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KİTABİYAT 

Eleazar Birnbaum, The Book of advice by King Kay Kiiıts ibn İskender, 
the earliest old Ottoman Turkish version ·of his Kiibusname (Doğu Dilleri ve 
Edebiyatlarımn Kaynakları, Türkçe Kaynaklar, Mütercirni meçhul ilk Türkçe 
Kabusname, Harvard Üniversitesi Basımevi, 1981. 

Türk Edebiyatmda XTV. yüzyıldan ba§layarak gittikçe artan bir gelişme 
olduğu bize kalan eserlerden bilinmektedir. Telif ve çeviri olarak türlü yönler
den önem taşıyan bu eserlerin konuları değişiktir. Bunların arasmda Kabus
name ayrı bir yer tutar. xrv. yüzyıldan ba§layarak başka başira kişilerce ta 
1117 (1705) yılına değin Türkçeye be§ kez çevrilıni§ olması bu kitaba Türk 
toplumunda ne kadar önem verildiğini anlatır. Bunların arasmda Mercimek Alı
med'in Sultan II. Murat adına yaptığı çevirinin 1944 den bu yana üçüncü bas" 
kısımn çıkmış olması, eserin günümüzde de önemini sürdürdüğünü göstermek
tedirı. 

Konusunun Türk Edebiyatında büyük bir yer tuttuğunu, daha başka ör
neklerindeıi de biliyoruz. XV. yüzyılda Amasyalı Hüseyin-o~lu Ali'nin Tacil'l
edeb (Tarıku'l-edeb)inin, XVI. yüzyılda Kınalızade Ali Çelebi'nin Ahliik-ı Alili
sinin ardından Nasiiyihu'l-mülalc, Nasihatil's-saliitln, Nasayihu'l-vüzerii adı altın
da bu yolda eserler yazılmıtıtır2. Bimıara bakınca bunun; edebiyatımızda ince
lenmesi gereiili batılıbaşına bir konu oldu~u söyleyebiliriz. · 

Eleazar Birnbaum, yayımladığı Kabusııame'nin Türkçe'de en eski çeviri ol
duğunu söylemektedir. O, giriş bölümünde (s. 3-107), elindeki yazmayı türlü 
açılardan ve ayrı ayrı bölümlerde tanıtİnaktadır. Kabusnam~ üzerinde. şimdiye 
dek yapilmı§ olan en geniş inceleme -sayfaların 'çokluğuna bakınca- bu ·olmalr 
görüıiüyor. 

A. bölümünde, numaralar verilerek" yazni.a, ayrı ayrı yönlerden ele alın
maktadır. Bunlar: I. giriş. Kabusnamenin Türkçe çevirileri· (s. 3-7); II. Yaz-

ı Orhan Şaik Gökyay, Keykavus, Kabusname, üçüncü baskısı, İstanbul 

1974. 
2 Menemenlizade Tahir, Osmaıilı Müellifleri ve kütüphanelerin katalogları. 
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manın fizik tasviri (s. 8); m. Kağıdına göre yazmanın tarihinin belirlenmesi 
(s. 9-11); IV. Farsça aslı (s. 11-12); V. Transkripsiyon (s. 12-13); VI. Bölüm
lerin başlıklan (s. 13-15); VII. Eski Osmanlıca çeviriler (s. 15-25); Vill. Dil 
ve üsl'Cıp (s. 25-27); IX. Müellif nushası mı? İstinsah mı? (s. 27-30); X. Yaz
manın muhtevası ve yazarın kişiliği (s. 30-36); XI. Yazmaya göre Türider 
(s. 36-37). 

