Mahmut Kaþgarî
(XI. Asýr)
Mamut Kaþgarî, kahramanlýklarýyla tanýnan bir
aileden yetiþmiþ büyük bir filologdur. XI. asýrda Yedisu
ülkesindeki Barsaðan þehrinde doðmuþ, babasýnýn askerî
görevlerle Kaþkar'a gitmesi sebebiyle orada yaþamýþ ve
Kaþgarî diye anýlmýþtýr. O, sonraki nesillere Türk dillerinin ilk karþýlaþtýrmalý üç ciltlik "Türk Dilinin
Sözlüðü" adlý meþhur eserini býrakmýþtýr. Bu sözlüðü
yazmak için M. Kaþgarî, Türk ülkeleri ile halklarýný,
onlarýn yayladýðý yaylalar ile köy ve kýþlaklarýn tamamýna yakýnýný dolaþýp, kelimeler toplar. Bu kelimeleri açýklamak için Türk boylarýndan derlediði ata sözü, deyim,
bilmece ve þiir parçalarýný kullanýr. Eser bu açýdan da
çok deðerlidir. M. Kaþgarî'nin yazýya geçirdiði 6800
kelimelik elyazma, 1915 - 1917 yýlýnda Ýstanbul'da Rýfat
Bilge'nin sunuþ yazýsýyla üç cilt halinde basýldý. 1997 1998 yýlýnda M. Kaþgarî sözlüðü, Kazak Türkçesine þâir
Askar Egevbayev tarafýndan aktarýlarak "Türk Dilleri
Sözlüðü" adýyla Almatý'da üç cilt olarak yayýnlandý.
M. Kaþgarî'nin mirasý, Türk boylarýnýn ortak
mirasýdýr. Bu sözlükte verilen Türk boylarý edebîyatýnýn
metin örnekleri ile türleri, bugünkü edebîyatýmýzýn
temelini tanýmak açýsýndan önemli bir yere sahiptir.
Sadece " A l p " kelimesinin anlamýný açýklamak için
verilen "Alp Er Tunga hakkýndaki aðýt" türü ve sözlükteki 6000 þiir mýsrasýndan hareketle Alp Er Tunga
hakkýnda yazýlan epik, tarihî destanýn, hacimli bir eser
olduðunu da anlýyoruz. Alp Er Tunga, halkýn taktýðý

addýr. Turan'ýn büyük hakanýnýn gerçek adý, Maday'dýr..
626 yýlýnda Ýran hükümdarý Keyhüsrev'in onu sarayýna
çaðýrýp, zehirleyerek acýmasýzca öldürtmesi, "Avesta" ile
"Þahnâme"de de anlatýlmaktadýr. Türkler ona "Alp Er
Tunga" derken, Tacik ile Farslýlar "Efrâsiyâb" demektedir. Efrâsiyâb sözü eski Fars dilinde "korkutucu
adam"anlamýndadýr. Fakat Türk dilinde kullanýlan "Alp"
kelimesi çok güçlü, gayretli pehlivan anlamýndadýr.
"Er", kelimesi de yiðit, cesaretli bahadýr anlamýna gelir.
Kelimenin bu anlamýný, "Er Edige", "Er Sayýn", "Er
Targýn" gibi destanlarda da görmekteyiz. Önceki devirlerde Turan'da yaþayan, pars kadar güçlü, güreþtiðinde
fili yere seren, tunga adlý bir hayvanýn ismi, güç sembolü
olarak Alp Er Tunga'ya verilmiþtir.. Ýþte halk, bu üç farklý anlam içeren kelimeyi sevdiði yiðit kaðanýna isim
olarak koymuþtur. Maday adý unutulmuþ, Alp Er Tunga
adý meþhur olup halk arasýnda yayýlmýþtýr.
Alp Er Tunga hakkýnda destandan alýnýp verilen
þiir parçalarýna bakýnca, Türk halk þiirinin destan mýsralarýndan çok eski zamanlardan damlaya damlaya gelen
en büyük ve en güçlü türünü görüyoruz. Ayrýca bu eski
þiir avazýný; üç bin yýl sonra Kazak þirinde, kendine has
þekliyle, geleneksel kalýbýyla, tarihî þekle tamamen
uygun söyleyiþler halinde, Duvlat ve Abay'ýn þiirlerinde
buluyoruz.
Bu sebeple Türk boylarý edebîyatýnýn temeli, yani
ilk kaynaðýnýn M.Ö. VIII. asýrda baþladýðýna inanýyoruz.

Beyitler
Azamat keþe jürgen kaza boldý,
Kuv düniye kalýp artta, aza kördi.
Öþikken zaman oðan jaza berdi,
Jüregim kayðýsýnan jaralandý-av.
***
Meñdikýz, janarýñmen ðaþýk ettiñ,
Oylavdý seni ðana kesip ettim,
Otýna orap koyýp kasirettiñ,
Janým-av, endi nege kaþýktaysýñ?
***
El baþsýsý bolsañ eger, jaðýmdý isti kesip et,
Bek kasýnda adamdarða jaksýlýktý tastap öt.
***
Janýmdý jar küyigi jabýrkattý,
Baskaný meniñ dertim tañýrkattý.
Künderden köñil muñý avýr tarttý,
Sodan da japýraktay sarðayum.
***
Tav-dalaný jaykaltkan Edil suvý,
Kölþik-kölder mañayda onýñ buvý,
Ak þortandar jüzedi aydýnýnda,
Jaðalarý köz tartkan kalýñ nuvý.

Yiðit dün gezerken ecel geldi.
Boþ dünya kaldý arkada, matem gördü,
Düþman oldu ona, ceza verdi,
Yüreðim kaygýsýndan yaralandý, ah.
***
Benli kýz, görünüþünle âþýk ettin,
Sadece seni düþünmeyi iþ edindim,
Hasret ateþiyle sarýp sarmalayýp,
Caným ey, þimdi niçin kaçýyorsun?
***
Halk önderi olursan eðer, uygun iþle meþgul ol,
Beð yanýnda insanlara iyiliði söyle dur.
***
Canýmý yâr ateþi kederlendirdi,
Baþkasýný benim derdim þaþýrttý.
Gönül sýkýntýsý günlerdir aðýr geldi,
Bundandýr yaprak gibi sararýþým.
***
Dað ovayý sarýp duran Ýdil nehri,
Gölcükler, göller çevrede onun buðusu,
Ak balýklar yüzer parlak suyunda,
Kýyýlarý imrendiren sýk ormaný.

***
Bulaktan suv iþelik býldýrlaðan,
Jaykaltýp japýraðýn sýldýraðan,
Aruvdýñ enin estip sýñðýrlaðan,
Kelelik kayðý - muñdý alýstatýp.
***
Özgerdi zaman küymeli,
Parasattý oy siyredi,
Estini esikke süyredi,
Bilimsiz zulým baþsý bop.
***
Külip kelgen adamnýñ betine kül þaþpaðýn,
Jaksýlýk et kaþanda, kalýbýñnan aspaðýn.

***
Mýrýldayan bulaktan su içelim,
Þýkýr þýkýr yapraðýný sallandýrýp,
Güzelin þarkýsýný duyup þýngýrdayýp,
Kaygý kederi býrakýp da gelelim.
***
Deðiþti zaman arabasý,
Ferasetli fikir azaldý,
Akýllýyý kapýya sürükledi,
Bilgisiz zalim lider olunca.
***
Gülüp gelen insanýn yüzüne kül saçma,
Ýyilik et her zaman, deðerlerinden þaþma.

