ÖZBEK BİLGİN ABDURAUF FİTRET’İN “KUTADGU BİLİG”
YAZISI
Aziz MERHAN*
Yusuf Has Hacib tarafından 11. yüzyılda İslamî Orta Asya Türk yazı diliyle kaleme alınmış olan Kutadgu Bilig (= Mutlu olma bilgisi) eserinin üç yazma nüshası bulunmaktadır. Birinci nüsha Viyana nüshası olarak da bilinen
Uygur harfli Herat nüshası olup Avusturyalı Osmanlı tarihçisi Joseph von
Hammer-Purgstall (1774-1856) tarafından 1789 yılında İstanbul’da bulunarak
Avusturya’ya götürülmüş ve orada Kraliyet Kütüphanesine bağışlanmıştır. Şu
an Avusturya Milli Kütüphanede (Österreichische Nationalbibliothek) muhafaza edilmektedir. İkinci nüsha Arap harfli Mısır nüshası olup Alman doğu
bilimci Bernhard Moritz (1859-1939) tarafından 1896 yılında Kahire’deki Hidiv Kütüphanesinde bulunmuş olup hâlihazırda Mısır’da Milli Kütüphanede
( – دارالكتب والوثائق القوميةDāru’l-kutub wa’l-wasāiḳi’l-ḳawmiyya) saklanmaktadır.
Üçüncü nüsha da Arap harfli olup Kazan’dan Fergana Bölgesine Doğu elyazmalarının belirlenmesi amacıyla gönderilen Ahmed Zeki Velidi (Zeki Velidi Togan, 1890-1970) tarafından 1913 yılında Namangan şehrinde Muhammadhoci Eşon Lolareş (Muhammed Hacı İşan Lalereş) adlı kişinin şahsî
kütüphanesinde görülmüştür. O, eserin var olduğunu “Vostoçnıye rukopisi v
Ferganskoy oblasti” [= Fergana Bölgesindeki Doğu Elyazmaları] (Zapiski
Vostoçnogo Otdeleniya, XXII, St. Petersburg 1914, s. 312-313) yazısıyla duyurmuştur. Bu yazıdan sonra 1924 yılında Özbek bilgin Abdurauf Fitret
(1886-1938) yazmayı, sözü edilen şahıstan temin ederek Taşkent’teki Esasî
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Kütüphaneye (O’zbekiston Milliy Universitetining Ilmiy Kutubxonasi) getirmiştir.1 Hâlihazırda Taşkent Devlet Doğu Bilimleri Enstitüsü Ebu Reyhan
Birunî Doğu Elyazmaları Merkezinde (= Toshkent davlat sharqshunoslik instituti huzurida Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharq qo‘lyozmalari markazi)
1809 kayıt numarasıyla muhafaza edilmektedir. Bir yıl sonra da Kutadgu Bilig
hakkındaki ve burada sunulan yazıyı kaleme almıştır. Yazı 1925 yılında
Me’arif ve Oḳutğuçi dergisinde (2. sayı, 68-73. sayfalar) geliştirilmiş ÖzbekArap alfabesiyle yayımlanır. Türkçe çevirisi de aynı yıl içinde Miyan Büzrük2
imzasıyla Türkiyat Mecmuası’nda “Türkiyat Haberleri” başlığı içinde
“Türkistan’da” (s. 343-350) alt başlığıyla yayımlanır. Almanca çevirisi ise
Rachmeti (Reşit Rahmeti Arat) tarafından Ungarische Jahrbücher dergisinde
“Qutadγu Bilig” adıyla (VI/1-2, s. 154-158)3 1926 yılında yayımlanır. Günümüz Özbekçesiyle de son olarak Kiril yazısıyla edebiyat bilimcisi Naim Karimov sorumluluğunda Fitret’in üç ciltte yayınlanan eserlerinin ikinci cildinde
(Tanlangan asarlar: II Cild, Ilmiy asarlar, Toşkent 2000, s.11-16) yer alır.
Fitret’in yazısı hazırlanırken Reşid Rahmeti Arat (1900-1964) tarafından
1947 yılında çıkmış ve üç nüshayı karşılaştırma esasına dayalı olan çalışması
(Kutadgu Bilig I, Metin, 3. baskı, Ankara 1991) ile 1959 yılında yayımlanmış
olan Türkçe çevirisinden (Yusuf Has Hâcib – Kutadgu Bilig II, Çeviri, 5. baskı, Ankara 1991) yararlanıldı. Kutadgu Bilig metni; mensur mukaddime (1-3),
manzum mukaddime (4-10), bâbların fihristi (11-16), asıl metin (17-643) ve
ilâveler (644-654) kısımlarından meydana gelmektedir.
Metinlerden yararlanırken dikkat edilmesi gerekli hususlar şunlardır:
1. Ünlülerin yazımında genel itibariyle günümüz Özbek yazı diline bağlı
kalındı, ancak standart dildeki /o’/ ünlüsü, metnimizde /o/ veya /ö/ biçiminde
yazıldı.
2. Standart Özbekçedeki yuvarlak /a/ olarak söylenen /o/ harfi için /a/, /a/
için /e/ ve daha dar olan /e/ ünlüsü için de /ė/ yeğlendi.
3. Matbaadan kaynaklı ufak tefek yazım yanlışlıkları herhangi bir uyarıda
bulunmadan düzeltildi.
4. Metnin özgün sayfasının numaraları köşeli ayraçla [...] verildi.
5. Gerekli açıklamalar metnin Türkçesinde verilmeye çalışıldı. Özbekçe-
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siyle beraber verildiği için birebir çeviri yerine anlam öne çıkarılarak çevrilmeye çalışıldı.
1. Abdurauf Fitret’in yazısının özgün biçimi:4

