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Yusuf Has Hacib tarafından 
XI. yüzyılda yazılmış, Türk dilinin, 
edebiyatının ve kültür tarihinin 

en önemli kaynaklarından. 
_j 

Yusuf Has Hacib (Uluğ Has Hacib) hakkın
da bilinenler Kutadgu Bilig'e sonradan 
eklenmiş olan biri mensur, diğeri man
zum iki mukaddimede ve eserin bazı be
yitlerinde yer alan bilgilerden ibarettir. 
Buna göre şair Balasagun'da (Kuz-Ordu) 
soylu bir aile içinde dünyaya gelmiş . bili
mi, erdemi, zühd ve takvası ile temayüz 
etmiş , eserini bir buçukyılda Balasagun'
da yazıp Kaşgar'da tamamlayarak(6645. 
bey it) 462 (1069-70) yılında Karahanlı
lar'ın hakanı Süleyman Arslan Hakan oğ
lu Tavgaç Uluğ Buğra Han'a sunmuştur. 
Şairin kudretini takdir eden hakan kendi
sine "görevlerin en ineesi olan" (2484. be
yi t) has hacibi ik mansıbını vermiştir. Eser
deki bazı beyitlerden hareketle (365-37 ı . 

beyitler) müellifin doğum yılının 1019 do
laylarında olduğu tahmin edilmektedir. 
Yusuf Has Hacib ile Kaşgarlı Mahmud'un 
aynı dönem ve çevrede yaşamış, eserle
rinde aynı dili ve kültür malzemesini kul
lanmış olmakla beraber birbirlerini ve 
eserlerini tanımamış oldukları anlaşıl
maktadır. 

Kutadgu Bilig (kut+ad-gu bi l-i-g "me
sut olma bilgisi"). insana her iki dünyada 
saadete ermek için takip edilecek yolu 
göstermek amacıyla kaleme alınmış bir 
eser olup iddia edildiği gibi mansıp sahip
lerine ahlak dersi veren kuru bir öğüt ki
tabı değil, insan hayatının anlamını tahlil 
ederek onun cemiyet ve dolayısıyla dev
let 'içindeki görevlerini belirleyen bir hayat 
felsefesi sistemidir. Yusuf Has Hacib bir
birine çoksıkı bağlarla bağlı bulunan fert, 
cemiyet ve devlet hayatının ideal bir bi
çimde düzenlenmesinde zaruri olan zih
niyet, bilgi ve faziletierin nelerden ibaret 
olduğu, bunların nasıl elde edileceği ve 
nasıl kullanılacağı üzerinde sanatkarane 
bir şekilde durmuştur. 

"FeOiün feulün feulün feul " vezninde 
yazılmış olan eser mesnevi tarzındadır. 

Sonuna eklenen parçalardan. gençliğine 
acıyıp ihtiyarlığından bahseden kırk dört 
beyitlik bir kısımla (65 21-6564. beyitler) 
zamanın bozukluğundan ve dostların ve
fasızlığından söz eden kırk beyitlik bir 
parça (6565-6604 beyitler) "feOiün feu
lün feulün feulün" vezninde olup kaside 
şeklinde kafiyelenmiştir. Yusuf Has Ha-
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cib'in kendisine öğüt verdiği kırk bir be
yitlik parça da (6605-6645 . beyitler) asıl 
eserin veznindedir ve kaside tarzında ka
fiyelenmiştir. Türk edebiyatında yeni olan 
aruzun ekleme parçaları dışında şair ta
rafından pürüzsüz bir biçimde kullanıldı
ğı görülmektedir. Türk yazı diline hakim 
olan Yusuf Has Hacib eserini. seçmiş oldu
ğu yarı hikaye yarı temsil tarzında, arada 
hareketi sağlayıcı ve açıklayıcı konuşma
ların, canlı tasvirlerin süslemiş olduğu 
sahneleriyle mükemmel bir üslup ve mi
mari çerçeve içine yerleştirmiştir. 

