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AÇIŞ KONUŞMALARI





Adil Thomas SEYREK

Türkiye Cumhuriyeti, nüfusu, coğrafi ve siyasi konumu, idari yapısı ve ekonomik 
altyapısı ile yabancı ülkelerle yoğun siyasi ve ekonomik ilişkiler içinde bulunan bir 
ülkedir. Bu ilişkilerden dolayı dünyada önemli bir yere sahip olan ülkemizin resmî 
dili olan Türkçe de aynı şekilde dünya dilleri arasında önemli bir konuma sahiptir. 
Dünya sıralamasında büyük bir pazar sayılan Türkiye, elbette üretim, hizmet ve 
bilim alanlarındaki kendi varlıklarını dışarıya sunmaya çalıştığı gibi, dışarıdan da bu 
tür bir akış söz konusudur.

Bu kesişme noktasında, çevirinin önemi oldukça büyüktür. Bir ülkenin ürün ve 
hizmet alışverişinde çeviri ön şarttır. Çevirinin kalitesi, ithalat ve ihracatı doğrudan 
etkileyen bir faktördür. Aynı şekilde o ülkenin bilim dünyasında hem kendi adını 
duyurabilmesi hem de gelişmeleri geniş çaplı takip edebilmesi için kilit etken çeviridir. 
Bunun dışında, kültür ve turizm alanlarında da, yabancı dillerle temas söz konusu 
olduğu için çeviri kesimi, arayüz görevini görür.

Çeviri, var olanın farklı bir dilde tanınmasını sağlayan bir unsur olduğu gibi, 
yenilikleri aktardığından dolayı, dilde meydana gelen yeniliklerden de büyük oranda 
sorumludur. Dolayısıyla, bir ülkenin dışarıdaki başarısı ve o ülkenin dışarıdan elde 
ettiği kaynaklardan verimli olarak yararlanmasının yanı sıra çeviri, o ülkede konuşulan 
dilin korunması veya bozulmasından birinci derecede sorumludur.

Çeviri işletmeleri bu bilinç içinde hareket ederlerse hem toplumsal yükümlülüklerini 
yerine getirmiş olurlar hem de bulundukları ülkenin kalkınmasına, uluslararası düzeyde 
başarısına ve bunun sonucunda kendi refahlarına da katkıda bulunmuş olurlar.

Uluslararası çeviri kesiminde söz sahibi olan kişiler, söz konusu Türkiye veya 
Türkçe olduğunda, genelde kaşlarını kaldırarak Türkçe ile tüm dillerden daha büyük 
sorun yaşadıklarını anlatırlar size. Bunun ise birkaç nedeni vardır.

Türkiye’de ne yazık ki çeviri bilinci yerleşik değildir, Türkiye’de çevirmenlik 
mesleği herhangi bir eğitim ya da denetime bağlı değildir, Türkiye’de kalite yönetim 
sistemleri çeviri kesiminde yaygınlaşmamıştır, Türkiye’de çeviri hizmeti  ile ilgili 
bir standart henüz etkin olarak uygulamaya konmamıştır. İşte bu hususlarda Tüm 
Çeviri İşletmeleri Derneğimize görevler düşüyor.

Derneğimizin kuruluş serüveni, Antalya’da sağgörülü bir çeviri işletmecisi olan 
Başkanımız Kâmil Kartal’ın, çeviri kesimindeki bu sorun ve görevlerin bilincinde 
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olarak kurumsal bir oluşumu hayal etmesi ve bu bağlamda Avrupa Birliği Çeviri 
İşletmeleri Dernekleri çatı meslek kuruluşu konumundaki EUATC ile 2006 yılının 
başlarında irtibata geçmesi ile başlamıştır. Bugün hepimiz bu yolda henüz küçük ama 
önemli bir mesafe katetmiş bulunuyoruz.

Resmî kuruluş süreci geçtiğimiz yılın ekim ayında tamamlanan Tüm Çeviri 
İşletmeleri Derneğimizin ilk olağan genel kurul toplantısı öncesinde bugün değerli 
katılımınızla Türk Dili ve Çeviri Sorunları konulu çalıştayı açıyoruz. Hepiniz hoş 
geldiniz, sefalar getirdiniz. Verimli bir etkinlik dilerim.



Kâmil KARTAL

Tüm Çeviri İşletmeleri Derneğinin hangi amaçla burada bulunduğunu anlatmak 
istiyorum. Gelişen bilim ve iletişim teknolojisi hepimizin başını döndürmeye devam 
ediyor. Anlık iletişim programlarından ses ve görüntü destekli aramalara dünya küçük 
bir köy hâline döndü. Gerçekten hepimiz bunu etkin şekilde kullanıyoruz, biliyoruz. 
Günlerimiz koşturmaca içinde geçerken ne kadar hızlı bugünlere geldiğimizi 
unutabiliyoruz ve acaba iletişim teknolojisinin bundan sonraki gelişimi nasıl devam 
edecek diye sormadan edemiyoruz. Bazı kavramların, özellikle bizleri burada buluşturan 
kavramların yeniden tanımlarının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Sizler gibi bizler de 
böyle düşünüyoruz. Çeviri, bundan 15, belki 20 yıl önce bir daktilo ve karbon kâğıdı ile 
tipeksleri bolca kullanarak yaptığımız bir işti ama bugün Avustralya’nın Sydney şehrinde, 
Kanada’nın Montreal’inde, İstanbul’da, Antalya’da aynı anda onlarca çevirmen ortak bir 
çeviri projesinde ekip çalışması yapabiliyor, hem ses hem de görüntü destekli şekilde. Evet, 
20 yıl öncesi ile bugün, kendi içimizde hep karşılaştırdığımız ve şaşkınlık yaratan iki olgu. 
Peki ya, bundan sonrasını takip etmek, izlemek ve hatta öngörüp bir şekilde yön vermek 
mümkün mü? Ticaret, sanat, bilim, uluslararası ilişkiler derken, işte biz çevirmenler bir 
gölge varlık olarak böylesi bir akışın tam merkezinde duruyoruz ve gelecek için birtakım 
planlar yapmamız gerekiyor. Bu planları yaparken, çeviriyi günümüz koşullarına 
ve geleceğin beklenti ve gereklerine yanıt verebilecek bir esneklik ve direnç içinde 
yeniden tanımlamamız gerekiyor. Mesleki deneyimlerimizi paylaşarak yola çıkacağız. 
Özellikle, çevirinin bu yeni tanımını yaparken felsefi, ahlaki, idari, teknik, ticari ve 
teknolojik açılardan en geniş kapsamda bu kavramı masaya yatırmamız gerekiyor.

Örneğin, Batı’da, çevirmenlerin “dil mühendisleri” olarak adlandırıldığını ve bu 
kavramın içinde nasıl bir tanım olduğunu birlikte düşünmemiz gerektiği kanısındayız, 
hem de en büyük katılımla bu düşünce paylaşımını yapmalıyız. Mütercim tercümanlık 
bölümlerimizin henüz birinci sınıfında okuyan bir öğrencimizle 30 yıldır serbest 
çevirmenlik yapan meslektaşlarımızın, alaylı ya da mektepli meslek mensuplarının, biz 
çeviri işletmecilerimizin özgürce ve çok sesli şekilde düşüncelerini paylaşabildikleri açık 
oturumlarda “dil mühendisliği”nin ne demek olduğunu tartışmamız lazım. Bununla birlikte 
dil, ulus ve kültür kavramlarını, bunların arasındaki o çok güçlü ve girift bağları özellikle 
de “dil mühendisliği” etrafında değerlendirmemiz gerekiyor. Dilin, bir üst kavram olarak 
kültürün içindeki parçacıkları oluşturan temel yapı taşı olduğunu artık anlamamız veya 
anımsamamız gerekiyor. Türk kültürü dediğimizde ve mutfağımızı, törelerimizi,   gizli-
açık   bilimlerimizi,   Türk   sanatını,   Türk   müziğini   hepsini   bir   araya topladığımızda, 
bu, işte Türk kültürüdür ve hepsinin en temel yapı taşı da güzel Türkçemizdir. Biz 
çevirmenler de, bildiğimiz yabancı dillerle güzel Türkçemizi etkileşime alarak bundan 
rızkımızı çıkaran bir meslek grubunu oluşturuyoruz, yurt içinde, yurt dışında ticaret 
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yapıyoruz. Kimi durumda, tabii çok kötümser bir tablo çizmek istemiyorum ama en basit 
yazım kurallarını dahi takip edemediğimiz veya belki güncel dil ve yazım kurallarını veya 
terimleri bilmediğimiz durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Bu ayrıntı, daha ağırlıklı olarak 
yazılı çeviri noktasında elbette çok önemli. Çünkü, örneğin, 2006 yılında, Kanada’nın 
telekomünikasyon devi Rogers Communications AŞ firması, Kanada hükûmeti ile 
yaptığı ve “Maritimes” diye adlandırılan Atlantik Okyanusu’na bakan batı kıyılarındaki 
telefon direklerinin kullanımına ilişkin 14 sayfalık bir sözleşmenin çevirisinde, tek bir 
virgül işaretinin cümle içindeki tartışmalı kullanımından ötürü, Kanada hükûmetine 2 
milyon 130 bin Amerikan doları ödemek zorunda kalmıştı. İşte yazım ve imla kurallarını 
doğru bilmek noktasında bu tabii çok ufak ama bedeli bakımından bir o kadar da ağır bir 
örnek oldu. Öyle terimler ve bunlara yüklenen öyle yanlış anlamlarla karşılaşabiliyoruz 
ki insan sağlığı ve hayatından, ekonomiye, ülkeler arasında yaşanan siyasi krizlere 
varıncaya kadar çeviride yapılan tek bir hatanın yol açtığı ve telafisi kimi zaman 
imkânsız birçok durum yaşanıyor. Dolayısı ile biz çeviri yaparken her şeyden önce kendi 
ana dilimizi çok iyi bilmek zorundayız. Onu ne kadar iyi bilir ve hâkim olabilirsek bir 
yabancı dili de o derece yakından takip edip hızlı ve doğru çeviri yapabiliriz. Bu noktada, 
Türk Dil Kurumu ile ilgili şunu söyleyebilirim. Çeviri ve Türkçe arasında, sanıyorum, 
cumhuriyet tarihimizde ilk kez bu düzeyde bir ilişki kurulabilmiş durumda. Biz de 
bunu çok büyük bir şans olarak kabul ediyoruz. Çalışmalarımızda sözlük bilimi 
üzerine yoğunlaşmak, özellikle yeni ve özgün yazılımlar üretip bunları kullanarak 
Türk Dil Kurumu ile birlikte sözlükçeler hazırlamak istiyoruz. Hâlihazırda yapmış 
olduğumuz sözlükçeler var, bunları paylaşmak istiyoruz. Çünkü pek çok yeni yabancı 
kavram ve terim var ve bunların Türkçemize biz çevirmenlerin eliyle oldukları gibi 
yani yabancı dillerdeki söyleniş ve yazılışlarıyla hem de kimi durumda Türkçe karşılıkları 
varken girmesi söz konusu ve ne yazık ki çeviri dünyamızda bunları denetleyen bir 
mekanizma yok veya en azından bugüne kadar yoktu diyelim. Zira, biraz daha yakından, 
biraz daha dikkatle bakıldığında, biz çevirmenler, gölge varlıklar olarak gündelik hayatın 
her anında, her noktasındayız. Çevirisini yaptığımız bir kullanım kılavuzu, salonunuzdaki 
televizyonunuzun veya mutfağınızdaki mikrodalganın kullanım kılavuzu, bizim elimizden 
çıkıyor ve biz aslında oradayız. Bir doktorun hastası için yazdığı reçetedeyiz ve o 
ilaçların alındığı eczanede, prospektüslerdeyiz, çevirmenler olarak davacının veya 
davalının duruşmasında bilirkişi olarak bir görünür bir kayboluruz. Her gün dünyada olup 
bitenleri ilgiyle izlediğiniz veya okuduğunuz haber kanallarının, gazetelerin dış haber 
servislerinde bizim kalemimizden geçerek sizlere ulaşıyor dünyanın bilgisi. Biz, bu 
yabancı söz varlığı ile karşılaştığımızda, iş dünyasının yüksek tempolu koşturmacasında 
hızlı ama güvenilir çözümler bulma ihtiyacındayız. Bunu karşılayabilmek için de 
yıllardır kaynakça darlığı çekerek bugünlere geldik ve bunun sonucu olarak önemli 
dilsel kayıplara da neden olduk. Yaşamakta olduğumuz bu terim ve deyiş sıkıntılarına 
bir çözüm olarak yabancı terimlere Türkçe karşılıklar konusunda Türk Dil Kurumunun 
çalışmalarını takip ediyoruz. Ancak biz de kendi ölçümüzde, kendi çalışmalarımızın 
sonuçlarından ortaya çıkan terim bankalarıyla buna katkıda bulunmak istiyoruz, bunun 
gerekli olduğunu düşünüyoruz. Zira sıradan bir pazartesi günü ülkemizde sayısız konuda 
milyonlarca sözcük hacminde metinleri Türkçeye çeviriyoruz. Evet, örneğin çalıştayımızın 
açış konuşmalarını yapmakta olduğumuz bu cuma günü bile aklınıza gelebilecek sınırsız 
ve istisnasız her konuda şimdi ve şu anda binlerce çevirmen çalışıyor, milyonlarca 
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sözcük çeviri sürecinden, çevirmen süzgecinden geçerek Türkçeye girmekte. Türk 
Dil Kurumunun yabancı terimlere Türkçe karşılıklar çalışmasına ne kadar büyük bir 
katkıda bulunabilir böylesi bir kaynak? Bizler bunun için gerekli yapıları kuracağız, 
düzenekleri geliştireceğiz.

Bir diğer önemli konu, uygulayıcısında yani çevirmende mühendislik ve sanatsal 
yeteneklerin bir arada bulunmasını zorunluluk hâline getiren çeviri mesleği, artık bu 
yeteneklerin tanımını bile sorgular hâle gelmiş durumda. Bir çevirmenden, bir çeviri 
işletmesinden yapması beklenen, artık çeviri etrafında dönen birçok farklı iş alanını 
içeriyor. İşletmelerimiz bir reklam ajansı gibi, İnternet ağ sayfaları tasarım firması 
gibi, bir yayınevi gibi, hatta bir film yapım şirketi gibi çalışıyorlar. Özellikle bilgisayar 
destekli çeviri ve çeviri bellek teknolojileri uygulamaları Türkçe gibi mantıksal ve 
benzersiz bir dil için vakit kaybetmeden üzerine eğilmemiz gereken konulardan biri. 2100 
yılı itibarıyla şu anda dünyamızda var olan 6700 adet dilden %95’inin yok olabileceği 
tahmin ediliyor ve ayakta kalabilecek yani o %5’in içinde kalabilecek dillerin ise 
yapay zekâ ortamına geçiş süreçlerini tamamlamış diller olacağı söyleniyor. Yapay 
zekâ, Google ve Altavista gibi kimi arama motorlarında kullandığımız İngilizceden 
İspanyolcaya, İspanyolcadan İngilizceye çeviri yapabilen bilgisayar yazılımları. 
Türkçemizin bu ortama aktarılmasını sağlamak için hiç vakit kaybetmeden bilimsel 
bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir, ilgili fakültelerimizin, akademik kurumların, 
TÜBİTAK’ın ve tabii ki Türk Dil Kurumunun, çevirmenlerin desteğini de alarak bizim 
bilgi ve deneyimlerimizle birlikte bu yapay zekâ ortamına geçiş sürecini başlatması 
gerekiyor. Bu, aslında bizim pek de işimize gelen bir şey değil çünkü işimizi bir makine 
yaptığı zaman işsiz kalacakmışız gibi geliyor kulağa. Ancak doğal zekânın yani “insan 
çevirmen”in çeviriye her zaman dokunması gerekecektir ve mesleğimiz karbon kâğıtlı, 
tipeksli günlerden bugünlere geçişteki gibi nasıl yeni tanımlamalar gördüyse gelecekteki 
teknolojilerin getireceği yeni durumlara da uyum gösterecektir. Ancak şundan eminim 
ki dünyada insanların konuştuğu tek bir dil kalıncaya dek çevirmenin işi hiçbir zaman 
bitmeyecektir. Dolayısıyla kültürel çeşitliliğin temelini oluşturan dilsel zenginliğin 
korunması amacıyla konuya o büyük pencereden, kültürel tanımdan baktığımızda, Türk 
kültür varlığının, Türkolojinin bir bilim dalı olarak böyle bir etkileşimde Avrupa’nın, 
Amerika’nın, Kanada’nın, tüm dünyanın erişimine açılabilmesi, özellikle İngilizce gibi 
dünya çapında herkesin belki ortak dil olarak konuştuğu bir dil varken Türkçe ile 
İngilizce arasında böyle bir çeviri sürecinin başlatılabilmesi çok büyük bir önem taşıyor. 
Biz bu konuda TÜBİTAK ile görüşmeler yapmaya başladık. Pek tabii kendimizi kolay 
ifade edemiyoruz ama sizlerin de desteğini aldığımız ölçüde belki bir hızlı girişim 
sürecini tetikleyebiliriz. Çünkü bir örnek olması için şunu söyleyebilirim ki İngilizceden 
İspanyolcaya, İtalyancadan Almancaya bir saatte 600 bin sayfayı çevirebilen yapay zekâ 
uygulamaları var. Bu makinenin çevirilerde %90’a yaklaşan doğrulukta başarı oranı var 
yani birisi bu metinleri okuduğunda takip edebiliyor. Bir yönüyle dünyanın en büyük 
çeviri işletmesi olduğu bilinen “Avrupa Birliği”, çevirilerinde bu tür uygulamaları, 
yapay zekâ uygulamalarını kullanarak çok ciddi bir zaman ve nakit tasarrufu elde 
ediyor. Bunları da takip ediyoruz. Biz Türkçemizin bu tür bir uygulamaya girmesi için 
bir süreç başlatmalıyız.
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Şöyle bir boyut daha eklemek istiyorum müsaadenizle, güncel durum olarak bizim 
çevirmenler, hem sözlü hem yazılı çevirmenler olarak toplum nazarında kendimizin 
bile unutmuş olduğumuz belki de unutturulduğumuz itibarımızı geri kazanmalıyız ve bu 
kazanım için belki de zorlu bir mücadele vermemiz gerekecek. Fakat bu mücadeleyi 
sadece kendi görevimiz gibi algılamamalıyız. Bizim bunu başlatabilmemiz için yani bir 
öncülük yapabilmemiz, bir ilk adım atabilmemiz için iş dünyası, bilim dünyası, siyaset 
dünyası bizim bu ihtiyacımızı karşılayabilecek birtakım girişimlerde bulunmalı, özellikle 
üniversitelerimiz, kurumlarımız, iş dünyası bir araya gelip bu konuyu en geniş kapsamda 
tartışmak zorundayız. Çeviriye verilecek böylesi kapsamlı bir destek, tüm kesimlerin 
ortak çıkarına olacaktır. 

Yine bir örnek olarak ülkemizde Kanada modeli bir yaklaşıma hayat verilebilir ve 
özellikle sizlerle dünkü karşılama sohbetlerimizden ve daha önceki günlerde yaptığımız 
telefon görüşmelerinden, büyük bir heyecan olduğunu, uzun yıllardır hepimizin böyle 
bir yaklaşım ve paylaşımı beklediğini, hatta artık o kadar ki bu buluşmamızın gerçek 
olduğuna bile inanamadığımızı biliyorum. Biz de çok heyecan duyduk, süreç içinde 
yaşadığımız ve özellikle mesleki örgütlenmenin getirdiği kimi beklenmedik durumlar, 
düş kırıklıkları karşısında neredeyse umutlarımızı kaybetme noktasına bile geldiğimizi 
söyleyebilirim. Çünkü başarısızlıkla sonuçlanmış geçmişteki başka bir kısım girişimler 
nedeniyle meslektaşlarımızın bu atılıma da sıcak olmayan bir kuşkuyla baktıklarını 
gördük ama yine de vazgeçmedik ve nihayet artık buradayız. Soyut düşünceleri tarif 
eden sözlerimiz ve çağrılarımız artık burada somut bir gerçeğe döndü. Yeri geldiği için 
yeniden başta Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna, Türk Dil Kurumuna 
ve Onursal Başkanımız Sayın Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’a en içten teşekkürlerimi 
sunmayı görev biliyorum. Zira diyebilirim ki Başkanımız, umutlarımızın artık tükenmeye 
yüz tuttuğu bir noktada yetişip destek oldular bize. Bu önemli bir başlangıçtır ve mutlak 
surette devam ettirmeliyiz. Hepimize büyük görevler düşüyor. 

Tüm Çeviri İşletmeleri Derneği olarak önemli bir etkinlik düzenledik ama bu etkinliği 
TÇİD’nin öz geçmişini süslemek için yapmadık ve bittiğinde sizleri unutmak, sizler 
tarafından unutulmak istemiyoruz. Bizim, çeviri öğrencileriyle paylaşıma girmemize 
yardımcı olun, yol açın yeni buluşmalara. Onlara, 135 saatte 212.224 sözcüğü nasıl 
çevirdiğimizi anlatmak istiyoruz. Bir ekip çalışması yaptığımızı, Hanover, İstanbul, 
Antalya ve Mersin’de yerleşik bulunan dört  çevirmenin 135 saatte 1500 sayfayı nasıl 
çevirdiğini, çevirinin artık bir noterlik işinden çok daha fazlası olduğunu anlatabilmek 
ve yeni kuşakların bu gerçeğe daha erkenden hazırlanabilmelerini sağlamak istiyoruz. 
Eğitim ile uygulama arasındaki boşluğu doldurmak için üzerimize sorumluluklar 
düştüğünün bilincindeyiz. İşte bu sebeple burada bulunuyoruz. 

Kendi itibarımızı geri kazanmalıyız, bu birinci önceliğimiz ve bunun için mücadele 
edeceğiz. İkincisi, bir çevirmen tarihsel dil bilim alanında Sümeroloji başta olmak 
üzere dil ve yazının evrimini ayrıntılı olarak bilmeli, Aziz Kiril’den Noam Chomsky’ye, 
Mark Hubey’e ve Edo Nyland’e kadar ana eğilimleri ve aykırı nostratik düşünceleri 
hiç değilse bir kere incelemiş olmalı ve bunların ardındaki itici gücü anlamış olmalı. Bir 
Türkçe çevirmenin merhum Osman Nedim Tuna’nın ve Sayın Polat Kaya’nın bilimsel 
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çalışmalarını incelemesi, ulu önderin bilimsel ortamda paylaşıma açtığı Güneş Dil 
Kuramı hakkında bilgi ve etraflı fikir sahibi olması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. 
Aynı önem ve ciddiyetle bir çevirmenin bilgisayar destekli çeviri, makine çevirisi ve 
çeviri bellek teknolojisi alanlarındaki bütün yazılımları, gelişmeleri takip etmesi, sözlük 
ve sözlükçe hazırlanması konusunda eğitimli ve deneyimli olması, çevirmenin ve 
işletmenin Türkçe bilgisayar destekli çeviri yazılımları oluşturulmasına danışmanlık 
hizmeti verebilecek düzeyde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu konu başlıkları öğretim 
birimlerinin eğitim programına alınmalıdır.

Bir çevirmen, Türk Dil Kurumunun varlığını, etkin şekilde görevde olduğunu ve 
bunun Atatürk’ün en önemli ikinci mirası olduğunu çok iyi bir şekilde kavramalı, Türk 
Dil Kurumu ile aktarmasız -bu şahsi görüşümdür- doğrudan ve sıcak bir ilişki içinde 
olmalı.

