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Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-/slamic Mirror for Princes. By YUSUF 

KHASS HAJIB translated with an introduction and notes by Robert Dankoff. Chicago 
and London: The University of Chicago Press, 1983. pp.28ı. 

Tanıtılan kitap, İslami dönem Türk edebiyatının en eski anıtı olan, 1 ı. yüzyıldan kalma 

Kutadgu Bilig'in çevirisidir. Kutadgu Bilig 6500'den fazla beyitten olu§an uzun, öğretici 
bir §iirdir. Dili, 9. ve 10. yüzyıllara ait Budist ve Manilıeist eserlerin dili olan eski Uygur 
Türkçesinin devamı sayabileceğimiz Karahanlı Türkçesidir. 

Kutadgu Bilig'in bize üç elyazması ula§mı§tır. Bu nüshalardan en eskisi, büyük 
olasılıkla 13. yüzyılda yazılmı§ olan Fergana nüshasıdır. Kahire nüshası 14. yüzyılda 
yazılmış izlenimini vermektedir. Kutadgu Bilig'in üçüncü nüshası olan Uygur harfli Herat 
-diğer adıyla Viyana- nüshası 15. yüzyılda, daha kesin bir ifadeyle 1439'da istinsah 

edilmi§tir. Bu yazmanın Arap harfli bir nüshadan istinsah edildiği ve çok sayıda yanIı§ 
. içerdiği de açıkça bellidir. 

Kutadgu Bilig'in ele§tirel yayını 1947'de Reşid Rahmeti Arat tarafından yapılmı§tır.ı 

Arat, 1959'da da Kutadgu Bilig'in günümüz Türkçesine çevirisini yapffil§tır.2 Dankoff'un 
Ingilizce çevirisi metnin Arat'ça yapılan ele§tirel yayınına dayanmaktadır. Ancak Dankoff, 
Arat yayını üzerinde çok sayıda düzeltme de yapmıştır. Kutadgu Bilig yayımındaki. çe§itli 
okuyuş hatalarının metnin günümüz Türkçesine çevirisi sırasında doğrudan Arat'ın kendisi 
tarafından düzeltilmiş olduğu da unutulmamalıdır. örneğin, 50. beytin 2. dizesindeki iki 
sözcüğü 

iki ~dın erdi küdegü iki 
bufar erdi &irtim budunda iki 

"Bunlar halkın en iyisi ve seçkini idi," olarak çevrilmesinden dolayı Arat' ça yigi 'en 
iyisi' olarak düzeltilmi§tir? 

Dankoff'ça yapılan düzeltrnelerden bazıları Sir Gerard Clauson'ca4 önerilen farklı 
okuyuşlara, iki tanesi <le S.Tezcan'cas önerilenleı'e dayanmaktadır. Bununla birlikte 
düzeltmelerin büyük çoğunluğu çevinnenin kendisi tarafından yapılmıştır . 

... Bu tanıtınanın İngilizce aslı Journal of Neor &stern Studies C. 48, No. 1 (January 1989), 
ss.68-70'te yayunlanınıştır. 
1 Reşid Rahmeti Arnt, Kuladgu Bilig, I: Metin (İstanbul, 1947). 
2 Reşid Rahmeti Arnt"Kuladgu Bilig, Il: Tercüme (Ankara, 1959);-
3 a.g.e, s. 15. 
4 Gerard Clauson, An Etymologica/ Dictionary of Pre-Tlıirteenth Century Turkish (Oxford, 1972). 
5 Semih Tezcan, "Kutadgu Bilig Dizini Üzerine", Türk Tarih Kurwnu-Belleten 45 (1981): 23-78. 
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Kutadgu Bilig metninde Dankoff'ça yapılan düzeltmeler, çoğu dize ve beyitteki 
belirsizlikleri daha açık ve anlamlı bir duruma getirmesi yönünden de oldukça önemlidir. 
Şöyle ki, örneğin, Arat yayırunda 86. beytin 2. dizesi ll§ağıdaki gibidir: 

