
Kutadgu Bilig’de Devlet Fikri

Gökhan Yılmaz

ABSTRACT

Written by Yusuf of Balasagun about 1069/1070 AD, Kutadgu Bilig is
a book which attempts to theorize the conception of State characteris-
tic of the horse-based steppe-culture that lays at the foundation of Tur-
kish State. Although it belongs to Islamic period, the work emphasizes
the tradition before the Islamic times and with this very feature it dif-
fers from the other contemporary Siyasetnâmes (political treatises). The
study you are reading aims at defining the outlines of a theory of Sta-
te, in the framework of concepts and opinions related to the concept of
State in the Kutadgu Bilig. At the end, those conclusions are drawn as
the main points determining the concept of State in the Kutadgu Bilig:
1. The source of sovereignty is divine, however the political order is se-
cular. 2. Sovereignty is concentrated in one person but the power of
this one person is limited by laws. 3. The State is conceived as an ide-
al "World State" (universalizm). 
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ÖZET

Balasagunlu Yusuf taraf›ndan 1069/1070 y›llar›nda kaleme al›nm›fl
olan Kutadgu Bilig, Türk Devleti’nin kökeninde bulunan ‘Bozk›r Atl›
Kültürü’nün devlet zihniyetini teorilefltirme çabalar›ndan biri ve en dik-
kate de¤er olan›d›r. ‹slamî döneme ait olmakla birlikte kendinden ön-
ceki gelene¤i öne ç›karan eser, bu yönüyle, ‹slam devletlerinde yaz›lm›fl
olan di¤er siyasetnamelerden ayr›l›r. Eldeki çal›flma, Kutadgu Bilig’de
yer alan devlete iliflkin kavram ve görüfller çerçevesinde, bir devlet te-
orisinin ana çizgilerini belirlemeyi amaçlam›flt›r. Sonuçta, Kutadgu Bi-
lig’deki devlet düflüncesini belirleyen ana unsurlar olarak flunlar tespit
edilmifltir: 1. Hakimiyetin kayna¤› Tanr›sal, bununla birlikte, siyasî dü-
zen dünyevîdir. 2. Hakimiyet bir kiflide toplanm›fl ancak kiflinin iktida-
r› kanunla s›n›rland›r›lm›flt›r. 3. Devlet, ideal bir ‘Dünya Devleti’ (Uni-
versalizm) olarak tasarlanm›flt›r.

AAnnaahhttaarr KKeelliimmeelleerr:: Turkish tradition of state, World State, Prince, Kut,
Töre
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Siyasî Hakimiyet

Türk devlet gelene¤i için tipik olan bir durumla Kutadgu Bilig’de de kar-
fl›lafl›r›z: Hakimiyet beye Tanr› taraf›ndan verilmifltir1. Bu durum tek bafl›na
bir anlam ifade etti¤i gibi, Türk devlet gelene¤inin süreklili¤ini göstermesi
aç›s›ndan da önemlidir. Ayn› Tanr›’ya inanan toplumlarda, Tanr›’n›n hakimi-
yetin güvencesi olmas› (yap›lmas›) siyasî otoritenin konumunu oldukça güç-
lendirmektedir. Zira, otoriteye karfl› olabilecek bir baflkald›r›n›n, siyasî so-
nuçlar› oldu¤u kadar, dinî sonuçlar› da vard›r ve böylesi bir durumda bun-
lar›n da göze al›nmas› gerekir. Hakimiyetin Tanr›’dan al›nm›fl oldu¤una dair
inanç, Kutadgu Bilig’de hiçbir yorumu gerektirmez bir aç›kl›kla izlenir:

“Tanr› fazl› ile sana ne kadar iyilik etmifltir... Kalabal›k halk üzerine se-
ni hâkim k›ld›; dilek ve arzular›n› verdi ve fermanlar›n› yürüttü... Tan-
r› kullar›n› sana muhtaç etti”2.
“Bu beylik gücüne sen kendi iste¤inle eriflmedin; onu Tanr› kendi fazl›
ile sana ihsân etti. Lütuf ederek sana bu beyli¤i verdi”3.

Yusuf, dini iyi bilen inanm›fl bir Müslüman ve bir ayd›n olarak “beyler
hakimiyetlerini Tanr›’dan al›rlar”4 demektedir. E¤er daha sonra hakimiyeti
bir soyun tekeline vermemifl olsayd›, bunu; “bafl›n›za burnu halkal› bir köle
geçse de itaat edin” diyen bir din ile ba¤daflt›rmak mümkün olabilecekti. An-
cak bu haliyle devlet gelene¤inin, yeni bir dine en çok direnen kültür unsur-
lar›ndan biri oldu¤unu gösterir ki, oldukça önemlidir. 

Tanr› sadece beylik ve hakimiyet de¤il, bunlar› elde tutmak için gerekli
olan di¤er fleyleri de verir: “Ey devletli hükümdar, Tanr› sana kut verdi”5;
“Tanr› kime iyi tabiat ve ... k›smet verirse ... dünya ... onun olur”6; “Tanr› ki-
me beylik verirse ... ak›l ve gönül de verir”7; “Tanr› kimi bey olarak yaratmak
isterse ... uygun tav›r ve hareket ile ... kol kanat verir”8.

Siyasî hakimiyetin kayna¤› da -böyle olunca- meflruiyetin güvencesi de
Tanr›’d›r. Bu, ‹slam öncesi Türk devletlerinde de böyleydi. Yaln›z buna ek
olarak eski Türk devletlerinde efsanevî soy ile atalar da siyasî hakimiyetin
meflruiyetinin temellendirilmesinde önemli bir rol oynuyordu. Bunun Kutad-
gu Bilig’de tamamen ortadan kalkt›¤›n› söylemek güçtür, ancak oldukça si-
likleflmifltir. Kutadgu Bilig’de de “bey do¤arken, beylikle do¤ar”9. Babas› bey
olan›n kendisi de bey olur10. “Beylik için insan›n ilk önce asil soydan gelme-
si gerekir”11 denir. Karahanl›lar’›n kendilerini efsanevî Afrasyab soyundan
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1 b.1933, 1934.
2 b.5191-5193.
3 b.5469, 5470.
4 b.5947.
5 b.109.
6 b.1978.
7 b.1933.
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9 b.1932.
10 b.1936.
11 b.1949.

             



sayd›klar› ve hükümdar sülalesinin “Afrasyâb-o¤ullar›” ünvan›n› tafl›d›¤› bi-
linmektedir12. Ne var ki, bu durum Kutadgu Bilig’de böylesine ifllenmemifl-
tir. Bununla beraber, ›srar edilirse izlenebilecek silik izler bulmak mümkün-
dür: Kutadgu Bilig’de ‘ad›n ölümsüzlü¤ü’ ve ‘iyi ad b›rakmak’ son derece
önemsenmifltir. Bu; atalar ruhuna olan inanc›n bir uzant›s› olsa gerektir. ‹yi
töre de bilge ve alp atalardan miras kalm›flt›r13. Alp Er Tunga, Türk beyleri-
nin en meflhuru olarak an›l›r14 ve ö¤ütleri muteber say›l›r15. Kaflgarl›’n›n Lu-
gat’› d›fl›nda XI. yüzy›lda ve sonras›ndaki kaynaklarda hiç rastlanmayan
‘Ötüken’ Kutadgu Bilig’de kendisine yer bulabilmifltir16. En dikkat çekici ola-
n› ise, hükümdara ‘bozkurt’ diye hitap edilmifl olmas›d›r17.

Bütün bunlar›n eski dönemlerin miras› oldu¤u aç›kt›r. Ancak anlafl›lan
o ki, hakimiyet hakk›n›n temellendirilmesinde ‘Tanr›’ yeterli bir gerekçe gö-
rülmüfl ve baflka bir yola bafl vurulmam›flt›r. Bunu Karahanl›lar’›n, sadece
yönetici sülalesinin de¤il, halk›n›n da Müslüman oldu¤u bir devlet olmas›na
ba¤lamak mümkündür. Eski Türk devletlerinde teb’a aras›nda çok farkl›
inançlara rastlamak mümkündü ve Bozkurt efsanesi kimi zaman dinin ba¤-
lay›c› ifllevini de görüyordu.

Kutadgu Bilig’de hanedanl›k kurumlaflm›fl bir yap›d›r18. Buna ra¤men
bey olacak kiflinin bilgili19, erdemli20 ve cesur21 olmas›n›n istenmesi veraset
usulünün tam belirlenmemifl oldu¤unu gösterir. Aileden flartlar› sa¤layan
herhangi biri tercih edilebilir. Bu durum da eski Türk devlet gelene¤inin bir
uzant›s›d›r. Bilindi¤i gibi, babadan o¤ula veraset Göktürk aile ve devlet gele-
ne¤inin de temeli idi. Buna ra¤men Iflbara Ka¤an kardeflinin, kendi o¤lun-
dan daha alp ve bilge oldu¤unu görerek, yerine kardeflinin geçmesini vasiyet
etmiflti22. Iflbara’n›n kendisi de, yap›lan müzakereler sonucunda, dört ka¤an
o¤lu içerisinde en bilge ve muktedir olan› kabul edilip seçimle iflbafl›na geti-
rilmiflti.

Kutadgu Bilig’de -gelene¤e uygun olarak- bey, Tanr›’y› temsilen, dünya-
n›n beyi kabul edilir23 ve beylik de kutsal say›l›r24. Önemli bir ay›r›md›r ki,
beylik kutsal say›lmakla birlikte, bey –gelenekte oldu¤u gibi - kutsal de¤ildir.
Türk düflünce gelene¤inde, kifliler kutlu olabilir, ancak yarat›l›fllar› ve vücut-
lar› –Çin imparatoru veya Buda’n›n vücudu gibi- kutsal olamazd›. Kut, Tan-
r›’n›n bir ba¤›fl› olmas› nedeniyle asl› ve yap›s› bak›m›ndan kutsald›r. Kifliye
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12 Esin, Emel, “Tonga-Alp-Er”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araflt›rma
Dergisi, Fasikül: 1, S. 13, Erzurum 1985, s. 145.

