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Türkçe öğretmek amacıyla yazar. Kendi ifadesine göre, eserine her Türkçe kelimeyi almaz. Sadece o gün için kullanılan kelimeleri alır. Bunu da
eserinin daha kullanışlı olmasını istediği için yaptığını söyler. O, TürkçeArapça bir sözlük olan eserinde açıklamaları, hedef kitlesinin diliyle,
Arapça yapar. Kelimeleri gerek gördüğünde cümle içinde kullanır. İçinde
bu kelimelerin geçtiği atasözlerine yer verir. Kelimeleri cümle içinde kullanılırken gelişigüzel hareket etmez. Bunların günlük hayatta kullanım
sıklığı yüksek olan şeklini tercih eder. Dil öğretiminde amacın kültürün
aktarılması ve dolayısıyla yaygınlaştırılması olduğu düşünülürse, Kaşgarlı
Mahmut’un söz konusu eserinde uyguladığı Türkçe öğretim yöntemiyle,
Türk kültürü adına bunu başarıyla yerine getirdiği rahatlıkla söylenebilir
Anahtar Kelimeler: Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t-Türk,
Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe, Araplara Türkçe Öğretimi.
Kaşgarlı Mahmut’s Method of Teaching Turkish
ABSTRACT: Kasagarlı Mahmut composed his work Divanü
Lügati’t Türk so as to teach Turkish to Arabs. As he himself stated, he
didn’t include Turkish words in his work haphazardly. He included only
the words that were used at his time. He said he did that simply to make
his work more useful or practical. In this work, which is a Turkish-Arabic
dictionary, he presented explanations in the target language – Arabic. He
used words in sentences whenever he considered that necessary. He
sometimes included proverbs in which the word he explained occurred.
While exemplifying word usage by forming sentences with them, he
didn’t act haphazardly. He preferred the most frequently used words in
daily use. Considering the fact that the aim of language teaching is to
transfer culture and thereby to spread it, it can readily be argued that
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Kasgarlı Mahmut managed to do this through the method of teaching
Turkish that he used in his work Divanü Lügati’t Türk
Key Words: Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t-Türk, Turkish
Instruction, Turkish as a Foreign Language, Teaching Turkish to Arabs.

Giriş
Divanü Lügâti’t-Türk, Kâşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Eserin Arapça adının Türkçe karşılığı “Türk Dilleri Lügâti”dir. Eserin adında yer alan
çokluk şeklindeki “lügât” kelimesi dönemin Türk topluluklarının diyalektlerini ifade eder (Ercilasun 2004: 319; Eker 2006: 191).
Kaşgarlı Mahmut’un hazırladığı Türkçe-Arapça sözlüğe neden sadece Türk dili lügati değil de, Türk dilleri lügati anlamında “Divanü Lügâti’t-Türk” adını vermiştir? Bu soruya cevap vermeden önce eserin yazıldığı dil olan Arapçada sözlüklerin nasıl bir yöntemle hazırlandığına
bakmak gerekir:
“Her dilde olduğu gibi, Arapçada da birçok lehçe vardır ki, bu lehçelerde birçok değişik kelimeler mevcuttur. Bir kabilenin kelimeleri diğer
bir kabile için anlaşılır bir durumda değildi. Meselâ; bir hadis-i şerif vardır: Sahih-i Buhâri’de geçtiğini zannediyorum. “Ebu Hureyre diyor ki:
Bir gün Hz. Peygamber benden kendisi için bir bıçak bulmamı istedi.
Bunun için Hz. Peygamber öyle bir kelime kullandı ki, Ebu Hureyre bunu
anlayamadı ve Hz. Peygamberin ne dediğini sordu: Hz. Peygamber tekrar
ederek, bu sefer daha başka kelime kullandı. Bunun üzerine Ebu Hureyre
anladı. Hz. Ebu Hureyre, “Hayatımda ilk defa bu kelimenin bıçak manasına geldiğini duydum.” dedi. Şu halde Arap lisan ilmi başlayınca, lügat
toplayanlar, lehçeler arasında bir fark gözetmediler. Arabistan’daki bütün
lehçelerin kelimelerini topladılar ve Mekke lehçesi yani Kureyş lehçesi
ile yetinmediler, bilakis bütün Arap kabilelerinin lehçelerini aldılar. Netice olarak, bu lügat toplayıcılar öyle müteradif kelimeler aldılar ki, bunlar
ancak bazı bölgelerde biliniyordu. Bu metotta birçok faydalar (avantajlar)
vardı. Arap lügatlerine bütün lehçeler alındığı için her kabile “Benim
lehçem de Arapçadır” deyip memnun oluyordu. Bu psikolojik bir mesele
idi. Fakat bunda ilmi bir fayda da vardı. Araplar, yabancı dillerden tercüme yapmaya başlayınca küçük nüanslar için müteradif kelimelere ihtiyaç oldu. İşte, bu kelimeler koleksiyonu, müteradif kelimeleriyle, Araplarda ilmî ıstılahlarda hizmet etti.” (Hamidullah 1884: 16-17)
Kaşgarlı Mahmut da eserini yazarken başlangıçta yukarıda çalışma
şekilleri açıklanan Arap dilcileri gibi hareket etmiştir. Bu maksatla bütün
Türk lehçelerindeki kelimeleri kullanımda olup olmadıklarına bakmaksızın derleyip sözlüğün malzemesini bunlardan oluşturmayı düşünmüştür.
