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Özet: Karahanlı dônemiTùrkçesi‗ninve Ġslami Dônem Tùrk Edebiyatının 
temeleserlerinden KâĢgarlı Mahmut‘un Divan-ı Lùgat-it-Tùrk‘ù sadece bir 
sôzlùkdeğil; edebiyat ve dil tarihini aydınlatan, sôzùn etkili gùcùnù ve 

kullanımını gôsteren ansiklopedik bir eserdir. Aynı dônem eserlerinden 
biri de ilk nasihatname ôrneği olan Yusuf Has Hacip‗ in Kutadgu Bilig 
isimli eseridir. Bu eser de Ģu ôğùtler sıralanır: Sôzù yerinde sôylemeli, 
sorulunca konuĢmalı, iki dinleyip bir sôylemeli, kaba sôze yumuĢak; acı 
sôze tatlı karĢıtlık vermeli gibi.  Bôylece, toplumsal değer yargıları ve 
kutlu saadet bilgileri anlatılırken, sôzler inci gibi dizilerek, etkili ve kalıcı 
bir anlatım sağlanmıĢtır. Bu dôneme damgasını vuran ve dilin muhafazası 
hakkında manidar bilgiler veren ùçùncù yapıt ise; Edip Ahmet‘ in kaleme 

aldığı Atebetù‘l Hakayık‘tır. Her ùç eserde bilimsel olarak incelendiğinde 
sôzùn o dônemdeki gùcù ve etkisi ayan beyan gôrùlmektedir.  
Bu çalıĢmada: Karahanlı Dônemi Tùrkçe‘ si yapıtlarından, Divan‘ı  Lugat 
It Tùrk, Kutadgu Bilig ve Atebetù‗ l Hakayık‘ ta sôzùn etkili kullanımı 
ùzerine bir inceleme ve tarama çalıĢması yapılarak, çeĢitli bulgulara 
ulaĢılmıĢtır. Bu bulgular gùnùmùz eğitimcileri ve eğitim dùnyası için de 
ônem arzetmektedir. 

AnahtarKelimeler: Karahanlı dônemieserleri, sôzùngùcù, dilsôziliĢkisi 

 

ON THE EFFECTIVE USAGE OF SAYINGS IN 

KARAHANIDS TURKISH 
 

Abstract: The works such as DivanuLùgati‘t-Tùrk, KutadguBilig and 
Atabetù‘l-Hakayıkmanuscripted in Karahanids Turkish are known as pre-
Islamic Turkish books. In these works there are not only Islamic 
characteristics of Turks but also Turkish traditional features before Islam. 
DivanuLùgati‘t-Tùrk is a dictionary including examples of Turkish 
literature, history, traditions of Turks, many Turkish proverbs and idioms. 

KutadguBilig by Yusuf Has Hacip and Atabetù‘l-Hakayık by Edip Ahmed 
are advice books.  
There are many advices related with sayings and the effective usage of 
sayings in these works. For example, It was advised that you speak only If 
you are asked, listen before you talk. It was also advised that when you 
response someone, be kind and use soft words, use ‗siz‘ (polite version of 
you in Turkish) instead of ‗sen‘ (you). In these works, it is pointed out that 
Turkish language must be protected. 
In this paper, the proverbs, idioms and verses related with the effective 

usage of sayings will be considered. The data extracted from these works 
will be classified and examined. The concluding results will be examined 
from educational point of wiev. 

Key Words: Karahanidsc periods works, the power of words, that the 
relationship between language and word 

  

GiriĢ: 

 
8. yùzyıldan  itibaren Araplarla tanıĢmaya baĢlayan Tùrkler, Karahanlı dôneminde Ġslâmiyeti  

resmen kabul etmiĢlerdir.  Bu nedenle tarihte varlığı bilinen ilk Mùslùman Tùrk Devleti Karahanlı Devleti 

(912-1212) olup, Ġslâm kùltùrù etkisinde geliĢen Tùrk edebiyatının elde bulunan en eski ôrnekleri de bu 
dôneme aittir.  Bu dônemde kaleme alınan tefsirlerin yanı sıra, Karahanlı dônemi Tùrkçesiyle yazılmıĢ 

varlıkları bilinen en meĢhur eserler; Kutadgu Bilig, Dîvânu Lùgâti`t-Tùrk ve Atabetù`l-Hakâyık`tır.  

Kutadgu Bilig, Karahanlı dônemi Tùrkçesi olan Hakaniye lehçesi ile yazılan bir eserdir. Karahanlı 

dônemi Tùrk edebiyatının kronolojik sıraya gôre ikinci ônemli eseri Dîvânu Lùgati`t-Tùrk`tùr. KaĢgarlı 

Mahmud tarafından 1074`te Bağdat`ta tamamlanmıĢ olan bu eser Tùrkçe-Arapça bir sôzlùktùr. 
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Karahanlılar dôneminin sonunda kaleme alınan, konu ve edebi nevi itibariyle Kutadgu Bilig‘in devamı 

olan ùçùncù bir eser ise; Atabetù`l-Hakâyık`tır. 

