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Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri 

Mehmet Ölmez 

Reşid Rahmeti Aral'ın Kutadgu 
Bilig metnini yayımlamasının 

üzerinden tam 47 yıl geçti.1 Türkçenin 
en önemli yapıtlarından biri olan Ku-
tadgu Bilig'in bu metin yayınına da-
yalı olarak bir çok çalışma yapıldı, 
çeşitli çalışmalarda da, örneğin Sir G. 
Clauson'un sözlüğünde, eski SSCB'de 
hazırlanan Drevnetyurkskiy slovar' {Es-
ki Türkçenin Sözlüğü)'da birinci elden 
başvuru, malzeme kaynağı olarak kul-
lanıldı. Daha sonra yine doğrudan Arat 
tarafından bu metne dayanılarak metnin 
bugünkü Türkçcye çevirisi ve yine o�
nun ön hazırlıklarına bağlı olarak söz�

Kutadgu Bilig I. Metin. R. R. Arat, TDK 
Ankara 1947 (19792,199 i''). 

lüğü hazırlandı.2 Gerçi geçen yüzyılın 
sonunda W. Radloff tarafından ilk ön-
celeri sadece Uygur harfli nüshaya da-
yalı olarak başlatılan, daha sonra Arap 
harfli Mısır nüshasının bulunmasıyla 
her iki yazmaya dayanan bir metin 
yayını yapılmışsa da, Türkdilbilimi 
çevrelerinde de bilindiği üzere bu yayın 
metnin asıl yazıldığı dönemden uzak 
olarak, çağdaş Altay lehçelerinin ses ö�
zelliklcrine göre hazırlanmıştır, dola-
yısıyla da bugün için kullanılamaz bir 
çalışmadır. * 

2 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig. Çeviri: R. R. 
Arat, TTK 1959 (199S5); R. R. Arat, Kutadgu 
Bilig, III İndeks. Yay. K. Eraslan, O. F. 
Sertkaya, N, Yüce. TKAE İstanbul 1979. 
A. Jaubert'in Journal Asiatiaue de 1825'tc 
sıkarı yazısı ve J. Klaproth'un 182ü'dc çıkan 
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Aral'ın bu metin yayınına ve 
çevirisine bağlı olarak Kutadgu Bilig' 
in eski Sovyetlerde Rusça,4 ABD' de 
ingilizce çevirileri yapıldı.5 Dankoff 
ça yapılan bu İngilizce çevirinin harfi 
harfine yapılan bir çeviri olmayıp 
metnin aslında yapılan kimi değişiklik 
ve düzeltileri de içerdiğini, Rusça çevi�
rininınse manzum olduğunu özellikle 
belirtelim. 

Bu çevirilerin dışında Kutadgu 
Bilig'in çağdaş Türk dillerine yapılan 
çevirilerinden de söz etmek gerekecek. 
Arap harfli ve manzum olmasından do-
layı da özellikle Yeni Uygurca (—» 

kitabından 1970'lere değin yapılım çalışmalar 
için bkz. A. Dilâçar. Kutadgu Bilig İncelemesi, 
TDK. Ankara 1972, 1988�; Dilâçar m çalış-
ması sonrasına ait. Kutadgu Bilig metnine 
dayanan belli haslı yayınlar ise şöylece 
sıralanabilir: K.R. Arat. Kutadgu Bilin III, 
İndeks, haz. K. Eraslan. Ü.F. Sertkaya. N. 
Yüce. TKAE, İstanbul 1979: Semih Tezcan. 
"Kutadgu Bilig Dizini Üzerine". Belleten, TIK, 
C. XI.V72. Nisan 1981. sayı 178. ss. 23�78; 
Ahmeı U. Krcılasun. Kutudan Bilin Ğntmen 
�Fiil�, Gazi Üniversitesi yay., Ankara 1984. 
Yusuf Balasagunskiy, Blagodatnoye zımniye 
)K)cy<b Ba.'lacaı yııCKMH. SAUloöamno'e 
•)/ıuııue\. Çcv. Sergcy İvanov. 558 s., Moskova 
1983; A. N. Kononov'un '«Balasagunlu 
Yııstıt»un Destanı" (ss. 495�517) ve S. 
Ivanov'un "Balasagunlu Yusuf'un «Kuladgu 
Bilig»i" (ss. 518�538) adlı inceleme yazılarıyla 
birlikte. 

s Yûsuf Khaşş Hajih, Wi.ıdom o) Royal Glıııy 
(Kutadgu Bilin). A Tttrko�IsUımic Mirrıır fi/r 
Princex, Translaled. wilh an Inıroduetion and 
Notes by Roherl Daııkoff. The University of 
Chicago Press. Chicago and London 1983; 
lanınım için bkz. Talat Tekin, TİM Dilleri 
Araştırmaları 1991. ss. 197�200. 

