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IRK BİTİG’DE KAĞANLIK (KANLIK) ÖĞRETĠSĠ 

Özet 

    Irk Bitig, bir bilgelik kitabı olarak içerisinde yer alan her bir ırk’ta Türk töresi 

ve evrensel erdemlere iliĢkin öğretileri taĢımaktadır. Bu bağlamda, kitap, Türklerin 

kadim kültüründen beri çok önemli bir yere sahip olan kağanlık sistemine iliĢkin de 

birçok mesajı okuyucusuna ya da bilgelik yolundaki öğrenicisine aktarmayı 

amaçlamıĢtır. Aslında, genel olarak Irk Bitig’in bir kağanlık öğretisi kitabı ya da 

daha genel anlamda bilge ve savaĢ stratejileriyle donanmıĢ bir liderin izlemesi 

gereken erdem yolunu sanatsal ve felsefi bir dille anlatan bir kitap olduğu 

söylenebilir. Ancak, bu çalıĢmada, doğrudan ve açık bir biçimde kağanlıkla ilgili 

öğretilerin aktarıldığı 6, 8, 12, 25, 28, 34, 36, 37, 41, 44, 55, 63 numaralı ırk’lar ele 

alındı. Tabi ki, Irk Bitig’deki, genel kağanlık sisteminin veya bir lider portresinin 

nasıl olması gerektiğine iliĢkin betimlemenin tam olarak ortaya çıkıp anlaĢılması 

için diğer ırk’ların da değerlendirilmeye alınması gerekmektedir. Bu makale, Irk 

Bitig’deki kağanlık sisteminin genel resmini ortaya çıkaracak araĢtırmaların küçük 

ama tetikleyici bir adımı olmayı hedeflemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Irk Bitig, Bilgelik kitabı, Türk Töresi, kağanlık sistemi, 

liderlik öğretisi 

KHANATE DISCIPLINE IN IRK BİTİG 

Abstract 

       Irk Bitig, as a wisdom book, has kept doctrines related to Turkic custom and 

universal virtues which located in each ırk.  In this context,  the book has aimed to 

transfer many messages related to khanate system which has also a very important 

place since the ancient culture of the Turks, to reader or learner on the way to 

wisdom.  Actually, it can be said that Irk Bitig is generally a khanate doctrine book 

or more generally, describing way of virtue to follow a leader who wise and armed 
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with war strategies an artistic and philosophical language.  But, 6, 8, 12, 25, 28, 34, 

36, 37, 41, 44, 55 and 63 numbered ırks which are transferred doctrines related to 

khanate directly and clearly were analyzed in this study. Of course, other ırks also 

must be taken into evaluation in Irk Bitig. Because, general khanate system in Irk 

Bitig or description about how should be portrait of a leader can reveal than and be 

understood exactly. This article aims to be small but impressive step of researches 

that will reveal the overall picture of khanate system in Irk Bitig.  

Keywords: Irk Bitig, wisdom book, The Turkic Custom “Tore”, khanate system, 

teaching for leadership  

 

1. GĠRĠġ 

Runik Alfabeyle günümüze kadar kitap formatında gelen tek eser olan Irk Bitig’in, 

üzerinde çalıĢılmıĢ nüshası Londra’daki Ġngiliz Müzesinde (The British Museum) Elyazmaları 

bölümünde 8212 numara ile kayıtlıdır. Bu nüsha ilk defa V. Thomsen tarafından 1912 yılında 

Journal of Royal Asiatic Society dergisinde yayımlanmıĢtır. V. Thomsen’dan sonra eser 

üzerinde H. N. Orkun, S. E. Malov, Sir Gerard Clauson, Marcel Erdal, James R. Hamilton, T. 

Ġkeda ve Talat Tekin gibi birçok araĢtırmacı çalıĢmıĢtır. Eser üzerinde monografisi bulunan tek 

araĢtırmacı ise Talat Tekin’dir (2013). Eser; 65 “ırk”, onların kısa yorumları ile kırmızı renkli 

mürekkeple yazılmıĢ bir de sondeyiĢten (“hatime, kolofon”) oluĢmaktadır. 

Bu çalıĢmanın temel amacı Irk Bitig’in kimi ırk’larında öne çıkan kağanlık öğretisinin 

mesajlarını çözümlemek ve anlamlandırmaya çalıĢmaktır. Kağanlık öğretisi üzerinden 

sağlaması yapılmaya çalıĢılan üst sav ise, Irk Bitig’in birçok araĢtırmacının öngördüğü gibi bir 

fal ya da kehanet kitabı olmadığıdır. Bizce bir öğreti kitabı olan Irk Bitig’in bütün ırk’larında 

olduğu gibi kağanlık ile ilgili ırk’larında da Türk töresine iliĢkin örtük (veya sembolik) bir 

öğreti aktarımı yapılmaktadır. Bu kitapta mecazlarla dolu sanatlı ifadeler arasında Türk töresine 

ve evrensel erdemlere iliĢkin birçok mesaj bulunmaktadır. Buna karĢın, falların veya 

kehanetlerin doğrudan bilgelik aktarmak, bir öğretiyi sunmak gibi amaçları bulunmamaktadır. 

Fal baktıran kiĢi geleceğini, kısmetini ve talihini öğrenmek ister. Buna karĢın Kaya’nın (2008) 

da belirttiği gibi, Irk Bitig’de bir fal kitabından beklenen böyle bir içerik bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, çevirilerdeki “Fal Ģöyle der”, “Bu fal iyidir” gibi ifadeler bizce “Öğreti Ģöyle der”, 

“Bu öğreti iyidir” olarak çevrilmelidir. Bu gerçekte kitabın öğreti içerikli metinsel bağlamıyla 

da uyumludur.  

Seçkin (2015), bu kitabın toplumsal hayata, inançlara yönelik ideolojik bir kitap 

olduğunu belirtmiĢ ve ırk’lardaki mesajlara iliĢkin çok can alıcı tespitlerde bulunmuĢtur. Ancak, 

Irk Bitig’in içeriğini ġamanlık ritüelleriyle iliĢkilendirmekten kaynaklı olsa gerek, fal kitabı 

olduğu savını tartıĢmadan sürdürmeye devam etmiĢtir. Irk’lardaki kimi kavramların ġamanist, 

Budist veya Maniheist evrenle iliĢkilendirilmesi Irk Bitig’in bir fal kitabı olduğu savına 

doğrudan kanıt olamaz. Kabul edilen dine ait kavram ve uygulamalar her zaman için töreyle 

(veya kültür) birbirini dıĢlayan unsurlar içermeyebilir. Böylesi örtüĢmelerde din ile töre 

arasındaki farka ait çizgiler silikleĢebilir. Üstelik, kitabın Manieheist bir çevrede yazıldığı 

düĢünüldüğü hâlde Maniheizm ve hatta diğer dinlerle ilgili motiflerin bulunmaması (bk. Kaya 

2008) ise önemle üzerinde durulması gereken noktalardan biridir. Öte yandan yazıldığı 
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dönemde ġamanizm kaynaklı falcılık yaygın toplumsal bir gerçeklik ise Irk Bitig benzeri baĢka 

fal kitaplarının da olması beklenirdi. Oysaki Irk Bitig, Eski Türkçe döneminden elimizde 

bulunan tek fal kitabıdır (Kaya 2008). Tekin’in (2013: 15) belirttiği gibi sanatkârane bir deyiĢle 

kaleme alınmasından dolayı çeviri olmama ihtimali Irk Bitig’in Maniheist ya da Budist kaynaklı 

bir fal kitabı olabileceğine iliĢkin savı zayıflatan bir baĢka durumdur. Eğer, Irk Bitig, 

KlyaĢtornıy’ın (1992 aktaran: Kaya 2008) düĢündüğü gibi bir destanın parçasıysa, kendi 

içerisinde bir bütünlük içeren bir fal kitabının bir destanın parçası olması biraz zorlama bir 

önerme gibi durmaktadır. Sonuç olarak, Irk Bitig’in tartıĢmasız bir fal kitabı olarak kabul 

edilmesi önünde birçok engel bulunmaktadır; ancak, çalıĢmanın temel amacını aĢacağından 

dolayı burada hepsinden söz edilmeyerek baĢkaca çalıĢmalara bırakıldı. 

