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Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevitileri* 

Mehmet Ölmez 
(İstanbul) 

Doğrudan Kutadgu Bilig'i ele alan ilk kitap Klaproth'un Türkçeye Uygur

ların' Dili ve Yazısı Üzerine İncelemeler olarak çevirebileceğimiz ça

lışmasıdır. 1 Kitabın yayımı bugünden 184 yıl geriy~, 1820'ye gitmektedir. 

Kutadgu Bilig'in Uygur harfleriyle yazılmış olan nüshasına dayanan bu 

çalışma, zamanında kitaba verilen isim, yapılan yorumlar ile açıklamalar
dan dolayı bir hayli eleştiriImiştir. Bütün bunlarla ilgili ayrıntılar kitabın 

1985'te yapılan tıpkıbasımına hazırlanan önsözde yer alır. 

Klaproth, Uygurlar, adları ve yaşadıkları bölgeye (l8~O'ler için: Hami, 
Turfan ve çevresi) değinir. İzleyen sayfalarda kimi sözcükleri ("gök", "gü

neş", "ay" vb.) Almanca, Ugor dilleri ve Finceyle karşılaştırır. Kitabın bu 

giriş bölümünden sonra, asıl bölümüne geçilir ve burada Kutadgu Bilig'de 

sıklıkla geçen sözcüklere yer verilir, kimi yerde Çince karşılıklarıyla akra

ba olup olmadıkları sorgulanır. Daha o dönem, Klaproth Eski Türkçe (bu

rada Uygurca) telJri sözünü Çince J( tian "gök" ve J(:tJ! tian li ile 
karşılaştırır (s. 9).2 

Konuyla ilgili ikinci kitap ise Vambery'nin İslamı dönem Arap ve Uy

gur harfli metinlere de yer verdiği, ağırlıklı olarak Kutadgu Bilig'i ele alan 

çalışmasıdır.3 Kutadgu Bilig'in çeşitli bölümlerinden alınan beyitlere yer 

* 

2 

3 

Daha önce aynı adla Kebikeç (ı. sayı, 1995: 43-52) yayımlanan yazının bir ölçüde 
değiştirilmiş ve genişletilmiş biçimidir. 
KLAPROTH, JULIUS: Abhandlung über die Sprache und Schrift der Uiguren. Paris. 
[Nachdruck der Ausgabe von 1820 mit einem Vorwort von WOLFGANG
EKKEHARD SCHARLIPP Hamburg 19851 
Eski Türkçe te1Jri sözüyle ilgili olarak en yeni inceleme için Stefan Georg'un 
"Türkisch/mongolisch tengri 'Himmel, Gott' und seine Herkunft adlı yazısına 

bakılabilir (Studia Etymologica Cracoviensia, 6. cilt, 2001: 83- 1 00). 

Uigurische Sprachmonumente Kudatku Bilik. Hermann V ambery, Innsbruck 1870 
. (tıpkıbasımı: Osnabrück 1985). 
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1 G.oH id, oin GoH i;;l ü\ıor :ııı~ G0,;ciıopf,. ~ 

Viel Lah uııd Dank İst ilını auch gi'l,ü'l[euJ. 

Hcsitzer ron GrÖssc. oili ~!orrcidıer (ieıtL 

Erselitıf uııd erzeugi er Alles mit yc,mOr.:ı;.ci,t,-Ü. 

3 Er İst Ben von Himıııp! 1II,,1 Lrde ıı,;J 

Nalmm!; ·ertlıeilt cr :nıf gLcicher ·WC;';i: 

lllıermessHclı Vieleıı erUıcilt cr :\":\i:r;:::;:. 
niiıı Al1cn ıu essen, iSi:l ailer 

Er !assL nicht hurıgrig hinen öer 
Er trllıııict \LUi] ~l'eL,cı ;ılk, 

kule 

göre Uygur harfli metnin 

(krş. R. R. Arat yayını, s. 4) 

Özi 

üzerine bütünlüklü ancak Radloff' un 

harfli ~lüshanın 1890' da 

yapan Radloff 189 ı ' den itibaren ile 

Rahmeti Arat'ın 

4 W. Radloff. Kudatku Bilik. Facsimile der Handschrift der 
Hofbibliothek in Wien. 1890; Das KudCltku Bilik des Chass-

Hadschib aus Theil L DerText in 1891. 
http://www.turkdilleri.org
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den ise tam 57 biri olan Ku-

çe-

elden "",,,,C,,,,,,-,, 

rudan Arat tarafından bu metne 

onun ön hazırlıklarına olarak 

Radloff tarafından ilk önceleri sadece 

UU,HU<UU..U, daha sonra harfli Mısır 
nüshasının bir metin yayını 
mışsa Türkdilbilimi 

5 

6 

7 

8 

9 

U.u.UULi:'..l dönemden uzak 

~.~.~,,...,'- .. ~ özellikle belirtelim. 

