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KUTADGU BİLİG’DE SİYASAL İKTİDARIN MEŞRULUĞU VE
DEVLETİN TAZİMİ

Fatih ERTUGAY*

Özet
Devletin varlık gerekçesi ya da otoritenin nasıl meşrulaştırılacağı, başka bir anlatımla iktidarın 
ilkesinin ne olduğu/niçinliği siyaset felsefesinin temel tartışma konularından birisidir. Türk siyasal 
kültürü içerisinde de, siyasal iktidarların yasa, emir ve eylemlerinin toplum nezdinde kabul görüp 
uygulanabilmesinin çeşitli gerekçeleri üretilmiş ve dönem dönem önemli eserler aracılığıyla 
topluma aktarılmaya çalışılmıştır. Bu eserlerden birisi de Kutadgu Bilig’dir. Kutadgu Bilig’de 
devlet iktidarı ya da devletin bizzat varlığı öncelikli olarak bir zorunluluklar zemini üzerine inşa 
edilmekte, daha sonra da buna bağlı olarak devlet, mutlak bir iyilik ve mutlak bir erek olarak 
görülüp yüceltilmektedir. Çalışma, Kutadgu Bilig pasajları üzerinden siyasal iktidarın nasıl ve 
hangi gerekçelerle meşrulaştırıldığını ve zorunluluk-tazim ilişkisinin nasıl kurulduğunu incelemeyi 
amaçlamaktadır.

Anahtar kelimler: Kutadgu Bilig, Devlet, Meşruluk, Zorunluluk,  Tazim.

THE LEGITIMACY OF POLITICAL POWER AND REVERENCE OF THE 
STATE IN THE KUTADGU BILIG

Abstract
Justifi cation of the state entity or legitimacy source of authority, in other words, what the principles 
of power are or why they exist is one of the main discussion topics in political philosophy. In 
the Turkish political culture, likewise,  there were produced various reasons for acceptance and 
applicability of the law, commandments and actions of the political power by the society and sought 
to transmit these to the society through substantial works time to time. One of these works is 
Kutadgu Bilig as well. In Kutadgu Bilig, state power or the presence of the state is established 
primarily on the base of requirements, and then sacralized these requirements by being considered 
as the absolute goodness and objective. Study aims to examine how and which was justifi ed on the 
grounds of political power and how was built the requirement-revering relationship on Kutadgu 
Bilig texts.

Keywords: Kutadgu Bilig, State, Legitimacy, Requirement, Reverence.
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Giriş
Türk siyasal kültürü ve düşüncesi içerisinde önemli ve belirleyici bir yere sahip olan 
Kutadgu Bilig, açık ve sade üslubuyla devlet adamlarına öğütler veren bir nasihat kitabı 
olduğu kadar aynı zamanda bir yönetim sanatı kitabıdır. Daha da önemlisi, her ne kadar 
kendisinden sonraki dönemleri doğrudan nasıl etkilediğine dair çalışmalar ve bilgiler 
mevcut olmasa da1, tam da Türklerin İslamlaşma sürecine denk gelmesi bakımından 
İslam öncesi öğelerin ve İslami ilkelerin harmanlandığı2 ve Türk siyasal kültürünün temel 
özelliklerinin gösterildiği bir eser olması bakımından son derece önemlidir. Dolayısıyla 
Kutadgu Bilig üzerinden Türk siyasal kültürü ve onun kaynaklarına dair yapılacak 
değerlendirmeler belirli bir geçerliliğe ve gerçekliğe sahip olacaktır.

Bir siyaset kitabı olduğu kadar bir töre ve yasa kitabı da olan Kutadgu Bilig, devletin 
yıkılması, kuruluşu ve devamının şartları, hâkimiyetin nasıl kaybedileceği, ülke ve 
şehirlerin idaresinde gözetilecek esasları, ordunun yapı ve işleyişi ile ilgili bilgileri, 
yöneten-yönetilen ilişkisindeki bazı temel ilkeleri açıklamıştır3. Kutadgu Bilig, ismindeki 
“kut” ifadesinin anlamı tam olarak açık olmamakla beraber, “insanları her iki dünyada 
da kut’a (saadete) eriştirmeye yarayan bilgi”, “mesut kılma ve devlet idare etme ilmi” 

1   Kutadgu Bilig’in bugün mevcut üç nüshası vardır, biri Uygur yazısıyla diğer ikisi Arap harfl eri-
yle yazılmıştır. İlki Viyana’da diğer ikisi de Kahire ve Fergana’da bulunmaktadır. Uygur harfl eriyle 
yazılı olan nüsha 1439’da bulunmuş ve İstanbul’a getirilmiş, çok sonraları da Hammer tarafından 
İstanbul sahafl arından alınarak Viyana Milli Kütüphanesine bağışlanmıştır. Hilmi Özden, Kutadgu 
Bilig’de Ahlak Kavramı ve Tıp Etiğine Etkisi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2007, s. 18: Dolayısıyla 
Türklerin yayılmış olduğu bu kadar geniş bir coğrafyada Kutadgu Bilig’in yalnızca üç nüshasının 
günümüze ulaşabilmiş olması; yine bu geniş zaman aralığı içerisinde eserle ilgili doğrudan başka 
çalışmalara rastlanamaması, onun somut ve güncele dair etkilerini ortaya koyma açısından bir ye-
tersizliğe ve eksikliğe işaret etmektedir. Bununla birlikte son dönem Türkçe literatürde esere yaygın 
bir ilgi göze çarpmaktadır. Bazı çalışmalar arasında şunlar zikredilebilir: Hüseyin Akyüz, Kutadgu 
Bilig’de Sosyo-Pedagojik ve Siyasal Söylem, Eser Ofset, Erzurum, 2002; Mahmut Arslan, Kutad-
gu Bilig’deki Toplum ve Devlet Anlayışı, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, 1987; Gökhan Yıl-
maz,  “Kutadgu Bilig’de Devlet Fikri”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, (9), Mart 
2006, ss. 75-98; Caner Cantürk, “Kutadgu Bilig’de Türk Yönetim Felsefesi”, Türk Dünyası Araştır-
maları, (137), Mart-Nisan 2002, ss. 139-144; Nejat Doğan, “Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi 
I”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12) 2002, ss. 127–158; Doğan, 2002; 
Nejat Doğan, “Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi II”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, (13) 2002, ss. 77–94; Şaban Öz, “Kutadgu Bilig’de Türk Cihan Hâkimiyeti Düşüncesi”, 
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 11 (1), 2011, ss. 19 -35; Sait Başer, Kutadgu Bilig’de Kut 
ve Töre, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1990: Eserle ilgili olarak Türkçede yapılmış çalışmaları 
içeren ve bunları değerlendiren kapsamlı bir çalışma için de ayrıca bkz. Zeki Kaymaz, “Kutadgu 
Bilig Hakkında Türkiye’de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Deneme”, Turkish Studies, 4 (3), 2009, 
ss. 1408-1422.
2   Kutadgu Bilig’de İran ve Hint siyaset anlayışları yanı sıra, Yunan etkisinin de bulunduğu dile 
getirilmektedir. Diğer yandan Kutadgu Bilig’de söz konusu edilen bu etkilerin öneminin dikkate 
değer bir nitelik taşımadığı da karşı bir iddia olarak sunulmaktadır. Bkz. Halil İnalcık, “Kutad-
gu Bilig’de Türk ve İran Siyaset Nazariye ve Gelenekleri”, içinde Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve 
Adalet, Eren Yayıncılık, İstanbul, ss. 11-26; İbrahim Kafesoğlu, Kutad-Gu Bilig ve Kültür Tari-
himizdeki Yeri, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul, 1980.
3   Kafesoğlu, s. 13.
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anlamlarına gelmektedir4. Esas olarak “devlet idare etme ilmi”ni anlatan bir eser olarak 
Kutadgu Bilig’in ana konusu, eserin başında belirtildiği gibi kanun, kut, akıl ve akıbet’tir. 
Bu dört başlık çerçevesinde eser, ideal (ülküsel) devlet, ideal devlet başkanı, ideal yasa 
ve ideal yönetimi incelemektedir ve bu konuya giriş olarak da yönetimin kuruluşu, amacı, 
görevi ve niteliği ele alınmaktadır5. Bu anlamda ideal yönetimin kurulması, korunması, 
düzenlenmesi ve düzeni tehdit edecek unsurlar üzerinde durulan eserde6, siyaset ve iktidar 
ilişkileri ile iktidarın meşruiyet zemini de karmaşık birer olgu olarak değil, basit kuralları 
ve işleyiş biçimleri olan durum ve süreçler olarak değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede çalışmanın amacı bu kuralları ve işleyişi incelemektir. Bu inceleme, 
Kutadgu Bilig’in Hobbesçu anlamda düzeni, güven ve adaleti sağlayacak bir devleti7 bu 
gerekçelerle meşrulaştırmasını ve fakat bunun da ötesinde böylesi bir meşrulaştırmadan/
zorunluluktan hareketle devletin tazimine/yüceltilmesine yönelmesine odaklanacaktır.  
Çalışmada devletin, düzen, güven ve adalet bağlamında zorunlu bir meşruiyet zemini    
üzerine yükselmesi ile kaos ve otorite boşluğu korkusunu aşarak, devletin tazimine 
kapı aralanması ve onun bir mutlak iyilik ve mutlak erek olarak görülüp görülmediği 
sorunsallaştırılacaktır. Bu bağlamda eserin, Türk siyasal geleneğinin açık bir yansıması 
olarak, iktidara erişme ve sürdürme sorunu olan meşruluğu, hükümdarın kişiliğinde 
somutlaşan devletin, dolayısıyla da hükümdarın varlığının zorunluluğu üzerinden inşa 
ederek, kişiler ve olgular aracılığıyla sembolik bir niteliğe büründürdüğü iddia edilecektir. 
Bu açıdan “devletin varlığı zorunlu ise her fi ili iktidar meşru mudur”, sorusunun eserde 
nasıl karşılık bulduğu meşruluk açısından son derece önemlidir. Ancak devletin tazimi, 
iktidarın yeniden üretilmesiyle ilgilidir ve dolayısıyla meşruluk açıklamalarını aşmaktadır 
ya da aşmalıdır. Eserde rızanın aranıp aranmadığı, aranıyor ise nerede arandığı; ya da rıza 
kavramının önemli bir yer işgal edip etmediği, başka bir anlatımla devletin varlığının 
rıza dışı bir alana taşınıp taşınmadığı gibi soruların cevabı zorunluluk-tazim yer 
değiştirmesinde belirleyici olacaktır. 