13 b.269.
14 b.277.
15 b.5861.
16 b.1962, 2682.
17 b.5378
18 b.1966.
19 b.1951-1956.
20 b.1957, 1981
21 b.1961.
22 Ögel, Bahaeddin, Türklerde Devlet Anlay›fl›,, Ankara, Baflbakanl›k Bas›mevi, 1982, s. 67.
23 b.1979, 2056, 2076, 2092-2093 v.d.
24 b.1960.

                        



de kutluluk verir; fakat kutsall›k vermez25. Çünkü geçicidir, kaybedilebilir.
‹flte, bu kaybedilme flartlar› beyli¤in de s›n›r›n› belirler. Töre, beylikten üs-
tündür ve s›n›r› belirleyen de odur:

“Beylik çok iyi bir fleydir, fakat daha iyi olan töredir ve onu do¤ru tat-
bik etmek laz›md›r”26.
“Zalim adam uzun süre beyli¤e sahip olamaz; zalimin zulmüne halk
uzun süre dayanamaz”27.

Bununla beraber, törenin kiflisel meflruiyeti s›n›rlamas› soy meflruiyeti-
ne bir halel getirmez. Tarih boyunca örnekleri görüldü¤ü gibi; bir kifli taht›n-
dan edilse bile, hanedan d›fl›ndan bir hükümdar aray›fl› söz konusu edilmez.
Bununla birlikte, yönetimde hanedan tekelinin, Türk devlet gelene¤inde hü-
kümdar otoritesinin kanunla s›n›rland›r›lmas› gibi ileri ve insanî bir uygula-
man›n yan›nda önemsiz kald›¤› gerçe¤i de gözden uzak tutulmamal›d›r. Bü-
yük bir medeniyetin mümessili olan ‹ran devlet gelene¤inde, hükümdar›n
mutlak otoritesi kanunun da üzerindedir. Adalet hükümdar›n bir lütfudur
ve onun mutlak otoritesini s›n›rlayan objektif kurallar fleklinde maddeleflme-
mifltir. Bu nedenle Pendnâme yazarlar›, insaf ve hilm telkin etmekten baflka
yol bulamam›fllard›r28.

Kutadgu Bilig’de devlet ile insan bedeni aras›nda bir benzerlik kurulur;
“gönül beydir, vücut ise kul ve esirdir”29 denir. Bundan ç›kar›lmas› gereken,
teb’an›n kula benzetildi¤ine iliflkin bir yorum de¤ildir. Onda, bizi siyaset fel-
sefesinin en eski tart›flmalar›ndan birine götürecek bir yön vard›r. Vücutta
her organ ancak belli bir görevi yerine getirebilecek ifllevselli¤e sahiptir ve
hiçbir organ, bir di¤erinin görevini yapamaz. Bu do¤ald›r. Devlet ile bu tür
bir yap› aras›nda benzerlik kurman›n sonuçlar› bizi, yönetme bilgisinin ö¤-
retilip ö¤retilemeyece¤i tart›flmas›na götürür. “Bu beylik iflini hep beyler bi-
lir”30 denir. Sadece bu ifadeden yola ç›k›l›rsa, çok kolay ve do¤rulu¤u tart›-
fl›l›r bir sonuca var›l›r. Bu ifadeyi takip eden cümlelerde “Tanr› kimi bey ola-
rak yaratmak isterse, ona önce münasip tav›r ve hareket ile ak›l ve kol ka-
nat verir”31 denilmektedir. Ne var ki, bu cümle yeni bir sorun getirmektedir:
Verilen tav›r ve hareket ile akl›n niteli¤i nedir? Bu soruyu yeterli veri olma-
dan yan›tlamak zordur. Yukar›daki sözlerin sahibi, hükümdar›n hizmetinde
olan Ögdülmifl’tir. ‹lginç olansa, hükümdar›n bunlara karfl›l›k afla¤›daki söz-
leri söylemesidir:

“Ben ifl yapan insan›m, sen ise onu gören insans›n; yapan adam iflinin
nas›l oldu¤unu görenden ö¤renir. Tanr› sana ak›l ve gönül verdi; ak›l ve
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25 Ögel, a.g.e., s.178. 
26 b.454.
27 b.2030.
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bilgi sayesinde sen iflleri sükunetle ele al›yorsun. Küçüklü¤ünden beri
hep benim hizmetimde bulundun; görüp ö¤renerek, iyi kanunlar elde
ettin. Bütün iflleri art›k sen anlad›n ve kavrad›n”32.

Her iki taraf›n sözleri birarada de¤erlendirildi¤inde, Ögdülmifl’in sözleri-
nin sayg›dan kaynakland›¤›na hükmedilebilir. Tanr›’n›n verdi¤i ‘ak›l’ hakk›n-
da var›lan nihaî hüküm fludur: “Bey halk› bilgi ile elinde tutar; bilgisi olmaz-
sa, akl› ifle yaramaz”33. Bu sözün de Ögdülmifl’e ait olmas›, önceki sözlerin
sayg›dan kaynakland›¤› iddias›n› destekler. Sonuç olarak, cesaretle savuna-
biliriz ki; flartlar›n› tam olarak belirleyebilmenin güçlü¤üne ra¤men, ‘yönet-
me bilgisi’ ö¤retilebilir. Zaten elimizdeki kitap da bu amaçla yaz›lm›flt›r. An-
cak bu bilgi ö¤renilmekle bey olunmaz. Çünkü beyli¤in arad›¤› baflka özel-
likler de vard›r: Hanedan soyundan olmak ve kendine özgü erdemlere sahip
bulunmak. Bunlara de¤il de, sadece yönetme bilgisine sahip olanlar, ancak
beylere yard›mc› olmak için vard›rlar34.

Kiflilerin toplumsal konumlar›na göre erdemlere sahip olduklar›na ilifl-
kin inanç siyasal sistemin de önemli bir unsurudur ve toplum ile devlet ya-
p›s›nda san›landan daha büyük bir rol oynam›flt›r. Herkesin önüne konan
hedef, erdemli olmak, ancak kendi erdemini gerçeklefltirmektir. ‹deal düze-
nin amaçlad›¤›; herkesin kendine ait olan alanda bulunmas› ve burada bil-
gi, yetenek ve erdemlerini en yetkin s›n›r›na erifltirmesidir. Örne¤in, bir as-
kerin erdemi, gerekti¤inde ölüme at›lmakt›r. Bu, onu alan›nda kahraman ya-
par; oysa, ticaret alan›na girdi¤inde bu erdemi ona hiçbir fley kazand›rmaz.
Beylik erdemi ise, sadece hanedan üyelerinin mayas›na kat›lm›flt›r.

Kutadgu Bilig’de ‘il’ kavram› yer yer ‘saltanat’ anlam›nda da kullan›lm›fl-
t›r35. Siyasî iktidar› ifade etmek üzere ‘erk’ kavram› da kullan›lm›fl olmakla
birlikte, dikkat çeken hükümdar›n eline teflbih edildi¤i düflünülebilecek olan
ve içinde ‘el (il)’ sözünü de bar›nd›ran ‘eli uzun’ tabiridir*. Bu adland›rma,
devlet ile hükümdar›n, belli bir oranda örtüflmüfl olarak düflünüldü¤ünü
gösterebilir. Ancak, böyle bir örtüflme varsa bile, bu yap›ca de¤il, ifllevcedir.
Hükümdar›n ünvan› olan ‘ilig’ kavram› da bunu gösterir.

Devlet ve Toplum Yap›s›

Hükümdar devletin bafl›d›r. Pek çok ünvan tafl›makla beraber ona genel-
likle ‘Bey’ diye hitap edilir. Devlet yap›lanmas›nda art›k flehir kültürü belir-
leyicidir. Eski gelene¤in bir devam› olarak hükümdar›n oturdu¤u flehre ‘or-
du’ ad› verilir36. Hükümdar devletle özdeflleflmifl gibidir. Bey, kiflisel ça¤r›s›-
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32 b.1939-1942.
33 b.1968.
34 b.1943-1944.
35 Genç, Reflat, Karahanl› Devlet Teflkilat›, ‹stanbul, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1981, s.

79. 
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36 Genç, Reflat, Kaflgarl› Mahmud’a Göre XI. Yüzy›lda Türk Dünyas›, Ankara, TKAE, 1997,

s. 94.

          



na olumsuz yan›t veren Odgurm›fl’›n tavr› karfl›s›nda, siyasî irâdesi yaralan-
m›fl gibi hisseder37. Hanedanl›k kurumlaflm›flt›r38. Bununla birlikte, en bü-
yük o¤ulun (primogentius) veya hanedan›n en yafll› üyesinin (senioratus) hü-
kümdar olaca¤›na dair bir kural yoktur. Kendisinden önceki Türk devlet ge-
lene¤inde oldu¤u gibi, hanedan›n bütün üyeleri hükümdar olabilme hak ve
yetkisine sahiptir39.

Kitab›n (dört kavram› temsil eden) dört kahraman›ndan ‘kut’u temsil
eden Ay-Told› ve ‘Akibet’i temsil eden Odgurm›fl’›n, kitap sonlanmadan öle-
rek konudan ç›kmalar› ve ‘Adalet’i temsil eden Kün-Togd› ile ‘Ak›l’› temsil
eden Ögdülmifl’in varl›klar›n›n devam›, al›fl›k olunmayan bir yorum için ce-
saret vermektedir: Bu üst-konu ile anlat›lmak istenen, devletin dayand›¤›
esas ilkelerin, geçici olan ‘kut’ de¤il, kal›c› olan ‘Adalet’ ile bireysel olan ‘Züht’
de¤il, türsel olan ‘Ak›l’ oldu¤udur.

