
KUL'I@R ODAKLI C E V ~ ~  VE CEV~RMEN 

DOG. Dr. Berrin AKSOY 

Osmanli Devletinde, 19. yiizyllm ikinci yansmda batdhjma hareketinin 
h~zlanmasmi ve Yeni Turk Edebiyahmn do&gunu Avrupa'nm etkisine, ozellikle 
de Fransa ile yiiriitiilen kiiltiirel iligkilere ba$jliyoruz. Bu donemde Franslz ede- 
biyatmdan dilimize yapilan qeviriler arachgiyla kiiltiiriimiize ve edebiyatmuza 
yeni anlatlrn biqimleri, dil k u l l m l a n ,  yeni kavramlar, terimler ve biqimler 
girmigtir. Yeni edebi ve kiiltiirel kavramlann dilimize girrnesiyle bunlann dil 
bilimsel eg degerlerini bulma wbalan, dilimizi zenginle-ek ve geligirmek 
amaciyla yapdan pligmalan baqlatrm*. 

Cumhuriyet donemi qeviri faaliyetleri sayesinde Tiirkiye kendini edebiyat 
ve sanat a l m d a  kamtlama firsatmi bulmug ve dilimiz diger ecl~ ve ileri 
bat1 ulkeleri diliyle yazllmg eserleri yeniden yaratacak diizeyde oldu&nu 
gostennigir. Ceviri, genq Tiirk Cumhuriyeti'nde de "edebiyat" am@mahm 
baqlatan, dilin giinluk kull- digmda sanatsal ve bilimsel kulhnmlar 
iqin zorlanmasim saglayan bir faaliyet olmugur. Ceviri araclli&yla iilkemize ve 
kiiltiiriimiize giren yeni edebi biqimler, tiirler ve deyigler bizde de edebiyat 
uretimini arhrnug, kendi kiiltiiriimuziin, edebi gelenegimizin ve dilimizin qeviri 
yoluyla ulkemize giren edebi biqimleri oziimlemesi, diinya ppinda yazarlar, 
gairler ve sanatqilann dojjrmsina yo1 apnqtu. Goriildiigii gibi, kiiltiiriimiiziin 
bir parpsi olan edebiyatm ve dilimizin geliqip zenginlegmesiyle sonuqlanan 
qeviri, kiiltiir wvresinde ele ahmp incelenmesi gereken bir Myett i r .  &e yan- 
dan, iilkemizde ve bahda wvirinin hi%i Mtiir ve dil baglarmnda olrnak iizere 
iki farMi, ancak yapllan geregi kesin olarak birbirinden aynlamayan, biqimde 
ele alin&gini goriiyoruz. Ancak qeviriyi Mtiirler araslnda a k t m  olmasmn 
yam sira, kiiltiirii olu@uran unsurlann bir tanesi olarak kabul etrneye yonelik 
goriigler, bahda oldu& gibi ulkemizde de 1940'lara dayammhxb. Bu goriigle- 
ri savunan iinlu felsefeci, aydin ve du~iince adami Hilrni Ziya m e n  qevirinin 
onemini goyle anlahr: 

"Uyanz~ devirlenne yaratzczlzk kudretini veren terciimedir. Terciime, yuka- 
rzdan beri dokundugum biitiin bu karfzhklz tesirler kompleksini huldsa eder. Ve 
habkaten medenf aplzgzn siirekliligini temin eden biitiin uyanq devirleri onunla 
agzlm ytzr. Bu yalnlzca, tanzmak ve Wenmek ihtirasznm tatmini i ~ i n  degi'l, fakat 
aszl pehlivanlarz bir meydanda toplamak, uzak yerlerden adlarz i~itilen kahra- 
manlarz dtirtyol agzz iizerinde kqzIa$zrmak, onlann yaratzcz ~arpz~malanna 

* TQrkDili, S.: 583, Temmuz 2000, s. 51-57. 
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zemin hazzrlamak iqindir" (1997: 14-15). 