Kutadgu Bilig’de cevabı aranan bu soruların, cevaplarıyla birlikte önemi birkaç nedenden 
ileri gelmektedir. Bir kere devletin meşruluğu ve zorunluluğu ile tazimi arasındaki 
ilişki açısından Kutadgu Bilig’deki olası durum, yalnızca bu esere mahsus değildir. 
Türk siyasal kültürün çok değişik dönemlerinde, örneğin Orhun Yazıtlarından modern 
Cumhuriyet dönemine kadar, kendisini çeşitli tezahürleriyle göstermektedir. Bu nedenle 

4   Agop Dilaçar, Kutadgu Bilig İncelemesi, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1995, s. 145.
5   Dilaçar, s. 166-167.
6   Halis Çetin, Korku Siyaseti ve Siyaset Korkusu, İletişim Yay., İstanbul, 2012, s. 153. 
7  Burada modern bir kavram olan devlet sözcüğünün kullanılmasının doğru olmadığı iddia 
edilebilir. Buna karşın devlet sözcüğü, Yunan polisi, Roma res publicası ya da Ortaçağ communitas 
perfectası gibi bütün bu olgular ve benzerinde ortak olan şeyi; sosyal bağlamda emir-itaat ilişkisini, 
bir iradenin diğerine dayatılmasını belirlemek için kullanılıyorsa mutlak bir yanlış kullanımdan 
söz edilemez. Alessandro Passerin D’Entreves, “Devlet Kavramı”, Çev. Başak Baysal, içinde 
Devlet Kuramı, 2. Baskı, Der.  Cemal Bali Akal, Dost Kitabevi, Ankara,  Dost Kitabevi, 2005, s. 
199: Nihayetinde devlet sözcüğü burada, insan gruplaşmalarının, toplumların özel bir kategorisini 
anlatmak üzere kullanılmaktadır. Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, Çev. Şirin Tekeli, 4. 
 Basım, Varlık Yay., İstanbul, 1995, s. 19.  



Fatih ERTUGAY80

söz konusu algının kaynakları üzerinde durmak önemli ve yararlı olacaktır. Diğer yandan 
söz konusu algının günümüz siyasetindeki güvenlik, adalet, birlik-beraberlik, düzen, 
istikrar gibi kavramlarda görünen belirgin yansımaları, mevcut ve olası tarihselliklerin 
izlerini aramayı gerekli kılmaktadır. Bu algının, üstelik onu besleyen başka bir boyutu da, 
toplumda aşağıdan yukarıya doğru işleyen devlet merkezli düşünme biçimidir. Öyle ki, 
devletin müdahale alanında olması gerekmeyen herhangi bir gündelik sorun karşısında 
dahi “devlet nerede” diye yakınan insanların zihnindeki devletin, aynı tarihsel izdüşümün 
tezahürü olduğu açıktır. “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe; baş başa bağlanır, baş devlete 
bağlanır; bey yoksa bedel vardır” gibi atasözlerinde8 de kendisini gösteren bu düşünüş 
tarzı, söz konusu algının bir ucuna devletin diğer ucuna da tek tek kişiler ve toplumun 
konarak, cari durumun bu bakış açısıyla değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Kutadgu Bilig, bütün olarak düşünüldüğünde, meşruluk/zorunluluk ve tazim etrafında 
şekillenen bu algı ve düşünüş tarzının neşv-ü nema bulduğu toprağın önemli bir parçasıdır9 
ve bu açıdan onu analiz etmek son derece önemlidir. Eserdeki karakterler ve öğütler söz 
konusu algı ve düşünüş tarzına dair anlamları aramak, anlamak ve ortaya koymak açısından 
dikkat çekicidir10. Belirtmek gerekir ki, siyasal iktidarın nasıl meşrulaştırıldığının ve 
devletin varlığının bir zorunluluk olarak görülmesinden onun aşırı tazimine giden bir 
anlam değişmesi/kaymasının izlerinin araştırılacağı bu çalışma, bir kavrama ve anlama 
çabasının izin vereceği sınırlar içerisinde kalacaktır. Yalnızca iyi-kötü ya da doğru-yanlış 
gibi bir karşılaştırma yapmadan, ele alınan eserde böylesi bir geçişinin söz konusu olup 
olmadığı ve varsa nasıllığı-niçinliği üzerinde durulacaktır. Eserin analizinde bir noktaya 
daha dikkat edilmeye çalışılacaktır: Taylor’un modernlikle ilgili kullandığı, fakat burada 
farklı bir bağlamda kullanılacak olan çarpıtma ve yoksullaştırma kavramları çerçevesinde11 
Kutadgu Bilig beyitlerinin çarpıtılmasına, yoksullaştırılmasına ve metnin doğasının izin 
verdiğinin ötesinde bir kesinlik aranmasına engel olma duyarlılığıdır. Zira bu durumdan 
kaçınamamanın anlama üzerindeki etkileri yıkıcı olacaktır. Ayrıca bu tarz çalışmalardaki 
genel bir problem olan anakroniklikten kaçınma kaygısının, eserin içeriğinin ve anlam 
dünyasının derinlemesine bir şekilde ortaya konmasını engelleme riskine karşılık, zaman 
zaman yapılacak ve tarihsel bir genelliğin ve sürekliliğinin varlığını ortaya koyacak 
modern göndermelerde, böyle bir riskin alındığını söylemek yeterli olacaktır.

8   Atasözleri üzerinden Türk siyasal kültürünün çarpıcı bir analizi şu eserde yapılmaktadır: Bkz. 
Halis Çetin, Türk Toplum Sözleşmesi, Siyasetin Sosyolojik Temelleri, Lotus Yay., Ankara, 2004.
9   Kutadgu Bilig, binlerce yıllık Türk tarihinde, birçok coğrafya, iklim, din, kültür ve uygarlık 
değişikliklerine rağmen, ana çizgileri aşağı yukarı aynı kalan bir toplum ve devlet anlayışının 
sürdüğünü göstermektedir. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “Bir Siyasetname Olarak Kutadgu Bilig”, 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 34, 2013, s. 237.
10  Çalışma, “bir yazı parçasının anlamının ne kadar dikkatle olursa olsun tek başına kelimelere ve 
cümlelere bakılarak çözülemeyeceğinin” farkında olarak, eserin tarihsel bağlamını ve siyasal kültür 
içindeki yerini dikkate almaktadır. Bu konuda yöntemsel bir açıklama için bkz. David McLellan, 
İdeoloji, Çev. Barış Yıldırım, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, 2005, s. 77.
11  Taylor, Charles, “Inwardness and The Culture of Modernity”, Alez Honneth vd. (eds), 
Philosophical Interventions in The Unfi nished Project of Enlightenment, MIT Press, Cambridge, 
1992, ss. 88-110.
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Son olarak, olası yanlış anlamalara meydan vermemek için eserde “devlet” kavramının 
Kutadgu Bilig’de dilsel açıdan ele alınışına değinmek gerekmektedir. Kutadgu Bilig’de 
“devlet” kelimesi bugünkü anlamının ötesinde öncelikli olarak “başına devlet kuşu 
kondu” deyimindeki anlama benzer12 bir şekilde anlamda ikbal ve talih gibi anlamlara 
gelecek şekilde kullanılmıştır13. Eserde bugünkü anlamıyla devlet/state kavramına 
karşılık ise farklı bağlamlarda da olsa “il”14, “memleket”, “ülke”, “şehir ve eyalet” gibi 
kavramlar kullanılmıştır15. Diğer taraftan yukarıda ifade edildiği üzere “devlet” talih, 
ikbal gibi anlamlara gelmekle birlikte bazı beyitlerde bugünkü anlamıyla “devlet”e16 eş 
ya da yakın bir tarzda kullanıldığını da söylemek mümkündür17.

I. DEVLETİN VARLIĞI VE MEŞRULUĞU: NİÇİN VE NASIL?
Meşruiyet kavramı devletin var oluş problemine getirilen bir cevap olarak, onun, gücüne 
haklılık ve iktidarına devamlılık sağlar. Bu anlamda meşruiyet, eylemlerin, ilişkilerin 
ve iddiaların toplumsal kabul görecek hukuki, rasyonel, zorunlu, ahlaki, makul, doğal 
gerekçelere dayandırılmasını içerir. Bu, insanların temel bir yasaya göre düşünmeleri, 
hareket etmeleri ve yargılanmaları anlamına gelir. Meşruiyet, siyasal iktidarın nüfuz 
alanı olarak da kabul edilir. Aynı zamanda, bir fi ilin hangi ilkeye göre tasdik edileceğinin 
referans kaynağını gösterir. Bu yüzden meşruiyet, siyasal olarak eylemlerin ve inançların 
kabul edilebilir ölçütlerinin belirlenmesidir18. Meşruiyet yalnızca kabul edilebilir ölçütleri 
değil, siyasi sistemin, mevcut siyasi kurumların toplum için en uygun kuramlar olduğuna 
ilişkin bir inancı yaratma ve sürdürme kapasitesini de ifade eder19. Meşruiyet, siyasal 
iktidar ilişkilerinde, ahlaki düzenin ve inanç sisteminin dayandığı, olması gerekenlerin 
ve bireylerin bu sistemde neye göre, nasıl rol alacaklarının ve itaat edeceklerinin 
belirlenmesidir20. Bir ilk ilkeden hareketle neye göre ve nasıl sorularının belirlenmesi 

12  “Devlet kuşu” kavramı ve farklı çağrışımları ile ilgili bir çalışma için bkz. Kürşat Öncül, 
“Masallardaki Devlet Kuşu Motifi ”, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 21, Sayı: 84, 2009, ss. 175-181. 
13  Bkz. Kutadgu Bilig, (548), (551), (668), (669), (3080)’inci beyitler. Kutadgu Bilig’den metin 
içerisinde yapılan atıfl arda bundan sonra sadece eserde geçtiği şekliyle beyit numaraları parantez 
içinde verilecektir. Eserde kullanılan beyitler Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, 4. Baskı, TTK 
Yay., Ankara, 1988, eserinden alınarak kullanılmıştır.
14  “İl” kelimesinin “devlet” anlamında kullanılması konusunun geniş bir açıklaması için bkz. 
Mehmet Niyazi, Türk Devlet Felsefesi, 5. Baskı,  Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006, 23-25: Sadri 
Maksudi Arsal, Türk Tarihi ve Hukuk, İ. Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1947, s. 263.
15  Örneğin bkz. (1888), (1981), (2020), (2428)’inci beyitler.
16  Aynı yüzyıl içerisinde eser vermiş olan Türkçenin ilk büyük sözlüğünü yazan Kaşgarlı Mahmut 
da eserinde il sözcüğünü karşılarken, Arapçadan bu kavramın karşılığı olarak seçtiği kelime, 
ülke ve bir siyasal yapıyı ifade edecek şekilde devlet’tir. Dahası Divan-ı Lügat’i Türk’te devlet, 
kut sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır., bkz. Niyazi, s. 24; Dilaver Düzgün, “Divanü 
Lügati’t-Türk’de Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi, (35), 2007, s. 203, 205. ss. 201-215.
17    Bkz. (440), (2094), (5757)’inci beyitler.
18     Halis Çetin, “Siyasetin Evrensel Sorunu: İktidarın Meşruiyeti-Meşruiyetin İktidarı”, AÜSBFD, 
Cilt: 58, Sayı: 3, 2003, s. 67.
19   Seymour Martin Lipset, Political Man, The Social Basis of Politics, Doubleday, New York, 
1959, s. 77.
20    Marvin Harris, Cannibals and Kings,  Random House, Vintage Boks, New York, 1978, s. 90: 
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ve cevaplanması aynı zamanda devlet otoritesinin itaate dayanan süreklilik boyutunun 
da inşa edilmesini sağlar. Süreklilik, devlet otoritesinin meşruluğunun toplum tarafından 
sürekli bir şekilde onanmasını ve doğrulanmasını ifade eder. Bu sürekliliğinin kesintiye 
uğraması bir meşruiyet krizi doğurur.

