iVlakinist her forura ig:in en aqa$r

it l, tiE saat u$ragryor, birtakrm tertipler yapryordrr' Bu

mtiddet zarfinda ben de makine bagrnda beraber bulu-

nuyordum.
Ikinci cilt bitince, iiEtinciintin biisbiitiin fena olaca-

$rnr dtigtindtim. Ugtinciiniin birinci formasr mal''ineye

atrhnca sermakiniste:

- $u makineye fazlaca {brsa veriniz, dedim'

Makinist:

- Pekili, fakat o z^man br-r hzrrflerin hepsi l;trthr,

yamyassr bir qey olur. Beni matbaadan atar vs h''r'fleri

tazmin ettirirler, dedi.

- Korkma, ben buradayrm, seni kurtanrlm, d dim'

Irilhakika l?rzla forsa Vcrilincc lbrmir hurdahag oldu.

Ig miidiir Hamit Beye aksetti, koqtu, geldi; beni hr"ladr:
Ben de:

- Oderim, dedim ve acele maarife koqtum, ili an-

lattrm.
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$iikrii Bey bu dcla iyi davrandr:

- iyi yapmrqslnrz, bcn gimdi Hamit Beye telefon
ederim. Yeni harflcr alsrnlar, basrlan iki ciit, benim de
hoguma gitmedi. Ileride o iki cildi yeniclen bastrrmak is-
tcrim, haydi merak etmc, dcdi ve iki tiE giin sonra harflerin
ycnisi gcldi. I(itap basrhn:rya baElayrnca Milli Tctcbbular
Enciimeninin izasr kitabrn tarafimdan terciime edilmesini
teklif ettiler:

Bir forma yazdrm, gotiirdtim. Okuyahm, dediler.
Okundu. Ziya Bey itiraz etti.

- Rifat, kitabrn ash ile iktifa etmemiq, bu kelimenin
harekesi oyle de$il de boyle olmahdrr, gibi notlar koymuq.
Halbuki ben kitabrn aynen terciimesini isterim, dolayrsry-
le lreyet, Ziya Beyin kararrnr kabul ile o yolda devamrnr
tavsiye ettiler.

Kitabr bir taraftan yazdr$rm, bir taraftan tashih
etti$im ve matbaada zaman kaybettifim iEin terciimeye
vakit bulamryordum. Kitap bittikten sonra vakit buldum,
u$ragtrm, bitirdim. ze defter oldu.

Terciimenin bitimi Harbi Umuminin sonuna rastgeldi.
Enciimen dafrlmrqtr. Kitap basma zamant de$ildi, onun
igin bekledim, durdum.

Filozof Rrza 'fcvfik Beyefbndinin Maarif Nezaretine
geldifini duyunca, takdir etti$ini bildi$im igin bir gi.in
defterleri koltukladrm, maarif nezarctine gittim, huzuruna
girdim. Kendilerini qahsen tanrdr$rm halde tegerriif et-
memiqtim.

Odaya girdim, selAmladrm. Delterleri masanrn i.izerine

koydum. Ayakta durdum, soz bekledim. Beyefendi bir
kere defterlere, bir de bana baktr:

Kimsiniz?.. dedi.
Kilisli \tfuallim Rrfat'rm, dedim.
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Evct, adrnrzr duydu$um var. Peki bu deftcrler

D iu dnii Lilg at-it- Tiir k ter cimesidir.
Bunlarr neye getirdin, ne olacak?

- Bu eserimi Maarif Nczareti celilesine vcnnck
istiyorum, clcclim.

__ Sen bu terciimeyi kendili$inden mi yaptrn, yoksa
bir emir iizerine mi yaptrn?

- Nezaretin emriyle yaptrm.

- iyi arnma, size emreden Nazrr bu makamdan
Eekilmigtir.

- Evet Eekilmiqtir; fakat makamr da bakidir. Ma-
lumu Alinizdir ki biiytiklerin scizleri makama aittir.
Bineanaleyh bir rraz:r'trr gekilmesi, yerine baqkasrnrn
gelmesiyle o makam namlna soylenmiq olan soz, edilmiq
olan taahtit geri kalamaz. $u halde madem ki maarif
nezareti celilesi bana emretti, ben de o emri yerine getir-
dim. Eserimin ahnmasr nezareti celileye ve dolayrsryle
zatr ilinizcc bir vazifedir.

Ustad gtildri:

- Sen mantrkgrya benziyorsun, dedi.

- Evet, dedim. Kilisliyim, mantr$rn yuvasrndanrm.
Istanbul'dan, Anadolunun her tarafindan jcazet ahnrg
ilimler Kilise mantrk tatbikatr iEin gelirler.

- Peki kabul ettim, fakat bakahm size verecek para
var mt ?

- Muhasebeciden sorarslnlz efendim.
Muhascbeciyi ga$rrdr:

- $imdi defteri iyice karrgtrr, her
vareste) aErkta kalmrg bir paramlz var ml
Gel, bana sdyle, dedi.

Muhasebeci gitti, geldi:

ttirlti ihtiyaEtan
ve miktan nedir?
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-_ Serbest olarak, rzo liramrz var, dedi.
Llstad bu de{a bana dondi.i:

- Ne yapayrm, talihine bu kadar paramz var, bu
miktan kabul eder misiniz?

-._ Maatteqekktir kabul ederim, dedim.
Bunun iizerine miistersara emretti :

- Bir senet yaprn, bu eseri ytiz yirmi liraya altntz
ve paraslnr hemen veriniz ! dedi.

Senet yaprldr, parayl o dakikada aldrm ve kendiierine
tegekktire girdim.

Teqekktirtimii dinledikten sonra :

- Daha fazla para bulamadr$rm iEin miiteessirim.
Boyle ytiksek bir kitabrn terctimesi iEin her halde size bunun
birkag misli verilmek lAzrmdr. Lakin ne qare, imkdn bula-
madrm, af{bdersiniz, dedi.

Terctimem satrn ahndrktan sonra Telif ve Terctime
Heyetine gonderilmiq, oranln lA$vrndan sonra Dariil-
fiinundaki ktittiphaneye mal edilmiqti. Arada srrada gider,
ziyarct ederdim.

Ktiti.iphaneye Necip Asrm (Yazrksn) Efendi bakryor-
du. Bir giin bana:

- Diudn'daki savlan (atasdzlerini) qrkardrm, tercii-
menizden istifade ettim. Aferin hemqerirn, giizel terciime
etmiqsin! diye iltilatta bulundu.

Aradan epey z^man geEti. Samih Rrfat Bey Maarif
rniisteqan olmuqtu. O srrada gazetenin birinde bir yazr
gordiim:

"Briyiik Millet Meclisi, Mahmut I(i;g;rli'nin Diudnii
LilgaFifTtirk'rtni takdir ile terciime ettirilmesine karar
vermig ve terciimesini Samih Rrfat bey ile gair Mehmet
Anif beye havale etrnigtir. Bu terctime igin her bir.isine
biner lira verilmesi kabul edilmigtir."

nO/r)
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Gazetede bu YazrYr gor[ince:

- Oh, Diudn igin iki zat daha qahqacak' Fakat ben

de gahqmrq oldu$umu anlatsam ve benim niishayr da

gdrseler rntitercimler arasrna bcnim de adrm katiisa oliaaz

mr? dedim ve nihayet Samih Rrlat Beyle muarefi'miz

oldu$u iEin kendisine:

- Azizim, b, kitabi ben de terci-ime etmi;tim,
elimin yaz$r ile olan zz defter Diriilfiini.in Edebiyat kiirup-

hanesinde mahfuzdur, lCrtfen aldrnn, okuyun. E$er de$eri

varsa giizel adlarrnrzrn yanrnda bcnim adrm da brrlun-

sun!" diye bir mektuP Yazdtm.
Bir hafta sonra Samih Beyden bir mektup al \m'

Mektupta: "Edebiyat Muallimi BehEet Beye yazd"nzs,

delterieri aldrrdrm, okudum. Terciimenizi pek be$enrlim

ve Akif Beye de gosterdim, o da okudr"r, be{'endi' Nctice

sizin eseriniz ile iktifa etmeyi mtinasip gordiik. Ing,llah
ilk frrsatta eserinizi namrnlza olarak bastrracak ve ,;ize

bir hakki telif verdirece$i2." diyordu.
Ben de ldz:nn gelen teqekkiirii yazdrm.

Aradan vakit geEti. Bir Dil Enciimeni teqekktil etti'

BaqkAtipli$ine Rugen Egref Bcy tayin edildi. Maarif VekA-

letine Reqit Galip Bey geldi. o zaman Dil Enciii:reni

Diadn'tn yeni bir terciimesine karar vermiq olmakl'i bu

terciimeyi de bana yaptrrmak istediler.

Reqit Galip BeY bana Yazdr. Dedi ki:
" Sizin bir terciimeniz var) fakat kitabrn ayr;rdtr'

A, B, srrasryle deiildir, biz bijtiin l0gatlarr A, B, srra';tyle

terciime ettirrnek ve yalnrz lfrgat ile iktifa ederek sarf

25 U" ,4 \4tlll E$'itim llakanhsr miifettillifinde cle bulunrnr olan

EdebiyatEr - Halepli sarr - BehEet Yazar'dr. Iyi Arapqa bilirdi. Edi-lri bir

takrm kitap ve makalelerinclen baqka. Kastamonu Asar-t Kadimesi adh '.'e eski

harflerie basth tarihi bir eseri de vardrr.
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kavaidini almamak istiyoruz. Bunun iEin sizi memur edi-
yorum. KAirt vesaire ne lAztmsa Edebiyat Faktiltesi
Miidiirii Muzaffcr Bcyc miiracaat cdcrsiniz," deniliyordu.

Kabul ettim. Bana Tiirkiyat dairesinden bir masa

vcrilcli, figleri koymak iEin dolaplar gctirildi. Iqe baElama-
dan cvvel Rugen Eqref Beyden bir mektup aldrm:

" Terciimede kolayhk olmak iizere size kendi ter-
ciimcnizi gondcrdim, oraya bakarak yazarsanrz terciime
igin yorulmug olmazstnrz." deniliyordu.

Filhakika posta ile birkag defter geldi. Tetkik ettim,
bu defterler benim defterlerimden grkarrlmrg, fakat gayet
acemi bir veya birkag kdtip tarafrndan yaztlmtg, serApi
yanhg olmakla beraber satlrlar ve hatta sayfalar atlanmrq.
Bu nu gortince terciimemin ne oldu$una acrdrm:

- Bunu istemem. Benim yaztmla 22 defter var,
Itrtfen onu gonderiniz, dedirn.

-" Oyle bir qeyler yoktur." diyc cevap geldi. Ben de:
---" Ilrr dcftcrlcr i;irnc yaralnaz." dcdim, dcftcrleri

iadc cttim. .lstcrtilcn gckildc tcrciirncyi dc Diudttrn csasrna

bakarak yapma$a baqladrm.

Fakat delterlerin nerede kaldr$rnr, en ziyade Samih
Rifat Beyin bilmesi miimkiin oldu$undan birinci Kurultay
agilmazdan evvel:

- Bcnim defterlerim nercde kaldr diye "sordum.

Cevap olarak dedi ki:

- Ben defterleri altnca kitiplere tevzi ettim, bir
suretini aldrrdrm, asrl sizin delterleri de Gazi Paga Hazret-
lerine takdim ettim. Gazi Paqa Hazretleri sordular:
"Sizde bir sureti var Inr?" dcdiler. Bcn de "Var!" dedim.
"Oyle ise bu dclterler benim olsun, ben ara slra okurum."
buyurdular. Binaenaleyh sizin defterler Gazi PaSa Haz-
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retlerinin hususi kiitiiphanelerindedir. Tabiidir ki isteye-
meyiz." dedi.

Ben bu ikinci terciimeyi bitirmek i.izere iken Reqit
Galip Bey bir mektup gcinderdi:

" Yazdrirm figlerir. daktilo ile, yeni yazr ile de birer
niislrasrnr yaztntz" dedi.

" Ben daktilo bilmem." diye cevap verdim. Bunun
iizerine Caferollu Ahmet Beyi memur etti. Biittin figlerin
bir kere de Brockelmann'rn kitabryle karqrlaqtrnlmasmr
istedi.

"Ben Almanca bilmem" dedim. Bu iq de Ahmet
Beye havale edildi.

Yine aradanzamangeEti. Bir giin lbrahim Necmi Bey
beni Dolmabahge Sarayrna ga$rrdr.

Gittim. Besim Atalay Bey ile birlikte oturuyordu.
Necmi Bey qoyle dedi:

- Azizim, biz Diudnii Lfigat-it-Tiirk'i yeniden ter-
ctimc ettirip berstrrmak istiyoruz. Sizin el yazrmzla olan
niishayr bulanradrk, ondan kopya edilmiq bir ntisha var,
siz ona yanhg, eksik diyor, be$enmiyorsunuz. $u halde
size miiracaat ediyorum. Bize Diadn't yeniden terctime
ediniz. Eder misiniz?

- Pekili, ederim.

- Ucret olarak, ne istersiniz ?

- Siz soyleyin, ne verirsiniz? dedim.
Besim Atalay Bey atildr:

- Ytiz lira! dedi.

- Olmaz; dedim, iki yiize grktr.

- Olmaz dedim, i.ig yiize grktr.

- Daha fazla veremez misiniz?

- Veremeyiz.
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- Veremezseniz iig yize olmaz, diye son cevabl
verdim.

O zaman Besim Atalay Bey bana itiraz ile:

- Sen vaktiyle terciimeni yiiz yirmi liraya vermiq
iken gimdi neden nazlantyorsun? dedi.

Cevap olarak:

- O zaman fetret zamanr idi, qimdi ise lehiiihamd
viisat zamanrdrr. Ve zaten Biiyiik Millet Meclisi bu terctime
iqin iki bin lirayr kabul etmiqtir, haydi biraz eksik verin;
dedim.

Besim Atalay Bey:

- ug yiizden ziyade veremeyiz. Bizim Enciimenin
(Tiirk Dili Tetkik Cemiyeti, son adryle Tiirk Dil Kurumu)
parasl azdr, dedi.

- Ben de yapmam, diye cevap verdim.

Besim Atalay Bey qoyle dedi:

- Sen yapmazsan, ben yaparrm, sonra gtinliin
kalmasrn.

- Haga,, bu kitabr o kadar severim ki birkag bin
insan bunu terciime edecek olsa o kadar sevinir ve her bi-
rine ayrrca teqekkiir ederim.

Arasr qok geEmedi, Besim Atalay terciimesini Erkar-
maya bagladr ve muvaffak oldu. Bana bir takrm gonderdi,
ben de teqekkiir ettim. Ingallah birkaE terctimesini daha
gciriiriiz. Bu elmas gok iglenmeye muhtaEttr."

KiEgarh Mahrnutta giire Tiirk lehgeleri

Diadnii Lirgat-it-Tiirk'te sozciiklerden, dilbilgisi ku-
lallarrndan baqka Ttirk lehgeleri ve bunlann ozellikleri
iizerinde de oldukEa dikkate deser bilgiler vardrr. Ozellik-
le ttirlti Tiirk lehgelerinin fonetik (savtiyat) baktrnrndan
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de$igmeleri ilzerine olan boliimler, lengiiistik n-oktas:ndan

Eoi'o.r.rnlidir. Ornek olarak: O$uzlar ile Krpqakiann

kelime baqrndaki ",J y"leri " 1 glif 'l veya " 6 cim"e'- "1'

*i*rrlarir' ,, -rb,,ye ,' ,,o tttleri '"r d"ya, " ) d"ic|i

"c, t"ye vb. gevirdiklerini yazat, orneklerle gi''.,icrir

ve duitu bunlar gibi birEok fonetik kurallarrnl uzun uzun

anlatrr. Kitapta temel olan lehqe yazarrrr "Hakaniye

Tiirkgesi" a.aigi Kiqgar lehEesidir'. Fakat yazartn soziine

gore sozctiklerin uslt,,Ju pek az de$iqiklik bulundu$undan'

ii,up,u anrlan fonetik kurallarrnr dikkate almak surctiyle

'Vug-u, Tuhsi, KrpEak, Yabaku,- Tatar' Kay' Qr-rmul'

Ogu", vb.'." tetrEeterinde o sozctiklerin nasrl soyleneligini

un"lu*uk kabii olur. $u krsa aqrklamadan sonra KA';garh

Mahmut'un alel0mum Ttirk lehEelerine '''-". !:t':uttt
lrususiyetlerine,yanilelrgelerclekidegiqiklikleredairkit.ibrnar
yazdr$r bilgileri aynen aqa$iya ahyoruz:

"En agrk (fasih) ve clo$ru dil' ancak bir dil bilip'

Farslarla karrqmayan ve yabancr i'ilkelere gidip geln:eyen

kimselerin dilidir. iU ait bilen qehirlilerle diiqtip i 'lkan
kimselerin dilleri bozuktur. KenEekler, so$daklar vr: Ar-

g,rtu, gibi boylar iki dil stiylerler' Gezginci olarak yaban-

Irtu.tu t unqanlar da Hotan ve Tiiblit halkr ile Tcngiit-

lerin bir ktsmrdrr. Bunlar Tiirk iline sonradan gelmilr 'rdir'

Ben bunlardan her birinin dillerini yazaca$tm. Qa1"'arka-

(Japonya) hlarrn i.ilkelerinin uzak olmasr' Qin ile araiarrna

rrlv,ir. 
',d'eniz girmiq buiunmasr yiiziinden dilleri ltizce

bilinmiyor. qi; ve Maqin (Yukan Qin) halkrnrn ':yrlca

dillerivard,r.BununlabcraberEelrirlilerltirkEeviiyi
biiirler. Mektuplarrnr, bize, Tlirk yaz:.srile yazarlar' lirtnun

fini uruyu briyiik Set (Qin seddl)- ve Qin yakrnrndakr da$-

iu, u" deniz girmil oldu$u iqin "YecirE ve McE0E" ulttsunun

dilleri bilinmiyor. fiit"tit (Tibet)'iin vc Hotan'tn' ayrr
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dilleri, ayn yaa.lan vardrr, Bunlarrn ikisi de Ti.irkgeyi
gtizcl konuqamaz.

IJygurlarrn oz TtirkEe bir dilleri oldu$u gibi, kendi
aralarrnda konugtuklarL zarrran ayrr bir a$rz dahi kullanrr-
lar. Bunlar, kitabrn bu$ tarafinda bildirdigim gibi, 2+
Irarften ibarct olan Ttirk yaz$rnf6 kullanrrlar. Kitaplannr,
mektuplarrnr bu harflerle yazarlar. Bundan bagka Uygur-
larrn ve Qinlilerin ayri bir yazrlan daha vardrr. Defter-
lerini, senetlerini bununla yazarlar. Bu yazryt, mtisliiman
olmayan Uygurlarla Qinlilerden bagkasr okuyamazz1. Bu
soylediklerim, hep qehirler halkr iEindir.

Qomul boyunun kendilerinden bulundu$u gdl (gadrr)
halkr ayrr bir dile sahiptir; TiirkEeyi iyi bilirler. Kuy,
Yabaku, Tatar ve Basmrl boylarr da boyledir. Her boyun
ayn bir a$rzr vardrr; bununla beraber hepsi de TilrkEeyi
iyi konuqurlar.

Krrgrz, KrpEak, O$uz, Ya$ma, qigil, U$rak, Qaruk
boylannrn oz Ttirkge olarak yalntz bir dilleri vardrr.
Ycmek'lerle Baqgrrt'larrn dilleri bunlara yakrndrr.

Rum diyarrndaki PeEenek'lere kadar "Suvar", "Bul-
gar" dilleri, bir dtiziye scjzctiklerin sonu kesilip krsaltrlmrg
(mahzuf), bir TiirkEedir. Trirk dilleri iginde en hafifi
O$uzlarrn, en doSrusu (sahihi) de Tuhsi ile Ya$ma'larrn
dilidir.

Uygur illerine varrncaya kadar "Ertig-Irtig", "Ila-
Ih", "Yamar, Etil -Itil- Idil" rrmaklarr boyunca oturan
halkrn dili do$ru TiirkEedir. Bunlann en aErk en tathsr
(Hakaniye - Karahanhlar) iilkesi halkrnrn dilidir. Ba-
lasagun'lular, Sogudca vc TtrkEc konuqurlar. Ttaz

26 Ditdnil Lfrgat, s. B-10, cilt 1, Besim Atalay qevirisi.
27 Buyazt e$er Qin yazrsr de$ilse, Olhun yazrsr olmak pek muhtemeldir.

(Besim Atalay).
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(Talas) ve Beyza qehirlerinin harkr boyledir. Balasagun'a
va.ncaya kadar "isbicab-Asbrcab" dan sayrlan btitti'
Argu gehirleri halkrnrn dili zayrftrr, gapraqrktrr. Kdqgar,rn
Kengekge konugan kciyleri vardrr. $ehrin iEindeki halk,
Hakaniye Ttirkgesiyle konugurlar. (Batr'da) Rum tilkesin-
den (Dogu'da) MaEin iline kadar uzayan Tiirk ilrcrini'
uzunlu$u beg bin, geniqligi i.ig bin, tamamr sekiz bin fer_
sah eder. iyice bilinmek igin bunlarrn hepsi, yeryiizri
bigiminde olan daire geklinde gcisterilir. (Diu6n'daki irari-
tada bu Ttirk kabilelerinin yerleri gosterilmiqtir).

Kiggarh Mahmut'a giire Tiirh lehgelerinin
iizellikleri (degigiklikteri )

Asrl sozciikte degitiklik, yani aynlik az olur. Bu ayn-
hk da bazr harflerin de$iqmesinden, birtakrm harflerin
yerine bagka harfler gelmesinden, yahut atrlmasr ytiziinden
olur. Bu da qoyledir:

OSuzlarla Krpgaklar baq tarafinda ,, u y', bulunan
isim ve fiillerin ilk harfini " I elif,e, yahut .. e s',y.
gevirirler. Oteki Tiirkler ..yolcu,'ya ..yelkin',, O$izlarla
Krpgaklar "elkin" derler. Onlar rhk suya ..yrhg suw',,
bunlar "rhS" derler. Bunun gibi obtirlerinin :.yincii,'
dedi$ine bunlar, yani O$uziar ,.cincii,' derler. Tiirkler,
devenin uzamr! olan ttiyiine ..yuSdu,', Osuzlarla Krpgak_
lar "cu$du" derler.

Bundan baqka Argular, kelimenin ortasrnda veya
sonunda bulunan " 6 y" harfini .. J n,,ye gevirirler. Ttirk_
ler koyuna "koy", Argular 1.kon', derler. Tiirkler yoksula
"Er$ay", Argular "gr$an" derler. Tiirkler ..hangi 

$ey?"
demek igin "kayu neng", Argular ,,kanu', derler.

Kelimenin baqrnda bulunan .. 
; m', harfini Suvarlarla

O$uzlar ve Krpgaklar .. ./ b"y€ Eevirirler. Ttirkler
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"men bardum", Suvarlar, Krpgaklar ve O$uzlar ..ben
bardum" derler. Ti.irkler gorbaya .,mrin,,, brlnlar .,biln,,
derler.

O$uzlarla onlara yakrn olanlar kelimedeki t. c, 1,,irarfini " r 61" harfine Eevirirler. Trirkler, deveye ;.tewey,,,
bunlar "devey,, derler. Bunun gibi delik anlamrndaki
sozciik Ttirklerde .,tit',, bunlarda ..cjd,, olur.

Oz Ti.irklerin dilinde bulunan .. , 4,, harfi O!.uzlar_da " r,1" olur. Tiirkler hanEere ,,b{igde,,, O$uzlaro..biik-
te" derler. Bunun gibi Trirkler igde;ye ;Vigi.;l Oguzlar"yikte" derler. Burada soylemediglm oteki bigok sozitikt..
hep bu kural tizerine ytinir.

Trirklerce (( Jf ,' ile ,, ,O " arasrnda soylenen tiEnoktah " ;*:, harfi, O$uzlarla onlara yakrn olanlartaraiindan " r v" ye gevrflir. Trirklerin .,ew,, dediSineO$uzlar "ev" derler. Ttirkler av,a ,,aw,,, Osuzlar ..av,,
derler.

. {:" ctz dili yazryorum. Harfleri, kimlerin Eevirdi$inisoyledim. Sen, ona gore gevirirsin. ya!.ma, Trhri, Krp_
gak, Tatar, Kuy,.eomul ve O$uzlar bir-birine ,rygun olu-rak " i z" harfin1.ll.. ,1* an ,, 6 y,,ye Eevirirl# ve higbir zaman ,, j z,'li soyleyemezlei.,Kayin a$acrna bun-
lardan baqkasr "kad:ng" ,,kaztng", bunlar .,ka]rrng,, 

derler.Trirklerin hrsrp ve kayrn anrum,na kuilandrkrarr 7kadhr.r,'
kelimesini bunlar 

-.,kayln,' diye soylerler. Bunun gibi
Qi$iller ve baqka Ttirklerce 

"-olanL sciylenen bu harfiRus ve Rum iilkelerine kadar uzanan Bulgar, Suvar,
X:T.k,_Krpgak boylarr hep birden ,, , 

",,,rlurfk s,;yl".l"r.
9b-"r Trirkler aya{a, zbtl ile ..adhak,, bunlar i,azak,,
derler.

Qigil rtirkleri "kann doydu,' soziini.i .,kann tohtr,,
geklinde sciylerler; yukanda andl$rmrz boylar ise ,.tozdl,,
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derler. lsim ve fiillerin geri kalanlartnt bu kural i.izerine
dlgiimle!

Sdziin krsasr, Qi$il dilinde bulunarr "'s z" harfi, r?-um

diyanna kadar olan Ya$ma, Tohsi, O[uz boyl;rnyle
Argulardan bir takrmlannrn dilinde, Qin'e doSru l;iiti.in
boylarda ",3 y" olur. Krpgaklarca ve onlara uyai*iarca
Rum i.ilkesine do$ru ininiz " ! " harfi 'c ' " olur. Bunlarrn
hepsini, yerleri gelince sriyleyecefiz.

Hotanlarla Kengekliler kelimenin ontinde bulunan
l I I elifleri c (h)'ye gevirirler. Ttirk dilinde bulunmayan
bir harfi kattrklarr iEin biz onlarr Tiirk saymlyoruz. Tiirkler
"baba"ya "ata", Hotanhlarla Kengekliler "hata", T, i:kler

.r (r) harfi bazt kere J (I)'ye gevrilir. Bu, yeri g iince
sciylenecektir. Bazt kere de " ) z " harfi " rr " 1r'e ve
" ,t " harfi "'" ye gcvrilir. Bunlar yakrnda bildiri-
lecektir.

Zaman ve mekin iglemlerinin sonundaki i (g)'lar
O$uzlarca I (elif)'e gevrilir. Ttirkler "gidilecek yer"e
"bargu yir", O$uzlar "barsr yir" derler. "Durulacak uer"e
Trirkler "turgu ogur", Oiuzlar o'turasr ogur" rierler.
"ik"harfi"J q," y., ":J e' harfide " .; k"ya Ecvrilir:
Yeri geldikEe soylenecektir. Harflerin de$igmesi hakk:ndaki
sciztin hepsi bu kadardrr.

Birtakrm harfleri atmaya gelince:
isimlerde ve fillerde igin stirmekte oldu$una bir belge

bulunursa, scizciiirin ortasrndaki " L g " harfini at nakta
O$uzlarla Krpgaklar birbirlerine uymuqlardrr. Is:, 'e cir-
nek: Tiirkler "alakatga"ya "gumguk", dbi.irleri "gtirnuk"
derler. Ttirkler "bo{az"a "tamgak", cibiirleri "t:tmak"
derler.

Fiillere cirnek: Tiirkler "o kimse, daima evine gidendir"
diyecek yerde "ol ewge baragan 01" derler. Ciuzlar
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"baran ol" derlcr. Ti.irklerin "ol cr kuhnr uragan ol"
dedikleri yerde, bunlar "uran" derler.

Bunun gibi -ye$nilik olsun diye- isim ve fiillerde
"i g"nin yerini tutan " ! q" harfini atarlar.

Btitiin Ti.irk dilleri bu soyledi$im kural iizerine yiiriir.
Geri kalanlarr ileride -kurallar srrasrnda- soylcnecektir.
Ilerdeki aynmlarda tisti.inlii, esreli, citreli sozciikleri- kolay-
lrk olmak ve sozii krsaltmak igin bir arada yazdrmt8. Giig,
kuwet ancak Ytiksek ve Ulu Tanrrnrndrr. (Diudn, Besim
Atalay gevirisi, c.r s. 30-34).

Ozetle KAqgarh Mahmut'un Diudnii Lilgat'i yazdrpl
XI. yiizyrlda Ttirk dilinin de$iqim gegirmekte oldu$unu
dffreniyoruz. Ornek oiarak Eski Ti.irkgede on ses .s -y'nin
(yincti, yugdu gibi kelimelerde) O$uzcada " 6 -cim"
olma$a baqladr$r gdriiliir. " t zdl" sesinin d" "y" sesine

donmekte oldu$unu goriiyoruz. Ornek olarak Azruk
yerine Ayruk, Azrg yerine Ayr$, Azak yerine Ayak gibi.
Demek ki, bu fonetik de$iqmeler halk dilinde daha X.
yrtzyida baglamrqtr. Halbuki yazr dilinde eski bigim ta XII.
yizy ia kadar si.irmi.ig itir.

Ttirk halk dilinin geliqme si.irecini bize en iyi gos-
terecek tek eser Diudnii L,rtgaFit-Tiirk'tir. Obtir Uygur
eserleri bu halk dilinin geliqimini Diudni) Lrttgat kadar agrk
gcistermez. Qtinkti, bunlar bir stirti geleneklere ve yazlma
ba$h "Kitap dili"ni devam ettiriyorlardr.

Divinii Lfigattta kullanrlan harfler

Kiqgarh Mahmut'un kullandr$r alfabe, Arap harf-
leri. ise de Arapga'da kullantlmayan fakat o zaman Tiirk-
ge'de var oldu$u igin bildirmek zorunda kaldr$r harfleri

r.Agcanr,r MAHMUT

de iqaret etmigtir. Bugiin TtirkEede genellikle """y, Eevirc-
rek kullandrf'rmrz 'J" harfi, gene bugiin bizim iginsoyle-
mesi griE olan "b" ile "f" arasrnda soylenir bagka bir harfi
KAlgarh Mahmut i.iE noktah i (*) ile gdstermektedir.

"j)' sesi bulunan sozler azd:r_; ajun (acun), riziik
(hece), ajmuk (ahqap), arju (Eakal), iijnrc (dut a$acr),
iintijin (umacr), ag"j (a{n, avuz "ilk siit"), avujgun
(palamut meyvesi), tejik (Tacik-irank), bujin (agulu bir
ot), nijda$ (bilegi taqr), kurugjun (kurqun), Eijtiirdi
(gcikertti), giijtiirdi (gekti, gerdi) gibi.

Bugtin kullanryorsak go$'unu "rr" y" gevirdi$imiz
iig noktah .3 (*) ise -ki, bunu yukardan beri ..W,' ile
gosterdik- oldukEa fazlad:;^. Ewet (evet), nwut (utanma)
(yemeSe veya huzura davetten), Ew (ev), rwnk (ibrik),
awrnE (ahgma), suw (su), ewdi (aceie etti), kaWrk (kepek),
Sewiik (sevilen), tewsi (tepsi), awEr (avcr), stiwlin (stitiin),
kewek (gevgek), tewey (deve) krwgaklandr (Krpgak krh-
frna girdi) gibi.

Bazen "p" harfine gevirerek de kullanm aktayu; Krp-
gak, tepsi, kepek gibi.Bazen "b" gibi: ibrik. Bazarr ,,f',
gibi: tiifek, tefe; bazen biisbtiti.tn diiqtiriiyoruz, yani afi-
yoruz, kullanmryoruz, yahut pek dikkat edilirse ancak
hissedilecek bir gekle sokuyotuz: su ve stihin gibi.

KAggarh Mahmut : (zAl) harfini de kullanrr. Biz
gimdi bu harfle yazrlanlann hemen hepsini .s (-y) gibi
kullanryoruz: Azak(ayak), azgr (aygrr) kuzu (kuyu)
sibi.

Fakat KAqgarh Mahmut "? p", " € g" harfini ve keli-
me baqrnda hig bir zaman "$" harfini kullanmryor. Bunun
nederii, bu harflerin de Arapgada kullanrlmamasrdrr.
Fakat nedense "j" ile i.ig noktah j (w)'yi kitabrna gegiren
KAggarh bu konuda higbir aErklamada bulunmuyor;

8B

28 Arap yazrm sisteminde rtsfin "8", esre "IrI", 6tre "OrO ve Uru"dir.
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nedeni qu olabilir: Bunlarr da agrklasaydr her halde cser,
Araplara daha yabancr gelecekti. Kelime baqrna gelemeyen
"$" harfi ise, bu zaten Tiirkgede yoktur. Anadolu'nun
yumuqak muhiti bize " Kef - 4 " leri yavaq yava! (Fari-
si KAf'r, yani Acern Kef ine) Eevirttiriyor. Bunun bdyle
oldu$unu da her zaman goriiyoruz.

Divinii Lffgatttaki rnanzurn pargalar ve savlar
(atasiizleri)

KAqgarh Mahmut'un kitabrna kaydetti$i Ttirk halk
edebiyatr cjrneklerinin, Tiirk inang ve Adetlerinin, devlet
yiinetimiyle ilgili ayrrntrlann hangi bolgelere ve hangi
Tiirk boylarrna ait oldu$u pek belli de$ildir.

Onun kitabrna aldrir manzum parEalar da pek Eeqitli
yerlerle ilgilidir. Bunlar iginde "Hatunsini:Katunsini"
qehrinin Tankutlar ile yaptr$r sava$ iizerine giirler oldu$u
gibi, "Itil : Volga" nehrini tasvir eden nazrmlar da
vardrr.

Kutadgu Bilig'ten daha eski olmak iizere halk edebi-
yatr iiriinlerinden bize gelebilen bu edebi pargalar: Bir-
takrm atasozleri (savlar) ve halk giirleridir ki, bunlar
islAmdan onceki Tiirk qiirlerinin gerek qekil, gerek konu
ve edA baktmrndan eqsiz rirnekleridir. Zaten bu eserin
biiyiik bir deSeri de, en eski Ttirk edebiyatrnrn qimdiye
dek bilinmeyen iiriinlerini kapsamasrdrr. Bunlar bize
edebiyatrmrzrn ilk gekli iizerinde aErk bilgiler verebilirler.

Diadnii Lilgat'ta anrlan bu giirlerden bir Eo$u Mtislti-
manlarla (Karluk Tilrkleriyle), Budist Uygurlar arasrndaki
savaglara aittir. Bu qiirlerde Uygurlar daima "Burhan"
lara, yani "Buda" sanemlerine (putlarrna) ve Budizm ile
ilgili bir krdem olarak tasvir ve bu "Burhan" da Budi
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Rahibi (Toin) ilc lreraber zikrolunur. Bilir,ir ki,

Mofollarda Budi ruhanilerinin bir ktsmrna bu;'iin de

"Toin" denilmektedir. Qince olan bu kelimenin, ilutsal

kitaplara ad olarak verilen "Nom" sozcii$iiyle 1r-raber

Uygurlardan Mo$ollara geEti$i on iiEiincii )r ':yrlda

biliniyordu.
EskiTtirklerdehalkgiirlerindenbaqkabirdcsun'i

qiir, hatta saraya mahsus qiir vardrr; bit ozan kendisini

Han'r^ Ka'sr (katun)'un hAdimi diye niteleyerek Katun'a

hizmet yolundaki yeni icadr olan manzumeyi ona sunardt'

Bu nazrm tarztna da "Koquk" denilirdi. DiuLnii Litgat-it

-Tiirk'teki bu manzum parEalar Breslavuniversitesi Sami

diller Profesorti C. Brockelmann. tarafindan to;:lanrp

Eski Tiirkistan Hatk Edebilatr. adt altrnda yayrmlanrnr$ ve

bu etiit de 6$retmen cemal Kopriilii tarafindan diiimize

gevrilmiqtir.
Diudnii Lttgat-it-Tiirk'te yalntz "Q'E'tt" isminiie bir

ozan anrhr ve bununla ilgili olarak da sadece "bir Tiirk
qairinin adrdrr" denilmekle yetinilir' Ozanrn hangi Tiirk
Loyrrrrdun oldufu, nerede ve ne zamanlar y;'1adr$r

kaydedilmemigtir.
savlara (Atasozlerine) gelince: BirEok sozciik aErk-

lanrrken yaztl'an bu eski Tiirk Atasozicri de Diudn'da ol-

dukga onemli bir sayr tutar. Diudnii Lilgat'taki bu savlarr

ilk ctnce Abdtilahad Nuri (tsg+) toplayrp bir kitap halin-

de yayrmlamlltrr. Bundan sonra Necip Asrm (tg'lo) bu

konuda yayrnda bulunmuq ve son zamanlarda d;'t Ferit

Birtek (tg4o), Ttirk dili kurallail iizerine bazt agrl{lama-

larla beraber, tek bir kitap halinde bunlarr yayrmlzrrrugtrr.

