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Aktarma yontemi hakkında:
1. Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig adı, Şincang Uygur Ozerk Bolgesinde Yusup Has Hacip ve Ḳutadğu Bilik
şeklinde tespit edilmiştir. Eserin 1984'de Pekin'de yayınlanan nushasında metin ve çagdaş Uygurcaya yapılan
nazım halindeki tercumesinde aynı biçim kabul edilmiştir. Fakat, yazı aktarılırken eser ve yazarın adı, Yusup
Has Hacip ve Ḳutadğu Bilik şeklinde degil, Turkiye'de ve diger ulkelerde kabul edilen şekli ile Kutadgu Bilig ve
Yusuf Has Hacib şeklinde verildi.
2. Kutadgu Bilig (KB) Arat nushası ile Pekin nushası arasında metin bakımından farklı taraflar pek çoktur. Yazar,
metin ve tercumede eserin Pekin nushasını esas almıştır. Bu yuzden, yazının aktarması yapılırken metnin
transikripsiyonu Kutadgu Bilig’in Pekin’deki neşrine gore verildi. Bundan başka, Kutadgu Bilig'in R. R. Arat
nushası ( Metin, 1979) ile Pekin nushası (1984)’nı karşılaştırarak Arat nushasındaki farklı taraflar dipnotta
ayrı olarak gosterildi. Ancak metnin imlasında R. R. Arat’ın uyguladıgı imla yontemi tatbik edildi.
3. Bu yazıda geçen beyitlerin Turkiye Turkçesindeki tercumesi için Kutadgu Bilig'in R. R. Arat tarafından
yapılan ve 2003’te TTK tarafından yayınlanan neşri esas alındı.
4. Bu yazıda Otkur, altı beyitin tercumesini vermiş, ama beyit numurasını gostermemiştir. Aktarma yapılırken
beyit numuraları tarafımızdan eklendi.
5. Soz konusu yazıda kaynaklar gosterilirken Otkur onları Uygurcaya çevirip yazmış, biz onları Turkiye'de ve
diger ulkelerde uygulanan yonteme gore asli şekli ile verdik.

