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DivANÜ'l-HÜZELİYYİN 
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Hüzeyl kabilesine mensup 
şairterin Sükkeri 
(ö. 275/888-89) 

tarafından derlenen şiirlerini 
ihtiva eden mecmua. 

_j 

Arap edebiyatında erken devirlerde şa 

irlerin müstakil divanları yanında çeşitli 
kabHelere mensup şairlerin şiirlerini bir 
araya getiren divanlar da tertip edilmiş
tir. Nasırüdd in el-Esed (Mesadirü 'ş-şi'ri' l -
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cahil[, s. 543-547). Arnidi'nin e1-Mü,te1if 
ve'1-mul]te1if adlı eseriyle İbnü'n-Ne
dlm'in e1-Fihrist'inden çeşitli kabHelere 
ait seksen civarında divan tesbit etmiş

se de bunlardan sadece Dfvtinü'1-Hü
?eliyyfn 'in günümüze kadar geldiği bi
linmektedir. Bu edebi malzemenin dil, 
edebiyat. sözlük ve tarih ilmi bakımın
dan büyük önem taşıdığı , gerek elde bu
lunan Divtinü'1-Hü?eliyyfn 'den, gerek
se kaybolan kabile divanlarından yapı
lan bazı nakillerden anlaşılmaktadır. 

Mudarfler'in bir kolu olduğu için Ku
reyş kabilesiyle yakın akrabalık ilişki

si bulunan Hüzeyl kabilesi, Arap yarı

madasınının orta kısmında Taif ve ci
varında yabancılardan 4zak bir bölge
de yaşıyordu ve Arap kabileleri arasın
da fesahati. belagati. ayrıca yetiştirdiği 
şairlerin çokluğu ile ün yapmıştı. Bun
dan dolayı diliyle istişhad* edilecek ka
bilelerden biri olarak kabul edilmiştir . 

İmam Şafii'ni n Hüzeyl kabilesi şairleri
ne ait 1 0.000 beyit ezberlediği ve başta 
Asmal olmak üzere birçok kişinin ken
disinden bu şiirleri okuduğu rivayet edil
mektedir. 

Şi 'ru Hü?ey1, Eş 'aru H ü?ey1 adla
rıyla da anılan Dfvtinü '1 Hü?e1iyyin 'i 
Sükkerl kendinden önceki rivayetlerden 
de faydalanarak yeniden tertip etmiş 
ve gerekli gördüğü yerlere şerh yazmış
tır. Sükkerl rivayetiyle elimizde bulunan 
Divtinü '1-Hü?e1iyyin, onun yazdığı bu 
şerh münasebetiyle Şerh u eş 'ari'l-Hü
?e1iyyin adıyla da bilinmektedir. 

Cahiliye devrine ve daha çok da İsla
mi döneme ait 120 şairin 380 parça şiiri
ni ihtiva eden Divtinü '1-Hü?e1iyyin ilk 
defa J. G. Kosegarten tarafından yayım
lanmış (London 1854). daha sonra da Da
rü'l- kütübi'I-Mısriyye eseri tahkikli ola
rak üç cilt halinde neşretmiştir (Kahire 
1945-1950). Kitap ayrıca Abdüssettar Ah
med Ferrac'ın tahkiki. Mahmud Muham
med Şakir'in tashihiyle yine üç cilt ha
linde Şerf:ıu eş 'ari'l- Hü?e1iyyin adıyla 
yayımlanmıştır (Kahire 1963- 1965). Bun
dan başka eserin bazı kısımları muhte
lif kimseler tarafından neşredilmiştir 