&e yandan, Hasan Ali Yiicel, "I. Negriyat Kongresimni toplayarak qeviri 
hamlesini neden bqlatma gerewi duydugunu q a d a k i  tiimcelerle 23 Haziran 
194 1 'de goyle qiklar: 

"Hiimanizma ruhunu anlama ve duymada ilk agama, insan varlz&nm en 
somut anlatzmz olan sanat yapztlarznzn benimsenmesidir. Sanat dallarz i~inde 
edebi'yat, bu anlatrmzn dQiince dgeleri en zengin olanzdzr. Bunun iqindir ki bir 
ulusun, diger uluslarzn edebiyatlarznz bndi dilinde, daha do@su bndi diigiin- 
cesinde yenilemesi; zek& ve anlama giiciinii o yapztlar arasznda artzrmasz, can- 
landzrmasz ve yeniden yaratmasz demektir. ~ . t e  qeviri etkmligini, biz, bu bakzm- 
dun dnemli ve uygarlzk davamu iqin etkili saymaktayu" (Tenunuz 1999: 5). 

Ceviri, iilkemizde ve batida yaygin bir gekilde "kultur" kapsaminda 
ele alinirken bir yandan da dil aragtirmalari ve dil biliminin geligmesiyle 
ozellikle Alman qeviribilimciler Wolfram Wilss, Albrecht Neubert, Haps 
J. Vermeer ve Ingiliz dil bilimciler Jacobson, George Stenier ve onlarla 
ayni goriigte olan dijjer bilim adamlari tarafindan dil diizeyinde ve dil 
bilimsel olgu yaklqimiyla ele alinmigtir. Bu goriige gore dilsel bir ak- 
tarim olan qeviride oncelik ozgun metne olan sadakatin sajjlanmasidir. 
Sadakatin olqutii olarak ortaya qikan "eg degerlik" kavraminda amaq, 
qeviri metnin dil diizeyinde ozgun metinle cg degerliginin saj&anmasidir. 
Ancak qeviride kullanilan her bir sozciik ozgun metindeki her bir 
sozcugiin eg degeri olsa bile, qeviri metin, hedef okuyucu uzerinde ozgun 
metnin kendi hedef okuyucusunda yarattigi etkinin "eg degerini" yarat- 
mayabilir. 

Ceviriye dil bilimsel qidan yaklqimm temeli qeviri birimi olarak "sozcu- 
mn" alinmasina dayamr. Suphesiz bunun nedeni dil biliminin geqirdigi evreler 
ve bilgisayar destekli qevirinin (machine translation) 1950'lerde ve 6OYlarda, 
zaferine kesin goziiyle balulmasiydl. "Sozcuk" temelinde ele allnan qeviri, "eg 
dejjerlik" 01c;iitii ile degerlendirilrnekte, "eg degerlik" ile ozgiin metne olan b e -  
hlik olfllmekteydi. Dil bilimi ara.$rrnalan iqinde metin bilimi, anlam bilimi ve 
gosterge biliminin geligirniyle qeviri bilimciler "sozciik"ten "metin" birimine 
kaydilar. Ancak ondan 6teye gidilemedi. Yam sm,  edebi qeviri, tiim bu soy- 
lemlerin digmda yer aldi, qunku qeviriye bilimsel qidan yakkqanlar edebi qevi- 
rinin "ayn bir olay" oldu@nu one siirrnekteydiler. 