Bu çalıĢmanın savına koĢut Irk Bitig’in bir fal kitabı olmadığını söyleyen KeleĢ (2014) 

ise, bu kitabın bugün oynanan bir tür “kızma birader” gibi sayısal hareketlerle gelinen 

duraklarda, öğütler veren, eğiten, tehlikeleri güzellikleri, doğru hareketleri, stratejileri, eğlence 

ile belleten, özellikle kağan çocuklarına veya dönemin bilgelik yolunda ilerleyenlerine yönelik 

oyuna dayalı bir eser olduğuna dair güçlü bulgular olduğunu belirtmiĢ, kitap hakkındaki bu 

gerçeğin bugün hala Doğu Türkistan’da bilge olarak tanınan bazı Uygurlarca da söylendiğinin 

altını çizmiĢtir. Aslında, bu çalıĢmada görüleceği üzere birçok ırk’ın atasözleri ile desteklenerek 

daha kolay açıklanıyor olması, Irk Bitig’de yer alan derin öğretilerin ve evrensel erdemlerin 

varlığını kanıtlayan önemli unsurlardan biridir. Sonuç olarak, bu çalıĢmada, Irk Bitig’in bir 

öğreti kitabı olduğu kağanlık sistemini aktaran 6, 8, 12, 25, 28, 34, 36, 37, 41, 44, 55, 63 

numaralı ırk’lar üzerinden kanıtlanmaya çalıĢacak ve daha önce bu ırk’lar hakkında yapılmamıĢ 

özgün çözümleme ve yorumlamalarda bulunulacaktır. 

2. Irk’larda Örtük Olarak Anlatılan Kağanlık Öğretisi 

Eski Türklerde “töre”nin yönetim açısından görünümü “Devlet Töresi” olarak 

adlandırılabilir. Töre, devleti ayakta tutan sistem olduğu için devletten daha önemlidir (Pamir 

2009: 360). Türklerin yüzden fazla devlet kurmasının altında yatan gerçeklerden biri de bu 

olabilir. Türk töresinde “devlet”, “teĢkilat” gibi kavramlar oldukça önemlidir. Bununla iliĢkili 

olarak, bir lider olarak kağanın nitelikleri devletin bekası için oldukça önemlidir. “Devlet” 

kavramına çok önem veren bir törenin kağanlık için bir öğreti sistemi oluĢturması gayet 

doğaldır. Bu baĢlık altında kağanlık sistemine, yani savaĢ stratejilerini bilen güçlü, “kut” sahibi 

ama aynı zamanda töreyi yeniden düzenleyecek ve yasa yapacak kadar da bilge bir liderin 

yetiĢmesi yolunda yazılmıĢ ırk’lara değinilecektir. 

2.1. (6’ncı Irk): “Gereksiz kahramanlık yapma” 

Irk Bitig’de yer alan 6’ncı ırk, temel olarak henüz gücünü kazanamamıĢ bir devletin bir 

sonraki adımı iyice düĢünüp hesap etmeden yapacağı her hamlenin baĢarısızlığa uğrayacağını, 

ne kendine ne de baĢkalalarına bir yarar sağlayacağını aktarmaktadır. Buna bariz örnek 

savaĢlardır. Bir devletin henüz güçlenip teĢkilatını oluĢturmadan atılacağı maceraların o devletin 

sonunu getireceği açıktır. Devlet, gücünü iyi hesaplamalı ve atacağı adımların sonuçlarını 

öngörmelidir. “Erken öten horozun baĢını keserler” atasözü bu ırk’ta anlatılmak istenen mesajın 

baĢka sözlerle ifadesi gibidir. Amacına ulaĢmayan bir savaĢ her iki taraf için de kan ve 

gözyaĢından baĢka bir Ģey getirmeyecektir. 
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(6) a. Yazıçevrimi 

  Adıglı toŋuzlı  ārt üze sokuĢmiĢ ermiĢ. Adıgıŋ karnı yarılmiĢ, toŋuzuŋ azıgı 

sınmiĢ tér. 

Ança biliŋ: Yablak ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  (Bir) ayı ile (bir) domuz (bir) dağ geçidinde çarpışmışlar imiş. Ayının karnı 

yarılmış, domuzun azı dişleri kırılmış, der. 

Öylece biliniz: (bu fal) kötüdür. 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “Bir ayı ile bir domuz dağ geçidinde çarpışmışlar. Ayının 

karnı deşilmiş, domuzun azı dişleri kırılmış.” 

“Öylece bilin: (Bu fal) kötüdür.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Ayı domuz dağ yolunda kavgalaşmış imiş ayının karnı yarılmış domuzun dişleri 

kırılmıştır. 

Bunu bil fenadır bu. 

6’ncı ırk’ın aktardığı mesaj insanların kiĢisel yaĢamları ve daha özelde kağanın günlük hayatı 

için de yol göstericidir. DüĢünülmeden gerçekleĢtirilen fevri hareketlerin insanın hem kendisine 

hem de karĢıdakine zarar vereceği anlatılmaktadır. Bu, özellikle kağan olacak bir insan için 

oldukça önemli bir konudur. Bu bağlamda bu ırk “Ġki düĢün bir söyle”, “Öfkeyle kalkan zararla 

oturur” atasözleri ile taĢınan kadim mesajlarla koĢutluk içermektedir.  

Yukarıdaki çıkarımları bir baĢka açıdan desteklemek adına, Türkler için “domuz”un nasıl 

bir gönderimi olduğuna bakmak yararlı olacaktır. Ögel (2010b), Türklerin baĢlangıçtan veri 

domuz yemediğine, dolayısıyla domuzun Türk geleneklerinde iyi bir yeri olmadığına dikkat 

çekmektedir. Hatta Türkler için yaban domuzu kötü ruhlu ve yırtıcı bir hayvan olarak 

görülmekteydi (2010b: 541). Bu bilgiler ıĢığında bakıldığında, ayının öfkeyle kötü ruhlu bir 

yırtıcıya bulaĢması kendisine de kötülüğün bulaĢmasına neden olmuĢtur denilebilir. Belki “Ġte 

dalaĢmaktansa çalıyı dolaĢmak yeğdir” atasözü bu ırk’ın mesajının yaĢayan baĢka bir ifadesidir. 

