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Kutadgiı Bilig Üzerine Notlar 

Zafer Önler 
(Van) 

Türk Kültür tarihinin anıt niteliğindeki eserlerinden biri de Kutadgu Bilig' dir. 

Bilim dünyasınca bulunuşund67yüzlerce araştırmaya konu olmuş ve aynı 

yoğun ilgiyi görmeye de devam etmektedir. Eserin çeşitli bilim alanlarında 

çalışan insanlarca ilgi görmesi şu özelliklerinden kaynaklanmaktadır: 

i. Xl. Y üiyılda manzum olarak yazılmış, 6600 beyti aşkın bu hacimli eser 

doğalolarak Türk dili araştırmaları için çok zengin bir malzeme nite
liğindedir. Eserin zengin söz varlığı onu, Türkçenin tarihsel sözlüğü açısından 

vazgeçilmez kılmaktadır. Düşünsel alanda yazılmış olmasına karşın, bu tür 

eserlerde pek görülmeyen bir şiir diline ulaşılmıştır. Bu şiirsel değer eseri 

Türk şiiri ve Türk edebiyat tarihi açısından önemli kılmaktadır. Eserin zengin 

mecaz ve benzetmelerle donanmış anlatımı, dönemin dilinin kullanım ola

nakları ve anlamsal boyutları, bu alanlarda yapılacak araştırmalar için zengin 

malzeme sunmaktadır. Nitekim eser, başka kaynaklarda rastlamadığımız öl

çüde bir deyim zenginliğine sahiptir. 

2. Eser dilbilgisi açısından da Türk dili araştırmalarında önemli bir yere 

sahiptir. Gerek konusu, gerekse hacmi, dilbigisi alanında yapılan çalışmalar 
için vazgeçilmez bir kaynak durumundadır. 

3. Eser konusu bakımından özgün bir niteliğe sahiptir. İçinde oluştuğu 

toplumun bireysel ve toplumsal değer yargılarını, yönetim anlayışını ve dün

yaya bakış açısını yansıtması açısından eseri, tarih, kültür tarihi ve düşünce 

tarihi alanlarında yapılan çalışmalarda önemli bir kaynak durumuna ge

tirmektedir. 

1. Kutadgu Bilig Üzerine Metin Yayınları: 
Kutadgu Bilig üzerine yapılan ilk çalışma Vambery tarafından 1870 yılında 
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gerçekleştirilmiştir. ı Eser üzerinde yapılan eski yayınlardan bir önemli 

çalışma da Radloff'un2 üç ciltlik eseridir. Ancak bu her iki yayın da 

günümüzde tarihsel değer başka, bilimsel bir önem taşımazlar. Bilim 

dünyasında o tarihten bugüne eseri çeşitli yönleri ile inceleme konusu yapan 

birçok çalışma, kesintisiz süregelmiştir. Eserin bir bütün olarak bilimsel 

ölçütlere uygun yayını ilk kez, Reşid Rahmeti Arat'ın üç ciltlik çalışmasında 

gerçekleştirilmiştir. 3 Nitekim günümüze kadar eser üzerinde, çeşitli yön

lerden yapılan araştırmalar Arat'ın yayınına dayanmaktadır. Arat'ın çalışması, 

Metin, Tercüme ve İndeks olmak üzere üç ciltten oluşmaktadır. Gerçek

leştirildiği tarih ve o dönemde türkoloji çalışmalarının düzeyi, Türk dilinin 

başlıca tarihsel birçok metninin henüz yayınlanmamış olması, kapsamlı bir 

sözlüğün bulunmaması, göz önüne alındığında, Arat'ın bu çalışmada ulaştığı 

başarı hayranlık duyulacak düzeydedir. 

Ancak Arat metninin büyük oranda eskidiğini de kabul etmek gerekir. 

