Mukaddime, 2015, 6(1), 151-176
doi: 10.19059/mukaddime.98802

Nüzhet Ortanca'nın Manzum Sâib-i Tebrîzî Tercümesinin
Çeviri İşlemleri Açısından Tahlili
Emrullah YAKUTi

Öz: Manzum şiir tercümeleri, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunların
gözlemlenmesine imkân vermesi ve bu sorunların çözümüne ışık
tutabilmesi bakımından büyük ehemmiyeti haiz metinlerdir. Mehmet
Nüzhet (Ortanca)'nın Sâib-i Tebrîzî (ö. 1670-71) divanından seçtiği bazı
hikemî beyit ve müfredler için yaptığı manzum tercümesi de, bu noktada
önemli veriler sunmaktadır. Çalışmamızda, kaynak metindeki lafız ve mana
münasebetlerinin hedef dile aktarılmasındaki zorluklar ve mütercimin
uyguladığı çeviri işlemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu çeviri
işlemlerinden yola çıkılarak, serbest ve sadık çeviri ikilemi bağlamında,
Mehmet Nüzhet'in manzum tercümesinin durduğu yer ortaya
konulmuştur. İncelemenin sonunda ise tercümenin transkripsiyonlu metni
ve kaynak metin birlikte sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mehmet Nüzhet Ortanca, Sâib-i Tebrizî, manzum
tercüme, çeviri işlemleri.

An Analysis of Nüzhet Ortanca’s Metrical Translation of Sâib-i
Tebrîzî from the Point of Translation Procedures
Abstract: Poetry translations in verse are texts that have great importance
as they allow observation of the problems in the translation process and
they can shed a light on the soluti0n of these problems. Mehmet Nüzhet
(Ortanca)'s metrical translation of his selections from Sâib-i Tabrizi (d.
1670-71)'s hikemi bayts (couplets) and mufreds (single lines) provide
significant data at this point. This study aims to find out the difficulties in
transfering the words and meaning relationship into the target language
and the translation methods that the translator applied. Acting from this
translation processes, the study locates where Mehmet Nüzhet's
translation in verse stands within the context of free and faithful
translation. At the end of the study, a transliterated text of the translation
is given together with the source text.
Keywords: Mehmet Nüzhet Ortanca, Sâib-i Tabrizi, metrical translation,
translation in verse, translation procedures.
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Giriş
Asıl adı Mirza Muhammet Ali b. Abdürrahim olan Sâib, Safevî devri Fars
şiirinin büyük ustalarındandır. Ticaretle uğraşan babası, I. Abbas devrinde
İsfahan’a göç etmiş ve şair bu şehirde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi kesin
olarak bilinmemekle birlikte 1601 yılı civarında doğduğu düşünülmektedir. II.
Abbas’ın ölümüne kadar padişahın yanında kalan Sâib-i Tebrîzî, Safevî sarayında
Melikü’ş-Şuarâ lakabıyla anılmaya başlar.
Sâib, Safevî dönemindeki diğer şairler gibi methiyeler nazmetmiştir.
Kasidelerinde övdüğü isimler arasında Zafer Han Ahsenullah, Ebu’l-Hasan Türbetî,
Şahcihan, II. Şah Abbas yer alır. Sâib şiirde ortaya koyduğu kendine has yeni tarz
sebebiyle İran, Hint ve Türk şiir mahfillerinde büyük bir şöhret bulmuştur.
Kasideleri pek beğenilmeyen, mesnevisi ise vasat olarak değerlendirilen Sâib,
şiirdeki şöhretini daha ziyade gazellerine borçludur ve divanının büyük kısmını
gazelleri teşkil etmektedir. Şiirlerinin beyit sayısı 200 bin ile 300 bin arasında
olduğu belirtilmektedir. Şair, özellikle zihnî tasvirler bulmaktaki mahareti ve
şaşırtıcı hayal gücüyle dikkat çekmiştir. Gazelleri ince fikirler, dakik mazmunlar ve
latif hayallerle doludur (Safa, 1379: IV/509-516).
Çalışmanın ilk kısmında Sâib-i Tebrîzî'nin şiirlerine yapılan şerh ve
tercümelerden kısaca bahsedilmiş, ikinci kısımda Nüzhet Ortanca ve eserleri
hakkında ulaşılabilen kaynaklardaki bilgiler aktarılmıştır. Üçüncü kısımda
mütercimin Akvâl-i Sâibe adlı eseri, çeviri işlemleri (translation procedures)
yönünden tahlil edilmiştir. Tercümenin tahlilinde genel itibariyle Vinay ve
Darbelnet'in (trans. & ed. By Sager & Hamel: 2004) tespit ettikleri çeviri işlemleri
esas alınmıştır.
Dördüncü kısımda ise tercümedeki anlam kayıpları ve metne ilaveler
üzerinde durulmaktadır. Son kısımda ise kaynak metin Arap harfleriyle, tercüme
metin ise çeviri yazıya aktarılarak sunulmuştur.
1. Türk Edebiyatında Sâib-i Tebrîzî Şerh ve Tercümeleri
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Türk edebiyatında güçlü bir şerh ve tercüme geleneğinden bahsetmek
mümkündür. Şerhe gösterilen bu teveccüh, bazı metinlerin anlaşılmasına ve
açıklanmasına duyulan ihtiyacın yanı sıra bir uzlaştırma endişesinin sonucu olarak
da değerlendirilebillir. Nitekim birçok şarihin tutumu; ahlakî ve itikadî olarak
doğru kabul edilenle estetik bakımdan güzel olduğuna hükmedilen ve beğenilen
arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmaya, çelişki ve çatışmayı izale etmeye
matuftur.
Velud bir şair olan Sâib-i Tebrîzî’nin şiirlerine de birçok şerh yapılmıştır.
Şiirlerinin çokluğu sebebiyle, bu şerhlerin hiçbiri Sâib divanının tamamına şamil
değildir. Sâib divanına yapılan şerhler şunlardır:
1 - İsmet Mehmed Efendi (ö. 1747): Sâib-i Tebrîzî’nin bir gazelini şerh
etmiştir.

Nüzhet Ortanca’nın Manzum Sâib-i Tebrîzî Tercümesinin Çeviri İşlemleri Açısından Tahlili

2 - Pîrîzâde Osmân Sâhib (ö. 1770): Şerh-i Gazeliyyât-ı Sâib adlı eserde Elif
harfindeki gazellerden yedisi şerh edilmiştir. 1
3 - Ebûbekir Nusret b. Abdullah el-Harputî (ö.1793):2
a) Elif Kafiyeli Gazellerin Şerhi: Elif harfli gazellerin 167 tanesi şerh
edilmiştir. Bu şerhle ilgili 2001 yılında bir tez çalışması yapılmıştır.3 Ancak metnin
transkribinde çok ciddi hatalar yapıldığı, özellikle beyitlerin Latin alfabesine
aktarımında vezin ve anlama yeterince dikkat edilmediği anlaşılmaktadır. 4
b) Tâ Kafiyeli Gazellerin Şerhi: Tâ harfli gazellerin bir kısmını şerh etmiştir.
c) Seçilmiş Bazı Gazellerin Şerhi: Farklı kafiyelerden seçilmiş gazellerin
şerhidir. Hüseyin Gönel tarafından eserin Süleymaniye Kütüphanesi Hafid Ef. Bl.
368 numaralı nüshası üzerine bir tez çalışması yapılmıştır. Tezde, 244 varak olan
nüshanın ilk 75 varağın çeviri yazısı yapılmıştır. Aynı eserin Süleymaniye
Kütüphanesi Hacı Mahmut Bl. 3377'de bulunan nüshası üzerinde tarafımızdan bir
tez çalışması yapılmıştır. Tezde 368 varaktan oluşan nüshanın ilk 171 varağında
yer alan 47 gazelin çeviri yazısı yapılmış, önsöz kısmına teze alınmamıştır.5
4 - Ömer Fâik (ö. 1829): Sâib'in ney hakkındaki bir gazelinin şerhini
yapmıştır.
5 - Mehmed Murâd Efendi (ö. 1847): 14 gazelin şerhini yapmıştır. 6 Eserle
ilgili M. F. Aktan tarafından yüksek lisans tezi yapılmıştır.7

1

bkz. Süleymaniye Ktp. Reşid Efendi 1022.
Osman Ünlü, “Türk Edebiyatında Sâib-i Tebrizî şerhleri”, Celal Bayar Üniversiresi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, sy. 1
(2006), s. 86-93.
3
Osman Ünlü, “Şerh-i Divan-ı Sâib-i Tebrizî’den Elif Harfli Gazeller”, (Basılmamış YL Tezi), Celal Bayar Üniversitesi
SBE, Manisa, 2001.
4
Terkiplerin yanlış okunmasına örnek: “Ki cüzmen mîresâned der-sifâl-i huşk-ı reyhânhâ” (Ünlü, 2001: 30) mısraının
anlam gereği “Ki cüz men mîresâned der-sifâl-i huşk reyhânhâ” olması gerekir. “Câme-i gez-ten nereved rızk
mıkrâz-ı fenâst” (Ünlü, 2001: 33) mısraının anlam gereği “Câmeî k'ez ten nereved rızk-ı mıkrâz-ı fenâst” şeklinde
okunması gerekir.
Kelimelerin yanlış okunmasına örnek: Mîgüzerân (Ünlü, 2001: 62) şeklinde Farsçada bir fiil çekimi yoktur. meg'zerân
(geçirme anlamında) olarak okunması gerekir. Aynı sayfada “Çün zere zîr-i kabâ ...” ifadesinin hem anlam hem de
vezin gereği “Çün zırıh ...” olarak okunması gerekir. “be-rûz-ı aşk ...” (Ünlü, 2001: 65) değil “be-zûr-ı aşk”,
“rühândîm” değil “rehândîm” ve aynı sayfada “halâs etdin” değil “halâs etdik”, “iletmedin” değil “iletmedik”
okunması gerekir.
Anlama ve vezne dikkat edilmesi durumunda “Mîşevî ez her nesîmî hemçü gül handân çerâ” mısraındaki gül ve
handân kelimelerinin “gül-i handân” (Ünlü, 2001: 67) şeklinde terkipli okunamayacağı kolayca farkedilebilir. Aynı
şekilde “behr-i yek dem zindegânî ...” (bir nefes hayat için ...) ifadesini “beher yek dem ...” (Ünlü, 2001: 66) olarak
okumak vezin ve anlam bakımından doğru değildir. Nitekim her mısra şarih tarafından nesre çevrildiği için metne
biraz dikkat etmek bile araştırmacılara oldukça yardımcı olabilir.
5
Bu eserle ilgili yapılmış çalışmalar: Hüseyin Gönel, “Şerh-i Ba’z-ı Gazeliyyyât-ı Sâ’ib-i Tebrîzî ve Şerh Metodu”,
(Basılmamış YL Tezi), Fatih Üniversitesi, SBE, İstanbul, 2004; Hüseyin Gönel , “Nusret Ebûbekir Efendi ve Sâ’ib
Şerhi Üzerine Bazı Notlar”, Turkish Studies, C. 4/6 (Sonbahar 2009), s. 194-212; Emrullah Yakut, “Sâib-i Tebrizî
Divanı Şerhi’nin İncelenmesi”, (Basılmamış YL Tezi), İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul, 2007.
6
Murâd Mollâ’nın Gencîne-i Ma’ârif ismini verdiği bu şerhi için bkz. Süleymaniye Ktp. M. Arif-M. Murad 262.
7
Bkz. Aktan, Muhammed Felat, Murad Molla' nın Sâib-i Tebrizi Şerhleri, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008.
2
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6 - Süleymân Fehîm (ö. 1847) ile Ahmed Cevdet Paşa (ö. 1846): Süleyman
Fehim’in başlayıp Ahmed Cevdet Paşa'nın tamamladığı bu şerh, Sâib-i Tebrîzî'nin
bazı şiirlerinin şerhini içermektedir.8
7 - Muallim Nâcî (ö. 1893): Sâib’de Söz adlı eserde 27 beyit ile 34 mısraın
şerhi yer almaktadır. 9 Eser Mehmet Atalay tarafından neşredilmiştir. 10
Mehmed Hulûsî Efendi'nin (ö. 1915’ten sonra) Mücevherât-ı Sâib adlı eseri
bazı araştırmacılar tarafından Sâib şerhleri arasında zikredilse de, bu eser şerhten
ziyade tevsîn (genişletilerek) yapılmış mensur bir çeviri niteliği taşımaktadır.
Yazma nüshaları bulunan eser 1915 yılında matbu olarak basılmıştır. 11
Bu mensur çeviri dışında Nüzhet Ortanca, Sâib divanından seçtiği 116 beyit
ve 6 müfredi manzum bir şekilde tercüme etmiş ve eser 1928 yılında basılmıştır.
2. Mehmet Nüzhet Ortanca
Mehmet Nüzhet Ortanca, Bulevîzâde Hacı Nesib Bey’in ortanca oğludur.
1874 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk tahsilinin ardından Hacı İbrahim Efendi’nin
Dârüttalim Mektebi'nde okumuş (İnal, 2000: IV/1712), daha sonra aynı okulda
hocalık yapmıştır (Ergin, 1941: III/974). Batılı tarzda eğitime bir tepki olarak doğan
bu hususî mektep (Kurt, 2013), Arapça öğretimindeki başarısıyla dönemin bazı
yazarlarının ve sonrasında padişahın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Okulun
başarısının kabul görmesinde ve tanınmasında Nüzhet Efendi'nin büyük katkısı
olmuştur. Dârüttalim Mektebi'nde okuyan 12-13 yaşlarında Ali Fuat adlı bir
öğrencinin İbnü'l-Cevzî'nin Kitâbü'l-Ezkiyâ adlı eserini tercüme etmesi üzerine
Ahmet Midhat Efendi böyle bir eseri bu yaşta bir çocuğun tercüme edemeyeceği
yönünde bir yazı kaleme almıştır. Bunun üzerine Nüzhet Efendi, Ali Fuat'ı Ahmet
Mithat'ın yanına götürerek kitaptan bazı kısımları onun yanında tercüme ettirir.
Ahmet Mithat Efendi bu durum karşısında hayretini gizleyemez ve önceki
kanaatini tashih eden bir yazı kaleme alıp, bu mektebin usulünün daha geniş,
daha ciddi bir mektepte tecrübe edilmesini teklif eder. Ahmet Midhat Efendi'nin
bu arzusu çok geçmeden yerine getirilir ve lisan mektebinde İbrahim Efendi usulü
esas alınarak Arapça ve Farsça okutulması padişah ve hükumet tarafından kabul
edilir (Ergin, 1941: III/973-976).
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Düyûn-ı Umûmiye, pul müdürlüğü ve damga matbaası müdürlüğü
idarelerinde çalışmış, 38 yıllık memuriyet hizmetinden sonra kendi arzusuyla
emekliye ayrılmıştır:
“Gerçi pek ihtiyâr değilsem de
İhtiyâr-ı tekâüd ettim ben
8