Seçkin (2015), bu ırk’ta 12 ve 44’üncü ırkta olduğu gibi güçsüzlüğün “kötü”yü temsil 

ettiğini, eĢit güçle çarpıĢmanın yine kötülük doğuracağına değinildiğini düĢünmektedir. Yani, 

ayı kazanmak istiyorsa domuzdan daha güçlü olmalıdır. Aynı Ģey domuz için de geçerlidir. 

Kudretli Tanrı ise en güçlü olandır, dolayısıyla insanlar üzerinde de tasarruf sahibidir (s. 1444-

1445). Bu çalıĢmada önerilen yorumla Seçkin’in (2015) yaptığı yorum birleĢtirilirse bu ırk’ta, 

“kağanın içte ve dıĢta gücü ve denetimi tam olarak ele almadan yapacağı her hamle 
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baĢarısızlıkla sonuçlanacaktır” mesajının aktarıldığı söylenebilir. Tabi bu mesaj, büyük 

olasılıkla, yalnızca kağanlara değil, bilgelik yolunda ilerleyen herkese aktarılmak istenmiĢtir. 

2.2. (8’inci Irk): “Kağan nefsine yenik düĢmez ve sinsi olmaz” 

8’inci ırk’ta yılanın altın madeniyle anılıyor olması kadim bir bilginin kalıntıları gibi 

durmaktadır. Yılan, içimizdeki nefsi temsil ediyorsa altın mal sevgisine mi gönderimde 

bulunmaktadır? Bütün düĢüncesi mal mülk olan insan beyninin “altın baĢlı yılan” olduğu 

düĢünülecek olursa o baĢı kesmek insanı nefsinden kurtarmakla eĢdeğer olacaktır. Nefsinden 

kurtulan insan esirlikten de kurtulacaktır. Bunun yanı sıra, kötülüğe esir bir beynin yılan gibi 

sinsi olması da kaçınılmaz bir gerçeklik olarak görünmektedir. Oysaki, erdemli bir insan olan 

kağanın sinsi olmaması gerekir. Çünkü o yılanın baĢını kesmiĢ yani egosunu, nefsini kontrol 

altına almayı öğrenmiĢ olmalıdır. Dolayısıyla, bütün uygulamaları töreye uygun olacak ve 

sinsilik yapmasını gerektirecek bir suça batmayacaktır. 

(8) a. Yazıçevrimi 

  Altun baĢlıg yılan men. Altun kurugsakımin kılıçın kesipen özüm[in] yul [in] 

intin, baĢımın yul ebintin tér.  

Ança biliŋler: Yablak ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  Altın başlı yılanım. Altın kursağımı kılıç ile keserek nefsimi kopar ininden, 

başımı kopar evinden, der. 

Öylece biliniz: (Bu fal) kötüdür. 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “Altın başlı yılanım! Altından midemi kılıç ile keserek 

benliğimi deliğinden çıkar, başımı evinden kopar!” 

“Öylece biliniz: (Bu fal) kötüdür.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Altun başlı yılanım. Altun kursağımı kılıca keserek özümü yol (?) başımı yol 

evlerden (?) 

Bunu biliniz fenadır bu. 

8’inci öğretide “kötü” olarak adlandırılan durumun sonuçtan ziyade süreç olduğu varsayılabilir. 

Yani, yılan baĢlı nefis ve insanın o nefse olan esirliği kötüdür. Bir anlamda, bu esirlikten 

kurtulma mücadelesi zordur ve öyle yumuĢak renkli betimlemeler içermez, denmektedir. 

Kısaca, nefisten bağımsızlaĢma güzel bir sonuçsa da 8’inci ırk’ın “Öylece biliniz bu kötüdür” 

ibaresi sonuca giden yolun meĢakkatiyle iliĢkili olmalıdır. Bir yönüyle de nefis mücadelesi 

zaten ölüme kadar süren bir yol olarak düĢünülmüĢ olmalıdır. 

2.3. (12’inci Irk): “Büyüklenme, senden büyük Tanrı var” 
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Eski çağlardan beri Türkler için av ve avcılık, savaĢlara hazırlık niteliğindeki bir tür spor 

olma ve inanç boyutu yanında önemli bir beslenme kaynağıdır (ġirin User 2007: 55-56). Doğal 

olarak, yaĢamın idamesi ve kültürel zenginliği açısından bu önemli unsur, “Geyikleri Kovalayan 

Avcılar” gibi çeĢitli masallara da konu olmuĢtur (Ögel 2010a: 582). 12’nci ırk, sarp dağlarda 

yaban hayvan avına çıkmıĢ bir adamı betimleyerek insanın acizliğini bilerek büyüklenmemesi 

gerektiğini hatırlatmakta ve büyük olasılıkla Ģöyle bir mesajı aktarmaktadır: “Canlılara korku 

salan bir avcı olabilirsin, güçlü olabilirsin, doğaya meydan okuyabilirsin ve hatta kendini 

Tanrı’ya eĢ sayabilirsin ama o Tanrı’nın yarattığı doğanın basit bir oyunu bile sana diz 

çökertebilir”. 

(12) a. Yazıçevrimi 

  Er abka barmiĢ. Tagda kamılmiĢ. Teŋride Erklig tér. 

Ança biliŋler: Yabız ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  Adam(ın biri) ava gitmiş. Dağda (yürürken) düşmüş. Kudretli (Tanrı) göklerde, 

der. 

Öylece biliniz: (Bu fal) kötüdür. 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “Bir adam ava gitmiş. Dağda yere yuvarlanmış. “Kudretli 

(tanrı) göklerdedir!” 

“Öylece biliniz: (Bu fal) kötüdür.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Er ava varmış dağda düşmüş gökte kudretlidir. 

Bunu biliniz fenadır bu. 

Bu öğretinin “kötü” ifadesiyle bitmesi kiĢinin Tanrı’nın yüceliğini tasdik etme noktasında geç 

kaldığını anlatmak içindir. Bu yorum doğruysa dolaylı mesajın Ģu Ģekilde verildiği savlanabilir: 

“DüĢmeden önce Tanrı’nın ululuğunu tasdik etmek gerekir. Böbürlenmeyi bırak. Kağan olsan 

bile sana gücü veren Tanrıdır. Görevini yapmazsan alacak alan da odur. Ölürken yaptığın tövbe 

sana bir fayda sağlamaz. Yaptığın kötülükleri örtmez”. Benzer doğrultuda bir diğer mesaj da 

Ģöyle olabilir: “Hep yere bakıyorsun. Rızkını hep yerde arıyorsun. Doğru ama rızkını sana 

gönderen Tanrıyı unutma! O yaban hayvanları seni göğe yaklaĢtırmalıydı. Yere düĢüp göğü 

görmeden onu hatırlamayacak mısın? Eğer baĢına kötü bir hâl gelmeden onu hatırlamıyorsan bil 

ki bu tavrın oldukça kötüdür”. 

Eski Türklerde kağan dahi soylu bir kiĢi değildir. Kağan “kut”u her ne kadar Gök 

Tanrıdan almıĢ olsa da bu onu diğer insanlardan farklı kılmaz. Gök Tanrı “kut”u baĢka bir 

aileye de verebilir. Kağan gerektiği yerde kural koyucu olsa da adaletli olmadığında yapılan 
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“Büyük Kurultay”lar ya da gelenekten gelen kurallar (yosun) ile dizginlenebilirdi (Pamir 2009). 