Metnin en büyük zaaafı yöntemselolarak Arat' ın eldeki üç yazma nüshayı 

eşit değerde kabul edip üçüne dayalı bir metin oluşturmasıdır. Böylelikle 

eldeki üç yazma nüshanın yanı sıra Arat metni dördüncü bir nüsha du

rumundadır. Oysa mevcut üç nüshadan en iyi durumda olan Fergana 

nüshasının esas alınarak eksiklerin diğer nüshalarla tamamlanması yoluy la bir 

metin oluşturmak en tutarlı yöntem olurdu. Metnin bir diğer zaafı da birtakım 

fonetik değerlendirmeler ve okuma yanlışlarıdır. Metnin çeşitli yönlerden 

geniş bir eleştirisi Robert Dankoff tarafından gerçekleştirilmiştir.4 Metindeki 

sorunların tümü doğalolarak çeviri ve dizine de yansımıştır. Mensur olarak 

yapılmış olan çeviride Arat, metni birebir verme kaygısı gütmüş, bu tutum da 

2 

3 

4 

Vambery, Hermann: Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku B ilik , 
lnnsbruck ı 870. 
Radloff, Wilhelm: Kutadgu Bilik, Facsimile der Uigurischer Handschrijt der K.K. 
Hojbibliotlıek in Wien, St.Petersburg 1890. 
-, Das Kutıulku Bilik des Jusu! Clıasshadsclıib aus Biilasagun, TheiiI, der text in 
Transcription, St. Petersburg 189 ı. 
-, Das Kutadktı Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Biilasagım. The! il, Text und 
Übersetzımgnach den Handsaijıen von Wien und Kairo, St.Petersburg ı 900-
1910. 
Reşid Rahmeti Arat: Kutadgu Bilig I. Metin, Türk Dil Kurumu, ı 947; II. Ter
cüme, TürkTarih Kurum, 1959; III. İndex (Neşre Hazırlayanlar: kemal Erasıan, 
Osman F. sertkaya, Nuri Yüce) Ttirk Kültürünü Araştırma EnstiWsü, 1079). 
Robert Dankoff: "Textual Problems in Kutadgu Bilig", Journal of TurkishStudies 
/ Türkliik 8ilgisi Araştırmalan, C.3, 1979, s.89-99. 
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çeviriye oldukça kuru ve sıkıcı bir nitelik vermiştir. Dolayısıyla metin de geniş 

okuyucu kitlesine değil akademisyenlere hitap eder niteliktedir. İndeksin 

ayrıntılı bir eleştirisi ise Semih Tezcan tarafından yapllmıştır.5 

Eserin İngilizce'ye çevirisi Robert Dankoff tarafından yapılmıştır.6 Eseri 

çeşitli yönleri ile değerlendiren önemli bir çalışma olarak A. Dilaçar'ın 

Kutadgu Bilig İncelemesi başlıklı eserini anmak gerekir7. Dilaçar eseri bir 

bütün olarak ele almış, eserin içinde oluştuğu sosyalortam bağlamında 

Karahanlı devleti üzerine bilgilere yer vermiş, dönemin özet bir gramerini 

vererek eserin içeriği üzerine bilgilerle birlikte çeşitli bölümlerden çeviriyazı 

metin ve tercümelerini vermiştir. Eseri dünya edebiyatı çerçevesinde bir bir 

değerlendirmesinin yapıldığı bir bölümle bu çalışma tamamlanmıştır. Ancak 

bu bölümde beklenen derinliğin sağlanabildiği söylenemez. Dilaçar'ın bu 

yayını eseri çeşitli yönleri ile değerlendirmesi açısından, akademik çevrelerin 

yanı sıra geniş okuyucu kitlesinin de yararlanabileceği niteliktedir. 

Kutadgu Bilig üzerİne sesbilgisi, yapı bilgisi ve sözdizimi alanlarını 

kapsayan bir dibilgisi çalışması yapılmamıştır. Ahmet Bican Ercilasun'un 

Kutadgu Bilig Grameri -Fiil- başlıklı yayını adından da anlaşıldığı üzere fiil 

konususu yapı, çekim ve fiilimsiler yönünden ele alan bir çalışmadır. 8 

Kutadgu Bilig'in, anlambilim açısından da kapsamlı bir incelemesi 

yapılmamıştır. Eserdeki deyimler üzerine bir çalışma Zafer Önler tarafından 

yapılmıştır. Bu çalışmada 285 deyim belirlenmiş, içinde yer aldıkları beyitlerle, 

beyitlerin çevirileri verilmiştir.9 Ancak bu yazının eserdeki deyimlerin tümünü 

kapsadığı ileri sürülemez ; gözden kaçmış deyimlerin bulunabileceği tahmin 

edilebilir. 

Eserde geçen ikilemeler üzerine Zühal Kargı Ölmez iki makale yayımlamış 
bulunmaktadır. i o 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

Semih Tezean: "Kutadgu Bilig Dizini Üzerine", Bel/efen, C.XLV /2, Nisan 1981, 

S.] 78. s.23-78. 
Robert Dankoff: Yusuf Khass Hacib, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig), 

Chicago and London,I 983. 
A. Dilaçar: Kutadgu Bilig incelemesi, Türk Dil Kurumu, Ankara 1972. 
Bkz. Ahmet Bican Ercilasun: Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-, Ankara] 984. 
Zafer Önler: "Kutadgu Bilig'de Yer Alan Deyimler", Türk Dilleri Araştırmalan, 

C.9, 1999, s.1 19-186. 
Zuhal Kargı Ölmez: "Kutadgu Bilig'de ikilemeler (J)", Türk Dilleri Araş
tırmaları, C.7, 1977, s.l9-40; "Kutadgu BiUg'de ikileme/er (2)", Klaus Röhrborn, 

Armağal1l, İstanbul 1998, s.23S-260. 
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2. Eserin Konusu ve İçeriği ve Dört Temel Kahramanı 
Yusuf Has Hacib yazış"amacını çok kısa olarak şöyle belirtmektedir: 

Sözüm sözledim men bitidim bitig 

Sunup iki ajunm tutgu elig (35 ı) 

(İki dünyayı sunacak ve yardımcı olacak kitap yazdım, sözümü söyledim) 

Bu kısa ve öz anlatımdan yazarın insanlara iki dünyada yararlı olacak bir 

kitap yazmayı amaçladığı belirtilmektedir. Sembolik dört kişi aracılığıyla, bu 

kişilerin diyalogları biçiminde anlatmaktadır. Şairin bu dört kişiden herbirine 

yüklediği anlamlar, eserin temel düşüncesini ve dünyayı yorumlayış biçimini 

de ortaya koymaktadır. Budört kişi şair tarafından şöyle tammlanmaktadırlar: 

