MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ, ICzyâmu'd-Devleti'l-Osmâniyye, Türkçe'den Arapça'ya çeviren: Ahmed es-SacId Süleyman, Vezâretu'sSakâfe Daru'l-Kâtibi'l-Arabi Yay~nevi, Kâhire, 1967, s. ±
(XXIV) -I- 204; 41 M~s~r kuru~u.
Türkler ile Araplar'~n tarih sahnesindeki münâsebetleri, ~slam Dini'nin ortaya
ç~k~~~ndan sonra ba~lam~~~ve zaman~m~za kadar kesif ~ekilde devam etmi~tir. Bugün
de Türkler ile Arap Devletleri aras~nda siyasi, iktisadi ve kültürel münâsebetler
geli~tirilmek istenmektedir. Ancak, bu münâsebetler geli~tirilirken, Osmanl~~ imparatorlu'~u'nda Yavuz Sultan Selim ile gerçekle~tirilen Arap alemi üzerindeki siyasi
ve askeri hakimiyet, baz~~Arap ayd~nlar~ nca Türkler aleyhine kullan~lmakta, Araplar'~n sömürüldükleri ve geri b~rak~ld~klar~~iddia edilmektedir 1. Bu hususta Müste~r~klar'~n taraf tutan ara~t~rmalar~n~n Arap Alemi üzerindeki te'siri gayet aç~k
olarak görülmektedir; mesela, Istanbul'un fethi gibi, Müslümanlar ad~na ö~ünülecek tarihi bir vak'ay~, Araplar'~n aleyhine herhangibir ~ey getirmedi~i halde, Müste~r~klar'~n görü~~tarz~na uygun olarak, Türkler'in barbarl~~~~ ~eklinde de~erlendiren ça~da~~Arap yazarlar~na rastlanmaktad~r 3. As~rlard~r hakimiyetimiz alt~nda
ya~ayan Araplar'~n, bu ~ekildeki de~erlendirmelere, psikolojik olarak haz~rl~kl~~
bulunmalar~n~n tabii olaca~~~söylenebilir. Ancak, Arap ayd~nlar~n~n, milli tarihimize ait kaynak ve ara~t~rmalar~~okuyup de~erlendirme imkanlar~na sâhip olmad~klar~~ da bir gerçektir. Tarihimize âit baz~~kaynaklar~n ve ara~t~rmalar~n, as~rlard~r
ayn~~ idare alt~nda ya~ad~~~m~z Araplar'~n istifâdelerine sunulmas~~ ~eklinde bir
kültür politikas~ndan yoksun bulundu~umuzu i'tiraf etmek gerekiyor.
Mehmed Fuad Köprülü'nün Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u isimli eserini Arapça'ya çeviren Ahmed es-Sa`id Süleyman'~n çal~~malar~, yoklu~undan yak~nd~~~m~z
hususun bir istisnas~n~~ te~kil etmektedir. Daha önce de W. Barthold'un Orta Asya
Türk Tarihi 3 isimli eserini Arapça'ya çeviren A. S. Süleyman'~n, Türkçe'yi bilen
bir kimse olarak, tercemesine karar verdi~i bu eserleri seçmesindeki isabete burada
i~aret ettikten sonra, terceme ile ilgili tesbit edebildi~imiz baz~~noktalara dokunmak
istiyoruz:
Ktydmu'd-Devleti'l-Osmdniyye ismi ile Arapça'ya çevrilen esere, Dr. Ahmed
Izzet Abdulkerim bir Takdim yazm~~t~r. Osmanl~~Devleti'nin kurulu~u mes'elesinin
ehernmiyetine dokunulan bu yaz~da, Fuad Köprülü'nün ilmi ~ahsiyetine yer verilmekte ve Arapça'ya çevrilen bu eserin, de~erli bir ilmi ara~t~rma mahsülü oldu~u
belirtilmekte, ayn~~mütercimin daha önce terceme etti~i Barthold'un kitab~yle
Bk., Z. Fahri F~nd~ko~lu, "Türkiye'de ibn Haldunizm", Fuad Köprülü Arma~an~,
~stanbul 1953, s. 153-4.
2 Bk., Muhammed Abdullah 'Inan, Mevdkzfu H~zsime fi-Tarihi'l-islâm, Kahire
1962 dördüncü bask~, s. 169-200.
