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ROBERT DANKOFF’UN TÜRKOLOJIDEKI 
YERI ÜZERINE

Nuran Tezcan

Robert Dankoff’un Türkoloji alanındaki birçok kitap ve makale yayınları ara-

sında özellikle Türkçenin üç ana eseri üzerine olan çalışmaları onun bilimsel et-

kinliğinde bir sacayağı oluşturur. Bunların birincisi Dîvânü Lugati’t-Türk, ikincisi 

Kutadgu Bilig,üçüncüsü Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’dir. 

Türk edebiyatının bu üç anıt eserinden Dîvânü Lugati’t-Türk ve Kutadgu 

Bilig’i ilk kez İngilizceye çevirerek, Seyahatnâme üzerinde bir çok önemli araştır-

ma, değişik kısımlardan seçme çeviriler yaparak ve nihayet “güvenilir tam metin” 

yayınını gerçekleştirerek Türkolojiye büyük hizmetler yapmıştır.

Dîvânü Lugat’it-Türk’ün İngilizce çevirisini 1982-85 arasında James Kelly 

ile birlikte yayınlanmıştır: Mahmud al-Kashgari, Compendium of the Turkic Dia-

leckts (Divan Lugat at-Turk). I: 1982, II: 1984, III: 1985. Bu çeviri, Türk filolo-

jisinin temel taşlarından biri olan ünlü Türkçe-Arapça sözlüğün, bu iki dilden ve 

Besim Atalay’ın Türkiye Türkçesine yaptığı tercümeden İngilizce’ye yapılmış basit 

bir aktarma değildir. Dankoff’un Dîvânü Lugat’it-Türk çevirisi, uzun sürmüş, titiz 

araştırma la rın ürünü olan muazzam bir bilimsel çalışmadır. Bu çevirinin, aynı za-

manda Dîvânü Lugati’t-Türk’ün romanize edilmiş yeni bir yayını olduğu bile söy-

lenebilir. O, bu yayında daha önce Kilisli Muallim Rifat [Bilge] tarafından yapılmış 

olan edisyonu, Carl Brockel mann’ın hazırladığı Almanca dizini, Besim Atalay’ın 

Türkçe çevirisini, Gerard Clauson’un etimolojik sözlüğündeki notları ve ayrıca o 

zamana kadar Dîvânü Lugati’t-Türk üzerine yayımlanmış hemen bütün araştır-
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maları göz önünde bulundurmuş, değerlendirmiş, fakat her şeyi, eserin orijinaline 

dayanarak kendi anladığına, kendi kararına göre çevirmiştir. Bu çeviride, daha 

önceki yayınlarda bulunan bir çok yanlış düzeltilmiştir. Türkçe kelimeler, bunların 

Arapça karşılıkları ve gerektikçe Kâşgarî’nin Arapça açıklamaları transliterasyon 

ve transkripsyonla verilmiştir. Eklenen dizinlerle eser, bilimsel kullanıma son de-

recede elverişli hale getirilmiştir. Kitaba el yazmasının mikrofişleri de eklenmiş, 

böylece araştırmacılara okunaklı yeni bir tıpkıbasım sunulmuştur.Türkologlar bu 

çeviriyi, Dîvânü Lugat’it-Türk araştırmalarında büyük bir ileri adım sayarlar. O 

zamana değin erişilebilmiş en doğru sonuçları, çözümleri içerdiği için yayımlandığı 

andan itibaren ciddi bilimsel çalışmalarda artık bu yayın kullanılmıştır.

Robert Dankoff, 1983’te Kutadgu Bilig’in İngilizce çevirisini yayınlamıştır:Yusuf 

Khass Hajib, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirror for 

Princes’tir. Dankoff, 11. yüzyıl Orta Asya Türkçesiyle kaleme alınmış olan bu eseri, 

Reşit Rahmeti Arat’ın metin yayınını kullanarak ve onun Türkiye Türkçesine yap-

tığı çeviriden yararlanarak İngilizceye çevirmiş, fakat sürekli olarak eserin aslına, el 

yazmalarına da başvurmuştur. Çeviri sırasında Arat’ın metninde çeşitli düzeltmeler de 

yapabilmiş olan Dankoff, bu çalışmasını “salt filolojik bir uğraşı” olarak değerlendirir. 