Karahanlı Devleti kısa zamanda kendi dilini ve medeniyetini oluĢturmuĢ, KaĢgar, Balasagun ve 

Sir- Derya boyunda kendini hissettirmiĢtir. (Hacıeminoğlu, 1996:13) 

 

3.AraĢtırmanın Amacı Ve Bölümleri: 

 

Karahanlı Dônemi eserlerini sırasıyla tanıtan bu çalıĢmanın amacı: Karahanlı DônemiTùrkçe‘ si 

yapıtlarından, Divan‘ı  Lugat It Tùrk, Kutadgu Bilig ve Atebetù‘l Hakayık‘ ta sôzùn etkili kullanımı 

ùzerine bir inceleme ve tarama çalıĢması yapılarak, çeĢitli bulgulara ulaĢılmaktır.  

Bu bildiri dôrt ana bôlùmden oluĢmaktadır: Birinci bôlùmde, Karahanlı Tùrkçesine ve dônemine 

yùzeysel bir bakıĢ; Ġkinci bôlùmde, Kutadgu Bilig‘in dil ôzellikleri ve eserde geçen sôzlerin etkili 

kullanımı; Üçùncù bôlùmde,  Divan‘ı  Lugat It Tùrk eserindeki sôz – dil etkisi ùzerinde durulmuĢtur. 

Dôrdùncù bôlùmde ise, Atebetù‘l Hakayık‘ ta sôzùn etkili kullanımı  ùzerine bir inceleme ve tarama 

çalıĢması yapılmıĢtır. 

 

4.Veriler Ve Yöntem: 

 
Karahanlı Dônemi Tùrkçe‘ si eserlerinden, Divan‘ı Lugat It Tùrk, Kutadgu Bilig ve Atebetù‘l 

Hakayık‘ ta geçen sôz – dil kavramları ve etkisi, farklı kaynaklardan alınan veriler  ile tespit edilmiĢ ve 

tarama metodu kullanılarak sôzùn etkili kullanımı ùzerine bir inceleme ve çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

4. Karahanlı Dönemi Türkçesi Ve Eserleri 

 

5.1.Karahanlı Dönemi Türkçesi: 

 

Ġlk Ġslâmî edebiyat dili olan Karahanlı Tùrkçesi, 11.-12. yùzyıllar arasında KaĢgar ile Doğu ve 

Batı Tùrkistan‘dan geliĢmiĢtir. Karahanlı Tùrkçesi aynı zamanda Karahanlı Devleti‘nin resmî dili 

olmuĢtur. Karahanlı Devleti 10. yùzyılda Ġslâm dinini benimsemesiyle birlikte, çevresindeki Ġslâm 
devletleriyle yakın iliĢkiler kurmuĢtur.  Bu iliĢkiler zamanla çeĢitli toplum kurumlarında ve ôzellikle dil 

ùzerinde birtakım etkiler yapmıĢ ve bazı Arapça, Farsça terkip ve tamlamalar tabii olarak kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır.  

YaklaĢık iki yùzyıllık bir zaman dilimine hakim olan Karahanlı Tùrkçesi, Uygur ve Kôktùrk Tùrkçesi‘nin 

devamıdır. (Hacıeminoğlu, 1996:1) Karahanlı Tùrkçesi` nin merkezini KaĢgar teĢkil eder. Karahanlı‘lar 

devrinden itibaren, KaĢgar Ģivesinde inkiĢaf eden Tùrkçeki, buna hem hakaniye(Karahanlı)  hem de Doğu 

Tùrkçesi adı verilmektedir.(Caferoğlu,1984:74) 

Karahanlı Tùrkçesinde Arapça ve Farsça kimi dil ôgeleri (sôzcùkler, ekler vb.) yerleĢmeye ve 

halk dili dıĢında bir zùmre dili oluĢmaya baĢladı. Karahanlı Tùrkçesinin ôzelliklerini gôsteren yapıtlar 

arasında KaĢgarlı Mahmut‘un  ―Divan-ı Lugat-it-Tùrk‖ ù (Tùrk Lehçeleri Sôzlùğù), Yusuf  Has  Hacib‘in 

―Kutadgu Bilig‖ i (Saadetli Olma Bilgisi), Edip Ahmet‘in ―Atabet-ùl Hakayık‖ ı (Hakikatlerin EĢiği) ve 

―Ashab-ùl-Kehf ‖ (Yedi Uyurlar) ôzellikle anılabilir.  Karahanlılar dônemi eserlerinde kullanılan dil; o 
dônemin kùltùr ve sanat yaĢamında Ġslâm gelenek ve gôreneklerindeki etkisini kısa zamanda gôsterdi ve 

Karahanlı Tùrkçesinde eserler verilmeye baĢladı. (www.birdunyabilgi.net/karahanli-turkcesi-ya-da-

hakaniye-turkcesi, 23-03-2011, saat:10.00). Bu devirde birçok Tùrkçe eserler yazıldığı muhakkak ise de,  

yazık ki bize bunlardan pek azı gelebilmiĢtir.(Kôprùlù,1986:153) 