Bu çağdaş Türk dillerine 

i. Metin. R R. Arat, TDK Ankara 1947 (19792,1991 3 

R R Arat, TTK 1959 (19955); R. R Arat, 

N. Yüce. TKAE İstanbul 
1979. 

A. Jaubert'in Journal Asiatique'de 182S'te yazısı ve 1. 1820'de 

kitabından ı 970'lere değin yapılan çalışmalar için bkz. A. , Kutadgu 

Bifig İncelemesi, TDK, Ankara! 972, 19882; Dilliçar'ın çalış-ması sonrasına ait, 

Bilig metnine belli sıralanabilir: RR. 
Arat, Kutadgu III, İndeks, haz. K. Erasıan, O.F. N. Yüce, TKAE, 

İstanbul 1979; Semih Tezean, Dizini Üzerine", Belleten, TTK, C. 
XLV/2, Nisan 1981, sayı 178, ss. 23-78; Ahmet B. Ercilasun, 

Grameri -Fiil-, Gazi Üniversitesi yay., Ankara 1984, 

Yusuf znaniye i b.fl020-

()w71I-we 3HLlHue J, 558 s., Moskova 1983; A. N. Kononov'un 

Yusuf»un Destanı" (ss. 495-517) ve S. ivanov'un 

(ss. 518-538) ad] [ İnceleme yazılanyla birlikte. 

Glory A Turko-IslCll71ic 
Princes, Translated, wİth an Introduction and Notes by Robert Dankoff 

n ıı.i'PI·C' ıt" of and London 1983; tanıtımı bkz. Talat 

Tekin, Türk Dil/eri ]99], ss. 197-200. 
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106 MEHMET ÖLMEZ 

çevirilerinden de söz etmek gerekecek. Arap harfli ve manzum olmasından 

dolayı da özellikle Yeni Uygurca (--7 YUyg.) ve Kazakça çevirilerden söz 

edeceğiz. Oldukça yakın bir dönemde çevrilmiş olması ve ülkemiz 

kitapseverleri arasında henüz duyulmamış olması nedeniyle KB 'in 

Kazakça çevirisini duyurma isteği de bu yazının yazılmasına vesile 

olmuştur. Yeni Uygurca çevirisi ise yaklaşık yirmi yıl öncesine 

dayanmakta, dolayısıyla da Türkdilbilimi çevrelerinde bilinmektedir. 

6645 beyitlik bu şiir, yıllar sonra torunlarının, akrabalarının dilinde 

yeniden yayımlanmıştır. Öncelikle tarih olarak daha eski olan YUyg. 

çeviriden başlayalım. ıo Çeviri 1984 yılında yapılmış. Büyük boy (ya. 19 x 
26 cm), yeşil ciltli bir kitap, Milletler Neşriyati, yani "Halklar Yayınevi" 

tarafından yine Milletler Basma Zavodi, yani "Halklar Basımevi (harfiyen 

Basım Fabrikası)'nde basılmış. Tutarı ise o yıl için 10 Yuan imiş. Bu 

yazının ilk yayım yeri olan ~ (Kebikeç)'in toplumsal araştırmalar 

için kaynak olma amacıından dolayı kitabın fiyatına varana değin tam bir 

künyesini vermeyi de ayrıca yararlı görüyorum (bugün yaklaşık 1 Euro). 

ilk sayfada Latin harfleri ve Arap harfleri ile karşılıklı olarak kitabın, 

yazarın ve yayınevinin adları yer almakta. ilke olarak sayfanın sağ tarafına 

Latin harflerine dayanan bir yazıçevrimi alfabesiyle Orta Türkçe metin, 

sayfanın sol tarafına ise Arap harfleri ile çevirisi verilmiş. Kapak 

sayfasında buna göre "~uta4gu Bilik, Yusuf Has hacib, Milletler Neşriyati 
ii ~utadgu Bilik, Cusup Ijas Hacip, Şincal] Uygur Aptonom Rayonluk 

ictima)I penler Akademisi Milletler Edibiyati Te~~at inistituti teripidin 

. neşrge teyyarlandi" bilgileri yer almakta. izleyen sayfada metni nazma 

ıo 
st ' .• ·u .. t"ii.. lo ~ ....,0' ~ ~T ... UT: ~~...r \.,.....;,1 .. 

I(uta4oıu Bilik, Yusuf haş J:ıajib, Mill~tl~r N~xriyati [Kutadgu Bilig, Yusuf Has 
Hacib, Milletler Neşriyati), Nazma çekenler: Apdurehim Ötkür, Ehmet Ziya'ı, 
Memtimin YusuP; Yazıçevrimini hazırlayanlar: Apduşükür Turdı, Apdulla 
Muhemmidi, Mehmut Zeyid; Hattaflar: Tursun Gazi, Sa Yifu, Höşür Eli.; 1368 s., 

Şincal) Uygur Aptonom rayonluk İctimaı Penler Akademiyisi Milletler Edibiyati 
Tetkıkat İnistituti teripidin neşrge teyyarlandi, Milletler Neşriyati teripidin neşr 
qilindi. Şinxua Kitaphanisi teripidin tarqilidu, Milletler Basma Zavodi' da besiIdi, 

ı 984. yil, 5. ayda 1. qetim neşr qilindi, ı 984. yil, 5. ayda Beycil)' da 1. qetim besiidi, 

qattiq muqaviliğinil) bahası 10 yuan. (Kitabın künyesinde Arap harfleri ile yazılan 
kısımlar bilimsel yazıçevrimi yöntemiyle verilmemiş olup, matbuatta var olan Latin 

harfleriyle gösterilmiştir. Yani kapalı e yerine e, J ka! yerine q, t yerine x 
kullanılmıştır.) 