Billindigi uzere Kutadgu Bilig, içerik bakımından butun bir tarihı donemin toplumsal
ideolojisini, yani Karahanlılar doneminin siyası ve toplumsal duzeni, kanun ve ahlak
kuralları, felsefe ve din, fen bilimleri ve egitim, edebiyat ve sanat gibi çeşitli sahalarını
kendi bunyesinde toplayan bir ansiklopedi olmakla birlikte uslup ve tur bakımından eski
Uygur ve diger Turk kavimleri edebiyatında o doneme kadar hiç benzeri gorulmeyen
kapsamlı bir destan veya nazım halinde yazılan mumtaz bir dramdır. Eser, XI. yuzyıl Uygur
edebı dilinin en iyi ornegi olmakla dunya kultur hazinesindeki degerli incilerden biri
sayılır. Bilhassa, Islamiyetin Karahanlılar sahasında hakim bir duruma geçmesiyle beraber
Arap-Fars dillerinin bilim ve sanat sahasında geniş çapta kullanılmaya başladıgı bir
muhitte, muellifin aynı muhitte gorulen çeşitli ve karmaşık konuları kendi ana diliyle guzel
ve yalın bir uslupla yazmayı başarmış olması buyuk onem taşımaktadır. Bu açıdan
bakılırsa, Yusuf Has Hacib, duşunur ve şairlik yetenegi, filozoflara ozgu bir bilgeligiyle
Uygur ve diger Turk kavimleri edebiyat tarihinde buyuk bir devir açan yuce bir şahistır.
Gerçekten, Uygur ve diger Turk kavimlerinde yazılı edebiyat meydana geldikten sonra,
gerek Orhun ve Yenisey vadisinde hukum suren Gokturk ve Uygur devletlerinde, gerekse
Buddist Idikut Uygurlarında, hatta Islamiyeti daha once kabul eden batıdaki Turk
boylarında, Kutadgu Bilig devrine kadar hiç kimse boyle bir eseri yazma şansına
kavuşamamıştır. Sonraları Kutadgu Bilig'e eklenen mensur mukaddimede “Turkistan
memleketlerinde, Bugra Han dilinde, Turkçe olarak, bu kitaptan daha iyi bir kitabın hiç
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kimse tarafından tasnif edilmemiş oldugunda Çin ve Maçin alimleri ile hakımlerinin hepsi
ittifak etmişlerdir” diye tarif edilmesi de tesadufi bir olay degildir.
Kutadgu Bilig'in bediı degerini hesaba katmayan veya hesaba katmayı istemeyen bazı
bilginler, bu eserin sadece bir didaktik destan oldugunu benimsiyorlar ve onu Karahanlılar
ile çagdaş olan bazı devletlerin unlu siyaset adamlarından Kabus Ibn Veşmigir'in
Kabusnâme'si, Nizamulmulk'un Siyasetnâme'si ve Subuk Tegin'in Pendnâme'si ile eşit
derecerede bir eser sayıyorlar. Halbuki bu uç eser, donemiminde butun dogu Muslumanları
uzerinde buyuk tesir gosteren nadir ''siyasetname''ler olmasına ragmen, içerikleri sadece
ogutlerle munhasır kalmış oldugundan, içerik ve bediılik bakımından kendisinden haylı
ustun olan Kutadgu Bilig ile boy olçuşemez. Çunku bahsi geçen uç eserin konusunu teşkil
eden ogutler, Kutadgu Bilig'de pendnamelerde goruldugu gibi ogutçu bir hatibin
konuşması ile degil, aksine suje, canlı bir karakter, bediı tasavvur veya şiirsel bir dil ile,
diger bir deyişle, bediı sujeli destan veya nazım halinde yazılmış dram olarak
ifadelendirilmiştir. Kutadgu Bilig'i okurken muellifinin haşmetli ogutlerini degil; huyu,
toplumsal yeri, hayata karşı besledigi goruşleri, yaşama ve duşunuş tarzları, portre ve
kıyafetleri birbirinden tamamen ayrı individualist şahisler (tipik karakterler) arasında
geçen canlı ve kesin konuşmaları veya derin incelemelere dayanan monologları
dinleyebiliriz. Ayrıca, vakıaların akışında ortaya çıkan dramatik çatışmaları da
seyredebiliriz. Şairin bir çeşme gibi akan lirizmine kendimizi kaptırıp, guzel tabiat
tasvirlerinin tuhaf ve cazibeli manzaralarına gark olabiliriz. Şiiriyetin narin gibi yumuşak,
sabah ruzgarı gibi yalın vezinleri, inciler gibi ses çıkaran kafiyeleri, dikkati çeken mecazları
ve derin felsefı duşunce incileri ile dolu hikmetler ırmagınde yuzerek kaç dizenin ve
bolumlerin gozumuz onunden geçtiginin farkına varamayabiliriz. Netice itibariyle devlet,
toplum, siyaset, iktisat, kanun (hukuk), ahlak, bilim ve akıl, insan ve insanın yaşama gayesi
ve odevleri hakkında, adalet ve zulum, iyilik ve kotuluk, aydınlık ve karanlık, kibarlık ve