Dolayısıyla, kağan böbürlenmek, kendini diğer insanlardan üstün görmek bir yana kağanlığı hak 

etmeli, töreye uymalı ve dolayısıyla kendisini adaleti yıkacak kadar üstün görmemelidir. Törede 

adaletin önemi Kutagu Bilig’de Küntogdı temsiliyle devam ettirilmiĢtir: “Eğer devamlı ve ebedî 

beylik istiyorsan, adaletten ayrılma ve halk üzerinde zulmü kaldır.” (Beyit 1435 çeviren: Arat 

1998). DemirtaĢ’a (2004) göre, kağan temsili olarak Küntogdı adının kün (“gün, güneĢ”) 

tabanına dayanması rastgele değildir. Küntogdı’nın, yani kağanın üç temel özelliği vardır: 

hüküm, ceza ve adalet. Bir kağan güneĢ gibi herkese eĢit ve adil olmalıdır, doğruluktan 

sapmamalıdır. DemirtaĢ’a göre, kağanın özellikleri ile güneĢ arasında bulunan benzerlikler 

iliĢkisi Ģu Ģekilde kurulmuĢtur: güneĢin ıĢığı adaleti, parlaklığı dürüstlüğü, sıcaklığı ise erdemi 

temsil etmektedir (2004: 174). 

2.4. (25’inci Irk): “Bir devlette tek kağan olmalı” 

25’inci ırk’ı doğru anlayabilmek için “öküz” sözcüğünün Türk töresi için taĢıdığı 

anlamları doğru anlamak gerekir. Bugün bile “öküz” sözcüğü Orta Asya topluluklarında gücün 

ve kudretin bir göstergesidir. Güç, demek iktidar demek, iktidar ise devletin görünen yüzü 

kağanda mücessemdir. Dolayısıyla, bu ırk’taki “öküz” ibaresini bu manalarıyla okumak onun 

devletin baĢına gönderimde bulunduğunu anlamayı kolaylaĢtırmaktadır. 

(25) a. Yazıçevrimi 

  Eki öküzüg bir bukursıka kölmiĢ. KamĢayu umatın turur tér. 

Ança biliŋ: Yablak ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  İki öküzü bir sabana koşmuşlar. (Öküzü) kımıldayamadan duruyor, der. 

Öylece bilin: (Bu fal) kötüdür. 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “İki öküzü bir sabana koşmuşlar. (Öküzler) kımıldayamadan 

duruyorlar.” 

“Öylece bilin: (Bu fal) kötüdür.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  İki öküzü bir kösteğe bağlanmış hareket edemeden durur. 

Bunu bil fenadır bu. 

25’inci ırk’ta açıkça görülmektedir ki Türk Devleti yönetiminde iki baĢlılığa karĢı çıkılmakta, 

böylesi bir durumun devletin bekası için bir tehlikeli olduğu düĢünülmektedir. Nitekim, 

günümüzde bu ırk’taki kadim mesajı taĢımaya devam eden atasözleri bulunmaktadır: Bir 

çöplükte iki horoz ötmez, İki cambaz bir ipte oynamaz, İki arslan bir posta sığmaz, İki kuş bir 

yuvada barınmaz, İki kılıç bir kına sığmaz, İki şahin bir yerde yuva yapmaz… Her ne kadar 
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çeviri de olsa Seyf-i Sarâyi’nin Gülistan’ında geçen Sigar bir hucra-ga on ikki mihmân / Bir 

iklime sıgışmaz ikki sultân “Bir odaya on iki misafir sığar da bir diyara iki sultan/ hükümdar 

sığmaz” (bk. Karamanlıoğlu 1989) dizeleri mesajın Türkler tarafından canlılığını göstermesi 

açısından önemlidir. 

Eski Türklerde Gök Tanrının bir boy içindeki aileye kut vermesi ile devletin ailenin ortak 

malı sayılmakta, bu aileden biri kağan olsa bile diğerlerinin de devleti yönetme hakkı devam 

etmekteydi. Gerçekten de bu uyarının tarihsel gerekçeleri fazlasıyla bulunmaktadır. Asya Hun 

Devleti ve Köktürk Kağanlıklarının yıkılmasında Devletin doğu ve batı olmak üzere ikili bir 

yönetime sahip olmasının etkisi vardır. Bu ikili yönetim, diğer ülkelerin karıĢıklık çıkarmak 

adına müdahalelerini kolaylaĢtırmıĢ olabilir. Osmanlı da dahil diğer Türk Devletlerinde görülen 

taht kavgaları ve çift baĢlılığı önlemek adına dökülen kanlar bu meseleye ne kadar önem 

verildiğini göstermektedir. Pamir (2009), devletin parçalanmasında adalete dayalı “töre”nin, 

yani devleti ayakta tutan hukuk kurallarının uygulanamamasının da büyük etkisi olduğunu 

belirtmektedir (2009: 363). 

Seçkin (2015), bu ırk’ta 16, 37, 39, 45, 65’inci ırk’larda olduğu gibi, hareketsiz ve çaresiz 

kalmanın kötülük kategorisi içerisinde değerlendirildiğini belirtmektedir. Özellikle bozkır 

kültürü hızlı hareket etmeyi ve tökezlememeyi gerektirmektedir. Kımıldamamak varlıkların 

hayattaki rollerini yerine getirememeleri ve iradelerini kaybetmeleri demektir (s. 1446). 

2.5. (28’inci Irk): “Kağan teĢkilatçıdır” 

28’inci ırk, Türk töresinde “devlet” kavramı ve o kavramla ilintili “teĢkilatçılık” ile 

ilgilidir. Kağan teĢkilatın çekirdeği gibidir. TeĢkilatlanmanın en azından görünür lideridir. Onun 

çağrısı ile bağımlı olanlar bağımsızlık ateĢini yakarlar. Bu geleneği, tarihsel ve somut olarak 

ĠlteriĢ Kağan’ın teĢkilatlanmasında görüldüğü gibi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kuvay-ı Milliye 

çatısı altındaki direniĢinde de izlerini görmek mümkündür. Bir kağan çıkar ve bağımsızlık adına 

bağımsızlık isteyenleri etrafında toplar ve zaferin ardından teĢkilatlanma, devleti yeniden kurma 

süreci gerçekleĢir. Devlet kurulur, töre somut olarak iĢlerlik kazanır. Kısacası, tarihsel bir 

gerçeklik olarak denebilir ki, bozkırda kurultaylar düzenlemiĢ gelenek, yakın bir zamanda 

Anadolu’da da kongreler düzenlemiĢ ve 23 Nisan 1920’de teĢkilatçılığın somut bir yansıması 

olarak meclisi açmıĢtır. 28’inci ırk’ta da kağanın sözü edilen süreçteki bu rolü üzerinde 

durulmuĢtur. 

(28) a. Yazıçevrimi 

  Kan olurupan ordu yapmiĢ. Ġli turmiĢ. Tört buluŋtakı edgüsi uyurı térilipen 

meŋileyür, bedizleyür tér. 

Ança biliŋler: Edgü ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  (Bir) han tahta oturup (kendine bir) saray yap(tır)mış. Devleti ayakta kalmış. 