http://www.turkdilleri.org



ÇAGDAŞ TÜRK DİLLERİNDE KUTADGU BİLİG ÇEvİRİ~ERİ . ı 07 

Kutadgu BiUg'in 1984'te yayımlanan (Yeni) Uygurca çevirisinin Arap Harfli Kapağı 

aktaranların, yazıçevrimli metni hazırlayanların ve süslemeleri yapanların, 

hattatların adı yer almakta. Hemen devamla Balasagunlu Yusuf'un 

Abdukerim Nesridin tarafından çizilmiş tasviri bir resmi yer almakta. 

http://www.turkdilleri.org



108 MEHMET '-JLiHL,L.; 

1984'te (Yeni) Latin Harfli 

nüshasma ait birer 

http://www.turkdilleri.org



ÇAGDAŞ TÜRK DİLLERİNDE KUTADGU BİLİG ÇEviRİLERİ ı 09 

uzunca bir önsöz (mu~wddime) yer almaktadır. S.l8'den itibaren içinde

kiler (münderice) başlamakta, daha sonra 'çevirisi yer almaktadır. 

Tabii bu metinde yer alan ve Arat dönemine.' ait eski (1960-

70'lere değin öküş, bugün artık üküş!), Yeni Uygurlann metni bugünkü 

Uygurcanın ses yapısına yaklaştırmalanndan kaynaklanan okuma 

yanlışlanna (Arat metni bilig, YUyg. bi/ik) esas olarak değinmeyeceğiz. 

Yazıçevriminde ise Arat metni izlenmiş. Arat metnine göre B bölümünden 

örnek vermek gerekirse ilk iki beyit ve çevirisi şöyle: 11 

uol an bir bayat ol k;amuOlda oza 

eküx I:ıgmd-u egdi an,ar ok; sgza 

uluOlIuk; içlisi uoıan zü'l-jglal 

yaratoı an terütgen mg k;adir kgmal 

Aynı beyillerin Türk harfleri ile yazıçevrimleri ise aşağıdaki gibi: 

1 ı 

ugan bir bayat ol I.camugda oza 

öküş I:ıemd-u ögdi a1Jar oI.c seza 

ulugıuI.c içlisi ugan zü 'I-celal 

yaratgan törütgen me I.cadir kemal 

* * * 

s. 8, B bölümü. 

http://www.turkdilleri.org



110 MEHMET ÖLMEZ 

ı>:adir bir 4uda u, cimidin oza 

tola kÖP şükür, medh alJala saza 

uluğluI.<. igesi, I.<.adir zü 'I-celal 

yaratI.<.an töretken ve I.<.adir kemal 

Yine aynı satırların Arat tarafından yapılan çevirisi aşağıdaki gibidir: 

"Her şeyden önce kadir ve bir olan Tanrı gelir, sonsuz hamd ve sena da 

ancak ona layıktır. Büyüklük sahibi, zü'l-celal; yaratan, türeten ve kudreti n 

kemaline sahip olan Tanrıdır." 12 

Yukardaki YUyg. çeviride de görüleceği üzere kimi Orta Türkçe 

sözcükler YUyg. 'da yaşamakla birlikte kimisinin de yerini YUyg. 

okuyuşuna uygun Arapça şekiller almıştır, örnekle: Orta Türkçe (---1 OT) 

alJar '" YUyg. a1Jala; OT uluğlu~ /"'J YUyg. uluglu~; OT yaratgan '" YUyg. 

yara*an; OT törütgen /"'J YUyg. töretken; OT ~amug yerine Ar. cimi « ~ 
cem() sözünü buluruz. 13 OT ögdi (ET ög- "öğmek" eyleminden) '" YUyg. 

medh « Ar. (.)...O medJ:ı); bir yerde de OT öküş (oku: üküş) yerine yine 

Türkçe bir başka sözcük tola ve köp geçer. 

Asıl metnin yer aldığı D kısmından da bir örnek vermeden geçemey

eceğiz: 

bayat atı birlg sezüg baxladım 

törütggn igiçlggn kgqürggn içlim 

eküx egdi birlg tümgn min. sgna 

uOJ. an bir bayatl\a an.ar yol\ fgna 

yaOJ.ız y?r yaxYl kek kün ay birlg ttün 

terütti hglayil\ eçl eçllgk bu kün 

tilgdi terütti bu bolmıx l\amuOJ. 

bir ek bol t?di boldıl\olmıx l\amuOJ. 

12 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Çeviren R. R. Arat, TTK, Ankara 1959; 1991 5 , s. 

3. 
13 ~ dmi için bkz. Uygur TilinilJ İzahli~ Lugiti, t-b, Tom 2, Şincaı] 1991, s. 607 a: 

~ dmİ sup. hemme, barli"l5:, pütkÜI. 

http://www.turkdilleri.org
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ÇAGDAŞ TÜRK DiLLERiNDE KUTADGU BiLİG ÇEViRiLERİ III 

bayat atı birIe sözüg başladım 

törütgen igiçlgen keçürgen içlim. 