(bk Sezgin, ll, 46). Sükkerf'den sonra ge
len İbn Cinnl (ö 392 / ı 002). onun topla
yamadığı bazı rivayetleri et- Temtim ii 
tefsiri eş 'ari Hü?ey1 mimmti agie1ehı1 
Ebu Sa 'id es-Sükkeri adlı eserde bir 
araya getirmiştir. Bu eser de Ahmed 
Nacl el-Kaysi, Hatice Abdürrezzak el
Hadisi ve Ahmed Matlüb tarafından ya
yımlanmıştır (Bağdad ı 962). 
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DivANü LOGATİ't-TÜRK 
( ..:ı.,;:ıı ülöl ..:ı~~ ) 

Kaşgarlı Mahmud tarafından 
Araplar'a Türkçe'yi öğretmek 
ve Türkçe'nin Arapça kadar 

zengin bir dil olduğunu 
göstermek maksadıyla yazılan 

ilk Türk dili sözlüğü . 
_j 

Kaşgarlı Mahmud Divtinü 1ugati't
Türk'ü 1 Cemaziyelewel 464'te (25 Ocak 
1 072) yazmaya başlamış ve birkaç defa 
gözden geçirip yeni ilaveler yaptıktan 
sonra 12 Cemaziyelahir 466'da (12 Şu 

bat 1074) tamamlamıştır. Ardından da 
eseri ni. muhtemelen 470'te ( 1 077) Bağ
dat'ta Halife Muktedl- Biemrillah'ın oğ
lu Ebü'I-Kasım Abdullah'a takdim etmiş
tir. Ancak eserin sonunda bulunan. "Ki
taba 464 senesinin Cemaziyelewel ayı
nın gurresinde başlandı ve dört defa ya
zıldıktan ve düzenlendikten sonra 466 
senesi Cemaziyelahir inin on ikinci günü 
bitti " (vr. 3J9 b. varak numaraları 1990 tıp
k 1 bas1m ına göre verilmişt ir) şeklindeki te
lif tarihinin dışında birkaç yerde. " Kaş

garlı Mahmud der ki, biz bu kitabı yaz
dığımızda 466 senesinin Muharrem ayı 
idi. 'yılan yılı' girmişti. Bu yıl geçip de 
470 yılı olunca 'yund yılı' girecekti " (vr. 
87b; Dfvanü lugati 't -Türk Tercümesi, 1, 
346) ve. "Şu kitabı yazdığımız 469 sene
si 'nek yılı'dır" (vr. 257•; Dfvanü lugati ' t

Türk Tercümesi, lll , I 56) şeklinde farklı 
tarihierin zikredilmiş olması kitabın te
lifi konusunda tereddütlere yol açmış

tır. Konuyla ilgili olarak yazdığı bir ma
kalesinde Kilisli Rifat Bilge. "Yılan yılın

dan sonra yund yılının gelmesi doğru
dur. Fakat 466'dan sonra gelen yıl 467'
dir. yoksa 470 yılı değildir" diyerek bu
radaki "seb'ln" (70) ifadesinin bir istin
sah hatasından kaynaklandığını. aynı şe
kilde "469 senesi nek yılı" ifadesindeki 
469 rakamının da yanlış olduğunu . çün
kü 469'un "biçin yılı"na , "nek yılı"nın ise 
46S'e tekabül ettiğini belirterek esas 



tarihin kitabın sonundaki 466 yılı oldu
ğunu söyler (TM, VI 119391. s. 359) Bu
nun yanında kitabın halifeye sunuluş yı
lı olan 470'i ( 1 077) telif tarihi olarak ka
bul eden araştırmacılar da vardır (Zeki 
Velid i IToganl, Ats ız Mecmua, ll / 16 1 I 9321, 
s. 77-78 ; Caferoğl u. Türk Dili Tarihi, ll , 
20 ; Ercilasun. Büyük Türk Klasikleri, ı . 

