
Ka�garl� Mahmud 

(XI. yüz y�l) 

Ka�garl� Mahmud, Türkistan medeniyeti, bi-
limi, edebiyat�n�n orta ça�daki en kutlu p�nar�d�r 
ve bugün dünyada ya�ayan bir çok ayr� Türk halk-
lar�n�n ilk yaz�l� edebiyat, bilim kaynaklar� ona 
kadar gider. Yani bugünkü Özbek, eski Ça�atay, 
genel olarak Türkistan �iiri tarihi bu ki�inin eser-
leriyle temellenir. Genel olarak al�nd��mdaysa, 
Mahmud Ka�garî ve onun "Divanü Lügati't-Türk" 
adl� eseri sadece Türkistan'daki Türk halklar�n�n 
de�il; belki kendisinin de yazd��� gibi Çin'den ta 
Karadeniz'e, Akdeniz'e kadar çizilen yerlerde ya-
�am�� ve bugün de ya�ayan Türk halklar�n�n ma-
l�d�r. Bugün de bu eser, Ka�garî ad� bütün Türk 
dünyas�nda medenî, fikrî birlik, i� birli�i, mücadele 
ve yükselmede önemli amildir. 

Mahmud'un vatanı neresi? 
Özbek Türkçesi kitaplarda Mahmud'un vatan� 

Balasagun ve Barsgan olarak gösterilir. Ne zaman 
do�du�u bilinmemektedir. Bu hususta ben Öz-
bekçe, Uygurca, Osmanl�ca, Türkiye Türkçesi, 
Rusça ve di�er dillerdeki baz� kitaplar� gördüm, 
bilgi yok. "Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed... 
Ka�garî ad�yla me�hurdur. Balasagun (bugünkü 
K�rg�zistan'daki Tokmak) �ehrinde do�mu�" de-
nilir. ("Özbek Adabiyeti" Antolojisi, I. cilt, Ta�kent 
1959,9. s.; Neten Mallayev'in "Özbek Adabiyeti Ta-
rihi" adl� eserinde ve ba�ka kitaplarda da bu görü� 

tekrarlan�r.) N. Mallayev "Onun dedesi Ka�garl� olup 
Balasagun'a göçüp gelmi� ve yerle�ip kalm��t�r." der 
("Özbek Adabiyeti Tarihi", Ta�kent 1976, 103. s.). 
Me�hur âlim Hamidulla Hasanov ise, "Onun dedesi 
Muhammed ve babas� Hüseyin Iss�k Göl boyundaki Bar-
gan �ehrindendi. Babas�, i�i dolay�s�yla olsa gerek, Bars-
gan'dan Ka�gar'a göçmü� ve burada yerle�ip kalm��. 
Onun için Mahmud 'un ismi Ka�garî olup gitmi� " diye 
yazar ("Seyyah Alimler", Ta�kent 1981, 117. s.) 
F.F.Tülbentçi'nin kitab�nda ise, Ka�garl� Mah-
mud'un do�um yeri olarak Ka�gar gösterilir1. Mah-
mud Ka�garî'nin Uygur Türkçesiyle ç�kan "Divânü 
Lûgati't-Türk" tercümesinde2 �öyle yaz�l�r: "Müellif 
kendi eserinde Barsgan �ehri hakk�nda bilgi verirken 
�öyle kaydeder: "Barsgan, Efrasiyab'�n o�lunun ismi, 
Barsgan �ehrini o kurdurmu�." Mahmud'un babas� i�te 
bu �ehirdendir." (Divânü Lûgati't-Türk, faksimile, III. 
cilt, 625. s.). 

