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KUTADGU BİLİG'DE BİTKİ ADLARı
Names of herbs in "Knowledge for Wealth" (Kutadgu Bilig)
Faruk ÖZTÜRK*

Özet
Kutadgu Bilig müşterek Orta Asya Türkçesinin en önemli metinlerinden biridir.
Kutadgu Bilig birçok açıdan olduğu gibi Türkçenın sözvarlığının tam olarak belirlenmesi
açısından da önemlidir. Bu çalışmada Kutadgu Bilig' deki bitki adları ele alınmıştır. Bunun
için Arat'ın Kutadgu Bilig ile ilgili yayımlarından yararlanılmıştır. Kutadgu Bilig'de on yedi
farklı bitki elli sekiz örnekte geçmektedir. Bunlardan bir bölümü temel anlamıyla bir bölümü
de yan anlamıyla kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, Bitki Adları,

Sözvarlığı.

Abstract
t "Knowledge for Wealth" is the one of the most important text of Turkish language of
Middle Asia. "Knowledge for Wealth" has great importance from the point of view of
development of lexicon of Turkish language. İn this work have been considered names of
plants, which were mentioned irı "Knowledge for Wealth". For this purpose we used the
Arat's publications of "Knowledge for Wealth". İn "Knowledge for Wealth" in fifty eight
examples were mentioned seventeen names of various herbs. One part of them was used in
direct meaning, another part was used in figurative meanirıg.

Key Words: "Knowledge for Wealth" (Kutadgu Bilig),Names of Herbs,Lexicon.
L.Giriş

Kutadgu Bilig] Türk dili tarihi içindeki ilk manzum siyasetnamedir. Bilinen üç yazması (Herat,
Fergana ve Mısır yazmaları) olan Kutadgu Bilig aynı zamanda İslami Türk edebiyatının ilk metinlerinden
biridir.
Kutadgu Bilig üzerine yapılan incelemelerde madde başı kelimelerin 2861 olduğu belirlenmiştir.
(Yüce 1980: 24.) Metindeki 286 i kelimenin de ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Bu kelimeler hangi alanlarla
ilgilidir? Bu çalışmada yalnızca bitki ile ilgili kelimelerin hangi kavramları yansıttığı sorusuna cevap
aranacak, Kutadgu Bilig' deki bitki adları ve bu adların metin içindeki işlevleri araştırılacaktır. Metinde on
yedi farklı bitki adı elli sekiz farklı biçim içinde yer almaktadır. Bitkilerin bir bölümü temel sözvarlığının
da ögeleridir. Dolayısıyla bitki adlarının içinde hiç geçmediği bir metin tasarlamak
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2.2. arpa (Ar.

şa'Ir, Ldİ.

holdaum vulgare)

Kutadgu RiUg'de arpa "arpa" kelimesi 5 örnekte geçmektedir. Clauson arpa sözünün Toharca
olduğunu

kaydederken Sevortyan bu kelimenin Türkçeye Moğolcadan geçmiş olabileceğini
belirtmektedir. (CLAUSON: EDPT: ARB: 198b . ; SEVORTYAN 1974: 176.; DOERFER: rsıt»: IL.
24 445 , ) Arpa sözünü temel sözvarlığının bir ögesi olarak düşünmek gerekir. Arpa hem 'hayvan yemi'
olarak hem de 'un yapılarak insan yiyeceği' olarak kullanılır; ancak Kutadgu RiUg'deki bütün hc) itlcrde
arpa, insan yiyeceği kavramını yansıtmaktadır; ayrıca "arpa aşı" mütevazı bir yemek olarak la." ir
edilmiştir.
IS-arın todğuça

yi kamug yim içim

Kerek arpa yür tut todurğu açım [4769]
darı

"Her yiyecek ve içecekten ancak karnı doyuracak kadar yemeli; içinde is/er
olsun, bu da benim karnımı doyuracak/ır."

arıı«

tvtcr

Bu söz DLT'de beş kez geçmektedir. (DLT i. 12319,20,343 1; 11. 121 5,316 11. )
2.3.

azğan (Uİ.

Azğan

"yaban

rosa canina,rosa majalis, rosa mUıtiflora, pnmus spinora)

çiçeği" sözü

bir örnekte geçmektedir.