Eski Türk siyaset ve devlet anlay›fl›, içten bölünme ve d›fltan iflgal edil-
me tehditlerine karfl› devletin ayakta kalabilmesi için al›nmas› gereken ön-
lemlere göre belirleniyordu40. Bu anlay›fl, tarihinde her iki durumu da yafla-
yan, Karahanl›lar’da da devam etmifltir. Bunun izleri Kutadgu Bilig’de de
aç›kça görülür. Devletin temel yönetim ifllevleri, asker, hazine ve adalet te-
mellerine dayanan devlet anlay›fl›na göre belirlenmifltir. Buna göre, beyin
özellikle üç tür memura ihtiyac› vard›r: k›l›ç kullanan asker, devlet ifllerini
düzenleyen bilgili vezir ve devletin gelir-gider hesab›n› iyi tutarak hazinenin
dolmas›n› sa¤layan zekî ve becerikli katip41. Devlet ifllerinin mutlaka zama-
n›nda yap›lmas› gerekir42 ve bey kendi bafl›na bunca iflin alt›ndan kalka-
maz43. Bu gerekçeyle devlet iflleri, say›lan memurlar aras›nda paylaflt›r›lm›fl-
t›r. Bu üçünü biraraya getirebilen bir bey, isteklerine kavuflmufl demektir44.
Asl›nda, devlet ifllerini fiilen yürüten bunlard›r. Bunlar›n d›fl›nda kalan bir
sürü insan, hal ve tav›rlar›n› bu üçüne uydururlar45. Bu durum devlet yap›-
s›n›n, hükümdar›n iktidar›n› yaymas›, fakat mutlak otoritesini korumas›yla
flekillendi¤ini gösterir46. Herfleye ra¤men hükümdar›n mutlak otoritesine da-
yanan bu devlet sisteminde, yetki sahibinin halka, güçlünün zay›fa karfl›
zulmünü ve suistimalini önleme anlam›nda anlafl›lan adalet, hükümdar›n en
önemli görevi say›lm›flt›r47. Böyle bir anlay›fl›n ürünü olarak, ‹slam öncesi ve
sonras› devirlerde, Türk hakanlar›n›n devletin temsilcisi s›fat› ile ‘Yolak’ ve
‘Darü’l-adl (Dîvan-i mezalim)’ adl› mahkemelerde halka bizzat adalet da¤›t-
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37 b.3867-3869.
38 b.1966.
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t›klar› bilinmektedir48. Yusuf’un yafl›t› olan Nizamü’l-Mülk meflhur Siyaset-
nâme’sinde, Sultan’›n haftada iki gün adalet divan› kurmas›n› bir zorunlu-
luk olarak görür ve gerekçesini de “Sultan’›n mazlumlar› bizzat dinledi¤i ve
sorumlular› takip edip cezaland›rd›¤› memlekette duyulursa, zalimler korka-
rak ellerini halktan çekerler” diyerek aç›klamaktad›r49.

Kutadgu Bilig’de yüksek dereceli devlet memurlar›n›n adlar› tek tek sa-
y›lmaktad›r50. Devlet memurlar›n›n tasviri, devlet anlay›fl›na iliflkin pek çok
ipucu vermektedir: Birincisi, her ne kadar ‘Tayangu’ ‹slam’›n kabulünden
sonra ‘hacib’ olmuflsa da51, ‹l-bafl›, inanç bey, ça¤r› bey, tigin bey, çavl› bey,
yavgu, yugrufl, er-ö¤i örneklerinde görüldü¤ü gibi memuriyet ünvanlar›
Türkçe’dir. Bu, ‹slam’›n kabulünden sonra 150 y›l geçmesine ra¤men, devle-
tin ‹slam öncesi gelenekle ba¤lar›n› koparmad›¤›n› gösterir. ‹kincisi, Kaflgar-
l›’ya göre yugrufl, Türkler’ce halktan olup vezirlik derecesine ç›kan kimsedir
ve hakandan bir derece afla¤›d›r. “Bir Farsl›’ya yahut baflkas›na –genifl var-
l›kl› olsa bile- bu lakap verilmez”52. Türkler, ‹slam’› Farsl›lar’dan ö¤renmele-
rine ve Fars kültürünün etkisinde kalmalar›na ra¤men, kendi devlet kültür-
lerini onlar›nkinden geri görmemektedirler. Daha önemlisi ise, halktan biri-
sini en yüksek dereceli memuriyete götürecek yollar› devletin aç›k tutmufl ol-
mas›d›r. Üçüncüsü, devlet görevlilerinde ‘Tanr› korkusu’ aran›l›r bir flartt›r53

ki, bu, Tanr› taraf›ndan beylik verilmifl olan hükümdara itaati de bar›nd›r-
maktad›r. Bununla, Tanr›’n›n devlet düzeninin en büyük güvencesi oldu¤u
bir kez daha görülmüfl olur.

En yüksek dereceli devlet memuru olan vezirin, ahlaken tertemiz, takva
ve haya sahibi ve hayat›n› dürüstlük içinde geçirmifl olmas› istenir54. Kutad-
gu Bilig üzerinde etkisi oldu¤u iddia edilen Çin felsefesine göre de, devletin
bafl›nda bir sembol olarak hareketsiz duran imparatorun bütün ifllerini vezir-
ler yürütür. Ancak bunlar›n ahlak bak›m›ndan temiz olmalar› gerekmedi¤i gi-
bi, aksine, ahlaken kötü olmalar› istenir. Çünkü, böylelikle di¤er kötü insan-
lar›n kurnazl›klar›n› daha kolay anlayabilirlermifl55. Kutadgu Bilig’de hile bil-
mesi ve bunu kurnazl›kla uygulamas› istenen tek devlet görevlisi, ordunun
bafl›nda bulunan komutand›r56. Bu da köklerini, ancak savaflta hile uygula-
nabilece¤ine inanan hatta savafl› bir hile olarak gören Türk gelene¤inde bul-
maktad›r57. Eski Türk savafl takti¤inin hile üzerine kurulu oldu¤unu, Câh›z
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da nakletmektedir58. ‹slam’da da "harp, hiledir" fleklinde bir hadisin bulun-
mas›, bu anlay›fl›n ‹slam sonras›nda da yaflamas›n› sa¤lam›flt›r. Komutan›n
durumu, devlet ve toplum yap›lanmas›n›n, kiflilerin erdemlerine göre belirle-
nen bir iflbölümüne dayal› oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan da önemlidir.
Komutan›n erdemi cesaret ve tek amac› da nam salmak olmal›d›r. Onun ma-
l›-mülkü bulunmamal›, ev-bark sorumlulu¤u olmamal›d›r. O, bunlar›n yeri-
ne, kahramanl›kla büyüyen flöhretini ve bunun kendisine kazand›rd›¤› flerefi
koymal›d›r59. Platon’un Devlet’ini hat›rlatan bu durum, amac› adaleti gerçek-
lefltirmek olan devletin, bunun için alt›na ihtiyaç duymas›ndan ve bunun da
büyük ölçüde, savafl ganimetlerinden karfl›lanmas›ndan ileri gelir60. Odgur-
m›fl’dan sonra devlet, cihad devleti olarak sunuluyorsa da61, devletin yaflama-
s› için gerekli olan ‘ganimet’ gözönünde bulundurulmaya devam etmektedir.

Ordu çok önemlidir, çünkü, ülke k›l›çla al›n›r62. Bununla birlikte kalem
(kanun) olmazsa elde tutulamaz63. Ülkeyi almak ve elde tutmak için orduya;
orduyu beslemek için paraya; paray› bulabilmek için de halk›n zengin olma-
s›na ihtiyaç vard›r ki, bu da ancak do¤ru kanunlarla mümkün olur. Bu dör-
dü birbirine öylesine ba¤l›d›r ki, biri giderse bütün sistem çöker64. Devletin
temeli ve sa¤laml›¤› töreye, paraya ve k›l›ca ba¤l›d›r65. Bu durumda devletin
amac› olan adalet, bu dengenin korunmas› biçiminde gerçekleflmektedir.
Adaleti s›rf kendi için istenilir bir fley olmaktan ç›karan pragmatik yaklafl›m,
kitab›n bütününde, ahlak ve bilgi anlay›fllar›na da sinmifl durumdad›r. Be-
yin kurulmufl olan dengeyi korumakta gerekli olan özeni göstermemesi (ih-
malkarl›k) veya gösterememesi (zay›fl›k) ile halk›n tamahkarl›¤›, adaletin
karfl›t› olan zulme yol açar66. Devlet dengenin korunmas› için gerekli olan
kanunî düzenlemeleri yapar, uygular ve denetler. Bütün bu ifllemlerde araç
olarak ‘bilgi’ ve ‘ceza’ kullan›l›r67. Halk bilgi sahibi olmakla sorumlu olmasa
da, taklid etmekle sorumludur. Ceza, sadece suç iflleyen için bir karfl›l›k de-
¤il, iflleyebilecek olanlar için de bir cayd›r›c›l›k unsurudur.

Halk içinde büyük-küçük, bilgili-bilgisiz, ak›ll›-ak›ls›z, fakir-zengin, iyi-
kötü her tür insan vard›r68. Bunlar›n hepsinin, birbirleriyle çeliflen ç›karla-
r›n› dengede tutabilmek için devlet iflini sadece bilgi ile de¤il, ince bir siya-
setle de yürütmek gerekir69. Hükümdar›n, halkla kendi aras›nda köprü olan
üst düzey memurlar›, devlet tecrübesi olanlardan seçmesi70, kastedilen siya-
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setin tecrübeye dayand›¤›n› gösterir.
Devletin amac›n›n adaleti gerçeklefltirmek olmas› ve bunu yapabilmek

için de töreyi kullanmas› bizi, siyasî iktidar ile kanun aras›ndaki iliflkiyi an-
lamaya yöneltir. Görülen fludur ki, töre, siyasî iktidar›n s›n›rlar›n› belirle-
mekle onun üstünde bir konumda yer alm›flt›r. Ne var ki, töre de uygulama
alan› bulabilmek için siyasî iktidara muhtaçt›r71.

Kutadgu Bilig’de, devletin görevleri hükümdara izafe edildi¤inden, bun-
lar üzerinde hükümdarla ilgili bahiste durulacakt›r. fiimdi, gözden geçirilme
s›ras› toplum yap›s›ndad›r.