Ayrıca, sôz ve konuĢma âdâbı, bir milletin tecrùbe imbiğinden sùzùlerek nesilden nesile hayat 

gôrùĢù olarak aktarılan atasôzleri ve deyimler içinde oldukça geniĢ yer tutar.  ―Sôz gùmùĢse sùkøt 

altındır‖, ―Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır‖, ―Sôz dokuz boğumludur, boğa boğa sôyle‖, ―Sôz adamın 

mihengidir‖  gibi atasôzleri ve ―sôz açmak, sôz geçirmek,  sôz vermek, sôzùnù bilmek, sôzùnùn eri olmak‖ 

gibi deyimler bazılarıdır. (Tunç, 2001:162) 

 Edebiyatımızda hemen hemen bùtùn hacimli dinî, ahlâkî ve didaktik eserlerde sôze bir bôlùm 

ayrılmıĢ veya yeri geldikçe konuĢma âdâbı ile ilgili hususlar dile getirilmiĢ, hatta sırf sôz âdâbı ile ilgili 
nasihat-nâme tùrùnde mùstakil manzumeler yazılmıĢtır .(Yeniterzi, 2001: 322-23)  Sôzùn tesirli 

kullanıldığı eserlerin baĢında Divan-ı Lugat-it-Tùrk gelir. 

 

5.2.Divan-ı Lugat-it-Türk‘te Sözün Etkili Kullanımı: 

 

Dinî ve ahlâkî eserlerde, nasihat-nâmelerde sôz ve konuĢma âdâbına ônem verilmesi ve 

çoğunlukla bôlùmler ayrılmasında, Tùrk edebiyatının  kôklù  bir sôzlù geleneğe bağlı olmasının da payı 

vardır.(Tunç, 2001:183) Karahanlı dônemi Tùrkçesi‗ nin ve Ġslami Dônem Tùrk Edebiyatının temel 

http://www.birdunyabilgi.net/karahanli-turkcesi-ya-da-hakaniye-turkcesi
http://www.birdunyabilgi.net/karahanli-turkcesi-ya-da-hakaniye-turkcesi
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eserlerinden KâĢgarlı Mahmut‘un Divan-ı Lùgat-it-Tùrk‘ù sadece bir sôzlùk değil; edebiyat ve dil tarihini 

aydınlatan, sôzùn etkili gùcùnù ve kullanımına vurgu yapan bir eserdir. Araplar`a Tùrkçe ôğretmek ve 

Tùrkçenin zengin dil-sôz varlığını ortaya koymak amacıyla yazılmıĢtır. 

 

 

 
 

 

 

KâĢgarlıMahmut‘un;  

―Derdini dinletebilmek ve Tùrklerin gônlùnù almak için onların dilleriyle konuĢmaktan baĢka çare 

yoktur.‖ sôzleri (Atalay, 1985:6), yabancıların Tùrk dilini vedille birlikte folklorùnù ve kùltùrùnù 

ôğrenmelerini, Tùrklerle iyi iliĢkiler kurmak için tek yol olarak kabul ettiğini gôsterir. (Eker, 2006:191) 

Dilin yaygınlaĢmasında ve tesirin artmasındaki temel etken; canlı,derin manalar ifade eden kelimelerin 

kullanımı, yazılı veya sôzlù dil unsurlarının anlaĢılır ve yalınlığının yanında muhatabına gôre seçilmesidir.  

  Divan-ı Lùgat-it-Tùrk açıklamalı bir  sôzlùktùr.  Tùrkçe kelimeyi açıklarken bir ibare, atasôzù ya 

da bir manzum parçayı ôrnek olarak verir. Divan‘da yer alan edebi malzeme savlar(atasôzleri)  ve koĢuklar 

(Ģiirler) olmak ùzere iki grupta toplanabilir. Divan‘daki 7500 madde baĢını açıklamada yararlanılan 289 
atasôzù 172‘ dôrtlùklerden, 55 beyitten ibaret toplam 798 dize vardır. (Eker, 2006:193). Divan-ı Lùgat-it-

Tùrk;  bir sôzlùk olarak ele alındığında, sôzcùkten oluĢan sôz varlığıyla ve bu sôzcùklerin açıklamalarıyla 

ôn plana çıkmaktadır. Pek çok dil bilimsel ôzelliği içinde barındıran bu eser, aynı zamanda dônemin 

karĢılaĢtırılmalı Tùrk dili ansiklobedisidir.(Bayraktar,2009:139) DîvânuLùgati`t-Tùrk`te 7500 dolayındaki 

Tùrkçe kelimenin Arapça karĢılıkları verilmiĢ ve Tùrk boylarının dilleri tanıtılmıĢtır.  