YUyg.) ve Kazakça çevirilerden söz 
edeceğiz. Oldukça yakın bir dönemde 
çevrilmiş olması ve ülkemiz kitapse-
verleri arasında henüz duyulmamış ol-
ması nedeniyle KB'in Kazakça çeviri-
sini duyurma isteği de bu yazının yazıl-
masına vesile olmuştur. Yeni Uygurca 
çevirisi ise yaklaşık on yıl öncesine da-
yanmakta, dolayısıyla da Türkdilbilimi 
çevrelerinde bilinmektedir. 

6645 beyitlik bu şiir, yıllar sonra 
lorunlarının, akrabalarının dilinde. Ön-
celikle tarih olarak daha eski olan 
YUyg. çeviriden başlayalım.6 Çeviri 
1984 yılında yapılmış. Büyük boy (ya. 
19 x 26 cm), yeşil ciltli bir kitap, 
Milletler Neşriyali, yani "Halklar 
Yayınevi" taralından yine Milletler 
Basma Zavodi, yani "Halklar Basımevi 
(harfiyen Basım F a b r i k a s ı ) ' n d e ba�

ş�cjLjş�â 

\g^l>) »' ı // K , " ' " ^ " ] " Bilik. 

Yusuf has hajih, Millalbr Naxriyali [Kutadgu 
Bilin, Yusuf Has Hacib, Milletler Neşriyati]. 
Naznut çekenler: Apdurehiuı Ötkür, Ehnıel 
Ziyâ'î, Memıimin Yusup; Yaucevrimim hazırla-
yanlar; Apduşükür Turdı, Apdulla Muhemmidi. 
Mehmul Zcyid; Hattatlar: Tursun Gazi. Sa Yifu. 
Höşür Eli.; 1368 s., Sincan Uygur Aptonom 
rayonluk İçtimâi Penler Akademıyisi Milletler 
Edibiyati Tetkîkât Inıstitulı teripidin neşrge 
teyyarlandi. Milletler Neşriyati teripidin neşr 
qilindi. Şinxua Kilaphanisi teripidin tarqilidu, 
Milletler Basma Zavodi'da besildi. 1984. yil, 5. 
ayda I. qeiim neşr qilindi, 1984. yil, 5. ayda 
Böycin'da I. qdtim besildi, qalliq muqâviliğinin 
bahası 10 yuan. (Kitabın künyesinde Arap 
harfleri ile yazılan kısımlar bilimsel yazıçevrimi 
yöntemiyle verilmemiş olup, matbuana var olan 
lalın harfleriyle gösterilmiştir. Yani kapalı e. 
yenııe i, ğ tu/'yeri ne i], £ yerine x kullanılmışıır.) 
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silmiş. Tutarı ise o yıl için 10 Yuan 
imiş. g ^ 11 's (KebikeçY'm toplumsal 
araştırmalar için kaynak olma gibi bir 
amacı okluğuna göre. kitabın tam bir 
künyesini vermeyi de ayrıca yararlı 
görüyorum. 

İlk sayfada latin harfleri ve Arap 
harfleri ile karşılıklı olarak kitabın, 
yazarın ve yayınevinin adları yer al-
makta. İlke olarak sayfanın sağ tarafına 
Latin harflerine dayanan bir yazı�
çevrimi alfabesiyle Orta Türkçe metin, 
sayfanın sol tarafına ise Arap harfleri 
ile çevirisi verilmiş. Kapak sayfasında 
buna göre "Kutadgu Bilik, Yusuf has 
hacib, Milletler Neşriyati II Kutadgu 
Bitik. Cusup Has Hâcip, Sincan Uygur 
Aplonom Rayonluk tclimâ'î penler 
Akademisi Milletler Hdibiyati Tetkîkât 
İnistituti teripidin neşrge teyyârlandi" 
bilgileri yer almakta. İzleyen sayfada 
metni nazma aktaranların, yazıçcvrimli 
metni hazırlayanların ve süslemeleri 
yapanların, hattatların adı yer almakla. 
Hemen devamla Balasagunlu Yusuf'un 
Abdukerim Nesridin tarafından çizil-
miş tasvirî bir resmi yer almakta. 
Çeviriye geçmeden önce de Kutadgu 
Bilig'in her üç nüshasına ait birer 
yaprağın fotoğrafı ve yayımcıların su-
nuş yazısı (neşrge tayyarliguçidin), 
yazıçevriminde tutulan yollar ("Kut-
adgu Bilik" nin Tiranskiripsiyisi Tugri�
sida) ve Kutadgu Bilig çalışmalarına 
ait tarihî bilgilerin de yer aldığı uzunca 
bir önsöz (mukaddime) yer almaktadır. 
S. 18den itibaren içindekiler (münde�
rice) başlamakta, daha sonra metnin 
çevirisi yer almaktadır. Tabii bu 
metinde yer alan ve Arat dönemine ait 
eski okuyuşlarla (1960�70'lerc değin 