Ayrrca Ali ulvi Elove de Diufin'daki qiirlerle heraber

savlarr kapsayan, gerEekten deserli, bir eser hazrrlamrqtrr.

(Bu konuda daha etrafh bilgi igin, kitabrmrzrn "Do$u ve
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Batr Bilim Aleminde DivAnti Ltrgat-it-Ti.irk" boltimiine
bakrnrz.)

Ozetle , Diudni.i LilgarirTtirk'teki le ngiiistikle ilgili
maddeler iEersinde eski Ti.irklerin daha gok halk edebiyatr
ile yapay "saray" edebiyatrndan ahnan bu drnekler ve
sdzciiklcr, XL yiizyrldaki Ttirklcrin Islimr kabul etmekle
birlikte daha isl6.miyet ve ozellikle lran uygarhsrnrn
etkisi altrna diiqmcdikleri ve Tiirk milli geleneklerinin
silinmedi$i manevi ve maddi hayatrnrn ne derece geliq-
mig oldu$unu pek gi.izel anlatabiliyor.

Fakat KAggarh, aldr$r bu cdcbi parEalann belli bir
bolgeye ait olmasr mtimkiin olanlarrnr du, Tiirklerin
Ial (Volga) nehri havzasrndan Qin'e kadar da$rlarak
oturduklarr o genig alanrn hepsine ait gibi gosteriyor ve
hangi qiirlerin bu geniq iilkenin do$u ve hangisinin batr
krsrmlarrna ait oldu$unu bilmek bazan kabil olmuyor.
Yine uygarhk hayatrna ait sozctikler, iilkc yonetim
yollarrndan baqlayarak Han sarayrnln iE tertibatrna,
tegrifatrna ve halk geleneklerine kadar Eegitli yonlerine
ait olarak verilen bilgiler de aynr durumdadrr.

Divinii Lffgatta giire Tiirk ziirnreleri

Kdqgarh Mahmut, eserini ArapEa yazan, yazarlar
iginde, cizellikle Orta Asya tizerindeki bilgileri kitaplardan
almayarak kendi goriiqlerine'dayanarak kitap yazan tek
yazardrc. KAqgarh bir Tiirk olan Mahmut, yrllarca geqitli
Tiirk ztimreleri arasrnda dolaqarak Tiirk illerini, lehEelerini
ayrrntrlarryle o$renmigtir. Oysa, orne$in: Yakut Ha-
mavl gibi birtakrm Arap yazarlan co$rafya ve etnoloji
alanrnda kendisinden onceki yazarlardan ahntrlar yapm4-
lardrr. iqte bu sebepten Kiggarh Mahmut'un gciriiglere
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dayanan bilgileri o EaSrn daha tam bir aynast olmak
bakrmrndan bizim igin gok de$erlidir.

KAggarh Mahmut, kitabrnda, o Ea$da, cizellikle
Do$u Tiirkistan ile Maveraiinnehr (Amu ve Srrderya)
havzalannda yagayan Ttirk ziimrelerinin co$rafi alan ve
yayrhqlarr hakkrnda bize pck descrli bilgiler de vermekredir.
Mahmut eserinde: Karluk, Ya$ma, qigil, Tuhsi, Argu,
Yakabu, Basmrl, Krrgrz, Tatar, IJygur, I(ay, Qumul,
O$uz, KrpEak (IftfEak), Tiirkmen, U$rak, Qaruk, Yemek,
Baqkurt, Pegenek, Bulgar, Suvar, KenEek gibi gegitli
Ttirk boylarrnrn adlarrnr say;rr ve bunlarrn yaqadrklar-r
yerleri de gosterir. Bunlardan Karluklar, eski Tukiyu
(Gciktiirk) toplumundan olup, Karahanhlar (Hakaniye)
devletinin etnik kuwetini teqkil eden ve bu devletin ku-
ruluqundan sonra da (96r-45o) biiyiik bir krsmr islAm
olan Tiirklerdir. KAggarh Mahmut, Karahanhlar (Haka-
niye Devleti)'dan Eok soz eder. Yazarrn bu sdz ediqi, Kara-
hanhlarrn, Orta Asya'da, siyasal ve kiilttirel alanda biiyiik
bir uygarhk getirmig olmalanndan otiiriidiir.

Bu Ttirk boylarrnrn do$rudan do$ruya Karluk alanr
iEinde oturan boylar Argu, Ya$ma ve Basmrl Ttirkleri idi.
Bu Ttirk ziimreleri Karluk qubeleri ile birlikte isldm
olmuglardr.

Yine bunlardan Qi$il'ler, Karluklann bir kolu olup,
O$uzlarla bitiqik oturuyorlardr. Tuhsi'ler, Qi$il'lerle bc-
raber lle Nehri havzasrnda yaqryorlardr. KAqgarh Mahmut
zamanrnda bunlar da IslAm olmuq Ttirkler arasrnda idi.
Argular, Taraz (Evliyn Ata) qehri dolaylarrnda oturuyor-
lardr.

KAqgarh Mahmuf O$uz Trirklerinin Seyhun (Srr-
derya) havzasrnda yaqadiklarrnr sciyler ve OSuz qehirlcri-
nin de bu bdlgcde oldu$unu bildirerek bu arada Sapran
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(Sepran), Sitgrin, Sugnak ve KaraEttk (Fnrap) gibi bir-
takrm qehir adlartnt da yazar.

Suvarlar, Bulgarlarla komqu idiler. Bunlar, Bulgar
qehirlerinden 50 kilonretre uzakta bulunan Suvar qehrinde

oturuyorlardr. Kabile adrnr, qehirlerine de vermiqlerdi.
Mamafih bu qehirler, Alaguk denilen bir EeEit ilkel evlerden,
kegeden yaprlmrg gadrrlardan meydana geliyordu. Yaztn
burada oturulmayrp qehir bog brrakrlrrdr.

$imdi qu krsa aErklamalardan sonra KAqgarh Mah-
mut'un Diudnti Lilgat'ta bu Tilrk boylannrn co$rafi
yayrhqlan tizerinde verdi$i bilgileri de gcizden geEirelim:

"Ti.irkler, ashnda yirmi boydur2e. Boylarrn hepsi,

Tann kutsal ktlasr, Peygamber Nuh'un o$lu "YAfes",

Yifes o$lu "Ttirk"e kadar ulaqtr. Bttnlar, Tann kutsal

krlasr, Peygarnber ibrahim oSIu "fsltak", Ishak o$lu

"iysu", iysu o$lu "Rum"un evladrnr andrrrr. Bunlardan
her bir boyun birEok oymaklan vardrr ki, sayrsrnr ancak

Ulu Tann bilir. Ben bunlar iginde kok ve ana boylarr

saydrm; oymaklan brraktrm. Yalnrz herkesin bilmesi igin
gerekli olanr, O$uz qubelerini (boylarrnr) ve hayvanlanna
vurduklarr iqaretleri (damgalarr) yazdtm. islAm olsun

olmasrn, Rum iilkesi yakrnrndan do$uya do$ru, srra ile
do$udaki O$uz bo', !arrnrn konaklarrnr bildirdim.

Rum (Bizans) iilkesine en yakrn olan boy "Begenek

-Peqenek"tir, sonra "KtpEak", "U$uz-O$uz", "Ylmak",
"Bagkurt", "Basmll"3o, "Kayt', "Yabaku" r "Tatat", "Klr-

" Cami tit-TevArih'e gore Tiirk (yani Oiuz) boylarr yirmi dcirtttir'

Ilrr lrtrsrrsta ctrafh vc yctkili bilgi alnrak igirl bakrrrrz. lfartrk Stinrcr, ()Strz-

lar (Turkmenler) Tarihleri, Boy tegkilAtr, Destanlart. Ankara 1967, Dil ve

Tarih-Co$rafya Fakiiltesi yaylnr.
30 Diudnii Lilgat'da bu sozctik yanhq olarak, Yasmrl suretindc yazrl-

mrgtrr. Halbuki, dosrusu Basmrl'drr. ,.Y" yazrhgr eseri kopya edenin bir yan-

hgrdrr.
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krz (Krrgrz)" gelir. Krrgrzlar, Qin iilkesinc /akti.,iirlar-
Bu boylarrn hepsi lLum iilkesi yantndan do$uya ilo$ru
qdylecc Ltzar:tr, gidcr: "Qr$rl (qigil)", "l'uhsi " "Ya;.lrla ,

"IJfrak", "Qaruk (Qarrk)", "Qomul", "IJygur", "Ten-
giit", "Hrtay (Krtay)". Hrtay tilkesi Qin'dir' Bundan rjonra

"TawgaE" gelir, orasr da Magin (yukarr Qin)'dir.
Bu boylar, griney ite kuzey arasrnda bulunurlar.

Bunlartn her birini qu dairede birer birer gosterclim."
(Diudnii Lilgat, cilt r, s. 28, Besim Atalay Eevirisi).

Divanii Lffgat'taki co$rafya bilgileri

Eserimizin sonundaki belgeler arasrna "X-XI' yiizyrl-
larda Tiirk boylartntn co$rafi yayrhglan"nr gosteren aynca
bir harita eklenmiqtir. Bu harita Enciclopedia ltaliari'idan
alrnmrq (C. XXXIV. s. 5br), adlann yazrmr ise D;udn'a

gore diizeltilmiqtir.
Diudnii Lilgat-irTtirk'teki co$rafi bilgilerin bir krs-

mr Elbirtrni (oli.imii: ro3B)'nin verdi$i bilgiye uytryorsa

da onunkinden daha aynntrh olup adlarrn yazilrp da

Eokluk Elbirtrni'deki gibi deiildir. Ornek olarak Elblrtrni'
deki "siitkent, Otiken, Siilmen", KAqgarh Mahrrrut'da
"Sitgtin, Otiiken, Siilmi" qekillerindcdir. Yine KAEgarh

Mahmut'un verdi$i co$rafi bilgiden uzak Do$u ve k;rzeye

ait olan efsanevi ktstmlart (Ye'ciig, Kilimg0qAn, Cal,,irka)
yani Guk ve Maguklar, kilim kr,rlakhlar, Japonlar iBel-
detiin-Nesa, Nesnas) yani vahqi insanlar, ozellikle hari-
tasrnda Islirm rncrnlckctlcrinc zrit bulunan bilgilcr lslArn

edebiyatrndan ahnmrg ise de Tiirk tilkelerinin co$rafi;rsrna
ait bilgiler qiiphesiz ki, Mahmut'un kendisi taraflndan
toplanmrgtrr. Bununla birlikte Ti.irklerin geEmiqil'le il-
gili Eogu Destani nitelikte olan soylentiler Tunga Alp,
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Karahanhlar, Tiirkmenler ve "$t.", Islender ile "$trr"
Uygurlar hakkrndaki ttirlti soylentiler belki de Tiirkge
yazma kitaplardan ahnmrq olabilir. Kiqgarh Mahmut'un
ayrrca IslAm co$rafyacrlanndan faydalanmrq olmasr da
kuvvetle soylenebilir.

Rus miistcqriklcrden J. Ilclyaycv, Diudnii Lilgat-it
-Ttirk iizerinde bibliyografya bilgisi verirken, qunlan
eklemektedir: "KAggarh Mahmut'un co$rafya alanrnda
verdi$i bilgiler gerge$e uygundur. Bu bilgilerin bir go$u
yeni arkeolojik aragtrrmalarla da belirmektedir." (Ti.irkmen
ae Tiirkmenistan Tarihine Ait Mater2eller, cilt r, s. 3r-32).

Mahmut muhakkak ki, Ttirk kabilelerinden, O$uz,
Tiirkmen, qigil, Ya$ma, Tuhsi ve Krrgrzlar'rn iginde
bulunarak, bu geniq alam gezerek, onlarrn dil ve idetlerini
o$renmiq, do$udan batrya doSru Tarrm, ili, gu ve Srr-
derya havzalanndaki qehirleri gortip tanrmrq; kabilelerin
Ug, KiiEe, Barsgan gibi qehirlerin dc dil ve teliffuz fark-
lanna ait ozellikleri daha memlekette iken dikkatle topla-
mrg, sonr:r da orta Tiyanqan alanrnr, yaylalarrnr, ufak
da$ geEitlcrini l:ile aynntrlanylc gdz <jniinde tutabilecek
derecede hazrrhkh bulunmuqtur. KAggarh Mahmut, Ba$-
dat'a geldi$i ve eserini yazma$a baqladr$r zaman gerefi
kadar hazrrhkh, malzemeye sahip bir durumda idi.

KiEgarh'nrn goriip dillerini d$rendi$i Krrgrzlar her
halde orta Tiyangan bolgesinde ya$ryan Krrgrzlar olsa
gerektir. Qtinkri, Mahmut'un Tiyanqan kuzeyindeki iil-
kcler iizcrindc ancak baqkalarrndan igitip d!'rendifi krsa
bilgiler vermekle yetindiii bilinmektedir. KAggarh, Yenisey
havzasrnda yagayan Krrgrzlar'rn ya da irtiq havzasrndaki
Ylmak'larrn iilkelerindc elbette bulunmamrqtrr. Tiyangan
alanrnda Yenisey'de bulunanlardan ayn bir Krrgrz grubu
bulunduiu Arap co$rafyacrlannrn Pamir-Tiyanqan da$-
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larrnrn Hrrhrzlar'a kadar uzandr$rna dair kayrtlarr Hudud-
til-Alem'de Krrgrzlarrn qimdiki KAggar kuzeyindeki,,Aksu',
yakrnrnda bulunan (Ytingiil) ydresini ele geEirdiklerinc
ait kayrtlardan anlagrlmaktadrr.

Divinii Lffgatttaki iizel adlarrr

Dil ve aSrz gereEleri drgrnda, Diadnii Lilgat,ta toplanan
bilgiler arasrnda, zamantn Ttirk toponimisine (yer ad-
larrna) ait olanlar, Tiirk tarihi ve kiilti.irii bakrmrndan
dnem taqrmaktadrrlar. Ik once KAggarh Mahmut yardr-
mryle XI. yizyil Ttirk diinyasrnrn co$rafi yayrhmrnr
gizmek olana$r elde edilmiq bulunmaktadrr. Dolaqtr$r
alan ve yaptrSr inceleme olanaklan buldu$u eserlere d,aya-
nan KAggarh Mahmut'un toponimi ve co$rafya bilgisi,
obtir Arap ve lran kaynaklarrna uyar. Bilgisini de$erlen-
dirmek ve okuyucularrnr inandrrmak amacryle Diudnti
Lftgat'a ayrrca bir Tiirk haritasr da eklemeyi unutmamrgtrr.
Bu kadar ince diiqiinen ve bu Ttirk di.iqtiniiriintin eme$i,
Ttirklti$tin her alanrnda kendi geEerli$ini ispat etmiq ve
dokuz yi.izyrlhk, Ttirk co$rafyasrnrn ve toponimisininde
onderlik gerefini I(Aqgarh Mahmut'a vermiqtir.

Bilim bakrmrndan, ilk once KAqgarh Mahmut,un iize-
rine e$ildigi Tiirk yer adlarrnrn yaprsrnrn ve orgiisiinrin
birtakrm ozellikleri vardrr. Qtinki.i, Ti.irkiin ve insanh$rn
da beqi$i sayrlan Orta Asya, aynt zamanda Tiirk yer adla-
nnrn da do$uqunu hazrrlayan bir alan olmugtur. Burasr,
cski birgok uluslara gegit vermig, yerleqme ve taqma kay-
na$r olmugtur. VI-VII. yiizyrllarda burada Gokttirk dev-
leti kuruimuq, bahk, oba, yazr, yurt, yl$, ta$cizii, yar, kag ve

tt B" k-r", Ah-et CaferoSlu'nun .,1000 temel eser,, arasrnda Erkan
Kdsgarlz Mahmut (1970) adh eserinden yararlanrlarak yazrlmrgtrr,
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benzeri gibi ilk gciEebe devlet colrafya kavramlarr tegekktil
etme$e baglamrgtrr. Daha sonralarr Gokttirk devletinin
yerini alan Uygur hanhSrnda, Tiirk yer adlarr sistemi
daha verimli geliqmeler sa$lamrqtlr. Qeqitli dinlere gir-
mekte hig bir engellemeye rastlamayan bu Ttirk hanhSr
gogebelikten yerlegik yaqantrya geEi$, Tiirk coSrafyasrnr,
genig bir yabancr etki aianrna sokmug ve gehirlerde yer-
leqmeSe baglayan Tiirk toplumunun yer adlan sistemi,
deSiqmeSe yiiz tutmuqtur. Tiirk adh yeni qehirler, bahklar
tiiremeie baqlamrqtrr. Bu Ti.irk yerleqmesinin ilk yer adr
elemanr oldu$u iieri stirtilen bu bahk sozcii$rini.in tiireyiqi,
VII. yiizyrldan itibaren Tiirk devlet ve ktiltiir drSiitleri
igerisinde yer tutmuq, yerine ve kavmine gore clzel anlamlar
almrqtrr. Ashnda sozciik devlet orgiittinde, resmen "gehir,
kale" anlamlarrna kullanrldr['r halde, XI. yiizyrl Argu'
iannda "Eamur, balgrk" anlamlarrnda kesinlegmiqtir. Ay-
nr sembolik sijzciik gogebe Tiirk gevrelerinde yurtla de-

$iqtirilmiqtir. Qeqitli evreler gegiren Tiirk yer adlarr sis-

temi, zamanla kavimlerinin yayilrmrna ve geligmesine
ba$h kalarak, oldukga zengin bir yapr niteli$ine sahip
olmugtur.

Kiqgarh Mahmut'un Diudnii Lttgat'nda bulunan yer
adlan, ozellikle haritada belirtilenler olmuqtur. Kiqi ad-
lanndan, ancak bazr kadrn ve erkek adlarrnrn saptanmasryle
yetinilmiqtir. Mahmut'un s6zlii['e aldrir Altas kole kadrn
adrnrn, daha sonraki yiizyrllarda Harezm bolgesinde
yaprlan kazrlar, bolgenin tinlii bir kalesinin de adr oldu$unu
ortaya koymuqtur. Anlaqrlan 

'4.yas 
hanttn, gafrnrn dikkati

Eeken dilberlerinden birisi olmuq ve gdEebe Tiirk boylan
arasrnda iintinii yaqatmrqtrr. Diudnii Lilgat'ta en gok kavim
adlarrna rastlanmaktadrr. I(Aqgarh Mahmut, Tiirk boylarr
arasrndaki dolaqmasr sonucu birEok Ttirk boy, uruk adlan-
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nr6$renipyazmrqtrr.Fakatsozlti$iintinytikiini.iartrrm;rnrak
igin"btiytik bir sayr teqkil eden Tiirk boy ve oymaklarrna

i;rAra Lilgat'nd'a tam bir yer vermemiqtir' Az da olsa

Alp, Tigin, Terken, $ad gibi iinuan ve riitbelere yer ;ryrrl'

*iu.. du suretle Kiqgarh Mahmut, Ea$rnrn Tiirk atan

yaptslnl da unutmamr$trr'

Divinii Lfigatttaki harita

Diudnti Lttgat'n kendisi gibi, kitaba eklenen harita

da (s. zB) de$erli bir belgedir' Bu harita, dairesel bir

diinya haritasidrr. Renkli olup, burada da$lar kruntzr'

nehirler kurquni, denizler yeqil ve kumluklar da sarl

renklerle gosierilmiqtir. sarr yu,u,arlaklar, qehirleri bildirir.

Yaztlan siyah, zemini beYazdrr'

Haritanrnmerkezi,Tiirkhtiklimdarlarrnrnotui.'luk-
lart "Balasagun" qehridir. Onun yakrnrnda olarak 'rari-
tada igaret edilip adr aErklanmayan gdl, Isrk-goj'Ctir'

KXqgarL Mahmui da aslen buralardan oldu$u igin' lrari-

tasrnda yer yuvarla$rnrn ana noktasrnr, burasr ollrak

gostermigtir. i)teki Ttirk qehirleri ve obtir bolgeler brr qe-

iire gtireyerleqtirildi['i gibi, yonler de "Orhun" yazrtlartnda

gord"iigiimiizeskitti.t.gelenefinegorebelirt'ilrlriqtir.
iu yula.r, haritanrn esas yon noktast do$udur' Halitada

Ttirlierin oturduklarr alandan yeter derecede aErkhkla

sozedilcli$igibi,Ttirklerintemastabulunduklartrlilkrn
yabancr liorriq,rlutdutt da aynr derecede soz edihirigtir'

b,rrrrnlo birlikte, Ttirklerle ilgili olmayan bolgelcr' ne

yazrk ki ihmal edilmiqtir'

KAqgarh Mahmut, kitabrnda, birEok memlekr ' ve

kavim oJlu., saydr$r tralde, bu haritada bunlardan bil qo-

$'unun yerleri ,r. udlu,' yazti.L. de$ildir' Bu' ya yazat va da
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gekenin (miistensihin) bir yanhqr olsa gerek' Nitekim
'nUAoti L{rgat'tabirgok kez adlart geEen Qi$iller' Tuhsiler

haritada fost".ilm"miqtir. Bununla llirlikte ne olursa olsun

Kiggarh Mahmut'un bu haritasr kitabrnda soz ettifi
Xl."yiiryrtdaTrirkkabilevekavimierininOrtaAsya'daki
co$rafi alanlannr gostermesi bakrmrndan btiytlk bir deier

taqtr. , i
Haritaya g6re diinyanrn her tarafinl gepe Eevre denrz

kuqatmrqtrr. Krreyi, pek so$uk oldu$undan insanlartn

oturmastna uygun olmayan yerler, batryr denizlerin beri-

sinde pek srcak oldufu igin yine insanlarrn barrnmasrna

elveriqii olmayan yerler olarak gostermiqtir' 
. 
Bunlarrn

birincisinin "Kuzey Kutbu", ikincisinin de Afrika'da-

ki "Biiyiik Sahra" oldu$u anlaqrhyor' Bu bilgiden baqka

guneyio$uda "Ye'ciig ve Me'ciig", kuzeydofuda da Nes-

iu, yurri",rahEi insanla'n oturdu$u bildirilmektedir' Bun-

lartn birincisi belki Japonya'drr, ikincisi iEin yazrlan

daozamanlardaholk'"gidcmedikleribuyerlerleilgili
olarak tasavvur ettikleri geylcrdir' Haritaya gore Ttirkler'

dtinyanrn yartsrndan fazla btr yerde oturmaktadrrlar'

Diadnii Lilgat'a eklenmiq olan harita, ilk Ttirk dtinya

haritasr olmak bakrmindan da aynca de$er tagrr' Bununla

birlikte bu onemli dairesel dtinya haritasrntn esasrnl Arap

co$rafyacrsr Idrisi'nin o 9a$da bilinen dairesel haritastnrn

t.gt it etmig olmast da gok muhtemeldir'
Knqgarh Matrmut'un bu ilk Tiirk diinya haritasr'

vaktiyle,CommercialAttasofClinaadlrharitadaiqlenmeden
yuyr*lurr*rqtrr' OldukEa basit agrklamalarla aynr harita'

korrrud N{iller ve Heinrich Haensler tarafindan r93l

yrhnda "Mappae Arabicae " serisinin beqinci cildinde
i'Tiirkirclle Weltkarte von al-Kasc'hgari" adryie yaylm-

Iunmtgttr. Haritayr cn Eok inceleyen Hermann Albert'in
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Imago Mundi dcrgisinin r935 yrhndaki sayrsrnda (s. 2I-28)
yayrmlanan "Die Aelteste Ti.irkische Weltkarte" (ro7o
n. Chr.) adh makalesidir (Bunun iEin aynca bakrntz:
A. Caferollu, Ulkii dergisi [eski seri], IX, 1937, sayr 5z).

Divinii Lffgatta giire eski Tiirh takvirni

Diudnii Lfigat, Ti.irk takvimi iizerinde folklor nite-
li$inde pek deSerli biigiler vermektedir. Mahmut, on
iki hayvanh takvimdeki adlardan soz ederken, krsa

bilgiler verdikten sonra, bunun kullanilma yolunu agrklar
icadr konusunda da bir efsane anlatrr. On iki hayvanh
Tiirk takvimi hakkrnda bilinen kaynaklara gore, krsa da
olsa, yrllara ait devri hiikiimlerden ilk defa soz eden de

KAqgarh Mahmut'tur. Fakat, Mahmut'un "Ti.irklerde
haftanrn, aylann adr yoktur. Qtinkti, hafta islAmiyetten
sonra bilinmiqtir, aylarrn adlarrna gelince: Gcigebe olan

ve yeni Mi.isli.iman olan Ti.irkler, yrh dort ayrrma (mev-

sime) bolerek ad verirler. Bunlarda her iig ayrn bir adr

vardrr, bununla yrhn gegiqi anlagrlrr..." sozlerinden Tiirk
srizci.i$tiyle kentlerde oturan ve islAmiyeti kabul etmiq

olan Ti.irkieri, ozellikle Hakaniye Ttirklerini anlatmak
istemigtir sanlyoruz; Ei.inkti KAggarh Mahmut'un Tiirk
sozcii$iinii hem dar olarak bu anlamda, hem de genig

anlamryle btittin Ttirkler hakkrnda kullandr$rnr biliyoruz.
Bundan dolayr islAm takvimini kullanan Ttirklerden IVIah-

mut ancak bu qekilde soz edebilirdi. Yoksa, Orhun, Uygur
yazfiIan ve El-Biruni'den beri bilinen Tiirkge aylart
saymasak bile, onun verdi$i ay adlanyle de, geiigkiyc

diiqece$i agrktir. Bu bakrmdan Kiggarh Mahmut'un ver-
di$i bilgiyi, bir tarihi folklor bilgisi olarak saymak gerektir.
Onun, yani Mahmut'un bu konuda yazrh bir kaynaktan
bilgi almadrir anlaqrhyor. KAqgarh Mahmut, do$um
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hesaplarrnln ve savaqlarrn tarihlerinin, bu yrllarrn don-
mesi ile yapildr$rnr soyledi$i halde, dayandr$r matematik
esaslarrnda, kebise (yani, dort yrlda bir $ubat'a eklenen
giin) usullerinden ve aylarrndan hig soz etmez. Mahmut,
eski Ttirklerdeki takvim hakkrnda verdiii bilgileri hangi
Tiirklerden aldr$rnr yazmlyorsa da, Do$u Ttirkistan,dan
olduSunu kabul ettirecek belirtiler vardr132.

Tiirk takvimi hakkrnda Diudnii Lilgat'rn Pars mad-
d-esinde srrasrnr getirerek verdi$i bilgileri aqa$rya aynen
ahyoruz:.

"Pars:Tiirklerin on iki yrhndan biridir. Bu, qoyle
olmuqtur: Ti.irkler on iki Ee5it hayvanrn adrnr alarak on
iki yrla ad olarak vermigler; Eocuklann yaqlarrnr, savag
tarihlerini ve daha baqka qeyleri hep bu yrllann donmesi
ile hesap cderler. Bunun kcikii gdyie olmuqtur:

Ttirk Hakanlarrndan birisi kendisinden birkag yrl
dnce geEmiq olan bir savagr ci$renmek istemig, o sava$rn
yaprldr$r yrlda yanrlmrqlar; onun iizerine bu iq igin Hakan
ulusuyle kengeq (mtiqavere) yapar ve Kurultay'da 'Biz bu
tarihte nasrl yanrldrksa bizden sonra gelecek olanlar da
yanrlacaklardrr; dyle ise, biz qimdi gdsiin on iki burcu
ve on iki ay sayrslnca her yrla birer ad koyahm; hesaplarr-
mrzr bu yrllarrn geEmesiyle anlayahm; bu, aramrzda unu-
tulmaz bir andag olarak kalsrn'der. Ulus, Hakanrnrn bu
onergesini onaylar33.

Bunun iizerine Hakan ava grkar; yaban hayvanlarrnr
'Ihsu'ya do6ru srirsiinler diye emreder. Bu, biiyiik bir

s2 Diudnii L:rtgat'ta Tiirk takvimi hakkrnda veriien baghca bilgi pars
maddesinde (Besinr"r\talay Eevilisi, cilt l, s.344-348)'dir. llay Osman Turan'
n On lki lla2uanlt Ttirk Takoimi adh eserinde de bu konuda deierli
bilgiler vardrr (Ankara, Dil ve Tarih - Cofrafya Faktiltesi yayrnlarrndan,
r941).

sr Bu olay Tiirklere kengeS (miigavere) ve Kurultay usultinrin eskiliiini
gcisteren Eok de$erli bir tanrktrr. B.A.
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rrmaktlr. Halk bu hayvanlarr srkrgtrrarak suya i1o$ru

siirer. Bu hayvanlardan birtakrmrnr avlarlar; birt'rkrm

hayvanlar da suya atrlrrlar; on ikisi suyu geEer; her-gleqen

huyuurrrn adr bii yrla ad olarak takrlrr' Bu hayvanlardan

birincisi 'stggan : srqan' imiq' itt gegen bu hayvan o1-

du$u iEin yth" baqr bu adla anrlmrq ve "SrEgan ;'"rh"

a"iit*ii; bundan ,onru strasryle gegen hayvanlartn ad-

larr yrllara verilmiq:

Tonguz yrh

SrSrr yrh
Pars yrh
Tavgan yrh
Timsah yrh
Yrlan yrh
At yrh
Koyun yrh
Maymun yrh
Tavuk yrh
Kiipek yrh
Domuz yrh

Ud Yrlt
Pars yrh
Tawrqgan Yrh
Nek Yrh
Yrlan Yrh
Yund Yrh
KoY Yrh
BiEin Yrh
Takagu Yrh
It yrh

Sayr "tonguz" ythna varlnca doniilerek yine "Stqal; yrh'

,rdun baqlar." Kiqgarh Mahmut der ki Biz, Su kitabt 1a7
drgmtzdi dOrt lttia-ilt*rS alh senesinin muharrem ay idi, ylan

l,fn Sir*i{ri. Bti2il gegip de 467 yh olunca 'iundSttlt' giretektila'

Hesap, sana gdsterdi[im ii&re olacaktu'

= Y""-" "itttt"da, 
burada, bir karrqrkhk vardtr' Bunu Bay Kilisli

diizeltmigse cle biz yazma niishantn bu parEasrnr buraya' otdu$u gibi' almayt

faydalr bulduk: aa i'-u f r* i ilf "L(l 
lil tj*f .,Jl i" -ll r D

lir c--t lib J- i>t1 ,-a i a^!l L- ;l-: ciK t't' 3ll ) t;i-t 1

u u"-/l L J-+ 4.- L ' c-L:; LJI

BuibireninsonunclaklrmrzrmtirekkepleqciylebirdiizeltmeyallJlm4tlr:
(r;*- J e- t- -l''.ojl 11

(B. Atalay Eevirisi, c. l, s. 346)'
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(8" tarihte HAlile "EI-Kaim bi Emrillah:422
-+67 Itogt-ro75" idi).

"Tiirkler, bu yrllann her birindc bir hikmet var sana-
rak onunla Iirl tutarlar, u$ur sayarlar. Soz gelimi: Ud (srirr)
yrh girdi$inde savag go$alrr; giinkti okiizler birbirleriyle
vurugurlar, tos yaparlar. Takagu (tavuk) yrhnda yiyecck
Eok olur, ancak insanlar arasrnda karrgrkhk grkarmrg;

Eiinkii tavuSun yemi denedir; daneyi buiabilmek igin
gopleri, krrrnillarr birbirine karrgtrrrr. Nek (timsah) yrh
girdi$inde yaSmur gok yafar, bolluk olurmuq. Bdylece
Tiirkler, her yrl bir qey olaca$rna inanrrlar. Tiirklerde
haftanrn yedi gi.ini.intin adr yoktur, giinkii hafta denilen
gey IslAmhktan sonra bilinmigtir.

Aylarrn adlarrna gelincc: $ehirlerde Arapga ad
kullanrlrr. Gogebe olan ve Miisliiman buiunmayan Tiirkler,
yrlr dort ayflma bolerek ad verirler. Her iiE ayrn bir adr
vardrr. Yrhn geEmesi bununla bilinir: Yenigiin (Nev-
ruz)'den sonra ilkbahara 'o$lak ay', sonra 'ulu$ oSlak,
ayi derlcr; gtinkii bu ikinci pargada o$lak bi.iyiir. Bundan
sonra 'ulu$ ay' denir; giinkti bu parga yaz ortasrndadrrl
yerytizi.inde nimet bollanrr, hayvanlar btiyi.ir, si.it go$ahr;
baqkasr da bc;ylcdir. Az kullanrldr$r igin obi.ir adr sciylemi-
yorum, sen anla!"

Divinii Lfigat ve Tiirk etnografya-folkloru

Diudnti L{tgat-it'Tiirk'te Tiirk folklor ve Etnografyasr
tizerine gok zengin bilgiler vardrr. Kitap, devrin Etnog-
rafyasr bakrmrndan birinci derecede bir kaynaktr. Diadn'rn
sadece bu bakrmdan incelenmesi bile bize biiyiik bir cilt
kazandrrmaya yeter. Burada halk inang ve gelenekleri,
ev ve ev eqyasr, elbiseler, ttirlii sanatlar, halk hekimli$i,
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tanm hayatr vc aletleri, yemekler ve iEkiler, halk qiirlcri,
savlarr, musiki, oyun, halk hukuku bu kadronun baqhca
maddelerini tcqkil eder. Hiiseyin Namrk Orkun vaktiyle
Diadnti L{tgat'r bu bakrmdan incelemiq, Eski Ttirk idct-
lerine, inanElarrna, yemek ve iEkilerine, halk hekimli$ine
milli oyrrnlara vc kadrn hayatrna dair topladrklalrnr
yayrmlamrqtrr (Kitabrmlzln "Do$u ve Batr Bilim Aleminde
DivAnii Ltrgat" krsmrna bakrnrz). $u kadar var ki bu
yaytnlar, konularr tam kapsayacak qekilde yaprlmamrq
olmakla beraber, niteligi bakrmrndan gok de$erli ve
faydahdrr.

Bundan tam otuz yri cince Barttn gazetesinde grkan
bir yazrmnzla (zg hazfuan 1939, s. 689), Diudnii L,frgat'n
folklor ve etnografya bakrmrndan incelenmesi iizerinc
bir kalem deneyine baqlamrqtrk. Yalnrz ilk boliimii Erkmrq
olan bu yazryt, bu alanda gairgacaklara genel bir gort.iq
vermek bakrmrndan faydah saydr$rmrz iEin kitabrmrza
aynen altyoruz.

"On birinci yiizyrhn ikinci yarrsrnda (ro7g VI.
-a66 I[.) KAggarh Hi.iseyin o$lu Mahmut tarafindan daha
gok gcizlem ve kiqisel bilgilere dayanrlarak yaz:Jan bu eser,
Ttirk dili ve edebiyatr ile tarihi bakrmrndan tagrdr!'r
biiyiik de$er kadar etnografya ve folklor bakrmrndan da
dikkate de$er onemli bir inceleme kayna$rdrr.

Bu onemli eserden, qimdiye kadar, do$rudan do$ruya
dil iie ilgili olanlar bir tarafa brrakrlacak olursa, bagka
konulardan hatrrladr$rmrza gcire Atalarsii<ii (Abdtilahad
Nuri, Kastamonu vilAyet matbaasr, r9rBir334-), Eski
Saular (Necip Asrm lYazrksrzl, Zaman Kiitiiphancsi,
Istanbui tg22-r338/r34o), Mitlt Tiirk Temekleri (Htise-
yin Namrk fOrkun], Dergdh dergisi, sayr: 20, r33B),
"Tiirk Diline Gcire Kablettatih Tiirkltik', (Necip Asrm
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[Yazrksrz], Edebi2at Fakiiltesi Mecmuast, yrl: 3, sayl: r)
I9I3), "Eski Tiirkistan Halk Edebiyatr (L. Brockelmann
gevirisi, Edebi1at Faktiltesi Mecmuast, sayr: 23, r923),
Ttirk Dili Kurall,art (Besim Atalay, r93r, Ankara),
Ttirkge igin Bir Konferans (Ishak Refet flqrtman], 1922,
Kiitahya vilAyet matbaasr), "Divinri Lirgat-it-Tiirk'teki
Halk qiirleri" (A. Ulvi Elove, Uludag Bursa Halkevi
dergisi, sayr: r-Io, rg35-I937), "K1qgarh Mahmut ve
Eseri" (Adnan Neqet, Irmak dergisi, sayr : 15, igz8)
gibi bazr incelemeler yaprlmak suretiyle faydalanrlmrq-
trr.

Yukarrda krsaca andr$rmrz bu yayrnlann her biri
milli kiiltiiriimiizle ilgili birer Eahgma iiriinii olmak
bakrmrndan, qiiphesiz onemli birer de$erdir. $u kadar var
ki, bu incelemeler yanrnda Diudnii L{tgat'taki bilgilerden
etnografya ve folklorun inceleme alanrna girenlerinin,
yakrn geEmiqte ve ozellikle bugi.in yurdumuzdaki ttirlti
belirtileri; bu arada, sozciiklerden de -srrf dil bakrmrn-
dan olmak iizere- hangilerinin bugiin aynen halk dilinde
yaqamakta olduklarrna dair Eok ltizumlu olan ayrt in-
celemeler yaprlmrq defiildir.