KaĢgarlı Mahmut  Divanında: ―Tùrk dilini ôğreniniz; çùnkù onlar için uzun sùrecek egemenlik 

vardır.‖(Eker, 2006:192) sahih olmayan bir hadisten bahseder.  Gùnùmùzde Tùrkçe 130 ùlkede ikinci bir 

dil olarak ôğretilmektedir. Dilimizle birlikte bize ait değerler en veciz ifadelerle aktarılmakta vesôzùn 

gùcùnden yararlanılmaktadır. Sôzlù ve yazılı dil geleneğimizin temel taĢlarından birini oluĢturan Dîvânu 

Lùgati‘t-Tùrk‘te dilin ve sôzùn etkili kullanımını gôsteren ifadeler: 

1.Erdem baĢı tıl. Erdemin,edep ve faziletin baĢı dildir.(Çùnkù gùzel sôz sôylemesini bilen Ģerefe 
eriĢir,onurlanır. Bir Arap atasôzù: ―Ġnsan-insanın değeri-dilinin altında saklıdır.‖) 

2. Savın sagrakkategir. (Gùzel sôzle insan beylerin çanağından içme Ģerefine erer. En gùzel Ģekilde 

ağırlanır.) (Birtek, 1994:14) 

3. Bilge eren sawların algıl ögüt./Edhgüsawığadhlese özge sinğer. (Bilgin adamların sôzlerini ôğùt 

olarak al, iyi sôz tesir ederse ôze siner) (Atalay, 1985: 155) 

4.Tılda çıkar edhü söz ‗iyi söz dilden çıkar‘. ( Halkı hoĢnut edecek gùzel sôzleri dilinden eksik etme) 

(Atalay, 1985: 161) 

 

 ―Kuru kaĢık ağıza yaraĢmaz, kuru sôz kulağa yaraĢmaz. Tılıntirgik ete  gir. Dil ile sofraya eriĢilir. 

(gùzel sôzle insan nimete eriĢebilir. Bu sav insanın kendi erdemini ancak sôzleriyle tanıtabileceğini 

vurgular.  Dil ile bağlanan diĢle çôzùlmez. (Bu sav sôzùnùn eri olan sôzùnù yerine getirmesi gerekenler 

için sôylenir. Sôzùn tadına dalan kimse esir olur  (Lafa dalan tutsak olur). Çok sôzù anlamak olmaz, yalçın 
kaya yıkılmak olmaz. Ġnsan çok sôzù anlayamaz, nasıl ki dağdan yalçın kayayı yıkamaz.‖ (DîvânuLùgati‘t-

Tùrk, 1998: I/383; 429; II/20; 150-51; III/20)  

 

5.3.Kutadgu Bilig‘te Sözün Etkili Kullanımı: 

 

Kutadgu Bilig, Karahanlı dônemin edebi eser niteliği taĢıyan  ilk ôrneğidir. 1069 yılında 

Balasagunlu Yusuf tarafından yazılmıĢtır. Karahanlı hùkùmdarı Tabgaç Buğra Han`a sunulmuĢ olan eser 

Buğra Han tarafından çok beğenilerek yazarında sarayda  "Has Haciplik"  gôrevi 

verilmiĢtir.(Kôprùlù,1986:165) Saadet veren bilgi anlamına gelen Kutadgu Bilig, adından da anlaĢılacağı 

gibi, insana hem dùnyada hem de ahirette mutlu olma yolunu gôstermek amacıyla 

yazılmıĢtır.(Arat,2006:29) Mesnevi biçiminde yazılmıĢ olan eserin sonunda 124 beyitlik ùç kaside ile 
mesnevi içinde yeri geldikçe sôylenmiĢ ayrıca 173 dôrtlùk bulunmaktadır. Anılan ek manzumelerle birlikte 

Kutadgu Bilig`in tamamı 6645 beyittir.  

Kutadgu Bilig, Karahanlı dônemi Tùrkçesi olan Hakaniye lehçesi ile yazılmıĢtır. Sayıları fazla 

olmamakla birlikte Arapça ve Farsça kelimelerin de kullanıldığı eserde, Tùrkçe aruza uydurulurken, çok 

sayıda imale yapılmıĢtır. Kutadgu Bilig, dùĢùnce yanı ağır basan, ôğretici bir eserdir. 

Tatsız mecazlarla ahlak dersi veren kuru bir ôğùtçù değildir. Bu eseriyle insan hayatının anlamını 

çôzùmleyen ve onun toplumun, dolayısıyla da devletin içindeki gôrevini saptayan bir hayat felsefesi 

sistemi kurmuĢtur.(Arat, 2006:30) Kullandığı dil Tùrk yazı dilidir ve inceliklerine vakıftır. Dilin ve sôzùn 
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tesirini artırmak için seçtiği yarı hikâye yarı temsil tarzındaki açıklayıcı monologlar ve canlı 

betimlemelerle mùkemmel bir ùslup ve mimari oluĢturmuĢtur.(Arat,2006:31) Dil ve dùĢùnce tarihi 

yônùnden değerli bir belge niteliğindeki bu eser, yazıldığı dônemin insanına ve devlet adamlarına, doğru 

yolu gôstermek, yôneticilikle ilgili bilgi vermek amacıyla yazılmıĢtır. 

