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DEDE KORKUT DESTANLARININ
YEN‹ TERCÜMES‹ HAKKINDA
Some Words on the New Translation of the Book of Dada Gorgud
A propos de la nouvelle traduction de la légende de Dede Korkut

Seyran ALIYEV*
ÖZET
"Kitab-› Dede Korkut" Türk milletinin en büyük kollar›ndan say›lan O¤uzlar›n epik bir eseridir. Bu
kitap ait oldu¤u devrin en büyük edebi ve tarihi sanatlar›ndand›r.
"Kitab-› Dede Korkut" dünyan›n birçok dillerine tercüme edilmiﬂtir. Destanlar› ‹ngilizceye ilk defa F.
Sümer, A. Uysal ve V. Volker 1972 y›l›nda tercüme etmiﬂler. Destanlar›n ‹ngilizcedeki üçüncü tercümesi P.
Mirabil'e mahsustur. Bu makalede biz P. Mirabilin çevirisi ile ilgili olarak fikir belirtmeye çal›ﬂt›k.
Dede Korkut destanlar›n›n bu tercümesi giriﬂ k›sm›ndan destanlar›n tercüme metninden ve dipnotlardan ibarettir.
Giriﬂ k›sm›nda P. Mirabil O¤uzlar, onlar›n tarihi, yaﬂam›ﬂ olduklar› hayat tarz›, düﬂmanlar›, örf-adetleri, düﬂünce tarzlar› ile ilgili olarak bilgi vermektedir. ﬁu husus da belirtilmelidir ki, "Destanlar"›n kendisi,
karakterleri ve biçimi ile ilgili bu dipnotlar çok ilginç olmakla birlikte tatbiki ve ilmi aç›dan önem arzetmektedir.
ﬁu da belirtilmelidir ki, "Destanlar›" tercüme ederken yazar "Kitab"›n Vatikan ve Dresten elyaz›lar› da
ait olmakla bütün bilinen metinleri kullanm›ﬂt›r. As›l önem "destanlar"›n meﬂhur Avrupa kaynakl› destanlarla mukayesesine verilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler
Destan, Dede Korkut, Çeviri
ABSTRACT
Kitab› Dada Gorgud is an epic masterpiece of the Oghuz, one of the major branches of the Turkish peoples. The Book is one of the most important literary and historical documents of the Middle Ages.
The Book of Dada Gorgud has been translated into many languages. It was translated into English for
the first time in 1972 by Faruk Sümer, Ahmet E.Uysal and Warren S.Walker.
In 1974, Geoffrey Yews translated the Book of Dada Gorgud into English for the second time. The third
translation of the Book of Dada Gorgud belongs to P. Mirabile.
This article concerns itself with P.Mirabile’s translation. This translation of the Book of Dada Gorgud
consists of an introduction, the translation of the legends, and notes.
In the introduction, P.Mirabile gives in-depth information about the Oghuz, their history, their lifestyle, their enemies, habits, thoughts, and wishes. The translation makes use of all the known versions of the
Book, including microfilm copies of the Vatican and Dresden manuscripts. It should be noted that Mirabile’s
remarks about the Book and its characters, as well as on form and style, are very enlightening and of practical and scientific importance. Also, much emphasis is placed on the comparison of the Book of Dada Gorgud
to some famous European epics.
Key Words
Epic, Dada Gorgud, Translation

* Bakü Devlet Üniversitesi Araﬂt›rma Görevlisi

http://www.millifolklor.com

119

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 62

Tarihin farkl› devirlerinde öyle sanat eserleri ortaya ç›km›ﬂt›r ki, daha
sonraki nesiller belli amaçlar için döne
döne bu eserlere baﬂvurmuﬂ ve onlardan
bitmez-tükenmez tarihi kaynak gibi yararlanm›ﬂlard›r. Umumbeﬂer de¤erlere
sahip olan bu eserler kimli¤inden ba¤›ms›z olarak ilmin farkl› alanlar›nda çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar için eski tarihe ›ﬂ›k
salan ve onun s›rlar›n› açan bir ilmi kütüphane kadar büyük ehemmiyeti haizdir. Bu aç›dan bedii güzelli¤e, eﬂsiz tarihe ve ilmî de¤ere sahip olan ve halk›m›z›n ﬂahsiyet ve onur kitab› say›lan Dede
Korkut Destanlar› son devirlerde yaln›z
3 defa ‹ngilizceye tercüme olunmuﬂtur.