Bu Küntugdı elig tedim söz başı 

Yörigin ayayın ay eçlgü kişi 

Basa aydım amdı bu Aytoldı'm 

Amndın yaruyur ıdu~ ~ut küni 

Bu Küntogdı tegli törü ol köni 

Bu Aytoldı ~ut ol kör anı 

Basa aydım amdı kör Ögdülmiş'ig 

muş atı ol bu beçlütür kişig 

Anında basası bu üçlgurmış ol 

Munı (~ıbet tep özüm yörmiş ol (353-357) 

(Sözün başında bu Küntogdı hükümdan söyledim; ey iyi kişi anlamını da 

söyleyeyim. Sonra bu Ay to ldı 'yı söyledim, kutsallık güneşi ondan ışık verir. 

Bu Küntugdı denen doğru töredir; Ay to ldı ise 'kut'tur, bunu gözden 

kaçırma. Sonra Ögdülmiş'i söyledim; bu aklın adıdır, kişiyi yüceltir. Ondan 

sonrası Odgurmış'tır; bunu kendim akibet diye yorumladım.) 

Eserin kahramanlarını tanımlamadaki sıralama~ onların eserdeki önemlerine 

göre yapılmıştır. Birinci sırada tanıtılan Küntugdı II eserdeki en önemli 

kahramandır. Hükümdarı sembolize eden bu kişinin, eski yönetim anlayışına 

uygun olarak en önemli kişi olması doğaldır. Küntugdı, hükümdar olarak aynı 

zamanda "köni törü"yü sembolize etmektedir. Sosyal düzen ya da başka bir 

II 
Eserin kahramanları ve eserde öne çıkan iktidar kavramını konu edinen bir makalem 
yayımlanmıştı: Zafer Önler: "Kutadgu Bilig'de İktidar Kavramı ve Siyaset 
Anlayışı", Türkler, C. 5, Ankara 2002, s.179-183. 
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. 
deyişle adalet kavramı anlamındaki köni törü, hükümdarla özdeş olarak kabul 

edilmektedir. Sözcük anlamını doğru töre olarak anlamlandırılabileceğimiz 

köni törünün yani sosyal düzenin hükümdarın kişiliğinde temsil edilmesi de 

çağın mutlak yönetim anlayışıyla uyumludur. 

çağın yönetim anlayışına uygun olarak yurdun sahibi olan hükümdar aynı 

zamanda sosyal düzeni sağlayan könü törü ile özdeştir. Bu nedenle 

hükümdarın güneşin niteliklerini taşır. Nitekim küntuğdı (gündoğdu) sözcüğü 

de bu benzerliğe dayanmaktadır. Hükümdarla güneş arasında kurulan 

koşutluk eserde şöyle anlatılmaktadır: 

Elig aydı bilge menil) ıp.nrum 
Körüp mel)zetü urdı bu atımı 

Künüg kör irilmez tolu o~ turur 

y aru~u~ bir teg talu o~ turur 

Menil) me ıp.lınçım al)ar o~şadı 

Könilik bile toldı eksümedi 

İkinçi togar ol yarur bu ajun 

Tüzü hal~a tegrür yo~almaz özül) 

Menil) me törüm bu yo~almaz özüm 

I)::amug ha~a bir teg ne ıp.ııp.m özüm 

Üçünçi bu kün togsa yerke isig 

Çiçek yazlur anda tümen mil) tüsig 

I)::ayu elke tegse menil) bu törüm 

Ol el barça etlür taş erse ~orum 

Tugar kün arıg ya arıgsız temez 

I)::amug~a yaru~lu~ berür eksümez 
Menil) me ıp.lınçım bu ol belgÜıüg 

Tüzüke tegir barça mindin ülüg (824-832) 

Hükümdar, "Bilge kişi bu karakterime bakarak, benzetme yapıp bu adı 

bana verdi. " dedi. Dikkatedersen güneş u/almaz hep aynıdır; ışığı hep aynı 

ve tamdır. Benim de karakterim buna benzedi; doğrulukla doldu ve hiç 

eksilmedi. İkincisi, güneş doğar ve bu dünya onunla aydınlanır, aydınlığını 

bütün halka ulaştırır, kendinden bir şey eksilmez. Benim de yasam bu 

kendim yok olmam; karakterim ve özüm bütün halk için aynıdır. Üçüncüsü 

bu güneş doğunca yere ısı verir; on binlerce renkten çiçekler açar. Benim 
yasam hangi memlekete ulaşırsa o memleket taşlık ve çoraksa bile 

verimlileşir. Güneş doğar, kirli ve temiz ayırımı yapmaksızın, eksiksiz 
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herkese ışığını eksiksiz verir.Benim de davranışım açıkça budur. Herkes 
benden nasiplenir. (824-832). 

Yukarda anlatıldığı gibi güneş yeryüzü için ne ise hükümdar da ülke için 

odur. Bu nedenle hükümdarın nitelikleri güneşle aynı olmalıdır. 