Karahanlı dônemi Tùrk aydınlarının dùnya gôrùĢùnù, duyuĢ ve dùĢùnùĢ tarzlarını, kùltùr 

dùzeylerini tanıtan bu eserde: Tùrk Dili, seçilen kelimeler, hikâye, temsiller, monolog ve betimlemelerle 
kullanım alanını ve etkinliğini arttırmıĢtır. Sadece Karahanlı dôneminin değil gùnùmùzùn de en etkin bir 

Ģaheseri olma ôzelliğine kavuĢmuĢtur.  Sôzùn ve dilin etkisini ve erdemini gôsteren beyitler:  

AnlayıĢ ve bilgiye tercùman olan dildir; 

Ġnsanı aydınlatan açık dilin kıymetini bil  

 

KiĢiyi dil kıymetlendirir ve kiĢi onunla mutluluk bulur; 

KiĢiyi dil kıymetten dùĢùrùr ve dili yùzùnden baĢı gider.  

 

Dil arslandır, bak, eĢikte yatar; 

Ey ev sahibi, dikkat et, senin baĢını yer. (Arat,2006:  117)  

 

Sôzùne dikkat et ki, baĢın gitmesin; 
Dilini tut ki diĢin kırılmasın. 

 

Bilgili kiĢi dil için ôzlù bir sôz sôyledi; 

BaĢını gôzet, ey dil sahibi. 

 

Sen kendi esenliğini istiyorsan, 

Ağızdan yakıĢıksız sôz çıkarma. 

 

Sôz bilerek sôylenirse bilgi sayılır; 

Bilgisizin sôzù kendi baĢını yer. 

 
Çok sôzden bir fayda gôrmedim; 

Ama sôylemek de faydasız değildir. 

 

Sôzù çok sôyleme, az ve birer sôyle; 

Binlerce sôzùn dùğùmùnù bu bir sôzde çôz. 

 

KiĢi sôz ile yùkseldi, melik oldu. 

Çok sôz baĢı, gôlge gibi yere serdi. 

 

Çok konuĢma ―gevezelik etti‖ derbilgi; 

Ama sôylemezse de ona ―dilsiz‖ der. 

 
Mademki bôyledir, sen açık dil kullan; 

Dil açık olursa kiĢiyi yùkseltir. 

 

Dili iyi gôzet, baĢın gôzetmiĢ olur; 

Sôzùnù kısa kes ômrùn uzun olur. 

 

Dilin faydası çok olduğu gibi, zararı da çoktur 

Dil bazen ôvùlùr, bazen de çok sôvùlùr. 

 

Mademki bôyledir, sôzù bilerek sôyle; 

Sôzùn olsun gôzsùzlere kôrlere gôz. 
 

Bak, doğan ôlùr; ondan eser olarak sôz kalır; 

Sôzùnù iyi sôylersen ôlùmsùz olursun.(Arat,2006:119) 

 

KiĢi iki Ģey ile kendini yaĢlanmaktan kurtarır: 

Biri iyi iĢ, diğeri de iyi sôz 

 

Bak kiĢi doğdu, ôldù; sôzù kaldı; 
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Ġnsanın kendisi gitti adı kaldı. 

 

Kendine ôlùmsùz bir hayat dilersen; 

ĠĢin ve sôzùn iyi olsun, ey hakîm. 

 

Dili bu kadar ôvmek ve arada bir sôvmekten amacım, 
Sana sôzùn ne olduğunu anlatmaktı. 

 

Her sôzù saklamayı da anlayıĢ hoĢ gôrmez; 

KiĢi gerekli sôzù sôyler, gizlemez. 

 

Ey yiğit, ben bu sôzù oğlum için sôyledim; 

Oğul benden aĢağıdır, bana nasıl denk olur. 

 

KiĢiden kiĢiye miras olarak sôz kalır; 

Vasiyet edilen sôzù tutmanın faydası çoktur..(Arat,2006:121) 

 

Sôz deve burnu gibi yularlıdır; 
DiĢi deveboynu gibi nereye çekilirse oraya gider.(Arat,2006:125) 

 

Aklın sùsù dil, dilin sùsù sôzdùr; 

KiĢinin sùsù yùz, yùzùn sùsù gôzdùr. 

 

Ġnsan sôzùnù diliyle sôyler; 

Sôzù iyi olursa yùzù parlar.(Arat,2006:133) 

 

Hem yumuĢak huylu, hem tatlı dilli 

Hem akıllı hem bilgili olmak gerekir .(Arat,2006:141) 

 
Vùcudun nasibi hep boğazdan girer; 

Ruhun nasibiyse doğru sôzdùr ve kulaktan girer.  

 

Bak bilginin iki alameti vardır;  

Bu iki Ģey ile insan bahtiyar olur 

 

Bunlardan biri dil, biri ise boğazdır; 

Ġnsan bu ikisine hakim olursa çok fayda gôrùr. 

 

Bilgilinin boğazına ve diline hâkim olması gerekir; 

Boğazını ve dilini gôzeten bilgiler gereklidir.Aklın sùsù dil, dilin sùsù sôzdùr; 

KiĢinin sùsù yùz, yùzùn sùsù gôzdùr. 
 