Ekieriyle birlikte seksen sekiz başlıktan 
oluşan eserin başında yer alan tevhid, 
na't ve dört sahabenin zikrinden sonra 
parlak yaz mevsiminin tasviriyle hakan 
Tavgaç Uluğ Buğra Han'ın methiyesi gelir. 
Bunu, insan oğlunun bilgisi ve aklı saye
sinde hürmet kazanması ile dilin meziyet 
ve kusurları, yarar ve zararları hakkında
ki bablar takip eder. Kutadgu Bilig dört 
esas (neng "şey" ) üzerine düzenlenmiş 
olup bunlardan doğru kanun (köni törü) 
Kün-Toğdı (hakan). saadet (kut) Ay-Toldı 
(vezir). akıl (ukuş) Ögdülmiş (vezirin oğlu) , 
hayatın sonu (akıbet) Odgurmış (zahid) ta
rafından temsil edilmektedir. Bunların dı
şında Ay- Toldı'nın Hacib ile buluşmasını 
sağlayan Küsemiş, huzura kabulü sağla
yan Hacib, arada hizmet gören Oğlan. ha
ber getiren Yumuşçı ve zahidin yanında 
çalışan Kumaru da görevli olarak temsili 
mahiyet taşımaktadır. Bütün m eziyet ve 
kusurları ile görülen bu şahıslar çok canlı 
bir biçimde süren buluşma . konuşma, 

münazara. münakaşa ve değişik tasvir
leriyle bir dram havası içinde ele alınmak

tadır. İnsanların her iki dünya için ele ge
çirmek istedikleri saadetle (Ay- Told ı) bü
tün kainatın üzerine kurulduğu doğru ka
nun ( Kü n-Toğdı) arasındaki konuşmalar
da o devri n ferdi ve içtimal ahlak ilkeleri
ne. bu sonuncunun akılla (Ögdülmiş) sür
dürdüğü konuşmalarda da cemiyet haya
tının. bilgi nazariyesinin ve hayat felse
fesinin meselelerine temas edilmektedir 
( 1679. beyit vd., 1796. vd. ve bilhassa 
1817. vd, 1835. vd. 1850. vd.) . Ölüm bura
da da bir son teşkil etmektedir; fakat asıl 
mesele iyi adla yaşamak ve öldükten son" 
ra da bu adla yaşamayı sürdürebilmektir. 
öteki dünya göz önünde bulundurulmak
la birlikte oradaki hayatın tasvirleri yeri
ne iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötü
lük fikri telkin edilmektedir. Değişik bab
larda insanların yetişmesi , hayatın anla
mı , dünya zevkleri ve her iki dünyada me
sut olmak için kişilerin davranışı üzerinde 
duran şair. fertlerin cemiyet içindeki va-

zife ve meşguliyetleri bakımından sosyal 
kurumlarla bunlar arasındaki münase
betlere de geniş yer ayırmıştır. 

Ay-Toldı'nın büyüyen ve hakanın gü
venini kazanarak babasının yerine vezir 
olan oğlu Ögdülmiş her türlü fazilet ve 
meziyete sahip, devlet işlerinde olduğu 
kadar şahsi düşünce ve hareketlerinde de 
hakanın yardımcısı olarak sahneye çıka
rılmakta. ona devletin en yüksek kurum
ları hakkında konuşma fırsatı verilmek~ 

tedir. Kısmen hakanın ve kısmen zahid 
Odgurmış'ın sorularına cevap biçiminde 
ortaya konan bu fikirler Türk devlet teş
kilatının felsefesini ve ahlaki temelini teş
kil eder ki eski ve yeni dönemleri birbirine 
bağlamış olması açısından büyük bir de
ğer taşımaktadır. Böylece sırasıyla hakan 
(XXVIII). vezir (XXIX). kumandan (XXX). 
hacib (XXXI). mabeyinci (XXXII). sefir 
(XXXIII). sır katibi (XXXIV), hazinedar 
(XXXV), aşçıbaşı (XXXVI). şarabdar 