Kısa başlıklar hâlinde değindiğim bu konular, çok derin boyutları olan Türkçe ve 
çeviri ilişkilerine Tüm Çeviri İşletmeleri Derneğinin baktığı açıları özetlemiştir. Sabrınız 
ve değerli ilginiz için teşekkür ederim. Bu birlikteliği sürdürmek için bizler elimizden 
gelen gayreti göstereceğimize söz veriyoruz.





OTURUM KONUŞMALARI





TDK’DE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN

Türk Dil Kurumunda çeviriler kuruluş yıllarından itibaren başlamıştır ve hatta 
bizzat büyük Atatürk’ün Rusçadan önemli sözlükleri tercüme ettirdiğini, Türkçeye 
çevirttiğini, söz gelimi Yakutça sözlüğü çevirttirdiğini biliyoruz. Onun ölümünden 
sonraki yıllarda 1985’lere, 90’lara gelene kadar sadece dergide, Türk Dili dergisinde 
veya akademik olarak çıkan Belleten’de, yıllık olarak çıkan Belleten’de bazı bilimsel 
makalelerin çevrildiğini biliyoruz. Bu bize çok az göründü.

Ben 1983’ten beri Kurumun üyesiyim ve Kurumda özellikle Türkologların, Türk 
Üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerindeki genç insanların, İngilizceden 
başka dil bilmediklerini, İngilizceyi de ancak kendilerini ifade edebilecek kadar 
konuştuklarını ve okuduklarını bildiğim için diğer dillerden de ve İngilizceden de olmak 
üzere çevirilerin yapılması dile getirilmişti. Türklük bilimi dalında, Türkoloji alanında 
yabancı dillerde yazılmış olan eserlerin Türkçeye çevrilmesi sorununu 2002 yılında 
Başkanlığa bir proje olarak teklif ettim. Yapı itibarıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumuna bağlıyız. Bu konu Atatürk Yüksek Kurumunda görüşüldü fakat 
kaynak, para kaynağı çok büyük meblağlar olduğu için Kurum bunu karşılayamadı. 
Ne yaptık? Devlet Planlama Teşkilatına başvurduk, Devlet Planlama Teşkilatı 5 yıllık 
bir bütçe hazırlamamızı söyledi ve 2003’ten başlayan bu projeye, 2007’nin sonuna 
kadar 550 milyar -bugünkü para ile 550.000 YTL- bir bütçe verildi. Her sene bunlar 
farklı bütçeler olarak takdim edildi. Tabii şimdi diyeceksiniz ki ne yaptınız bu 550 bin 
lirayı? Kullanamadık. Niye kullanamadık? Türk Dil Kurumu bir devlet kurumu, devlet 
kurumunda mevcut Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu var, 5846 sayılı Kanun, Telif Yasası. 
Bu Yasa  tercümelerde ücret ödenmesini öngörüyor. Fakat o kadar komik, o kadar düşük 
rakamlar öngörülmüş ki kanunda, hiçbir tercüman veya hiçbir çeviri şirketi bu kadar 
küçük bir paraya çeviri yapmak istemedi bir, ikincisi Türkoloji bir uzmanlık alanı. Biraz 
evvel Halûk Bey’in de verdiği “ünlü” örneğinde olduğu gibi çevirmenin terimleri çok 
iyi bilmesi lazım, Türkolojiyi çok iyi bilmesi lazım ki o metinleri çevirebilsin. Dolayısı 
ile biz ciddi anlamda başarısız olduk bu projede ancak birkaç tanesini hatır gönül 
ilişkisiyle, dost ilişkisi ile şu anda matbaaya basılmak üzere verdik. Bunu engellemek 
için Türk Dil Kurumu bünyesinde bir yönetim kurulu kararı çıkartmak istedik. Bunu 
da Yüksek Kuruma verdik. Yüksek Kurum bunu Maliye Bakanlığına gönderdi. Maliye 
Bakanlığı da bunu reddetti. Biz bu kadar yüksek fiyat veremeyiz, dedi. Hâlbuki, normal 
olarak bizim Kurumun Atatürk’ün hisse senetlerinden  pay edinmiş olması dolayısı 
ile bağımsız olmamız gerekirken bize Maliye kısıtlama getirdi ve biz Telif Haklan 
Kanunu’na göre ücret ödemek durumunda kaldık.

Aslında Türkolojinin Almanya’da, Danimarka’da Willhelm Thomson’dan itibaren 
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başladığını biliyoruz. 19. yüzyılın sonlarında, 1870’li yıllardan itibaren Türkoloji 
Avrupa’da önemli bir dal olarak karşımıza çıkıyor. Almanya bir merkez ve Alman 
Türkolojisi ve Almanya’da yetişen Türkologlar, gerçekten çok büyük eserler meydana 
getirmişler, Alman olarak veya diğer milletlerden çok da iyi öğrenciler yetiştirmişler. 
Ben de doktoramı Almanya’da 1964-70 yılları  arasında Meinz Üniversitesinde Türkoloji 
Bölümünde yapmıştım  fakat ne yazık ki bizim genç insanlarımız Almancayı da pek 
bilmiyorlar. İngilizce çok yaygın olduğu için akademik kadrolarda %80’i İngilizce 
biliyor ve onun için de Almanca, Fransızca, hatta Macarca gibi gerçekten Türkolojiye 
önemli katkılar sağlamış olan Batı dillerindeki birçok eser Türkçeye çevrilmeden kalmış 
oluyor. İşin bir cephesi bu yani düşük ücreti, maliyeti Bakanlığa kabul ettiremediğimiz 
ve devletin yasaları da elimizi kolumuzu bağladığı için pek bir şey yapamadık. İkinci 
husus, gene Roma Anlaşması’na göre, Telif Hakları Kanunu’na göre çevirilerin en az 
75 yıl sonra başlaması gerekiyor. Bunun için de siz ne yapmak zorundasınız? Sizler 
mutlaka yayınevinden, yayıncısından ve kitabın yazarından izin almak zorundasınız, 
tercümeyi yapan kişinin rızasını almak zorundasınız. Hepsini topladıktan sonra ancak 
çeviriyi yayımlayabiliyorsunuz.

Bununla ilgili belgeler var fakat zamanımız kısıtlı olduğu için ben bundan sonra 
hepsini size aktaramıyorum. Bizim amacımız şuydu, kısaca onu okuyayım ben buradan. 
Türkoloji alanında Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerde 19. yüzyılın sonlarında deşifre 
edilip Orhun Yazıtları’nın okunmasından sonra yayın faaliyeti çoğalmıştır. Birçok 
yabancı bilim adamı, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürü alanındaki çalışmaları, 
makaleler ve kitapları okuyucuya sunar. Yabancı dillerdeki bu büyük faaliyetin, yabancı 
dil bilmeyen Türk okuyuculara gösterilmesi gerekmektedir. Türkiye üniversitelerinde 
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili Eğitimi, Türk Edebiyatı Eğitimi, Türk Halk Bilimi, 
Türk Folkloru, Türk Halk Edebiyatı bilim dallarında okuyan binlerce genç, yabancı dil 
bilmediğinden yabancıların yayınlarını izleyemiyor. Ayrıca dil bilimi, sosyoloji, tarih 
ve antropoloji dallarındaki öğrencileri de bu grup içinde düşünebiliriz. Bu diğer dalları 
şunun için söylüyorum çünkü Türk dilini bilen insanın mutlaka kültür dünyasını da 
takip etmesi lazım.

Türklerin Orta Asya’dan başlayan maceralarının tarihi içerisinde, ki ilk yazılı 
kaynağımız Göktürk Yazıtları’dır, milattan sonra 728-732 yıllarında dikilmiş olan 
Orhun Yazıtları’nda mükemmel bir Türkçeyi görüyoruz. O Türkçeden bugüne gelene 
kadar Türklerin birçok macerası olmuş, savaşları olmuş, Akdeniz kıyılarından Atlas 
Okyanusu’na kadar veya Orta Avrupa’dan Rusya’nın içlerine kadar çeşitli devletler 
kurmuşlar ve Türkçe birçok lehçeye ayrılmış. Bütün bunların bilinmesi lazım. Mutlaka 
tarihçinin, sosyoloğun, antropoloğun bu konularla ilgili bilgileri de bir tarafta not 
etmesi lazım ki yabancılar bunu yapıyor. Yabancılar bir eseri ele aldığı zaman onu hem 
tarihî açıdan hem coğrafi açıdan hem antropolojik açıdan hem de halk bilimi ve halk 
kültürü açısından değerlendiriyor. Bizim de aynı yolda çaba sarf etmemiz ve bunların 
çevrilmesinde de bütün bu bilgilerin en azından çeviren tarafından bilinmesi lazım. 
Söz gelimi Hazar İmparatorluğu’nun, Karadeniz’in Hazar Denizi’nin kuzeyinde 13. 
yüzyılda kurulan bu imparatorluğun Türk kökenli olduğunu bugün artık herkes kabul 
ediyor, Arthur Koestler’in de “13. Kabile” adıyla yazmış olduğu önemli eserinde bu uzun 
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uzun anlatılır. Bunlar ne Müslüman ne Hristiyan. Ticaretle uğraştıkları için çok zengin 
olmuşlar, ne Hristiyanları ne Müslümanları küstürmemek için bir hahamı çağırarak 
resmen Yahudiliği kabul etmişler. Bunların ahfadı bugün Polonya’da, Türkiye’de, 
İstanbul’da, Fener’de, Balat’ta. Biz bunları Karain Türkleri diye biliyoruz ve Yahudi 
harfleri, İbrani alfabesi ile Türkçe yazıyorlar. Türkler hep gittikleri yerlerdeki alfabeleri 
kullanmışlardı yani Arap medeniyetini kabul etmişler, Arap alfabesini kullanmışlar 
veya biraz evvelki Hazar İmparatorluğu’nda olduğu gibi İbrani alfabesini kullanmışlar 
veya Macaristan’daki Kumanlar gibi Latin alfabesini kullanmışlar. Bunun gibi tabii 
daha Asya’daki medeniyetlerle de çeşitli alfabeleri kullanmışlar. Dolayısı ile Türkçeye 
hemen her dilin etkisi olmuş.

Bu işte, çevirmenler dilin arkasındaki bu kültür dünyasını bilmezse öyle sanıyorum 
ki tam anlamıyla başarılı bir çeviri de olmaz. Onun için çeviri büroları burada çok zayıf 
kalmaktadır. Ben nitekim üçer beşer sayfalık eserler verdim onlara deneme mahiyetinde. 
Ankara’da Kızılay’da birkaç tercüme bürosuna gittim, teklif almak istedim onlardan. 
Size tercüme vereyim,  kaça yaparsınız bu tercümeyi diye. O kadar komik tercümeler 
geldi ki belli ki bu insanlar sadece o dili biliyorlar, günlük dili biliyorlar veya işte, 
noterde yapılması gereken evrakların dilini biliyorlar, onun dışındakilerden hiç 
haberleri yok. Çok komik ifadelere rastladım ve bu işin gerçekten uzmanlar tarafından 
yapılmasına bir kere daha kani oldum. Burada tabii Türkolojinin diğer dallarla olan 
ilgisi de var. Mesela tıpla ilgisi var. Cerrahi intaniye diye bizim eski tıp kitaplarımız 
var veya hukuk kitaplarımız var veya coğrafya kitaplarımız var, fen kitaplarımız var 
Türkçe yazılmış olan. Bunları yabancılar da kendi dillerine çeviriyorlar, inceliyorlar, 
yayımlıyorlar ama bizim o eski dilde yayımlanmış, Osmanlıca olduğu için veya 
diğer dillerde yayımlandığı için bizim gençlerimizin pek tanımadığı eserlerimiz var. 
Dolayısı ile bu da sıkıntı olarak karşımıza geliyor. Bütün bunları düşünerek, diğer Türk 
Cumhuriyetlerini de göz önünde tutarak bu şekilde bir liste hazırlamıştım ben. O listede 
yüzlerce yabancı yazarın, bugün Türkoloji ile uğraşan yüzün üstünde bilim adamının 
adı var. Gerçekten onların ortaya koydukları eserler hem Türkiye Türkçesi için hem 
de Türk dünyasındaki sorunlara cevap vermesi açısından çok önemli. Ben bunlardan 
zaman zaman yararlanıyorum, yeni kitaplar getirttiriyorum Almanya’dan. İngilizce ve 
Almanca bildiğim için onların eleştirisini ve tanımını aylık Türk Dili dergimizde her ay 
yapmaya çalışıyorum. Görüyorum ki gerçekten üniversite çevrelerinde bunlara ihtiyaç 
var çünkü bizim Türkiye’deki hocalarımızın bu türlü değişik konulara bakış açıları 
hep şablon şeklinde. Yani hocası ona ne demişse, 1940’taki hocası, 60’taki hoca da 
onu takip ediyor, 80’deki hoca da onu takip ediyor, aynı yolda gidiyorlar. Hepsi aynı 
yolda ama değişik bir bakış açısı, değişik bir sosyolojik yaklaşım, değişik bir kanalla 
değerlendirmek akıllarına gelmiyor. Halbuki yabancılarda böyle değil, öğrencileri 
çok farklı pencerelerden bakmaya alıştırıyorlar. Eleştiri ile bilgileri tamamlamaya 
çalışıyorlar veyahut değerlendirme yoluna açık dersler yapıyorlar. Biz o bakımdan 
da tabii biraz eksik olduğumuz için çocuklarımıza, yeni yetişen asistanlarımıza ve 
doktorantlarımıza bu konuda yardımcı olamıyoruz.

Benim bu tür kitapları aylık Türk Dili dergisinde tanıtmakta ve eleştirmekteki 
amacım da bu oluyor ve gerçekten çok yaygın bir şekilde o notlar alınıyor ve Genel 
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Ağ (İnternet) ortamında da bunlar değerlendiriliyor. Türk Dil Kurumu olarak sadece 
biz Türkçe ile ilgili konuları incelemek durumundayız. Türkçenin dışında o kadar çok 
konu var, biz onlara el atmak durumunda değiliz, paramız da yetmez, imkânımız da 
yetmez ama ne yazık ki bu tür sorunlar yani Maliye Bakanlığı sorunları, telif hakları 
sorunları, yazarlardan izin alma sorunu vs. de var. Mesela Nurettin Demir arkadaşımız, 
doktorant olarak yanında doktora yaptığı hocasının önemli bir kitabını çevirebilmek 
için aylarca uğraştı, hocadan izin aldı fakat bizim hukuk müşaviri arkadaşımız: “Bunun 
yayıncısından ve yayınevinden de ayrıca izin almanız gerekir.” dedi. Oturduk mektup 
yazdık, rica ettik, hocası olduğu için izin verdi. Ama tabii herkesi bilemiyoruz ki 
30 sene 40 sene evvelki insan ölmüş müdür, vârisleri izin verir mi vermez mi veya 
yayınevi ne kadar hangi şartları öne sürecektir? Bunları bilmemiz mümkün değil, o 
bakımdan da başarısız olduk. Ben bunu Devlet Planlama Teşkilatındaki toplantıda 
açıkladım, dedim ki: “Bu türlü sıkıntılarımız var bizim, biz bu maddeler geçerli olduğu 
sürece bu projede başarılı olamayız veya ayırmış olduğunuz işte yıllık 100 bin lirayı 
kullanmamız mümkün değil.” Öyle de kaldı. Hakikaten biz o paraları kullanamadık 
ve bu proje bu senenin sonunda bitiyor. Dediğim gibi ne yazık ki birkaç eser ile bu işi 
bitirmiş olacağız.

“Bilişimsel Dil Bilimi Konferansı”na da gitmiştim Kanada’ya. Sanırım 92 yılında 
gitmiştim. Oradaki çalışmaları da görünce bizim bu yıl bu derleme projesi olsun, 
bilgisayara uyarlama projesi olsun, bilgisayarlı tercüme faaliyetleri olsun, tabii 
gözümde çok daha büyüdü. Özellikle Türkolojinin özel alanları yani kendi içindeki 
gramer ve üslup sorunları, dil sosyolojisi, dil psikolojisi ile ilgili kullanımlar vs. gibi 
konuları nasıl çözeriz, onları bilgisayarda nasıl yaparız, benim aklım pek basmadı, onu 
da açıkça söyleyeyim. Mutlaka insanın yani uzman kişinin bizzat o dalı, Türkolojiyi 
bilip Türkolojinin de alt dallarıyla ilgili bilgi sahibi olması gerekir. Akşam örnek 
verdim mesela “Bu evi yapan usta inşallah olur hasta, pencere bırakmamış nereden 
bakayım dosta?” diye bir Türkçe mani var, Türkçe dörtlük, bu kadar basit. Şimdi bunu 
siz çevirdiğiniz zaman son derece basit bir Türkçe ile İngilizceye de, Almancaya da,  
Fransızcaya da çevirebilirsiniz ama ne demek istiyor? Yani bunun arkasında yatan dünya 
nedir? Bunun araştırılıp bu metnin kültür dünyasını araştırmak için nereden derlendiğine 
bakmak lazım. Küçük bir kasabamız olan Safranbolu’dan derlenmiş. Safranbolu’daki 
halk mimarisini yani evlerin nasıl yapıldığını bilmek lazım. Orada pencerelerde 
kanatlar var, kafesler var. Düz olarak iner o kafesler pencerelerde fakat sokak kapısının 
üstüne gelen pencere düz kanat inmez, orada bakanın kafasını çarpmaması için şöyle 
bir girinti yapar kafes. Düzdür, ortasında bir boşluk vardır, girinti yapar ki pencereyi 
açınca, aşağıdan kapı çalınca kadıncağız pencereyi açsın, yukarıdan kafasını uzatsın 
baksın, kafasını çarpmasın diye o boşluk bırakılmıştır. Acemi marangoz buraya da düz 
kafes koyunca, kadıncağız her kapı çalındığında heyecanla koşuyor pencereye, açıyor 
ve kafasını küt diye vuruyor tabii. Ondan sonra “Allah kahretsin, bu evi yapan usta 
inşallah olur hasta!” diye orada bir beddua ediyor. Bu kültür dünyasını, Safranbolu’daki 
halk mimarisini bilmezseniz bu mani size hiçbir şey ifade etmez. Dolayısı ile Türk 
dilinin güzelliğini yaşatan atasözleri gibi, deyimler gibi mecazları da mutlaka o 
insanın, o çevirmenin yapması gerekir. Bunu da bilgisayar imkânı yok anlamaz yani 
bu tip şeyleri anlamaz. Yine akşam sohbette söylemiştim, torun birinci sınıfa gidiyor. 
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Birinci sınıfın okuma kitabında, tilki kargaya, La Fontaine’in meşhur hikâyesinde: 
“Kurum kurum kurumlanma!” diyor. Çocuk okurken kızdı bana. “Dede bu kurum 
kurum kurumlanma ne demek ya?” dedi. Kurum kurum kurumlanma. O da benim Dil 
Kurumunda çalıştığımı biliyor. “Senin kurumun mu bu?” dedi. Düşünün birinci sınıf 
çocuğuna, siz bu deyimin mecazi anlamla böbürlenmek,  büyüklenmek, kendini büyük 
göstermek olduğunu anlatacaksınız. Ne kadar zor. Siz bunu çeviriyorsunuz değil mi? 
Orada kurumun ne olduğunu bilmeyen birisi soba kurumu mu yazar oraya, is yani 
sobadan çıkan kurumu mu yazar yoksa institüsyon olarak mı kurum yazar? Bu gibi 
sorunlar var. Sayın Başkanımız Akalın’ın da üstün gayretleriyle -biz bir dernek değiliz, 
daha çok akademik boyutu ile ilgileniyoruz- bu derneğin faaliyetlerine katılmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Türkçede bir deyiş var: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Bizim 
katkılarımız akademik alanda olacaktır. Öyle sanıyorum ki bizim aramıza sadece dil 
bilimciler, sadece mütercimler değil, sosyologlar, antropologlar, tarihçiler, coğrafyacılar 
gibi değişik dallardan da bilim adamları gelmelidir. Bilgilerini bize aktarmaları ve 
bununla Türkolojiyi veya diğer çeviri sorunlarını çözmemize yardım etmeleri önemli 
bir katkı olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum 
efendim. Sorularınız olursa yanıtlamaya çalışırım.





TÜRKÇE- ALMANCA VE ALMANCA- TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNDE 
BAŞARI VE BAŞARISIZLIK

Prof. Dr. Zeld Cemil ARDA

Bu konuşmamda ben daha çok Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya 
yapılan çevirilerde karşılaşılan birkaç büyük zorluktan, daha açıkça bir ifadeyle 
başarısız çeviriden ve bunların nasıl yenilebileceğinden söz edeceğim. Daha sonra da 
çevirmenlerin eğitim-öğretim altyapılarının önemine ve başarıyı hedefleyen çevirilerde 
eğitimin rolüne kısaca değineceğim.

Çevirmenlik yapan kişi yabancı dili nasıl öğrenmiştir? Çevirmen olabilmek için 
çevirmenin bir yabancı dili en az kendi ana dili kadar iyi öğrenmiş olması gereklidir. 
Türkiye koşullarında bu alanda öğrenim veren üniversitelerde filolojiler ve öğretmen 
yetiştiren yabancı dil bölümleri vardır. 1970’lerden sonra ise konunun ciddiyetinin 
önemi iyice anlaşılmış olduğundan üniversitelerde mütercim tercümanlık bölümleri 
açılmıştır.

Şimdi biraz gerilere giderek Alman Dili ve Edebiyatı yani filolojilerde nasıl bir 
yabancı dil programı uygulandığına değinmek istiyorum. 1966 yılına kadar Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinde 
öğrenim gören tüm öğrencilerin önce Latin dili ve kültürü derslerini zorunlu ders olarak 
almaları gerekiyordu. Bilindiği gibi bu ders, çevirmen olacak kişiye Avrupa dilleri 
ve kültürlerinin çıkış ve kaynak kültürünü öğretmeyi amaçlıyordu. Latin dilinin dil 
yapısını öğrenmek ve sözcük türetme şekilleriyle anlam değişikliklerini öğrenmek, 
çevirmene kendi öğrendiği yabancı dilin yapısını daha kolay tanımasını sağlıyordu. 
Bu dersin öğretiminde çok büyük emek sarf ediliyor, karşılığı da öğrencilerin başarılı 
olmalarından bekleniyordu. Ama durum birden değişti. Bu dersin öğrenilmesine gerek 
olmadığı bahanesiyle Latince dersleri kaldırıldı. Latin dili ve kültürü derslerinde başarılı 
olmuş ve bir Batı dilini ve kültürünü de öğrenmiş kişilerin çevirileri gerçekten çok daha 
güvenilir ve başarılıdır. Çünkü antik dil ve kültür ile çağdaş dil ve kültür burada iş 
birliği hâlindedir. Çevirmene çok büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Öğrenilen yabancı dil programları ve bu programlarda çeviri derslerine verilen 
önem kadar, bu dersleri veren, öğreten kişilerin de uzmanlıkları ön planda bulunur. 
Almancadan Türkçeye çevirilerde, öğrenimini Almanya’da yapmış ve Türkiye’de 
“çeviri” konusunda uzman olan Cemil Ziya Şanbey ile Türkçeden Almancaya çevirilerde 
Dr. Heinz Kristinus önde gelen öğreticilerdi. Bir tek sözcük hatası affedilmezdi, 
o sözcük tam olarak anlam örtüşmesini sağlayıncaya kadar araştırılır ve bulunurdu. 
Çeviriler önce eğitim ve kültür metinlerinden, hikâye, masal çevirmekle başlar, daha 
sonra kitap ve sanat eleştirileriyle ünlü gazetelerdeki ünlü köşe yazarlarının metinleri, 
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uygulama çeviri metni olarak kullanılırdı. Çeviriler cümle cümle sınıfta, hatta çoğu 
zaman tahtaya yazılarak yapılırdı. “Şu metni al, evde yap getir.” anlayışı yoktu. Her 
şeyin sınıfta öğrenileceği anlayışı hâkimdi.

