B~R ÇEV~R~~FAC~ASI
BEYNUN AKYAVA~*

Edmondo De Amicis gibi dünyaca me~hur bir Italyan edibinin fevkalade
renkli, canl~~ve zeka dolu üslûbuyla kaleme ald~~~~ Costantinopoli, ~stanbul (1874)
adl~~eserinin ~stanbul ile alakal~~seyahatnameler aras~nda çok mühim bir yeri
bulunmakta ve içinde on dokuzuncu asnn Istanbul'u ile Osmanl~~tarihi üzerinde
zengin bilgiler verilen bu kitap do~rudan do~ruya bizi alakadar etmektedir.
Bununla beraber seyahatname aradan bir as~rdan fazla bir zaman geçti~i halde
Frans~zca, Ingilizce, Almanca gibi dillere birçok defa çevrilmi~~olmas~na ra~men
Türkçeye çevrilmemi~ti. Sadece merhum Re~ad Ekrem Koçu'nun 1936 y~l~nda
bir gazetede yay~mlanan ve 1938'de kitap haline getirilen 20-25 sayfal~k çok k~sa
bir tercümesi bulunmakta idi. Eserin tamam~n~n tercümesi ~talyanca ash ile J.
Colomb'un Frans~zca tercümesi sat~r sat~r, kelime kelime kar~da~t~nlarak Prof.
Dr. Beynun Akyava~~tarafindan yap~lm~~t~r.
Seyahatnamenin
Birinci bask~s~n~~Kültür Bakanl~~~~1981'de,
Ikinci bask~s~n~~yine Kültür Bakanl~~~~1986'da,
üçüncü bask~s~n~~Türk Tarih Kurumu 1993'te,
Dördüncü bask~s~n~~yine Türk Tarih Kurumu 2006'da yapm~~t~r.
Dördüncü bask~~da tükenmek üzere oldu~u için Türk Tarih Kurumu be~inci bask~ya haz~rlanmaktad~r.
Zahmetli bir ara~t~rma isteyen tercümemde yazann üslübuna ve ele ald~~~~
mevzulann diline bilhassa sad~k kalmak istedim. Eserin Italyancas~~da Frans~zcas~~da C. Biseo'nun gravürleri ile daha da de~erlenmi~tir. Ancak onsiiz'ümde
de ifade etti~im gibi tarih vesikas~~olarak kullandabilece~ini dü~ündü~üm gravürlerin tamam~n~~kitab~ma ald~~~m halde bir iki gravürü almaya de~er görmedim. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmed Han'~~k~r atuun üzerinde göstermekte, at~n ayaldann~n alt~nda da cesetler ve hattâ bebek cesetleri bulunmaktad~r!..
Em. Prof. Dr., Ankara üniversitesi, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi.
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Bu bir tarih vesikas~~ m~d~r, bir hakikat midir? Almad~~~m~z ba~ka bir gravürde
ise Istanbul'da bahçede ç~nlç~plak y~kanan bir kad~n ile bu kad~n~~pencere aral~~~ndan gözetleyen bir erkek gösterilmi~tir!... Bu tarihe, hakikate, ahlâka uygun
mudur?
~stanbul (1871) Türk veya yabanc~, tercümenin ne oldu~unu bilen herkesin
iltifatma mazhar olmu~tur. Bununla müftehirim.
Tercüme hem ilimdir (traductologie) hem sanat. Do~rulu~u ile ilim, üslübu
yani güzelli~i ile sanat. Tercüme çok zor bir ilim ve çok zor bir sanatur. Eline
kalemi alan ki~inin her ~eyden evvel yapt~~~~i~in mesuliyetini idrak eden, ciddi,
ara~t~rmay~~bilen, kültürlü, mevzua ve her iki dile de hâlcim, hassasiyederi olan
bir insan olmas~~ ~art~~tercümenin ilk kelimesinden son kelimesine kadar vard~r.
Eserin asl~~ile tercümesi aras~nda hiçbir fark olmamal~. Terazinin bir kefesine
tercüme edilen eser öteki kefesine tercümesi konulunca kefeler ayn~~ hizada,
dengeli duruyorsa o tercüme ba~anl~d~r.
Sadece lügate bakarak tercüme yap~lamaz. Kelimenin tam mânâsm~, de~erini, ruhunu anlamak ve o kelimenin, tâbirin tercüme edilen dildeki tam kar~~l~~~n~~tesbit etmek, bunun için çok kelime ve çok tâbir bilmek gerekir. Mütercim
tercüme etmeye çal~~t~~~~esere sad~k kalarak, zor gelen cümleleri, paragraflan
atlamadan, ilâveler yapmadan, dü~ünerek, ara~t~rarak, o eserin her iki dilde de
yazan ve sahibi imi~~gibi davranmal~d~r. Eserin tercümesinin do~rulu~una
inand~ktan sonra kullan~lan kelimelerin s~ralan~~~nda kula~~~rahats~z eden sesler
(cacophonie) varsa bunlan önlemek, ahenge, üslübun aluc~l~~~na, ak~~~na itinâ
etmek mütercimin vazifeleri aras~ndad~ r. Mütercim hem kendi dilinin hem yabanc~~ dilin ruhunu tan~yacak, inceliklerine, hususiyetlerine vâluf olacak, hem
zevkli ve hem de kabiliyetli olacak.
Tercüme ilim hayat~n~n da, kültür hayat~n~n da, sanat hayat~n~n da vazgeçilemeyecek bir parças~d~r ve çok ciddi, mesuliyetli, vebâlli bir i~tir.
Geçenlerde Yap~~ Kredi Yaymlanndan bir kitap geçti elime: Edmondo De
Amicis, ~stanbul, Çev. Filiz Özdem, ~stanbul, Haziran 2010. Bu kitab~n bütün yay~n
haklan sakhym~~~ve kaynak glisterilerek tan~t~m için yap~lacak k~sa ahnt~lar d~~~nda yay~nc~n~n
yaz~l~~izni olmaks~z~n hiçbir yolla ço~alt~lamazIng!...
Çeviri diye ortaya ç~kanlan ve bir zihin peri~anl~~~ndan ba~ka bir ~ey olmayan kitap okumaya kalkan herkesi sadece deh~ete dü~ürür!... Yap~~Kredi'nin
Edmondo De Amicis'e de, onun Costantinopoli adl~~ eserine de, benim al~ n terime
göz nuruma da, Türk kültürüne de, Türk okuyucusuna da, hattâ kendisine de
bu sayg~s~zl~k~~yapmaya hakk~~yoktu!...
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Mütercim(!) Filiz Özdem alm~~~eline kalemi, koymu~~önüne benim yirmi
dokuz sene evvel yapt~~~m ve tevazu bir tarafa b~rak~l~rsa, hattâ ~talyanca asl~n~~
da Frans~zca, ~ngilizce gibi dillerde yap~lm~~~tercümelerini de a~an bir güzellikte
oldu~una inanan de~erli okuyuculann her zaman iltifatlarma mazhar olmu~~
tercümemi, "herkesi kör alemi sersem sanarak" intihâl demesinler diye de~i~iklikler yapm~~. Ben siyah demi~sem o kara demi~. Ben evvelâ demi~sem o önce demi~,
vs. Baz~~kelimeleri sözde e~~mânâh kelimelerle de~i~tirmi~, cümleler, kelimeler
Edmondo De Amicis'in diline ve üslübuna hiç yak~~mayan bir ~ekilde de~i~tirilmi~~ve bozulmu~, sokak a~z~, argo bile kullan~lm~~!... Yar~h~lar, acaip kelimeler, tâbirler, anla~~lmaz cümleler pe~pe~e gidiyor. Dil yok, üslüp yok, tarih ve
kültür yok, ara~t~ rma, mesuliyet, ciddiyet yok, edebi zevk yok!... Tek kelimeyle
berbat!...
Tercüme bir milletin ilmine, kültürüne, sanat~na hizmet etmek için yap~l~r,
zarar vermek için de~il.
Yap~~Kredi'nin bu yay~n~n~~birinci sayfas~n~n birinci kelimesinden son sayfas~n~n son kelimesine kadar okudum, sayfalar dolusu not ald~m. Cehlin ol mertebesi sehl olmaz derler, çok do~ru bir söz. Cehaletin bu kadan da kolay de~il!... Her
sayfas~ndan cehalet ve cüret f~~k~nyor!... Bir çeviri fâcias~!...Yap~~ Kredi'nin bu
"çeviri"yi neden yay~nlar~~aras~na ald~~~n~~anlamak mümkün de~ildir.
Filiz özdem'in "ben tercüme ettim" dedi~i kitap akh ve vicdan~~olan herkesin kabul edece~i gibi buram buram intihâldir hem de çok kötü bir intihâl!...
~ntihâl denen ~eyin mânâs~m herkes bilir!... Hangi dilde olursa olsun bütün
lugatler intiharin ne oldu~unu yazarlar.
Filiz Özdem dilin bir milletin hâfizas~, dünü, bugünü, yar~m oldu~undan
habersiz!... Filiz Özdem habersizse, YKY haberdar olmaya mecburdur.
YKY'nin Filiz ~ozdem'in "çeviri"sini eline al~p okudu~unu zannetmedi~im gibi
okumaya çal~~t~ysa da anlamad~~~ndan eminim.
Çin'in büyük filozofu Konfüçyüs ~öyle diyor: "Bir memleketin idaresini ele
