
A kadem ik  f e v ir i  Egitim i ve § iir £ev iris i

Sakine Eruz1

Sevgili hocamiz Prof. Dr. Kasim Egit’in armagan kitabinda §iir fevirisine 
yer vermemin bir nedeni de, bu bilim insammn edebiyat alanina birbirin- 
den degerli yazin fevirileri armagan etmi§ olmasidir. Prof. Dr. Kasim 
Egit’e ithaf edilen bu makaleyi kaleme almamdaki önemli ba§ka bir neden 
ise, akademik feviri egitiminde §iir metinleriyle yapilan i^levsel kar§i- 
la^tirmali fali^malarin ögrencilere farkindalik ve kültürel zenginlik ka- 
zandirmasina olan inancimdir.

Sevgili Hocamiz Prof. Dr. Kasim Egit’e fok güzel yeni ba^langiflar ve 
birbirinden güzel feviriler diliyorum.... Tüm sevdikleriyle birlikte yolu da 
yüregi gibi apaf ik olsun ve hep sevgiyle dolsun...

Türkiye’de Akademik fev iri Egitimi
Bati’da özerk akademik feviri egitimine yetmi§li yillarda gefilmi§tir. Tür
kiye’de de lisans programlari düzeyinde akademik feviri egitimin gefmi§i sek- 
senli yillarin ortalarina degin uzanir. ilkin ingilizce Mütercim Tercümanlik Bö- 
lümleri afilmi§tir. Bu dii Fransizca ve Almanca dilleri izlemi§tir. Mamafih Tür
kiye’de feviribilimsel etkinlikler yetmi§li yillarin sonralarina, 1979 yilina 
uzanir. ilk uluslararasi feviribilimsel sempozyum istanbul Üniversitesi bünye- 
sinde düzenlenmi§tir (bkz. Eruz 2003: 257-260). Türkiye’de doksanli yillarda 
akademik egitim veren alti feviribilim bölümünü bir araya getiren ve egitimin 
tarti§ildigi ilk toplanti ise 1996 yilinda istanbul Üniversitesi feviri Bölümü 
tarafindan yapilmi§tir (kr§. Kurultay/ Birkandan 1997: 135-158). Günümüzde 
halen ellinin üstünde bölümde Almanca, Arapfa, Bulgarca, Farsfa, ingilizce, 
fince, Fransizca ve Rusfa feviri egitimi verilmektedir (§an 2011: 153-156). 
Türkiye’de uygulanan akademik feviri egitimi yapisal afidan Bati’daki egitim- 
den farklidir. Bati’da ve öncelikle Almanya ve Avusturya’da fakülte düzeyinde 
yapilanmi§ feviribilim bölümlerinde feviribilimin kuram ve yöntem dersleri 
ögretim üyeleri tarafindan bütün ögrencilere genelde ana dilde verilir ve ögren- 
ciler bu egitime ko§ut B ve C dilinde uygulamalara yönelik dersler alirlar. Tür-

1 Prof. Dr., istanbul Üniversitesi, feviribilim Bölümü, Almanca Mütercim Tercümanlik Anabilim 
Dali
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kiye’de ise farkli B dillerinde programlar afilir2 ve anabilim dallari kendi ders- 
lerini özerk yapilandirir.3 Mamafih Bolonya4 süreciyle birlikte Bati’da da pro
gramlar daha yalinla§tirilmi§ ve BA5 ve MA6 programlari yerle§meye ba§- 
lami§tir, yine de Bati’da feviribilim alaninda uygulamalar yukarida belirtilen 
feviribilim fakültesi sistemi kapsaminda daha bütünsel yürütülür.
Türkiye’de müfredat programlari incelendiginde, bu programlar zaman zaman 
farkli bir görüntü sergileseler de feviri programlari akademik feviri egitimi 
gereklerini yerine getirmek zorunda oldugundan, ders adlarinin da genel hat- 
lariyla örtü§tügü gözlemlenmektedir.7
Bu makalede Istanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim 
Tercümanlik Anabilim Dallari Lisans Programlari, Istanbul Üniversitesi Yüksek 
Lisans ve Istanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Doktora Programlari 
derslerinde yapilan §iir fevirisine yönelik fali§malarin ögrencinin feviri edinci- 
ne katkisi irdelenecektir. Konunun geni§ligi afisindan fali§malar lisans pro- 
graminda yapilan uygulamalarla sinirlandirilacaktir.

feviribilimsel Yakla^imlar
Holz Mänttäri’nin “eylem odakli feviri kurami” (1984) ve Hans Vermeer’in 
“Skopos” (2007) kurami feviri etkinligini i§levsel bir §ekilde afiklar ve fevir- 
menin aldigi kararlari saydamla§tirir. Her iki feviribilimci de ayni zamanda

2 Bir kaf seneden bu yana yaygmla^an uygulamalarda öncelikle Üniversite giri§ smavlarinda 
ingilizce dilinde yogunluk olmasi da göz önünde bulundurularak, farkli B dillerinde egitim ve
ren bölümlere de ingilizce dilinden ögrenci alinmakta ve bu ögrenciler bir yillik bir hazirlik 
okuduktan sonra lisans programinin B dilinde feviri egitimi almaya ba^lamaktadirlar (kr§. Saka
rya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi vb. üniversitelerin internet siteleri).