(Ülkesinin) has ve muktedir adamları (etrafında) toplanmış, (sarayını) neşe 

içinde süslüyorlar, der. 

Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir. 
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 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “Bir hakan tahta çıkar çıkmaz bir saray yap(tır)mış. Ülkesi 

ayakta kalmış. (Hakanın) dört bir yandaki iyi ve yetenekli adamları (sarayda) 

bir araya gelerek seviniyor ve (sarayı) süslüyorlar.” 

“Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Han (tahta) oturarak paytaht yapmış ülkesi durmuş dört bucaktaki iyileri 

akıllıları toplıyarak zevkalıyor, süslüyor. 

Bunu biliniz iyidir bu. 

Eski Türklerde kağan denetimsiz bir güce sahip değildir. Töreyle kısıtlanır, töre adına onu 

denetleyenler ise düzenli olarak gerçekleĢtirilen kurultayın üyeleridir (Pamir 2009: 366). Saraya 

iyi ve yetenekli insanların gelmesi, bu geliĢlerin amaçlı oluĢuna dikkat çekmek içindir. Kağanın 

otağında gerçekleĢecek ilk kurultayın açık izleridir. Onların saraya geliĢi rastgele bir davet 

değildir. TeĢkilatlanmayı, devletin iĢleyiĢini liyakatli bir kadroya teslim etme söz konusudur. Bu 

açıdan bakılınca, teĢkilatlanmanın kalıcı olması için iyi ve yetenekli insanlardan müteĢekkil bir 

kadroya sahip olunması gerektiği mesajının dolaylı da olsa verildiği düĢünülebilir. Saraya gelen 

insanların gerçekten devletin teĢkilatlanmasına yönelik kadroları oluĢturacağı süsle- (“bedizle-”) 

eyleminden anlaĢılmaktadır. Bir yönüyle, düzenli olarak yapılacak büyük kurultaylara hazırlanıĢ 

sürecidir. Süslemek eylemi devletin kadrolarını oluĢturmak, iĢleyiĢini hızlandırmak, yani yapıyı 

kurmak anlamında mecazen kullanıldığı rahatlıkla varsayılabilir. Bu yorumun aksine, iyi ve 

kabiliyetli adamların ellerinde rengârenk süslerle sarayı süslemek için geldiklerini düĢünmek 

kabulü daha zor bir yorum gibi durmaktadır. 

“Devlet”, “il”, “töre” gibi kavramlara gönderim için “saray”, “ev”, “bark”, “çadır” gibi 

sözcüklerin kullanımını çeĢitli metinlerde sıkça görmek mümkündür. 28’inci ırk’ta devlet-

mekân gönderimi ordu (“saray”) sözcüğüyle yapılmıĢtır. Benzer bir biçimde, Orhun 

Yazıtlarında; ilin, egemenliğin bozguna uğraması evin barkın yıkılması ile anlatılmıĢtır: Sıŋar 

süsi ebig barkıg yulgalı bardı “Yarı ordusu evimizi barkımızı yağmalamak için gitti.” (Bilge 

Kağan Yazıtı Doğu Yüzü 32; Tekin 1998:74-75); Seleŋe kudı yorıpan Karağan kısılta, ebin 

barkın anta buzdum “Selenga (nehri boyunca) aĢağıya yürüyüp Karağan geçidinde, evini 

barkını orada bozdum.” (Bilge Kağan Yazıtı Doğu Yüzü 37; Tekin 1998:74-75). Bu bağlamda, 

Divan-i Luqat-i it-Türk’te “bark” sözcüğünün “mülk”; “ev” sözcüğünün ise Türklerde dünyanın 

bir temsili olan “çadır” anlamına gelmesi sözü edilen gönderimsel bağıntıların varlığına iĢarettir. 

2.6. (34’üncü Irk): “Kağan alp olmalı” 

34’üncü ırk, yalnızca Türk töresi açısından değil evrensel olarak da toplulukların bir 

beklentisi gibi durmaktadır. Doğal olarak toplumun bireyleri ekseriyetle kendini yönetmeye 

aday kiĢilerin cesur, atılımcı ve gerektiği yerde toplumun hakkı ve geleceği için gözünü 

karartabilen bir lider olmasını ister. Alplik, Türk töresi içinde kadın ve erkek fark etmeden 

bulunması gereken önemli bir özellik olduğundan böylesine bir toplumun kendine lider olan 

kiĢiden daha üst düzey bir cesaret ve dirayet beklemesi oldukça doğaldır. 
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(34) a. Yazıçevrimi 

  Kan süke barmiĢ. Yagıg sançmiĢ. Köçürü konturu kelir. Özi süsi ögire sebinü 

ordusıŋaru kelir, tér. 

Ança biliŋler: Edgü ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  Bir han sefere çıkmış, düşmanı mızraklamış. (Askerlerini) göç ettire kondura 

geliyor. Kendisi ve askerleri neşe ve sevinç içinde karargâhına doğru geliyor, 

der. 

Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir. 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “Bir hakan savaşa gitmiş. Düşmanı bozguna uğratmış. 

(Düşmanlarını) göç ettire konaklata geliyor. (Hakanın) kendisi askerleri ile 

birlikte neşelenip sevinerek sarayına doğru geliyor.” 

“Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Han sefere varmış düşmana galebe çalmış göçürerek kondurarak gelir. 

Kendisi, ordusu memnun olarak, sevinerek paytahtına doğru gelir. 

Bunu biliniz iyidir bu. 

Lider düĢmana diz çöktürmelidir. Ancak, savaĢ kazanmak her zaman kol gücüyle 

olamayacağına göre bir kağan aynı zamanda çok iyi bir izlemci (“stratejist”) olmalıdır. Yalnızca 

ordu gücüyle devletin yönetilemeyeceği Kutagu Bilig’de “Devlet silahla kurulur, ancak kalem 

ve yasayla yönetilir (Beyit 2711 çeviri: Arat 1998)” ibaresiyle belirtilmiĢtir. Alp bir lidere sahip 

ordunun da milletin de yüzü güler, denilmektedir. Bir kağan açısından düĢmana diz 

çöktürmenin önemini ve bu diz çöktürmenin yalnızca silahla olmayacağını Orhun Yazıtlarında 

da görmek mümkündür. Kül Tigin Yazıtında Bumin Kağan ve kardeĢi ĠĢtemi Kağandan Ģöyle 

söz edilmektedir: “Tahta oturarak, Türk halkının devletini (ve) yasalarını yönetivermiĢ, 

düzenleyivermiĢler. Dört bucak hep düĢman imiĢ. Orduları sevkederek, dört bucaktaki halkları 

hep almıĢ, hep (kendilerine) bağımlı kılmıĢlar. BaĢlılara baĢ eğdirmiĢ, dizlilere diz 

çöktürmüĢler.” (çeviri: Tekin 1998). Bu ifadelerden de anlaĢıldığı üzere devleti, töreyi yeniden 

canlandırmak, yasa yapmak, akınlarla düĢmanları dize getirmek bir kağanın övülecek nitelikleri 

arasındadır. Dolayısıyla, “kut” yalnızca ordu gücü değildir. SavaĢ sonrasında da halkının 

yüzünü güldürmelidir. Bu da adalet temelli kanunlarla töreyle olur. Dolayısıyla, töreyi 

uygulayabilmesi de kağanın devletindeki gücünü gösterir. Kutadgu Bilig’de de bu gerçeğe dair 

izler bulunmaktadır: “Ey Bey! Gücün yettiği kadar kanunu tatbik et ve halkın hakkını vermeye 

çalıĢ.” (Beyit 5288 çeviri: Arat 1998); “Kanun sudur, akarsa nimet yetiĢir. Ey hakim! 
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Memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın. 