B. İmla ve fonetik. ı. Genel olarak. (s. 37-38); 2. sessizler (s. 38-39); 
3. Sesliler (s. 40); 4. Tenvin (s. 40-41); 5. Teşdid (s. 41-42); 6. e ve a'nın ya
zılışı (s. 42-43); 7. Sondaki ya '(s. '43); S. Harekelerin yazılışı (s. 43-44); 9. 
Ekierin bağlanışı (s. 44); 10. Müstakil sözcüklerin harekelenmesi (s. 44-45); 
ll. Epenthetic sesli (Dilbilgisinde bir kelimenin ortasına bir harf ya da ses so-
kulınası) (s. 45); -

C. Gramer bölümünde (s. 45-61) ilgi çekici noktalar, Phililogie Turcicae 
Funda-nıenta, I (Wies'baden, 1959) e göre sıralanmıştır. 

D. Ekler ve düzeltmeler (s. 63-67). 
E. Select vocabulary (s. 68-108). 
Bu bölümlerden sonra Blrnbaum yazmasının faksimilesi (ypr. 1-a-153b) 

gelmektedir. 

Görüleceği üzere, yukarıda söylediğimiz gibi, Eleazar Birnbaum, elindeki 
yazmayı türlü yönlerden inceleyerek okuyucusuna yararlı bilgiler sunmağa ça
lışmıştır. Biz bu yararlı bölümlerden bir tanesinin, E Bölümünün üzerinde dur
mak istiyoruz. Aşağıda söyleyeceklerimiz için, bu tamtınayı İngilizce yazsay
dık, select errors diye başlık koymayı daha uygun bulurduk. 

a) Birnbaum bu bölümün başında, ilgi çekici eski Osmanlıca kelimeleri al
dığım söylüyorsa, da, bu bölümü incelediğimiz zaman böyle olınadığım görü
yoruz. 

Böylesine önemli bir yazmayı yayımlarken, ona eklenecek sözlük bölümü
ne neden yainızca seçme sözcüklerin alındığım, benim gibi, soracaklar çıka
caktır, sanırım. Bu seçmeler neye göre yapılımştır? Bunların çok arkayık oluş
ları mı göz önünde tutulınuştur? Bug~ dilden büsbütün düşmüş alınalan mı? 
Bu sorulara olumlu ·bir karşılık veremiyoruz. Çünki bu bölümde sıra:lamnış olan 
sözcüklerin büyük çoğunluğu bugün konuşma dilinde de, yazı dilinde de ya
şayıp gitmelttedir. 

b) Böylesine önemli, Türk Edebiyatının ilk çağlarından kalına örneklerin
den biri olan bir yazma yayımlamrken, ona bir sözlük koymayı düşünüyorsa:k, 
bu sözlük, onda geçen bütün sözcükleri vermeli değil midir? Bu alanda bizde 
ve batıda yapılıınş olan bir takım çalışmaları göz önünde tutarak .. 

c) Kaldı ki bu bölüme seçilerek alınmış olan sözcüklerin çağuna da yan
lış, ama türlÜ bakıml~rdan yanlış, karşılıklar konmuştur. önce s'öyleyim ki, 
elimizde, bu alanda yayımlanan kitapların sözlült bölümleri, Türkçe _aıia-söz
lükler, Tanıklarıyla Tam-nıa SiizliLğil, Derleme Sözlüğü gibi ilk akla gelen kay
nakJ,ar hiçe sayılımştır. 
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Biz bu bölümde iliı;ıeceğimiz noktaları .aşağıda siralamak istiyoruz. 
1) Eleazar Birnbaum'ın, benim yayınıladığım Kabusname için söyledikle

rini düzeltmekle başlayacağım; o şöyle diyor: 
'Orhan. Şaik, .Kabusname, unfortunately there are many nıisreadings and 

errors in it, e.g.' in the second sentence of the. book, Filibeboluda (at Philippo
polis) is nıisrea,d as Filibe yolında, and the Sultan's name :r,.rurad, inadverterdly 
onıitted (Sultan ibn Muhammed is place of Sultan Murad Han ibn Muhammed 
(s. 6, çık.ma-7). 