Bkz. Beyazıt Devlet Ktp. Veliyyüddin Efendi 3302.
Bkz. Muallim Naci, Sâ’ib’de Söz, İstanbul, 1303. Bkz.
10
Bkz. Arap, Fars ve Batı edebiyatından seçme metinlerin Muallim Naci tarafından yapılan tercümelerinin toplandığı
“Kültürler Kavşağında Edebiyat” adlı çalışmanın içinde.
11
Bkz. Mehmed Hulusî (1331). Mücevherât-ı Sâib-i Tebrîzî, İstanbul: Ahmed Kâmil Matbaası.
9

Nüzhet Ortanca’nın Manzum Sâib-i Tebrîzî Tercümesinin Çeviri İşlemleri Açısından Tahlili

Kûşe-i inzivâda râhat için
Hây u hûdan ferâgat ittim ben”
Ortanca, meşrutiyetin ilanından sonra Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’ni
yeniden yayımlamaya başlar. 1942 yılında Matbuat Büyükleri ödülünü alır. İki
dönem belediye meclis üyeliğinde bulunur. Ciddiyat ve hezeliyatla ilgili manzume
ve tarihleri, Sâib-i Tebrizi ve Kelimi Hemedanî’nin beyitlerinden ve Arapçadan
seçme manzum tercümeleri vardır (İnal, 2000: IV/1712-1715).
Bazı araştırmacılar tarafından klasik divan edebiyatının son kudretli
temsilcilerinden sayılan Ortanca (Revnakoğlu, 2003: 311), Edebiyat-ı Cedidecilerle
Hacı İbrahim Efendi arasında lisan konusunda çıkan tartışmalara, yazdığı üç
makaleyle dâhil olmuş, her iki tarafın görüşlerinden haklı ve haksız bulduğu
hususları dile getirmiştir (Ergin, 1941: III/960, Aksoy, 2011: 313-322).
Ortanca’nın aldığı eğitimden ve yaptığı tercümelerden Arapça ve Farsçayı
iyi bildiği anlaşılmaktadır.
3. Tercümenin Çeviri İşlemleri Açısından İncelenmesi
Tercümeyle ilgili yapılan tasnifler Antik Yunan’dan günümüze temel olarak
ikili bir karakter göstermektedir. Bir yanda kaynak metne bağlılık (fidelity)
endişesi ile diğer yanda ise çoğu zaman bu yaklaşımla çelişen hedef dile
uygunluk, akıcılık ve hedef okur kitlesince anlaşılma ve beğenilme gibi kaygılar
tercümede böyle bir farklılaşmayı ortaya çıkaran temel faktördür. Birbiriyle
çelişen bu iki ayrı motivasyon neticesinde; literal (lafzî) / free (serbest), direct
(doğrudan) / indirect (dolaylı), word-for-word (kelimesi kelimesine) / sense-forsense (anlama göre, manen), metaphrase (aynen) / paraphrase (mealen) gibi zıt
kavramlarla ifade edilen çeviri anlayışları ortaya çıkmaktadır. Kabaca; sadık ve
serbest çeviri olarak ikiye ayrılan çeviri yaklaşımları, aslında bu iki kutup arasında
bazı ara tonları da barındırır. Kaynak metne ve dile sadakat ile hedef dile ve okur
kitlesine verilen önemin ağırlığına göre bu makas açılmakta veya kapanmakta,
yapılan çeviri, sadakatle serbestlik arasında kendine bir yer bulmaktadır (Yakut,
2015: 135).

Vinay çeviri işlemlerini doğrudan ve dolaylı çeviri olmak üzere iki ana kısma
ayırır. Doğrudan tercüme; aktarma, taklit ve kelimesi kelimesine çeviri işlemlerini
içerir. Aktarma, kaynak metindeki bir kavramın hedef dilde aynen kullanılmasıdır.
(Örnek: cowboy / kovboy). Taklit, kaynak dildeki kavramların hedef dilde taklit
yoluyla türetilmesi işlemidir. (Örnek: science-fiction / bilim-kurgu gibi). Kelimesi
kelimesine çeviri ise kaynak dilin söz dizimine bağlı kalınarak metnin kelimesi
kelimesine tercümesidir. (Örnek: girye kerdem / ağlamak ettim; bâver nedârem /
inanmak tutmam gibi) işlemlerinden oluşur. Bu çeviri işlemleri daha ziyade
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Nüzhet Ortanca'nın tercümesi incelenirken J. P. Vinay'in tespit ettiği çeviri
işlemleri esas alınmış, tespit edilen tercüme işlemleri çerçevesinde kaynak ve
hedef metin lafız, mana ve şekil ilişkisi bakımından karşılaştırılmıştır.
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kaynak metne sadakatin çok yüksek düzeyde olduğu kutsal metin çevirilerinde
tercih edilmektedir. Nüzhet Ortanca'nın çevirisinde taklit ve kelimesi kelimesine
tercüme işlemlerine rastlanmamıştır.12 Kaynak metindeki kavramın hedef metinde
kullanıldığı örnekler ise (aktarma) iki edebiyat geleneği arasında müşterek olan
(mey, sâkî, zâhid, mâşuk gibi) kelimelerden ibarettir. Dolayısıyla söz konusu
kavramlar aktarma işlemi olarak değerlendirilmemiştir.
Vinay'in tasnifine göre bir diğer tercüme tutumu ise dolaylı tercümedir. Bu
başlık altında biçim veya kelime türü değiştirme (transposition), bakış açısı
değiştirme (modulation), eşdeğerlik (equivalence) ve uyarlama (adaptation)
işlemleri yer almaktadır. Ortanca'nın çevirisinde uyarlama işlemine
rastlanmamıştır. Mütercimin diğer üç çeviri işlemini ise sıklıkla kullandığı
görülmektedir. Bu çalışmada eşdeğerlik işlemi şekil ve mana yönünden ele
alınmış, tercümede görülen anlam kayıpları ve kaynak metne ilave niteliğindeki
çeviri tutumları bu başlık altında incelenmiştir.
3.1. Biçim veya Kelime Türü Değiştirme: Bu çeviri işlemi; kaynak metinde
kullanılmış bir kelime türü yerine hedef metinde, muhtevayı bozmaksızın, başka
bir kelime türünü kullanma veya cümlenin biçimini değiştirerek hedef dile
aktarma demektir. Kelime türü değiştirmeye örnek olarak, Türkçede mektup
zarfının üstüne yazılan “gönderen” (adlaşmış sıfat) yerine İngilizcede “from”
(edat) kelimesinin kullanılması gösterilebilir (Rifat, 2008: 244).
Sözü edilen biçim veya kelime türü değişikliği, aynı kökten türemiş farklı
türdeki kelimeler kullanılması şeklinde de olabilir. Nüzhet tercümesinde bu çeşit
birçok örneğe rastlanmaktadır. Aşağıda sunulan iki örnek, bu işleme
başvurulmasının farklı sebepleri olabileceğini göstermektedir.
äaúın ifÀte-i maùlabdan olma sen
àamgín

Ze fevt-i maùlab-ı cüzéí meşev àamgín
(22)

Kaynak metindeki matlab ve gamgîn kelimeleri aynen aktarılmış, fevt
kelimesi yerine ise vezin zarureti sebebiyle aynı kökten türeyen ifâte kavramı
kullanılmıştır.
Kilíd-i
gülşen-i
muósindir
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firdevs

dest-i

Kilíd-i gülşen-i firdevs dest-i iósÀnest
(32)

Bu mısrada ise vezin veya kafiye zarureti olmadığı hâlde ihsân kelimesinin
yerine, aynı kökten türeyen muhsin kelimesi kullanılmıştır. Mütercimin bu kelime
tercihinin, bir zaruret olmaksızın şahsî bir tasarruf olduğu söylenebilir.
3.2. Bakış Açısı Değiştirme: Bazen lafzî bir çeviri yapıldığında dilbilgisel
olarak doğru söyleyiş ortaya çıkmasına rağmen, hedef dilde uygun veya akıcı bir
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Taklit işlemi örnekleri için bkz. Emrullah Yakut, Feridi’nin Manzum Hafız Divanı Tercümesi, İstanbul Üniv. SBE, s.
152-156. (Yayımlanmamış DT). Kelimesi kelimesine tercüme örnekleri için bkz.. a.g.e., s. 141-150.
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ifade olmayabilir. Böyle durumlarda bakış açısında bir değişiklik yapılarak, mesaj
bir başka şekildeki ifade edilir (Vinay & Darbelnet, 2004: 89). Manzum şiir
tercümesinde bu işlemin sebebi çoğunlukla vezin ve kafiye gibi şekil
zorunluluklarıdır.
ÇÀrsÿ-yı dehriñ
mízÀnıdır

inãÀf

eñ

güzel

Híç mízÀní der ín bÀzÀr çün inãÀf níst
(8)

Kaynak metindeki ifadenin Türkçeye tercümesi şöyledir: “Bu pazarda insaf
gibi (iyi) bir tartı yoktur.” Bu mısraın tercümesinde, olumsuz cümle yapısı
olumluya dönüştürülerek, aynı anlam ve dildışı gerçeklik farklı bir şekilde ifade
edilmiştir.
Ùÿl-i emel netíce virir hep nedÀmete

Cüz peşímÀní nedÀred óÀãıl-ı ùÿl-i emel
(6)