öküs, bugün artık üküşY), Yeni Uy-
gurların metni bugünkü Uygurcanın ses 
yapısına yaklaştırmalarından kaynak-
lanan okuma yanlışlarına (Arat metni 
bilig, YUyg. bilik) esas olarak değin-
meyeceğiz. Yazıçevriminde ise Arat 
metni izlenmiş. Arat metnine göre B 
bölümünden örnek vermek gerekirse ilk 
iki beyit ve çevirisi şöyle:7 

uqan bir bayat ol kamuqda oza 
eküx hamd�u eğdi aı\ar ok saza 

uluojluk, idisi uojan zü'1�jalal 
yaratman lerütgen ma kadir ksmal 

JLuL İ JJJLâ ûJ j a�£j ojjJ . jLâj l jL 

Aynı beyitlerin Türk harfleri ile yazı�
çevrimleri ise aşağıdaki gibi: 

uğan bir bayat ol kamuğda oza 
öküş hemd�u ögdi anar ok seza 

uluğluk idisi uğan zü'l�celal 
yaratğan törütgen me kadir kemal 

Kadir bir hudâ u, cimidin oza 
tola köp şükür, medh anala saz â 

uluğluk igesi, kadir zü'1�cclâl 
yaratkan törelken ve kadir kemâl 

S, B bölümü. 
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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 lâyıktır. Büyüklük sahibi, 
zü'l�cclâl; yaratan, türeten ve kudretin 
kemâline sahip olan Tanrıdır."8 

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 (—» OT) anar ~ 
YUyg. anala; OT ulugluk � YUyg. 
ulugluk ; OT yaratgan ~ YUyg. 
yaratkan; OT tor üt gen ~ YUyg. 
taretken; OT kamuğ yerine Ar. cimi (< 
£*j». cem') sözünü buluruz.9 OT ügdi 
(ET ög� "öğmek" eyleminden) ~ YUyg. 
medh (< Ar. £±* medh); 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 geçemeyeceğiz: 

bayat ati' birla sezüg baxladim 
törütgon igidgan kaqürgan idim 

eküx eğdi birla tuman min. sana 
uoıan bir bayatka an,ar yok fana 

8 Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig, Çeviren R. R. 

Aral, TTK, Ankara 1959; 19915. s. 3. 

j t>.»� cimi için bkz. Uygur Tilinin İzahtık 

Luğiıi, t�h, Tom 2, Şincafi 199], s. 607 a. 

cimi sup. hemme, barlik, pütkül. 

yaqiz yar yaxil kek kün ay birla 
[tün 

terütti halayik ed edbk bu kün 

tiladi terütti bu bolmix kamuq 
bir ek bol tadi boldi' k,olmix 

(kamuq 

j 

ı'"  I . o j o�oşJ *ly. v7" *J "�* ^9 �" 

.] 
m* * 

J ^ C , J j S . J j � S J I I I I I > 0 4 J J J � S ' J J 

0 9 ^ ^J j�H İ  > • �* 
0 9 � ^ ° 9 İ 9 � L * • i � a • » " » i ı i f j . j L o l j ^ ^ İ J I J I J 

. j j j ^ j ^ J J ş � J jL ı .  J J J JJ>JJ Îfj�M 9^ 

(ss. 36�37) 

bayat atı birle sözüg başladım 
törütgen igidgen keçürgen idim 

öküş ögdi birle tümen mifîg sena 
uğan bir bayatka arîgar yok fena 

yağız yir yaşıl kök kün ay birle tün 
törütti halayık öd ödlek bu kün 

tiledi törütti bu bolmış kamuğ 
bir ök bol tidi boldı kolmış kamuğ 

(Arat 1947: 17) 
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Huda ati birle sözüm başlidim,10 

Töreltken, östürgen, keçürgen izim. 

Tola medhi birle tümen min sena 
Kadir bir hudâğa, ana yok pena. 

Konur yer, yeşil kök, kün ay birle 
[tün�

Yaratti zaman, vakit, mehluk ve 
[kün. 

U halap yarattı, yaraldi pütün, 
U birle didi "bol", bar oldi pütün. 

Son olarak da Kuladgu Bilig'in en 
güzel bölümlerinden biri olan yarukyaz 
faslın ulug Buğra Han ögdisin ayur 
(YUyg. "parlak bahar peşli ve uluğ 
Buğra Han medhisi bayanida"; R.R. 
Arat "Parlak bahar mevsimini ve büyük 
Buğra Han'ın medhini söyler") başlıklı 
bölümün girişinden iki�üç beyti salt 
yazı çevrimiyle vermekle yetineceğiz: 

ioqardi'n oso kaldi11 ön,dün yoli 
azun stgüko aqti uxtmah yoli' 

yaqi'z yor yipar toldı kafur katip 
bazanmok tilar dünya kerkin ştip 

orinçig kixiq sürdi yazqı osin 
yaruk yaz yana kürdi davvlot yasin 

(s. 52) 

m 

1 1 

Arap harfli metinde p�1 •' •"' \ başlidim 
şeklinde, beklenen, gerileyici benzeşmeyle 
beflidim şeklidir, belki bir yazım özelliği 
olarak elif I kullanılmıştır. 