ı 18) 

Türk dilinin ilk sözlüğü olan Dfvanü 
lugati't- Türk, çeşitli Türk boylarından 
derlenmiş bir ağızlar sözlüğü karakteri
ni taşımaktadır. Bununla birlikte eser 
yalnızca bir sözlük olmayıp Türkçe 'nin 
XL yüzyıldaki dil özelliklerini belirten. 
ses ve yapı bilgisine ışık tutan bir gra
mer kitabı; kişi, boy ve yer adları kay
nağı; Türk tarihine, coğrafyasına, mito
lojisine. falklor ve halk edebiyatma dair 
zengin bilgiler ihtiva eden. aynı zamanda 
döneminin tıbbı ve tedavi usulleri hak
kında bilgi veren ansiklopedik bir eser 
niteliği de taşımaktadır. 

Kaşgarlı Mahmud eserini yazarken o 
devrin Türk illerini bir bir dolaşmış ve 
doğrudan doğruya kendi derlediği dil 
malzemesine dayanmıştır. Bu bakımdan 

eserde çeşitli Türk boylarının ağızları 

üzerinde bizzat müşahedeye dayanan 
tesbitler ve karşılaştırmalar yer almak-

Dfvanü lugiürt -Türk'ün mukaddimesi 
{Mil let Ktp., Ali Emiri, Ara bi, nr. 4 189) 
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tadır. Müellif. Xl. yüzyıl Orta Asya Türk 
kavimlerini boylarına göre tasnif ettik
ten sonra bunları konuştukları dil ve 
ağız farkları yönünden ele almış, Türk 
boylarının birbirine olan yakınlıkları ve 
temasları üzerinde de durmuştur. Ayrı
ca Türk kavimleri içerisinde yabancılar 
tarafından konuşulan dillere ve onların 
konuştukları Türk ağızlarına da temas 
etmişti r. 

Ağızların edebi kabiliyetleri göz önün
de bulundurulduğunda eserde başlıca 

iki ağız üzerinde önemle durulduğu gö
rülür. Bunlardan bi ri. "Türk şivelerinin 
en ineesi ve zarifi yani edebisi " diye ni
telendirilen ve bugün hala Kaşgar ve do
laylarında kullanılan Hakaniye Türkçesi, 
diğeri ise "Türk şivelerinin en kolayı" 

olarak tanımlanan ve daha sonra geniş 
bir edebiyat meydana getiren Oğuz (Ba
tı ) Türkçesi'dir. Divanü lugati 't- Türk'
te esas itibariyle Karahanlı Türkçesi üze
rinde durulmakla birlikte Oğuzlar'a da 
önemli bir yer verilmiştir. Eserde yalnız 
Oğuzlar'ın bütün boyla rı ve damgaları 
ayrı ayrı zikredilmiş ve sözlükte Haka
niye Türkçesi'nden sonra en çok Oğuz 
Türkçesi'ne ait kelimeler yer almıştır. 

Sözlükte ayrıca ağızların fonetik ve mor
folojik değişiklikleri üzerinde de durul
muştur. 

Divanü Jugati't- Türk, Türk milletinin 
yüceliğini anlatmak. Türk dilinin Arap
ça · dan geri kalmadığını göstermek ve 
Araplar'a Türkçe'yi öğretmek maksadıy
la kaleme alındığı için Türkçe'den Arap
ça'ya bir sözlük şeklinde tertip edilmiş

tir. Eserin yalnız madde başları Türk
çe, açıklamaları ihtiva eden kısımlar ise 
Arapça ' dır. Sözlük tertip edilirken tama
men Arap imla kurallarına uyulmuş, ya
ni kelimeler ihtiva ettikleri ünsüz sayı
sına göre sıralanmış, kısa ya da normal 
uzunlukt aki ünlüler hareke ile. uzun ün
lüler ise med harfleri olan elif, vav. ye 
ile ( ..s · J · 1 ) gösterilmiştir. Arap harf 
sisteminde bulunmayan p. ç, g (ince gl 
harflerini kullanmayan Kaşgari, o dev
rin Türkçe'sinde var olan bazı karakte
ristik sesleri göstermek için yeni işaret
ler belirlemiştir (mesela b i lefa ras ı ndaki 

dudak ünsüzü için üç no kta lı f ı .J = wl 
harfini kullandığı gibi geniz ünsüzünü lna
zal ni nun ve kef ile ı d; = ngl ifade et
m i ş , kelime başında ki uzun a ünlüsü için 
de yan yana iki elif 1 11 1 ku ll a n mıştır). Böy
lece Türkçe kelimelere mahsus bir imla 
sistemi ortaya koyarak kelimelerin te
laffuzlarının gerçek değerini korumaya 
çalışmıştır. 