(XXXVII) mansıpları ve bunları işgal eden 
kişilerin nitelikleri ve görevleri ayrı bablar 
içinde anlatılmaktadır. Daha sonra me
murların hakanlar üzerindeki haklarına 
temas edilerek (XXXVI II) bunların bir çe
şit ortaklık içinde olup hakanların me
murlar üzerinde hakları bulunduğu gibi 
memurların da hakanlar üzerinde hakla
rı olduğu aniatılıp karşılıklı münasebetin 
önemi belirtilmektedir. Hakan. vezir ve 
diğer memurlar müellifin tasvir ettiği 
ideal bir durumda, maddi ve manevi ha
yatı her bakımdan tanzim edilmiş bulun
makta, halk da hakana dua etmektedir. 
Fakat hakan ilerisini düşünerek Ögdülmiş 
gibi her bakımdan kendisine güvenilebi
Iecek, bilgili ve faziletli birini aramakta
dır. Müellif böylece. bütün zevkleriyle bir
likte bu dünyadan yüz çevirip hayatı ancak 
ahiret için hazırlık yeri telakki eden aşırı 
bir zahid tipi ortaya çıkarmaktadır. Dünya 
hakimiyetine kadar uzanan beşeri ihtiras
larla bu dünyayı benimsemeyen görüşle
rin birbiriyle çarpışmasının canlı safhala- . 
rını takip eden okuyucu, Türk'ün arneli ve 
akli diye nitelendirilebilecek dünya görü
şünün gelişmesine şahit olmakta ve ese
rin kahramanlarıyla birlikte herkesin hissi 
taşkınlıkianna hakim olarak elinden gel
diği kadar iyilikyapmasının en doğru ve 
bütün arzu ve zevkleri tatmin eden en 
mükemmel bir hal çaresi olduğuna inan
maktadır. 

Bu arada hakanlara hizmet etmenin 
usul ve adabı (XLVII), kapıdaki adamlar 
(XLVIII). halk (XLIX) . seyyidler (L). bilgin
ler (Ll). tabipler (Lll). efsuncular (Llll). rü-



ya tabircileri (Ll V). müneccimler (LV). şa

irler (LVI). çiftçiler (LVII ). tikirler (LVIII}. 

hayvan besleyiciler (Ll X). zenaatçılar (LX ) 

ve fakirlerle münasebet (LXI I . evlenme 
(LX II ), çocuk terbiyesi 1 LX Ill i hizmetçile
re karşı muamele 1 LXIV) , ziyafete gitme 
(LXV ) ve ziyafete davet 1 LXV II gibi kişile
rin devlet idaresinde ve toplum hayatın
daki hareket tarzıyla ilgili maJOmat veril
mektedir. Asıl konunun 6425. beyte ka
dar sürdüğü eserde bundan sonra müel
lif kendi döneminden şikayet ederek bunu 
tasvir ettiği ideal bir devirle karşılaştır
maktadır. Ardından tekrar esere dönerek 
yazılış yılını ve önemini belirtip sözlerine 
dua ile son verir. 

Kutad gu Bilig'in yazıldıktan bir süre 
sonra unutulmuş ya da çok dar bir çevre 
tarafından yararlanılmış olduğu anlaşıl

maktadır. Eser iki defa aydınlığa çıkarıl
mıştır. Her ikisinde de esere eklenmiş olan 
mukaddimeler bunları yazanların fikir se
viyelerini gösterdiği gibi bu çevrelerin ki
tap hakkındaki görüşlerini de içermekte
dir. ilk eklenen manzum mukaddimede 
bir yandan müellifi hakkında bilgi veril
mekte. öte yandan yazanın fikrine göre 
eserin en önemli kısımları belirtilmekte
dir. Manzum mukaddimenin dili ve üslü
bu eserinkine çok yakın olmakla birlikte 
esas fikri n iyice kavranamadığı görülmek-

tedir. Burada Kutadgu Bilig bir nevi siya
setname kabul edilmekte. asıl insani ve· 
sosyal değeri arka planda bırakılmakta
dır. Mensur mukaddime ise manzum mu
kaddimenin eksik ve kötü bir özetinden 
ibarettir. Bu mukaddimelerden. Kutad
gu Bilig'in ikinci ve üçüncü defa canlan
masının eserin asıl yazıldığı çevrenin dı
şında ve birbirinden oldukça uzun fasıla
larta olduğu anlaşılmaktadır . Mukaddi
melerdeki tabirler. bunların Kaşg a r'ın 

batısında ve muhtemelen Semerkant'ta 
yazılmış olduğunu göstermektedir. 

Kutadgu Bilig'in şu ana kadar bilinen. 
biri Uygur. ikisi Arap harfleriyle yazılmış 
yazma nüshalarının üçü de· eserin üçüncü 
tedvinine aittir. Aynı yazmanın istinsah
ları olan bu nüshalar arasındaki farkiara 
bakılırsa bu metinlerin zaman içinde ol
dukça önemli değişikliklere uğradığı gö
rülür. Mevcut yazmaların en iyisi Arap 
harfleriyle yazılan Fergana nüshasıdır. 
Yazı özelliklerine göre istinsah tarihi XIII. 
yü zyıldan daha eski olmamalıdır. Yine 
Arap harfleriyle yazılmış Kahire nüshası . 