Bunun Türkçesi şudur: Kabusname'nin Orhan Şaik neı;ırinde, yazık ki pek 
çok yanlıış okumalar ve yanlı§lar vardır, nitekim kitabın ikinci sayfasıiıda 
Filibeboluda (Philippopolisde), Filibe yolunda diye yanlıı;ı okunınuı;ıtur. Sultan 
Murad adı, kasıtsız olarak atlanmıştır. 

imdi, Blrnbaum'ın, kitapta· benim yazdığım doğruları nasıl olup da yanlıı;ı 
diye ortaya sürdüğüııü anlamak güçtür; yalnız benim için değil, okuyucu için 
de. Kitabımda onun yanlış ve eksik diye lafını ettiği yerleri ben kitabımdan 
alarak olduğu gibi vermekle lralnııyorum, bunların kliı;ıelerini de koyuyorum. 

Buniardan birincisi_ Filibe yolunda yanlışıdır (! ). Bu, yazınada (Rieu Ka
taloğu, British Museum, OR. 3219) bütün başka okuyucuların göreceği ve oku
yacağı gibi apaçık. 

oJ .,,..,... ,., • ..;• •. •\~ , ..... }.., 1 _,.\) ~}~ • .,· \,....._,~~~:::"' 
..,P~ ..)!)~.l_\.......t.,;)~~..Y--~~..,)', ~ 

... ~ -"" . ,. • . J' ............. , .... 

ı;ıeklinde harekelenmiıştir (ypr., b, satır-5). 

Ve kendimizi ne kadar zorlasak bunun başka türlü okunmasının yolu yoktur. 
Sonra, o yüzyıllardan kalma bütün Türkçe kitaplarda ve onlardan sonra yazı
lanlarda biz Filibenin 'Filibebolu' ·(Philippopolis) · yazılışını görmüyoruz, göre
meyiz de. Çünki Türkler aldİkları yerlerin adını hiçbir zaman onların, o dil
lerdeki söylenişi ile söylemenıiı;ılerdir de, yazrİıanııı;ılardır. da. 

Baı;ıkasını bilınem, fakat ben, bu apaÇık doğTujru yanhı;ı olarak gösteren 
Birbaum'ın, Kabusname metninde . daha ne yaİılıışlar yapnııı;ı olacağını kolayca 
kestire biliyorum; Bıni.ların tanılrları aışağıda · gelec.ektir. · 

İltincisine gelince: Sultan Murad'ın benim tarafıından ihmal edildiğini söy
lediği adı, bütün tarilılerimizde olduğu gibi benim cünılemde de yerli yerinde
dir: Sultan-ı cilıan, sahib-kıran-ı zaman;· sultan ibnü's-sultan sultan Murad Han 
dir: 

· · gördüm ki Sultan-ı cihan sahibkıran-ı zaman sul
tan ibn · es- stıltan sUltan Murad Han ibn Mu
hammed Han ibn Bayezid ibn Murad Han ibn 
Orhan ibn Osman halledallahü mülkebu ve eb-

2) Burada, Birnbaum'ın harekelerin hangi harfe, ya da hangi kelimeye ait 
olduğunu anlayamadığı_ için yaptığı yanlı§llar sıralanmaktadır: 



88b 9-10. Kaşki dükeli. ilim bilürimissem sana hepi anardım. Oysa metın
de bu Iı:elime açıkça hepdir, ve öyle harekelenmiştir. Onun kesre sanıp da hepi 

deye okuması, bu kesrenin, müteakıp satırdaki ı"-lli kelimesinin dal harfi 

üzerindeki fethasını hep sozcüğünün kesresi sanmasındandır. Üstelik buiıu onun 
yazdığı ·gibi okumaya kalkarsalt bu, yanlış Türkçe olur. 

63b 9-10. Çığanmış deye okuduğu sözcüğün metindeki hareklenmiş doğru 
okunuşu çıg.ammışdır. Böyle olunca onun v,erdiği anlam da kendiliğinden yan
lış olur. 