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Bunu “Türk dili ile Arap dilinin atbaşı beraber yürüdükleri bilinsin diye”
yapmak istemiştir (Atalay 1998: 6). Yalnız daha sonra bu düşüncesinden
vazgeçmiştir. Çünkü kitap yazmaktaki amacı değişmiştir. Artık TürkçeTürkçe tek dilli bir sözlük yazıp Türkçenin Arapça kadar zengin bir olduğunu göstermekten ziyade Türkçe-Arapça iki dilli bir sözlük bir sözlük
yazıp Araplara Türkçeyi öğretmeyi amaçlamaktadır:
“Aslında kitabı, Halîl’in Kitâbu’l-ayn’da sunduğu çerçeve üzerine
inşa etmeye, böylece Türk lehçelerinin yarıştaki iki atın birbirine ayak
uydurduğu gibi Arapçaya ayak uydurduğunu gösterme gayreti içinde hem
kullanımda olan hem de artık rastlanmayan kelimeleri birlikte anmaya
niyet ettim. Bu tertip çok daha etraflı olabilirdi. Bununla birlikte şimdiki
yapı, sözcüklere ulaşmayı daha kolay kıldığı için amacına daha çok yaklaşıyor ve insanlar daha çok bunu tercih ediyor. Dolayısıyla yalnızca kullanımda olan kelimeleri kâğıda döktüm ve vecizlik sağlama amacıyla eski
kelimeleri göz ardı ettim.” (Kâşgarlı Mahmûd 2005: 12)
Görüldüğü gibi, Kaşgarlı Mahmut’un esas itibariyle bir tek amacı
vardır. O da Araplara Türkçeyi öğretmektir. “Türk dilleri üzerinde derin
bir bilgiye sahip olarak Bağdat’a gelen Kâşgarlı Mahmut, orada Arap
sözlüklerinin yazılmasında uygulanan zamanın metodlarını öğrenmiş ve
araştırmaları sırasında da “Divanü Lûgati’t-Türk”ü yazma düşüncesi
doğmuştur. Kâşgarlı Mahmut aslında eserini Türk dilleri ile ilişki kurmuş
Arap aydınları için bir dil kitabı olarak hazırlamıştır.” (Hazai 1972: 421)
Türkçe Öğretim Yöntemi
Sözlükte Türkçe Arap alfabesiyle yazıya geçirildiği için ayrı bir
Türk alfabesi öğretilmeye çalışılmamıştır. Ancak bütün Türklerin kullandığı ayrı bir alfabenin varlığından söz edilmiştir. Bugün Uygur alfabesi
olarak bilinen bu alfabesinin kullanımı konusunda da, “Kadim zamanlardan ahir zamanlara, Kâşgar’dan Yukarı Çin’e dek Türk ülkesinin dört
yanında Hakanlar ve Sultanlar fermanları ve mektuplarında bu yazıyı
kullanmışlardır.” (Kâşgarlı Mahmûd 2005: 15) açıklaması yapılmıştır.
Kâşgarlı’nın çok iyi bildiği anlaşılan Türk alfabesi sadece varlığından söz edilmek üzere esere alınmış değildir. Eserin hemen başında yer
alan bu alfabeden hareketle Araplara Türk harfleri ve telâffuzları konusu
anlatılmak istenmiştir. Bu amaçla önce 18 Türk harfi Arap harfleriyle bire
bir eşlenmiş ve ardından da bunların dışında kalanlara değinilmiştir. Burada eşleme yapılırken Arap alfabesi değil, Türk alfabesi esas alınmıştır.