Fitret KB 68
4

Yazıyı temin ederek gönderen Özbekistan Millî Üniversitesi Özbek Filolojisi öğretim üyesi
Doç. Dr. Bahadir Karimov Nurmetovich’e hürmetlerimizi sunarız.
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Fitret KB 71
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2. Abdurauf Fitret’in yazısının Latin yazısına çevrimi:
[Fitret KB 68]
ḲUTADĞU BİLİG5
Bu muhim kitabniŋ uçinçi nusḫasi tapildi.
Ebbasi ḫelifeleri kuçsizlenib Bağdad şehri İslam dunyasiniŋ edebi, ilmi
merkezligini yoḳatğandan soŋ Ḫorasanda, Turkistanda Nişabur, Merv, Buḫara,
Semerkėnt kebi ilmi edebi yeŋi merkezler vucudge kėldi. Şunlerniŋ birtesi
Ḳaşḳar şehridir.
Hicri törtinçi esrniŋ soŋlaridan başlab Turkistan ölkesi İslam medeniyeti
te’sirige ḳattiğ bėrilgen, Şerḳi Turkistandaği Buğraḫanlar ḥukumeti
tėveregidegi İslam – Ėran te’sirleri astinda, bir «saray kişileri», ḫavas sinfi
vucudge çiḳḳan ėdi. Mene şu sinfniŋ teşekkulige ḫizmet ėtmek unıŋ yaş teşkilatini bėrkitmek, uniŋ surağlariğa cavab bėrmek uçun yene İslam – Ėran
edebiyatiniŋ te’siri astinda yeŋi bir edebiyat hem ḳurula başladi. Mene şu
edebiyatniŋ kitab şeklide yazilğan ėŋ ėski bir nemunesi «Ḳutadğu Bilig» kitabidir.
İslam – Ėran te’siri astiğa kirgen Turk edebiyatiniŋ bu kitabdan ėskirek bir
nemunesi heligeçe ilim dunyasige me’lum bolmağandir.
Bu muhim kitab Yusuf Ḫas Ḥacib tamanidan «Balasağun»6da yazila başlağan. Hicri (462), Miladi (1069)da Ḳaşḳarda bitirilib «Ḳara Buğraḫan»ğa
tartuḳ ėtilgen.
[Fitret KB 69]
Yazilişi «tizim»niŋ «ėkkilik» (mesnevi) şeklide bolub, vezni meşhur Ėran
şairi Firdevsiniŋ Şehnamesi veznidedir. Kitab ėgesiniŋ Firdevsi Şehnamesini
körgeni sözleriden aŋlaşiladir. Bu ėski Turk şairi, Turkler uçun cude ḳiyin
bolğan bu veznde cude muveffeḳ bolub yazğan. Bir köb alimlarniŋ eytgenlerige işanib mėn hem bu kitabniŋ veznide ençe kemçilikler, tolmağan yėrler bar
dėb işanğan ėdim. Bu kun ėsa bu fikrde ėmes men. Vezn cude tuzuk çiḳḳan,
be’zi caylaridan Şehname ahenginiŋ hidi kėlib turadir. Biraḳ veznni toldurmaḳ
uçun söz arasida – hėç kėrek bolmağan ḥalda – «kör», «ul» sözlerini tėz – tėz
eytib turadirkim şairni bunge elbette me’zur körişimiz kėrekdir.
«Ḳutadğu Bilig» sen’etli bir şiir mecmuesi ėmes, menzum bir eḫlaḳi, ėdari
kitabdir. Bunda insan sifetleriden edalet, devlet, eḳl, ḳenaetni «macaz» yoli
5