DfVANÜ LUGATi 't- TÜRK 

Eser kelimeler in yapıları bakımından 
sekiz ana bölümden oluşmaktadır. 1. Ki
tabü'l-Hemze (vr ı s•-8o• ı . Başında hem
ze bulunan, yani ünlü ile (a. e. ı . i, o. ö, u, 
ü) başlayan kelimeler bölümüdür ı;.f = 

us "akıl", jr = ok. "ok", ,s..;:rl = üleş
di " paylaştı") . z. Kitabü's-Salim (vr. 8Qh. 
203b). Bünyesinde v. y ünsüzleri bulun
mayan ve ünsüzleri ses hadisesine uğ
ramayan kelimeler bölümü olup kendi 
arasında altı kısma ayrılır. a) iki ünsüz
den oluşan kelimeler (t•p "elverir, yeti
şir", çi t "karnıştan veya dikenden yapı
lan duvar") b) Üç ünsüzden oluşan ke
limeler (tö rt "dört", ke nd "şehir", b"l 't "bu
lut") c) Dört ünsüzden oluşan kelimeler 
(k 'rn•k "cariye", b•şg " t "çırak", b0 ğt " r

"boğdurmak" ). ç) Beş ünsüzden oluşan 
kelimeler (b "r"nd "k "yular", k•b•rç•k "ta
but", Se mizJik "serrıizlik", k0 J0 msi n- "gü
ler gibi görünmek"). d) Altı ünsüzden 
oluşan kelimeler (köm0 ld 0 r0 k "at göğüs
lüğü", k0 !d •ş J •n - "arkadaş olmak'' ) e) Ye
di ünsüzden oluşan kelimeler (z•rg" nçm"d 
"fesleğen"). 3. Kitabü 'l- Muzaaf (vr 203b -
223• ). Bünyesinde aynı cinsten iki ün
süz bulunan kelimeler bölümüdür (kek 
"sıkıntı, mihnet", t• ıg • g "şiddetli tipi", 
k 0ğş'ş- "gevşemek" ) . 4. Kitabü' I- Misal 
(vr. 223• -247• ). y · ünsüzü ile başlayan 
kelimeler bölümüdür (yap "yapağı", yin 
"in", yol- "bırakmak, salıvermek" ). S. Ki
tabü Zevati's-selase (vr. 247• -268• ı Or
tasında elif, vav. ye üçlüsünden biri bu
lunan kelimeler bölümüdür ( .J~ = yar 
"yar", r_,S = küç "zulüm", ,:;..,:; = tıt "çarn 
fıstığı ağacı" , j; = kovuk "içi boş olan 
her şey", j,j = bayı k "doğru"). 6. Kitabü 
Zevati ' l-erbaa (vr 268• -3oo• ı Sonunda 
elif. vav, ye harflerinden biri bulunan ke
limeler bölümüdür (r = sü "asker", 
LL = saka "dağ yamacı", ~~ = toy 

mak "doymak", ..s~ = sı -dı "kırdı") . 7. 