Bize göre, Mahmud'un do�du�u yer, tabii ki 
babas�n�n da do�du�u yer, Barsgan �ehridir. Eski 
Semerkant, Efrasiyab'�n, Türkçe ad� Alp Er Tunga 
olan büyük hükümdar�n o�lunun ad�yla ad-
land�r�lm�� Bargan'd�r. Gelenek olarak, bilimle u�-
ra�an ki�iler, memleketin ba�kentine toplan�r; Mah-
mud'un o devirde Karahanl�lar devletinin ba�kenti 
Ka�gar'a gitmesi de, kendi ad�n� Türk dünyas�n�n if-
tihar etti�i Ka�gar ile ba�lamas� da tabiidir. Yusuf 
Has Hacib'in de Balasagunlu, Mahmud'un da Ba- 

1. F.Faz�l Tülbentçi, Türk Büyükleri ve Türk Kahramanlar�, lstanbul-1967, s.21. 
2. Mahmut Ka�karî, Türkî Tiller Divan�, 3. cilt, Urumçi-1400. 



 

 

lasagunlu, Barganl� oldu�una; Balasagun ha-
rabelerinin K�rg�zistan'�n bugünkü Tokmak �ehri 
yak�n�nda oldu�unu dü�ünürsek, bu kutlu top-
raktan iki orta ça� edibinin yeti�ip ç�kmas� anla��l�r. 

Bilindi�i kadar�yla, Mahmud Ka�garî'nin iki 
eseri var: Biri, "Ceuâhirü'n-Nahv fi Lugâti't-Türk" 
(Türk dili sentaks�, kaideleri); bu eser bugüne kadar 
bulunamam��t�r. �kincisi, "Divânü Lügati't-Türk" 
olup, her iki eser de Arapça yaz�lm��t�r. Niçin Arap-
ça yaz�ld���n� izah etmek, bence gereksiz; ama bu-
günkü nesillerde bu konudaki do�ru bilgi azl��� se-
bebiyle baz� �eyleri kaydetmek yerinde olur diye 
dü�ünüyorum. �slamiyetin �arka, özellikle Tür-
kistan bölgelerine yay�lmas�yla ayn� devirde Arap 
dilinin hükümranl�k s�n�n da geni�ledi. Orta ça�da 
yeti�en bütün âlim ve edipler Arapça ö�reniyorlar 
ve kullan�yorlard�. 

Mahmud gençli�inden itibaren büyük 
âlimlerden ders alm��, Buhara'da Semerkant'ta oku-
mu�, sonra Merv'e, Ni�abur'a, Ba�dat'a gitmi�tir. 
Kendi dedi�i gibi, Rum'dan Maçin'e kadar, bu-
günkü Türkiye topraklar�ndan bugünkü Çin'e 
kadar olan ülkeleri gezmi�, kitab�n� yazmak için 
kaynak toplam��t�r. Kendisi bu konuda �öyle yazar: 
"Ben Türkler-Türkmenler, Uygurlar, Çigiller, Ya�-
malar, K�rg�zlar�n �ehirlerini, k��lak ve yaylaklar�n� gez-
dim; sözlerini toplad�m, türlü söz özelliklerini ö�renip 
ortaya ç�kard�m. Ben bu i�leri dil bilmedi�im için de�il, 
belki bu dillerin sözlerindeki her çe�it farklar� aç��a ç�-
karabilmek için yapt�m" der. O Türk dilinin de�eri 
için ilk mücadeleyi ba�latan yazard�r. "Türk dilini 
yazmada kullan�lan harfler onsekiz tanedir. Halbuki, dil-
deki sesler onsekiz de�il, çoktur. O sesleri göstermek için 
yeni yedi harf gerek" der, daha o zamanda. Ka�-
garî'nin bu fikirleri bin y�ldan sonra da, bugün de 
yaz�lar�ndaki harfleri dildeki seslere göre mü-
kemmelle�tirememi� bütün Türk halklar�na, bu-
günkü Özbekler, Kazaklar, K�rg�zlar, Uygurlar, 
Türkiye'deki Türklere de ibret olacak niteliktedir. 