Kitabın aslında bu sözcük, bir dizgi hatası 
sonucu olsa gerek, i (yani i) ile kaldı 
şeklindedir. 

esip keldi şerktin baharnin yeli, 
hizeşke cahan açtı cennet yoli. 

konur yer ipar toldi, kâfur ketip, 
bizenmek tiler dünyâ körkem etip. 

capâ kisni koglap yazği esin, 
parlak yaz yene kürdi devlet yasin 

(s. 53) 

R.R. Aral (63�65. beyitler): "Şark-
tan bahar rüzgârı eserek geldi; dünyayı 
süslemek için, cennet yolunu açtı. 
Kâfur gitti, kara toprak misk ile doldu; 
dünya kendisini süsleyerek bezenmek 
istiyor. Bahar rüzgârı eziyetli kışı 
sürüp, götürdü; parlak yaz tekrar saadet 
yayını kurdu." 

J YUyg. çevirinin değinilmesi gere�
en özelliklerinden birisi de çeviride 

sık sık, bu gün için unutulmuş olan 
veya kullanımdan kalkmış olan Orta 
Türkçe sözcüklerin kullanılması ve 
bunların yeri geldikçe açıklan�masıdır. 
Örneğin bu son üç beyitte kafur ve esin 
sözcükleri kitabın son bölümünde, 
kafur "ak, huşpurak ve tebiiti soğak 
bir j)il dura", esin "şamal (rüzgar, yel, 
esinti)" olarak açıklanır. Gördüğümüz 
gibi Orta Türkçe et� "düzenlemek, 
süslemek" anlamına ge�len 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, 
konur < ET konur, ya <�ET ya "yay". 
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Bu eski sayılabilecek Uygurca 
çevirinin dışında, bugün elimizde yeni 
çıkmış Uygurca bir çeviri daha var.12 

Söz beşi (u »i •; jj�uj) başlıklı önsöz 
bölümünde Balasagunlu, bir Uygur 
şairi olarak tanıtılır: II. Esirde yaşi�
ğan uluğ uyğur şairi, edip, peylasop ve 
dölet erbabı Yusup Has Hacip teripidin 
ye'zilğaıı «Kutadgu Bilig» dastanının 
hazirki zaman Uygur edebî tiiidiki nesri 
yeşniisilün neşir kilinişi vetinimizdiki 
az sanlık milletler klassik edebiyali 
tetkîkâti saheside kilinğan yene bir çon 
iş. 

Ncşirge Teyyarliğuçi başnklı 
yayımcı sunuşundan öğrendiğimize 
göre Kutadgu Bilig 1986 yılında 
Çinccye de çevrilmiş: «Kutadgu Bilik» 
dastaninin estî nushisinin transkrip�
siyisini Hazirki Zaman Uygur edebî tili 
boyiçe nezmt ve nesrî yeşnıisini neşirge 
teyyarlaş ve Henzuçe tercimisini işleş 
aptonom rayonimiznih içtimaî pen 
sahesidiki nuktilik tetkîkût te'misinin 
biri idi. Dastannın eslî nushisinin 
transkripsiyisi ve nezmî yeşmisi 1984 �
yılı, Henzuçe tercimisi i 986 � yılı neşir 
kilindi. "«Kutadgu Bilig» destanının 
asıl metninin yazıçevrimini Çağdaş 
Uygur edebî dili ile koşuk ve düzyazı 
halinde yayıma hazırlamak ve Çince 
çevirisini çalışmak özerk bölgemizin 
toplum bilimleri alanındaki önemli 
inceleme konularından biri idi. Des-
tanın asıl metninin yazıçevrimi ve 

1 2 Yusup Hâs Hatip, Kutadgu Bilik, Hazirki 
Zaman Uygur Tiiidiki Nesri Yesmisi, Ş. U, A. 
R. İçtimaî Pcnler Akadeıııiyisi Millellcr 
Edebiyali Tetkîkût Onu tıcşkgc teyyarlidi, 
942 s.. 1991. 

koşuk çevirisi 1984 yılında, Çince 
çevirisi 1986 yılında yayımlandı." (s. 1) 

Bu baskıda ayrıca çeviride 
yararlanılan kaynakların listesi verilir. 
Kaynaklar, asıl künyelcriyle değil de. 
Yeni Uygurca çevirileriyle yer alır: 
Nesrî yeşmini işleşte Vövendiki 
materiyallardin paydilinildi: 

6. V. Nadclyayev, E. Tenişev 
katarliklar: «Kedimki Türkî Tillar 
Luğili», 

7. Kilavson: «13. Esrdin Ilgiriki 
Türkî Tillar Etimologiye Luğiti», 

8. Semi ( A±A AJUI) Tezçan: 
«Kutadgu Bilik Tizimi Tuğrisida», 
«Türk Til Kurumi İlmî Jurnali», 178. 
san, Enkere.13 (s. 2�3). 