3 istanbul Üniversitesi’nde daha farkli bir uygulama izlenmektedir. Teknik olanaklar elverdigince 
her dönem feviribilimin temelini ya da art alanim olu^turan bir ders Türkfe olarak tüm anabilim 
dali ögrencilerine ortak verilir (kr§. Eruz 2008: 277-282).

4 Bolonya süreci ifin kr§. http: //bologna.yok.gov.tr/?page=cat&c=0&i=68&
5 Bachelor of Arts: 6- 8 yariyillik bir egitimden sonra alinan meslege hazirlayici nitelikteki ilk 

akademik unvan. Türkiye’de ellili yillara degin lise bitirme sinavi ile (bakelorya) üniversiteye 
girmeye hak kazanilmaktaydi. Daha sonraki yillarda lise bitirme sinavina ek üniversite giri§ 
sinavi yapilmaya ba^landi. 1980’den sonra Orta Okul ve Lise Bitirme Sinavlari kaldinlmi^tir. 
Yine ellili yillara degin Bakelorya kavrami Türk Üniversitelerinde de kullamlmi^tir. Latince 
kökenli kavram defne yapraklariyla taflandmlmi^ anlamina gelmektedir (http: 
//de.wikipedia.org/wiki/Bachelor 10.09.2012). BA derecesi Bolonya süreciyle Avrupa’da da 
önem kazanan ve eski sistemlerin yerini alan bir üniversite ögrenimi derecesidir.

6 MA (Master of Arts, Magister Artium) ise BA’den sonra yapilan ve genelde 2 ya da 3 yariyil 
süren üniversite egitimi olup Türkiye’de yüksek lisansa e§it bir egitimdir.

7 Kr§. feviribilim Bölümleri ders programlarmm yayinlandigi internet siteleri. 2012’de elim bir 
tren peronu kazasinda yitirdigimiz Ebru Gültekin Ilicali (1971-2012) 2005 yilinda bu konuyu da 
kapsayan “feviri Egitimi -  feviribilimde Paradigma Degi^imi Sonrasi Devlet ve Vakif Üniver
sitelerinde Uygulamalar” ba^likli bir yüksek lisans tezi yazmi^tir.
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uygulamadan gelmektedir, tam da bu nedenle kurami uygulamayla if ife ele 
alirlar. Oysa feviribilimsel kuramlara a§ina olmayan fevrelerde bu yakla§imlar 
yanli§ yorumlara neden olabilmekte ve keyfi feviri ile kari§tirilabilmektedir.8 
Mamafih böyle bir durum bilimsel olmadigi gibi, hifbir zaman da söz konusu 
degildir. Holz Mänttäri’ye göre i§ bölümüne dayali bir toplumda ya§adigimiza 
göre, feviri i§ini de yönlendiren fok sayida etken vardir. Örnegin yazinsal alan- 
da yapilan bir feviride, bu etkenlerden biri yayinevinin politikasi, erek kitlenin 
kültürel donanimi ve erek kültürde var olan farkli ögeler de olabilir; mamafih 
fevirmen yine de feviriye yönelik son karari veren merciidir. Bu karari verirken 
feviri i§inin tanimi ve fevirmenin etik tutumu da önemlidir. fevirmen kaynak 
metnin üslubuna sadik kalmayi en uygun karar olarak görüyorsa, kaynak metin- 
deki upuzun tümceleri eger erek kültürün dili bunu izin veriyorsa bölmez, ancak 
gerek görüyorsa da i§levsellik ve metnin anlatilir kilinmasi adina bölebilir. Öyle 
ya da böyle fevirmen her attigi adimi bilinfli atmak ve hesabini vermek zorun- 
dadir. i§te feviri amafli §iir fözümleme a§amalarinda ve §iir fevirme sürecinde 
de ögrencinin bu tür bir davrani§ ifinde bulunmasi gerekmektedir, bu baglamda 
§iir bir araftir, amaf ögrenciye feviri edincine giden yolu göstermek ve onu dile 
ve ardinda yatan kültüre kar§i duyarli kilarak bilinflendirmektir.

Istanbul Üniversitesi Orneginde feviribilim  Bölümü M üfredat Programi
istanbul Üniversitesi feviri Bölümü’nün müfredat programi 1993 yilinda Tur- 
gay Kurultay tarafindan Almanya, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, 
Germersheim feviri ve Kültür Bilimleri Fakültesi’nin müfredat programi da 
örnek alinarak Türkiye ko§ullarina uygulanarak olu§turulmu§tur. Programda 
dogrudan §iir fevirisi diye bir ders bulunmamaktadir. Ancak deneyimlerin fevi
ri amafli metin fözümlemesi ve uygulamali feviri derslerinde §iir fevirisinin 
ögrenciye kültürler arasi farkindalik kazandirma sürecinde i§levsel bir araf ol- 
dugunu göstermi§tir.
Mamafih 2007 yilinda Erasmus programi kapsaminda Germersheim’a gittigim 
süre ifinde Andreas Kelletat’in9 dersinde §iir fevirisiyle kültür duyarliligini 
nasil i§ledigini, farkli kültürlerden ögrencilerin Almanca bir §iiri kendi dillerine 
fevirdiklerinde yaptiklari tarti§malara tanik oldum. Ku§kusuz o tarihe kadar da