Mahmud Ka�garî eserini bitirip, Ba�dat'taki 
halifeye arma�an eder. Bu konuda "Dîvân"a yaz-
d��� mukaddimesinde �öyle demi�: "Bu kitab� Ha�im 
uru�undan ç�k�p, Abbasîler sülalesinde önder olmu�,., 
mü'minlerin emîri ve Tanr� 'n�n tayin etti�i halife Mu-
hammed o�lu Ebu'l'Kas�m Abdullah Muktedî haz-
retlerine arma�an k�ld�m" (Urumçi 1981 bask�s�, 176. 
s.). Mahmud'un halifelik payitaht� Ba�dat'ta tahsil 
gördü�ü, ya�ad��� hakk�nda bilgiler var. O devirde 
Ba�dat'ta sadece Araplar de�il, belki bütün islam 
alemindeki milletlerden bir çok ki�i de ya�am��t�r. 
Ba�dat'ta Türkler ve So�dlann ayr� ayr� mahalleleri 
vard�r. Özbek âlimi H. Hasanov'un yazd���na göre 
halife Mu'tas�m'm annesi Marida So�d, veziri Ota-
m�� Türk, askerleri de So�d, Fergana, Usru�ana, 

�o�'tan al�nm��t�r. 9-11. as�rlarda Ba�dat'a gidip ya-
�ayan Türkistan'�n ulu âlimleri Semerkantl� Ebu 
Yakub �shak �bn Hasan ibn Kuhî el-Hureymî, Fer-
ganal� �air Halif el-Ahmer, me�hur filozof ebu Nasr 
Farabî, onun hem�ehri filolog �shak el-Farabî, onun 
yi�eni filolog Ebu Nasr �smail el-Cevherî, kök bil-
gini Ahmed ibn Muhammed Ferganî, matematikçi 
ve co�rafyac� Muhammed ibn Musa el-Harezmî, 
Mervli Ahmed ibn Abdullah Marvezî, Belhli Ebu 
Ma'�yerler de Ba�dat'ta ya�am��, eser vermi�tir (Yu-
kar�da ad� geçen eser, 118. s.). 

M.Ka�garî'nin bu eserinde, onun haz�rlad��� 
dünya haritas�n�n verilmesi, orada dünyan�n mer-
rezi olarak Barsgan'm, kendi do�du�u yerin al�n-
mas�, bu haritaya ilk Türk haritas� denilmesi 
(Araplar kendi haz�rlad�klar� haritalarda dünya 
merkezini Mekke ve Medine olarak; încil-i �erifte 
ise Kudüs olarak al�nmas� gibi), bunlar�n yan�nda 
Türkçe y�ll�k-takvimin verilmesi ayr�ca önemlidir. 

"Divânü Lûgati't-Türk"ün müellif yaz-
mas�ndan 1265 y�l�nda Muhammed bin Ebu Bekr 
D�mi�kî'nin yapt��� nüshas� �stanbul'da bu-
lunmu�tur. Üç cilt halinde 1915-1917 y�llar�nda �s-
tanbul'da bas�lm��t�r. Brockelman Almancaya (Le-
ipzig, 1928), Besim Atalay Osmanl� Türkçesine 
(Ankara, 1939), Salihkârî Muttalibov Özbek Türk-
çesine (Ta�kent, 1960-1963), bir grup tercüman 
Uygur Türkçesine (Urumçi, 1981-1984) çevirmi� ve 
üç cilt halinde yay�mlanm��t�r. 

Eski Sovyetler Birli�i'nde bu eser hakk�nda 
Prof. A.K. Borovkov, A.N. Kononov, N.A. Bas-
kakov, V.Re�etov, G.A. Abdurrahmanovlar in-
celemeler yapm��lard�r. Özbekistan'da "Dîvân"m 
ilk incelemecisi ve parçalar yay�mlayan F�trat'ür. 
F�trat'm i�leri, kendisinin "Özbek Adabiyeti" (Se-
merkant, 1926) toplusuna da girmi�tir. Ka�garî'nin 
bu eserinden al�nm�� parçalar Özbek edebiyat� an-
tolojilerine 1940, 1959, 1960 ve sonraki onlarca an-
tolojiye sokulmu�tur. Aziz Kayumov'un "Kadimiyet 
Abideleri" (Ta�kent 1973), Neten Mallayev'in 
"Özbek Adabiyeti Tarihi" (Ta�kent 1976), "Özbek 
Adabiyeti Tarihi" (5 ciltlik, I. cilt, Ta�kent 1978), 
"Kadimgi Hikmetler" (Ta�kent 1989) kitaplar�nda 
Ka�garî ve onun eseri hakk�nda makaleler, parçalar 
verilmi�tir.