Zengin notlarla yayınladığı çevirinin önsözü Kutadgu Bilig hakkında önemli bir ince-

lemedir. Dankoff, eserin İslâm düşünce tarihi içerisindeki yerini, kaynaklarını irdelemiş, 

kendisinden önceki araştırmacı ların görüşlerinden kısmen ayrılan sonuçlara varmıştır.

Daha sonraki yıllarda Türkçe’nin başka bir anıt eseri olan Dede Korkud Kita-

bı ile ilgilenmiş, fakat bu eser üzerinde çalışmaya girişmemiştir. Chicago’da ders 

verdiği yıllarda, gönlünde yatan Osmanlı edebiyatı tutkusu onu Seyahatnâme’ye 

yöneltmiştir. 11. yüzyıl Türkçesinden günümüz Türkçesine kadar Türkçenin de-

ğişik dönemleri üzerine geniş bilgiye, filoloji, tarih ve kültür tarihi alanlarında bü-

yük birikimine sahip olan Dankoff’un, bu yetkinliğiyle Seyahatnâme’ye yöneldiği 

1980’li yıllar, Seyahatnâme’nin 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında bazı 

açılardan olumlu, bazı açılardan olumsuz imajının sönükleştiği bir dönemdir. Bu 

eserin önemine vâkıf belli bilim insanlarının dışında pek çok kişi, Seyahatnâme’ye 

genellikle önyargılarla bakmaktadır. Bu bakışların hakim olduğu bir dönemde 

Dankoff Hoca’nın derste, bir öğrencisiyle birlikte Seyahatnâme’nin Bitlis bölü-

münü okumaya başlaması, eserin yeniden keşfi olmuştur. Kendisiyle yapılmış 

bir söyleşide bu okumanın onda bıraktığı izlenimi şu sözlerle dile getirir: “[öğren-

cim]... Seyahatnâme’deki bir cambazlık ve sihirbazlık gösterisini, gösteriyi ya-

panların yaşadığı Bitlis şehri üzerine uzun anlatıların yer aldığı bölümü seçmişti. 

Okumaya başladık, daha önce Türk edebiyatında böyle bir metin okumamıştım.” 

(Bkz.: Bu kitapta, “Robert Dankoff’la Söyleşi”, s. 33-43) .

Derste, bu bölümü 1890’larda yayımlanmış Ahmed Cevdet baskısını kulla-

narak okutan Dankoff, daha sonra eserin mikrofilmlerini elde edince bu baskı ile 

orijinal metin arasındaki tutarsızlıklar ve baskıdaki eksiklikler karşısında şaşkınlı-

ğa düşmüştür. Ahmed Cevdet baskısında yapılmış olan kısaltmalara ve uygulanan 

sansüre 1929’da “yazara ve esere büyük haksızlık, bilim dışı bir davranış” diyerek 

isyan eden Franz Taeschner’in gösterdiği tepkinin üzerinden yarım yüzyıl geç-

tikten sonra bilim vicdanı, Robert Dankoff’u da eksiksiz bir Seyahatnâme yayını 

yapılmasının kaçınılmaz bir görev olduğu gerçeğiyle karşı karşıya getirmiştir.

Richard Kreutel’in (S) takımı nüshalarının otograf (hatt-ı dest) olduğunu 

saptamasından (1972), Pierre MacKay’ın iz sürerek (S) takımı nüshalarının bir kâtip 

tarafından yazılmış olabileceğini gündeme getirmesinden (1975) ve Halil İnalcık’ın 

Seyahatnâme’nin sözlüğünün yapılması gerekliliğini sürekli vurgulamasından 

sonra Dankoff için başını kaldırmadan çalışacağı, Seyahatnâme araştırmalarında 

yeni bir dönem başlatacak projelerin kapısı açılmıştı. Öğrencisinin derste okumak 

için 5. ciltten Bitlis bölümünü seçmiş olması, âdetâ Newton’un başına elma düşmesi 

olgusuyla özdeşleştirilebilir. Böylece başlayan süreç, 1984’te onu Bitlis’e götürmüş, 

bu seyahatin ertesinde Bitlis bölümü, metnin transkripsiyonunu, İngilizce çevirisini 

ve metne ilişkin açıklamaları içeren bir kitaba dönüşmüştür: Evliya Çelebi in Bitlis 

(1990). Bu kitap, o sırada Avrupa’da başka bir Seyahatnâme uzmanı olan Klaus 

Kreiser’in editörlüğünü üstlendiği yeni bir dizide, Leiden’deki Brill Yayınevi’nin 

“Evliya Çelebi’s Book of Travels. Land and People of the Ottoman Empire in the 

Seventeenth Century. A Corpus of Partial Edition” dizisinde, bu dizinin ikinci kitabı 

olarak yayımlanmıştır. Dankoff, aynı dizide daha sonra Robert Elsie ile birlikte 

Seyahatnâme’nin Arnavutluk ve civarına ait bölümünü de yayınlamıştır: Evliya 

Çelebi in Albania and Adjacent Regions (Kosovo, Montenegro, Ohrid)(2000).