Önce Türk harfleri sıralanmış ve sonra bunların altına Arap harfleriyle
karşılıkları yazılmıştır. Daha sonra da her iki alfabede bire bir eşlenmeyen harflerin açıklamasına yer verilmiştir.
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Türk harfleri anlatılırken sıra h harfine geldiğinde hiçbir Türk lehçesinde bu sesin bulunmadığı çeşitli örneklerle anlatılmaya çalışılmış ve
Türkçede sadece bir iki yansıma ifadede görülen bu sesin bulunduğu
diğer kelimelerin asıllarının yabancı olduğu belirtilmiştir:
“Hiçbir Türk lehçesinde şunları [şu Arapça yazaçları] bulamazsınız: se; vurgulu yazaçlar, yani tı, zı, sâd, dâd; boğazsıl yazaçlar, yani ha,
hı, ayn. Her ne kadar “baykuş” anlamına gelecek biçimde ǖhi sözcüğü
kullanılsa da özgün dilde bu sözcük kef’le ǖgi biçimindedir –Qıfçâk
lehçesi. Kençêk lehçesinde incelik (rakik) söz konusudur ve “çakmak”
anlamına gelecek biçimde çaha denir. Ve “gözün sulanması”na da ǖh
denir –bu da özgün dile ait değildir. Bunun dışında h, uzatmaya yönelik
bir biçim içinde [belli yansıma ifadelerde] görülebilir, nitekim şahini
çağırmak için tah tah ya da tayı çağırmak için qurrıh qurrıh denir. Ancak
muntazam konuşma dâhilinde [he] asla görülmez. Hoten lehçesinde he’ye
rastlarsınız, çünkü bu Hint kökenli bir dildir ve Kençêk lehçesinde de
durum budur, çünkü o da Türk kökenli değildir.” (Kâşgarlı Mahmûd
2005: 14)
Görüldüğü gibi Kaşgarlı burada Arapçada olup da Türkçede olmayan yedi sesi sıraladığı hâlde bunlardan sadece birine örnek vermiştir. Bu
da h sesidir. Bunun sebebi açıktır: h dışındaki seslerin Türkçede yaklaşık
olarak karşılıkları varken, h sesinin hiç yoktur.
Burada h sesiyle ilgili olarak verilen örneklerden biri Türk kültür
tarihi açısından da önem taşımaktadır: “Şahini çağırmak için tah tah denir.” Dil öğretimi bakımından taşıdığı öneme binaen sözlüğün t maddesinde tâh tâh için yapılan açıklamayı da olduğu gibi aktaralım: “Şahin
salındıktan sonra onu geri çağırmak için kullanılan ilgeç. Buradaki h
durak işlevi görmektedir.” (Kâşgarlı Mahmûd 2005: 523).
Mahmut kültür unsurlarıyla ilgili açıklamayı yeri geldikçe yapmıştır. Meselâ 12 Hayvanlı Türk Takvimi ilgili açıklamanın yapıldığı yer
“bars” maddesidir. Çünkü sözlükte bu takvime göre yıl adı olan hayvanlardan sözlükte ilk adı geçen bars (pars) dır. Kitabın yazılış tarihi ile ilgili
bazı tarihler de yine bu arada verilmiştir. Hem Hicrî takvimin hem de 12
Hayvanlı Türk takviminin bir arada kullanıldığı pars maddesinden sadece
bu bölümü örnek olarak alalım:
“Benim bu kitabı yazdığım yıl [der Kâşgarlı Mahmut] 466 yılının
Muharrem ayıydı, yılân yılı sürüyordu. Bu yıl bitip de 470 yılı [elyazmasında burada sonradan eklenmiş bir not vardır “düzeltme: 467 yılı;”
kitabın bitiş tarihi konusunda bir belirsizlik söz konusudur, gerek ketebe
sayfasında gerekse de bu madde içinde 466 denmiş, ancak birkaç yerde
de 469 olarak geçmiştir –çn] olunca yond yılı başlayacaktı” (Kâşgarlı
Mahmûd 2005: 173).