öküş ögdi birI e tümen ming ~ena 

ugan bir bayat~a angar yo~ fena 

yagız yir yaşıı kök kün ay birIe tüiı 

törütti balayı~ öçl öçllek bu kün 

tiledi törütti bu bolmış ~amug 

bir ök bol tidi bol dı ~olmış ~amug 
(Arat 1947:17) 

Ijuda ati birle sözüm başlidim, 14 

Töreltken, östürgen, keçürgen izim. 

(ss. 36-37) 

Arap harfli metinde ~~~. başlidim şeklinde, beklenen, gerileyici benzeşmeyle 
bişlidim şeklidir, belki bir yazım özelliği olarak elifl kullanılmıştır. 

http://www.turkdilleri.org



112. MEHMET ÖLMEZ 

Tola medhi birle tümen mil) senli 

bir budaga, al)a yok pena. 

yer, yeşil kök, kün ay birle tün 

Yaratti zaman, va~it, meblu~ ve kün. 

u balap yaratti, yaraIdi pütün, 

U birle didi "bol", bar oldi pütün. 

Son olarak da Kutadgu Bilig'in en güzel bölümlerinden biri olan yaruk 

yazfasIın ulug Bugra Han ögdisin ayur (YUyg, "parlak bahar pesli ve uluğ 

Buğra Han medhisi bayanida"; R.R, Arat "Parlak bahar mevsimini ve 

büyük Buğra Han'm medhini söyler") başlıklı bölümün girişinden iki-:üç 

beyti salt yazı çevrimiyle vermekle yetineceğiz: 

15 

tooıard'in gSg kgldi1S ön.dün ygli 

azun ?tgükg aqt'i uxtmah yol'i 

yaoı'iz y?r y'ipar toldı kafur k?tip 

bgzgnmgk tilgr dunya kerkin ?tip 

?rinçig k;'ix'ioı sürdi yazqi' gsin 

yaruk; yaz yana k;urd'i dgwlgt yas'in 

(s. 52) 
esip keldi şer~tin baharnil) yeli, 

bizeşke cahan açti cennet yoli. 

kOlJur yer ipar toldi, kafur ketip, 

bizenmek tiler dunya körkem etip. 

ca pa kişni ~Gglap yazgi esin, 

parla~ yaz yene ~urdi devlet yasin 

(s. 53) 

Kitabın aslında bu sözcük, bir dizgi hatası sonucu olsa gerek, 'i (yani ı) ile kgldi" 

şeklindedir. 

http://www.turkdilleri.org



ÇAGDAŞ TÜRK DiLLERiNDE KUTADGU BiLİG çEviRİLERİ 1 13 

. R.R. Arat (63-65. beyitler): "Şarktan bahar rüzgarı eserek geldi; dünyayı 
süslemek için, cennet yolunu açtı. Kafur gitti, kara toprak misk ile doldu; 
dünya kendisini 'süsleyerek bezenmek istiyor. Bahar rüzgarı eziyetli kışı 
sürüp, götürdü; parlak yaz tekrar saadet yayını kurdu." 

YUyg. çevirinin değinilmesi gereken özelliklerinden birisi de çeviride 
sık sık, bugün için unutulmuş olan veya kullanımdan kalkmış olan Orta 
Türkçe sözcüklerin kullanılması ve bunların yeri geldikçe açıklanmasıdır. 
Örneğin bu son üç beyitte kafur ve esin sözcükleri kitabın son bölümünde, 
kafur "aı.c, buşpuraı.c ve tebiiti sogaı.c bir bil dura", esin "şarnal (rüzgar, yel, 
esinti)" olarak açıklanır. Gördüğümüz gibi Orta Türkçe et- "düzenlemek, 
süslemek" anlamına gelen Türkçe bir eylemin yerine, metnin Yeni Uygur
casında yine Türkçe bir eylem, eski şeklini runik harfli metinlerde dahi 
bulabildiğimiz bize- "süslemek, tezyin etmek" «< bediz+e- < bediz "süs, 
ziynet") eylemi karşımıza çıkıyor. Eski Türkçeden gelen diğer kimi sözcük 
ve eylemler ise şunlardır: ipar < ET yıpar, ~olJur < ET ~olJur, ya < ET ya 

"yay". 

* 
Bu eski sayılabilecek Uygurca çevirinin dışında, bugün elimizde yeni 

çıkmış Uygurca bir çeviri daha var. 16 Söz beşi (~j;..w) başlıklı önsöz 
bölümünde Balasagunlu, bir Uygur şairi olarak tanıtılır: 11. Esirde yaşiğan 

uluğ uyğur şairi, edip, peylasop ve dölet erbabı Yusup Has Hacip teripidin 

yezilğan «Kutadğu Bilig» dastanınılJ hazirki zaman Uygur edebf tilidiki 

nesrf yeşmisinilJ neşir kilinişi vetinimizdiki az sanlik milletler klassik 

edebiyati tetkfkati saheside kilinğan yene bir ÇOlJ iş. 