(azğan

< az-ğan

'kuşbumu,

yabangülü)

Asığ kılsa azğan anıfiğ men kulı

Çiçek yaslığ erse biçer men

ulı

[2573]

"Yaban çiçeğifaydalı ise ben onun kuluyum;
onun kökünü keserim. "

eğer

özeniterek yetiştirilmiş çiçek zararlı isı!

Bu söz DLT'de iki kez geçmektedir. (DLT i. 4397,13.)
2.4.

buğday

(Ar. hinta,

Uİ.

triticum aestivum)

Metinde buğday "buğday" sözü de bir kere geçmektedir. İndekste bu kelime 'buğday'
(CLAUSON: EDPT: BGD: 312~.; SEVORTYAN 1978: 232.) şeklinde anlamlandırılmıştır. Metinde ise bir
yıldızın adı 'Sunbüle' olarak geçer.
Kör arslan bile koşnı

buğday başı

Basa ülgü boldı çadan ya
"Bak, Esed'in

işi

[140]

komşusu Sunbuledir.

sonra Akreb ve Kavs 'in

arkadaşı

.1

Mizan gelir."

Bu söz DLT'de on kez geçmektedir. (DLT II. 235 10, 3198, 36315; III. 4 17,73 17,240 6,7,13,
254 15,325 18, )
2.5. çiçek
Kutadgu Bilig'e» en çok 17 kere ile çiçek "çiçek" [çiçek < ET. çeçek CLAUSON: EDPT: CCG:
400b, 40ı a . ; DOERFER: TMEN: III, 571073. (Fergana yazmasında çe.çe.k, Mısır yazmasında çeçe:k)] adı
kullanılmıştır. Bu ad bazen gerçek anlamda bazen de deyim aktarınalarında yer alır.
Kalık kaşı

tügdi közi

yaş

saçar

Çiçek yazdı yüz kör küler katğurar [80]
"Gök kaşını çaltı, gözünden yaş serpiliyor; çiçek yüzünü aç/ı, bak, gülmek/en katılıyor."

Burada insanla ilgili bir unsur çiçek sözüne aktarılmıştır.
Bu türlüg çiçek yirde munça bediz
Yazı tağ kır oprı yaşıl

kök mefigiz [96]
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"Yerde bin bir çiçek, bin bir manzara, düzlük,

dağ,

sahra, vadi,

yeşil

ve mavi renkler ile

örtülmüş. "
Yağız

yir

bakır bolmağınça kızıl

Ya otta çiçek önmeginçe yaşıl [120]

"Kara toprak kızıl bakır oluncaya kadar,
Burada da tabiattaki nesneler arasında bir

ateşten yeşil

çiçek çıkıncaya kadar."

aktarına vardır.

Bu söz DLT'de on kez geçmektedir. (DLT i. 1194 , 17922, 1938, 233 26 , 388 13, 43 h 508 12 ;
II. 12222,285 9, 15,)
2.6. çim [ar. şll, Lat. cynodon dactylon]
Metinde çim "çim,
EDPT: CM: 421 b. )

ayrık

otu" sözü de bir kere geçmektedir. (çim < ET.

çim/çım

CLAUSON:

Üyük çim osugluğ bolur bilgeler
i'

Çıkar suv

kayda adak tepseler [974]

"Alimler sulak yerlere benzerler; nereye ayak vurur/arsa oradan su çıkar. "
Bu söz DLT'de bir kez geçmektedir. (DLT i. 338 12 , )
2.7.

erğuvan

Metinde erğuvan "erguvan çiçeği" sözü de bir kere geçmektedir. Erguvan kelimesini Farsça bir
olarak gösteren Tietze bunu 'efldtun ile kırmızı arası çiçek açan bir ağaç' biçiminde
a
anlamlandırmıştır. (TIETZE: TvETTL Cilt lA-E: 733 .)

alıntı

Temam erğuvan teg
Bu kün za' feran

"Benzim

kırmızı,

kızıl

mefigzim erdi

urğın eıiğde tanttım

[6529]

tam bir erguvan gibi idi, bugün yüzüme safran tohumu ektim. "

2.8. )pulıng [Ar.halanc, Lat. erica arborea]
Metinde )pulıng "kayın ağacı" sözü de bir kere geçmektedir.(CLAUSON: EDPT: dDN: 602 b•
a
"kadın", DOERFER: TMEN: III. 183 1164 " MUSAEV 1975: 468., STEINGASS 472 .)
kadıfiğ

teg bodum erdi ok teg köni tüz

ya teg egri
"Kayın

boldı

egildim töriğgittim [6532]

gibi vücüdum ok gibi düz ve dik idi, şimdi yay gibi eğri oldu,

eğdim, eğildim."