8 Erek odakli feviri kuramlarini i^levsel anlamlandirmak ifin derinlemesine okumalar yapmak, 
Alman ekolünde Herder ve Schleiermacher’e degin geri gitmek, ingilizce yazilan kaynaklardan 
da Holmes ve Toury’i ifselle§tirmi§ olmak gerekmektedir. i^levsel feviri kuramlari sosyokültü- 
rel farkli yakla^imlari feviri etkinliginin özgüllügüne uygun olarak yeniden yapilandmlan ve 
uyarlayan kuramlardir. Bu baglamda alimlama estetigi ve sosyokültürel farkli kuramlardan da 
yararlanilir, ancak odaga feviri etkinligi ve bu etkinligi ku^atan toplumsal gerfekler alinir.

9 Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Germersheim feviribilim Bölümü, Kültürler arasi 
Germanistik Bölümü Ba^kani
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§iiri kullaniyordum derslerimde araf olarak, ancak §iirin kültürel ögeleri bu 
denli öz ve somut bir §ekilde yansittigini ve ögrencilerin kendilerini ifade et- 
meye yarayan fok iyi bir araf oldugu, konuk olarak girdigim o derste somutla§ti 
ve adeta elle tutulur bir hale geldi.
§iirin ögrencinin ufkuna ve dolayisiyla kültür edincini ku§atan feviri edicine 
katkisina gefmeden önce, feviribilim bölümlerindeki programlarinin hangi 
derslerinde §iirin feviri odakli i§lenebilecegine bakalim.10 Bu baglamda yukari- 
da da belirttigim gibi istanbul Üniversitesi feviribilim Bölümü’nün müfredat 
programini temel almi§ bulunuyorum, öte yandan bu derslerin büyük bir kismi 
farkli adlarla da olsa akademik feviri egitimini yapilandirdiklari ifin verilen 
örnekler bütün öteki feviribilim bölümlerindeki uygun derslerde de i§lenebilir.

M üfredat Programinin Üst Amaci
feviribilim Programlarinin11 genel ve birincil amaci ögrenciye kaynak ve erek 
metne yönelik feviri edinci, ba§ka bir deyi§le en az iki farkli dilin konu§uldugu 
kültürlere kar§i farkindalik ve mesafeli bir baki§ afisi kazandirmaktir. feviri 
edinci feviri etkinligini merkeze alarak fok sayida edinci ku§atan bir edinfler 
yumagidir. Bu baglamda a§agida §ekillerde gösterilen ders öbeklerinin tümü 
aslinda feviri edincinin kazanilmasina hizmet eder. Bu fali§mada istanbul Üni
versitesi feviribilim Bölümü’nün farkli anabilim dallarinda uygulanan feviribi
lim müfredat programi örnek olarak alinmi§tir.
Ku§kusuz bütün bu dersler ögrencilerin donanimi dogrultusunda orantilandirila- 
bilir.

10 Ku^kusuz bin, iki bin, üf bin ögrencinin ayni fakültede 10’un üzerinde farkli dilde feviribilim 
egitimi aldigi Almanya ve Avusturya örneginde oldugu gibi ögrenciye fok sayida sefimlik ders 
sunulma olanagi vardir. Bunlardan biri de §iir fevirisi olabilir. Bunun bir yarari da fok farkli 
kültürlerden ögrencilerin B kültüründen kendi kültürlerine yönelik kar§ila§tirma yapmalari ve 
dersi bu afidan zenginle^tirmeleridir. Bu baglamda farkli kültürlerdeki farkliliklar da derse yan- 
sitilmi§ olur. Mamafih Türkiye’deki feviribilim bölümlerinin gerek kadro sikintisi ve altyapi 
yetersizligi ve farkli kültürlerden ögrencilerle ders yapilmadigi ifin böyle bir olanagi genelde 
yoktur, kaldi ki ögrencileri sefimlik dersleri farkli bölümlerden almaya yönlendirmek de bazen 
olumsuz sonuflara neden olabilmektedir, örnegin edebiyat bölümündeki ögretim üyesi 
feviribilimsel kuramlara a§ina olmadigi ifin ögrenciyi yanli§ yönlendirebilmektedir.

11 Adlandirmada da Türkfe dilinin ilginf tarihsel geli^imi afisindan sorunlar ya^anir. Son yillarda 
bölümlerin adi feviribilim olmasina kar§m, anabilim dallarinda Mütercim Tercümanlik kavrami 
kullanilmaktadir. Öte yandan bölüm ve anabilim dali uygulamalari da fakülteden fakülteye de- 
gi^ebilmektedir.
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A ve B dillerinde derslerin akademik geviri egitiminin gerekleri 
yerine getirilecek §ekilde ögrenci odakli planlanmasi

Bu baglamda örnegin ingilizce dil puaniyla Almanca bölümüne giren ögrenci- 
lerde metin edinci ve kültür edinci daha fok Almanca metinlere ve Alman kül
türüne agirlik verilerek yapilabilir ve uygulamaya yönelik fali^malarda daha 
fok Alman kültüründen örnekler verilebilir.