Buna karşılık sözlü çeviri dersleri yoktu. Yani “ oku, dinle, çevir” veya “ dinle- 
çevir” dersleri yoktu. Söz dağarcığının geniş bir yelpazede olmasına önem verilirdi. 
Bunun için güçlü bir dil bilgisi, kelime teşkili ve anlam değişmeleri dersleri birbirini 
tamamlayacak derecede yapılandırılmıştı.

Fonetik dersini ise bu alanda hâlâ Türkiye’de tek kişi olan Prof. Dr. Nevin Selen 
verirdi. Ders saatlerinin çok az olmasına rağmen yabancı dili seslendirmede başarı en 
üst düzeydeydi.

1966’dan itibaren öğrencileri rahatlatan Latin dili ve kültürü öğrenimi zorunluluğu 
kaldırıldıktan sonra, yabancı dilde çeviri derslerini veren öğreticilerin de emekli olmaları 
üzerine kısa bir bocalama dönemine girildi. Her öğretim elemanı tercüme dersi vermek 
için yarıştı. Ancak bu ders, herkesin yapabileceği kadar kolay bir ders değildir. Başarılı 
tercümenin hedefinde sapma olmamalıdır.

Şimdi de yabancı dil öğretmeni yetiştiren bölümlere kısaca değinelim. Bu konuda 
lider öğretim kurumu Gazi Eğitim Enstitüsüydü. Şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi. Buradaki yabancı dil Almanca dersleri programları Yüksek Öğretim 
Kurulunun çakılı programına göre yapılır. Eğitim dersleri ağırlıklı ama yabancı dil 
dersleri ise hemen hemen sadece dil bilgisi, okuma anlama ağırlıklı olmuştur. Diğer 
derslerin isimleri vardır ama içerikleri yüzeyseldir. Ders saatlerinin az oluşu nedeniyle 
yabancı dil öğretimi sadece ilköğrenim ve ortaöğrenim kurumlarında okutulan ders 
kitaplarını öğretebilecek kadardır. Mütercimlik için yeterli öğretim verilememektedir. 
Tercüme ödevlerinin nasıl yapılıp getirildiği bilinmektedir. Çeviri dersini verecek 
öğretim elemanlarının sık sık değişmesi yerine, bu dersi uzmanlık edinmiş kişinin 
vermesi daha uygun olur. Onun için öğretmen yetiştiren kurumlardaki yabancı dil 
elemanlarının kesinlikle filoloji mezunları olması gerekir. Türkiye’de sık sık işitilen 
olumsuz eleştirinin sonu gelmeyecektir: “Yabancı dil öğrenilemiyor.” Tabii bunu fırsat 
bilen bazı üniversite mensupları “Bu bölümleri kapatalım.” önerisini getiriyor ve çözüm 
yolu olarak “Yabancı dil öğrenecek kişi kurslara gitsin.” diyebiliyor.

Mütercimlik dünyanın en büyük sorumluluk taşıyan mesleklerinden birisidir. 
Altyapı eksikliği onarılmaz çeviri hataları doğurur. Mütercimlik kültürler arası diyaloğu 
sağlayan en önemli bir sanattır. Kişisel yatkınlık kadar dil edinme becerisi de önemlidir. 
Ama bu dili öğretecek kişinin niteliği ve ders programlarının zenginliği de başarıya 
götüren diğer unsurlardır.

Bir mütercim her alanda çeviri yapabilecek dil düzeyine sahiptir. Ama her branştaki 
metni çeviremez. Burada güçlükler vardır. Onun için köklü bir dil öğrenimi görmüş 
tercümanın bazı branşların özel ilgi alanında da ek öğrenim yapması veya kendisini 
yetiştirmesi gerekir. Uçak teknolojisi, tıp, biyoloji, hukuk, ticaret, moda ile ilgili 
çevirilerde sıkıntılı durumların ortaya çıkması doğaldır. Her branşın, her mesleğin 
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kendine özgü sözcükleri ve ifade şekilleri vardır. Mütercim bu eksikliği bilir ve 
kendisini bu “ek” branşta yetiştirebilir. Geçici bir çözüm olarak şöyle bir öneride 
bulunuruz: branşlar arası ortak çalışma. Yani bir filolog ile bir doktor veya bir avukat 
veya bir motor uzmanı birlikte çalışıp çeviri metnini analiz eder ve kendilerine yeni 
bir çeviri sözlükçüğü hazırlayabilirler. Körfez Savaşı sırasında naklen yayın yapan 
TV’lerde çevirmenlerin karşılaştıkları zorlukları herkes biliyor. Yine dizi filmlerin alt 
yazılarındaki anlaşılamaz nitelikteki çeviri hataları ya da mahkeme çevirilerindeki bazı 
gülünç aslında acınacak çeviri hataları vardır. Bunların üstesinden gelmek mümkündür. 
Ancak çevirmenlerin de kendi çaplarının bilincinde olmaları gerekir. “Her şeyi tercüme 
edebiliriz.” diye her tercümeyi üstlenmemeleri gerekir.

Bunun dışında çok iyi bir denetim de gereklidir. Yani yapılan veya yazılı olan 
çevirileri denetleyecek bir uzman kuruluşa ihtiyaç vardır. Bunların onayından sonra 
yazılı çeviri metin yayımlanabilmelidir. Denetim uzmanlarının filologlar olması tercih 
nedeni olmalıdır.

Tüm Çeviri İşletmeleri Derneğinin yapısı içinde böyle bir “çeviri denetimi” 
kuruluşunun yer alması ya da Türk Dil Kurumunun bünyesinde böyle bir “daire”nin 
açılması önerilir.

Çeviri bir sanattır, mutluluk verir, mutluluğu paylaşır, insanları birbirine tanıtır ve 
tanışmayla dostluk, kardeşlik anlayışı yaygınlaşır. Barış ve huzur dolu günler dileğiyle 
hepinize teşekkür eder, bu toplantıyı düzenleyenlere ayrıca teşekkürlerimi sunar, 
başarılarının devamını dilerim.





EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÇEVİRİ DERSLERİ, SORUNLARI, 
ÇÖZÜMLERİ

Yrd. Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU

Tüm Çeviri İşletmeleri Derneği tarafından Türk Dil Kurumunun katkıları ile 
gerçekleştirilen bu çalıştaya davet edilmekten onur duydum. Sözlerime Sayın Kâmil 
Kartal ve çalışma arkadaşlarının büyük bir heves ve özveriyle yürüttükleri çalışmalarına 
destek vermek ve katkıda bulunmaktan her zaman mutluluk duyacağımı belirterek ve 
ülkemiz adına olumlu bir süreç başlattığına inandığım çalışmalarında başarılar dileyerek 
başlamak istiyorum.

Konuşmamın başlangıç bölümünde akademik düzeyde çeviri eğitiminin 
önemini vurgulayıp daha sonra ülkemizdeki eğitim fakültelerinin İngiliz dili eğitimi 
bölümleri müfredatı kapsamında verilen çeviri derslerinin zayıf yönleri ve bu konuda 
yapılabileceklerden bahsedeceğim.

Farkında olalım veya olmayalım, çeviri yaşamımızın ilk anlarından itibaren 
duygu ve düşünce dünyamızın bir parçası olarak yerini alır. İnsan yaşamının sosyal, 
psikolojik ve kültürel tüm evrelerinde de hayati bir olgu olan çeviri, sadece bireylerin 
değil toplumların da gelişiminin önemli bir parçası ve göstergesidir. Bir toplumun tüm 
tarihî zenginliğinin ve birikiminin dilinde yattığını düşünecek olursak bu zenginlik ve 
birikimin bir dilden diğerine iletilmesinin insanlık ve medeniyetler tarihi için önemi 
açıkça ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, tarihte yerini almış olan güçlü devletlerin dillerine 
ve çeviriye önem vermeleri bir rastlantı değildir.

Çevirinin ne olduğu ve tanımı üzerine çok söz söylenmiştir. Bunları çok genel olarak 
toparlayacak olursak çeviri, yazıda veya sözde ifade bulmuş bir anlamın başka bir dile 
iletilmesidir. Çeviri, “dillerin dili”, “tek tek diller ötesinde bir ortak dildir” (Göktürk 
1986; 19). Yaşamın her alanında sınırların zorlandığı ve bilgi akışının kontrol edilemez 
bir hıza ulaştığı günümüzde, diller arasındaki temas noktası ve en kolay, en ucuz ancak en 
etkili iletişim aracıdır çeviri. Bir anlamda da çeviri, postmodernizmin ve globalleşmenin 
yarattığı tek kutuplu çok kültürlü anlayış çerçevesinde kültürler arasındaki arabulucu 
ve diyalog kurucudur. Ancak çeviri, bir dilin diğerine çevrilmesinden çok, bir bilginin 
bir dilden bir diğerine iletilmesi olarak algılanmalıdır. Kısacası çeviri, bir yanda 
küresel ısınmanın, doğal felaketlerin, bölgesel savaşların ve yerel vahşetlerin sancısıyla 
kıvranırken aynı anda diğer yanda teknoloji ve bilişimin sınırlarını zorlayan, hatta 
evrenin sırlarını çözme noktasına son sürat ilerleyen insanlığın ortak platformu, ortak 
dilidir.

Hiç kuşku yoktur ki edinilen her bilgi üretilen bilgi değildir. Başkaları tarafından 
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üretilen, keşfedilen ve kullanılan bilgiye de ulaşmak gerekmektedir. İşte bu noktada da 
“dünyadaki kültürlerin koruyucusu ve yayıcısı” (Lederer 1994; 195) olan çevirmenlerin 
önemi ön plana çıkmaktadır.

İçinde bulunduğumuz çağa ayak uydurmanın gereği olarak bildiğimiz ve ürettiğimiz 
bilgi ve teknolojinin dışında veya ötesinde bilgi ve teknoloji üreten toplumların diline 
ve kültürüne hâkim kişilere ihtiyaç vardır. İnsanın iki eli olmasının piyano çalmak 
için yeterli olmayacağı gibi, başka bir dili çok iyi bilmek de, karışık bir süreç olan 
çevirinin rahatça yapılabileceğini göstermez. Başka bir dil bilmek, kişinin diğer dildeki 
bilgiyi hedef dile tam ve eksiksiz olarak iletebileceği anlamına da gelmez. Katalizör 
rolü oynaması gereken çevirmenin yalnızca diğer dili, hatta çeviri tekniğini bilmesi 
yeterli değildir; çevirmen aynı zamanda çeviri bilincine, yaratıcı düşünceye, kendinden 
beklenen çalışmayı beklenen sürede ve kalitede sunabilecek kapasiteye ve yaptığı işin 
önemini kavrayabilecek bir sorumluluk bilincine sahip olmalıdır. Mehmet Rıfat’ın da 
belirttiği gibi “... çevirmenlik, her şeyden önce toplumsal bir rol oynayabilmek yani 
bir topluluk tarafından -çevirmenliğe, bu etkinliği gerçekleştirenlere ve/ya da onların 
ürettiklerine- o topluluğun uygun gördüğü adlarla verilen işlevi, uygun görülen bir 
biçimde yerine getirebilmek demektir.” (2004; 133).

Günümüz koşulları göz önüne alındığında, çeviri piyasasında etkin ve verimli bir 
şekilde çalışacak elemanların yetiştirilmesinin ancak akademik düzeyde verilecek bir 
eğitimle mümkün olacağı açıkça görülmektedir. Akademik eğitim, uzman gözetiminde 
profesyonel bir uygulama yapma fırsatı olmakla kalmayıp aynı zamanda çevirmene 
daha hızlı ve hatasız çeviri yapma teknikleri, bilgi ve deneyim birikimi, daha geniş 
bir bakış açısı, çeviri bilinci, yaptığı işe saygı ve sorumluluk duygusu kazandırmak 
demektir. İdeal olarak bu eğitim sırasında çevirmenin yalnızca diğer dilin inceliklerini 
değil, kültürel ve sosyal yapısını da kavraması hedeflenmektedir. Dolayısıyla tüm 
bunlar, çevirmenin mesleğinin ileri aşamalarında ona önemli açılımlar sunmayı 
hedeflemektedir. Unutulmamalıdır ki alanlarında yeterince donanımlı olmayan kişiler 
yalnızca kendilerine değil, hem sektöre hem işverenlere hem de ülkelerine zarar 
vermektedirler. Hatta, bu zararın boyutları “…sanıldığından da büyüktür ve millî 
ekonomimizde kalem tutacak bir kayıptır.” (Çeviri Hakkında, www.ceviridernegi.org, 
2008).

Günümüzde çeviri alanında görev alanların genellikle üniversitelerin mütercim 
tercümanlık, filoloji veya yabancı dil öğretmenliği bölümlerinden mezun olduğu 
görülmektedir. Yabancı dil öğretimine yönelik bölümlerin hepsinde çeviri dersi 
verilmektedir. Çevirmen yetiştirmek üzere yapılandırılan mütercim tercümanlık 
bölümlerini saymazsak edebiyat fakülteleri ve eğitim fakültelerinde çeviri derslerinden 
bir amaçtan çok bir araç olarak yararlanılmaktadır. Yabancı dil üzerine çalışan edebiyat 
fakültelerinde eğitim yazın ve dil odaklıyken eğitim fakültelerinin amacı öğretmen 
yetiştirmektir. Yine de bu bölümler üstü örtülü ancak gerçekçi bir amaçla öğrencilerini 
çevirmenliğe de hazırlamaktadırlar. Tüm üniversite mezunları gibi, bu bölümlerin 
mezunları da meslek seçiminde mesleki bilgi, beceri ve donanımlarının yanı sıra 
günün koşullarını ve ekonomik beklentilerini de göz önüne almakta ve piyasanın 
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arz talep dengesini ölçüt alarak kuramsal olarak kendi uzmanlık alanlarının dışında 
olan ancak teorik ve pratik olarak istihdam edilmeleri mümkün olan çeviri piyasasına 
girmektedirler. Turizmden büyükelçiliklere, serbest çevirmenlikten ithalat ihracata 
kadar geniş bir yelpazesi bulunan çeviri sektöründe hatırı sayılır bir oranda eğitim 
fakültesi mezunu eleman çalışmaktadır.

Tüm bunların ışığında bakılacak olursa verilen eğitime göre ihtiyaç 
belirlenemeyeceğinden, ihtiyaca göre eğitimi yönlendirmek veya yeniden şekillendirmek 
doğru yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, yabancı dil eğitimi veren 
bölümlerdeki çeviri dersleri ayrı ayrı ele alınarak öncelikle eksikler ve problemler 
belirlenmeli ve acil ancak hem kısa vadede hem de uzun vadede kalıcı ve uygulanabilir 
çözümler üretilmelidir.

Bugün eğitim fakültelerinin yabancı diller eğitimi bölümlerinde ortak olarak 
kullanılan programda çeviri dersi dört yıllık eğitim süreci içinde toplam iki dönem, 
haftada üçer saat olarak yer almaktadır, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında 3. yıl 
I. dönemde (V. yarıyıl) İngilizce-Türkçe, 4. yıl II. dönemde (VIII. yarıyıl) ise Türkçe-
İngilizce çeviri dersleri verilmektedir.

Ders saati süresinin çok kısıtlı olması nedeniyle, ne yazık ki çeviriye ilişkin teori 
ve metot bilgileri ya hiç verilememekte ya da çok sınırlı bir şekilde ele alınabilmekte, 
bunun sonucu olarak da ders temel olarak pratik düzeyde yapılabilmektedir. Özellikle V. 
yarıyılda verilen İngilizce-Türkçe çeviri dersi, kelime ve gramer bilgisine dayalı cümle 
düzeyinde kalmakta ve bu da dersi neredeyse bir dil bilgisi dersi pratiğine çevirmektedir. 
Öğrenciler cümlenin veya metnin bütün olarak anlamından çok, kelimelere ve dil 
bilgisi yapısına odaklanıp  çeviriyi sözlükten buldukları kelimelerin bildikleri dil 
bilgisi kurallarına uygun şekilde dizilmesi olarak algıladıklarından ortaya çoğu zaman 
dil bilgisel olarak doğru olsa da kaynak dildeki anlamı hedef dile iletemeyen cümleler 
çıkmaktadır.

Öğrenciler çeviriyi çoğu kez mekanik bir süreç olarak algılama eğilimindedirler. 
Bu bakış açısından çeviri bir şifreyi çöz-yeniden kodla sürecidir. Ancak bu yaklaşımla 
yapılan çevirinin sonucu bilgisayar mantığının ötesine geçemeyen, insani duygu 
zenginliği ve derinliğinden uzak cümleler ve metinler olmaktadır. Böyle bir süreçte, 
öğrencilerin çevirdikleri kelimeler için sözlükte buldukları veya bildikleri ilk kelimeyi 
kullanmaları da, doğal olarak, sıkça rastlanan bir durumdur. “Biraz tasarruf edebilmek 
için her kalemden kesmek zorunda kaldım.” cümlesindeki “kalem”in “pencil” olarak, 
“He bought a very lovely bouquet of buttercups for his beloved.” cümlesindeki 
“buttercups”ın da “tereyağ çanakları” olarak çevrilmesi, öğrencilerin çeviri yaparken 
metni tüm olarak görmeleri gerektiği gerçeğini nasıl göz ardı ettiklerinin açık 
örnekleridir.

Sayın Şükrü Halûk Akalın Hocamızın da konuşmasında belirttiği gibi, insanlarımızın 
büyük bir çoğunluğu günlük hayatlarını 150-300 arasında kelime kullanarak 
sürdürmektedir. Bu da ana dil hâkimiyetimizin ne kadar zayıf olduğunun bir göstergesidir. 
Ne yazık ki  üniversite öğrencilerimizin büyük bir bölümü de az okumaktan kaynaklanan 
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bu eksikliğin pençesindedirler. Çoğu zaman kendilerini sınırlı sayıda kelime ile ifade 
etmeye çalışırken yetersiz kalmakta, doğru dürüst deyim ve atasözü kullanamamakta ve 
yine ne yazık ki yazılı ve görsel medyamızda bilinçli veya bilinçsizce yanlış kullanılan 
ancak çok kısa sürede moda hâline geliveren her türlü ifade kirliliğini hem günlük 
konuşmalarına hem telaffuzlarına, hatta çevirilerine yansıtmaktadırlar. Ana dildeki bu 
yetersizlik ve yanlış yönlendirme de sıklıkla öğrencilerin “İngilizce ne demek istediğini 
anlıyorum ama Türkçe ifade edemiyorum.” şeklindeki cümlelerinde anlam bulmaktadır. 
Yine bu nedenledir ki çeviri dersi verirken öğrencilerin çeviride ne demek istediklerini 
anlamak için onların dil mantığı çerçevesinde yapılan çeviriyi mekanik olarak tekrar 
hedef dilden kaynak dile çevirmek zorunda kaldığım zamanlar olmuştur.

Tüm bunlara ek olarak, öğrenciler çalışmakta oldukları diğer sahaları metodoloji, 
edebiyat ve dil bilimi gibi ayırdıkları hâlde, izlenen programın ve eğitimcilerin derse 
yaklaşımlarının da etkisiyle, çeviriyi ayrı bir alan olarak görmeyip aldıkları akademik 
eğitimin sonucunda kendiliğinden oluşuveren bir yan yeti olarak algılamaktadırlar. Bu 
nedenle de çeviri onlar için üzerinde özellikle durulup geliştirilmesi gereken bir beceri 
olmaktan çıkmaktadır. Dahası, eğitim fakültelerinde görev alan eğitimciler arasında 
çeviri alanında uzmanlaşmış eğitmen sayısı, edebiyat ve dil bilimi sahasında yetişmiş 
eğitmen sayısı ile karşılaştırıldığında yok denecek kadar azdır. Doğal olarak bu yapılanma 
da çeviri derslerinde kullanılan metot ve materyal seçimini ciddi olarak etkilemektedir. 
Pek çok eğitmen çeviri dersini kendi uzmanlık alanında verdiği derslerin bir uzantısı 
gibi görüp  derslerde çoğunlukla kendi alanındaki metinleri kullanma eğilimindedir. Bu 
da çeviri . derslerinde özellikle olması gereken içerik zenginliğini yok etmektedir.

Tüm bunların ışığında, eğitim fakültelerinde verilen çeviri derslerinin daha 
etkili ve yararlı olması ve öğrencilerimize profesyonel hayatlarında çeviri alanında 
yeni açılımlar kazandırılabilmesi adına yapılması gereken şeyler olduğu kesindir. 
Öncelikle öğrencilerin “çeviri” dendiğinde ifade edilenin ne olduğunu tüm boyutlarıyla 
kavramaları ve çeviri alanında çalışabilecekleri farklı alanlar hakkında detaylı 
olarak bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Üniversite eğitiminin erken bir döneminde 
oluşturulacak bu farkındalık çeviri alanında yetenekli ve istekli öğrencilerin doğru 
yönde daha büyük bir hızla yol almasını sağlayacaktır.

Çeviri dersleri bu alanda çalışan ve uzmanlaşan eğitimciler tarafından verilmelidir. 
Çeviri dersleri ağırlıklı olarak uygulamaya dayansa da, bu alandaki teori ve teknik 
bilgiler de ders içeriğinde olmalıdır. Bu şekilde öğrenciler çevirinin de kendine özgü 
ayrı bir alanı olduğunu fark edebilirler.

Çeviri dersindeki uygulamalar mümkün olduğunca cümle düzeyinden metin 
düzeyine taşınmalı ve metin seçimleri dilin hem günlük hem de çok boyutlu yapısını 
yansıtacak şekilde, belli bir alana bağlı kalınmadan yapılmalıdır. Bu şekilde, öğrenciler 
çevirinin aslında günlük hayatın doğal bir uzantısı olarak yaşamımızın ayrılmaz bir 
parçası olduğu gerçeğini kavrayabilirler.

Öğrencilere üst çeviri bilinci kazandırmak temel amaçlardan biri olmalı ve bu 
amacı gerçekleştirmek üzere metin duyarlılığını ve metin farkındalığını yükseltecek 
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çalışmalara ağırlık verilmelidir. Böylece bilgiler unutulmaya hazır bir yük olarak 
kalmaktan kurtulup  öğrencilerin uygulama alanında karşılarına çıkabilecek engellerin 
üstesinden gelebilecek yeti ile donatmak üzere kullanılan bir araç hâline dönüşecektir.

Yabancı dil öğretiminin her alanında olduğu gibi, çeviri alanında da, öğrencilerin 
öğrendikleri dilin ait olduğu kültür ve coğrafya ve bu dili ana dil olarak konuşan 
insanlarla doğrudan temas etmesi her açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, 
öğrenciler kendilerine bu kapıyı en kolay açabilecek olan Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları hakkında detaylı olarak bilgilendirilmeli ve bu programları 
kullanmaları konusunda teşvik edilmelidirler.

Ayrıca yabancı dil öğretimi müfredatlarında farklı derslerin kur tanımları içeriğinde 
bulunan “pragmatics”, “semantics” ve “linguistics” derslerinin çeviri tabanında 
birleştirilerek yeni bir ders oluşturulması da son derece yararlı olacaktır. Böyle bir ders, 
öğrencilere teorik olarak öğrendikleri bilgileri ortak bir tabanda uygulama ve hayata 
geçirme imkânı verecektir.

Diğer derslere olduğu gibi, çeviri derslerinin müfredatına da bir standart getirilmeli 
ve hangi fakültede olursa olsun, bu dersleri alan öğrencilerin belli bir düzeyde teori, 
teknik ve uygulama bilgisi olmalıdır. Her fakülte için çeviri dersinin kapsamı, sınırları 
ve amaçları belirlenip herkesin kullanabileceği bir müfredat oluşturulmalıdır.