Destanlar› ‹ngilizceye ilk defa F.
Sümer, A. Uysal ve V. Volker 1972 y›l›nda tercüme etmiﬂtir. Bundan 2 y›l sonra
1974 y›l›nda Türk dillerinin (lehçelerinin) güzel bilicisi C. Lyuis "Destanlar›"
(F. Sümer, A. Uysal, V. Volker) ikinci defa büyük bir baﬂar›yla ‹ngilizceye tercüme etmiﬂtir (C Lyuis).
Destanlar› üçüncü defa ‹ngilizceye
P. Mirabil tercüme etmiﬂtir. Kan›m›zca
sunuﬂ k›sm›ndan, on iki boyun tercümesinden, dipnotlardan ve kaynakçalardan, ibaret olan kitap korkutﬂinasl›¤a
büyük bir arma¤and›r.
Kitap için yazm›ﬂ oldu¤u 64 sayfal›k sunuﬂ k›sm›nda P. Mirabil "Destanlar" ve Dede Korkut ﬂahsiyeti hakk›nda
orijinal fikirler söylemektedir. Dede Korkut ﬂahsiyetinin yazd›¤› "Destanlar" kadar enterasan ve çetince oldu¤unu düﬂünen P. Mirabil onu "Destanlar›n" sadece
yazar› olarak düﬂünmemektedir: "Belli
ki, o sadece yazar de¤il. Büyük bir olas›l›kla, bizim destanlar›n yaz›l› biçimi Dedenin sesidir. Lakin bu ses Mo¤olistandaki Altay da¤lar›nda ve Anadolu vadilerinde dolaﬂan kamlar›n, masal söyleyenlerin, ozanlar›n ve baﬂkalar›n›n sesi-
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nin bir halkas›d›r ve hem de sonuncu
halkas›d›r. Muhtemel ki, Dede ozanlar›n, ne en fazla bilineni, ne de en istidatl›s›d›r, fakat onun ismi destanlar›n h›fzetti¤i tek isimdir.
O, Dede Korkut'un toplumdaki rolünü yüksek de¤erlendirmekte ve onu
yaln›z "kopuz gezdiren, masal söyleyen
ve obalar› dolaﬂan bir ozan" olarak düﬂünmemektedir. P. Mirabil dedenin yeni
soya isim takmas›n› onun en büyük hizmetlerinden biri saymakta ve onun verdi¤i isimlere normal insan ismi gibi bakmamakta ve onlar› metaforik isimler
olarak görmemektedir.
"Soy-kök muhaf›z›" Dede Korkut
kendi halk› üzerinde daim göz kulak olmakta, buna ilaveten onun isim takmas›
geçmiﬂi bu güne ba¤lamaktaysa, onun
hanlara ve sultanlara verdi¤i nasihat gelecek hayat için güncel problemleri çözmektedir. O, Dede Korkutu iki farkl› bak›ﬂ aç›s›n› kendinde birleﬂtiren bir ﬂah›ﬂ
olarak görüyor. "Dede Korkut bir ﬂaman
papaz m›, yoksa bir ‹slam peygamberi
midir sorusuna cevap ararken, P. Mirabil ﬂu sonuca gelmekte ki, ﬂaman görüﬂleri ve ahlaki destanlar›n tarihini, onlar›n yaz›ya al›nmadan çok çok öncesine,
O¤uzlar›n daha Altay'da yaﬂad›¤› zamanlara götürmektedir. P. Mirabil bu iki
farkl› bak›ﬂ aç›s›n›n destanlar›n hem
Dede Korkut, hem de onun di¤er kahramanlar›n›n davran›ﬂlar›nda, düﬂüncelerinde ve ahlak›nda bir vahdette birleﬂti¤ini yazmaktad›r.
