MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ, Early Mystics in Turkish Literature (çev.,
ed. ve giri~~Gary Leiser ve Robert Dankoff) (preface Deyin DeWeese),
Londra 2006.
Bu eser, Fuad Köprülü'nün Türk Edebiyatrnda Erken Tarihli Mistikler adl~~eserinin ~ngilizce çevirisi ve esere çevirmen Gary Leiser taraf~ndan yaz~lm~~~Giri~i ile Deyin DeWeese taraf~n(lan kaleme al~nm~~~öns~5zden olu~maktad~r.
DeWeese Leiser'in çevirisine yazd~~~~önsöz& M. Fuad Köprülü'nün bu eserini de~erlendirir ve bu de~erlendirmede özellikle sufl gelene~ini göz önünde l~ulundurur. Ona göre sufi
yazarlar~n metinlerini do~rudan okuyup anlamak pek mümkün de~ildir; kelimeleri suf~~anlay~~~içinde de~erlendirmek zorunlulu~u vard~ r. DcWeese, Köprülü'nün, Ahmed Yesevi'nin
bütün eserlerini inceledi~ini ve onun manevi hayat~n~~iyi de~erlendirdi~ini kaydet~nektedir.
~üphe yoktur ki, ~slam dünyas~ nda manevi hayatla ilgili olarak Ahmed Yesevi merkezde yer
almaktad~ r. Yunus Emre ondan sonra gelir. Ona göre, Köprülü Divan't (Divan-~~Hikme) çok iyi
anlay~p de~erlendirmi~tir ki bu eser suf~~edebiyaunda önemli bir yere sahiptir. Köprülü bu
ba~lamda olmak üzere, Yunus Emreyi ve genel olarak Türk ~iirini de~erlendirmi~tir.
DeWeese daha sonra, Köprülü'nün eserinin bask~lar~ndan ve onun Türk edebiyat~na
yapt~~~~katlulardan söz eder. Bu arada yazar, Nak~ibendi tarikat~~ ve onun ~cyhi Ilazint (16.
yy.) hakk~ nda bilgi vermektedir. Yine stili yazalarclan Ça~atay Türkçcsi ile yazm~~~olan Mir Ali
~ir Nevarnin el-Muhabba adl~~ eserinden Köprülü'nün söz etmedi~ini; onun eser hakluda
kendi kitab~n~~kaleme ald~ ktan sonra haberdar oldu~unu söyler.
Daha sonra DeWeese, sözlü edebiyattan söz eder ve Islam'da kurumla~man~n Sovyetler
Birli~i'nin kurulmas~ndan sonraya rastlad~~~m, dolay~s~yla Ahmed Yesev1 konusunda yeterince
çal~~~lmad~~~n~~beyan eder. Orta Asya ve Sovyetler Birli~i'ndeki Yesevi gelenc~inden söz eder.
Yine takdim yaz~s~n~n yazar~~olarak De Weese, ~ranl~lar~n bunun saf bir Türk gelene~i oldu~unu unuttuklar~ m belirtmektedir. (s.viii-xxvii).
Daha sonra kitapta çevirmenin giri~i yer almaktad~r. Burada Mehmed Fuad
Köprülü'nün hayat~, eserleri, Türk edebiyalina katk~lar~~hakk~nda bilgi verilmektedir. Yine bu
k~s~mda çevirmen Türk Edebiyatmda ~lk Mistikler ba~l~~~~alt~nda Köprülü'nün bu ad~~ ta~~yan, Ilk
Mislikler adl~~ eserinin bir de~erlendirmesini yapar. Eserin ilk k~sm~n~ n Ahmed Yesevt ve
ikinci k~sm~n~ n onun etkileriyle ilgili oldu~unu kaydeder. Köprülü bu eserinde Yunus Emre
öncesi Anadolu'daki sufi hareketi anlatmaktad~ r. Bunlardan en dikkati çckenlerden birisi de
Mevlana Celüleddin Rumrdir. Yine Köprülü burada Dedekarkut ve O~uzname'den söz etmektedir.
Çevirmcnin notlar~~ ba~l~~~~alt~nda ilk Mistikler adl~~eserin neden çcvrildi~i Köprülü'nün
yöntemi, eserde söz konusu edilen kaynaklar~n ne kadar do~ru oldu~u irdelenmektedir.
Eser, çcvirmenin deyimi ile 'Ininimalise bir anlay~~~sergilemektedir. Bu k~s~mda son olarak
çevirmen terminolojiden ve transkripsiyonla ilgi sorunlardan söz etmektedir. (s.xxviii-xxxvi).