Eğitim ve uygulama arasındaki büyük boşluğu kapatmak amacıyla, çeviri alanına ilgi 
duyup bu sahaya yönelmek isteyenler için sertifika programları düzenleyen ve özel veya 
kamu kurumlarınca desteklenen akademiler açılabilir, Tüm Çeviri İşletmeleri Derneği 
tarafından bilgilendirici ve yönlendirici seminerler ve konferanslar düzenlenebilir, 
üniversitelerin stratejik araştırma merkezleri tarafından yapılacak piyasa araştırması 
verilerine göre istihdam talebi doğrultusunda öğrenciler yönlendirilebilir.

Tüm bunları gerçekleştirebilmek adına el ele verip çalışmalıyız. Çeviri 
derneklerinin kaliteli eleman ihtiyacını karşılamak için üniversitelere yönelmesi doğru 
bir yaklaşımdır. Ancak aynı şekilde üniversiteler de yatırımcılara doğru adım atmalı ve 
daha iyi bir gelecek hazırlamak için yeterli donanıma sahip gençleri profesyonel hayata 
hazırlamalıdırlar. Unutulmamalıdır ki, üniversitelerin görevi gençlere sadece akademik 
bilgi vermek değil, onları aynı zamanda hayata hazırlamaktır.
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ÇEVİRİ KURAMINDAN UYGULAMAYA, UYGULAMADAN 
KURAMA... 

Eylem AKSOY ALP

Çağlar boyunca farklı halklar ve kültürler arasında gerçekleşen her diyalog 
ortamında özel bir işlevi olan çeviri, modern dünyamızda giderek sadece kültürler 
arası ilişkilerin bir aracı olmaktan çıkarak belirli kuramları ve temel kavramları olan 
bir disiplin hâline geldi. En eski çağlardan bu yana çevirmenler yaptıkları işi daha 
iyi anlama ve diğerlerine daha iyi aktarabilme çabası güderek çeviriyi sorgulamaya 
ve bu konuda birtakım çıkarımlar yapmaya başladılar. Özellikle XX. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren uluslararası ilişkilerin ticari, siyasi ve ekonomik alanlarda giderek 
gelişmesiyle insanoğlunun çeviriye bakış açısı da aynı oranda değişiklik göstermeye 
başladı ve çeviriyi sanat ya da zanaat olarak görenlerin yanı sıra onu bilimsel incelemeye 
yaklaştırma çabası içerisine giren kuramcıların sayısı da giderek arttı. Tüm Avrupa ve 
dünyada çeviri okulları açılmaya başladı, çeviri eğitimini de kuramını da daha bilimsel 
temellere oturtma çabası baş gösterdi. Bu amaçla çeviri kuramcıları, kendi yöntemini 
ve terminolojisini 19. yüzyılın sonlarından itibaren oluşturmaya başlamış ve kendine 
sosyal bilimler içerisinde saygın bir yer edinebilmiş dil bilimi bünyesinde yer almayı 
bile göze aldılar başlangıçta. Ancak her ne kadar bilimsellik kazanma yolunda dil bilimi 
sayesinde epey bir yol almış olsalar da, bu bakış açısı zamanla geçerliliğini kaybetmeye 
ve buna bağlı olarak kuramcıların çeviri konusundaki fikirleri de değişmeye başladı. 
Her ne kadar, çeviri konusunda yapılan ilk tespitlerden biri olsa da, hâlâ günümüzde 
çeviri bilimcilerin ortak bir sonuca varamadıkları konu, çevirinin bir bilim mi, bir sanat 
mı, yoksa bir zanaat mı olduğudur.

Çeviri bir bilim olamıyorsa ve bir zanaat ya da sanat dalı olmayı da reddediyorsa 
o hâlde neydi? Bu soruyu yanıtlamak sanıldığı kadar kolay değil; aslına bakılırsa bu 
konuda çeviri kuramcılarının da aklının oldukça karışık olduğu ve her birinin konuyla 
ilgili olarak birbirinden çok farklı bakış açılarının olduğu söylenebilir. Örneğin Rus 
kuramcı A. V. Fedorov “Çeviri öncelikle dilsel bir işlem, dilsel bir olgudur ve her 
türlü çeviri kuramı dil  bilimi alanlarının içerisinde ele alınmalıdır.” (in Mounin, 
1976: 3) fikrini savunarak çevirinin her şeyden önce ve daima dilsel bir olgu olduğunu 
vurgulamaktadır. Fedorov’a göre dil bilimi tüm dilsel olguların temelinde yer alır. Bu 
nedenle de çeviri, dil biliminin bünyesinde yer alması gereken ya da en azından dil 
biliminin bir takım yöntem ve uygulamalarından yararlanması gereken bir alandır. 
Dil biliminin bünyesinde yer alacağına göre de tıpkı dil bilimi gibi bir bilim dalıdır 
dolayısıyla. Ayrıca, burada, çevirinin kendi başına gerçekleştiremeyeceği bilimselliği 
dil bilimi yöntemleri aracılığıyla gerçekleştireceği için dil biliminin alt dalı olmayı da 
kabullenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
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Çeviri kuramı söz konusu olduğunda hiç de yadsınamayacak bir yere sahip olan 
Georges Mounin’e göre, her ne kadar çevirinin dilsel olmayan birtakım yönleri olsa da, 
her çeviri işleminin temelinde, Fedorov’un da belirttiği gibi, özellikle dil biliminden 
kaynaklanan birtakım inceleme yöntemi ve işlem vardır. Ancak Mounin, çevirinin bir 
sanat mı yoksa bir bilim dalı mı olduğu konusuna şu şekilde açıklık getirmektedir: 
“Çeviri, tıpkı tıp bilimi gibi, bir sanattır ama bir bilim üzerine kurulu bir sanat.” 
(Mounin, 1963: 16-17). Yani her ne kadar Mounin de çeviriyi dil bilimi içerisinde 
yer alması gereken bir alan olarak gösterse de, çevirinin bir sanat mı yoksa bir bilim 
mi olduğu konusunda net düşüncelere sahip değildir. 1960’lı yıllarda Mounin’in söz 
konusu düşüncesini yazdığı kitap yayımlandığında, tıp uzmanlarının ve insanların genel 
kanısı tıbbın bilim üzerine kurulu bir sanat olduğu yönünde olmuş olsa bile, günümüz 
tıp bilimcilerinin tıbbın bir sanat olduğu kanısını paylaşabileceklerini sanmıyorum. O 
yıllardan bu yana tıp alanında çok büyük aşamalar kaydedildi ve tıp bilimi her türlü 
uygulaması, yöntemi ve araştırma teknikleriyle bilimselliğini ortaya koymayı başardı. 
Çeviri bilimi de aynı aşamayı kaydedebilir, 60’lı yıllarda kıyaslandığı tıp bilimi gibi, 
kendi kuramını oluşturarak bu konulara açıklık getirebilirdi. Ancak günümüzdeki 
konumuna bakıldığında çevirinin dil biliminin bir alt dalı mı yoksa ayrı bir alan mı 
olduğu, bir bilim olup olmadığı tartışmalarının hâlâ sürdüğünü ve bu konulara henüz 
bir açıklık getirilemediğini görmekteyiz.

XX. yüzyılın önemli çeviri kuramcılarından Edmond Cary ise “Çeviri Nasıl 
Yapılmalıdır?” (Comment faııt-il traduire?) adlı yapıtında çeviri yaparken nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini oldukça açık bir şekilde dile getirmiştir. Cary çeviriyi, Fedorov’un 
aksine bir sanat olarak görmekte ve çevirinin bilimsel ve özellikle de dilsel bir inceleme 
olduğu görüşünü tamamen yadsımaktadır. Bu görüşünü desteklemek amacıyla da edebî 
çeviriyi örnek olarak gösterir. Cary’ye göre edebî çeviri dilsel bir olgu değildir, edebî 
bir olgudur (Cary, 1985: 8). Dolayısıyla Cary’ye göre bilimsel olmaktan çok uzak olan 
edebiyat alanındaki çeviriler de bilimsellikten oldukça uzak olacak, tıpkı edebiyatın 
kendisi gibi edebî çeviride de sanatsal yön ön plana çıkacaktır. Ancak Cary “Diğer 
çeviri türlerinin de kendilerine özgü birtakım kuralları vardır ve olmalıdır da.” diyerek 
başka ilginç bir tespitte bulunmaktadır: Ne kadar farklı çeviri türü varsa çevirinin 
kendisine de o kadar farklı bakış açıları geliştirilebilir, hatta geliştirilmelidir de. Aslında 
Cary, kısaca, son zamanlarda birçok çeviri kuramcısının vurgulamaktan çekinmediği şu 
tespitte bulunmaktadır: Çeviri kendine özgü (sııi generis) bir olgudur (Cary, 1985: 4). 
Böylelikle Cary bu konudaki tartışmalara açıklık getirir çünkü onun da vurgulamaya 
çalıştığı gibi, çeviri diğer alanlardan çok farklıdır, bu nedenle bir bilim ya da sanat mı 
olduğu üzerinde aslında çok fazla durmamak gerekir.

Çeviri bilimciler, çevirinin ne bir sanat dalı ne de bir bilim ya da hem bir sanat dalı 
hem de bir bilim olduğunu yani aslında çevirinin kendisine özgü bir alan olduğunu 
kabullenebilirlerse ve çeviri kuramları konusuna da bu bakış açısıyla yaklaşabilirlerse 
çok daha etkili kuramlar geliştirilebilecektir. Başka bir alanın alt dalı olup olmadıkları 
konusuna fazla takılmadıkları sürece, nasıl ki fizik, kimya gibi bilimselliği ve 
bağımsızlıkları tartışma götürmez alanlar, alt dal olup olmadıklarını önemsemeden 
matematikten yararlanıyorlarsa, çeviri bilimciler de kendilerine yakın ve gerekli 



37Eylem AKSOY ALP

gördükleri alanlardan yararlanabileceklerdir böylece. Çevirinin kendisi gibi, kuramıyla 
ve uygulamasıyla olan ilişkisi de ancak kendine özgü olabilir düşüncesinden hareket 
edilirse çeviri alanında çok daha emin adımlarla ve daha hızlı yol alınabilir.

Zaten, bazı çeviri kuramcıları da çeviriyi sadece dil bilimine değil, onun dışındaki 
başka bazı alanlara yakınlaştırılması, her ne kadar hiçbir alanın alt dalı olmasa 
da, çevirinin bazı alanların yöntem ve uygulamalarından yararlanması gerektiğini 
düşünmektedirler. Örneğin, yine çağdaş Fransız kuramcılardan Jean Delisle’e göre 
çeviri, mümkün olduğunca metin incelemesine yaklaşmalı, söylem çözümlemesinin 
geliştirdiği yöntemlerden yararlanmalıdır çünkü çeviri, sanıldığının aksine, hiç de 
kolay bir iş değildir. Bu zorluk, hem dilin kendi içindeki zorluklardan hem de kişiler 
arası iletişimdeki parametrelerin çokluğundan ve çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. 
Bu nedenle, çevirmen çeviri sürecine başlamadan önce kaynak dilde yazılanı sanki 
kaynak dilde anlamaya çalışıyormuşçasına söylem çözümlemesi yöntemleriyle 
anlamaya çalışmalı, metin içinde yapılması gereken tüm çıkarımları yapmalı, çevirisini 
de buradan hareketle gerçekleştirmelidir (Delisle, 1980: 21).

Ancak çeviri biliminin kendine özgülüğünden kaynaklanan özelliği sebebiyle  
dikkatli davranılması gereken başka konular da var. Diğer alanların yöntemlerini alırken 
bu yöntemlerin uygulanabiliyor olmasını mutlaka test etmelidir çeviri kuramcısı. Çeviri 
bilimi, üzerinde düşünülecek, kuram geliştirilecek ama bu kuramların uygulanabilirliği 
sorgulanmayacak bir alan değildir. Fransız kuramcı Jean-Rene Ladmiral’in de belirttiği 
gibi çeviri bilimi bir “praxeologie”dir. Yani bir uygulama bilimi ya da uygulama için 
var olan bir bilimdir (Ladmiral, 1994: XVIII). Bu nedenle Ladmiral, kendisinin çeviri 
kuramları üzerine yazmaya başlamasından önce, Almancadan ve İngilizceden birçok 
kitap çevirdiğini ve çevirinin kuramsal kısmına geçmeden önce uygulamasını bizzat 
yaptığını vurgulamakta, çeviri bilimi üzerine yazdığı kuramları yazabiliyor olmasını 
öncelikle bu işi kendisinin de bizzat yapmış ya da yapıyor olması olduğunu söylemekten 
çekinmemektedir (Ladmiral, 1994: XVII). Yani Ladmiral’e göre, eğer yıllarca farklı 
dillerden birçok kitabı Fransızcaya çevirmemiş ve bu çevirileri yaparken çeviri süreci, 
çevirinin nasıl yapıldığı ya da yapılması gerektiği konularında düşünmemiş olsaydı, 
muhtemelen bugün ortaya koymuş olduğu kuramlar var olmayacaktı.

Diğer bir Fransız kuramcı Henri Meschonnic, “Çevirinin Poetikası” olarak 
çevirebileceğimiz “Poetique du traduire” adlı eserini iki ana bölüm üzerine kurmuştur. 
Bu bölümleri de, çeviriyi kastederek “Uygulama Kuramdır” (La pratique, c’est la 
theorie), “Kuram Uygulamadır” (La theorie c’est la pratique) olarak adlandırmıştır. 
Meschonnic, bu bölüm başlıklarından da anlaşılacağı gibi, özellikle çeviri söz konusu 
olduğunda, uygulamasız bir kuram, kuramsız da bir uygulama düşünülemeyeceğinin 
altını çizmektedir. Nasıl ki, çeviri kuramcısı kendisi de çeviri yapmadan, o alanda 
deneyimi olmadan çıkıp “Ben çevirinin şu şekilde yapılması ya da şu şekilde 
yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.”  diyemezse bir çevirmen de “Benim hiçbir 
çeviri kuramından haberim yok, çevirinin nasıl yapılması gerektiği üzerinde hiç 
düşünmedim.” ya da “O konuda en ufak bir araştırma, kuram okumadım ama zaten 
bunları okumama da gerek yok çünkü ben bunlar olmadan da çeviri yapabiliyorum, 
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nitekim yaptım da ve yaptığım çevirinin güzel olduğunu düşünüyorum.”  diyemez, 
dememelidir. Böyle bir davranış yani çeviriyi şimdiye kadar geliştirilen her türlü 
kuramdan bağımsız bir şekilde öznel birtakım değerlendirmelere tabi tutmak, çeviri 
biliminin yüzyıllardır çok büyük sıkıntılarla kaydetmiş olduğu onca yolu yok saymak 
olacaktır bir anlamda. Bu tür değerlendirmeler, çeviriyi öznellikten kurtaramayacağı 
gibi,  çevirinin kendi geliştirdiği yöntemler üzerine dayanan bağımsız bir bilim olma 
amacını gerçekleştirmesine de engel olur.

Çeviri bilimi konusundaki görüş farklılıklarının ne denli çok olduğunu kanıtlamak 
amacıyla yukarıda andığımız kuramcılar listemizi daha da uzatmak mümkündür. Ama 
bu kadarı bile bize çeviri kuramları konusunda bazı tespitlerde bulunmamız için yeterli 
olabilir. Ancak burada benimsenecek bakış açısı çok önemlidir. Olumsuz bir bakış 
açısıyla bakacak olursak son yıllarda birbirinden bu kadar farklı görüşün olması çeviri 
kuramları konusunda hâlâ ortak bir noktaya varılamadığı, bu nedenle, her kuramcı 
kendi kuramını bilimsel araştırmanın, incelemenin en başından başlayıp sürdüreceği ve 
belli alanlarda uzmanlaşmanın zor olacağından, bu alanlarda gelişme sağlanamadığını 
söylemek mümkün olur. Oysa, olumlu bir bakış açısıyla bakacak olursak  birbirinden 
farklı bu kadar çok kuramın olması, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çeviri 
alanında geliştirilen kuramların giderek arttığı, bunun da çeviriyi ancak iyi yönde 
etkileyebileceği söylenebilir.

Ancak biz, çeviri kuramlarının ve kuramcılarının niceliğinden çok niteliğiyle 
ilgilenmeliyiz. Çeviri alanında yapılan çalışmaların giderek artması, bizi elbette ki 
sevindirmelidir ancak bu kuramlar çeviri sürecinde, çevirmenlere çevirinin nasıl 
yapılması gerektiği konusunda yani uygulamada  ışık tutamıyorsa, bunlar somut olarak 
gösterilmiyor ya da gösterilemiyorsa, pek işlevsel olduklarını söylemek mümkün değil. 
Aynı şekilde, çeviri eleştirisi alanındaki kuramlar, her ne kadar çevirinin nasıl yapılması 
gerektiği konusunda olduğu kadar sayıları yüksek olmasa da, eğer çeviri eleştirmenine 
çeviri eleştirisinin nasıl yapılması gerektiğini somut örneklerle gösteremiyorsa, onun 
da yararları tartışılmalıdır. Kısacası, çeviri kuramları arasında çevirmene en çok yararı 
olacak olanlar kuşkusuz uygulamayla etkinliği, doğruluğu, nesnelliği kanıtlanmış ve açık 
bir şekilde gösterilmiş olanlardır. Bu nedenledir ki, son yıllarda çeviri bilimi alanında 
çıkan kitapların çoğunda kuramcılar kuramlarını daha somut bir şekilde tanıtmak ve 
kuramlarının ne kadar etkili olabileceğini kanıtlamak amacıyla mutlaka kendi yapmış 
oldukları çevirilerden bolca örnek vermeye çalışmışlardır. Fransız kuramcıları arasında 
Antoine Berman, Michel Ballard, Jean Delisle, Henri Meschonnic bunlardan sadece 
birkaçıdır.

Çeviri kuramları söz konusu olduğunda, bu işin kuramı ile uygulamasını aynı 
anda yapabilecek çevirmenlerin, farklı çeviri türlerinin hepsinde aynı oranda başarılı 
olabilmeleri çok zordur. Jean Delisle’in de belirttiği gibi, edebî çeviriden bilimsel 
çeviriye, hukuk metninden tıp ile ilgili bir metne aynı başarıyı göstererek kolayca 
geçiş yapabilecek çevirmen çok nadirdir (Delisle, 1980: 21). Dolayısıyla, uygulamayla 
desteklenmiş kuramcıların çevirinin her alanında ya da her tür çeviri konusunda aynı 
anda kuram geliştirebilmeleri çok zor ve az rastlanacak bir olay olacağı gibi, bu, söz 
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konusu kuramların etkinliğini de kuşkuya düşürecektir. Bu nedenle, Jean Delisle’in 
şimdiye kadar kimsenin çeviri konusunda tam anlamıyla sorgulamadığı konulardan 
bir tanesi olarak gördüğü “Aynı tür metinlerde karşılaşılan ortak zorluklar nelerdir?” 
(Delisle, 1980: 15) sorusuna, ancak her çevirmenin uzmanlık alanı olan çeviri türü 
üzerinde düşünmesi ve bu konuda kuramlar ortaya koymasıyla yanıt bulunabilecektir.

Tek bir çeviri şekli ya da türü olamayacağı ve her çeviri şeklinin uygulaması 
birbirinden farklı olacağı için sadece bir tane çeviri sorunundan, dolayısıyla sadece 
bir tane çeviri kuramından da bahsetmemiz mümkün değildir. Öyleyse, öncelikle 
yapılması gereken, farklı çeviri türlerini belirleyip her türün kendi sorunlarını ortaya 
koyarak bunlara ayrı ayrı çözüm önerileri getirebilecek kuramlar oluşturmaktır. Çünkü 
en basit anlamıyla, sözlü çeviri ile yazılı çeviri alanlarındaki sorunlar ya da zorluklar 
aynı olmayacağı gibi, her ikisi de sözlü çeviri olan ardıl çeviri ile eş zamanlı çeviri 
ya da her ikisi de yazılı çeviri olan edebî çeviri ile herhangi bir teknik alan çevirisi 
yaparken karşılaşılabilecek sorunlar da aynı olmayacaktır. Öte yandan, ne zaman, hangi 
koşullarda, kime, niçin çeviri yaptığımız da çeviri yöntemleri konusunda belirleyici 
rol oynayacağı için çeviri kuramlarının gerçekleştirilmesinde dikkate alınması gereken 
unsurlardır.

Nasıl ki, farklı çeviri türlerinin kendilerine özgü, uygulamalarıyla desteklenmiş 
kuramları varsa, bu farklı çeviri türlerinin sorunları iki farklı dil arasındaki farklılıklarıyla 
da kııramsallaştırılmalıdır. Maalesef, ülkemizde bunun yapıldığına çok fazla tanık 
olamıyoruz. Her ne kadar çeviri kuramlarının sorunları genel olsa da, bizler de kendi 
dilimiz olan Türkçeden diğer dillere çeviri yaparken karşılaşılabilecek sorunları ayrı ayrı 
ele almalı ve birtakım kurallar ortaya koymaya çalışmalıyız. Böylelikle çeviri sürecini, 
bu işe yeni başlayan her yeni çevirmenin tekrar tekrar yeniden anlaması, keşfetmesi 
gereken bir deneme-yanılma olmaktan kurtarabiliriz. Bu nedenle, özellikle ülkemizde, 
Türkçeden ya da Türkçeye çeviri yapan çevirmenlerin karşılaştıkları sorunları dile 
getirmeleri, bu sorunlara çözüm bulmaya çalışmaları ve buldukları çözümleri belli bir 
bilimsel yöntem çerçevesinde ortaya koymaları bir gelenek hâline gelmelidir.
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ÇEVİRİ ÇALIŞMALARINDA AVRUPA BİRLİĞİ İLE İŞ BİRLİĞİNİN 
BAŞLAMASI VE GELİŞİMİ

Prof. Dr. N. Berrin AKSOY

Tüm Çeviri İşletmeleri Derneğinin düzenlediği bu çalıştaya TDK adına katılmaktan 
duyduğum memnuniyeti belirterek konuşmama başlamak istiyorum.

TÇİD’nin kuruluşunun ve akademik çevreyle kurmak istediği iletişimin Mütercim 
Tercümanlık Bölümü öğrencileri ve mezunlarımız için çok yararlı olacağını 
düşünmekteyim. Dolayısıyla bu çalıştayda yer almamızı sağlayan ve çeviri ve 
çevirmenlik faaliyetlerini bilimsel olarak destekleyen Türk Dil Kurumuna ve bu 
Kurumun Başkanı Sayın Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’a teşekkürlerimi sunarım.

Ben konuşmamda Türkiye’de bilimsel ve uluslararası ölçütlere uygun olarak 
yürütülen ve geliştirilen çeviri eğitimini ve bu eğitimin AB ile ilişkilerinin nasıl başlayıp 
geliştiğini anlatmak istiyorum.