Bitlis üzerine çalışmak ona Seyahatnâme’nin sadece bir bölümünün okun-

masıyla anlaşılamayacağını göstermişti; bundan sonra üç yıl boyunca bütün 

Seyahatnâme’yi notlar alarak okumuştur. Daha sonra Seyahatnâme üzerine çığır 

açıcı özgün yayınları sürmüştür. Bir Osmanlı Devlet adamının özel hayatı: Melek 

Ahmed Paşa 1588-1662 (The Intimate Life of an Ottoman Statesman: Melek 

Ahmed Pasha (1588-1662), as portrayed in Evliya Çelebi’s Book of Travels (Se-

yahat-name).1991); Evliya Çelebi Lügati: Seyahatnâme’deki Yabancı Kelime-

ler, Mahallî İfadeler (An Evliya Çelebi Glossary: Unusual, Dialectal and Foreign 

Words in the Seyahat-name. 1991); 10 ciltlik Seyahatnâme’nin içeriğini yansıtan 

kılavuz: A Guide to the Seyahat-name of Evliya Çelebi. (Klaus Kreiser’le birlikte 

yayınladığı Materialien zu Evliya Çelebi II içerisinde, 1992). Bir Osmanlı bireyi 

olarak Evliyâ Çelebi’nin dünyasını, İstanbul insanı, dünya insanı, Sultanın kulu, 
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çelebi ve derviş, meddah, musahip olarak ortaya koyup onun üzerinden Osmanlı-

nın dünya algısını ve zihniyetini saptama denemesi olan An Ottoman Mentality: 

The World of Evliya Çelebi. 2004; 2006. (Türkçe çevirisi Seyyah-ı Âlem Evliyâ 

Çelebi’nin Dünyaya Bakışı. 2010). Bu çalışmalar onun Seyahatnâme’ye ilişkin 

özgün değerlendirmelerini içeren eserlerinden en başta gelenleridir.

Dankoff, Derleme Sözlüğü’ne ve Acaryan’ın 4 ciltlik Ermenice etimolojik sözlüğü-

ne dayanarak hazırladığı Türkçedeki Ermenice alıntılar sözlüğüne Seyahatnâme’de 

geçen Ermenice kelimeleri de almıştır: Armenian Loanwords in Turkish.1995 

Özellikle Türkiye’de Seyahatnâme’ye karşı önyargılı değerlendirmeler etkin 

bir şekilde sürmekteyken, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin müfredatlarında bu 

esere hiç yer verilmezken bu Amerikalı Türkolog, esere yepyeni bakışlar getiren 

pek çok makale yazmış, eseri çok yönlü olarak incelemeye açmıştır. Dil ve anlatım 

özellikleri ve içeriği üzerinde durmuş, Evliyâ’nın verdiği bilgilere uygulanması ge-

reken değerlendirme ölçütleri hakkında görüşler geliştirmiştir.

Bu çalışmaları onu,Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından gerçekleşti-

rilen Seyahatnâme yayınının bilimsel danışmanı konumuna getirmiştir. Dankoff, 

Seyahatnâme’nin öncelikle söz varlığını, kendine özgü dil ve anlatım özelliklerini 

saptamış, genel yazı ve inşâ dilinden ayrılan bu özelliklerin Evliyâ Çelebi’nin ken-

dine özgü üslubunu yansıttığını ortaya koymuştur. Bu saptamalar yapılmaksızın 

metnin doğru okunmasının mümkün olmayacağını görmüş ve göstermiştir. Dan-

koff, 1996’da Seyahatnâme’nin 1. cildinin sayısız okuma yanlışlarıyla yayınlan-

mış olmasına karşı tepkisini, Evliyâ’nın naklettiği bir anekdotla, Arap harfleriyle, 