alsayd~m, yapaca~~m ilk i~, hiç ~üphesiz dilini gözden geçirmek olurdu. Çünkü
dil kusurlu ise, kelimeler dü~ünceyi iyi ifade edemez. Dü~ünce iyi ifade edilemezse, vazife ve hizmetler gerekti~i gibi yap~lamaz. Vazife ve hizmetin gerekti~i
~ekilde yap~lamad~~~~yerlerde adet, kaide ve kültür bozulur. Adet, kaide ve kültür bozulursa adalet yanl~~~yollara sapar. Adalet yoldan ç~karsa, ~a~k~nl~k içine
dü~en halk ne yapaca~~m, i~in nereye varaca~~n~~bilemez. ~~te bunun içindir ki,
hiçbir ~ey dil kadar mühim de~ildir".
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Filiz Özdem bütün gravürleri ald~ m diyor. Niçin? Gravürlerin hepsinin
do~ru oldu~una, hakikati aksettirdi~ine inand~~~~için mi? Fatih Sultan Mehmed
Han Constantinopolis'i at~= ayaklanmn alt~nda bebekleri çi~neye çi~neye mi
fethetmi~? Constantinopolis böyle mi ~stanbul olmu~? (s. 159). Filiz Ozdem'in
tam sayfa ald~~~~ve alt~ na "II. Mehmed'in Ayasofya'ya giri~i" yazd~~~~bu gravür
bir tarih vesikas~~m~d~ r? Filiz Ozdem'in yine tam sayfa ald~~~~ve alt~na "Y~kanan
Türk kad~n~" (s. 204) yazd~~~~gravür do~ru mudur, hakikat midir? Osmanl~~kad~nlan böyle ç~nlç~plak bahçenin ortas~nda m~~ y~kan~rlarm~~? Hayâ, edeb sahibi
hangi kad~n, hangi insan bahçenin ortas~nda ç~nlç~plak y~kan~r?
Çevirisinde say~lamayacak kadar çok yanl~~~bilgi bulunan Filiz Özdem meselâ:
Din adam~~yerine Türk ke~i~~(s. 60), Padi~ah'~n kavu~u yerine Tann'n~n kavu~u (s. 115), II. Selim yerine ~l~. Selim (s. 147), Topkap~~Saray~~veya Saray-~~Cedid
yerine Eski Saray (s. 241), Kad~nefendi yerine Efendi Kad~n (s. 247), Istabl~âmire
veya Has Ah~r yerine Saray ah~n (s. 249), ~ç hazine yerine Saray ar~izri (s. 256),
Mehterhane yerine ar4ye (s. 256), Turhan Sultan yerine Turhan Han~m Sultan (s.
270), Hünkâriskelesi muahedesi (1833) yerine (1883) (s. 333), vs. demekte mahzur görmedi~i gibi ~ehzadeleri "Ku~~kafesi"ne kapatmakta da hiçbir mahzur
görmemektedir (s. 262).
Filiz Ozdem'in kitab~n~n arka kapa~~ nda ise Edmondo De Amicis'in Istanbul'a 1870'lerde geldi~i söyleniyor. Demek ki, Filiz Özdem Costantinopoli adl~~eseri
pek ciddi okumam~~!... Okumu~~olsayd~~Edmondo De Amicis'in Istanbul'a
1874'de geldi~ini bilirdi, çünkü Edmondo De Amicis Istanbul'a 1874'de geldi~ini
eserinin üç ayn yerinde kendisi söylüyor: Van~, Dolmabahçe, Yang~n Var bahisleri.
Filiz Özdem'in kötü Türkçesinden, yanl~~~bilgilerinden ve intika'llerinden örnekler:
F. Özdem (s.10)
"geminin korkulu~una"
B. Akyava~~(s. 2)
"geminin küpe~tesine"
F. Özdem (s. 10)
"direkler ve en incesine kadar gemideki bütün sicimler, y~ld~zla kapl~~gökyüzünün alt~nda keskin ve lup~rt~s~z bir görüntü çiziyorlard~, sanki gemi yerinden k~p~rdam~yordu. Pruvada yay~lm~~, yüzleri aya dönük, gayet mutlu ~ekilde
nargilelerini tüttüren kalabal~ k bir Türk kafilesinin beyaz sanldan ba~lar~ nda
gümü~~gibi parhyordu."
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B. Akyava~~(s. 3)
"K~m~ ldamadan duran direlder ve en ufak halatlar y~ld~zl~~ seman~n alt~nda
oldu~u gibi görülüyordu; yol alm~yormu~ uz gibi geliyordu. Geminin ba~~taraf~nda, beyaz sanldann~n kenanna gümü~~ ~~~klar takan mehtaba kar~~~uzan~p
yatan ve uhrevi bir saadetle nargile içen Türkler,"
F. Özdem (s. 18)
"Bir ürperme yoklach içimi."
B. Akyava~~(s. 15)
"Ü~üyormu~um gibi geldi."
F. Özdem (s. 19)
"h~ncah~nç fi~k~ran bir ye~illik"
"B. Akyava~~(s. 15)
"her taraftan f~~k~ran gür bir ye~illik"
F. Özdem (s. 19)
"Sa~da, önünde bir direk ve bayrak cang~ llyla Galata"
B. Akyava~~(s. 15)
"Sa~da, Galata, geride, bir direk, seren ve band~ ra orman~"
F. Özdem (s. 20)
"dört küreldi bir kay~~a bindik"
B. Akyava~~(s.17)
"iki çifte bir kay~~a bindim"
F. Özdem (s. 21)
"I~~~a kesmi~"
B. Akyava~~(s. 17)
"Ba~tan ba~a ~~~k"
F. Özdem (s. 23)
"Bir yerde dumana, pat~rt~ ya keser"
"k~zda kesmi~tir"
B. Akyava~~(s. 18)
"bir tarafta dumanlar içinde kal~ r, kaynar"
"bir yerde k~pk~rm~z~"
F. Özdem (s. 24)
"yak~~~ks~z, tiridi ç~km~~~bir Do~u'ya dü~ülür"
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B. Akyava~~(s. 20)
"kasvetli, pis, dü~kün ba~ka bir ~ark'a geçilir.
F. Özdem (s. 25)
"~u iki g~d~m suyun ötesine geçemez"
B. Akyava~~(s. 21)
"~u bir avuç suyun önünde kahverir"
F. Özdem (s. 31)
"zavall~= tekine"
B. Akyava~~(s. 28)
"zavall~~birinin"
F. Özdem (s. 31)
"kudretli bir pa~a"
B. Akyava~~(s. 28)
"üç tu~lu bir pa~a"
F. Özdem (s. 33)
"Seyyar çar~~)/ and~ran bütün o yald~zh, gösteri~li ~eylerle t~ka basa dolu ahali ile üstü ba~~~olmayan, adeta ç~plak ahali aras~nda tuhaf bir ayk~r~l~k vard~r."
B. Akyava~~(s. 29)
"Bütün bu s~rmal~~ ~eylerle yamal~~elbiseler, seyyar çar~~r and~ran süslü
püslü insanlarla hemen hemen ç~ plak kalabal~k aras~ndaki tezattan daha tuhaf
bir ~ey yoktur."
F. Özdem (s. 33)
"sadece gplald~k bile bir ba~~ na bir hayret vesilesidir."
B. Akyava~~(s. 29)
"sadece gplakl~k bile insan~~hayrete dü~ürür."
F. Özdem (s. 33)
"bebe mezan gibi ayaldar"
B. Akyava~~(s. 29)
"salapurya gibi ayaldar"
F. Özdem (s. 35)
"Her yanda birinci kat~~zeminle beraber, üst katta ç~ kmalan olan renk renk
boyanm~~~ah~ap evler vard~r"
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B. Akyava~~(s. 32)
"Orada burada, rengârenk boyanm~~, birinci kat~~zeminden, ikinci kat~~birinci kattan ta~m~~~küçük ah~ap evler vard~r"
F. Özdem (s. 37)
"ulu bir çmarlarm gölgeledi~i"
B. Akyava~~(s. 34)
"Bu tenha sokaklardan dev çmarlann hemen her taraf~na gölge verdi~i küçük meydanlara ç~kars~n~z."
F. Özdem (s. 39)
"payitaht~~nereymi~~belli olur"
B. Akyava~~(s. 38)
"büyük bir imparatorlu~un payitaht~~belli olur"
F. Özdem (s. 42)
"Gölgeli avlularm içinde, ~ad~rvanlarda aptes alan Türkler, parmald~ldarm
dibine dizlerini k~rarak çömelmi~~yoksullar"
B. Akyava~~(s. 39)
"Gölgeli avlularm içinde, ~ad~rvanlarda abdest alan Türkler, duvar diplerine ba~da~~kurmu~~dilenciler"
F. Özdem (s. 43)
"imparatorlu~un kaderinin bütün kederi bu ciddi ve sessiz mahalleye toplanm~~t~r sanki."
B. Akyava~~(s. 41)
"imparatorlu~un bütün kara baht~n~n toplanm~~~gibi göründü~ü ciddi ve
sessiz bir semt."
F. Özdem (s. 46)
"kömüre kesmi~~birkaç kitabe"
B. Akyava~~(s. 44)
"yang~nlarla kavrulmu~~tek tük kitabe"
F. Özdem (s. 48)
"O Eflakh çifti de hiç unutmad~m, delikanl~~yirmi be~, han~m k~z yeniyetme
ya~lar~ndayd~"
B. Akyava~~(s. 48)
"Eflald~~bir çifti de unutmad~m, yirmi be~~ya~lar~nda yak~~~kl~~bir delikanl~yla taptaze bir genç k~z"
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F. Özdem (s. 51)
"Türk soytans~~Karagöz'ün antikahldan"
B. Akyava~~(s. 49)
"Türk kuldas~~olan Karagöz'ün latifeleri"
F. Özdem (s. 55) "~NT~HA"