Neşirge Teyyarliğuçi başlıklı yayımcı sunuşundan öğrendiğimize göre 
Kutadgu Bilig 1986 yılında Çinceye de çevrilmiş: «Kutadgu Bilik» 

dastaninilJ eslf nushisinilJ transkripsiyisini Hazirki Zaman Uygur edebf tili 

boyiçe nezmf ve nesrf yeşmisini neşirge teyyarlaş ve Henzuçe tercimisini 

işleş aptonom rayonimiznilJ ictimaf pen sahesidiki nuktilik tetkfkat 

temisinilJ biri idi. DastannılJ eslf nushisinilJ transkripsiyisi ve nezmf yeşmisi 

1984 - yılı, Henzuçe tercimisi 1986 - yılı neşir kilindi. "«Kutadgu Bilig» 
destanının asıl metninin yazıçevrimini Çağdaş Uygur edebi dili ile koşuk 
ve düzyazı halinde yayıma hazırlamak ve Çince çevirisini çalışmak özerk 
bölgemizin toplum bilimleri alanındaki önemli inceleme konularından biri 

16 Yusup ljas Hacip, Kutadgu Rilik, Hiizirlr-i Zaman Uygur Tilidiki Nesrl Yeşmisi, Ş. 
U. A. R. İctimaı Penler Akademiyisi Milletler Edebiyati Tetkıkat Ornı neşirge 
teyyarlidi, 942 s. , 1991. 
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idi. Destanın asıl metninin yazıçevrimi ve koşuk çevirisi ı 984 yılında, 
Çince çevirisi 1986 yılında yayımlandı." (s. 1) 

Bu baskıda ayrıca çeviride yararlanılan kaynakların listesi verilir. 
Kaynaklar, asıl künyeleriyle değil de, Yeni Uygurca çevirileriyle yer alır: 
Nesrl yeşmini işleşte tövendiki materiyallardin paydiliniIdi: 

6. V. Nadelyayev, E. Tenişev katarliklar: «Kedimki Türkı Tillar Luğiti», 
7. Kilavson: «13. Esrdinİlgiriki Türkı Tillar Etimologiye Luğiti», 
8. Semii' (:'~ d....w) Tezçan: «Kutadğu Bilik Tizimİ Tuğrisida», «Türk 

Til Kurumi İlmı Jurnali», 178. san, Enkere. 17 (s. 2-3). 
Asıl çeviri ise A bölümü ile, ı. sayfadan Ar. bismillahirrahmanirrahfm 

sözünün Uygurcası ile başlar: Köyüngüçi ve ayiğuçi allanıl) ismi bilen 

(başlaymen). 

ı 984 baskısı çeviriden aktardığımız bölümlerden örnek verecek olursak, 
her iki çeviri arasında bazı ufak farklılıklar olduğunu görürüz: 

B 1-2 
U ~udretIi~, birle buda hemmisidin ilgiridür 
Barli~ şükür, medhiyiler uni1Jgila mensuptur 

(U) uluglu~ igisi, ~adir ve züIcalal 
Y arat~an, töreldürgen, ~adir (ve) kamildür 

(s. 4) . 

Kısa bir parça da bahar faslından alalım: 

17 

18 

19 

Şerktin yillik (bahar) şamili esip keldi 
Dunyani bezeş üçün cennet yolini açti 

Boz yerdin kafur dek (karlar) ketip, ipar bilen toldı, 

Dunya hüsnige tolup bezenmekni istidi 

Bahar şamili ye~imsiz18 ~işni heydidi, 
Nurlu~ bahar saadet okyasini 19 yene betIidi 

(63-65. beyitler, s. 31) 

Olması gereken, Türk Til Kurumu değil de Türk Tarih Kurumu İlmiy Jurnali idi. 
ye/Ç-imsiz < *ya/Ç-ımsız "yakışıksız, kötü, sefil" 
olÇ-yasini < ok yaSlnı "okunu ve yayını" 
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Bu hayli eski sayılabilecek çeviriden sonra daha yeni bir çeviriye, biraz 
da Kazakça çeviriye göz atalım. Elimizdeki Kazakça çeviri Kazakistan' da 
yayımlanmamış, ama hemen yanıbaşındaki bir ülkede, Doğu Türkistanda 
hazırlanıp yayımlanmış. Çevirinin aslı gerçekte Kazakistan' da yayımlanan 
Kiril harfli Kazakça çeviriye dayanmakta. Bunu da kitabın arka iç 
kapağında yer alan bul kitap 1986 - cılı Sovettik Kazakstan «Cazuvşı»20 

Baspası'nı1J Almatı'da basılğan nusqasına say köşirilip basıldı 

cümlesinden anlıyoruz.21 

20 

21 

Kutadgu BiUg'in Ürümçi'de yayımlanan Kazakça çevirisinin Arap Harfli Kapağı 

Almatı ağzına dayanan bugünkü Kazak yazı dilinde ET' den gelen sözbaşı y- sesleri 
j- ile söylenip Rus harfleriyle j ()K) ile yazılsa da, kırsal kesimde, özellikle Doğu 
Türkistanda yaşayan Kazaklar arasında bu sesin c- olarak söylendiğini biliyoruz. 
Kazakistan'da yayımlanan Kazakça kitaplarda adı geçen yayınevi jazuwŞl 
()Ka3YlllhI), yani "yazar, muharrir; yazıcı, yazan, katip" şeklinde anılmaktadır. 
Çevirinin tam adı: Cusup Balasagun, Kuttı Bilik, Köne türki tilinenavdargan cane 
algı sözi men tüsinikterin cazgan - Kazakstan Lenin Komsomolı sıylıgını1J lavreatı, 
akın, Askar Egevbayev, Ulttar Baspası 1989, 1006 s. [Eski Türk dilinden 'çeviren ve 
yine önsöz ile açıklamalan yazan, Kazakistan Lenin Komsomoııanndan şair Askar 
Egevbayev]. Kazakça çevirinin tanıtımında anlaşılmay! kolaylaştırmak amacıyla 
geniz n' si dışında yazıçevrimi harflerini göstermeyeceğiz. 
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..p 