Ḳutadğu Bilig toğrisida İnḳilabniŋ 9-10 nçi sanida ortaḳ E. Se’di tamanidan bir maḳala
yazilġan ėdi. Bu kun bu kitabniŋ uçinçi nusḫasi Özbėk ilm ḫadimlari tamanidan tapilġan
ėken, biz uniŋ toğrisida yaŋidan tolaraḳ bir maḳala bastirişni munasib kördük. ėdare
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bilen tört kişi ėtib körsetiledir. Bulerden edalet ḫaḳan bolub ati «Kun tuğdi»,
devlet uniŋ veziri bolub ati «Ay toldi», eḳl vezirniŋ oğli bolub ati «Ögdulmiş»,
ḳenaet vezirniŋ ḳarindaşi bolub ati «Ozğurmış»dir.
Mene şul tört macazi kişilerni şair birbirige köruşturub, söyleştiredir. Eytmek istegeni sözlerni, bėrmek istegeni nesiḥetlerni şulerniŋ tiliden eytib
ėşittiredir. Bėrileturğan nesiḥetleri ḫaḳanğa vezir, ėlçi, katib, ḥezineçi, ḳapḳaçi
bolaturğan kişilerniŋ ḳanday boluşlari; şairlar, seyyidler, alimlar, yulduzçilar,
satğuçilar, ḳurişçilar bilen ḫaḳanniŋ ḳanday munasebet ḳilişi, sözlemek şertleri; dunyaniŋ faniliği; devletniŋ vafasizliği toğrilarinda uzun, cude uzun ḳilib
sözlemekden ibaretdir.
Elbette bu kunniŋ kişileri uçun bu nesiḥetlerden yarim çaḳaliḳ fayde yoḳ.
Biraḳ bu kitab ėŋ ėski bir Turk şairi tamanidan yazilğani uçun til cehetiden, ėŋ
ėski bir zamanda Turkler arasidaği «guruhler» hem anlar arasidaği munasebetlerni bildirgeni uçun te’riḫ cehetiden cude muhim, cude ḳimmetli bir kitabdir. Avrupa musteşriḳlariniŋ hem bu kitabge bėrgen ehemiyetleri şul cehetlerdendir elbette.
Bu muhim kitabniŋ birden bir nusḫasini Avrupa musteşriḳlaridan «Jozef
Hammer» dėgen kişi İstanbuldan tapib alğan.
[Fitret KB 70]
Bu nusḫa Hicri (843)nçi yilda Hirat şehride Uyğur ḥerfleri bilen yazilğan,
heli «Viyana»da imparator kutubḫanasida saḳlanmaḳdadir.
Bu nusḫadan be’zi nemuneler alib «Jauber», «Vambėri» kebi musteşriḳlar
Avrupa metbuatida neşr ėtkenden soŋ butuni Miladi (1891-1900)nçi yillarda
«Radlof» [metinde: Veralof] tamanidan neşr ėtilgen. Uyğur ḥerfleri bilen yazilğan bu nusḫani toğri, açiḳ oḳub ma’na çiḳarmaḳ mumkin bolmağani uçun
«Vambėry», «Radlof», «Tomsen», «Martin Hartman» [metinde: Hartgan]
dėgen tört musteşriḳ tamanidan tört turli oḳulğan. «Vambėri» bilen «Tomsen»
oḳuşlari birbirige yaḳin, «Radlof» bilen «Hartman» oḳuşlari birbirige yaḳindir.
«Tomsen» ėse «Radlof»niŋ oḳuşini ḳattiğ tenḳid ḳilib esassiz bolğanini isbat
ḳilğan.7
Bu kitabniŋ ėkkinçi nusḫasi «Misr - Ḳahire» şeheride «Ḫidiv»
kutubḫanasida tapilğan, heli hem şunda saḳlanadir. Bu nusḫa Uyğur ḥerfi bilen ėmes, Erep ḥerfi bilen yazilğan. Misrdegi u nusḫadan «fotograf» bilen
köterilgen bir nusḫa İstanbul Darulfunun kutubḫanesida, bir nusḫa da
«Lėninğrad»da «Aziya muzeḫanesi»da bardir. Uçinçi nusḫasi hem Erep
ḥerfleri bilen yazilğan bolub Ferğanede tapilğan.
Başlab bu kitabni «Zeki Velidi» körgen bolsa hem ḳolğa tuşira almağan.
7
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Bu kun bizniŋ tapib kėlturgenimiz «Ḳutadğu Bilig» kitabi mene şul uçinçi
nusḫasidir.
Kitabni Uyğur yazisidan oḳuğan musteşriḳ «Radlof» buniŋ atini «Ḳudatğu
Bilig» dėb oḳuğan. Bu kunde hem Avrupa alimlari arasida şul ism bilen meşhurdur. Biraḳ bu oḳuluş yaŋlişdir. Hem Misrdegi nusḫada, hem bizniŋ
ḳolimizdaği nusḫada kitabniŋ ati «Ḳutadğu Bilig» şeklide yazilğan «ḳut» =
«beḫt»; «ḳutadğu» = ḳutayğu = «beḫtlikleniş»; «bilig» = «bilim» bolub
«ḳutadğu bilig»niŋ ma’nasi «beḫtlikleniş bilimi» boladir.
«Ḳutadğu Bilig»niŋ ilm dunyasida me’lum bolğan nusḫalarida başda bir
saçim başlanğiç (nesr bilen yazilğan bir muḳeddime), andan soŋra kitabdegi
«bab»larni
[Fitret KB 71]
körsetkuçi [metinde: körgürsetkuçi] bir «fihrest», andan kėyin kitabniŋ
«nezm» ḳismi barliği me’lumdir.
Bizniŋ ḳolimizdaği nusḫada ėse «saçim başlanğiç»niŋ köpreki tuşken, azğinasi (bir yarim bėti) ḳalğandir. «Fihrest» ḳismida kitabniŋ altmiş yėtti babi
körsetilgen. Bu altmiş yėtti babdan yalğuz bėşinçi babniŋ ismi tuşup ḳalğan.
«Saçim başlanğiç»niŋ kitab ėgesi tamanidan ėmes, başḳa bir kişi tamanidan yazilğanini Avrupa alimlari bir ağizdan söyleydir. Mėnim fikrimçe bizniŋ
ḳolimizdaği nusḫaniŋ «fihrest» ḳismi hem kitab ėgesi tamanidan yazilmağan.
Çunki «fihrest»de körsetilgen «bab» ismleri bilen metndegi «bab» ismleri arasida ençe ayirma barliği körünedir. Kitabniŋ içide Ḫudani, Peyğemberni, sehabelerni, Ḳara Buğraḫanni maḫtab yazilğan tört babniŋ ismleri «fihrest»de
körsetilmeydir. Andan kėyin:
Fihrestde
perdedar neyuteg kirekin ayur
ḥezinedar nėguteg kirekin ayur
şerabdar nėguteg kirekin ayur
ḳara’am birle suhbet sözi

dėb yazilğan.