Ġnsan sôzùnù diliyle sôyler; 

Sôzù iyi olursa yùzù parlar.(Arat,2006:133) 

 

Hem yumuĢak huylu, hem tatlı dilli 

Hem akıllı hem bilgili olmak gerekir (Arat,2006:251) 

 

Ay- Toldı dedi ki: sôzùn faydası bùyùktùr; 

Sôz yerinde kullanılırsa, kulu yùkseltir. 

 

Sôz sayesinde yağız yerden mavi gôğe yùkselir 
Ve baĢ kôĢeye geçenlerden olur. 

 

Eğer dil sôz sôylemesini bilmezse  

Mavi gôkte olanı yere indirir 

 

Ay-Toldı dedi ki: Fazla sôz, sormadan 

Sôylenip insanı usandıran sôzdùr. 
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Az sôz ise sorulduğu zaman sôylenen 

Ve bir ihtiyacı karĢılayan sôzdùr. 

 

Dilini gùzel sôzle sùsleyen ve onun yùzùnù açan Ģair 

Bu vadide Ģôyle bir sôz sôylemiĢtir: (Arat,2006:253) 

 
Sôzù gùzel ve iyice dùĢùnerek sôyle; 

Ancak sorulduğunda sôyle ve kısa kes. 

 

Çok dinle, fakat az konuĢ; 

Sôzù akıl ile sôyle, bilgi ile sùsle.    

 

Çok dinlemeli fakat sôzùn birer birer sôylemeli 

Bilgili hakîm bana ôyle dedi 

 

Çok sôylemekle bilge olmaz kiĢi; 

Çok dinlemekle bilge bulur baĢkôĢeyi. 

 
Ġnsan, dilsiz de olsa bilgili olabilir 

Fakat sağır olursa bilgiyi elde edemez. (Arat,2006:255) 

 

Ay- Toldı dedi: Hùkùmdara arz edeyim; 

Dili ile sôylemezse bilgi ôylece kalır 

 

Dile yalnız sôvmek olmaz, ôvùlecek tarafı da çoktur; 

Sôzùn de ôvùlecek ve sôvùlecek tarafı vardır 

 

Bùtùn canlılar bùtùn bu sayısız yaratıklar; 

Tanrının birliğine dil ile Ģahadet getirdi 
 

Tanrı yùz binlerce mahløku yarattı 

Onların hepsi de Tanrı‘yı dilleriyle ôver. 

 

Vùcut sahibi kiĢiye gereken Ģeylerden 

Biri dil ve sôz, biri de gônùldùr. 

 

Tanrı gônlù ve dili doğru sôz için yarattı 

Sôzù doğru olanları zorla ateĢe atarlar. 

 

Sôz doğru sôylenirse faydası çoktur 

Eğri sôz daima ayıplanır. 
 

Doğru sôyleyecekse dilin kımıldasın 

Sôzùn eğriyse onu gizlemelisin. 

 

KonuĢmayan kiĢiye dilsiz derler 

Çok sôyleyenin adıysa geveze baĢıdır. 

 

KiĢinin itibarsızı geveze olanıdır; 

KiĢinin itibarlısı cômert olanıdır.(Arat,2006:257) 

 

Hangi iĢ olursa olsun onu tatlı dil ile karĢıla; 
Her iĢte tatlı dil kullanırsan, mutluluk sana bağlanır.(Arat,2006:301) 

 

Sôzùnù gôzet emniyet içinde yaĢa; 

Kendini gôzet esenlik ile ihtiyarla.(Arat,2006:331) 

 

BaĢını korumak istersen beylerin sôylemesi gereken sôzleri sôyle 

Sen sôyleme, memlekete karĢı suç iĢleyip kendi baĢını yeme  
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Avam memlekete karĢı suç iĢlerse baĢı gider; 

KonuĢurken dili suç iĢlerse diĢi kırılır. 

 

Sonra çok okudum dil ihtiyatsız konuĢurken 

Gônùl sırrını ifĢa etmiĢ ve o kiĢiyi yaralamıĢtır.   

 
Meliklere vakti gelince yùzùnù gôster, 

Sorduklarında sôyle ve ancak sorduklarına cevap ver. (Arat,2006:481) 

 

HoĢsohbet kiĢiler her yerde iyi kabul gôrùr; 

Sôzde usta kiĢi iĢinde de baĢarılı olur.(Arat,2006:503) 

 

Ağızdan bazen ateĢ bazen su çıkar; 

Bunların biri yapar biri de yıkar.  

 

Gereksiz sôz yanan ateĢ gibidir; 

Onu ağzından çıkarmamalısın sonra kendin yanarsın. 

 
Kızıl dil kara baĢın amansız dùĢmanıdır; 

Bu kôtù dùĢmanı sıkı tut ve huzur içinde yaĢa.(Arat,2006:507) 

 

Kaba sôze yumuĢak yanıt verilmeli, 

Acı sôzlere de tatlı sôzle karĢılık verilmeli.   