Çevirinin Kazakça adı ~ ~,..e Kuttı Bilik. Yine Yusuf Has 

Hacib'in adı da Kazakça söyleyişe uygun olarak Cusup Bafasagun olarak 

yazılmış. Tabii beklenen şekil Cusup Balasagun değil de Balasagunluk 

Cusup, yani "Balasagunlu Yusuf'tur. Uygurca çevirinin aksine, Kazakça 

çeviri küçük boyda yayımlanmış. Ayrıca Lati l1 harfli yazıçevrimine de yer 

verilmemiş, doğrudan Kazakça çeviriye geçilmiş. Kitap yine a'ynı 

yayınevince, Halklar Yayınevi 'nce yayımlanmış. Yalnız bu kez "halk" 

yerine YUyg.' da olduğu gibi Arap kökenli millet değil de aslı Türkçe olup 
sonra Mongo1caya geçen, yine buradan Kazakçaya geçen' bir sözcük 

görüyoruz: Ulttar Baspası.22 

Mazmunı baş'lığı altında içindekiler şöyle ce sıralanır: s. 1: CaksınıIJ atı, 

galimnifi hatı ölmeydi (algı söz) "Yahşının adı, alimin hattı ölmez, yani, 

iyinin adı, bilginin bilimi, sanatı ölmez (önsöz)" başlığı altında çevirmenin 

uzunca bir sunuşu yer almakta; s. 65: i. Kirispe (kara sözben cazılgan)23 

"1. Giriş (düzyazı ile yazılmıştır)"; s. 68: II. Kirispe (öleIJmen cazılgan) "2. 

Giriş (koşuk halinde yazılmıştır)"; s. 79: III. Takırıptarı "konusu"; s. 88: 

Kuttı Bilik; s. 1090: Tüsinikter "düşünceler, yani, açıklamalar". 

YUyg. çeviri ile koşutluk olması amacıyla Kazakça metinden de 

yukarıda geçen beyitlere yer vereceğiz. R.R. Arat yayınının B bölümüne ait 

ilk iki beyit şöyle çevrilmiştir: 

22 

23 

.~.'Yl~}W~k..~~;~~)J~~ • 
ıı> ..;h~ u~ ~4)Y,~)I->ı.:~t> 

Kazk. ult < Mong. ulus < ET uluş""ülke, şehir, yurt; halk; (MK, Çiğil) köy; (MK, 
Argu) şehir"; Sözcük, Karayca-Rusça-Lehçe Sözlük'e göre yine bir toprak parçasını 
işaret etmek için bugün (?) Karayeada (Kırım) hala kullanılmaktadır: ulus "vadi". 
Yeni sözcükler türetirken sadece eski kaynaklara, Eski Osmanlıcaya değil, Dil 
Devrimi'nin başlarında olduğu gibi, Çağdaş Türk Dillerine bakmakta da büyük 
yarar olsa gerek. Tabii Türkdilbiliminin verileri, ses kuralları ışığında, belli kurallar 
göz ardı edilmeksizin. Burada söz konusu edilen "düzyazı" teriminin karşılığı 
olarak, Ar. kökenli nesir (Ar.;-w.i nasr) yerine Türkçe kökenli güzel bir karşılığı 
Kazak dildaşlarımızda buluyoruz, bugün bizde Arapça nesir sözü yerine "düzyazı" 
kullanılmaktadır. Anlatım yolu olarak manzum eserlere göre daha kolayolan 
düzyazı Kazakçada kara söz ile karşılanmış, aynı ifadeyi sadece Doğu Türkistanlı 
Kazaklarda değil Kazakistanlı Kazaklarda ve Kırgızlarda da buluruz: Kzk. 
Kapac830eH )I(ı:t3blJIraH (karasözbenjazılgan) "düzyazı şeklinde yazılmış", krş. Eski 
Uyg. kara nom "mensur sütra", S. Tezean, Eski Uygurca Hsüan Tsang Biyografisi 
X. Bölüm, Ankara 1975,426. satır. 
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Kudiretti bir hak barşa alapka, 

Sogan layık martebe de, madak ta! 

Pak, Zü' I-celal, ulılıktı1J iyesi" 

Caratuvşı, kemel kadir-kiyesi. 
(s. 68) 

Bu bölümün sonunda ise metnin aslında Fihristü'l-ebvab yani 

"bölümlerin, bapların fihristi" gelmektedir. Kazakça metinde ise bu başlık 

takırıptar sözü ile karşılanmış. R.R. Arat metnine göre: 1. bab tengri (azze 

ve' cellening ö gdisin ayur, yani "ı. bab. Tanrı azze ve cellenin medhini 

söyler."24 Bu ifadenin Kazakçası ise bi~im için oldukça anlaşılır: Eziz va 

ulı te1Jridi1J25 kudirettiligi aytıladı. Devamla tek tek bütün bapların başlığı 

sayılır. 