Metnde
ḳapuğ başlar er nėgüteg kirekin ayur
ağinçi nėguteg kirekin ayur
iḏişci başi nėguteg kirekin ayur
re’yetlar birle suhbet sözi

Metnde «ḳara’am birle suhbet sözi» dėgen babdan soŋ seyyidler, alimlar,
tuş yorğuçilar, satḳiçilar, ėkinçiler ve başḳalar bilen aralaşmaḳ tuğrilarida (13)
bab yazilğan bolub «fihrest»de bunlerniŋ birtesi hem yazilmağan.
Bu ayirma ėse «fihrest»niŋ hem başḳa kişi tamanidan yazilğanini körsetedir.8 Kitabniŋ nezm ḳismi ėse (6329) beytden ibaretdir. Tugel Ḳutadğu Biligde
8

E. Reḥim, E. Ezizler tamanidan yazilğan “Tatar edebiyati te’riḫi”, birinçi cild, burunği devr.
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[Fitret KB 72]
(6500) beyt barliği yaziladir. Dėmek bizniŋ ḳolimizdaği nusḫaniŋ (171)
beyt kemçiligi bar. Bizniŋ ḳolimizdaği bu nusḫa ėng yaman bir beḫtsizlikke
hem uçrağan: Ḳaçan bolsa da bir yola titilib yapraḳlari birbirden ayrilib tuşken. Bir kişi tertibke ḳaramasdan yapraḳlarini birbirige yapiştirib tikken.
Kitabniŋ tertibi buzulub ḳalğan, şuniŋ uçun (171) beyt kemçiliginiŋ ḳaysi
bablardan tuşkenini bilmek şu tabda mumkin bolmadi. Buni bilmek bu nusḫani
başḳa nusḫalar bilen kėltiriş tertibini tuzetmek lazim boladir.
«Ḳutadğu Bilig» mesnevi (ėkkilik tizim) şeklide yazilğan bolsa hem anda
bir köb törtlikler (rubailar) bar. Bu törtlikler yene Şehname veznide bolub
ḳafiyelari Ėran şairlari arasida meşhur bolğan rubailar tertibidedir. Bu kungeçe turkçilik alimlaridan biriniŋ bu rubailardan ayriça söz açḳanini bilmeymiz,
ėşitmedik. Bizniŋ ḳolımızdaği kitabda bu rubailarğa ayriça ehemiyet bėrilgen,
altun suvi bilen yazilğan. Bu rubailardan bizniŋ kolimizdaği nusḫada yuz seksen ėki dane bardir. Bizniŋ nusḫaniŋ (171) beyt kemçiligi barliğini yuḳarida
yazğan ėdik. Buni közde tutğanda rubailardan hem tuşub ḳalğan boluşi mumkindir.
Kitab muellifiniŋ bu rubailardan her birini yazğanda «tiŋle ėmdi, şair nime
dėgen! », «şair bu mes’elege oḫşatib şu sözni eytadir»9 dėgenini ė’tibarğa alğanda bu rubailarniŋ başḳa şair tamanidan eytilgeni, Yusuf Ḥacibniŋ ėse u
şairniŋ rubailaridan öz kitabige kėrek bolğanlarini alğani ḫatirğa kėledir. Biraḳ
rubailarniŋ vezni «Ḳutadğu Bilig» veznidedir, uslubde hem ayirmasi hėç körünmeydir. Şuniŋ uçun bu rubailarni hem Yusuf Ḥacibniŋ öz eserleri dėmek
munasib körünedir. Şundey bolğaç şair bu rubailarni kėtirgende nėge «şair
sözini tiŋla!» dėgen?!
[Fitret KB 73]
Bu suraḳḳa şu yolda cavab bėriş mumkin: Yusuf Ḥacib zamanida Ḳitay
edebiyatida, Turk ḫelḳ edebiyatida, Fars edebiyatida hikmetli sözler köb bolğan. Şair şunlerden faydalanğan, şunlerni öz kitabiniŋ vezn hem uslubige eylentirib kitabini şunler bilen bėzetken. Kitabniŋ muḳeddimeside şair tamanidan «bu kitabni Çin – Maçin hekimleriniŋ mes’eleleri, şe’rleri bilen bėzatdim»
dėgen sözini10 bizniŋ şu fikrimiz bilen izaḥ ėtmek mumkindir.
Rusiyeniŋ meşhur Turkşinaslaridan profesör «Samayloviç» Meskevde
9

munger mėŋzeyu kėldi şair tili
bu şair tili boldi sözge uli
munger mėnzetü kėldi şair sözi
oḳisa açilğay oḳiğli közi
(Ḳutadğu Bilig)