"Galata'ya vard~k. Gezintimiz buradan ba~layacak. Galata, eskiden büyük Bizans mezarl~~~n~n bulundu~u, Haliç ile Bo~az aras~nda denize do~ru uzanan bir tepeye kuruhr~u~tur. Buras~~Istanbul'un
merkezidir. Neredeyse bütün sokaklar dar ve dolambaçhdtr; sokaklar~n her iki taraf~nda da meyhaneler, tathc~lar, berber ve kasap
dükkönlan, Rum ve Ermeni kahvehaneleri, tüccar yaz~haneleri,
imalathaneler, kulübeler dizilmi~tir; Londra'n~n kenar mahalleleri
gibi her yer lo~, rutubetli, çamurlu, yap~~~yap~~t~r. ~~i ba~~ndan a~k~n bir kalabal~k, hamallara, arabalara, e~eklere, tramvaylara yol
vere vere ko~u~up durur. Istanbul'daki bütün ticaret bu mahallede
yap~l~r. Borsa, gümrük, Avusturya Lloyd ve Frans~z Mesajeri yaz~haneleri; kiliseler, manast~r-lar, hastaneler, büyük ma~azalar buradad~r. Bir yeralt~~treni Galata'y~~Pera'ya ba~lar. Sokaklarda sartkla,
fesle gezenleri görmeseniz Do~u'da oldu~unuza inanamazsm~z. Her
taraftan Frans~zca, ~talyanca ve Ceneviz dilinde konu~malar i~itirsiniz."

B. Akyava~~(s. 54-55)
"Galata'ya vanyoruz. Gezintimiz oradan ba~layacak. Galata, eskiden Bizanshlann büyük mezarl~~~n~n bulundu~u, Haliç ile Bo~az aras~ndan denize
do~ru uzanm~~~bir tepenin üzerine kurulmu~tur. Buras~~Istanbul'un merkezidir.
Hemen hemen bütün sokaldan dar ve dolambaçl~d~r, iki yanlar~nda meyhaneler, tatl~c~lar, berber, kasap dükkânlan, Rum ve Ermeni kahvehaneleri, tüccar
yaz~haneleri, i~yerleri ve külüstür evler vard~r; Londra'n~n kenar mahalleleri gibi
lo~, rutubedi ve v~c~k v~c~k çamurludur. Aceleci, telâ~h bir kalabal~k, hamallara,
arabalara, e~eldere, atl~~tramvaylara yol vere vere sokaklarda ko~u~up durur.
Istanbul'da hemen bütün ticaret bu semtte yap~l~r. Borsa, gümrük, Avusturya
Lloyd ve Frans~z Mesajeri yaz~haneleri, kiliseler, manast~rlar, hastaneler, ma~azalar buradad~r. Bir yeralt~~treni Galata'r Beyo~lu'na ba~lar. Sokaklarda sanklarla fesleri görmeseniz, ~ark'da oldu~unuza inanamazs~n~z. Her tarafta Frans~zca, ~talyanca ve Ceneviz dili konu~ulur."
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F. Özdem (s. 56-57) "~NT~HA"

"tramvaylar~n önünden ellerindeki de~nekle yol açan önlüklü
Türkler gidiyordu. ~ki ad~mda bir kula~~m~za bir baktrt~~çal~n~yordu. Türk hamal: "Savulun!"; Ermeni saka: "Var m~~su!"; Rum saka: "Crio nero!"; Türk e~ek sürücüsü: "Burada!"; ~erbetçi. "~erbet!"; gazete sat~c~s~: "Neologos!"; Frenk arabam: "Varda! Varda!"
diye bak eriyordu.
B. Akyava~~(s. 57)
"tramvaylarm önünde, ellerindeki de~nekle yol açan, belden yukans~~ ç~plak Türkler ko~uyordu. Her ad~m ba~~ nda kulaklar~m~z yeni bir na~ra ile ç~ nl~yordu. Türk hamal: "Savulun!", Ermeni saka: "Var m~~ su!", Rum saka: "Crio nero!", e~ek sürücüsü: "Burada!", ~ekerlemeci: "~erbet!", gazete müvezzii: "Neologos!",
Frenk arabac~: "Varda! varda!" diye ba~~nyordu."
F. Özdem (s. 58)
"Ç~tk~nld~m Rumlar, ~talyanlar ve Frans~zlar"
B. Akyava~~(s. 59)
"Rum, Italyan ve Frans~z kibarlan"
F. Özdem (s. 60)
"Türk ke~i~"
B. Akyava~~(s. 61)
"Bir din adam~n~n"
F. Özdem (s. 62)
"Ekmek aras~~bal~k"
B. Akyava~~(s. 64)
"Bal~kla ekmek"
F. Özdem (s. 63)
"h~s~m akraba güruhu"
"bura ahalisinin"
"her yan~~berrak ve ahenkli ba~~n~malarla dolduran anas~ n~n gözü o~lanlar horozlan~p duruyorlar."
B. Akyava~~(s. 65)
"en gösteri~li k~yafetleri içindeki akrabalar, dostlar"
"Buran~n halk~~hemen tamamen Rumdur."
"soka~~n ortas~nda oynayan ve ç~n ç~n öten seslerle ba~~n~~p ahenldi sözlerle konu~an hilekâr suratl~~ ha~an o~lanlar görülüyor."
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F. Özdem (s. 66)
"gözlerimizi belerterek"
B. Akyava~~(s. 70)
"birbirimize hüzünle bakt~k"

F. Özdem (s. 67)
"Bulundu~umuz kahvehane, duvarlar~~adam boyu ah~apla kapl~, dört yan~n~~alçak bir sedir dönen bembeyaz bir odayd~."
B. Akyava~~(s. 71)
"Bulundu~umuz kahve, duvarlan adam boyunda tahtayla kaplanm~~, çepeçevre alçac~k bir peykesi olan bembeyaz bir odayd~."
F. Özdem (s. 68)
"kahvecinin hem di~çilik hem kesip biçmecilik gibi i~leri oldu~u"
B. Akyava~~(s. 71)
"kahvecinin hem di~çi hem cerrah oldu~u"
F. Özdem (s. 69) Kötü Türkçe, yanl~~~bilgi, ~NT~HAL
"~slam dininin imana ça~r~s~n~~dört yana haylormak için müezzinlerin minare
~erefelerine ç~kt~~~, Müslümanlann be~~mukaddes saatinden biriydi bu."
B. Akyava~~(s. 74)
"~slam dininin namaza davet sözlerini dört cihete hayk~rmak için müezzinlerin ~erefelere ç~kt~~~, Müslümanlar~n be~~mukaddes vaktinden biri."
F. Özdem (s. 72)
"dervi~~tekkesi"
B. Akyava~~(s. 75)
"Kemanke~ler tekkesi"
F. Özdem (s. 73)
"han~m hammc~k Ermeni güzelleri, ya~maklann~n aras~ndan göz ucuyla
bakan uçan Türk kad~nlan"
B. Akyava~~(s. 79)
"iri yan güzel Ermeni kadmlanna, ya~maklann~ n arkas~ndan göz ucuyla
bakan narin Türk kadmlanna tesadüf edilir."
F. Özdem (s. 76)
"ruhumuza usul usul, bizi gülümseten ve konu~mam~za izin vermeyen, tarifi
imkans~z bir ho~lukla harmanlanm~~~derin bir ~a~k~nl~k duygusu hâkim oluyordu."
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B. Akyava~~(s. 81-82)

"Ruhumuza yava~~yava~~tarifi mümkün olmayan tatl~, derin bir uyu~ukluk
doluyor, gülümsüyor ama konu~am~yorduk."
F. Özdem (s. 79)
"M~s~r Çar~~s~' ndan ç~k~nca, gürültülü kazanc~~imalathanelerinin aras~ndan
geçilip soka~~~i~renç kokularla dolduran Türk yeme~i dükkanlann~n, içinde ne
idü~ü belirsiz, ufak tefek binbir çe~it e~yamn üretilip sat~ld~~~~bir sürü döküntü
dükkan~n ve deli~in aras~ndan nihayet Kapallçar~~'ya vanl~r."
B. Akyava~~(s. 85)
"M~s~r Çar~~s~'ndan ç~k~nca, gürültülü kazanc~~imalâthanelerinin, soka~~~
mide buland~ran pis kokularla dolduran ahç~~dükkanlann~n, içinde ismi olmayan binbir çe~it ~v~nn z~v~nn yap~l~p sat~ld~~~~küçük dükkanlar~n, oyuldann, karanl~k kö~elerin aras~ndan geçilerek Kapallçar~~'ya vanl~r."