Araﬂt›rmac› Dede Korkut ﬂahﬂiyetinin halk aras›nda ilahi bir kudrete sahip
oldu¤unu ﬂöyle seciyelendirmektedir:
"Dede Korkut öylesine büyük bir sanatç›d›r ki, nikab› onun ne yapt›¤›n› anlamaya imkan sa¤lam›yor, fakat onun yapt›klar› anlaﬂ›l›yor. Ozan nasihatç›, ﬂaman, peygamber ve hatta, cengaver olahttp://www.millifolklor.com
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rak onun faaliyeti beﬂeridir, göçebe hayat›n tüm alanlar› ve arzular› için kaç›n›lmazd›r. Bir manevi baba gibi o, maddi
aç›dan ebedi hayat›n garantörüdür, tabiat s›rlar›n›n iyi bilen bir insan gibi, Gök
ile Yer aras›nda eﬂi görülmemiﬂ bir vas›tad›r; dil savunucusu gibi insan›n sahip
oldu¤u güzel marifete-bedaheten söylemek, isim takmak, destana çevrilene kadar döne-döne hikayeler yapmak kabiliyetine sahiptir.
Kitab-› Dede Korkut'ta ﬂaman ve ‹slam ahlak›n›n paralel olarak bir arada
bulunmas›n› O¤uzlar›n farkl› devirlerde
yaﬂam›ﬂ oldu¤u hayat tarz› ile ilgili oldu¤unu belirten yazar tarihi deliller esas›nda onlar›n Altay da¤lar›ndan Anadolu
vadilerine kadar uzun bir yol geçti¤ini,
bir halk olarak ayr›ca kudretli imparatorlu¤a sahip bir halk oldu¤unu ilk defa
8. yy. da yaﬂam›ﬂ bir Çin araﬂt›rmac›s›
taraf›ndan belirtildi¤ini söylemektedir.
Orhun Yenisey an›tlar›na istinaden
yazar bu zamanlar O¤uzlar›n dokuz tayfadan ibaret bir federasyon halinde Baykal gölünün güneydo¤usunda meskun
k›ld›¤›n› belirtmektedir. P. Mirabil 6. yy.
da ‹talya'da yaﬂam›ﬂ Cordane adl› bir
araﬂt›rmac›n›n da On O¤uz tayfas›n›n
Kafkas da¤lar›n›n kuzeyinde yaﬂamas›
ile ilgili olarak bilgi verdi¤ini yazmakta
ve müslüman araﬂt›rmac›lar›n O¤uzlar›n bat›ya daha erken gelmeleri ile ilgili
olarak söyledikleri görüﬂlerine karﬂ› ﬂunu savunmaktad›r". Attilan›n Hun ordusunda O¤uz cengaverlerinin de savaﬂt›¤›
ispat edilmeseydi, bu düﬂünce do¤ru olabilirdi. On alt› Türk imparatorlu¤unda
birinci olan Hun ‹mparatorlu¤u M.Ö.
204 y›l›ndan M.Ö. 216 y›l›na kadar mevcut olmuﬂtur.
Araplarla temas halinde olmas›, zaman geçtikçe ‹slamiyeti kabul etmeleri
ve yerleﬂik hayata geçilmesi O¤uzlar›n
http://www.millifolklor.com

hayat tarz›na ve dünya görüﬂlerine yavaﬂ-yavaﬂ etki göstermekteydi. Bu sürecin 11. y.y.da giderek h›zland›¤›n› Kaﬂkarl› Mahmut taraf›ndan, 1072-1074 y›llar›nda Arapçada ﬂaman Türklerinin ahlak›n›n ve örf-adetlerinin ansiklopedik
lü¤at›n›n da tertip edildi¤ini belirten yazar ﬂunu söylemektedir; "Biçim-usül"
Araplara mahsus idiyse, "ruh" Türk ruhu olarak kalkmaktayd›. Dili ö¤renmek
ve bu dilde yaﬂamak iki farkl› olayd›r. ‹slamiyetin Türk topluluklar› aras›nda yay›lmas› "Kitab-› Dede Korkut"da da belirtilmiﬂtir.