Hükümdarın toplumsal düzen üzerindeki işlevi ise eserde şöyle 

betimlenmektedir: 

Kümİş kürsİ urmış üze oldurur 

B u kürsi adalp üç aQrı turur 

BeQük bir biçekig eligde tutar 

Solındın uragun olJındın şeker (771-773) 

Üç ayrı ayağı olan gümüş bir kürsü koymuş üzerinde oturuyor Elinde 

büyük bir bıçak tutmakta, solunda acı ot sağında da şeker duruyor. (771-

773). 

Yukarıdaki tasvirde üç ayaklı kürsünün ayakları, hüküm verme, ceza ve 

adaleti sağlama, kavramlarını temsil etmektedir. Bir başka deyişle, 

hükümdarın üzerinde oturduğu kürsünün, hüküm, adaleti sağlama ve ceza 
olmak üzere üç işlevi bulunmaktadır. Kürsünün üç ayağının karşılıkları, 

hükümdarın elindeki bıçak "hükmü", uragun "cezayı", şeker "adaleti 

sağlamayı, ödülü" karşılamaktadır. Hükümdarın bu üç dayanaktan her hangi 

birine meyl etmemesi, her üçüne eşit ağırlık vermesi, kürsünün (toplumsal 

düzenin) sürerliği için bir zorunluluktur. 

AytoIdılnın hükümdara üç ayaklı gümüş kürsü ve elinde tuttuğu bıçak, 

solundaki uragun ve sağındaki şekerin ne anlama geldiğini sorması üzerine 

(786 ve devamı), hükümdar bu soruları şöyle cevaplandırmaktadır: 

Bu kürsü üzele öz oldurdulp 

AQalp üç ol kör ay kÖIJlüm tolp (80 ı) 

I}.amu, üç aQa1$:lı1$: emitmez bolur 

Üçegü turur tüz 1$:amıtmaz olur (802) 

I}.alı üç aQaI$:ta emitse biri 

İkisi 1$:amıtar uçar ol eri (803) 

I}.amug üç aQa1$:lıg könİ tüz turur 

I}.alı bolsa tört kör bir egri bol ur (804) 

I}.ayu neIJ tüz erse 1$:amugı uz ol 

I}.amug uz körü barsa 1$:ıllp tüz ol (805) 
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I}.ayu nel] emitse kör egri bolur 

I}.amug egriler esİz urgı bolur (806) 

I}.ayu tüz emitse turumaz tüşer 

I}.ayu nel] köni bolsa tüşmez serer (807) 

Könilik üzele keser men işig 

AQırmaz men begsig ya ~ulsıg işig (809) 

Bu bögde biçek kim eligde turur 

Bıçıglı kesigli turur ay un ur (810) 

Menil] ~ıllpm kör ol emitmez köni 

Köni egri bolsa könilik küni (808) 

Biçek teg bıçar men keser men işig 

Uzatmaz men da'vl ~lıglı kişig (81 1) 

Şeker ol kişi bir al]ar küç tegip 

Törü bulsa mindin ~apug~a kelip (812) 

Şeker teg süçiyü barır ol kişig 

Sevinçlig bolur anda yazlur ~aşı (813) 

U ragun yi me ol kişiler İçer 

Özi küçkey erse köniden ~açar (80 ı -8 ı 4) 

85 

Ey gönlüme doyum veren bu üzerine oturduğum kürsü üç ayaklıdır.Bütün 

üç ayaklı şeyler bir yana meyletmez; her üçü düz olarak durur ve sarsılmaz. 

Eğer üç ayaktan biri eğilirse, diğer ikisi sarsılır, üzerindeki kişi düşer.Bütün 

üç ayaklı şeyler doğru ve düz durur, bu dörde çıkarsa biri eğri olur. Düz 

olan her şey iyidir, dikkat edersen bütün iyi şeylerin karakteri düzdür. Hangi 

şey meylederse o eğri olur, bütün eğriler olumsuzluğun tohumudur. Hangi 

doğru şey eğilirse duramaz düşer; hangi şey doğru ise düşmez, dayanır. 

Benim tabiatım da bak, eğibnez, doğrudur; doğru eğilirse kıyamet kopar. 

Ben işi doğruluk üzerine çözerim; beylik ya da kulluk iş diye ayırım 

gözetmem. Ey güçlü kişi bu elimde tuttuğum bıçak biçici ve kesicidir. Bıçak 

gibi biçer, işi çözerim; hak arayan kişinin işini uzatmam. Şeker, bir 

haksızlığa uğrayıp kapıma adalet bulmaya gelen kişi içindir. O kişi, şeker 
gibi tat alır, sevinip, oradan yüzü gülerek gider. Acı hint otunu ise, zorbalık 

eden, doğruluktan kaçan kimseler içer. (810-814) 

Eserdeki karakterlerden ikincisi olan Aytoldı (dolunay), şair tarafından 

"kut" olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla Aytoldı'nın sembolize ettiği 

kavramlar kut kelimesinin kapsadığı tüm anlamları içerir. Türkçenin en eski 
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metinlerinden başlayarak yaygın bir biçimde kullanımını gördüğümüz kut 
kelimesi, mutluluk, iyi talih, ikbal gibi kavramları yansıtır. Kutadgu 
Bilig'de "kut" ile eş anlamlı olarak Arapça "devlet" kelimesinin de sıkça 

kullanıldığını görüyoruz ; yalnız buradaki devlet günümüz Türkçesinde 
olduğu gibi so sosyal ve siyasalorganizasyon olan devlet değil, ikbal, 

mutluluk içinde olma anlamındaki devlettir. 