aşagılık, kahramanlık ve yureksizlik, sevgi ve nefret, neşe ve ozlem gibi hususlardan,
kısacası insan hayatının her tarafı ile ilgili olarak ortaya atılan meseleler ve duşuncelerden
Karahanlı toplumunun manevı durumunu açıkça gorebiliriz. Ayırca, bulundugu toplumun
gerçek durumunu hiç begenmeyen şairin, reform yoluyla rasyonel bir toplum yaratmak
için gosterdigi yuksek gaye ve çabalarını ogrenebiliriz. Boylesine zengin bir içerigi, belirli
bir bediı sujeye baglayarak buyuk bir destan ve nazım halinde bir dram yazmak, Uygur
edebiyatında Yusuf Has Hacip ile başlamıştır. Bu, sadece, detaylı bir gozlemle yaşadıgı
toplumun iç mahiyetini derinden anlayabilen ve aynı toplumda gorulen noksanları ifşa
etmeye cesaret edebilen mutefekkir bir şairin elinden gelebilirdi.
XI. yuzyılda Karahanlıların başkenti olan Kaşgar diyarında Yusuf Has Hacib gibi buyuk bir
filozof ve mutefekkir şairin yetişmesi hiç de tesadufı bir olay degildir. Zira tarihte (bilhassa
Çin kaynaklarında) “Batı Eller” adı verilen Şincang ve Orta Asya bolgesi, Yontma Taş
Devrinden itibaren insanların meskun oldugu bir bolgedir. Burası, 'ziraat' ve 'hayvancılık'
ekonomisi tarihte ilk once ortaya çıkan yerlerden biridir. Sonradan, el sanatı ve ticaretin
gelişmesiyle, eski “Ipek Yolu” aynı bolgede oluşmuştur. Ticaret, din ve kulturun
yayılmasında onemli bir araç oldugundan, dort buyuk kultur, yani Yunanistan kulturu, Hint
kulturu, Mezopotamya kulturu ve Orta Iklim (Çin) kulturu ve Hıristiyanlık, Manihezm,
Zerduştluk, Budizm ve Islamiyet gibi unlu dinler de aynı bolgede birbirine karışmıştır.
Neticede, bu bolge dunya medeniyetinin bir kavşak noktasına donuşmuştu. Kultur ilişkileri
sonucunda bu bolgenin meskunleri Hint- Avrupa ve Tibet-Çin dilleri ile de tanışma fırsatını
bulmuşlardır. Boylece, burası uç buyuk dil sisteminin(Ural-Altay, Hint-Avrupa, Tibet-Çin)
birbirine karıştıgı bir bolge haline gelmiştir. Milattan sonra VII. yuzyılın sonu ile VIII.
yuzyılın başlarına dogru, Arapların ayak basmasıyla bu bolgenin batı kesiminde ArapIslam kulturu hakim bir duruma geçmeye başladılar. Aslında, milattan sonra V. ve VI.
yuzyıllardan başlayarak Alman kabilelerinin yaptıkları saldırı ile Batı Roma imparatorlugu
yıkılıp Avrupa bir bunalım içine duştugunde, Eski Yunanistan ve Roma'nın fen bilimleri ve
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sanatı Arap mutercimleri (cumleden gayr-i Arap alimleri, ornegin Ebu Nasir Farabı)
sayesinde Arap Imparatorluguna intikal etmeye başlamıştır. Arap Imparatorlugu,
Islamiyeti kabul eden birçok gayr-i Arap(tum Orta Asya halkları) ulkelerinden muteşekkil
oldugundan, dogu ve batı kulturunun kaynaşmasıyla Islam kulturu ortaya çıkmıştır.
Bilhassa, soz konusu kulturun oluşmasında Orta ve Batı Asya kavimlerin onemli bir rolu
vardır. Bu kavimlerin yetiştirdigi Musa Harezmı, Ahmed el- Ferganı, Ebu Nasir Farabı, Ebu
Ali Ibn- Sina, Ebu Reyhan el-Birunı, Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacib gibi alimler, kendi
yetenekleri ve çalışmalarıyla Islam kulturunu daha da zenginleştirdi ve inkişaf ettirip
cihanşumul bir duzeye ulaştırdılar. Bilhassa, Kaşgarlı Mahmut ile Yusuf Has Hacib, Kaşgar
diyarından yukselen bir fen bilimleri ve sanat guneşi gibi, tum Orta Asya'da ve hatta Arap
ve Fars ulkelerinde de şohret buldular. Batıda Buhara, Semerkant, Bagdat, fen bilimleri ve
sanatın merkezi olur iken, doguda Kaşgar diyarı onlar sayesinde boyle bir merkeze
donuşmuştur.
Diger taraftan, Koçu (Idikut) Uygurlarının yetiştirdigi Sıngku Seli Tutung, Argun Sali, Buyan
Buka Tigin, Aprinçur Tigin, Silig Tigin gibi bilgin, mutercim ve şairler, fen bilimleri, sanat ve
edebiyat sahasındaki çalışmalarıyla Turfan bolgesini Budizm kulturunun bir merkezi
durumuna getirmiştir. Karahanlılar ile Idikut Uygur devleti arasında din farklılıgı
bulunmasına ragmen, dil ve kulturde ayniyet muhafaza edilmiştir. Kaşgar diyarında yazılan