Meşruiyetin topluma yayılmasını ele alan değerlendirmelerde, meşruiyetin temel 
fonksiyonları olarak; zorlama ve baskı kapasitesi, iktidarın haklılığına olan inancın 
beslenmesi, siyasal iktidarın toplumun bütününün ve çıkarlarının temsilcisi olduğuna 
inancın güçlendirilmesi gösterilmektedir21. Her ne kadar bu değerlendirmeler modern 
meşruiyet tanımlamaları içerisinde yer alsa da, söz konusu unsurlar, kendi iktidarını 
kurmak ve kalıcı hale getirmek için meşruiyete ihtiyaç duyan her siyasal iktidar açısından 
geçerlidir.

Bu açıdan bakıldığında siyasal iktidarın temel sorunu, meşruiyet ‘ilk sebep’lendirmesi ile 
siyasal güç ve toplumsal düzen arasındaki birlik, bütünlük ve uyumu sağlamaktır. Birlik, 
bütünlük ve uyum siyasal iktidara bütüncül bir iktidar alanı yaratarak toplumsal ve siyasal 
evrenin düzenlenmesi imkânını verir. Bu durum, siyasal iktidarın meşruiyet yasasına 
mutlaklık ve kutsallık katar. Siyasal iktidarın varlık sebebi olan düzenliliğin zıddı olan 
kaos korkusuyla birlik, bütünlük ve uyumun bozulması riski toplumun siyasal iktidara 
olan ihtiyacını, dolayısıyla itaatini arttırır ve meşruluk kazandırır. Bu karşıtlık yoluyla 
siyasal iktidar toplumu koruyucu bir misyona bürünür. Son tahlilde birlik, bütünlük ve 
uyumun korunması ile siyasal iktidar özdeş hale gelir. Bu misyonun sürekliliği içinde, 
meşruiyet de yenilenerek süreklilik kazanır. Zira özünde bir süreç olan meşruiyet, bir kez 
kurulmaz, ilk ve son kez de kurulmaz. O, asla durağan olarak var olmaz, devamlı olarak 
yeniden kurulması ve yeniden yaratılması gereken bir süreklilik olarak ortaya çıkar22.

Kutadgu Bilig’de meşruluk iki zemin üzerinde yükselir23. Bunlardan ilki olumlu edimlere 
işaret eder ve devletin, kaynaklık ve var edicilik vasıfl arına göndermede bulunur. İkincisi 
ise devletin koruyuculuk ve idame edicilik yönüyle ilişkilendirilen kargaşa, başıbozukluk 
gibi düzeni ve toplumun istikrarını tehdit eden durumları önleyici niteliğine vurgu yapar. 
Bu açıdan Kutadgu Bilig’de toplumsal birlik ve beraberlik, düzen ve istikrar sürekli 
vurgulanır24. Bu durumdan hareketle, Kutadgu Bilig’deki meşruluk formülasyonun 

Farklı bir meşruiyet çözümlemesi için ayrıca bkz. David Beetham, The Legitimation of Power, 
Macmillan, Londra, 1991.
21   Ronald Cohen, “Introduction”, içinde State Formation and Political Legitimacy Ed. Ronald 
Cohen ve Judith D. Toland, New Brunswick, Transaction Boks,  Oxford, 1988, s. 4-5. 
22     Çetin, “Siyasetin Evrensel Sorunu…”, s. 69, 83.
23    Burada, meşruluğun boyutlarından birini ifade eden ve yönetimde bulunanların otoritelerini, 
yani yönetme hakkını nereden aldıklarını tartışmaya açan (seçim, soy, güç vb.) iktidarın kaynağı 
konusuna girilmeyecektir. Tartışma, esas olarak devletin varlık gerekçeleri, yani devletin varlığının 
meşrulaştırılması ve buradan hareketle devletin tazimine giden süreci konu edinmektedir. Yılmaz’ın 
değerlendirmesiyle, nihayetinde, iktidarın kaynağı tartışmaları siyasal iktidarın kendisini ifade 
etmez, onu elde tutabilmenin meşruiyet gerekçelerinden biridir ve tek gerekçe de değildir. Yılmaz, 
s. 80.
24    Eski Türklerin toplumsal birliğini sağlayan antropolojik unsurlar için bkz. Ümit Hassan, Eski 
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modern meşruluk açıklamaları ile bir ölçüde çakıştığını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Her ne kadar, “kim, ne hakla yönetecek” sorusunun cevabı irrasyonel bir şekilde 
toplum dışı alana göndermede bulunularak verilse de, meşruiyetin diğer boyutu olan 
iktidarın devamının sağlanabilmesi için eserde yalnızca kutsal bir soy’a referans yeterli 
görülmemektedir. Bu anlamda siyasal-sosyal gerçekliğe denk düşen bir meşruluk kriteri 
devreye sokulmaktadır.

Meşruluğun böylesi bir kavramsal dizge üzerinden ele alınması kadar dikkate değer bir 
başka nokta ise, eserde devletin25 varlık-yokluk dikotomisi bağlamında değerlendirilmesi 
ve devletin varlığını gerekli kılan şartlar ile devletin olmaması durumunda karşı karşıya 
kalınacak olumsuzlukların formüle ediliş biçimidir. Devletin huzur, düzen ve güvenin, 
adalet ile refah ve zenginliği kaynağı ve kargaşa ve başıbozukluğun önleyicisi olarak 
görülmesi, bu formülasyonun içeriğini oluşturmaktadır. Bu yüzden devlet, bir zorunluluk 
alanı ve zorunluluklar ilişkisi çerçevesinde geniş bir siyasal ve toplumsal ilişkiler ağını 
ifade eden bir meşruluk zeminine taşınmaktadır. Kutadgu Bilig, devleti, varlığı zorunlu bir 
siyasal-toplumsal çerçeveleme olarak görür, çünkü devlet alternatifsizdir ve meşruluğunu 
da temel olarak buradan alır. Onun alternatifsiz oluşunun ise birden çok nedeni vardır: 
Huzur, düzen ve güven; adalet ve zenginlik bu zorunluluk ve alternatifsizliğin başlıca 
nedenleridir.

Huzur, Düzen ve Güven Kaynağı Olarak Devlet
Kutadgu Bilig’de devlet huzur, düzen ve güven kaynağı olarak görülüp, bunu üzerinden 
meşruiyetinin sürekliliği sağlanırken devlete bakış, Hobbes’un “[e]gemen güç, 
yokluğu kadar zararlı değildir”26 sözünü hatırlatıcı (veya onun öncülü olan) bir vasfa 
bürünmektedir. Kutadgu Bilig’de düzenin sürdürülmesi27, mevcut durumun korunması ve 
bu çerçevede kargaşanın önlenmesi toplumun vazgeçilmez önceliği olarak görülmekte; 
bu vazgeçilemez öncelik olan güvenliği, huzur ve düzeni tehlikeye atacak her türlü durum 
ve gelişmeyi önleme de devletin varlığını zorunlu ve meşruiyetini geçerli kılmaktadır. 
Dahası devletin varlığı, bizatihi düzen olarak kavranmaktadır: 

Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2000.
25    Kutadgu Bilig’in içeriğine bakıldığı zaman kavramsal olarak vurgulanması gereken önemli bir 
başka nokta da, kendisinden önceki gelenekle uyumlu biçimde devletle beyliğin/hükümdarlığın 
işlevsel açıdan özdeşleştirilmesidir. İşlevsel özdeşleştirmenin söz konusu olması hükümdarın, 
devlet olarak kabul edilmemesi, ancak devlete atfedilen görevlerin hükümdarın şahsı bağlamında 
dile getiriliyor olması nedeniyledir. Başka bir ifadeyle devletin yapması gereken görevler, beyin 
yapması gerekenler şeklinde zikredilmiştir. Bu durum hükümdara yapılan öğütlerin ve aynı 
zamanda vezirlerin görevlerinin içeriğinden de açıkça anlaşılmaktadır. Bkz. (1723), (1876), (1878), 
(2017)’inci beyitler.
26    Thomas Hobbes, Leviathan, Çev. Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 138.
27   Buradaki düzen ifadesini, salt statüko olarak değil, toplumsal-siyasal ahenk ve uyum olarak 
da anlamak gerekir. Dolayısıyla düzenin sürdürülmesi ifadesinden de yalnızca mevcut iktidar 
ilişkilerinin korunarak eşitliksizci dünya tasarımını idame ettirmek istencini anlamak yanlış 
olacaktır.
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“Halka huzur ve rahat sağlayacak bir nizam kur; sana hayır-dua etsinler” (5491); 
“Hükümdar bundan sonra rahatını bırakıp, çok zahmet yüklenerek, ilini tanzim etti 
ve düzeltti” (5624); “Memleketi duruldu ve halkı da düzene girdi; halkın şikâyeti 
kesildi ve uzun bir müddet için huzura kavuştu” (5626); “Halk huzura kavuştu ve 
memleket işleri düzene girdi; halk durmadan sana hayır-dua etmektedir” (5728); 
“Bu üç işe bakan kimseler doğru olursa, halk huzura kavuşur, günü aydın olur” 
(5332). 

Huzur ve düzene eşlik eden başka bir gereklilik de güvenin tesis edilmesi, asayişin 
sağlanmasıdır. Zira huzur ve düzen ancak güven ve asayişin temin edildiği bir ortamda 
söz konusudur: 

“Hakan tahta oturunca dünya asayiş buldu; bundan dolayı dünya ona şahane 
hediyeler gönderdi” (93); “Şehir ve kasaba içinde hırsızı ortadan kaldır, yolcu ve 
kervan emniyet içinde sefer etsin” (5546); “Onu sevenler çoğaldı, sevmeyen ve 
düşman olanlar ülkesini bırakıp kaçtı; artık meydanda toz-duman namına bir zerre 
kalmadı” (1773).