Aytoldı'nın temsil etttiği kut, soyut ve değişken, geçici ve kontrol edilemez 

olaray tanımlanmaktadır. Bu dolunayanlamındaki Aytoldı adının temsil ettiği 

karakterle ayın karakteri aynıdır. Aytoldı 'nın temsil ettiği "kut" ay gibi 

değişkendir, her gün farklı bir görünümdedir, hiçbir günü diğeri gibi değildir, 

sürekli değişir ve geçicidir. Bu özellik eserde, Aytoldı'nın ağzından şöyle dile 

getirilmektedir: 

Bu aytoldı aydı meni1J atımı (730) 

Bügü meIjzetür ay~a bu ~~ 
Bu ay tugsa aşnu içli az tugar 

Küni1Je beçlüyür yo~aru agar 
Tolun bolsa tolsa ajun~a yarur 

Ajun ha~ andın yaru~lu~ alur 
Tükel bolsa kör ay bu agsa eçliz 

Yana irlü türçir kitet körk me1Jiz 

Y aru~u~ı eksir yana yo~ bolur 

Tugar keçe azın yana o~ turur 

Meni1J bu özüm me bu ya1Jlıg turur 

Ara bar bolur ma ara yo~ bolur (735) 

Bu Ay to ldı dedi ki benim adımı, bu karakterimi bilge kişi aya benzetir. Ay 
doğduğunda başlangıçta oldukça küçük doğar; günden güne büyür ve 
yukarı yükselir. Dolunayolup dolunca dünyaya yarar; dünya halkı ondan 
aydınlık alır. Kemale erip yukarı doğru yükseldi~ten sonra, tekrar ufalarak 

küçülür ve güzelliği gider. ışığı eksilerek tekrar yok olur, gece yeniden küçük 

olarak doğup tekrar dolar. Benim özüm de bu tarzdadır; bazan var olurum, 

bazan yok olurum. 

Gerek bireyin gerekse toplumların hayatında ikbdl ya da mutluluk 

dönemlerinin geçici olduğu, ikbdl dÖnemlerinin ayın dolunay durumuyla aynı 
olduğu ve tıpkı dolunayın geçiciliği gibi ikbdlin de sürekli olmadığı 
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anlatılmaktadır. Bu bire bir benzetme şu beyitlerde daha da açık bir anlatımla 

verilmektedir: 

Bayusa beçlüse yaçlılsa çawı 

Kiter men anılJdın kiter yüz suwı (737) 

Kelir ~ut kişike atı çawlanur 

YalJı ay teg artar yaru~ tolur (740) 

Yayıg tilwe devlet kölJül bamagıl 

Tolun teg bu devlet yana irilür (741) 

Zenginleşip büyüdüğünde ve adı yayıldığında, ben ondan uzaklaşırım ve 

itibarı (saygınlığı) da biter. (737). Kut kişiye uğrayınca, kişi ünlenir, yeni ay 

gibi gittikçe büyür, ışığı yetkinleşir. Devlet aldatıcı ve delidir, devlet dolunay 

gibidir, ona gönül bağlama (740-741). 

Eserde "devlet" her zaman yalnızca "kut" anlamıyla anılmıştır. Her keli

menin anlamına bakıldığında bunların, ikbal, iyi talih, talihin yaver gitmesi 

şeklinde adlandırılabilecek "mutluluk içinde olma" halini karşıladıkları 

görülmektedir· l2 "kut" kavramının "Aytoldı" yani "dolunay" olarak adlan

dırılması, ayın bir aylık hareketi içerisinde gerek büyüklüğü, ,gerekse saçtığı 

ışık bakımından, zirvenin dolunay zamanında olmasındandır. Yani dolunay 

zamanı, ikbal (kut) ile eşdeğerdir. 

Yusuf Has Hacib, eserin kahramanlarını tanıtırken, Aytoldı için şu tanım-

lamayı yapmaktadır: 

12 

Basa aydım amdı bu Aytoldı'nı 

Anıfidın yaruyur IduJi. Ji.ut küni (354) 

Bu küntogdı tegli törü ol köni 

Bu Aytoldı tegli ~ut ol kör anı (355) 

Sonra bu Ay to ldı 'yı söyledim; kutsal mutluluk güneşi ondan ışık verir. Bu 

Mütercim Asım Efendi, "devlet" kelimesini şöyle tanımlamaktadır: "InkıHib-ı za
man maInasmadur ki haldan hale tağyir ve inkılabmdan ibaretdür.. Ve malda olan 
'ulba yani mal mu'kabe ve münavebe cihetiyle yekdigerin ellerine geçmege denür. 
Mesela bir mal ve ca bir zaman bir kimsenin uhdesinde olupandan bir ahire ba'de
hu bir gayra nalı ve irtihalinden ibaretdür (Kamus, c. III, İstanbul ı 905, s. ı 301); . 
"devlet" kelimesi için Steingasslta ise şu tanım verilmektedir: oing round each other 
in combat; good turn of fortune; felicity, wealth, victory; power, dominion, 

empire; a state, reign, dynasty ... " (Persian-English Dictionary, ı 977, s.546) 
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Küntogdı denilen doğru töredir; bu Ay to ldı denilen kuttur, ona dikkat et. 