 

Ġnsanlara karĢı kaba sôz sôyleme; 

Kaba sôzùn acısını gônlùn uzun yıllar çeker  (609) 

 

Ne ise zararı yok doğru sôylemiĢ; 

Doğru sôz haĢin olur o da haĢin sôylemiĢ (Arat,2006:673) 
 

Dinle akıl insan sana ne der: 

Sôzù dùĢùnerek sôyle ey mert yiğit. 

 

Sôzù sôylemenin faydası çoktur; 

Bu dilim beni sôylemekle piĢman etti. 

 

Sôzù sôylemezsen o sôz sana kul olur; 

Eğer sôylersen o seni kendine kul eder. 

 

Sôzù dùĢùnerek sôyle acele etme, sabırlı ol; 

Acele sôylenen sôzden ayrın piĢmanlık gelir.(Arat,2006:679) 
 

Sôzùn uzun olursa bıktırır; 

Akıllı kiĢiler sôzù kısa keser. (Arat,2006:687) 

 

Sôzù kapalı tutarsan sonu çiğlik olur; 

Çiğ olan her Ģeyin altında zarar vardır.(Arat,2006:703) 

 

Yanındakini kendinden uzaklaĢtırmak istersen, 

Ona istediğini verme, onunla biraz kaba konuĢ 

 

Kendini herkese sevdirmek istersen, 
Sôzùn ve fikrin birbirine uygun, dilin tatlı olsun.(Arat,2006:739) 

 

Sôz her Ģeyi altùst eden bir rùzgârdır, kalbi sızlatır; 

Kalbi sızlayan kimse seni mahvedebilir.(Arat,2006:741) 

 

Onlar nasıl hareket ederlerse sen de ôyle yap; 

Tatlı sôz sôyleyenlere sen de tatlı dil kullan   
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Sana siz diyenlere sen de siz tabirini kullan 

KarĢılık verirken daima karĢındakinden daha nazik davran 

 

Kaya yankısından daha aĢağı kalma 

Sana sen diyenlere sen de senle.(Arat,2006:743) 

 
Çok sôz sôyleme, kendine hâkim ol, dilini koru; 

Çok sôylenen sôzùn kıymeti kalmaz. 

 

Her sôzù sôz diye ağızdan çıkarma; 

Gerekli olan sôzù dùĢùnerek ve ihtiyatla sôyle. 

 

Akıllı bir insan gôrdùm çok az konuĢtu; 

Fakat çok konuĢtum diye yıllarca piĢman oldu.(Arat,2006:747) 

 

Sôzùnù dùĢùnerek sôyle, sana keder gelmez; 

Hayatını boĢa geçirme, piĢman olmazsın.(Arat,2006:781) 

 
Gônlùnù ve dilini doğru tut, erdemiyse yùksek tut; 

Gaflete dalma yolunu ĢaĢırma 

 

Beyler haĢin sôz sôylememeli, kendilerine hâkim olmalı; 

HaĢin sôz insanların gônlùnù çabuk soğutur.(Arat,2006:879) 

 

Bu Tùrkçe sôzù yabani geyik gibi gôrdùm; 

Onu yavaĢça tuttum, aldatarak kendime yaklaĢtırdım. 

 

OkĢadım ısındırdım, çabucak bana gônùl verdi; 

Yine de ara sıra ùrkùyor, korkuyor. 
 

Ele geçirdiğim gibi sôzù takip ettim; 

Onun miski gùzel kokular saçmaya baĢladı 

 

Sôzù doğru sôyledim, o sert ve acı oldu; 

Doğru sôze tahammùl eden akıllı insandır. (Arat,2006:1085) 

 

Sôzù çok sôyledin dikkat et tazeliğini kaybetmesin 

Çok sôzden insan usanır ve bıkar.(Arat,2006:1087) 

 

Dilini tut boğazına hâkim ol çok uyuma, 

Gôzùnù yum kulağını tıka ve bôylece huzur içinde yaĢa.(Arat,2006:1089) 

5.4.Atabetü`l-Hakâyık ‘ta  Sözün Etkili Kullanımı: 

Bu dônem eserlerinden bir baĢkası da Atabetù`l-Hakâyık`tır. Yazarı, Yùknekli Edip Ahmet olan 

Atabetù`l-Hakâyık`ın yazılıĢ tarihi bilinmemekle birlikte, Kutadgu Bilig`den yarım yùzyıl sonra yazıldığı 

sanılmaktadır. Dini-ahlâki didaktik bir eserdir. Ġslâmi Tùrk edebiyatının, Mùslùmanlık inançlarını telkin 

eden ilk eseridir. Tùrk dili tarihi, tarih ve edebiyat tarihi açısından da ônemli bir yapıttır. 

Asıl metnin dôrtlùklerle sôylenmiĢ olması yazarın milli Ģiir zevkini sùrdùrdùğùnùn gôstergesidir. 

Dil bakımından Kutadgu Bilig`e gôre Atabetù`l-Hakâyık`ta Arapça, Farsça kelime sayısı daha fazladır. 