P. Mirabil 16. yy.'da O¤uzlar›n maddi ve manevi aç›dan yaﬂam tarzlar›n›n
tamamen biçimlendi¤ini, O¤uz Edebiyat›n›n çiçeklendi¤ini, Türkçenin resmi bir
dile çevrilmesini ve Dede Korkut Destan›n›n bilinen el yazmalar›n›n bu devirde
kaleme al›nd›¤›n› yazmaktad›r: "Dede
Korkut Kitab›" bu devir edebiyat›n›n zirvesidir. Hiç kuﬂku yok ki, O¤uzlar kendi
destanlar›n› daha Altay Da¤lar›nda yapm›ﬂ ve Azerbaycan'da uzun süre yaﬂad›klar› zaman onu zenginleﬂtirmiﬂler.
Dede Korkut Kitab› görüﬂümüze göre
Sovyet ve ‹ran Azerbaycan›nda konuﬂulan Azeri Türkçesinde yaz›lm›ﬂt›r. Yazar
Azeri Türkçesinin özelliklerinden söz
ederken onun sentaks›n›n Osmanl›
Türkçesinden belli ölçüde farkl› oldu¤unu savunmaktad›r. Bütün ﬂifahi destanlarda belirtildi¤i gibi, "Dede Korkut Kitab›"nda da iki zaman ve iki mekan (objektiv ve subjektiv) mevcut oldu¤unu belirten yazar Destanlar›n s›rf tarihi bir
eser olmad›¤›n›, onun her bir boyunda
O¤uzlar›n hayat›yla ilgili belirli kronolojik bir silsile oldu¤unu söylemektedir:
"Bu boylarda genezisden (yarat›l›ﬂdan)
apokalipsise (sona) do¤ru ontolojik ve etnik bir geliﬂmenin mevcut oldu¤unu anlamak gerekir".
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Fikrini esasland›rmak amac›yla yazar destanlardaki boylar için tarihi-bedii
model üretiyor, birinci boyda yurt seçimi
yap›l›yor, çad›rlar kuruluyor, soy yaran›yor, isim tak›l›yor, harbe baﬂlan›yor.
‹kinci boyda sultan›n ve cengaverlerin
oldu¤u savaﬂlar, onlar›n zaferi ve bu zaferlerin ›ﬂ›¤›nda O¤uzlar›n kudreti tasvir edilmektedir. Üçüncü boy ﬂahsiyetinin (Beyre¤in) toplumda arzetti¤i önemin ›ﬂ›¤›nda O¤uz federasyonunun birli¤ini göstermektedir. Dördüncü boyda baba ve o¤lunun karﬂ›laﬂt›r›lmas› yap›lmakta ve Kazan Hanla o¤lu Uruzun karﬂ›l›kl› iliﬂkileri esas›nda yeni nesille eski
nesil aras›ndaki ba¤l›l›k anlat›lmaktad›r.
Yazar Kitab-› Dede Korkut'un baz›
araﬂt›rmac›lar›n›n aksine beﬂinci boya
daha önceki boylar›n mant›ksal devam›
olarak bakmakta ve ﬂunu da belirtmektedir ki, bu boy Deli Dumrul'un timsalinde O¤uzlar›n ‹slamiyeti kabul etmelerini
ve medeni hayata kavuﬂmalar›n› tasvir
etmektedir.
Alt›nc› boyda O¤uzlar›n kendi topraklar›n› geniﬂletmek ve korumak u¤runda di¤er halklarla iﬂ birli¤ine gittikleri, akrabal›k iliﬂkileri kurmalar› belirtilmektedir. Yedinci boy O¤uzlar›n gelecekte karﬂ›laﬂabilecekleri facialardan
haber vermektedir. Facian›n büyüklü¤ü,
Tepegöze hayat veren O¤uzun kendisi oldu¤u halde, kendisinin yaratt›¤› problemin kendisi taraf›ndan çözülememesidir.