F. Özdem (s. 83)
"Hadis kitaplannda böyle bir hadise rastlanmam~~t~r. (yay.n.)”!!!
F. Özdem (s. 86)
"Almay~n, sizi kaz~ld~yorlar! diye f~s~ldar"
"~ah satarak kaz~klamak"
"tüccar olarak sizi k~rkamazlarsa"
B. Akyava~~(s. 94)
"Sak~n almay~n, kand~nyorlar"
"~ah satarak doland~rmak"
"Tüccar olarak soyamazlarsa"

F. Özdem (s. 88)
"~slamiyette Allah'~n s~fatlan ve isimleri doksan dokuz tane olarak bilinir. (ç.n.)"!!!
"i~leri t~k~nnda olanlar"
B. Akyava~~(s. 96)

"iyi i~~yapm~~~olanlar"
F. Özdem (s. 95)
"Do~~fya mahsus k~skançl~k, cinsilatife, fingirdeldi~i ö~reten bir okul, bir
entrika yuvas~ym~~~gibi görülen dükkanlarda hizmet vermesini yasaklar."
B. Akyava~~(s. 104)

"Sarkli k~skanç erkek Latif cinse yosmal~k ö~retilen ve gizli a~~kane münasebetlere giri~ilen bir yermi~~gibi ticarethaneyi yasak eder."
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F. Özdem (s. 95)
"Tonoza kafay~~çarpmamak için"
"c~l~z bir ~~~~~n az buz ayd~nlatt~~~"
B. Akyava~~(s. 104)
"ba~~e~ilerek yürünür"
"zay~f bir ~~~lda ~öyle böyle ayd~nlanm~~"
F. Özdem (s. 97)
"yok bu z~mb~rtly~~hat~rlatmak suretiyle"
B. Akyava~~(s. 107)
"~u bu kuma~~, kopçay~~ hat~rlat~p"
F. Özdem (s. 98)
"s~v~~maya kallu~san~z"
"arkan~zda bir deve biter"
B. Akyava~~(s. 107)
"kaçarsan~z kovalarlar"
"arkamdan ans~z~n develer gelir"
F. Özdem (s. 100)
"her ~ey ku~urur"
"kargalar galdar"
B. Akyava~~(s. 110)
"her ~ey dem çeker"
"kargalar öter"
F. Özdem (s. 102)
"Ah kalle~! dersiniz
B. Akyava~~(s. 111)
"Ah! hain! diyecek olursunuz"

F. Özdem (s. 103) Kötü bir Türkçe, kötü bir ~NT~HA
"Sanld~~Türkün, cehennemin üstündeki saç k~lindan daha ince, k~l~çtan daha
keskin S~rat Köprüsü'ne hâlâ tarm tam~yla itikad~~var; aptesini al~p namaz~m k~hyor ve günbatun~nda evine dönüyor. istanb~llinli Türk ise Peygamber'e güler"
B. Akyava~~(s. 114)
"Sanld~~Türk cehennemin üstündeki k~ldan ince k~l~çtan keskin S~rat köprüsüne halâ tam manas~yla inamr, belli saatlerde abdest al~ r ve güne~~batarken
evine döner."
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Filiz Özdem (s. 107)
"gözü dönmü~~bir it sürüsü sald~nya geçer"
"Bir kemik, bir kanc~k"
"m~rlayarak"
B. Akyava~~(s. 120)
"canavar gibi bir sürü çoban köpe~i tepesine çullan~r"
"Bir kemik, güzel bir di~i"
"z~playarak, tatl~~tatl~~havlayarak, kuyru~unu sallayarak"
F. Özdem (s. 111)
"sevdilderi kad~na biri k~~k~rt~c~~bir bak~~~firlatacak olsa"
B. Akyava~~(s. 125)
"sevdikleri kad~na cüretkâr bir gözün bakt~~~n~"
F. Özdem (s. 113)
"yeniçerilere e~lik eden hanendelerin sesi, çarp~~an araç gereçlerin t~ng~rt~s~"
B. Akyava~~(s. 128)
"yeniçerilerin yan~ndaki duahanlann sesi, çarp~~an z~rhlann ve zincirlerin
gürültüsü"
F. Özdem (112-113-114-115) Ordu bahsi
Böyle tercüme olmaz.
Berbat ve ay~p!...
Türkçe yok, üslüp yok!...
Bilgi yok, ciddiyet ve n~esuliyet yok!...
Bozuk, kötü bir Tiirkçayle yap~lm~~~intihaller pe~pe~e gidiyor!...
"vahiy gelmi~~gibi görünen vaiz bir ~eyh çemberinin ortas~nda" (s. 114)
B. Akyava~~(s. 129)
"heyecanl~~bir ~eyh çemberinin ortas~nda"
F. Özdem (s. 115)
"ve i~te o zaman Tanr~'n~n Icavugundaki incili üç sorguç"
B. Akyava~~(s. 130)
"ve i~te o zaman Padi~ah~n kavu~-'undaki incili üç sorguç"
F. Özdem (s. 121-122)
"hayat~ndaki kösnüllü~il"
"sapk~n kösnüllü~e"
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B. Akyava~~(s. 138)
"hayat~ndaki ~ehveti"
F. Özdem (s. 126-127-128-129) Eski ~stanbul bahsi.
Kötü bir Türkçe!...
Bu kötü Türkçeyle yap~lm~~~~NT~HÂLLERI
"bütün ~stanbul san ve lorm~z~ya kesmi~ti" (s. 127)
B. Akyava~~(s. 143)
"Bütün ~stanbul san ve lopk~rm~z~yd~"