Bu bağlamda huzur, Kutadgu Bilig’de aynı zamanda güce ve otoriteye dayalı bir güvenlik 
ve asayiş sorunu olarak değerlendirilmektedir. Ülkede güvenlik olmadığında huzurun, 
huzur olmadığında da dirliğin olamayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle Kutadgu 
Bilig’deki huzur vurgusu ve toplumun huzur içinde yaşaması için yapılan tavsiyeler aynı 
zamanda sonraki başlıklarda değinileceği üzere, tehdit unsuru olan anarşi ve başıboşluk 
korkusunun da kaynağıdır28. Bu anarşi ve başıboşluk, başka bir anlatımla insanlar 
arasında ayrılık ve husumet ve bunun yol açacağı kargaşanın ancak hakanın/hükümdarın 
yani devletin varlığı ile önlenebileceği doğrudan ya da dolaylı olarak dile getirilmektedir. 
Dolayısıyla eserde devlet, bir zorunluluk olarak belirmektedir. Devlet olmazsa halkın 
rahat ve huzur yüzü göremeyeceği, devletin varlığının da daimi bir rahat ve huzur 
anlamına geldiği şu ifadelerden anlaşılmaktadır:

“Senin yerine bir kötüsü geçer ve hiç kimseye rahat ve huzur yüzü göstermez” 
(5738); “Halkın başında böyle bir bey bulunursa, halk ve memleket daima rahata 
kavuşur” (5945). 

Böylece devlet, huzur, düzen ve güvenliğin kaynağı olarak vazgeçilemez ve kaçınılamaz 
bir gereklilik olarak ortaya çıktığı gibi, huzur, düzen ve güvenin sağlayıcısı olarak aynı 
zamanda adalet ve zenginliğin de kaynağı ve teminatı olmaktadır. “Böylece hükümdar 
memleketini düzenledi ve tanzim etti; halkı zenginleşti; o devirde kurt ile kuzu aynı yerden 
su içti” (449).

Adaletin Sağlayıcısı Olarak Devlet
Devletin varlığını zorunlu kılan, meşruluğunu sağlayan ve sürekli kılan temel 
gerekçelerden bir diğeri de adalettir. Türk siyasal geleneği ve kültürü içerisinde oldukça 

28    Çetin, Korku Siyaseti…, s. 159.
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önemli bir yere sahip olan adaletin tesis edilmesi anlayışı29 ve bunun önemi aynı oranda 
Kutadgu Bilig’de de yer almıştır. Hatta Kutadgu Bilig’in, bu anlayışının siyasal ve 
kültürel alanda derinleşmesini sağlayan temel eserlerden biri olduğunu söylemek abartı 
olmayacaktır.

Kutadgu Bilig’de adalet anlayışı birbiri içine geçmiş farklı boyutlara sahiptir. Adalet 
öncelikli olarak iyi kanunlar koyarak, zulmü ortadan kaldırmak şeklinde anlaşılmaktadır. 
Zulmün önlenmesi ise bu çerçevede, insanların hakkı olanın ellerinden bir gerekçe 
olmaksızın gasp edilmesinin önüne geçilmesi, başka bir ifadeyle can, mal ve buna benzer 
unsurların güvenliklerinin sağlanmasıdır:

“Memleket içinde halka zulmedenleri yok et, dış eyaletlerde de bir tane yol kesen 
şaki bırakma” (5547);  “Kanunu doğru tatbik ettin, dünya düzene girdi; hiç kimse 
memlekette artık bir zorbaya rastlamıyor” (3108); “Kötüye ceza vererek doğru 
yola getir, kötüye kötü muamele layıktır sen de öyle yap” (5548). 

Diğer yandan, zulmü ortadan kaldırarak adaleti sağlaması gerekirken, adaletle ilgili 
olarak devletin dikkat etmesi gereken başka bir nokta da, kanunları iyi koyması ve iyi ya 
da doğru tatbik etmesidir. Zira devlet iktidarının meşruluğu ve sürekliliği büyük oranda 
buna bağlıdır:

“Beylik çok iyi bir şeydir fakat daha iyi olan kanundur ve onu doğru tatbik etmek 
lazımdır” (454); “Kanunlara riayet eden doğru bey, gerçekten bir saadettir; onun 
saadetinden herkes kendisine hisse alır” (3161); “Böylece aylar ve yıllar geçti; 
hükümdar iyi kanunlar vaz’ederek memleketini idare etti” (1888); “Ey kanun yapan 
iyi kanun koy; kötü kanun yapan kimse daha hayatta iken ölmüş dektir” (1458). 

Devlet kanun demekse de, Kutadgu Bilig’e göre kanun adalet anlamına gelmemektedir. 
Bu nedenle Kutadgu Bilig’de adaletin sağlanabilmesi için kanunun varlığı yeterli 
görülmemekte, onun iyi ve doğru tatbik edilmesi, içeriğinin iyi vazedilmesi gerekliliği 
üzerinde durulmaktadır. Bu, meşrulukla adaletin iç içe geçmesi durumudur: 

 “Adalete isnat eden kanun bu göğün direğidir; kanun bozulursa, gök yerinde 

29  Özetle “Daire-i Adalet” teorisi olarak adlandırılan ve zamanla farklı unsurlarla da bezenen adalet 
anlayışı, asırlar boyunca Türk topluluklarının yönetim anlayışını şekillendirmiştir. Bu konuda 
bkz. Halil İnalcık, “The Nature of Traditional Society: Turkey”, içinde Political Modernization in 
Japan and Turkey, (Ed.) R. E. Ward ve D. Rustow, Princenton University Press, Princenton, 1968; 
Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, Çev. Mümtaz’er Türköne-Fahri Unan-İrfan 
Erdoğan, İletişim Yay., İstanbul 1996; Adem Çaylak, Osmanlı’da Yöneten ve Yönetilen, Kadim 
Yay., Ankara, 2005: Literatürde söz konusu manzume, daire-i adalet, daire-i adliyye, adalet dairesi, 
adalet çemberi, dar’ul adl, vb. kavramları ile birbirinin yerine kullanılmaktadır. Kavram, circle of 
justice ya da circle of equity olarak İngilizceye tercüme edilmektedir. Aslı Yılmaz Uçar, “Osmanlı 
Siyaset-Yönetim Düşün Geleneği: Daire-i Adalet’in Yönetimi”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 
Cilt: 7, Sayı: 12, 2012, s. 2.
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durmaz” (3463); “Ey bey gücün yettiği kadar kanunu tatbik et ve halkın hakkını 
vermeğe çalış” (5288).

Kutadgu Bilig, adaletin ne olduğunu ve nasıl işlemesi gerektiğini belirtirken aynı 
zamanda, böylesi bir adaletin gerçekleştirilebilmesi ve geçerli kılınabilmesi için beyin/
devletin varlığını da bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır. Tüm ülkede ve bütün 
insanlar üzerinde geçerli ve yürütülebilecek bir adalet ancak aynı genişlikte bir hükme ve 
geçerliğe sahip devletin otoritesiyle mümkün olabilir:

 “Kanunlar vaz’edildi ve memleket düzene girdi; ülkenin temeli sağlamlaştı ve 
hükümdar huzura kavuştu” (1772). 

Böylece huzur ve düzen için adalet; bunların tümü için de devletin varlığı bir zorunluluk 
olarak belirmektedir. Devlet, belirlenmiş rollerin ve değerlerin sürdürülmesi ve hakkının 
verilmesi, görevlerin yerine getirilmesi, ahengin ve uyumun korunması, ödev ve 
sorumlulukların esas alınması şeklinde anlaşılan adaletin gerçekleştirilmesi ve geçerli 
kılınması için olmazsa olmaz bir yapı olarak sunulmaktadır. Kaldı ki, böylesi bir devlet, 
insani ve toplumsal bir değer olarak kendi gerçekliğini üretmektedir: 

“Nerede adaleti ile şöhret bulan bir bey bulunursa, oraya gitmeli; insan onda 
saadetini bulur” (3462); “Adil beyin yüzünü gören kutlu olur, sevaba girer ve 
günahtan kurtulur” (3465); “Bu kanun koyan beyler hayatta bulunmasalardı, Tanrı 
yedi kat yerin nizamını bozmuş olurdu” (3464). 

Adalet tüm toplumsal, siyasal ve insani gerçekliğin temeli olduğu gibi, adaletin sağlayıcısı 
iyi kanun koyan beyler/devlet de olmazsa, söz konusu bütün alanların düzeni bozulmuş, 
ahengi ve uyumu kaybolmuş olacağından, devletin gerekliliği kendisini bir kez daha 
ortaya koymakta; böylece devlet oldukça güçlü bir meşruiyet gerekçesine kavuşmuş 
olmaktadır.

Zenginlik Kaynağı Olarak Devlet
Kutadgu Bilig’de devletin varlık nedenlerinden/asli görevlerinden ve meşruluğunun 
süreklilik kazanmasını sağlayan unsurlardan bir diğeri de zenginliği ve refahı30 sağlama 
işlevidir. Zira zenginlik ve refah, diğer varlık nedenlerinin bir anlamda mütemmim cüz’ü 
yani tamamlayıcı parçasıdır. Zenginlik, gerekçeleri farklı olsa da adalet gibi istenilen 
bir durumdur. Zenginlik, devletin varlığı ve otoritesini haklılaştırmak ve sürdürülebilir 
kılmanın -ki bunu refah olarak ele almak gerekir-, yanı sıra devletin güç unsurunun 

30  Eski sözlüklerde geçim darlığının zıddına “geçim genişliği” olarak tanımlanan refah, halkın 
deyimiyle “nâmerde muhtaç olmadan maddî ihtiyaçlarını karşılama, insanca geçinme durumu” 
olarak tanımlanabilir. Buna göre ancak nâmerde muhtaç olmadan yaşayan, karnı tok, müreffeh 
bir insan, başkalarına karşı sırtı pek, başı dik, özgür, eşit ve kaygısız olarak kendini hisseder. 
Geleneksel dünyada da bunların hepsinin birbirlerine bağlı somut bir anlamı vardır. Bu kaygıyı 
merkeze alan devlet de, adil ve kerim devlet olarak tavsif edilir. Bedri Gencer, “Sosyal Devletten 
Kerim Devlete”, Bilgi, 2 (19), 2009, s. 2, 3.