1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu içinde kurulan 
Mütercim Tercümanlık Bölümü Türkiye’de üniversite ve lisans düzeyinde açılan ilk 
Mütercim Tercümanlık Bölümü olup ülkemizin AB ile ilişkilerinde gereken nitelikli 
mütercim tercümanların bilimsel ölçütlerle eğitimi amacıyla kurulmuş, aynı zamanda da 
toplumda büyük bir gereksinim olan nitelikli çevirmenleri yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü alanında bir ilk olduğundan 
nitelikli çevirmen yetiştirilmesi için gerekli müfredatın ve donanımın sağlanarak 
eğitime başlaması için yurt dışında incelemeler yapılmış ve AB ülkelerindeki benzer 
bölümlerin programlarının ülkemiz koşullarına uyarlanarak benimsenmesiyle eğitim 
programına başlamıştır. Hacettepe Üniversitesinde kurulan bu bölümün, dolayısıyla 
çeviri biliminin, Batı’da olduğu gibi ayrı bir bilim dalı olarak oluşması ve gelişimi de 
eş zamanlı olarak gerçekleşmiş, bu bölümde çalışan öğretim elemanlarının yurt içi ve 
yurt dışında yaptıkları akademik ve mesleki çalışmalar sayesinde hem çeviri biliminin 
akademik düzeyde yerini sağlamlaştırmış hem de sözlü ve yazılı çeviri eğitimi yöntemleri 
ve ilkeleri üzerinde büyük çaplı bilimsel faaliyetler başlamıştır. Ben de bu faaliyetler 
kapsamında 1986 yılında İskoçya’da Heriot-Watt Üniversitesi Mütercim Tercümanlık 
Bölümünde incelemelerde bulundum ve o bölümün en son teknoloji ile donatılmış 
simultane çeviri laboratuvarının projesi ile Hacettepe’ye döndüm. Aradan fazla zaman 
geçmeden, böyle bir laboratuvarın çevirmenlik mesleği ve eğitimi için olan hayati 
önemini çok iyi anlayan üniversite yönetimimiz ve o zamanki Bölüm Başkanımız Prof. 
Dr. Deniz Bozer’in çabalarıyla Türkiye’de ilk kez Hacettepe Üniversitesinde simultane 
çeviri laboratuvarı AB simultane çeviri eğitimi standartlarında kuruldu.
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Ülkemizde mütercim tercümanlık bölümlerinin kuruluşu aslında tamamen AB 
ile ilişkilerin yürümesi bağlamında ve diplomatların çevirmen gereksinimini dile 
getirmesinden esinlenerek gerçekleşmiştir. 1988 yılında AB Komisyonu İnsan 
Kaynakları Müdürü Antoine Van Der Haegen beraberinde bir heyetle Hacettepe 
Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünü ziyaret etmiş ve eğitimin AB 
Komisyonunun çevirmenlik eğitimi ve kazandırılması beklenen nitelikler doğrultusunda 
AB ülkelerindeki bölümlerle uyum içinde yürütülmesi çalışmaları başlamıştır. Ardından 
1989 yılında ben ve iki öğretim üyesi arkadaşım AB Komisyonunda Brüksel’de 6 aylık 
bir staja tabi tutulduk. Bu stajda AB’de uygulanan çeviri yöntemleri, çevirmenlerin 
mesleki ve idari donanımları ve AB metinleri çevirilerinde terimce birliğinin oluşumu 
ön plana çıkmış ve bu stajda edindiğimiz kazanımlar bölümün eğitim ve uygulama 
programlarının gelişiminde etkili olmuştur.

Bilindiği gibi AB ülkelerinde çevirmenlik eğitimi üniversite düzeyinde 1960’larda 
ve çok dilli olarak başlamış, hâlen de çok dilli olarak -ki bunların içinde Doğu dilleri de 
vardır-sürmektedir. Bu eğitim süresince özellikle AB ile ilgili teknik ve kurumsal bilgiler 
ve AB metinleri çevirileri ağırlıklıdır. Ülkemizde de AB ile uyum ilkesi doğrultusunda 
ders programları ilk iki yılda temel dil becerileri, genel kültür, terimce, kavramlar ve 
uluslararası kurumlar ve ilişkiler vb. konularla ilgili dersler verilerek bir çevirmende 
bulunması gereken dil ve teknik bilgi hususları mükemmelleştirildikten sonra, 3. ve 
4. yıllarda yazılı ve sözlü çeviri dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. 
Özellikle 199O’lı yıllardan başlayarak AB üye devletleri üniversiteleriyle uyum 
çalışmaları hız kazanmış, 1999-2000 yılında şu anda bölüm başkanı olduğum Atılım 
Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü, birkaç sene sonra arkasından Çankaya 
Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü kurulmuştur. Atılım Üniversitesinde 
kurulan Mütercim Tercümanlık Bölümünün lisans programı, örnek olarak verebileceğim 
için belirtiyorum, AB üniversiteleriyle aşağı yukarı aynı olup iki dilli diploma programı 
da önümüzdeki dönemde başlamak üzeredir ve AB üniversiteleri içinde Warwick 
Üniversitesiyle öğrenci değişim programı bulunmakta, bu sayede ileride çevirmen 
olacak öğrenciler bu mesleğin eğitiminin dışarıda nasıl yürütüldüğünü görmekte ve 
öğrenmektedir.

Mütercim tercümanlık eğitiminin AB üniversiteleriyle uyumlaşması Bologna 
Süreci ile güçlenmiş ve hızlanmıştır. 2000’li yıllardan başlayarak Bologna Süreci ve 
ilkeleri ile koşutluk sağlamak üzere Hacettepe Üniversitesi ve Atılım Üniversitesinde 
program revizyonları yapılmış (Bu iki üniversiteyi örnek vermemin amacı ikisinde 
de çalışmış ve kuruluşlarından bugüne dek tüm amaçlarını bilmem, bölüm başkanlığı 
yapmış olmamdır.) ve AB’nin ısrarla vurguladığı ve çeviri eğitimi için koşul olarak 
gerekli gördüğü hususlar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi, çeviri eğitiminde 
nitelikli ve mesleğinde sivrilmiş profesyonel çevirmenlerden de yararlanılması, ikincisi 
de çeviri eğitiminin çok dilli olmasıdır. Gerçekten de Hacettepe’de de, Atılım’da da 
ders veren öğretim elemanları, bilimsel kimliklerinin yanı sıra, piyasada da çeviri 
yapan ve iş dünyasıyla yakın bağları olan hocalar ve çevirmenlerdir. Çift dilli eğitim ise 
Hacettepe’de 2004’ten beri yürütülmekte, Atılım’da da 2008’de başlamak üzeredir.
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Üniversitelerimiz, Bologna Süreci ile yeni bir şekle giren AB üniversiteleri ile olan 
ilişkilerin öneminin farkında ve bilincindedir. AB Komisyonu da bu süreçte, mütercim 
tercümanlık eğitiminin önemini ve kalitesinde bir tutarlılığın olması gerekliliğini sürekli 
vurgulamış ve en son 2007 yılı Haziran ayında Komisyon temsilcileriyle üniversiteleri 
ziyaret etmişlerdir.

AB Komisyonunun mütercim tercümanlık eğitimine duyduğu ilgi, bu mesleğin 
hayati önemini, uluslararası ilişkilerdeki rolünü çok yakından bilmesi ve AB’de 25 üye 
devlet içinde tüm ilişkilerin çeviri yoluyla ve çevirmenler aracılığıyla gerçekleşmesi 
yüzündendir. Nitekim, yine bir AB projesi olan Erasmus programında en çok mütercim 
tercümanlık bölümleri AB üniversiteleri ile anlaşma yapmakta ve akademik hareketliliği 
gerçekleştirmektedir.

Çevirmen ve mezunlarımızın AB ile ilişkileri tüm meslek eğitimleri ve yaşamları 
boyunca sürecektir. AB müktesebatı çevirileri, tüm belge ve yazışmalar, teknik, 
sağlık, hukuki tüm ilişkiler çevirmenlerce yürütülmektedir. İşte bu nedenle AB’nin 
Türkiye’nin aday ülke statüsüne geçmesiyle ülkemizi de kattığı eğitim projelerinin 
çevirmenlik eğitimine ve mesleğine yararlı olması gerekir. Unutmayalım ki 
mezunlarımız AB projeleri çevirilerinden çok para kazanmaktadır. Bu da, AB 
çevirmenlerindeki terminoloji tutarlılığının önemini  gözler önüne serer. Bu 
tutarlığın oluşması için ABGS tarafından benim de içinde yer aldığım bir komisyon 
oluşturulmuş, bu komisyon AB terimcesi sözlüğü hazırlamıştır. Komisyon faaliyete 
başlamadan önce ilgili kurumların görüşünü sormuş, en ayrıntılı ve titiz bir çalışma da 
TDK’den gelmiştir. Sayın Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’a teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bu sözlükle Türkiye’de yapılan tüm AB metinleri çevirilerinde bir tutarlık olması 
amaçlanmıştır. 

Değerli dinleyiciler, çevirmenlik eğitimi tam anlamıyla bir meslek eğitimi 
olduğundan çeviri işletmeleriyle iletişim içinde yürütülmelidir ve yürütülmektedir. Bu 
nedenle bir kez daha böyle bir derneğin eğitim öğretim faaliyetinde üniversiteler için 
yararlı olacağını vurgulayarak konuşmamı bitiriyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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I would first like to thank the Turkish Association of Translation Companies for their 
kind invitation to this first conference and workshop. It is a great honor to be here with 
you and we’ve been given a very warm welcome by president Mr. Kamil Kartal and all 
his colleagues which we thank you. If I may briefly introduce myself, I have the honor 
of currently being the president of the European Association of Translation Companies, 
the EUATC, in 2007 and 2008. I have represented the UK Association of Translation 
Companies at European Level for 7 years and I am currently chairman of the UK 
Association of Translation Companies. I was one of the founding members of the 
group which developed EN15038 which we are going to be talking about, the standart 
which we are going to be talking about later. And that work is entirely voluntary all of that 
because my real job is actually running a translation company in South of England.

The session so far this morning have provided an opportunity of different groups to 
come together and now I am going to focus on the work of EUATC and specifically how 
the Turkish Association and other national associations can benefit from membership and 
how we work with many other groups including the groups which are represented here, 
the universities and so on to enhance the status of translation and I am going to do that in 
about 20 to 30 minutes.

So what is the EUATC? Well, this picture is probably more appropriate to the UK 
from the south of Turkey which I apologize however it rains in business a lot. It is very 
difficult to be in business and in each country, many translation companies have come 
together to form associations because that protects them a little bit from some problems 
as a business. So we have lots of umbrellas across Europe and the EUATC is the bigger 
one. Perhaps we can talk about sunshades, perhaps that will be a better analogy here. 
So each of the national associations can belong to the EUATC, there can only be one 
association per country, that is very important because otherwise you can split votes on 
issues and we try to encourage each country to work together. If there are more than one 
translation association than we try to encourage them to work  together with freelancers, 
with translation companies, universities and clients.

The current family, just to run through, these are all the members: Turkey joined 
us last year and Slovakia was most the recent member. So those are the countries which 
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so far have the associations in the EUATC. I call it family. I don’t know about your 
perception about family but families do not always get on together, do not always have 
exactly the same views as each other and that is exactly as it is in the EUATC. We all have 
different perspectives, we are coming from different parts of Europe and of course we 
have different perspectives, we have different issues. However, there is a core that brings 
us together that means that we will work together to defeat the outside world where we 
need to. And I think that is both what family is about and the EUATC is about.

So, how can national associations help translation companies because they are 
people belong to the national associations. First of all I think it is necessary to quickly 
define what a translation company is. Because it is quite a new entity in certain some 
parts of the European picture and there are many myths about what a translation company 
is. Generally, translation companies are increasingly taking on larger and larger projects. 
They are organizations which act as project managers and translators for large projects. 
They might be multilingual, they might be very large single language projects but 
whatever they are, they are beyond the capabilities of one or two individual translators. 
They take responsibility for the quality, they take responsibility for the finance, they 
take responsibility for paying their translators and for getting the money from the 
client. Like I’ll show you, that is one of the worst problems faced by the translation 
companies in many countries. So most of them will have some inhouse translation and 
revision capability but the majority will also work with freelancers and they work with 
freelancers all around the world. Therefore processes are very very important. We’ll 
come back to that in the standard section.

So, national association seems a little bit of strange thing to create because if you are a 
translation company, you are competing against all the other translation companies in 
your country. You are also of course competing against all the translation companies 
throughout the Europe and throughout the world but that is precisely why coming 
together is actually a very good idea. It allows you to have a united voice on translation 
and language issues to official bodies. Obviously today has been a fantastic opportunity 
for different entities to come together and talk and it is very important that the translation 
company voice is heard within the context of language and translation in each country. So 
there are issues that the translation companies have and they can come together and talk 
about at government level or institution level. The national association can help to raise 
purchase awareness, now this is being mentioned already this morning but the status of 
translation is not high in many countries and it sounds as you have the same problem in 
Turkey. And I at my home country, UK, I go to a party and someone asks me “So what 
do you do?” and I say “I run a translation company.” There is a complete blank comes 
across their faces. They have no idea what a translation is, they have no idea certainly what 
a translation company is and where it would fit in anywhere at all. That is because we 
have particular problems in the UK, because of the dominance of English. We have 
our set of problems, I won’t go into that but the status of language is very very low in 
UK. But the status of translation is specifically a problem throughout the Europe. So it 
is important to have a voice to go out there to the commercial purchases particularly, not 
much to the institutions, they know where they need translation or don’t but the 
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commercial purchaser does not and still they do not recognize taht if they want to sell 
their product, they need a good translation. And if they want to understand what is being 
sold into Turkey, you need to know what we were talking in the coffee break about 
medical devices. The importance of how to use a medical device in a hospital. It has to be 
an accurate translation. We all know that, here we know that. Unfortunately purchasers 
don’t and it is something very important for national associations to tackle and of course 
with the assistance of the universities and everyone who is involved. This is a joint kind 
of exercise. National associations can influence and help the training of translators. We 
have heard this morning about the different initiations of the universities. It is very 
very important that universities are listening to what translation companies need and 
vice versa. It is important in both directions. Many of us in the EUATC, at national level, 
many of us are involved with the universities in our countries. Eva will talk about that in 
Austria later, in UK many of us go and talk at the universities for to describe what goes 
on in a translation company and what the big world is of the commercial translation and 
what the problems are. Because it is very very difficult for the students otherwise to 
understand making that transfer from the academic world to the reality of having to do 
2.500 to 3.000 words a day and keep going to do that and know where the resources are 
and work with the translation company who is sending you work as part of a team. Because 
it is a team of operation of translation company. We can liase with freelance translation 
associations, absolutely critical because unless translation companies have good 
relationships with freelance translators, they will fail. There is no doubt about it. They 
need to demonstrate respect for their freelance translators in terms of linguistic respect 
an in terms of payment on time. There is no excuse for causing translators problems 
because of payment but the freelance translators need to learn the standard. They are part 
of a process. If a translation company is working on a document that has to go into 17 
languages and each of those need to be translated, there needs to be a memory, there 
needs to be a revision by a second person for each of those, and they have to go into 
desktop publishing in Quark Express or something like that and then return to the client 
and the deadline is absolute. Then they must understand, the freelancer must understand 
that they are part of that picture and yes it does matter if they don’t turn in their job on time 
because it is critical to the whole process flow. So liasing, having good relationships 
with the freelance translators associations is vital and is very difficult because there is 
obviously a tension between translation companies and freelancers sometimes and that 
is natural. It is unfortunate but it is the way of commercial world. Group training which 
would be otherwise far so expensive for an individual translation company to undertake, 
sales training, how to market to clients, how to carry out revision, how to - anything, 
technical tools, using terminology tools as well. All of these things are national 
associations can bring together, a group of people and provide training. And of course 
net working. The most valuable thing actually is to sit and have a chat about how business 
is. We’ve actually built in UK assosication, we have a formal meeting once every three 
months and we now have built 45 minutes at the end of that which our discussion 
time, and anybody who has anything that they want to chat about or just talk generally 
about can do so at that time and that is when we find out all sorts of useful ideas the 
state of market and so on. And then another opportunity for a national association is 
purchase shared services such as professional insurance, in some countries it is essential, 
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you can get a better rate for that from suppliers if they are going to be supplying to fifty 
people than if they have to just supply to one translation company or it might be an 
advertising space in a journal, all sorts of things to be done together. This is the national 
level and now what does the European level do? Well, in parallel really it does a lot of the 
similar things but in one step further up in this game. It can provide a united voice again 
for translation companies but this time talking at the EU institution level which we will 
do quite currently in discussions in very early discussions but one of our problems as an 
industry is that there are no real statistics on translation industry. There are places that you 
can go and find statistics but they are not based on reality because we as an industry 
don’t exist as a seperate entity. When you put into your tax returns, it comes on the 
secretarial services, translation. So there is no means of gathering real data about the 
translation industry and that is something in many countries in universities we are beginning 
to help with in terms of data collection and so on what we are actually talking about is 
the statistics of the EU and trying to persuade them that this is something that should be 
done in the EU level. So that is one example but we do other things as well. Promoting 
quality and we will come back to EN15038 standard later but it is very very important on 
the national association standard and the European assosication are seen to and do promote 
quality in their members. Because as we know unfortunately there is a lot of poor quality 
translation goes on and to give translation buyers at the highest levels information. About 
the importance of using well qualified translators and professional translation 
companies, we’ve been involved in the thematic network project which is run for the last 
three years, the TNP3, which is now finished by some very interesting data available 
from directly their website on relationships between universities and the outside world, the 
industry on particularly within the field of languages and we are also a partner with the 
European Masters Translation development which is the post graduate qualification 
being developed at the moment and we will be attending their meeting next week. So 
we do these things and we feedback on these things. We assist with the establishment of 
the associations of translation companies in different countries by doing things like today, 
coming and helping and supporting. We provide networking opportunities, we have 
annual conference and of course contact through website and e-mails and so on. We can 
provide information about the translation industry and we can liase with the international 
associations so just as you would liase at a national level with people, we liase at a 
European level so for example, we liase with FIT and the Association of Language 
Companies in the States and so the result of networking goes on. And we are trying to 
improve relationships with technology providers. This is fairly new development as result 
of our conference in Warsaw where it became more aware that the translation companies 
are getting and the universities actually, this is something that is coming from the 
university end as well, are getting more and more irritated by the suppliers of the 
translation tools and in fact they seem to be moving further and further away from the 
needs of the translator to the needs of some big business out there. And that is 
something we are trying to address so just on networking. What we achieved 
recently, EN15038 we’ll come back in certain moment, continued involvement with 
the development of standards which again we’ll touch on later but again standards are 
very very important. To us as an association. Increasing of membership including 
equals Turkey, active participation. Right! This is with you peering with the 
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universities, we are in discussions with several European universities either through a 
national level or through EUATC looking at different ways of possibly providing 
work placements, internships and so on. There is a lot of that goes on national level 
already but we are looking at the EUATC level. We were invited to participate in TNP3, 
we liased with Cut, with FIT and European Masters and sharing our practice. Must run 
over these quickly because of the time but these are all things we are doing currently and 
most of these will continue. Briefly now, because Eva is going to talk about it in much 
more detail later but the standart EN 15038 was initiated by EUATC at CEN. This is one of 
our also major achievements. We started with the concerns that several of us had that 
although there was ISO 9001 as a standard, which a translation company could apply for 
and therefore demonstrate about that they cared about quality, it did not actually address 
the needs of translation at a translation company. So a few of us sat down literally and 
over a period of 18 months, we came up with a document which we felt as the basis of a 
standard that would suit translation companies. We took it to CEN and CEN said this 
document is fine but this document isn’t a real standard and in order to support it, the 
standard must have a whole spectrum of the industry. So we brought in freelance 
translators, universities and clients as well as translation companies represented by all of 
the participating countries throughout the Europe and the process went from there to a 
three year old process. Very briefly, if you can just imagine for one moment the horror 
of putting together sixty or so linguists from a whole range of different countries with 
completely different agendas so you have translation companies, you have freelance 
translators who were convinced that we were doing something that was going to harm 
them and universities who had a different perspective plus the clients saying  “No, excuse 
me. You are all talking nonsense.” You put that all together and you try to come up with 
one document and every time anyone suggests a sentence 59 hands go up and say “No, we 
would not write it like that”, we’ll change it. It was a very difficult process. So what we 
have is a document which not exactly as some of us would wish but it is a benchmark, it is 
a level to which a good translating service provider whether they are a freelance or a 
translation company can attain. It was published in 2006 and now the EUATC and the 
national associations are extremely involved in forming the industry first of all going 
around doing talk after talk after talk on the standard to freelance translators, to translation 
companies to make sure that people are aware of what it is all about and the content. And 
of course the most important thing is to inform purchasers. Now the EU institutions are 
fully aware of 15038, in fact in the European Parliament tender, you may be aware it was 
mentioned you did not have to certify to it but you had to be prepared to work according 
to its principles. That is a very important step for us that it has got into that domain now 
and as an anecdote, three weeks ago I was reached by a big pharmaceutical company 
who said “We will appoint to you as our translator for the year if you have the 15038.” 
Now that is the first time I feel aware of the client actually demanding it as a criteria for 
getting a piece of work. So it is out there and it is getting more and more exciting. Why 
did we do it? To improve the quality of translation across the Europe. This is the vision 
and this is what you need to hold on to that this is what it is all about. To raise client’s 
awareness of the translation industry and to enable clients to differentiate between 
suppliers. It is very difficult for clients. If they look up yellow pages or go on to the web 
and look up translation or Turkish translation, certainly English translation, you can come 
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back with millions and millions of hits and if they manage to find some translation 
suppliers, some translation companies there, how do they differentiate? We all say the 
same thing, we all say we are high quality, we use professional translators, it is very 
difficult for them. Evidence that you are certified with 15038 proves that you really do 
actually have a vision and do want to spend money on showing that you have quality 
vision.

So to summarize, on our own as a translator, as a translation company, as a translation 
association we can be big and tough and strong and make a lot of noise but we can also 
look a little bit lost in the big field whereas when we get together, when we put our skills 
together and our strength and our noise, if you’ve ever heard “dogs in a dogs sledge” 
like this running, they are barking the whole time, they are making noise the whole time. 
That is what we need to do and it needs to be in the universities, it needs to be in the 
language institutes, it needs to be academia, translation companies, freelancers and clients 
all together and that is the message I would like to leave you for today.

Thank you.



TRANSLATION SECTOR, EDUCATION AND PRACTICE, 
AUSTRIAN MODEL

Eva Marie LEITNER

Thank you very much. So just for a beginning, for those of you who feel that do 
not know me, a short personal introduction, I am the chair person of the Austrian 
Association of the Language Service Providers which doesn’t sound as much but if I 
give you the figures, at the moment we have 1200 language service providers in Austria 
within the chamber of commerce and so I am the person organizing them, I am the 
person pushing them forward with the objectives he has obviously, so this means raising 
awareness between all the stake holders, taking care of training, taking care of special issues 
like glossaries because this is something that caused NY to me, we do not have a language 
institute and I really regret that because this would be a wonderful support and I come 
from the translation part, so I am actually a translator and a simultaneous interpreter 
for Spanish, English and German. I finished my career with interpretation in 1993 
and in 1994, I founded my translation company and since then, I am still on the same 
shop and I try to give the back up on the Austrian service providers and as well I am the 
representative at the EUATC. What you see today is you will see two full persons. What 
this means, I will have two hats on my head. The first one will be the official EUATC hat 
and as such I participated as well in the same committee the so called BTTF138 in the 
creation of the European Standard and the second hat which will eventually come later 
on will be the one as the chair person of the Austrian Association which obviously has 
different tasks but at the same time as well I am doing nothing else than going further with 
my work I do in Austria and within the EUATC. So as Liz mentioned at the end, what 
we have planned now as well with Mr. Kartal, I will go ahead with the CEN standard, 
the presentation of the contents and whys and as well I will talk about the certification 
and the second part will be of about the chamber of commerce, about our association, 
our landscape, the leading background, what we can do and how we are doing this and 
the you will have a 30 minute slot for questions because I can imagine that you too, the 
importance of the standard and as well for the certification issues. There will be some 
questions, usually there are and as well due to the similarity probably of the organization 
in Turkey as I am informed, there could as well be some questions or university issues 
addressing you.