Kölemen sultanlarından ei-Melikü'n-Na
sır'ın kölesi izzeddin Ay-Demir ed-Devat
dariçin (ö 762/ 1361 veya 776/ 1374) ha
zırlanmıştır. Viyana nüshası olarak bilinen 
Herat yazması . 843'te (1439) Arap harf
leriyle yazılmış bir nüshadan Uygur harf-
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leriyle istinsah edilmiştir. Bu yazma, XV. 
yüzyılda Orta Asya ile Anadolu arasındaki 
kültür ilişkilerini göstermesi bakımından 
önemlidir. Eklenen bir kayıttan anlaşıldı
ğına göre eser. Fatih Sultan Mehmed za
manında Orta Asya kaleminde çalışan Uy
gur katiplerinden Şeyhzade Abdürrezzak 
Bahşı için Fenari oğlu Kadı Ali tarafından 
879'da (1474) Tokat'tan getirilmiştir. Bu
radaki Kadı Ali. Molla Fenari'nin tarunu 
olup Her at, Buhara ve Semerkant'ta eği
tim görmüş ve Fatih Sultan Mehmed dev
rinin başlarında Anadolu 'ya dönmüş olan 
Alaeddin Ali Fenarl'dir. 

Pierre Amedee Emilien Jaubert tara
fından 1825 yılında ilk defa bilim çevrele
rine tanıtılmasından bugüne kadar geçen 
müddet içinde Kutadgu Bilig çeşitli kim
selerce ele alınmış ve birçok bakımdan 
incelenmiştir. 1870'te Hermann Vambery 
Uygurlar. memleketleri. içtimal hayatları 
ve dil yadigarları ile bunların dilinden ve 
yazılarından söz ederken Kutadgu Bi
lig 'in menşei ve tarihiyle dili üzerinde 
durmuştur. Daha sonra Wilhelm Radloff 
1890'da eserin bilinen ilk yazmasının fak
similesini neşretmiş , Kahire 'de Hidiv Kü
tüphanesi'nde bulunan yazma ile de kar
şılaştırarak birinci kısmını 1900'de, ikinci 
kısmını 191 O'da yayımlamıştır. 

Her üç nüshanın Türk Dil Kurumu tara
fından tıpkıbasım olarakyayımının ( 1942-

1 94 3) ardından Reşit Rahmeti Arat'ın ha
zırladığı tenkitli metin 1947'de, tercümesi 
1959'da basılmıştır. Arat'ın 1964'te ölü
mü üzerine bu çalışmanın devamı olarak 
düşündüğü dizini öğrencilerinden olu
şan çalışma arkadaşları tamamlamıştır 

( 1979) 3000 kadar madde başı içeren bu 
çalışma ilkin Semih Tezcan tarafından 
eleştirilmiştir. Bunu tamamlayıcı mahi
yette G. Doerfer, Aysu Ata, Zafer Önler ve 
Yon-Song Li tarafından yayınlar gerçek
leştirilmiştir. Bu yayınlardan sonra eserin 
muhtemel kaynakları . dil özellikleri, eği
tim, bilim ve ahlak anlayışı, devlet idare
si, sosyal yapı , dayandığı Kur' an. hadis ve 
diğer dini temeller gibi pek çok konuda 
Türkiye'de ve Türkiye dışında yüksek li
sans ve doktora tezleri hazırlanmış, araş
tırmalar yapılmıştır. Bunların önemlileri 
arasında eserin yazılışının 900. yılı müna
sebetiyle A. Dilaçar'ın incelemesi, Kafe
soğlu'nun Türk kültür tarihi bakımından 
değerlendirmesi, Ercilasun ve Kargı-ÖI
mez'in dil yönünden araştırmaları zikre
dilebilir (Kutadgu Biligve hakkında yapı

lan ça lı ş m a l a r üzerine daha ge niş bilgi 
için bk. İA , VI. 1038 -1047 ; Gülensoy, 11/4 
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!19731. s. ı 09-116; ayrıca bk. bi bL) . Ese
rin Doğu Türkçesi'ne çevirisi Pekin'de 
( 1983), Özbekçe çevirisi Taşkent'te ( 1990), 
Kırgızca çevirisi Moskova'da ( 1993) neş
redilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti posta
ları eserin yazılışının 900. yıl dönümü do
layısıyla 1969'da bir posta pulu yayımla
mıştır. Bu arada Kutadgu Bilig adıyla 
felsefe ağırlıklı bir dergi çıkarılmaya baş
lanmıştır (2002) . 
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KUTALMIŞ 

(ö. 455/1063) 

li] DİA 

Anadolu Selçuklu Devleti'nin 
kurucusu olan Süleyman Şah'ın babası. 