Srrasr geldiii igin qu noktayr cjzellikle belirtelim ki,
Diudnii Lilgat-it-Tiirk'te bulunan sozciiklerden birgoklan
eski arrh$ryie aynen ve bir krsmr da az Eok de$igikliklerle
bugiin hAli Anadolu halk dilinde yagamaktadrr. Bu fik-
rimizi bundan -ya.ni bu makalenin yazrhqrndan- tam on
bir yrl once yine sciylemiqtik ("Dil Yoklamalarf', Halk
Bilgisi A[ecmuast, sayr:. I, 19z6). Bu arada etnografya ve
lolklorla ilgili sozciikler ve bunlartn agrklamasr olan Adet
ve inanglardan bir krsmt, yakrn bir geqmiqe kadar hemen
pek az farklarla siiri.ip gelmekte idi. Bundan dolayr,
Anadolu Tiirkleri arasrnda bugiin bile en eski devirlerden
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kalma izler gormek iEin elemanlar az de$ildir' Bu rroktayr

ltir nrnekle 
-agrklamak gerekirse, qunu derhal beli|tebili-

liriz ki, Tiirk'iin yiizyrliarca once kurulmuq bir gelene$i'

islAn-rin qiddetle tjnlenmesine karqrn, yine yiizyrllard.n beri

yaqamrqtrr. Bugiin orne$in: Boyabad (Sinop) Eevresinde

Biyat, Dodurga, Karavli, Badrlh (Beydili), Qepni

boylarr arasrnda "yu$ etmek ", "savu yaknlak" Acietinin

yaqadr$rna rastlanmaktudtt. "A$rt" soziinii pek az bilen

ya'd,aiiq lrit*.yen bura halkr ,,savu-sa[u,' sozcii$ii;rii ve

orr. tritiiraigi anlam ve gekli yiizyrll:rrdan beri saklamrl-

lardrr. Brrnrnlu birlikte, bu ve ileride verece$imiz birEok

ornekler, bu gortigiin kuvvetli belgeleri olacaktrr'

Krsacasr: Bizim Diuilnii LilgarirTArk iizerindc dene-

mesini yapmak istedifinriz inceleme alanr sadect" Ttlr-
kiye olmat iir.r", bu cinemli cserde mevcut lolklor \rc

etnografya ile ilgili sozciikleri ve bunlann aErklanmasrnl

saptima've brgii.t yagamakta olanlannr da genel nitelikte

inielemedir. Ornek olarak, Diudnii Lilgat'tn 'erdi$i
bilgiye gore, eski Trirk yemeklerinden olan "tui:'naE"'

"yir'ma-yrgu", "ovma9-o$m?Q", "katma yuga -kil .l-ama"

,r. atigiit fdetleri ile ilgili olan "kaltn$-kaltn", "'' 'Bdlq"
vb.'ne-bugiin de halk arasrnda rastlanmaktadrr ki, biitiin

bunlar bu inceleme tasla$rnrn Eerqevesi iEinde birt,, birer

aErklanmrq olacaktrr.

$u tadur var ki, bu denemeyi yaparken, her.si)zcri{ii

ve itgiti bilgiyi, belli konular iginde aqrklamak, tabii daha

uyg; olacagrndan bunun igin de aqa$rdaki kadro diizen-

I",'iponug6reagrklamayoluizlcnmiltir..Btrndanclolayt,
bu iaslagri unu iatlan, Diudn'daki maddelerden r) Adet

ve inunElar, z) ev ve cv egyasryle clbiscler, 3) tiii lli za-

naatlar, 4) halk hekimli$i, 5) biitiin tanm hal';rtr ve

aletleri, 6i grdalar, 7) giir, temaqa, (tiyatro), hikd'ye' musiki
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Enrin ilr,ntirl;nt

hukuk i.izcrindcki sdzciiklerin aErk-

garnanizrn ile ilgili siizciikler36

KAqgarh Mahmut bu gok krymetli eserini Tiirkienn
bir dcvlct olarak islArnr kabul ettiklerinden bir buguk yiiz-
yrl sonra Irak'ta, belki Ba$dat'ta oturdu$u zaman yaz-
mrqtrr. IslAm diinyastntn ktiittir merkezi olan Irak'a ne

zaman geldigini bilmiyoruz. rc6g-74 yrllarrnda en agrk

Arapga ile biiyilk bir eser yazabilen Kiqgarh her halde
uzun siire islim kiilttiril merkezlerinde bulunmuq olmah-
drr. Onun, ro+r yrhnda Miisliiman Ti,irklerle miiqrik
Yabaku ve Basmrl Ttirkleri arasrnda gegen biiyiik savala
katrlan Tiirk gazilerini gormiiq ve onlarla konugmuq olmasr

(Diudn III, zz7), eserini yazdrpl tarihten aqa$r yukarl otuz
yrl once Ti.irkistan'da, KAqgar ve gcvresinde bulunmug
olmast gercktir. KAqgarh koyu. bir Miisliimandrr. Miiqrik
Turklerle savagan, Budistlerin taprnaklannr yrkrp putlarr
tahkir eden gazilcrin destanlanndan pargalar vermekte-
dir (cilt r, g4g, 4Bg). Ilir Mtisliirnarr Ttirk, bir Budist
Uyguru oldiirdii$iinti o$renerek anlatryor:

"Bana bir mtiqrik Uygur geldi. Onu oldiirdiim.
Dedirn: $imdi sen yat, kuglara et o1. Seni kerkenes ve

kurt istiyor." (i,36) Bu gibi qiirlcri naklederken Kiqgarh
mutaassrp bir Mtisliiman heyccanryle agrkhyor: Ama
Miisliiman Trirklerin eski $amanizm kahnttlartndan olan

35 Ben Diudnii Liigat'n folklor - etnografya maddelerini bu kadro

incelemek istedimse de, tiiriti nedenlerle bunu tamamen yapma$a

ve imkdn bulamadrm. Geng aragtrrtcrlarrn Diudn't bu yiinden ve bu

iginde incclcmclcrini dilclim.
36 Bu konucla Abdnlkadir Inan'rn Tiitk Kiiltilrti (qubat 1971,

tlcrgisinde grkan makalesinden genig <ilgiidc yararlantlmtgtrr.
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sozleri vc terimleri agrklarken tam bir $amanist Tiirk
gibi konuquyor. Bazan, $amanizm kahntrsr olan inanrqlarr
bildiren sozciikleri ve terimleri anlatrrken "Tiirkler bbyle
inanrrlar", "bll inanrg Eok yaygrndrr" demekle yetiniyor.
Kdggarh'nln "umay" iizerine verdi$i bilgiler dikkate de$er..
O, bu diqi tannyr unutturma gabasrnt, bilerck gostermiqtir.

r . Abagr: lJmacr, "Abagr keldi" bununla Eocuklar
korkutulur, a$rrhk basma, kAbus (r, 136).

r a . $.bak\: Goz de$mesin diye bostanlara, bahEelere\__--./
dikilen L%Lgllk (', 136).

z. Arvamak: Afsunlamak. "Au!q arva$ 3IIC1",1l-#f /.
$aman afsffil5-dr (btiyti yaptr) (r, zB3).

Arvamak: Birlikte afsun soylemek. "Kamlar kamug
arvaqtr" kamlar anlaqrlmayan scizler soyiediler. Cin garp-
masrna karqr yaprlan tiftirtikler dc boyledir (r, 236).

3 . Arvrg: Afsun. "arvrq arvadr" biiytik afsun yaprldr
demektir (r, z+g)t'.

4 . Qnvr: Cinlerden bir bdliik. Ti.irkler quna ina'
nrrlardr: it<i bdhik birbiriyle Earprqtr$r zaman bu iki
bohi$iin illcrindc otnran cinlcr de kendi iilerinin halkrnr
kollamak igin garprqrrlar. Cinlerden hangi taraf yener-
se onlardan yana olan il halkr da yener. Geceleyin
bu cinlerden hangisi kagarsa onlarrn bulunduSu ilin

3t Btiyiileme anlamrna gelen biiyiisel bir terimdir. Krpgak grubu ltirk
boylannda "arbav", Orta Asya Ttirk lehgelcrinde "arbai" denir. Ali $ir
Nevai bir giirinde "yrlan arbaS"r cleyimiLi kullanmrptrr:

"Ztilli sevdasnda bilmezler Nevai niiktesin

Qrin ciinrin griftaridir yahut yrlan arba$r" drr,
Yrlan afsunu Tiirk uluslarrnda Eok yaygrn bir folklor maddesi teqkil edil'or.
Ali $ir Nevai'nin giirindeki "arba$" kelimesini Abugka siizligii yazan qdyle

agrklyor: "Yrlanr ininden qrkarmak yahut zehrini gidermek igin okunan
afsundur." (Vilyaminov-Zernov yayrnr, s. 16; yine bkz. A. trnan "Ali $ir
Nevai ve Folklor" T.F. Araqtrrmalarr 1966, no 198, s. 3510).
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Hakanr da kagar. Tiirk askerleri geceleyin cinlerin attrk-
larr oktan korunmak igin gadrrlarrnda saklanrrlar. Br,
Ttirkler arasrnda yaygrn bir gcirenektir (III, ee5).

5. {'drk, {.dt!.' Egl]u ve ntibar.ek olan her nesne.
Aslrnda brrakrlan, sahverilen her hayvana bu ad verilir.
Bu hayvana ytik vurulmaz, siitii sa$rlmaz, yiinii krrkrl-
maz, sahlbinin yaptr$r bir adak igin saklanrr. (r, 65)rt.

6 . J1! Falcrhk, kAhinlik ve bir kimsenin gonliindekini
bilnrek (r, 4z).IIkt"*"!: Kehanet etmek. "$'amrrkladr,'
qaman kahinlik .@rggr (III, 443)3'. 

\+

Z . Irtk: Qocuklarr perilere ve goz desmesine (naza-
ra) kargr afsunlamak iEin ilAE yaprldr$i zaman soylenir;
Eocu$un yiiziine ttitsii verilerek "{g1$,. g1!" denir ki
"ey peri rsrnlmrq olasrn!" demektir (1, 99).

B. Kam: KAhin, qaman (III, r57).
g . Ka$: Beyaz ve siyah temiz tag. Bunun beyazrnr

yiiztik kagrna korlar. Bununla qimgekten, susuzluktan ve
yrldnm Earpmaslndan korunurlar. Uzerinde Kaq taqr bu-
Iunanlara yrldrrrm dilgmez. Tiirklerin inancrna gore b6y-
ledir (III, zz, r5z).

to. {gg: Cin Earpmasr eseri. Bi;1'le olan
yiiziine so$uk su serperler, sonra "kgy!S, @gE
I&gllb ve Qd.afltr ile ttitsiilenir. Bu "kag, kaE"
olsa gerekir (r, r63).

adamrn
" denir.

demek

38 
Qafdaq Tiirk lehEelerine "zrk, ryrk, iyik, itlk." $amanist Ttirklerde

bir korul'ucu ruha, binit oinlak rizere sahverilen, binilmeyen, boq brrakrlan
at. &b:ggb g6ndermek" anlamrndaki "rd]' k6krinden partisiptir,
"tlgbgg{, g;gladdgp" anlamlannr galiba gok elkcn, bclki Flunlar devrindc
almrg olsa gerek.

'n Eski Uygurlarda Orhun harflcli ilc, IX. yrizyrlda yazrhnrq oldu$u
sanrlan-.Ir* Brll-g adh fal kitabl V. Thomsen tarahnclarr okunmuq ve yaylm-
larrmrgtrr. Bu eser H. N. Orkun tarafrndan Eski Tt)rk Tazrtlan adh eserin
II. kitabrnda (s. 71-91) yayrmlanmrqtrr.
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II. Kovuz: O$r-rzlar "@:' kulianrrlar. "Yel ';ovuz

biti$i" denir ki, cin garpmasrna karqr yaprlan rfsun

iifiirtik demektir. (III, r63).
12. Sgg!: Qz de$mesinden sakrnmak iEin iziim

ba$larrna ve bostanlarlna dikilen korkuluk, bostan Sgr
(II, zB9). '

13. Munguk: Atrn boynuna takrlan de$erli taq; aslan

trrna$r, muska gibi qeyler (t, +75)oo.
r4. Temtir (demir): Krrgtz, Yabaku, KrpEak ve daira

baqka boylann halkr and igtiklerinde, ya da sozleqtiklerin-
de, demiri ululamak iEin krhcr qrkararak yanlamastn:r 6ne

koyarlar "bu gok kirstin krzrl Erksrn" derler ki "stir iinde
krhg kanrna bulansrn, demir senden cictinii alstn" demektir.

Qtinkti onlar demiri bi.iyi.ik, kutsal sayarlar (r, 362).
r5. Tiki: Geceleri iqitilen ses. Ti.irkler ciyle sanrrlar ki,

ruhlar sa$ iken yagadrklarr gehirlerde her yrl bil kez

toplanrrlar ve halkr ziyaret ederler. Geceleyin bu sesi

kim iqitirse 6ltir. Bu, Trirkler arasrnda yaygrndrr (III, z3o).
r6. UEguk: uEuk,f.,!g.L(t, 9B)o'.
r7 . TJmay: Son. Kadrn do$urduktan sonra rahminden

qrkan hokka gibi nesne. Buna gocu$un ana karnrntla eqi

{0 N{uncuk: Bu sozcijk XVI-XVII. yiizyrllarda Ukraynalil.;ra ve

Lehistanhlara askeri terim olarak (boncuk) gegmigtir' Onlara Osmar, ' TLirk-

lerinden gegti$i kabul edilmektedir. "Tu$" tcriminin kendisi gt'r,rnedifi

halde tu$'un stislerinden ve btiyrisel niteligi olan "boncuk"un ge<;m. 'i agrk-

lanamryor, Osmanhlarda da.tuE, eski anlamryle a.sil, l@'a tuS d, uilmig-

tir. $ernsettin Sanri'nin tu$ kelimcsini agrklamasrna gtire b<i1'ledit liatnusu

Tiirki, s.452), Eski tu$lardaki "munguk"lar, her halde, nazatbk olaiak kul-
laurlmrg olsa gelek. Kaqgarh'nrn aqtrklamasrndan da bu anla5rlmakt;rt1rr.

It UEguk: Bu scizciik ga$dag Tiirk lehgelerindeki "uguk" sdzciifiirrurr eski

qeklidir. En gok dudaklalda beliren igi sulu kabarctklara denir. BirEok

Tiirk boylannrn inanrglarrna g6rc bu, uEuk denilen k(;tii bir ruhun nrAlife-

tidir. Bu hastahk ijzel bir torenle tedavi edilerck afsunlanrr. Bu h,stalt$a

"uEuklanma", tedavi eden kocakarrlara da "uqukcu" denir.

lll



M. QAKiR tir,rciiraqrn

denir. $u atalar soztinde de gclmiqtir: "IJmaya taprnsa
o$ul olur." Kadrnlar onu u$ur sayarlar (r, tzg)or.

rB. IJs, iis: Kerkenes kuqu. Bu kuq bir adamrn yi.iziine
karqr rshk Ealarsa uSur sayrlmaz; bu ciliim igaretidir
(t, 36, III,46).

19. tJngrijin: QOldc insanr rilcltiren umacr, gulyabani
(t, t45).

zo. Unin$: Afsuncuya, arba$crya verilen para (r,
- - -\ll ---->r3u'".

er. YArrn-ya{nn: Ki.irek kemi$i. Tiirklerin qdyle bir
atalarsozii vardrr: Kiirek kemi$i karlqrrsa memleket
kangrr (III, zr)aa.

' 22 . Yat: Taglarla ya$mur ya$drrmak ve rtizgdr estir-
mek iEin yapilan btiytictihik, kAhinlik (III, r59). Kdqgarh
bu alanda ayrrca qu bilgileri de vermektedir: "Yat, bir
ttirlii kAhinliktir. Belli baqh taqlarla (yada taqr ile) yaprhr;

" U*ryr Ulltr"Clgi gibi Umay eski Ttirklerin diqi tanrrlannclan biridir. KAg-
garh Nfahmut'un bu ruh iizcrinde verdi$i bilgi pek fazla islAmlaqtrrrlmrgtrr.
Bununla birliktc "urna;';1 taprnsa oful olur", "kaclrnlar bunu uSur sayarlar,'
diyerek eski inanrga da igaret etmigtir (bkz. A. Inan "Umay llahesi llakkrnda',
Ttirkilat Mecmuan, II, 1926; "Makaleler ve Incelemelcr" 1968, s. 397-399);
(bkz. M. $akir Ulkritaqrr, IJmay'l'anr.rgasr, Tiirk lfudmt dcrgisi sayr, l, (IV)
nisan 1947).

a3 Uriin$': Asrl anlamr beyaz, ak dernektir. G6gebe Trirk boylarr siite
ve sritten elde edilen grda maddelerine (yoSurt, yai, kurut, ayran, krmrz gibi)
"iirrin" derler. (K. Yudahin, Ktrgz Sdzlii!il s. 37). Yakutlarda da siit ve siitten
yaprlan grda rnaddelcrinc "iir0nS as" derlcr (E. Pckarski, fakut SdzhiEij,,,as',
srizcii$ii agrklamasrnda, s. 163). Anadolu'da bu s<izciik eski anlamr olan"stitten
yaprlmrg grda maddclcri (So'z Derleme Dergisi, III, 1936) anlamrnr rmthafaza
etmigtir. $aman ve i-ifiiriikgiiye verilmesi gereken iicrcte Bagkurt ve Krrgrzlar-
tla trpkr Kfugarh'da oldufu gibi (elig ririinf ber) "tlf0rukqriye akrnr ver!"
derler.

a' Kiirek kemi$i lah igin (bkz. A. Inan, Tarihte t,e lluglin $amanizm, s.

rsr-r5e).
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bciylelikle yagmlrr ve kar ya$drrrlrr, riizgdr estirilir. Bu,
Ttirkler arasrnda tanrnmr$ bir geydir. B..,lrrru .,ya$ma,,
iilkesinde gdztimle gordi.im. Orada bir yangrn olmuqtu,
mevsim de yaz idi. Bu suretle kar ya$drrrldr nie ulu Tanrr,
nrn izniyle yangrn sdndlirtildii (III, 3)as.

23. &!: Cin, "cr yelpindi" denilir, ,,adarna yel
(cin) garptr" dernektir (III, r oB).

_. ?+: Yelpinmek: Cin garpmak, ,,o$lan yelpindi,, denir
ki "o$lan yele, cine Earplldr,, demektir (III, io8).

_-25. &l:C: Briyi.i, sihir, btiyticiiye ,,yalvtEr,, denir(III, 33)a6.

z6- Yel-biike: Sderhu, Uy*!:]::. gu savda (ata_
sozi.inde) da gclmiqtir: yeti baqlf,fifEiike : yedi faqh
ejderlra (III, zz7)a,.

27. YoS: Olti grimtildtikten sonra iiE ya da iki gtine
kadar verilen yemek (III, r43) &gl"*.k: Oliiiginye"mek
r.'ermek. Tiirklerin gorene$i boyle-ir (III, 3o9). Kaqgu._
h'nrn Alp Er Tonga'nrn yo$ tdrenindeki ugrttu" atargi Ui.
drirtltikle bu yo$ toreni gciyle anlatrhyor:

t as Havaya etki etmek igi' okunan (soylenen) afsun ile kullanrran taga
",v3jla cada, yat" dc'ilmigtir. Tiirk kavimlerinde gok eski devirlerde' beri
pek yaygrn olan inanca gcire Ttirk ranrrsr Tiirkrerin btiytik dedelerine ,,yada,,
denilen sihirli bir tag armaSan etmigtir. Bu tagla istenildi$i gibi yagmur, kar,
dolu ya$drnlabildisine inanmrqlardrr.
Ali $ir Nevai Faudidiil h-ibdr'nda ,,yada,, tagrnr zikreder:

"yada taqrga kan teygeg yagrn yagkandek, ey siki !

yagar ya$murdek egkim giin bolur serab 6lud.',

. 
ou "&l -{" gen"l olarak ga$dag pek gok Tiirk boylarrnda ;erir, k<itti

Iuh anlamrna "yel, yil" sozciifiii ku]lanrhr. 
- 

#
a7 "yil brike" srizciisiiniin desigmiq bigimi olan ,.velbigen', Altay ve Tere-

viit Ti'irklerinde tesbit edilmiqtir ki, mtithiq g^.ib" r,.iili-yiy.., bi,. yaratrk-
-,rnrg (Radlov, W, III, 357). Aynr yaratr$rn adr Hakaslarda ,,Eilbigen,; qekli._
de s<iylenir (N. Baskakor,, I,Iakas Sijztii.Iti, s. 316).

11.3



M. qAKiR tr,niiraqrn

Herkes kurt gibi uluquyor
Yakasrnr yrrtarak ba$rnyor
Unii grkrnca haykrrryor
Gozii orttilesiye kadar a$hyor (r, Bg).

zB. YSA basg: Oltimden sonra yedi giin verilen
yemek, yoi basan (r, ggg).
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DivS.nii Lffgattr Tiirkgeye gevirrnek isteyenler
ve gevirenler

ArapEa yazrlmrq olan Kitabii Diudrn L,ilgarirTtir.k,
lstanbul'da bulunup hicri r333-r335 (rgt4-5 lryt6-7)
de aynen basrldrktan " sonra Tilrkgeye Eevrilmek istenil-
miq ve bazr kiqiler geviri igine giriqmiglerdir. Diadnii Ltt-
gat'r ilk once, basrmrna bakan, o$retmen Kilisli Rrfat
Bilge gevirmiqtir. Kilisli, yirmi iki delter tutan bu qeviriyi,
Birinci Cihan Savaqrnrn sonlarrnda Maarif Nezaretine
lzo liraya satmrg. Bu defterler Nezaretge Telif ve Terctime
Heyetine verilmiq, oradan da DAriilfrinun Edebiyat Fa-
ktiltesi kiitiiphanesine konulmuqtur. Ankara'da Milli Hti-
ktrmet krrrulduktan iki yrl sonra, Milli Egitim Bakanh$r
(VekAleti)'nca Diadnii Lilgat'rn Ttirkgeye gevirilmesi dri-
qtintilmiig ve br"r iq, o vakit, Maarif VekAleti Mtisteqan
bulunan rahmetli Samih Rilat Bey'le qair Mehmet Akif
Bey'e verilmiqtir. Bunun {izerine Kilisli Rif,at'rn defterleri
Istanbul'dan Ankara'ya getirtilmiq, fakat nedense, bu
Eevirme igi yiiz tistii kalmrqtrr.

Birinci Ttirk Dili Kurultayr'ndan (26 eyltil rg32)
sonra rahmetli Rcqit Galip'in l\rfaarif Vekilligi srrasrnda ay-
nt zamanda baqkanr buluduSu Ttirk Dili Tetkik Cemiyeti
tarafindan Diudnii Lilgat'rn Eevrilmesine karar verilmiqtir.

nu Kitabii Diadn-z Lilgat-it-Tiirk, c. l, 1333 (1915), Istanbul, Matbaai
Amire (Mtisahhih: Kilisli Rifat) b: C. II, 1333 (1915) c: Kitabii Diadn4 Lii-
gat-it-Tiitk, c. III, 1335( 1917), lstanbul, Matbaa-i Amire (Miisahhih: Kilisli
Rifat).
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Bu karar, Diadn'rn biitiiniiyle gevrilmesi olmayrp bir
dizin halinde sadece sozci.iklerin toplanrp basrlmasrnr
amag almakta idi. Bdyle bir dizinin meydana getirilmesi
iqinin de yine Kilisli Riflat'a verilmesi kabul edilmigtir.
Ama bu, bilim bakrmrndan hiE bir zaman do$ru olma-
yan bir karar, bir teqebbiistii.

Tiirk Dil Kurumu Merkez Heyeti (gimdiki Ytirtitme
Kurulu) i-iyelerinden CeIAI Sahir Erozan, Ragrp Hulirsi
Ozdem, HAmit Zibeyr Koqay'dan kurulu bir komisyon
dizin figlerini incelemekle gorevlendirildi. Fakat, arada

Erkan anlaqmazlik dolayrsryle, Kilislinin fiqleri kabul edil-
medi, bu ig de boylece neticesiz kaldr. Sonradan Besim
Atalay, Diudnii L{tgat'tn geviri igini iizerine alarak onu
tam bir qekilde dilimize gevirmiqtir.

Diuilnii L{tgat yine o srralarda Birinci Donem Biiyiik
Millet Meclisinde Van Milletvekili bulunan Tevfik B.y
adrnda bir kiqi tarafindan dilimize gevrilmiEtir. Bu Eeviri
de, agrklamalarr pek krsa, dizin niteli{'inde bir eserdir.

Diudnti Lfigat, bunlardan sonra Konyah Hoca Atrf
Efendi tarafindan dilimize gevrilmiqtir. Bu zat Diudni)
Lilgat'r once bir dizin halinde, sonra kendisinden isten-
mesi ilzerine tam olarak TiirkEeye gevirmiqtir. Fakat bu son
gevirinin de yine birEok eksikleri gortildLi$iinden bu iq de
istenildi$i gibi bir sonug vermemigtir.

Kilisli Rifat Bilge ve Konyah Atrf Ttirtln Hocalarla
Vanh Tevfik Demiro$lu'nun bu gevirileri Tiirk Dil Kuru-
mu kiitilphanesinde saklanmaktadrr. $u krsa ve gerekli agrk-
lamalardan sonra btr kiqilerin yaptrklarr gevirilerin clefer vc
niteligi rizerinde aqaSrda ayr;- ayrr bilgi verme$e gegiyoruz.

Qeviriler:
r) Kilisli oSretmen Rifat (Bilge) Eevirisi: Bay Rifat

Bilge'nin Tiirk Dil Kurumunda sakh bulunan Diadnti
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LilgatEevirisi, beg delterden ibarettiron' Ru delterler ara'tnda

Dirdni Lilgat'rn iiEiincii cildine ait olan biiyiik bir ;,ijlii-
mi.iniin E*iriri yott.t,. Bu nedenie geviri eksiktir' Eski Dil

Encfimeni'nden devir yoluyle KuLurn'a gclen bu Ecviri-

lerde, Diudnii Lttgat'tn ashnda olan fastl, bAp ayrrm;rlan

gosterilmemiqtir. Yanhz sozctikler srra ile ahnrp gr-vril-

migtir.
Acelc yaprlmrq olduiunu sandi$tmtz bu Eevirilr:rde'

yanhqlarla'tirtitrte, metinde bulunan birqok sozciihler'

hatti bazt yerlerde sayfaiar bile atlanmtqttr' Bununla

beraber, yin'e Diudnii Lttgat metninde bulunan birtakrm

ufak tefek yanhglar da hemen , hiE dlizcltilmeden alrnrp

gegilmigtir.
Tiirk Dil Kurumu'nda bulunan Kilisli Eevirisi, gerEi

iistadrn el ya^st de$ildir' Ustat, bu defterlerin kendi

gevirisinden Eekilmiq oldu$unu bildirmekte ise de' esasen

b;rAro Lfigat;n bu qekilcle kabul eclilip bastlmast birytik

bir yanhq olurdu. Bu qevirinin yine biiytik bir eksigi de

o.udu TiirkEe sozciikleiin Latin harfleriyle okunma bi-

gimlerinin gosterilmemiE olmasrdrr'

z)BirinciDonemVanMilletvekiliTevfik:'eyin
Eevirisi:KrsaaErklamaltalfabetikbirdizinolanbur;cviri.
,rin, Eevirmenin el yazrsryl e yan'h olan, biricik ni:;hasr
.Ilirk Dii Kurumu kiitiiphanesinde (No. ++Bzlszst ''dir'
KurumbuniishayrralrmetliTevfikBeyinvarislerlrrden
satrn alarak saklamrqtrr.

Bu niisha r7x25 boyutunda olup 5o4 sayfadrr' 65oo

kadar sozciifii kripsoyan bu geviri cski harflcrc gore allabc

strastyle ol,rp, her sozctl$tin yanrna o sozct-i$iin basrh

{s Kilisli'nin bu Eevirisi Yirmr
da sakhdrr. Dil Kurumu'ndaki
yazmalartdtr'

iki defter halinde Atatiirk kitaplarr arasrn-

beq defter bunlardan kopya edrlmi5 el
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ru. lAKin iil,rtir',r1tn

Kilisli niishalartndaki cilt vc sayla numaralart da kayde-

dilmiqtir.
Tevfik Beyin sozctik Ecvirilcri oldukga do$rudur.

Fakat, ne yazrk ki, her sijzciik Diadnii Lfrgat'taki tam
agrklamalartyle ahnmamrq birEok qiirler, savlar brrakrlmrq-
trr. Sonra, ornciin: "Ttirk" m:rddcsindcki aErklarna "aslln-
da talsilAt vardrr" iqaretiyle pek krsa gegilmiqtir. Bu nedenle
bu geviri, pek genel ve basittir. Yalnrz Tevfik Bey,bazr soz-

ctikler iEinde Diudn'da olup da bugiin Do$u Anadolu'da
aynen veya az bir larkla kullanrlmakta olan sozctikleri de

ek olarak yazmaktadr.

3) Konyah Hoca Atrf Elendi gevirisi: Bay Atrf Tii-
ziincr'in bu gcvirisi yedi defter ve g43 sayfadrr. Bu defter-
ler de Dil Kurumu kiiti,iphanesindeki Eeviriler arasrnda

sakh bulunmaktadrr.
Atrf Tlizt-iner'in bu gevirisi gerek Kilisli ve gerek

Tevlik Beyin qevirilerinden daha diizgiin, daha tam ve

daha do.{rudur. Bu Eeviride Tiirkge sozlerin okunuqu yeni
-fiirk harflcriylc dc yazrlmrgtrr. Atrf Ttiztincr dc, nc yazrk ki
gerek TiirkEc ve gerek Arapga birtakrm sozciiklerin an-

lamlarrnda yanhqlara diigmekten kurtulamadrgr gibi metin-
de bulunan ufak tefek yanhglarr dtizeltmek iqini de, nedense

yapmamritrr.
Bu gevirinin dikkate qarpan bir eksiii de, Diudnti

Lilgat'ta bulunan mlsra, bcyit, krta, sav (atasozii) gibi
birtakrm tanrklart yalnrz Arapga agrklamalartna gore

gevirip geq.mek olmugtur. Bunlartn Arapqa agrklamalarr
tanrklartn geniqleterek bildirihnesidir. Bundan dolayr bu
tanrklartn harfi harfine bugtinkii TtirkEeye gore Eeviri-
lerini vermek daha do$ru olurdu. Tiiziiner, kendisine
yaprlan bir hatrrlatma tizerine bu gevirilerde sonradanbazr

I20
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diizeltmeler, ulanralar yapmr$ isc de, bu da tam olmamrg,
iq yine eksik kalmrgtrr.

4) Besim Atalay Eevirisi: Ttirk Dil Kurumu yayurlarr
arasrnda Eikan bu Eeviri, i.iqii esas (ynni metin), biri
trpkrbasrm (facsirnili) ve biri de dizin (indeks) olmak tizerc
beg cilttcn ibarcttir. Bu Ecvirinin 35o sayladan ibarct olan
birinci cildi, krsa bir onsoz ile gevirmenin, K6.qgarh Mah-
mut'un hayatr ve Diudnii Lilgat'n yazrhqr, bulunup
basrlrgr, Diudn'r cevirmeye girigenler ve sonra gevirmenin
bu onemli eseri nasrl Eevirdifii iizerinde verdi$i etrafh
bilgileri kapsryor. Bundan sonra brittini.i ilc Diudnti Lilgat'n
Eevirisine geEilmiqtir. Bu cilt, r93g'da yayrmlanmrqtrr.

ikinci cilt, 366 sayfa olup, yrne Diudn Eevirisinin
devamrdrr. Bu cilde, Diadn'n esas niishasrnda bulunan
harita da eklenmiqtir. ikinci cilt r94o yrhnda yayrmlanmrq-
ttr. Qevirinin sonuncusu olan iigrincii cilde gelince: Bu
cilt q52 sayfa olup, r94r'de yayrmlanmrqtrr. Bdylece,
Diadnii Lilgat'n asrl Eeviri bciltimti tig yrlda basrhp
yayrmlanmrgtrr.

Qevirinin basrmr bittikten sonra, Diudnii Ldgat'trt
itinah bir cilt iEinde trpkrbasrmr yayrmlanmrqtrr (t94t,
Ankara, AlAeddin Klral Basrmevi). Bu trpkrbasrmda
silik ve lekeli Erkan bazr yerlerin ikinci fotografileri veril-
di$i gibi aynca di"izeltme cetvelleri de eklenrniqtir. Bdylece,
bugrin elimizdc Diudnii Lilgat'm her ttirlti karqrlaqtrrrna
imkAnrnr veren bir takrmr da bulunmuq oluyor.

Besim Atalay gevirisinin yaylm tarihi srrasryle, ek
olarak, son cildini Diudnii Lilgat Dizini - indeks teqkil
edcr. Bu dizin igin, Besim Atalay'rn bu alandaki Eahqmasr
bir anrttrr, demckte hakhyrz. Dizin, tertip ve kapsarn
bakrmrndan C. Brockelmann'rn tanrnmrq indeks'inden
daha tam ve genel olup, onu birEok yerlerde dtizeltip
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tamarnlamaktadlr. BBS sayfahk biiyiik ve kahn bir cilt
ttrtan ve kendisiylc Diud.nii Ltgat gcvilisi tamarnlanmrq
olan bu dizin, asrl geviri sozciiklerini alfabetik srrayla
kapsar. Buracla her sozcii$iin Diudti) L{tgat'n hangi
cildinde bulundu$unu gdsteren sayrlarla, o sozciiitin
krsaca anlamr ve birEok yerlerde de di$er Tiirk dili kay-
naklarryle karqrlaqtrrrlmalarr kaydolunnllr$tur. Diudnii L{t-
gat'ta geEen kiqi ve yer adlarr yine alfabe srrasryle, ayrrca
gosterilmigtir.

Bu cilde, asrl Eeviri ciltlerindeki yanhqlarr, bunlann
do$r'ularrnr gosteren bir diizeltme cetvelli ile ayrrc a yaz-
ma ntishanrn sayla sayrlarr ve Kilisli basrmrnrn bir
cetveli de konulmuqtur.

Besim Atalay'rn bundan baqka IV. Tiirk Dil Ktrrul-
t:ryr igin yaprlan -cjmek basrm- bir Diudnii L,itgat-it-Ttirk
indeksi de vardrr (istanbul, lg4:, AlAattin Kiral Basrm-
evi)so.

Besim Atalay, Tiirk dilinin eski andaglarr arasrnda
pek onemli bir yer alan Diud,nti Lilgat-it-Ti.irk'i biiyiik bir
yetki ile tam bir qekilde dilimize Eevirerek irfan kiitiipha-
nemize arma$an etmigtir. Besim Atalay, Diadnii L{tgat'r
sadece gevirmekle kalmamrq, bunu birEok noktalarda, bir-
gok haqiyelerle de diizeltmiqtir.