Tepegöz ve onun problemini kaderin eline b›rakm›ﬂ ve daha sonradan büyümüﬂ,
çözümü daha da güçleﬂmiﬂ problemin
elinde kendisi aciz kalmaktad›r. Dokuzuncu boyda bu problemin giderek nas›l
derinleﬂti¤i tasvir edilmektedir. Bu boy
O¤uzun ikiye bölünme sürecinin tedricen nas›l geliﬂti¤ini göstermektedir.
Onuncu ve on birinci boylarda O¤uz
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yeniden hristiyan ordular›yla karﬂ›-karﬂ›ya gelmekte ve olaylar›n ak›ﬂ sürecinde federasyon üyeleri aras›nda birli¤in
zay›flad›¤› görünmektedir. Ve nihayetinde, on ikinci boyda O¤uzun parçalanmas› ve birbirlerine nas›l karﬂ› ç›kt›¤› tasvir
ediliyor. Yazar Beyre¤i iki O¤uz tayfas›n› birleﬂtiren bir genetik ba¤ olarak göstermekte ve bu ba¤›n k›r›lmas›, Beyre¤in ölümü, O¤uz kudretinin sona erme
sürecini kendili¤inden getiriyor.
"Kitab-› Dede Korkut"u dünyaca
ünlü "Roland›n Na¤mesi", "Nibelancenlid", "Beovulf" ve "Sid" türünde farkl› devirlerde yaz›lm›ﬂ Avrupa kaynakl› destanlarla mukayese eden P. Mirabil ﬂöyle
bir sonuca var›yor ki, isimleri zikr edilen
destanlar aras›nda benzerlik var. Bu
destanlar aras›ndaki benzerli¤in en
önemli sebebini onlar› meydana getiren
halklar›n yaﬂam›ﬂ olduklar› benzeri hayat tarz›nda arad›¤›n› belirten yazar,
Kuzey Alman tayfalar›n›n da O¤uzlar gibi yerlerini terk etmeye mecbur oldu¤unu ve Avrupan›n güneyine taﬂ›nd›¤›n›
söylemektedir. Bu esnada onlar farkl›
dünya görüﬂlerine sahip olan tayfalarla,
hristiyanlarla karﬂ›laﬂmakta, onlarla savaﬂmakta, iﬂbirli¤ine girmekte, yerleﬂik
hayat geçirmekte ve hristiyanl›¤› kabul
etmektedirler.
Farkl› co¤rafi mekanda yaﬂam›ﬂ olmalar›ndan ba¤›ms›z olarak, sahip olduklar› benzeri hayat tarz› O¤uzlarda ve
Alman Tayfalar›nda benzeri örf-adet,
benzeri fikir ve düﬂünce tarz› yaratmakta, bütün bunlar kendi etkisini onlar›n
yaratt›¤› epik kahramanl›k destanlar›nda göstermektedir. Yazar›n vard›¤› sonuç
budur.
Peki, yazar hangi somut deliller esnas›nda bu sonuca varm›ﬂt›r? O, isimleri
zikr edilen destanlar›n hem biçim, hem
de konu itibariyle aralar›nda pek benhttp://www.millifolklor.com
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zerlik bulundu¤unu yazmakta ve onlardan 7. veya 8. yy.da yaz›lmas› muhtemel
olan "Beovulf" destan›n›n "Dede Korkut
Destanlar›"na daha çok benzedi¤ini söylemektedir.
Yazar isimleri zikr edilen destanlar›n mukayesesini yaparken onlara farkl›
prizmadan yaklaﬂ›yor ve onlar aras›nda
motif, yap›sal benzerliklerin var oldu¤unu belirtiyor ve bu destanlardan al›nt›
yap›lm›ﬂ somut örnekler esas›nda kendi
düﬂüncesini kan›tlamaya çal›ﬂ›yor.
P. Mirabil federalizmi destanlar›n
hepsinde mevcut olan ilk ve esas motif
olarak ele almaktad›r. Savaﬂ, k›sas alma, k›skançl›k, ihanet feodalist toplumun en önemli özellikleridir ve bunlar
destanlar›n hepsinde cereyan eden olaylard›r.