&e yandan, qeviriye "kiiltiir" diizeyinde yaklqlmi sawnan ve Andre 
Lefevere, Susan Bassnett, Theo Hermans, James Holmes gibi qeviri am$rmala- 
n ekolunu kuran qeviri bilimciler dil bilimcilerin "bilimsel" yaklqimini bir 
kenara atarak yeni ekollerini qeviri birimi olarak "metinMden "kiiltiire" yonelig 
iizerine kurdular. Bu goriigu Ovldio Carbonell ~oyle  ozetler: "Son otuz yzlda, 
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geviri biliminin kupsadzgz alan normsal arq~rrnalardan betimleyici arqhr- 
malara, dil bilimsel yaklapmdan kiiltiirel yakla~zma ydnelmektedir" (199679). 

qeviride ozgiin metinle qeviri metni yan yana koyarak do@u 1 yanlig, eg 
deger 1 eg deger degil gibi digmalar ya da ozgiin metindeki sozciiklerin ve dil 
bilimsel yapilann birebir qevrilecek dilde karg l ik lm ararnak yerine, hedef 
kiiltiirii olu$uran dilin, edebi tiirlere gore kullanlmlan ve metnin, hedef kiiltiirde 
ne tiir bir okuyucuyu ve hangi i~levi amaqladij@u belirlemek gerekmektedir. 

Ceviriler bir bogluk iqinde uretilrnez; qeviri hem ozgiin metnin dil bilirnsel 
verilerinin iz dugiimu, hem de qevrildigi kiiltiiriin unsurlan ve beklentilerinin 
izlerini kqiyan bir uriindur. Ceviri, hedef kiiltiiriin ve o kiiltiirdeki qegitli grupla- 
nn beklentilerine ve isteklerine yamt verecek bir skilde biqirnlendirilir. Ceviri, 
qeviri surecini ydnlendiren kogullar iqinde olugur. Kiiltiiriin pviriden qgitli 
beklentileri vardlr ve bu beklentiler, qevrilecek olan metnin konumu ile de ilin- 
tilidir. Susan Bassnett'e gore qevrilecek olan metin kaynak kiiltiirde "merkezi" 
bir metinse (Kur 'an, incil) hedef kiiltiir o metni ozgiiniine buyiik bir b a l i k l a  
ve sozcu@ sozcugiine qevrilmig olarak g-ek ister (1003: 12-13). &e yandan 
metin toplumun ve kii1tiixi.i olu$uran bireylerin inanqlanyla ya da toplumun 
balandl@ ilkelerle M a  ilintili degilse, qevirmen ozgiin metne daha ozgiirce 
yaklqarak qevirisini hedef kiiltiirde kabul giirmiig edebi yazlm biqimlerine 
uyum1aqtmna.k amaciyla ybnlendirebilir. Bu durumda qevrilecek metnin hedef 
kiiltiirde m l a n a n  i~levi ve seslenecegi kitle, qevirmenin metinde degigiklik 
yaprnasim gerektirebilir. O s w  Wilde'in "The Happy Prince7' ad11 oykiisunu 
ornek olarak inceleyebiliriz. @kii, hiciv ozellikleri kqiyan ve hem qocuk, hem 
yetigkin okuyucu kitlesine seslenen bir eserdir. Tiirkqe qevirilerini inceledia- 
mizde ise, Nihal Ye$jinobali'mn 1989 yll~nda yapfig1 qevirisinde oykii Cocuk 
Wik le r i  Dizisi iqin kullatuld~gmdan, p i r i d e  onceligin qocuklann ho~una 
gidecegi bir anlatuna ve dil kullanlmlna verildigi gozlenmektedir. Nurettin 
Sevin'in 1940'larda Milli Egitim Bakanligmin hazlrladigi Diinya Klhikleri Di- 
zisi iqin yapilmi~ olan qevirisini inceledigirnizde ise, dil kullatllrni, cumle dizini, 
sozciik seqimi diizeyinde qocuklara daha az yonelik seqirnler yaplldigim gorii- 
yoruz. Ornek olarak gu almtiyl inceleyebiliriz: 

"High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy 
Prince. He was gilded all over with thin leaves ofjine gold, for eyes he had two 
bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. 