109b 13. Buradaki sözcük kişi değil metinde. .) (kişii) şeklinde hare
~ 

ltelendiğinc göre kişiyidir, demek ki bu kelimenin i halidir. Netekim bu keli-
menin kişi yazılışı büsbütün başkadır (88b, satır. 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

114a 3. Metinde göçersin diye harekelenmiş olan kelime, geçürsin diye 
okunmuş. ve bundan dolayı da yanlış karşılık verilıniştir. 

57b 2. Türkçede 'vilayet dürmek' diye bir deyim ohnadığı gibi dürrnek söz
cüğünün karşılığı da protect (korumak, himaye etmek) değildir; Niteltim Fars
ça metin 'salii.h-ı memleket' diyor ki bu da 'memleketi düzene koymak' de
mektir. 

88b 2. Metnin harekesine dikkat edilınediği için esricek deye okunan ve 
Türkçeye uymayan bu sözcüğün oradaki harekelenmiş doğrusu esriyicekdir ve 
'sarhoş olunca~ demektir. 

94a 1. Metinde ·açıkça hulklu )tl> yazılmış olan kelimeyi, Birnbaum yan-

lış ve burada anlamsız duran halklu diye okuyar ve 'of the people' diye karşı
Iık koyuyor. Oysa doğrusu hulklu ol (iyi huylu ol) demektir. 

109b 3-4. Semrisen diye okumak hem yanlış, hem ·Türkçe değil, doğrusu 

semirsendir, metinde de böyle harekelenmiştir. Ancak· önümüzü kesen tanıklar
·dan anlıyoruz ki Birnbaum kelimeleri ·tanımadığı, onların cümle içindeki yer
Ierini ve anlamlarını kavramadığı için, hangi harfin üzerinde. olduğıınu tayin 
edemediği harekeleri, ait alınadıkları harflerin harekeleri sanmış ve bu yüzden 
Türkçe'de işitilmedik kelimeler uydurmuştur. Ama Türkçe her dilde olduğu
gibi bir kelimeler h:ızinesidir, öğrenilmesi çok emek ister. üstün, esreyi tanı-
mak Türkçe bilmek değildir. . 

3) 'Seçme ltelimelerin ltarşılıkları da yanlıştır. Bu yanlışlar yalnız kelimeyi 
yanlı!? okumaktan değil, cümle içindeki anlamını .kavramamaktan da doğuyor. 
Eğer metin anlaşılarak takip edilebilseyili bu yanlışa kolay düşülmeyecekti. 
Herhangi Türkçe bir sözlüğe bakmak bile bizi bu yanlışlardan koruroağa ye
terdi. Aşağıda bu yaniışiara da birkaç örnek veriyoruz: 

88b 5. Alu kelimesine, ingilizce 'low, vile' deye karşılık konmuştur; bu da 
Türkçe 'alçak, deni, kötü' demektir. Sözcüğün bu anlamı da varsa da, metin 
içindeki yerine göre, bunun doğru karşılığı 'aciz, güçsüz'dür. Çünkü metiri şöy
ledir: Bir büyülc kişi bir alu kişinin üstüne havale ola. Demek isteniyor-ki sar
hoş olunca bir büyük kişi, bir güçsüz kişiniri üstüne yürür; kendisine, büyük-
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lüğüne yakışmayan bir iş yapar, demektir. 1;"oksa, büyük kişinin, alçak bir ada
mın üzerine yürümesi, ayık iken de, sarhoş iken de olağandır. 

70a 10. Aya kelimesine fist diye karşılık konmuş. ki bu .yanlıştır. Fist, the . 
hand clenched or closed .tightly, with the fingers .doubled into the palm (Slıorter 
Oxford Dictioııary), Türkçesi yumruk. Ayanın ingilizeesi ise palm (the part of 
the hand between wrist and the fingers, esp. its inner surface (yukarıdaki söz
lük). 