Bu söz DLT'de 6 kez geçmektedir. (DLT i. 32 8,35620 ; III. 134 13,
2.9.

isı;

369 20,21. )

kağıl

Metinde kağıl ''yaş söğüt dalı" sözü de bir kere geçmektedir. (CLAUSON: EDPT: ooı. 610b . )
tadu

artadı

kağıl

kör küçi eksüdi

teg köni bod egildi kodı [1055]

"Unsur/ar bozuldu, kuvveti azaldı; dik vücudu yaş söğüt dalı gibi büküldü."
Bu söz DLT'de iki kez geçmektedir. (DLT i. 409 3,6. )
2.10.

kağun

[Ar. battib, Laı.

cucuınis melon]
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Metinde kağun "kavun" sözü iki kere geçmektedir. (DOERFER: TMEN: LV, N 294124~2069' 6JJl!
[qiivun)+- Tü. qavun)
Neçe körklüg erse kağun taş yüzi
Yıdı ya bedizi ya merigzi tözi [5110]

"Kavunun

dışı,

içinde

kokusu,
tatığ

şekli

veya rengi ne kadar güzelolursa olsun,"

bolmasa ol kagun

anı taştın atğu

bolur ay

sıgun

[5111]

"İçinde tadı yoksa o kavunu kaldırıp atmak icap eder. ey dağ keçisi gibi çevik insan."

Bu söz DLT'de on sekiz kez geçmektedir. (OLT i. 1516,88 15, 17410,2141,2686,26919,
395 12,410 10,1 ], 499 24, 504 19, 505 18; II. 290 11; III. 107s, 129 19, 1462, 190 21,4359.)
2.11. karanfil [Fa. kamful < Gr.karanfül]
Metinde karanfil "karanfil" sözü bir kere geçmektedir. (STEINGASS: 966 b .)
şaba

koptı

yili

karanfil yıdın

ajun barça bütrü yıpar burdı kin [71]

"Karanfil kokulu bahar rüzgarı esti;

dünyanın

her tarafi

nıisk

ve anber kokusu ile doldu."

2.12. kürküm [Ar. za'feran, llı. crocus satirus]
Metinde kürküm "safran" sözü bir kere geçmektedir. (Kürküm < Fa. kunkum. CLAUSON:
EDPT: GRG:743 a .)
yıl

ülgü yay erse

sanğ

al

tüşese

"Yılın

mevsimi yaz
öğütülmüş bir şey görürse. "

tüşegli yiğit

ya kürküm ögit [6009]

v~

riiya gören

delikanlı

ise

rüyasında sarı,

pembe renklerle safran veya

Bu söz OLT'de bir kez geçmektedir. (OLTL. 4869 , )
2.13. ot
Metinde ot "ot" sözü sekiz kere geçmektedir. (SEVORTYAN 1974: 481.)

.1

biligsiz kişi köriğli kum teg turer
ögsiz kirse tolmaz ap ot yem önür [975]

"Bilgisiz

insanın gönlü

Könilik

üçün

yayılmaz

kumsal gibidir, nehir aksa dolmaz, orada ot ve yem bitmez."

kök

adakın

turur

üçün yirde oy yim önür [5600]

"Doğruluk yüzünden

gök ayakta durur, yer sabit olduğu için üzerinde ot ve ekin biter."

kayu tağda yügrür üngürde evi
yimi ot köki içgü yağmur suvı [6155]

"Biri dağda koşar, evi

mağaradır,

onun yediği ot kökü,

yigüm ot köki bolsu yağınur suvı tap

ediz kum tüneyi tağ ton kedeyi [6571]
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"Yiyeceğim

ot kökü olsun,

yağmur

suyu bana yeter; kumdan

dôşek yapıp

geceleyeyim, çuldan

elbise giyeyim. "

Bu söz DLT'de otuz üç kez geçmektedir. (DLT i. 14 11,13,35 5,6,65 22,75 6, 169 24, 172 16,
195 3,225], 255 3, 34221, 415 12, 469 11; II. 79 19, 10826,13315,29411,3305,34828,3512; III. 4 5, 47 23,
68 9, 122], 14124,2006,26314,2779,28714,3746,43620,44213')
2.14.

simiş

Metinde

simiş "simiş,

aş

çekirdek" sözü bir kere geçmektedir.

içgü yiseler nukul ur yimiş

kuruğ

öl yimiş ur bir ança

simiş

[4660]

"Yiyecek ve içecek tamam olunca çerez ve meyve ver, kuru ve yaş meyve yanında bir mikdar simiş
de bulunsun."