Kanun ile ülke geniĢler ve dünya düzene girer.” (Beyit 2032, 2034, 2036 çeviri: Arat 1998). 

Seçkin (2015), bu ırk’ın Irk Bitig’deki 29, 30, 31, 49, 55 ve 63’üncü ırk’la beraber 

karĢılaĢılan olaylar ve zorluklar karĢısında vazgeçmemeyi öğütlediğini, hedeflenen amaca 

ulaĢılabiliyorsa bunun “mutlu” ve “güçlü” olmak gibi iyiliği temsil ettiğini belirtmektedir (s. 

1440-1441). 

2.7. (36’ıncı Irk): “Gerçekçi ve tutarlı ol” 

36’ncı ırk, gerçekçi olmayı, tek baĢına cesaretin bir fayda getirmeyeceğini belirtmektedir. 

Cesaretin önemi inkâr edilemez ama iyi bir strateji hedefe ulaĢmak için her zaman gereklidir. 

Güçlüyken gücünü göstermeli zayıfken adımlarını dikkatli atmalı, maceralara yelken 

açmamalısın denilmektedir. 

(36) a. Yazıçevrimi 

  ÜküĢ atlıg ögrünçüŋ yook; kobı atlıg korkınçıŋ yook, uçruglug kutuŋ yook tér. 

Ança biliŋler: Anyıg yablak ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  (Sende) çok atı olan (bir kişinin) sevinci yok; (öte yandan, sende) az atı olan 

bir kişinin korkusu (da) yok. (Uzun sözün kısası), uçuşan bayraklarla 

kutlanacak iyi bir talihin yok, der. 

Öylece biliniz: (Bu fal) kötüdür. 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “Çok atlı askerin varken sevinç duymuyorsun. Az atlı askerin 

varken (de) korku duymuyorsun. Uçan bayraklarla kutlanmaya değer iyi bir 

talihin yok.” 

“Öylece biliniz: (Bu fal) çok kötüdür.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Çok atlı olmak tatmin etmez at olmamamasından korkmaya (sebep) yok bu had 

derecede(?) tâli değildir. 

Bunu biliniz şer, fenadır bu. 

Seçkin (2015), bu ırk’la beraber Irk Bitig’de yer alan 22, 24 ve 61’inci ırkların kötü kategorisine 

girmesini, onların “kısmetsizlik” ve “Ģansızlık” kavramlarıyla ilintili olmasıyla açıklamaktadır 

(s. 1447). 

2.8. (37’inci Irk): “Büyüklenme karıncaya bile yem olursun” 

37’nci ırk; kağanlardaki büyüklenmenin, zafer sarhoĢluğunun, büyüyen devlette 

görülmeye baĢlanan hantallığın bir biçimde çürümeye yol açacağını belirtmektedir. 
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(37) a. Yazıçevrimi 

  Bir karı öküzüg bélin biçe kumursga yémiĢ. KamĢayu umatın turur tér. 

Ança biliŋler: yablak ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  Yaşlı bir öküzü, bir karınca, belini biçerek yemiş. Öküz yerinden 

kımıldayamadan duruyor, der. 

Öylece biliniz: (Bu fal) kötüdür. 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “Bir koca öküzü , karıncalar belinden biçerek yemiş. (Öküz) 

kımıldayamadan duruyor.” 

“Öylece biliniz: (Bu fal) kötüdür.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Bir yaşlı öküzü karıncalar kemirerek yemiş hareket edemeden durur. 

Bunu biliniz fenadır bu. 

Bir baĢka açıdan bu ırk’tan çıkarılacak anlam, hareket halinde olanın, iĢ yapanın her zaman bir 

adım önde olacağıdır. Özellikle Orta Asyada yaĢayan ön Türklerin bozkır yaĢamı 

düĢünüldüğünde hızlı ve her an tetikte olmanın önemi daha iyi anlaĢılacaktır (Pamir 2009: 362). 

Karıncanın küçük olması aldatmamalı, o çalıĢkanlığıyla iri bir öküzden daha çok iĢ 

baĢarabilecek ve hatta yaptığı iĢle onun karĢısında durabilecektir. Ġri veya güçlü olanın 

böbürlenmesiyle iliĢkisi buradadır. Güçlü bir devlet, kendisini ileriye götüren ilkeleri bir kenara 

bıraktığında “hasta” olacak ve birçok küçük devlete yem olabilecektir. Bu ırk biraz da tavĢan 

kaplumbağa öyküsünü hatırlatmaktadır. TavĢan hızlı koĢtuğu için kendine güveni sonsuzdur, 

bundan dolayı, daha yarıĢmanın baĢlarında bir ağacın kenarında uyuklayınca bitiĢ çizgisine 

ulaĢan kaplumbağa olur. Dolayısıyla, büyüklük ve gücün ikamesi daha büyük ve sürekli bir 

emeği gerektirmektedir. Öküz, iriliği ve gücüne güvenerek hantallaĢmıĢ ve küçük bir karıncanın 

yemi olmaktan kurtulamamıĢtır. Karınca beyne girdiyse bir kere lider istediği kadar kafasını 

duvara vursun, ancak kendisine zarar verecek, para ve silah gücü hiçbir iĢe yaramayacaktır. 

Bir diğer anlam ise güç ve kuvvetin de bir sonunun olduğunu bilmenin erdemidir. Bu 

erdeme sahip olan yaĢlılığı veya zayıflayacağı dönemler için de hesap yapmalıdır. Bir kağan ya 

da bir devletin güçlüyken önemsemediği küçük güçler bir gün kağanın ve devletin gücünü 

kemirmeye baĢlayabilir. Bundan dolayı, ırk’ın dolaylı olarak verdiği mesaj, zayıf zamanlarında 

seni koruyup kollayacak, kadir kıymet bilecek dostlar edin ya da geleceğe iliĢkin 

etrafındakilerin seni kemirmesine fırsat vermeyecek bir strateji belirle, olabilir. YaĢlı bir 

insanın, en azından kimseye yük olmamak açısından olsa bile yaĢlılığını hesap edecek bir plan 
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içerisinde olması gerekir. Bütün bu erdemlerin çok kısa ifadelerle anlatılmıĢ olması Irk Bitig’in 

ifade gücü ve içerik açısından zenginliğini göstermektedir. 

2.9. (41’inci Irk): “Bağımsızlığın doğuĢu için bir kağan yeter” 

37’inci ırk “çürüme”, devlet açısından düĢünülecek olursa “yıkılma” sürecini 

betimlemekte, nedenlerini açıklamaktaydı. Ancak, Irk Bitig, çürüme ve yıkılmayı asla bir yok 

oluĢ olarak tanımlamamıĢ, genel öğretisi içerisine umutsuzluğu katmamıĢtır. Bunun en güzel 

örneği 41’inci ırk’tadır. 41’inci ırk, umutsuzluğun çok kötü bir haslet olduğuna dikkat 

çekmektedir. Bu bağlamda, “Çıkmadık candan ümit kesilmez”, “Tanrıdan ümit kesilmez” 

atasözlerinin verdiği mesajla koĢutluk taĢımaktadır. Her zaman umut vardır, vazgeçmek, 

olmayacağına inanmak kazanacakken kaybetmek demektir. Nitekim ırk’ta sözü edilen inek 

(“ingek”) öleceği düĢüncesine teslim olmuĢsa da talih ĢaĢırtıcı bir biçimde yüzüne gülmüĢtür. 