Asıl çeviri ise A bölümü ile, 1. 
sayfadan Ar. bismillahirrahmanirrahîm 
sözünün Uygurcası ile başlar: Kö�
yüngüçi ve ayiğuçi allanın ismi bilen 
(başlaymen). 

1984 baskısı çeviriden aktardığımız 
bölümlerden örnek verecek olursak, her 
iki çeviri arasında bazı ufak farklılıklar 
olduğunu görürüz: 

B 1�2 
U kudrettik, birle hudâ hemmisidin 

[ilgiridür 
Barlik şükür, medhiyiler unifiğila 

[mensuptur 

(U) uluğluk igisi, kadir ve zülcalâl 
Yaraıkan, törcldürgen, kadir (ve) 

[kâmildür 
(s. 4) 

ı ^ � Olması gereken, Türk TU Kurumu değil de 
Türk Tarih Kurumu İlmiy Jurnali idi. 
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Kısa bir parça da bahar faslından ala-
lım: 

Şerktin yillik (bahar) şamili esip 
[keldi 

Dunyani bezeş üçün cennet yolini 
[açti 

Boz yerdin kâfur dek (karlar) ketip, 
[ipar bilen toldı, 

Dünya hüsnige tolup bezenmekni 
lislidi 

Bahar şamili yekinişiz14 kişni 
[heydidi. 

Nurluk bahar saadet okyasini15 yene 
[bellidi 

(63�65. beyitler, s. 31) 

past'nın Almatı'du basılğan nusqasına 
say köşirilip basıldı cümlesinden an-
lıyoruz.17 

Ç e v i r i n i n K a z a k ç a adı 
•''•'•; ^$* Kultı Bilik. Yine 
Yusuf Has Hacib'in adı da Kazakça 
söyleyişe uygun olarak Cusup Bala-
sagun olarak yazılmış. Tabii beklenen 
şekil Cusup Balasagun değil de 
Balasagunluk Cusup, yani "Bala�
sagunlu Yusuf'tur. Uygurca çevirinin 
aksine, Kazakça çeviri küçük boyda 
yayımlanmış. Ayrıca Latin harfli yazı�
çevrimine de yer verilmemiş, doğrudan 
Kazakça çeviriye geçilmiş. Kitap yine 
aynı yayınevincc, Halklar Yayı�
nevi'nce yayımlanmış. Yalnız bu kez 
"halk" yerine YUyg.da olduğu gibi 
Arap kökenli millet değil de aslı Türkçe 
olup sonra Mongolcaya geçen, yine 

Bu hayli eski sayılabilecek çe-
viriden sonra daha yeni bir çeviriye, 
biraz da Kazakça çeviriye göz atalım. 
Elimizdeki Kazakça çeviri Kazakis-
tan'da yayımlanmamış, ama hemen ya�
nıbaşındaki bir ülkede. Doğu Türkis�
tanda hazırlanıp yayımlanmış. Çevi-
rinin aslı gerçekte Kazakistan'da ya-
yımlanan Kiril harfli Kazakça çeviriye 
dayanmakta. Bunu da kitabın arka iç 
kapağında yer alan bul kitap 1986 � alı 
Sovettik Kazakstan «Cazuvst»16 Bas�

yekinişiz < *y<ıkıınsız "yakışıksız, kötü, sefil" 
okyasini < ok yasını "okunu ve yayını" 

1 6 Alınan ağzına dayanan bugünkü Kazak yazı 
dilinde ET'den gelen sözbaşı y� sesleri j � ile 
söylenip Rus harfleriyle j (*) ile yazılsa da, 
kırsal kesimde, özellikle Doğu Türkistanda 

yaşayan Kazaklar arasında bu sesin r� olarak 
söylendiğini biliyoruz. Kazakistan'da ya-
yımlanan Kazakça kitaplarda adı geçen 
yayınevi jazuwsı («ajyım.ı). yani "yazar, 
muharrir; yazıcı, yazan, katip" şeklinde a�
nılmaktadır. 

Çevirinin tam adı: Cusup Balasagun, Kum 
Bilik, Köne lürkî tilinen avdargan cane algı 
sözi men tüsinikterin cazgan � Kazakstan Lenin 
Koınsomolı sıylıgının lavrcatı. akın, Askar 
Egevbayev. Ulttar Baspası 1989. 1006 s. [Eski 
Türk dilinden çeviren ve yine önsöz ile 
açıklamaları yazan, Kazakistan Lenin 
Komsomollarından şair Askar Egevbayev]. 
Kazakça çevirinin tanıtımında anlaşılmayı 
kolaylaştırmak amacıyla geniz ' i s i dışında 
yazıçevrimi harflerini göstermeyeceğiz. 
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buradan Kazakçaya geçen bir sözcük 
görüyoruz: Ulttar Baspası.1* 

Maunum başlığı altında içindekiler 
şöylece sıralanır: s. 1: Caksının atı, 
galimnin hatı ölmeydi (algı söz) 
"Yahşinin adı, âlimin hattı ölmez, yani, 
iyinin adı, bilginin bilimi, sanatı ölmez 
(önsöz)" başlığı altında çe�virmenin 
uzunca bir sunuşu yer almakta; s. 65: I. 
Kirispe (kara sözben cazılgan)1 9 " 1 . 
Giriş (düzyazı ile yazılmıştır)"; s. 68: 
II. Kirispe (ölenmen cazılgan) "2. Giriş 
(koşuk halinde yazılmıştır)"; s. 79: III. 