Kutadgu Bilig’de Siyasal İktidarın Meşruluğu ve Devletin Tazimi 87

bir parçası olarak da görülmektedir. İlki bir ölçüde halkı için zenginlik şeklinde ifade 
edilebileceği gibi, ikincisi devlet için zenginlik olarak ifade edilebilir. Bu ikincisi ağrılıklı 
olarak sonraki başlıkların konusu olacaktır. Bu açılardan bakıldığında Kutadgu Bilig’de 
her iki halde de, zenginlik ve onunla ilişkili olan refahın, doğrudan doğruya kaynağının 
devlet olarak görüldüğü dikkat çekmektedir: 

“Eğer bu beylerin kendileri iyi olursa, onların halkı da zenginleşir ve dünya düzelir” 
(895); “Bey zahmet çekip memleketi tanzim ederse halk kendi kendine zenginleşir; 
halk zenginleşirse beyin her arzusu yerine gelir” (2937); “Ey hükümdar güneş gibi 
parla; halk senin sayende bol yiyecek ve içeceğe kavuşsun” (5357).

Kutadgu Bilig’de devlet, zenginliğin doğrudan yaratıcısı olarak görülmez. Başka bir 
anlatımla savaşlarda elde edilen ganimetlerin dışında kendisi bizzat zenginlik üretmez. 
Bununla birlikte zenginliğin ve refahın üretilebileceği, yayılabileceği ve sürdürülebileceği 
uygun ortamı meydana getirir ve bunu korur. Zenginliğin ve refahın ortadan kalkması 
demek olan, anarşi ve kargaşa ancak devletin varlığı ile önlenebilir. Ancak devletin varlığı 
ile insanların hak sahibi bir özne olarak kendi ürettikleri değerlerin tasarruf edicisi ve 
herhangi bir tehlikeye ya da gaspa maruz kalmadan yararlanıcısı kılınmaları mümkündür. 
İkinci olarak devlet, bölüştürücü bir yapı olarak devreye girer, zenginlik ve refahı halka 
eşit olmasa bile yeniden dağıtır:

“Hazine neye gerek, çok asker lazım; beyin zenginliğine lüzum yok, halk tok 
olmalıdır” (3031); “Altın vere vere eli nasır tutan beyler memleketi kılıç 
kullanmadan söz ile idare ederler” (3042); “Ey devletli hükümdar, eğer kuldan 
fakir adını kaldırmazsa, o nasıl bir bey olur?” (2983); “Memleketi tanzim etmiş 
ve halkı zengin olmuş; halkın zenginliğini kendisine kalkan yapmıştır” (256); 
“Memleket içinde halka zulmedenleri yok et, dış eyaletlerde de bir tane yol kesen 
şaki bırakma” (5547).

Böylece devletin varlığı, gerek zenginlik ve refahın korunması ve gerekse de yeniden 
dağıtımcı bir yapı olarak güçlü bir zorunluluklar zemini üzerine oturtulmaktadır. 
Dolayısıyla devlet, bu zenginliği ve refahı sağladığı, koruduğu ve sürdürdüğü (kendine 
kalkan yaptığı) oranda meşru olacak, başka bir anlatımla meşruluğunu/yönetme hakkını 
sürdürebilecektir.

Kargaşa-Başıbozukluğun Önlenmesi
Kutadgu Bilig’de düzen ve huzur, adalet, zenginlik ve refahın sağlanması gibi olumlu 
edimlerin yanı sıra, meşruluk devletin, koruyuculuk ve idame edicilik yönüyle 
ilişkilendirilen kargaşa, başıbozukluk gibi düzeni ve toplumun istikrarını tehdit eden 
durumları önleyici niteliği üzerinden de inşa edilir. Bu anlamda meşruiyet, özlü biçimde 
siyasi iktidarın varlık sebebinin yönetilenler açısından makul bir anlama kavuşturulması 
şeklinde tanımlanırsa, Kutadgu Bilig’de bu makullüğün kargaşa-düzen karşıtlığı üzerinden 
sağlandığını söylemek yerinde olacaktır. Devlet iktidarı meşrudur, çünkü gereklidir; 
çünkü düzen ve güvenin, adalet ve zenginliğin gerekçesi ve kaynağıdır. Dolayısıyla 
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devlet gerekli olduğu için vardır; bu gereklilikten ötürü de insanlar ona itaat ederler 
ve etmelidirler. İktidarın dayandırılacağı ilke (auctoritas) toplumun dışında31, ancak 
tezahürleri, başka bir anlatımla meşruluğun devam şartları onun gözü önündedir: düzen, 
güvenlik, adalet ve zenginlik. Diğer yandan Kutadgu Bilig, iktidar sahiplerini, devlet 
yöneticilerini, vezirleri hak ve adalet yolundan ayrılmamaları, halka zulmetmemeleri 
yönünde sürekli uyarmak32 suretiyle devlet yönetiminin temel ilkesinin içeriğini biraz 
daha açmaktadır. Zira devletin varlık nedeni olan düzen anlayışı, devletin nasıllığından 
ve niteliğinden daha öncelikli ve önemlidir: 

“Memleketi duruldu ve halkı da düzene girdi; halkın şikâyeti kesildi ve uzun bir 
müddet için huzura kavuştu” (5626); “Bu beylik işini hep beyler bilir; kanun ve 
nizam, örf ve adet onlardan gelir” (1930); “Halk kurtuldu ve zahmet denilen şey 
ortadan kalktı; kuzu ile kurt birlikte yaşamaya başladı” (1040); “Halkın ve kendinin 
yarın huzura kavuşabilmeniz için, bu memleket işlerinin günü-gününe görülmesi 
lazımdır” (5504).

Bu nedenle devletin varlığını zorunlu kılan nedenlerde görülebilecek aşınmalar ve 
bozulmalar karşısında toplumun, tepkisini hiçbir zaman düzensizliğe neden olacak, başka 
bir anlatımla bir meşruluk krizine neden olabilecek şekilde göstermemesi gerektiği gibi 
devletin de bu tür hareketleri her halükârda önlemesi gerekmektedir:

“Halk kötülük yaparsa, bey de kötülük yapar; kötülere ancak kötülük yapmak 
suretiyle mani olunabilir” (5948); “Halkın tavır ve hareketi değişir ve bozulursa, 
onu daima göz önünde bulundurup, fesada sapmalarına meydan verme” (5198); 
“İlk önce memleket düzene girmeli ve fesat ortadan kalkmalıdır; iç ve dış işlerin iyi 
yürümesine dikkat etmelidir” (5495).

Bu anlamda devletin varlığını zorunlu kılan nedenlerin –huzur, düzen, güvenlik, adalet, 
zenginlik- bozulduğunu gerekçe gösterip, devlet iktidarının ve meşruluğun hem gerekçesi 
hem de sonucu olan birlik ve beraberliğin tehlikeye atılmaması; bir meşruiyet krizine 
meydan verilmemesi gerekir. Başka bir anlatımla devletin varlığı için, onun gücünün 
gerekçelendirilmesi; onun gücünün gerekçelendirilmesi için düzenin, dirliğin ve ahengin 
sağlanması ve korunması; bunun için de, iyi kanunlar ve adalet gereklidir. Bunlar için de 
devlet ve onun otoritesi zorunludur. Böylece döngü, tekrar devlette sona erecek şekilde 
işlemektedir.

31   Kutadgu Bilig, kendisinden önceki siyasal geleneğin bir ölçüde devamı olarak, o gelenek içerisinde 
vücut bulmuş olan ataerkil iktidar anlayışını açıkça sürdürmüş, iktidarın kaynağı olarak asil bir 
soy, yani bey soyundan gelmeyi öngörmüş ve böylece Tanrının inayeti dışında başka alternatifl eri 
yok saymıştır. Bkz.  (1949), (1931), (1933), (1949), (1950)’inci beyitler: Ataerkil iktidar kavramı, 
çoğunlukla siyasal antropoloji bağlamında devlet ve siyasal iktidarla ilgili açıklamalarda kullanılan 
ve babaya bağlı iktidar kuramı ile siyasal erkin, doğal bir nitelik taşıdığını ve böylece iktidarların 
meşrulaştırıldıklarını ifade eden bir kavramdır. Bkz.. Marc Abélés, Devletin Antropolojisi,  Çev. 
Nazlı Ökten, Kesit Yay., İstanbul, 1998, s. 25.
32   Çetin, Korku Siyaseti…, s. 170.
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II. Devlet’in Merkeziliği ve Tazimi
İnsanın, devletin otoritesi ve disiplini altına alınarak, neyin iyi neyin kötü olduğunu artık 
devletin belirleyeceği: eğitim, din, insan ve ekonominin kendi başına bir erek olmayıp 
siyasal iktidarın bir aracı olduğu33 söylemi, modern iktidarın meşruiyet arayışının ilk 
işaretlerinden olmakla birlikte; bu modern anlayış içerisinde, devletin meşruiyet söz 
konusu olduğunda tek özne olarak belirmesi çeşitli tarihsel dönemlerde karşılaşılan 
bir olgu olagelmiştir. Bu noktada meşruluk, özü itibariyle “iyi” olan devlete içkindir. 
Dolayısıyla iyi ve doğru olan, devlet için iyi ve doğru olandır. Böylece toplumsal birlik 
ve bütünlüğün teminatı olan devlet için yararlı olan herkes için yararlı hale gelmektedir34. 
Sözü edilen modern anlayışa rengini veren; ancak tarihsel olarak parça parça okunabilecek 
olan bu meşruluk ve devlet ilişkisinin izlerini belirli ölçüde de olsa Kutadgu Bilig’de de 
görmek mümkündür. Kutadgu Bilig’de devletin ve onun otoritesinin gerekçelendirilmesi, 
varlığının zorunlu görülmesi öncelikli olarak huzur, düzen, güven, adalet, zenginlik ve 
refah kavramları35 çerçevesinde formüle edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu unsurlar 
hem devletin bizatihi varlık nedeni, hem de iktidarın meşruluğunun kaynaklarıdır. 

Bu unsurlar iktidarın sağlıklı işleyişinin ve kısmen sürdürülebilirliğinin garantörleridir. 
Ancak Kutadgu Bilig’de devlet, varlığı zorunlu ve meşru bir yapı olmanın ötesinde, 
siyasalın ve toplumsalın dışında bir üst alana taşınır. Bu anlamda Kutadgu Bilig’de 
devlet, varlığını zorunlu kılan toplumsal-siyasal gerekçelerin ötesinde mutlak bir iyilik 
ve mutlak bir erek olarak tezahür eder. 

Devletin mutlak bir iyilik ve mutlak bir erek olarak görülmesi, onun tazimini de beraberinde 
getirmektedir. Aynı zamanda, iktidara ulaşma ya da iktidarı elde etme yollarının 
sınırlandırılmış olması, genel olarak topluma açılmamış olması da tazim algısını besleyen 
bir başka unsur olmaktadır. Zira iktidara gelmenin iki koşulu da doğrudan doğruya belirli 
bir alana işaret etmektedir: Asil bir soy ve buna dayanarak Tanrının iradesi. Birbirini 
tamamlayan bu iki ilke, iktidarın ilkesinin ne olduğu, yani “hangi hakla yönetiyorsun” 
sorusuna, toplumun dışarıda bırakılması suretiyle bir cevap üretildiğini göstermektedir. 
Dolayısıyla toplumun uzağında kurulan böylesi bir iktidar ve egemenlik ilişkisinin, aynı 
zamanda bir aşkınsallık olarak ortaya çıkması da kaçınılmazdır36.