Divanü Lûgat- it Türk ve Kutadgu Bilig'in dili ile Turfan ve Beşbalıg'da meydana gelen
tercume ve telif eserlerin dili arasındaki ayniyet bunun canlı bir ornegidir. Dolayısyla bazı
bilginlerin Yusuf Has Hacib'in Turfan kaynaklarına yabancı olmadıgı hakkındaki fikri
dikkat çekicidir.
Ezcumle bu çag, Şincang ve Orta Asya kulturunun bir altın devridir, bu kultur o donemin
Avrupa kulturune nazaran çok ileri gitmiştir. Işte Yusuf Has Hacib boyle bir devirde
yaşamıştır ve eserini yazmıştır. Onun şah eseri Kutadgu Bilig boyle bir devrin mahsuludur.
Modern edebiyat teorisine gore, şiiriyet, duz yazı, nesir, piyes, yazılı edebiyatı teşkil eden
dort ana unsur sayılır. Bunların arasında şiiriyet ile piyes oldukça uzun bir geçmişe
sahiptir. Antik Yunan ve Hint destanları ile tiyatroları, Çin Chang-çili'si bunun en iyi
orneklerindendir. Idikut'ta Sanskirt dilinden Uygurcaya çevrilen ve 1964'te Kumul'un
Tomurtu adlı daglarında bulunan Maitrisimit adlı 27 perdelik dram da bu turdendir. Bu
durum, binlerce yıl once Uygurlarda dram sanıtının meydana geldigini gostermektedir.
Kutadgu Bilig'in şekil bakımından destan olmakla birlikte dram turune de dahil olması,
meseleyi daha da aydınlıga kavuşturmaktadır. M. Gabain Hanım'ın “Eski devirlerde
Uygurca eserler yalnız okumak için degil, aynı zamanda sahneye koymak için de yazılırdı”
şeklindeki ibaresi de aynı nokta goz onune alınarak soylenmiş olabilir. Şiiriyete gelince,
diger kavimlerde goruldugu gibi, Uygurlarda da her şeyden once ortaya çıkan ve en çok
gelişme gosteren tur, şiiriyettir. Orhun Yazıtları'nın şiirı bir dil ile yazılmış olması,
Turfan'de ele geçen birçok Buddist şairlerin seçkin şiiri, Divanü Lûgat-it Türk'te
dercolunan birçok beyit bu durumu orneklendirir (turkuler bunun dışındadır).
Uygur edebiyatı sadece Yusuf Has Hacib devrinde yuksek bir gelişme aşamasına girmiştir,
Kutadgu Bilig, hem ilmı hem de edebı eser olarak aynı devirdeki Uygur edebiyatının parlak
bir mumessilidir. Bu çalışmamızda eserin edebı degeri uzerine bazı duşunceler ortaya
konulacaktır.
Yusuf Has Hacib'e göre şiir ve şâir:
Yusuf Has Hacib'e gore, kıldan daha ince duşunen; denizin altına dalarak, guher, inci veya
yakut çıkaran insanlar gibi, gerçek hayattan soz incilerini derleyerek, kılıçtan daha keskin
diliyle kimilerini oven ve kimilerini de yeren; methettigi insanın unu butun ulkeye yayılan,
hicvettigi insanların adı daima kotu olarak kalan adam şairdir. Onların soyledigi ve yazdıgı
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ise şiirdir (56.bab). Demek ki, şairin duşunuşunun kıldan daha ince olması, şiirin inci ve
yakut gibi soz incilerinden muteşekkil olan canlı bir tasavvur sanatı olması, şairin kılıçtan
daha keskin diliyle ovulucek insanları methetmesi ve hicvedilecek insanları da yermesi
lazımdır.
Kimi veya neyi medhetmek, kimi veya neyi yermek meselesine gelince, Kutadgu Bilig'in
tum içerigi aynı meseleye odaklanmıştır. Yani eserde adalet ve adaletin teminatı olan adil
kanun, ahlak, erdem, akıl, şuur ve bilgi sahibi olmak; yurd ve memlekete baglılık
gostermek ve hizmet etmek; dostlara vefa ve sevgi gostermek; duşmana hiddet ve nefret
ile bakmak; yaşamda dogru ve temiz olmak; savaşta kahramanlık ve şicaet gostermek;
cefada metanetli ve çalışkan olmak; yoksullara merhamet etmek ve zalimlere lanet
okumak gibi pek çok erdemler(veya aynı erdemlerin sahipleri) ovulmuş, bunun tam tersi
olanların hepsi kotulenmiştir. Neticede olarak eserde toplumsal ideolojinin bir ogesi olan
edebiyatın mevcut toplumda her zaman ileri bir mevkide yer alıp, gerilik ve karanlıkla
savaşarak toplumun ilerlemesi için itici bir guç oldugu açıkça gosterilmiştir. Diger bir
deyişle, edebiyatın buyuk bir temayule sahip bir ideoloji oldugu, şairin bulundugu doneme
nazaran her zaman ilericilik rolunu yuklenerek toplumun egiticisi durumuna gelmesinin
lazım oldugu zikredilmiştir.
Yusuf Has Hacib'e göre ana dil:
274