10 “Tatar edebiyati te’riḫi”, birinçi cild.
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mėn bilen körüşkende «Divani Luğati Turk»den faydalanib «Ḳutadğu
Bilig»niŋ yeŋi bir basmasini (teb’ini) tayyarlağanin bildirgen ėdi. Şuni bizniŋ
ḳolimizdaği nusḫa bilen saliştirgenden soŋ bastirsa ėdi, profesör cenablariniŋ
bu ilmi ḫizmetiniŋ ilmi behasi cude artḳan bolar ėdi.
Bizniŋ ḳolimizdaği nusḫanin ḳaçan yazilğani toğrisida ḳet’i bir nerse eytib
bolmaydir. Ḳaçan yazilğani eytilmegen yaki tuşub ḳalğan. Biraḳ kitabniŋ
«suls» (sülüs) ḫeti bilen yazilğanini, «suls» ḫetiniŋ ėse İslam dunyasida
«te’liḳ» ḫetidan burun ė’tibarda bolğanini közde tutsek; kitabniŋ cude ėskirib
ḳarasiniŋ oçayazğanini hem bunge ḳoşsaḳ bu nusḫaniŋ her ḥalda bėş esr burun, ye’ni Uyğurça nusḫadan burunraḳ yaki şuniŋ bilan bir zamanda yazilğan
dėb oylamaḳ mumkindir.
Bu kitab te’riḫ hem tilimiz cehetiden cude muhim, cude ḳimetli bir kitabdir. Bar nusḫalari bilen saliştirib buniŋ kemçiliklerini toldirmoḳ, buzulğan tertibini tuzetmek, aŋlaşilmayturğan sözlerini izaḥ ḳilib, az bir miḳdarda
bastirmaḳ, hėç bolmağanda profesör Samayloviçniŋ ḫizmeti bilen tayyarlanğan nusḫani bu bilen saliştirib uni bastirtmaḳ uçun yardem ėtmek Özbėk bilim
merkezi, Özbėk ma’arif kemiserliginiŋ muhim, cude ḫeyirlik vezifeleriden
biridir. Şu yolda himmet, ğeyretlerini soraymiz.
Fitret
3. Abdurauf Fitret’in yazısının Türkçesi:
[Fitret KB 68]
KUTADGU BİLİG11
Bu mühim kitabın üçüncü nüshası bulundu.
Abbasi halifeleri zayıf düşüp Bağdad şehri İslam dünyasının edebî ve ilmî
merkezi olarak değerini yitirmeye başladıktan sonra Horasan ve Türkistan’da
Nişabur, Merv, Buhara, Semerkant gibi ilmî ve edebî yeni merkezler ortaya
çıktı. Bunlardan bir tanesi de Kaşgar şehridir.
Hicri dördüncü yüzyılın sonlarından itibaren Türkistan ülkesinde İslam
medeniyeti etkisini gittikçe daha fazla hissettirmiş, Doğu Türkistan’daki Buğrahanlar [Karahanlılar] hâkimiyeti devrinde İslam-İran etkisi altında “saray
kişileri” olarak görülebilecek seçkinler sınıfı ortaya çıkmıştı. Bu sınıfın oluşumuna hizmet etmek amacıyla onun genç teşkilatını güçlendirmek ve sorularına cevap vermek için yine İslam-İran edebiyatının etkisi altında yeni bir ede11 Kutadgu Bilig hakkında “İnḳilab” [dergisi]nin 9.-10. sayılarında yoldaş A. Se’di tarafından
bir makale yazılmıştı. Bugün bu kitabın üçüncü nüshası Özbek bilim adamları tarafından
bulunduğundan biz de onun hakkında yeniden tam bütüncül bir makale basmayı uygun
gördük. [Dergi] idare[si].
2014, 62 - 2

