Yabanc› Dilden Çeviri ve Türkçe
Nidai Sulhi ATMACA
Konuﬂmay› ö¤renirken çeviri ö¤reniyoruz ; annesine bir sözcü¤ün anlam›n› soran çocuk
asl›nda onun, bilmedi¤i bir terimi bildi¤i yal›n sözcüklere çevirmesini istemektedir. Hiçbir
metin bütünüyle özgün say›lmaz, çünkü özde dilin kendisi de bir çeviridir.; önce sözel
olmayan bir dünyadan çeviridir.
Yabanc› bir dille e¤itim alan kiﬂi ,kendi anadili ile düﬂünmeye al›ﬂ›k oldu¤u için anlat›lanlar›
önce zihninde kendi diline çevirmekte, kendi anadiliyle düﬂündüklerini yabanc› dille
anlatmak zorunda oldu¤u için de ikinci bir çeviri yapmaktad›r. Bütün bunlar insan beynini
yormakta ve zaman kayb›na neden olmaktad›r.
Öte yandan, çeviri yoluyla kiﬂi kendi dilini daha derinden kavrar. Yabanc› dilin sözcükleriyle
etkileﬂim kiﬂinin anadilini geliﬂtirir. Kaynak dildeki kimi e¤retilemelere eﬂde¤er bulmak için
çevirmen, ola¤an olarak genel kullan›m›n bir parças› olmayan sözcükler yaratmak zorunda
kalabilir. Böylece çeviri ile u¤raﬂan çevirmenler kendi dillerini vars›llaﬂt›r›rlar. Kötü bir metin
uygun dil kullan›m› ile anlaml› bir metne dönüﬂebildi¤i gibi, iyi bir metin yozdil kullan›m› ile
metin olmaktan ç›kar. Bu çerçevede çevirilerde önemli olan metnin okunurluk düzeyidir.
1950’li y›llarda, dilde özleﬂtirme konusundaki yo¤un çabalara karﬂ›n, çevirilerdeki sözcük
düzeyinde yayg›n biçimde Arapça-Farsça sözcüklerin kullan›ld›¤› ne kadar gerçekse,
günümüzde de Bat› kaynakl› sözcüklerin eski döneme göre çok daha s›kl›kla kullan›ld›¤›
ortadad›r.
1940’lardaki Kültür Yenido¤uﬂu (Rönesans›) döneminde dildeki geliﬂmeler çeviri diline de,
bir süre sonra da olsa yans›m›ﬂt›r. Günümüzdeki çeviri yap›tlar›nda kullan›lan Türkçe,
dildeki geliﬂmelere koﬂut olarak, oldukça yal›n ve duru bir görünüm göstermekteyse de,
özekin ve teknikteki baﬂdöndürücü geliﬂmelerin ortaya ç›kard›¤› yeni sözcük gereksinmesi,
kitle iletim araçlar›n›n bask›s›, kimi yay›nc›lar›n aﬂ›r› kazanç kayg›lar› ve son olarak anadil
ö¤retimindeki baﬂ›boﬂluk, çeviri yap›tlar›ndaki dile de yans›m›ﬂt›r. Bu olumsuzluklar
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nedeniyle çevirilerde kullan›lan dilde Türkçe’nin do¤al kullan›m›na ayk›r›, yoz anlat›mlar
s›kça görülür hale gelmiﬂtir.
Günümüzde Türkçe’nin olumsuz yönde de¤iﬂmesi ve ”dil kirlili¤i”, ”dil yozlaﬂmas›” n›n
meydana gelmesi, Türkçede bir ara dilin oluﬂmas›na neden olan, yabanc› dilin özelliklerini
taﬂ›yan Çeviri Türkçe’den kaynaklanmaktad›r.
“Çeviri kad›n gibidir; sad›k olan› güzel olmaz, güzel olan› da sad›k olmaz.”
Bu deyim, asl›nda güzel oldu¤u idda edilen çeviriler için söylenmiﬂtir. Yüzde yüz çeviri
yap›lam›yaca¤›, genel kabul görmüﬂ bir gerçektir. Bu yüzden çeviri, bir yap›t› bir baﬂka dilde
(erek dil / amaç dil) yeniden yaratmakt›r. Öyleyse çevirmenin ustal›¤›, yap›t› kaynak
dildekinden daha güzel k›labilir. Edgar Allen Poe’nun “Annabell Lee” ﬂiirinin Türkçe çevirisi
buna güzel bir örnektir.
Çocuklar›m›z daha ilkö¤retimde yabanc› dil ö¤renmeye baﬂl›yor. Türkçenin kurallar›n›
ö¤renmeden, Türkçenin tad›na varmadan bir baﬂka dilin güçlükleriyle bo¤uﬂmaya
baﬂl›yorlar. Söyleyiﬂleri düzgün olsun diye özellikle yabanc› ö¤retmenlerden ders almalar›
isteniyor. Okullarda sözcü¤ü sözcü¤üne kötü çeviriler yapmaya al›ﬂ›yorlar. Türkçenin tad›na
varacaklar› yazarlar›m›z› okumadan yetiﬂiyorlar. Sonunda onlar da kötü çeviriler yapmaya
baﬂl›yorlar.