1 8 Kazk. ult < Mong. ulus < ET ulus "ülke, şehir, 
yurt: halk: (MK, Çiğil) köy; (MK, Argu) 
şehir": Sözcük, Karayca�Rusça�Polcc Sözlük'e 
göre yine bir loprak parçasını işaret etmek için 
bugün (?) Karaycada (Kırım) halâ kullanıl-
maktadır: ulus "vadi". 

Ycni 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. j_uü nusr) yerine Türkçe 
kökenli güzel bir karşılığı Ka/ak dildaş�
lanmızda buluyoruz, bugün bizde Arapça nesir 
sözü yerine "düzyazı" kullanılmaktadır. 
Anlatım yolu olarak manzum eserlere göre 
daha kolay olan düzyazı Kazakçada kara Söz 
ile karşılanmış, aynı ifadeyi sadece Doğu 
Türkistanlı Kazaklarda değil Kazakitanlı 
Kazaklarda ve Kırgızlarda da buluruz: Kzk. 
kapacH.Hicıı Kajı.uıraıı (karasözben jazılgan) 
"düzyazı şeklinde yazılmış", krş. Eski Uyg. 
kara nom "mensur sütra", S. Tczcan, Eski 
Uygurca Hsüun Tsang Biyografisi X, Bolum, 
Ankara 1975.426. satır. 

Takırıptarı "konusu"; s. 88: Külli Bilik; 
s. 1090: Tüsinikter "düşünceler, yani, 
açıklamalar". 

YUyg. çeviri ile koşutluk olması 
amacıyla Kazakça metinden de yukarı-
da geçen beyitlere yer vereceğiz. R.R. 
Arat yayınının B bölümüne ait ilk iki 
beyit şöyle çevrilmiştir: 

L â _>^ I L u i j b J L > j � h i f J _ L J O J J j ş � i 

j _ U J 4 J ' I • * 1 • I • f ) . J ^ L L j j . j L 

Kudiretti bir hak barşa alapka. 
Soğan layık martebe de, madak ta! 

Pak, Zü 'l�celal, uhhkttn iyesi, 
Caratuvşı, kemel kadir�kiyesi. 

(s. 68) 

Bu bölümün sonunda ise metnin 
aslında Fihristü'l�ebvab yani "bölüm-
lerin, bapların fihristi" gelmektedir. 
Kazakça metinde ise bu başlık 
takırıptar sözü ile karşılanmış. R.R. 
Arat metnine göre: /. bab tengri lazze 
ve celleninğ ögdisin ayur, yani " 1. bâb. 
Tanrı azzc ve cellenin medhini 
söyler."2 0 Bu ifadenin Kazakçası ise 
bizim için oldukça anlaşılır: Eziz va ulı 
tenridin21 kudirettiligi aytıladı. De-
vamla tek tek bütün bapların başlığı 
sayılır. 

2 0 krş. KB Metin, s i l . Çeviri, s. 8. 
2 1 �din eki bizim TUrkçedeki �in, �nin ekinir 

karşılığıdır, tenridin yani "tanrının". 
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Asıl metin kısmına gelince, Kuttı 
Bitik, Bismillahirrahmanirrahim, başlı-
ğından sonra yukarda anılan bölüm 
başlığı gelir. Bap başlığını izleyen 
Kazakça çeviriden de üç beyit almakla 
yetinelim: 

J • ı ı lig JİJİj^tMf ft lîîll J A q .'ti MJI 

... _pjLi J J ^ J�4^ I â â > İ9�>� Jl§lj o" ° 

1 t 

* • » 

/4//« at t men ayttım sözdih elibin 
Cunlkagan, caratkan bir tehirim! 

Kurmeti köp, şükirsilik inin da bir 
Eş zaval cok, hakka layık kil kadir... 

Carattı ol: casıl kök, ay, kün tündi, 
Kara cer, el. zaman, vakit, bul kimdi.22 

Yukardaki Kazakça çeviride de yine 
ET'den günümüz Kazakçasına ulaşan 
bir hayli kadim söz görürüz: ayt�
"söylemek. (daha eskiden, Uygur dö-
neminde) sormak", carat� "yaratmak", 
köp "çok", casıl kök < yasıl kök "mavi 
gök", cok < yok, kün < kün "güneş", 
tun < tün "gece", OT yağız yer yerine 
ise Kazakçada kara ile kara cer'i 
buluyoruz. 

"Parlak Bahar Övgüsü" ise Kazakça 
çeviride şöyle başlıklandırılır: 

22 di eklerini de bizdeki �/. yi ekleri karşılığı 
anlamak gerekir, Hindi "geceyi", kiindi "günü". 