289

Özbek Bilgin Abdurauf Fitret’in “Kutadgu Bilig” Yazısı

biyat da oluşmaya başlamıştı. İşte bu edebiyatın kitap şeklinde yazılmış en
eski örneği Kutadgu Bilig kitabıdır.
İslam-İran etkisi altına giren Türk edebiyatının bu kitaptan daha eski bir
örneği şimdiye kadar bilim dünyasınca bilinmemektedir.
Bu önemli kitap Yusuf Has Hacib tarafından “Balasagun”da12 yazılmaya
başlanmış ve Hicri 462 (Miladi 1069) yılında Kaşgar’da tamamlanarak Kara
Buğrahan’a takdim edilmiştir.
[Fitret KB 69]
Yazılışı, nazmın beyit (mesnevi) şeklinde olup vezni meşhur İran şairi
Firdevsî’nin [öl. 1020] Şehname eserinin veznindedir [mütekarip: fe’ûlün
fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl)]. Yazarın, Firdevsî’nin Şehnamesini gördüğü, sözlerinden anlaşılmaktadır. Bu eski Türk şairi Türkler için pek zor olan bu vezinde
pek başarılı olarak yazmıştır. Birçok âlimin söylediklerine inanarak ben de bu
kitabın vezninde onca eksiklikler ve noksanlıklar olduğuna inanmıştım. Bugün ise bu fikirde değilim. Vezin pek başarılı uyarlanmış, bazı yerlerinden
Şehname ahenginin kokusu gelmektedir. Ancak vezni doldurmak için söz arasında – hiç gerek olmadığı halde – “kör!”, “ol!” sözlerini sık sık kullanmasına
rağmen şairi bu hususta elbette hoş görmek gerekir.
Kutadgu Bilig sanatlı bir şiir eseri değil, manzume biçiminde kaleme alınmış ahlak ve yönetimle ilgili bir kitaptır. Onda insani özelliklerden adalet,
devlet, akıl ve kanaat mecaz yoluyla dört kişiye dönüştürülerek verilir. Bunlardan adalet hükümdar olarak “Kün togdı” [Gündoğumu] adıyla, devlet onun
veziri olarak “Ay toldı” [Dolunay] adıyla, akıl vezirin oğlu olarak “Ögdülmiş”
[Övülmüş] adıyla, kanaat ise vezirin bir akrabası olarak “Odgurmış” [Uyanmış] adıyla görülür.
Bu dört mecazi karakteri şair birbiriyle görüştürüp konuşturur. Söylemek
istediği sözleri, vermek istediği öğütleri bunların dilinden aktarır. Verilen
öğütler hükümdara vezir, elçi, kâtip, hazinedar ve kapıcıların nasıl insanlar
olduklarını öğretir. Ayrıca şairler, seyitler, âlimler, müneccimler, tacirler ve
yapı ustalarıyla hükümdarın nasıl ilişki kuracağını ve anlaşacağını; dünyanın
geçiciliğini; devletin vefasızlığını uzun uzadıya anlatır.
Elbette günümüz insanları için bu öğütlerden bir fayda yok, ancak bu kitap
en eski bir Türk şairi tarafından yazıldığı için dil yönünden, en eski zamandaki Türkler arasındaki “topluluklar” ile onlar arasındaki ilişkileri bildirdiği için
tarih yönünden pek önemli ve pek değerli bir kitaptır. Avrupa doğu bilimcilerinin de bu kitaba verdiği önem bu yönlerdendir kuşkusuz.
12 Yėttisuv = Yedisu [Kazakistan’ın doğusunda bulunan ve adını Balkaş Gölü’ne dökülen yedi
ırmaktan alan bölge; Kazakça: Jetisu] bölgesinde bir şehir adıdır.
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Bu önemli kitabın bir nüshasını Avrupalı doğu bilimcilerden “Jozef Hammer” [Joseph von Hammer-Purgstall, 1774-1856] İstanbul’da bulmuştur.
[Fitret KB 70]
Bu nüsha Hicri 843 [Miladi 1439] yılında Herat şehrinde Uygur harfleriyle
yazılmış olup şimdi Viyana Kraliyet Kütüphanesinde [şimdi: Österreichische
Nationalbibliothek = Avusturya Milli Kütüphane] saklanmaktadır.
Bu nüshadan bazı örnekleri “Jauber” [Pierre Amédéé Jaubert, 1779-1847,
“Notice d’un manuscrit turc en caractères en ouïgours envoyé par M. de Hammer à M. Abel Remusat”, Journal Asiatique, VI, 1825, s. 39-52, 78-95],
“Vambėri” [Hermann/ Ármin/Arminius Vámbéry, 1832-1913; Uigurische
Sprachmonumente und das Kudatku Bilik, Innsbruck 1870] gibi doğu bilimciler Avrupa’da yayımladıktan sonra bütün olarak Miladi 1891-1900 yıllarında
“Radloff” [Wilhelm Radloff, 1837-1918, Das Kudatku Bilik des Jusuf ChassHadschib aus Bälasagun, Theil I, Der Text in Transscription, St. Petersburg
1891 ve ikinci bölüm: Theil II, Text und Übersetzung nach den Handschriften
von Wien und Kairo, St. Petersburg 1. Lieferung 1900, 2. Lieferung 1910] tarafından yayımlanmıştır. Uygur harfleriyle yazılmış olan bu nüshanın tam ve
doğru okunup anlaşılması mümkün olmadığı için Vambery, Radloff, “Thomsen” [Vilhelm Ludwig Peter Thomsen, 1842-1927, “Sur le système des consonnes dans la langue ouïgoure”, Keleti Szemle, II, 1901, s. 241-259] ve “Martin Hartman” [Martin Hartmann, 1851-1918, “Zur metrischen Form des
Kutadku Bilik”, Keleti Szemle, III, 1902, s. 141-153] tarafından dört farklı
biçimde okunmuştur. Vambery ile Thomsen’in okumaları birbirine yakın,
Radloff ile Hartmann’ın okumaları da birbirine yakındır. Thomsen ise
Radloff’un okuyuşunu sert biçimde eleştirip temelsiz olduğunu kanıtlamıştır.13
Bu kitabın ikinci nüshası Kahire’de (Mısır) Hidiv Kütüphanesinde bulunmuş olup hâlâ burada [şimdi: Dāru’l-kutub] saklanmaktadır. Bu nüsha Uygur
harfleriyle değil, Arap harfleriyle yazılmıştır. Mısır nüshasından çekilmiş fotoğraf biçiminin bir örneği İstanbul Darülfünün [İstanbul Üniversitesi] Kütüphanesinde, diğer örneği ise Leningrad’daki [Sankt Petersburg] Asya Müzesinde [şimdi: Институт восточных рукописей Российской академии наук =
Rusya Bilimler Akademisi Doğu Elyazmaları Enstitüsü] bulunmaktadır.
Üçüncü nüsha da Arap harfleriyle yazılmış olup Fergana’da bulunmuştur.
Bu kitabı ilk olarak “Zeki Velidi” [Zeki Velidi Togan, 1890-1970] görmüş
olmasına rağmen elde edememiştir. Bugün bizim bulduğumuz Kutadgu Bilig
13 “[Ondördüncü Asır Sonlarına Kadar] Türk Dili Yadigârları”; “Thúry József’ten [1861-1906]
çeviri, [çeviren: Ragıp Hulusi (Özdem 1893-1943), özgün biçimi: Török nyelvemlékek a
XIV. század végéig, Budapest 1903], Milli Tetebbular Mecmuası, Cilt 2, Sayı 4, [1913, s.
81-133].
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kitabı işte bu üçüncü nüshadır.
Kitabı Uygur yazısından okuyan doğu bilimci Radloff bunun adını “Kudatku Bilik” diye okumuştur. Bugün bile Avrupa âlimleri arasında bu isimle
meşhurdur. Ancak bu okuyuş yanlıştır. Hem Mısır’daki nüsha, hem de bizim
elimizdeki nüshada kitabın adı “kutadgu bilig” biçiminde yazılmış olup “kut”
= “mutluluk”, “kutadgu” = kutaygu = “mutlu olma”, “bilig” = “bilgi” olup
“kutadgu bilig”in anlamı “mutlu olma bilgisi” anlamına gelir.
Kutadgu Bilig’in bilim dünyasınca bilinen nüshaların başında nesir ile yazılmış bir mukaddime (giriş), bundan sonra kitaptaki “bâb”ları (bölümleri)
[Fitret KB 71] gösteren bir “fihrist” (içindekiler), daha sonra kitabın “nazım”
kısmı gelmektedir.
Bizim elimizdeki nüshada ise mukaddime kısmının çoğu düşmüş, çok azı
(yarım sayfa) kalmıştır. “Fihrist” kısmında kitabın altmış yedi bâbı gösterilmiştir. Bu altmış yedi bâbdan yalnız beşinci bâbın adı kaybolmuştur.
Mukaddimenin, bizzat yazar tarafından değil, başka biri tarafından yazıldığı hususunda Avrupalı bilim adamları hemfikirdirler. Bence elimizdeki nüshanın “fihrist”i de yazar tarafından yazılmamıştır. Çünkü “fihrist”te gösterilen
“bâb”lardaki isimler ile metindeki “bâb” isimleri arasında epey farklılık görünmektedir. Kitapta Tanrı, Peygamber, sahabeler ve Kara Buğrahan için yazılmış dört bölümün isimleri “fihrist”te gösterilmemiştir. Bundan sonra:
Fihristte:
perdedar nigü teg kerekin ayur
[Yazmada: 7-5]
ḥazinedar nigü teg kerekin ayur
[Yazmada: 8-1]
şerabdar nigü teg kerekin ayur
[Yazmada: 8-3]
ra‘iyetler birle suhbet sözi
[Yazmada: 10-4]