harflerin noktaları konmadan yazılmış “Şu rasadı yıkalım mı?“ cümlesinin ne gibi 

yanlış okumalara yol açtığını anlatan bir hikâyeyle örnekleyerek şu sözlerle de-

ğerlendirmiştir: “Evliyâ’yı kendi metninde son derece titiz davranmaya iten, onun 

bu öyküde imâ edilen filolojik unsurlar hakkındaki duyarlığıdır (...). Sonraki müs-

tensihlerin ve filolojik öngörüden yoksun editörlerin Evliyâ‘nın gayretine rağmen 

metni bu kadar şuursuzca mahvetmiş olmaları talihin ne kadar da korkunç bir 

cilvesidir…” (“Şu Rasadı Yıkalım mı?” Dankoff 2002.99-100; 2011.128). 

Seyahatnâme’nin bazı ciltlerinin kısmen (6, 7 ve 8. ciltler) noktasız yazıldığını, 

noktasız yazılmış bir Arap harfli metni okumanın zorluklarını ve böyle bir metni 

doğru okumanın büyük filolojik titizlik gerektirdiğini göstermiştir. Seyahatnâme’nin 

otograf sayılan takımının nüshalarıyla bu takımdan kopya edilmiş öteki takımların 

nüshaları arasındaki ilişkileri belirlemek için su lekelerine ve satırlarda bırakılmış 

boşluklara varıncaya kadar her şeyi göz önünde tutmuştur. Harf karakterleri üze-

rinden metnin ilk yazılışı sırasında ve daha sonraki kopyalamalar sırasında ortaya 

çıkan sorunları görerek, çözerek, bunları yeni ipuçları olarak kullanarak çalışmıştır.

1972’de Richard Kreutel’in, 1975’te Piere MacKay’ın, yine 1975’te Fahir İz’in 

(S) takımı nüshalarının orijinal olup olmadığı üzerine yazdıklarını, bu nüshaların 

Evliyâ Çelebi’nin kendi kaleminden mi, yoksa kâtibinin kaleminden mi çıktığı tar-

tışmalarını yakından izlemiştir. Kendi bulgularıyla Kreutel ve MacKay’ın daha önce 

saptadıkları üzere (S) takımı nüshalarının asıl nüsha olduğunu göstermiş, ancak 

MacKay’ın bunların bir kâtip tarafından yazıldığı yani holograf (hatt-ı dest) olma-

dığı görüşüne, metinde Evliyâ’nın yaptığı ekleme ve noktalamaların izini sürerek 

karşı çıkmıştır. Dankoff, Kreutel’in 1972’deki otograf saptamasının doğru olduğu-

nu, artık bunu tartışmaya gerek olmadığını ortaya koymuştur: “Eğer otograf terimi, 

‘yazarın kendi gözetimi altında oluşturulan ve yazarın kendisi tarafından düzeltilen 

yazma’ anlamına kabul edilecek olursa, Kreutel bu dizinin otograf olduğunu kanıt-

lamıştır. MacKay ‘gerçekten bir holograf’ (hatt-ı dest, yazarın kendi eliyle yazılımış 

nüsha) olduğundan şüphe etmiş, bunun yerine ana metnin Evliyâ’nın gözetiminde 

çalışan bir şakirdin eseri olduğunu ileri sürmüştür. Benim kişisel fikrime göre, Mac-

Kay, harf noktaları ve harekeler konmamış metin iskeleti konusunda haklı olabilir. 

Fakat (aşağıda üzerinde durulacak istisnalar dışında) bu dizi [S] nüshalarındaki harf 

noktalamalarının ve harekelemelerin kesinlikle Evliyâ’ya ait olduğu kanısındayım.” 

(“Şu Rasadı Yıkalım mı?” Dankoff 2002.101; 2011. 130-31)

Seyahatnâme metninin herhangi bir Arap harfli Osmanlı metni gibi okuna-

mayacağını, bu metnin standart metinlerin dışında ve kendine özgü olduğunu, 

doğru okunmasının Seyahatnâme uzmanlığı gerektirdiğini açıkça göstermiştir. 