ukuş korki til ol bu til korki soz,
kişi korki yuz ol bu yuz korki koz.

Şair, eserinde insanın en yuksek erdemlerinden birisinin dil oldugunu buyuk bir ustalıkla
gosterdikten sonra, yazar ve şairlerin kendi ana diline çok saygı gostermesini, onu
sevmesini ve ondan yararlanabilmesini, kendi dilinde sozlukler var iken diger dillerden
kelimeler odunç almaması gerektigini vurgulayarak şoyle yazmaktadır:
6616 elig sundum uş men biligni tilep,
sozug sozke tizdim şaşurdum ura.
(Işte ben bilgi isteyerek, ona el uzattım; sozu soze katarak, dizip sıraladım.)
6617 keyik tagı kordum bu turkçe sozug,
anı akru tuttum yakurdum ara.
(Bu Turkçe sozu yabanı geyik gibi gordum; onu yavaşça tuttum, aldatarak, kendime
yaklaştırdım.)
6618 sıkadım sevittim kongul berdi1 terk,
takı ma belingler birerde yere2.
(Okşadım, ısındırdım, çabuk bana gonul verdi; yine de ara-sıra urkuyor, korkuyor.)
6619 sunup tutmışımça ederdim sozug
kelu berdu otru yıparu bura.
(Ele geçirdigim gibi, sozu takip ettim; onun miski guzel kokular saçmaga başladılar.)
Demek ki geniş doganın erkisi sayılan geyik gibi guzel, cici, haşarı ve oynak Turkçe şu
kadar zengin bir dil idi ki, kişi onundan ne kadar ele geçirmek isterse o kadar takip
edebilir; ondaki kelimeler misk gibi guzel kokular saçar; onu okşayarak ve ısındırarak
6618., 6619. beyitlerde geçen “berdi” sözü eserin R.R. Arat neşrinde “birdü” şeklinde verilmiştir. Bkz. KB I
Metin, İkinci Baskı, Ankara 1979, TDK Yayınları s. 652.
2 Bu söz eserin R. R. Arat neşrinde “yire” şeklindedir. bk. KB I Metin KB I Metin, s. 652.
1
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kendine baglamaga çaba gosterirse, o çabuk gonul verir ve sahibinin tum ihtiyaçlarını
karşılar. 13 bin 290 dizeden oluşan Kutadgu Bilig destanında Arapça ve Farsça sozluklerin
çok az sayıda kullanılması(sadece tip, Islam ilkeleri gibi sahalara ait deyimlerle munhasır
kalmıştır.) bunun canlı bir ornegidir. Ulu mutefekkir şairin bu vatanseverlik erdemi, şair Ali
Şir Nevayı'nın Çagatay edebiyatı doneminde kendi ana dilini hiçe sayarak, Arap ve Fars
dilleriyle yazmaya aşırı sevgi duyup, Arap dilini “eselest” (bal gibi şirin), Fars dilini
“şikerest” (şeker gibi tatlı) diye dava gudenlere karşı “turki hunerist” (Turkçe bilim ve
sanat dilidir) diye cevap vermesini hatırlatmaktadır. Yusuf Has Hacib ile Ali Şir Nevayı'nın
ana dil bakımından gosterdigi bu ulu vatanseverlik ruhu, bugunku Uygur edebiyatının
saglam bir şekilde gelişmesi için buyuk bir onem taşımaktadır.
Yusuf Has Hacib'in şiiriyet mahareti:
Fikir (yani mana), şiirin canıdır. Fakat çıplak bir şekilde verilen fikir şiir sayılmaz. Fikir,
bediı bir renk aldıgı zaman şiir huviyetini kazanır. Bediı bir renk, ancak mecazların
yardımıyla belirlenir. Bundan oturu, mecaz, şiirin kanı; vezin ve uyaklar ise husnu ve
kokusu denilir. Bu noktadan bakılırsa, Kutadgu Bilig'i okuyan her kes şairin maharetini
takdir eder ve Uygur şiiriyetinin XI. yuzyıllarda ne kadar yukselmiş oldugunu anlayabilir.
Ornegin:
“Insan gonlu, dibi olmayan bir deniz gibidir; bilgi onun dibinde yatan inciye benzer” (212),
“Insan inciyi denizden çıkarmadıkça, o, ister inci olsun -- ister çakıl taşı, farketmez”(213),
“Kara toprak altındaki altın taştan farksızdır; oradan çıkınca, beylerin başında tug tokası
olur” (214), “Bilgili bilgisini dili ile meydana çıkarmazsa, yıllarca yatsa bile, onun bilgisi
muhitini aydınlatmaz” (215), “Insan, gece gibi, karanlık bir evdir; akıl bir meş'ale gibi, onu
aydınlatır” (1840), “Adalete istinad eden kanun -- bu gogun diregidir; kanun bozulursa, gok
yerinde duramaz.” (3463), “Kara toprak, mavi su birbiri ile uyuştu; orada binlerce çiçek
gulerek, açıldı”(3212), “Akraba ve arkadaşlar birbirlerine uygun hareket ederlerse,
bunlardan yeni akraba ve ahbaplıklar meydana gelir” (3213).
Boyle hikmetli fikirlerden yuzlerce ornek gostermek mumkundur. Bu fikirlerin hepsi belirli
bir mecaz ile soylenmiş oldugundan, bunları vezin ve uyaksız bir durumda aktarırsak da,
yine şiiriyet kendi sesini verir. Bu çeşit fikirleri nazım halinde şoylersek, onundan daha çok
estetik zevk alabiliriz. Ornegin:
6529 temam erguvan teg kızıl mengzim erdi,
bu kun zaferan urgın engde tarıttım.
(Benzim kırmızı, tam bir erguvan gibi idi; bugun yuzume safran tohumu ektim.)
6530 yıparsıg kara başka kafur aşudum,
tolun teg tolu yuz kayuka elettim3.
(Misk gibi kara başıma kafur orttum; dolun ay gibi dolgun yuzu nereye goturdum.)
6531 yaruk yaz teg erdim tumen tu çeçeklig4,
hazanmu tuşuttum kamugnı kurıttım.
(Rengarenk çiçekler ile dolu, parlak bahar gibi idim; hazana mı ugrattım, hepsini
kuruttum.)
Bahsedilen bu dizelerde, insan için gençligin ne kadar guzel bir donem oldugu ve onu
kaybedenin agır hasretini çekecegi zarif mecazlar ile dile getirilmiştir.
3
4