Çeviri k~sm~ , Köprülü'nün söz konusu eserinin Ingilizce çevirisini vermektedir. Burada
o birçok destans~~esere i~aret edilmektedir, ancak buradaki aç~ klamalar daha çok Anadolu
a~~rl~kl~~olup, Orta Asya'daki sufi hareketten çok fazla söz cdilmemektedir. Ayr~ca, bu eser&
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de belirtilmi~~oldu~u gibi, Köprülü ~ slam öncesi Türk dü~üncesi ile de fazla ilgilenme~ni~tin
() daha çok Osmanl~~ gelene~i üzerinde durmu~; örne~in Bekta~tlik gibi mistik anlay~~lar
konusunda bilgi vermi~tir.
Yine bu eser& Köprülü'nün konuya kritik bir zihniyetle yakla~mad~~~~kronolojik aç~dan
konuyu ele al~ p, hemen her sufi yazar~~ ayn~~ölçülerle de~erlendir~i ifade edilmektedir.
Köprülü'nün eserinde Ahmed Yesevi üzerinde ayr~nt~l~~ bir ~ekilde durulmaktachr; onun
ailesi ve kerametleri ile ilgili olarak bilgi verilmektedir. Yine Köprülü'nün eserinde Aslan
Baba'n~ n Ahmed Yesevi üzerindeki etkisi, onun ö~retmeni olarak yeti~mesin~leki rolü aç~klan maktad~r.
Köprülü Sufi gelene~ini Ahmed Yesevi üzerine oturtmaktad~r. Bu temele dayal~~ olarak
da Ra~ahatda verilen s~ray~~ kabul etmi~~ve bu esasa dayal~~ olarak I lemeclanryi Yescvrnin
ö~retmenleri aras~na yerle~tirmi~t.ir. Ancak burada verilen adlardan en problematik olan~~ da
odur.
Köprülü Ahmed Yesevi ile ilgili baz~~kerametleri hayat~ n bir parças~~ olarak nitelendirirken, onlar~~ daha çok semboller olarak (le~erlendirmi~tir.
Köprülü Yesevi'de rastlad~~~~düzeni Hazintde l~ulamam~~t~r. Ancak günümüz ara~t~rmac~lar~~Yesevi gelene~ini ve Bekta~i gelene~ini birlikte ele al~p incelemi~~ve onlar~n I !aydan' ve
Bahailerdeki etkilc~-ini göstermeye çal~~m~~lard~r.
Eserde daha sonra Ahmed Yesevrnin Divan-~~Hilinteei ele al~n~r. Yazara göre, eser estetik
kayg~dan uzakt~r; hatta Yunus Emre'nin gölgesinde kalacak niteliktedir. Ancak ondan farkl~~
olarak bir ironi vard~ r ki, bu 14) ~iirler daha çok Asya kökenli yazarlar~n eserlerin& ras~ lanmaktad~r. Örne~in Ali ~ii- Nevarde görüldü~ü gibi (s.1-368).
Sonuç k~sm~ nda çevirmen eserde sufi edebiyann ne gibi kaynaklardan yararlamlarak ~ekillendi~inin ve onlar~ n sadece pantcist felscfcdcn de~il, Anadolu'nun de~erlerinden de
etkilendi~ini ve Muhiddin Arabi'nin ve Celaleddin Rumrnin kuru üslubundan çok de~vi~lerin
sufizminden e~ kilenerek ~ekillendi~ini kaydetmektedir (s.369-370).
Eser& dikkati çeken noktalardan biri de notlard~r. Bu notlardan ilkinde Anadolu'nun
bir dinler tarihinin yaz~ lmad~~~, sadece Belua~ilik ve ilurifizmle ilgili baz~~yaz~lar~n bulundu~u
kaydedilmektedir. Yine bu dip notlardan 7.sinde Sufizmle ilgili güzel bir bibliyogralj,a sunulmaktad~r (s.372).
Eserin cklerinde ise Yesevi Silsilesi (s.386), Zengi Ata Silsilesi (s.387), Yunus Emre'nin
baz~~ ilahilerinin notalan (app.2) verilmektedir.
Eserin sonunda yer alan sözlük de yine bu konuda çal~~acak olanlara ~~~k tutacak mailiyettedir (s. 395-398). Yine eserin sonuna ilave edilmi~~olan bibliyografyada bu konuda çal~~acak ya da l~u konuyla ilgilenenler için güzel bir ba~vuru malzemesi olarak de~erlendirilebilir.
(s.399-429).
Sonuç olarak bu eser, sadece Fuat Köprülü'nün bir eserinin ~ngilizce'ye çevirisi olarak
de~erlendirilemez; o ayn~~zamanda konuyla ilgilenenler için bir ba~vuru kitab~~ niteli~ini
ta~~maktad~r. Ayr~ca Yunus Emre'nin ~ lahilcri ile ilgilenen müzisyenler için de yararl~~ olacak
bir eserdir.
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