1996’da İstanbul’da Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından metin yayınına 

başlanmış olan Seyahatnâme’nin 1. cildinin okuma hatalarıyla dolu olması, daha 

sonraki ciltlerde (2, 3, 4) ise okuma yanlışlarının ilk ciltlere göre daha az olmasına 

rağmen yine de pek çok yanlışın bulunması dolayısıyla Dankoff, 5 ve 6. ciltlerde 

bilimsel danışman olarak metin yayınına katılmaya davet edilmiştir. YKY baskı-

sının 7, 8, 9 ve 10. ciltleri Dankoff’un denetimi ve bilimsel sorumluluğu altında 

sürdürülmüştür. 2006’da 1. cildin Dankoff’un denetimi altında yeni bir baskısı ya-

pılmıştır. YKY’nin 2011 baskısında onun 2, 3 ve 4. ciltlere ilişkin düzeltmeleri yer 

almamıştır. YKY yayını Seyahatnâme’ye geniş bir erişim olanağı sağlamış, geniş 

kapsamlı projelerin yapılabilmesi umudunu yaratmıştır. 

2003 yılında Dankoff’u Chicago’daki evinde ziyaretimiz sırasında YKY’den ken-

disine okunmuş ve düzeltilmiş olarak gönderilen bilgisayar çıktılarını görmüştük. 

Sayfalarda yer kalmayacak denli yaptığı düzeltmelerden sonra bu çıktılar, elle dizil-

miş metinlerin ilk provalarına benziyordu. O, kendisinin ileri sürdüğü filolojik titizli-

ğin sorumluluğunu taşıyan bir bilim insanı olarak çalışmaktaydı. Bu yolla merhum 

Dr. Yücel Dağlı ve Seyit Ali Kahraman ile birlikte gerçekleştirdikleri Seyahatnâme 



Dîvân’dan Seyahatnâme’ye Robert Dankoff Robert Dankoff’un Türkolojideki  Yeri Üzerine

22 23

baskılarının bilim ve kültürümüze katkısına ancak müteşekkir olabiliriz. Yapı Kredi 

Kültür Sanat Yayıncılık temsilcilerinin her zaman minnetle dile getirdiği üzere hiçbir 

ücret almadan, hatta sözleşme bile yapmadan onu yıllarca bu çalışmaya gece gün-

düz emek verdirten şevk, kuşkusuz onun bilim ve Türkoloji tutkusudur. 

Seyahatnâme üzerine yaptığı kitap yayınlarının yanısıra birçok makale de ya-

yınlamış olan Dankoff, Seyahatnâme’nin genel inşâ anlayışından ayrılan yazım 

ve dil özelliklerinin 17. yüzyıl Türkçesini yansıttığını, bunun yaşayan Osmanlıca-

nın bir metni olduğunu ortaya koyması, bu eserle ilgili önyargıları kırmış, bilimsel 

olarak incelenmesi gereken bir metin değerine sahip olduğuna dikkat çekmiştir. 

Bunun yanısıra Dankoff, bu eserin, tarihçilerin aradıkları belli bilgiler için bir bel-

ge gibi kullanılmasının eseri anlamak bakımından yeterli olamayacağını özellikle 

vurgulamış, Seyahatnâme’nin bir bütün olarak ele alınmasının önemini ortaya 

koymuştur: “Araştırmacılar, ayırıcı bir özellik olarak birbiriyle bağlantısı olamayan 

çok sayıda pasajdan oluşması nedeniyle Seyahatnâme’ye büyük bir maden olarak 

yaklaştılar [….] Aradıkları maden damarını buldular, istedikleri maden cevherini 

çıkardılar ve geri kalanını bir kenara attılar” (Dankoff 2002, Türkler Ansiklope-

disi c. 10. 268). Dankoff, Seyahatnâme’nin ana kaynaklarını, eserin bir bütün 

olarak yazıldığını gösteren ciltler arasındaki bağı, yazılış amaç ve mantığını, temel 

içeriğini çözümlemiştir. Seyahatnâme metninin oluşmasındaki kompoziyon özel-

likleri üzerine yaptığı saptamalarla edebiyat yönünden incelenmesinin ne denli 

ihmal edildiğini, bu eserin kendine özgü yapısını belirginleştirerek göstermiştir. 