F. Özdem (s. 131) Anla~~lamad~!...
"Türk yerinden lup~rdamaz, yüz hatlar~~hiçbir kayg~s~~yokmu~ças~na sakindir, t~pk~~ t~ka basa doymu~~bir hayvan gibidir; ola ki yüzünde bir anlam aç~~a
ç~loyorsa, bu, bedeninin hareketsizli~inden geri kalan bir anlam de~ildir."
B. Akyava~~(s. 148-149)
"Türk sakindir. Kimseye bakmaz ve kendisine bak~ld~~~= fark~nda de~ilmi~~gibi durur; davran~~~ nda etrafindaki e~ya ve insanlara kar~~~büyük bir kay~ts~zl~k görülür; yüzünde mütevekkil bir esirin hüznüne veya bir despotun so~uk
gururuna benzeyen bir ifade bulunur; ikna etmeye veya karanndan cayd~rmaya
çal~~acak olan~~evvelâ ümitsizli~e dü~ürecek ne oldu~unu bilmedi~im sert, içine
kapal~, inatç~~bir ~ey vard~r."
F. Özdem (s. 141) Kötü bir Türkçe ve ~NT~HÂL
"Fakat, çat~~penceresine dayanm~~~merdiveni görünce ~evke gelir, kalbi
çarpa çarpa ç~kar ve bir hayret ç~~l~~~~koyuverirsiniz. Bu muhte~em bir and~r.
Y~ld~ r~m çarpm~~a dönersiniz."
B. Akyava~~(s. 159)
"Fakat çat~~penceresine dayanm~~~merdiveni görünce, cesaretlenir, kalbiniz
çarpa çarpa ç~kar ve duydu~unuz hayranl~kla bir ç~~l~k kopanrs~mz. Bu ilâhi bir
and~r. Y~ld~nm çarpm~~ a dönersiniz."
F. Özdem (s. 147)
"Dört duvar~n her birinde iki zarif ni~~vard~r; ni~lerin aras~nda sivri uçlu birer kemer; kemerlerin alt~ ndaki musluktan küçük birer yala~a su akar. Yap~t~n
dört bir yan~n~~ dönen kitabede ~öyle yazar: "Tarihi Sultan Ahmed'in câri
zebân-~~ lüleden / Aç besmeleyle iç suyu, Han Ahmed'e eyle dua".
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B. Akyava~~(s. 165)
"Dört duvann her birinde iki zarif ni~, ni~lerin aras~nda beyzi bir kemer
vard~r, kemer kubbesinin alt~ndaki musluktan ufak bir yala~a su akar. Yap~n~n
etraf~nda ~öyle bir kitabe görülür:
~NT~HAL
"Tarihi Sultan Ahmed'in cdri zebant ldleden
Aç besmeleyle iç suyu Han Ahmed'e Oe dua"
BU KADAR DA OLMAZ!...
F. Özdem (s. 148) ~NT~HAL
"~ustinianos ile Heraldius'un ~ölen yemeklerinin gürültülü müzi~inin, putperest ~arkdann~n yank~lannin, ç~tk~nld~m ve bezgin bir halk~n c~l~z seslerinin,
Vandallann, Avarlann ve Gotlann uzaktan gelen ç~~l~klann~n kan~t~~i büyük
bir ahenk; ~ekil de~i~tirmi~~bir yiicelik, netameli bir gplald~k, derin bir huzur"
B. Akyava~~(s. 168)
"Justinianus ile Heraldius'un ziyafet sofralann~n gürültülü müs~ldsinin,
putperest ~arlulann~n aksi sadas~mn, kad~n~ms~~ve yorgun bir halk~n rehavetli
seslerinin, Vandallarm, Avarlann ve Godann uzaktan gelen g~l~ldarm~n kan~t~~~~büyük bir ahenk; me~um bir ç~plald~k, derin bir sükünet"
F. Özdem (s. 151) ~NT~HAL
"Cami, kilisenin sinesine yay~lm~~~ve duvarlanna yap~~m~~~gibidir. Mihrap,
yani Mekke yönünü gösteren ni~, kilise apsisindeki bir payandan~n içine oyulmu~tur. Sa~~na, yükse~e, Muhammed Peygamber'in namaz Itildi~i dört seccadeden biri as~lm~~t~r."
B. Akyava~~(s. 169)
"Cami kilisenin sinesine da~~lm~~~ve duvarlanna yap~~m~~~gibidir. Mihrap
(Mekke istikametini gösteren ni~) kilise mihrab~ndaki bir deste~in içine oyulmu~tur. Sa~~tarafina, yukanya, Haz. Muhammed'in namaz Itildi~i dört seccadeden
biri as~lm~~t~r."
F. Özdem (s. 156-157) ~NT~HAL
"Ayn~~~ekilde kilisenin yüz yedi sütunu, Hikmet Evi'ni ta~~yan yüz yedi sütunu temsil ediyordu. Yap~n~n in~as~~için gerekli malzemeyi toplamak için yedi
y~l u~ra~~lm~~t~. Çah~malar yüz ustaba~~n~n denetiminde sürmü~, be~~bini bir
tarafta, be~~bini di~er tarafta olmak üzere on bin amele ayn~~anda çal~~m~~t~.
Duvarlar yerden ancak birkaç kan~~yükseldi~inde, dört yüz elli kentalden daha
çok alt~n harcanm~~t~. Sadece yap~~için, toplam yirmi be~~milyon lira masraf
Belleten, C. LXXV, 38
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edilmi~ti. Kilise, ilk ta~~n konmas~ndan be~~y~l, on bir ay, on gün sonra Patrik
tarafindan kutsanm~~t~~ve Iustinianos bu sebeple, ~enlilder düzenlenmesini emretmi~, iki hafta boyunca ba~~~lar yap~lm~~, para ve yiyecek da~~t~lm~~t~."
B. Akyava~~(s. 178)
"Ayn~~ ~ekilde kilisenin yüz yedi sütunu, Hikmet evini ta~~yan yüz yedi sütunu temsil eder. Yap~n~n in~as~~için lüzumlu olan malzemeyi toplamak yedi
sene sürdü. Yüz i~çiba~~~çal~~malara nezaret ediyor ve on bin i~çi, be~~bini bir
tarafta, be~~bini öbür tarafta olmak üzere ayn~~anda çal~~~yordu. Duvarlar yerden ancak birkaç kar~~~yükseldi~i zaman, dört yüz elli kental alt~ndan fazla sarfedilmi~ti. Sadece bina için tam yirmi be~~milyon frank harcand~. Kilise, patrik
tarafindan ilk ta~~n konulu~undan itibaren be~~sene on bir ay ve on gün sonra
takdis edildi ve Justinianus, bu münasebede, ba~~~ta bulunulmas~m, ~enlik tertip
edilmesini, para ve yiyecek da~~t~lmas~m emretti ve bu iki hafta boyunca sürdü.
F. Özdem (s. 161) INTIHAL
"Galata'dan Dolmabahçe'ye gitmek için büyük bir top dökümhanesi ile
büyük bir silah deposunun aras~ndaki kalabal~k bir mahalle olan Tophane'den
geçilir; F~nd~ld~~denen, eski Aianteion'u i~gal eden Müslüman mahallesini boydan boya katedip denize aç~lan geni~~bir meydana glühr; meydan~n ötesinde
sultanlar~n ikamet etti~i me~hur saray yükselir."
B. Akyava~~(s. 182)
"Galata'dan Dolmabahçe'ye gitmek için büyük bir top dökümhanesi lie
büyük bir silah deposunun aras~ndaki kalabal~k Tophane semtinden geçilir, eski
Aianteion meydan~m i~gal eden F~nd~k!' ad~ndaki Müslüman mahallesi boydan
boya katedilir ve denize aç~lan geni~~bir meydana var~l~r; meydan~n ötesinde
Bo~az sahili üzerinde, sultanlar~n oturdu~u me~hur saray yükselir."
F. Özdem (s. 163) INTIHAL
"üstü aç~k kiral~k arabalarda baz~~ ~ngiliz hammlar; omuzlar~na takt~ldan
dürbünlerle gezen çe~itli seyyah gruplar~~göze çarp~yordu; bu gruplar~n aras~ nda, benim kald~~~m Bizans Oteli'ndeki çapk~n kontu gördüm, zalim, belki de
buraya güçlü ve talihsiz rakibine muzaffer bir bak~~~firlat~p y~ld~r~m çarpm~~a
çevirmeye gelmi~ti!"
B. Akyava~~(s. 186)
"aç~k kiral~k arabalarda birkaç ~ngiliz kad~n~; omuzlar~na taktildan dürbünleriyle çe~itli seyyah gruplar~; bunlar~n aras~nda benim kald~~~m Bizans otelinin
çapk~n genç kontu gözüme çarpt~, zalim, buraya, ~üphesiz, kudretli ve bahts~z
rakibini muzaffer bir bak~~la y~ld~r~m çarpm~~a döndürmek için gelmi~ti."
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F. Özdem (s. 165) INTIHÂL
"Saray I. ~brahim devrine dönmü~~gibiymi~"
H. ~brahim de mi var?
B. Akyava~~(s. 187)
"Saray Sultan ~brahim devrine dönmü~~gibiymi~"
F. Özdem (s. 168-169-170) Yanl~~, berbat bir Türkçe, INTIHALLER
B. Akyava~~(s. 192-193-194-195)
F. Özdem (s. 174)
"Bu kad~ nlar, Do~ululara has a~~rl~~~~ve ald~ri~s~zl~~i heüz kaybetmemi~lerdir, kaybetseler mutlaka daha ha~metli, lakin daha az sevimli olurlard~."
B. Akyava~~(s. 199)
"Henüz ~arld~lara mahsus tavr~n tabii a~~rl~k ve rehavetini kaybetmemi~lerdir, kaybetmi~~olsalard~~ belki daha muhte~em, ama daha az sevimli olurlard~."
F. Özdem (s. 174-176-177-178-179) Yine intihâller, yine yanl~~lar, yine anla~~lmaz cümleler, tâbirler, kelimeleri...
F. Özdem (s. 181-182-183-184-186) intihâller, yanl~~lar, kötü bir Türkçe!...
"Buhurdanhk" denmez, "buhurdan" denir, peçete de~il, pe~lcir (s. 186), vs.
F. Özdem (s. 187-188-189-190-191-192-194)
"Zaten kans~~teselli etmeye yatk~n de~ildir. Erke~in kendisini daha sevilesi k~lacak bir zekâ, bilgi ya da güç övüncüyle öne ç~karmak gibi bir çabas~~da yoktur.
Zaten gere~i de yoktur. Erkek tap~na~~n tanns~d~r, kad~n da ona tap~nmak zorundad~r; kad~ndan bunu istemeye ihtiyaç yoktur; kad~n~~tercih etmi~~olmas~, kad~n~n
ona a~ka benzer bir kadirbilirlikle istedi~i sevgiyi vermesine yeter." (s. 187)
B. Akyava~~
Ne demek?
"umumi ev" de~il (s. 188), umumi bir yer,
"Peygamber tarafindan" de~il (s. 189), ~eriat~n, "bac~~bilmeye" de~il (s.
189), k~z karde~~olarak adland~ rmaya, "Türlderde piç muamelesi gören çocuk
yoktur. Bekâr kalm~~~erkeklere, evde kalm~~~k~z kurulanna pek rastlanmaz" de~il
(s. 190), Türlderde hiç babas~z çocuk yoktur. Evlenmemi~~erkekler ve kad~ nlar
pek nadirdir, vs.
"ruhlanndaki isyan~~semirtir", "annelerinin her an gözlerini ay~ra ay~ra
bakt~~~", "divanda oturan bir han~m dizini k~np kollanyla sarabilirmi~", "öyle
dertop olmu~~~ekilde dururlarm~~" (s. 192), "sarmal duman~n~" (s. 194), vs.
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B. Akyava~~
Ne demek?