2.15. tiken
Metinde tiken "diken" sözü iki kere geçmektedir. (tiken < ti+ken. CLAUSON: EDPT: DGN:
483 b . ; DOERFER: TMEN: II, 528 915,)
ayur bu kadaşıfig irig
angar torku

ıdtım

sözlemiş

tiken

çiknemiş [3846]

"Kardeşin çok haşin cevap vermiş,

Burada da diken kelimesi gerçek

ben ona ipek gönderdim, o ise diken

işlemiş

-dedi-,"

anlamı dışında kullanılmıştır.

tiken ol ukuşluğka dünya tolu
adak ursa yirke kirür
"Akıllı

saklağu

[6383]

insan için dünya dikenler ile doludur, yere

basınca ayağına batar,

dikkat etmek lazımdır."

Bu söz DLT' de yedi kez geçmektedir. (DLT i. 204 18, 40023, 401 1,23; II. 215 7, 280 14; lll.
44 13,)

2.16. yemiş
Metinde yemiş "yemiş, meyve" sözü on kere geçmektedir. (CLAUSON: EDPT: YMŞ: 938b.)
yemiş

yigü ni' met çiçekinde gör

kamuğ neıigke yarigzağ munı

bilgü teng [1651]

"Meyveyi, yiyecek nimetleri, çiçekte iken görmeli; her
kuruğ

işte

misalolarak bunu örnek tutmalı."

öl yemiş tut ya içgü süçig

amrigdın

bolur bu boğuzka keçig [2889]

"Kuru veya yaş meyve yahut içki ve şarap, bunlar boğaza hep onun elinden gelir. "
kuruğ

özi
"Kuru,
etmelidir. "

yaş

öl yemiş ya cülengbin cülab

katğu tutğu

bu barça şerab [2904]

meyve veya gül

balı,

Telim tüş bolur yim içimke
yarağsız yemiş

gül

şurubu,

barır

bolsa tengsiz kelir [6005]
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Kutadgu Bilig'de Geçen Bitki Adlarıanı Dizine
ı.

arbuz [1]

2. arpa [5]
3. azğan [i]

4. buğday [1]

karpuz (meeazi "ahmak").
a.-l (kişi a.) 1900
arpa.
a.3611,3612,4765,4769,6334
yaban çiçeği.
a.2573
buğday.

b. 140
5. çiçek [17]

6. çim [1]

1..

7. erğuvan [1]
8.1pldıng

[1]

çiçek.
. ç. 80, 96, 120, 2573, 2688
ç. teg 452, 6625
ç. yazı 1- i 18, 829, 1808
ç.-inde i 65 i
ç.-ler 70,79,1810,3212
ç.-lerig 6435
ç.-Iig 653 i
çim, ayrık otu.
ç.974
erguvan çiçeği.
e. teg 6529

~

kayın ağacı.

~.

teg 6532

9. ~ğıl [1]

yaş söğüt dalı.

10. kağun [2]

k, teg 1055
kavun.
~.5ııO,5111

l Lkaranfil j l]'
12. kürküm [1]

(A.) karanfil.
~. 71

safran.
~.6009

13. ot [8]

14. simiş [1]
15. tiken [2]

16. yemiş [10]

17. yığaç [4]

ot.
0.975,5600,6155,6571
0.-1375, 1393
o-lar 2887
o-Iarığ 2903
simiş, çekirdek.
s.4660
diken.
t. 3846, 6383
yemiş, meyve.
y.1651,2889,2904,4660,4660,6005
y.-i 4253, 4522
y.-siz 2455, 2455
ağaç.

y. 1428
y-ığ 2455
y.-tın i 18
y.-Iar 67

J
4

Burada Kutadgu Bilig İndeksinden yararlanılmıştır.
Steingass'ta karanfil kelimesinin Grekçeden Arapça ve Farsçaya geçtiği belirtilmektedir. Burada Kutadgu Bilig indeksine bağlı
kalınmıştır.
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