Farsça mısraın Türkçe ifadesi şöyledir: “Tûl-i emelin pişmanlıktan başka
başka bir hâsılı (neticesi) yoktur.” Mütercim bu mısraın çevirisinde de bakış
açısını değiştirerek aynı dildışı gerçekliği farklı bir dilsel ifadeyle ortaya
koymuştur.
3.3. Eşdeğerlik
Bu kavram, aynı durumun farklı biçemsel ve yapısal anlamlarla ifadesi için
kullanılır (Munday, 2001: 58). Bir diğer tabirle dilbilimsel olmayan bir gerçekliğin
içeriğinin dilbilimsel benzerliklere başvurmadan tasviridir. Eşdeğerlikte dilsel
birimlerin tek tek değil bir bütün olarak çevrilmesi söz konusudur (Rifat, 2008:
245). Özellikle deyim ve atasözlerinin çevirisinde bu işlemden yararlanılır. Bu tür
durumlarda farklı bir imajla aynı duygunun verilmesi veya ifade edilmesi
hedeflenir (Munday, 2001: 58). Eğdeğerlik kavramı daha geniş bir zaviyeden ele
alınacak olursa, özellikle şiir çevirisi söz konusu olduğunda, mananın yanı sıra
şekil yönünden de bir eşdeğerlikten söz edilebilir.
3.3.1. Mana:

Kavramlar: Kaynak metindeki bazı mecaz ifadelerin hedef metinde
yorumlayıcı veya açıklayıcı bir tarzda çevrildiği görülmektedir:
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Mana ve muhtevayla ilişkili eşdeğerlik arayışları arasında bazı kavram ve
deyimlerin Türkçedeki karşılıkları dikkat çekmektedir. Kimi kavramlar için
tercümede tercih edilen karşılıkları dilsel veya kültürel bir zorunluluk olmayıp
vezin veya kafiye gibi şekille ilgili zorunluluklardan kaynaklanır. Deyimlerde ise
daha ziyade kaynak dil ile hedef dildeki farklı ifade biçimleri sebebiyle
eşdeğerlikten yararlanıldığı söylenebilir. Mütercim bazı mısraların tercümesinde
başka şairlerin meşhur beyitlerini iktibas etmiştir. Eşdeğerlikte mana ve
muhtevaya dair üzerinde durulan bir diğer konu ise anlam kayıpları ve kaynak
metne ilavelerdir.

Emrullah Yakut

Emr-i müşkil yoú ki Àh-ı ním-şeb óall
itmesün

Híç úuflí níst neg’şÀyed be-Àh-ı nímşeb (5)

Kilit anlamına gelen kufl kelimesi muhtemelen vezin zaruretiyle “emr-i
müşkil” kavramıyla karşılanmıştır. Kaynak metinde somutlaştırma yapılarak soyut
bir fikir mecazen dile getirilmiş, tercümede ise mecaz ortadan kalkmıştır.
Bazı kavramların tercümesi ise aynı dil-dışı gerçekliğe işaret eden farklı bir
kavram kullanılması şeklindedir:
Örümcek úalmıyor aãlÀ sineksiz
Úanadlar baòş ider erzÀúa AllÀh

Bí-meges hergíz nemÀned èankebÿt
Rızú rÀ rÿzí-resÀn per mí-dehed (19)

İkinci mısradaki rûzî-resân (rızık eriştiren) kavramı Allah olarak hedef
metne aktarılmıştır. Burada anlam yönünden bir eşdeğirlikten söz edilebilir.
Ancak kaynak metindeki “rızık” ile “rûzî-resân” (rızık eriştiren) kavramları
arasındaki anlam ilişkisi tercümede kaybolmuştur.
Deyimler: Tercümede deyim ve atasözlerinin hedef dile uygun biçimde
aktarılabilmesi için, üzerinde ayrı bir titizlik gösterilmesi gerekir. Lafzen yapılacak
çeviriler çoğu zaman hedef dilde anlaşılmaz veya kaynak dildekinden farklı
anlaşılabilecek ifadelerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu noktada mütercimin
tasarrufu önem arz eder. Nüzhet Ortanca, deyimlerin tercümesinde lafza bağlı
kalmak yerine manayı esas almıştır.
Óasís cirmden ÀzÀra uàrayan eşòÀã
Úarınca üstüne baãmaúda iótiyÀù
eyler
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Cemèí ki ez mülÀyemet ÀzÀr dídeend
Ber berg-i [gül] şümürde güõÀrend pÀy
rÀ (10)

“Pây râ şümürde güzâşten” ifadesi lafzî bir tercümeyle aktarılacak olursa
“ayağı hesaplayarak (sayarak) atmak” demektir. Farsça lügatlerde bu ifadeye
rastlanmamıştır. Ancak aynı anlama gelen “kadem şümürde nihâden” deyimi için
“ihtiyatla adım atmak” anlamı verildiği görülmektedir. 13 Bu durumda Farsça
mısraın anlamı şöyledir: “mülayimlikten incinen kimseler, gül yaprağı üzerine
ihtiyatla ayak basarlar.” Mütercim söz konusu deyimi manaen çevirmiş, cümlenin
tümleci olan “gül yaprağı” yerine ise iletilmek istenen mesaj bakımından eşdeğer
bir kavram olarak “karınca” göstergesini kullanmıştır. Gül yaprağı zararsız ve latif
bir nesnedir. Tercümede bu kavramın yerine ikame edilen karınca da kendini
koruyamayacak ve üzerine basan bir şahsa zarar veremeyecek kadar acizdir.
Dolayısıyla kaynak ve hedef metinde gül yaprağı ile karınca üzerinden ifade
edilmek istenen duygu, bu kavramlar yoluyla okurda uyandırılmak istenen tesir
arasında bir eşdeğerlikten bahsedilebilir.
Úaãr-ı yed efèÀl-i èÀlemden degildir
kÀr-ı èaúl
13

http://www.vajehyab.com/dehkhoda/ٕاصٜٗ+ٙكٔغص+ّهض

Dest şüsten níst çendÀn kÀrí ez mevc-i
serÀb (13)
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Yukarıdaki mısrada “(ez çízí) dest şüsten” yani, lafzen çevrilecek olursa,
“bir şeyden el yıkamak” deyimi Türkçeye eşdeğer bir biçimde “kasr-ı yed”
kavramıyla aktarılmıştır. Her iki deyim de “bir şeyden el çekmek” anlamındadır.
Tablo 1’de, diğer deyimlerin nasıl çevrildiği görülebilir:
Tablo 1. Deyimlerin Tercümesi.
sayfa/beyit

Sâib (Farsça)

Lafzî anlamı

16/2
17/3
22/3
32/1

suòan bülend şüden
dest ü giríbÀn kerden
dest ü pÀyí zeden
ez ser-i direm ber
òÀsten

söz yüce olmak
el ve yaka eylemek
el ve ayak vurmak
dirhemin başından
kalkmak

33/2

píş-i pÀy nedíden

ayağının
görmemek

önünü

N. O.’nun
tercümesi
nâil-i şöhret olmak
kavga
çırpınmak
bezl-i cÿd u inèÀm
itmek
burnunu görmemek

İktibas: Mütercim, bazı mısraların tercümesinde Türk şiirinden iktibas
ettiği mısralardan yararlanmıştır. İktibas edilen mısralar mütercim tarafından
tırnak işareti (“”) içerisinde aktarılmıştır.
“RÀóat yaşamış
èuúalÀdan”

var

mı

gürÿh-ı

HüşyÀr zísten ne ze úÀnÿn-ı óikmetest
(15)

Sâib’in mısraının Türkçe tercümesi şöyledir: “Hüşyâr (akıllı, uyanık, ayık)
yaşamak hikmet kanunundan değildir.” Mütercim bu mısraı Ziya Paşa’nın (ö.
1880) terkib-i bendinden iktibas ettiği bir mısra ile aktarmayı tercih etmiştir.
Çün ãuló míkonend müheyyÀ-yı ceng
bÀş (31)

Farsça mısraın anlamı şöyle ifade edilebilir: “Sulh yapıldığında cenge hazır
ol.” Bu mısra ise Abdülhak Molla’dan (ö. 1854) müktebes bir mısra ile
karşılanmıştır.
3.3.2. Şekil: Eşdeğerlik hususunda şekille alakalı dikkat çeken noktalar
arasında kaynak metindekiyle aynı ve farklı vezinlerin kullanılması, mısra
yapısında farklı uygulamalar, mahlasın kullanılmaması sayılabilir.
Vezin: Mütercim tercüme ettiği beyit ve müfretlerin 66 tanesini farklı, 56
tanesini ise kaynak metindekiyle aynı kalıbı kullanmıştır. Kaynak metinde 7, hedef
metinde ise 12 ayrı vezin bulunmaktadır.
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“ÓÀøır ol cenge eger ister iseñ ãuló u
ãalÀó”

Emrullah Yakut

Tablo 2. Vezinler.

54
21

Nüzh.
%
44,2
17,2

Gen.
Ort.14
29,1
4,9

18
9

4
5

3,2
4,0

12,9
7,2

4

3

2,4

1,2

3

15

12,2

13,7

1
-

4
5
4
1

3,2
4,0
3,2
0,8

4,8
2,9
13,5
0,6

-

1

0,8

-

1

0,8

çok
az
0,5

Bahir

Kalıp

Sâib

Nüzh.

1
2

Remel
Müctes

67
20

3
4

Muzâri
Hecez

5

Muzârî

6

Hecez

7
8
9
1
0
1
1
1
2

Hecez
Hafif
Remel
Hecez

fâilâtün fâilatün fâilatün fâilün
mefâilün feilâtün mefâilün
feilün
mef'ûlü fâilâtü mefâilü fâilün
mef'ûlü
mefâîlü
mefâîlü
feûlün
müstefilün feûlün müstefilün
feûlün
mefâîlün mefâîlün mefâîlün
mefâîlün
mefâîlün mefâîlün feûlün
fâilâtün mefâilün feilün
feilâtün feilâtün feilâtün feilün
mef'ûlü mefâîlün mef'ûlü
mefâîlün
feûlün feûlün feûlün feûl
mef'ûlü mefâilün feûlün

Mütek
arib
Hecez

Tercüme edilen beyit ve müfredler esas alınarak hazırlanan yukarıdaki
tabloda yer alan veriler çerçevesinde şunlar söylenebilir:
1 – Tablo 2’de yer alan son beş aruz kalıbı Sâib-i Tebrîzî tarafından
kullanılmamıştır.
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3 – Kaynak metinde az sayıda kullanılan 6. ve 7. sıradaki kalıplar Ortanca
tarafından nispeten daha çok kullanılmıştır.
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2 – Ortanca, 3. ve 4. sırada yer alan aruz kalıplarını kaynak metindekine
göre daha az tercih etmiştir.

Mısra Yapısı: Kaynak metindeki mısra yapısı tercümede büyük ölçüde
korunmuştur. Ancak bazı beyitlerin birinci ve ikinci mısraları tercümede yer
değiştirmiş, bazı beyitlerde ise bir mısra içindeki bir kelime veya söz grubunun
karşılığı diğer mısra içinde yer almıştır. Ayrıca bazı beyitler dörtlük olarak
çevrilmiştir.