F. Özdem (s. 195-196-197-1987-199-200-201-202-203-204-205-206)
"birbirine bac~l~k eder, gemi hatunlarla doludur" (s. 195), "küçüklükten, itibaren kendi talihlerine dair bütün umutlar~n~, <a~k> lâfin~n kaç gömlek büyük
gelece~i bir ba~tan ç~karma sanat~~üstüne kurmaya çal~~an" (s. 196), "al renge
boyal~~küçük evde dola~~r" (s. 198), "i~te, han~m~n tekinin cariyelerinden biri efendisiyle girdi~i gizli ili~kiden yüklü kal~nca" (s. 200), "Birbirlerinin ayac~ldann~~ ölçer
biçer, kar~~la~tmrlarm~~" (s. 203), "yass~~istakozlar" (s. 203), "bir ecnebi yolu~un"
(s. 203), "orta s~n~ftan zatlann" (s. 206), "ey apak hammlar" (s. 206), vs.
B. Akyava~~
Ne demek?
F. Özdem (s. 207-208-209-210-211-212-213-214-215-218-219-220)
"sularla suya batm~~" (s. 207), "bir yolcunun önünde aniden beliren ve içine girince Peri Padi~ah~'n~n beklenmedik intikam~yla, u~ra~~p didindilderi ve ~en
~akrak hayatlanndaki çe~itli halleriyle ta~~kesmi~, k~m~ldamayan bir halk~n görüldü~ü, Do~u masallar~ndaki efsanevi ~ehirlerden birinin böylesine sahici bir
görüntüsünü asla sunmam~~t~." (s. 208), "tere kesmi~, cani ve h~rs~z süratli" (s.
209), "dalga dalga yatay yalazlar halinde ota~~~gibi örten" (s. 211), "pat~rdaya
çat~rdaya gelen alev girdab~yla kesi~mi~" (s. 211), "bebeleri sanklann~n ku~aklanyla ba~liyorlarm~~" (s. 212), "Sanki yang~n, ta~k~n, deprem ve bir ordunun
ya~malamas~~ ~ehri ayn~~anda hedef alm~~~gibi bir peri~anl~k, çökü~~ve hiddetli
bir y~k~mm~~" (s. 213), "rengi ruhsan atm~~" (s. 214), devasa finn~n k~z~l yans~malarma bürünmü~~firtmadaki bir deniz gibi homurdanarak kabaran ürkütücü
kalabal~kla iç içe geçmi~~u~ursuzluk, merhamet ve suç fark ediliyormu~" (s. 215),
"söndürmeye vâk~f olmad~klan ate~ten daha çok nefret eder" (s. 219), vs.
B. Akyava~~
Hakikaten çok ay~p!... Koskoca YKY bunu yapmamahydt. BU
B~R TERCÜME KiC~ASIDIR!...
F. Özdem (s. 221-222-223-224-225-226-227-228-230-231-232-233-234235-236-237-238-240)
B. Akyava~~
~ntihâller, ciiret ve cehalet her sayfada,' fi~k~rtyor!...
F. Özdem (s. 226)
"Bizans ate~i"
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B. Akyava~~(s. 265)
F. Ozdem'in "Bizans ate~i" dedi~i Rum ate~i'dir, me~hur Rum ate~i!... Feu
grkeois. Feu: ate~, grkeois= Rum. Grkeois Latince Rum manas~ndaki graecus kelimesinden gelir.
F. Özdem (s. 228) ~NT~HAL
"On bin mazgaldan iki yüz bin can~n üstüne ölüm kusuldu."
B. Akyava~~(s. 265)
"On bin manc~n~k iki yüz bin can~n üstüne ölüm kustu."
"mazgal" nerede "manc~ntk" nerede?
Burada "can" benim üsltibumla alâkah bir kelimedir. .Ne ~ta!yan böyle söyler, ne
Frans~z ne ~ngiliz!... tislûp parmak izi gibidir. Filiz özlem özlem (mütercime!) bunu
bile bilmiyor.
F. Özdem (s. 230-231) ~NT~HAL
"mezarl~ldara ~öyle bir bakt~m, ortal~kta in cin top oynuyordu."
B. Akyava~~(s. 268)
"mezarl~klara bakt~m, ne in vard~~ne de cin."
Filiz Özdem herkesi kor âlemi sersem san~yor galibal...
F. Özdem (s. 231) ~NT~llill,
"Kendimi gerek zihnen gerek kan~m~n kaynar~~yla gayet genç hissediyordum ve yaln~z olmaktan dolay~~öylesine mesut, bu capcanl~~süld~neti ba~kas~yla
payla~ mak konusunda öylesine gönülsüzdüm ki, o an en candan arkada~~mla
bile kar~~la~may~~istemiyordum."
B. Akyava~~(s. 269)
"zihnimde ve vücudumda öyle bir zindelik hissediyor, yaln~ z olmaktan öyle
mesut oluyor ve hayat dolu bu süld~neti öyle payla~mak istemiyordum ki, en
yak~n arkada~~ma bile rastlamay~~arzu etmiyordum."
F. Özdem (s. 235) ~NT~HAL
"~nsan~n içine girmeye gönlünün atmad~~~~esrarengiz ve tehditkar, tuhaf ve
kederli bir düzensizlik."
B. Akyava~~(s. 274)
"insan~n içine girmek istemedi~i esrar dolu ve korku veren tuhaf, hüzünlü
bir karga~al~k görülür."
F. Özdem (s. 237) ~NT~HAL
"Elinden silah~~ al~nm~~~ve tiridi ç~km~~~koca canavar, mazgallann~ n ve delik
de~ik kap~lar~n~n yüzlerce a~z~yla esniyor ve art~k alelade bir umac~ya dönü~tü-
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~ünden, bir sürü s~çan, y~lan ve sanms~~ç~yan, çürümü~~gövdesinde, bo~~karn~n~n
içinde, parçalanm~~~böbreklerinde kayna~~p kurt gibi ço~alarak, küstah bir ye~illi~in ortas~nda onu elâlemin maskaras~~haline getiriyor. Bir acele oradan oraya
kaç~~an çirkin s~çanlardan ba~ka bir ~ey görmeden kafam~~bir sürü kap~dan uzatt~ktan sonra, otlann bürüdü~ü basamaklardan bat~~tarafindaki sur duvarlar~ndan birinin üstüne ç~kt~m."
B. Akyava~~(s. 277)
"Elinden silah~~ahnm~~~ve kuvvetten dü~mü~~koca canavar mazgallann~n ve
mente~elerinden sökülmü~~kap~lann~n bir sürü a~z~yla esniyor ve art~k bir hayaletten ba~ka bir ~ey olmad~~~ndan çürümü~~koca gövdesinin üzerinde ha~erat
gibi ço~alan s~çanlar, y~lanlar, san ç~yanlar bo~~karn~n~n içinde ve k~nlm~~~belkemi~inin üstünde alaya almak istermi~~gibi, çelenklerle sorguçlarla süsleyen
küstah bir nebatatm ortas~ nda hareket edip duruyorlar. Birçok kap~ya, kaç~~an
koca s~çanlardan ba~ka bir ~ey görmeden gittikten sonra, oda örtülmü~~bir merdivenle bat~~tarafindaki sur perdelerinden birinin üstüne ç~ kt~m."
F. Özdem (s. 237)
"hafif esindli hava, kalenin d~~~hende~inde nallan dikmi~~bir at le~inin kokusunu getiriyordu."
B. Akyava~~(s. 278)
"hafif esintili hava burnuma kalenin d~~~hende~inin dibinde tefessüh etmi~~
bir at le~inin kokusunu getiriyordu."
F. Özdem (s. 241)
Eski Saray [Topkap~~Saray~]
B. Akyava~~
Topkap~~Saray~~Eski Saray de~il, aksine Yeni Saray yani Saray-z Cedid'dir.
F. Özdem (s. 244)
"parlayan koca k~hç sap~n~n"

B. Akyava~~
K~l~c~n sap~~denmez, kabzas~~denir.
F. Özdem (s. 247)
"paçavralar içindeki güzel genç k~z, ufak da olsa bir umut, Efendi Kad~n'~n
~a~aah hayat~n~~hayal edermi~"
B. Akyava~~(s. 291)
"güzel ve zarif genç k~z Kad~nefendi'nin ~a~aal~~ hayat~n~~hafif bir ümitle
hayal edermi~"
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Efendi Kad~ n? F. Özdem'in böyle bir eseri tercüme etmeye kalkmadan önce uzun uzun dü~ ünmesi gerekirdi!... F. Özdem Kad~nefendi 'nin ne oldu~unu hiç
bilmiyor herhalde!... Kad~nfendi XVIII . asr~n ba~lanndan itibaren Osmanl~~ Padi~ah hammlanna verilen unvand~r.
F. Özdem (s. 249)
"Saray ah~n"
B. Akyava~~
F. Ozdem'in Istabluimire tâbirini bilmedi~i muhakkak. Has ah~r'~~ da bilmedi~i belli!...
Her sayfada intih~ ller, her sayfada yanl~~~yanl~~~üstüne!... Böyle
bir zihin peri~anl~~~~kar~~s~ nda söylenecek söz yok!... YKY ne söyler
acaba?

F. Özdem (s. 251)
"K~l~~ k~rk yaran ve kat~~bir görünmez düzen, bu görünürdeki ke~meke~in
içinde herkesin i~ini düzene sokuyormu~."
B. Akyava~~(s. 294)
"Bu görünen düzensizli~in içinde, tam ve s~k~~bir düzen herkesin davran~~~n~~bir nizama sokuyormu~."
F. Özdem (s. 252)
"~ç ve D~~~Saray'dan sorumlu darüssaade a~as~~ geçerken"
B. Akyava~~(s. 297)
"Enderun ve Birunun ba~~~olan dar-üs saâde a~as~~ görünür görünmez"
Filiz Özdem (s. 256)
B. Akyava~~
"iç hazine" yerine "Saray ar~ivi", "elbise-i fahire deposu olan ta~ra hazinesi" yerine "tören kaftanlann~ n [hilat] sakland~~~~salon", "çadulann bulundu~u mehterhane"
yerine "çad~rlann bulundu~u ardiye", vs. demekten F. Özdem hiç rahats~z
olmuyor!... YKY rahats~z oluyor mu acaba?

F. Özdem (s. 258)
"Salonun ortas~nda ayakta dikilmi~"
B. Akyava~~(s. 303)
"Salonun ortas~nda ayakta durarak"

600

BEYNUN AKYAVA~~

F. Özdem (s. 262)
"padi~ah~~i~killendiren ~ehzadelerin kapat~ld~~~~~u me~hur Ku~~Kafesi hala duruyor"
B. Akyava~~(s. 308)
"padi~ah~~vehimlendiren ~ehzadelerin kapat~ld~~~~me~hur kafes hala duruyor"
Filiz Özdem ne Tiirkçeyi biliyor ne terciimenin ne oldu~unu!...
Osmanl~~tarihini, Osmanl~~Saray te~kilât~ nt ve tarih terminolojisini
hiç bilmiyor!... Bir ad~~da ~im~irlik olan kafesi "ku~~kafesi" zan~tediyor!... Vah, vah, vah!...

F. Özdem (s. 264)
"bir vilayetin geliri olan `çank paras~' vard~."
B. Akyava~~(s. 311)
"bir eyalet mukataas~~olan pa~mald~k haslan vard~."
(s. 263-264) ~NT~HAL...