(41) a. Yazıçevrimi 

  Ürüŋ esri ingek buzagulaçı bolmiĢ. Ölgey men témiĢ. Ürüŋ esri érkek buzagu 

kelürmiĢ. Idukluk yaragay. Ülügde ozmiĢ tér. 

Ança biliŋ: Edgü ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  Ak benekli bir inek doğurmak üzere imiş. Öleceğim, (galiba)! Demiş; (fakat 

ölmemiş,) ak benekli bir erkek buzağı dünyaya getirmiş. (Bunu) Tanrı‟ya 

kurban etmek uygun olur, (çünkü inek böylece) kötü talihinden kurtulmuş, der. 

Öylece bilin: (Bu fal) iyidir. 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “Ak benekli bir inek buzağılamak üzere imiş. (İnek) öleceğim 

diye düşünmüş. Ak benekli bir erkek buzağı dünyaya getirmiş. “(Bu doğan 

buzağıya) kutsallık atfetmek yerinde olur!” (İnek, kötü) talihinden kurtulmuş. 

“Öylece bilin: (Bu fal) iyidir.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Beyaz tekir renkli inek buzağılamak üzere olmuş öleceğim demiş beyaz tekir 

renkli erkek buzağı getirmiş. Kader yerine gelecektir mukadderatından 

kurtulmuş. 

Bunu bil iyidir bu. 

Birçok zaman esaret altında yaĢamıĢ Türk halkının hiçbir zaman umut etmekten vazgeçmemesi 

gerektiğinin, bir tek kiĢi bile kalsa kurtulabilecek güce (“kut”) ve talihe Tanrı tarafından 

kavuĢabileceğinin mesajını veren bu ırk, doğan bir bebeğin bile daha önce yaĢanılan güzel 

günlere iliĢkin bir haberci olabileceğini anlatmaya çalıĢmaktadır. Yeri gelir bir çocuk (ırk’ta ak 

benekli erkek buzağı), büyür boyuna, milletine Ģan katar, atası Oğuz Kağan gibi yiğit ve 
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kahraman olur. O çocuk, verdiği mücadele ve çektiği çilelerle milletine kurban olur, milleti için 

kurban olur. Sonra yeniden güçsüz kağan gelirse esaret baĢlar, Tanrı o güçsüz kağandan “kut”u 

alır hak eden, töreyi yeniden düzenleyen bir kağana verir; çünkü, kutsal olan kağan değil, onun 

görevidir. 

Seçkin (2015) bu ırk’ın doğanın cömertliği ve Tanrı’nın inayeti ile ilgili olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre, doğururken öleceğinden korkan ak benekli ineğin doğuracağı ve 

ailesini tamamlayacağı için ölmemesi sonucunda yavrusunu Tanrı’ya Ģükür için kurban edeceği 

düĢüncesi bu ırk’ı iyi kategorisine sokmaktadır (s. 1443). 

2.10. (44’üncü Irk): “Ġyi belirlenememiĢ strateji zarar verir” 

44’üncü ırk, etraflıca düĢünülmeyen hamlelerin verdiği zararın büyük olacağını 

anlatmaktadır. Bu öyle bir zarardır ki hamleyi yapana bir kazanç sağlamadığı gibi hamle 

yapılanı da anlamsız ve gereksiz bir biçimde zarara sokar. 44’üncü ırk’ta yırtıcı kuĢun tavĢanı 

görür görmez hamle yapması tırnaklarına mal olduğu gibi avına da zarar vermiĢtir. TavĢan artık 

kendine değil belki bir tilkiye yem olacak veya acılar içinde ölecektir. 

(44) a. Yazıçevrimi 

  Togan kuĢ teŋriden kodı tabıĢgan tépen kapmiĢ. Togan kuĢ tırŋakı suçulanmiĢ 

yana tıtinmiĢ. Togan kuĢuŋ tırŋakı ügüĢüpen kalıyu barmiĢ, tabıĢgan terisi 

üŋüĢüpen yügürü barmiĢ. Antag tér. 

Ança biliŋler: Yabız ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  Bir şahin (İşte) bir tavşan! Diyerek göklerden aşağı inmiş ve (tavşanı) kapmak 

istemiş. (Bu arada) şahinin pençeleri yolunmuş ve sıyrılmış. Şahin pençeleri 

yolunmuş olarak uçup gitmiş, tavşan derisi soyulmuş olarak koşup gitmiş. (Fal) 

böyle diyor. 

Öylece biliniz: (Bu fal) kötüdür. 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  “Bir doğan „(İşte bir) tavşan!‟ diyerek gökyüzünden aşağı inmiş ve (tavşanı) 

kapmış. (Bu sırada) doğanın tırnakları yüzülmüş ve parçalanmış. Doğan, 

tırnakları soyulmuş olarak (tavşanı alamadan) havalanıp gitmiş. Tavşan (ise), 

derisi parçalanmış olarak koşarak gitmiş.” (Fal) böyle der. 

“Öylece biliniz: (Bu fal) kötüdür.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Doğan kuş gökten ada tavşanı diyerek kapmış doğan kuş tırnağı kopmuş yene 

çekilmiş doğan kuşun tırnağı aşınıp (?) kalarak varmış tavşan derisi yırtılarak 

kaçmış o kadar. 
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Bunu biliniz fenadır bu. 

 

 

2.11. (55’inci Irk): “Kağan alp olduğu kadar bilge de olmalı” 

55’inci ırk’ın, akla ve vicdana dayanmayan gücün etkisizliği ve zararı üzerine bir mesaj 

içermektedir. Er yiğit ve korkusuz olmalı; ama aynı zamanda bilge de olmalıdır. Yalnızca 

kılıcını değil, gerektiği yerde sözün gücünü de kullanmalıdır. Gerçek savaĢını o zaman 

kazanacak ve asıl büyük makamına o zaman yükselecektir.  “Bilge Kağan” olacaktır. O makam 

hayatındaki her Ģeye değer katacaktır. Öyle ki atı bile “Asil at!” ifadeleriyle anılacaktır. Bilgelik 

dolu bir yaĢam mutluluğun da kapılarını açacaktır. 

(55) a. Yazıçevrimi 

  Alp er oglı süke barmiĢ. Sü yérinte erklig  sabçı törütmiĢ tér. Ebiŋerü kelser özi 

ātanmiĢ, ögrünçülüg, atı yétiglig kelir tér. 

Ança biliŋler: Anyıg edgü [ol.] 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  Yiğit bir adamın oğlu savaşa gitmiş. Savaş alanında (kendine) güçlü bir sözcü 

türetmiş, der. Evine doğru gelirken kendisi ünlü ve mutlu, atı (da) yetkin olarak 

geliyor, der. 