§iir fevirisi ^  Ara^ ^  Dil t^i ve Diller Arasi fev iri
Metnin ba^inda da belirtildigi gibi §iir incelenmesi ve §iir fevirisi amaf degil 
araftir. Bu araf ilkin ögrencinin farkli zaman diliminde ve farkli sosyokültürel 
ortamlarda olu§turulmu§ §iirdeki ögeleri alimlamak ifin dil ifi feviriye gereksi- 
nim bulundugunu kefetmesini saglar. Öte yandan kaynak ve erek dillerde yapi
lan §iir incelemelerinde ögrenci kültürlerarasi farkliliklara kar§i duyarlilik ka- 
zanir. §iirde sefilen ve görülen sözcükler aslinda bir buz daginin gözle görünen 
yüzeyidir ve ardinda §airin kullandigi üsluba göre sonsuz derinlikte bir kültür 
barindirmaktadir.
Bu fali^malar ifin sefilen §iiri sefme ölfütleri önemlidir, fünkü egitmenin derse 
getirdigi her malzemenin, derse ve ögrencilerin feviri edinflerinin geli^mesine 
hizmet eder özelliklere sahip olmasi gerekmektedir. §iirdeki yüzeysel ve derin 
yapinin ögrencileri zorlamamasi ön ko^uldur. Ba§ka bir deyi^le kavramlarin 
iferigini zihinlerinde yakla^ik olu^turamazlarsa buz daginin görünmeyen 
kismina hifbir §ekilde ula^amazlar.
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iki ya da dört ders saatini kapsayacak §ekilde düzenlenen fali§malar farkli ders- 
lerde yapilabilir. Bu dersler “feviri Amafli Metin fözümlemesi”, “feviriye 
Giri§”, “Yazin fevirisi” olabilecegi gibi, hukuk gibi uzmanlik alanlari ya fevi
risi ya da uygulamalari dersleri de olabilir. Derste yapilan §iir fevirisi öteki 
derslerdeki ögelerle ilintilendirilir ve ilerleyen derslerde de daha önce kültürel 
sorunlara dikkat fekmek ifin yapilmi§ olan §iir fevirisindeki örneklere dönüle- 
bilir. Ba§ka bir deyi§le, bütün uygun derslerde o dersin amacina hizmet etmek 
ko§uluyla özel olarak sefilen §iirler feviri amafli fözümlenebilir ve ileri a§ama- 
larda erek dile aktarilarak ya da yapilmi§ olan fevirileriyle kar§ila§tirilarak irde- 
lenebilir.

Sefilen §iirle Uygulamali Bir fali^m a
Sefim ölfütlerinin i§levsel olmasi gerekmektedir. Bu sürefte ögrencinin profili 
ve bu fali§ma hangi yariyilda hangi derste yapiliyorsa o dersin ferfevesi de 
dikkate alinmak zorundadir. Mamafih bu tür fali§malara uygun olan §iirler ög
rencilerin donanimlarina ko§ut olarak farkli amaflarla ve farkli uygulamalar 
temel alinarak lisans, yüksek lisans ve doktora programalarinda da i§lenebilir. 
A§agida örneklenen §iir birinci ve ikinci yariyilda yapilan feviri Amafli Metin 
fözümlemesi ve be§inci yariyilda uygulanan ‘Hukuk fevirisi’ derslerinde ve 
doktora programinda farkli §ekillerde i§lenmi§tir. §iir, Metin Üstündag’in “Bir 
Delinin Mal Beyani” adli §iiridir. i§leme süresi ve §ekli her dersin amaci ve 
ögrencinin donanimina göre farklidir. Burada tanitilan fali§ma ikinci yariyilda 
yapilan ‘feviri Amafli Metin fözümlemesi’nde yapilmi§tir.

fev iri Amafli Metin fözümlemesi (feviye Giri§) Dersi
Dersin Amaflari:

• Ögrenciyi feviri ile tani§tirmak,
• Kültürlere (A ve B kültürü) kar§i farkindalik kazandirmak,
• Kültürün ve fevirinin ne olmadiginin farkina varmasini saglamak,
• Kaynak metne erek kültür dünyasinin gözlükleriyle bakarak metindeki 

kültürel ögelerin bu baglamda fözümlemesini saglamak
• Dil ve kültür duyarliligi ve dil ve kültüre mesafeli bakmayi ögretmek
• Metin türü bilincini geli§tirmek
• Yazinsal metin -  §iir - türünün öteki metin türlerinden farkini irdelemek