bulıt kölcredi urdı nevbet tugz 
yaşın yaşnadı tarttı !Jalf:an. tugz 

Arat bunu günümüz Türkçesine §öyle çevirir: "Gök gürledi, nevbet davulunu vurdu; 
Şim§ek çaktı, hakanın tuğunu çekti" (Arat, 1959, s.18). Dankoff, ikinci satırdaki tugz 
'bayrağı' sözcüğünü haklı olarak tiği 'kılıcı' şeklinde düzeltir ve dizeyi, "Şimşek çaktı, 
hakanın kılıcını çekti" ("lightning flashed, brandishing the Khaqan's sword" ) şeklinde 
çevirir. Herat nüshasında tugz, fakat Fergana nüshasında tugz yerine tıği vardır. Her ne kadar 
~ug tart- 'bayrak açmak' deyimi, tlg tart- 'kılıç çekmek' deyimi kadar yaygın ve olağan ise 
de, hareketin hızlılığını belirt1nesi açısından kılıç çekmenin şirnşeğe benzetilmesi oldukça 
uygun bir benzetmedir, dolayısıyla söz konusu sözcük Dankoff'un önerdiği gibi tiği (daha 
doğrusu tı gz) olmalıdır. Bunun yanı sıra hemen izleyen beytin (no.87) okıınuşu, 

biri Ifında Çı!çtı sunup il tutar 
biri küsi Çavı ajunlf.a yeter (beyit 87) 

"Biri ülkeyi fethetmek için kınından çıktı; diğeri adını sanını bll§tan bll§a dünyaya 
yayıyor"(Dankoff, 8.42) tartışma konusu ttgz 'kılıcı' sözcüğünü daha açık duruma getirir., 

Benzer bll§ka bir düzeltme de ll§ağıdaki beyitte yapılmıştır: 

öküş sözde artut asıg körmedim 
yana sözlemişte asıg tulmadım (Arat, 1947,8.34) 

Arat bu beyti şöyle çevirir: "Çok sözden fazla fayda görmedim; ama söylemek de 
faydasız değildir' (Arat, 1959, s.23). Dankoff ikinci dizede iki düzeltıne yapar: (1) tulmadım 
yerine bulmadım olmalıydı; ve (2) yana sözlemişte 'ama söylemek de' olarak değil de 
'tekrarda, yinelemekte' olarak anlıı§ılmalıydı. Bu beytin okıınuşu Dankoff'un çevirisinde 
şöyledir: "I see no great profit in verbosity, nor do I find advantage in repetition" (s.45). 
Söz konusu beyti Dankoff'un yorumlayl§ı şüphesiz doğrudur. Herat kopya- sında ikinci 
dizenin son iki sözcüğü olarak tadıg körmedim 'tad bulınadun' vardır, ve Arat'ça tulmadım 
okıınan sözcük Fergana nüshasında, üzerinde nokta bulunmadığı için, bulmadım şeklinde 
okunabilir. Bunun yanısıra 'itınek, vurınak' anlamına gelen tul- eylemi (krş. MK er topı[aıı 
adrı bile tu ldı, "adam topa değnekle vurdu") bu meme uygun düşmemektedir. 

Bu ve böylesi diğer bir çok düzeltıne Robert Dankoff'un Karahanlı Türkçesi üzerine 
eksiksiz bir bilgiye sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Doğrusu Dankoff, bilgisini, 
önceki bir çok okunuş hatalarmı da düzeltmiş olduğu bir bll§ka yayınında, Mal}müd 
al-IC"ll§ğaİi 'nin D"iV8.nU lugat al-turk'ünün çevirisinde de tanıtlaIDl§ oldu.6 

6 Robert Daı]koff (in collaboration with James Kelly), Ma1)mud al-KasfIJri: Compıındium o/the 
Turkic Dialects (Cambridge, 1982, 1984, 1985). 
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Dankoff ustalığını bu yapıtın çevirisiyle de göstenniştir. Kutadgu BiIig gibi bir 
yapı!;!, İngilizceye veya başka bir dile çevirmenin kesinlikle kolay bir iş olmadığı da akılda 
tutulması gereken bir konudur. Dankoff, son derece zor olan bu işi büyük bir başarıyla 
sonuçlandırmıştır. 