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Türklerin yaşadığı yeri gösteren harita için de benzer durum söz
konusudur. Esere harita Türk lehçeleri hakkında bilgi verildikten hemen
sonra konulmuştur. Bu uygulama, Mahmut’un, yabancı dil öğretiminde,
öğretilen dilin konuşulduğu yerleri, öğrenciye, sadece yazılı olarak değil,
aynı zamanda harita üzerinde göstermek suretiyle anlatmanın, daha etkili
olacağı konusunda fikri olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Sözlükten Örnekler
Sözlükten verilen örnekler için, sözlüğün tıpkıbasımı değil,
“Kâşgarlı Mahmûd, Divânü Lügâti’t-Türk” adlı Türkçe bir çevirisi esas
alınmıştır (Kâşgarlı Mahmûd 2005). Eserin Türkçe çevirisinde sözlük tür
değiştirmiştir. Sözlükteki Arapça kısımlar Türkçeye çevrildiği için Türkçe-Arapça iki dilli olan sözlük Türkçe-Türkçe (Karahanlı TürkçesiTürkiye Türkçesi) tek dilli sözlük hâline gelmiştir. Zaten Arapça olan
adının Türkçe karşılığı Türk Dilleri Sözlüğü’dür. Çeviride Arapçanın
yerini Türk dili aldığı için sözlük dil (lehçe) bakımından biraz daha zenginleşmiş olmaktadır. Sözlükte iki dilde eşlenebilen kelimeler tekrardan
kaçınmak için sadece bir defa yazılmıştır.
kün. Güneş.
kün tugdı: Güneş doğdu; künke baqsa köz qamâr: Güneşe bakanın
gözü kamaşır (s. 334).
tugdı. Doğdu.
kün tugdı: Güneş doğdu. Şu atasözünde de geçer,
müş oglı muyâvu tugâr: Kedi yavrusu miyavlayarak doğar – Kedi
yavrusu annesi gibi miyavlar. Bu atasözü babasının huylarını almış bir
çocuğu anlatmak için kullanılır.
tugâr, tugmâq (s. 589)
battı.
kün battı: Güneş (gün) battı (s. 177).
tutundı.
kün tutundı: Güneş tutuldu; ay tutundı: Ay tutuldı (s. 589).
Görüldüğü gibi güneşle ilgili en temel fiiller (doğmak-batmak) kullanılmıştır. Ayrıca hem güneş hem de doğmak fiili için aynı cümle örnek
verilmiştir.
Sözlükte yeri geldikçe fiillerin birlikte kullanıldığı nesneler hakkında bilgi verilmiştir:
açındı.
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bêg erin açındı: Bey askerlerini [başka birileri de olabilir] ağırladı,
ihya etti.
er atın açındı: Adam, atını (arpa ya da samanla) besledi.
er qôyın açındı: Adam mintanını açmaya davrandı.
Beşikteki çoçuğun ya da yataktaki hastanın üzerindeki örtüyü açmasını anlatmak için de bu sözcük kullanılır.
açınur, açınmaq. (s. 130)
bêrdi.
ol manga yarmâq bêrdi: O bana para [başka bir şey de olabilir]
verdi.
bêrür, bêrmêk. (s. 182)
Sözlükte kelimelerin sadece sözlük anlamları verilmekle kalınmamış; aynı zamanda kullanıldıkları yerler de belirtilmiştir:
sen. Sen. Türkler bu sözcüğü çocuklar, uşaklar ya da sözcüğü kullanan kişiden yaşça veya mevki olarak daha aşağıda olanlar için kullanılır. Saygı duydukları ya da mevki sahibi kimselere seslenirken z’yle (ze)
siz derler. (481)
senletti.
Ol anı senletti: O, onun kendisine ondan daha aşağı seviyede bulunan kişiymiş gibi hitap etmesine neden oldu. Daha önce de anlattığımız
gibi [bkz. sen] Türkler üst mevkideki [ya da yaşça büyük] birine sin ve
ze’yi kullanarak siz şeklinde hitap eder; mevki bakımından {ya da yaşça]
daha aşağı da olan birini sin ve nun kullanarak, sen sözcüğüyle, çağırırlar.
Ol anı seyretti: O, birini, küçümsemesini göstermek için bir başkasını ‘sen’diyerek çağırmaya sevk etti.
senletür, senletmêk. (s. 482)
taldı
er topıqnı adrı bile taldı: Adam çatal değnekle topa vurdu. Bu,
Türklerin oynadığı bir oyundur. Oyuna kimin önce başlayacağını belirlemek için bir oyuncu topa bu biçimde vurur; oyuna önce başlama hakkını
bu vuruşu en iyi yapan oyuncu elde eder. Çelikçomak oyununda da [bir
çubuğa başka bir çubukla vurarak onu havalandırma esasına dayanan
oyun -çn] taldı sözcüğü kullanılır.
talar talmâq.(s. 523)
temür. Demir

33
TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe Öğretim Yöntemi...