Personally. So that is how we will go ahead. So what is EN15038? As Liz already 
mentioned, it is a process standard. It is not a production standard like ISO standard so 
this means this standard covers the whole or we had to cover the whole translation 
process itself, splitting it up in different entities and finding a best practice and put into a 
standard. For sure we already had the plan to go ahead with the certification so it was as 
well developed for certification. Why? For a very simple reason. We were in a lucky 
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situation in Austria, we had already a translation service standard and we have already 
or had already at that time an interpretation service standard and the technical writing 
standard. So we were already certifying according to the Austrian standards so what 
we then had to do was an easy task within the mirror committee from the Austria, we 
had just to adjust, to modify little bit of the certification scheme and we could go ahead 
with that. So for us, it was always intended for the certification. As she already told, it was 
quite hard thing to fight because it was always based on consensus and she just mentioned 
it in a very nice way let’s say. You have to mention 60 people, we had at least 20 different 
countries in the committee with different legal backgrounds, with different service 
translation provider landscaped. So this means there were few countries they have 
exclusively huge companies and there were other countries like Austria, like France 
like Ireland for example having mainly freelancers or sole propriety business. So this 
means personal companies and organizing themselves for network so this is a complete 
different scheme and you have to find consensus and it was not easy I can tell you. 
One of the most crucial issues was to include all sizes of language service providers. 
This means we wanted to create a standard that does not exclude the big players and 
it does not exclude the small entities. Why? It is logical. As she said before, a huge 
company can only work in cooperation with the freelancers as subcontractors otherwise it 
wouldn’t work, you wouldn’t come over a throughput of over I don’t know how many 
pages within a short term. So they are interlinked, they are interdependent. Therefore 
it just makes sense if they follow the same procedure. It is logical that the better all 
follow the same procedure the better is the quality you get. Otherwise the companies as 
the final responsible part would have more work in revising, in project management, 
in contacting. So it would be more workload in the companies. Another thing that was 
quite important was to fix for the first time the relationship between the customer and 
the company itself but also to establish rules for the relationships between the language 
service providers and the sub providers, the subcontractors. Why? It was a huge fight 
actually I remember because it well on came by subcontractor contacting customer and 
this and that, responsibilities on hold it. If you put it down, whether this is a framework 
contract, whether this is a paper where you document. In the moment where you have 
some discussions on both parts so with the customer or with the subcontractor, you have 
it everything documented so it is just not a funny paperwork to raise paperwork or 
whatever. It is for your, for the protection of all the parties. That is what it aimed as 
well. If you have documented everything, it is easy to prove if you have something, some 
kind of discussion, some disagreement document everything. So this was one of the main 
reasons that was utmost important to us. It is to protect all parties involved and what as 
well is very important and I think this was the most critical point where we got stuck for a 
few days discussing. They wished, usually small entities were against the revision of the 
translation by a second person. There were arguments like “Oh I am a good translator, 
I am a professional translator. That is not necessary that my translation is revised.” It is. 
Ladies and gentleman, if you have a look at our profession, and the change it did in 
the last 7-8 years, through for trade are doubled and more, you are expected to shoot an 
offer a bid within 24 hours, you have to go ahead with project management, translating so 
you are multitasking already. So if you have a look at this, for sure that you are translating 
and there is pressure and continuously phone ringing whatever, you commit errors. We 
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are humans not machines and even machines as we discussed this morning. Just what 
we have to do then is just to recognize that it is for our benefit when it is revised by 
another person. And for sure this was another item that was very important to us, that is 
not only to be revised by another person but what we did in the standard and I find that 
so important that I have to repeat it over and over again, for the very first time, we fixed, 
we established some educational or some acceptance rule. When can you call yourself 
a translator? We would have loved all to say when you can call yourself a translator when 
you have the university training background. Fine, wonderful, we would have loved it, but 
than you have to take into account that we were so many countries and that there are still so 
many countries that do not have a translator university degree. More surprisingly, for sure 
there were a few countries without any translator’s training. Most surprisingly, Sweden 
is one of them. So at the moment I am establishing contact with Sweden to advise 
them how to make up a curriculum and what could be important. So therefore we could 
not find the common denominator which would be the ideal for all of us, a translator’s 
training in university level, than you are a professional translator. So we had to find some 
consensus but at least it was established within the standard. What as well was the point 
of discussion in this standard is how do we handle this if there is a project that customer 
requires not to follow the standard? It lasted a long time to make it understandable. For 
general rule, you should work according to the standard but if the customer requires so, 
you just put it down in the contract. “In this case, we do not follow EN15038.” That’s it. 
Than it is as well according to the standard because you say “In this case” for whatever 
reason, no revision can be done, because it is top secret level, whatever. So but it is included 
and documented so again it is according to the standard because it is in your papers. So 
I had to include it for the first time, we did not have it in the German standard either, 
requirements on the education so which experience or which professional training should 
you at least go through and for ongoing vocational training. So according to the standard, 
you have as well the responsibility as a company...

Of criticism for sure. It was called to blurt, to imprise to a general common denominator 
but nothing at hand but I don’t think so. We have a lot in hand but it is also our 
own responsibility what we make of it and how we work with that. So unfortunately 
we were not quick enough to try to get one certification scheme. For me it is a bit sad 
because if you have a common standard you fight it through for years, and suddenly you 
see that with the certification itself, there are different approaches where a few different 
parties try to avoid other parties or whatever. It was not what it was intended to be. So 
this is where I feel a bit sorry for it but nevertheless, the advantage of all the things is 
it is a European standard so this means you can also certify European and worldwide. 
Austrian Standards Institute for example has already certified Canadian companies, 
German companies, Italian companies, Austrians as well for sure. So when one country 
excludes the certain stake holder from certification, this does not necessarily mean 
that this is excluded from the standard. You can go for a certification in another body. 
And it is as well always provided that it is an always corrected certification body so 
this means it must have a national accreditation. We were the lucky winners because we 
already had our certification schemes already finished in August when the standard was 
published in Austria, it was the first of August in Austria and in September we started 
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with certification. So what does the certification scheme in Austria and here I am speaking 
specifically in Austria but it does not differ in other countries that much but the way, the 
approach, what is offered for certification is different because there are a few countries 
that offered certification together with ISO 9000 and 2000. There are a few countries and 
that is nonsense because we were work doing a proper standard of our own and then 
we are offered with a range of standards, the process standard ISO9004 to be exactly 
which is nothing, there is nothing tangible for us in. So there are other countries who offer 
the possibility to certify or according to EN15038, and they have also the option to do it 
together with ISO9000 due to certain requirements of the customer or whatever. So we 
have included in our certification scheme, you have to have a quality manual so this was 
the first shock for Austrian providers. Imagine that you have a sole propriety business and 
then if you know ISO9000, you know what a quality manual means. These are booklets 
from 18 pages upwards and this doesn’t make any sense if you are one person cooperating 
in a network with 20 other persons and you have a lot of work and you have to write a 
manual. No it is not that way. It says in the standard, explicitly says according to the 
size of the entity, so this means no one expects from a small company with 4-5 person 
to write a manual of 120 pages. There should be included how you in your company 
handle the processes write down in the standard and this is very fine by means of audit 
from the accredited certification body. You have to write down in a manual how you 
document everything which translations documented where and who is responsible 
for the different parts within the company, you have to put down where you have stored 
all the data, curricular, further educational training of your people you work with or 
subcontractors, freelancers or whatever these are. It has to be documented, the manual 
should just state where you have it put down, where you can find it and which procedures 
you and your exact case follow. So then what I thought wow that is quite a lot of work. 
How can you come over that? And then I came across project management programs 
and I was really surprised that there are fine project management programs which if you 
precisely the documentation you need so this means when you work and you enter your 
project in the certain project management program whatever this may be called because 
there are cheap versions, Open Source versions and there are as well expensive company 
versions, mainly you have all the things documented you need. When I saw that I thought 
OK it is really feasible for small businesses too. And there was another thing, what does 
the certification cost? And I remember I was just fainting when I heard verses from 6000 
thousand Euros upwards, 12000 Euros upwards. Well it does not make any sense because 
than you’ll for one more time exclude the smaller sizes, smaller entities. So I can give it 
a fee for Austria for 3-4 person company, it is half a day which is about 500-600 Euros, 
plus travel costs, plus 450 Euros for the certificate itself and you have to do reediting 
every second years. That is important. So it is not done when you are certified, you are 
reedited every two years with additional costs about 450 Euros more less. But that is 
all that is affordable even for small entities. Other important issues we decided in our 
case, we did not want to have auditors because you have technical auditors, we did not 
want to have auditors that are colleagues. Because customer data is a very valuable 
good and in some cases working in technology, working in medical and pharmaceutical 
industry, you are not allowed to show your customer data. So for us it was important not 
to make accessible for colleagues. We wanted to have neutral auditors. What does that 
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mean? It was not easy to define it because it must necessarily be a person that has an idea 
about the business but it should not be a translator. We found some solutions and these are 
people that I work with marketing or sales of translations, these are people that 
are terminologists, they have an idea of our industry but they are not so we do not often 
provide our customer data to competitors. Cross certifications I already mentioned, this 
means that one country can certify in another country. We do not offer a combination of 
EN15038 and ISO so if we want to do that, we have to go to another European country and 
apply there for certification according to the scheme but it is possible, no problem.





MÜTERCİM TERCÜMANLIK EĞİTİMİ VE PİYASA İLİŞKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ALP

Günümüzde bir iletişim aracı olan yazılı ve sözlü çeviri artık küreselleşen dünyamızın 
gerekleriyle bir meslek, eğitim ve araştırma alanı olarak kendini göstermektedir. 
Uluslararası ilişkilerin gelişmesiyle düzenlenen uluslararası konferans ve toplantılarda 
özellikle birkaç dilde çeviri yapabilen çok dilli sözlü ve yazılı çevirmenlere duyulan 
ihtiyaç giderek artmaktadır. Bunun en önemli göstergesi 27 ülkenin üye olduğu Avrupa 
Birliği’nde 23 resmî dilde çeviri yapılmasıdır. Avrupa Birliği Komisyonunda en yeni 
verilere göre 1750 tam zamanlı çevirmen çalışmaktadır. 2006 yılında 1 milyar 541 bin 
518 sayfa çeviri yapılmıştır  (Le Français Dans le Monde, 2008, No.: 355: 58). Avrupa 
kurum ve kuruluşları 2006 yılında mütercim tercümanlık servislerine 800 milyon 
avroluk bir bütçe ayırmıştır. Burada çalışan mütercim ve tercümanların hemen hemen 
hepsi mütercim tercümanlık diplomasına sahiptir. Bunun yanı sıra hem parlamentoda 
hem serbest çalışan mütercim ve tercümanlar da göz önünde bulundurulduğunda bu 
sayı daha da yukarılara çekilebilir.

Mütercim tercümanlık bölümlerinde verilen eğitim hem yazılı hem de sözlü 
çevirmen yetiştirmeye yönelik teorik ve pratik bilgilerle bu alanda gerekli becerileri 
öğrenciye kazandırma ve piyasaya hazırlamaya yönelik niteliktedir.

Türkiye’de mütercim tercümanlık bölümlerinde eğitim 1982-83 ders yılında 
Hacettepe Üniversitesinde, 1983-84 yılında ise Boğaziçi Üniversitesinde, İngilizce-
Türkçe dil çiftlerinde başlamıştır. 1993 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Mütercim 
Tercümanlık Bölümünde Fransızca Ana Bilim Dalı kurulmuş ve 2007 yılında da 
Almanca Ana Bilim Dalı açılmıştır. Değişen ve gelişen dünya düzeninde çok dilliliğin 
giderek hâkim olması, çok dilli mütercim tercümanlar yetiştirme gerekliliğini de 
beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda mütercim tercümanlık bölümleri dışa 
açılmak ve dünyadaki diğer mütercim tercümanlık bölümleri olan üniversitelerle 
bağlantı kurmak ve böylece verilen eğitimin kalitesini arttırmak durumundadır. Bu 
konuda Erasmus programları ve Bologna Süreci bu açılımın öncülüğünü yapmaktadır. 
Erasmus anlaşmaları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi sağlanmakta, ortak proje 
ve çalışmaların temelleri atılmaktadır. Bu bağlamda Hacettepe Üniversitesi Mütercim  
Tercümanlık Bölümü ile Fransa’da Strasbourg Marc-Bloch Üniversitesi arasında 
İngilizce, Fransızca ve Türkçe olmak üzere üç dilli yazılı çevirmen yetiştirmek 
amacıyla ortak diploma programına yönelik bir anlaşma imzalanmıştır. Bunun 
yanı sıra yine Marc-Bloch Üniversitesiyle 5 senedir yürütülen ortak diploma 
programından mezun öğrenciler İngilizce-Fransızca, Fransızca-İngilizce ve Türkçe 
olmak üzere üç dilde aktif olarak sözlü ve yazılı çeviri piyasasında çalışmaktadırlar.
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Mütercim Tercümanlık Eğitiminin Önemi ve Gerekliliği

Yabancı dil bilen herkes eğitimi hangi alanda olursa olsun mezuniyet aşamasından 
sonra alanlarında iş bulamadıkları durumlarda çeviri piyasasına yönelmektedir. 
Çeviri yapmak dil bilmenin de ötesinde algılama, kavramlaştırma, analiz, sentez 
yaparak düzgün ifade edebilme gibi çoklu becerileri gerektirmektedir. Yabancı 
dilin yanında ana dile hâkimiyet temel şartı oluşturmaktadır. İyi bir mütercim 
tercüman önce Türkçeyi iyi kullanmalıdır. Çeviri büroları ve çeviri işletmelerinde 
bu nitelik zaman zaman gözden kaçırılmakta, sadece yabancı dilin iyi bilinmesine 
odaklanılmaktadır. Çeviri eleştirisi derslerinde çeşitli kurumların çeviri yoluyla 
Genel Ağ (İnternet) ortamına aktardıkları çeviri metinlerinde anlam kayması, yanlış 
ifade, kaynak dil etkisi, bozuk cümle yapıları gibi çeviri yanlışları saptanmaktadır. 
Bu bağlamda sözlü ve yazılı çeviri alanında bu işin eğitimini vererek çevirmen 
yetiştirmenin piyasada yapılacak olan çevirilerin kalitesini arttırması bakımından çok 
önemli olduğu düşünülmektedir. Çeviri şirketleri ve işletmelerinin mütercim 
tercümanlık mezunlarını desteklemeleri ve bu konuda biraz daha duyarlı ve bilinçli 
olmaları gerekmektedir. İş birlikçi bir yaklaşım içinde bulunmaları eğitim ve piyasanın  
birbirine kenetlenmesinin önemli koşullarından biridir.

Mütercim tercümanlık bölümleri diğer bölümlere göre daha farklı bir çerçevede 
eğitim vermek zorundadırlar. Hem mütercim hem de tercüman yetiştirmek çok farklı 
eğitim araçlarını, yöntemlerini ve tekniklerini gerektirmektedir. Piyasanın gerekleri 
ve talepleri doğrultusunda çeviri eğitimi devingen olmalı ve değişen dünya düzenine 
göre ders içerikleri öğrenciyi piyasaya hazırlayacak şekilde düzenlenmeli ve gözden 
geçirilmelidir. Avrupa’daki çeviri okullarında dersler piyasadan alınan projeler 
kapsamında yürütülmektedir. Özellikle teknik çeviri ve Avrupa Birliği metinleri 
çevirisinde piyasa mütercim tercümanlık bölümleri ile iş birliği yapmaktadır. Böylece 
öğrenci daha eğitim ve öğretim aşamasında piyasayla iç içe olup mezun olduğunda daha 
kolay iş bulabilme olanağı elde etmektedir. Çeviri işletmeleri kullanmakta oldukları 
Trados ve Transit gibi çeviri araçları hakkında öğrenciye uygulama kolaylıkları 
sağlayabilir, çeşitli pratik yöntemler gösterebilir ve teknik alanda da donanımlı, 
piyasada çalışmaya hazır mütercim tercümanların yetişmesine katkıda bulunabilirler. 
Türkiye’de de çeviri işletmeleri ve mütercim tercümanlık bölümleri arasında iş birliği 
ve dayanışma sağlamak hem şirket ve kurumlarda talep edilen işin verimliliğini ve 
kalitesini arttıracak hem de öğrenci açısından daha güdüleyici olacaktır.

Sözlü Çeviri Eğitimi ve Piyasa

Üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümlerinde sözlü çeviri eğitimi, yazılı çeviri 
eğitimine göre kazandırılan beceriler, ders içerikleri ve öğrenme çıktıları açısından 
farklılık göstermekte ve çeviri eğitiminde başlı başına bir alan teşkil etmektedir. Fransa 
ve Belçika gibi ülkelerdeki mütercim tercümanlık bölümlerinde sözlü çeviri alanında 
eğitim almak isteyen öğrenciler “aptitude” test olarak adlandırılan, öğrencinin 
bu alana yatkınlığını ve gerekli becerilere sahip olup olmadığını değerlendiren bir 
yetkinlik sınavıyla belirlenmektedir. Çünkü sözlü çeviri çok karmaşık, insan belleğini 
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çok zorlayıcı ve ortalama zihinsel yükün çok üzerinde çoklu becerileri içeren 
bir alandır. Piyasada yaygın olan görüş, her yazılı çeviri yapanın sözlü çeviri de 
yapabilir olarak kabul edilmesidir. Bu çok yanlış bir yaklaşımdır çünkü sözlü çeviri 
eğitiminde öğrenciye düşünme ve bellek becerileri, duyduğunu anlama becerileri, 
konuşma becerileri, duyuşsal beceriler, devinsel beceriler (Doğan 2003: 81-82) gibi 
yazılı çeviriden ayrılan farklı beceriler kazandırılır. Ayrıca her öğrenci sözlü çeviri 
yapabilme yetisine sahip değildir.

Sözlü çeviri eğitimi temel olarak iki alanda verilmektedir. Konuşmacı konuşurken 
onunla aynı anda çeviri işleminin gerçekleştiği ve kabin içinde mikrofon ve teknik 
donanımı gerektiren andaş çeviri ve ardıl çeviri. Ardıl çeviri, çevirmenin konuşmacının 
söylemini gerektiği yerlerde not alarak konuşma bitiminde aldığı notları ve belleğinde 
depoladıklarını  birleştirip diğer dilde konuşmacının söylemini düzgün, akıcı ve 
anlamlı bir şekilde ifade ederek aktarmasıdır.

Bu iki ana dersin yanında bu derslerin ara basamakları olarak nitelendirdiğimiz 
ve zincirin halkalarını oluşturan yazılı metinden sözlü çeviri ve not alma teknikleri de 
ders programlarında yer almaktadır. Sözlü çeviri eğitiminde öğrenciye duyduğunu 
anlama, dikkatini toplama, bölmeleme, sınıflara ayırma, anlam birimciklerini yakalama 
ve birleştirip yeniden ifade etme gibi üst düzey zihinsel beceriler kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. Bunun yanında öğrencinin psikolojisi, motivasyonu ve kişilik özellikleri 
de bu alanda çok önemlidir. Dinamik, dünya olaylarıyla ilgili, zor durumlarla mücadele 
yeteneği olan, görme, işitme ve kavrama yetileri kuvvetli öğrenciler bu alanda daha 
başarılı olmaktadırlar.

Mezun olduktan sonra piyasadan iş teklifi aldığında andaş çeviri yapmak üzere 
çalışan öğrenciden konferansta kendisinden ardıl çeviri ve yazılı metinden sözlü çeviri 
yapması istenebilir. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda sözlü çeviri eğitimi çok 
zor ve gerçekten çok çaba isteyen bir alandır. Bu süreçler kolay olmamaktadır. Sözlü 
çeviride dersler dışında yapılan pratiğin çok önemi vardır. Bu alanda Avrupa’da 
bulunan mütercim tercümanlık okulları, piyasadaki çeviri şirketleri ve işletmelerle 
anlaşmalı olarak öğrenciye staj imkânını piyasa ve üniversite iş birliği çerçevesinde 
sağlamaktadır.

Sözlü çeviri derslerinde öğrenciye kazandırılması hedeflenen, üst düzey zihinsel 
becerilerin yanı sıra çeviri etiği, sözlü çeviri çalışma koşulları, çevirmen ve işveren 
ilişkileridir. Birleşik Konferans Tercümanları Derneğinin (BKTD) kuralları 
hakkında öğrenciye bilgi verilmektedir (Doğan 2003: 91). Bu nedenle mezun olan 
öğrenciler mesleki bir bilinç geliştirmektedirler.

Sözlü çevirmenler çeviri piyasasında birtakım zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 
Karşılaştıkları en önemli handikaplardan bir tanesi de işverenin sözlü çeviri çalışma 
ortamı konusunda gerekli uygun koşulları sağlayamamasıdır.

Bu koşullar çeviri öncesinden başlamaktadır. Örneğin düzenleme komitesinin 
çevirmene toplantıya katılan katılımcılar hakkında bilgi, konu başlıklarını içeren 
program gibi ön bilgileri, konuşmacıların biyografılerini, oturum başkanlarının 
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konuşma metinlerini  iletmesi çok önemlidir. Ama bazı konferans ve toplantılarda 
buna titizlik gösterilmemektedir ve bu durum da çevirmenin işini zorlaştırmaktadır. 
Çeviri işletmeleri ve düzenleme komitesinin temel olarak iki konuda duyarlı olması 
gerekmektedir.

1- Yeterli Teknolojik Donanım

Andaş çeviride, gerekli olan kabinin donanımı, yalıtımı, kulaklık, mikrofon 
gibi teknik koşulların sağlanması gerekmektedir. Kabinlerin bilinçsizce inşa 
edilmesi ve teknik donanımın andaş çeviri standartlarına uymaması çeviri sürecini ve 
çevirmenin performansını olumsuz etkilemektedir. Kabin içinde yaşanan aksaklıklardan 
konuşmacıların ve dinleyicilerin haberi olamaz. Bu nedenle kulaklıkların ve 
mikrofonun teknik servis tarafından önceden birkaç kere kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Herhangi bir aksaklıktan çevirmen sorumlu tutulabilir.

2- Çalışma Süresi

Uluslararası standartlara göre çevirmen ancak 1.5 saat süren çevirilerde tek başına 
çeviri yapabilir (Doğan 2003: 68). Bunu aşan sürede iki çevirmen olmalıdır. Bu konuda 
çeviri şirketleri akit yaptığı çevirmenlere yarı fiyatına gelmesi için tek çevirmen olarak 
çalışması konusunda baskı yapmaktadırlar. Tek çevirmen olarak çalışmak zihinsel 
süreçler açısından mümkün değildir. Zihinsel yükü çok ağır olan sözlü çeviride 20-
30 dakika sonra çevirmenin performansı düşmeye başlamaktadır. Dilimizde sözlü 
çevirmenin çalışma miktarı yazılı çeviri yapan çevirmenden 10 kat daha fazla ve 30 
kere daha hızlıdır (Doğan 2003: 69).

İşletmelerin bütün bu faktörleri dikkate alarak sözlü çeviri hizmeti istemeleri 
gerekmektedir. Yapılan işin verimliliği, çevirmenin performansının iyi olması ve 
bunun için de gerekli ortam ve koşulların sağlanmasıyla mümkündür.