Cengaver kendi sultan›na karﬂ› gelmekte, baba o¤ulu ihanetle suçlamakta,
kardeﬂ kardeﬂin, akraba öz akrabas›n›n
felaketine sebep olmaktad›r. Kitab-› Dede Korkut'un birinci boyunda "K›rk namer" taraf›ndan aldanan Dirse Han neredeyse kendi o¤lunu öldürüyor ve daha
sonra aldat›ld›¤›n› anlay›nca onlardan
k›sas›n› almaya devam ediyor. Roland da
ihanete kurban gidiyor ve bu ihanetin de
k›sas› al›n›yor.
Beovulf Ejderha ile dövüﬂürken
cengaverleri ona ihanet ediyorlar. Bu
ihanetlerinden dolay› Beovulf onlar›n
hepsini aileleri birlikte sürgüne gönderiyor. Damatlar› onun k›zlar›n› dövmelerinden dolay› Sid onlar› ölüm cezas›na
mahkum ediyor. Yazara göre savaﬂ, ziyafet ve av bu destanlar›n esas›n› teﬂkil etmektedir. Bu motiflerin hepsi di¤erlerinin varl›¤› için baﬂl›ca ﬂartt›r. Zaferle sonuçlanm›ﬂ bir savaﬂ büyük ziyafet, ziyafet ise avla tamamlan›veriyor. Gelecek
savaﬂlar›n temeli ise bu ziyafetler ve avlanma zaman› at›l›veriyor. P. Mirabil
http://www.millifolklor.com

O¤uzlar›n ziyafetlerinin, ayr›ca di¤er
destanlardaki kutlama ziyafetlerinin öylesine s›radan bir ziyafet olmad›¤›n›, bu
ziyafetleri masal yapmak için yaranm›ﬂ
bir vakit olarak görmekte, yani kiﬂisel
çal›ﬂmay› genel bir çal›ﬂma ﬂekline döndüren bir zaman olarak tasvir etmektedir: "Ziyafet tiyatroya benzer, Ozan ve
onun kopuzu as›l kahraman, sultanlar
ve cengaverler aktif seyircilerdir. E¤er
savaﬂlar strateji ve sald›r› için "tiyatro"
idiyse, ziyafetler bu "tiyatroyu" efsaneleﬂtiren bir sahneydi".
Araﬂt›rmac› bu destanlarda tasvir
edilen av sahnelerini, savaﬂ olmad›¤› zaman cengaverlerin savaﬂ yeteneklerini,
al›ﬂkanl›klar›n› ve istidatlar›n› göstermek ve korumak için en güzel vas›ta oldu¤unu belirtmektedir.
Yazara göre bu destanlar yaln›z genel motiflere ve bu motiflerde kullan›lan
eﬂyalara (k›l›çlara, atlara vs.) olan münasebete göre de¤il, bu motiflerin tasvir
edilme tarz›na göre de benzerdirler.
Destanlarda ilgi do¤uran genel motiflerden bir di¤eri gudubet "Monstrlar),
mitolojiler ve onlarla olan benzeri iliﬂkilerdir.
Kitab-› Dede Korkut'ta Tepegöz, su
perisi, ejderha, "Beovulf"daki su perisi
ve "Nibelancenlid"de su perisi türünde
büyülü dünyan›n personelleri bu veya
baﬂka isimlerle di¤er destanlarda da
mevcuttur.
Bu destanlarda ilginç motiflerden
rüya ve melek motifleri kendileri umumi
oldu¤u kadar, onlar›n kullanma amac›
da umumidir. Yazara göre destan yapanlar›n bedii bir teknik olarak kulland›klar› rüya motifi bir taraftan gelecek vuku
bulacak olaylar› gösteren epilog türünde
karﬂ›m›za ç›kar, di¤er taraftan dinleyicinin dikkatini ve ilgisini çekmek amac›n›
güder.
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"Kitab-› Dede Korkut"ta Kazan Han
baﬂ›na gelecek felaketi rüyada görür ve
onun rüyas› kardeﬂi taraf›ndan yorumlan›r. Çarlemaqne korkunç bir rüya görüyor. Kriembildin (Nibelacenlidde) rüyas›
eserdeki dramatik bir facian›n esas›n›
teﬂkil etmektedir.