14

Tercümede kullanılan aruz kalıplarının Türk Şiirindeki kullanım sıklığı için bkz.: Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı
Nazım Şekilleri ve Aruz, 14. bs., Dergah Yay., İstanbul 2011, s. 167-280.
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b) RisÀle-i dili taãóíóle èömrüm itdi
güõÀr
a) Yazıú ki olmadı bir noúùası baña
maèlÿm

a) Ne-şod ze nusòa-i dil noúùa-i merÀ
maèlÿm
b) Egerçi èomr be taãóíó-i ín risÀle
güõeşt (12)

Beytin ilk mısraı ile ikinci mısraının yerleri değiştirilerek tercüme edilmiştir.
Nerdesin ey pírhen Yaèúÿb aãlÀ kör
degil
LÀzım olduñ ehl-i èaãrıñ çeşm-i nÀbínÀsına

PírÀhení kücÀst ki ber ehl-i rÿzgÀr
Rÿşen şeved ki díde-i Yaèúÿb kÿr
níst (15)

Bu beytin tercümesinde ise iki mısraın tamamı değil, kaynak metnin ilk ve
ikinci mısraındaki bazı unsurlar hedef metinde yer değiştirmiştir. Yani kaynak
metnin ilk mısraındaki ehl-i rûzgâr kavramının karşılığı, hedef metnin ikinci
mısraında, ikinci mısradaki dîde-i Yakup kelimesinin karşılığı ise hedef metnin ilk
mısraında yer almıştır.
Tercümeyle asıl metnin mısra yapısında karşılaşılan bir başka değişiklik ise
bir mısraın, birden çok mısra ile çevrilmesidir. Tercümedeki ilk iki mısra Farsça
beytin ilk mısraının, tercümedeki üç ve dördüncü mısra ise Farsça beytin ikinci
mısraının karşılığıdır.
a.1) HengÀm-ı nizÀèında körüñ degnegi
lÀbüd
a.2) Müstelzim olur kendisine derd ü
belÀyı
b.1) İlzÀm ediyor kendi delíli ne èacebdir
b.2) Bí-çeşm [ü] baãíret olan erbÀb-ı òaùÀyı

a) Ez èaãÀ-yı òod òaùar dÀrend
kÿrÀn vaút-ı ceng
b) Bí-baãíret ez delíl-i òvíş mülzem
míşeved (28)

Tercüme ettiği 116 beyitten yedisi dörtlük olarak çevrilmiş. Bu dörtlükler
içersinde bazı mısralar kaynak metindeki bağlama uygun olarak ilave edilmiş
mısralar niteliğindedir.

Ehl-i ôÀhirden óadíå-i èaşúı duymaúdır
èabeå
Yÿsufuñ evãÀfını úardaşlarından diñleme

äÀib ze ehl-i èaúl şeníden-i óadíå-i
èaşú
EvãÀf-ı Yÿsuf ez leb-i iòvÀn
şenídenest (11)

Tercümesi yapılan 116 beyitten 7 tanesi makta beytidir ve hiçbirinin
tercümesinde mahlasa yer verilmemiştir. Bu durum tercümeye konu olan
beyitlerin, muhtelif gazellerden seçilmiş olması sebebiyle ait oldukları gazel
bütünlüğünden koparılmış olmasıyla ilgili olabilir.
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Mahlasın Kullanılmaması: Mütercim, makta beyitlerinde yer alan şairin
mahlasını tercümede zikretmemektedir.

Emrullah Yakut

4. Anlam Kayıpları ve Metne İlaveler
Dante'nin ifadesiyle “şiir yoluyla uyumlu kılınmış şeylerin hiçbiri kendi
dilinden bir başka dile hoşluğu ve uyumu bozulmadan aktarılamaz.” (Cary, 2008:
55). Çünkü diller ve kültürler arasında mutlak bir örtüşme söz konusu değildir. O
hâlde kaynak dildeki lafız ve mana münasebetlerinin öncelikle çözümlenmesi ve
Dante'nin deyimiyle bozulması gerekli ve kaçınılmazdır. Ardından kaynak
metindekine benzer “hoş ve uyumlu” bir yapının hedef dilde yeniden üretilmesi
gerektirmektedir. Bu yönüyle tercüme diller ve kültürler arasındaki farklılıkların
aşılmaya ve silinmeye çalışıldığı bir faaliyettir.
Yeniden üretilen bu metni bir yandan hedef dilin imkânları ve
hususiyetleri, diğer yandan mütercimin şahsî tercihleri ve tasarrufları şekillendirir
ve belirler. Bu oldukça karmaşık süreç; birtakım anlam kayıpları veya kaynak
metinde olmayan bazı anlamların ve yorumların hedef metne yüklenmesi gibi
sonuçları beraberinde getirir.
4.1. Tercümede Kayıplar: Tercümede anlam yönünden eşdeğer bir karşılık
bulunsa bile kaynak metindeki bir kavramın, mısra veya beyit içerisindeki diğer
kelimelerle sahip olduğu anlam ilişkilerini hedef metne aynen aktarmak her
zaman mümkün olmayabilir (Demirezen, 1991). Çeviride ortaya çıkan kayıplar,
çevirinin mümkün olup olmadığı yönündeki tartışmaların da esasını teşkil eder.
Çeviri konusundaki kuramsal çalışmalar ve yapılmış çeviriler üzerindeki tahliller
mükemmel bir çevirinin mümkün olmadığını göstermektedir. Çeviri her zaman
için biraz eksik, biraz fazla olmak durumundadır.
Nüzhet Ortanca çevirisindeki kayıpların sadece bir kısmı, aşağıdaki
örnekler üzerinden ele alınacaktır.
Vaút-ı óÀcet dost olan insÀnlarıñ
mièyÀrıdır
İste dostuñdan ödünç aúçe berÀy-ı
tecrübe
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MièyÀr-ı dÿstÀn-ı daàal rÿz-i
óÀcetest
Úarøí be-resm-i tecrübe ez dÿstÀn
ùaleb (9)

Farsça beyitte yer alan dagal kelimesi “hile, hileci, kalp para” gibi
anlamlara gelmektedir. Bu kelime günümüz Türkçesinde “sahte” kavramı ile
ifade edilebilir. Bu beyitte şöyle denmektedir: “Sahte dostların ölçüsü
(kendilerine) ihtiyaç günüdür. (Yani bir insana ihtiyaç duyulduğu zaman, o kişinin
gerçek dost olup olmadığı anlaşılır.) Tecrübe etmek için dostlardan borç iste.”
Kaynak metinde yer alan mi’yâr (bir şeyin kıymet ve vasfını gösteren ölçü),
karz (borç) ve dagal (sahte) kelimesi arasında bir anlam ilişkisi vardır. Tercümede
“dûstân-ı dagal” terkibi “dost olan insanlar” ifadesiyle karşılanmış ve böylelikle
kaynak metindeki anlam münasebetleri hedef metne bütünüyle aktarılamıştır.
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Temkín ü vaúÀrıñla àurÿr eyleme zinhÀr
SeylÀb öñine ùaà u ãaman hepsi de birdir

Der ín biãÀù-ı temkín be-temkín-i òod
meşev maàrÿr
Ki píş-i seyl-i fenÀ kÿh u kÀh her dü
yekíst (10)

Bu beyitte yer alan kûh (dağ) u kâh (saman) ifadesi mana olarak Türkçeye
aktarılabilmişse de, lafızdaki ses benzerliği tercümede kaybolmuştur.
Ne sím ü zerle olur salùanat ne gevherle
Kimiñ ki úarnı ùoyar hem-ser-i
Sikender[dir]

PÀdişÀhí ne be-sím ü zer ü gevher
bÀşed
Her ki rÀ sedd-i ramaú hest Sikender
bÀşed (25)

Kaynak metindeki sedd-i ramak tabiri ölmeyecek kadar yeyip içmek
anlamına gelmektedir. Diğer yandan sed lafzının İskender ile birlikte anılmasında
iham-ı tenasüp vardır. Tercümede “sedd-i ramak hest” ifadesi “karnı doyar”
olarak çevrilmiş, böylelikle bahsi geçen edebî sanat hedef metne
aktarılamamıştır.
Úomadı leõõet-i cÀn telòi-yi minnet
bizde

Telòí-yi minnet óalÀvet míbered ez
cÀn-ı mÀ (37)

Kaynak metindeki halâvet (tatlılık) ile telhî (acılık) kelimeleri arasındaki
tezat münasebeti tercümede bulunmamaktadır.
4.2. Metne İlave: Bazı beyitlerin çevirisinde kaynak metne ilaveler yapıldığı
görülmektedir. Türk tercüme geleneğinde buna “tevsîen tercüme” denilir. Söz
konusu çeviri tutumu, kaynak metindeki bir ifadenin açıklayıcısı veya yorumu
niteliğinde olabilmektedir. Örneğin aşağıdaki beyitte kaynak metindeki bâr (yük)
kelimesine karşılık hedef metinde bâr-ı kesâlet (tembellik yükü) terkibi
kullanılmıştır:
Bí-kÀrí vü tevekkül dÿrest ez
mürüvvet
Ber dÿş-ı òalú m’efken zinhÀr bÀr-ı
òod rÀ (8)

Bir başka beytin tercümesinde ise kaynak metindeki çeşm (göz)
kelimesinin karşılığı hedef metinde dîde-i kalb (kalp gözü) olarak yer almıştır:
Díde-i úalbiñ açıúsa naúş-ı pÀyiñ Óıør
olur
Rehber-i bínÀ yerinde díde-i bínÀ ùaleb

Çeşm çün bínÀ şeved Óıørest her
naúş-ı úadem (9)

Bu tür ilaveler, açıklama veya yorum amacı dışında, vezin zaruretiyle,
mısraın veya beytin anlam ve bağlamına uygun olarak eklenmiş olabilir. Aşağıdaki
örnekte ise bir beytin, dörtlük olarak çevrildiği görülmektedir:
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Bí-saèy olan tevekkül insÀnlıàa yaúışmaz
Yüklenme dÿş-ı òalúa bÀr-ı kesÀletüñle

Emrullah Yakut

b.1) Biñlerce yıl cihÀnda mihmÀn-ı
mükrim olsañ
b.2) Rÿz u şeb felekden bir başúa leõõet
olmaz
a) Bir èÀlem-i óaúíúat vardır eger
ùutarsañ
-) LÀhÿtiyÀna õevúe aãlÀ nihÀyet olmaz

a) èÁlem díger be-dest Àver ki der
zír-i felek
b) Ger hezÀrÀn sÀl mí-mÀní hemín
rÿz u şebest (12)

Kaynak metindeki ilk mısraın tercümedeki karşılığı üçüncü mısradır. İkinci
mısraın karşılığı ise dörtlükteki birinci ve ikinci mısralardır. Üçüncü mısra ise
kaynak metindeki beytin bağlamına uygun olarak ilave edilmiştir. Kaynak
metindeki ikinci mısra, hedef dile tek mısrada aktarılamadığı için dörtlük olarak
çevrildiği anlaşılmaktadır.
5. Eserin Transkripsiyonlu Metni
İfâde-i Mütercim
Onbirinci asrın İran şuarasından Mir Sâib ki ‘an asl Tebrizli ve ismi de
Muhammed Ali’dir. Bir zamanlar muasırı olduğu Şah Abbas-ı Sânî’nin mazhar-ı
iltifatı olmuş ve Şah Cihan zamanında Hindistan ve Keşmir havalisinde seyahatler
ederek şöhret-i şairanesi şüyû’ bulmuştur. Evâil-i hayatında birçok şuara ve
üdebânın başına geldiği gibi muøíú-i maîşet içinde çırpındıktan sonra hengâme-i
şeyhûhatinde nail-i izz ü refah olmuştur.
Şair şu iki beytinde gençliği geçtiği ve dişleri döküldüğü hâlde kavuştuğu
saadet ve nimeti bakınız nasıl bir lisan-ı teessürle yad ediyor:
PírÀne ser humÀ-yı saèÀdet be men resíd
Vaút-i zevÀl sÀye-i devlet be men resíd
Bí-ÀsyÀ ze dÀne çi leõõet bered kesí
DendÀn nemÀnde bÿd ki nièmet be men resíd (s.4)
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Sâib, Hindistan ve Keşmir seyahatlerinden sonra İsfahan’da ikamet etmiş
ve orada vefat eylemiştir. Tarih-i vefatının 1087 olduğu mukayyettir.
Ekser-i şuaranın meclub olduğu gibi cenab-ı Sâib de çiçekler içinde gülü
pek sevdiğinden mezarının üzerine gül fidanı dikilmesini ve seng-i mezarına
âtîdeki beytin yazılmasını vasiyet etmiştiri ki bu beyti hazînâne olduğu kadar
eş’arânedir:
Ey äabÀ Àheste-pÀ ber berghÀ-yı àonçe nih
PÀsbÀnÀnend íncÀ äÀib-i dil-òaste rÀ
Sâib, emsalini geride bırakacak derecede pür-gû olup yirmi bin kadar beyti
havi olan divanından kısmen zamanına ve kısmen her vakte göre hakîmane ve
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bazen mutasavvıfane olan eş’arından intihab ve iltikat edilenleri aslını muhafaza
etmeye gayret eylemek suretiyle bir hâlî zamanımda nazmen tercüme eylemiş
idim. Perişan olan sair müsveddat eş’ârım veya eş’âr-ı müsveddem gibi bunların
da metruk ve tarumar olmasına gönlüm razı olmadı. Akvâl-i Sâibe namı altında
tab’a cür’et eyledim.
AúvÀl-i SÀibe

6

7

15

Nüzhet Ortanca'nın Tercümesi
İlÀhí göñlümü sen maşrıú-ı nÿr-ı hidÀyet
úıl
Fürÿà-ı èaşúdan yek-pÀre òurşíd-i
úıyÀmet úıl
Ten ribÀùından geçerseñ başúa bir
maèmÿre yoú
Fevt-i furãat itmeden úıl zÀd-ı rÀhı
iddiòÀr
Emr-i müşkil yoú ki Àh-ı ním-şeb óall
itmesün
èUúde-i úalbi niçün açmaúda óayrÀn
olmuşsuñ15
Her işiñ vaút ü bÀèiåi vardır
Mâh-ı KenèÀnı kurtaran rüéyÀ
Ùÿl-i emel netíce virir hep nedÀmete
ZinhÀr itme tecrübe emr-i mücerrebi
Óaúúa eñ kesdirme yol varsa taríú-i
derddir
Híç göstermez ùabíbe kendini bímÀr-ı
èaşú
Ne her bir Àh olur maúbÿl ne her bir eşk
ider teéåír
HezÀrÀn úaùrenüñ bir dÀnesi dürr-i åemín
olmaz
Her başıñ èÀlemde muùlaú başúa bir
sevdÀsı var
Herkesiñ destÀrı ùarz-ı díger üzre
baàlanır
Teşevvüş-baòş olur beşerde fikr-i devlet

Bu mısra vezne uymamaktadır: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün.