33   Mehmet Ali Ağaoğlulları ve Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral Devlete, İmge Yay., Ankara, 
1991, s. 194. 
34   Çetin, “Siyasetin Evrensel Sorunu…”, s. 78.
35   Bu kavramları modern içeriklerinden uzak bir biçimde ele almak yerinde olacaktır. Zira böylesi 
tarihsel kategorilerin evrenselleştirilmesi kimi eksikliklerle malul olacaktır.
36   Örneğin bkz. (109), (111), (1936), (1964)’üncü beyitler.
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Mutlak37 İyilik ve Mutlak Erek Olarak Devlet
Kutadgu Bilig’de devletin mutlak iyi olarak resmedilişi devlete birkaç farklı bakış 
açısından yaklaşılarak değerlendirilebilir. Kutadgu Bilig’de devletin mutlak iyi 
olarak konumlandırılması öncelikli olarak eserin, genel iyi anlayışı çerçevesi üzerine 
oturtulmaktadır:

“İyi… faydalı olan ve bundan dolayı… zevk veren şeydir” (3271); “Hükümdar 
dedi: -İyinin vasfı faydalı olmaktır; onun halka çok faydaları dokunur” (856).

Kutadgu Bilig’de devletin mutlak iyiliği, bu iyi anlayışından da çıkarılacağı üzere, devlete 
atfedilen işlevsel ve niteliksel görevlerin mahiyetinin doğrudan doğruya iyiliğinden 
kaynaklanmaktadır. Düzen ve istikrar, adalet ve zenginlik siyasal varoluşun en arzu edilir 
iyilikleridir ve devlet de bunların kaynağı/teminatıdır. Ancak değerlendirme bununla 
kalmamakta, bu zemin üzerinden ilerleyerek bir adım öteye geçip, devleti mutlak bir 
iyilik niteliğine yükseltmektedir:

“Kanunlara riayet eden doğru bey, gerçekten bir saadettir; onun saadetinden 
herkes kendisine hisse alır” (3161); “Ey hükümdar güneş gibi parla; halk senin 
sayende bol yiyecek ve içeceğe kavuşsun” (5357).

Devlet, iyilik anlayışının yanı sıra, en öncelikli ihtiyaç olarak kabul edilen birlik ve 
beraberliğin (sınırların korunması da buna dâhil) korunması ve sürdürülmesi açısından da 
mutlak iyiliğin tezahürü olarak sunulmaktadır. Devlet, birlik ve beraberliğin korunması 
ana amacının arkasındaki tek olgu olarak görülür. Birlik ve beraberlik bizatihi iyi olduğu 
için, bunu sağlayan devlet de işlevsel ve bir sonraki aşamada niteliksel olarak mutlak 
iyilik noktasına çıkmaktadır:

“Hükümdar bütün memlekete göz-kulak kesildi; ona bütün kilitli kapılar açıldı” 
(436); “Uygunsuz hareket eden kimseleri, ellerini bağlayıp, susturdu; kötüleri 
memleketinden sürerek, uzaklaştırdı” (437); “Bak, böyle tedbir ile memleketi 
idare etti; saadeti günden güne arttı ve yükseldi” (438); “Bey ihtiyatlı olursa, 
memleketine el dokundurmaz; eğer dokunursa, o bu tecavüzü akıl, fi kir ve bilgisi 
ile karşılar” (2029).

Birlik-beraberlik düşüncesi çerçevesinde Kutadgu Bilig’de toplumsal ve siyasal yapı aynı 
zamanda, organizmacı bir anlayışla hiyerarşik düzende bir soğanın katmanları gibi tasvir 
edilmekte ve toplum aile, soy, kabile, aşiret, ırk ve din şeklinde sıralı ve kuşatıcı bir 
bağlılık ilişkisi içerisinde sunulmaktadır. Soğanın kabuğu da tüm bu unsurları birlik ve 
dirlik içinde tutan, onun çürümesini, bozulmasını ve yok olmasını önleyen bey ve onun 

37   “Mutlak” sözü aslında basitçe düşünmeyi durdurmak demektir.  Bir otoritenin (direktifl erinin) 
mutlak olması özelliğinden ötürü, onun (direktifl erin) geçerliliği uyruklarının onayından bağımsızdır. 
Herbert Lionel Adolphus Hart Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory,  
Oxford University Press, Oxford, 1982, s. 253. Bu anlamda mutlaklık, sorgulanmayan bir kesinliği 
ve kabulü ifade ettiği gibi, bir üst kabul ve anlam düzeyine referansı ima eder.
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şahsında devlettir38:

“Böyle bir beye sahip olan halk bahtiyardır; halkının iyiliğini isteyen bey, dirayetli 
bir beydir” (1789); “Hükümdarın devleti sayesinde dünya düzeldi; keder kısa ve 
sevinçler uzun oldu” (3103); “Her türlü iyilik için Allah sana tevfi k verdi; halkın 
karnı tok ve sırtı pek oldu” (3113).

Kutadgu Bilig’de devletin mutlak iyiliğinin dolaylı, fakat en belirgin şekilde ima edildiği 
alan ise, eserin insan doğasına39 yaklaşım biçimidir. Kutadgu Bilig, oldukça açık bir 
tarzda insan doğasının kötülüğünü belirtir ve onu kötü özellikleriyle resmeder:

“İnsanın tabiatı kötüdür, bunu gözümle görüyorum; huzuru kısa fakat peşimanlığı 
uzun sürer” (926); “Sadece yiyen, doyan ve yatan –hayvandır [hayvan gibidir]; bu 
hayvan dediğim onun tabiatıdır” (989); “Marufu emreden kim, münkeri nehyeden 
kim” (6472); “Doğruluk gitti, yerine nice eğrilik geldi; Allah için iş gören tek bir 
insan kalmadı” (6475); “Dünyanın her tarafı baştan-başa bozuldu; buna bakıp, 
hayret eden bir kimse varmı” (6480). 

İnsan doğası kötüdür ve bu kötü doğadan dolayı insana güvenilmez. Özellikle avam olarak 
nitelendirilen tebaa, gerek cehaleti gerekse usul ve erkân bilmedikleri için aşağılanır. 
Kutadgu Bilig’e göre insanın doğasındaki bu kötü nitelik, insanı bencil ve çıkarcı 
yapmıştır. Kutadgu Bilig, insanın bu kötü doğasını ve özelliklerini bir bir beye anlatarak 
bu tehdide karşı sürekli onu uyarır40. Buradan hareketle de tüm bu iki yüzlülüklerden 
ve çıkarcı ilişkilerden uzak, yalnızca toplumsal/kamusal iyiliği, birlik ve beraberliği 
önceleyen halkın çobanı ve hekimi olan mutlak iyi bir bey/devlet tasavvuru inşa edilir:

“Ey iyi tabiatlı ve asil nesepli hakan, dünya senden mahrum kalmasın” (108); “Halk 
koyun gibidir; bey onun çobanıdır; çoban koyunlara karşı merhametli olmalıdır” 
(1422); “Ey hükümdar sen bugün bir hekimsin; halkın ise sana muhtaç olmanın 
hastasıdır” (5241); “Bazısı darlığa düşmüştür ve bedbahttır; bir kısmı da fakirlik 
ızdırabı içindedir” (5242); “Bütün bunların devası sendedir; sen onların hekimi ol, 
ilaç ver ve tedavi et” (5244).

Dolayısıyla rekabet, çatışma ve düşmanlık içerisinde olan insan doğasının, iyi bir 
toplumsal düzen kuramayacağı yargısından hareketle, böylesi bir toplumsal düzenin tüm 
kötülüklerden arınmış ve onların üzerinde bir niteliğe sahip mutlak bir iyi beyle/devletle 
mümkün olacağı belirtilmektedir. Bey ve onun şahsında temsil edilen devlet, kötü doğaya 

38    Çetin, Korku Siyaseti…, s. 178.
39   İnsan doğası tartışması, modern iktidar kurgulamalarında ve tartışmaların son derece önemli 
bir yere sahiptir. Bununla birlikte modern öncesi iktidar kurgulamaları, formülasyonları ve 
tartışmalarında insan doğası üzerinden hareketle açıklamalar yapılması kavramsal güçlüklere yol 
açma riskini taşımaktadır. Bununla birlikte, Kutadgu Bilig’de insan doğası ve bunun üzerinden 
yürütülen önemli değerlendirmeler olması nedeniyle burada böyle bir bölüme yer verilmiştir.
40    Çetin, Korku Siyaseti…, s. 175, 176.
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sahip insanları düzeltmek, denetlemek ve onları birlik ve beraberlik içerisinde tutmanın 
mutlak iyi düzeni olarak görülür. Öyle ki, insanın kötülüğüne karşın bey/devlet, her tür 
faydanın, iyiliğin, bilgeliğin, doğruluğun ve faziletin, aynı zamanda yeryüzü düzeninin 
kaynağı, temsili ve uygulayıcısı olmaktadır:

“Halka faydalı ol, ona zarar verme; iyi hareket et, kötülerin zararını ortadan 
kaldır” (2161); “Böylesi mükemmel bir bey ve halka baş olur; insan ondan her türlü 
iyilik bulur” (2166); “O eline aldığı her işi dikkatle yapmış ve bilginin gösterdiği 
yolda yürüyerek halkı idare etmiştir” (255); “Halk üzerinden bütün zor ve tazyiki 
kaldırdı; kendisinden hiçbir uygunsuz hareket sâdır olmuyordu” (1771); “Bu beylik 
işini hep beyler bilir; kanun ve nizam, örf ve adet onlardan gelir” (1930); “Bu 
kanun koyan beyler hayatta bulunmasalardı, Tanrı yedi kat yerin nizamını bozmuş 
olurdu” (3464).

Kutadgu Bilig’de, tüm toplumsal ve siyasal alanı bilgeliğiyle düzenleyen bir yetkin el 
olarak tasvir edilen bey/devlet,  aynı zamanda mutlak erek olarak da belirir.  Devletin 
mutlak erek oluşu, öncelikle onun, iktidar ve egemenlik cihetiyle bizzat Tanrıyla olan 
ilişkisinden türer. Tanrı kutun kaynağıdır, kimin yöneteceğine o karar verir. Dolayısıyla 
iktidar tanrısaldır, dolayısıyla devlet de tanrısaldır. Tanrı nasıl toplumun dışında ve 
üstündeyse, devlet de aynı düzlemde toplumun dışında ve üstündedir. Tanrı nasıl kendisine 
yönelilense, devlet de kendisine yönelinmesi gerekendir: “Ey devletli hükümdar, Tanrı 
sana saadet verdi; adını bin kere zikrederek, ona şükür lazımdır” (109).