88b ı. Nesne hacetin olursa hiç ayıklıkda dileme. Metindeki bu cümlenin 
ingilizce çevirisi 'v.,rhen sober, do not beg' diye verilmiştir. Bundan 'sen ayık 
iken hacet dileme' anlaşılır. Oysa metin şudur: nesne hacetin olursa hiç ayık
lıkda dileme, zira çığan ve· bahil ltişi · esriYicek cömerd olur. 

lOla 12-13. Aylak. Metinde eğer kış kız olursa birez birez satasın, sana 
yidigün aylak kalur, cümlesini Birnbaum 'you should seli little by little, so that 
what you (need to) eat ·may remain ·available for you' diye vermiştir. Bıırada 
aylak, 'available' demek değildir, bedava, parasız demektir. 

118b 9-13. benzedi-yazarsan .. Bence benzed burada 'resemblance' (benzeyiş, 
benzerlik) anlamına bir isim değildir. 'Bir hat görürsen benzedi yazarsan .. .' 
demek, bir yazı görüp de ona benzeterek yazarsan demektir, bir başka deyişle 
burada benzed'i benzet sözcüğünün i hall değil, benzeterek anlamına bir füldir. 

150a 2. Bilişlik. Metindeki yadı bilişliğe getüresin'in ingilizce karşılığı 'you 
may can to mind aquaintance with it' diye verilmiştir ki yanlıştır. Buradaki 
yad Türkçede herkesin bildiği bir 'comnion word' dur, 'yabancı' demektir. Me
tinde sözün gelişinden anlaşılan da budur: ... şu resme bilesin kim yadı, bili§
liğe getüresin. Bugün bunun yerine 'öylesine· bilmelisin ki yabancıyı ·kendine 
aşina kılasın' diyebiliriZ: · · 

71a 9. Ilkı, yalınızca 'animal (herhangi bir hayvan)'. demek değildir. Ot
lağa başıboş salınmış ve (henüz terbiye edilmemiş) at ve kısrak sürüsü'· de
mektir. 

140a 9, 142a ll. Berk kuşaklu ve ku§ağı berk ola. 'faithful' ve 'rectitude' 
clerı:ıek değildir. Bu, bir mecazdır, 'kadınlarla meşru olrri.ayan münasebetlerden 
uzak durmak' demektir. Bugün de bu anlam 'uçkuruna sağlam olmalr, harama 
uçkur çözmemelr' deyimlerinde yaşamaktadır. 

147a 6. Birnbaum, metindeki 'suyu oda saçalar' cümlesinden saçalamak 
diye bir fiil çıkarıp ortaya atıyor, ve bunun 'saçsınlar' anlamına saçmak fiilin
den bir 'üçüncü şahıs çoğul' olduğunu anlayamayacak kadar Türkçeden çok 
uzaklara düşüyor. 

148b 1. Ve dam yiyesi üleşdürmeyeler cümlesinde Birnbaum bu kelimeyi, 
'to divide, apportion' deye doğru anlamışsa da 'ulaşdurmuk' deye yanlış oku.: 
muştur, doğrusu· üleşdürmekfu. Oysa aşağıda ülü sözcüğünün karşılığını 'por
tion' deye doğru olarak vermekle birlikte bu ilti kelimenin aynı kökten. geldik
lerini ayırd edememiştir. 

Bunlar 'select vocabulary' bölümünden . seçilen yanlışlardır. Arkada daha 
bu kadar vardır. 
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Sonuç. -imdi, bunlara balı:arak, ·bundan önceki bölürolerde ne gibi yan
lışların bulunabileceğini kestirrnek güç değildir. Çünki, o bölürolerde verilen 
bilgiler ve çıkanlan hükümler, varılan sonuçlar hep bu yaniışiara dayandırıl
mış olacaktır. Bu yüzden, giriş bölümünü kaplamış olan sayfaların okuyucuya 
ne derece yararlı olabileceği çok su götürür. 