Anlafl›ld›¤› kadar›yla devlet kadrolar›n› oluflturan askerî ve sivil bürok-
rasi bir beyler s›n›f› oluflturmakta ve bu, toplumsal yap›n›n da en üst kesi-
mini teflkil etmektedir. Bu yap›n›n en tepesinde bulunan hükümdar da, as-
l›nda beyler s›n›f›na mensup bir kimsedir72. Bunlar›n ve saray hizmetlileri-
nin d›fl›nda73 flehir ve kasabalarda yaflayan halk74 kendi içinde de bir s›n›f-
lamaya tabi tutulur. Buna göre halk flu tabakalardan oluflur: 1. Peygamber
soyundan geldi¤ine inan›lan insanlar75: Bunlara sayg› gösterilmesi devlet ve
saâdete kavuflman›n bir gere¤i olarak sunulur. 2. Alimler76: Sayg› gösteril-
mesi, ilimlerinin ö¤renilmesi ve hatta geçimlerinin sa¤lanmas› istenen bu
kimseler din alimleridir77. 3. Otac›lar (Hastal›klar› sa¤altanlar)78: Bunlar o
dönemin hekimleridir. Bunlar›n içinde de bilgileri birbirinden farkl› birçok
grubun bulunmas›ndan79, daha o dönemde bir uzmanlaflmaya gidildi¤ini
anl›yoruz. Bunlar çok faydal› ve gerekli görülürler. 4. Efsuncular80: Bunlar
üfürükçü ve muskac›lard›r. Cin ve perilerden gelen hastal›klar› bunlar iyilefl-
tirir. Hekimler ile bunlar›n birbirini be¤enmedikleri söylenir ki, Yusuf’un he-
kimleri bunlardan önce saymas›, tercihini ortaya koyar. 5. Düfl yorumcu-
lar81: Bunlar›n ba¤›ms›z bir s›n›f oluflturabilmeleri, toplumda hepsini geçin-
direbilecek bir talebin oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan önemlidir. 6. Y›ld›z-
c›lar (Astroloji ile u¤raflanlar)82: Bunlar gelecekten haber vermekle birlikte,
u¤raflt›klar› matematik bilimlerinin ö¤renilmesi tavsiye edilir ki; bunlara ba-
karsak s›radan birer falc› olman›n ötesindedirler. Bu s›n›f›n varl›¤› da yine
toplum inançlar› hakk›nda bir bilgi vermektedir. 7. fiairler83: Bunlar, bize
kadar gelmeyen zengin veya en az›ndan yayg›n bir edebiyat gelene¤inin var-
l›¤›n›n tan›klar›d›r. Övgülerinin bütün ülkelere yay›lmas›na ve yergilerinin de
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insan›n ad›n›n dâima kötü olarak an›lmas›n› sa¤lad›¤›na bak›ld›¤›nda, ne-
den el üstünde tutulduklar› anlafl›l›r. Böyle bir etkiye sahip insanlardan dev-
let ideolojisinin yararlanmamas› düflünülemez. 8. Çiftçiler84: Üretici s›n›flar-
dan biridir. 9. Sat›c›lar (Tüccarlar)85: Bunlar dünyay› dolafl›r ve ülkede bu-
lunmayan mallar› getirirler. Bu kervanc›lar her yandan mal getirdikleri gibi,
haber ve bilgi de getirirler. 10. Hayvan yetifltiriciler86: Yiyecek ve içece¤in ço-
¤u bunlardan geldi¤inden, faydal› insanlard›r. ‹yi, dürüst fakat görgüsüz ve
kabad›rlar. 11. Zanaatkarlar87: Bunlar yetenekleri ve el emekleri ile geçinen
insanlard›r. Demirci, ayakkab›c›, derici, boyac›, okçu gibi mesleklere ayr›l›r-
lar ki, bunlar›n say›s› çok fazlad›r. Bunlar›n emeklerinin karfl›l›¤›n› hemen
ödemek gerekir.

Bunlar›n d›fl›nda, toplumda bir de fakirler ile avam denen bir tabaka
vard›r. Fakirlerin ço¤u dul ve yetimler ile kimsesizlerden oluflsa gerektir.
Bunlara yard›m edilmesi istenir88. Sadece hayvanî dürtüleriyle yaflayan,
maddî iliflkiler düzeyinde bir dünyalar› olan, kaba, cahil ve görgüsüz avam
ile dost olmamal›; sadece kar›nlar›n› doyurup itaat alt›na almal›d›r89. Zaten
kar›nlar›n›n doymas›ndan baflka kayg›lar› olmayan, avam›n kimlerden olufl-
tu¤u çok da aç›k de¤ildir. Bunlar belirli bir mesle¤i olmayan, bafl›bozuk fle-
hir halk› olmal›d›rlar90. Öte yandan, bunun tamamen ahlakî bir s›n›flama ol-
mas› ihtimali de yok de¤ildir.

Yeniden bir bölümleme ile halk; zengin, orta halli ve fakir olarak üçe ay-
r›l›r. Öncelikle fakir korunmal›d›r. Zenginin yükünü orta hallilere, onlar›nki-
ni de fakirlere yüklememeli; tersine, fakiri orta halli, orta halliyi de zengin
yapmaya çal›flmal›d›r. Böyle olursa ülke zenginleflmifl olur91.

Toplumun meslek ve sosyo-ekonomik konumlar› aç›s›ndan s›n›flara ay-
r›lmas›n›n pek eski bir gelenek oldu¤u anlafl›l›yor92. Bununla birlikte, halk›
oluflturan bütün s›n›flar›n hukuk karfl›s›nda eflit oldu¤u da bilinmektedir93.
Kimi araflt›rmac›lar›n bundan çekinmelerine ra¤men, toplum yap›lanmas›-
n›n 's›n›f' esas›na dayand›¤› aç›kt›r. Ancak, alimler ve seyyidlerde oldu¤u gi-
bi, bu s›n›fland›rma üretim araçlar›n›n mülkiyetine sahip olup-olmamaya
göre belirlenmez. Ayr›ca bu s›n›flar aras›nda çat›flma unsuru olabilecek bir
gerilim de görülmez. Halktan birinin vezir olabilmesinin gösterdi¤i gibi, ge-
çifllere aç›k bir yap› vard›r. Bugünkü anlamda s›n›fl› toplumlar kapitalizm
döneminin bir ürünü olmakla beraber, toplumlar›n gelene¤i de bunun zemi-
ni olmufltur. Tanr›sal (ilahî) hukukun egemen oldu¤u eski toplumlarda, bu-
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nun ideolojisini yapan din adamlar› s›n›f› ve halka karfl› düzenin yan›nda ko-
numlanan savaflç›lar s›n›f›n›n varl›¤›, ço¤u toplumlar için bu gelene¤i olufl-
turmufltur. Oysa, eski Türk devlet gelene¤inin kendine özgü yap›s›nda gör-
dü¤ümüz üzere, hiçbir zaman bir din adamlar› s›n›f›n›n ortaya ç›kmas›na
uygun bir zemin oluflmad›¤› gibi, ordu-millet anlay›fl›na ba¤l› olarak, herkes
savaflç› oldu¤undan, ayr› bir savaflç›lar s›n›f› da belirmemifltir. fiehirleflmeye
ve ‹slamiyet’in kabulüne ba¤l› olarak baz› dönüflümler yaflanm›flsa da, bun-
lar gelene¤in etkisini gidermeye yetmemifltir.

Kutadgu Bilig’de toplumsal yaflay›fla iliflkin bir baflka önemli nokta da,
Yusuf’un, zühd erbab›n›n etkinli¤inin bilindi¤i bir devirde, inzivaya karfl›
toplum içinde, toplumla beraber yaflay›fl› savunmas›d›r. Bu sadece, devletin
toplumu denetim alt›nda tutmas› için gerekli de¤ildir; ‘iyi’nin gerçekleflece¤i
ahlakî ortam olarak da toplum hayat›n›n görülmesidir. Onun etkin bir top-
lum hayat›n› savunmas› durumu da, ölüm ötesi bir gaye gütmekle beraber;
genellikle kaderci görüfllerin hüküm sürdü¤ü ‹slam kültür co¤rafyas›nda,
benzerleri aras›nda önemli bir yer tutmaktad›r94.

Halk›n hükümdar üzerindeki haklar› ve ona karfl› olan sorumluluklar›,
ayn› zamanda hükümdar›n halka karfl› sorumluluklar› ve üzerindeki hakla-
r› oldu¤undan, bunlar afla¤›daki bafll›k alt›nda incelenecektir.

Hükümdar›n Özellikleri ve Görevleri ile Hak ve Sorumluluklar›

a. Hükümdar›n Sahip Olmas› Gereken Özellikler

Türk devlet gelene¤ine uygun olarak, hakimiyet hakk›n› Tanr›’dan alan
ve böylelikle dünya devletinin bafl›na geçen hükümdar›n sahip oldu¤u ilk
özellikte kendisinin bir pay› yoktur: Bir hükümdar›n o¤lu olarak do¤mufltur.
Sahip olunmas› elzem olan bu özellikten baflka, afla¤›da bulunan özellikleri
de tafl›mas› gerekir. Bunlar, eski Türk ka¤anlar›nda da aranm›fl olan özellik-
lerin ayn›lar›d›r.