Bu söz eserin R.R.Arat neşrinde, “ilettim” şeklinde verilmektedir. bk. KB I Metin, s. 645.
Bu söz eserin R.R. Arat neşrinde “çiçeglig” şeklinde verilmiştir. bk. KB I Metin, s. 645.
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Aşagıdaki iki dizede ise sadece “boy”(govde, kamet), “kongul” (gonul), “ok”, “yay” dan
ibaret dort sozun yardımıyla oyle bir fikir ileri suruluyor ki, bunun yuksek duzeyde bir
şiirıyet mahareti olduguna her kes kanaat getirir:
371

bodum erdi od teg kongul erdi ya,
kongul kılgu ok teg bodum boldı ya.

(Vucudum ok ve gonlum yay gibi idi; şimdi vucudum yay oldu; gonlumu ok yapmalıyım.)
Aşagıdaki dizeler de şair maharetinin ne kadar yuksekligini gostermektedir. Şair, gerçek
insanlarda bulunması lazım gelen en iyi erdem, yani dil ile kalbin ayniyet taşıması
hakkında şoyle yazıyor:
863

taşı teg içi ol içi teg taşı,
bu yanglıg bolur ol koni çın kişi.

(Onun içi dışı gibi, dışı da içi gibidir; dogru ve durust insan boyle olur.)
864

kongulin çıkarsa ayada urup,
yorısa uyadmasa yangluk korup.

(Insan gonlunu çıkarıp, avucunu koyarak, başkaları onunde, mahcup olmadan,
dolaşabilmelidir.)
Bilgi hakkında:
6605 bilig bil ozungke orun kıl tore,
bilig bilse ozke idi berk tura.
(Bilgi bil ve yerin baş-koşe olsun; bilgi insan için saglam bir kalkandır.)
6608 bilir men tise sen biligdin yırak,
biligsizke sandıng biligli ara.
(“Bilirim” dersen, sen henuz bilgiden uzaksın; bilenler arasında sen bilgisizlerden
sayılırsın.)
6609 bilig bir tengiz ol uçı yok tupi,
neçe su koturgey semurguk sora.
(Bilgi bir denizdir, onun ucu – bucagı yoktur; serçe emse emse bundan agzına ne kadar su
alabilir.)
Komutanın hazırlaması lâzım gelen vasıflar hakkında:
2310 yagıda kor arslan yureki kerek,
karıştukta esri bileki kerek.
(Onun yuregi harpte arslan yuregi gibi ve dovuşurken de bilegi kaplan pençesi gibi
olmalıdır.)
2311 tonguz teg tetimlig5 bori teg kuçi,
adıglayu azgır kutuz teg oçi.
(O domuz gibi inatçı, kurt gibi kuvvetli, ayı gibi azılı ve yaban sıgırı gibi kıncı olmalıdır.)
2312 yana alçı bolsa kızıl tilku teg,
5

Bu soz eserin R.R.Arat neşrinde “titimlig” şeklinde verilmiştir. bk. KB I Metin, s. 245.
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titir bugrası teg kor oç surse kek6.
(Aynı zamanda, kırmızı tilki gibi, hılekar olmalı; deve aygırı gibi, kin ve oç gutmelidir.)
2313 sagızganda sakrak kerek tutsa oz,
kaya kuzgunı teg yırak tutsa koz.
(Kendisini saksagandan daha ihtiyatlı tutmalı; gozunu, kaya kuzgunu gibi, uzaklara
çevirmelidir.)
2314 ulug tutsa hemyet kor arslanlayu,
uki teg usuz bolsa tunle sayu.
(Arslan gibi, hamiyeti yuksek tutmalı; baykuş gibi, geceleri uykusuz geçirmelidir.)
Doğa tasviri – bahar hakkında:
63

togardın ese keldi ongdin yeli7,
ajun itguke açtı uştmah yolı

(Şarktan bahar ruzgarı eserek geldi; dunyayı suslemek için, cennet yolunu açtı.)
64

yagız yir yapar toldı kafur kitip,
bezenmek tiler dunya8 korkin itip.

(Kafur gitti, kara toprak misk ile doldu; dunya kendisini susluyerek, bezenmek istiyor.)
67

kurımış yıgaçlar tonandı yaşıl,
bezendi yipun al sarıg kok kızıl.

(Kurumuş agaçlar yeşiller giyindi; tabiat mor, al, yeşil ve kızıl renkler ile suslendi.)
70

tumen tu çiçekler yazıldı kule,
yıpar toldı kafur ajun yıd bile.

(Binlerce çiçekler gulerek açıldılar; dunya misk ve kafur kokusu ile doldu.)
72

kaz ordek kugu kıl kalıklıg tudı,
kakılayu kaynar yokaru kodı.

(Kaz, ordek, kugu ve kıl-kuyruk fezayı doldurdu; bagırşarak, bir yukarı – bir aşagı,
kaynaşıyorlar.)
73

kayusu kopar kor kayusu konar,
kayusu çapar kor kayu suv içer.

(Bak, biri kalkıyor, biri konuyor; biri yuzuyor, biri su içiyor.)
75

ular kuş unin tuzdi under işin,
silig kız okır teg kongul birmişin.

(Keklik sesine bir ahenk vererek, eşine sesleniyor; sanki guzel bir kız gonul verdigini
çagırıyor.)
76