Bilindigi gibi Diudnii Lilgat't SAvcli N4uhammed,
KAqgarh Mahrnut'un kendi eliyle yazdr$r ntishadan

Eekmiqtir. Fakat. Ttirkqeyi bilmeyen AzIr-rharnmed'in, Arap-
gayr da kuvvetle yazamadrfrr eserde yaptr$r birgok i'rab
1-:rnhqlunnclan anlaqrlmaktadrr. igtc btr 'IiirkEc, hrrtta

to Diz'AniiLilgat-it-Tiirk Terciimesi 3 cilt. l. cilt 1939,2. cilt, 1940 (sonunda
rcrrkli ilk Tiirk dtiny:r h;rritasr varclrr), 3. cilt 1941, Ankara, Aldattin Krral
Basrmevi. Diadnii Lilgat-it-'Iiirk, trpkrbasrmr (faksimile) 1941, Ankara, Aliat-
tin Krrai Basrmevi, Diudnii Lfrgat-it-Tiirk Dizini (indeks), 1943, Ankara.
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ArapEa yanhqlartrttn kryrnetli haqiyclcllc di-izeltiirli$ini

Besim Atalay Eevirisinclc srk srk golliriiz' Hiq: llir qevi men'

fr., flooituten gerekli olan nokta tizerinde durmamrqtrr'

Batr bilim ilemincle Diufuti) I'rtgat ile cn gok nrclgJul

.h;;';.i ;;iio r'it sok cle$erli vazrlar vazmu olan l lniirn

,rri.rr,"1riti'C. Rrockcl-o'tldu Atalay'rn bu dilzeltmelc-

rinin biiytik ekscriyetini dofru ve yerinde bttlmaktadrrt''

Diudni) Lri'gat'rn Bcsim Atalay tarafindan' biiytik bir

emek ltarcanarak yaprlan qevilisi dolayrsryle bazt tarttq-

malar yaprlmrqtrr' B'' tu'ttq-alara bi-isbiitiin yersiz dcni-

lemez. Fakat, qcvilmenin hakh ve bilimsel bir rlefer

tasrvan itilazlarrtrr, a)'nl cndigc ilc gozonrindc lutti itlntl

""] 
t""f"r" indeksicle bir yer vermiq oldu['unu gorti'"oruz'

Iltt cla, iqi gerqck Lrir bilini aqtstndan gortip o sttrctlc cle

almrq olmantn bir llelirtisidir'

Diudnii Lilgat Eevirisi doiayrsryle yaprlan taltrqrrralart

ok,r*.,q, b., uiada'Tiirk Dil Kurumu'nda sakir olarr qevi-

rileri de, tarafstn gortip incelemiE buluntiyoruz' Itirinci

noktaiizerindefiki.rterimiziyukarrdaktsacaiqaretettik.
itt< tiE kilinin yaptrklan Eevirilere gelince' bunlan teker

teker inceledikten'*o"'u iyice anlacLk ki' Besim Atalay bu-

giinkii kitabryle idtliolu"t"la hakhclrr' Qtinkti' yukanda bi-

rerbireranlattr$rmrzbugcvirileriniiEiiclc'BesimAtr'1ay'rn
yup*ut istedi$ini bize bilim olarak saflamak kttvvctinden

irufrti ,rruttrr. !u kaclar var ki' Eeviri iq ve teknifiniie Re-

sim Atalay'a Kurum uzmanlartntn yarchm etmiq ol'lukla-

rrnl ltlracrkta belirtmeyi de bir gorer'' sayarlm'

ilAtautti., Krral Bast'revi' llunun igin

Annct dergisirrde (sayr 3) grkan "DivAnri

krncia" adh makalesine baktnrz'

pr.of. Cl. llrockcLnann r.'t Tilrk

L0gat-it-Tiirk'.lercirmt:':i llak-
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rr. lAKin ur,Itiir,tlttr

/fil"mr. drgrndaki Tiirklerin Divinii Lffgat
\ ile ilgilenrneleri

Diudnii Lilgat-it-Tiirk, -[irkiyc drqrnclaki Trirkleri de

yakrndan ilgilendirmiqtir. Sovyetler Bilim Akademisi'nin
Azcrbaycan Kolu, Ig33 tarillindc bir komisyon kurarak
BaqkanhSrna Halit Sait adrnda birini gctirmig vc boylcce
Diufuzii Lilgat'tn incelenrnesi ve qcvrilmesi iqine baqlamrq-

trr. Komisyon bir Eahqma programr yapmr! ve bir de rapor
yazarak basttrmtqttr. Rapor, Akademinin Azerbaycan

kolunun qahqmalarr adrndaki dcrginin 3I' sayrsrnda Erk-
mr$tlr.

Bu raporda komisyon Diadnii Lftgat'tan birtakrm
orncklcr de almrqtrr. Latin harflcriylc yazrlmrg olan bu

drneklerin yazrhqr yanhqtrr. Sozciikler, Hakaniye Tiirk-
qcsine gore -yani eski KAqgar le hgesiyle- yaztlacafl
yerde, bugiinkii Tiirkistan halkrnrn a$rzlarrna gore kay-

dedilmiqtir. $u kadar var ki, Azerbaycan'da baqlayan bu

teqcbbtis ve Eahqma iqinin sonucu bilim Alemince bilin-
mcrn<'ktcdir.

Do$u ve Batr bilirn ilerninde Divinii Lfigat

Diudnti L{tgat-it-'Tiirk'in ortaya grkrp basrlmasr (Hic-
ri r ??q- I q?\ lrq I4:glQ. gerek bizde ve gerek Batr

b i I i mrXfr #ffi !I; u t r.r;r u r t o t o.1 i d ii ny a s r n d a, p e k b ii y ii k

bir ilgi yaratmrDtrr. Eserin yayrmtndan sonra bizde ve

Batt'da-cizcllikle Ahnanya ve Macaristan'da- Diudn ize-
rine ve Diudn'rn tiirlii bilim dallarr rizerine bir gok

yayln y'aprlmrqtrr. Burada, Ttirk dil, tarih, cofrafya ve

edebiyatrna dair yazrlan makaleler, kitaplar arasrnda

Diadnii Lilgat'tan bir llent vcya bir fikra alan, yani
dolayrsrylc bu eserden sdz eden birEok yazt konttmuzun
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drgrndadrr. Biz burada, bu iki diyarda yaprlan, yalnrz
Diudnii L{tgat'r genel olarak anlatan; yahut dil, tarih,
co$rafya, edcbiyat, etnografya-fblkior bakrmrndan incelc-
yen kitap ve makalelerin oldukEa tam bir bibliyogralyasrnr
vermefe gahqacairz.

a) Tiirkiye'deki yayrnlarrn bibliyografyasr

Bizde, Diudnii Lilgat'n basrhqrndan sonra) bu kitap
iizerinde yaprlan qahqmalar ve yazrlanlar biri do$rudan
do$ruya qeviriye, obiirii de Diudn'rnfiloloji, tarih, co$rafya,
edebiyat ve e tnogralya-folklor bakrmrndan incelenme-
si tizerinedir. Bu son konuda yaprlan yayrnlar Eeviri igin-
den daha Eok vc dalia geniq olmuqtur. Bu krsrmda da,
bunlan srrasryle kaydediyoruz:

r) KoprLiliizide M. Fuat, Diudnii Ltigat-it-Ttirk, (ya-
--/+

zarr I Mahnrut bin til-Hiiseyin bin Muhammed-til
-KAqgari, baskr yrh: Hicri 466, iki cilt, Matbaai Amire
r 333).

Ftrat Kdpri.ihi'ni.in A'Iilli Teteltbular Alecmuasln rn r).

sayrsrnda (kasnn-arahk rgr5/rg3l, s. 38r-383) Erkan
bu makalesi, Diudnii Lilgat-it-Tiirk'in o zarnan Erkmrq
olan ilk iki cildi tizerine yazrlmrqtrr. Fuat KoprtilLi'niin bu
yazst Diudn'tn dil, edebiyat, tarih, co$rafya ve mitoloji
bakrmrndan onemini belirten ilk etrafh makaledir.

z) Abdiilahad Nuri (Kastamonu barosu ikinci baq-
kanr) Atalarstiqii, (Kastamonu VilXyet Matbaasr, r33g;
t33d.

Diudnii LtigariFTi)rk'te bulunan atasozlerini (savlarr)
kapsayan bu escr, Tiirkiye'de konusunun ilk kitabrdrr.
Yazartn bu yolda gahqmalannr ve atasozleri iizerine
genel bilgilcr"i ozetleyen de$erli bir onsozti havidir. Ral-r-
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metli Abdiilahad Nuri, Diudnti Lfrgat'n yayrmrndan son-
ra, briyiik ve ciddl bir emek harcayarak kitaptaki sav-
lan toplamrq ve r334 yrh haziranrnda bunlarr istanbul'
da bir kitap halinde bastrrmaya baqlamrqtrr. Fakat,
miitarekenin araya girmesiyle bu eserin istanbul'da basrl-
mastna imkAn gcirtilememig ve bu kitap da iki {brmasr basrl-
drktan sonra yiiziistii kalmrqtrr. Yazar, l338'de Anadolu'
ya geEip Kastamonu'da yerleqtikten sonra kitabrn kalan
tiE formahk krsmrnr burada ancak 1339 yrhnda bastrra-
bilmiqtir.

Atalarsdzii, Diadnii L{tgat'tan toplanmrq 2Sr savl
kapsamaktadrr. Bu savlar, bugtinkii TiirkEemize gevrildi$i
gibi, istanbul leliEesindeki bazt atasozlerimizle iliqkileri
de kaydeciilmigtir. Bununla birlikte, eser.in bazr yerlerin-
de Anadolu'nun, ozellikle Kastamonu ve Boyabad'rn -ki
Sinop'a bafh bir ilqedir- halk Adetlerine dair faydah notlar
da vardrr. Abdrilahad Nr-rri'nin bu konudaki Eahqmalan,
rahmetli Necip Asrm'dan dort beq yrl oncedir.

3) Htiseyin Narnrk (Orkun) "DivAnii Ltrgat-it- Tiirk'e
Nazaran Hakan", (Dergdh,Lt[ecmuasz,sayr B, Aiustos 1331).

Diudnil Lilgat-it-Ttirk'teki Tiirk adetleri, inanqlarr,
sanatr, kadrnh$r, tababeti, oyunlarr ve yemekler rizerinc
bilgileri toplayarak gerEekten laydah bir seri makale yazm5
olan yazar, bu ilk yazrsrnda Diudn iizerine kiiEtik bazr
bilgiler verdikten sonra, Hakan sozcri$ii ve Trirklerde
Hakan anlayrqr tizerine bilgi vermektedir.

4) Htiseyin Namrk (Orktrn), "Eski il'iir.k Adctlcri",
(Dergdh dergisi, sayr ro, eyliil r%7).

Yerzar, bu rnakalesinde clc, gencl olarak, Eski Tiirk
gdrenek ve geleneklcrine dair Diudni) Ltlgat'tan toplanmrq
cla!'rnrk lakat Eok faydah bilgiler vermektedir.
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5) Hiiseyin Namrk (Orkun), "Eski Ttirk ltikatlart",
(Dergdh d.ergisi, sayl Iz, ekim 1337)'' ifiit.yitt Namrk Orkun brr yazrstnda ise, D': 'ilrtii

Lilgat'rn verdi$i aErklamalara gore, eski Tirrk'lelin '"hir'
tti"yti, cin, pe.i, fal vs.'ye ait halk inaumalan hakkinder

gergekten de['erli bilgiler vermektedir'
6) Htiseyin Namrk (Orkun), "Milli Ttirk Yemekli'ri"'

(Dergdh dergisi, sayr 2o, qubat I338)'' 
Yutur, bu makalesinde, Diudnii Lilgat'tan topladr$r

eski Ti.irk yemek ve igkilerine ; bunlarla ilgili bazr ]ralk

inanmalartna dair etrafh bilgiler vermektedir'

7)HtiseyinNanrrk(orkun),..EskiTtirklerdeTal.rlrbet,
Milli Oyunlar, I{arp", (Dergdh dcrgisi, sayr 23' rtrart

r 338).--Yazarbumakalesindede,yincDiudniiL{tgni'Lan

topladr$reskiTtirktababeti,millioyunlan,Tiirkfi'de
harp fen"i ve silAhlarr iizerinc bilgi vermektedir'

B)HiiseyinNamrk(orkun),..TarilrteTtirkKildtn.
1r$r", (Dergdtt clergisi, sayr 22) mart r338)'
"Namrkorkunbuyazrsrnda,yineDiudniiLitgtlt,tn

verdi$i agrklamalara gdre, genellikle eski Ttirk kadrn

lroyat,na dair de$erli bilgilcr vermektedir'

g) Necip At,* (Bal l{asano$lu), Eski S'aular' Z';'rt:I2.n

ktitiiii an.si, (istanbul I33B-I343, istanbul Evkaf lrifat-

baast, 59 saYfa) '

ilk defa f)Ariilftinirn Ldebiyat Fakiiltesi lVlecmua j;Lrtn'

da (yrl 2, sayr 2, 4, 5, 6, rgzz't923) yayrmlandrktan r r')on2

oy.r"u kiiap halinde de Erkan bu cscrin kapsamt cski i'iirk

atasozleridir. Folklorumuzun nasrl bir geliqme gostercli$ini

bilmckiqinmtrtlakirbueserdckiAt:rsdzleriylcl-r,rgiin
kullanchiimrz Atasr-rzlerini karqrlalttrmak' dil' edciriyat

ve ahlif yonlerini incelemek gerekir' Bu karqrla;l.rrma
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sonucunda ltugiin halk dilindc yalayan bazr Atascizlerimi-
zin ne kadar uzun bir gegmili oldu$u anlaqrlrr.

Nccip Asrm'rn Eski ,gaular baqhir altrnda topladrir
lru Atasozlcri, Diudrii Lilgat'tan derlenmiqtir. Kitapta
zgo atasctzti r.ardrr. Bu savlar, Diudnii Lilgat'ta bulunduk-
larr say{alarrn srr:lsrna gorc diizcnlcndigi iEin eserde alf,a-
betik bir srra yoktur. Bundan baqka bu savlarrn yazrmlarr
da Diudnii L{tgat'takinden farkhdrr. Bagta, yazarrn tig say-
fahk bir cinscizri vardrr. Burada KAqgarh Mahmut'un ha-
yatr ve bu savlarrn dnemi, nasrl toplandrklarr aErklanmrgtrr.

Eski Saular, KAqgarh Mahmut'un Diudnti Lilgat'
rndan Erkarrlan z9o Atasdzi.ine vc bu nitelikteki baqka
sdzlerle bunlarrn qerhlerini ve bazrlarrnrn bugtinkfl karqr-
hklarrnr kapsamaktadrr. Bunlar, en eski Tiirk atasozleri-
dir. Necip Asrm, bunlann ve dolayrsryle Tiirk edebiyatr-
nrn yirmi ytizyrlhk bir geqmigi oldu$unu soylemekte ve
bu fikrinin boq bir dava olamryacaSrnr anlatmaktadrr.

ro) KopriiltizAde Ahmct Ccm:rl, "Eski Tiirkistan
Halk Edcbiyatr," (Ddrtilfiinun Edebl'st F'aktiltesi Mecmuast,
aSustos-ckim rgz3 lrZBg, yrl 3, sayr z-3).

Profescjr C. Brockchnann'tn Ostasiatisclte,(eitschril't,
jahrig B, dcrgisinin, Prolcscir lircdric Hirt'in 75. dogum
yrh onuruna qrkarrlan ozel sayrsrnda da yaylmladr$r uzun
incclemenin dilimize qevirisidir. Bu inceleme, bize, Diudnii
L{tgat'ta bulunan ltiitiin - krt'a ve bcyit halindeki - giirlerin
biraraya toplanarak qevirilerini vermiqtir. C. Brockelmann,
Diudn'daki bu manzumeleri mersiyeler, destanlar, sAki-
nAmeler, av Earkrlarr, mulrabbetnAmc, tabiat tasvirleri
ve hikemiyat baghklarryle incelemiqtir.

Brockelmann, eski Ttirk cdcbi gekli liakkrnda krsa
llazr bilgiier verdikten sonra, csasa geqerek manzumeleri
qoylecc kaydetmektedir' :
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a- Mersiycler: r) Atp Ertonga hakkrnda mersiye.
z) MeEhul bir kahramana ait mersiye. b- Destaniar:
t) Tengtitler ile muharebe. z) Uygurlara karqr sefer.

3) Yabakularla muharebe. 4) Kesin olarak tayin edilmeyen,
nitamam pargalar. c- SAkinime ve av manz0meleri,
Prof. Brockelmann'rn Diudn'dan toplayrp bu ettit iginde
kayrt ve gevirilerini verdi$i eaeUt parEalarrn ,uyru
doksan altldlr.

Bu edebi pargalar, hemen aynr tertip ile, fakat daha
agrklamair ve do$ru bir qekilde Ali Utvi Elove tarafindan da
toplanmrgtrr (bkz. No. rg).

I I) Adnan Neget, "KAggarh Mahmut ve Eseri",
(Irmak dergisi fBahkesir] sayl r5, rgz8).

Yazar tiE krsa b6ltim iizerine yazdrsr bu makalesinde,
dnce Mahmut'un hayat ve kiqili$inden sciz etmekte, sonra
Diudnii Lilgat'rn cinemini belirten ornekler vermektedir.
Arapgayr ve Tiirk-Arap dilbilgisini iyi bilen yazar, yazt-
srnln son boliimiinde KAggarh'nrn Arap harflerini Tiirk-
geye uygularken yaptr$r bir yanhq iizerinde durarak qun-
larr soylemektedir:

"Mahmut, Tiirkge resm-i hat'ta her fetha ldfzrnda
kendisi igin asrl olmadr$r halde imalAda 'elif'; kez?t
her kesre ve zamme ldfzrnda kendileri iEin asrl olma-
dr$r halde 'y, u'iktisap ederler, diyor. Buna ArapEada
nazir olarak EsmA-i sitte-i mu'telleden olan 'Eb -.,1' ve
'Eh - il' kelimelerinin hali izafetlerinde muarreb veya
muharref oldukiannr misal getiriyor. Halbuki hatti ve
krsai olarak bir muamelei Arabiyeye tAbi olan bu kelime-
lerin bildda yalnrz hatta bir hususiyeti haiz olan Ttirkge
imlA kaidesine nazire addolunmasl do$ru olmaz fikrin-
deyim."
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Br-r gergekten yararlr yazrnrn alt tarafi oldu$u an-
laqrhyorsa da gciremedik. Yahut dergi yaylnrnl tatil
etmiqtir. Adnan Neqat, yine bu makalesinde "Mahmud'un
gramerciliSi hakkrndakr yaz:irartrnrz inqallah Talelte Mec-

muasltda neqrolunacaktrr." diyor ki, bu yaztyr da salik
veriqinde kesin bir aErkhk olmadr{r igin sonradan bir stire
aradrksa da bulamadrk.

r z) Necip Asrm (Yazrksrz) "Tiirk Diline gore Kab-
lettArih fTarihten cince] Ti.irkliik", (Ddrillfinun Edebjat
Faktiltesi Mecmuasr yrl: 3, sayr: r, haziran Ig23).

Necip Asrm'rn en eski ga$larda Tiirklerin milli,
edebi ve ozellikle sosyal hayatrnr anlatan bu makalesi,
do$rudan do$ruya Diudnii Lftgat'a ait yazrlmrq bir yazr
cle$'ilse de hemen hemen bagtan aqalrya Diudn'dan ya-
rarlanrlmak suretiyle meydana getirilmiq olmast itibanyle
konumuzla yakrndan ilgilidir.

Necip Asrm, bu inceleme yazrsrnda, once Ttirk tarihinin
cinemi ile anayurt ve batrya gog hakkrnda krsa bilgiler
verdikten sonra amactnr qoyle dzetliyor: "Elde bulunan
Trirk Ltrgatlerine gore bu milletin ahval-i iptidaiyesini
tasavvur etmek miimkiin oldu$undan bu babdaki tet-
kikatrmtzr qurada telhis ediyoruz. Buraya kaydeyledi$imiz
ahval, heniiz ilk bir tetkik semeresi oldu!'u cihetle tecrtibe
nevinden bir qey olup Tiirk folkloru ve Tiirk tarihi, alel-
husus mukayeseli ve tarihi Turan folklor ve lisaniyatr
meydana geldigi zaman bu bahis ddeta bir kitap tegkil

edecektir." diyor.
Br.r sozlerin arkasrnc{an "Tiirk Ilayatr iEtimaiycsi"

baqlr$r altrnda asrl konuya geqen yazar) hemen baq taraf-
larda: "Bir mille tin tarihi, bilhassa hayatr iEtimaiyesinin
tahkiki demek oldu$una gore biz bulada qtt noksanr Ttirk
Lfigatlerinden istifade suretiyle tamamlama$a kalkrqa-
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caSv," demektir. Biz bu yaztnrn, en geniq anlamryle

iiqgu.lr'., n Diudnti L{tgat'rtemel tutularak meydana g':ti-

,ilmiq oldu$u fikrindeyiz' Bu inceleme, !u niteli$iyle de

Diudnu Ltgit't Ttirk sosyolojisi bakrmrndan tanrtan bir

yazrdrr diYebiliriz'
Yazrldr$r z^rrrar. igin hakikaten Ttirk aydrnlartnr

gok faydalandrrmrq oian bu inceleme deuemesi baqhca:

bg,r, 
"fru.t.ri, 

insan, Tann, ateE, su, demir, ka$an (liakan)'

it itatt;, budun, ordu, tiiziik, katun (hatun)' sr$tr (siirgiin

^rrr;, 
ttt,rim, sihir, bayram vb' gibi birgok sozciikleri ve

b.rniurr' bildirdigi tarihi, diiEiinsel ve sosyal biittin krrrum-

t-u-.f gogu n Diu4nii Lilgat,a dayanrlarak agrklamaktatlrr.

nr', yuttir.t sonlartnda, tttk lehqeleri ve kavimleri hakkrn-

d,a Diufui) Lilgat'tn verdi$i bilgi de ozctlenrni;tir'

r3) Juze (P.K.) "Divlnii Ltrgat-it-Tiirk'-'fhcsaurus

Linguarum turcarum", (izvestiya Azer;' Gosudarstenn()go

universiteta Imeni v.i. r."ina vostokouedeni2e t'I' Baktr

r926, s. 75-g+; t' II, 1927, s'27-35)'-u- 
5ur"inin,' Vort',okiuedeni2e'nin rgz}-rgz7 sayrlar'rda

Erkan bu yazls:', Kaqgali Mahmut'un Diadrii Lilg'11'1

hakkrnda onemli bir incelemedir'- 
r+) Aksaray Mebusu Besim Atalay, Tiirk Dili Kural!'zrz'

(KOy Hocasr Matbaasr, Ankara I93I, Iio sayfa)'

Ciddibiremekiiriiniiolanbueser,bizdeilkolz.l.ak
DiadnijLilgat'takiTiirkdilkurallarrtlrbirarayatoplai.an
tri, g"rri.ii ir. Diadn'rn Eeqitli cilt- ve yerlerinde da$rnrk

birsuretleyazilolanTiirksozdizimineaitbtitiinkurajiar
bueserdctoplanrpyetkiylcg,evr.ilnriqtir..Qevirilerdccilt
ve sayfa nurnaralarr da gosterilmiqtir'

(i"uir.rr.., daha DiiEnciimeninde tiye iken bu ki'ribr

-urkulug, ismail Hikmet Ertaylan'rn tcqviki ile- yaznr r$a

liaqladrglnt ve kitaba Tiirk Dili K,urallarz adrnt r'erdi.{ini
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kural sdzcii$iintin dc ArapEa "kaidc" soziinc uygun ve gii-

zcl bir karqrhk olciuiunu iinsoztinde kaydediyor. Bizde kural

sozcii$iinti kaide kargrh$r olarak ilk kullanan Besim Atalay

ol-,rq1ur. Bu eser, grktl$r zatnar- bitim Alemimizde gerEek-

tcn biiytik l;ir ilgi ile karqrlanmrqttr. Qi-inkii o zamana

kaclar Diudnii Lfigat'tn clde basrh bir gevirisi de yoktu.

Bu kitabrn, bugiinki.i biiyiik Dindnti L{rgat gevirisinin

ilk gekirde$i oldu$unu da dzellikle kaydetmek isteriz'

15) Ishak Refet (Iqrtman), Dil Kurultay Dolayzstyle:

Tarkge igin Bir Konferans, (Kiitahya Viliyet Matbaast,

1932, r6 sayfa).-- 
Bu kiiEiik eserde yazar) KAggarh Mahmut'un Diudnti

LttgaFirTtirk'i ile eski Harbiye okulu hocalarrndan

I(titahyair Abdurrahman Efendi'nin Tiirk dilbilgisine

ait yazdrft Mifutas iil-lisan l{utas iil-be2an ad]|l eserden

lrahsetmekte ve bilhassa Diudnii Lilgat'taki sozlerle bugiin

Anadolu,da kullanrlan scizlerden birgok ornek vererek

kargrlagtrrmalar yapmaktadrr.' 
Yazar, kitabrnrn baq taraflarrnda (s' 3-5), eie aldrfr

konu bakrmtndan tjnce Kiqgarh Mahmut'un hayat vc

eseri hakkrnda krsa fakat ozlti bilgiler vermektedir. ishak

Refet, bu miinasebetle, fakat hig bir kaynak gostermeden,

KAqgarh igin: "Mahmut, KAqgarrn 'Opal' koyiindendir'
Babasr Klqgann Opal koyi.ine gogmiiq, Mahmut orada

do$mugtur.'; cliyor' Hiq bir ycrde rastlantlmayan br-r

t<aydrn do$rulufu gerEekleqirse, Mahmttt'un hayatr hak-

krnda pek yiizeysel olan bilgilerimizin bir noktasr daha

aydrnlanmrq olacaktrr.
Yazar lrundan sonra Mikltas-iil-Iisan Ktstas iil-be2an

ve yazan Kiitahyah bilgin Abdurrahman Efendi hakkrnda

krsa bilgiler vermekte, bu eserin bugiin bile Ttirk dilbilgisi
bakrrnrndan cjncmini belirtmekte ye hocanrn ozellikle ek-
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ler ve tasrifler (Eckmeler) ijzerindeki Eahqmalarrnr onemlc
iqaret etmektedir.

Ishak Refet kitabrnrn 6-r3'tinci.i sayfalarrnda 2So
kadar, alfabetik qekil de srraladr$r, Diudnti Lilgat Anadolu
sozlerini kargrlaqtrrmrg, yakrnh$rnr gcistermiq, boylece Tiir-
kiye Ttirkqesindcki soz zenginli$i i.izerindc durmugtur.
Kitabrn sonunda (s. 14-16), Diudnti Lilgat'tn Tiirk Dil
kuraliarr iizerine verdi$i bilgileri ozetlemiq, karqrlaqtrr-
malar yapmlq, bunlardan bazr ornekleri de kaydetmiqtir.
Bu kiigiik eser, Diudnil L,trgat ile Tiirk dili i.izerinde bize
krsa fakat esash bazr bilgiler vermektedir.

16) Profesor Ahmet Zeki Velidi (Togan), "DivAnii
Ltrgat-it-Tiirk'i.in Telif Senesi Hakkrnda", (Atszl Mecmua,

sayr 16, 15 a$ustos rg3z)
Diadnti Lfigat-it-Tiirk'in yazrlma yihnr agrkiayan

bu makale, asrl yazma ntisha iizerinde yaprlmrq krsa fakat
gok ilging bir yazrdrr. Yazar, bu makalesinde, Diudn'rn
son cildi sonundaki kayda ra{men, bu kitabrn rc77 @7o)
yrlrnda yazfup bitirildi$ini kaydetmekte ve bu konuda
citeden beri kabul edilmig olan yazirq yrhnr (4661rc7a)
diizeltmektedir.

r7) AhmetZeki Velidi (Togan), "Nfahmut KAqgari'ye
Ait Notlar", (Atng Mecmua, sayr r 7, eyl;Jl rg12).,

Makale, KAggarh ve eseri tizerinde iki krsma ayrrl-
mrg, ktigi.ik fakat deferli notlarr kapsamaktadrr. Yazar,
ilk krsrmda: KAqgarh'nrn hayatrna dair Diudnii Lilgafr
inceleyerek topladr$r bilgiieri vermekte ve buna Diudnii
Lilgat't grirtip yararlanmrq olan eski Do$ulu bilgilerin
adlarrnr ve yararlanma derecelerini de eklemektedir.
ikinci krsrmda ise: Ozellikle Diudnii Lilgat'ta KAggarh'-
run nakletti$i edcbi pargalar iizerine krsa krsa diiqiinceler
aErklanmakta ve bir kaE da cirnek verilmektedir. Zeki Velidi
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(Togan)'rn yayrmladr$r bu pek de{.erli notlar, sonradan
KAqgarh Mairmut ve eseri hakkrnda yaztran btittin yazr-
lara, hemen hemen, bellibaqh bir kaynak olmuqtur.

rB) Kcipriiltizade M. Fuat, "vfilli Ki.ilriiriim{iziin
Eski Bir Abidesi: Divanti Ltrgat-it-Ttirk", (cumtturi\et
gazetesi, z4 nisan ve r mayts rg33)

c umltur I' e t gazetesinin, prof. Fu a t I(cipriiltt,n r-i n bilim-
sel yontemiyle tertipledi$i "Milli Ktilriir sayfasr,'nda Erkanbu iki makale, Diadnii L{tgariFTiirk ile yaza":- KAqgarh
Mahmut hakkrnda yeni bilgileri kapsayan tam bir ince-
lemedir. Makaleye, Diudnii Lilgat'taki harita da eklenmiq-
tir. Bu iki makale sonradan, yazartn r934 yrhnda yayrm-
ladrir Tiirk Dili ae Edebi2atz Hakkmda Arashrmalar; (kanaat
Kitabevi, istanbul, rg34) adh esere (r. SS-++),de ahnmrq_
trr. Bu yazr, eserimiz iEin de$erli bir kaynak da olmugtur.

19) Ali Ulvi Elove, Diudnii Lilgat-it_Tiirk,teki Halk
5liirleri, Halk Sd<leri (Savlar).

K6.qgarh Mahmut'un Kitabti Diudnt Lilgat-it_Tiirk,te
sozcriklere tanrk olarak verdigi btititn da$rnrk qiirler
toplanrp, konularrna, ilgilerine, vezin ve kafiye tertipierine
gdre baqh bagrna manzumeler olarak, meydana g.iiril-iq
pek deserli bir eserdir. Ali Ulvi Elove, bu eseri nln Dia6n'
daki yalnrz halk qiirlerine ait olan krs'rrnr, Bursa Harke'i
tarafrndan yayrnilanan uludag dergisinde (sayr r_ro,
I935-37) daha once parga parEa yayrmlamrgtr.

Yazar sonradan Diudnii Lilgat'taki savla' (atasoz-
leri)'da toplayarak, asrl yazma ntisrra rizerinde karqrragtrr-
rnalar da yaprp birgok dtizeltmeler, cle$iqtirmeler vc ycni
ulamalaria bu cjnemli eseri meydana getirmiqtir.

Bu eser, bir onscizden sonra, baqhca r ) Halk qiirleri,
3l Halk scizleri (savlar) olmak tizere iki briyrik krsrmdrr.
Birinci krsmrn kapsadrEr bcili.imler qunrardrr: Divanii
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L0gat'ta Tiirk naztrn qekilleriyle gramcr ozellikleri. tsi-
rinci ayrtm -birinci taktm- mersiyeler; ikinci ayrlm: dcs-

tanlar; i.iEiincii ayrrm: hamasi qiirler; da$nrk b,'ntler;
dordiincii aynm: Lirik qiirler; beginci aynm: tabl. ;. giir-
leri; altrncr ayrrm: e$lenti ve av qiirleri; yedinci ..'nm:
d{retimcil (talimi), dirilegirncil (iqtimai), huyctrl (ai'iAki)
manzumeler. ikinci krsrmda ise 76 kadar beyit kayde-
dilmiq vc bunlar gevirileriyle birlikte citekiler gibi dil agrk-
lamalanyle beraber yazrlmtqtrr. Bunlar da, i) Savaqqrl, z)
sevgicil, 3) krrcal, Eobancrl, d ciiretimcil, dirlcqirncil,
huycul olmak iizere dort ayrrmda incelenmiqtir.

Eserin, halk sdzlerine, yani savlara ayrrlan ikinci
krsmrndaki konular ise qunlardrr: Bu ktsrmda oncc Ata-
scjzlcrinin bildirdi$i anlamlar incelenmiqtir. Arkasrndrn da
gerek bizde gerck Batrda Diadnii Lftgat'taki bu savlart
toplama iqinde sarfedilen bilimsel gahqmalar iizerine bilgiler
verilmiqtir. Bu arada, Abdiilahad Nuri ve Necip .,1, "m'rn
eserleri iizerinde tahlili bir takrm bilgiler verildi$i c'' ri C.
Brockelmann'rn Ostasiatische,(eisehrift dergisinde,:rkan
"Eski Tiirkistan Halk Hikemiyatr" adh makalesinirr bir
gevirisi de faydah notlarla birlikte aynen ahniittqttr.
Burada Diudnii Lilgat'ta yazrh olan s66 kadar Atr:-rfi2;,
dikkatle toplanmrq, bugtinkii TurkEeye Eevrilmiq, he r
savda geqen eski Ttirkge sozciikler tizerinde dil ve dilliilgisi
bakrmrndan pek de$erli agrklamalar yaprlmrqtr. Diudt daki
bu savlar manzum ve mensur olamak bakrmrndan iki kr-
srmda toplanmrqtrr.

zo) Ahmet Calbrollu, ilk Tiirk Ditcisi Kasgarh hl;:ltmut,
(Cumhuriyet Hall' Partisi yayrnlartndan, konfer";'nslar
serisi z, kitap r7, r938, z6 sayfa).

Bu kitap K6.ggarh Mahmut'un hayatryle Diadni: L{r-
gaf'r hakkrnda $ehremini Halkevi'nde yaprlmrg olan ,rzun-
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ca bir konuqmadrr. Cafero$lu, bu konugmasrnln ilk ktstm-
larrnda KAqgarh'nrn Diudnii Lilgat'r nastl ve ne gibi
diiqiincelerle meydana getirdi$ini inceleyerek onun bu
eserini "srrf f. iirklii$e karqr duydu$u sevgi dolayrsryle

i. d.' Iyazdrirnr" soylemekte ve gene KAggarh'nrn Tiirkolojinrn
daha o q:afda tcrnclini krrrduiulru vc 'I'tirkologlarrn bzrl-lasr

oldufunu bildirmektedir.
Sonra, KAggarh'nrn zamanrnda islim Aleminde ve

<izellikle Ba[dat'ta Ttirktin ve Tiirkgenin iggal ettigi onemli
yeri belirterek bu arada geqitli zamanlarda Halifeler
i"izerinde bile Tiirk niifuzunun ne derece etkili oldu$unu
gdsteren bir soylentiyi, Arap tarihEilerinden El-Fahri'ye
dayanarak qoyle anryor: "Halife Mu'tez (866-869) hila-
fete geldiffi zamanda, miineccimler bir araya toplatrlarak,
mezkCrr Halifenin, kag yrl hilAfet makamrnda kalabilece$i
sorulmuq. Mecliste bulunan zeki ve niikteli zat, ileri att-
larak miineccimlere hitaben bu meseleyi herkesten iyi bil-
di$ini sdylemiq vc l{ali{bnin saltanat stiresinin ancak Tiirk-
lerin arzu cttikleri kadar siirece$ini iddia ctmiqtir. Hakika-
ten Halifenin hAkimiyeti de ancak ilE yrl siirdtikten sonra,
Ttirklerge nihayet verilmiqtir."

Diodnii Lilgat'rn kapsamtnr anlatan krsrmda, ktsa
fakat yararhbilgiler verildikten sonra, eserin tertip bigimine
dair KAqgarh Mahmut'un verdiii bilgiler de tahlil edil-
mektedir. A. Cafero$lu bu konuda Diudnii Lilgat'n
yazitp bitirilmesi tarihi hakkrnda "Mahmut eserini,
uzun zaman iddia edildi$i veghile ro7 4'de de$il, bu tarihten
i.ig yrl daha sonra yani roTJ'de ikmal edip Halife Muktedi
Billih'a takdim eylemiqtir." diyor ki, bu kayrt dikkate de$er.
A. Cafero$lu'nun bu eserci$inde Tiirk lehEelerine dair
verdi$i bilgiler de gergekten yararhdrr.
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zr) Nurettin Ardrg, "DivAnii Ltrgat-it-Tiirk'i.in Med-
hali",. (Aramak dergisi fizmir], mayrs-haziran r939,
sayt z ve B; Brockelmann'dan Eeviri).

"Divdnti Lirgat-it-Tiirk'iin Medhali" giriq, adr al-
trnda yayrmlanan bu Eeviri, basrh ntishanrn (Kilisti Rifat
tab'r) a-36'ncr sayf;rlarrna :rittir. IJu krsunda i\.,falunrrt,
Ttirk dilbilgisi yc yan sistemi, Eeqitli Tiirk kavimleri vc
diyelekleri iizerine onemli bilgiler verilmekte olduSundan,
Brockelmann bu boltimti Almancaya gevirerek Kijrijsi Csoma
Arcltiaum adh Macar dergisinde yayunlaml$tlr. O zaman
ortada bft Diudnii Lilgat gevirisi bulunmadr$rndan Broc-
kelmann'rn bu gevirisi gergekten faydah olmugtur. igtc
Buy Nurettin Ardrg'rn Aramak dergisinde Erkardr$r bu
iki yazr, C. Brockelmann Eer,'irisinin, ilk olarak Trirkgc
bir gevirisidir. Fakat, bu Eeviri yazt, ne yazrk ki medhalin
pek az krsmrnr kapsar. Gerisi teknik zorluklar kargrsrnda
basrlamayrp kalmrq olmahdrr. (Besim Atalay'rn daha oncc
yaztp yayrmladrft Tiirk Dili Kurullarf nda bu krsrm da
vardrr. Ayrrca kitabrmrzrn Batr'daki yayrnlarrn bibliyog-
rafyasr klsmrna bakrnrz. No 7).

22) (Kilisli) Rifat Bilge, "DivAnii Lirgat-it-Trirk'tin
Bagrndaki Makale", (Tiirkfitat .LtIecnruast, cilt 6, yrl i936
-r939, s.355-358).

Kilisli Rifat Bilge bu makalesinde, Diudnii L{tgat'n
yazma (Orjinal) niishasrnrn ilk yapra$rndaki .ll di..:. 

y "
" .& 6_t^! ile baqlayal yazt ve tistiindeki imzayr scjz
konusu etmektedir.

Rifat Bilge bu yazrsrnda, Diudnii Lilgat'r goriip oku-
mug, bir de imza koymug olan "Muhammed bin Ahmet
Hatib-i Darya"nrn bilim ve edebiyat hayatrnr agrkiadrktan
sonra, onun tarafindan yaztlan bu mi.italAanamenin ashnr
ve okuyabildigi kadar da Tiirkge gevirisini vermektedir.