~N7~HÂL!...

F. Özdem (s. 264)
"yeni yetme ~ehzadeler"
B. Akyava~~(s. 311)
"genç ~ehzadeler"
F. Özdem (s. 266)
"bahçeler çiçe~e kesmi~tir"
B. Akyava~~(s. 312)
"bahçeler çiçek içindedir"
F. Özdem (s. 266) Anla~~l~r gibi de~il!...
"Bir ba~ka kadmlayakartop oynamaya giden"???
B. Akyava~~(s. 314)
"ba~ka bir kad~nla top oynamaya giden"
F. Özdem (s. 267)
"kö~ede bucakta yap~lan tek heceli konu~malar~"
B. Akyava~~(s. 315)
"pencereden pencereye yap~lan fiskoslan"
F. Özdem (s. 270)
"Turhan Han~m Sultan"
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B. Akyava~~(s. 319)
"Turhan Sultan"
Turhan Sultan, Han~m Sultan de~ildir ama mütercim Filiz Özdem Osmanl~~tarihini, tarih terminolojisini bilmiyor, bilmedi~ini
de biliniyor!!!
F. Özdem (s. 271)
"A~k~yla Sultan ~brahim'i ç~ld~rtan, memleket gibi o Ermeni kad~n, akça
pakça etli butlu kollann~~~u çe~menin sulannda ~slatmam~~~m~d~r?"
B. Akyava~~(s. 320)
"Ve Sultan ~brahim'i a~ktan ç~ld~rtan dev yap~l~~Ermeni kad~n~~kuvvetli beyaz kolunu ~u havuzun suyuna dald~rmam~~~m~d~r?
Böyle tercüme olur mu?
Ay~p denen bir ~ey var!...

F. Özdem (s. 276)
"Pis örümcek a~lann~~krallann odalannda örer ve Efrasiyab'~n vakarh tepelerinde, kuzgun u~ursuz ~arlus~m inletmektedir."
B. Akyava~~(s. 327)

"Perdedari miküned der Kasri Kaser ankebut
Büm növbet mizened ber kubbei Efrâsiydb!..."
Örümcek Kayserin saray~nda a~lanm örerek perdedarl~k ediyor
Efrâsiyab'~n saray~n~n kubbesinde bayku~~nöbet tutuyor
Söylenecek bir ~ey yok art~k!... YKY ne söyler acaba?
F. Özdem (s. 277-278-279-283-285-286-287-288)
~ntihâller, yanl~~lar, bozuk bir Türkçe!...

F. Özdem (s. 290) ~NT~HAL
"Üsküdar, Marmara Denizi'nden bak~nca, bir tepenin üstüne büyük bir
köyden ba~ka bir ~ey de~ilmi~~gibi görünür."
B. Akyava~~(s. 340)
"Üsküdar, Marmara deniziden bak~nca, bir tepenin üstüne yay~lm~~~büyük
bir köyden ba~ka bir ~ey de~il."

F. Özdem (s. 291-292-294-295)
"Arada s~rada harema~as~n~n teki bir kordonu çekiyor"
"harema~alanmn kara suretlerini"
"Tophane semtinin naralar atan ahalisinin"

602

BEYNUN AKYAVA~~
B. Akyava~~(s. 348)
"Arada bir harema~as~~ bir kordonu çekiyor"
"harema~alanmn kara suratlann~"
"Tophane semtinin ba~~ra ça~~ ra konu~an insanlanmn"
F. Özdem (s. 296-298-300)
"Istanbul'un ba~ka hiçbir yerinde ölümün suretini süsleyen"
B. Akyava~~(s. 351)
"Istanbul'un ba~ka hiçbir yerinde ölüm tasvirini güzelle~tiren"