ılsn ninteM
ت ًٖ ٓغا٣ضاٛ عٞٗ ا عب اػ صٍ ٓلغم٣
آت ًٖ ٓغا٤ض ه٤عكٞؽ ػلن سٝاػ كغ

ٙعٞٔ صًغ ٓؼ٠ تگظكتٞاػ عتاٍ تٖ چ
ـت٤ٗ
ٖ ٓ٘ؼٍ چغا٣ اػ١ صاع٢ٔٗ  تغ٢ٛػاص عا
ْ كة٤ٗ ٙض تآ٣ـت ٗگلا٤ٗ ٢ِچ هل٤ٛ
غإ چغا٤ٖ هضع د٣ٔ صٍ اٙٔ ػوضٙٓاٗض
هت عؿضٝ ٕٞ چًٚ هتـتٞف تٞهٞٓ ًاع
 ً٘ؼإ عاٚٓ ض٤ٗاٛ اػ ت٘ض ع٢اتٞس
ٍَٓ اٍٞ َ ٗضاعص داه٢ٗٔا٤جؼ پل
 عاٙصٞٔ٤ پٖٙ ع٣ ٌٓغع ا٢٣ٔا٤چ٘ض پ
ٌتغ اػ صعص٣ هاﺌب تذن ٗؼصٙچ ع٤ٛ
ـت٤ٗ
ٔاع ٓا٤ؼ اػإ ت٤ٌٛ٘ض پغ٤ٓ ٕثا٤اػ ٍث
 اثغ٢ٌغ اكٛ ٚٗ ٍ اكتضٞ هث٢ٛغ آٛ ٚٗ
صاعص
ٙؼاعإ هطغٛ ص اػ هضٞغ كًٛٞ ٢ٌ٣
تاعإ عا
ٌغ٣ ص١صاٖٞ تاػاع ؿ٣ صاعص صع١غ ؿغٛ
ٌغ صؿتاع عا٣ٖ ص٤٣ ت٘ضص تآ٢غ ًـٛ

ٌغ٣ق ساٍغ داهَ ص٣ٞـت تل٤ٗ ُتٝػ ص
اعا٣ صعٚؿتٞ٤ص پٞكإ تٍٞ ٔٚ٣ ٓا٢تؼعگ
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16

17

ü iúbÀl
Büyüklükdür viren baór-ı muóíùe şekl-i
ùÿfÀnı
Küfr ü díniñ iòtilÀfı birleşir bir noúùada
Gördigüñ rüéyÀ bir ammÀ muòtelif
taèbíri var
Bí-saèy olan tevekkül insÀnlıàa yaúışmaz
Yüklenme dÿş-ı òalúa bÀr-ı kesÀletüñle
ÇÀrsÿ-yı dehriñ inãÀf eñ güzel mízÀnıdır
Gevher-i vicdÀnuñı sencíde úıl vicdÀn ile
Díde-i úalbiñ açıúsa naúş-ı pÀyiñ Óıør
olur
Rehber-i bínÀ yerinde díde-i bínÀ ùaleb
Vaút-ı óÀcet dost olan insÀnlarıñ
mièyÀrıdır
İste dostuñdan ödünç aúçe berÀy-ı
tecrübe
Mey-keşÀn-ı èÀlemiñ keffÀre-i efèÀlidir
Meclis-i mestÀn içinde ùurması hüşyÀr
iken
Temkín ü vaúÀrıñla àurÿr eyleme zinhÀr
SeylÀb öñine ùaà u ãaman hepsi de birdir
Òasís cirmden ÀzÀra uàrayan eşòÀã
Úarınca üstüne baãmaúda iótiyÀù eyler
CivÀn-merdlik degil ôulm-i felekden
iştikÀ itmek
Òayır-òvÀhlıúdır evlÀda pederden sille-i
teédíb
ÇerÀà-ı úalbiñi maófÿô úıl bÀd-ı
muòÀlifden
Dem-i rióletde píş-i pÀyuña úandíl
lÀzımsa
Naòvetinden “li-meni’l-mülk” diyen
Firèavnı
Çobanıñ17 degnegi baór-ı èademe
gönderdi

صٞل٤ٓ ٌجا٤ٖ آسغ ت٣ صٝ استالف ًلغ
 تاكض ٓشتِقٝ اتـتٞي س٣ ابٞس
اٛغ٤تؼث
تٝعؿت اػ ٓغًَٝ صٞ تٝ ١ٌاع٤ت
ص عاٞاع تاع سٜٗف سِن ٓلٌٖ ػٝتغ ص
ٕ اٗوافٖٞ تاػاع چ٣ صع٢ٗؼا٤ٓ چ٤ٛ
ـت٤ٗ
ؼإ چغا٤ٓ ٖ٣ تا٢ ؿ٘ج٢ٔٗ ص عاٞغ سًٛٞ
غ ٗوقٛ ص دٌغؿتٞ٘ا ك٤ٕ تٞچلْ چ
ّهض
٘ا ٍِة٤ تٙض٣ص
ٔ ٢٣ٞ جٚ٘ا چ٤ثغ تٛع
ػ داجتـتٝؿتإ صؿَ عٝاع ص٤ٓؼ
ؿتإ ٍِةٝ اػ صٚ تغؿْ تجغت٢ًهغ

ذـاب٤ ت١اٛعٞٔ كغاتشًٙلاع
ٔ ٓـتإ ٗلـت٘ـتٚٗا٤ٓ اع صع٤لٛ
عٝ ٓـغٞص ٓلٖٞ س٤ تٔکٖٚ تـاٍ ت٣صع
ـت٤ٌ٣ ٝغ صٛ ٙ ًاٝ ًٙٞ َ ك٘ا٤ق ؿ٤ پًٚ
 اٗضٙض٣ٔت آػاع ص٣ اػ ٓالًٚ ٢جٔؼ
 گظاعٗض پای عاٙتغ تغگ [گَ] كٔغص

16

ـت٣اٗٔغصٞت اػ ؿتْ چغر ٗاج٣كٌا
ئ پـغؿتٛاٞغس٤كٔاٍ پضع سٞ گًٚ

 ٓشاُق پاؽ صاعٟاٛاٞٛ كٔغ صٍ عا اػ
ضت٣ثا٤ٓ ق پا٤ پ٠هت عكتٖ گغ چغاؿٝ

تٞالملک ػ ٗشi ٓی ػص لمنٕٚ کٞكغػ
پ كثاٗتٞ ػص اػ چٍٚٞصع تذغ ػضّ ؿ

Beytin ikinci mısraı vezin gereği kontrol edilerek düzeltilmiştir. bkz. Divan-ı Sâib, 750.
http://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh750/
Çobandan maksûd Hazret-i Musa aleyhisselâmdır. Kendi koyunlarını ra'y ider idi.
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13

14

15

18

19

Áb-ı óayÀt èömr-i ebed baòş iderse de
Maófÿô olursa yüz ãuyu Àb-ı beúÀ olur
Ne alır òÀne-be-dÿşÀndan èaceb seyl-i
belÀ
Òavfı
yoú
òÀne-òarÀbıñ
keder-i

18

ث ػلن٣ضٕ دض٤َ٘ ػوَ كٛهائة ػ ا
ضٗـت٤٘إ كٞؿق اػ ُة اسٞ٣ هافٝا

غ كِي٣ صع ػًٚ عٌٝغ تضؿت آ٣ػاُْ ص
ٝ ػٖٝ ع٤ٔٛ ٠ٗٔا٤ٓ ٍؼاعإ ؿاٛ گغ
كثـت

ِّٞٔ ٓغا ٓؼٚٔ صٍ ٗوطٚٗلض ػ ٗـش
 گظكتُٖٚ عؿا٣خ ا٤ ػٔغ تتوذٚاگغچ
ٌإ تغؿض٤٘ي ٓذاُـت ت٤اػ تضإ ك
اعؿت٤ صػصإ تؼـؾ تـٟضاع٤ت
دن
ٔ

ص ؿؼاصتٔ٘ض تافٕٞ ػدض سٝغ٤ تٚ٘ٓ پا
 اؿتٚٗغا٣ٝ ٔا تا جـض صعٛ ـت ًٔتغ اػ٤ٗ

جٞٓ ـت چ٘ضإ کاعی اػ٤ٗ ٖصؿت كـت
ؿغاب
ٔتـتٛ عٞا اػ هو٤ٗصآٖ اكلاٗضٕ ػص

19

ـت٤ٗ ٚٔٛ ٖ٣إ اٜغ ج٤ع ؿثٌـِٝت صٜٓ
ٚٔٛ ٖ٣ ػٓإ اًٚ ٞإ كٝ عٝ  تغصاعٚكٞت
ـت٤ٗ
 اٗتظاع ٓغصٗـت٠ٗ كاٟا٤ٗ ص٠ـتٛ
ٔ
ا عؿت٘ـتٝ ٠ـت٤ٗ  ػ اٗتظاع٠ـتٛ تغى
٠ٗٔا٤ ؿغ ػص صع پلٞ اػ ت٠٣ٕ سطاٞچ
ؼ٣گغ
گغؿت٣ صٟضٕ سطا٣ًؼ سطا ٗاصّ ٗگغص
ض ػٔغ اتضٛض٤ٓ ٕاٞ٤ هاﺌب آب دٚگغ چ
گغؿت٣ صٟص آب تواٞ سٟٝدلع آب ع
ثغص٤ٓ ٚكإ چٝ تضَٚٗ اػ تـاٍ سا٤ؿ
ـت٤ٗ  تاػٝ  اػ تغى٠ِٔٓي سغاب عا ؿ

Metinde ehl-i èaúl yerine ehl-i èaşú yazılmış, anlam gereği düzeltilmiştir. bkz. Divan-ı Sâib, 1927. gazel:
http://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh1927/
Metinde bu mısra şöyle yazılmıştır: ج ؿغابٞٓ غ إٓ ًاع اػ٤ـت س٤ٗ ٖ صؿت كـتAncak anlam gereği yukarıdaki gibi olması
gerekir. Bkz. Divân-ı Sâib, 962. gazel. http://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh962/