Devletin tanrısallık niteliği, aynı zamanda onun, somut, kendi insanlarının hizmetinde 
bir kurum olmakla birlikte bundan daha çok, insanların efendisi, sahibi, hamisi41 olarak 
anlaşılmasına yol açmaktadır. Bu anlamda siyasal ve toplumsal alana ilişkin tasarılar, 
toplumun değil, doğrudan doğruya devletin belirleyeceği bir husus olmaktadır. Bu 
anlamda devletin mutlak erekselliğini ifade eden, onun bir başka şeyi elde etmek için 
istenen bir yapı olarak görülmesi değil de, tersine başka şeylerin, onu elde etmek ya da 
onun çıkarı ve varlığı için söz konusu edildiği, teleolojik bir anlayışı ortaya koymaktadır. 
Bu anlayış “devletin çıkarına mutlak öncelik ve egemenlik” tanıyan bir yaklaşımı ifade 
eder. Buna göre devletin asli ve âli çıkarlarını gerçekleştirmek önceliklidir42. Devletin 
varlığı ve çıkarı üzerinde bir meşruiyet ilkesi kabul edilmez. Bu ilişkide önemli ve 
belirleyici olan başka bir unsur da Türk toplumsal kültüründeki en büyük kutsallık odağı 
olan toplumsal birlik ve beraberliği koruyan, kollayan ve idame ettiren gücün, devlet 
olduğu genel kabulüdür. Kutsal olan toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan yegâne 
unsur devlet olduğu için, o da kutsaldır. Bu yüzden toplumsal varoluştan bağımsız devlet 
olamayacağı gibi, devletten bağımsız bir toplum da olamaz. Devletin varlığı ile toplumun 
varlığı örtüşmektedir. Dahası devletin varlığına bağımlı ve bağlı bir toplum anlayışı söz 
konusudur. Toplum var olduğu için devlet değil, devlet var olduğu için toplum vardır43. 

41    Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil Topluma, 2. Baskı, Gendaş Kültür Yay., İstanbul,  2003, s. 34.
42    Mithat Sancar, ‘Devlet Aklı’ Kıskacında Hukuk Devleti, 2. Baskı, İletişim Yay., İstanbul, 2000, 
s. 25.
43    Çetin, Türk Toplum Sözleşmesi..., s. 168.
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Devlet, toplumu var ettikçe, onun birlik ve beraberliğini, düzen ve ahengini koruyacağı 
ön-kabulüyle toplumun üzerinde bir güneş gibi yükselir:

“Hükümdar cevap verdi: -Âlim benim tabiatımı güneşe benzeterek, bu adı verdi” 
(824); “Güneşe bak, küçülmez, bütünlüğünü daima muhafaza eder; parlaklığı hep 
aynı şekilde kuvvetlidir” (825); “Benim tabiatım da ona benzer, doğruluk ile doludur 
ve hiçbir vakit eksilmez” (826); “İkincisi –güneş doğar ve bu dünyayı aydınlatır; 
aydınlığı bütün halka erişir, kendinden bir şey eksilmez” (827); “Benim hükmüm 
de böyledir, ben ortadan kaybolmam; hareketim ve sözüm bütün halk için aynıdır” 
(828); “Üçüncüsü –bu güneş doğunca, yere sıcaklık gelir; o zaman binlerce renkli 
çiçekler açılır” (829); “Benim bu kanunum hangi memlekete erişirse, o memleket 
baştanbaşa taşlık ve kayalık dahi olsa, hep düzene girer” (830).

Devlet, parlaklığını, gücünü, kudretini sürekli korur; ve o, gücünden hiçbir şey 
kaybetmeden tüm halk üzerinde bir hüküm sahibidir. Devlet, güneş gibi toplumun 
üzerinde yükseldikçe, devletle insanlar arasındaki mesafe de açılır. Bu mesafeyle de, 
devletin mutlak erekselliğe kavuşmasının arasında doğrudan bir ilişki vardır. Devlet, 
insanların ya da çoklu insan gruplarının başaramayacakları “kollektif ve kamusal işleri 
ve işlevleri” nedeniyle ve o nispette onlardan uzaklaşmaktadır. Doğal olarak uzaklaştıkça 
da kutsallaşmaktadır. Kutsallığın ve bunun dolayımında devletin erekselliğinin 
göstergelerinden biri de, Kutadgu Bilig’de, devleti ululayan ve tazim edici ifadelerin edebi 
bir üslupla dile getirilmesidir. Öyle ki, hakan/hükümdar yani devlet, “dünyanın süsü” ve 
“saltanatın nuru” olmakla eserde vazgeçilemez-ereksel bir konuma yerleştirilmiştir:

“Ey dünyanın süsü, ey ululuğun ziyneti, ey saltanatın nuru, ey dönek huylu saadetin 
bağını elinde tutan” (91); “Ey dinin izzeti, ey devletin yarıcısı, ey milletin tacı, 
ey şeriatın hadimi” (89); “Hakanın namı, şanı dünyaya yayıldı; onu görmeyen 
gözlerin uykusu kaçtı” (102).

Kutadgu Bilig, devletin mutlak ereksel niteliğini, sadece bey’e/devlete yönelik, onun 
vazgeçilemezliğini, toplum ve dünya için ifade ettiği önemi ortaya koymakla yetinmez. 
Devletin vazgeçilemezliğini belirttiği oranda, ona yönelik bir korkuyu da işler: “Bu beyler 
yanar ateştir, ateşe yaklaşma; yaklaşırsan yanmak muhakkaktır” (653); “Dikkat edersen 
beyler gerçekten yanar ateş gibidir; kafa tutanın başını koparır ve kanını emer” (655); 
“Sana fazla bakarsa onun bakışından kork, eğer korkmazsan o seni korkmaya mecbur 
eder” (656)44.

Beyin yanar ateş olması, kafa tutanın kafasını koparması ve kanını emmesi, onunla rekabete 
kalkışılmaması ve onun kullanmaya yetkili olduğu sözlerin kullanılmaması, kendisinden 
korkmayanı korkmaya mecbur etmesi, kendisine saygısızca yaklaşanın başını kesmesi, 
kişileri itibarsızlaştırması devletin cebir tekelini elinde bulundurması niteliğinden çok, 
onun mutlak ereksel bir alana oturtulmasıyla ilgilidir. Bu korku unsurları aynı zamanda 

44    Ayrıca bkz.(2420), (4086), (4099), (4100)’üncü beyitler.
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“kara halkın” iktidara göz dikmelerini de engelleyecektir. Ancak bunun yanında, halkın 
ekonomik önlemlerin devreye sokulmasıyla iyice itaat altına alınmaları da gerekir. “Kara 
halkın karnı doyarsa, ileri geri konuşmaya başlar; iyice itaat altına alınmazsa, kendisi 
hâkim olmaya kalkışır” (4329). Bu noktada beyi denetleyen, sınırlandıran ve yargılayan 
hiçbir kontrol mekanizması olmaması ve Tanrı dışında hiç kimseye karşı sorumluluk ve 
hesap verebilirlik ahlakı taşımaması45, yapabileceklerinin yanında, beyi mutlak ereksel 
bir anlayışla, mutlak bir hâkimiyete yükseltilir:

“Halk bozulursa onu beyler düzene koyar; eğer beyler bozulursa, onları kim 
düzeltir” (5203); “Halk kötülük yaparsa bey de kötülük yapar; kötülere ancak 
kötülük yapmak suretiyle mani olunabilir” (5948).

Kutadgu Bilig, gerek devletin Tanrısal özü, gerek devletin vazgeçilemezliği ve işlevlerinden 
türettiği kutsallığı ve buradan hareketle oluşan mutlak ereksel devlet anlayışını bir kez 
daha, halk-devlet ikiliğini kullanarak dile getirir: “Bu ihtiyat ile sen düşmanın boynunu 
vur, halka hüküm et, rahat ve huzur içinde yaşa” (2022). Kutadgu Bilig burada, “halka 
hükmet, rahat ve huzur içinde yaşa” ifadeleriyle muhatap alınan bey’e/devlete ereksel 
bir bakış açısıyla yaklaşarak, hükmetmenin ve bundan kaynaklanacak rahat ve huzurun 
kime ya da neye yönelik olacağının altını çizmektedir. “Hükümdarın eli bütün halka 
uzanır; gazaba gelirse, istediğini yapar” (5064); “Beyin emrini yerine getirmek raiyet 
için vaciptir; büyük ve küçük onu duyan herkes bu emre riayet etmelidir” (4999). Söz 
konusu bu emre, emrin içeriği, yöneldiği amaç, sağlayacağı faydadan bağımsız olarak 
itaat edilmesi gerekir, hatta buna uymak vaciptir, yani Tanrısal bir nitelik taşımaktadır, 
zira onun istediğini yapabilme kudret ve salahiyeti vardır. 

“Kılıç ile balta memleketin bekçisidir; halkı başında bulunan kılıç sayesinde memleketler 
ele geçirir” (2140); “Memleketi ayakta tutan daha iki şey vardır; biri, som altın, biri de 
kılıçtır” (3039)46.

Bu beyitlerin hepsinde, devlete işlevsel olarak yüklenen görevlerin tamamı sonuç 
itibariyle ereksel olarak devletin varlığı ve bekasına yönelik bir vurguya sahiptir. Kılıç ve 
baltanın memleketin bekçisi olması, altın ve kılıcın memleketi ayakta tutan iki şey olması, 
beyliğin doğruluk ile payidar olacağı, kanunla ayakta duracağı, halkın itaatkâr olmasının 
beyi saadete kavuşturacağı, beyin halkın zenginliğini kendisine kalkan yapması, uzun bir 
yönetim için kanunu doğru yürütmesi hep amaç-araç ilişkisi ve halk-devlet karşıtlığında 
esas vurgunun nereye yapıldığını gösteren ifadelerdir.

Devleti mutlak ereksel bir çerçeve içerisine oturtan Kutadgu Bilig, bu konuda yaklaşımını 
oldukça çarpıcı bir şekilde sonlandırmaktadır.  Eser “baştan sona yapılması gereken 
şeylerin devlet için faydalı şeyler olması gerektiğinin hikmetleri ile dolu”47 olmasının 

45    Çetin, Korku Siyaseti…, s. 158.
46    Ayrıca bkz. (256), (2033), (3039), (5170), (5463), (5944), (5946)’ıncı beyitler. 
47    Çetin, Korku Siyaseti…, s. 154.
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ötesinde, var oluşu bizzat devletle anlamlı kılar hale gelmektedir:

“Hükümdar çok yaşasın, saadeti ve kudreti daim olsun; benim canım, tenim ve 
bütün varlığım ona feda olsun” (6267); “Bütün sevinçlerin hepsi sana gelsin; 
düşmanın endişe içinde, eriyip bitsin” (944).