diye yazılmıştır.14

Metinde:
ḳapuġ başlar er nigü teg kerekin ayur
[Arat KB: XXXII, 2527-2528. beyitler
arası; Yazmada: 189-1]
aġıçı nigü teg er kerekin ayur
[Arat KB: XXXV, 2742-2743. beyitler
arası; Yazmada: 203-11]
iḍişçi başı nigü teg kerekin ayur
[Arat KB: XXXVII, 2882-2883. beyitler
arası; Yazmada: 213-6]
ḳara ‘am birle ṣuḥbet sözi
[Arat KB: 4313-4314. beyitler arası; Yazmada: 309-13]

Metinde “ḳara ‘am birle ṣuḥbet sözi” bâbından sonra seyitler, âlimler, müneccimler, tacirler, çiftçiler ve diğerleri ile görüşmek hakkında bâb yazılmış
olup “fihrist”te bunların hiçbiri yazılmamıştır.
14 [Fitret’in yazısında son satırda verilen bölüm ismi muhtemelen dizgi sırasında karıştırılmıştır. Burada düzeltmeyi uygun gördük.]
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Bu farklılık ise “fihrist”in de başka biri tarafından yazıldığını gösterir.15
Kitabın asıl metin kısmı ise 6329 beyitten ibarettir. Toplamda Kutadgu
Bilig’de [Fitret KB 72] 6500 [6645] beyit olduğu yazılmıştır. Bu demektir ki
bizim elimizdeki nüshanın 171 beyit eksikliği var. Elimizdeki nüsha çok kötü
bir talihsizlik de yaşamış: Her nasıl olmuşsa bir şekilde yaprakları birbirinden
kopup dağılmış. Birisi sıralamaya dikkat etmeden yaprakları birbirine yapıştırarak bir araya getirmiş. Kitabın düzeni bozulduğu için 171 beyit eksikliğinin
hangi bâblarda olduğunu bilmek burada mümkün değil. Bunu belirlemek için
bu nüshayı diğer nüshalar ile karşılaştırarak düzenlemek gerekir.
Kutadgu Bilig mesnevi (iki dizelik) şeklinde yazılmış olmasına rağmen
içerisinde birçok dörtlük (rubai) var. Bu dörtlükler de Şehname vezninde olup
kafiyeleri İran şairleri arasında meşhur olan rubailer düzenindedir. Bugüne
kadar Türkologlardan hiç kimsenin bu rubailerden ayrıca söz ettiğini bilmiyoruz ve duymadık. Elimizdeki kitapta bu rubailere özel bir önem verilmiş olup
altın suyu ile yazılmıştır. Bu rubailerden elimizdeki nüshada yüz seksen iki
tane var. Bizim nüshanın 171 beyit eksikliğini olduğunu yukarıda yazmıştık.
Bunu göz önünde tutunca rubailerden de düşenlerin olması mümkündür.
Kitap yazarının bu rubailerden her birini yazarken “dinle şimdi, şair ne
demiş”, “şair, sözünü şöyle söylemiş”16 dediği dikkate alındığında bu rubailerin başka bir şair tarafından söylendiğini, Yusuf Has Hacib’in ise o şairin rubailerinden kendi kitabına gerekli olanları aldığı akla gelmektedir. Ancak rubailerin vezni Kutadgu Bilig veznindedir, üslupta da farkı görünmemektedir.
Bundan dolayı bu rubaileri de bizzat Yusuf Has Hacib’in kendi eserleri olarak
görmek uygun görünmektedir. Böyle olmakla birlikte şair bu rubaileri yazdığında niye “şair sözünü dinle!” demiş?!
[Fitret KB 73]
Bu soruya şu şekilde cevap vermek mümkün: Yusuf Has Hacib zamanında
Çin edebiyatında, Türk halk edebiyatında, Fars edebiyatında hikmetli sözler
çok vardı. Şair bunlardan faydalanmış, bunları kendi kitabının vezin ve üslubuna dönüştürüp kitabını bunlarla süslemiş. Kitabın mukaddimesinde şair tarafından “Bu kitap çok aziz bir kitaptır. Çin hakîmlerinin hikmetleri ile bezenmiş ve Maçin âlimlerinin şiirleri ile süslenmiştir.”17 sözünü şu düşüncemizle
15 Gali Rahim ve Gali Gaziz, Tatar Edebiyatı Tarihi, Cilt 1, Burıngı devir [önceki devir, Kazan 1922].
16 [Bunun için kitaptaki şu örneklere bakılabilir:]
mungar mengzeyü keldi şair tili
bu şair tili boldı sözke ulı [Arat KB: 441. beyit; Yazmada: 43-8]
mungar mengzetü keldi şair sözi
oḳısa açılġay oḳıġlı közi [Arat KB: 412. beyit; Yazmada 41-11]
17 Tatar Edebiyatı Tarihi, Cilt 1. [Arat çevirisinde mensur mukaddime kısmından 8-11. satırlar]
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açıklamak mümkündür.
Rusya’nın meşhur Türkologlarından Prof. “Samayloviç” [Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç, 1880-1938] Moskova’da benimle görüştüğünde Divanü
Lugati’t-Türk’ten faydalanarak Kutadgu Bilig’in yeni bir baskısını (tab’ını)
hazırlamakta olduğunu bildirmişti. Bunu bizim elimizdeki nüsha ile karşılaştırdıktan sonra bastırsaydı, saygıdeğer hocamızın bu bilimsel hizmetinin bilimsel değeri çok artmış olurdu.
Elimizdeki nüshanın ne zaman yazıldığı hususunda kesin bir şey söylemek
mümkün değil. Ne zaman yazıldığı belirtilmemiş veya kaybolmuştur. Ancak
kitabın sülüs hattıyla yazıldığını, sülüs hattın ise İslam dünyasında ta’lik hattından önce revaçta olduğunu göz önünde tutunca kitabın çok yıpranıp mürekkebinin silinmiş olmasını da buna eklediğimizde bu nüshanın herhalde beş
yüzyıl önce, yani Uygurca nüshadan daha önce veya bununla aynı zaman diliminde yazılmıştır diye düşünmek mümkündür.
Bu kitap hem tarih hem de dilimiz yönünden çok önemli, çok değerli bir
kitaptır. Mevcut nüshalarıyla karşılaştırarak bunun eksikliklerini gidermek,
bozulmuş olan sıralamasını düzeltmek, anlaşılamayan sözlerini açıklayıp, az
miktarda bastırmak, hiç olmazsa Prof. Samayloviç’in çalışmasıyla hazırlanmış nüshayı bununla karşılaştırıp onu bastırtmak için yardım etmek Özbek
Bilgi Merkezi, Özbekistan Maarif Komiserliğinin önemli, çok hayırlı görevlerinden biridir. Bu hususta gayret ve çabalarını istirham ediyoruz.
Fitret
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4. Abdurauf Fitret’in yazısına Kutadgu Bilig’den ek:
Fitret’in, yazısına eklediği sayfanın en üstünde “mezkur «Ḳutadğu Bilig»
kitabidan bir bėt” = “sözü edilen Kutadgu Bilig kitabından bir sayfa” ibaresi
bulunmaktadır.
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5. Ek sayfa Latin yazısıyla:
Bu sayfa Latin yazısıyla aşağıdaki gibidir (krş. Arat KB metin ve çeviri:
1890-1902; Namangan (Fergana) nüshasında 145. sayfa [73b]):
1