1. Bilgelik

Eski Türk ka¤anlar›n›n bir ünvan olarak tafl›d›klar› bilgelik, Kutadgu Bi-
lig’de üzerinde en çok durulan unsurlardan biridir. Bey ile bilgi aras›ndaki
ba¤› göstermek için (Arabî harflerle yaz›lm›fl) “Bey (beg) ad› ‘bilig’ sözü ile il-
gilidir; ‘bilig’in ‘lâm’› giderse, ‘beg’ ad› kal›r”95 denilmektedir. Beyler bilgi ile
halka bafl olmufllar; devlet ifllerini de bilgi ve ak›l ile yürütmüfllerdir96. Bu
yüzden beyin bilgili ve ak›ll› olmas›, beylik için aranan bir flartt›r97. Beyin sa-
dece bilgili de¤il, ak›ll› da olmas› gerekti¤inin söylenmesi, bilgi ile ak›l aras›n-
da temelli bir ayr›m gözetildi¤inin göstergesidir. Ak›l, do¤ufltan geldi¤ine ve
çal›flmakla elde edilemeyece¤ine inan›lan bir yetidir98. Akl›n her hareketi
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do¤rudur99 ve bu do¤rulu¤u sa¤layan akl›n ilkeleri zaman d›fl›d›r100. Her
türlü iyilik ve erdem ak›ldan gelir101; bunlar ö¤renilebilir, ancak akl›n ken-
disi ö¤renilemez102. Bilgi ise do¤ufltan gelmez ve tecrübeden kaynaklan›r; in-
san yaflad›kça ö¤renir103. Ak›l olmadan bilgi edinilemeyece¤i gibi bilgi olma-
dan da ak›l bir ifle yaramaz104. Bu yüzden her iflte bilgi ve ak›l yol gösterir105.
‹nsan› hayvandan ay›ran fley bilgidir106 ve insano¤lu bilgili oldu¤u için hay-
vanlar üzerine hakim olmufltur107; bilgisiz insan›n ise, hayvandan bir fark›
yoktur108. Bu yüzden bilgili insan, bilgisizler üzerine hakim olmal›d›r. Çün-
kü, bu dünyada hakimiyetin en üst kurumu devlettir ve devlet iflleri de bilgi
ile düzenlenir109. Bugüne kadar, halka hakim olan beylerin hepsi bu ifli bil-
gi ile yapm›fllard›r110. Zira, halk› itaat alt›na alman›n yolu bilgili olmakt›r111.
Bu, töre ile yap›l›r ve iyi töre de ancak bilgi ile konulur112. Halk aras›nda ç›-
kan fitne de, yine bilgi ile bast›r›l›r113. 

Hükümdar›n mutlaka sahip olmas› gereken bir özellik olarak ‘bilgi’ üze-
rinde o derece ›srarla durulmufltur ki, onun hükümdar›n bir özelli¤i olmak-
tan öte, devletin temellerinden biri oldu¤u vurgulanmak istenmifltir. Bu du-
rum, devletin temellerinin; Ögdülmifl’le kiflileflmifl olan ‘ak›l’ ve Kün-Togd› ile
kiflileflmifl olan ‘adalet’ oldu¤una iliflkin yorumu da desteklemektedir.

Anlafl›lan o ki, Karahanl›lar döneminde de, Büyük Hun ‹mparatorlu-
¤u’ndan beri Türk hükümdar›n›n mutlaka sahip olmas› gereken bir özellik
say›lagelen bilgeli¤e çok önem verilmifl ve ‘bilge hükümdar’ telakkisi devam
ettirilmifltir114.

Kutadgu Bilig’de de, yine eski Türk gelene¤ine uygun olarak hükümda-
ra, çok yerde, ak›ll› ve hakim (filozof) anlam›na gelen ‘bügü’ s›fat›yla hitap
edilmifltir115.

2. Alpl›k

Alpl›k da, bilgelik gibi, eski Türk ka¤anlar›n›n ünvanlar›nda tafl›d›klar›
s›fatlardan biriydi. Kutadgu Bilig, bu konuda da gelene¤i devam ettirir ve be-
yin alp, yürekli ve güçlü olmas›n› bir beylik flart› olarak sunar116. Eski Türk
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beyleri aras›nda en seçkini ve en meflhuru olan Alp Er Tunga da, Alpl›k s›-
fat› ile temayüz etmifltir117. Bey, hem kendi konumu gere¤i, düflmana boyun
e¤dirmek ve devlet ifllerini görebilmek için alp olmak zorundad›r118, hem de
halk bafl›ndaki beyin alp olmas›n› istedi¤i için alp olmal›d›r119. Hükmedebil-
mek için, o dönemin flartlar› gere¤i, alp olmak bir zorunluluk oldu¤u gibi, be-
yin de, halk›n da gelenekteki alp motifinden etkilendi¤i aç›kt›r. Böylece, hem
halka ve düflmana kendini kabul ettirmek, hem de geçmiflle olan ba¤› sür-
dürmek amac›yla, alpl›k, bey için aran›lan özelliklerden biri olmufltur.

3. Erdemlilik

En az bilgelik ve alpl›k kadar önem verilen ve beyde görülmesi istenen
bir özellik de ‘erdemlilik’tir. Bey, Tanr›’dan ald›¤› ‘kut’ ile hakimiyet hakk›na
sahip oluyordu. Ancak, kut geçiciydi ve onu elde tutmak için emek sarfet-
mek, erdemli olmak gerekliydi. Bu çerçevede, en büyük erdem adil olmakt›r
ve adalet de beyli¤in temeli ve esas›d›r120. Adalet erdemine sahip olmayan
bey, zulme meyletmifl olur ve zalim adam uzun süre bey kalamaz, halk bu-
na r›za göstermez121. Buradan hareketle denilebilir ki, hükümdar, e¤er hal-
k›na zulmederse, halk›n onu taht›ndan etmesi meflru görülebilmektedir. Ka-
rahanl› tarihinde, Ahmet Han’›n tahttan indirilerek, bir mahkemede yarg›la-
n›p öldürülmesi, buna bir örnek teflkil etmektedir122. Yusuf’un, halk›n zalim
hükümdara karfl› olan tepkisini meflru gösterebilmek için “zalim, ülkesine
uzun süre hükmedemez”123 biçimindeki bir Türk atasözünü referans göster-
mesi, zalim hükümdarlar›n tahtta uzun süre kalamayacaklar›na dair eski
Türk anlay›fl›n› devam ettirdi¤ini gösterir.

Asil olman›n, hükümdar›n en önemli özelli¤i ve en baflta gelen erdemi ol-
du¤u, adalet kavram›n›n hükümdar karakterinde canland›r›lmas›ndan da
aç›kça bellidir.

Hükümdar, Tanr›’dan ald›¤› kut ile hakimiyet hakk›n› kazan›yordu. An-
cak, kut geçicidir ve onu elde tutabilmek için erdemli olmak gerekir. Bu er-
demler, ‘kut’u canland›ran Ay-Told›’n›n kendi a¤z›ndan, flunlard›r: Alçakgö-
nüllü ve tatl› dilli olmak; ifrata gitmemek ve kötü ifllerden uzak durmak; cö-
mert olmak; büyü¤e sayg› ve küçü¤e flefkat göstermek; kibir ve gurur ile bafl-
kalar›n› incitmemek, kendini baflkalar›n›n e¤lence ve tahakkümüne b›rak-
mamak; eli ve dilinden emin olunmak ve dürüstlükten ayr›lmamak124. “Dö-
nek kut’un köste¤i bunlard›r: bu flekilde ba¤lan›rsa, kaçamaz, kal›r”125.

Beyin sahip olmas› gereken erdemler içinde, cömertli¤e özel bir önem ve-
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rilir; hatta, çok yerde, beye “ey cömert (ay ak›)” diye hitap edilir126. Cömert-
li¤in en muteber göstergesi, halk›n karn›n› doyurmakt›r. Bu amaçla toylar
verilmifltir ki, Farsça’ya hân-› ya¤ma olarak geçen toy, Osmanl›lar’a kadar
bütün Türk devletlerinde dikkatle uygulanan, vazgeçilmez bir müessese ol-
mufltur127. Bunun önemini belirtmek üzere, “beylerin flöhretini iki fley büyü-
tür: efli¤inde tu¤u ve baflköflesinde sofras›”128 denmifltir. Bu ifadeden de an-
lafl›labilece¤i gibi, ‘flöhret’ de, hükümdarlar için önemli bir göstergedir. Hat-
ta, ‘külüg (flöhretli)’ s›fat›n› kullanmak, eski Türk hükümdar ünvanlar›nda
görüldü¤ü üzere, gelenekleflmiflti129. Cömertlik de flöhret bulman›n en geçer-
li yollar›ndan biridir130. Çünkü, insanlar›n en itibarl›s› cömert oland›r131 ve
bey de cömert olmak zorundad›r132. Cömert olana herkes hizmet etmek is-
ter133 ve hizmetindekiler de bunun hakk›n› öder134; ayr›ca halk da cömert
olan›n çevresinde toplan›r135.

Hükümdar›n sahip oldu¤u erdemler ve neden bunlara sahip olmas› ge-
rekti¤i, gözden geçirildi¤inde görülmüfltür ki; Hükümdar›n erdemleri dahi
devlet ve toplum düzeninin korunmas›na yöneliktir. Bey, tav›r ve hareketle-
rini temiz ve do¤ru tutmal›d›r, çünkü “halk yolunu ve gidiflini beyin yoluna
uydurur”136. Baflta adalet olmak üzere, bütün erdemler kendileri için isten-
memekte, devlet ve toplum için olsa da, ‘fayda’ sa¤laman›n arac› olarak gö-
rülmektedirler. Daha önce görüldü¤ü gibi, Tanr› korkusu dahi devlet görev-
lilerini görevlerinde güvenilir k›lman›n arac›d›r. Bu durum, kitab›n bütünü-
ne sinmifl olan faydac› ahlak anlay›fl›n›n tutarl› bir sonucudur. “Hükümdar-
l›¤a lay›k bir bey nas›l olmal›d›r” bafll›kl› bölümde; en az onbefl Türk atasö-
zü, dört tane eski Türk flairlerinden al›nt› beyit ve Ötüken Beyi’nden de bir
vecize kaydedilmifl olmas›137, bu anlay›fl›n da büyük ölçüde eski gelene¤e da-
yand›¤›n› göstermektedir. Devletin halk ile olan iliflkilerinin düzenlenmesin-
de faydac› ahlaka dayanmak, halk ile ifl görmenin kaç›n›lmaz bir sonucu ol-
sa gerektir. Zira, ‘karfl›l›kl›l›k’ esas›na dayanan faydac› ahlak›n pratik sonuç-
lar› çok aç›kt›r ve anlafl›lmak için entelektüel bir düzey gerektirmez.

b. Hükümdar›n Görevleri

Halk› Tok ve Bay›nd›r K›lmak

Orkun yaz›tlar›nda, ka¤an›n en önemli görevleri aras›nda sunulan ‘aç
milleti doyurmak ve fakir milleti bay›nd›r k›lmak’, Kutadgu Bilig’de de üze-
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rinde en fazla vurgu yap›lan unsurlardand›r. Halk› doyurmak adeta bir Tan-
r› buyru¤u olarak telakki edilmifl ve hükümdar, “Memlekette bir kimse bir
gece aç kalsa, onu Tanr› sana soracakt›r”138 denilerek uyar›lm›flt›r. Bey, halk
için bir kut’tur ve halk›n kutlu olabilmesi için karn›n›n doymas› laz›md›r139.
Bunun için bey, halk›n› bol yiyecek ve içece¤e kavuflturmal›140, halk›na on-
dan tokluk gelmelidir141. Halk›n açl›¤›ndan bey do¤rudan sorumludur; çün-
kü Tanr›, hesab›n› soraca¤› bir emanet olarak, halk› beyin boynuna yükle-
mifltir142.