1

*

I
ir

at

f
I
L

$
$

r
!
*
$

I
I
fi
IJti
:'.

ii

T
$
il
{
?i

i37



u. $AKiR iir,niire.qrt

Dcryi Hatibinin o$lu Muhammcd tarafindan yazian
ve miisiensih ile krsrnen de eser lrakkrnda goriiEleri
kapsayan bu yazr, Diudnii Ltgat'n metni ite ilgili olmadr-

$rndan Kilisli baskrsrna ahnmamrqtrr. Yanhz, Besirn Atalay
qevirisinin trpkrbasrmrnda aynen vardrr.

23) (Kilisli) Rrfat Bilge, "Divinr-i Lirgat-it-Tiirk'tiu
l-elifi Tarihi", Ttirkjat A4ecmuan, cilt: 6, yrl- ro35-r939,
s. 358-36o).

Kilisli bu makalesinde, Diudnii Liigat'tn yazrhg ve
bitiriliq tarihlerini soz konusu ermektedir. Kiiisli, Diudnii
Lilgat'rn 3. cildinin sonundaki kayrt ile bagka bazr kayrt-
larr esas tutarak bu kitabrn 464 joTrlTz)'de yazrlma$a
baEladr$rnr ve 466 (to7Zl7d'da bitirildigini kesinlikle ileri
sr,ilmektedir. ,

2d M. $akir Ulkiitaqrr, "Divdnti Lfrgat-it-Tiirk'rin
Folklor ve Etnografya Bakrmrndan Tetkikine Dair Bir
Tecrtibe", onsoz (Bartm gazetesi, zgb.azftan l 93 r, sayr 689).

Bu yazr iEin kitablmlzrn "DivAnii Ltrgat ve Tiirk
etnografya-folkloru" bohimiine bakrnrz (s. ro4).

e5) Prof. Zeki Vclidi Togan, "Eski Trirk ve Mo$ollann
Haritalarr ve Flaritacrh$r Meselelerine Dair Notlar, r.
Malrmut KAggari'nin Haritasl", (Kopua dergisi, sayr 5,
ariustos r g3g).

Yazar bu maknlesinde KAqgarh Mahmut'un Diadnii
LiLgat'taki iinlti ilk Tiirk Diinya haritasr iizerinde bilgi
vermekte, burada geEen birgok yer adlannrn eski kaynak-
Iara gore tarihi co$rafyasrnr aErklamaktadrr. Zeki Velidi
'I-crgnrr'rn bu tnalialcsi, Diudnii Lilgat'n haritasrna dair
g:ok de$erli ve faydah bir incelemedir.

z6) KAzrm Dilcimen, "DivAnii Ltrgat-it-Ttirk Ter-
ciimesi Dolayrsryle", (rg Mayzs dergisi, Samsun halkevi
dcrgisi, sayl : 56, r9.1r).
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Ru uzun makale, gerEi Besim Atalay Eevirisi 9:t"-
,rrryt"l-tlmrqsa da, yazartn aynl zztmar.da Diudnt; Lilgat

tizcrint' yaPnlrl c,t;ttg;-;"rgcktc.n faydalr bir incclcmcyi '

ortaya koymuq of*oi' bakrm'ndan dikkate defer' Dilci-

men, bu yorrrt"du, {'*'u n;odni) -Lilgat'r\ 
vazat:) hilimsel

6nemi, yazirq,.,li'i fiui, ":'.i1 tu i"t:y.':ini 
belir tiikten

sonra kapsarnrna ;t;"tJk Diuiin'da,ki clilbilgisi kurella''

harita, o$uzlar t."a'u-gularr' Tirrkli'rk I'e Ttirklii$e dair'

il;; k"ullarrrlan harfier, savlar (atasozlcri)' m'nzum

;;J;'; ;Jror, ri,g'it" iit'i t'onular iizerine ger ckten

faydah bilgiler t'eriektedit' Oit"i-en' qu konular:r gdre'

Diudnii Lilgat tnrlli kapsam bzrkrmrndan da okurlanna

tanttmak istemiqtir'
Bu tanrtma yazrstndan sonra yazar' "teLci-i r'iICIllfI

ehemmiyeti" diye aEtr$r son krsrmcla' Besim Atalar gevi-

risi hakkrna^ auiii"itf iti yazarken Eevirmeni <-rfrnekte

ve bu arada trn,' 'i"tklere 
ait dtizeltmelcrini de eklcmek-

te dir.
z7) Ferit Birtek, En Eski Tii.r-k-Saularz' (Divinti i'trgat-

it-Tiirk,ten a..r.rr"ra*, Ttirk Dil Kurumu yayrnlar rttdan'

Ankara rg4+, lrB saYfa)

Bu eserde yi'tu','Kiqgu'h lvlahmul'r-rn Diudnii {'figat'

rna dair genel bitgiLcr vcrdikten..tll'n' kitabrna a1d;';r eski

Tiirk savlau luto'?'i"'i)'nrn bildirdi[i aniamle nitelrk iize-

rinde ktsaca dtiqiindiiklerini de yazmaktadrr' Bundar.r sonra

kitaba,Prof.tsrockelmann,tnostasiatische,(eitscltr5:icler-
gisincle qrkan E;ki Ttirk Halk Bilgeligi (Hikerriiyatr)

adh ruakalesinin ti'nttt"n bir ozcti clc cklct'miEtir' Gt:rgek-

i* a"g..ii ve faydali bir incelemedir'

zB) A. Cafe'oSl', I'. .fiirk: DiLi 'farihi rtoilart''

birinci boltim, 1i"i"U'f Universitesi yayrnlanndair' No'

;;;;-;,;"bul, Burhanettin matbtrasr' I9'+3)'
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Tiirk Dili Tarihinc ait bir dt:rs kitabr olan bu eserde,
ilgisi dolayrsryle, I(Aqgarh Malunut'un krsaca hayatr ve
Diudnii Lilgat'rn ozellikle dit tarihi bakrmrndan kapsamr
hakkrnda etrafh ve deicrli bilgiler vardrr (sayfa +2-58).
Konunun yetkili yazart, escrinde bundan baqka, Diudrzti
Liilgat'n Uygur harflerinc dair verdigi (sayfa r4-r5) bil-
gileri de kaydetmektedir.

zg) Ahmet Cafero$lu, Kdsgarlz Maltmut, (istanbul
tg7o, Milli E$itim Bakanhsr yaynr "rooo temel eser", 3o).

Bu kitap, A. Cafero$lu'nun KAqgarh Mahmut hakkrn-
daki uzun bir konuqmasr (bkz. No. eo) ile Tiirk Dili Tari-
hi Notlarr (bkz. no. z8)'ndaki bilgiierin karma bir ozeti nite-
li$indedir. Halbuki A. Cafero$lu'ndan bu alanda, yazr-
lanlarrn, basrlanlarrn kat kat iisttinde, bir kitap bcklc-
mek, ya da istemck her zaman hakkrmrzdrr.

3o) Ali Qigckli, Kdsgarlr tr[ahmut, Diudnii Lilgat-irTurk,
(istanbul, rg7o, May yayrnr)

3r) N4. $akir Ulki.itaqrr, IiiSgarh Mahmut, (Ankara
Universitesi Basrmevi 196z, 22 s.). Tiirk Dil Kurumu
yayrnlarrndan. Trirk diline emek vercnler dizisi arasrnda
yayrnlanan bu broqtir, dzellikle Ortaokul ve Lise ofrenci-
lerinc Kiqgarh Mahmut ve kitabr olan Diudnti Lilgat'r
daha kolay gekilde ve ozet halinde tanrtmak izere hazr-
lanmrqtrr. Kitabrn sonuna Diadnii Lfigaftan savlar (ata-
sdzleri), deyigler (qiirler) ve soz aErklamalari gibi bazt
ornekler de eklenmiqtir.

3z) Behget Dedeo$lu, "KAqgarh Mahmut Hakkrnda
Bibliyografya", (Qagn dergisi, Konya yrl z, sayr r05,
ckim r966).

Birtakrm yanhqlar ve yanrltrcr sayr, anlatrmlarla kotti
bir araqtrrma orne$i olan bu bibliyografya hakkrnda, yine
aynr dergidc Arkan (Siirn Sakaoilu, "Bir Bibliyografya

1,10
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tizerine", sayr r ro, mart 1962), baghkh bir yazrnrn, yeri
ve yaktn ilgisi bakrmrndan, bazr parEalarrnr aqa$iya al-
makla yetiniyoruz:

"Qalrf ntn r05. sayrsrnda, BehEet DedeoSlu'nun,
Kiqgarh Mahmut tizerine bir bibliyografya denemesini
okuduk. ilk bakrqta hig de bir araqtrrma mahsulii olmadr$r,
buna mukabil, bu alanda daha once hazrrlanan bir bib-
liyografyaya en belirli bir iki kaynak ilAvesiyl e tanzirn
edildi$ini sandr$rmrz bu Eahqma (yani bibliyografya),
bu eksikli$inin yaninda yanhqlarla da doludur.

Mahmut iizerine yaprlan bir bibliyografyaya, onun,
eserinin eski ve yeni basrmlarryle baqlansa her halde daha
iyi olurdu. Terciime ve indekslerini de igine alan bu boli.im
(ki, SAim Sakao$lu delerli makalesinde bunu yapmr$trr.)
kanaatimizce bir hayli zengin olurdu. Makaleler de bir
diizene sokulmamrq. Do$'rudan do$ruya konu ile ilgili
olanlar bir baghk altrnda; ansiklopedi, edebiyat tarihi
vb. ni bir baghk altrnda; dolayrsryle bahseden makaleleri de
ayri bir baghk altrnda toplamak miimkiinken 'ihtiyar-r
zahmet' edilememigtir.

f no. lu boliimde verilen 6z,II no. iu bc;ltirnde verilen
I B, kayna$rn toplam olarak 58 numarada gcisterilen kay-
nagrn (M. gakir Ulktitagrr, Btiyiik Tiirk Ditcisi Kdsgarlt
Mahmut, s. 96-r r5), "Do$u ve Batr Bilim Aleminde DivAnii
Ltrgat" bahsi ve eserin Eeqitli sayfalarrna serpigtirilen
bilgilerden faydalanrlarak hazrrlanmrq, belki de aynen
iktibas edilmiqtir", (8, makalenin alt tarafiarr bizi oviicti
ctimleleri ve konusu bakrmrndan da bibliyografya bilgi-
lerini kapsamaktadrr. isteyenlerin ashna baqvurmalannr
sahk veririz.).

33) M.$akir fjlkiitaqrr, "Biiytik Ttirk Dilcisi KAqgarh
Mahmut", (DivAnii Ltrgat'r yaztp bitiriqinin 873. yrldoniimii
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dolzryrsryle), (Turt Sesi [Ankara], mart, sayl 6_7, t946,da aynen alrrup yayrmlanmrqtrr;. Su makale, Kaqgurt,
lv{alimut ve kitabr Divanri Ltrgai hakkrnda kamu kurttir
gevresine ancak genel bilgi verilmek amacryle kaleme
altnmrqtrr.

34) \4. $akir Ulkritaqr, ,,KAqgarh h{ahmut,, , ((}lus
gazetesi, II qubat r946). Bu krsa tanrtrci yazr da DiuhniiLilgat'tn yazrhqrnrn BZS. yrldonrimii dolayrsryle yaprlan:lnma torenine katrhna ve geniq halk topiLrfugu"u t itup
etrne amauyle yazilmrgtrr.

3q) i' BehEet Akrn, "Mrisrr,iman-Trirk Hareketrerinin
MLijdecisi: Knqgarh Mahmut,,, (Orkun, sayl 55, ,g-turrm
r95r).

36) Omeljan pritsak, .,Mahmut Kiqgari Kimdir?,,
(Ttirki2at Mecmuast, ro. cilt, rg53; geviren: prof. Hasan
rlren') Bu krsa eriit iEinde (dc;rt r<tiEtik bciriimde) Kaqgar-
Ir'nrn gerek Diudnti L;ilgat'taki da$rnik kayrtlara 'u.-g.r.k
bazr aragtrncrlarrn bu konud a l,azdftla.rna dayu.rju.uk
hayati hakkrnda gergekten faydah bilgiler verilmiq, claha
aqrkgasr bu bilgiler Lrstaca yazrlmrq, bu arada cinemli
bazr kaynaklar da (rnetin igi'de ve dip 

'otrarda) gdsterir-
rnigtir.

37) Nevhis Gi.ilmeden, ,,KiEgarh Vlahmut ve Trirkgr_i_liigii", (Emre dergisi, sayr 23, *uit,965; clergi Eskigehir,de
1'ayrmlanmaktadrr)

KAggarh Mahmut ve eseri Diuilnti Lrtgat hakkrnda
g'..T.:l bilg'ileri kapsayan bir yazrdrr. yazrda- KAggarh,nrn
rrrilliyetEili!.i iizerinde bir.az durulmuqtur.

38) Delrri Dilgin (hanrlayan), Arap Alfubesine Grire
Diadnti Litgat-it-Ttirh Di<irti, (Trirk Dil Kurr,rrni yuyrrrlu.r.r-
dan sayr r 7o, Ttirk Tarih Kurumu Bur,rr.rri, Ankara
r957, 45o s.).

1.r,2
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Dizin'in Kurum adtna yazilan krsa Onscjz'l'nde
(kendi alanrnda ciddl bir ernek iiriinii olan) bu c:,,rrin
hazrrlanrnasrndaki gerekge agrklanmakta ve qdyle cirnil-
mcktedir: "Bilindiii gibi Diadnii Litgat-it-Tiirk'te n;, ;lcLc

baqr olan kelimeler zrllabe srrasryle stralanmanuq, '\.r'ap
gramerinin kelime kahplarrna gore srnrllandrrrlarak vcril-
miqtir. Bundan baqka eserdeki orneklerle tanrklar (ttinrleE-
ler, savlar, deyiqler) iEinde birgok kelirneler gegmektcdir.
Bunlar alfal;c srrasrna konarak bir dizin (indeks) yaprl-
madrkga aranan bir kelimenin bulunmasr Eok giig oldu-

['undan Diadnii Lilgat terctimesinin Ttirk al{abesine r,ire
bir dizin cildi de grkarrlmrE, boylece bu gtighik biryi"ik
olEtide azaltihnrqtrr. llurada (yani, Dizin'de) kelimelcrin
terciimede hangi cildin hangi sahifesinde ve hangi satrrrrrda
bulunduiu da gdsterilmiqtir." (Van eski Millcti,ckili
Tevfik Bey, Diudnii L{tgat'rn ba bigimde krsa aErklarnah
bir Eevirisini yaprnrqtrr. bkz. Diudnii Lftgat gevirileri).

DivAnii Ltrgat'rn ArapEa me tnindeki sdzlere rlore
ve krsa bazr, aqrklamalarla birlikte bir indeksi (dii:ini)
ProL C. Brockehnann tarafindan yaprhp yayrnlanniigtrr
(bkz. Batr'daki yayrnlann bibliyografyasr, No. 8). D;t,dnii
Lilgat'n Tiirk allabcsine gorc tam agrklamah bir Eevirisi,
bugi.in igin biiytik ve "pek mtibrem" ulusal bir kL;lttir
ihtiyacr halinde karqrmrzda durmaktadrr. Bunu Tiirk Dil
Kurumu'ndan bekliyomz. Ancak, bu iqin bir de$il, bi,kag
yetkili kiqinin harcarnasr gereken, fbragatli bir claba

istedi$i kanrstnda olduiunruzu da onemlc belirtiriz.

39) Resirn Atalay, "DivAnii Lfigal'rn Tcnkidi Nlrrna-
sebetiyle N{. Nuri Erdo$an'a Cer.ap", (Teni ,\abah gazr:tesi,

2,6,7 ve B eyliil Igito).
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4o) Besim Atalay, "Divirnii L0garit-Tiirk Terciimesinin
Tenkidi Dolayrsryle llay Atrf I'iiziiner'e Tegekkiir Ederim",
(Teni Sabah gazetesi, 4, 15, r7 ekim lg4o).

4r) Turan Atik, "Divdnii Ltrgat-it-Tiirk Uzerinde Bir
QahEma", (Ankara universitesi tez gahqmalarr).

4.2) Cafclo$lu Ahmct, "Divirnii Ltrgat-it-Tiirk'iin So-

nundaki En Kadim Tiirk Cihan haritasr", (Alkii dergisi,
ilk seri, cilt XI, sayr 52, r%7).

43) M. Nuri ErdoSan, "DivAni"i Lfrgat-it-Ttirk Ter-
ctimesi Miinasebetiyle", (Teni Sabah gazetesi, zB aSttstos
- r ey4i.il rg4o). Besim Atalay gevirisi dolayrsryle bu

Eevirideki birtakrm yanhqlarr gosteren eleqtiri yaztst olup,
beg makale halinde yayrmlanmrqtrr.

4d Tiirk Dili ue Edebilah, Arastrmalan, (sayt 33, 44;
r934)

45) Saim Sakao$lu, "Bir Bibliyografya iizerine", $oE-
rz dergisi, Konya, t mart r967, sayr r ro).

BehEet Dedeo$lu'nnn Qalrz'da yayrmladr$r "KAggarh
Mahmut hakkrnda Bibliyoglafy:r" aclh - ki basit, bir liste
niteliSinde olan-makalesini (sayr I05, r966) bilimsel
qekilde eleqtiren ve makalenin birgok yanhq ve noksanrnt
ortaya koyan Eok de$erli bir bibiiyografik araqtrrmadrr.
Eserimizin bibliyografya boltimti iqin en Eok ve geniq

dlgtidc faydalandrSrmrz Sakao$lu'nun bu araqtlrma yaz$r
oldu$unu burada da cizellikle belirtmcyi bir borg sayanz
(Sakao$lu'nun bu gerEekten deferli eleqtiri yazrslnr sayrn
Ozan Feyzi Hahcr'nrn, lfrtufkArh$ryie, ancak grkrqrndan

2,5 yrl sonra ofrendi$imizi bilimsever bir insan iqtenli$iyle
itiraf ederim).

46) BehEet Akrn, "Biiyiik Tnrk Filolog ve Tiirkolo$u,
KAqgarh lvIahmut", (ICopua dergisi, sayr +, Ig43).

14.,I

rigclnlr MArrr"rur

Makalede KAggarh Mahmut'un hayatr ve Diudnii
L{tgat't hakkrnda genel bilgiler verilmiq, bu arada yazar:.n
Tiirk dili, grameri iizerine yazdrklarr ozetlenmiqtir. Makale-
ye yirmi kadar kaynak da eklenmiqtir.

4]) Nurettin Artam, "KAqgarh Mahmut'a gcire Tiirk",
(Ulus, r3 haziran rg4o) Popi.iler bir yazrdrr.

48) Nurettin Artam, "DivAnri Ltrgat-it-Trirk ve Dili-
mizin Zenginli$i", (Ulus, 3 temmuz rg4o) Poptiler bir
yazrdr.

49) Nurettin Artam, "DivAnii Ltrgat-it-Ttirk (cilt: z)
ve Tiirkgenin Bir Hususiyeti" (Ulus,5 gubat rg4r).

5o) BehEet Akrn, "DivAnti Ltrgat-irTiirk Miiellifi
(hakkrnda)", (Karainci dergisi, sayr 6, II, ayrrca bkz.
No. 46).

5r) Besim Atalay, "DivAni.i Ltrgat-it-Tiirk Terciimesi
Dolayrsryle Dil Siiziiimelerine Dair Diiqiinceler", (Tan
gazetesi, 27 aiustos rg4o).

5z) Ali Stiha Delilbagr, "Tiirk Dili Hakkrnda, Dtigi.in-
celer: Divinti Lfrgat-it-Tiirk'iin Terctimesi Miinasebetiy-
le", (Cuntlturil,tet,6 aSustos r94o). Poptiler bir yazrdrr.

53) Kilisii Nluallim Rilat (Bilge), "Divinii Ltrgat-it
-Tiirk Terciimesi Miinasebetiyle", (Teni Sabah gazetesi,

9-ro eyliil rg4o). yararlanrlacak bir yazrdrr.

54) 1\{. $iikrii Akkaya (Dil doktoru) (tarayan), "Istr-
lah (terim) Taramalan DivAnii Ltrgat-it-Tiirk", (Tiirk Dili
dergisi sayr g, temmuz r933, Ankara).

55) Hriseyin Namrk Orkun, "DivAnti Lfrgat-it-Ttirk
Terctimesi", (leni Sabah, z7 aSustos rg4o).

56) Abdullah Taymas, "DivAni"i Ltrgat-it-Tiirk Ter-
ctimesi", (Teni Sabart 6 a$ustos r94o); (A. Taymas'rn bu
Eeviri nedeniyle yazdr$r Tiirkjat Mennuast'ndaki cilt XI,
VII-VIII, geniq elegtirme yazrlarrna da bakrnrz).
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57) Peyami Safa, "TtirkEenin En Biiyrik Anrtr",
(Cumlturjef gazetesi, zr haziran ig4o).

58) Va-Ntr (Val6 Nurettin), "Besim Atalay'in DivXnii
Lfrgat-it-Tiirk Terciimesi", (AkSam gazetesi, 2T haziran
rg40).

59) Hikmet Dizdaro$lu, "KAggarli Mahmut", (Ttirk
Dili lBelleten], seri III, sayr Io-II, tg+7).

6o) Ahmet Cevat Emre, "Eski Tiirk KoquSu ve Ses

Dtizeni", (Tnrk Dili fBelleten], seri III, sayr 4-5, kasun
r945).

6r) Hakkr Siiha Gezgin, "DiviLnii Ltrgat-it-Trirk",
(Vakit gazetesi, 9 eyliil I94o).

6z) Ziyaettin Fahri Frndrko$lu (Prof,), "Dil Sosyolo-
jisi ve Mahmud-u Kiggari I", (Tiirk furdu dergisi, cilt
5, sayl g, a$ustos tg66).

63) Ziyaettin Fahri Frndrko$lu (Prof.), "Dil Sosyo-

lojisi ve Mahm0d-u Kiqgari II", ( Ttirk Turdu, cilt 5, sayr

ro, eyliil 1966).
64) Atrf Ttiziiner (Hoca), "Divinii Ltrgat-it-Tiirk

Terctimesi Miinasebetiyle Besim Atalay'r Tebrik Ederken",
(Teni Saba/t gazetesi, 12) rZ) 16, 17, tB, 20, 22, 2g agllstos
r 940)

65) Zeki Velidi Togan, "Eski Tiirk ve Mo$ollarrn
Haritalarr ve Haritacrh$rna Ait Notlar, r. Mahmut KAq-
gari'nin Haritasr", (Kopua mecmuasr, sayl 5, rg39). @kz.
No. 4n).

66) Turgut Gtinay (ass.), "Yazthqtnrn goo. Yrldoni"i-
rntine Do$ru Divinii Ltrgat-it-Tiirk", (Ttirk Ktilttirtt der-
gisi, gubat I97t, sayr roo).

Diudnii Litgat'rn bilimsel de$eri ve yaprlan tanrtma
qahqmalarr iizerine Eok ciddi bir incelernedir.

1.{6
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67) Abdullah Battal Taymas, "Divinii Ltrgat-it 
.fiirk

Terciimesi", (Tilrkiltat Mecmuast' cilt XI' I954)

Diuunii Lilgat'ti' III' cildinin -Besim Atalay tarafindan

yoptfut- E.uirii dolayrsryle eserde goriilen 
- 
qeviri "iun-

hqiarr iizerine ya"tlmrq bilimsel ve uzun bir elegiirme

makalesidir (s. 75-roo)'
68) Abdullah (Battal) Taymas' "Divinii Ltrgat-it

-Ttirk Terci-imesi",' ;fiUyat tr[ecmuasr' Cilt VII-VIII'
bijliim I, r94o-r94e)'

Besim Ataia; tarafrndan yaprian qevirinin' I-II'
ciltleri iizerine yu'"lun bilimsel bir eleqtirme makalesidir'

IJzun ve gergekten yararh bir y,azr olup' eleqtirici."gcrek

ArapEada ve g.tti Tiirk kiiltiirtindeki derin bil3-isini

"leqiit:isine 
yansltmrqtrr (s' e :'.'.51'^'';;i A"*.1 ctio"ti, "Eski Savlartn (atasozle|nin)

nniiiiSi", (istanbut Edebilat Fakultesi Mecmuast' i339

(t9e3), Yrl z, saYt 6)' . ..d!, -,- r\:r: T-\:' 'i;)' b. 
'Kemalettin Tiirk, "Tiirk Dili ve |r inii

Ltrgat-it-Tiirk", (Teni Mecmua sayr Bz' eo kastm lil4o)'

7I) O. KemalettinTiirk, "Futbol' Polo' Boks ve Divi'nii

t trgat'-it-tiirk", (Beden Terbilesi ue Spor dergisi' sayr 24'

arahk I9"1o)*'- 
7z) tut,ri,t Banguo$luJf.alSi1i'den Notlar: t)' 'Uy-

guriar ve uygt"t?" ," (Tiirk'-Diti Arashrmalart 1'll*t'

ilelleten, I958, T'D'K' yayrnlanndan)'

Araqtrrmat' btt yu"""du (s'-87-lr3) Diu-dni).L: iat'a

dayanarak Uygurlar iilkesi ve Uygurtl. l*kl:d" qenig

bilgiler ,r.r^"ttttJi'' Uyg"tta hakkrndaki bilgiler g'rk il-

gingtir.
73) Tahsin Banguoflu (Kaqgari'den Notiar: z)' "O-

{uzlar ve ogu'eii i;'Jc"t'' (Tirk Dili Arastrmalart hl-

It{t, Belleten, tnt, f'n'f' yaytnlartndan' s' rBo)'
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Araqttncr bu yazrsrnda (s. r-26), Kiggari'nrn Diudnti
Ltigat'rna dayanarak O$uzlar ve O$uzeli hakkrnda -bazr
ayrr kaynaklardan da yararlanarak-genig bilgiler vermek-
tcdir. Bu alanda yararh bir incelemedir.

74) Tahsin Banguo$lu (KAqgari'den Notlar: 3), "O-
Eu. Lclrgcsi t)zcrinc", (Tiirk Dili Arastrnzalan TtllQt,
Belleten, r96o. T.D.K. yayrnlarrndan, s. r83).

Araqttrtcr bu uzun yazrstnda (s. 23-48) Diadn'da
ki Oiuz lehgesini ve bu lehEedeki bir krsrm sozci.ikleri
-Alfabe srrasryle (A-Z)- ele alarak bunlan tanrklanylc
yazmakta ve lehgenin dildilgisel ozelliklcrini aErklamak-
tadrr. Qok ilging bir yazrdrr.

75) Omer Asrm Aksoy, "Gaziantep A$zrnda Atascjz-
leri", (Tiirk Dili lBelleten] seri: 2, sayli 7-8, rg+r, Ankara,
s. Bz-r rz).

76) Besim Atalay, "Ti.irkEede (gelecek zarnan) Edatr",
(Tiirk Diti [Bclleten] seri: 2) sayr: Z-4, r94o Ankara).

77) Besim Atalay, "Tiirkgede (-samak, -semek) Eki
Hakkrnda", (Tiirk Dili fBelleten], seri: 3, sayr r-3, r945).

78) Haydar Ediskun, "el, il, sel Ekleri {Jzerine",
(Tiirk Dili lBelleten], a!'ustos r966, sayr r79).

79) Ali Ulvi Elcive, "Yenisey Yazrtlarrnrn Yanhq
Tanrnmrg Bir Harfine Dair", (Ttir"k Dili fBelleten] seri
a, sayr t-2, ocak rg4o).

Bo) Ishak Relet Iqrtman, "K,iy Adlarr lJzerine Bir
Irdeleme (araqtrrma)", (Ttirk Dili fBelleten], seri 3, sayr
r-3, ltaziran rg45).

Bl) Abdiilkadir inan, "Milli Destanlanmrz Uzerine
Inceleme ve i\ragtrrmalar", (Tiirk Ktilttirti dergisi, mayrs
r963, sayr 7).

Bz) Abdi.ilkadir Inan, "Tui-Bayrak (sancak)", (Tiirk
Kulttirti dersisi, a['ustos r 966, sayr 4.6).
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83) Fuat Kopriilti (Prof. Dr.), ,.Ti.ir-k Etnolojisinc
Ait Tarihi Notlar, IJran Kabilesi", (Belletett, Tiirk Tarih
Kurumu yaytnt, cilt 7, sayr 26, tg41 r ve 2 numaralr
bciltimler, s. zz7-zg).

84) Naim Hazrm Onat, "Trirkgeden Arap Diline
Gegmiq Din vc Kiilttir Kelimclerinden: r. Secde Kelimesi
ve Arapga Kelimelerin Ana Kayna$r,', (Tiirk Diti [Bel-
leten] seri: 3, sayr 465, kasrm rg45, Ankara).

85) Ahmet Temir (Prof. Dr.), ',Ttirk Dilinin Tarihi,
Bugiinti ve Gelece$l", (Ti)rk Ktiltiirti dergisi, gubat 1966,
sayr 4o).

86) Ttirk Dili, "Ttirk Dil Kurumu eahgmalarrna
Genel Bir Bakrq", (Tiirk Dili lBelleten] seri 2, sayt 2, mayrs
rg4z, Ankara).

BZ) "Hangi Eserler Taranryor, DivAnti Ltrgat-it- Tiirk",
(Ttirk Dili dergisi, sayr 4, rggg).

BB) "Prof. Kovalski'nin Mektubu',, (Ttirk Diti del-
gisi, sayr z, haziran 1933, [drq kapakta eyltil], Ankara).

89) Bir Dilsever, "Prof. FrndrkoSlu ve KAqgah Mah-
mut", (Tilrk Dili dergisi, arahk r966, sayr, r83).

. go) Ahmet TalAt (Qankrnh), Tiirk giirlerinin Veqni,
(istanbul, Ahmet ihsan Matbaasr, i933).

gr) Musaliha Akkaya, ..DivAnii Ltrgat-it-Tiirk'reki
Ttirk Halk Edebiyatr Ornekleri,,, (r949, Ttirkiyat Ens_
tittisri, Ttirkoloji tezi, No. 3e5).

9z) Ahmet Cevat Emre, "Tiirkgenin yaprhEr, Muka-
yeseli Tiirk Gramerine Hazrrhk irdemleri,,, (Istanbul,
r942, T.D.K. yayrnlanndan s. 6a-7g).

Bu kitapta Diudnii Lil,gat ile Kutadgu Bilig,in Ttirk
dili, dilbilgisi bakrmrndan birtakrm cirneklerle beraber
karqrlaqtrrmah agrklamalarr yaprlmrqtrr.
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. 93) Ibrahim AlAattin G6vsa, Turk A,Iestturlarz Ansik-Il4elli' (Yedigrin Yayrnrarr). sadece bir ranrtma niteligin-
de bilgiler verir.

94) Nairn Hazrr' onat, Arapgamn T,iirk Dilitre Kurztru-
,rz, (cilt r, 435 s. istanbul tg4.4,-Maaril'Matbaalr, T.D.K.
yayrnlarrndan, D. zo).

Naim Hazrm Onat bu eserine, ArapEa ile Ttirkge
scizctikler arasrnd a_ yaptr$r filoloj ik kryasl am aiar dor ayrsryre
Diudnti Lilgat'tan da -ornek ya d,a tanrk olarak _ birEok
sozciik, hatta trimce, almrqtrr. Rahmetli Ustad'rn b,, sozctir.
Iere ait Diudn'tnArapga metninden yaptr$r geviriler Besim
Atalay gevirisine gcire darra i.istiindtrf aog." ve yetkilidir.

gS) Kopriiliizide M. Fuat (proL D..), Tiirk Diti ue
Edebilatu Hakkmda Arastzrmalar, (istanbul 

'igS+, 
s. gSj++).

B.u eserde, KAqgarh ve Diuilnii L{tgat,na ait verilen bil_
giler, ristadrn cumhuri2et'te grkan (bkz. No. rB) makaresin-
dekiierin aynrdrr.

96) Vasfi Mahir Kocariirk, Bigiik Tark Edebiltatt
Tarihi, (Ankara 1964, s. 223il.

gi) T. Yrlmaz .Oztuna, Baslangrcmdan (amanzmtla

{rfu: ltirkt4e Tarihi, cilt r, (Hayat kitaplarr, N. 57,Istanbul r963, s. zrg-zzt).
gB) ismail HAmi Daniqmend, ..Arap ve Ttirk Dillerinin

Miicadelesinden Kalan En Miirrim iresika,', (cumlzuriyet
gazetesi, le Eubat rg+r).

99) ismail HAmi Danigmend, ..DivAnti Lfigat_it_Trirk,,,
(Cumhuri2et gazetesi r5 ocak rg42).

_ rog) Cenap Muhittin Kozano$Iu (gevircn),
Lfrgat-it- Tii rk' iin Mukad d em esi,,,-(Er c i2 e s a.rgi$,
sayr rg, s.559).

ror) Pertev N. Boratav, ..KAggarh tr{ahmut:
Ltrgat-it-Tiirk", (tltkti, yeni seri, ,Jr, ,6, s. zr).
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roz) Htiseyin Namrk Orkun, "KAqgarh Mahi. rt",
(Qznaralh dergisi, sayr 46).

io3) Hiiseyin Namrk Orkun, "KAqgarh lv{ahmut", \qi-
nar dergisi, sayr 3-4).

ro4) Ragrp Hulirsi (Ozdem), "Birinci Ttirk Dil Kr-'rul-
tayl Zabrtlan", (s. r59-I6o, Devlet Matbaast, istatrbul
r 933).

ro5) Hasan Ati Yticel, "Trirk Edebiyatrna Toplu Bir
Bakrq", (Remzi Kitabevi, istanbul).

ro6) A. DilXEar, Tink Diline Genel Bir Bakry,(Ankara
Ttirk Tarih Kururnu Bastmevi, I946, T.D.K. yay:n'
lanndan zz7).

Eser, baghca O$uz ve Trirkiye Ttirkgesi liakkrnda g ncl
ve gergekten yararh bilgileri kapsar. Sahasr iEin biiyiil bir
de$er taqryan kitabrn sonuna Ttirk dil ve edebiyatrna lair
bilim d.lerninde yazrlmrq olan baqhca kitap ve makalc ,'rin
bir bibliyografyasr da eklenmiqtir (s. r89-259).

ro7) Abdrilkadir Inan, "DivAnti Ltrgat-it-Ti.irk'te $.rma-
nizm lle llgili Kelimeler", (Turk Ktilti)rii, s. roo, qubat r1r7r).

Yukanda adlartnr yazdt$tmrz kitap ve makalel^'Cen
baqka, Kiqgarh Mahmut iIe Diudnn Lttgat'ndan bahr. den

ve gogu didaktik (d$retici) nitelikte olan kih" rlar,
ansiklopedilerde maddeler de vardrr. Bunlartn da i,aqh-

calarr: Nihat Simi Banarh'ntn Resimli Tark Edeltiatt
Tarihi (tg+B), Ttirker Acaro$lu'nun Ozanlar ue Ta4irlar,
(g6 sayfa, r967), Sadettin Niizhet Ergun'un 87, t'i2at

ae Edeltfuat Tarihi )aii, (istanbul, r939, inkrlip Kital "vi),

Abdiilkadir inan'rn Turkoloji Ders Hi)ldsalan, (Istar: rul),
ile Hayat Ansiklopedisi'nin Diudnti Lttgat ue Ktt '1arlt'

Maltmut (cilt 3 ve 4) maddeleri, Behget Necatigif in Ede-

biyatzmzzda i simler adh sozln$i.idi.ir.
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b) Batr'daki yayrnlarrn bibliyografyasr

Batr'da ozellikle Almanya,da, Diailnii Lfigat,rn yayr_
mrndan sonra dilci ve tiirkolog bazr bilginrcr eser iizerindc
yayl:r yapmrglardr. Diudnii Lfrgat-it-Ttjrk,in Besim Atalay
gevirisi dolayrsryle bir makale neqrcdcn Samsunlu dsret_
men KAzrm Dilcimen (rg Ma2ts dergisi, sayl 56), bu
yazrsrnda: "Fakat eser cizellikle r333 mali yrhnda tab ve
neqredildikten sonra tanrnmrg ve diinyanrn btittin ti.irkolog-
lart tarafindan hrrsla tetkik edilmiqtir. (Hakkrnda) Alman-
ca, Macarca, Rusga, Fransrzca ve ingilizce kitap ve maka-
leler yazimrqtrr." diyor. Fakat bunlarrn hig birinin isim-
lerini vermiyor. Biz biitiin aragtrrmal arrmrza raSmen
Diadnii Lfigat hakkrnda RusEa, Fransizca ve hele Ingili"ce
miistakil kitap ya da makaleler gdrmedik, hatta bu konuda
bir yerde bir kayda bile rastlamadrk. Dilcimen,in gergekten
de$erli bir gahqma tiriinii olan bu yazrsrndaki qu anla-
trmlarrnr, biraz acele verilmiq.bir yargl gibi saymaktayrz.