Çarkın caz, asa kadirli ulık Buğra Han 
kasyeti aytıladı: 

Tovgardan esti kel ip köktem celi, 
Cennettin colın aştı körkem çeri. 

Kara cer, agı ketip cupar şaştı, 
Bczenbck bolıp, düniye körkin aştı. 

(s. 98) 

Burada kısaca duyurmaya çalış-
tığımız çevirilerin ortak özellikleri, 
çevirilerin eserin aslına uygun olarak 
koşuk (Kazk. ölen) halinde yazıl�
masıdır. Bu da, Kutadgu Bilig'in yeni-
den koşuk halinde bir kez daha bugün-
kü Türkçcye aktarılması gerektiğinin 
önemini gösterir. Ne yazık ki Kiril 
harfli Kazakça metni görmek mümkün 
olmadı. Bu üç çevirinin dışında başka 
çevirilerin olduğu da muhakkaktır, ör-
neğin ben görmemiş olsam da, akın 
(şair) A. Elevbayev'in sunuşunda yer 
alan bir dipnottan I972'dc Taşkent'te 
çıkmış Özbekçe bir çevirinin olduğu da 
ortaya çıkmaktadır (s. 4).2^ Eli�mizdeki 
çevirilerin bizim için diğer bir önemi 
de, bu çevirilerin YUyg. ve Kazk. dil 
malzemesi olmalarıdır. Son diye-
ceğimiz, Kutadgu Bilig, kendisini 
çağdaş Türkçcye, Batı Oğuzciısına ak-
taracak a&ııı'ını beklemektedir. 

Son olarak, Kutadgu Bilg'in diğer 
Türk dillerine yapılan çevirilerinin bi-
zim için sıradan çeviriler olmayıp, aynı 
zamanda dil malzemesi özelliği taşıyan 

1 

• Ayrıca bkz. YUyg. yeni çeviri, s. 3: K. 
Kerimov, "Kutadgu Bili);", Hazirki Zııman 
Özbek Tiliga Tevsif, Taşkent 1971. 
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kitaplar olduğunu söyleyeceğiz. Topar-
layacak olursak, Radloff un yaptığı ilk 
çevirilerden veya çeviri denemelerin-
den sonra, bizim bildiğimiz kadarıyla 
aşağıdaki çeviriler gelmektedir: 

1. ilk ve en önemli çeviri R.R. 
Aral'ın yine kendi metin yayımına 
dayandırdığı çeviri (1959), 

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

3. Sovyetlerde yapılan Rusça çeviri 
(1983), 

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

5. Doğu Türkistan'da yapılan 
Uygurca çeviri (1984), 

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

7. Çin'de yapılan Çince çeviri 
(1986)^ 

7. Doğu Türkistan'da yapılan Arap 
harfli Kazakça çeviri (1989), 

8. Doğu Türkistan'da yapılan ikinci 
Uygurca çeviri (1991). 

24 Bkz. 1991'deki YUyg. yeni çevirinin Neşirge 
Teyyarliguçiltırdin başlıklı sunu; yazısı, s. 1. 

Cusup Balasagun, "KuttıBilik". 
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Türk Parlemento Tarihinin Başlangıç Dönemine 
tlişkin Bir Kaynakça Denemesi 

O 3 Nisan 1992'de Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi'nin kuruluşunun 72.ci yıl-

dönümünü kutluyoruz. 
İlk Anayasamız "Kanun�i Esasî" adı 

altında 23 Aralık 1876'da yürürlüğe girdi-
ğinde ve ilk "Meclis�i Meb'ûsan" da 19 
Mart 1877 günü Dolmabahçe Sarayı Mu�
ayede Salonunda yapılan büyük bir tö-
renle çalışmalarına başladığına göre 
Türkiye'nin parlamenter rejim tecrübesi, 
arada bir çok kesintiler ve uzun kopukluk-
lar olmasına rağmen, 112 yıllık bir geç-
mişe sahiptir. 

Üyeleri seçimle gelen bir meclisin 
açılması ve onun kurulmasını mümkün 
kılan "Kanun�i Esasî"nin kabulü bir anda 
ve kolaylıkla olmamıştır. 

Bunlar zaman içinde oluşan ve geli-
şen bir düşünce ve özlemin sonucunda, 
son derece karmaşık siyasal şartlar için-
de, zaman zaman kanlı olaylara da sahne 
olan uzun tartışmalar ve mücadeleler so-
nunda gerçekleşmiştir. 

*Bu makale. İsmail Arar'ın TBMM için hazırla-
dığı "Türk Parlamento Tarihi" çalışmasının yan 

İsmail Arar* 

Bu merhaleye gelinmesinde, 1789 Bü-
yük Fransız Ihtilâli'nden kaynaklanan dü-
şünce akımlarının, devletin yapısında ve 
kurumlarında kökten değişiklikler yapıl-
madıkça sâdece askerî alandaki düzenle-
melerle imparatorluğu çöküntüden kurtar-
manın mümkün olmadığının anlaşılma-
sının ve Bosna Hersek ve Bulgar ihtilalle-
ri sırasında büyük Avrupa devletlerinin 
Osmanlı yöneticilerini "ıslâhat" yapmaya 
zorlamalarının da etkileri vardır. 