Hükümdar›n sorumlulu¤u, halk›n› kar›n toklu¤una yaflatmakla bitme-
mektedir. Elbette, aç› doyurmal›, ç›pla¤› giydirmelidir; ancak, halktan ‘fakir’
ad›n› kald›rmad›kça beyli¤e lay›k olamaz143. Bey, halk›n ç›kar›n› düflünme-
lidir, çünkü kendi ç›kar› da onun içindedir144. Bu durumda halk›n zenginli-
¤i, zaten beyin de zenginli¤i demek olacakt›r145. Hükümdar bunu baflarabil-
mek için, önce devlet hizmetlerini yürütenleri maddî tatmine kavuflturmal›
ve özellikle orduyu beslemelidir. Böylece, ordunun getirece¤i ganimetlerle
hazine zenginleflirken, devletin do¤ru kanunlarla uygun ortam sa¤lad›¤› halk
da zenginleflecektir146.

Halk›n refah s›n›r›n›n yükseltilmesine iliflkin tüm kayg› ve düzenlemeler
‘sosyal devlet’ kavram›n› öne ç›karmaktad›r. Sadece buradan hareketle, dev-
letin halk için oldu¤unu söylemek do¤ru olmasa da; halk› gözetmek zorun-
da oldu¤u bellidir.

2. Do¤ru Kanunlarla Düzeni Sa¤lamak ve Adaleti Gerçeklefltirmek

Türk devlet gelene¤inde töre, halk için yemek-içmek, giyinmek ve bar›n-
mak gibi bir ihtiyaç olarak görülmüfltür. Töre hem  devlet hakimiyetinin bir
göstergesi, hem de hükümdar›n halka karfl› bir görevidir. Orkun kitabelerin-
de 11 yerde geçen ‘töre’, alt›s›nda ‘devlet’ ile beraber kullan›lm›flt›r. Amac›
adaleti gerçeklefltirmek olan devlet, bunu do¤ru kanunlar yapmak suretiyle
baflarmak çabas›ndad›r. E¤er, bunu yapabilirse, bir hükümdar bütün dilek-
lerine kavuflmufl demektir147. Kanunlar bir devletin temelidirler148; e¤er,
do¤ru ve do¤rulukla düzenlenmifllerse, devletin gelece¤inin en büyük temi-
nat›d›rlar149. Bir bey halka kanun vermez ise; o, halk›n içine atefl atm›fl olur;
devlet bozulur ve beylik de y›k›l›r150. Kanunun ç›kmad›¤› yerde zulüm var
demektir; zulüm ise atefl gibi bulundu¤u ülkeyi yakar, yok eder. Oysa, ka-
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nun su gibidir151. Kanunla ülke genifller ve beylik ayakta kal›r152. Kanunlar,
hükümdar›n amac› olan adaleti gerçeklefltirmede kulland›¤› araçlard›r. Esas
olan bu araçlar›n adalete vard›rmalar›d›r; kendi bafllar›na bir amaç de¤iller-
dir. Yani devlet, kanun devleti de¤il, hukuk devletidir.

Daha faydac› olan baflka bir aç›klama modeline göre ise, devleti ayakta
tutabilmek için çok asker ve ordu laz›md›r; bu orduyu besleyebilmek için de
hazinenin dolu olmas› gerekir; hazinenin dolabilmesi, halk›n zengin olmas›-
na ba¤l›d›r; bunun için de do¤ru kanunlar konulmal›d›r. E¤er bunlardan bi-
ri bile ihmal edilirse, dördü de kal›r ve beylik çözülmeye yüz tutar153.

Görüldü¤ü gibi, kanunlar›n devletin kaderini belirliyor olmas›, onlar›
düzenlemeyi hükümdar›n en önemli görevi haline getirmifltir. Devletle halk
aras›ndaki en hissedilir ba¤ olan kanunlar›n, halk›n durumu gözetilerek be-
lirlenmesi devletin halktan kopuk olmad›¤›n›n bir göstergesidir.

3. Devlet Düzeninin Devam› ‹çin Fetihlerde Bulunmak

Nas›l ki, do¤ru kanunlar yapmak hükümdar›n bilgelik vasf›yla ve halk›
doyurup zenginlefltirmek de erdemlilik vasf›yla ba¤dafl›rsa; alpl›k vasf› da sa-
vafl düzeninin içinde yer almakla kendini gösterir. Bunu tersine çevirmek de
mümkündür: devletin bafl›ndaki insan, say›lan bu tür iflleri yapmak duru-
munda oldu¤u için; o özelliklere de sahip bulunmal›d›r. Bu iki söyleyifl de,
ayn› duruma iflaret etmekle birlikte, ayn› tutuma iflaret etmemektedirler. Bi-
rinde kifli flartlar› belirlerken, di¤erinde flartlar kifliyi belirlemektedir. Bun-
lardan hangisinin geçerli say›laca¤›na büyük ölçüde tarih metafizikleri karar
vermektedir.

Dönemin özelli¤i gere¤i, bir yandan fetihler, di¤er yandan iflgal ve bölün-
me tehditleri gözönünde bulunduruldu¤unda, devletin ve hükümdar›n gele-
ce¤inin savafl gücüne ba¤l› oldu¤u görülür.

Fetihler çok amaçl›d›r: Hem elde edilen ganimet ile hazine zenginleflir,
hem savafl gücü diri (ve meflgul) tutulur ve hem de toplanan ganimetten as-
kere da¤›t›larak, kendine ba¤lan›r154. Odgurm›fl’›n devreye girmesinden son-
ra bunlara yeni bir amaç daha eklenir:  Dini yaymak155. Kut’unu Tanr›’dan
alm›fl biri olarak, savafllar› O’nun ad›n› yaymak amac›yla yapmas›, art›k, hü-
kümdar›n görevini daha anlaml› ve daha önemli k›lmaktad›r156. Bununla
birlikte, bu savafllarda da ganimet gözard› edilmifl de¤ildir157. Hangi amaçla
olursa olsun, “k›l›ç k›m›ldad›¤› sürece düflman k›m›ldayamaz”158. Savafllar›n
tali olsa da önemsiz olmayan bir ifllevi de, hükümdara ‘flöhret’ kazand›rmak-
t›r. Nitekim, geçmiflin savaflç›l›kla flöhret bulmufl beyleri an›lmakta, sözleri
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referans kabul edilmektedir159.
Silahl› güç sadece savafl amaçl› de¤il, düzenin korunmas› için de bulun-

durulmal›d›r. Beyler ancak böylelikle memleketlerine sahip olabilirler; bunu
gözetmeyen bey gafildir ve memleketine de sahip olamaz160. “K›l›ç ile balta
memleketin bekçisidir”161.

Halk›n refah seviyesini yükseltmek ve kanun yap›p uygulatabilmek, böy-
le bir gücü elinde bulundurmaya ba¤l› oldu¤undan, savafl gücünü organize
etmek, hükümdar›n en önemli görevi olmal›d›r.

c. Hükümdar›n Hak ve Sorumluluklar›

Burada söylenecek sözler de, asl›nda hükümdar›n görevlerine iliflkindir.
Ancak, Yusuf bunlar üzerinde özellikle durmufl ve bunlar› ‘hak’ olarak nite-
lemifltir. Bunlar›n hak olarak nitelendirilmesi, hükümdar ile halk aras›nda-
ki karfl›l›kl› iliflkide, herhangi bir tarafça lutuf olarak görülmelerini engelle-
mektedir. Yusuf, halk›n hükümdar üzerindeki haklar›na öncelik tan›m›fl,
ancak bunlar› yerine getirdikten sonra hükümdar›n haklar›n› talep edebile-
ce¤ini belirtmifltir162. Bu durumda, hükümdar›n haklar›n›n varl›¤›, sorum-
luluklar›n›n yerine getirilmesine ba¤l›d›r. Demek ki, hükümdar, halk üzerin-
de sorumluluklar›ndan ba¤›ms›z hiçbir hakka sahip de¤ildir. Hatta, bunlar
yerine getirilmedikçe halk itaat etme sorumlulu¤unda bile de¤ildir. Bu dö-
nem ve öncesi için, gelenekte bunun örneklerinin bulundu¤u görülmüfltür.

Halk›n hükümdar üzerindeki haklar› flunlard›r:
- Ülkede kullan›lan gümüflün temiz kalmas›, yani kullan›lan paran›n

ayar›n›n korunmas›;
- Halk›n adil kanunlar ile yönetilmesi, bir s›n›f›n bir di¤eri üzerinde ta-

hakkümüne izin verilmemesi;
- Yol güvenli¤i ve asayiflin sa¤lanmas›, yol kesenlerin ve di¤er suçlular›n

ortadan kald›r›lmas›163.
Bunlar› yerine getirdikten sonra talep edilecek olan, hükümdar›n halk

üzerindeki haklar› ise flunlard›r:
- Halk, hükümdar›n emirlerine itaat etmeli, sayg› göstermeli ve bu emir

ne olursa olsun, mutlaka yerine getirmelidir;
- Hazinenin hakk› (vergi) gözetilmeli ve zaman›nda ödenmelidir;
- Halk, hükümdar›n dostuna dost, düflman›na da düflman olmal›d›r164.
Burada dikkat çekici olan, halk›n hükümdar üzerindeki haklar›, s›n›rla-

r› titizce belirlenmifl olgulara gönderimde bulunurken; vergi d›fl›nda, hü-
kümdar›n di¤er iki hakk›n›n böyle bir özelli¤e sahip olmamas›d›r. Bunun ne-
deni de, mutlak otoritenin, de¤iflken içerikten ziyade, kal›c› form ile kendini
belirlemek istemesi olsa gerektir. 
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Kutadgu Bilig’de Devlet ve Ahlak

Kutadgu Bilig’de, kendinden önceki Arap ve Fars eserlerinden farkl› ola-
rak, siyasî unsurlar ile ahlakî ve felsefî unsurlar içiçe geçmifllerdir165. Kitap-
ta, yüksek tabakaya has bir ahlaktan ve bunun yan›s›ra halk tabakalar›n
ahlakî kavray›fl›ndan söz edilir166. Biri ‘bilmeye’, di¤eri ‘taklide’ dayanan bu
iki ahlak anlay›fl›ndan hareketle, devletin temeline yerlefltirilmek üzere, bir
ahlak görüflünün oluflturuldu¤u görülecektir.