Evliyâ’nın yazdıklarının gelişigüzel anlatımlar olmadığının, çok dikkatli okunması 

gereken bir metin olduğunun altını çizmiştir (“The Seyahatname of Evliya Çele-

bi as a Literary Monument” Dankoff 2005; Türkçe çevirisi: “Bir Edebiyat Anıtı: 

Evliya Çelebi Seyahat-name’si” Türk Edebiyatı Tarihi, C. 2, Ed.: Talât Sait Hal-

man, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007, 347-57; Bu kitaptaki gözden 

geçirilmiş yayın: “Bir Edebiyat Anıtı: Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’si”, s. 44-57)  

Dankoff’un bu yöneliminin ardında kendisinin derin Türkoloji bilgisinin, dün-

ya dilleri ve edebiyatlarına olan hakimiyetinin, ödün vermez bilimsel kişiliğinin, 

çok yönlü irdeleme, geniş bir perspektiften bakabilme gücünün olduğunu özellik-

le vurgulamak gerekir. Nitekim onun makalelerinin toplubasımının başlığında bu 

açıkça yansımaktadır: From Mahmud Kaşgari to Evliya Çelebi: Studies in Middle 

Turkic and Ottoman Literatures [collected articles]. Istanbul: Isis, 2008.

Seyahatnâme için “Bu kitap, İslâm edebiyatının –belki de dünya edebiyatı-

nın– en uzun en ayrıntılı seyahat kitabıdır” (Dankoff. Türkler Ansiklopedisi 2002 

c.10.274) diyen Dankoff’un, Seyahatnâme çalışmaları yalnızca Türk dili ve ede-

biyatı araştırmaları çerçevesinde kalmamış, aynı zamanda onu dünyaya tanıt-

mış, onun dünya edebiyatı içinde hakettiği yeri alması için de yayınlar yapmıştır. 

1814’te Seyahatnâme’yi ilk kez bilim dünyasına tanıtan Avusturyalı ünlü Os-

manlı tarihçisi Joseph von Hammer-Purgstall’in ilk iki ciltten seçmelerle İngilizceye 

yaptığı çevirisinden (I: 1834, II: 1836, III: 1850) 176 yıl sonra 10 ciltten seçmeler 

yaparak en ilginç bölümlerden oluşan kapsamlı bir çeviri antolojisini 2010’da öğ-

rencisi Sooyong Kim’le birlikte yayınlamıştır: An Ottoman Traveller: Selections 

from the Book of Travels of Evliya Çelebi. London 2010.

Onun Evliyâ Çelebi ve Seyahatnâme çalışmalarında, başka bir doruk noktası 

Vatikan, Apostolica Kütüphanesindeki Nil haritasını bu satırların yazarıyla birlikte 

gün ışığına çıkarmasıdır: Evliyâ Çelebi’nin Nil Haritası “Dürr-i bî-misîl în ahbâr-ı 

Nîl”. 2011. Bu, henüz Nil’in kaynağının keşfedilmediği bir yüzyılda yapılmış bir 

Nil haritasıdır. Harita üzerindeki metinle Seyahatnâme arasında birçok içerik ve 

üslup paralellikleri bulunmaktadır. 17. yüzyıl Afrikası üzerine birçok fizikî ve 

beşerî coğrafya bilgileri içeren bu harita, Evliyâ Çelebi’ye Türk-Osmanlı ve dünya 

haritacılığında bir yer kazandırmıştır.

Son olarak Robert Dankoff, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2011 yılında 

çıkardığı Doğumunun 400. Yılında Evliyâ Çelebi kitabının (editörleri Nuran Tez-

can ve Semih Tezcan) şu anda basılmakta olan İngilizce versiyonunun editörlüğü-

nü ve baş çevirmenliğini özveriyle üstlenmiş, böylece Seyahatnâme’nin dünyaya 

tanıtılması için önemli bir hizmette bulunmuştur.

Dankoff’un Seyahatnâme dışındaki makaleleri, onun Türkoloji çalışmalarının 

ne kadar çok yönlü olduğunu açıkça göstermektedir. Ele aldığı, kimi zaman bir 

kelime, kimi zaman bir mesnevinin içindeki bir gazel ya da bir aşk hikâyesi olabil-

mektedir. “The Romance of Iskender and Gülshah” (Dankoff 1987. 95-103; Türk-

çe çevirisi 1999. 315-320) makalesinde Ahmedî’nin İskendernâme’sinin içindeki 

600 beyitlik bir aşk hikâyesinin Ahmedî tarafından özgün olarak kurgulanmış 

olduğunu göstermiştir. Dankoff, burada Türk mesnevi edebiyatının gazel kulla-

nımı açısından Fars edebiyatından farklılık gösterdiğine dikkat çekmiş ve şunu 

ortaya koymuştur: Fars edebiyatında Nizamî ve Nizâmî’den sonra mesnevi ya-

zanlar, mesnevilerine gazel yerleştirmemişlerdir. Buna karşılık, Türk edebiyatında 

bu edebî gelenek sürdürülmüştür. Ahmedî, eserinde İskender’in gençliğine bir aşk 

serüveni yerleştirmiş, bu kurgulamayla hikâye kahramanlarının mesnevi içinde 

gazel söylemeleri için güzel bir olanak sağlamıştır. Dankoff’un bu önemli belirle-

mesi aşk mesnevileri üzerine yeni yorumlara da kapı açmaktadır.