Batr'da, Diudnti L,figat'n ilk cildinin basrmrndan son-
ra ilk yazr miigtegrik Profesor Martin Hartmann tarafindan
yazrlmrg ve bu makalenin bir gevirisi \rittt rebebburar
Mecmudsz'ntn +. sayrsrnda yayrmlanmrqtrr (s. fi7-t7o).
Almanya'da Diudnti Lilgat iizerinde en gok u$raqan,
bu konuda de$erli ve devamh yayrmlar yapan tinlti Sami
dilleri uzmanl Prof. Dr. carl Brockelmann'drr. Ikinci de-
recede de Macaristan ve Macar ttirkologlar gelir. Bu
b<iltimde Batr bilim Alemindc yaprlan yayrnlarrn oldukEa
tam bir bibliyografyasrru aqa$rda veriyoruz:

r) Martin Hartmann, "DivAnii Lirgat-it-Tiirk'e Ait
BirkaE Miilihaza", (Milli Tetebbular Mecmuast, sayr: 4,
eyliil - ekim, r9r5, s. $7-r7o) Bu yazr, Almanca,dan
dilimize gevrilip mecmlraya konulmugtur.
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Asart ilmiyc ve lv{illiye Tetkik Enciimeni'nin falrri
i-iyelerinden olan Mtiqterik Hartmann'rn bu yaz:.st, Diudnii
L{tgarirTiirk'in birinci cildinin basrhgrndan (Hicri: r333)
sonra yazrlan ilk makaledir. Prof. Hartmann bu makalc-
sinde, KAggarh Mahmut'un hayatr ile Diadnii L{tgat'n
niteligi ve cizellikle Mahmut'un l{itab-iil-Ensdp'a dayana-
rak hocasr $eyh Hiiseyin bin Halef (:."L- q q* 3j )

hakkrnda onemli bilgiler vermektedir.
2) C. Brockelmann, "Mahmut KXqgari'nin Ttirk Fiil

Yaprsrnl Tasviri : Mahmut al-Kaschgaris Darstellung der
Ti.irkischen Verbalbaus", (KJ< Keleti .(emle dergisi sayr
XVIIIItgtg], s. 29-49, Budapeqte) Bu yazr, Diadnii L{tgat
medhalinde Tiirk fiilleri hakkrnda verilen bilgiyi toplu bir
halde ofiaya kovmaktadrr.

3) C.Brockelmann, "Eski Tiirkistan Halk Edebiyatr",
(Ostasiatisclte /eischrift (cilt VIII, yrl rgzo) dergisinin,
Prolescir Hirth'in 75. do$um yrh qerefine olarak grkardr$r
ozel sayr. Bu makale, Diudnti Lilgat-irTiirk'teki qiirlerin
asrl ve Almanca Eevirilerini kapsar. C. Brockelmann'ln
bu yazrsr, aynca ktigiik bir kitap olarak da basrlmrgtrr.
Bunun sonradan KoprtiltizAde Ahmet Cemal tarafindan
Trirkgeye gevirisi de Dari)lfiinun Edebiltat Faki.iltesi Mecmua-
r?'nln a$ustos-ekim rgz5 tarihli, z-3 sayrh ni.ishasrnda va-
yrmlanmrgtrr.

4) C. Brockclmann, "Eski Tiirkistan Halk Edebiyatr I
: Altturkistanische Volkspoesi e I" , (Asia Major dergi-
sinin Probeband'r, r923, s. g-2+).

5) C.Brockelmann, "Eski Tiirkistan Halk Edebiyatr II
: Allturkistanische Volkspoesie fI", (Asia Major dergisi
cilt I, r924, s. 24-++).

Brockelmann'ln bu makalesi, yukardaki uzunca in-
celenmesinin bir devamr niteli$inde olup, burada Diudnii
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Lttgat'taki "Aqk ve muhabbet", "Taltiat", "Kiq ve yaz
tartrqmalarl", "HakimAne sozler"e ait qiirler yayrmlanmrg-
ttr.

6) C. Brochelmann, "Eski Tiirkisran Halk Hikemi-
yatl : Altttirkestanische Volksweisheit", (Ostasiatische (eis-
chrift dergisi, sayr VII, yrl rg2o, s. +g-7il. Brockelmann,
lrrr makalesinde Diaanti Litgat-it-Tiirk'teki Savlan (Atasciz-
lerini) tam ve bilimsel bir qekilde derlemig ve yukandaki
baqhk altrnda yayrmlamrqtrr.

7) C. Brockelmann, "Mahmut KAggari'ye gore XI.
ytizyrlda Ttirk Dilleri ve Kavimleri : Mahmudal-Kasch-
gari tiber die Sprachen und Stamme der Tiirken in XI
Jahrhundert", (Ki;rt;si Csoma Archiuum, ciz r-3, rgzr,
1'rl s. z6-4o, Budape5te). Bu baqhk ile Kiqgarh Mahrnut'u
soz konusu eden C. Brockelmann, sadece Diadnii Lilgarit
-Ttirk'in mukaddemesindeki Ttirk yazs7, lehgeleri, dil-
bilgisine ait ArapEa ile olan karqrlaqtrrmalarr kapsayarak
Diudn'tn verdi$i bilgileri ve agrklamalarr nakletmektedir.
Brockelmann'rn bu makalesi B. Nureddin Ardrg tarahndan
krsmen dilimize gevrilmiqtir. (bkz. Tiirkiyedeki Yayrnlar
Bibliyografyasi, No. 2r).

B) C. Brockelmann, "Mitteltiirkischer Wortschatz
nach Mahmut al-Kaggaris DivAn Lfigat-it-Tiirk", (tsib-
lioteca Orientalis Hungarice r. serisi Budapest - Leipzig
igz8). Prolesor Brockelmann'ln bu son eseri biittin Diadn
sozctiklerinin allabe slrasrna konulmuq bir dizinidir.
Brr dizin, TLirkiye'de Diudnii Lilgatn tarn Eevirisi yapr-
Irncaya kadar, bi.itiin bilinr dleminde cldc tutulmuqtur.
C. Brockelmann, bu kitabrnda Diudn scizciiklerini biiytik
bir yetkiyle do$ru okuyup aErklamayt baqarmrqsa da bazr
scjzciiklerde yanhga da diiqmekten kurtulamamtqttr. Bunun-
la billikte Brockelmann, bir trirkolog olmamaslna ra$men
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eski yazilan ve hele bu diziniyle btitiin Batr bilim il"mine

KAggarlr Mahmut'u ve Diudn'rnt tanrtmrqtu" Tii'koloji

Alemimiz bu btiyrik prolesdre bu bakrmdan da 'laima

teqekktire borqludur'"-'---gj 
c. Brotkelmann),,Eski Tiirkistan FlalkiyatrnJ,an:

Volksundliches a'-ts Alttirkistan", (Asia Major dergiri' cilt

II, s. r ro-rz4) , ., rF-.:-r- ..r-^' Io) C. Brockeltnann, "DiviLnii Ltrgat-it-Ttirk 'fercii-

mesi Hakklnda", (Tiirk Amau, sayl 3' eyliil I94z)'

Bu makale, Prof' Brockelmann'ln Turk Aman det-

gisi igin, Diudrtii iigot"n Besim.Atalay qevirisi hakkrnda

hazrrladrf, Ui, y*'-tnrn gevirisidir' Bu yaztsrnda Brockel-

*urrrr, D"iu dnii LAgaFit- Ttiik' un Tiirkoloj i bakrmrnda r I one-

mini belirttikten vc Istanbul bastmr tizerinde dc llazt

bilgiler verdikten sonra esas konuya geEmektcdir' ,Broc-
kelmann, Diudn'tn Eevirilerinde bazr okunug farklannr'

i*O harfleriyle yu"l'biitiin eski Tiirkqe metinlerin okun-

masrndaki giiqtikler ziimresinden olarak kaydetrnekte'

fakat genef "i,"iili bakrmtn-dan. Besim Atalay qevirisini

buqarrli bir eser olarak anmaktadrr'

I r) C. Brockelmann, "Mahmut al KAqgari iib':r die

Sp.u"it.t a., fti'ftrr", (KJ1 Keleti /emle' I'Io2 s'37)'

rz) C. gro"L"t;ut"','iiriltitltiirkischen Wortcatz- nach

Mahmut al Kaq;t'is DivAn Lirgat at-Tiirk"' (Ungariche

jlrrru"Jr.r X, Berlin I93o, heft L s' 448-45o)' .

" ,g) Frtrat, En Eski ia* ndtni2att Numuneleri' ($emer-

kant rgzJ)'
Ozbek yazarlarrndan lrrtrat' C' Brockclmann'l:i "Es-

ki Ttirkistan Halk Edebiyatr" adr altrnda Asiu Major

dergisinde yayrmladr$r Diudnii .[.ftgat'taki 
edebi i)arqa-

iurr'g.u;r.r.i. bu baql;la ve bir kitap halinde yayrr' lamtq-

trr (llu krsmrn 4-5 numarasrna bakrnrz)'

15)
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r4) W. Barthold, "Verlcsunsen tiltcr dic Gcschichte der
Ttirken l\tfittelasiens, Bcrlin", (tg3S. s. g2-g5).

r 5) Juzc, "Divinil I-trgat-it-'litirk, Thc Saursulin-
guoran Turcarum izvcstiya", (Azerbaycan, Gosudros-
ten noyo lJniversiteta, Imeni V.I. Lenina, Bostohaven-
deniye, I, Bakfi r9z6).

16) Albert Herman, "Die Cittense Ttirkische Welt-
karte", (Imoga tr[undi dergisi sayr 2r-zB, rg35); (ro7o No.
chr).

rl) Djemal Validov, "O solo vare Turetski yazrkov
Mahmut KAqgarskago" (KAqgarh Mahmut'un Tiirk Dilleri
Lirgatr Hakkrnda), (Vestnik NauEnago Obeggestva ta ta-
rovedeniya, Kazan, M. 7, rog).

tB) N,Iiller, Konrad -Heinrich Wclikarte von al Kasch-
gari NIappc a serisi cilt 5, r93r.

19) Ettore Rossi, A Noth to the Manuscript of the
DivAn Ltrgat at Turc Chricteria Orientalia, Praha 1965.

zo) Alessio Bombaci, Storia della letteratura turcao
Nuova Accademia cditrice, Milano r956 (UEiincii bdliim,
birinci fasrlda dil, tarih, ctnografya vc edebiyat deSeri
inceleniyor).

2r) $. Ahalli, Atfahmut Kdsgari'rzin Siizlii|ii ue Tiirkmen
Dilf, (Agkabad r95B).

zz) C. Brockelmann, Ho{ip rahe in Alturkesan, Do-
num Natili cum Schirjnen, 1922, 22-227.

z3) Rcait Rahmcti Arat, Mittel tiir-kischer Vortse
Wortschatz nach al KAqgaris DivAnri Ltrgat at-Ttirk
Ungarischc Jahrbticher. X, 4, s. 448-45o, rg5o.

z4) Czeglddy, K. I(iqgari foldrajzi neveihez (KAggar-
h'nrn Co$rafya adlarrna dair), NI.Ny LIX r963 (Magyar
Nyelv r- (r9o5) "I{acar dili".
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Abdiilahat Nuri: Abdiilal-rat Nuri, son ytizyrl 
", 
az'ar-

larrndan olup, Boyabathdrr. Sinop L4illeti,ekili, iinlii
hukukEu ve hariciyeci Yusuf Kemal Tengirqenk'in a$a-
beyi olan Nuri Bey, uzun miiddet Denizyollarr idaresinde
bulunmuitur. Bu idarenin evrak mtidiirii iken rgz: yrh-
nln a$ustos ilyr iqinde olmi.iq ve Bcqiktaq'taki Nfaqka
mezalhSrna gomtilmtiqtrir.

Btlttin ornri.i siirekli bir Eahqma ve namus drnefi olan
merhnm, basrn Xleminrizin de eski, fakat az tanrnmlq
simalanndandrr. Abdiilahat Nuri, ikinci Abdiill-ranrit
devrinde htirriyet igin Eahqanlar arasrnda bulunnruq ve

bu yiizden omriiniin bir krsmr siirgiinde geqmiqtir. Mr:rl11vn,
zeki ve Eahqkan bir aragtrrmacl, milli quura sahip lt"iirkEti
bir yazardr. O, l;u alanda sadece duygusal bir ll.'iirkqtl
olarak kalmamrq, yazdr['r, yayrmladr$r eser vc makalcleril'le
bilimsel Tiirkqiilii$tin etkin bir hA"dirni de olmuqtur. -J'ab'an

do$'rr-ryu sever, doiruyu soyler bir insandr. Onun l.:r has-
leti hayatrnrn miicadele iqinde gegmcsine sebep oh:'ugtur.

Abdtilahat Nuri'nin ikinci felAkctli hayatr m :arcke
zam?-nrna rastlar. Merhum, gorevi bagrnda ga; r:ilrkcn
tevkil olunarak "Ki-irt Mustaf;a" Harp DivAnrna eiitiirlil-
mtiq ve idam edilmek iizerc iken arkadaglarrnrn yarrirmryle
inmeli olarak tedavidc bulunduSu hastahanede: Ana-
dolu'ya k:rgtrrhnrqttr'. I(astamonu'ya gclen Abriiilalrat
Nuri, burada eski savaqqr hayattna donerek milli rl rvanrn
kazantlmasrnda, kalemi ve bedeni ile geceli giiridiizlii
gahgmrqtrr. Kastamonu'da iken bir yanclan bilinrsel Ea-
hEmalanna devam etmi;, obLir yandan Baro ikinci
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Itcisliiini de yapmrqtrr. istanbul'un milll kuvvetler tara-
findan tekrar ahnmasr iizerine Kastamonu'dan istanbul'a
drjncrck, cn cski mrintcsiple rinden bulunduiu. Deniz-
yollarr idaresinde gahqmaSa baqlamtgtrr. Merhum, son
zamanlarda Beqiktag'ta Hasfirur civannda oturmakta
idi. Yaqrnrn ilerlemiq olmasrna ra$mcn basrn ile iliqkisini
son gtinlerinc kadar kesrnemiqtir.

Abdtilahat Nuri, btittin cimriince okurnuq, yazmrq;
miitcferrik makalclerindcn baqka, tarih ve edebiyata dair
yirmiden fazla eser viicude getirrniqtir. r\na dilinden
baqka Arapga vc Farsgaya da vAkrftr. Bu iki dilde eserler
yazmrqtrr. Onun bizce en gok dikkate de$er galtgmast,

mahalli araqtrrmalan ile Tiirkiye'de ilk defa Diudnii
Lilgat'taki sal,lan (atasozlerini) toplayrp basilrmrq olma-
srdrr. Abdiilahat Nuri, bu alanda Necip Asrm'dan ijnce
davranmrq ve ondan dc;rt beq yrl evvcl Diudn'daki savlarr
Atalarsd<ti adr altrnda \re bir kitap halinde yayrmla-
ml$t1r.

r\bdiilahat Nuri merhumun br,r dc$crli cserinden
baqka tarilre ait isfendilar [Candar] Olullarz A{eskilkah,

Halep Kitdbeleri, Edirne Tarihi, Millt Destanlar; Kastamo-
nu'da Erkan Do[u mecmuasrnda (numara r-B-r338) Can-
dar Bcyli.{i tarihine ait makaleleri vc edebiyata dair de

Sakindme-i Nuri (Farsga) , Kiirt Diigiinii (6ykti), ,gAdi ne

Giilistan, NidA-i intikam ve Tunan Harlti Destanz animaya
de$er olan eserlerindgndir,

Afi Erniri Efendi : Ivlillet Ktittiphanesi adiylc
tilkeve pek de$erli bir kitaphk hecliye etmiq olan kigi-
dir. r857'de Diyarbakrr'da do$muqtur. Oranrn cski qairle-
rinden N,fehmet Emiri Qelebi'nin torunlarrndan Mehmet

$crif Efcndinin oiludur. ilk tahsilini memleketinde gor-

160

r<Aqcanr,r MArrtrur

miiq, medreselcrde okumuqtur. Kitaba merakh ve hahzasr
kuvvetli oldufundan kendi kendine, hele tarihe ait, birEok
gey ofrenmiqtir. Once Xgar bagkAtipli$i, sonra saymanhk
ve defterdarhkla Anadolu ve Rumeli'nin birgok yerlerini
dolaqmrg; Yanya, igkodra ve Yemen Maliye Mtifettiq-
liklcrinde bulunduktan sonra rgo8'dr: emekliye aynlarak
istanbul'da yerleqmiqtir. Hig evlenmemiq ve maaqrndan
artrrdr$r parayr kitaplara vererek on beq bin cilt kadar kitap
toplamrgtrr. Bunlarr Fatih'te Feyzullah Efendi medresesin-
de kurdu$u ktitiiphaneye brrakmr$trr. Oliinceye kadar bu
ktittiphanede hahz-r kiittip olarak kendisi bulundu. z3
ocak rgz4'te istanbul'da tildti. Fatih tiirbesi yakrnrnda
gomuludur.

Emiri Efendi, Do$u ki.iltiiri.iyle yetigmiq bir bibliyograf
ve biraz da kitap delisi idi. Acayip halleri buiunan drne$i
az (eski deyimi ile nev'i gahsrna miinhasrr) adamlardan
biri idi. Emiri Efendi, eski bigimde birEok manzume de
yazml$tlr. "DivAn-r Eq'ar"rnrn ro cilt tutaca$rnr ildn eder-
di. Diyarbakrr'da yetigen gairlerin hayatrnr kapsayan
Tezkire-i $uar6-i Amid adh eserinin birinci cildi basrlmrq
ve bu arada kendisinin de tuhaf fikralan kapsayan ter-
ciime-i halini yazmrgtir. Ceudltil iil-I[iililk, Leudmi iil-Hami-
dije, Eshar-t. Hakikat isimli baqka eserleri de vardrr. Eski
yazma eserlerden bazrlarrnr da dip notlan ekleyerek
yaylma himmet etmiqtir ki, NevAdir-i EslAf iinvanr al-
trnda grkan bu kitaplarrn isimleri gunlard:rr'. Tdm-r Cem

A2in, Asafrzdme, Nirymiid-Deuel, Mardin Miittk-i Arhkz2le
Tarili, Tunus Tarihi, Qin Se2ahatnamesi, ayrlca Osmarzlt
Tarih ue Edebi2at A4ecmuast (31 sayr) adr altrnda bir dergi de

Erkarmiqtrr. Ali trmiri Efendi'nin bilim, irfan hayatrna
yaptr$r en btiyrik hizmet, birgok nAdir ve nefis eserleri
ihtiva edip mcmleketine ba$rqladr$r kitaphk ile ele gegir-
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digi Diudnii Lfigat't yayrmlamasrdrr. Sade gu iki hayrrh
iqi bile onun adrnr ebedileqtirmefe yeter sanlrrz. Ali Emiri
hakkrnda etrafh bir yazr T'ttrk Kaltlirti (sayi: BB, qubat
IgTo) dergisinde Erkmrqtrr.

Alp Er Tonga : Tarihimizin ilk destan kahramanr
olan Alp Er Tonga, btiytik bir Ttirk - Turan (Saka) hii-
kiimdarrdir. M. O. Vtt. ytizyrldaki Trirk - fran sava$-

lannda i.in kazanmrg; iran ordulannr defalarca yenmiq,
sonunda Medya (Iran) hiikilmdarr Keyhlisrev (Kiyaksa-
res)'e yenilerek cildiiriilmi.iqttir. iran kaynaklarrndaki (bil-
hassa $ehnAme'de) adr "AfrAsyAb" drr. Anrsr, Ttirkler
arasrnda yiizyrllarca yagamrgtrr. Diudnii Lilgat'ta adr srk

srk geEer (bkz. cilt z, s. l4o, 15r, rS7).

Atrf Tiiziiner (Abdullah) : rB69'da Konya'da doi-
du. Babasi, Qankrnh Hoca Ali Efendi'dir. Atrf Tiiztiner, ilk
o$renimini mahalle mektebiyle riiqtiyede yapmr$, sonra
medreseye girmigtir. ArapEa ilimlerin mebadisini burada
okumuq, sonra dAnilmuallimin (cl$re tmen okulu)'e gi-
rerek mezun olrnugtur. Ayrrca istanbul'da, mriderris

$irvanh Halis Efendi'den icazet dc almrqtr.
rBgB'de DArtilfrinun ilahiyat Fakilltesine girmiq ve

dort yrl okuduktan sonra buradan da mezun olmuqtur.
Eski Uskiidar, VefA, \zlercan idadileriyle Galatasaray,
istanbul Sultanileri (liseleri) ve Dariiqqafaka'da uzun yrl-
lar Arapga d!'retmenli$i yapmrgtrr. istiklAl Savagrndan son-
ra da Konya Lisesi'ne nakletmigtir. Okullardan Arapga
kalktrktan sorlla TtirkEe o$'retmenli{i yapmrqtrr. Kon-
ya'da olmiiqtiir. FAtih dersiamlarrndan olan Atrf Hoca'nrn
X-ur'ant Kerirn ae Tiirkge Me'ali adh bir eseri de vardrr.

Bugi.in, kendisinden okumuq hayatta birEok ciSrenci-
leri bulunan Atrf Hoca (ki d$rencileri arasrnda briyle
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anrlrrdr), hakikaten bilgili, qair b.ir kiliydi' Beltaniilh':k ve

i;;i;'gini irra*i de-rgilerde qiirler de vaytmlan'1ttr'

Atrf Efc,,,.'li, ArapEay', y-ttrdumuzda iyi bilenlerd-en sayl-

lrrdr. Tiiziiner, a-Jti yapabilecek kadar lngil^zcc de

bilirdi. Arapqa tijttitt bu"' dt" kitaplarr vardtr' L " htii

itu"u-f-Tiirl' ii de TtirkEeye gevirmiqtir'

Ayni (Bedreddin Mahrnut Bin Ahnet iil-Ayni) :

r36o yrhnda Ay;;ttp lCaziantep)'ta dofan Bedrecldin

iyrrr, 'Uu ilin kud'f'g'"da bulunan babasrndan frkrh

(isiam hukuku) ok.,yuiutt do|1..gok geng iken biiyiih bir

iin kazanmrq, hikim muavinli$ine atanmrqtr' Sonradan

iilesinin menqei oiu" "Hultp"t gitti' Babasrntn oliimiinden

sonra da Suriye'Jt gt'iyt irktr'-Daha sonra Hicaz'a gitti'

Buradan Mrsrr'a giEtttl yini yaprtmrg olan "Berkukiye"

tekkesine girdi' SJ"'uaott'tr'{akrizl'ye halef olarak Kairire

Zabfia'i Beiediye Komiserli$ine tayin 9l"id.": Fakat

darimemuriyetlerdekikararsrzlrfryiiziindenbirkagrlefa
iqden Erkarrldr ve tekrar atandi'

"sultan Melik-i Miieyyed $tyh" zamanrnda menkiip

oldu, kendiri,,, igtt"nce yaprldr' Fakat sonra hiikiir 'dar

kendisini affedereil y""i yaptrrdrfr medresenin miidt'I'ris-

G; ^r"dr. 
Biraz 'o"'u'd^u 

ot" Do$u Roma (Birans)

imparatorlu$una elEi olarak gonderdi' istanbul'dar dit-

niiqiinde Melik-i Mii"yyed $,eyr, ^i" 
halef lerinden " IrC, :lik-i

Z?]flir Tatar" ve "tti"tit 
-Eqtef 

Barsbay" taraflarrndan

saYgr gcirdii' ^ ., a ^^*.-r^- ii.- '" lfr.lik Eqref Barsbay, Ayni ile dini sorunlar tizcrtne

Tiirkge konuqmalarda bulundu$undan onu daima yantnda

b,rtr.td,r..,yo,d"' "Melik Aziz Yusufl"un tahta geqmes' iize-

rine tekrar miiderrisli$e dondti ('+gB), Aynl bir aralrk lrem

miiderrisli$i hem Hanefi kadrh$rnr' hem de EvkaJ.rraztr-

i;6t;; rrhdlsind. topladr' Fakat dtiqmanlannrn entrikalarr
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Eok geEmeden cvkaf nazrr.lrftrr<lirrr cliiqrncsinc sebep oldu.
Bunun rizerine memu.lrrk lr*y.trndan biisbiittin Eekildi
vc r4.51 yrhnda Kahirc'dc iilrlii.

Bcdreddin Ayni, yiizclcrr fazla escr yazmt1', pek de$erli
bir Ttirk-islim bilginiclir. Fakat. onun en fazla rintinti
sa$layan eseri "iLrl ;["] g.ru j ..rpr uo" adh tarihidir.
Bu eser, hilkattcn (Adem'in yaradrhgrndan) 1446 ta_
rihine kadar gegen olaylarr kapsayan bir tarihtli. 3rl
cjltten ibaret olup, Ttirklere ait de$erli bilgileri de kapsar.
Bu eser, Nevgehirli Damat ibrahim paqa,nrn ernriylc
r7z5'de Ttirkgeye Ecvirilmiqtir. Niishalan da$rnrk su_
rettc kiittiphanelerde vardrr. Ayni'nin .,Sulta; Mehk_i
X{iicyyed"in Irayatlnl tasvir eclen <(oorasL,, adft di$er
bir tarihi cseri daha vardrr. Bunlardan baqka keldm
(islAm felsefesi) r.'e frkha (IslAm hukukuna) dair de pek
tinemli ve deSerli eserler vticude getirmiqtir.

Balasagun : Do$u Tiirkistan,rn eski gehirlerinden,
onemli kriltiir merkezlerinden biri olan Balasagun, Isrk-
gdl'iin k,zeydosusund;r, er: 'ehrinin sas tara{i'da idi.
Sonradan Kara Hrtaylar tarafindan adr giizel qehir
anlamrna olarak Giinbahk,a gevrildi. Qin ve Arap co$_
rafyacrla'nrn verdi$i bilgilere gore qimdi ycrincle Tokmak
qehri bulunmaktadrr.

Balasagun, ilig Hanlafa (Do$u Hakanh$r) baqkent
de olmugtur. Bir arahk burada bir de "Balasagr-in Hanrrgr',
kurulmuq, bu hanhk Kara Hrtayhla'n o tarifa geliglerine
kadar yaqayabilmigti (r r zB). Kar a Hfiaylar, Bulurugurr,.,
alarak merkez yaptrlar. Fakat bunlar da, Mo$ollarrn
istildsl iizerine r2r5'te ),rkrldr.

Barsgan (Barshan) : Isrkgol'rin giineydo$u kr-
yrsrnda bulunan bir qehirdi. $imcli qehrin haiabele ri
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goriiltir. Diudnii Litgat'ta Barsagan'rn Afrlsyab'rn o$lu
tarafindan kuruldu$u soylenir.

Barthold (Vasili Wladirnirovig) : Barthold, r896
yrhnda Leningrad (Petersburg)'da do$du. lBgl'de Lening-
rad Universitesi Do$u Dilleri Faktiltesini bitirmiq, rBgr-92'
da Almanya'da "Halle"de profesor "Ogust Miiller"in
ve Strazburg'da Profescir "Noldeke"nin derslerine devam
etmiqtir. r893-94'de Tiirkistan'a bir bilim gezisi yaptr$r
gibi, sonra da bu gezilerini birkag defla daha tekrar etmiq
ve son def;a oiarak r9z5 yrhnda oralarda bulunmuqtur.
IBg6'da Leningrad Universitesi profesor adayr olarak,
Do$u tarihine ait dersler vermiqtir. rgoo'de tez olarak
hazrrladr$r Molol istildsr Suasmda Ttirkistan adrndaki
eseri ile Doktor rinvanrnr almrqtrr. rgor yrhnda Universi-
teye profesdr olarak atanmrq ve rgro yrhnda da Rus
ilimler Akademisi'ne muhabir iiye segilmiq, rgr3'te de
Akademinin tabii iiyesi arasrna girmigtir. Son yrllarda
Moskova, Tagkent ve Baktr qehirlerinde ttirlii dersler ve
konuqmalar igin ga$rrrlmrqtrr. r9z6'da Istanbul Ttirkiyat
Enstitiisri tarafindan davet edilerek "Orta Asya Tiirk
Tarihi" hakkrnda bir srra dersler vermiqtir. Profesciriin
bu dersleri sonradan enstiti-i tarafindan gevirilerek rg27'
de bir kitap halinde yayrmlanmrqtrr.

Orta Asya Ttirk-islAm tarihinin en btlytik ve kudretli
uzmanl srfatryle bilim drinyasrnda biiytik bir iin sahibi
olan bu de$erli bilgin rg3z'de Leningrad'da olmtiqtiir.
Baqhca eserlcri qunlaldrr:

r) Orta As1,ta'daki Hznstiyanlar Hakktnda, (Rr-rsEa,

Almanca'dan-Ti,irkge'ye gevirilerek TUrki2at h[ecmuast'
nrn birinci cildinde yayrmlanmrqtr). z) "r893-r8g4 Yrl-
larrnda Orta Asya'ya Yaprlan Bilim Gezisi Hakkrnda
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Rapor", (Rusga). 3) Len-Pol'tin isldm Saldleleri adh
eserinin diizeitme ve birEok eklerle Rusga Eevirisi. 4)
Mogot isti/dn S'rasmda Tiirkistan, (Gibb yayrlan arasln-
da Ingilizce Eevirisi grkmrqtrr) . 5) Aral Denizi ue Amuder2a'nm
Mansah Hakkmdaki Bilgiler, (Rusga). 6) iran'a Tariht
ae Co{raft Bir BahS, (Rusga).7) Aurupa ue Rusla'da Dolu'1tu
)grenme Tarilti, (bu eserin ilk krsrmlan Millt Tetebbular
.Atlecmuasz'nda yayrmlanmrqtrr). B) Halife ae Sultan. g)

Ulug Be1 ae (amam, (Akdes Nimet Kurat tarafindan yaprlan
gevirisi Trirkiyat Enstittisii yayrnlarr arasrnda basrlmrqtrr).
ro) isldm Medenii2eti, (Prof. Fuat Kcipriilii'ntin pek de$erli
bir ijnsozii ve birEok notlarr ile TurkEeye Eevrilmiqtir).

Barthold'un en gok makaleleri Rus qarkiyatErlarlnln
baqhca yaylm organr olan eski "Rus Arkeoloji Cemiyetinin
Do$u qubesi yayrnlarr (Zapiskalarr)" kiilliyatrndadrr.
Bundan baqka Brockhaus ae Tefrun Ansiklopedisi'nde, Radolff'-
un Orltun Abideleri kitabrnda, Kaufman dergisinde
Rus ilimler Akademisinin Bulletin'lerinde, Ifaddt L[ede-

ni2et Tarilti Haberleri'nde, Orta ue Do{u As2a'1n 0lrenmek
igin Rus Cemiyetinin Haberleri'nde, isldm Ansiktopedisi ile
daha birgok Avrupa dergilerinde yaztlarr vardrr.

Besirn Atalay : Oz Ttirkge tizerine Eahqmave yayln-
larr ile tanrnmri bilginlerimizdendir. rBBz'de Uqak'ta
doSdu. Babasr, Demirci Mehmet Qavuq'tur. Uqak Riig-
tiyesinden sonra beg yrl kadar medresede okumug, daha
sonra fshnbul'a gidip O{retmen Okulunu bitirmigtir.
Konya, Trabzon, tr4arag, igel ve Ni$de'de Oiretmen
Okulu o$retrnenlifi ile Milli E$itim miidiirliiklerinde bu-
lunmuqtur.

Milli Mricadelede Uqak'ta kurulan Mridafaa-i Hu-
kuk'ta gahgmrgtrr. Biiyiik Millet Meclisi'nin birinci dtrne-
minden yedinci donemi sonuna kadar arahksrz milletve-
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killigi yapmlltrr' Iiurtrlulunclan 
-(re 

tculmuz' I932) btt i'zrna

Tiirk Dii Kuru*,r^ it't..t'.' Heyeti (Yiiriitrne- Kur ulu)

iiyeti$inde, d"tu*l' ol'oi', lB yrl bulunmuq olan Pcsim

Atalay, 7 Kasrm I965 tarihinde Ankara'da dhni'''titr'

Besim Atalay'rn Ettti"l baqhca-e.serleri qunlardrr: 
-"'"--tl 

Tiirk /aferl;" l;*oEin, (Hili'fet' Saltanat ve (;um-

lruriyet hakkrnda 
-'St3) "4!?'": Tarihi t'e ColrrLflast'

3) Bektasitik ae E'deiU"it'' A'-Ttirk Buliikleri ue .Tiirk 'Adlart'

r\ Tiirk Dili rrrniirr. oi' srno ile 
-Qoban 

Hikfutesi, lrig38

;il#'B;;;; u ltuaurlugiintin aEtrfr va'qmada iriu-

cili$i kazar,*rqr,,1' 
-7j 

noi naaUt" 1tl9 perdelik o;-un) '

B) Gtink-Birinci D'f;;, (1u"-'1t* kiiEiik oyktiler)' 9)

\gut. ro) fiirkymizde fo'n-Mo"' (T'DK yayrnr)' rr)

Bir Dogentin Tu;'tty; Okuht.su' .12), 
Sakarlta D-es-tant'" 13)

onunctt Til Destan't."'ia1-i,oi Dilinie Ektei ue Ktikler tlzeri-

ne Bir Deneme. (T'I)'K' yayrnr)' r5) Diadnii L.frgati Ttirk

(Qeviri, trpk'bas'm ve'di'in' olarak beE cilt' T'D'K'

yayrnr). I6) nttuilettizz*'y' fil-Litgat-it-Tiirkbte' (Cleviri'

trpkrbasrm ve dizi"n T'K'D' yuy"t'' r7) Tanrz Kit't''mdan

Namaz Tiireleri ttg++l fi) Tiirige'de Kelime fapma i^ollart'

?t;;rj ,g) Mavii'i"t iil-tilum' (onsoz' metin' dizin ve

trpkrbasrm, t9461;;;iti l"' at r'o'r' yayrnlartnda'drr)'

zo) Arapga il, Ta'igenin KarStla.S.ttn.lmast' zt) Kur'an l-ercii-

*r'rl. ,i1' furtt, ilnde Ana'Kelimeler uela Ttirkgede 7 [iretme

it;z.luEti. 4) Qagata] arya' Abuska St;zltigii'

Brockelrnann (Carl) : Eski Breslau iinivcrsitesi

Sami dilleri t'oi"titftti"dttt olan C' Brockelmann'

Almanya'nt" tt;;;;; iiiotogtutndandrr' IB6B'de clo$du'

Yasrnrn ilerlemii oi;;;' o"?li:lt] : 
profescirl ii kten E eki I en bu

emekli qtrkiyutgt, nutt" ffatte'de bulunmakta ve bilim

Eahqmalarrna o'uda devam etmektedir' Derin afa$tlr-

malarryle Ttirkffi alanrnda da deferli eserler ver'''n bu
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bilgin Diudnii Lilgat tizcrine birtakmr makalelcr yayrm-
ladr$r gibi, rgz8 yrhnda Diudnii Lfrgat'rn bir dizinini
cle kitap halinde yayrmlamr$trr. Sami dillere, ayrtca Arap
dil vc edcbiyatrna dair gok de$erli escrleri vardrr. Bunlar-
dan, Grundriss der uergleichenden Gramnzatik der semitiche^
Spraclrcn, (z cilt, Berlin rgo8-rgl3) ile Gesclzichte der Ara-
bischen Literatiir (iki cilt, r897-rgoz vc ekleri) adh eserleri
bilim Aleminde pek tanrnmrqtrr.

Ifartrnann (Martin) I Son yiizyrhn de$erli ve i.inlii
Alman miisteqriklerindendir. r85r'de do$du, rglB,cle
dldii. Berlin Do$u Dilleri Okulunda Arapga profesorii
idi' Heidelberg universitesinin de profesdrlerindendi.
lfartmann, gerek ArapEa (eski ve edebi, yani kitabi
Arapga) ve gerek islAmiyet tizerine birgok cjnemli eserler
yazmrE, KAqgar Ttirk lchgesi (HAkaniye TiirkEesi) ile
Diadnii Lfrgat-it-Tiirk hakkrnda yayrmlarda bulunmuqtur.
lfartmann'rn Heidelberg'Universitesi dil o$retimi usul-
ctileri arasrnda yeri belirtilmeye dc$er. Kendisinin dil
ktillii'a11n,lan olan ArapEa bir cscri dc vardrr. Hartmann,
yakrn zarnanlara kadar Berlin Do$u Dilleri okulunda
yeni Arapga okutuyordu.

Isrkgiil : Orta Asya'nrn cn biiyiik gcillerinden biri
olan Isrk gcil, Ttirkistan'da Scyhun (Sirderya) nchrinin
Narin adrndaki aya$ryle ili nehri arasrnda r57+ rneu.e
ytiksekli$inde bir yaylanrn tizerindedir. rsrkgdl havzasr,
krq mevsiminde de gayet rhmhdrr. Etrafindaki akar ve
durgun sular; krqrn dondu$u halde, bu gol clonmaz. Aldr$r
ad da bundan cittirtidiir.

Isrkgol'tin Tirrk tarih ve mitolojisinde onemli bir yeri
vardrr. Bu gol hakkrnda Ttirk Destanr'nda qciyle denilmek-
tedir: "Tiirklcrin ccddi olan Ttirk biiti-in maqrik taraflannr
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gczdi. Nihayct bir yere gcldi, orasrnt muvaltk buldtr.
Ilurarun adr Isrkgol idi. Qiinkti burada deniz vardr, suytt
srcaktr. Qeqmeleri (prnarlarr) Eok olup, yanrnda zensitr
otlaklarr olan briyiik da$lar vardt. Trirk, Tanrt'ya dua
etti; orastnr istcdi. Duasr kabul olup orada ikarnet etti..."