Dolayısıyla devlet, Hükümdar Ay-Toldı’nın, veziri Öğdülmiş’e, “halk huzura kavuşsun, 
kimse ona el uzatmasın; beyin adı iyilik ile dünyaya yayılsın” (2180), diye sorduğu 
sorusundaki “kimse ona el uzatmasın” ifadesinin ötesinde, canların, bütün varlığın ona 
feda olacağı, onun dışında kalanların eriyip bitmesi gerektiği müteal bir varlık48 konumuna 
yükseltilmektedir. Bu yönüyle Kutadgu Bilig’de devlet, Türk devlet geleneğinin 
özelliklerine uygun olarak, hem sistemin hem de her tür düşünüş ve inanışın merkezinde 
oturtulmaktadır49.

Sonuç
Türk siyasal geleneğinin ve kültürünün en baskın, en belirgin ve en güçlü öğesi hiç 
şüphesiz ki, devlettir. Öyle ki devlet, siyasal ve toplumsal alanların tek gerçekliği olarak 
görülür. Bu algı aslında bir sürekliliğin ve bir birikimin ifadesidir. Zira siyasal kültürün 
parçası olan böylesi bir devlet algısı, siyasal kültürle olan bu ilişkisinden ötürü belirli bir 
tarihselliğe sahiptir50. Türklerin tanrısı olarak kabul edilebilecek olan devlet, Türklerin en 
eski yazılı metinleri olan Orhun Yazıtlarından itibaren mutlak bir iyilik ve mutlak bir erek 
olarak görülmüştür. Bir geçiş dönemi eseri olan Kutadgu Bilig’de de aynı anlayış daha 
belirgin bir şekilde yer alarak, kendisinden sonraki dönemlerin anlayışına aktarılmıştır.

Kutadgu Bilig’de devlet, önce bir zorunluluklar zemini üzerinde meşruluğa 
kavuşturulmakta ve yine bu zorunluluklar üzerinden işlevsel ve amaçsal bir niteliğe 
büründürülmektedir. Bir sonraki adımda da mutlak iyilik ve mutlak erek olarak kabul 
edilmektedir. Devlet, düzen, asayiş, toplumsal birlik ve beraberliğin yegâne kaynağı; 
hüküm verici ve adaletin sağlayıcısı; zenginliğin ve mülkün teminatı olarak görülürken 
ve bunlar aracılığıyla meşruluğu süreklileştirilirken, bunları aşıp, bir güneş gibi toplumun 
üzerinde yükselmektedir. Devlet, Orhun Yazıtlarında olduğu gibi, Kutadgu Bilig’de de 
varlığı, aksi tasavvur dahi edilemeyecek bir zorunluluktur. Çünkü devletin olmaması 
demek, bizzat yokluk, yoksunluk ve yok olmak anlamına gelmektedir. Devlet yoksa 
huzur, düzen ve güvenlik yoktur; devlet yoksa adalet yoktur ve devlet yoksa zenginlik 
yoktur şeklindeki formülasyon, son kertede devleti,  mutlak bir iyilik ve mutlak bir 
erekselliğe taşımaktadır. Bu anlamda eski Türk devlet geleneğinde iktidarın Tanrı’dan 
alındığına ve bunu için de asil bir soydan geliniyor olunduğuna dair toplumun iknası; 

48    Durmuş Hocaoğlu, “Türk Siyâset Geleneğinde “Devlet”in Aşırı Tâziminin ve “Devlet Baba” 
Kavramının Tarihsel Arka-Planına Dâir”, Yeni Türkiye, “Liberalizm” Özel Sayısı, 5 (25), 1999, a. 
240. ss. 235-247.
49    Yılmaz, s. 81-81.
50    Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus da, bu devlet algısının belirli kurumsal pratiklere 
ve mekanizmalara göndermede bulunmadığı, doğrudan doğruya devlet kavramı üzerinden 
somutlaşan, birlik ve beraberliğin simgesi ve teminatı olan belirli bir “otorite”ye vurgu yapıldığıdır.
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başka bir anlatımla iktidarın devamı için yönetme hakkının tanrısal bir yetkiye ve soy’a 
dayandırıldığı konusunda insanların ikna edilmesi meşruluk açısından temel bir yeterlilik 
kabul edilmektedir. Ancak her halükârda iktidarın devamı, meşruluğun sürekliliği 
yalnızca tanrısal tercihe ve soy’a gönderme yapılarak sağlanamayacağına göre, başka 
gerekçelerle iktidarın sürekliliğinin takviye edilmesi gerekmiştir. Bu gerekçeler, modern 
anlamda ele alınacak olursa iktidarın meşruluk gerekçelerini oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte Kutadgu Bilig’de bu gerekçeler konusunda insanların güçlü bir şekilde ikna 
edilmesine gerek duyulmaz. Zira devlete atfedilen ve devletin varlığını bir zorunluluk 
haline getiren gerekçeler ve işlevler, ayrıntılı açıklamalara gerek bırakmayacak derecede 
göz önündedir. Böylece devlet, var oluşsal anlamda zorunlu ve meşruluğu kendinde 
içkin bir hüviyet kazanmakta; ve bir üst anlam ve değer kategorisi haline gelmektedir. 
Dolayısıyla başlangıçta insanların iyiliği ve yararı için dile getirilen zorunluluklar ve 
işlevler, formülasyonun sonraki aşamalarında güvenlik, birlik ve beraberlik, zenginlik 
ve refah sağlayıcı olarak devletin varlığı ve bekası (mutlak iyilik ve mutlak erek olarak 
devlet) için söz konusu edilmektedir.

Mutlak bir iyilik ve mutlak bir erek olarak görünen devlet, bunun sonucu olarak aşırı 
şekilde tazim edilmiş ve “dünyanın süsü”, “milletin tacı”, “şanı her yere yayılan” ve 
“kendisinden mahrum kalınmaması” gereken müteal bir değer olarak görülmüştür. 
Kutadgu Bilig’in bu konudaki değerlendirmeleri spekülasyona yer bırakmayacak kadar 
açıktır. Kutadgu Bilig’de devlet aşırı şekilde tazim edilip aşkınsallaştırılırken, devletin 
üzerinde yükseldiği zorunluluklar, varlık-yokluk ikilemi ve mutlak iyiliğinin yanı sıra, 
onun tanrısal özü de, güçlü bir biçimde devreye girmektedir. Gökte tanrı ne ise, yerde de 
devlet odur. Bu her iki niteliğin devlette bir araya gelmesi onu, vazgeçilemezliğin ötesinde 
amacını kendi içinde taşıyan bir telosa dönüştürmüştür. Devlet, Kutadgu Bilig’in siyasal 
evreninin, dolayısıyla da önemli bir parçası ve bileşeni olduğu Türk siyasal kültürünün 
–Kutadgu Bilig’de geçtiği şekliyle- güneşidir: Erişilemez, ulaşılamaz ve hükmü her yere 
ulaşan bir güneş.

Devletin erişilmez ve ulaşılmazlığı ile mutlak hüküm sahibi olması Türk siyasal 
kültürüne değişik boyutlarda yansımış, farklı ilişki katmanlarında ve uygulamalarda 
bu kültürü şekillendirmiştir. Her şeyden önce, devletin topluma, onun kültürüne, 
iktisadına, eğitimine, sanatına vs. her alanına müdahale etmesi ve bunun meşru ve gerekli 
görülebilmesi, ancak böylesi bir devlet algısının içselleştirilmiş olması ile mümkün 
olabilecek bir durumdur. Devletin uyumun korunabilmesi, kolektif birlik ve bütünlüğün 
sürdürülebilmesi, kaosun önlenmesi noktalarından ihtiva ettiği araçsallık, onun kendi 
amaçsallığını da inşa edebilmesine imkân sağlamıştır. Bu amaçsallık içerisinde her 
türlü faaliyeti mutlak iyi olan devlet merkezli düşünüş, Türk siyasal kültürünün belirgin 
özelliklerinden biri haline gelmiştir. Kutadgu Bilig’de de sık sık belirtildiği gibi kanun 
devlet için, adalet devlet için, düzen devlet için, güvenlik devlet için, zenginlik devlet 
için özetle hemen her şey devlet için yapılır ya da düşünülür hale gelmektedir. Eserdeki 
“sana hayır dua etsinler”, “hükümdar huzura kavuştu”, “beyin her arzusu yerine gelir”, 
“ey hükümdar güneş gibi parla”, “beyin saadeti günden arttı ve yükseldi” gibi ifadelerle 
yapılan her işin amaçsallığı nihai olarak ortaya konmaktadır. Bu yaklaşım biçimi siyasal 
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kültürün önemli bir bileşeni olarak süreklilik kazanmış ve devlet için hizmet vermek 
ve devlet içinde saygı bulmak siyasal ve toplumsal ilişkilerin en önemli unsurlarından 
biri haline gelmiştir. Dolayısıyla böylesi bir vasat içerisinde devlet, nihai karar verici 
olarak kamusal iyi ve doğruyu belirlemekte, kamusal çıkarı vaz’ederek onu topluma 
sunmaktadır. Esasında bu iyi ve doğru ile kamusal çıkar sadece kamusal alana münhasır 
kalmamakta, toplumun en mikro ilişkilerine bile nüfuz edecek bir mahiyete erişmektedir. 
Böylece devlet, zorunluluklar üzerinde yükselirken aşkın ve yüce bir konuma terfi  etmekte 
ve bu haliyle toplumun en ücra noktalarını da açıkta bırakmayacak şekilde onu bir örtü 
gibi sarmaktadır. Son tahlilde böylesi bir algı içerisinde devlet, değiştirilemeyecek bir 
normlar kümesi olarak toplumu kurar, düzenler, ona bir hiyerarşi verir, amaçlar belirler 
ve bu amaçları gerçekleştirmeye çalışır. O, ihtilafl arı çözen, kaosu önleyen ve bu yönüyle 
–ki insanın doğasının kötülüğü topluma da yansımıştır- toplumun karşısında yer alan, 
ona hâkim ve hükümran bir görünüm arz eder. Bu görünüm, hali hazırda Türk siyasal 
kültürünün önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Son olarak belirtmek gerekir ki, Kutadgu 
Bilig de bu boyutun yeşerdiği önemli bir toprak olması bakımından ya da siyasal kültür 
zincirinin başlangıçtaki halkalarından bir olması açısından üzerinde daha derinlemesine 
başka çalışmaların yapılmasını gerektiren bir eserdir.
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