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KUTADGU BİLİG'DE GEÇEN "Bayat atı bir/Il" KELİME ÖBEGİ
HAKKINDA

Dr. Kasımcan SADIKOV"

ÖZET
"Kutadgu Bilig'de Geçen "Bayat Atı Bir/ii" Kelime Öbeği
bu makale, esas itibanyla Kutadgu Bilig'de ve
İslamı devir Türk eserlerinin büyük bir kısmında yer alan "esere
Jismillah / bayat atı birle" kelime grubuyla başlama geleneği"
hakkındaki bilgileri içermektedir.
Hakkında" adlı

suf Hashacib'in "Kutadgu Bilig" adlı eserinde kalıp hillinde bir kaç
erde kullanılmış olan bir beyt dikkat çekmektedir.

i.
Eserin Uygur harfleriyle yazılmış olan Herat nüshasında Allaha
hamd bölümü ve Yeti yu/duz on iki ökiik buruj ayur kısmı şöyle başlar:
Bayat atı bir/ii sözüg baş/adım,
Törütkiin /Töriitkiin, igidgiin, keçürgiin idim.
Anlamı: Tanrı'nın adıyla
Tanrımdır (QBH.IO.20;

söze

başladım,

yaradan, besleyen, affeden yüce

15.26).

Bunun gibi, eserde mesnevi
Bu mektuplar şöyle başlar:

kahramanlarının yazışmaları

da yer

almaktadır.

Bayat atı bir/ii sözüg / sözin baş/adı,
Töriitkiin, igidgiin, keçürgiin
Tanrı'nın adıyla söze
(QBH.55.20; 106.20; i i 1.30).

idi~ ..

başladı,

yaradan, besleyen, affeden yüce

Tanrı'dır

Eserin Arap harfleriyle yazılmış olan Namangan nUshasında ise yedi yıldız ve
on iki burc hakkındaki bölüm Herat nUshasındaki gibidir:
Bayat atı bir/ii sözüg baş/adım,
"Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü Öğretim Üyesi.
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TlJrtltktin, igidgtin, keçürgdn idim (QBN.llb.l0).

Mektuplar ise şöyle

başlar:

Bayat atı bir/ii sözilg baş/adı,
Törütkiin, igidgtin, keçilrgiin tedi Tanrı'nın adıyla Söze başladı, yaradan, besleyen, affeden yüce Tanrı'dır, dedi
(QBN.118b.2; 136a.13; 142a.2).

Eserin Arap harfleriyle
bölümü ise

yazılıDış

olan Kahire

nüshasında

Anah'a hamd

Bayat atı bir/a sözilg baş/adım,
Törütkiin, igidgan, keçürgan idim şeklinde başlar

(QBQ. 12.8).

Mektuplar ise:
Bayat atı birla sözilg başladı,
Törütktin, igidgiin, keçilrgtin tedi -

beyitiyle başlamıştır (QBQ.184.1O; 2 i 8.1; 229.4).
Bu nüshada özellikle, yukarıda belirtilen mısralarla başlayan mektubun ikinci
beytinde Bayat atı nın dile getirilmesinin önemi belirtilir, üçüncü beytte ise Hamd-u
Sena'ya geçilir:
Bayat atı bir/d slJzilg baş/adı,
TlJriltlciin, igidgiin, keçilrgdn tedi.
A~~m~bmmmbayahma~

Bu at-ol qamuğ tilr/ilg igkii atı.
6küş ögdi artuq telim min sana
Qı/ur-men bayatqa,

Tanrı'nın adıyla

Söylüyorum:

anar yoq fana -

söze başladı, yaradan, besleyen, atfeden yüce

Allahımın adını yazdım,

Tanrı'dır,

dedi.

bu ad her türlü derde ilaçtır.

Aylarca yıllarca Anah'a .sınırsız hamdlar, hadden ziyade senalar söylerim,
O'na fanilik yoktur (QBQ.l84. ıo-12).
İkinci
sıradaki

ve üçUncü mekniplara ise yukarıda kaydedilen beytle başlanır ve
beytle hamd-u senaya geçilir:

Oküş ögdi bir/ii sana bu tilin
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Qı/ur-men

bayatqa

ayın
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ma yılın -

Aylarca yıllarca Allah'a sınırsız hamd ve senalar söylerim (QBQ.2 ı 8.2).
Veya:
Ayur: Min sana- 0/ uğan teiirikii,
Azal hükmi tegrür Mni, egrikiiDedi: Kadir, kendi ezeli hükmünü dogruya ve egriye ileten Yüce
hamdlar olsun (QBQ.229.5).