et öz yėti endāmḳa baḳsa körer
tatıġ buldı barça öz ülgin tėrer

2

köŋül tatġı nė ol bu köz tatġı ne
bu iki tatıġdın özüm ülgi ne
yanut bėrdi ögdülmiş aydı tatıġ
köŋül ārzū ḳolsa bekürtse ḳatıġ
sewitmiş yüzin körse közke tatıġ
köŋül ārzūsın bulsa özke tatıġ
yana aydı ėlig ay ögdülmiş ay
sewiglüg nişānı nėgü ėrmiş ay
sewermen tėyü barca da‘vī ḳılur
bu da‘vīḳa ma‘nī nėgü teg bolur

İnsan kendi vücuduna, yedi endama
bakarsa, bunlarda zevk bulur; bunların
her biri kendi kısmetini toplar.
Gönül zevki nedir, göz zevki ne; bu iki
zevkten benim kısmetim nedir?
Ögdülmiş yanıt verdi ve dedi: “Gönlün
arzu ettiği şey zevktir.”
Göz için, sevdiği yüzü görmek zevktir;
gönül için arzusuna kavuşmak zevktir.
Hükümdar tekrar sordu: “Ey Ögdülmiş, söyle! Sevgilinin nişanesi nedir?
Herkes sevdiğini iddia eder, bu iddianın anlamı nedir?

Ögdülmiş cevābı ėligke

Ögdülmişin Hükümdara Cevabı

7

yanut bėrdi ögdülmiş aydı bolur
sewüg yüzke baḳsa sewerin bilür

8

ḳamuġ neŋke örtüg bolur baḳsa köz
köŋülke yoḳ örtüg munı bilgü öz

9

sewer sewmezin öz bileyin tėse
köŋülke baḳa körgü bilge usa

Ögdülmiş yanıt verdi ve dedi: “Baş
üstüne! İnsan sevgilinin yüzüne
bakınca sevdiğini anlar.”
Göz için bakarken her şey örtülü olabilir, fakat gönül için örtü yoktur, bunu
bilmelisin.
Sevip sevmediğini anlamak isterse, insan gönüle bakmalı, bu ancak gönülden
anlaşılır.
Sevgililerin yüzünde bunu belirten bir
işaret bulunur, göz göze gelince onlar
birbirlerini anlarlar.
Şair buna benzer bir söz söylemiştir,
dinleyip anlamaya çalış ey insanların
karpuzu (az anlayanı)!
Seven insan yüzünden bellidir, ağzını
açsa sözünün anlamında sevgi kendini
gösterir.
Birini sevip sevmediğini bilmek istersen gözüne dikkat et! Sana doğru bakınca gözünden belli olur.

3
4
5
6

10 sewügler yüzinde bolur belgü neŋ
közi közke tikse anı bilgü teŋ
11 muŋar meŋzetü aydı şā‘ir sözi
uḳub tıŋlayu al kişi arbuzı
12 sewigli kişiniŋ yüzi belgülüg
tili açsa ma‘nī sözi belgülüg
13 sewer sewmezin öz bileyin tėse
saŋa tetrü baksa közi belgülüg
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