L ~ 

"Kutlu, mübarek. uğurlu" anlamında 
bir isim olan Kutalmış kaynaklardaki 
yazılışma göre "Kutulmuş, Kutlamış" gi
bi şekillerde de okunabilmektedir. Gaz
neli Mahmud, hile ile yakaladığı Arslan 

Vabgu'yu oğlu Kutalmış ve bazı arkadaş
larıyla birlikte Hindistan'daki Kalindlr Ka
lesi'ne hapsetti. Kutalmış bir fırsatını bu
lup kaleden kaçarak Buhara'ya döndü ve 
emrindeki Oğuzlar'la birlikte babasını 
kurtarmak için harekete geçti. Ancak ba
şarılı olamadı ve onun yedi yıl sonra zin
danda ölümü üzerine amcazadeleri Tuğ
rul ve Çağrı beylerle iş birliği yaptı. Dan
danakan zaferinden (43l/1040) sonra top
lanan kurultayda Cürcan ve Damgan'ın 
fethiyle görevlendirilen Kutalmış, Tuğrul 
Bey'in Irak' ı idaresi altına almasının ardın
dan Azerbaycan ve İrmlniye'nin fethine 
memur edildi. Kendisine verilen görevleri 
başarıyla yerine getirdi; Bizanslılar'ın 437 
(1 045-46) yılında Arran'daki Debi! şehri
ne yaptıkları saldırıyı da püskürttü. Erte
si yıl Şeddadoğulları'na ait Gence şehrini 
kuşattı, fakat alamadı. 

1 048'de 1\lğrul Bey, bir yıl önce Bizans
lılar tarafından pusuya düşürülerek öldü
rülen amcası Musa Yabgu'nun oğlu Ha
san Bey'in öcünün alınmasına. anne bir 
kardeşi ve aynı zamanda diğer amcası 
Yusuf Yi nal'ın oğlu olan İbrahim Yına! ile 
Kutalmış'ı memur etti. Birleşik Selçuklu 
kuwetleri Kallkala'yı (Erzurum) hücumla 
alıp yağmatadılar ve Pasinler ovasında Bi
zans ordusunu bozguna uğrattılar; bu ça
tışma Türkler'le Bizans arasında yapılan 
ilk büyük savaştı. Kutalmış 445'te ( 1 053-
54) Kars'a hücum edip orada bulunanla
rın hepsini öldürttü. Tuğrul Bey halifenin 
daveti üzerine Bağdat'a gittiğinde ( 44 71 
1055) yanında Kutalmış da bulunuyordu. 
Bunun üzerine Büveyhller'in Türk asıllı 
kumandanı ve Bağdat askeri valisi Ars
lan el-Besaslrl. emrindeki Türk askerle
riyle şehri terketti ve bir süre sonra müt
tefikleriyle birlikte Selçuklular'a tabi olan 
Musul'a doğru harekete geçti. 1\lğrul 
Bey, Musul Emlri Kureyş'e yardım etmesi 
için Kutalmış'ı gönderdi. Kutalmış Ku
reyş'le buluştuktan sonra Besaslrl'nin 
üzerine yürüdü. Ancak Sincar yakınında 
yapılan savaşta yeniidi ve canını zor kur
tardı (29 Şewal 44819 Ocak ı 057). Tuğ
rul Bey, Sincarlılar'ı ölü Türk askerlerine 
uyguladıkları vahşetlerden dolayı ağır bir 
şekilde cezalandırmak üzere Musul'a gel
di ve Sincar ile Musul'un idaresini İbra
him Yinal'a verdikten sonra Kutalmış ile 
birlikte Bağdat'a döndü. Tuğrul Bey'in 
halife tarafından Doğu'nun ve Batı'nın 
hükümdan ilan edildiği muhteşem tören
de Kutalmış da hazır bulundu (449/1058). 

Kutalmış 453'te ( 1061) Tuğrul Bey' e is
yan etti ve Damgan(Damegan) yakınların-