Diadnii Liigat'ta gcEen vc vakt:iylc I{arahanhlantr,
Hakaniye hiikiirnclarlarrnrn yazhk karargihlan, bugiin
de Krrgrzlartn cn tanrnmrq yaylalan olan "Kogn$arbaqr
(bugtin KoEgar)" ile "Stgun Samur (bugiin Susamur)"
bu tanrnmrq goltin batr yoniindedir.

Tiirk destanryle ona dayanan $ecere-i TArk ya-
zarr Ebiilgazi Bahadrr Han'r esas tutan tarihgiler, Tiirk-
lerin "Isrkgol" havalisinden Erktrklannr kabul etmiqlerdir.
Oysaki, eski Ttirk ili. Isrkgol ve Strderya bolgeleridir.

tsrnail Saib Sencer : Son yi.izyrhn iinlii Ttirk bil-
ginlcrinden olan ismail Saib Ef., rBTI yrhnda Istanbul'da
Kocamustafapaga'da doSdu. islAmi bilimlerde ve ozellikle
bibliyografya dahnda Batrh bilginlerce de yetkili bir uz-
man olarak tanrnmrqtrr. ilk ve orta o$rcniminden sonra
Miilkiye Trbbiycsi'ne ve bir siire de Hukuk'a devan etti.
Cami derslcrini de tamamlayarak Bayezfi Dersiamh$r
derecesini kazandr. zo yrl Bayezrt Umurni Ktlttiphanesi
X4iidtirlii$tinti yaptr. Arapgayr ve Arap edebiyatrnr Eok
iyi bilirdi. Pek gok kitap okumuq; okudu$unu hazmetrnig-
tir. KeSf-iiz-ziirftn'a dtizeltici notlar ve de$erli birgok ula-
malar yapmr$trr. r94o'da oldii ve Merkez Efendi mezar-
h$rna gomiildii.

Kdggar : Do$u Ttirkistan'tn en oncmii qehirlerindcn
biridir. Deniz seviyesinden I3o4 m. yiikseklikte olup, Kr-
zrlsu rrma$rnrn kolu Ttimen suyunun sa[' kryrsr iizcrincle
buh-rnmaktaclrr. I(Aggar, ilk Ttirk-IslAm devletini kuran
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Karahanhlar de'rinde (B4o-rzrz) siyasai yoncren oldu$u
kadar, ktiltfir merkezi olmak bakrmrndan cla Tiirkistan,rn
onemli bir qehri olmuqtur.

Bir iki Ttirk devletinin baqkentli$ini de yapmrq olan
KAqgar'rn eski, uzun bir gegmiqi varclrr. Bu hususta
tarihi, co$rafi ve kiiltiirel. genig bilgiler almak igin bakr-
nrz: R. Rahmeti Arat, istdm Ansiklopedisi Kiggar rnad-
desi.

Kitip Qelebi : Eserleri Batr diilerine de gevrilmiq
olan btiytik, tinlii bir bilginimizdir. r 6og,de Istanbul,da
do$du. Asrl adr Mustafa'drr. Halifelik denen goreve gir-
miq oldufu iEin kendisine "Fracr Halife" iinvanr da verilir-
di. Avrupahlar onu daha ziyade "Hacr Kalfa,' diye tanrr-
lar. Zamamnin medrese oSrenimini de gormiiq uyanrk
bir adam olan babasr ona EocukluSundan iroqluyurui or"t
dersler aldrrmrg, ArapEa o$retmiq, giizel yazr lkaligrafi)
yazmak, siyakat yaz$r yazmak htinerini de kazandrrlrqtr.
Babasr gibi askeri hizmetlere girdigi z^man bu bilgiier
onun "ordu I(atibi" olmasrnr sailamrqtrr. Gengli$inin
ilk krsmr ordularla birlikte seferde geEti. Bilim merakr
gittikge artarak orclu ile gitti$i her qehirde kitaplar ve
bilginler bulmuq, onlardan faydaranmrqtrr. IV. Niurat,rn
ilk saltanat yrllarrnda Anadolu iElerine ve iran srnrrlarrna
giden ordularda o da vardr. r.629'da ki Hemedan ve Ba$dat
seferlerine gitmig, r63r'de istanbul'a donmiigti.i. l6j3'te
SadrAzam Tabanryassr Mehmet paqa,nrn ordusuyle bag_
dat seferine gitti ve ordun.n Halep;te krgramasr sr.asrrrdu
izin alarak Kibe'yi ziyarct etti, hacr orcltr. Dcini.iEte orcruya
Diyarbakrr'da katrldr. r635'te istanbul'a dcindri. Bu
srralarda eline, miras yoluyle iki defa epeyce para gegmiq ve
bu para'nrn ri'emli krsmrnr kitaplara vcr.crck istccli$i
gibi irdelemeler yapmaya imkAn bulmuqtu.
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Otuzuna yaklaqmrq olmakla beraber, yine lliiimsei

iiniinii iqittiSi hocalann derslerine devam eder ve g,'celeri

sabahlara kadar kitaplarla u$raqrrdr. Bu ga|qmalar soi,unda

valntz dini bilgileri. Dofu dillerini ve bilimlerini edinneklc

Lalmu-rq, Litince oirenmiq, matematik (riy'tziye)

ve astrononri (heyet) gibi bilimlerle de meqgul clmuq-

tur.
r648'de kendisinc baqmuhasebecilik ikinci halilesi

vazifesi verilmiqtir ki, bizde "Hacl Halife" ve Avrupah-

larca "Hacr Kalfa" diye anrlmasr bundandrr' En onemli

eseri Keffiz-(tinfrn an Esdmiil-Kttap uel-Fiinfin adtnr ta;rr ki,

biiyiik ve qok de[.erli bir bibliyografya ansiklopedisi-

dir.
Btt eser, r835-38 yrllalr arastnda Fliigcl tarafindan Li-

tince gevirisiyle birlikte Leipzig'dc basrlmrE sonralar"r Al-
tnu.r.u ve ingilizceye de Eevrilmiqtir. Tiirk bilginleri arrstnda

bu esere zeylyazanbirgok kigi vardrr. Son yrllarda bu ' remli

kitap Mtiderris $erefleddin Yaltkaya'nrn yonetimi ;''rtnda

Milii E$itim Bakanl$rnca, dofru ve nefis iki cilt hzriinde,

bastrrrlmrqtrr. ikinci onemli eseri Takuimtit-Teudrih'ttit ki,
tarihi olaylapn zaman srrasryle ozetlerini kapsar. Ugiincii
eseri TuhfetAt-Kibar ft Esfariil-Bihdr'tfu ki, Osmanlt r.lrvrin-

deki deniz savaqlarrnr ve saval kurallalnt anlattr. Di;rdiin-
cti cinemli eseri de Cihanrziimt'srdrr. Bizim en eski cc,{rafya

kitabrmrzdrr. Bu dort esash kitaptan baqka, tarihe, , osraf-

yaya, kitap bilgisine, (bibliyografya)' edebiyata ait t.rlmak

iizere bir krsmr Tiirkge, Eo$u ArapEa 16 kadalr eseri daha

vardrr.
KAtip Qelebi z6 eyliil r6z5'de olmliqtiir. N'lezitn is-

tanbul'da Vefia'dan Zeyrek'e inen caddenin soi ta:efinda
kendi adrylc anrlan ve gimdi yanmrq bulunarr bir ilk0kulun

bahgesindedir.

t7L



r\r. IAKiR trr,liij'llqrrt

Kiige, Kiiga (Kocu, Kiigen) : KtiEa, Do$u Trlrk-
kistan'rn btiyiik Eehirlerinden cn onemli ktllttir ve uygarhk
merkezlerindcn biri idi. KAqgar'rn yaklaqrk olarak 6oo
kilometre kLrzcyclo,{u tar;rhnda kurulmuqtu. Bu qchirde vc
ve giineyindeki Aksu vc kuzeyindeki I(aragehir'de busiin
olduiu gibi tarihin bizcc bilincn btitiin ga$larrnda uygar
Tiirkler otururdu. V-IX. yiizvrllarda Do$tr Ttirkistan'
da, Tartm nehrinin Yarkent'ten aqaSrya diiqen sol kollarr
iizerinde bulunan qehirlerde, kuvvetli bir uygarhk yaga-
mr$tlr.

Eskiden Krigen adr verilen Kr.iEe, cn eski Qin kaynak-
lannda Ku-Theri yani Kiiga, milAdi birinci yiizyrl kay-
naklarrnda ise I(u-jen yani l(iiqen diye adlandrrrlrrdr.
Arap vc Fars kaynaklarrnda Lf (Ktica) olarak yazi-
mr$tlr. Avfi'nin bildirdi$inc gore l{iigen (Kcqen) Tiirklerin,
Ktica ise Farslarrn sciyleyiqidir. $imdi yerii ahali, n'yi
r'ye gcvirerek, Ktisen kclimesini Ktiser biEiminde sciylerler.

KiiEa, Aksu, Karagehir ile dolaylarrnrn uygarh$r,
giineybatrsrndaki K6qgar, kuzcydoSusundaki KoEu-Tur-
fan uygarlrklanndan biraz farklr olmuEtur. Bu iig qehir
Isa'nrn doSumundan onceki devirlerdcn beri demircilik
yapmak, altrn ve giimiig crkarmak, gayet incc kumaqlar
dokumakla ticaret ve sanayide biiyiik bir ilerilik g6ster-
miqlerdir. Halkr, pck eski zamanlardan beri Budist idi.

Radloff (Wilhelrn) : Radloff, r837'dc Beriin'de
do$muq, Halle, Berlin ve Yena'da dil ve iizcllikle Asya
dilleri o$renimi vaptrktan sonra Rusya hizmetine girerek
rB5g'd;r Batr Sibirya'da Barnaul'dc o$retmen olmuqtur.
Bu firsattan,vararlanarak Tiirk lehqelerini yerinde inceleyen
Radloff, rBTo'dc Pctersburg'a douerck Kazan Milsliiman
Okullarr miifettigli$ine atanmrqtrr. IBB4'dc Petcrslturg
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Asya Mtizesi N{iidiirli.i$iine getirilmiq ve bu srrada Rus
ilimier Akadcrnisi'ne tiye de segilmiqtir.

Radloff, Trirk dilleri ve Tiirkgiiliik iizerinc y:rptr$r
gcniq ve deScrli yzryrmlarryle btittin dtinyaya adrnr duyur-
mu$ ve birgok Akademililerin muhabir iiycli$i qcrefir-ri

kazannrrgtrr. r9r9'da Petrograt'ta olrniiqttir.
Radloff'un birEok eserleri arasrnda ozellikle Tiit'k

Sd<liigii ile Turh Halk Edebi2att )rnekleri adh eseri pek meq-
irurdur. Sozliik, ddrt btiyiik cilt olup Ttirk Lehgeleri Lttgatt
Tecriibesi adrnr tagrmaktadrr. rB39'da basrlmaSa baglamrq
ve rgr r'de bitirilmiqtir. Radloff'un, Ttirkoloji bakrmrndan
ytiksek de$erde olan bu dort ciltlik sdzlii$ti birgok kaynak-
lardan faydanrlarak meydana getirilmiqtir.

Ttirk Halk Edebfi;att )rnekleri ise ro cilt olup, Ya-
kut'lardan ve Quvaq'iardan bagka blitiin Ttirk kavimlerinin
halk edebiyatryle ilgili ornekleri kapsar. Eser, r866-r9o4
yrllarrnda olmak iizere 39 yrl iginde tamamlanrp basrl-
mtgtrr. Sozlti$tine kaynak olarak giisterdi$i Tttrk Halk
Edeb jah 0rnekleri Radloff'un tiirkolojiye olan biiyiik
hizmetleri arasrnda en baqta gelenlerinden biridir.

Rifat Bilge (Kilisli) : r876'da Kilis'te dogdu.
zz-z-rg5g'te Ankara'da cildii ve asri mezarh$a gomtildii.
Tanrnmrq bilim adamlanmrzdandrr. Kerim Qavuq'un o$-
Iudur. Memleketinde ve istanbul'da okuyarak DAriihnu-
allimin (ciiretmen okulu)'den gehadetnAme ve medreseden
tcazetnh.me almrgtrr, Sonra Hukuk mektebinden de
mezun oldu ve bir Eok tanrnmrq hocaiardan dersler aldr.
Riiqdiye ve idadilerle medreselerde TtirkEe, Arapga, Fars-
qa,,tarih ve edebiyat okuttu. Universitede Arapga lektorii
idi. Arap dilbilgisine ait ders kitaplan vardrr. Kutbu Mck-
ki'nin istanbul Seyahafuama'sini, Utebi'nin,sultan A,Iahmul
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Ga<rteut ile babasrna ait tarihini Eevirm i, ve Diu,nii Lilgat-irTtirk,in istanbul,d" b";;;;a- bakmrq rr.-u.iru., igi,gok de{.erli emek t r..u*rqt,r.-'^'
Diuilnij Lfig.at_it_T*.k, ibni .l.[tihenna Lilgati, Kadr Bur_hanettin Tarihi 

lBer1l-ri'reznr),"Evliya eelebi seyahatna_mesinin 7 ve B. cittleri, c.ili_i D;rr;;,;;; Iirra*rri,fmam lfassan,rn Altk6m_z Kr;;, gibi eserler Kilisli Rifattaralindan istinsah ve tashih oiu.rrrrug,u..
unlii otloi 

. 
Mtisteqriki Doktor Ritter ile birliktesaldhattin-i safedi'rr;" nirop' BTruefe2at ad' eserini, veredQelebi izbudak ile de frrninmi*r_i g6li,yi yuyrrnlum,qt,..

f,:'l,H,.lTj[:::,"."n,1""*"yoy,^ronan. M,6n]ie, adtt

Sarnih Rifat :- Ulrhl Ttirk yaz.ail, ozanl olan SamihRifat, t974'te istanbul,d; ;A;,i. Ozel ders atdr- Kendigayretiyle ArapEa, Farsga, F;;;;,L.'nau',uriu "i.rgilerde' ul,'r;;'';irffi:fjU"".,ljr,ll::Dahilive (igieleri),- matbuJ,-'iiur,"y kul"-ii;. -i",,u.,.

'l I a a r if, M e k t e p, 
! y. t,i k a. a 

"rgl 
r., i.,'i r,' i i, 

"_,', i"i, oi, ro2 o 
"r, 

_rindeki yazt ve giirleriyle U"f,..i^i"r""ar.
rgo8'de dahiliye mektubi kaleminde gahEtr. Sonra,Qanakkale l\'futasarnfi, r9 rq,de forryu, r 9r3,de de Trabzonvalisi otdu. Dahll:I: ,"ir"+:G;'f,1etr. Kurrulue Savaqrbaqlannda Anadolu,ya gegri. Malrif (milli e$itim) mtiste_qart oldu' II' Brivtik naiu"t trt..ilJ,rr. ea,akkale Millet_

'ekili seEildi. Tarih f<.,.u*,r rru"ir., Trirk Dili Tetkikccmiyeti'ne baqkan seEildi. r. Dir I(ururtayr,'crir'eyacanrrkonugmalarda bulundr. Ulusai,' fr*ari (yi$itlik rilrri;^qgiirleri vardrr. r93_r,de a"f.urulau ifau. $air Oktay Rrfatc'gludur' sadettin Nrizhet argrn ,n,"'s",,.,t,l n,#i"iil"."btiyrikge bir eseri vardrr.
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Sern'ani (Ebff Satd Abdiilkerirn) : rrr3 (io6)
yrhnda Horasan'rn Merv kasabasrnda doian Sem'ani,
hadis ve tarih bilimlerine pek biiyrik hizmet etmig i-"lAm
bilginlerindendir. Onun bu yi.iksek hizmetini takdir erirrek
iEin kendisine "TAciil-IslAm" sanr verilmiqtir. Btiyilkbzrbasr
"Ebiilmuzaffer Mansur-u Sem'ani" de en bi"iytk isidnr
hukukEularrndan (fakihlerinden) biridir.

Sem'ani, ofrenimini Merv'de bitirdi. O srrada
\4erv islim Aleminin en biiyrik bilim merkezlerinden
idi. Seme'ani sonradan hadis bilimi tizerine inceleme
ve araqtrrmalarda bulunmak rizere vatanlnr brrakarak
uzun bir geziye Erktr. Horasan, MaverAi.innehr, Irak,
Suriye veHicaz iilkelerincle uzun bir inceleme gezisi y;tptr.
Incelernelcrini bitirdiktcn sonra yine l\,[erv'e dcinclii. r 167

(562) yrhnda burada oldti.

Sem'ani, Hatib-i BaSdadi likabryle tanrnan Obtr
Bekr Ahmed'in, Ba$dat'rn tarihine ve bilginlerine dair
yazdr$r Tarifui Bagdad baqhkh btiytik eserine on b"$
ciltlik bir ek yazdr$r gibi, ayrrca sekiz ciltlik Kitub-il|-
Ensdb (:Srybilgisi) adrnda di$er bir eser daha yaznrrgtrr.
Bu son eserin yazma bir niishasr istanbul'da Kc,irrtihi
Kiitiiphanesinde sakhdrr. Kiteb-iil-Ensdb, co$rafi ve tarihi
adlar ycintinden pek cinemli oldu$u gibi Asya arihi
bakrmrndan da son derece de$crlidir. "ibniil-Esir'', bu
eseri krsaltarak ve onu esas tutarak ilq cilt ii; r::rine

LibAb baqlrkL kitabrnr yazmrttrr.

Sem'ani, memlckcti olan Merv'in yirmi ciltlrk bir
tarilrini de yazmr$trr. Oglu adrna da fuIitcem-iil-i\|rSd2ih

baEhkh baqka bir tarihi kitap daha kaleme almrqtrr.

Talit Paga
yti$iinden biri vc

: ittihat ve Terakki Frrkasr'nrn iir; bi-i-
Jru firkanrn son sadrazimr olan 'IalAt
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Paqa, rB7{tc Edirnc'dc do$dtr. I(rrcaalili Ahmet VAsrf
Efendi'nin o$ludur. Llk, orta o$renimini yaptrktan sonra
bir siire Sclinik l\4cktcb-i Flukuku'na clcvam ctti.

r9o3'de siyaserc atrldr. rgo8 ikinci iV{eqrutiyet iiAnrn-
dan sonra Edirne Meb'su (millctvekili) oldu. IJzun yrilar
DAhiliyc NAzirhsrnda (Igiglcri Bakanhfrnda) bulundu.
r9r6 yrhnda SadrAzam oldu. rgrB Mtitarekesi'nde Avru-
pa'ya kagrnak zorunda kaldr. 15 nisan rg2r tarihinde
Berlin'de bir Ermeni feddisi rarafindan ctldiiriildri. Talat
Paqa, zckisr kuvvetli, seciyyesi sa$lam bir insandr. Kendi-
sini yurt hizmetine adamrg imanr tam bir idealist idi.
TalAt Paqa, Diudnti L,ilgat'n Ali Emiri Efendi,den ahnrp
Devlet l\{atbaasr'nda basrlmasrnr qahsen sa$layarak Ttirk
diline de unutulmazbir hizmette bulunmugtur. rg5g yrhnda
kemikleri Bcrlin'de' istanbul'a getirilip $iqli'cleki Hiirriyet-i
Ebediyve $ehitliiine, iEten vc ona lAyik bir rorenle, go-
mtlldti.

Tarrrn : Doir,r Tr-irkistan'rn btiyiili nchirlcrinden
biridir. 'riycnqa' r'e I(r-icnliin d:r$la'ndarr grkan birkag
irma$rn birleqmesinden do$ar. Do$uya do$ru akarak
Lop goltine dc;kultir. Buna akan I{aggar ve Hotan rrmaklarr
gok dcfa Tarrm'a dokr-ilmedcn kurur. Tanm havzzrsr,
bu bolgenin en bitek bolgesidir. Zatcn .,tanm,, adr da
tarrmak, tarla, tarr$, tarr$cr ve tarancr gibi Tiirklerin
ziraat kiiltiiruine ba$h bir sozdtir.

Taw$ag : Kiqgarh Mahmut bu sahayr ,,N{agin,,,

yani vukarr "Qin" olarak gostermektcdir. Onun agrklama_
srna gcire, bu sozciik ile, hem "\{aEin',, hcm cle Tiirklerin
bir boyu anlatrlrr. Diudrii Lti.gaL'ta TarviaE i.izeri'e veri-
len bilgi qdylcdir:
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"Tawgag: Magin'in adrdrr. Burasr, Qin'den dort
ay uzak bir mesafedir. Qin ashnda iig boliiktiir: Birincisi
yukan Qin'dir ki, do$udadrr. Buna ,Tawgag' derler.
Ikincisi, Orta Qin'dir, Burasr "Hrtay', adrnr-alrr. UEtin-
ctisri A$agr Qindir ki, burasrna "Barhan" adr verilir. Bu,
Kiggar'dadrr. LAkin qimdi MaEin "Ta!vgag,' diye tanrn-
mlqtrr. Hrtay tilkesine de Qin denilmiqtir.,'

"Taw$aE: Tiirklerden bir boliikti.ir. Bu diyarda
otururlar. Bu kelimeden ahnarak bunlara ,Tat Taw$ag,
denir ki, Uygur demektir." Tat: Fars, acem; Taw$ag:
Ttirk'tiir.

Taw$aE sozcti$i.i, Karahanhlarda, Han lAkabr olarak
kullanrlmrqtrr. KAggarh sozcti$iin bu sonuncu kullanr-
hqrndaki anlamr, "iilkesi eski ve biiyiik" olarak aErklamak-
tadrr.

Terken (Tiirknn) Ilatun : Iran (Biiytik) SelEuklu
hiiktimdarlarrnrn en bi.iyiiklerinden sayrlan Sultan lvfelik-
qah'rn karrsr ve tarihte gelip geEen Tiirk sultanlarrnrn en tin-
Itisiidtir. Babasr, Do$u Tiirkistan'da hiikiimet siiren Kara-
hanhlar'dan "Tamgag Han"drr. roTr'de Melikqah'la
evlendi. Terken Hatun , Melikqah hliktimdar olduktan
sonra, Selguklu saraylnln en Eok sozti gegen bir hAkimesi
srfatryle yrllarca hiiktim si.irdii. O$lu Mahmut'u veliaht
yaptrrmak iEin Eok u$raqmrg, Vezir Nizamtilmtilk ile qid-
detli mticadelelcrde bulunrnuq, nihayet bu biiyiik \/c
tecriibeli veziri oldiirtmiiqtiir. Kocasr Melikqah'rn r9 ka-
srm Iogz'de olUmri iizerine o$lu Mahmut'u SelEuklu
tahtrna gegirmeyi bagarmrq, bu iq iEin de tivey oflu
Borkyaruk ile kanh mticadelede bulunmuqtur. ro94'de
6z oSlu Mahmut'un giEek hastah$rndan oltimti tizerinc
SelEuklu saltanatr kimilen Borkyaruk'a kalmrgtrr.
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Tiirk tarihinde biiyiik bir ad brrakmrg olan Terken
Hatun'un hayatt siyasi ihtiraslar, mi.icadeleler iginde geE-
miqtir. SelEuklu imparatorlu$unun en nAfiz bir hAkimesi
olarak tam yirmi iig yll, saltanat siirmiiqtiir. Terken
Hatun, bu ihtirash hayatr iginde bilim ve edebiyat adam-
larrnr korumaktan da geri durmamrgtr. Zamanrnda ken-
disiyle beraber KAqgar'dan, Karahanhlar'a mensup bir-
takrm aristokrat aileler Btiyiik Selguklu kentlerine gelip
yerleqtikleri gibi, Ttirk bilim ve sanat adamlan da beraber
gelmiq, IslAm-iran kiilttiriine katrlmrqlardrr.

Tevfik Demiro$lu: Diudnii Lilgat'rn ilk gevirmen-
lerinden olan Tevfik Demiro$lu, r865 (rzBr) yrhnda Van'da
do$du. Hacr Yusuf adrnda bir zattn o$ludur. Tevfik
Demiro$lu, kendi kendini yetiqtirrniq (autodidacte) bir
kigi olup, Arapga ve Farsgayr iyi biliyordu. Devlet
memurlu$u yapml$ ve Birinci Ddnem Van Milletvekil-
liginde bulunmuqtur (23 - 12 - Ig2o - rg2+). Bu srrada Di-
adnii Lilgat'r ArapEadan Ttirkgeye Eevirmiqtir. Bu geviri.
TtirkEe strzciikler esas tutulmak iizere, Arap alfabesine
gore tertip edilmiqtir. Oliimi.inden sonra eser, veresesi
tarafindan, Besim Atalay aracrh$ryle, Tiirk Dil Kuru-
mu'na satrlmrgtrr. Bir cilt halinde olan bu Eeviri, Kurum
kitaplr$r yazmalan arasrnda bulunmaktadrr. Tevfik De-
miroSlu, mayrs rg33 tarihinde Ankara'da olmtig ve burada
topra$a verilmiqtir.

Yusuf Has flacip: Yusuf, Karahanhlann btiyiik
htiktimdarr Satuk Bo$ra Han'rn has hacibi, yani mabe-
yincibaqrsr idi. Hayatr hakkrnda pek az bilgimiz vardrr.

Yusuf'un tek eseri, inli Kutadgu Bilig'db. KAqgar
qelrrinde ro69-ro7o (462) yilannda ikmal edilerek Kara
Bo$ra Han'a takdim ediimigtir. Bu Bo$ra Han, bir ad
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olmayrp "TafgaE Bo$ra Karahan- Ebu Ali |12-s:.:r bin

Sul.jmun A.rlun Kaiahan" dv' Kutadgu Bilig' Tiirklerin

o tarihe kadar geqirdikleri kulttir hayatrnda bil devir

doniimi.iniigdsterir'Eserinmiinderecatrahllkavc'Jc'''iet
idaresine aii ogtitterden ibarettir' Aruz vezniyle manzum

olarak yazrlmrqtrr. Dili, o devir Tiirkqesinin en canh. bigi-

midir. Turfan'da Uygur eserlerinin bulunmastna kadar

bir tek Uygurca eser'Jayrlar- Kutadgu Bilig, bugiine kadar

genig bir Eiurerrin yararlanaca$r bigimde yaylmi'rnlrul-

trr,
Kutadgu Bilig'inUygurca yazrlmrg olan niishasr Viyana

eski Impirator 
-Kiitiiptanesindendir. Bu niisha Aksak

Timur'un oglu $ahr,rh ,u*u"rnda Herat'ta r43g (843)'da '

;;dr"t;r*. iti""i niishasr Mrsrr'da Hidiv Kiitiiphanesin-

dedir, t" A.up harfleriyie yazllml$tlr' Son zamanlarda yi-

,,e Arup harfLriyle yazrlmrq iiEiincti bir niishasr da Tiir-

kistan'da bulunmuqtur'

Kutadgu Bilig'in Viyana niishast ilk defa litsmen

Macarh Vambeiy tarafindan r8To'de yayrmlaiml$ttr'

Sonra Radloff, bu ntishanrn fotofrafisini' Rus I{ilimler

AkademisitaralrndankullanrlanRusqaharflerle.ransk-
ripsiyonunu ve Almanca gevirisini yayrmladr (z boltim'

,Agr'-tgto;. Radloffl bu yayrm igin Mtsrr niishastndan

da faydalanmr$tr. Eldeki Radloff yaylml, yazarrn - sonra

kendisinin de itiraf etti$i gibi - Ti.irk Dili'nin bu tlevrine

uygun olmayan bir transkripsiyon usulii kullanrldri;tndan

doiuyr, ancak gok dikkatli bir kontrol ile yararlanrlabi-

lecek haldedirt''
t' 8".1""d" -y-ti Yusuf ve eseri hakkrnda- daha genig. bilgi 

-;rlrnak 
iqin

Ti)rk KilItiitti dergisinde (sayr 98, araLk 1970) grkan bizim "Yusuf H:rs Flacib

Kutadgu Bilig" adh makalemizle yine bu sayrda yayrmlanan titeki nrakalelere

de bakrnrz.
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KiggarL Mahmut'un hayatr

Kdqgarh Mahmut, XI. yiizyrhn ikinci yarrsrnda ft7-
tabii Diudno Lilgarit-Tiirk adln iinlii scjzlti$ti yazmrq olan
biiyiik Tiirk bilgini, dilcisidir.

KAEgarh Mahmut'un iizerine biitiin bildiklerimiz
Diadnii Lilgat-it-Tiirk'in Eeqitli yerlerinde kendisinin vcrdigi
bazr bilgilere dayanmaktadrr. Bunun drqrnda ya$amaslnl
aErklayan bilgilerden yoksunuz.

KAggarh Mahmut'un babasr, kendi yazdr$rna gcire,

Barsganhdrr. Adr Hiiseyin'dir. Biiyiik babasrntn atlr da
Muhammet'tir. Babasr Barsgan'dan Kiggar'a gcr:miiq,
Mahmut'ta burada do$mugtur. KAqgarh Mahntut'un
doium yrhnr du, oliim ythnr da kesin oiarak bil:niyo-
ruz.

Yalnrz Diudnti L,ilgat-itTilrk'i ro qubat ro74'te t., rtzlrl-
ladr$r bilinmektedir5r. Eserini tamamladr[,r zarnan ileri
bir yaqta olduSu da biliniyor. Buna gore, Kiggarlt Malrmut'-
-un XI. yi.izyrl iEinde yagadr$r, ayr,:' yizythn soni,rrrna-
do$ru da oldti$ii aniagrhyor.

Diudnii LilgariFTtirk'teki bazr parEalar KAggarL Mah-
mut'un soylu bir aileden olduSunu gcistermektedir. Kara-
hanhlar ailesine yabancr olmadrir da anlaqrlmaktadrr.
KAggarh Mahmut, Diudnli Lilgat'ta (cilt r, sayfa. roz)
atalannrn O$uzlarca "Hamirler" diye tanrndr$rnl, irunun
O[uzlarda <(E" yerine "H" kullanrldr$r iqin "Er':irler"
demek oldufunu yazar.
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IJu Eegit bilgilcr, I(lligir'll M*trmrrt,urr l(arahan-
hlar ailesinden olm:rs, rrirr. r uire gcvrcsincleki seEkin
stnrftan gcldigini .g6stcnnt'krr:<rir. Gcnc l)iu6n'nda Kara-
hanhlarrn bazt tanrruuli kiqilcrinclr:n,,soylenti,,ler ak_
tarmasr, ozelliklc bu clr:vlt:ti' iirgtittiyle, saray gorenek_
leri iizerine bilgilcr v.rr'.si, onrn Karahanhlara |akrnrrfr
tansrnr pekiqtirmcktcdir. Rcgit Rahmeti Arat, Kdqgarh
IV{alrmut iEin (bkz. Isl6m Ansiklopedisi, KAggar maddesi),
" Kutadgu Bilig'in ithaf edilmiq ordusu htikiimdar'r
ye$eni olmasr muhtcmeldir." diyor.

KAqgarh Mahmut,un eserini Ba$dat,ta yazrp tamamla_
drSr sanrlmaktadrr. Bu sanrya grirc KAqgar,dzr.n lrak,a gciEmiiq
olmalrdrr. Ama kendisi, neden , ne zaman geldi$in i Di_
adnii Lilgaf'rnda yazmryor. yalntz, Tiirk bozkrrlarrnda
gezdi$ini, ttirlii Trirk a{orarrnt, gelenek ve' gorenekrerini
yerinde o$rendi$ini, Tanm, ili, eu ve Srrderyu (S.y-
hun) rrmaklarrnrn kryrrarryle Eevrelerindeki biitiin itirt
kentlerini dolaqrp gordii$tinii ay'ntrrarryre anratmakta-
drr.

Kdggarh Mahmur, Ba$dat'a gdEtip de eserini yarmag*
baqladr$r zaman, o Ea$daki Tiirk ilierini ve toilumunu
hcr,bakrmdan o$renmig, birEok bilgiler derlemiq, yaynrn
da ilcrlemig olmasr gerekiyor. Btiyill SclEuklu i*puruto.u
Melikqah'rn ka'sr Karahanh soyundan Terken Fiatun,un
(bugiin Tiirkin gckrindc kurlanrrmakta oran scizcii$iin
do$rusu budur; "hAkim, hiiktimdar, melike,r anlamrna
gelir) yanrnda birgok KAqgarh,nrn Irak,a geldiklerini,
i:l?* ktilttir hayatrna geniq olEride katrlmrq olduklarrnr
biliyoruz. igte, KAqgarh Mahmut'un da boyle bir nedenle
BaSdat'a gelmiq olmasr dtiqlintilebilir.
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Kiggarh Mahrnut'un kigili$i

K6.ggarh Mahmut'un kendi iilkesinden aynlmadan
rince iyi, krymetli bir o$renim gordii$ii, islAm bilimlerini
o$rendi$i anlagrlmaktadrr. Soylu bir aileden geldifini
anlatan belirtiler dc, Kdqgarh Mahmut'un bu bilgileri
edinmesini, iyi bir o$renimden geEmesini bir bakrma
zorunlu krlar.

Kiggarh Mahmut'un do$up yaqadr$r ga$da (XI.
yi.izyrl) K6.qgar'la Barsgan dolaylarrnda ilerlemiq bir
uygarhk, ileri bir bilim hayatr vardr. Karahanhlar kur-
duklarr tiirlii bilim kurumlarryle bu Eevreyi hazrrlamrq-
lardr. Nitekim Kiqgarh Mahmut'u n Dia 6nti LttgaFirTi)rk' i
haztrlarken, KAqgar'da da hemen hemen aynl yrllar
iginde Kutadgu Bilig gibi hem dil hem diiqiince bakrmrndan
biiyi.ik, olgun eserler yazrhyordu.

Biitiin bunlar, KAqgarh Mahmut'un bir bilim, diiqiin
gevresinde yetigti$ini giiElendiren belirtilerdir.

KAggarh Mahmut, bir yandan ana dili olan TiirkEeyi
birEok a$rzlarrylc bildigi gibi, bir yandan da ArapEa ve
Farsgayi gok iyi biliyordu.

KAqgarh Mahmut'un bugiin elimizde bulunan Diudnii
LrigarirTi.irk'iinden baqka bir de Ttirk dili sentaksrna dair
Ceudhiri.i'n-Nahiu adh eserivardrr. Yaztkki, bu eser bulunama-
mrgtrr. Yalnrz adr bilinmektedir. Ancak, gerek bulunamayan
bu eseri iizerinc gencllikle bilinenler, gerekse Diudnii Lilgat,
tan elde edilen bilgiler, Kdggarh Mahmut'un Tiirk filo-
lojisi rizcrinde gcniq biigisi oldu$una tanrkhk etmekte-
dir. KAqgarh'nrn en iyi bildigi Ttirk a$rzlarr Hakaniye,
O$uz, Krpgak, r\rgu, gigil, Kengek, Uygur afrzlarrdrr.
Kiqgarh, bu a$rzlarrn dilbilgisi kurallarinr da Eok iyi
bilmektedir.
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KAqgarli Mahmut'u yalnrz bir diici saymak da dofru
olmaz. O, tiirkoloji alanrnda geniq bilgisi, incelemesi
olan bir btiyiik Ttirk bilginidir'.

KAggarh Mahmut'un bilginli$inin yanrsrra baqka
ozellikleri de vardrr. O, aynr zamanda iyi silAh kullanan
bir askerdi. Bunu da gene Diudnti Lilgat'ndaki aErklama-
lardan d$reniyoruz. Diudnii Lilgarit-Ttirk'te Trirk ulusunun
biiyiiklti$iinti , eqsiz kahramanh$rnr, bilim, yurt yonetimi,
tarrm, krsacasr uygarhk alanrnda ortaya koydu$u biiyiik
varltklart, yerini getirip uzun uzun anlatrr.

KAqgarh Mahmut'un kitablnrn hem bagrnda hem de
Tiirk maddesinde yazdrklarr, bu alandaki diigiincelerini
aErklamasr bakrmrndan Eok ilgi gekicidir. KAqgarh Mahmut,
yagadr$r Ea$da mevcut "islAmcrhk" akrml iEinde, "Tiirk-
Itik" akrmrnrn, yani islAm toplulu$u iEinde Tiirk'tin btiyiik
bir yeri bulundu$unu biitiin giictiyle savunanlardan biri
olmugtur. Boylece Kiqgarh Mahmut, Tilrklerin IslAm
evreni iEinde dzbenli$ini korumasr iEin giiciiniin yetti$ince

Ealrqmrqtr, demek yanhq bir yargl ve yorum olmaz
sanlyoruz. Bu seEkin ozellifiyle KAggarh Mahmut ileri
bir ulusgu (milliyetg.i) oldu$unu da oL-taya koymakta-
drr.

Kiggarir lVIahmut, kitabrnrn baqrnda Ttirk ulusu
igin rsunlar L yazryor'.