§iir ile ilgili fali§malar yapilirken bütün fali§malar her a§amada dersin amaf- 
larina hizmet etmek zorundadir. Ögrenci aslinda orta ve lise egitiminden §iire 
a§inadir, mamafih §iiri öteki metin türlerinden ayiran özelliklere yönelik bilinf- 
lenmesi ve uygulamalardan yola fikarak bunu ifselle§tirmesi gerekmektedir.
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Burada amaf ögrenciye §iiri ögretmek degildir ku§kusuz, kültürel duyarlilik 
kazandirmak ve yan anlam gibi farkli ögelerin farkli metinlerde de kul- 
lanildiginda bunun ayrimina varmasini saglamaktir. Örnegin §iirdeki ögeler 
reklam metinlerinde de kullanilir, ama yazinsal metin, ve kullanmalik metin 
türüne dahil olan reklam metninin amaci tümüyle farklidir. §iirsel ögeleri kul- 
lanmak kullanmalik bir metni yazinsal bir metin §ekline büründürmez.

§iirle yapilacak fali$mada ölfütler

Yariyil Sefilen §iir Ön f  ahsma f  alismalar feviri
Lisans 
progra- 
mi dersi

Ögrencilerin do- 
nanimina göre onlarin 
gerek yüzeysel dil 
yapisini gerekse 
anlamsal derin yapiyi 
ifselle^tirebilecegi bir 
§iir metni

Ev ödevi olarak 
verilebilir, ya da 
grup ödevi 
olarak derste 
uygulamali 
yapilabilir

Kaynak metin 
incelemesi;
Dilifi feviri,
Kaynak kültür erek 
kültür
kar§ila§tirmasi;
§iirin fevirisi ile 
kaynak metni 
kar§ila§tirma

Öncelikle
lisans prog-
ramlarinda
feviri salt
deneme
amafli
kültürel
duyarliligi
geli^tirmeye
yönelik
yapilir

Ön fali§m a
Dersin i§lenme §ekline göre, ögrencilere metinle ilgili bir ön fali§ma da 
verilebilir. Örnegin §iir lisans programinda dogrudan derste i§lenirken 
fali§malar yüksek lisans ve doktora düzeyinde ögrencilere ara§tirma ödevi 
olarak da verildikten sonra derste birlikte tarti§ilabilir.
Lisansta yapilacak ön fali§ma süreci metin türlerine yönelik §ekillendirilebilir. 
Hangi metin türleri vardir, bu metin türlerinin özellikleri nedir? Kullanmalik 
metin ve yazinsal metin arasindaki farklar nelerdir? Alt türleri nelerdir? 
Kullanmalik metni yazin metninden ayiran olmazsa olmaz özellikler 
hangileridir?, gibi sorularin bu dersten önce örneklerle irdelenmi§ olmasi, 
ögrencilerin bu fali§mayi daha fabuk ifselle§tirmelerini saglayacaktir. Burada 
örneklenecek fali§ma ifin Metin Üstündag’in a§agidaki §iiri sefilmi§tir.

Bir Delinin Mal Beyani (Metin Ustündag)
1 -Avsa adasinda üc dairer dört liegen  r bcs dikdörtgen
2-Gökyüzünde bir bulut
3-Bitlis'te be§ minare
4-Biri yazlikr biri kislik iki platonik sevgili
5-Büro mobilyasi ve felik kapi üreten bir fabrikanin ögle üzeri yaslanip
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sigara ifilen beyaz duvari
6-Islikla da falinabilen dört anonim türkü
7-Palandökende birpalanr iki döken
8-Kastamonu'da üf kasto
9-Üf fay hatti
10-Bir carsambar iki pcrscmbcr üf cuma
11-Dünyada mekan
12-Ahirette iman
13-Denizde kum
14-Uzayda yerfekimsizlik
15-Bi fuval gazoz kapagi
16-Bi kiprit kutusu sigara izmariti
17-On sekiz saf biti
18-Biri ingilizce 6 adet küfür
19-Yirmi tane bo§ naylon po§et
20-Sevenlerin kalbinde kurulmu? bir taht
21-Bi sürü saf sakalr kilrtüyryün
22-Üf ayri parkta üf ayri belediyeye ait üf ayri banka reklamli bank
23-Bi ayakkabi fekecegi
24-iki büyük ta§ kütlesi
25-Bir adet agaf gölgesi
26-Üf ku§ kanadi sesi
27-Bi sürü kedi köpek
28-Bi marmara denizi
29-Camina yaslanip seyredilen iki pilif fevirmeci
30-Her ak§am kari§tirilan dört föp bidonu
31-falip falip kafilan be§ melodili apartman zili
32-Nakit 15 kuru§
33-Anne babadan kalma yarisi ya§anmi§ bi ömür