Kitabü'I-Gunne (vr. 3oo•-3 ı Jh) Bünye
sinde ng (naza l n karş ılı ğ ı ) ve nç ünsüz 
grupları bulunan kelimeler bölümüdür 
(tang "şaşılacak nesne", ming "bin sayı
sı", singir "sinir"; sakınç "kaygı", yükünç 
"namaz", sing- "hazmedilmek ", sü ngüş 

"süngüleşmek, savaşmak"). 8. Kitabü'l
Cemc beyne's-sakineyn (vr. 31 Jh-3 I9h). 
Bünyesinde Iç, lk, Ip. lt ; nç, nk. nt; rç. 
rk. rs, rt, rp ; st. şt ünsüz grupları bulu
nan kelimeler bölümüdür (örtmen "dam, 
satıh" , ötünç "ödünç", kökürçkün "güver
cin", yolk- "faydalanmak", yal tga "bir şey

le alay etme"). 

Kaşgarlı Mahmud, kelimeleri yapıları 
bakımından bu şekilde sınıflandırdıktan 
sonra her bölümde kelimelerdeki ·harf 
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(ünsüz) sayısını esas alarak ayrı bir sıra
lama düzeni kurmuştur. Ona göre bir 
kelimede en fazla yedi harf bulunur, an
cak yedi harfli kelimelerin sayısı azdır. 

Bu bakımdan önce iki harfliler, sonra 
üçlüler, dörtlüler. beşliler. altılılar ve ye
dililer gelir. Arapça vezinlere göre düzen
lenen eserde Türkçe kelimelerin Arapça 
vezinlere uymadığı durumlarda kendisi 
yeni ölçüler belirlemiştir. Her bölümde 
önce isimler. ardından fiiller sıralanmış
tır. Fiilierin sı ralanmasında da yine iki 
harfli, üç harfli ... oluşlarına dikkat edil
miş, fıilin belirli geçmiş zaman (fi' l-i ma
zf) tekil üçüncü şahsı gösteren çekimli 
hali madde başı olarak alınıp anlamı ve
rildikten sonra masdar şekli ve geniş 

zaman kipi de gösterilmiştir. Masdarın 
verilmesindeki maksat. kökün kalın sı

radan mı ince sı radan mı olduğunu gös
termektir. Geniş zaman kipinin yazılma
sındaki gaye ise ekin ünlüsünün ne za
man düz. ne zaman yuvarlak okunaca
ğına işaret etmektir. Çünkü geniş zaman 
ekinin ünlüsünün hangi fiilierde düz, 
hangilerinde yuvarlak olacağının kuralı 

açık değildir. 

Dfvônü lugati't- Türk 'te madde başı 
olarak alınan kelimeler in sayısı yaklaşık 
8000 civarındadır (divandaki söz ve ibare 
say ı s ı nın mevcut tercümelere göre karş ı 

l aştırmal ı bir değerlend i rmesi için bk. Faz ı 

lov, s. 457-462) Kaşgarf başlangıçta, Arap 
filologu Halil b. Ahmed'in (ö 175 / 79 1) 
Kitôbü 'l- cAyn 'ında yaptığı gibi kullanıl
makta olan ve terkedilmiş bulunan bü
tün kelimeleri kitabına almayı düşün

müşse de halkın günlük dilde kullanma
dığı veya pek az kullandığı kelimelerle 
Türk diline sonradan girmiş olanları söz
lüğe almamıştır. Daha ziyade halk ara
sında kullanılan Türkçe kelimeleri derle
miş, müslüman olmayan bazı Türk boy
larının dillerinden derleme yapmamış
tır. Her kelimenin hangi ağza ait oldu
ğu belirtilmemekle birlikte bunların bir 
kısmı zikredilmiştir. Buna göre eserde 
Oğuz ağzına ait 185, Kıpçak ağzına ait 
kırk beş , Çigil ağzına ait otuz dokuz, Ar
gu ağzına ait otuz altı. Yağma ağzına 

ait yirmi üç, Kençek ağzına ait on üç, 
Tuhsı yedi, Suvar dört, Hotan iki. Yaba
ku (Nazman) iki ve Kay ağzına ait iki ke
lime kaydedilmiştir. Türk adıyla anılan 
kelimelerin sayısı ise on ikidir. 