167
Mukaddime, 2015, 6(1)

12

Ehl-i ôÀhirden óadíå-i èaşúı duymaúdır
èabeå
Yÿsufuñ evãÀfını úardaşlarından diñleme
Biñlerce yıl cihÀnda mihmÀn-ı mükrim
olsañ
Rÿz u şeb felekden bir başúa leõõet
olmaz
Bir èÀlem-i óaúíúat vardır eger ùutarsañ
LÀhÿtiyÀna õevúe aãlÀ nihÀyet olmaz
RisÀle-i dili taãóíóle èömrüm itdi güõÀr
Yazıú ki olmadı bir noúùası baña maèlÿm
Gerçi feyø almaú esÀfilden muóÀl
olmuşsa da
Bekçilerde óaúú-ı bídÀrisi çoúdur
òırsızıñ
TecÀvüz eylemezseñ óaddiñi mesèÿd
olursuñ sen
HümÀdan dÿn ãayılmaz çıúmasa
vírÀneden bayúuş
Úaãr-ı yed efèÀl-i èÀlemden degildir kÀr-ı
èaúl
El etek çekmek cihÀndan úaãr-ı
himmetden gelir
Mühlet-i devr-i cihÀn böyle devÀm itmez
híç
ZÀdıñı ùopla zamÀn böyle devÀm itmez
híç
ÓayÀt-ı èÀlem-i fenÀ memÀta intiôÀrdır
MemÀt ise teraúúub-i helÀkdan òalÀãdır
Bir günÀh işler iseñ deróÀl istiàfÀr úıl
Tevbe itmezseñ òaùÀ-yı dígeri teşkíl ider
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19

zelzeleden
Nerdesin ey pírhen Yaèúÿb aãlÀ kör degil
LÀzım olduñ ehl-i èaãrıñ çeşm-i nÀbínÀsına
áaflet gibi úÀnÿnu olan mülk-i cihÀnda
“RÀóat yaşamış var mı gürÿh-ı
èuúalÀdan”
Áb-ı rÿdan ãoñra beõl itmek cevÀnmerdlik degil
Ehl-i himmetdir o kimse bí-ùaleb iósÀn
ider
NÀéil-i şöhret olur úalb ü lisÀnı bir olan
Uçamaz ayrılamaz bir yere murà-ı yekbÀl
Acı söz úaldırabilseñ saña merd oldı
dirim
Boş yere eyleme daèvÀ-yı taóammül
yoúsa
Sükÿnet-i felege istirÀóatim mevúÿf
Bir iş muóÀle muèallaú muóÀldir elbet
Úíl u úÀli diñlemekle ehl-i óÀl olmaú
muóÀl
Zengin olmuş görmedim efsÀne-i
gencíneden
èÁlemiñ redd ü úabÿlünden uzaú dur ki
bu iş
Òalú ile àavàÀya sevú eyler nihÀyetde
seni
NÀòun-ı tedbíri úırmaú emr-i müşkildir
saña
ÓÀlbuki her èuúdeniñ èÀlemde biñ óallÀli
var
Açıú alınlı oluñ çín-i cebhe insÀnı
Óaãír-ı köhne gibi pÀymÀl ider ãoñra
Óuøÿr-ı òÀùır eger olmuş olsa şarù-ı
namÀz
Bütün èibÀdÀt-ı òalúa úaøÀ terettüb ider
RiyÀøetsiz teşehhür mümkin olmaz
böyledir èÀdet
Úamer eånÀ-yı øaèfında müşÀrün bi’lbenÀn olmuş

ػگاعَٝ عٛ تغ اًٚ  ًجاؿت٠٘ٛغا٤پ
ـت٤ٗ عًٞ بٞؼو٣ ٙض٣ص
ٔ ًٚ صٞكٖ كٝع
ٕ دٌٔتـتٞٗ ػ هاٚٗ ٖـت٣اع ػ٤لٛ
 ٗظآق تـلِتـتًٚ ٚٔ ٗصع ًاع سا
ٝض ػع تآب عٛ صًٚ غٛ صاگغؿتٞؿ
ٔتـتٛ َٛض اٛاٍ صٞؿ
ٔ ٠ تًٚ إٓ ًؾ
صٞ كض ؿشٖ تِ٘ض ك٠ٌ٣ ٞ ػتإ چٝ ٍص
ٌثاُـت٣ ًٚ ٟچ جا ٗغؿض ٍاﺌع٤ٜت
ٟ ٓغص٠ٗگظعا٤ٓ ؿشٖ تِز اگغ
ـت٤ٗ كیٞٗ  هضحٚا تٜ٘ تِٚهٞی دٞصػ

ّق چغسـت هغاع٣ف تآؿاٞهٞٓ
ف ٓذاُـت ٓذاُـتٞهٞٓ ًٚ غ ًا عٛ
ٕ هاٍ ػاعتاب داٍ كضٝ َ٤إ توٞٗت
 گ٘جٟٞ اػ گلتگ٠ص ًـٞل٤ٔٗ ْٓ٘ؼ

ؾ٤ٖ كـَ سـ٤ً ٍ سِنٞ هثٝ تگظع اػ عص
ٕثا٣ گغٝ  صؿت٠ُٔلغا تا ػا٣ٞس
ًغصٗـت
اعؿتٞ صكٞغ تغ ت٤كٌـت ٗاسٖ تضت
 گلاص آعصٙ هض گغ٠ٛغ گغٛ ٚٗ  گغٝ

صٞ پآاٍ داصثات كًٚ  تافٚكٌلت
ا صاعص٤٣عٞ تٞٔچٛ ٖ٤ٖ جث٤ چًٚ ٠ًـ
ٙع ساٍغ اگغ صع ٗٔاػ كغٍ كضٌٞد
اؿت
ٖ هٌا صاعص٤ٓ ػ١ٝ عٚٔٛ ػثاصت
ٕ آكام كضٙغٜك
ٕاٞاًت ٗت٣ ع٠ت
ٔ
گغصص٤ٓ ص اٗگلت٘ٔاٞ الؿغ كٞ چٚٓ
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Baãmamışken bilerek híç úarınca başına
Başıma ãardı felek bunca òarÀbÀtı benim
IôùırÀbım èaşúdandır iòtiyÀrí ãanmayıñ
Baóre düşmüş Àdem elbet çırpınır
maèõÿrdur
Düşüren Yÿsufı çÀh-ı àama úardeşleridir
Meémeninden ùuzaàa düşse gerek merd-i
òabír
Delíl-i rÀóat-ı mülk-i èadem budur işte
Gidenleriñ oradan híç dönüp gelmemesi
KÀfí saña bir úaç dili şÀd eylemek elbet
Mümkin olamaz herkesiñ efkÀrına
òıdmet
Kendini bilme[ye]niñ Àh iderek èömri
geçer

تٞغگؼ ٗٔاٗض ػٌ٘ثٛ  ٓگؾ٠ت
ضٛض٤ٓ  عؿإ پغٟػٝعػم عا ع
صٞل٤ٓ ّ ِٓؼٞص ػاعف سجَ ٗاصإ چٞل٤ٓ
صٞل٤ٓ ّ آصًٚ غٛ ُْؽ ػاٌٞٓلض ٗا٤ٓ
ٌٖٓ  تغفٝ اتغٚج داصثٞٓهاﺌب ػ
صٞل٤ٓ ٍ ُگض ٓاٝ ض٤ٕ عؿٞع چٞاٗگ
ي٤ٗ ٘ت تض٤ٍ صٌٞإ ٗل٤ٗ اػ هذثت
ٕ اػ كٌغ آٓضٖٝ تِز تغ٤ٔٛ ّتاصا
٠ِت ٓطِة داهَٞ صٍ ٗضاعص كٛق ا٤پ
صٞل٤ٓ ثت٤٘جا ٓو٣هت اٝ تٞلتغ اػ ك٤ت

٘ـت٣ـت اٛ ًٚ ٠ٔآت ؿ٤ػ هٝٓغا ػع
ض٣ض ص٣ تاع تاٝ ٓغصّ ػاُْ صٟٝ عًٚ
شت٣عصٕ ٗؼٔت تٔاّ عٞصٗضإ ٓا ػ س
صٞل٤ٔٗ ًْ  اػ صٍ ٓاٟػٝ عٙٝاٗض
٠ِضٕ ٗضاعص داه٣تغ ؿلاٍ جـْ ُغػ
ػ گغ ٗلٌـت كغصا تلٌ٘ضٝ آغٖٞ ؿث٣ا
]ٖٚ [ک٤ٔ ؿٞت ٓطِة جؼئی ٓلٞػ ك
كِک
 آعص٠ٓ  آكتابٝ ثغص٤ٓ ٙؿتاع
ّاصٜ٘ٗ ٟعٞٓ  هضّ تغ ؿغٚصاٗـت
 تـغّ ًغص٠ سغاتِٚهائة كِي ؿل
ـت هاىٔة اظطغاب ٓا٤ٗ ٟاع٤است
ػػلن
ا كتض٣ صع صعًٚ غًؾٛ ؼٗض٤ٓ ٠٣ پاٝ صؿت
 اكتاص٠ث٣إ تـغٞؿق اػ صآٖ اسٞ٣
 ػٓأٖٓ تاكضٙساٍغ ٓغصّ آگا
ـت٤ٖ ًاك٤ٔٛ َّ عادت ِٓي ػض٤ُص
گغصص٤ٔٗ  تغٙ عكت تإٓ عاًٚ غٛ ًٚ
 كاص تــت٠ُص چ٘ض صٞ تٖٞ هضع ًؼ ت٣ا
إ ًغصٞ ًؾ ٗتٚٔٛ  تٔغاص٠ٗػٗضگا
صٞ تٙشثغإ آ٤ص تٞداهَ ػٔغ ػس
صٞ تٙ كض آگاٙلتٖ آگا٣ٞ اػ سًٚ غٛ
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Örümcek úalmıyor aãlÀ sineksiz
Úanadlar baòş ider erzÀúa AllÀh
CÀhiliñ ilzÀm u óabùından olur èÀrif òacíl
Ehl-i èirfÀn èÀlemiñ àayret-keş-i
nÀmÿsudur
EmvÀc-ı óÀdiåÀt ile sen olma türş-rÿ
Taøyíú idilmeyince üzüm çıúmıyor şarÀb
äoóbet-i iòtiyÀrdan eşrÀra yoúdur fÀéide
Telò olan bÀdem şekerden istifÀde
eylemez
Ehl-i dil nezdinde fevt-i maùlabıñ yoúdur
àamı
Fevt-i ezmÀndan büyük olmaz muãíbet
onlara
ÚıyÀmetiñ àamı bende nedir bilir misiñiz
İkinci defèa daha rÿy-ı òalúı görmekdir
Döküldü dişlerimiz çignemekle enèÀmı
Endÿh-ı maèíşet-i ferdÀ göñlümdedir
óÀlÀ
Sebÿ-yı cisme niçün ditreyorsuñuz bu
úadar
Bugün úırılmaz ise şübhesiz yarın úırılır
äaúın ifÀte-i maùlabdan olma sen àamgín
Felek sitÀreyi maóv itse ÀfitÀb ùoàar

Emrullah Yakut
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èÁrif-i nefs olana èÀrif-i bi’llÀh dinir
SüleymÀn-ı zamÀn olsañ da itme mÿrı
istióúÀr
Ki her õerreden bir yol çıúar dergÀh-ı
MevlÀya
ÒudÀdan ister iseñ sen saèÀdet-i dÀreyn
Óuãÿl-i maùlaba Àh-ı seóer seni götürür
RÿzgÀrıñ cevrine ãabr eyle ki her inúılÀb
Deşti ÀbÀdÀn ider maèmÿreyi ãaórÀ úılar
Bir àaríúiñ óÀlini almış bení nevè-i beşer
Birbirinden faøladır hepsinde derd-i
ióityÀc
Ne sím ü zerle olur salùanat ne gevherle
Kimiñ ki úarnı ùoyar hem-ser-i
Sikender[dir]
İótiyÀcından kesüp beõl itmege himmet
dinir
Yoúsa herkes artıàı ibõÀl ider óayvÀnlara
Üstünde göz úalmamış bir nièmet
olmuyor híç
Üşmüş sinek diyüp de baldan ferÀàat
olmaz
Tekellüm eylese cÀhil òaùÀsı ôÀhir olur
Çıúınca añlaşılır egri oú kemÀnından
Maàlÿb
oluşuñ
nefsiñe
óükm
eylememekden
áÀlibseñ eger nefsiñe, maàlÿb idemezler
Úavl-i leyyinle lÀl olur düşmen
Úurtılursuñ onuñ zebÀnından
Keçeniñ parçasıyla diş sökmek
Yılanıñ sehl olur dehÀnından
Büyük odur ki olur sÀye-i seóÀb gibi
Naãıl gider ise gitsün úarınca incinmez
HengÀm-ı nizÀèında körüñ degnegi lÀbüd
Müstelzim olur kendisine derd ü belÀyı
İlzÀm idiyor kendi delíli ne èacebdir
Bí-çeşm [ü] baãíret olan erbÀb-ı òaùÀyı
Kendi óaddinden ziyÀde kim ki pÀyendÀz olur