Sonuç olarak çeviri işletmelerinin mütercim tercümanlık bölümleriyle iş birliği ve 
dayanışma içinde olması hem talep edilen işin verimliliği ve kalitesini arttıracak 
hem de öğrenci açısından daha güdüleyici olacaktır. Bu iş birliği, çeviri işletmeleri 
açısından eğitim, mütercim tercümanlık bölümleri içinse piyasa farkındalığını ortak 
paydada birleştirecektir.
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÇEVİRİ 
SORUNLARI

Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM

İnsanlar yabancı dil engeliyle karşılaştıklarında, genellikle bilinen en iyi yol olan 
çeviri odaklı düşünmeye başlarlar. Bir anlamda, çeviri eylemi ile söylemlerini 
gerçekleştirirler. Genel olarak bir yabancı dilin öğretiminde ana dilinden yararlanma, 
yazılı ya da sözlü bir metnin yabancı bir dile (ya da ana dile) aktarımı gibi işlevlerle 
kullanılan çeviri, bunların yanı sıra bir bilişim ortamında tümce kuruluşu ve çözümlemesi 
kurallarının makineli çeviri için programlanması gibi amaçlarla da kullanılabilir. 
Uygulamalı dil biliminin alt alanı olarak kabul gören ve karşılaştırmalı dil biliminin 
içinde de değerlendirilen çeviri nasıl kullanılırsa kullanılsın, asıl amaç farklı dilleri 
konuşan insan topluluklarının birbirlerinin yaşamları ve kültürlerini tanımaları ve 
anlamalarıdır. Çeviri özellikle de ayrı dilleri konuşan kişilerin bir araya geldiğinde 
anlaşmak için başvurdukları bir süreçtir. Bunun amacı öğrendikleri hedef dili 
konuşurken kaynak dili konuşanların üzerinde aynı etkiyi oluşturmak veya aynı mesajı 
vermektir. Bir anlamda dil bilgisi-çeviri yöntemi olarak da ifade edilen ve sözlü çeviri 
olan bu eylem, kişilerin dillerini en uygun biçimde kullanmalarıyla etkinleşir. Çünkü 
dil bilgisi-çeviri yönteminin temelinde idealist felsefe, daimicilik ve davranışçı 
öğrenme kuramlarının yattığı söylenebilir (Budak). Hiç şüphe yok ki, yabancı bir 
dilde söylemin kuramlar çerçevesinde eksiksiz olması için bazı gerekli koşulların 
oluşması gerekmektedir. Bunlar, konuşma ortamı, konuşmanın amacı, konuşmayı 
gerçekleştiren kişiler, bu kişilerin konuşma amacının iyi belirlenmesi ve en önemlisi 
konuşma aracı olarak kullanılan dilin tüm olanaklarının iyi tanınmasıdır (Günay, 
2004). Ayrıca, iletişimi gerçekleştiren kişilerin de çeviri sürecinde gösterdikleri 
bilişsel öğrenme kuramı ilkesiyle uyuşan çabalarıyla anlamsal örtüşmeyi sağlamaları 
da beklenmelidir.

Bu bağlamda, yapılan bu çalışmanın amacı, belirtilen çaba içerisinde bir dilde 
anlatılanların bir başka dile aktarılırken çeviri odaklı düşünmeden kaynaklı ortaya 
çıkabilecek üç soruya cevap aramaktır:

1. Bir dilde anlatılan, başka bir dile aktarılırken anlam yüklü olan her sözcük 
olabildiğince doğru şekilde çevrilebiliyor mu?

2. Ana dil, öğrenilen başka dil ya da dillerin egemenliği, anlamı aktarırken bir 
karmaşaya neden olabiliyor mu?

3. Yabancı dil öğrenenler karşılıklı iletişim kurarken ana dillerinden yararlanmaları 
sırasında çeviriyi ne kadar doğru yapabiliyorlar?
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İşte bu çalışmada çevirinin anlamı bir dili yabancı dil olarak öğrenenlerin 
karşılıklı iletişim kurarken ana dillerinden yararlanmaları sırasında bu üç soruyla ne 
kadar karşılaştıkları ya da çeviriyi doğru yapabilmeleriyle ilgili olacaktır. Örneğin, 
çeviri odaklı düşünme sırasında ifade aktarılırken konunun bütününden ziyade belirli 
tümceleri kullanarak iletişim kurulması daha da gerekli olabilir mi sorusu gündeme 
gelebilir. Bu durumda, insan beyninin iki ya da daha çok yönlü (ana dili, birinci 
yabancı dili ve ikinci yabancı dili vb.) çalışması sırasında dili kullananlar her ne kadar 
kuramcıların istekleri doğrultusunda dili kullanmak isteseler de zaman zaman bunun 
öyle olmadığı da ortaya çıkmaktadır. Konuşucular, yabancı dil kullanımı sürecinde 
sözü edilen alanın sınırlarını kesin olarak belirlerken bilişsel düzeneklerindeki 
kuralları harekete geçirmekte ve böylece söylemlerini biçimlendirmektedirler. 
Bu tür iletişimde karşılaşılan sorunlar çok çeşitli olabilmektedir:

a) İki dil (ana dil ve yabancı dil) arasındaki kuralların belirlenmesindeki 
zorluklar.

b) İki dilin kullanım durumlarının birbirinden farklılıklar göstermesi.

c) Kişilerin öğrendikleri ya da kullandıkları diğer yabancı dillerin yeni öğrenilen 
dile göre daha baskın olması.

d) Kişilerin amaç dille ilgili elde edebilecekleri kaynakların yetersiz olması.

e) Kişilerin kullandığı her iki dile hâkimiyetin yetersiz olması.

İfade edilen bu sorunlar karşılıklı iletişim kurmayı zorlaştırmaktadır. Çünkü iletişim 
sırasında kullanılan dil, iki kişinin ortak yaşamlarıyla ilgili olarak gerçekleşirken iki 
tarafın dile karşı olan bilgi birikimi ve deneyimlerini de içermektedir. O nedenle, çeviri 
odaklı düşünceden kaynaklanan sözlü çevirinin sadece dil yetisinin kullanılmasından 
oluşmadığı, insanın bilgi dağarcığında bulunan sözcüklerin konuya göre bilimsel bir 
bağlam oluşturduğu da söylenebilir. Bu durumda tümceler ise yalnızca dil edincinin 
geçerli olduğu bir boşlukta bulunur.

Karşılıklı iletişim sırasında diller arası bir işlem, bir alışveriş ve bir karşılaştırma 
olduğu bilinmektedir. Ama daha da önemlisi bu sürecin kültürler arası bir 
etkileşimi de içerdiği gerçeğinin de göz ardı edilemeyeceğidir. Çünkü dil ve kültür 
birbirinden ayrı soyut kavramlar olarak düşünülemez. Karşılıklı kültürel alışverişte 
de ana unsur olan dilin yapısı ve işlevi girmektedir. Bu durumda da iletişimde dil 
bilimi, anlam bilimi, ruh bilimi ve sosyodil bilimi devreye girmektedir. İletişim 
sırasında kültürler arası farklılıklardan kaynaklanan dili kullanmada çeviri işlemi 
yapılırken sözcüklerin gerek anlamsal gerekse işlevsel olarak eş değer anlam 
taşıyamadığı söylenebilir. Bunun nedeni de dili, o kültürün ayrılmaz bir parçası olarak 
ele aldığımızda verilecek mesajdaki sosyal, kültürel ve duygusal ilişkilerin yabancı 
dilde verilirken yanlış aktarılmasından kaynaklanmasıdır (Crystal, 1997). Crystal,  
dili çevirirken ya da kullanırken dilin kendi kullanımı içerisinde tabulardan, günlük 
ifadelerden, özel durumda kullanılan ifadelerden, bölgesel dil farklılıklarından ve 
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hatta geçici modadan bile haberdar olunması gerektiğini vurgulamaktadır. Burada 
vurgulanan hiç şüphesiz, çeviriden kaynaklanan sorunlardan ötürü kişilerin birbirini 
yanlış anlamalarıdır (Ülken, 1997). Sonuç olarak, dil ve kültür birbirinden ayrılmaz bir 
olgu olarak ele alındığında, karşılaşılan sorunların, temelde birer çeviri sorunu olmaktan 
çok dilin işlevsel kullanımına ilişkin sorunlar olduğu görülmektedir.

Bu çalışmaya katılan kişiler, Belarus’taki Belaruslu öğrencilerle Erasmus Öğrenci 
Değişim Programı ile Çukurova Üniversitesinde eğitimlerine devam etmekte olan 
yabancı uyruklu öğrencilerdir. Bu öğrencilerin ana dilleri Rusça, Lehçe, Çekçe ve 
Almanca olup birinci yabancı dilleri Rusça-İngilizce-Almanca, ikinci yabancı dilleri ise 
Almanca-İngilizce- İspanyolcadır. Bu öğrenciler Türkçeyi üçüncü yabancı dil olarak 
öğrenmektedirler. Bu öğrencilerin Türkçe konuşurken çeviri odaklı düşünmelerinden 
kaynaklanan aksaklıkları belirlemek amacıyla sınıftaki anlık söylemleri ile e-posta 
ve cep telefonuyla gönderdikleri iletiler veri olarak kullanılmıştır. Bu verilerde 
özellikle öğrencilerin çeviri odaklı düşünmelerinde (ana dil ya da yabancı dilleri), 
değişik önerme ve yaklaşımların söz konusu olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlar 
da alansal kaynağa göre çeşitli disiplinler oluşturabilmektedir. Örneğin, kendi 
ana dillerindeki ya da kullandıkları diğer yabancı dillerdeki isim işletme ekleri 
grubundan hâl eklerinin kullanımında belirli disiplinleri oluşturdukları görülmüştür. 
Bu oluşumdan dolayı da bu çalışmada disiplinler arası dili kullananların kendi 
dillerine yönelik oluşturdukları ifadeler, isim işletme ekleri grubundan hâl eklerinin 
kullanımındaki sınıflandırmalar içerisinde tek tek ele alınmıştır: bulunma durumu 
(lokatif), belirtme durumu (akuzatif), çıkma durumu (ablatif), yönelme durumu (datif), 
tamlayan durumu (genitif), iyelik 3. kişi ekinden kaynaklanan sorunlar. Ayrıca, ses 
bilgisel (fonetik) sorunlar, sözcüklerin anlamsal (semantik) olarak uyumsuzlukları, 
var-yok ad tümcesi, çokluk kullanım uyumsuzlukları ve kişi uyumsuzlukları da 
incelenmiştir.

1. Bulunma Durumunun Yanlış Kullanımı Örnekleri

Bulunma durumu iki dil arasında (Türkçe = Lehçe, Rusça) farklılıklar gösterdiği 
için öğrenciler çeviri odaklı düşünürken kurdukları tümceleri yanlış yapmaktadırlar. 
Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için öğrenciler eklerin düzenlenmesinde 
ekleri ya fazladan ya da eksik kullanmaktadırlar. Öğrenciler Türkçede bulunan 
ses uyumu kuralını da fark edemedikleri için genellikle aynı bulunma durumu ekini 
(-de veya -da) kullanmaktadırlar. Aşağıda verilen örneklerde ana dili Rusça, Lehçe, 
Çekçe ve Almanca olup İngilizceyi yabancı dil olarak konuşan öğrencilerin, hem kendi 
dillerindeki yapının hem de öğrendikleri yabancı dilin anlam özelliklerini aktarmaya 
çalıştıkları görülmektedir.

Genellikle, örneklerde de görüleceği gibi bulunma durumunda ortaya çıkan 
problemler [Örnek 1], [Örnek 2], kendi dilinde var olan yapıyı yabancı diline 
uygularken kişilerin bulunma durumu eklerini unutabildikleri (Almanca) ya da 
fazladan kullandıkları (Rusça) şeklinde görülmektedir. Bu tümcelerdeki bulunma 
durumu eklerinin yer bildirenler, zaman bildirenler {gecede) gibi bir ana sınıflaması 
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yapılabilir. [Örnek 3] Türkçede var olan ses uyumlarının kullanılmasında da çeviri 
odaklı düşünmede kendi dillerinden aktarma yaparken zorluk çektiklerini görmekteyiz. 
[Örnek 4] Kullanıcıların kendi dillerindeki bulunma durumunu edat olarak 
kullandıklarından, Türkçeye özgü olan ve bulunma durumu eklerinde isim tamlaması 
durumunda gelen kaynaştırma harflerini de unutmaktadırlar. Bu tümcede bulunma 
durumu ekinden sonra ana yardımcı fiilinin (i- fiili) dizinlenmesi sırasında ses 
bilgisel eksiklikler de görülmektedir. [Örnek 5] Kullanıcılar kendi dillerinde ya 
da öğrendikleri başka bir yabancı dilde olmayıp Türkçe olan ses uyumunun farkında 
olmalarına rağmen, kendi dillerinde olmayan kaynaştırma harfini -y kullanmaları 
gerektiğinde yanlış bulunma durumu ekini kullanabilmektedirler. [Örnek 5] Özel 
isimlere durum eklerinin (‘) ayırma işaretiyle eklenmesi gerektiğini unutmakta ya da 
ekleri kullanırken ayrıca kaynaştırma harfi kullanmaktadırlar. Ayrıca, bu örnekte yeni 
bir sözcük türetimi görülüyor: dostçu. Dost sözcüğünün dostça biçiminde belirteç 
türünde kullanımı doğruyken dostçu kullanılmıştır. [Örnek 6] Türkçe tümce kurarken 
özneyi kullandıkları için şahıs eklerini tümce sonunda kullanmayı unutmaktadırlar. 
[Örnek 7] Kendi dillerinden yabancı dile çevirirken tarih ya da gün söz konusu 
olduğunda öğrenciler yanlış yapabilmektedirler. [Örnek 8] Bulunma durumunun 
özellikle zaman bildiren sözcüklerde sık sık fazladan kullanıldığı görülmektedir.

 Tablo 1. Bulunma Durumunun Yanlış Kullanımı Örnekleri

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1. Ben balkonum. 1 .Ben balkondayım.

2. Bu gecede rüya gördüm. 2. Bu gece rüya gördüm.

2. Sizi unutmayacağım hiçbir zamanda. 2. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım.

2. Bugün kahvaltı evde, elemek, cay ve 
şeker.

2. Bugün evde kahvaltıda elemek, çay ve şeker 
vardı.

2. Akşamda saat 20:15 de film oyuniyor. 2. Akşam saat 20:15’te film oynuyor.

3. Yarın akşamda Gaziantep’da. 3. Yarın akşam(leyin) Gaziantep’teyiz.

3. Ben simdi her haftada size bir türkce 
email göndereceğim.

3. Ben şimdi her hafta size bir Türkçe e-posta 
göndereceğim.

4. Sigara paketde kaç sigara? 4. Sigara paketinde kaç sigara var?

4. Almanya’dadim ve sonra ailemle burasi 
gezdim biraz.

4. Almanya’daydım ve sonra ailemle biraz burayı 
gezdim.

5. Almanyada sinifte insanlar sik sik 
birbirini tanismiyorlar, Turkiyede okulda 
gibi. Türkler burada cok dostcıı ve tanismak 
kolay – her insanlar burada gibi!

5. Almanya’da sınıfta insanlar çoğunlukla 
birbirini Türkiye’deki okuldaki gibi tanımıyorlar. 
Burada insanlar çok cana yakın ve tanışmak 
kolay.

5. Hava Adana’nde değil çok siçak. 5. Hava Adana’da çok sıcak değil.

6. Ben odada. 6. Ben odadayım.
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6. Ben evde Çek cumhuriyeti. 6. Benim evim Çek Cumhuriyeti’ndedir.

7. Maalesef çarşambada isim olacak. 7. Maalesef çarşamba günü işim var.

8. başka sinav aksamda yapacagim. 8a. Akşam başka sınav olacağım.

8b. Akşam bir sınavım daha var.

2. Belirtme Durumu Eksiklikleri ya da Yanlış Kullanımları

Belirtme durumunda Türkçede kullanılan ekler diğer dillerde olmadığı için 
öğrencilerin bu ekleri genellikle unuttukları görülmektedir. Bu da doğal olarak 
anlam kargaşasına neden olmaktadır. Eklemeli tipolojinin tipik örneği Türkçede, 
belirtmenin söz dizimsel ögeler düzeyinde işaretleyicisi bulunmamaktadır. Ad çekim 
ilişkileri eklerle yapılır. Ana dili Türkçe olmayan kişilerin hem ana dilindeki hem 
de yabancı dillerindeki söz dizimsel kurucular yardımıyla bu durumu yapılandırması 
ve bilişsel olarak Türkçedeki kullanımı eksik bırakması başta çok sık rastlanan bir 
durumdur [1], [2], [3] ve [4]. Bu örneklerden en son olanı hem ana dilinden hem 
de yabancı dilinden çeviri odaklı tümce kurduğu için iletişim kurulmasında zorluk 
olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle, sözcüklerin anlamsal olarak uyumsuz 
kullanıldığı ve anlamsal bağdaşmazlığın ortaya çıktığı da söylenebilir. 

Tablo 2. Belirtme Durumu Eksiklikleri ya da Yanlış Kullanımları

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1. Bu yapma. 1. Bunu yapma.

2. Bu fotoğraf izmirde yaptik! 2. Bu fotoğrafı İzmir’de çektik!

3. Anahtar çantada bulamıyorım. 3. Anahtarı çantada bulamıyorum.

3. Gerçekten size çok düşünüyorum. 3. Gerçekte hep sizi düşünüyorum.

4. Buzdolabin kapisi aciyorum. Uf. Aslinda 
içeri hic yok!

4. Buzdolabının kapısını açıyorum. Offf! Bir 
bakıyorum ki içerisinde hiçbir şey yok!

5. Duymazdım ona. 5a. Onu duymazdım. 
5b. Duymadım onu.

3. Çıkma Durumu Ekinin Yanlış ya da Eksik Kullanımları

Ana dili ve kullandıkları yabancı diller Türkçeden farklı olan kişilerin hem 
ana dilindeki hem de yabancı dillerindeki söz dizimsel kurucular yardımıyla çıkma 
durumunu eksik bırakması (İngilizce, Almanca, Rusça) [Örnek 1], ana diline göre 
yapılandırması ve ana dilinde çıkma durumunun farklı durum ekinde olması (Rusça) 
[Örnek 2] veya öğrendiği yabancı dildeki çıkma durumuna göre yapılandırması [Örnek 
3], [Örnek 4] da sıkça rastlanan bir durumdur. Bu örneklerde de görüldüğü gibi hem 
ana dilinden hem de yabancı dilinden çeviri odaklı tümce kurduğu için öğrencilerin 
iletişim kurmasında zorluk olduğunu göstermektedir. 



66 Türkçe ve Çeviri Sorunları Çalıştayı

Tablo 3. Çıkma Durumu Ekinin Yanlış ya da Eksik  Kullanımları

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1. Çek Cumhuriyeti geliyorum. 

1. Ingar programı istiyorlar. 

2. Patrick gişede sinema bileti alıyor. 

3. Bizim profesör beni proje istiyor. 

4. O hakkında haber var mi?

1. Çek Cumhuriyeti’nden geliyorum.

1. Ingar’dan programı istiyorlar. 

2. Patrick gişeden sinema bileti alıyor.

3. Bizim profesör benden proje istiyor.

4a. Ondan haber var mı? 

4b. Onunla ilgili haber var mı?

4. Yönelme Durumu Eksiklikleri

Yönelme durumu ana dili ve kullandıkları yabancı dillerde genellikle 
benzerlik gösterse de kişilerin bu durum eklerini unuttukları [Örnek 1], ana diline 
göre yapılandırması [Örnek 2] veya Türkçede bulunan kaynaştırma harfini yönelme 
durumunu kullanırken iyelik durumunu dikkate almadıkları [Örnek 3] gözlenmiştir. Bu 
örnekler iletişim kurulmasında çok fazla olmasa da anlam kargaşası yaratmaktadırlar. 

Tablo 4. Yönelme Durumu Eksiklikleri

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1. 19:30’da konser gitmek istiyorum. 1. 19.30’da konsere gitmek istiyorum.

2. Perşembe günü italya gidiyorum. 2. Perşembe günü İtalya’ya gidiyorum.

2. Matyas taksi biniyor. 2. Matyas taksiye biniyor.

2. Sağda dönün. Banka orada. 2. Sağa dönün. Banka orada.

2. Burhan adres nerede yazıyor? 2. Burhan adres nereye yazıyor?

2. Sabah kahvede biraz süt koyiyorum. 2. Sabah kahveye biraz süt koyuyorum.

3. Osman arkadaşıya telefon ediyor. 3. Osman arkadaşına telefon ediyor.

4. Doğum günü size kutluyorum. 4. Doğum gününüzü kutluyorum.

5. Tamlayan Durumunun Yanlış ya da Eksik Kullanımları

Özellikle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler tamlayan durumunu 
öğrenirken büyük problemler yaşamaktadırlar. Öğrencilerin bu durum yapılandırmasını 
yapabilmeleri çeviri odaklı düşünmeleri durumunda dahi eksiklik ve yanlışlarla 
sonuçlanmaktadır. Bunun nedeni ise kendi ana dillerinde ya da öğrendikleri diğer 
yabancı dillerin tamlayan olarak dizinlenmesinde çok büyük farklılıkların olmasıdır. Bu 
durumda da yapısal olarak tamlayan durum ekleri çok örnek yapılması durumunda 
dahi tam anlaşılamamaktadır [Örnek 1], [2], [3], [4] ve [5]. Aynı durum iyelik 3. 
kişi ekinin kullanımlarında da mevcuttur (Bkz. [Örnek 1], [2], [3], [4], [5] ve [6]). 
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Tablo 5. Tamlayan Durumunun Yanlış ya da Eksik Kullanımları

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1 .Senin odada saat nerede? 

2. Senin otobüs bileti nerede? 

3. Bu erkek kardeşim araba. 

4. Film adı Avukat.

l. Sen odanda saat nerede? 

2. Senin otobüs biletin nerede? 

3. Bu erkek kardeşimin arabası. 

4. Filmin adı Avukat.

Tablo 6. İyelik 3. Kişi Ekinin Eksik ya da Yanlış Kullanımları

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1. Onun anne ve baba evde ankada’da.

2. Onun bir ket var ve kedisin adı ‘Archi’. 

3. O bir köpek var ve köpekin adı Freddy. 

4. Onun öğrenciler anlatıyor bana. 

5. Türk ailesiler biraz geleneksel. 

6. Onun oda numaranı 102.

 1. Onun anne ve babası evde Ankara’da. 

 2. Onun bir kedisi var ve kedisinin adı ‘Archi’. 

 3. Onun bir köpeği var ve köpeğinin adı Freddy. 

 4. Onun öğrencileri bana anlatıyor. 

 4. Bana onun öğrencileri anlatıyor. 

 5. Türk aileleri biraz geleneksel. 

 6. Onun oda numarası 102.

7. Ses Bilgisel Eksik Kullanımlar

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin diğer bir sorunu da Türkçe 
ses uyumunun onlara yabancı gelmesidir. Zihinsel becerilerini harekete geçirirken 
ses uyumu kurallarını uygulamakta zorluk çektikleri, sözcüklerin dizimlenmesinde 
yanlışlıklar yaptıkları görülmektedir. Zaman zaman da alfabemizde yabancı birkaç 
sözcük dışında bulunmayan kendi alfabelerinde olan harfleri kullandıkları tespit 
edilmiştir [Örnek 1], [2], [3], [4] ve [5].

Tablo 7. Ses Bilgisel Eksik Kullanımlar

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1. Heidelberg cok güzel bir wadidadir. 1. Heidelberg çok güzel bir vadidedir.

2. Bu senin kitapın mı? 2. Bu senin kitabın mı?

3. Adanaiyim. 3. Adanalıyım.

4. Film seyretiyor. 4. Film seyrediyor.

5. İki yatakım var. 5. İki yatağım var.
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8. Sözcüklerin Anlamsal Olarak Uyumsuz Kullanımları

Çeviri odaklı düşünüldüğünde ve karşı tarafla iletişim kurulduğunda öğrencilerin 
sözcükleri anlamsal olarak uyumsuz kullandıkları fark edilmektedir. [Örnek 1] Bu 
tümcede yeterlik yardımcı fiili yazamadım biçiminde değil de yazmadım olarak 
yanlış anlamda kullanılmıştır. İle edatının ses bilgisel olarak ünlüyle biten 
sözcüklerden sonra -y alarak dizime girmesi gerekir. [Örnek 2] Bazı söylemlerde ünlü 
uyumuna uyulmadığı görülmektedir. Hâlbuki, arabala yerine arabayla sözcüğünün 
yazımının olması beklenirdi. Ayrıca sözcüklerin anlamsal olarak eş dizimlilik 
açısından alışılmamış biçimde kullanıldığı görülüyor. Yine ikinci örnekte anahtar 
sözcüğünün yitirmek yerine kaybetmek sözcüğüyle sıklık açısından daha çok 
kullanıldığı bilinir. Aynı yanlış çalmak ve oynamak sözcüklerinin yanlış kullanılmasıyla 
da görülmektedir. Fakat öğrencinin sözlükten yardım alırken eş anlamlı öğrendikleri 
dile hâkim olmamalarından kaynaklanan nedenlerle verilen sözcüklerden birini seçmiş 
olması da anlam kargaşasına neden olabilmektedir. [Örnek 3] Konuşucunun ana 
dilinden kaynaklanan bir anlam aktarması görülmektedir: bozucu, i- fiilinin olumsuzu 
değil sözcüğü ile yapılır. [Örnek 4] Bu söylemde bildirme 1. kişi yerine olumsuzluk 
anlamıyla kullanılmış. Şalgamı sevmem ya da kısa cevap olarak şalgam değil yerine 
“şalgam değilim” gibi bir yanlış söylemde bulunulmuştur.