Eserde madde başı olan kelimelerin 
açıklamaları yapılırken manalarının da
ha iyi aniaşılmasını sağlamak maksadıy
la deyimlerden, atasözlerinden ve şiirler
den örnekler verilmiş ve bunların Arap-
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ça tercümeleri de yapılmıştır. Ayrıca ba
zı ayet ve hadislerden deliller getirilmiş
tir. Sözlüğün çeşitli yerlerinde dağınık 
halde bulunan atasözlerinin toplam sa
yısı yaklaşık 290 kadardır. Bunlar bazı 
araştırmalara konu edilerek makale ya 
da kitap halinde topluca neşredilmiştir 
(bk. C. Brockelmann, "Alttürkestanische 
Volksweisheit", Ostasiatische Zeitschri{t, 

VIII [1 9201. s. 49-73; Necib As ım , "Eski Sav
lar", DEFM, 11 / 2 [13381. s. 153-159 ; 11 / 4 
[1 338 ]. S. 312-328 ; 11 / 5 [1 338 ]. S . 421 -435 ; 
l l / 6 [1 339]. s. 487-502; a.mlf., Eski Sav/ar, 
istanbul 1338- 1340 ; Avram Galanti, "Es
ki Savların Eskiliği" , DEFM, 11 / 6 [1339 ]. 
s. 520-522; Ferit Birtek, Dfvanü lugati 't · 

Türk'ten Derlemeler 1: En Eski Türk Sav· 

la rı, Ankara 1 944) . 

Türk halk şiirinin günümüze kadar ge
len en eski örnekler i olarak kabul edi
len şiirler ise dörtlük ya da beyit şeklin

dedir. Genellikle yedili veya sekizli hece 
vezniyle kaleme alınan ve koşma tarzın
da kafiyelenen dörtlükterin çoğu savaş
la ilgili olup bunun yanında tabiatı konu 
alan, av eğlencelerini anlatan şiirler de 
vardır. Eserdeki şiirlerin kimlere ait ol
duğu hakkında herhangi bir kayda rast
lanmamakla birlikte Çuçu adlı bir Türk 
şairinden söz edilmektedir (vr. 275b; Df· 
vanü lugati't · Türk Tercümesi, lll , 238) Bu 
durumda bazı şiirlerin Çuçu'ya ait oldu
ğu düşünülebilir. Bununla beraber ese
re alınmış bazı ş i ir parçalarının milli ve
zin ve şekillerle Arap şiirinden çevrildiği 
ihtimalini ileri sürenler de olmuştur (Zeki 
Velidi ITogan].AtstzMecmua, 11 / 17 11 9321. 
s. 133-13 7). Toplam mısra sayısı 764'ü 
bulan bu şiirler C. Brockelmann. Ali Ulvi 
Elöve. Fıtrat. i. V. Stebleva ve Talat Tekin 
tarafından yayımlanmıştır (bk bibl. ). 

Dfvônü lugati't- Türk, Türk toplum 
hayatının her sahasına ait çeşitli bilgile
ri ihtiva etmektedir. Bu bakımdan eser 
içinde yer alan adetler, akrabalık, evlen
me. atçılık ve binicilik, aygıtlar , bağcılık 

ve bahçıvanlık, beslenme. mutfak, ye
mekler. bitki, coğrafya. dil bilgisi (fi il ya
pı s ı , fiilden fiil yapma ekleri ). Oğuzca söz
ler. ses taklidi kelimeler. din (itikad lar, 
şaman i zm), tabiat. dokuma ve bezeme. 
eğlence, milli oyunlar, müzik, şiir ve dans, 
ev eşyası , giyim kuşam. gök bilimi, hay
van adları . hakan, kadın , savaş ( savaş 

tekniği ve silahlar). spor ve oyunlar (ayak 
topu, çevgan, yumruk oyunu), tababet, ta
rım. toplum hayatı , Türk evi, ulaşım ve 
taşıtlar gibi konular yönünden de ince
lenip değerlendirilmiştir. 