unin otti keklik kuler katgura,

Bu söz eserin R.R.Arat neşrinde “keg” şeklinde verilmiştir. bk. KB I Metin, s. 245.
Bu söz eserin R.R.Arat neşrinde “yili'” şeklinde verilmiştir. bk. KB I Metin, s. 23.
8 Bu soz eserin R.R.Arat neşrinde “dunya” şeklinde verilmiştir. bk. KB I Metin, s. 24.
6
7
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kızıl agzı kan teg kaşı kap kara.
(Keklik yuksek sesle ottu, sanki gulmekten katılıyor; agzı kan gibi kızıl, kaşı sim-siyah.)
Tan manzarası hakkında:
5677 sukiç koptı orlep kalıkka agıp,
unun sumlıdı surı ibri okıp
(Seher kuşu kalktı ve goge dogru yukseldi; mezamir okur gibi yabancı bir dilde otmege
başladı.)
5679 butıklandı yerde9 yokaru sıta,
kalık mengzi boldı yalın teg ota.
(Yerden yukarıya dogru mızraklar budaklandı; gokyuzu ateş ve alev haline geldi.)
5680 sevug kulçirer teg yarudı ajun,
sakınç kısga boldı sevinçler uzun.
(Dunyanın yuzu, sevgilinin gulumsemesi gibi, parladı; kederler dagıldı ve sevinçler
başladı.)
Uygur şiiriyetinin tecnis, tuyuk, rubaı, gazel(kasıde) gibi guzel turlerinin temelini de Yusuf
Has Hacib atmıştır. Bunun için 1993., 1994., 2221., 3421., 3422., 4246. beyitlerine bakmak
yeterlidir.
Yusuf Has Hacib ve Aruz Vezni:
Kutadgu Bilig'in baştan sonuna kadar aruz vezninin mutekarib bahri ile (ekseriyeti bahr-ı
mutekarib musemmenı maksur veya mahzuf ile, sadece 3800., 3801. beyitler ile sonundaki
uç kasıdenin ikisi mutekarib musemmenı salim bahri ile) yazılmış olması, aruz vezninin
yalnız Arap veya Iranlılara ozgu bir olçu degil, aynı zamanda Uygur ve diger Turk
kavimlerine de ortak olan bir vezin oldugunu ve tarihin gelişme surecinde onun bir kaç
kavmin muşterek emegiyle oluşup geliştigini gostermektedir. Yusuf Has Hacib'in kendi ana
diliyle ve yuksek maharetle aruz olçusunde yazması, kimileri tarafından ileri surulen
Uygur diliyle ''aruz olçusunde şiir yazılmaz'' veya “aruz vezni fikri boguyor” şeklindeki
goruşlerin uygunsuzlugunu, aksine aruz vezninin(bazı bahirleri hariç) Turkçeye çok yakın
olmakla birlikte aynı vezin ile Turkçe arasında yogun bir ilişkinin mevcut oldugunu ve
meselenin sadece şairin kendisinde oldugunu ortaya koymaktadır. Yusuf Has Hacib'den
sonra, başta Lutfı, Sekkakı, Nevayi olmak uzere Çagatay edebiyatını temsil eden unlu
şairlerin kazandıgı başarılar bunun daha açık orneklerini vermektedir.
Şunu da belirtmek icap ediyor ki, Kutadgu Bilig'in iyi ve tam bir neşrinin yapılmadıgı,
dogru okunup anlaşılmadıgı bir tarihte, bazı bilginler Kutadgu Bilig'in vezin bakımından
Şahnâme'yi taklit ettigini ileri surmuştur. Halbuki Şahnâma ile Kutadgu Bilig'in yazıldıgı
tarih ve Kutadgu Bilig'deki aruz sanatının yuksekligi ile orijinallıgı goz onune alınırsa,
Kutadgu Bilig'i şairin aruz vezni ile yazdıgı ilk eser saymak dogru degildir. Daha once,
şairin aynı vezin ile şiir yazdıgı kendiliginden ortaya çıkar. Ayrıca, eserdeki 170 parça
dortlukler de sozlu edebiyatımızın kendine ozgu hususiyetlerinden biri olan kıtaların
devamından ibaret olup, Iranlıların mesnevılerinde, dolaysıyla Şahnâme'de boyle bir
durum mevcut degildir.
Kısacası, Kutadgu Bilig, yeniden ayaklanmaya ve sarsılıp yurumeye başlayan bir kulturun
degil, aksine o zamana nispetle yuksek derecede gelişen bir kulturun urunu oldugu gibi
9