3 Tarihu't-Türk fe-Asya'el-Vustd ismi ile çevrilen eser (Kahire ?) 1958 y~l~nda
bas~lm~~t~r.
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Köprülü'nün bu ara~t~rmas~~arasmda münasebet kurulmaktad~r. Takdim yaz~s~~
kitaptaki konular~n zikredilmesi ve mütercime te~ekkürle son buluyor.
Mütercim A. S. Süleyman, yirmi sahife tutan uzun bir önsöz yazm~~, burada
Türk tarihiyle ilgili baz~~konularda bilgi vermek lüzlf~munu duymu~tur. Öyle anla~~l~yor ki mütercim, daha önce terceme etti~i ve Orta Asya'daki Türk tarihini
ele alan Barthold'un eseriyle, F. Köprülü'nün bu eseri aras~nda bir alâka kurmak
istemekte ve Arap okurlarmm konuyu daha iyi anlamalar~~için Anadolu'nun türkle~mesi ve islamla~mas~na ait baz~~tarihi olaylar~~s~ralam~~~bulunmaktad~r.
Ba~ta Mükrimin Halil Yinanç'~n Anadolu'nun Fethi, Z. Veli& Togan'm Umumi
Türk Tarihine Giri~~ve Fuad Köprülü'nün Türk Edebiyatt'nda ilk Mutasavv!flar'~~olmak
üzere, baz~~kaynak ve ara~t~rmalardan faydalanarak Araplar'la Rumlar'~n Anadolu'daki mücâdeleleri, Türkler'in Anadolu'yu vatan edinmeleri, Anadolu'daki
Türk-Islam kültüründe Bizans ve ~ran te'sirleri, 107~'den sonra Anadolu'da kurulmaya ba~layan Türk Devletleri ve Anadolu Selçuklular~'nm y~k~lmas~ndan sonra
ortaya ç~kan Beylikler'i, daha sonra da Osmanl~~Devleti'nin kurulu~, yükseli~, gerileyi~i ve yap~lan islahat hareketleri hakk~nda umumi bilgiler vermi~tir.
Mütercim A. S. Süleyman, önsöz'ünün son k~sm~nda, terceme etti~i eserden
bahsetmektedir. Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda giri~ilmi~~bulunan islahat hareketlerinin ve imparatorlu~un y~k~l~~m~n Türk tarihçileri taraf~ndan incelendi~ini ve
birçok vesikanm ne~redildi~ini ifade eden mütercim, buna kar~~l~k, ayn~~devletin
kurulu~~mes'elesinin efsânelerle kar~~~k bir ~ekilde kald~~~n~~ve tam olarak halledilemedi~ini ve bu durumun, 1934 senesinde Fuad Köprülü'nün Sorbonne'daki Türk
Tedlcikleri Merkezi'nde vermi~~oldu~u üç konferansa kadar devam etti~ini belirtmektedir. Fuad Köprülü'nün bu çal~~mas~~sayesinde, Osmanl~~Devleti'nin kurulu~~
mes'elesinin efsânelerden kurtuldu~una dikkati çeken mütercim, Türkçe bask~daki
önsiiz'den faydalanarak, müellif in daha önceki ara~t~r~c~larcian, kaynaklar~n tesbiti,
kullan~lmas~~ve ta'kip edilen metod bak~m~ndan ayr~lm~~~oldu~unu söylemektedir.
Ayr~ca, kitab~n ilk bask~s~~ile, tenkiclleri ve tercemelerinden k~saca bahsettikten
sonra, eserin 1959 (tercemede yanl~~~olarak 1962 senesi yaz~lm~~t~r) y~l~nda, müellifin, Frans~zca bask~da bulunmayan bir Onsöz'ü, baz~~küçük ilaveleri ve Nedim
Filipoviç'in Müellif Hakk~nda Not'u ile birlikte ilk defa Türkçe olarak bas~ld~~~na
i~aret etmektedir.
Mütercim, 1965 y~l~nda yazd~~~~bu uzun Onsöz'ünü, 1958 y~l~nda çevirdi~i
Barthold'un eserinden sonra, Bat~~Türkleri hakk~nda Fuad Köprülü'nün bu de~erli
kitab~n~~terceme etmek gerekti~ine inand~~~n~~söyleyerek bitirmi~tir.