٠ٔإ تاك٤ِ ؿٚ گغچٞع ٓلٞٓ ؿاكَ اػ
صٞ تٙ سضا عاٙ تضعگاٙغ طعٛ  ػًٚ

٠طِث٤ٓ اٗغا ػ سضاٜ جٝ ًاّ صًٚ ٟا
صٞ تٙ ؿذغگاٙي آ٤ف تٞهٞٓ ٝغ صٛ
ػگاعٝ هثغ ًٖ ًؼ اٗوالب ع٠تغ سغات
ٗضٞا هذغا كٛعٞٔ ٓؼٝ ٙعٞٔا ٓؼٜصكت
ة٣هغ ػؿغٞإ صاكت تٞ ٗتٟغ٤صؿتگ
گغٗض٣ٌض٣  تغا ػٙ صع ٓاٗضٚٔٛ ا٤َٗ صٛا
غ تاكضٛٞ گٝ  ػعٝ ْ٤ تـٚٗ ٠ٛپاصكا
ـت ؿٌ٘ضع تاكضٛ  عا ؿض عٓنًٚ غٛ
ٔتـتٛ هت داجتٝ ٕض٣ سض تغِٟٞاػ گ
ق ؿگ٤ پٟغ٤ ؿٙغ ًؾ عا گاٛ ٚٗ عٝ
ٗإ اكٌ٘ض
ٕ آ٠ص صع پٞ ٗث٠ٔ چلًٚ ـت٤ٗ ٠ٗؼٔت
إ ًغصٞغ ٓگؾ ٗتٜهَ كٌغ اػ تٝ تغى

صٞضا ك٤الٕ پٛ جاٟصع ؿشٖ گلتٖ سطا
اٞص عؿٕٝ عٝغ٤ٕ اػ ًٔإ تٞغ ًج چ٤ت
صٞك
٠ـت٤ٗ صٞ تغ سًٚ ٟگغص٤ٓ بِٞاػ إ ٓؼ
ؿاُة
ض٣ آ٠ٔٗ  ػاُْ تغٞ تا ت٠٣ص آٞاگغ تا س
ْٔت ٖٓ ػتإ سو٣كض ً٘ض اػ ٓال
ض٤إ کلٞ ت٢ٓ  ٗٔضٚصٗضإ ٓاع عا ت

ٔ اتغٚ٣ ؿاٞچٜٓ  تغ ساىًٚ ؿتٝتؼعگ ا
اػاعص٤ٗ ع عاٞٓ ٍ صًٚ صٝچ٘إ ع
هتٝ ٕعاًٞ ص سطغ صاعٗضٞ سٟاػ ػوا
ج٘گ
صٞل٤ٓ ّق ِٓؼ٣َٞ س٤ُغت اػ ص٤ تو٠ت
 كغاتغ١ض پاٜٗ ًٚ غٛ صٞٔ سٚ٣اػ پا
 ُة تاّ ٗضاعصٟاٝ پغًٚ ـت٤ٓـت
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NeşÀù-ı úalb ile èÀlem riyÀø-ı cennet olur
Göñül yerinde degilse cihÀn muøíú-i belÀ

اصإ اُْ ًل٘ضٜٗ ٙغ٤اػ هثخ دلغ ت
ٌلض٤ٔٗ  سجِتٚ٘٣ آٟٝؿق ػ عٞ٣
ض٤ٓٔ ػلوـت كتخ تاب اٚٗصع آؿتا
اعٜٗغ ساى آؿتإ ػٜص تٞٓثغ ؿج
غؿت٣ تضؿت توضٟػٝ عٙػوض
ٔ گلاص
اعٜٗ إٓ ػٝ ٖ٣ت تا٣ٌٖٓ ػ عػم كٌا
ٖ چٖٔ صاصٗض٣ صعٙ تغا عًٚ ٕتلٌغ آ
اعٜٗؿتإ ػٞ تاعاج ت٠ٓثاف صع پ

َ گٝ إ آبٜاص ج٤٘ـت ت٤ٗ ٍ تؼُؼ٠ت
 ُ٘گغ تغ آع٠ تٟا٣ٖ صع٣ص عا اػٞ س٠ًلت
ٔ

ض٣إ صٞ ٓغاص ٗتٟٝ عٚ٘٤٣ػپلت آ
 سثغٚ تشِوـت اػ سضا چٟٝ عًٚ تغا

ٟاٗٔغصٞت ػ ج٣ها ٔىة اػ چغر كٌا
ـت٤ٗ
 تثغٙک آ٣ ٚ تٖٙ ؿثاع اػ صٍ آگا٣ا
٠ٗداٝ عٟا٤ٔ٤ً صٞ ٍثغ تٟؿ٘ا
اٗگغٞـغ تضٍ ت٤ٓ ٍـت ٓا٤ٗ ٞچ
 عاٙض صٍ اكـغص٣ ًاع آٚغ چٛ٘ت ظا٣ػ
 ٗثافٞاع ػٗضإ گغ ٗثاكض گٞ٣ تغ ص،ٗوق
ـت٤ٗ إ اػتٔاصَٜ جٛ ج٘گ اٝ تغ هِخ
ای ج٘گ تاف٤ٜٓ ٕ هِخ ٓی ک٘٘ضٞچ
ؽ صؿت ادـاٗـتٝض گِلٖ كغص٤ًِ
ؼ٤ اػ ؿغ صعّ تغ س٠طِث٤ٓ لتٜت
ٕ گلتاعاٙض٤ اػ ؿ٘جًٚ ضٛاٞش٤ٓ ًٚ غٛ
صٞك
ضف٣ اػ تأَٓ تا٠ٗتغ ػتإ ت٘ض گغا
ـتٛ ٕ ٗلاٍ هِةٞؿـت ػاُْ چٝتاؽ كغص
اٜ٤ ٓا كٝ ا٤ٗ صٞـت گ٤ٗ  تغ جاًٚ ٍص
ٓثاف
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Beñzer ol sermeste ki ùamıñ kenÀrında
ùurır
äubó-ı maóşerden elem çekmekdedir
tíre-nihÀd
Yÿsufuñ aãlÀ óicÀbı olmamış Àyineden
ÁsitÀn-ı èaşúda ümídiñ eyler inkişÀf
Secde itmekden ãaúın her südde-i
dergÀhda
Rızúdan kimseye sen itme şikÀyet zinhÀr
èUúde-i rızúıñı açmaú yed-i taúdírdedir
Şükr it ki bu gülşen-i fenÀda
Bir yol saña virdiler çemenden
TÀrÀcına úalúışup da zinhÀr
áaãp itme menekşe, yÀsemenden
BinÀ-yı èÀlem olmuş Àb ü gilden pür
tezelzüldür
Çıúar, úurtar, eger úÀbil olursa keştí-i
nefsi
Gözüñ cihÀnda, ÒudÀdan ne rütbe èilmiñ
var
Görünmez Àyineniñ arúasında rÿy-ı
murÀd
Degil cevr-i felekden iştikÀ şÀn-ı civÀnmerdí
áubÀr-ı şekki taùhír eyle sen Àyine-i
dilden
áınÀ-yı ùabèa dinir kímyÀ-yı rÿóÀní
áınÀ-yı úalb bulunsun eger parañ yoúsa
Dil-efsürde içün zínet-i ôÀhir híçdir
Naúş, dívÀr u der-i maóbese itmez teéåír
İètimÀd eyleme ãuló u cedel-i èÀleme sen
“ÓÀøır ol cenge eger ister iseñ ãuló u
ãalÀó”
Kilíd-i gülşen-i firdevs dest-i muósindir
Behişti ister iseñ beõl-i cÿd u inèÀm it
Sencíde-beyÀn olmaàı ister ise her kim
Ursun diliniñ üstüne bir bend-i teemmül

Emrullah Yakut
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Úalb rÀóatsız olursa salùanat bir bÀrdır
Neşvesiz taòt-ı SüleymÀn olsa yeksÀn
olmasa
ØiyÀ-yı Zühre ile yolcılar giderlerken
Yazıú ki burnuñu görmezsiñ ÀfitÀb ile
sen
Ehl-i ùabè-ı bülend olur bed-baòt
PÀy-ı fÀnÿs nÿrunu görmez
SÀúí göñülde var heves-i èişret ü neşÀù
MeyòÀne rÀhını ararım ihdine’ã-ãırÀù
Genişletirseñ eger sÀóa-i baãíretiñi
äafÀ-yı èaşúı ùuyarsıñ ne rütbe leõõeti var
Ne dürlü cevheri isterseñ al da ceybiñe
úoy
Ki kilíd úonmadı bÀb-ı òazÀne-i èaşúa
Ne úamerden müteşekkir ne zuòalden
şÀkí
Felegiñ sÿd u ziyÀnı naôarımda birdir
İúlím-i tecerrüdde sulùÀn-ı zamÀndım ben
Bilmem ne yapup èÀlem zindÀnına
düşdüm ben
èArô eylediler emtièa-i her dü cihÀnı
áayret dinilen mÀl-i úıyem-dÀrını aldım
Ùutarsañ eger dest-i üftÀdeyi
èİbÀdÀt u ùÀèatden evlÀ olur
İtme hiç bir kimseyi rÀz-ı nihÀnıñ
maóremi
Toòm-ı rÀz ekseñ eger mermer
úıàılcımlar ãaçar
Ehl-i èirfÀna göre rütbe-i bÀlÀterdir
Kendini èÀleme cÀhil olaraú göstermek
Úomadı leõõet-i cÀn telòi-yi minnet bizde
Dökemem yüz ãuyunu Àb-ı óayevÀn
[içün]20
İòtiyÀrlıú çiçek olsa ölüme meyve dinir
Meyvesi böyle olursa düşünüñ zaòmı
nedir

ع هِة تاع ساٍغؿتٌٞذ٤ ت٠ٛپاصكا
٠ٗٔا٤ِ تشت ؿٞـت گ٤ٗ تغ جاٞصٍ چ
ٓثاف
ٕاٝغٌٛ٘٘ض عا٤ٓ  ؿلغٙغٛع ػٞ٘ت
ؾ٣ تآكتاب صعٟض٣ ٗضٟق پا٤ پٞت
 اؿتٙ تشتی الػّ ٍثغ تِ٘ض اكتاصٙغ٤ت
ٖكٝاٗض صاكتٖ عٕٞ تٞص عا چٞ سٟپا
چغاؽ
ٍ ٗلاٝ ؽ ػلغتٞٛ ا٤ْ ؿاه٣صاع
الصراطiْ اهدنا٣ اٌٙض٤ٓ ٙ عاٟا٣ٞج
غ٤ؿٝ ص ؿاػٞ٘ق س٤ تٙغ
ٔ  كِي صا ٔىٞچ
 ٓوضاع هلا صاعص ػلنٚ چًٚ ٠ٗتا تضا
٠ٛاٞش٤ٓ ًٚ غٜغ گٛ  تثغٝ ة٤اع ج٤ت
ٔ ػلنٚٗ هلَ ٓ٘غ ٗضاعص صع سؼاًٚ
 اػ كجغ كاًغٚٗ ّ ٓ٘ضِٚ اػ ػسَ گٚٗ
ص كِيٞ ؿٝ ٕا٣ـت صع ٗظغ ٖٓ ػ٤ٌ٣
ّصٞص تٞهت سٝ ْٙ تجغص پاصكا٤ِصع اه
ْ ًغصّ تا تؼٗضإ تضٕ عكتٚضاْٗ چ٤ٔٗ
اٗغاٜ جًٝغصٗض تٖٔ ػغى ٓتاع ص
ْ عكتٝ ْغكت٣ا ٗپظٜ٘٣غت اػ٤جؼ ؿ
ٟع اػ ساى تغ صاعٞٓ ٞچٜٓ  عاٙاكتاص
اگغ
ٔ
ٖ٤ٓ ػٟٝـت اػ ٍاػت عٜق ٖٓ ت٤ پٚت
ًٕغص
ٕٞٔچٛ ضٜج٤ٓ تشْ عاػ اػ ؿ٘گ ساعا
كغع
ٌٖٓ صٞإ سٜٗ چ ًؾ عا ٓذغّ عاػ٤ٛ
ا تاالتغؿتِٜٔق صاٗا اػ تٔاّ ػ٤پ
ٖلغا تا صاٗق ؿغكاع ٗاصإ ؿاست٣ٞس
ثغص اػ جإ ٓا٤ٓ تٝ ٓ٘ت دال٠تِش
ٖشت٣إ عٞ٤ آب دٟإ تغ آٞآب ٗت
 ٓغگـت تاعاصًٚ ٚـت٣ اٚكٌٞ كٟغ٤پ
ص ػسْ ساعاصٞ تٚص چٖٞ ت٣ اٞتاعف چ

içün: rihten [Metinde sehven “rihten” yazıldığı düşünülerek anlam gereği “içün” olarak düzeltilmiştir.]
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ٙٔ ؿغكاع صٚٗٔا٤ا عب اػ ػغكإ ٓغا پ٣
ٙٔاع ص٤ صٍ تٝ ٙ جإ آگا،٘ا٤چلْ ت
ع هلا ًٔاُـتٞٗ ٕض٣ صٙغ٤صع داى س
ٕض٣ عا صع آب صٚٓ اٗضٞت٤ٓ َغ ٍلٛ