Dfuanü lugati't · Türk' ün son sayfası 
(Millet Ktp ., Ali Emirl. Arabi, nr. 4 189) 

Kaşgarlı Mahmud'un eserinde yer alan 
haritanın ilk Türk dünyası haritası olma
sı bakımından büyük değeri vardır. Ha
ritada Türkler'in oturduğu yerlerle bun
ların münasebette bulunduğu milletle
re de yer verilmiştir. Dağlar kırmızı , de
nizler yeşil, ırmaklar mavi, kumluk alan
ları sarı renklerle tesbit edilmiştir. Hari
tanın esas merkezini Balasagun şehri 

teşkil etmiş, diğer şehirler ve belli başlı 
yerler bu şehre göre düzenlenmiştir. An
cak eserde adı geçen bazı yerler (mese
la Çigi ller, Suvarlar) haritada gösterilme
miştir. Harita üzerinde birkaç müstakil 
çalışma yapılmıştır (bk Caferoğlu , Türk 

Dili Tarihi, ll , 30) 

Eserde toplanan kelimeler konu ve 
anlam bakımından bir tasnife tabi tu
tulmadığı gibi fonetik ve morfolojik ba
kımından da sınıflandırılmamıştır. Türk
çe gramer kuralları da bir tasniften uzak 
olup kitabın tamamı içine serpiştirilmiş 
durumdadırlar. Bunlar sonradan bir ara
ya getirilerek makale ve kitap halinde 
yayımlanmıştır (mesela bk. Brockelmann, 
KSz., XVIII 119 191. s. 29- 49; Ne ci b As ım , 

DEFM, IV/ ! 1192 51. s. 45-67; Sesim Ata
lay, Tü rk Dili Kura lla rı, Ankara 193 I ; Gen
can. TDL, XXVI I/ 253 11 9721. s. 27-5 2). 

Dfvônü lugati't- Türk 'ün varlığı XIV. 
yüzyıldan bu yana bilinmekteydi. EbO 
Hayyan el-Endelüsi'nin (ö 74.5/ 1344) Ki
tôbü 'l-İdrôk li-lisôni'l-Etrôk 'inde, ibn 
Muhammed'in Tôcü 's- sôdôt ve cunvô-



nü 's -siyadat'ında (telifi ı 363). Bedred
din el-Aynfnin (ö 855 / 1451) 'i]f.dü 'l-cü
man if taril]i ehli'z- zaman 'ı ve karde
şi Şehabeddin Ahmed ile birlikte ya;zdık
ları Taril]u'ş-Şihabi adlı eserlerinde Di
vanü lugati't- Türk'ten faydalandıkları 
araştırmacılar tarafından ifade edilmek
tedir (Divanü lugati't- Türk Tercümesi, 1, 
XIX-XX!) Ayrıca Katib Çelebi de Keşfü'?-
?Unun 'da Divan 'dan bahsetmektedir 
(1,808) 

Bunlardan sonra hakkında başka bir 
kayda rastlanmayan ve yıllarca ele geç
meyen eser, nihayet ll. Meşrutiyet'in ila
nını takip eden yıllarda istanbul'da bu
lunmuş ve Ali Emirf tarafından 30 altı
na satın alınmıştır (kitabın bulunuşu ve 
satın alınmasıyl a ilgili geniş bilgi için bk. 
Ülkütaşır, s. 56-82) Eser ilk defa Kilisli 
Rifat Bilge tarafından incelenerek Arap 
harfleriyle üç cilt halinde yayımlanmış
tır (İstanbul ı 333- ı 335) Bu ilk yayımdan 
sonra eser ve müellifi üzerinde yurt için
de ve Batı ilim dünyasında birçok araş
tırma ve inceleme yapılmıştır. Yurt için
de başta M. Fuad Köprülü, Zeki Velidi 
Togan. Necib Asım. Kilisli Rifat Bilge, 
Sesim Atalay, Ahmet Caferoğlu olmak 
üzere birçok ilim adamı Kaşgarlı Mah
mud ve eseri üzerinde çalışmıştır. Batı'