"Yiice Tann'nrn devlet gi-inegini Trirk burglarrna
dofdurmuq oldu$unu, onlann tilkeleri iizerinde gdklerin
britrin dairelerini dondtirdii$tinii gordiim. Tanrr onlara
Ttirk adrnr vcrdi. Onlan yeryi.iziine ilbzry krldr. Zamant-
mrzln Hakanlannr onlardan grkardr. Dtinya uluslannrn
ycinetim yularrnr onlarrn ellerine verdi. Onlarr herkese
iistiin eyledi. Kendilerini hak iizere gtiElendirdi. Onlarla
birlikte Eahqanr, onlardan yana olanr de$erlendirdi.
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Tiirkler yiiziinden onlan her dilediklerine eriqtirdi' Bu

tiiif"ti "y"k 
takrmrnrn kotiiltiklerinden korudu'

Derdini dinletebilmek, Ttirklerin gonliinti almak

igin onlann dilleriyle konuqmaktan baqka yol yoktur' 13ir

kimse kendi ,utt*i"au" uy"ltp da onlara sr$rnacak' olur-

sa o taktmrn ko'k-"*"au" kurtulur' bu adamla birlikte

bagkalarr da sr$rnabiiir'"

KAqgarh, kitabrnrn "Tiirk" maddesinde de gi' rrlan

yazmaktadrr:
"Tiirk, Tann yarhgayasr Nuh'un ofilunun 

'adrdrr'
Bu, Tanrtrr,,,, Nt'h'o$lu" ftitk'i"t o$ullanna verdi[i bir

addrr. Biz, ad oiu'ufi Tiirk adtnr Ultt Tutttt vermigtir'

dedik. Qiinkti, fa5st;it Ha1:f ogl:i imam $evh Htisevin'

ona da frr"-tir-C'"?rti clcnilcn kiEi' Ibn-i'i^ Ebtiddiinyi

olarak tinlii EEEefr-Btt, g.L' El Miiiid-iil Cercerali'nin

di.inyanln sonu iizerine yazmlE oldu$u kitabrnda ulu

Yalavaca (Peygamber Muhammed'e) lanrkla 
'uut'n" 

bir

hadis yazmrE. ffi; ;yi"aitt Yiice Tann' benim bir

ordum vardrr, cr"" ftitl adtnr verdim' onlarr Dr"'Juda

birlegtirdim . gi'";it"u krzarsam Trirkieri o ulusun iir":rine

gonderirim diy"':'i;; bu' Tiirkler iEin btrttin ins" rlara

karqr bir iistiinliiktti'' O"lu" yerytiziiniin en yi-iksek y" inde

havasr en temiz titttete'i"ac yerleEtirmiq' onlara 'kendi

ordum' demiqtir'"

Giiriili.iyor ki, Arap dilini de' islAm bilimlerini de cok

iyi bilen Kiqgarh Mahmut' dz clilini' ulusal ktiltiir:iinti'

yurt sevgisini luqctyin tistiindc gorcn vc ttttan l:ir bilgi-

nimizdir.
KAqgarh Mahmut' Diudnii Lttgat-it-Ttirk'iyle tiirko-

loji biliminin temellerini atmlq' bu okulun kurucui'Lr o1-

-oirqt,r, 
demek' gerge$e aykrn diilmeyecektir'
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Kiggark Mahrnuttun eseri Divinii Lffgat

Kaqgarh Mahmut'un elimizdeki eseri Kit6bti Diadnr
Lilgat-it-Tiirk'tir. Bu eser, XI. yiizyrldan bugtine kalan
eserler arasrnda en onemli yeri almaktadrr. Diadnii L,itgat
-it-Ttirk, yalmz bir scizltk deSil, Ttirk tarihini, co$raf-
yasrnr, mitolojisini, folklor ve halk edebiyatrnr, krsacasr

ulusal ki.iltiirilmrizle ilgili zengin bilgileri kapsayan bii-
yiik bir ltazine, ansiklopedik bir eserdir. Bu eski Tiirk
scizlii$iiniin, madde baqr olan sozctiklerle drnekleri (ttim-
celer, savlar, deyiqler) Ttirkgedir. Tiirkge s6zci.iklerin
agrklamalarr ArapEadrr. Kitap, hem Araplara Tiirkge
<iSretmek, hem de Ttirkgenin zengin bir dil oldu$unu,
Arapgayla boy iilgiiqebilece$ini gostermek amacryle ya-
zrlmrqtrr.

Diadnii L{tgat, Kaggarh Mahmut'un anlattr$rna
gcire, e5 ocak rc72 tarihinde Ba$dal'ta yazrlmaya baq-

lanmrqtr. K6,qgarh kitabrnr bitirdikten sonra yeniden
incelemeler yaparak eserini dort kez diizeltip gozden gegir-
miq ve ro qubat ro7+ pazartesi gtinri bitirmigtir. Bu hesaba
gdre, KAqgarh Mahmut eserini, Abbasi halifesi El-Kaim
zamantnda yazml$trr. Ama, El-Kaim'in yerine geEen

El-Muktedi BillAh'a sunmu$tur.

Diudnii LilgatirTiirk'in bugiin elde bulunan biricik
yazmr- niishasr, iran'rn Sive kasabasrndan olup, sonradan

$am'da yerleqen Muhammed bin Ebi Bekr bin ebi'l
Feth iis-SAvi'nin r a$ustos rz66 tarihinde kopya etti$i
niishadrr. SAveli Muhammed'in anlattr$rna gore, bugtinkti
biricik ntisha, KAqgarh Mahmut'un kendi eliyle yazdr$r te-
mel niishadan gekilmiqtir. TiirkEeyi bilmeyen Muhammed'
in Arapgayr da gok iyi yazamadr$r eserde yaptr$r birgok
dil yanhglanndan anlaqrlmaktadrr. Bununla birlikte, Dia 6nii

rBB
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Lfigat-it-Trak gibi bir eseri bazr yanhglarla da olsa kopya
ederek btitiin biitiin kaybolup gitmekten kurtarmrq ol-
du$u igin SAveli Muhammed'in bu hizmetini saygryla
anmak gerekir.

Genig dlgiide bir Tiirk dili scizlii$ii olan Diailnii Lilgat,
qimdiye dek l2ilinmeyen bir eser sanrhyordu. Oysa, son
aragtrrmalar bugtin pek de bdyle olmadr$rnr gcistermigtir.
Tarihgi Ayrntaph Bedrettin Aynt ikd-til-Ctimhn fi Tarih-i
Ehl'iz-zamdn adh eserinin ilk ciltlerinde Trirk tarih ve
etnolojisiyle ilgili bilgileri, biraz krsaltma yoluyle ..Kdqgarh

Mahmut'un ltrgatrnda gordiim.', diyerek Dia6n'd,an al-
mrgtrr. Gene K6qgarh bilginlerden Mrsrr'da yerlegmiq olan
Atim ibni Muhammed'in Tic ris-SaAdat adh eserindeki
bazt ciimleler Diudnii Lilgat'd,an ahnmrq olduSu gibi
Endtili.islti Ebtr Hayyan,ln Kitab-al-idr6k,indeki bazr ciim-
leler de Diadn'tn bu yazarlarca g6riilmi.iq, okunmug oldu-
Sunu ortaya koymaktadri. Brrnlardan bagka briytik Tiirk
bilgini KAtip Qelebi deDiudn'r gormiiq, bir bibliyografya
ansiklopedisi olan Kegf-ila-/i)ntn adh kitabrnda bundan
sciz aEmrgtr. (Milli Egitim Bakanh$r yayrnr, c. r, s. BoB.)

Eski Tiirk ve Arap bilginlerince bi\digi halde sonra-
dan yrliarca unutul"p t ul*.g olan Dtuiii. I,figat-it-Ttirk,
elli yrl kadar once istanbul'da bulunup artaya grkarrlmrg-
tr. SAveli Muhammed'ce kopya edilen bu yazma, iinlti
bibliyografya uzmanr Ali Emiri Efendi,nin eline geEmigtir.
Zamantn Bagbakanr TalAt Paga,nrn aracrh$ryle bu ntisha
Istanbul'da Kilisli Rifat Bilge'nin denetimi altrnda tig cilt
olarak basrlmrgtrr (rgr5-rgr7). Eserin daha birinci citai-
nin basrhp yayrmlanmasrndan sonra, bu btiyiik dil anrttyle
onun de$erli yazail KXqgarh Mahmut iizerine gerek Bizde
gerekse Batr bilim gevrelerinde birgok yazrlar yazrlmrq,
eski Ttirk ktilttirti iizerine yepyeni bilgiler ortaya atrlmrq-
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trr. Prof. C. Brockelmann rgz8'de Diudnii Lilgat'-it-Tark'
iin bir de dizinini (indeksini) yayrmlamrqtrr.

Diudnti Lilgat-it-Tiirk'te Tiirk dilbilgisi (gramer) ku-
rallarryle ilgili birgok bilgiler de vardrr. Mahmut, Diudn'tnr
yazarken Arap kurallarrnl esas tutmut, kitabrm "Hemze,
SAlim, Muzaafl llIisil, Ugltiler, Dortli.iler, Gunne, lki
Harekesiz Harfin Birlegmesi" gibi sekiz boltime ayrrmrgtrr.
Her bdliimde, scizctikler alfabe srrasryle yazrlmrq, anlamrn
iyice kavranmasr igin tiimceler diizenlenmiq, buna ata-
sozleri, halk giirleri de eklenmiqtir. B6ylece eser, Ti.irk
dili tarihi bakrmrndan deierli bir kaynak niteliiini kazan-
rruqtr. KAqgarh Mahmut, bundan bagka trirlti scizcrikler-
lerden yararlanarak Tiirk tarihine, co$rafyasrna, mito-
lojisine, toplumsal ya$antrsrna de$inmig, bu konularda
onemli, geniq bilgiler vermiqtir. Kendisinden cince bu
alanda bciyle bir eser yazrlmadr$rn1 hakh olarak belirten
KAggarh, bu amaca ulaqabilmek iEin yrllarca Eok a$rr
giigli.iklere, srkrntrlara katlandr$rnr da sdyler.

Diadnii LrtgarirTiirk'te baqhba iki a$rz goze Earpar.
Biri bugtn de Kiggar ve dolaylannda kullamlan DoSu
(Hakaniye) Tiirkgesi, oteki de Batr (Oguz) Ti.irkgesi'dir.
Diudn'da tiirli.i Ttirk a$rzlarrnr, bunlarrn <jzelliklerini
gcisteren zengin bilgiler vardrr. Bu bilgileri aqa$rya ah-
yotuz

"En agrk, do$ru dil, ancak bir dil bilip, Farslarla
karrgmayan, yabancr iilkelere gidip gelmeyen kimselerin
dilidir. Iti al bilen Eehirlilerle diigrip kalkan kimselerin
dilleri bozuktur. Kengekler, So$daklar, Argular gibi boy-
lar iki dil soylerler. Gezginci olarak yabancrlarla kan-
ganl4r da Hotan, Tiibrit halkryle Tengtit'lerin bir krsmrdrr.
Bunlar, Tiirk iline sonradan gelmiqlerdir. Ben bunlardan
her birinin dillerini yazaca$rm. Qabarka (Japonya)'h-
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larrn iilkelerinin uzak olmasr' Qin ile aralanna biiyiik

deniz girmiq Uut"*t" yiiziind-en dilleri bizce bilinmiyor'

Qin vi: MaEin (Y;tt;t Qin) halkrnrn aynca dilleri varcirr'

Bununla birlikte qJitfiltt TtirkEeyi iyi bilirler' n' \:tO-
larrnr bize, Ti.irk;;;;tylt y u'urlu'-' .Bunun 

gibi aray, iriiytk

ser (Qin setti) ile*ffi'v"lt1tt"$"ki daflarla deniz girmiq

oldu$u igin "Ye'cil UL Y:'"uE. ulusunu.n ditteri bilin-

;il; iuuu, (Tibet)'rinl qotT.'l avrr dilleri' avr:' vazt'

larr vardrr. Bunlarrn'ikisi de Tiirkgeyi giizel konu'lamaz'
^*- 

tr*"rlarrn tiz Ttrkqe bir dilleri oldu$u gibi' kendi

aralarrnda.konuqtukiarr zaman ayrr bir a$n da kullanrr-

lar. Bunlar, t<itauri 
^r'l*a" 

niti;raigim gibi' z4 harfli

olan Ttirk yu"""' kuliamrlar' Kitaplarrnr, 1e{r1'rlarrnt
bu harflert yo"uiiu'' g""au" baqka 

-Uygurlarla 
Qirrlilerin

ayrr bir yu"'tu"'luf'u t'u'arr' 
- 
Defterlerini' sen*tlerini

bununla yutu,lu'' Bu yu"y'-Miisliiman olmayan iJygur-

Iarla Qinlilerden' baqkasr okuyamaz' Bu siiylediklerim

hep gehirler halkr icindir'

Qomul btv;;il;l (gadrr ) halkrnrn ayrr l''ir dili

vardrr. Ttirkgtyiiyi fiiitftt' Kuy' Yabaku' Tatar' Basmrl

boylarr da biiyledi'' H"t boyun ayn bir aSzr vard't arna

tt.pti de Ttirkqeyi iyi konugurlar'

Krrgrz, Kt;;i,- ot"t, Tuhsi' Ya$ma'- gigili' U$rak' '

Qaruk Uoytu,t"i'i-o' f itftie olarak yalntz bir dillcri var-

drr. Yemei.'ittf' nuqkrrt'lann dilleri bunlara yakrndrr'

Rum aiyt""alfti Pegenek'lere kadar "Suvar"' "Bul-

gur"^diil.ti f;;'Ju'tiyt'dzc.tiflerin sonu kesilip krsaltrlmrq

bir Tiirkgedir' iutt' dilleri iEinde en hafifi O$r"rzlarrn'

.r, aogrrrr', da Tuhsi ile Yafima'larrn dilidir'

Uygur qehirlerine vanncaya dek "Ertiq-Irtiq"' "Ila

-ili", 'iiu*i,", "Etil, Itil'.Idif rrmaklarr boyunca oturan

halkrn dili do$ru fu'ttgeit' Bunlann en agrk ve en tat-
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hsr,,Hakaniye-Karahanhlar" tilkesi halkrnrn dilidir. Ba-

lasagunlular So$udga ve TiirkEe konuqurlar.Tnaz (Talas)

v e Bey za qehirlerinin halkr boyledir. B alasagun' a v aflncay a

dek "isbicab-Asbrcab"dan sayrlan biittin Argu illeri
halkrnrn dili, gapraqrktrr. Kiggarrn Kenqekge konugan

k6yleri vardrr. Illerde halk, Hakaniye TtirkEesiyle

konuqur. Batrda Rum iilkesinden Do$uda Magin iline
kadar Dzayan Tiirk illerinin uzunlu$u- beg bin, geni$i$i

iig bin, tamamr sekiz bin fersah eder. Iyice bilinmek-igin

bunlann hepsi, yeryi.izii bigiminde olan gember !iEi-
minde gosteiilir. (Diudnii Lfigat'taki haritada bu Ttirk
kabilelerinin yerleri gosterilmiqtir.)

Gcirtili.iyor ki, KAqgarh Mahmut eserinde Ttirk
boylanyla uyruklaflnrn dilleri iizerinde geniq bilgi veri-

yo;. Aynca bunlarrn yayrhqlarr, toplumsal yaqayrqlarr

gorenekieri, gelenekleri iizerine de, eserinde geniq bilgiler

iurdrr. Kdqgarl'mn verdi$i bu bilgiler, gozleme dayanrr'

O, bunlan daha yurduhdayken dzenle toplamrq, sonra

kitabrna almrqtrr.

Diudnii L{tgarirTih"k'teki harita, ilk Ttirk diinya

lraritasr olmasr bakrmrndan de$erlidir. Yazar, eserinde

birgok kabile, tilke adlarr saymr$a da, bunlarrn hepsi

haritada gosterilmemiqtir.

Diudnii Lilgat'ta halk qiirine, miizi$ine, geleneklerine,

gdreneklerine geniq yer verildisini yukarrda belirtmiqtik.

ilu biiytik .r.ii' bir deferi de, en eski Ttirk edebiyatr

tirtinlerini iqinde toplamasrdrr. Diudn'daki qiirleri c.
Brockelmann, Ali ulvi Elove; atas<izlerini (savlar)'de

Abdtilahat Nuri, Necip Asrm, Ferit Birtek toplayarak

birer kitap halinde yayrmlamrqlardrr'
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Kitabii Divinr Lffgat-it-Tiirktiin Tiirkgeye
gevrilmesi

Esas metni Arapga olan Diadnii L'ilgat-it-Tiirk'i once
Kilisli Rifat Bilge dilimize gevirmigtir. Sonra r. dcjnem
milletvekillerinden Vanh iTevfik, daha sonra da Konyali
Atrf Ttiztlner Diadn'rn gevirisini yapmrglardrr. Bir arahk
Diadn'rn Eevirisi i.izerinde Samih Rifat'la Mehmet Akif
Ersoy da uSragmrqlardrr. Ne var ki, bu gabalarrn hiE biri
istenilen olumlu sonucu verememig, bu ytizden geviriler
basrlamamrgtrr. Bununla birlikte, bu alanda gahqanlarrn
emeklerini de$eriendirmek de gerekir.

Diadnfi Lil,garirTiirk'in Ti.irkgeye btittiniiyle kazan-
drnlmasrnr, Besim Atalay baqarmrgtrr. Besim Atalay'rn
Tiirk Dil Kurumu yayrnlan arasrnda Erkan bu gevirisi tigti
metin, biri trpkrbasrm, biri de dizin olmak tizere b.g
cilttir (rg3g-t9+3). Ayrrca Dehri Dilgin, Arap alfabesine
gore, Diadnti Lilgat-it-Tt;rk Dizini'ni hazrrlamrg ve bu eser

de t957 yrhnda Kurumca bastrrrlmrqtrr.

Dtadnii Lilgat-it-Tiirk'in buluriup basrimasr (tgt5
-IgI7) gerek bizde, gerekse Batr bilim Eevrelerinde geniq
yankrlar uyandrrmrgtrr. Kitabrn, Arap harfleriyle riE cilt
olarak yayrmlanmasrndan sonra Diudn'tn kapsadr$r dil,
tarih, co$rafya, mitoloji, folklor, halk edebiyatr gibi
tiirlii konulan i.izerinde geqitli incelemeler yaprlmrg, yazrlar
yazrlmrg, kitaplar yayrnlanmrqtrr.

Bizde bu konuda <jzellikle Prof. Fuat Koprillii, Zeki
Velidi Togan, Hiiseyin Namrk Orkun, Ahmet Cafero$lu,
Kilisli Rifat Bilge, Necip Asrm Yaztksrz, Ali Ulvi Elove,
Abdtilkadir inan gibi araqtrrrcrlar Diudnii Lfigat'r Tiirk
dili ve tarihiyle genel olarak halk edebiyatr ycintinden
incelemigler, y aztlar yayrmlamrglardrr.



M. SAKiR tir,rtir:egrn

Batrya gelince: Bu alanda bilhassa tarunml$ Alman,
Macar bilginleri Diadnii Lilgat iizerinde Eegitli yayrnlar
yapmrElardrr. Bu bilginler iEinde ozellikle tinlti Prof. C.
Brockelmann ile Martin Hartmann ve Macarh Profesor J.
Ndmeth'i saymak gerekir.

Almanlarla' Macarlardan sonra bazr Rus ve Fransz
bilginleri de Diadn{i Lilgat tizerinde gahgmrg, bu alanda
gegitli yayrnlar yapmrqlardrr.
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Savlar (atasiizleri)

r . Erdem baqr trl
"Erdemin bagr dildir."

'*
e. Endik uma evli$ni agrrlar.

"Ahmak konuk ev sahibini a$rrlar."
r*

3 . Ot tise agrz kiiymes.
"Ateq demekle aStz yanmaz."

*

4. Ko$ krhE krnga srgmas
"Qift krhnE bir krna srimaz."

t<

5 . Yrrak yrr savln arkrq keldi.iri.ir.
"frak yerin haberini kervan getirir."

*
6. Ata ogh atag togar.

"Baba adamrn o$lu babacan olur."
*

7. Kanr kan ile yumas
"Kanl kanla yrkamazlar."

*

B. Kcizden yrrasa kcingiilden yeme ylrlar.
"Gcizden rraklagan griniilden de rraklaqrr."
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g. TaS tagka kavugmas kiqi kiqike kavuqur.
"DuE da$a kavugmaz, kigi kigiye kavuqur.,,

*(

io. Bir karga birle krg kelmes.
"Bir karga ile krg gelmez.,'

:&

r r . Ermegiike eqik art bolur.
"Tembele eqik yokug olur."

,, . 9j keger kigi t,rypa"lrufungut ogl mengku katmas.
"Zamangeger kigi duymaz, insano$lu ba-t i kalmaz.,,

*
13. Han igi bolsa katun iqi kalur.

"Han igi olunca, kadrnrn igi kalrr.',
rlc

14. K;Si alasr igtin yrlkr alasr taqtrn.
"fnsanrn alacasr iginde, hayvanrn alacasr drgrnda.,,

.{.
15 . Biqerngek ttiz errnes :

"Beq parmak diiz (bir) olmaz.,,
*

16. K_tiz keligi yayrn belegtiliig.
aa^., .."Giizi.in geliqi bahardan belli.,'

17 . Ay tolun bolsa eligin imlemes.
"Bedir halinde olan ay elle gcisterilmez.,,

,*

rB. Suv kormeginEe etiik tartrna.
"Su $rirmeyince pabug grkarma.,,

.*
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Ag ne yimes tok ne dimes.

"Ag ne yemez, tok ne demez."
{.

Kuvi er kudugka kirse Yil alrr'
"Talihsiz adam kuyuya girse yel ahr."

:r

Ttiziln birle uruq utun birle i.isterme.

"Airrbagh ile u$rag, yiizsi.izle yartqma'"
*

zz. Kurmrg kirig tiigi.ilmes ukrukun tag egilmes'

"Kurulmuq kirig diiSiimlenmez, kementle dug
e$ilmez."

:1.

Srnmasa arrksar
Sakrnmasa utsukar.

"Kiqi slnamazsa aldanrr
Sakrnmasa yutulur".

*

Alplar birle uruqma
Begler birle turuqma.
"YiSitlerle vuruqma
Beylerle durugma (kargr gelme)."

*.

25. Tay atasa at trnur
Ogul eredse baba trnur.
"Tay yetigirse at dinlenir
O$ul er olursa baba dinlenir"
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II. Deyigler (diirtliiL ve ikilikler)

Tegme gcgek dkiildi
Bukuklanrp biikiildi
Tugsin tiigiin tiigiildi
Yazhp yana ycirgegur.

"Tiirlii tiirlti gigek toplandr, tomurcuklanrp
briktildri,

kabardr, kcigeli dii$tim halinde ddkiitdii, agr-
larak gene bir birine dolaqrr."

*
Krzrl sarrg arkaErp 

.Yipkin yagrl ytizkegip'
Bir bir kerti yorgeqip
Yalan$uk anr tanglaqur.
"Kzrl sarl gigekler ,arka arkaya grkar, yeqil
menekge yize grkar, birbiri tizerine sarsrhr,

insan bunlara qagar."
:t

Ol kur kamr$ krqrn iner
Aghk tarri anrn 6ner
Yavlak yagr mende trnar
Sen keliben tepreqiir.
"Biitrin kar krgrn iner, yemeklik bu$day onunla
biter, yavuz diiqman bende dinlenir, sen gelin-

ce tepregir."

Opkem kelip ogradrm
Arslan layu kcikredim
Alplar baqrn togradrm
Emdi meni kim tutar.
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"Ofkem geldi uSradrryr, aslan gibi kiikredim,
yigitlerin bagrnr do$radrm, qimdi beni kim

tutar.tt
*

Trgraklanrp sekirtti
Erin atrn yiigiirtti
Bizni kamu$ en$itti I

Anda$ siige kim yeter.

"Yi$itlenip seyirtti, askerini, atrnr kogturdu,
biittin bizi qagrrttl, bdyle askere kim dayarur."

Kizlep tutar seviikliik
Azrrq ktini belgi.irer
Baqh$ koztig yapsama
Yaqr anrn savrukar.

"sevgiyi gizli tutar aynhk giini.i belirir, yarah
gcizti kapatma, onun yalt fiqkrnr, savrulur."

*
Kcizrim yagr savrukup kuzr akar
Bilinip ajun emgegin tiikel ukar.
"Biitiin akla gelen drinya zahmetlefi bilindigi
igin gcizi.imtin yaqr savrularak aqa$rya akar."

IIf. AIp Er Tonga ASrtr

I

. Alp Er Tonga oldi mii
Issrz ajun kaldr mu
Odtet< oEin aldr mu
Emdi yiirek yrrtrlur
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I

"Yi$it F.rtonga ijldti mti?
Fini diinya kaldr mr?
Zaman oci.inti aldr mr?
$imdi yiirek yrrtrhr."

2

Uirgrp eren bcirleyri
Yrrtrn yaka rrlayu
Srknp iini.yurlayu
Sr$tap kcizi cirtiltir
"F,renler trpkr kurt gibi uluquyorlar,
Yaka yrrtarcasrna baSnqryorlar,
Seslerini btitrin kuvvetiyle haykrrarak
Gcizleri cirtiiliinceye kadar aSiryorlar.,'

dJ
Bardr kciztim yarukr
Aldr <iziim konukr
Kanda ering kanrkr
Emdi udrn udgarur.
"Goziimiin feri scindii,
Onunla birlikte ruhum da gitti,
$imdi o kimbilsin nerelerdedir
$i*ai o, uykudan uyandrrryo..;,

$asrnrllara kargr yaprlan savartan iiraekler
(ro4r yrhnda yaprlan biiyrik savala aittir.)

I

Basmrl siisin komuttr
Barya kelip yumuttr
Arslan tapa emitti
Korkup baqr tezginiir.

r<Aqc,Lnlr 'IArrlrur 
'{

"Basmrllar ordulartnt coqturdular'

HePsi bir araYa geliP toPlandr'

Arrlutu karqr Yoneldilerse de'

Bizi gcirtip korkudan kaEtgtrlar'"

2

Ttinle bile ktigelim
Yamar suwln kegelim

Terngiik suwrn igelim
Yuwka Ya[r uwulsun

"GeceleYin gdqelim,

Yamar suyunu geqelim'

Prnar suYundan iEelim'
Yufka. diiEman ezilsin"'

V. Uygurlara kargr yap'ltlr bir savag destanrndaxr

I

Kemi iEre olturuP
Ila suvtn keEtiniz

Uygur taPa baqlanuP

Mrnglak iiin aqttmrz

"Gemi igerisinde oturarak
Ila suyunu geEtik.

Uygurlara kargr durmakla
Mrnglak ilini feth ettik'"

2

ASdr krzrl baYrak
To$dr kara toPrak
Yetiqii keliP Ufrak
Tokrqrp anrn keEtimiz'
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"Krztl bayr:rk ytikscldi,
Kara toprak canlandr,
Ugrak binicilcri de yctiqip
Saval;er tutugarak geciktik."

VI. Stiz agrklarnalarr
Alp: Yiiit, bahadrr. Alp 2agda, algak gagda, (yigit diiq-

man kargrsrnda, yumugak huylu adam savaqta belli
olur).

$u ddrtliikre dahi gegmigtir:

Alp Er Tonga cildi mti
Issrz ajun kaldr mu
Ozlek cigin aldr mu
Emdi ytirek yrrtrlur

(Alp Ertonga oldii mti, koti.i di.inya kaldr mr,
lelek rictinii aldr mr, qimdi ytirek yrrhhr, par-

Ealanrr.)

Utiik: tJtti. Mala biEiminde bir dernir parEasrdrr ki,
dikiq yerlerini yau$trrmak igin krzdrrrlarak elbise
tizerine bastrrrlrr.

Agattr: Ol man$a aE aqattr, (O, bana yemek yedirtti). Bu
sozii Ttirklerin goSu, Flanlann ve btiytiklerin yemek-
lerinde kullanrrlar. O$uzlar, her yemek igin boyle
sciylerler. O$uzlarrn sciyleyigi kurala uygundur.

Karrrdu: Dort argrn boyunda,' bir karrq eninde bir bez
parEasrdrr ki, tizerine Uygur Hanrnrn mtihiirii basrhp
ahgveriqte para yerine kullanrlrr. Bu bez eskirse her
yedi yrlda bir yamanlr, sonra yrkanrr, yeniden iizerine
miihtir vurulur.
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Bogrnak: Gerdanhk, bo$mak. Bu altrndan, gtimiigten
yaprhr, i.izerine de$erli taglar ve inciler oturtulur.
Gerdek gecesi iEin siislenen geline takrhr.

Srndr: Tt{ag smdr, (a$ag krrrldr). Baqkasr da boyledir. Sti

stndr, (asker bozuldu).

Tat: Biitiin Ttirklere gore Farsga konugan kimse. $u
savda dahi gelmiqtir: TatrS kcizre tikeniS tiipre, (Tatrn
gozi.ine vur, dikeni kcikle, kcikiinden grkar). Tuhsr ve

Ya$ma dillerinde, Uygur kifilerinin adr. Bunu kendi
iilkelerinde iqittim: "Tat tavgaE" derler ki "Qinli vt:

IJygur" demektir. Bu sav, Farslar hakkrnda oldufu
gibi Qinliler ve Uygurlar hakkrnda da sdylenir.

Sugdrg: Krgrn slra ile dostlar arasrnda yaprlan qolen,

gezek qoleni, (eskiden buna "Sohbet" denilirdi)'
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* Kitabrn rB. sayfasrnrn birinci satinndaki "ver-

mesi de buna delildir" ibaresinden sonra qu bilgi ula-
nacaktrr: fProf. Reqit Rahmeti Arar, Kdggarh Mahmut
igin (bkz. Isldm Ansiktopedisi KAggar Maddesi) "Ku-
tadgu Bilig'in ithaf edilmig oldu$u hiikiimdarrn ye$eni
olmasr muhtemeldir." diyor.]

* $u bilgiler de kitabrn 9o. sayfasrna yedinci satrr-
dan baglamak izere ulanacaktrr:

Tiirkler, Arap harf ve yazrslnr cince oldu$u gibi al-
mry ve -Diudnti L{tgat'n esas metininde gonildii$U gibi-
sesli harf yerine harekeler kullanrlarak Arap yazr usltr-
buna uygun bir,yazi sistemi kurmaya gahgmrqlardrr. Fa-
kat, onceleri duyarhkla uygulanan bu harekelerin yerini,
sonralan sesli harflet almaya baqlamrqtrr. Ozellikle, Tiirk.
Ee sozctiklerin imlAsrna "elif, 'vav, yi." sesleri girmiqtir.

$u kadar var ki, Diadnii Lfigat'ta, daha gok, fiil-
lerin yazrhgrnda rastlarran bu sesliler, zamanla sozctik-
lerin yaprsrna iglemiqtir. Bir <irnek olarak ilk yiizyrllarda
kgd (kaEdt), bld (buldu ya da bildi), &zd (krldr), srl (siirdti
ya da serdi), vb. gibi sozci.ikler bu tarz imli ile yazl-
mr$trr.

Yine bir ornek olarak belirtelim ki, Diudnii Lilgat'ta
btn (britlin) imlAsryle yaztlan sozciik (bkz. faksimile s.
qor, sat. z) zamanla (brittin) ve glk (faks. s. l9r, sat. 16)
da (Eolak) qeklinde yazrlmrqtrr. Bu tarz imld. <irneklerine
Anadolu Selguklu devri edebi iirtinlerinde de rastlarur.
fAncak XX. yiizyrl baqrnda -nlusumuzun adr olan Trk
(jj) imlasr (Tiirk- 4:t) olmuq, bunu boyle yazan
Necip Asrm ve Veled Qelebi'ye de muhalliflerince "Vavh
Ti.irk" lAkabr takrlmrqtrr.]
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Diadnii Litgat'n Besim Atalay Eevirisinden omek bir sayfa.

54 Diodnii Lfrgot'rn bu gevirisinde, Arap harfleriyle ve giizcl bir nesih yazrsryle
yazrL olan Tiirkge biiriin siizler (iirnekler, Sinop ldAdisi eski mi.itliirii - iizellikle Siilns,
Celi ve Nesih yazrlannda pek bir usta olan-) defcrli hattar lhsan Bey tarafindal
hattat rnarkah madeni kalcrn rrcuyle yazrlnr,strr. Bu ouun vazrdaki ustahBlnr giistcrir.
Qnnkii' gelip gcgerr biitiin hattatlarrrnrz sadece "Iiornrq }aleru" kullannrrqlardrr. lhsanRey,
bir siirc Tiirk I)il lirrrrilrrunrla da gahgmrgtrr,
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rr. fl^Kln iir,xilu,qtn

hsr "Hakaniye-Karahanltlar" tilkesi halkrnrn diiidir. Ba-

lasagunlular Sofudga vc Ttirkge konugurlat.T;raz (Talas)

ve Beyza qehirlerinin halkr bdyledir. Balasagun'a varrncaya
dek "isbicab-Asbtcab"dan sayrlan britiin Argu illeri
halkrnrn dili, gapragrktrr. KAqgarrn Kenqekge konuqan

kriyleri vardrr. Illerde halk, Hakaniye Ttirkgesiyle
konuqur. Batrda Rum i.ilkesinden Do$uda MaEin iline
kadar vzayan Ttirk illerinin uzunlu$u beq bin, genigliSi

tig bin, tamamr sekiz bin fersah eder. Iyice bilinmek iEin

bunlarrn hepsi, yery:d'z:d bigiminde olan gember biEi-

minde gcisterilir. (Diudnii L'tgat'taki haritada bu Ttirk
kabilelerinin yerleri gcisterilmigtir.)

Gciri.iltiyor ki, KAqgarh Mahmut eserinde Tiirk
boylanyla uyruklartnrn dilleri iizerinde geniq bilgi veri-

yor. Ayrrca bunlann yayrhqlarr, toplumsal yaqaySlarr

gorenekleri, gelenekleri iizerine de, eserinde genig bilgiler
vardrr. Kiqgarh'nrn verdi$i bu bilgiler, gozleme dayamr.

O, bunlarr daha yurduhdayken ozenle toplamrq, sonra

kitabrna almtqtrr.

Diudnii Lilgatit-Ti.irk'teki harita, ilk Ttirk di.inya

lraritasr olnasr bakrmrndan de$erlidir. Yazat, eserinde

birEok kabile, tilke adlarr saymqsa da, bunlartn hepsi

haritada gdsterilmemigtir.

Diadni) Lfigat'ta halk giirine, mtizi$ine, geleneklerine,

gi5reneklerine genig yer verildi$ini yukanda belirtmiqtik.
Bu biiytik eserin bir de$eri de, en eski Tiirk edebiyatr

iirtinlerini iginde toplamastdrr. Diadn'daki qiirleri C'

Brockelmann, Ali Ulvi Eltjve; atasozlerini (savlar)'de

Abdtilahat Nuri, Necip Asrm, Ferit Birtek toplayarak

birer kitap halinde yayrmlamrqlardrr.

. r-i.qc.lnr,r MAITMUT

Kitabii Divinr Lffgat-it-Tiirk'iin Tiirkgeye
gevrilmesi

Esas metni ArapEa olan Diudnti Lilgat-it-Tiirk'i once
Kilisli Rifat Bilge dilimize Eevirmiqtir. Sonra r. dcjnem
milletvekillerinden Vanh lTevfik, daha sonra da Konyah
Atrf Ttiztiner Diudn'rn gevirisini yapmrqlardrr. Bir arahk
Diudn:'rn Eevirisi rizerinde Samih Rifat'la Mehmet Atif
Ersoy da u6ra$mrqlardrr. Ne var ki, bu Eabalarrn hiq biri
istenilen olumlu sonucu verememiq, bu yi.izden geviriler
bastlamamrqtrr. Bununla birlikte, bu alanda Eahqanlann
emeklerini deSerlendirmek de gerekir.

Diod,nii LtgarirTiirk'in Ttirkgeye biitriniiyle kazan-
drrrlmasrnr, Besim Atalay baqarmrqtrr. Besim Atalay'in
Ttirk Dil Kurumu yayrnlarr arasrnda grkan bu gevirisi iigii
metin, biri trpkrbasrm, biri de dizin olmak iizere b.$
cilttir (t9gg-tg+g). Aynca Dehri DilEin, Arap alfabesine
gore, Diudnii Lilgat-it-Ttirk Di<ini'ni haz:rlamr! ve bu eser
de 1957 yrhnda Kurumca bastrnlmrqtrr.

Dtudnti L,ilgat-irTtirk'in buluriup basrlmasr (t9t5
-Igr7) gerek bizde, gerekse Batr bilim gevrelerinde genig
yankrlar uyandrrmrgtrr. Kitabrn, Arap harfleriyle iig cilt
olarak yayrmlanmasrndan sonra Diadn'tn kapsadr$r dil,
tarih, co$rafya, mitoloji, folklor, halk edebiyatr gibi
tiirlii konularr iizerinde geqitli incelemeler yaprlmrq, yazilar
yazrlmrg, kitaplar yayrnlanmrgtrr.

Bizde bu konuda <izellikle Prof. Fuat Kiipriili.i, Zeki
Velidi Togan, Hiiseyin Namrk Orkun, Ahmet Cafero$lu,
Kilisli Rifat Bilge, Necip Asrm Yazrkstz, Ali Ulvi Elove,
Abdiilkadir inan gibi araqtrrrcrlar Diadnii Lfigat't Ti.irk
dili ve tarihiyle genel olarak halk edebiyati yoniinden
incelemiqler, yazrlar yayrmlamrqlardrr..*1t.
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