(354-355) 

Bu beyitlerde Aytoldı'nın "kut" olarak nitelendirilmesİnİn yanı sıra, 

gönderilmiş kut (ıdu~ ~ut) güneşinin ondan ışık saçtığı belirtilmektedir. Bu 

tanımlamadan "ıduk ~ut" 13 kavramının Aytoldı'ya bağlanmış olması, yazarın 

iktidar kavramına yaklaşımını ortaya koymaktadır. Eski yönetim anlayışlarının 

hemen tümünde, iktidarın bir tanrısal yönü vardır ve bu hükümdar tarafından 

temsil edilir. Kutadgu Bilig'de bu tanrısal nitelik, hükümdarla birlikte olan 

"kut, ikbftl" kavramına bağlanmaktadır. Yani hükümdarın hükümranlığı, 

kendisine gelen "kut" kavramıyla sağlanabilir. Bilindiği gibi "ıduk kut" terimi 

Türk kültüründe yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Bu terimde "kut"u 

niteleyen "ıdu~" sıfatı "ı4-" göndermek fiilinden -du~ ekiyle türetilmiş bir 

sıfattır. Günümüzde, "gönderilmiş" olarak çevirebileceğimiz bu kelime, 

"gökten gönderilmiş, Tanrı tarafından gönderilmiş" anlamlarında kulla

nılmıştır. bu anlayışa göre iktidarı temsil eden hükümdarın, hükümranlığı için, 

Aytoldı ile temsil edilen kutsal ıdu~ kut' a (ikbftl, iyi talih, mutluluk) ihtiyacı 

vardır. Dolayısıyla, Küntogdı (köni töri) ile Aytoldı (kut) ikisi birlikte, 

ayrılmaz olarak iktidarı oluşturur. Nitekim ikisinin bir diyaloğunda 

Aytoldı'nın hükümdara şu hitabmdan da "iyi töre" ile" ıduk ~ut"un özdeş 

sayıldığı görülmektedir: 

Yer öpti kör Aytoldı turdı örü 

Ayur ay ıdu~ 4ut ay e4gü törü (939) 

Ay to ldı, yeri öperek ayağa kalktı; dedi ey kutsal ikbal ey iyi töre. 

Aytoldı'nın eserdeki yeri, yani "kut" kavramının yorumu, kendini 

hükümdara anlattığı aşağıdaki beyitIerde şöyle yapılmaktadır: 

13 

Orun berdil] aşnu men oldurmadım 

Orun yo~ mal]a sen munı u~ tedim 

Topı~ yerde urdum bu söz berkitü 

Özüm yal]zagını sal]a körkitü 

Neteg kim orunsuz topı~ yuwlınur 

Anı teg me devlet özüm yolunur 

kut kelimesinin Eski Türkçe dönemindeki kullanım ve anlamları için bkz. Sir 
Gerard Clauson: An Etymological Dictinary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, 
Oxford 1972, s.594; ıduk kut kavramı için bkz aynı kaynak, s.46. 
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Sewe bal$:tıIJ erse közüm yümdüküm 

Sa1Ja körkitür men ne gü erdüküm 

Bu kün men me devlet l$:aragu sanı 

Ma1Ja kim ilinse tutar men anı (660-664) 

89 

İlkin bana yer verdin, ben oturmadım, benim yerim olmaz, bunu anla 

dedim. Bu sözü kanıtlamak için kendi benzerimi göstermek için topu yere 

koydum. Nasıl ki top yerde durmaz yavarlanırsa, o şekilde ben de devlet 

olarak yol alırım. Bana sevgi ile baktığında gözümü yummam, kendimin ne 

olduğunu sana göstermektir. Bu gün ben ikbiil olarak kör gibiyim, görmem; 

bana kim ilişirse onu tutarım. 

Aytoldı eserin 581. beytinde hükümdarla tanışmaktadır. ı 045. beyitte 

hastalanması, hasta yatağında hükümdarca ziyaret edilişi, oğluna öğütleri ve 

hükümdara gönderdiği vasiyet mektubundan sonra, 1520. beyitte ölmektedir. 

Yani 6600 beyitten fazla olan eserde Aytoldı'nın hükümdarla karşılaşıp 

ölümüne dek payı, yaklaşık 940 beyittir. Dolayısıyla eser içerisinde kapladığı 

yer çok fazla değildir. Bu kısalık da tıpkı dolunay süresi ve temsil ettiği ikbftl 

durumu gibi kısa süreli ve geçicidir. 