Asıl metin kısmına gelince, Kuttz Bi/ik, Bismillahirrahmanirrahim, , 

başlığından sonra yukarda anılan bölüm başlığı gelir. Bap başlığını izleyen 

, Kazakça çeviriden de üç beyit almakla yetinelim: 

24 
25 

• <.S.,\)}J~0;S ,<s1,8-<Ib.:j' ,'. , ,'. ~l"b. 
H. "'-:"~ !. ~ .. - .. ) • 

',:', ~ ~ ~ < J" ,'~. """ .. '~ ;:').,,'" "1 ' ~ r /. --~ôl.b.) "Jo,)~l}; 

Alla atımen ayttım sözdi1J elibin 

Carılkagan, caratkan bir te1Jirim! 

krş. KB Metin, s. ıı, Çeviri, s. 8. 
-diIJ eki bizim Türkçedeki -in, -nin ekinin karşılığıdır, teIJridiIJ yani "tanrının". 
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Kurmeti köp, şükirşilik mil) da bir 

Eş zaval cak, hakka layık kil kadir ... 
earattı ol: casıl kök, ay, kün tündi, 

Kara cer, el, zaman, vakıt, bul kündi.26 

Yukardaki Kazakça çeviride de yine. ET' den günümüz Kazakçasına 
ulaşan bir hayli kadim söz görürüz: ayt- "söylemek, (daha eskiden, Uygur 
döneminde) sormak", carat- "yaratmak", köp "çok", casıl kök < yaşıl kök 

"mavİ gök", cak < yok, kün < kün "güneş", tün < tün "gece", OT yagız yer 

yerine ise Kazakçada kara ile kara cer'i buluyoruz. 

"Parlak Bahar Övgüsü" ise Kazakça çeviride şöyle başlıklandırılır: 

Carkın caz, asa kadirli ulık Bugra Han kasyeti aytıladı: 

Tovgardan esti kelip köktem eeli, 
Cennetti1] eolın aştı körkem eeri. 

Kara eer, agı ketip eupar şaştı, 
Bezenbek bolıp, düniye körkin aştı. 

(s. 98) 

Burada kısaca duyurmaya çalıştığımız çevirilerin ortak özellikleri, 
çevirilerin eserin aslına uygun olarak koşuk (Kazk. ö 1 el)) halinde 
yazılmasıdır. Bu da, Kutadgu Bilig'in yeniden koşuk halinde bir kez daha 
bugünkü Türkçeye aktarılması gerektiğinin önemini gösterir. Ne yazık ki 
Kiril harfli Kazakça metni görmek mümkün olmadı. B u üç ,çevirinin 
dışında başka çevirilerin olduğu da muhakkaktır, örneğin ben görmemiş 
olsam da, akın (şair) A. Elevbayev'in sunuşunda yer alan bir dipnottan 
1972' de Taşkent'te çıkmış Özbekçe bir çevirinin olduğu da: ortaya 
çıkmaktadır (s. 4).27 Elimizdeki çevirilerin bizim için diğer bir önemi de, 
bu çeviriıerin YUyg. ve Kazk. dil malzemesi olmalarıdır. Son diyeceğimiz, 
Kutadgu Bilig, kendisini· çağdaş Türkçeye, Batı Oğuzcasına aktaracak 
akın' ını beklemektedir. 

26 

27 

di eklerini de bizdeki -i, yi ekleri karşılığı anlamak gerekir, fündi "geceyi", kündi 
"günü". 
Ayrıca bkz. YUyg. yeni çeviri, s. 3: K. Kerimov, "Kutadgu Bilig", Hazirki Zaman 

Özbek Tiliğa Tevsif" , Taşkent 1971. 

http://www.turkdilleri.org



ÇAODAŞ TÜRK DiLLERiNDE KUTADGU BiLİG çEviRiLERi 119 

Kutadgu Bilig'in bu çevirilerinin dışında Kırgızistan'da yayımlanan 

Kırgızca bir çevirisi de vardır. Aşağıda bu çevirinin kapağı ile çeviriden bir 

sayfa yer almaktadır: 

TYYJLtanbLHbın 
975 :HCbıııÔbızbma 

apnaııam 

mycyIl BaJlaCarLIH 

KYTTYY 

6 VI.JlVlM 

MOCKBR 
.UHE. 

1993 . 
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i THpyynoPAYHoaapl>IHaH "YAaH yııyy, 
BHp oaYHo TaTbiKTYY. ypMaT RhWYY. 

An ynYR Aa, HY'ITYY .ıı,arhl 4(meMeIH, 
Arapyy JJ;a, "oropyy Aa }lwi, uııChıa. 

N\epAe, HOKTO HyH KeproHiWH ;)recl1, 
CaI'a ma111oo, OMYP Gepl'eH JJ;arbi oay! 

BapAhlR maura H4epHue a111 Gop.ıı,n, 
BaapbI TORnORT, oay 6Juı6eih f"IlWU.ıı,If. 