Orhan §aik Gökyay 

Ali, Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları (Meniikıb-ı Hilnerve
rıin), hazırlayan: Dr. Müjgan Cunbur, Kültür v·e Turizm Bakanlığı Yayınları: 
499, 1000 Temel Eser serisi: 86, BaŞbakarilik Basımevi, Ankara, mayıs 1982; 
önsöz (sö 5-10); metin (s. 11-132); Söz ve terim açıklamaları (s. 133-148); 
Iüşi ve özel adlar dizini (s. 149-162); Yer adları dizini (s. 163-164); fiyatı 150 
lira. 

Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1599) başta tarih ve edebiyat olmak üzere 
türlü konularda, büyüklü-küçüklü elliden artuk eserin yazarıdır (bkz. Atsız, 
Ali bibliyografyası, İstanbul· 1968, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi). Bunların 
arasında, 1587 de bitirdiği Meniikıb-ı Hilnerveran, dili bakımından olsun, konu
su yönünden olsun, ayrı bir önem taşır. öteki ya,;?;dıklarıyla karşılaştırılınca, 
çağının en ağır, en çetin diliyle yazıldığı görülür. Konusu da, sanat tarihimizin, 
bugün artık gerilerde kalmış bir alanını ele almaktadır. Bundan ötürü de an
lamak için yalmz o dili bilmek yetmemektedir. Bu alaiun kelimelerini, terim
lerini de hakkıyla tanımak gereklidir. Bu dilin o çağ·da geçerli olan üslübunu, 
örgüsünü, mecazlarını, yazarın türlü konularda adını verdiği kişileri, kayuak
ları, yararlandığı yerleri ve daha birçok yanlannı yeterince tanıyıp sindirme
'den böyle bir işi yüklenmek büyük bir cürettir. Hemen her satırda karşımıza 
çıkan güçlükleri yenmenin başka bir yolu yoktur. Kalemimiz, daha kitabı açar
açmaz bizi, arapçasından, farsçasından, türkçesinden nice· sözcüklerin diltenli
ğine sürükler. Bunlar da yetmez; ·sanat ansilı:lopedileri, deyim ve terim soz
lükleri kale duvarı gibi önlimüze ·dikilir. Bunları sağımıza, solumuza yığma
dıkça, Meniikıb-ı Hünerveran'ın fethine· ka1kışni.iı.k boşunadır. Hem kendimiz 
için, hem onunla tanıştırmak üzere önüne düştüğümüz okuyucu için yararsız 
bir işe girişmiş oıiiıaktan başka bir sonuca varamayız. Kaldı ki aşağıda gö
rüleceği üzere, biz, ·daha en harcuilem sözcükleri bile, ortaokul sözlüklerinde 
arayıp bulamıyoruz. Karşılıklarını bulduğumuzu .sandıklarımızı da, hazırlama
ya yeltendiğimiz eserin, ötesine berisine yamamaktan ileri gidemiyortı.z. Sonun
da eser böyle alelacay{p bir dille önümüze 'dikiiiyor. 

Ama nedense, hergün birkaç benzerinin ayağımıza takıldİğını görmekten 
artık gerçekten yıldığımız bu scideleştirme, türkçeleştirme ·adı altında ya~ 
alanına sürülen bu soydan kitaplar, bizi umutsuzluğa ·düşürÜyor. Tiirlı:çe der
sinden beklemeli bir ortaokul öğrimcisiriin efkar-ı · fukarii söz dağarcığını' sırt
larup kervana lı:atılmağa kalkışıyoruz. Kervan yürüyüp ~diyor, biz ·beraber 
yürüdüğümüzü sanıp yerimizde sayıyoruz. Vazgeçtilı:, böyle bir kitabın türk
çeleştirilmesinden, hiç bir abartı yapmadan söyleyim ki kitap türkçe olmuyor. 
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