Kutadgu BiUg'in günümüz İngilizcesine çevirisinde Dankoff, esas olarak uygunluğu 
ve okunabilirliği (Introduction, s. 34) amaçlamıştır. Uygun düşmeyen satır doldunnalarını 
atmakta ve sözcüklerle deyimlerin, bazan da bütün bir dizenin yerini değiştionekte hiç 
duraksamamıştır. Daha uygun ve okunabilir bir ınetin yaratmak için bazı eklemeler de 
yapmış, fakat "bilgiçlik taslayan ayraç ve köşeli ayraçlar"dan da, "bunlar sadece 

. okuyucunun anlamasına engelolur" düşüncesiyle kaçınmıştır. 
Dankoffun üslubu çok açık, akıcı ve incedir. Dankoff, eskicil sözcükleri ve yapıları 

kullanmaktan, bazı çevirmenlerin asıl metnin üslubunu ya da eskicil dilini yansıtmak için 
seçtiği yöntemden özellikle kaçınmıştır. Dankoff, burada ve bazı yerlerde hearken (kulak 
vennek), don (giymek), vb. gibi eskieil ve şiirsel sözcükleri kullanır; fakat böylesi 
sözcükleri salt cümlelerini ölçülü ve uyumlu bir duruma sokmak için seçer, örneğin, 
retorik amaçlarla asıl metnin müzikal etkisini az ya da çok yansıtmaya çalışnuştır. 
Sonuçta Dankoff, Yusuf Has Haeib'çe çok sık kullanılan bir düzeni, alliterasyon 
kullanınunı kendi nesir çevirisinde oldukça sık olarak kullanır: "A zephyr came wafting 
from the east .... (Doğudan meltem sürüklenerek geldi...)"," ... as balmy breezes banished 
stodgy winter (güzel kokulu esinti sönük kışı sürdü)", "Sol came back to this 
starting-place (Güneş yeniden doğduğu yere geldi)", "Countless kinds of flowers ... (sayıslZ. 
türde çiçek)", "Zephyr sprang up carrying the scent of c10ves and all the world was suffused 
with musk (meltem, karanfil kokularını taşıyarak yayıldı ve bütün dünya misk kokusuyla 
kaplandı)", "Now ducks and geese, swans and swallows cover the sky, cackling and swirling 
up and down (gökyüzünü şimdi, bağnşarak aşağı-yukarı dönüp duran kaz, ördek, kuğu, 
kılkuyruk kuşu kaplar)", "Kökiş and crane cry out in the sky with echoing cal1s (kökiş ve 
turna, gökyüzünde yansıyan ötüşmeleriyle bağnşıyorlar)", "but now i have doffed my 
widow' s weeds and donned a gown of white ennine (fakat şimdi dulluk elbisemi çıkarıp 
beyaz kakımdan gelinIiğirni giydim)" (ss. 41, 42 vb.). 

Kutadgu BiIig'deki dörtlüklerin çoğu uyak şemalarıyla ayırt edilebilmektedir (aaba). 
Dankoff bu dörtlüklerin uyak şemasını abcb 'ye değiştirerek bunları başarıyla şiire 
dönüştürmüştür. Bu dörtlüklerin çevirisinde gerekli oldukça, önemli sayılabilecek kadar 
serbest1iğe de kaçnuştır. Bununla birlikte aslının doğru olarak kalabilmesi için de epey 
çaba sarf etmiştir. Bir örnek vermek için Kutadgu BiIig 'den aşağıdaki dörtlüğü seçtim: 

ive kirme işke sabır lfll serin 
ive lfllrrnş işler ökünçi yarın 
~ug işte ivme serin öz tutun 
serinse bulur ~l bu beglik Ifurın (Arat, s. 74). 

Bu dörtlük şöyle çevrilebilir: '1şe aceleyle başlama, sabırlı ol; aceleyle yapılnuş işler 
yarın pişmanlık getirecektir. Hiç bir işte aceleci olma, sabırlı 01 ve kendini dizginle; eğer 
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bir insan sabırlı olursa, o insan beylik rütbesini bulur." Dankoff bu dörtlüğü b8.§anyla 
§İire dönfi§ttlımü§tür: 

Be hot and hasty and you'll get 
Regret and sorrow; 
Be calın and cool and you'll become 
A prince toınorrow (ss. 58-59) 

Görüldüğü üzre, Dankoff sadece yetenekli bir çevirnıen değil, aynı zamanda usta bir 
§airdir de. Dankoff, kitabın giri§inde çevirisini anlatırken Dr. Johnson'dan §u sözü 
alıntılar: ''Çevirnıen, (yapıtın) yazan gibi olmalıdır; yazan ıi§mak. onun görevi değildir" (s. 
34). KUladgu BiUg'in çevirnıeru için, Dr. Johnson'ın öğüdünü yerine getirerneyip, orta 
Türkçe bu yapıtın yazarının değerini artınn1§tır ifadesini kullanmak. abartma olmayacaktır. 

TalatTekin 
(Çev.Melunet Ölmez) 
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