Tanrı'ya

sınırsız

Şimdi yukarıda

2.

kaydedilen beytleri inceleyelim:

Bayat atı biriii sözüg baş/adım,
Törütktin /Töriitktin, igidgtin, keçürgtin idim beyti manaya göre ikiye ayınlabilir: Metne (söz) Tanrı'nın adı anılarak
(Bayat atı birlti sözüg baş/adım) ve Tanrı (idi)'nın yaradan, !üreten
(törütktin / törtitkiin), besleyen (igidgtin), acıyan ve atfeden (keçürgtin) olduğu
belirtilmektedir.
başlanmakta

İlk cümlede geçen Bayat kelimesi İslam'a göre Hak Taala, yani Allah'tır. At

kelimesi

Aııah'ın adı

(bayat

atı)na

göndermede

bulunmaktadır.

Allah'a verilen

sıfatlara da at denmiştir. Örneğin, aşağıdaki beytte Allah'ın sıfatları şöyle yer
almaktadır:

Ey erklig uğan menü munsuz bayat,
Yaramas

senifıdin

admqa bu at -

Ey erkii, kadir, ebedi,
(QBN.7b.6).

kaygısız Tanrı,

Senden

başkasına

bu ad (yani

sıfat)

yakışmaz

Bayat atı biriii kelime öbegi "Allah'ın ismini yad ederek / Allah'ın adıyla"
gelir. Bunun gibi, aynı kelime öbeginden Arapça bismillah (Bi-smi-I-/tihir-rahmtini-r-rahim) da anlaşılır; Bayat atı birlti sözüg baş/adım derken "Allah'ın
adıyla söze başladım" veya "Bismillah'la söze başladım" anlamı ortaya çıkar.
anlamına

Cümledeki Bayat atı aynı şekilde Arapça bismillah'taki bismi-/-/tih'ın ta
kendisidir. Sonraki satırdaki Törütktin, igidgtin, keçürgtin idim kelime grubu ise
Arapça bismillah'taki rahmtini-r-rahim sıfatınm açıklaması durumundadır.
Yaptıgınıız yoruma dayanarak, yukarıdaki beyti bismillah'm Türkçe varyantı,
yani Türkçeleştirilmiş şekli olarak değerlendirebiliriz. Bu ifadenin metnin başında
yer alması ve sonra hamd-u senaya geçilmesi de bu fıkrimizi doğrulamaktadır.

Söz konusu beytteki bayat atı bir/ii, törütktin, igidgtin, keçürgtin kelime ve
kelime grupları Arapça bismillah'a uymaktadır. Oysa diğer parçalardaki paralel
ifadeler duruma göre degişebilmektedir: Örneğin, eserin baş kısmında metin Yusuf
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Hashacib'in a~ıyla verildiginden cümlenin yUklemi baş/adım; mektupların
başındaki ifadeler ise kahramanların dilinden sOylendiginden cümlenin yUklemi
baş/adı. tedi şeklindedir.
Bu konuda başka bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyonım. Mesela,
Firdevsi'nin Farsça Şehndme'si şu beytlerle başlar:

Be na:m-e xoda:vand-eja:n-o xerad,
K-az-in bartar andişe bQ1' nagzarad.
Xoda:vand-e na:m-o xoda:vand-e ra: y,
Xoda:vand-e ruzi deh-o rahnama:y...
Can ve

akıl

sahibi

adına,

Bundan daha yüksege geçemez fıkir.
Ar ve nam sahibi, hem tefekkür sahibi,
Rızk

veren ve yol gösteren Tanrılm (Ş.I-2).

Şehndme de Allah'ın adını belirtmekle başlamaktadır. Şehnfunelnin başındaki
be na:m-e xoda:vand Kutadgu Bilig'deki bayat atı birki kelime öbegiyle
örtüşmektedir. Aradaki fark Yusuf Hashacib'in Kutadgu Bilig'de bismillahlı bir
bütUn halde vermiş olmasıdır. Sonra hamd-u senaya geçilir.