Çeviri yoluyla dilimize birtak›m yabanc› kelimeler girmektedir. Zaman için de ise, bunlar›n
Türkçe’nin yap›s›na uyduruldu¤u görülmektedir. Ancak Türkiye’de y›llarca çeviri özekini
yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›. Halk ise bu yolla gelen y›k›m› önlemek için, kendince usullerle
çözümler üretmeye çal›ﬂt›, yani onlar› kendi söyleyiﬂine uydurmaya çal›ﬂt›. Türkçe bir zaman
Arapça ve Farsça’n›n, bir zaman da Frans›zca, Almanca ve ‹ngilizce’nin yap›s› ve dilbilgisi
anlay›ﬂ›yle karﬂ› karﬂ›ya kald›. Bat› kaynakl› eserler, deyimler, sözcükler dilimize çevrilirken,
karﬂ›l›¤› olmayan binlerce kelimelerle karﬂ›laﬂ›yoruz. Bunlar› oldu¤u gibi al›rsak, Türkçe
yeniden eleﬂtirilen bir dil durumuna düﬂer. Aﬂ›r›l›¤a kaçmadan, elden geldi¤ince bu
kelimelere Türkçe karﬂ›l›klar bulmak gerekir. Öztürkçecilik hareketi dilimize çok güzel
kelimeler kazand›rm›ﬂt›r. Türkçe, Bat› dilleri gibi kendinden önce var olan baﬂka bir dilden
türememiﬂtir. Dünyan›n en eski dillerinden biridir. ‹ngilizce ise, yaz›m› ve ses iletimi
aras›ndaki ayk›r›l›k bak›m›ndan en büyük tutars›zl›k gösteren bir dildir. Konuﬂur gibi
yazmak imkans›zd›r, ama giderek yaz›ld›¤› gibi konuﬂmak mümkündür.
Düﬂünce üretimi dildeki kök türev ba¤lant›s› kesilerek k›s›tlanm›ﬂ bir toplum, yeni
karﬂ›laﬂt›¤› durumlara uygun yeni düﬂünceleri, kendi yetilerini kullanarak üretemeyen; bu
gereksinimini yabanc›lardan üretilmiﬂ düﬂünceler alarak karﬂ›lamaya çal›ﬂan bir toplum
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demektir, Ancak, o toplum bu yabanc› düﬂünceleri yetkin bir biçimde kendi öz diline
dönüﬂtüremedikçe, onlar› ö¤renmesi de kolay olmayacak ve böylece yabanc› düﬂüncelerden
yararlanmas› k›s›tlanm›ﬂ olacakt›r. O toplum, ancak yabanc›lar›n ürettikleri düﬂünceleri
yetkin düzeyde kendi öz diline çevirebilirse, bunlardan yeterince yararlanmas› söz konusu
olabilecektir. Yabanc›lar›n ürettikleri düﬂüncelerin dü¤ümsel önemde belirleyici kavram
adlar›n› kendi öz dilince uygun yerli sözcükler türeterek çeviremeyen bir toplum, yabanc›
düﬂünceleri kendisi için yeniden üretmiﬂ say›lamaz; dolay›s›yle benimseyemez, kavrayamaz
ve kendine yararl› olacak biçimde dönüﬂtüremez.
Bir yabanc› ﬂöyle diyor: "Normal olarak biz sizin anlayabilece¤iniz düzeyde yazar ve
konuﬂuruz. Ç›karlar›m›z›n tehlikeye düﬂece¤ini sezdi¤imiz ise öyle bir dille konuﬂuruz ve
yazar›z ki siz anlamaz, fakat anlamad›¤›n›z› da anlamaz ya da belli etmezsiniz. ‹ﬂte bizim size
karﬂ› en üstün yan›m›z dilimizdir."
Ancak bütün bu olumsuzluklara karﬂ›n Türkçe’nin üretken niteli¤i, çevirmenlere geniﬂ
olanaklar sa¤lamaktad›r. Bunun yan›nda çevirmenin bilinci, duyarl›l›¤› ve anadil sevgisi de
eklenirse, çeviri dilimizin gelecekte daha sa¤l›kl› bir kimlik kazanmas›n› beklemek bir düﬂ
olmayacakt›r. ‹ngilizce’de ancak “We can not be able to catch” biçiminde söylenebilen
“Yakalayamayabiliriz” sözcü¤ü Türkçe’nin geliﬂtirilmeye, zenginleﬂtirilmeye çok elveriﬂli bir
dile sahip oldu¤umuzun kan›tlar›ndan biridir.
Bilimsel yaz›lar›n ço¤unda gözden geçirilen kaynaklar genellikle ‹ngilizce yay›nlard›r.
Bunlardan aktarma yapan yazarlar s›kl›kla bu kaynaklardan ç›kar›lacak bilginin özünden
çok, yabanc› dildeki metne kendilerini kapt›r›yorlar. Bu yaz›larda yabanc› kayna¤›n anlat›m
biçiminin ve dil yap›s›n›n da Türkçeye aktar›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› görüyoruz. Ortaya çeviriye
benzeyen, fakat çeviri de olmayan çapraﬂ›k bir dil ç›kabiliyor.
Efes Antik Kenti’ndeki hatal› tabelalar çeviri hatalar›yle dolu olup,Yedi Uyuyanlar’›n
levhas›nda ‹ngilizce “Sevin Slaypers”, do¤rusu “Seven Sleepers”, Meryemana’n›n levhas›nda
da ‹ngilizce “Virgin Mary Hause” yaz›l›yd›. Do¤rusu “Virgin Mary House” olmal›yd›.
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