Ancak, halka hitabeden eserde konu ve dùĢùnce kurgusu daha basittir.Edip Ahmet, ağzınve dilin ziynetinin 

doğru sôz olduğunu ve etkili sôz sôylemenin doğru ve sanatlı sôzle mùmkùn olacağını eserinde vurgular. 

Dilin muhafazası hakkındaki beyitler: 

Dinle bilgili ne diyor: 
Edeplerin baĢı dili gôzetmektir; 

Dilini muhafaza altında tut, diĢin kırılmasın; 

Eğer muhafaza altından çıkarsa, diĢini kırar. 

 

 

DùĢùnerek konuĢan adamın sôzù, sôzùn iyisidir; 

Çok gevezelik eden dil, karĢı konulmaz bir dùĢmandır. 

Sôzùnù baĢı- boĢ bırakma; dilini sıkı tut; 
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Dilin baĢı- boĢluğu bir gùn baĢa belâ olur. 

 

BoĢ- boğaz adam akıllı olur mu?; 

Bu boĢ- boğazlık ve ağız gevĢekliği çok baĢları yedi. 

Ġnsanı dil ile kızdırma; bil ki, ok yarası kapanır, 

Fakat dilin açtığı yara kapanmaz. 
 

Sefîh adamın dili kendi baĢının dùĢmanıdır; 

Birçok adamların kanları dilleri yùzùnden dôkùldù. 

Çok konuĢanlar arasında piĢman olan çoktur. 

Dilini muhafaza altında bulunduranlardan piĢman olan kim var? 

 

Ġnsana ne gelirse, dilinden gelir; 

Dili yùzùnden kimi iyi, kimi kôtù olur; 

Dinle ve bu sôze inan ki vùcut her sabah 

Kalkıp, eğilerek, dile yalvarır. 

 

Eğer bir insanda(Ģu) iki Ģey birleĢirse, 
O insanda mùrùvvet yolu kapanmıĢtır: 

Bunlardan biri, lùzumsuz yere gevezelik etmek 

Ġkincisi ise yalan sôylemektir. 

 

Yalan sôyleyen adamdan uzak dur, kaç;  

Sen ômrùnù doğruluk ile geçir. 

Ağzın ve dilin ziyneti doğru sôzdùr; 

Sôzù doğru sôyle, dilini sùsle. 

 

 

 
Dilini sıkı tut, gel, sôzùnù kısa kes; 

Dil korunursa kendin korunmuĢ olursun; 

Resøl; - ― Ġnsanı yùzùkoyun ateĢe atan dildir‖- dedi; 

Dilini sıkı tut, yùzùnù ateĢten kurtar 

 

Doğru ol, doğruluk yap ve adın doğruya çıksın; 

Ġnsanlar seni doğru olarak bilsinler; 

Eğriliği bırakıp doğruluk libasını giy, 

Elbiselerin en iyisi, doğruluk libasıdır. 

 

Sırrını iyi sakla, kimse bilmesin, 

Sôzùnden kendine piĢmanlık gelmesin; 
Bùtùn gizli iĢlerin âĢikar olup, 

Gôren ve duyan sana gùlmesin. 

 

En yakın ve inanılır arkadaĢına bile, sakın, 

ArkadaĢım diye inanıp, sırrını sôyleme; 

Sırrın kendinde sabretmez ve saklamazsa, 

ArkadaĢına sabreder mi; bunu iyi dùĢùn. (Arat,Atabet‘ùlHakayık, 2006, s.87-88) 

 

 

Sonuç: 
―Divan-ı Lùgat-it-Tùrk bir hazinedir; onun ùzerinde ùç, beĢ kiĢinin çalıĢması yeterli değildir. 

Divanın ùzerinde yùzlerce kiĢi çalıĢacak ve her çalıĢan yeni bir cevher bulacaktır.― Divanın giriĢindeki bu 

cùmleler, bu çalıĢmaya teĢvik eden temel sebeblerden birisi oldu. Bu bildiri de dôrt ana baĢlık altında, 

Karahanlı dônemindeki dil ve sôzùn tesirini ôrneklerle incelemeye çalıĢtım. Karahanlı DônemiTùrkçe‘si 

yapıtlarından, Divan‘ıLugatIt Tùrk, Kutadgu Bilig ve Atebetù‘l Hakayık‘ ta sôzùn etkili kullanımı ùzerine 

bir inceleme ve tarama çalıĢması yaparak, edebiyatımızda ve dilimizde sôzùn gùzelliğini, ―Aklın sùsù dil, 

dilin sùsù sôzdùr; / KiĢinin sùsù yùz, yùzùn sùsù gôzdùr.‖ Beyitiyle taçlandırdık. Bir sôz insanın yùzùnù 

ak ederken, baĢka bir sôzùyle yùzùnùn kara olabileceğini vurguladık. Sôzùn fazileti ve tesirini en veciz 
herhalde Ģu Ģekilde ifade edilebilir: ―Kendine ôlùmsùz bir hayat dilersen, ey hakîm, iĢin ve sôzùn iyi olsun. 
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