Nihayet, hükümdarların keyfî iktidar-
larına ve istibdatlarına son vererek can. 
mal. ırz ve namus güvencesini sağlayacak 
"Meşrutî" bir yönetim kurulması özlemi-
nin, bilinçli ve güçlü bir kamuoyu duru-
muna gelmesinde "Yeni Osmanlılar Ce�
miyeti"nin de büyük payı vardır. 

Osmanlı İmparatorluğunda Meşruti-
yet rejiminin kurulması ile sonuçlanan 
anayasal gelişmelerin başlangıç noktası 
olarak 1808 tarihinde imza edilen "Sened�
i lttifak"ı gösterenler olduğu gibi bu belge 

ürünüdür; ölümünden sonra yazıyı bize teslim 
eden oğlu Asım Arara teşekkür ederiz. 
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için Türklerin "Magna Carta"sıdır diyen-
ler de olmuştur. 

XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorlu�
ğu'ndaki ıslahat hareketleri ve anayasal 
gelişmeler üzerinde yapılmış pek çok 
araştırma, yayınlanmış bir çok da kitap 
ve makale vardır. Ancak, konuyu salt par-
lamento hukuku ve yasama meclislerinin 
tarihi açısından ele alan araştırmalar yok 
denecek kadar azdır. 

Açılışı 19 Mart 1877 Pazartesi günü 
yapılan ilk Meclis�i Meb'usan'daki görüş-
melerin tutanakları Hakkı Tank Us tara-
lından, çeşitli kaynaklardan toplanarak,, 
1939 ve 1954 yıllarında iki büyük cilt 
hâlinde yayınlanmıştır. 

Us, birinci cildin önsözünde "zabıtları 
toplama emeği benimdir; onların kıymeti-
ni bilib basılmasını tahakkuk ettirme şe-
refi Büyük Millet Meclisi Riyaset Diva�
nı'nındır" demektedir. 

Artık mevcudu kalmayan büyük emek 
ürünü bu eserin, sonraki yıllarda yapılan 
araştırmaların ortaya koyduğu verilerin 
de ışığı altında, notlar, açıklamalar, ekler 
ve resimlerle yeniden yayınlanmasında 
Türk Parlamento tarihi açısından büyük 
yarar vardır. 

Ayan Meclisi'nin aynı döneme rastla-
yan çalışmalarının tutanakları ise hiç gün 
ışığına çıkmamıştır. Bunların Çırağan 
Sarayı yangınında kül olduğu rivayet 
edilmektedir. 

İlk Mcclis�i Meb'usan çalışmalarına 
ilişkin önemli bir kaynak da Azımzâde 
Hakkı'nııı 1907 yılında Kahire'de Türkçe 
olarak basılan Türkiye'de Meclis�i 
Meb'usan adlı kitabıdır. Daha çok Vakit 
ve Basiret gazetelerinde çıkan Meclisle 
ilgili haberlerin derlenmesi niteliğinde 
olan bu kitap, araştırmacıları eski gazete 
koleksiyonlarını karıştırma külfetinden 
kurtardığı için, değerini halâ korumakta-

dır. 

Kanun�i Esası ve ilk Meb'usan Meclisi 
üzerinde yapılmış en ayrıntılı ve kap-
samlı araştırma, hiç şüphesiz, Robert 
Devereux'nün The First Ottoman Consü�
tulioııal Period. A Sludy of ıhe Midhat 
Constitution and ParUamem adlı eseri-
dir. 

Yayınlanmasından bu yana yaklaşık 
otuz yıl geçtiği hâlde bu kitabın Türkçcye 
çevrilmemiş olması gerçekten hayıflanı-
lacak bir durumdur. 

Aynı dönem ve aynı olaylar üzerinde 
yapılmış araştırmalar için düzenlediği-
miz "Bibliyografya = Kaynakça" tam ve 
eksiksiz olma iddiasında değildir. Çünkü, 
bu kaynakça T.B.M.M.'nin 72. yıldönümü 
vesilesiyle yayınlanacak küçük bir anma 
broşüründe yer almak üzere hazırlanmış-
ın�. Buna rağmen, konuyu derinlemesine 
ve ayrıntılı biçimde incelemek isteyen 
araştırmacılar çalışmalarına bu kaynak-
çadan yararlanarak başladıkları takdirde 
yeni ve başka kaynaklar kendiliğinden 
önlerine çıkacaktır. 

T.B.M.M. Başkanının isabetli ve 
uzak görüşlü emirleriyle hazırlanmakta 
olan "Türk Parlamento Tarihi" yayınlan-
dığı zaman konu, en geniş kapsamda ve 
ayrıntıları ile arz edilmiş olacaktır. 
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