He was very much admired indeed. (. ...) 
"He is as beauhjd as a weathercock" remarked one of the Town 

Councillors who wished to ( .. ..)." 
Oscar Wilde 
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"Kentin yukaruznda, yiihek bir siitun iistiinde Mutlu Prens'in yontusu du- 

ruyordu. &tan baja ince, saf bir altzn tabakaszyla kaplzydz; gOz1et-i i b  parlak 
gdk yakuttu, kzlzculzn kabzasuda da kocaman bir a1 yakut parlzyordu. 

Yontuyu pek begeniyorlardz. (...) "sank7 hma jirzldagz. . .. Oylesine giizel" 
diye diijiincesini belirtti (... .). " 

Cev.: Nurettin Sevin. 

"Sapphires" ismi dilimize " s W  olarak geqmig olrnaslna kargln "gokyakut" 
birlgik ismiyle qevrilmq, sanatsal bir yap~larak hem saiirin rnavisi hem 
de yakutun dekeri giizel bir adatda  verilmi@ir. C)te yandan "red" slfati iqin 
"kmmi" yerine "al" kullamlarak yakuta halk araslnda sdylenen "al" sifab daha 
uygun goriihii@r. "He was very much admired indeed" tiimcesi dilimize "qok 
begeniliyordu" ya da, " h a m  uyandmyordu" geklinde degil "yontuyu pek 
begeniyorlard" kaqdi&lyla aktanlarak hem "he" zamirini, hem de ardndan 
gelecek olan gizli 6zne "they" zamirini iqeren ve -a daha hog gelen bir kar- 
gd* se&ni!$ir. "He is as beautdid as a weathercock" tiimcesindeki benzetme 
"sanki hava hlda@.. . . . oylesine giizel" eksiltili anlatmuyla ve iki ciimlecikle 
verilmq ve gtiriildii@i gibi Tiirkwnin giizel kullamlmasi amacl gerqek- 
le#irilmqtir. 

Diljer taraftan Nihal Yeginoball'mn 1989'da yay~mlanan qevirisini incele- 
di&mzde oykiiniin Engin Yayln Evince Diinya @cuk Klkikleri dizisinde 
basd&gm goriiyoruz. Cevirinin on soziinde yaylnci eserin, qocuklanmiza sevgi 
ve erdem gibi yiice duygulann anhlrnasi amaclyla ~vrildigini siiylemektedir. 
Hedef kitlenin qocuk okuyucu oldub bu qeviride Yeginoball'mn ban yerlerde 
ozgiin metinden atlamalar yapbgm, pcuklmn anhmahm kolayla@mak ve 
oykiiyii sevdirrnek iqin Tiirkcede yazllan qocuk masallannda geqen bau dil 
kullandann~ tercih ettigini gormekteyiz. Omek olarak a@$daki ahntlyl ve 
qevirisini inceleyebiliriz: 

"He passed over the river, and saw the lanterns hanging to the masts of the 
ships. He passed over the Ghetto, and saw the old jews bargaining with each 
other, and weighing out money in copper scales. At last he came to the poor 
house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed (. .) men  he flew 
gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. "How cool I 
feel! sad the boy. ' 1  must be getting better"; and he sank into a delicious 
slumber." 

Oscar Wilde 
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"Kzrlangzq zr-zn iizerinden uqtu ve gemi direklerindekr fenerleri gdrdii. 

En sonunda o yoksul eve geldi, pencereden iqeri bakh. Hasta qocuk ate~ler 
iqinde, yatagZnda &nap duruyordu. (..) sonra usulca yatagzn qevresinde uqa- 
rak ~ocugirn alnvrz kanatlarzyla yelpazeledi. Cocuk "naszlda serinledim iyrleqi- 
yorum her hslde" diyerek tatlz bir uykuya daldz." 

Cev.: Nihal Yeginobah 

Cevirmen "masts" ismine "serenler" yerine "direkler" kargdl@m vermig, 
"He passed over the Ghetto .... " tiimcesi qocuklara yabanci gelebilecegi diigiin- 
cesiyle athmq, "poor" sifah igin "yoksul", "gently" zarfi iqin "usulca" "sank 
into a delicious slumber" ciirnlecigi iqin de "tath bir uykuya dald'l" kaq111kla1-1 
verilerek qocuklann hoguna gidecek kargdlklann seqimi qeviriyi yiinlendinnig- 
tir. 