da ise Alman, Rus, Macar ve Fransız bil
ginler Divanü lugati't- Türk'e dair çe
şitli yayınlar yapmışlardır. Bunların için
de en başta gelenleri C. Brockelmann'ın 
yaptığı çalışmalardır. Brockelmann eser
deki şiirleri, atasözlerini, ses taklidi ke
limeleri ve dil kurallarını bir dizi maka
le halinde yayımladığı gibi (yk bk.) diva
nın bir de Almanca indeksini hazırlamış
tır (Mittelturkischer Wortschatz, Budapest
Leipzig ı 928). Bu indeks eserin tam ter
cümesi yayımlanıncaya kadar ilim ale
minde kullanılmıştı r. 

Eseri önce Kilisli Rifat Bilge, Abdullah 
Atıf Tüzüner ve Abdullah Sabri Karter 
Türkçe'ye çevirmişlerse de bu çeviriler 
yayımlanmamıştır. Bunlardan Kilisli Rifat 
ile Atıf Tüzüner'in tercümelerinin müs
veddeleri Türk Dil Kurumu Kitaplığı'nda, 

Abdullah Sabri Karter'in tercümesi ise 
yirmi iki defter halinde Bursa il Halk Kü
tüphanesi'nde (El Yazmaları ve Arap Harf
li Basma Eserler, Genel, nr. 4449-4470) bu
lunmaktadır. Daha sonra Sesim Atalay 
önceki tercümeleri de göz önünde bu
lundurarak eseri üç cilt halinde Türkçe'
ye çevirmiş ve bir dizin ilavesiyle yayımla

mıştır (Ankara 1940- ı 943 [1, ı 940 ; ll, ı 940; 
lll, 1941; Dizin, 1943[) Bunun dışında Tev-

fik Demiroğlu 504 sayfalık bir dizin ça
l ışması yapmış, ancak bu dizin yayım

lanmamıştır. Çalışmanın müsveddeleri 
Türk Dil Kurumu Kitaplığı'ndadır. Dehri 
Dilçin de Arap alfabesine göre eserin di
zinini hazırlayıp yayımiarnıştır (Arap Al

fabesine Göre Divanü lugati 't- Türk Dizi
ni, Ankara 1 957) 

Divan ayrıca Özbekçe'ye (Salih Muttali
bov, Mahmud Kaşgariy : Türkiy Sözler De

van!, I-IV, Taşkent 1960-1 967). Yeni Uygur
ca'ya (Türki Tiller Divan ı, Urum çi 1981) ve 
Robert Dankoff tarafından Compendi
um of the Turkic Dialects (Dlwan Lu

gat at-Turk) adıyla ingilizce'ye (1-111 , Har
vard 1982- 1985 11-11. c. tercüme, lll. c. söz
lük[) tercüme edilmiştir. 

Divanü lugati't- Türk'ün bilinen tek 
yazma nüshası Fatih Millet Kütüphane
si'ndedir (Arapça, nr. 4189). Kaşgarlı Mah
mud'un yazdığı esas nüshadan 26 Şev

val664'te (1 Temmuz 1266) Muhammed 
b. Ebü Bekir b. Ebü'I-Feth es-Savi tara
fından istinsah edilen bu yazma büyük 
boy 319 varaktır. Daha sonra bu nüsha 
esas alınarak eserin biri Türk Dil Kuru
mu (Ankara ı 94 ı), diğeri Türkiye Cum
huriyeti Kültür Bakanlığı (Ankara ı 990) 
tarafından olmak üzere iki tıpkıbasımı 
yayımlanmıştır. Ayrıca ingilizce tercüme
sinde de mikrofişler halinde tıpkıbasımı 
mevcuttur. 
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