Şu atasözünde de geçer: kök temür kerü turmâs: Mavi demir [kılıç]
zarar vermeden hareketini bitirmez [çünkü bir şeye vurulduğu zaman onu
yaralar]. Bunun bir başka anlamı daha vardır. Qırqızlar, Yabâgular,
Qıfçaqlar ve diğerleri biriyle ittifak yaptıklarında ya da yapılan bir anlaşmaya taraf olduklarında kınından sıyrılmış bir kılıcı onun önüne yanlamasına koyarak bu kök kirsün qızıl çıqsün: anlaşmayı bozarsam bu
(demir) mavi [mavi demir –kılıç] girsin [kanlı] çıksın derler. Bu, onların
kılıç tarafından katledileceği, çünkü büyük bir kudrete sahip olduğuna
inandıkları demirin onlardan intikam alacağını anlatır. (s. 550)
tengri. Allah; azze ve celle [aziz ve celil olan (muhterem ve ulu)]
Şu atasözünde de geçer,
toyın tapugsâq, tengri sewinçsiz: Kâfirlerin din büyüğü Cenab-ı
Hakka tapınmak ister, ama Allah (O’nun büyüklüğü artsın) bu ibadetten
hoşnut olmaz. Bu atasözü, birini memnun etmek için bir iş yapan, ancak
bunu başaramayan kimseyi anlatmak için kullanılır.
Şu dizelerde de kullanılır,
tün kün tapun, tengrike boynamagıl
qorqup angar eymenü oynamagıl
“Allah’a gece gündüz ibadet et ve bu işten şaşma
O’ndan kork ve bu korkunda ve çekinmende oyunbaz olma”
Kafirler –Allah’ın gazabı üzerlerine olsun- göğe tengri derler; aynı
zamanda azametli gördükleri her şeyi, örneğin bir dağı ya da bir ağacı da
tengri olarak adlandırırlar ve önünde secde ederler. Bunlar bilge bir adama da tengrikên derler. Bunların sapıklıklarından kaçarak Allah’a sığınırız. (s. 551)
tıl. Dil (lisân [ağızdaki dil].
erdem başı tıl: Erdemin başı dildir –burada iyi söz söyleme ima
edilmektedir, anlam olarak, Arapçadaki el-meru mahbu tathe lisânihi
[“kişi dilinin altında gizlidir”] ifadesine benzer. (s. 562)
bugdây. Buğday.
Şu atasözünde de geçer,
bugdây qutında sarqıç suwalür: Buğdayın lütfu ve uğruyla karamuk da su bulur. Bu atasözü başka biriyle ilişkisi aracılığıyla iyi bir şeylere sahip olan kişiyi anlatmak için kullanılır. Barsgân halkı bugdây
diyemez, budgây der. Bir kişinin Barsgân olup olmadığını sınamak için
bu sözcük kullanılabilir. (s. 204)
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Sonuç
Prof. Dr. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi’nde, Kaşgarlı Mahmut’un eserinde izlediği yöntemin özelliklerini beş maddede toplar. Son
olarak bu maddelerin Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe öğretim yöntemini çok
iyi özetlediği söylenebilir:
“1. Medreselerde yapıldığı gibi önce ve hemen her zaman sadece
kural verme değil, önce çok sayıda örneklerden hareket edip kurala ulaşma yolunu izlemiş ve günümüz yabancı dil öğretiminde benimsenen bir
yöntem uygulamıştır.
2. Dil öğrenmede örneklerin, metinlerin önemini çok iyi fark etmiş,
verdiği çok sayıda örnekleri günlük hayattan, atasözlerinden, manzum
sanat eserlerinden derlemiştir.
3. Türkçeyi öğretirken, Türk kültürünü de tanıtma, öğretme amacını gütmüş, bu konuya özel bir önem vermiştir.
4. Dil öğretiminde tekrarın önemini çok iyi kavradığından, önceden
geçen bir kuralı gerektiğinde tekrar hatırlatmaktan çekinmemiştir.
5. İzlediği bu başarılı yöntemleri buluncaya kadar çok çaba harcayan yazar, iki yıl içinde eserini üç kez yazıp beğenmemiş, nihayet kesin
olarak dördüncü kez yazmıştır. Böylece, o, eser yazma yöntemi konusunda da kendisinden sonra geleceklere geçerli bir ders vermektedir.”
(Akyüz 1989: 45-46)
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