F. Özdem (s. 300-301-303-304-305-308) INTIHAL
"Derken bütün bunlar uçup gidiyor ve kendimi upuzun, büyük bo~~odalarda, duvarlara çivilenmi~~cesetlere benzeyen iki s~ra u~ursuz suratlann aras~nda gezinirken buluyorum. Londra'daki ~ngiltere'nin en korkunç canilerinin lo~~
~~~kta göründü~ü Tussaud Müzesi'nin son salonunu hariç, hiç böylesine ~iddetle
içimin kalkt~~~m hafirlam~yorum. Buras~, sadece ihtiyarlann hafizas~nda, ~airlerin muhayyilelerinde mevcut olan, o eski ~a~aal~, garip, vah~i Osmanl~'n~ n en
me~hur ~ah~slann~n mumyalanm~~~olarak bulundu~u bir hayaletler müzesi ya da
aç~k bir mezar gibidir. Bunlar, ciddi ve vakur bir tav~r içinde ayakta duran,
~a~aal~~ vakitlerinde oldu~u gibi ba~lar~~ dik, gözleri kocaman elleri lul~çlann~ n
sap~nda, k~l~çlann~~ çekip kan alutmaya haz~r vaziyette bir i~aret bekliyormu~~
hissi veren, eski k~l~k k~yafetler giydirilmi~, tahtadan yap~l~p boyanm~~~bir sürü
büyük cüssedir." (s. 300)
B. Akyava~~(s. 354)
"Bütün bunlar kayboluyor ve kendimi uzun, ç~ plak salonlarda, duvarlara
çivilenmi~~cesetlere benzeyen iki s~ra me~um çehrenin aras~nda dola~~rken buluyorum. Londra'da ~ngiltere'nin en korkunç cânilerinin lo~~~~~kta görüldü~ü Tussaud müzesinin son salonu bir tarafa b~ralul~rsa, hayat~mda bu kadar ~iddetli bir
ürperti duydu~umu hat~ rlam~yorum. Buras~, art~k sadece ihtiyarlann haf~zas~nda ve ~airlerin hayallerinde mevcut olan o muhte~em, garip, vah~i, eski Türkiye'nin en me~hur ki~ilerinin mumyala~m~~~olarak bulundu~u bir hayaletler müzesi veya daha ziyade üstü aç~ k bir kabir gibidir. Bunlar tahtadan yap~lm~~, boyanm~~, eski adetlere göre giyinmi~, sert ve ma~rur tav~rlar içinde ayakta duran,
ba~~~yukar~da, gözleri kocaman kocaman aç~lm~~, ellerini k~l~çlann~n kabzas~na
atm~~, eski güzel zamanlarda oldu~u gibi, k~l~ç çekip öldürmek için bir i~aret
bekliyormu~~hissini veren kocaman heykellerdir." (s. 354)
F. Özdem (s. 301) ~NT~HAL
"Burada, hat~ralann deh~etine kar~~an lul~klann gülünç ve çocuksu tuhafl~~~, luy~c~~ bir soytanl~k oyunu etkisi uyand~nyor."
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B. Akyava~~(s. 355)
"Burada, hat~ralann deh~etine kan~m~~~k~l~ldann gülünç ve çocukça acaipligi vah~i bir oyun tesiri uyand~r~yor.
F. Özdem (s. 301)
"yengeç gibi küçük gözleri" Anla~~lamad~!...
F. Özdem (s. 304) ~NT~IIA
"can ve ~an içinde imparatorlu~un selameti için dua etmeye camiye giderken oldu~u gibi halk~na hala parlak sorgucunu göstermektedir."
B. Akyava~~(s. 357)
"can ve ~an dolu olarak imparatorlu~un refah~~için camie dua etmeye gitti~i zaman oldu~u gibi, halka hala p~r~l p~r~l sorgucunu gösterir."
F. Özdem (s. 305-308) Anla~~lamad~!...
"Ad~m ba~~~camilerde, çe~melerde, türbelerde... anlamaya ba~lad~~~m~~ hat~rl~yorum.
F. Özdem (s. 311) ~NT~HAL
"beyaz, ye~il ve gümü~i pek çok ç~lt~ntlyla diken diken pembe renkli ve havaya as~l~~yirmi küçük Istanbul'un belirdi~ini gördük."
B. Akyava~~(s. 367)
"beyaz, ye~il ve gümü~i say~s~z tepeyle ürpenni~~pembe renkli ve hayal meyal yirmi küçük Istanbul'un yer yer ortaya ç~kt~~~n~~gördük."
F. Özdem (s. 312) ~NT~HA
"Bütün ~stanbul kar~~da, orac~kta yarat~lm~~a benzeyen bir ~~~k, mavilik ve
ye~illik ummamna kesmi~~halde."

B. Akyava~~(s. 368)
"o anda yarat~lm~~a benzeyen bir ~~~k, mavilik ve ye~illik okyanusuna dalm~~~~stanbul oldu~u gibi orada."
F. Özdem (s. 312) Böyle tercüme de olmaz, intihâl de olmaz!...
"~stanbul balç~~a batt~~ve her ~ey kur~uni bir renge büründü. Bu üstüne tüy
dikti."

B. Akyava~~(s. 368)
"~stanbul kocaman bir çamur deryas~ na döndü ve kur~uni bir renge girdi,
bu bizi mahvetti."
F. Özdem (s. 313-314-315-316-317-318-319)
Böyle Türkçe de, böyle tercüme de, böyle intihal de olmaz!...
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F. Özdem (s. 318) ~NT~HAL
"Kendisini ayr~ld~~~~ ~ehirden daha mutlu olabilece~i bir yere götürmeyecekse, demiryolunun ne i~e yarad~~~n~~sorabilir."
B. Akyava~~(s. 376)
"Ayr~ld~~~~ ~ehirden daha mesut ya~ayabilece~i bir ~ehre götürmeyecekse,
demiryolunun neye yarad~~in~~ dü~ünebilir."
F. Özdem (s. 319)
"~lahi mukadderata"
B. Akyava~~(s. 377)
"Hikmeti ilâhiye"
F. Özdem (s. 321)
"yöneticilerin elleri sallamak üzere k~l~c~ n sapma gider, ama saplar ellerinde kal~r."
B. Akyava~~(s. 379)
"hükümet edenin eli k~l~c~~ kavray~p sallar ama k~l~ç kabzada sallan~r."
F. Özdem (s. 320-321-322-323-324)
"Türkler buna ~srarla uyar, zira uyruldanmn inaldannda oldu~unu dü~unürler." (s. 322)
Ne dernek?
F. Özdem ~NT~HAL
"bir defada, oldu~u gibi ileri at~ lan yekpare bir insan; üstünde sadece Allah'~n, tek bir Hükümdann ad~~ yaz~l~~ olan her daim bilenmi~~duran bir k~l~ç.
Cemiyet hayat~, onun içindeki kadim bozk~r ve çad~r insan~n~~biraz biraz yontmu~tur." (s. 323)
B. Akyava~~(s. 381)
"bir i~arete oldu~u gibi at~ lan yekpâre bir insan; üzerinde tek bir Allah'~n
ve bir hükümdann ad~~yaz~l~~ daima bilenmi~~bir k~l~ç. içtimai hayat onun içindeki eski bozk~ r ve çad~r insan~n~~ biraz yontmu~tur.
Her sayfadan cüret, cehalet, kötü bir Türkçe ve intihaller fi~k~r~yor!... Burada "yekpâre" benim üslübumla alâkah bir kelimedir.
Italyan da, Frans~z da, ~ngiliz de böyle söylemez!...
F. Özdem (s. 325-326-327-328-329-330)
"Be~ikta~, bir tepenin yamac~ nda, küçük bir liman~n etrafinda yay~lan
önemli bir Türk köyü" (s. 326)
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B. Akyava~~(s. 385)
"Be~ikta~, bir tepenin ete~inde, küçük bir iskelenin etrafinda yay~lan büyük
bir Türk köyü"
Filiz Özdem ne liman'~~biliyor ne iskele'yi!... Vah, vah, vah!...
Böyle bir Türkçeyle yap~lan intihâller de bu kadar olur!...

F. Özdem (s. 327) ~NT~HAL
"Kara ile deniz aras~ nda as~lm~~~gibi görünen, bir sürü sevimli küçük ev,
güzel bir yaz gecesinde, akla esip de do~mu~, ihtiras ve ilham bitmedi~i sürece
kaybolmayacak, küçük bir a~~k ve ~air ~ehri."
B. Akyava~~(s. 385)
"Kara ile deniz aras~na as~lm~~~gibi görünen bir sürü sevimli küçük ev, güzel bir yaz gecesi bir arzudan do~mu~, ihtiras veya iliham kadar sürecek küçük
bir a~~k ve ~air köyü."
F. Özdem (s. 327) ~NT~HA
"Lakin burada hayranl~lda bir güzelli~e bakarken, pek ço~unu da kaç~rman~n tatl~~eziyeti ba~l~yor. Be~ikta~~ve Ç~ra~an'~~seyrederken, öteki taraftaki, insan~n bir mücevher gibi sat~n al~p götüresi gelen bakmaya doyulmaz güzellikteki
köylerle dolu Anadolu yakas~~kaç~p gidiyor. Süsenlerin bütün renkleriyle boyanm~~, efsaneye göre, genç Io'nun Hera'n~n gazab~ndan kaçmak için Bo~az'~~
geçtikten sonra ç~kt~~~~küçük limamyla Kuzguncuk uzakla~~yor; iki minareli
güzel camisiyle Istauros [Beylerbeyi] geçiyor"
B. Akyava~~(s. 385-386)
"Ama burada birini hayranl~kla seyrederken bin güzelli~in kaç~p gitti~ini görmenin ~ztrab~~ ba~hyor. Be~ikta~~ile Ç~ra~an'~~seyrederken, insan~n mücevher gibi
sat~n al~p götürmek istedi~i pek güzel köylerle örtülmü~~Anadolu sahili öbür taraftan
kayboluyor. Süsen çiçe~inin bütün renlderiyle boyanm~~~Kuzguncuk, efsaneye göre,
genç Io'nun Hera'n~n öfkesinden kurtulmak için Bo~az'~~geçtikten sonra ç~kt~~~~
küçük iskelesiyle geçiyor; iki rninareli güzel camiiyle ~stavroz geçiyor"
Filiz Özdem (s. 331) Böyle Türkçeyle böyle ~IVT~HA!...
"ak sakall~~ihtiyar bir Türkün ba~da~~kurmu~~oturmaya çekildi~i"
B. Akyava~~(s. 392)
"ak sakall~~ihtiyar bir Türk'ün ba~da~~kurup dinlendi~i"
F. Özdem (s. 332) Böyle Türkçeyle böyle ~NT~HA!...
"Tepelerdeki bu kaleler, ba~ ka yerlerdeki tabiat harabelerinin ~iirsel deh~et
hissini bile uyand~rmaz"
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B. Akyava~~(s. 393)
"Tepeleri taçland~ran kaleler bile ba~ka yerlerdeki bu çe~it harabelerin ilham etti~i bu ~airâne korku hissini uyand~rmaz"
F. Özdem (s. 333) Kötü Türkçe, yanl~~~bilgi, ~NT~IIAL!...
"Tarabya Koyu ile 1883'te Çanakkale bo~az~n~~yabanc~~donanmalara kapatan, me~hur anla~man~n imzaland~~~~Hünkâriskelesi koyu aras~ndarz."
B. Akyava~~(s. 395)
"Tarabya körfezi ile 1833'de Çanakkale bo~az~n~~ yabanc~~donanmalara
kapatan me~hur muahedenin imzaland~~~~Hünkâriskelesi körfezi aras~ndarz."
Hünküriskelesi ~nuahedesi (8 Temmuz 1833)

F. Özdem (s. 333) Kötü Türkçe
"tumturald~~yahlar"
B. Akyava~~(s. 395)
"gösteri~li evler"
F. Özdem (s. 334) Kötü Türkçe
"koruluk koruluk üstüne binmi~tir"
B. Akyava~~(s. 395-396)
"koruluk koruluk üstüne yükseliyor"
F. Özdem (s. 334) Kötü Türkçe ve ~NT~IIA
"Kim ki güzelli~inden bitap dü~mü~, ad~n~~sayg~s~zca telaffuz ettiyse, i~te
burada ~apkas~n~~ç~kanp af diler."
B. Akyava~~(s. 396)
"Burada, güzelli~inden yorgun dü~mü~seniz ve ad~n~~ sayg~s~zca telâffuz etmi~seniz, ~apkamz~~ç~kanp af dilersiniz."
F. Özdem (s. 335)
"luyafetlerinden y~rtuldan çapudan ba~lamaya gelen marazl~~Müslümanlar
tarafindan ziyaret ediliyor."
B. Akyava~~(s. 397)
çaput ba~lamaya gelen hasta Müslümanlar tarafindan ziyaret ediliyor."
F. Özdem (s. 336)
"ve birkaç sefil haneden"
B. Akyava~~(s. 398)
"ve birkaç fukara evinden"

B~R ÇEV~R~~FACIAS~~

607

F. Özdem (s. 336)
"ve hüzünlü Kimmerios denizi önümüzde mora kesmi~~ve tedirgin sonsuz
ufkunu seriyor."
B. Akyava~~(s. 399)
"ve hüzünlü Kimmerios denizi önümüzde ucu buca~~~olmayan, morumsu
ve tasah ufkunu geriyor."
F. Özdem (s. 336)
"art~k sadece fenerlerin t~ng~rt~sm~~ve süratle yol alan geminin ç~t~rt~sm~~i~itiyorum..."
B. Akyava~~(s. 399)
"art~k fenerlerin ~alurt~s~ndan ve gece karanl~~~nda, dalgalann aras~nda sallanarak giden geminin çat~rt~s~ndan ba~ka bir ~ey duymuyorum..."
Filiz Özdem'in "çeviren"i oldu~u, daha do~rusu çevirmeye cüret etti~i ve
ne yaz~k ki YKY tarafindan bas~lan bu kitapla Edmondo De Amicis'e de onun
Costantinopoli (~stanbul) adl~~eserine de yaz~k olmu~tur. Böyle bir eserin tercümesi
ancak yüksek seviyede bir dil ve üsK~pla, bilgiyle, kültürle ve her iki dile de
hâlcimiyetle yap~labilir, oysa Filiz Özdem'in yukanda örneklerini verdi~imiz
bozuk ve yeterli olmayan Türkçesinden, bilgi yanl~~lar~ndan, daha do~rusu bilgi
yoklu~undan ve zekâ ile kurnazl~k.' kar~~t~rarak, ayn~~zannederek yapt~~~~intihâllerinden anla~~laca~~~üzere bu güzel eser hakikaten peri~an edilmi~tir.
Bir tespit yapal~m: Tercümede üsh~p parmak izi gibidir; taklit edilemez.
F. Özdem bu gerçe~in fark~na varamam~~t~r.
BU B~R TÜRKÇE, CEHALET, ~NT~IIAL VE TERCÜME FACIAS~DIR.
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