Eserdeki işlevine baktığımızda da "kut"un vezir kavramıyla doğrudan bir 

ilgisi yoktur. Ancak, eserin başına daha sonraeklenen iki bölümde Aytoldı 

vezİr olarak nitelendirildiğinden, tüm araştırmacılar da bunu böyle kabul 

etmişler ve vezir kimliğini ön plana çıkarmışlardır. Gerek önsözlerdeki bu 

qeğerlendirme, gerekse araştırıcıların bu yargısı, Aytoldı'nın hükümdarla 

aralarındaki uzun diyaloglardan ve çeşitli konulardaki fikir alışverişinden 

sonra, hükümdarın kendisini takdir ederek, ona vezir rütbesinİ verdiği şu 

beyitlerden kaynaklanmaktadır: 

Agırladı elig bu ay toldı'nı 

Açıg berdi elgin tilin ögdini 

Vezırhl$: aIJar berdi tamga ayag 

Tugı köwrügi birle berdi l$:uyag (1035-1036) 

Hükümdar Aytaldı'ya iltifat etti ona hediye/er verdi ve övdiL Ona vezirlik 

ıuıvanıyla, tuğ, damga, davul ve zırhını verdi. -

Onun vezİr olarak hizmet edip, memleketi düzene sokması, halkı zengin

leştirip yeni kentler kurulmasını sağlaması, devlet hazinesinin dolması, kurtla 
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kuzunun barış içinde bir arada yaşar duruma gelmesi ve hükümdarın huzura 
ermesi ve ünün ün dünyaya yayılması toplam sekiz beyitte (1037-1044) an

latılmaktadır. Bunun ardından hastalanması ve ölümüne dek geçen bölümde 
hükümdarla, oğluyla konuşmaları ve hükümdara yazılan uzun vasiyet 

mektubundan sonra (1342-1520) Aytoldı ile ilgili bölümler sona ermektedir. 

Dikkat edilirse, hükümdarla tanışma, ilişkilerinin giderek iyileşme si ve vezir 

oluşu, ardından da hastalanıp yavaş yavaş ölüme yaklaşması ayın evreleri ile 

paralellik göstermektedir. Dolunay dönemi ile vezirlik aynıdır. Bu vezirlik 

dönemi devlet ya da kişi hayatında, yıldızın en parlak olduğu an yani ikbal anı, 

dolunay dönemine benzetilmektedir. 
Aytoldı'nın sembolize ettiği "kut" kavramı, yalnızca toplumların değil ki

şilerin hayatında da önemli roloynayan soyut bir kavramdır. Bu kavramın 

temel niteliği ise kontrol edilernezliği, bir kararda olmayışı ve geçiciliğidir. 

İnsanların ya da toplumların talihlerinin yaver gittiği, en iyi durumda oldukları 

dönem, ayın dolunay durumuna benzetilmiştir. Tıpkı dolunayın günden güne 

küçülerek yok olması gibi, bireylerin ya da toplumların en iyi dönemlerinin 

de kalıcı ve sürekli olmadıkları eserin birçok yerinde sık sık dile getirilir. Bu 

kavramın eserde kısa bir süre vezir olarak görünmesi ve bu süre içerisinde 

ülkede her şeyin yoluna girmesi, toplum için "yıldızın parladığı an" 

diyebileceğimiz "ikbal" dönemini göstermektedir. Bu bakımdan, Aytoldı'nın 
vezir olarak adlandırılması, vezirin hükümdar için en büyük yardımcı olma 

işlevinden, "kut" kavramının hükümdarla birlikte oluşunun vurgulanmasıdır. 

Eserdeki- kahramanlardan üçüncüsü aklı (ukuş) sembolize eden 

Ögdülmiş'tir. Aytoldı'nın oğlu olan Ögdülmiş, Aytoldı tarafından hükümdara 
tavsiye edilir ve eserin sonUna kadar hükümdarın en yakınında bulunur. 

Ögdülmiş 'in eserdeki geniş rolü, akla verilen değerin bir göstergesidir. 

Ayrıca, Ögdülmiş'in bir diğer deyişle aklın kut kavramının oğlu olması da ona 

kutsal bir değer yüklemektedir. Ögdülmiş' in eserdeki yeri üzerine Saadet 
çağatay'ın kapsamlı bir makalesi bulunmaktadır. 14 

Eserdeki kahramanlardan dördüncüsü Odgurmış 'tır. Mistik değerleri 

sembolize eden bu kişi, kendini toplumdan soyutlamış olarak, insan içine 

çıkmaksızın inzivada tüm zamanını ibadetle geçirmektedir. Eserde Od

gurmış'ın bu yaşama biçimi ve dünyay.a bakışı hükümdar ile Ögdülmiş 

14 
Bkz. Saadet çağatay: "Kutadgu Bilig'de Ögdülmiş", Türk Kültürü, S.98, 1970, s. 

i 

95-11 ı. 
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tarafından onaylanan bir tutum olarak görülmemektedir. Ögdülmiş ve hü

kümdar onu her ne kadar topluma karışıp ipsanlara hizmet etme konusunda 
ikna etmeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Odgurmış bu münzevi yaşama 

biçimiyle, Saadet çağatay'ın da belirttiği gibi daha çok budist rahiplere 
benzemektedir. IS 

3- Şiirsellik 

İçeriği açısından didaktik bir eser olmasına karşın bu tür eserlerde rast1a

mlmayacak ölçüde başarılı bir şiirselliğe ulaşılmıştır. Eserin tümüne oldukça 

başarılı bir lirizm hakimdir. Özellile 63-123. beyitler arasında yer alan "Yarok 
Yaz Faslın Ulug Bugra Han Ögdisin Ayur" (Aydınlık İlkbahar Mevsimini ve 

Ulu Buğrahan Övgüsünü Söyler) başlıklı bölümde bu lirizm doruğa 

çıkmaktadır. Bu bölüm, eski Türk şiirinin tartışmasız en güzel örnek

lerindendir. 