“The Story of Faris and Vena. Eremya Çelebi’s Turkish Version of an Old 

French Romance” (2000) başlıklı yazısında Dankoff, 17. yüzyılda Türkçeye çev-

rilmiş bir aşk hikâyesini ele alır; Eremya Çelebi’nin, Fransızca bir romans olan 
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ve Avrupa dillerinde çok yaygın olarak bilinen bu aşk hikâyesini İtalyancasın-

dan bir kez Ermeniceye, bir kez de Türkçeye çevirdiğini gösterir. Dankoff, ayrıca 

hikâyenin Ermenice ve Türkçe versiyonlarını karşılaştırarak iki dile yapılan çevi-

riler arasındaki farklılıkları ortaya koyar. 

Tüm makalelerini, bir tanıtma yazısı çerçevesinde tek tek ele almanın mümkün 

olmaması dolayısıyla onun son yıllardaki önemli bir Türkoloji katkısından daha 

söz etmekle yetineceğim. Bu da,Türk edebiyat tarihinin anıt eserlerinden olan Fuat 

Köprülü’nün 1918-19’da yayınladığı Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar kita-

bının İngilizceye çevirisidir: Mehmed Fuad Köprülü, Early Mystics in Turkish Li-

terature. London 2006. Köprülü’nün kaynakların yetersiz, ancak araştırılmasının 

çok gerekli ve önemli olduğu Anadolu’daki Türk edebiyatının başlangıç dönemi 

üzerine geniş kapsamlı bir inceleme olarak kaleme aldığı Türk Edebiyatında İlk 

Mutasavvıflar başlıklı eserinin önemini iyi bilen Dankoff, bu eseri Gary Leiser ile 

birlikte çevirmiştir. Ahmed Yesevî (Orta Asya) ile Yunus Emre (Anadolu) arasın-

daki ilişkileri ortaya koyan, dolayısıyla Anadolu’daki Türk edebiyatının karanlık 

dönemine ışık tutan Köprülü’nün eserini dünya bilimine tanıtan bu çeviri Türk 

edebiyatı için de büyük bir hizmet olmuştur. Köprülü’nün oldukça zor, ağır bir 

Osmanlıca ile yazılmış bu eserinin çevrilmesinin ne denli bir emek ürünü olduğu 

gözler önündedir. Bunun yanısıra Dankoff ve Leiser, bu çeviriyi yaparken Türk 

edebiyat tarihi araştırmalarının başlangıcında henüz yeterli bilgi ve belgelerin ol-

madığı bir dönemde çok yönlü ve kapsamlı olarak yazılmış olan bu esere, daha 

sonraki araştırmaların sonuçlarını yansıtan notlar ve bilgiler ekleyerek önemli dü-

zeltme ve katkılar yapmışlardır. Eserin ve çevirinin önemini daha da artırmış olan 

bu tür notlar kuşkusuz Köprülü’nün eserine verilen önemin de göstergesidir. Orta 

Asya Türk tasavvuf tarihi araştırmacısı Devin DeWeese’nin önsözü bu çevirinin 

bilimsel değerini daha da artırmıştır. 

Bu noktada Robert Dankoff’un Seyahatnâme için söylediklerini kendisi için 

söylemek isterim: “Evliyâ, bize sadece birinci kitabın 270. bölümünü –İstanbul 

esnaf ve tüccarlarının Sultan önünden geçişinin muazzam panoramasını– bırak-

mış olsaydı, yine de en büyük Osmanlı yazarlarından birisi olarak tanınacaktı.” 

(Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı. 2010. 41; An Ottoman Men-

tality. 2006.18)

Bir kelimeden bir sözlüğe, bir gazelden tüm mesneviye genişleyen kitap ve 

makaleleri ile çok kapsamlı ve özgün çalışmalara imza atmış olan Robert Dankoff, 

bize sadece Seyahatnâme’nin “güvenilir tam metnini” kazandırmasıyla bile “Tür-

kolojinin en büyük bilim insanlarından biri”dir.