Ögrenciler genelde bu §iiri tanimaktadir; §iir bazi internet sitelerinde Can 
Yücel’e ait olarak gözükmektedir. Bu da internet ortaminda dogru bilgi bulmak 
ifin farkli yöntemlerin izlenmesi ve fapraz saglama yapilmasinin önemine 
dikkat fekmek ifin iyi bir olanaktir. Bu baglamda Can Yücel adi da gündeme 
gelir. Can Yücel feviribilim ifin gerek §air, gerekse fevirmen olarak fok 
önemlidir. Uyguladigi feviri yakla§imlariyla, Yücel i§levsel feviri kararlari 
almi§ ve eserleri yerelle§tirerek fevirmekten fekinmemi§tir. Kaldi ki babasi 
Milli Egitim Bakani Hasan Ali Yücel Türkiye’de edebiyatin feviri yoluyla 
serpilmesine katkida bulunan önemli bilim ve devlet insanlarindan biridir ve 
kendisinin de fevirileri vardir. Bütün bu bilgiler bu §iir baglaminda ve
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ferfevesinde geli§en bilgilerdir ve ögrenciler kendilerinin de yaptigi ve 
kefettigi bu fali§malardan her metnin fözümlenmesinde di§ baglamin ne kadar 
önemli oldugunu görürler. Bu tür fali§malar yüksek lisans ve doktora 
gruplariyla daha ayrintilandirilabilir.
Ancak bizim konumuz lisans programlarinin birinci ya da ikinci yariyilinda 
ögrencilere uygulanan feviri amafli metin fözümlemesi dersinde yukarida 
belirtilen amaflar ferfevesinde yapilan §iir fali§masidir.
Yazinsal metin ve ba§ligin i§levi gibi konularinin ögrencilerle irdelenmesinin 
yarari vardir. Yazinsal metinlerde farkli metin türlerinden ödünflemeler yapilir 
örnegin “mal beyani ” aslinda bir hukuk kavramidir ve hukuki bir i§lemde mal 
beyaninda bulunulur. Mamafih §air burada bilinfli olarak bu kavrami sefmi§tir. 
Ba§liklarin özelliklerinden yola fikinca ba§ligin fevirisinin aslinda en sona 
birakilmasi daha i§levsel olacaktir. Ögrencilerle yapilan tarti§malarla ba§lik ve 
ba§ligin önemi irdelenir. Ayni durum gazetelerde atilan man§etler ifin de 
geferlidir, iferigini bilmeden man§eti erek dile ve erek kültüre aktarmak 
neredeyse olanaksizdir. Ayrica „deli“ kavrami ifin Almancada fok farkli 
kavramlar vardir, ögrenci hangi kavramin bu kavrami ve §iir kahramaninin ruh 
durumunu yansitacagini, ancak §iiri alimladiktan sonra saptayabileceginin 
ayrimindadir fogu zaman.
Ögrenciden önce dil ifi feviri ile §iirin kahramaninin duygularini anlatmasi 
istenir. Bu anlatim ögrencinin buz daginin görünen kismindan görünmeyen 
kismina gefmesini saglar ve ayni zamanda §iiri i§levsel anlamlandirip 
anlamlandirmadiginin saglamasidir. Dahasi feviri olgusunun farkli olgular 
oldugunun ayrimina varacaktir, bunlardan biri ayni kültür ifinde her bireyin 
sürekli yaptigi dil ifi feviri, ötekisi ise iki farkli kültür arasinda yapilan diller 
arasi feviridir.

A§agida derste yapilan fali§madan küfük bir örnek verilecektir.

\-Avga adcismdci iig daire< dört iiggen> be§ dikdörtgen
Burada bir söz oyunu yapmi§tir §air, ama bu §ekiller sek sek oyunundaki 
§ekillere de benziyordur. focuklugunu acaba Av§a’da mi gefirmi§tir?

2-Gökyüzünde bir bulut
Masmavi gökyüzüne baktiginda gördügü ve bu manzaradan ho§landigi bir 
bulut.

3-Bitlis'te be§ minare
Bu kisimda §iir sonsuz bir anlam derinligine bürünür. Konunun arka planini 
bilen ifin ansizin Ruslar’in Bitlis’i i§gal etmeleri, insanlarin daga kafmalari ve
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Bitlis’te ayakta kalan tek yapinin be§ adet minare olmasi gözünün önünde can- 
lanir. Öyle ya da böyle bu hüzünlü türküyü bilenler ise “Bitlis’te Be§ Minare”yi 
bir türkü olarak animsarlar. “New York’ta Be§ Minare”12 filmi aklina gelir bazi 
ögrencilerin. Ve Türk kültürüne a§ina olanlar ifin sayisiz ba§ka fagri§imlar 
olu§ur. Bu fagn§imlari ögrenciler birbirlerine anlatirlar. Hatta birisi bu türküyü 
seslendirir. Bu konuda yeterince bilgi gelmiyorsa egitmen bir sonraki derse 
degin bu türkünün arka planini ara§tirmalanni söyler. Burada amaf, feviri edin- 
cine giden ara§tirma yöntemlerinden de ögrencilerin uygulamali olarak yarar- 
lanmalarini saglamaktir.
Pekiyi, kahraman neden böyle diyordur, belki de bu türküyü seviyordur, belki 
de hüzünlüdür. Bu a§amada bu belli degildir, ama öyle ya da böyle bu düz an- 
lamda ifade edilen herhangi bir be§ minare degildir.