Bu söz eserin R.R.Arat neşrinde “yirde” şeklinde verilmiştir. bk. KB I Metin, s. 564.
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vezniyle de yıllarca devam eden bir gelişmenin devamı ve inkişafıdır.
Yusuf Has Hacib'in çalışma yöntemi:
Anlaşıldıgı kadarıyla sanat ve edebiyatta realizm ve romantizm şeklinde başlıca iki buyuk
çalışma yontemi vardır. Bu iki yonteme, iki buyuk fikrı akım de denilir.
Realizm, objektif bir şekilde gozeterek gerçek hayatı aslına uygun olarak aksettirmek ve
tipik bir şeraitta tipik bir kahraman yaratmaktır. Çin edebiyat tarihinde milattan onceki III.
yuzyılda ortaya çıkan Nazımnâme adlı mecmuadaki bazı şiirler, Du-fu (712-770)'nun
şiirleri ve Bahadir Şah Li-Zi-Qing ile Kızıl Odanın Rüyası bu çeşit eserlerdendir. XIX. yuzyılın
başlarına dogru, Avrupa'da onemli bir yere geçen bu akıma “tenkidı realizm” adı
verilmiştir. Balzac, Dickens, L.Tolstoy, A.Çehov gibi yazarlar aynı akımın unlu
temsilcileridir. Romantizm yontemi ise, gerçek bir hayatı ulkusel istek, coşkunluk ve bir
lirik tasavvur diliyle mubalagalı bir şekilde aksettirmektir. Nitekim bu idealın sanat ve
edebiyattaki ifadesidir. Yukarıda bahsedilen Nazımnâme'deki bazı şiirler ile Qu-Yuan (MO
II-III yuzyıllar)'in ve Li-Bai (MS. VIII. yuzyıllar)'nin şiirleri bu ture aittir. Avrupa'da ise,
romantizm akımı, XVIII. yuzyılın sonu ve XIX. yuzyılın başlarındaki burjuva devrimiyle
ortaya çıkmıştır.
Yusuf Has Hacib'in çalışma yonteminde bu akımların her ikisi de mevcuttur. Kutadgu Bilig,
bir taraftan, o donemin toplumsal hayatını malum vasıtalar yardımıyla realist bir şekilde
aksettirerek realizm akımına dahil olsa da, diger bir taraftan, eser kahramanlarını
idealleştirerek, mueelifin sembollu olarak seçtigi mecazı dort sahiş vasitasıyla “ideal bir
toplum” duşuncesini ortaya atmasından dolayı romantizm akımına da mensuptur. Yani
Kutadgu Bilig, realizm ile romantizm birbiriyle sıkısıkıya baglanarak hem toplumsal
hayattaki çatışmalar ifşa edildigi hem de ideal bir duşuncenin yuksek derecede ifade
edildigi bir eserdir. Ay-toldı, Ogdulmiş ve Odgurmış'ın Kun-togdı Ilig'e oneri veya ogut
tarzında soyledigi sozler, mahiyette bize Karahanlılar donemindeki toplumsal
mevcudiyetin kısaltılarak yapılmış bir tablosu veya sınıfsal zıddiyetlere istinaden yazılan
bir dramın gorunuşlerini hatırlatır. Şair, kendi kahramanlarının agzından şoyle kesin
fikirleri veriyor : “Ey hukumdar, sen bugun bir hekimsin; halkın ise, sana muhtac olmanın
hastasıdır. Bazısı darlıga duşmuştur ve bedbahttır; bir kısmı da fakirlik iztirabı içindedir.
Bazısı aç, bazısı da çiplaktır; bazısı ise, endişe içinde kıvranır. Butun bunların devası
sendedir; sen onların hekimi ol, ilaç ver ve tedavi et. Eger sen bunlara, ilaç vererek, tedavi
etmezsen, halk için bir hayat felaketi olursun. Tanrı bunu yarın sana sorar; orada kendini
kurtaracak cevabı hazırla.... ey hukumdar, sen kendine bir bakıver; sen uzerinde ne kadar
şey toplamışsın. Denizdeki gevher senin için tukenmez; dibindeki incinin arkası kesilmez.
Sen kara toprak altındaki altın-gomuşu toplar ve hazineler vucuda getirirsin. Bu daglar
altından çıkan cevherleri kaza-kaza sana yetiştiremezler, ey temiz ruhlu insan. Kara toprak
uzerinde biten hububatı sen toplayıp, ambarları doldurursun. Uçan, yuruyen ve suda
yuzen mahlukların hiç biri senin elinden kurtulamaz, ey çetin huylu insan... Butun bunların
hepsi senin için bitmez tukenmez; fakat sen tukenirsin, ey kudretli yigit...” (bk. 71.Bolum) .
Eserde bu çeşit ornekler pek çoktur. Boylece, koyu bir romantizm kokusu olan tenkidı
realizm yonteminin emsalsız bir ustası, yanı şicaetli, realist bir mutefekkir şairin siması
goz onumuzde govdelenir. Feodal bir devletin en yuksek mertebesinin temsilcisi olan
hukumdara şoyle hitap etmek, sadece Yusuf Has Hacib gibi buyuk bir demokratik ve
mutefekkir şairin yapabilecegi bir iştir.
Ezcumle, Yusuf Has Hacib, nadir eseri Kutadgu Bilig ile Karahanlılar donemindeki Uygur ve
diger Turk kavimlerinin siyası, iktisadı, içtimaı, kulturel ve egitimsel durumu, devlet,
kanun, felsefe, ahlak ve dinı inançları hakkında ansiklopedik bilgi vermiştir. Bunun
yanısıra, XI. yuzyıl Uygur edebı dilinin en iyi ornegini yaratmakla birlikte eski millı
edebiyat an'anelerine tevarus edip dogu ve batı edebiyatının mumtaz unsurlarından
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istifade ederek uslup ve tur bakımından tamamen yeni bir edebı akımı ortaya çıkarmıştır.
Boylece, Uygur edebiyatının ilk kurucusu huviyetini kazanmıştır. Hatta sonraları yetişen
Ahmet Yesevı, Ahmet Yuknekı ve Nasuruddin Rabguzı'nin çalışmalarına, ayrıca Ali Şir
Nevayı başta olmak uzere Çagatay edebiyatı mumessillerine buyuk bir tesiri olmuştur.
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