 ؿاكَ تاكضًٚ ـت٤ٓ ٓواٚٗ ُتٝج صٝا
ٕض٤اتٞص سَٞ تٜتغ ُة تاّ سطغ ج
ٕض٤ پغؿٚـت سـت٤ٔ هذت جـٙ ػًاج
ٕض٣ق پا ص٤ ػٔغؿت پ٠ٗثاٛٗگا
ٔ
ٟٞٔ ػاُْ كِٚ ًثغ ًٖ تا هثٝ تغى ػجة
ٟٞؾ عا تگظاع تا آصّ ك٤ِغت ات٤ؿ

ٔت ػاُی تالؿتٛ ،ٕ اكتاص ساُیٞصؿت چ
٠ٌ ًاكٟصٞ صاعّ صع ٗظغ صع صؿت تٚآٗچ

ض ٗگظاكت٤ٓٞٗ  ؿ٘گ عا٠ِتج
ترانىiلنiع تافٝٓتغؽ اػ ص
اع٤ی ک٘ض کآَ ػ٣اٜ٘غ چ٘ض تٛ ٓغص عا
گغؿت٣ صٟا٤ٔ٤ً ٌٍض٣ ٕاعا٣ هذثت
21

غ صُیٛ ض تاكض٤دٞ ای اػ هِؼّ تٙهطغ
٠ِاهٝ  گغٚ٘ٓ ٠هِٞچ ٓش٤ٛ صؿت عص تغ

إ ً٘٘ضٕٞ اػ جٝغإ تالف عػم كؼ٤پ
لتغ٤ص ٍغف كاّ تٞدغم گضا ك
ٕاع ٓغصٓاٞٔٛ غٛ تظاٝ ٓغٙاػ ع
لتغ٤ص صاّ تٞ ٗغّ تٟاًٜصع سا
ٙإ تگغصإ عاٝ اػ ًجغ٠ػًات عاؿت
ؾ ٓضاع٣ ػوا صعٖٙ ع٣ صعٞچ ًؾ ت٤ٛػ

bâşed: Metinde bâş yazılmıştır. Ancak vezin ve anlam gereği düzeltilmiştir. bkz: Divân-ı Sâib, 6712. gazel:
http://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh6712/
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YÀ Rab èirfÀndan baña peymÀne-i serşÀr
vir
Çeşm-i bínÀ, cÀn-ı ÀgÀh u dil-i bímÀr vir
Hüner òÀk-i siyehde görmedir nÿr-ı
ãafÀdÀrı
Çocuúlar úÀdir-i rüéyet olur deryÀda
mehtÀbı
áÀfil olarak mevúiè-i devletde ùuranlar
Beñzer uyuyan Àdeme ùamıñ ãaçaàında
ZekÀt-ı ãıóóat olurmuş èiyÀdet-i bímÀr
ÓayÀt gözcülügü píş-i pÀyı görmekdir
Bıraúsañ kibr ü èucbu úıble-i èÀlem
olursuñ sen
Geçersiñ ãÿret-i İblísden Àdem olursuñ
sen
èUlüvv-i himmet olur bir belÀ-yı derd-i
serim
Olunca kíse vü ceybim fülÿsdan òÀli
Gelen òayÀlime destimde Àh olsaydı
Olurdu ceyb-i felek sím ü zerle hep mÀlí
Tecellí sengi nevmíd itmemişdir
Gerekmez òavf-ı sırr-ı len terÀní
Gÿşe-i vaódet èayÀr-ı Àdemi kÀmil úılar
äoóbet-i yÀrÀn ise bir başúa kímyÀdır
bize
Úulzüm-i tevóídden her dilde bir úaç
úaùre var
VÀãıl-ı Óaúsañ eger şeyòim bizi redd
eyleme
TelÀş-ı rızúa düşer pírler civÀndan çoú
Dilenci aúşam olunca óaríã olur faôla
Terk-i rÀh-ı rÀst itme aldanup ãÿretlere
Nerm olsan ùopraúda dÀm-ı óíle pek
çoúdur ãaúın
Çevirmek kec-revi yoldan zekÀt-ı
istiúÀmetdir
Diríà itmek èabeådir silleyi ehl-i
êalÀletden
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KÀse-i ehl-i kerem cÿddan òÀlí olmaz22
Ne úadar virse güneş nÿrını, noúãÀn
olmaz
Óaríãiñ óırãı geçmez zír-i òÀk-i mevte
girmezse
Úarınca pÀymÀl olmazsa rÀóat eylemez
aãlÀ
Görmemiştir tenÀúuã-ı åervet
İótiyÀtı alup ãatan tüccÀr
Bir mübÀrek metÀèdır óÀşÀ
İtmemişdir híç kimseyi ıørÀr
Sirkeniñ òulúundaki sertlik
Geçmiyor ùurmuş olsa da ãad sÀl
Eylemez híç òulúunu tebdíl
İótiyÀr olmuş olsa da cühhÀl
Herkesiñ rızúı yine kendisiniñ úısmetidir
Yemegiñ
azsa
óicÀb
eyleme
mihmÀnıñdan
Öñüne diúúat iden sengden ÀzÀde olur
Kendisinden egilen şÀòa atılmaz bir ùaş
CilÀ ôann itdigim pas çıúdı eyvÀh
Celb içün Rüstemi meydÀna atı lÀzımdır
Çeşm-i mestÀna cihÀn gülşen-i cennet
görinür
Bí-àaraø olduúda söz teéåír-i díger baòş
ider
äoóbet-i seng ü sebÿ olmadı híç ÀhengsÀz
BahÀrıñ mesti maèõÿr olsa lÀyıú

صٞگغصص ػج٤ٔٗ ٠َُ ًغّ ساٛ اٚٔ ًاؿ
غ تاتإ کْ ٗلضٜٓ عٞٗ ٝ  كض تضعٞٗ ٙٓا
ن٣ ػ تغصص ٗکلض پای دغ،غص٤ٔٗ تا
صٞ پآاٍ كًٚ ع صع آٗـتٞٓ عادت

ٍا٤ضاع ادط٣غؿض تشغ٤ٔٗ ٕٗووا
إ ً٘ض٣ ػ٠ٖٓ ٓتاع گغا٣ اًٚ داكا

ٍص ؿاٝغ٤ٔٗ ٕٝغ٤ تٟ ت٘ضًٚاػ ٍثغ ؿغ
غ تاكض٤غ چ٘ض پٛ ٔإ گؼٗضؿتٛ َٛجا

عصٞش٤ٓ ص عػمٞإ هـٔت سٞغًؾ ػ سٛ
ٔإ ٓثافٜ٤ٓ  سجَ اػ٠اػ ًْ تٌاػت
 اؿتٚضٕ تال گغصإ ؿ٘گ تلغه٣ق پا ص٤پ
ْص سٞ سًٚ ٠غ كاسٛ ٔ٘ـت اػ ؿ٘گ٣ا
صٞل٤ٓ
صٞع ًغصٓق ژٗگاع تٞك٘گغ توٝ عٌٚٗآ
عصٝضإ آ٤ٔ عؿتْ عا تًٚ ض٣ تا٠ٓ عسق
ض٣ ٗٔا٠ٓ ػاُْ تچلْ ٓـتإ گِؼاع
گغ٣غ ص٤ٕ كض ؿشٖ تأثٞ ؿغى چ٠ت
ضٛض٤ٓ
غگؼٛ  ٗگغصصٞ ؿثٝ هذثت ؿ٘گ
ٖض صاكت٣ع تاٝاعإ ٓـت عا ٓؼظٜصع ت

Sonuç
Mehmet Nüzhet’in (Ortanca) doğrudan çeviri'de görülen; kaynak
metindeki kavramların taklit yoluyla hedef dilde üretilmesi (calque), kaynak dilin
sözdiziminin taklit edilerek hedef dile yansıtılması (literal translation) gibi çeviri
işlemlerinden istifade etmediği görülmektedir. Aktarma (borrowing) işlemi ise

22

Bu mısra vezne uymamaktadır: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fa’lün.
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klasik Türk ve Fars şiirindeki müşterek kelimelerle sınırlıdır. Dolayısıyla çeviribilim
terminolojisinde kastedilen manada bir aktarma'dan söz edilemez.
Diğer yandan mütercim, Vinay & Darbelnet'in dolaylı çeviri işlemleri olarak
adlandırdığı; biçim ya da kelime türü değiştirme (transposition), bakış açısı
değiştirme (modulation) ve eşdeğerlik (equivalence) gibi yollara başvurarak
kaynak dil ile hedef dil arasındaki yapısal farklılıklardan kaynaklanan sorunların
üstesinden gelmeye çalışmıştır.
Yukarıda belirtilen dolaylı çeviri işlemlerine ek olarak mütercimin metin
üzerinde bazı tasarrufları dikkat çekmektedir. Mütercim kaynak metindeki bazı
mısraları anlam ve bağlama uygun iktibaslarla hedef metinde karşılamıştır. Yedi
beyitte şairin mahlası geçmesine rağmen bu beyitlerin hiçbirinin çevirisinde
mahlası zikretmemiştir. Kimi beyitleri dörtlük olarak tercüme etmiştir ve
dörtlüklerdeki bazı mısralar kaynak metne ilave niteliğindedir. 116 beyit ve 6
müfredden 66 tanesinin tercümesinde kaynak metindekinden farklı vezin
kullanılmıştır. Bazı kavramların karşılıkları kaynak metindeki ifadeyi açıklayıcı veya
yorumlayıcı tarzdadır.
Klasik belagatta kusur olarak kabul edilen garib (alışılmadık, yabancı) ve
mehcur (terkedilmiş, arkaik) kelimeler, tercümede kullanılmamıştır. Tenâfür-i
hurûf (kelimede söyleyiş güçlüğü, ses itişmesi) ve tenâfür-i kelimât (sözdeki
söyleyiş güçlüğü) gibi kelimenin ve kelâmın fesahatini bozan örneklere
rastlanmamıştır. Sözün fesahatini bozan ta'kid (anlaşılma güçlüğü) ve za'f-ı te'lif
(söz diziminde kuralsızlık) gibi sorunlar bulunmamaktadır. Bu itibarla,
yabancılaştırıcı bir his uyandırmayan ve “tercüme kokmayan” bir çeviri yapıldığı
söylenebilir.
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Bir tercüme eser hakkında sadık veya serbest çeviri nev'inden kesin ve
genel hükümler içeren nitelemeler çok iddialı ve yanıltıcı olabilir. Çünkü mutlak
anlamda serbest veya sadık bir çeviriden bahsedilemez. Bir çevirinin tamamen
serbest olması demek, kaynak metinle bir ilişkisi kalmaması anlamına gelecektir.
Kaynak metnin bütün hususiyetlerini taşıyan tam anlamıyla sadık bir metin ise
ancak kendisi olabilir. Nüzhet Bey'in tercümesi için, lafız yönünden serbest, mana
yönünden ise sadık bir çeviri değerlendirmesi yapmak daha isabetli olacaktır.
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