Orneklerden de anlagim gibi hedef kiill5iri.i oluqturan unsurlar geviriyi 
yonlendirmekte ve gevirmenin ozgiin metne yakl~unda baa oncelikleri hedef- 
ler do&ultusunda saptamas1 gerektiw giistermektedir. Ceviriler hedef kiiltiir 
iqinde seslendigi kitlenin beklentilerini kqllayabildi& oranda "yeterli" sayllir. 
Ceviriyi y h z c a  dilsel bir aktanm olarak kabul edip dilsel ey degerlik @lama- 
ya yonelik pbalar, - seslendia kiiltiir iqinde "kabul edilebilirlik" ve 
"yeterlik" ol@tlerini gergekleqtirememesine neden olur. Oysa ki hedef kiiltiirde 
qevirinin iglevinin qevirmence ve qeviriyi yaptmcak ohnlarca bilinrnesi, o do- 
nemdeki edebi egilimlerin ve hedef kitlelerin beklentilerinin goz oniine almma- 
si, gevirinin kabul edilebilirligini ve toplumdaki bir beklentinin qeviri arach- 
kiyla doldurulmasm @lar. Cevirinin yalnma bir metinden digerine dil akta- 
nrm o M g u u ,  bir kiiltiiriin digerine a k t m  oldumu diigiindii@miizde, 
qeviri siirecini yonlendiren etkilerin ijnemini anlayabiliriz. Cevirmenin hangi 
nedenlerden dolayl baa eksiltmeler ve eklemeler yapt@ll~l, dili nasll ve neden o 
biqimde kullmdgm bilmek, ~eviriyi saran ortam yani gevirinin ait oldu@ 
kiiltiirii gozler oniine serer. Andre Lefevere'nin de soyledigi gibi qevirmenin 
qeviri siireci ile ilgili kararlan ve tercihleri, gevirinin ait olaca& ortam ve dil 
k u l l U a n  tadinclan ytinlendirilir (138-156). 

Goriildii@ gibi qeviri, ulusal kiiltiiriin geligimini &layan, kiiltiir iqinde 
onemli bir konurna sahip olan ve hatta, bir kiiltiirih ~killenmesine katkida bu- 
lunan bir faaliyet olarak incelenmeyi hak eder. Bu W y e t  iqinde oteden beri 
geri plhda kalan ya & kalmasi beklenen qevirmen, giiniirniizde giderek belir- 
gin bir konurna yukselmigir. Aym zamanda da, ozgiin metne "sad& olma, eg 
degerligini yaratma" gibi kavrarnlar art& hedef metnin hedef kiiltiirde kaynak 
metnin kaynak kiiltiirdeki iglevine benzer igleve sahip olrnasm s-i 
anlaminda kullanmaktadu. Dolaylsiyla, geviriler geleneksel "sadakat" ilkesin- 
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den uzaklqarak "iglevsel eg degerlik" k a m n a  yani pvirmenin ozgiin metni 
gerektiginde hedef kiiltiirdeki iglevine uygun olarak uyarlamas~ ilkesine yonel- 
mektedir. 

Bir kiiltiir, farkli metinlerin qevirilerine k k l ~  iglevler yiikler. Cevirilerin bir 
kiiltiir iqinde iglevleri, amaqladklan hedef kitlenin beklentilerine ve kaynak 
metnin kendi kiiltiirii iqindeki konumuna b a d l r .  Bu &grnada verilen ornek- 
lerden de a&q~laca& gibi, pvirmenler kaynak metni hedef kiiltiiriin gereksi- 
nirni ve beklentisine, qevirinin amqlanan iglevine uygun olarak pvirmiglerdir. 
0 Wde qeviri, edebi eserlerin "yeniden yanldg~" bir konuma sahiptir. Bu yolla 
ozgk  eserin yeni bir dilde can bulmasi ve yqamm~ siirdiirmesi de kolaylqlr. 
fglevi olmayan bir -in kabul gorecegi, ya & unutulmaya~&i aylenemez. 