Tablo 8. Sözcüklerin Anlamsal Olarak Uyumsuz Kullanımları

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1. Affedersiniz ki cok zaman sizile yazmadim. 1. Affedersiniz, size uzun zamandır yazamadım.

2. Akşamlari parti arabala gidiyorum. Partide 
Çanta, telefon, anahtar yitiyorum.

2. Akşamlan partiye arabayla gidiyorum. Partide 
çanta, telefon ve anahtarımı kaybediyorum.

2. Bazen akşam ben ve arkadaşlar tavla 
çalmakiz.

2. Bazı akşamlar ben ve arkadaşlarım tavla 
oynarız.

3. Ama ani ip ayirdi ve tüm temiz camasir 
yerde! Ne bozucu!!!

3. Ama aniden ip kırıldı ve tüm temiz çamaşırlar 
yere düştü! Ne kötü!!!

4. Ben Adana kebap çok lezzetli olmuş ama 
şalgam değilim.

4a. Bence Adana kebap çok lezzetli olmuş ama 
şalgamı sevmedim.

4b. Bence Adana kebap çok lezzetli olmuş ama 
şalgam değil.

9. Var ve Yok Ad Tümcesi Yapan Sözcüklerin Yanlış Kullanımları 

Özellikle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçedeki “var” 
ya da “yok” kalıbını kullanırken büyük sorunlar yaşadıkları görülmektedir. 
Öğrencilerin örneklerindeki durum daha önce verilen ek düzeyindeki aksaklıklara 
göre kavramsal açıdan daha çok aksaklık göstermektedir. Buradaki “var” veya “yok” 
sözcüklerinin bulunma ve yönelme durumuyla alışılmamış bir bağdaşıklık içinde 
kuruldukları dikkat çekicidir. Örneğin, bulunmadım yapısını kullanması gerekirken 
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yok sözcüğünü kendi ana dilinden (Çekçe) çevirirken çok karmaşık bir durum ortaya 
çıkmıştır [Örnek 1]. Üretilen söylemlerde anlamsal olarak aksaklık olmasa da bunlar, 
yapısal olarak anlam kargaşasına neden olmaktadır [2], [3], [4] ve [5].

Tablo 9. Var ve Yok Ad Tümcesi Yapan Sözcüklerin Yanlış Kullanımları

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1. Alanya Antalya’nın yanında var. 1. Alanya Antalya’nın yanında.

1. Adana’da yok sinema var. la. Adana’da sinemaya hiç gitmedim.

lb. Adana’da hiç sinemada bulunmadım.

2. Oradan güzel bir manzara carsiya var. 2. Oradan bakınca güzel bir çarşı manzarası var.

3. Almanyada şeyler bu gibi yok. 3. Almanya’daki (durum) şeyler böyle değil.

4. Avrupası’nda Türkiye’ye yer yok. 4. Avrupa’da Türkiye’ye yer yok.

4. Türkiye’m Avrupa’da yer yok. 4. Türkiye’nin Avrupa’da yeri yok.

5. Onun konseri vardi mi? 5a. Onun konseri mi vardı?

5b. Onun konseri var mıydı?

10. Çokluk Kullanımı Uyumsuzlukları

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin diğer bir sorunu da ad+çokluk 
uyumudur. Rusça, Lehçe, Çekçe veya İngilizcede tümceler çoğul yapılırken sözcüklerin 
hepsi çoğul  durumda bulunmaktadır.  Bu durumda Türkçe tümce yazarken 
öğrenciler kendi dillerinden ya da öğrendikleri yabancı dillerden dolayı bu yapıyı 
yanlış kullanmaktadır. Öğrencilerin örneklerindeki durumun daha önce verilen 
ek düzeyindeki aksaklıklara göre kavramsal açıdan daha çok aksaklık gösterdiği 
görülmektedir. Bu tümcelerde sayı ve çoğulluk ilişkisinin konuşucunun ana dilinden 
olduğu gibi (yapı olarak) aktarıldığı görülmektedir [Örnek 1], [2], [3], [4] ve [5].

Tablo 10. Çokluk Kullanımı Uyumsuzlukları

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1. Ama birkaç küçük kazalar gördüm. 1. Yani birkaç (tane) küçük kaza gördüm.

2. İki aynalar benim odada. 2. İki ayna benim odamda.

3. ben Istambulde dört günler kaldım. 3. Ben İstanbul’da dört gün kaldım.

4. Kaç tane biletler konsert için var? 4. Konser için kaç tane bilet var?

5. Yatakimda iki çantalarin var. 5. Yatağımda iki çantan var.

6. Her ay müzik fakültesinde akşamda çok 
öğrenciler onların becerisi gösteriyorlar.

6. Her ay bazı akşamlar Müzik Fakültesinde 
birçok öğrenci becerilerini gösteriyor.
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11. Kişi Uyumsuzlukları ve Eksik Kullanımlar

Türkçede kullanılan kişi ekleri diğer dillerde olmadığı için öğrenciler genellikle 
bu ekleri unutmakta ya da yanlış kullanmaktadır. Bu da doğal olarak anlam 
kargaşasına neden olmaktadır. Örneklerde de görüleceği gibi öğrenciler ana dili ve 
yabancı dillerinin yapısal olarak birbirine çok benzemesi durumunda Türkçe tümce 
kurarken özellikle kişi eklerinin doğru kullanılmasında zorluk çekmektedirler [1], 
[2], [3] ve [4]. Türkçe tümce yapısında eylem ya da kişi eklerinin her zaman sonda 
olması, yüklemin özneden sonra geldiği Lehçe, Rusça ve Almanca gibi diğer dillerde 
yanlış yapma oranını artırmaktadır.

Tablo 11. Kişi Uyumsuzlukları ve Eksik Kullanımlar

Kullanıcıların ifadeleri Gerçekte söylemek istedikleri

1. Ben (Nils) bir arkadasim ile hamama gittim! 
Sen hamamdaydiniz mi? cok komik. Ne massaj! 
Bu tellak bize dövdü ve dövdü. Gelecek günde 
her sey agriyor. ama cok komik.

2. Ben Adana’da okumakim. 

2. îyi günler!!! iyim ya siniz? 

3. Ben polonyalız 

4. Bu senin telefonum..

5.  Hangi gün boşum değilim? 

6. Saat kaçta odamda müzik dinliyorunuz.

1. (Ben) (bir arkadaşım) Nils ile hamama 
gittik! Sen hamama hiç gittin mi? Çok komik. 
Ne masaj! Oradaki tellak bize masaj yaptı. 
Ertesi gün her yerim ağrıyordu. Ama çok 
komikti (eğlenceliydi).

2. Ben Adana’da okumaktayım. 

2. İyi günler!!! İyiyim, ya siz nasılsınız? 

3. Biz Polonyalıyız. 

4. Bu senin telefonun. 

5. Hangi gün boş değilim? 

6a. Saat kaçta odanda müzik dinliyorsun?

6b. Saat kaçta odanızda müzik dinliyorsunuz?

6c. Saat kaçta odamızda müzik dinliyoruz?

Bu çalışmada, dil bilgisel-çeviri yöntemine dayalı çeviri odaklı iletişimde 
öğrencilerin isim işletme ekleri grubundan hâl eklerinin kullanımında ve diller 
arasındaki fonetik farklılıklardan dolayı sorun yaşadıkları görülmektedir. Bu sorun 
ya da güçlükler bilişsel öğrenme kuramlarının ilkeleriyle tutarlılık göstermektedir. 
Aynı zamanda bu sorunlar kültürler arası çok sayıda ve çeşitli farklılaşmalardan da 
kaynaklanmaktadır. Bu sorunların çözümü Kelly (1979) tarafından da ifade edildiği 
gibi uluslararası ya da kültürler arası bir anlayışın oluşması için konuşucuların hem 
kendi ana dillerine hem de öğrendikleri yabancı dile hâkim olmalarına bağlıdır.

Bu çalışma aynı zamanda dil bilgisel-çevirinin birinci amacı olan “işlevselliğin” 
bilginin aktarılıp özümsenmesine katkı sağlanmasının ne denli önemli olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Çünkü, çeviri odaklı düşünme ya da konuşucu odaklı çeviride 
hedef dilin olanaklarını kullanarak bilgi aktarmak ya da iletişim kurmak çok 
önemlidir. Bu bilgi aktarmada eğer konuşucular dilin olanaklarından yeteri kadar 
yararlanamazlarsa iletişim başarılı olamayacaktır.
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Yabancı dili öğrenen kişilerin öğrendikleri yabancı dillerde karşılaştıkları sorunlarını 
giderebilmek ve hedef dile hâkimiyetlerini sağlayabilmek için onlara dilin işlevsel 
alanında zenginleştirilmiş kaynaklar sunulmalıdır. Özellikle, kişilerin kullandıkları 
hedef dili ilkelerine bağlı, biçimsel üretici kurallar yerine dilin işlevleriyle 
ilgili kaynakları üretmek gerekmektedir. Çünkü bilişselcilere göre öğrenme, 
koşullanmanın tümüyle değerlendirme, aklında tutma, bilme, anımsama gibi temel 
etkinlikler içeren bir bilişsel süreçtir. Bu bilişsel kuram, kişilerin dil öğrenirken 
anlık ve duyuşsal yetilerine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla, anlam bilimi ve söz 
edimi kuramları doğrultusunda hazırlanacak kaynakların TÖMER gibi dil öğretimini 
üstlenen kurumlar tarafından üstlenilmeleri gerekmektedir. Türkçeyi yabancı dil 
olarak öğrenen öğrencilerin bütün olarak hazırlanmış alıştırma kitapları yanında 
özellikle kendi dilleriyle farklılıklar bulunan alanlarda bu eksikliklerini giderecek 
kaynak sağlanması, sözlü iletişimde ortaya çıkacak sorunları büyük ölçüde giderecek 
ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilmelerini sağlayacaktır.
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ÇEVİRİ VE ÇEVİRİ SEKTÖRÜ

Doç. Dr. Gül CELKAN

Çeviri nedir? Çevirmen kimdir? Çeviri sektörü var mıdır? Toplumda bu kavramlar 
nasıl algılanmaktadır? Tüm Çeviri İşletmeleri Derneği tarafından düzenlenen birinci 
kurultayda aslında bu kavramlara değinerek başlamak içinde bulunulan duruma ışık 
tutması açısından yararlı olacaktır diye düşünüyoruz.

Bir kavramı, bir fikri bir dilden diğer bir dile aktarmak. Genelde çeviri nedir sorusuna 
verilen karşılık budur. Çeviri kuramcısı Newmark’ın tanımına göre çeviri; herhangi bir 
dildeki mesajın aynı etkiyi uyandıracak şekilde başka bir dilde ifade edilmesidir.1 Verilen 
bu tanımdan anlaşıldığı gibi, çeviride asıl amaç, kaynak dili konuşanlar ile hedef dili 
konuşanların üzerinde aynı etkiyi oluşturmak veya aynı mesajı vermektir. Kaynak 
dildeki mesajın hedef dilde de oluşturulması hâlinde çeviri başarılı sayılır. Bunun 
da gerçekleşmesi için çevirinin, çeviri ve çeviri kuramları konusunda bilgili veya bu 
alanda sertifika veya diploması olan kişilerce yapılması gereklidir. Ancak bu şekilde 
yapılan çeviriler amacına ulaşmış olacaktır.

Ülkemizde ve tabii ki tüm dünyada çeviriye gereksinim had safhadadır. En basit 
örneğiyle dünya edebiyatlarının örneklerini ancak çevirileri sayesinde okuyabilmekteyiz. 
Bu da gündeme edebî çeviriyi getirmektedir. Şiir, roman, öykü, oyun....Hissederek 
okuyup, iyice anlayıp, derinlemesine çözümleyip, kaynak dilden hedef dile belki 
de çevirisi en zor olan ürünler....Çünkü edebî çeviri hem formu hem duyguyu verme 
zorunluluğundadır. Yani dili bilmek demek edebî çeviriyi yapabilmek demek değildir. 
Bazı metinlerde, kültürel ögelerin var olması durumunda okuyucunun eseri daha iyi 
anlamasını sağlamak amacıyla dipnot veya eserin sonunda verilecek açıklamalarla bu 
sorun ortadan kaldırılmış olacaktır.

Çeviri elbette edebî çeviri ile sınırlı değildir. Teknik metinler, hukuki metinler, tıbbi 
metinler kaynak dilden hedef dile aktarılan diğer yazı örnekleridir. Teknik metinlerin, 
ilgili alanda bilgili tercümanlar tarafından yapılmış olması da teknik alanlarda büyük 
eksik sayılan yabancı dildeki yayınların çevirilerinin güvenilirliğini sağlayacaktır. Teknik 
metinlerde, uygun terminolojinin kullanılması önem arz ederken hukuk metinlerinde 
tümcelerde belirsizlik veya birden fazla anlama gelebilecek ifadelerden uzak durmak 
gerekmektedir. Anlam ve kavram kargaşası bir davanın tamamen yanlış seyrine neden 
olabileceği gibi, suçluyu suçsuz, suçsuzu da suçlu gösterebilir. Hukuki kavramların son 
derece iyi özümsenmesi ve hukuki özellikleri olan resmî yazıların hedef dilde anlam 
kaymasına meydan vermeden olduğu gibi aktarılması gerekmektedir.

Çevrilen yayınlar bunlarla elbette sınırlı kalmamaktadır. Burada kısa bir örnekleme 
yapmak istedik. Ancak bu yazıların kaynak dilden hedef dile aktarımını gerçekleştiren 
1 http://www.karanfıltercume.com/?q=node/14.
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kişileri göz ardı etmemek gerekir. Bu kişilere çevirmen diyoruz. O halde çevirmen kimdir? 
Çevirmenin taşıması gereken özellikleri sıralamakla konuya girmek daha yerinde olur 
düşüncesindeyiz: Öncelikle ana dilin ve hedef dilin veya dillerin çok iyi bilinmesi ve 
genel kültür düzeyinin yüksek olması gerekir. Çeviri yaparken gerçekçi hedefler koyarak 
yapılan çeviriler, çevirmeni yargılarla dolu bakış açılarından uzak tutar ve güvenilirliğini 
artırır.

Turgay Kurultay’ın tanımıyla çeviri, metinler üzerinden farklı dil ve kültür ortamlarında 
bulunan kişi veya taraflar arasında iletişimi sağlamaktır. Bir çevirmen bu gereği hangi 
alanda yerine getirebiliyorsa o alanda çeviri edincine sahip demektir. Çeviri edincine sahip 
çevirmen çevireceği metnin sorumluluğunu üstlenebilmelidir. Bir çevirmen, belli amaçlara 
yönelik işlevli metinler oluşturabilmek ve farklı amaçlara göre çeviri yapabilmek ve 
iletişim ortamının gerektirdiği yönde karar alabilmek gibi süreçleri yerine getirdiği sürece 
bu çeviri tanımını yerine getiriyor diye düşünülebilir.2

Çeviriye ve çevirmene gereksinim duyulan bir dünyada arz talep meselesinden 
bahsetmeden konuya tam anlamıyla açıklık getirmemiş oluruz kanısındayız. Arz yani 
sunulan çeviriler; talep ise çevirmenlerden, çeviri yapanlardan beklentilerdir. Talebe 
yeteri düzeyde arz var mı, yok mu? Veya arz, talebi karşılıyor mu? Doğal olarak 
bunlar irdelenmesi gereken konular. Bir konuyu da unutmamak gerekir ki “arz”ın 
kaliteli olması, “talep”i de artıracaktır. Bu da gündeme rekabeti getirecektir. Ancak 
“arz”ın kaliteli olması neye bağlıdır? Veya bunun ölçütleri nelerdir veya bu yargıya 
varabilecek kişiler kimlerdir? İşin ehli olan yani sunulanların uygunluğunu tartabilecek 
altyapıya sahip kişilerin bakış açıları ışığında talepler artabilir. Doğru yapılıp piyasaya, 
okuyucuya sunulan çeviriler yabancı dilden kendi dilimize çevrilmiş olan kitaplara da 
ilgiyi artırırken aynı zamanda okuyucuların dünyada başka dillerde yazılmış olan kitapları 
da okuma şansını yakalamalarını sağlayacaktır.

Ancak ne var ki “makine çevirisi” çok yaygınlaşınca piyasaya sürülen kitaplar 
özgün (orijinal) metinden uzaklaşmış ve dilimize hiç uymayan anlamsız cümlelerin 
yanyana sıralandığı, ilgisiz kelimelerin kullanıldığı, duygudan yoksun kitaplar, yazılar 
ortalıkta dolaşmaya başlamıştır. Okuyucu kitlesine bu gibi ürünler sunmak aslında çeviri 
sektöründe talebi de birlikte azaltacaktır. Talep düşerse “arz”ın ne anlamı kalır ki?

Demek burada görev üniversitelerimizin ilgili bölümlerine düşüyor. Türkiye’de 
üniversiteler bazında mütercim tercümanlık bölümlerinin dağılımı şu şekildedir: 
Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, 
Mersin Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi. Bu bölümler ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde Girne Amerikan ve Doğu Akdeniz Üniversitelerinde de mevcuttur. 
Her bilim dalında olduğu gibi mütercim tercümanlık bölümleri de arz talep dengesi 
üzerine kurulmalı ve alanın gerektirdiği tüm donanıma sahip olmalıdır. Ancak bu konu 
henüz tam anlamı ile bazı üniversitelerin bölümlerinde yerine oturmuş değildir. Her 

2 Kurultay, T. ve Birkardan, İ.,  Türkiye’de Çeviri Eğitimi (Nereden Nereye),  Sel Yayınları, İstanbul, 1997.
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bölümün misyonu hemen hemen ortak iken sunulan fırsatlar bakımından farklılıklar 
göstermektedirler. Bu da elbette gerekli altyapısı olmayan öğrencileri gelecekte parlak 
bir kariyerin bekleyemeyeceğinin göstergesi olmaktadır. Çevirmenlik, yirmi birinci 
yüzyılda farklı kültür ve uzmanlık alanlarını kapsamakla kalmayıp teknolojinin yoğun 
olarak kullanıldığı kültürler arası bir iletişim uzmanlığı hâline gelmiştir. Kuramsal 
modellerle uygulamayı birleştirmeyi başarabilen yükseköğretim kurumları talebe cevap 
verebileceklerdir.

Yazılı veya sanal ortamdaki iş ilanlarına baktığımızda aslında sektörü bekleyen fırsatlar 
olduğu kadar tehditlerin de olduğunu görebilmekteyiz. Küreselleşen dünyamızda 
hemen her sektörde çevirmene ihtiyaç duyulmaktadır. Sadece yazılı çeviri yapanlar 
değildir kastettiğimiz. Bilgi paylaşımın arttığı dünyamızda konferanslar ve kongreler çok 
dilli düzenlenmektedir ve bu iş için de simultane tercüme yapabilecek ehliyetli kişilere 
son derece yüksek oranda talep vardır. Özel bir eğitim alması gereken bu alanda 
çalışan kişiler, üniversitelerin ilgili programlarını tamamlamış olmalıdırlar.

Simultane tercüme yaparken, tercüman konuşmacıyla hemen hemen aynı anda 
konuşur ve kulaklıktan duyduğu konuşmayı anında çevirerek dinleyenlere aktarır. Bu 
özellikleri taşıyabilmek sadece eğitim ile olmaz. Konferans tercümanının kendisini 
çok iyi yetiştirmiş olması gerekmektedir. Konferans tercümanı olarak çalışan kişinin 
yaptığı aslında aynı dili konuşmayan ancak farklı kültürlerden gelen insanların iletişim 
kurmalarını sağlamaktır. Bu iletişimin ve tercümenin kalitesi, işin uzmanı kişiler tarafından 
ve tüm donanımın sağlandığı koşullarda yapılmasına bağlıdır. Konferans tercümanlığı, 
hem özel eğitim hem de yetenek gerektiren bir meslek olmakla birlikte tercümesi 
yapılan ve yapılacak olan iki dile de çok iyi şekilde hâkim olmanın yanı sıra derin bir 
genel kültür, farklı alanlarda terminoloji bilgisi gerektirir. Konferans tercümanlığı yani 
simultane tercüme, cümlelerin ve sözcüklerin başka bir dildeki sözlük karşılıklarının ard 
arda sıralanmasıyla yapılan iş değildir; gerçek anlamda yapılan,  söylenenlerin içeriğinin 
ve kullanılan kavramların bir dilden diğerine aktarılmasıdır.

Gerekli donanımın olmadığı zamanlarda kullanılan ardıl tercümede, tercüman 
konuşmacı cümlesini ya da birkaç cümleden oluşan paragrafını bitirdikten sonra, konuşma 
sırasında aldığı notların yardımıyla söylenenleri çevirir. Bu tür çeviri yapanlar da aynı 
eğitimsel donanıma sahip olmalıdırlar.

Bu kadar fırsatları bulunan bölüm mezunlarını tehditler de beklemektedir. 
Neden tehditler mevcuttur? Çünkü dil bilen ancak eğitim almamış kimseler de bu işi 
yapmaktadırlar. Tabii acaba burada “suçlu” aranıyorsa “suçu” birinin üstüne atmalı mıyız? 
Veya atabilir miyiz? Mütercim tercümanlık kadrolarına eleman arayan devlet veya özel 
sektör tarafından basına verilen iş ilanlarına baktığımız zaman aranan özellikler arasında 
ilgili bölüm mezunu arayanlar maalesef azınlıkta kalmaktadır. Dil ve edebiyat bölümlerini 
bitirenlere elbette itirazımız yoktur; hatta onlar dili edebiyat vasıtasıyla öğrendikleri için 
düşünme, eleştirel düşünme, dil bilimi gibi derslerin sayesinde dile hâkimiyetleri çok 
yüksek seviyede olmaktadır. Burada düşünülmesi gereken, acaba mütercim tercümanlık 
bölümleri çok uzun geçmişi olmayan bölümler oldukları için kendi “reklamlarını” iyi 
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yapamamışlar mıdır? Ancak bir gerçek daha var: Örneğin AB Parlamentosunda 
veya BM’de görevlendirilmek üzere aranan mütercim tercümanlardan da dili çok iyi 
bilmelerinin dışında bir özellik aranmamaktadır.

Bütün bu hususlar da güçlü ve zayıf yanlarımıza işaret etmektedir. Güçlü bir 
eğitim veriyor olsak dahi piyasada adil olmayan rekabet sayesinde mezunlar istedikleri 
gibi istihdam imkânı bulamamaktadırlar.

Bu konu SWOT analizi yani bilimsel bir araştırma ile daha açıklık kazanacaktır. Ülkede 
çevirmenleri koruyacak dernekler kuruluyor olsa da bunların etkin hâle gelmesi ve 
piyasayı ellerinde tutması sanırım akademik dünya ile el ele verdikleri takdirde mümkün 
olacaktır. Çeviri bir sektör olarak kabul ediliyorsa -ki öyle olduğuna inanıyoruz- artı 
ve eksileriyle, yapılacak araştırmalarla ortaya çıkarılmalı ve elde edilen sonuçlar 
değerlendirilip sektöre işlerlik kazandırılmalıdır.
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