Kutadgu Bilig'de geçen Bayat atı birki kelime öbegi daha sonraki
dönemlerde Haq atı bir/ii i Haq ytidı birki şeklinde de kullanılmıştır. Ömegin, AIiŞir Nevayi'nin Siracü'l-Müslimin eseri şöyle başlar:

Çu yondum hdma-y/ muşkin şamama.
Qı/ay Haq yddı

bir/Ii zebndma (SM.9).

Yine Babur'un Mübeyyin adlı eseri

şu

beytlerle başlamıştır:

Haqqa hamd-u sana ada qı/dım.
Haqatı bir/Ii ibt/da qı/dım (M.6).

Mübeyyin'in Haq atı bir/tl ibtida qı/dım cümlesi Kutadgu Bilig'deki Bayat atı
bir/ii slJzüg baş/adım cümlesinin ta kendisidir.
"Bismiilah" Türk Edebiyatı tarihinde iIk kez Kutadgu Bilig'de yer alır. Bu da
ünlü şair Yusuf Hashacib'e özgU bir durumdur. Fars Edebiyatında ise bunu iIk kez
eserinde kullanan Firdevst olmuştur.
Şehndme'de

bismillah'm Farsça, Kutadgu Bilig'de ise Türkçe olarak
her iki sanatkdım da bir birinden etkilendigini ve orta Asya
edebiyatıarında meydana gelen geleneklerin mUşterek oldugunu göstermektedir.
kullanılmış olması
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ça~atay Türkçesi'ni esas alanTürk Edebiyatı'nda, özellikle, Ali.Şir Nevayi
ve Babur'un eserlerinde bistnillah'ın Türkçeleştirildi~ görU1ür. Bunu Karahanlılar
dönemi Türk Edebiyatı'nın ve standart konuşma dilinin etkisi olarak de~erlendirmek
gerekir.

Kutadgu Bilig'in Herat nUShasının sonuç kısmında belirtildigine göre Herat
1439'da Hasan Kara Sayıl Şams Bahşı Herat'ta aktarmıştır. Bu ntıshanın
Namangan veya Kahire. nUsh".larından aktarılmamış olması son derece önemlidir.
Demek ki, eserin bizim içın bilinmeyen di~er bir nÜShası da Hattat'ın elindeydi.
Ancak o nüshanın hangi döneriı~ ltit oldugu bilinmemektedir. Fakat onun di~er
nUshalardan daha eski oldugu bellıdir. İşte ona dayanılarak yazılmış olan Herat
nUshasının metin özellikleri bunu kanıtlamaktadır.
nÜShasını

Herat nüshasının Timurtler sülalesinin büyük kültür ve edebiyat
merkezlerinden sayılan Herat'ta Uygur harflerile yazılmış olması o dönemde
Karahanlı edebiyatına olan ilginin büyük oldugunu göstennektedir. Tabii ki,
Kutadgu Bilig o zaman Herat edebi çevresinde de malum ve meşhurdu. Bu da çevre
sakinlerinin ellerinde eserin bize ulaşamamış nüshalarınm olabilecegini
dUşündünnektedir.
Herat nüshası için temel alınan nüsha da Arap harfleriyle de~il Uygur harfleri
ile yazılmış olabilir. Ayrıca hattatın Karahanlılar dönemi yazı geleneklerini
sürdünnek amacıyla bu eseri seçmiş olabilecegi de muhtemeldir.
Ali-Şir

Nevayi

ve

Zahiriddin

Babur'ün eserlerinde bismillah'm
devrinde Yusuf Hashacib tarafından
başlatılan gelenegin devam ettirildigini göstennektedir.
Türkçeleştirilmiş şeklinin kullanılmış olması
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AB8TRACT
Titled "About the Phrase of Words 'Bayat atı birle' Which is
Mentioned in Kutadgu Bilig" this article includes some data about
the information of beginning with "bismiilah / bayat atı birle"
which taken place in Kutadgu Bilig and other a lot of works of
Turkish Islaınic period.