Destanlardaki melek motifi ise Allah'tan insanlara haber ulaﬂt›ran, insanlar› Allah yoluna sesleyen, bu yoldan ayr›lanlar› cezaland›ran bir motif olarak
kullanmaktad›r. Kitab-› Dede Korkut'ta
da, "Roland›n Na¤mesi"nde de Cebrail
ve Azrail bu vazifeyi yerine getirmektedir. Destanlar aras›ndaki benzerlik motiflerin benzerli¤iyle s›n›rl› kalmaktad›r.
Yazara göre destanlarda kullan›lan mecazlar onlar aras›ndaki benzerli¤i daha
çok göze çarpt›r›r. Kahramanlar›n sevincini, üzüntüsünü, tasvirini yaparken
kullan›lan mübala¤alar›n, mecazlar›n,
metonomilerin ve di¤er bedii vas›talar›n
benzerli¤i farkl› destanlardan al›nm›ﬂ
somut örneklerle aç›klanmaktad›r.
P. Mirabile göre destanlar aras›nda
yap›sal ve bedii uslup benzerli¤i de var.
O, hem Dede Korkut Destanlar›n›n, hem
de isimleri zikr edilen destanlar›n iki tür
"ahengini" aliterasyonun ve asonans›n
(ünlülerin ahengi-ses uyumu) esas›nda
yaz›ld›¤›n› belirtmekte ve örneklere istinat ederek düﬂüncesini esasland›rmaktad›r.
Mirabil Kitab-› Dede Korkut'ta ﬂiirlerin yüksek poetik seviyede oldu¤unu,
onlar›n hece uyumuna uygun yaz›ld›¤›n›
ve esas›nda 4+4+4 ve 4+3 ﬂeklinde bölgülere ayr›ld›¤›n› belirtmektedir. O, hece
bölgüsünün "Roland›n Na¤mesinde"
4+6, "Beovulfda" esas›nda 4+8 ﬂeklinde
yap›ld›¤›n› ve Kitab-› Dede Korkut'ta oldu¤u gibi aravermenin dördüncü hecede
mevcut oldu¤unu göstermektedir.
Yazar Muharrem Ergin'in (1958-
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1988) Orhan ﬁaik Gökyay'›n (1976) tertip ettikleri kitaplardan ve C. Lyuisin çevirisinden (1974) faydalanarak Dede
Korkut Destanlar›n›n 12 boyunu ‹ngilizce'ye tercüme etmiﬂtir.
Peki Lyuis'in güzel ve baﬂar›l› çevirisinden sonra P. Mirabili bu iﬂe hangi
düﬂünce sevk etmiﬂtir? Kendisine sorulan bu soruyu yan›tlayan yazara göre,
onun yapm›ﬂ oldu¤u iﬂ s›radan bir tercümeydi. Onun çevirisi Türkçeyi ‹ngiliz
edebiyat›nda seslendirmek için yap›lm›ﬂ
filolojik bir çal›ﬂmad›r. Bu çal›ﬂmadan o,
anlam çevirisinden daha ziyade harfi
harfine tercümeyi kullanm›ﬂ ve kendisinin de belirtti¤i gibi "Hibrit bir eser" yaratmak istemiﬂtir. Yazar kendisinin bu
çal›ﬂmas›n›n yeni bir olay olmad›¤›n› ve
daha önceleri ‹spanyada "Ahdi-Atik
(Tevrat)" Latinceye, "‹ncil" ise Eski Almancaya bu usulle tercüme edilmiﬂtir.
Tercümenin ‹ngiliz okurlar› için s›ra d›ﬂ› olaca¤›n› belirten yazar, bunun
sebebini "Kitab-› Dede Korkut"un orijinalindeki güzelli¤ini muhafaza etmek
ad›na yapt›¤›n› söylemektedir.
P. Mirabil eserini izahlarla bitirmiﬂtir. 100 sayfaya yak›n olan bu izahlarda
Kitab-› Dede Korkut ile ilgili olan tarihi
olaylar ve co¤rafi isimlerle ilgili tart›ﬂma
do¤uran bütün meselelere de¤inilmiﬂtir.
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