4-Biri yctzlib biri ki§hk iki platonik sevgili
Türkiye’de belli bir kesimin kültürüne özgü bir durumdur, yazlik ve ki§lik... 
Belki de kahraman yazin tatil yöresinde bir kiza a§ik oluyor, ki§in da kom§unun 
kizini sevdigini bir türlü söyleyemiyordur. Platonik a§k da Türk kültürüne özgü 
bir durumdur genelde. Özlem vardir bu duygularin ifinde, kavu§amama hüznü 
ve utanma duygusu gizlidir. Belki de ifi ifini yemi§tir kahramanin, neden bir 
türlü a§kimi dile getiremiyorum diye.

5-Büro mobilyasi ve gelik kapi üreten bir fabrikanin ögle üzeri yaslanip 
sigara igilen beyaz duvari
Kahraman i§fi olarak fali§mi§tir büyük bir ihtimalle ve bu satirlarla ögle paydo- 
sundan sonra belki de o gün ifinde ya§adigini dü§ündügü tek o keyifli ani ak- 
tarmaktadir. O anda sigarasindan fektigi her nefesle bir dinginlik duygusu 
kaplamaktadir belki de bedenini.

6-Islikla da galinabilen dört anonim türkü
Kahramanimiz islikla da türküler söyler, türküler fogu türkülerde oldugu gibi 
anonimdir. Yazari belli degildir, bestekari da öyle, sözlü kültürün ürünleridir. 
Bu halk ezgileri türküler hüzünlü müdür, ne§eli midir pek belli etmez kahraman

7-Palandökende birpalcttir iki döken
8-Kastamonu'da üg kasto
Yazar ne§eli olmali ki, söz oyunlarina ba§vurmu§tur. Neden Palandöken ile 
Kastamonu’yu seftigi ise bilinmez.

12 Metinlerin olmazsa olmaz ögesi metinler arasilik ve medyalar arasilik ifin kr§. Eruz (2011: 89
93).
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9-Üg fay hatti
Yazarimiz Türkiye’de ya§amaktadir, daha dogrusu deprem olan bir bölgeden 
gelmektedir. Depremle deneyimleri olmu§tur.
§iirin dersteki tarti§masi ve dil ifi fevirisi bu §ekilde sürer gider. Bütün bu 
maddeler yazarin ya§adiklanni dile getirir, bir tür ya§aminin dökümü ve kendi 
ifadesiyle onun mal beyanidir. §ekilsel afidan siralamalari sefme amaci da 
metnin bir tür hukuk metni olduguna i§aret etmek istemesi olsa gerektir. §air 
§ekil ile anlami örtü§türmeye özen göstermi§tir.

Bu tarti§ma farkli §ekillerde yapilabilir:
Eve ödev olarak verilir, sonra derste i§lenir.
Eve grup ödevi olarak verilir, ögrenciler derste sunarlar ve tarti§irlar.
Derste grup fali§malari yapilir, gruplar sonuflari daha sonra sunarlar.

Yukarida §iirin 9 satiri verilmi§tir. Ancak yöntem ayni yöntemdir. Her satirda 
yüzeysel yapidan derin yapiya dogru dil ifi feviri yöntemi izlenir, ögrencilerin 
ara§tirma yöntemlerine ba§vurmalari saglanir ve neyi neden bilmediklerini ve 
neyi neden ara§tirmalari gerektigine yönelik duyarlilik kazanmalari amaflanir. 
ikinci a§amada metni erek dile aktarirken nelere dikkat etmeleri gerektigi üze- 
rinde durulur.
Önce nasil bir feviri stratejisi izleyeceklerdir? Bu baglamda feviri tanimi fok 
önemlidir.
§iiri kimin ifin feviriyorlar, önce bunu bilmeleri gerekir. Örnegin ögrenci §iiri 
bir arkada§i ifin feviriyorsa, yazili metin sözlü metin §ekline dönü§ür. §iiri bir 
antoloji ifin feviriyorsa erek dilde de §iirin formunu korumak zorunda kalabilir. 
feviri sürecinde ögrencinin zihninde a§agidaki sorularin duruluk kazanmasi 

gerekir:
• feviri tanimi dogrultusunda bir feviri yapilacaktir.
• feviri tanimina göre §iirin Almanca bir Türk §airleri antolojisinde 

yer alacagini var sayarsak, fevirmenin hangi feviri kararlarini al- 
masi daha i§levseldir?

• fevirmenin a§agidaki yakla§imlardan yola fikarak i§levsel bir fevi
ri karari alabilir:

a. Yazinsal bir metin feviriyorum.
b. Yazinsal metnin alt türü olan §iiri feviriyorum.
c. Bu metni Alman okurlarina tanitmayi amafliyorum.
d. Bu baglamda bu metni yazin metni yapan ögeleri de koru

mak zorundayim.
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e. §airin uslubuna dikkat etmem gerekiyor.

Bu baglamda buz daginin görünmeyen kismina ula§mak ifin metnin fözümlen- 
mesinde a§agidaki gibi bir yol izleyebilir.