Öylece biliniz: (Bu fal) çok iyi(dir). 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “Yiğit bir adamın oğlu savaşa gitmiş. Savaş alanında güçlü bir 

sözcü ortaya çıkarmış.” (Fal devamında şöyle) der: “(Bu yiğit adam) evine 

doğru gelirken kendisi yüksek bir makama atanmış, sevinçli ve atı yedekte 

olarak geliyor.” 

“Öylece biliniz: (Bu fal) çok iyidir.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Cesur insanoğlu orduya varmış ordu yerinde haberci (onu) dürtmüş der: 

Memleketine dönünce kendisi meşhur olur sevinerek atı (?) gelir. 

Bunu biliniz fenadır, iyidir. 

2.12. (63’üncü Irk): “Yalnızca en güçlü değil en yetenekli de kağan olmalı” 

63’üncü ırk, büyük olasılıkla bir sığır (av töreni) törenini tasvir etmektedir (ġirin User 

2007: 49). Bu törenin izlerine 7 bin yıl önceki kaya resimlerinde rastlanıldığı gibi (Amanjolov 

2006: 136-137) Divan-i Luqat-i it-Türk’te yer alan “sıgır” maddesinde “hanların halk ile beraber 

yaptığı sürgün avı” biçiminde de bir betimlemesi bulunmaktadır.  
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63’üncü ırk’a, aktarılmak istenen mesaj açısından bakıldığında, kağanın bilgeliği yanında 

cesaret ve ataklık konusunda da diğer insanlardan daha üstün olması gerektiğinin vurgulandığı 

söylenebilir. Bu mesaj yakalaması zorlu bir erkek yaban hayvanı üzerinden anlatılmıĢtır. O öyle 

mahir ve alp bir kağandır ki erkek yaban hayvanını boynuzlarından yakalamıĢ ve eliyle yere 

devirmiĢtir. Gerçi, Roux (2011: 227-228), elle avlanmanın Türklerde kan akıtmamaya gösterilen 

hassasiyetle ilgili olabileceği bilgisini vermiĢtir; ancak, töre ne olursa olsun elle avlanmanın 

güçlüğü yadsınamaz. Av; ad almaya, Ģan kazanmaya ve evlenebilmeye kadar varan kiĢisel 

geliĢim serüveninin önemli göstergelerinden biridir ve bunla iliĢkili olarak sıkı kuralları olan bir 

törendir (Roux 2015: 41-43). Farslı bir Moğol tarihçisi olan Cuveynî (Alâeddin Atâ Melik 

Cüveynî), sığır törenlerinde avı elinden kaçırmanın ölüme kadar varan cezalar içerdiğini 

belirtmiĢtir (Roux 2011: 227). Bu bilgiden yola çıkarak, kağanın elinden bir avı kaçırmasının 

kağan olma vasfını yok edecek kadar önemli bir neden olabileceğini tahmin etmek zor olmasa 

gerek. Bu ırk’ta kağan, avı ok ya da mızrak gibi herhangi bir silah aletiyle değil elleriyle kan 

akıtmadan yakalayarak kağan olmanın gerektirdiği cesaret ve yeteneği göstermiĢ, askerlerine 

örnek olmuĢ, böyle bir kağana sahip oldukları için gurur duymalarını sağlamıĢtır. 

(63) a. Yazıçevrimi 

  Kanlık süsi abka ünmiĢ. Sagır içre elik kéyik kirmiĢ. Eligin tutmiĢ. Kara kamag 

süsi ögirer tér. 

Ança biliŋler: Edgü ol. 

 b1. Tekin (2013) çevirisi 

  Hanın ordusu ava çıkmış. Avlak içine bir erkek karaca girmiş. (Onu) elleri ile 

tutmuşlar. (Hanın) bütün sıradan askerleri seviniyor, der. 

Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir. 

 b2. Yıldırım ve diğ. (2013) çevirisi 

  (Fal şöyle) der: “Hakanın ordusu ava çıkmış. Avlak içine bir erkek karaca 

girmiş. Hakan (onu) eli ile tutmuş. (Hakanın) bütün sıradan askerleri 

seviniyor.” 

“Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir.” 

 b3. Orkun (1994) çevirisi 

  Hanlık ordusu ava çıkmış çayırın(?) içine yabanî geyik girmiş, han el ile 

tutmuş, halk bütün ordu sevinir. 

Bunu biliniz iyidir bu. 

63’üncü ırk’ta güçlü ve mahir bir avcı olma ile kağanlık iliĢkisini Dede Korkut Kitabı’ndaki 

Dirse Han Oğlu Buğaç Han destanında da görmek mümkündür. Boğayı öldüren yiğidin yanına 

gelen Dede Korkut ona adını verir: “Bir buğa öldürmiĢ senüŋ oğluŋ, adı Buğaç olsun” (Ergin 

2004: 83). Yine Dede Korkut Kitabı’ndan “Av avladılar, kuĢ kuĢladılar. Ol kırk nâmerdüŋ bir 
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kaçı oğlanuŋ yanına geldi aydur: Babaŋ didi geyikleri kovsun getürsün benüm öŋümde 

depelesün, oğlumuŋ at segirdiĢin kılıç çalıĢın ok atıĢın göreyim, sevineyim kıvanayım 

güveneyim didi didiler (Ergin 2004: 85)” ibaresi kağan ve kağan olma yolunda ilerleyen yiğitler 

için av maharetinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

 

6. SONUÇ 

Sonuç olarak, Irk Bitig’deki çeĢitli ırk’larda, bir kağanın, daha genel anlamda bir liderin 

ne tür özelliklere sahip olması gerektiği ile ilgili bilgece öğretiler yer almaktadır. Çoğu zaman 

birkaç tümcelik ırk’larla derin felsefi açıklamalar ve erdemlerin kolayca aktarılmıĢ olması, Irk 

Bitig’in ifade gücünü ve bilgece derinliğini göstermektedir. Bu çalıĢmada değinilmeyen diğer 

ırk’larda doğrudan kağandan söz edilmese bile, yine kağanın sahip olması gereken töre 

ruhundan ve evrensel erdemlerden söz etmektedir. Yani, Irk Bitig’in genel olarak bir kağanlık 

öğretisi kitabı olarak da düĢünülebileceği gerçeğinden yola çıkılarsa aslında bütün ırk’ların 

kağanlık yolunu aydınlatan ıĢıktan iĢaretçiler olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. 

Dolayısıyla, bu çalıĢma, doğrudan kağan olgusuyla ilgili olduğu varsayılan ırk’lardan 

oluĢmuĢtur. Diğer ırk’larla ilgili yapılacak çalıĢmalar, Irk Bitig’e göre genel bir kağan 

portesinin nasıl olması gerektiği hususunda daha net bir betimlemeye ulaĢılmasını sağlayacaktır. 

Bu çalıĢmada, ırk’lar üzerine yapılan açıklamalar delillendirilmiĢ olsa bile diğer bütün 

çalıĢmalar gibi bir yorumdan ibarettir. BaĢkaca çalıĢmalarda, bu yorumlar çürütülebilir veya 

üzerine yeni eklemeler yapılabilir. Zaten bu çalıĢmanın amacı da, Irk Bitig’in daha iyi 

anlaĢılabilmesini sağlayacak yollar aramak ve küçük de olsa bir kapı aralamaktan ibarettir. 
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