Biz bu antalojiye "Divânü Lûgati't-Türk"ün üç 
cildinden seçilip "Özbek Adabiyati" dört cildinin I. 
cildine (Ta�kent, 1959,11-15. sayfalar) al�nan bahar 
hakk�ndaki �iirleri haz�rlad�k. Son bolumda ise, 
Do�u Türkistan'�n Urumçi �ehrinde Uygur Türk-
çesiyle bas�lan üç ciltteki (B. Atalay ne�rinden, el 
yazma faksimilesi verilerek haz�rlanm�� tercüme, 
1981-1984) çe�itli konulardaki dörtlüklerin M. Ka�-
garî'nin yazd��� asl�n�, Türkçe transkripsiyonunu 
ve kar��l���n� verdik. 

n yazd��� asl�n�, Türkçe transkripsiyonunu
l���n� verdik.



 

     "Divânü Lûgati't-Türk"ten* 

Bahar Hakk�nda  / Bahar Üzerine** 

Qar buz qamug erü�di 
Taglar suv� aq��d� 
Kök�in bul�t örü�di 
Qayguq bolup egri�ür 

Ördi bul�t mra�u  
Aqt�aqmmünre�ü 
Qald� bodun tanla�u 
Kökrer taq� munra�ur 

Ay qopup evlenüp                
Aq bul�t örlenüp              
Bir bir üze öklünüp 
Saçlup suv� �nra�ur 

Quyd� bul�t yagmur�n 
Kerip tutar aq tonn 
Q�rqa qodt� aq ol qar�n 
Aq�n aqar �nra�ur 

Qaqlar qamug kölerdi 
Taglar ba�� ilerdi 
Ajuntm�y�l�rd�                
Tü tü çeçek çerke�ür 

Tümen çeçek tizildi 
Bükünden ol yaz�ld� 
Ükü� yat�p üzeldi 
Yirde qopa adn�ur 

 Ya�mur ya��p saç�ld� 
Türlüg çeçek suçuld� 
Yinçü qab� aç�ld� 
Ç�ndan y�par yugru�ur 

Qulan tükel qomutt� 
Arqar suqaqyumutt�  
Yaylag tapa emitti 
Tizig turup segri�ür 

Ya��n at�p ya�nad� 
Tuman turup tu�nad� 
Adg�r q�s�r ki�nedi 
Ö�ür al�p oqra�ur 

Kar,bwzhep eridi, 
Da�lar�n suyu akt�, 
Gö�ümsü bulut yükseldi, 
Kay�k gibi çalkalan�r. 

�nleyerek bulut koptu, 
Gürültüyle seller akt�, 
Halkhayret etti, �a�alad� 
Ba��rarak da kükrer. 

Ay ç�k�p a��llan�r,                    
Ak bulutlar belirir,               
Birbiri üzerine y���l�r, 
Suyunu saçarak inler. 

Bulut ya�murunu koyuverdi; 
O, aka��n� gererek tutar                       
Kar�n� k�rlara koydu                        
Sel inleyerek akar. 

Kuru yerler hep gülerdi;                      
Da� ba�lan göründü, göze ili�ti; 
Dünyan�n solu�u �l�d�,                
Türlü çiçekler s�raland�. 

Tümen tümen çiçek dizildi, 
Tomurcuklar�ndan yay�ld�                        
-Yer alt�nda- çok yatarak s�k�ld� 
Yerden biterek ayr���r. 