Devletin (hele ‘dünya devleti’nin) amac›n›, ‘adaleti gerçeklefltirmek’ ola-
rak belirleme, daha ilk ad›mda, devleti ahlakî temellere oturtmak demektir.
Adaletin ahlakî bir ilke olmas›; devleti de ahlakî argümanlar gelifltirmek ve
düzeni bunlara dayamak zorunda b›rakm›flt›r. Daha do¤ru bir söyleyiflle;
adalet kavram›/ülküsü, bir toplumun ‘devlet’ biçiminde teflkilatlanmas›n›
mümkün k›lar167. Bireyin, toplumun ve devletin ortaklafla amaç edindi¤i
adalet, bu haliyle ‘en yüksek iyi’dir. o halde, öncelikle ‘iyi’nin ne oldu¤unu
anlamak gerekir.

‹nsan, bütün yap›p etmelerini zamanda ve mekanda gerçeklefltirir. Bu
zemin ak›flkan bir özelli¤e sahip oldu¤undan168, insan eylemlerini ‘de¤erlen-
direbilmek’ için bu zemin d›fl›ndan bir ‘sabite’ye ihtiyaç duyar. Aranan bu sa-
bit de¤er ‘iyi’dir. ‘‹yi’nin asla bozulmaz oluflu169, onun, zaman›n etkisinden
ba¤›ms›z oldu¤unu gösterir. Her yerde niteli¤ini de¤ifltirmeden koruyabilme-
si ve geçerli oluflu ise170, mekana ba¤l› olmad›¤›n›n bir göstergesidir.

‘‹yi’, en üst de¤er ve ahlak felsefesinin en temel kavram›d›r. Öylesine ki,
onu, s›rf tan›mlamak dahi, bir ahlak metafizi¤inin ana çizgilerini belirlemek
demektir.

Yusuf, yorumcular› zahmete sokmayacak çok aç›k bir tan›m vermifltir:
“‹yi ... faydal› olan ve bundan dolay› ... haz veren fleydir”171. Bu tan›mdan
anlafl›laca¤› üzere onun temel vasf› ‘faydal› olmak’t›r172. Bütün iyilikler ak›l-
dan gelir173. Daha do¤rusu, bütün iyiliklere ancak bilgi erifltirir174. Ak›l ve
bilgi aras›nda bir ayr›m yap›ld›¤›; akl›n do¤ufltan geldi¤i ve zaman d›fl› ilke-
lere sahip olmakla, Tanr› ile insan aras›nda bir ba¤ oldu¤u görülmüfltü. An-
cak, bilgi olmadan ak›l bir ifle yaram›yordu. Demek ki, iyili¤in ilkeleri ak›lda-
d›r ya da ak›lda temellendirilmektedir; onlara ulaflman›n tek yolu da bilgidir.
‹yi ile kötünün ancak bilgi ile ay›rdedilebilece¤i aç›kça belirtilmifltir175.
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Bu anlay›fl, Kutadgu Bilig’den once, Orkun Kitabeleri’nde de vurgulan-
m›fl ve iyi olmayan bir fleyi yapman›n (yan›lman›n) nedeni olarak ‘bilgisizlik’
gösterilmifltir176.

‹yi ve kötünün ancak bilgi ile ay›rdedilebilece¤inin177 ve her türlü iyili¤i
yapman›n da yine bilgi ile mümkün oldu¤unun söylenmesi178, bizi, düflün-
ce tarihinin pek de yabanc› olmad›¤› ‘bilgi erdemdir’ tezine götürmektedir.

Bu noktada, devlet ve toplum düzeni aç›s›ndan önemli olan iki sorun be-
lirmekte ve çözüm beklemektedir: Sadece bilgili insanlar iyi olabiliyor ve iyi-
yi isteyebiliyorlarsa179; bilgili olanlar do¤ru dürüst davran›rken, olmayanlar
iyi hareket edemiyorsa180, bunlar›n, devlet ve toplum düzeni karfl›s›ndaki so-
rumluluklar› ne olacakt›r? ‹kinci olarak, bu tabloda hükümdar›n konumu ne
olacakt›r?

‹yilik bilgi ile mümkündür. Ancak toplumda bilgi sahibi insanlar ancak
bir az›nl›kt›r ve halk›n ço¤u bilgisizdir. Bu durumda, bilgisiz halk, bilerek ey-
leyenleri taklit ile sorumlu tutulmufltur181. Bu gerçek bir iyilik olmasa da,
toplum düzeninin sa¤lanmas› bir iyiliktir. Bilgisiz insanlar maddî iliflkiler
düzeyinde yaflarlar ve ancak elleriyle kavrad›klar› fleyler onlar için bir anlam
ifade eder. Oysa ‘iyi’ fizik dünyaya ait de¤ildir; ideal bir alan›n nesnesidir ve
el ile de¤il, zihin ile kavran›l›r. Bunun için de bu kavray›fl› gerçeklefltirebile-
cek bir zihnî yetkinli¤e ihtiyaç vard›r. Kamu düzenini sa¤layabilmek için, bu
yetkinli¤e sahip olmayanlar devlet taraf›ndan taklide ya özendirilirler ya da
zorlan›rlar. Özendirme, toplumun önüne model tipler koyma yoluyla yap›l›r.
Kitapta, sitayiflle bahsedilip sözleri aktar›lan beyler ve hükümdarlar›n ken-
disi model tiplerdir. Geride iyi ad b›rakan herkes model tiptir. Cezaland›rma
ise, ‘iyi’ kanunlarca düzenlenir. Kanunlar›n ifllevi sadece suç iflleyeni ceza-
land›rmak de¤il, iflleyebilecek olanlar› da cayd›rmakt›r. Bu yönüyle suçlular
da ’olumsuz model tip’ olarak kullan›l›rlar. Halk mutlu olmak istiyorsa, bil-
gili kiflileri taklit etmeli ve kendilerini iyili¤e götürecek olan kanunlara uyma-
l›d›r. Çünkü, iyilik insan› mutlulu¤a götürür182.

Hükümdar dahi bulundu¤u konumu, iyi olmaya, daha do¤rusu, iyi ola-
n› bilmeye ve yapmaya borçludur. Daha, Tanr›’dan kut ald›¤› anda, bunun
kal›c› olmad›¤›, e¤er elde tutulmak isteniyorsa ahlakî ba¤larla ba¤lanmas› ge-
rekti¤i kendisine bildirilmiflti183. Beylik mukaddes oldu¤u için, ona sahip ol-
mak ahlakî temizli¤i gerektirir184. Bundan dolay› iyi ve erdemli olmak beyli-
¤in flartlar›ndan say›lm›flt›r185. ‹yili¤e ancak bilgi ile ulafl›labilece¤i ilkesi hü-
kümdar için de geçerlidir. Bu yüzden, hükümdar›n sahip olmas› gereken özel-
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liklerden biri olan ‘bilgelik’ de gerçek anlam›n› burada bulur. Bunun da öte-
sinde, alpl›k ve di¤er erdemleri de, art›k, bilgeli¤e indirgemek mümkündür. 

Kitap boyunca, ‘iyi’nin s›rf kendi için istenilir oldu¤u sonucuna ulaflma-
m›z› sa¤layacak bir veri bulmak oldukça zordur. Faydac› ahlak›n ‘karfl›l›kl›-
l›k’ ilkesi o derece temele al›nm›flt›r ki, Tanr›’n›n bile beylik vermekle yapt›¤›
iyili¤in bir karfl›l›¤› oldu¤u düflünülür: Hükümdar bunun bedelini, halka
karfl› iyi olmakla ödemelidir186. Bu ilke, en aç›k dile getiriliflini, ‘iyilik yap iyi-
lik bul’187 veya ‘sana davran›ld›¤› gibi davran’188 gibi formüllefltirilmifl ifade-
lerde bulmaktad›r. Manevî karfl›l›klar, yerine getirilmesi gereken yükümlü-
lükler olarak düzenlenebildi¤i gibi; ‘iyilik yapan›n ad›n›n ebedîleflmesi’189 ör-
ne¤inde görüldü¤ü üzere kalanlar›n vicdan›na da b›rak›labilir.

Karfl›l›kl›l›k ilkesi, sadece bireysel iliflkilerde de¤il, bey ile halk›n aras›n-
daki iliflkide de belirleyicidir. Burada da -karfl›l›kl› haklarda oldu¤u gibi- hal-
ka öncelik tan›nm›fl; halktan iyilik bekleyen beyin önce kendisinin iyi olmas›
istenmifltir190. Bunda, ‘bilmeyen’ halka, ‘bilen’ beyin örnek olmas›n›n da rolü
vard›r. Beyin, halk taraf›ndan sevilmesi191 ve halk›n beye inanmas›192 da,
onu taklit etmelerine yard›mc› olaca¤› için önemlidir193. Bey, halk›na karfl› iyi
olmal›d›r, çünkü beyin yarar› da halk›n yarar›n›n içindedir194. Di¤er yandan,
beyin iyi olmas› da halk›n yarar›nad›r195. Çünkü, halk iyi olursa, bu sadece
kendisi içindir; oysa, bey iyi olursa, bütün halk gün görür196. E¤er, halk iyi-
likten ayr›l›r da kötülük yaparsa, bey de buna kötülükle karfl›l›k verir; halk
kendini düzeltirse, bey de düzeltir. Beyin kötülü¤ü, kötülere ancak kötülük
yapmakla engel olunabilece¤ine inan›lmas›ndan kaynaklan›r197. Beyin kötü-
lü¤ünden kas›t cezaland›r›c›l›¤›d›r ve bunu, asl›nda halk›n iyili¤i için yapmak-
tad›r. Maddî iliflkiler düzeyinde düflünen ve yaflayan insanlara, tuttuklar› yo-
lun kötü oldu¤unu anlatabilmek için en iyi çare sopa ve zindand›r198.