Cevirinin her zaman iqinde bulundugu bir belam varhr. Bu baglam hedef 
kiiltiiriin beklentilerinden ve qeviriyi yap- igini ustlenen kurulug 1 yayln evi 
tarahdan belirlenir. Bu q ~ d a n  baluldgmnda, qevirmenin rolu daha belirgin bir 
W e  gelir. Cevirrnenler qeviri siirecinde qegitli smulamalann etkisi altmdai&r. 
Bu etkiler qevirmenlerin iqinde bulunduklan zamanm edebi ilkeleri, yayln evle- 
ri veya kuruluglam qevirrnenden beklentileri, seslendikleri toplumun edebi 
begenileri ve kiiltiirel dzellikleri olarak sdanabilir. Giiniimiizde qevirmen bir 
"hain" degil, tersine toplumun ve kiiltiiriin tinemli ve belirgin bir unsum konu- 
mundadu. Sosyokiiltiirel bir b-da gerqeklegen bir aktarun olarak kabul 
edilen pviri siirecinde tpvirmen de sosyal bir varhk olarak tin p l h  qlkar. Ce- 
viri siireci, pvirmenin qgitli diizeylerde k l a r  almaslnl gerektirir. Yukanda 
atdat11d1~1 gibi bu ka.rarlar, hedef toplumun qeviriden iqlevsel ve kiiltiirel bek- 
lentileriyle ilgilidir. Yeniden Oscar Wilde'in The Happy Prince ad11 oykiisiiniin 
qevirilerine bakti&mzda, Nurettin Sevin'in qevirisinde ban ozellikler gdriiriiz. 
1940'larda Terciirne Biirosunun Milli Egitirn Bakanll& araclligiyla kurulmasi- 
nm nedeni qeviri sayesinde toplumu aydlnlatma, kiiltiir diizeyini yiikseltme, 
giizel bir Tiirkp yaratma ve Tiirk edebiyatmn geligmesine katlclda bulunrna, 
"hiirnanizma" ruhunu canlanduma gibi hedeflerin ve iglevlerin gerpkleflrilme- 
sidir. Diinya Klfisikteri Cevirisi Dizisi de bu amaca yonelik olarak yaylrnlan- 
rnaktayd~. Bu baglamcia qevirisini gerqekle$iren Nurettin Sevin'in qevirisini 
yonlendiren kararlarda bu hedefin ve aym zammda da hiikiimet politikaslnm 
uygulanmasi izlerini gormekteyiz. Nurettin Sevin'in qevirisi son derece giizel 
bir Tiirkpyle ve oykiiniin tiim sanatsal ozelliklerine sad~k kalarak gerqekleg- 
misir. &e yandan, eserin kiiltiiriimiizde okunabilmesi ve kabul g6rmesi iqin 
duru, yahn ve giizel bir Tiirk* kullanuru yaratabilrnek amaciyla pviride baa 
degigiklikler yapilmlglr. Nihal Yeginoball ise pviri sureci ile ilgili k a r a r l m  
pcuk okuyucuyu hedefledigi qerqevede ele alarak uygulanu@lr. 

Sonuq olarak, pviri bilirninin babda ve iilkemizde, qeviri a r m a n  



Doc. Dr. Berrin Aksoy 57 

ekoliiniin etkisiyle vt kiiltiir ~ q m a l a r ~ n i n  Geviriye yonlenmesi sonucunda geli- 
girni, qevirinin ve onu gergeklestiren ~evirmenlerin kiiltiirii oluwran bir unsur 
ve kiiltiiriin do&gunda, ilerleyisinde ve zenginlegmesinde onemli bir etmen 
oldujju gergegini gozler oniine serer. 
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