Mecaz anlatım ve ilginç benzetmelere örnek aşağıdaki beyitler göste

rilebilir: 

Yagız yer yaşıı tor~u yüzke badı / Jjıtay ar~şı yaçltı tawgaç edi (68) 

Yağız yer yüzüne yeşil ipek bağladı, Hıtay kervanı çin kumaşını yaydı 

Baharla birlikte yeryüzünün çeşitli renklere bürünmesi, yeşilliği ipeğe, 

çiçekleri rengarenk Çin kumaşına benzetmesi ve doğaya İnsan niteliği 

verilmesi,teşhis sanatına güzel bir örnektir. 

Tümen tü çiçekler yazıldı kü1e / Y ıpar toldı kfLfur ajun yıçl bile (70) 

Binlerce çiçek gülerek çözüldü, dünya misk ve kafUr kokusuyla doldu. 

I}:al~ ~aşı tügdi közi yaş saçar / Çiçek yazdı yüz kör küler ~atgurar 
Gök yüzü kaşlarını çattı gözü yaş saçar, çiçek somurtkanlığını bıraktı 

katıla katıla güler. 

Ular kuş ün in tüzdi ün der eşin / Silig ~z o~ır teg köIJül bermişin (75) 
Keklik sesine düzen verdi, genç kızın sevgilisini çağırması gibi eşini 

çağırır. 

15 

Buht kökredi urdı nevbet tugı / Yaşın yaşnadı tarttı hakan tugı (86) 

Bkz. Saadet çağatay: "Kutadgu Bilig'de Odgurmış'ın Kişiliği", Türk Dili Araş
tırmaları Yıllığı - Bel/eten, 1967, 5.39-49. 
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Bulut kükredi, nöbet davulunu çaldı, şimşek çaktı hakanın tuğunu sarstı. 

I}ayusı elig sundı tütsü tutar / I}ayu büvkirer kin ajun yıçl ~opar (98) 

Kimisi elini uzatmış tütsü tutar, kimisi misk püskürür, dünya kokuyla 

dolar. 

Şairin kendinden söz ettiği beyitlerde de ilginç benzetmelere başvur

muştur. Ellili yaşlarda oluşunu ve kendi görünümünü güzel benzetmelerle 

şöyle yapmaktadır: 

Tegürdi maIJa elgin elig yaşım /I}ugu ~ıdı ~uzgun tüsİ teg başım (365) 

Boçlum erdi o~ teg köIJül erdi ya / KöIJül ~ılgu o~ teg boçlum boldı ya 
(371) 

Kişensiz kölindi maIJumaz açla~ / Tünerdi yarumaz körügli ~ara~ 

Elli yaşım bana elini ulaştırdı, kuzgun tüyü gibi başımı kuğuya çevirdi. 

Boyum ok gönlüm yay gibiydi, gönlümü ok emeli, boyum yay gibi oldu.' 

Bukağısız bukağılandı ayağım, kımıldıyamam, gören göz bebeğim karardı, 

artık parlamaz. 

Yaşlılık halinin bundan daha canlı ve dokunaklı anlatılması oldukça güçtür. 

Saçların kuğuya dönüşmesi. Gençlikte insanın boyunun ok gibi dümdüz, 

gönlününse yay gibi gergin olduğu, yaşlanmayla boyun kamburlaşarak yaya, 

gönlünse heves ve heyecanlardan arınarak ok gibi dümdüz olması ve köstek 

olmaksızın hareketin azalması, iyi gören gözlerin zamanla bu yetisini 

yitirmesi. 

Güneş için yapılan "Rumi kızı" benzetmesi de ilgi çekici. Bu benzetmeden 

Rum ülkesi kızları için sarışınIık imajının genel bir imaj olduğu anlaşılıyor: 

Yüzİn kizledi yerke rumi ~zı / Ajun ~rtışı boldı zengl yüzi (3948) 

Rumi kızı yüzünü yere gizledi (güneş battı); Yeryüzünün kırışıkları zenci 

yüzüne dondü (yeryüzü karardı). 

Küjek yazdı rumi kızı örtti yüz/ Kara sac boçlugı ajun toldı yüz. (4885) 

Rumi kızı perçemini çözdü, yüzünü örttü; dünya tümüyle kara saç 

rengine boyandı. 

Sonuç olarak, Kutadgu Bilig, çeşitli yönleriyle birçok açıdan bilimsel 

araştırmalara konu olmaya devam edecek bir eserdir. Türk dili ve kültürü 
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bakımından da bu eserin daha birçok yönden araştırma ve incelemelerinin 

yapılması gerekir. Geniş okuyucu kitlelerine ulaşması ve Türk dili uz

manlarının dışında farklı bilim alanlarında çalışan insanların rahatlıkla 

yararlanabilmeleri için eserin mensur bir çevirisinin yapılması gerekir. 

Mensur çeviri eserin bir roman tadında okunabilmesini sağlayabilecektir. 

Manzum çevirilerin en büyük sakıncası, ölçü ve uyak kaygısıyla eserin özünü 

saptırma tehlikesi taşımasıdır. 
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