Ya�mur ya��p saç�ld� 
Türlü çiçek ç�kt�,                         
�nci kab� aç�ld�                    
Sandal, misk yugru�ur. 

Bütün kolanlar co�tu, 
Geyik, s���n toyland�, 
Yaylaya do�ru ak��t�                
S�ra olup ko�u�tu. 

�im�ek çakt�, 
Bulut durup kar��la�t�, 
Ayg�r k�srak ki�nedi, 
Ö�ür al�p akra�ur.  

Bu parçalar, dört ciltlik"Özbek Edebiyat�" kitab�n�n birinci cildi 11-15. Sayfalar�ndan al�nd�. (Özbekistan Bediiy Edebiyat Ne�riyat�, 
Ta�kent 1959.) 
Günümüz Türkçesine aktar�rken, Besim Atalay Tercümesinden f aydalan�lm��t�r. Ankara, 1991-92,1-IV. c.) lm��t�r. Ankara, 1991-92,1-IV. c.)



 

 

Al�n tüpü ya�ard�  
Urut otm ya�urd� 
Kölnin suv�n kü�erdi 
S���r buqa muftra�ur 

Q�z�l sarig arqa��p 
Y�pkin ya��l yüzke�ip 
Bir bir kerü yürke�ip 
Yalnuk an� tafila�ur 

A�d� bul�t kökreyü 
Ya�mur tol� sekriyü 
Qal�qan�ükriyü 
Qança bar�r belgüsüz 

Qu� qurt qamug tirildi 
Erlik tisi terildi                
Ö�ür al�p tanld�  
Ymqa yana kirgüsüz 

Yay baruban erküzi 
Aqt� aqm munduz� 
Tugd� yaruq yulduz� 
T�nla sözüm külgüsüz 

Tegme çeçek öküldi 
Buquqlan�p büküldi 
Tügsin tügün tügüldi 
Yargal�mat yürke�ür 

Qoçnar teke se�ildi 
Sagl�q sürüg qo�uld� 
Sütler qamug yu�uld� 
Oglaq koz� yamra�ur 

Türlüg çeçek yar�ld� 
Barç�n yad�m kerildi 
Uçmaq yeri körüldi 
Tumlug yana kelgüsüz 

Etil suv� aqa turur 
Qaya tübi qaqa turur 
Bal�q telim baqa turur 
Kölüfi taq� kü�erür 

Da�lar�n tepeleri ye�erdi, 
Kuru ot yerine yeni ot ç�kt� 
Gölün suyu doldu                        
S���r, bo�a bö�rü�ür. 

K�z�l san çiçekler arka arkaya ç�kar, 
Ye�il menek�e yüze ç�kar,                    
Birbiri üzerine sar�l�r,                       
�nsan bunlara �a�ar. 

Bulut kükrey erek yükseldi 
Ya�mur, dolu ko�u�ur,            
Onu hava sürüyor,           
Nereye gidece�i belli de�il. 

Kurt, ku� bütün dirildi, 
Erkek, di�i derlendi, 
Ö�ür al�p da��ld�lar 
Art�k ine girmeyecek 

Bahar gelirken erimi� olan karlar 
Co�kun seller gibi akt�,                          
Tan y�ld�z� do�du                                
Sözümü gülmeden dinle! 

Her bir çiçek y���ld�, 
Tomurcuklan�p büküldü, 
Dört kö�eli dü�üm dü�üldü, 
Yar�larak birbirine girer. 

Koç, teke ayr�ld�              
Sa�mal sürü ko�uldu 
Sütler bütün akt�  
O�lak, kuzu kar���r. 

Türlü çiçekler aç�ld�,                    
�pek kuma�tan yayg� serildi. 
Cennetin yeri görüldü,               
K�� gene gelecek de�ildir. 

�dil suyu akar durur, 
Kayalar�n dibini dö�er durur, 
Bol bal�klar bakar durur, 
Gölcük dahi ta�ar. 



 
 