5 Tl1pYYJlopr8aQ lWR6oCTOU HaM IWJ)fIT, 
maapınıe am, If'lepHUe cyy6epeT. 

THJlCreUAHH OÜ-THJıerHH 60JlTypaT, 
MaaJHI Tywce - 3(}6oJJOCYH aop KbIJIaT. 

HYJJ;aHhIMAlJH .3.JI4HCIIHe hıpaxMaT, ı 
iROJiYH ilW.'lAOn mypreHA8pI'o ypMaT-ı~aıJ,H!! 

KaJlHTlJH 6amlJ aJJ MyxaMMC.ıı, IlSHI'aM6ap, 
KeIlTYH myay KOpO Typra.H K€lay an. 

YıuYJJ KUTen YJJYY Kyn.ıı,opmcMIHllH, 
BHJJHMıwyro - TepeH, 6HJJHM il:eH,H3H. 

10 QeKcH3 6aunyy 6HJIHM1~epil:Hn Ilmpecıı, 
AnN o}(yn KaHııeT -ra6ap KHM oay? 

i ell3 KypaHl\arbl MyxaMMt'A naiiraM6ap TyypaCb/HAa 6apa maTaT. 

30 

Kırgızca çeviriden bir bölüm (= Arat yayını s. 4) 

Son olarak, Kutadgu Bilig'in diğer Türk dillerine yapılan çevirilerinin 
bizim için sıradan çeviriler olmayıp, aynı zamanda dil malzemesi özelliği 
taşıyan kitaplar olduğunu söyleyeceğiz. Toparlayacak olursak, Radloff'un 
yaptığı ilk çevirilerden veya çeviri denemelerinden sonra, bizim bildiğimiz 
kadarıyla aşağıdaki çeviriler gelmektedir: 
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Özbekçe çevirinin kapağı 
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1. İlk çeviri Radloff'un yukarıda anılan Almanca çevirisidir. 
2. R.R. Arat'ın yine kendi metin yayımına dayandırdığı Türkçe çeviri 

(1959), 

3. Taşkent'te yapılan Özbekçe çeviri (1971), 

4. Sovyetlerde yapılan Rusça çeviri (1983), 

5. Amerika'da yapılan İngilizce çeviri (1983), 

6. Ürümçi'de yapılan Uygurca çeviri (1984), 

7. Kazakistan'da yapılan Kazakça çeviri (1986), 

7. Çin'de yapılan, seçmelerin yer aldığı Çince çeviri (1986),28 

8. Ürümçi'de yapılan Arap harfli Kazakça çeviri (1989), 

9. Ürümçi'de yapılan ikinci Uygurca çeviri (1991). 

10. Çin'de yapılan ve çeşitli beyitleri içeren çeviri (kullanamadım). 
1 ı. Türkiye'de yapılan yeni çeviri (S. Silahdaroğlu, bak. bu sayıda, M. 

Canpolat'ın yazısı) 

12. Çin' de yapılan ikinci, ancak metnin bütününü kapsayan Çince çeviri 

28 

Rusça çevirinin kapağı 

Bkz. 1991 'deki YUyg. yeni çevirinin Neşirge Teyyarliguçilardin başlıklı sunuş 
yazısı, s. 1. 
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t1JHm Dl.E 

nmı 

""IDEilEN lJlGUluscrmN 5PRAUIPltOllEN, 

:\11 S J"EKlNG. 

VON 

~JUl,IUS 

IN KÜNIGLICHE~N 

1820. 

Klaproth yayınının kapağı 
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TJIGURJSOIIE SrIll\.OII~{ONUMENTE 
UND DAS 

KUDA.TK1] nIlJIK. 

f,WUmsr:TTER TEXT lIfl1' TRANSSORIPTION UNn Ü'llEnSETZUNG NETIST ETNE1\[ urGunısen· 
:PEUTscımN wilırrımmrcm: UNn LITHOGRAFTılTEN I!'.A.OSmır,E AUS DEM ORIGIN.AI.TEXTE 

DES KUDA'I'KU JlJUK 

VON 

IIERMANN VAMBER Yı 
o. ü. ProCerrur der orient~Iirchen Sprachen ;an dcr konigHchcn Univt:rfiHLl tU Pen . 

• • . •• l'ıipDqu6 i Jaquello 10. Kaud&t,..kou par&1t .... air 'L4 
compoali tit.&Dt I'uno du' ceUel ıof Ioıqaelleı 00 poııad. la 

woiuı do JucuwouLS historiqueı' oriıımılUJ: 1 Ci Dl&DUic.rit ııı 

uno r&ro~ı.i Jiltı.lıııire dlgne da pjquor La curioı.itd ıt d'eufC;8r 
hı. pa.liuuciJ dc.ıı .. van.. (JJ.UUl::liT im VI. nafto dıs 'JOUl'11al 

A.tıiaLiquo, 1825, Seil. 95.) 

NEUDRUCK DER AU5<iAIIE INNSı\RlJCı; 1870 

nmuo VERLAG· OSNABRÜCK 1985 

Vambery yayımnın kapağı 
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Dankoff'un çevirisinin kapağı 
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Çince çevirinin kapağı 
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