Ahlakî iliflkilerin ‘karfl›l›kl›l›k’ esas›na göre düzenlendi¤inin göstergele-
rinden biri de, Tanr›’ya verilecek hesab›n düflünülerek iyi olunmas›n›n isten-
mesidir199.

‘Hesap günü’nden hareketle, uygulanacak sorguda kullan›lacak ölçütün
ne olabilece¤i tart›fl›lm›flt›r. Küyel’in “erken bir felsefî antropoloji”200 olarak
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niteledi¤i bu tart›flma ‘iyilik’ ve ‘fayda’ kavramlar› aç›s›ndan çok dikkat çeki-
cidir. Bir da¤da münzevî olarak yaflayan Odgurm›fl da, halka hizmet etmek
çabas›nda olan Ögdülmifl de, bu dünyadaki hayat›, hesap gününe bir haz›r-
l›k olarak görmektedirler. ‹nsan›n, halka kap›s›n› kapatmazsa, hesap günü-
ne haz›rlanamayaca¤›n› düflünen201 ve “halktan vazgeçtim Tanr›’ya s›¤›n-
d›m’202 diyen Odgurm›fl’a, Ögdülmifl karfl› ç›kmaktad›r. O’na göre: ‹badetine
güvenen kul Tanr›’y› memnun edecek yolu bulamam›fl demektir203. Tanr›
ibadete muhtaç de¤ildir. O’nun r›zas›n› kazanman›n yolu, topluma faydal›
olmaktan geçer204. Din insanlar içindir; insan ise, ancak baflkas›na faydal›
oland›r205. Tanr›, iyilik ister, oysa ibadet kiflinin iyi oldu¤unu göstermez; iyi-
lik, ancak, toplum içinde gerçekleflebilir206. Bilgisiz ibadetin faydas›n›n ol-
mad›¤›207 söylenir ki; buradaki ‘bilgi’den kas›t ibadet bilgisi de¤ildir. Bir fle-
yin ‘bilgi’ olabilmesi için fayda sa¤lamas› gerekti¤ine inan›l›r. Bu da toplum-
sal faydad›r. Hayvan›n üzerinde, bilgi ve erdemleriyle yükselen insan ahlak
sahibi biricik varoland›r. Ahlak› oluflturan ise, toplum halinde var olabilen
insanlar›n birbirleriyle kurduklar› her çeflit iliflkidir208. Bu haliyle, tek kifli-
nin oldu¤u yerde ahlaktan söz etmek güçtür. Ahlak›n olmad›¤› yerde ise, iyi
ve kötü de olmaz. Toplumun en üst düzeydeki organizasyonu devlettir ve
toplumun faydas› için vard›r. O halde en yüksek iyiyi devlet eliyle gerçeklefl-
tirmek mümkündür.

Yusuf’un, Ögdülmifl’in a¤z›ndan bütün anlatmak istedikleri bunlard›r.
O’na göre insan ancak toplum içerisinde bilebilir ve eyleyebilir, yani kiflileflir.
Toplum d›fl›nda dilini, düflüncesini, kiflili¤ini kaybeder, hayvanlafl›r. Toplum
içinde kal›p da yüce de¤erlerin ters yönünde gidenler de kiflileflemezler209.
Bununla beraber, toplum içinde kald›klar› sürece, devletin düzenlemelerine
uymak zorundad›rlar. Devlet, adil düzenlemelerle, halk›n bilenleri taklit et-
mesini sa¤layabilirse, toplum için iyi olan› gerçeklefltirmifl demektir. Böyle
bir durumda “hükümdar, iki dünyada da kut bulur, kifliler kiflisi olur”210.

Yusuf’un bu eseri yazmaktaki amac›, tarihinden devrald›¤› ahlakî ve si-
yasî gelene¤i yaflatmak oldu¤u kadar, bozk›r atl›lar›n›n devletler kuran ener-
jisini kaybettirmesinden korktu¤u, dünya olaylar›na s›rt›n› dönen münzevî-
li¤i engellemektedir de211. Nitekim, Türk tarihinde böyle bir tecrübe Bu-
dizm’e karfl› yaflanm›fl, ancak Türk dünya görüflü, hayata ve onun sorumlu-
luklar›na yönelen fikirleriyle, Budizm’in köhne, tufeylî dünya görüflüne kar-
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fl› mücadele etmifltir212. Alpl›¤› bir hayat tarz› olarak yaflayan insana, Bu-
dizm’in teklif edebilece¤i en büyük baflar› nedameten ibaret idi. Silâhlar›na
ve toplum hayat›na veda edip bir manast›rda yokluk murakabesine dalarsa,
belki alp kurtulufla eriflebilirdi. Böyle bir ihtimal karfl›s›nda Türkler alp’›, ca-
n›n› koruyan zahidden üstün tutmufllard›r213. ‹slamiyet’ten sonra da, Türk-
ler aras›nda, kendine özgü ‘Alp-Eren’ tipi temâyüz etmifltir.

Sonuç

‹slamî döneme ait bir eser olan Kutadgu Bilig’deki devlet anlay›fl›, ken-
dinden ve ‹slam’dan önceki ‘Türk Devlet Gelene¤i’ ile tamamen uyum halin-
dedir. De¤iflen maddî ve manevî flartlara ra¤men, devlet gelene¤inin kesinti-
ye u¤ramad›¤› ve baflkalaflmad›¤› aç›kt›r. Bunun en önemli nedenlerinden
biri, Türk toplumunda gelene¤in her zaman a¤›rl›¤›n› korumufl olmas›; bir
di¤eri ise, siyasî iktidar›n böylesi bir sonucu özellikle amaçlam›fl olmas›d›r.
Zira, gelenek güçtür. 

De¤iflen flartlara ve bunlara ba¤l› olarak ortaya ç›kan ihtiyaçlar›n gide-
rilmesine yönelik yeni düzenlemeler yap›lmakla beraber, hukuk büyük ölçü-
de geçmiflteki uygulamalara dayand›r›lm›flt›r. Böyle bir e¤ilimin ortaya ç›k-
mas›nda ‘atalar ruhu’na olan inanç oldukça etkin bir rol oynam›flt›r. Bunu
destekleyen siyasî etken ise, hakimiyetin soy tekeli üzerine kurulmufl olma-
s›d›r. Bunun bir sonucu olarak, devlet ile hükümdar örtüfltürülebilmifltir.
Bu nedenledir ki, devlet yönetme bilgisi, devlet kurumlar›n›n iflleyifllerinin
düzenlenmesinden çok, hükümdar›n eylemlerinin düzenlenmesine yönelik
olmufltur. fiu da var ki, bu düzenleme de gelene¤e dayand›r›lm›fl ve buna uy-
mayan hükümdar meflruiyetini kaybetmifl say›lm›flt›r. Bu durum da, devlet
ile hükümdar›n tamamen ayr› telakki edilmesinin örne¤idir. Çeliflik gibi gö-
rülebilen bu iki durum, Türkler’deki devlet düflüncesinin anahtar kavram›
olan ‘kut’ ile aç›klan›r. Kifliye devleti kazand›ran ‘kut’un kal›c› olmayan bir
özelli¤e sahip olmas›, devlet-halk iliflkisini böylesi bir dengeye oturtan Türk
devlet felsefesinin özgün yan›n› oluflturur. Buna ba¤l› olarak, devlet kutsal
say›lm›fl, fakat hükümdara kutsiyet asla izafe edilmemifltir. ‘Kut’u elinde tu-
tabilmenin yolu hükümdar›n ahlakî sorumluluklar›n› yerine getirmesine
ba¤l›d›r. Pragmatik temellere dayanan ahlak, halk ve hükümdar›n karfl›l›kl›
ç›karlar›n› dengede tutabilmeyi esas alm›flt›r. Bunun bir sonucu olarak, hal-
k›n durumunu iyilefltirmek, hükümdar›n baflta gelen görevi oldu¤u gibi,
meflruiyetini devam ettirebilmesinin de gere¤i olmufltur.

Türk gelene¤inde, devlet teorisindeki en önemli unsurlardan biri de
‘Tanr›’ kavram› olmufltur. Siyasî hakimiyetin Tanr›’dan al›nd›¤›na inan›lm›fl,
buna ba¤l› olarak da hakimiyetin gere¤ini yerine getirmek, hak de¤il, bir gö-
rev olarak telakki edilmifltir. Aç›kt›r ki, bu anlay›fl› ayakta tutan da ruhun
ölümsüzlü¤üne iliflkin inançt›r. Bu inanc›n halkta yerleflik olmas› siyasî ik-
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tidar›n meflruiyet kaynaklar›ndan biri olmufltur. Bunu desteklemek üzere,
yarat›l›fl ve türeyifl efsaneleri de iktidar›n meflruiyetini temellendirmek üzere
biçimlendirilmifltir.

Tanr› taraf›ndan hükümdara verilen görevin amac› yeryüzünde adaleti
hâkim k›lmakt›r. Bununla iliflki içerisinde, devlet; ‘dünya devleti’ olarak dü-
flünülmüfltür. Bunun en önemli sonucu, siyasî otoriteye itaat edenlerin tü-
münün bu devletin ‘vatandafl›’ say›lmas›d›r. Böylece ay›r›mc›l›k engellenmifl
ve bu durum Türk devletlerinin büyüme nedenlerinden biri olmufltur.
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