\-Av§ct adcismdci iig daire< dört iiggen> be§ dikdörtgen
Birinci satirda kullanilan “daire” kavramina Türkfede birden fazla anlam 
yüklemek olanaklidir. §air burada bir söz oyunu da yapmi§ olabilir. “Acaba 
bunu Almancada vermek olanakli midir? Erek dile nasil aktarirsam i§levsel bir 
feviri yapmi§ olurum?”

2-Gökyüzünde bir bulut
§airin yalin uslubu bu satira da yansimi§ bulunuyor. Yüzeysel yapinin ardinda 
aslinda §airin duygulari yatiyor. Erek kültür okuru da feviriden ayni duygulari 
duyumsayabilir.

3-Bitlis’te be§ minare
Üfüncü satirda ise sonsuz bir öykü, bir türkü ve hüzün v a r .  Bunu düz bir §e- 
kilde fevirirsem Alman okur metni nasil alimlar? En azindan erek kültür okuru- 
nun zihninde soru i§areti birakan bir feviri yapmak zorunda degil miyim? Ör
negin erek dilde minarelerin önüne “hüzünlü” ya da Bati’da daha yaygin olan 
“yasli” kavramini ekleyemez miyim? Acaba bu kavram kahramanin if düny- 
asini erek kitleye anlatmam ifin yararli olmaz mi?

Sonufta fevirmen adayinin bir §iire bütün bu sorulari sorarak yakla§masi ge
rekmektedir. Ku§kusuz birinci sinifta ögrenciden §iir fevirmesi beklenemez, 
ancak ögrenci erek kültürden yola fikarak bütün bu sorulari sormak ve yanitlar 
aramasi gerektiginin ayrimina varmak zorundadir. §iirin erek dilde yapilmi§ bir 
fevirisi varsa, o feviri de ko§ut metin olarak derste irdelenebilir ve ögrencilerle 
fevirmenin aldigi kararlar tarti§ilir.
fevirmenin kültürel ve farkindalik edincini geli§tiren metin türlerinin ba§inda 
gelir §iirler, ancak yukarida da belirtildigi gibi metinlerin ögrenci profiline uy- 
gun sefilmesi ve sorularin da ögrencinin donanimina uygun sorulmasi gerek- 
mektedir. Amaf ögrencide farkindalik yaratmak ve onun, kültür olgusunun 
aslinda dogu§tan var olan bir olgu olmadiginin ve ileti§imi saglayabilmesi ifin 
sürekli kaynak ve erek kültürleri kendi bütünlükleri ifinde kar§ila§tirmasi ve 
sorgulamasi gerektiginin bilincinde olmasi gerektigini göstermektir.
I§in Bengi Öner ve Ülker ince 2009’da edebiyat fevirisine yönelik yayim- 
ladiklari “Kizilcik Karpuz Olur mu Hif? ilahi fevirmen!” ba§likli kitabin ife-
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riginde feviri edincini olu§turmak amaciyla §iir fevirisiyle yapilan uygulamala- 
ra da yer vermi§lerdir. Kitapta ögrencilerle yapilan fali§malarin iki temel 
amacinin oldugu belirtiliyor; fevirmen adaylarinda edebiyat metninin ve feviri- 
sinin ne olduguna ili§kin bilinf yaratmak ve ögrencilerin edebiyat fevirisinin 
somut gerfeklerini kavramalarina yardimci olmak. Bunlarin di§inda, “bir de 
bütün bunlari adaylarin kendilerinin kefetmelerini mümkün kilabilecek uygu- 
lamalarla yapmak”. (ince & Öner 2009: 12).13
§iir fevirisiyle yapilan fali§malarin yukarida da belirtildigi gibi farkli amaflari 
bulunmaktadir. Mamafih belki de en önemlisi, Bengi Öner ve ince’nin de belirt- 
tigi gibi kültür yogunluklu bu metinlerle yapilan fali§malarin, fevirmen aday- 
larinin kendi kültürlerinden yola fikarak kendilerini ve öteki kültürü kefetme- 
lerine olanak saglamasidir, ki bu da salt edebiyat metninin ayricaligi olmayip 
farkli oranlarda kültürle harmanlanmi§ tüm metin türleri ifin geferlidir. Hönig 
ve Kussmaul’un 1982’de yazdiklari ilk akademik feviri egitimi kitaplarindan 
biri olan ve günümüzde de akademik feviri egitimi veren kurumlarda okutulan 
eserlerinde (1982: 11), fevirmenin zihninde, metindeki sorunlu yerlerde yanip 
sönmeye ba§lamasi gereken bir ikaz lambasi bulunmasinin gerekliginden söz 
ederler. i§te bu ikaz lambasi olmadan fevirmen nerede, hangi ara§tirmayi yap- 
masi gerektiginin ayrimina varamaz, ki bu lamba öncelikle kültürler arasi ve 
kültürler ifi farkliliklarda devreye girmelidir. i§te tam da burada uygun §iir me- 
tinleriyle yapilan fali§malar, fevirmen adayinin zihninde soru i§aretlerinin 
olu§masina ve onun i§levsel fözümler üreterek i§levsel bir feviri yapmasina 
olanak saglayacaktir.
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