Fuad Köprülü'nün Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u'nu Arapça'ya K~yâmu'd-Devleti'l-Os~miniyye ad~yla çeviren A. S. Süleyman, tercemeye esas ald~~~~Türkçe bask~da
bulunan müellif ve S. Charlety'in Onsöz'lerini ve Nedim Filipoviç'in S~rp-H~rvatça
yazd~~~, M. Tayyib Okiç'in Türkçe'ye çevirdi~i Müelljf Hakk~nda Not'u Arapça'ya
çevirmemi~tir. O, eserin tercemesine do~rudan do~ruya L Bö/üm'den, yani Kurulu~~
Mes'elesi Nas~l Tedkilc Edilmelidir'den ba~lam~~t~r.
Eserin Arapça'ya tercemesi dolay~siyle yazd~~~= bu tan~tmada, kitab~n
bölümleri hakk~nda bilgi vermeye ihtiyaç olmad~~~~aç~kt~r. Ancak mütercimin,
çevirmeyi unuttu~unu tesbit etti~imiz baz~~ibareler ile, bask~~s~ras~nda iyi bir tas-
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hihden geçmeyi~i sonucu meydana gelmi~~bulunan yanl~~lardan baz~lar~na i~aret
etme~i faydal~~buluyoruz :
Çevrilmesi unutulmu~~bulunan, tesbit edebildi~imiz baz~~ibareler ~unlard~r :
As~l metindeki (s. 2), "...~imdiye kadar Ortazaman vak'a-nüvisli~inin
an'anelerinden kurtulamam~~ ..." diye ba~layan iki uzun cümle terceme edilmemi~tir (s. 7).
"...en basit bir tarihi tenkide dayanam~yacak kadar..." (as~l metin, s.
3) ibaresi çevrilmemi~tir (s. 8).
"R~iyada Osman'~n göbe~inden bir a~aç ç~karak gölgesinin bütün dünyaya
yay~lmas~ ..." (as~l metin, s. 3) ibâresi terceme edilmemi~tir (s. 14).
~~~~ numaral~~dipnotundaki "~stanbul ve Paris'teki müteaddid el-yazmalar~)
ibâresi terceme edilmemi~tir (as~l metin, s. 8, terceme, s. 15).
As~l metin, s. 69; terceme, s. 121'deki 4. numaral~~dipnotunda "Türkmenlerin..." diye ba~layan iki sat~rl~k ibare atlanm~~t~r.
Baz~~ dipnotlar~nda sayfalara i~aret unutulmu~tur; mesela, as~l metin, s.
70; terceme, s. 122'deki dipnotu g gibi.
Bask~~ s~ras~nda iyi bir tashihden geçmedi~i anla~~lan eserde, bilhassa dipnotlar~nda baz~~yanl~~lar bulunmaktad~r; mesela, as~l metin, s. g, terceme, s. 17 dipnotu 17; as~l metin, s. 18, terceme, s. 32, dipnotu 25; as~l metin, s. 20, terceme, s.
35, dipnotu 28; as~l metin, s. 29, terceme, s. 51, dipnotu 3; as~l metin, s. 70, terceme,
s. 122, dipnotu to gibi.
Eserin sonunda bulunan Umumi Indeks tercemede, Arap okurlar~n~r~~kolayca
faydalanabilmeleri için, ~ah~s Adlar~ ; Ter, Nehir ve Da~lar; Kabile, Boy, Devletler ve
Ist~lahlar olmak üzere üç ayr~~ k~s~mda tertip edilmi~tir.
Fuad Köprülü gibi büyük bir alimin eserini Türkçe'den Arapça'ya çevirerek,
milletimizin tarihinde mühim bir yeri olan Osmanl~~Devleti'nin kurulu~u mes'elesini
Arap okurlar~mn istifaclesine sunan de~erli mütercim, Kahire Üniversitesi Türkçe
Ara~t~rmalar Profesörü Dr. Ahmed es-Sa'id Suleyman'a te~ekkür eder; bu yoldaki
terceme faaliyetlerinin devam etmesini dileriz.
DR. MUSTAFA FAYDA

