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editörün
kaleminden

 Merhaba!

 Sizlere bu merhabayı demek için o kadar çok bekledik ki…

 Serüvenimiz Çeviri Topluluğu toplantılarının birinde başlayıverdi. 
Yalnızca bir fikir olarak. Ufak ama dergi yolunda atılmış güçlü bir adımdı.
 “İlahi Çevirmen: Kızılcık Karpuz Olur Mu Hiç?” adlı çok keyif aldığım kitabı yaz aylarında okumuş ve 
çok etkilenmiştim. Henüz birinci sınıfı bitirmiş bir çeviri öğrencisi olarak yapılan atölyeleri okuduğumda sanki 
ben de o atölyelerdeki metinleri çeviriyor ve ustalar tarafından eleştiriliyor, en sonunda da “bulmacanın cevabını” 
görüyordum. (Tabii bulmacanın tek cevabı olmadığını da anlayabilmiştim.) Sonra eylül ayı geçti, ekim ayı ge-
liverdi. Okul açıldı ve Çeviri Topluluğu ilk toplantısını yaptı. Ben de toplantıda buna benzer atölyeler yapmayı 
önerdim. Tüm yaz boyu bunu yapmanın hayalini kurmuştum. Bizler önceden seçtiğimiz metinleri çevirecek ve 
ardından onu bölümdeki hocalarımızla tartışacaktık. “Tüm derslere bedel!” diye geçiyordu içimden. Fakat sonra 
toplantı süresince bu çevirilerin bir dergi altında birleşebileceği fikri geldi aklımıza. İşte bu ilk kıvılcım ile dergi 
alevi beni ve arkadaşlarımı sardı, tabi bir de hocalarımızı! Hemen bir taslak çıkardık, şiir dedik, hikâye dedik, 
atasözleri, kitap tanıtımları dedik. Hepsine uygun metinler bulduk ve çevirmeye başladık! Kimi çeviri olacaktı 
kimi derleme… Sık sık toplantılar düzenledik, birbirimize danıştık. Sonunda hocamız Alper Kumcu bize o yoğun 
döneminde her hafta randevu verdi, çevirilerimizi tartışmaya başladık. Elif Ersözlü de zamanını bizden esirgeme-
di ve Edgar Allan Poe’ya hiç bakmadığımız gibi bakmamızı sağladı. Ortalama üç saat boyunca hiç ara vermeden 
ve her anından zevk alarak atölyelerimizi yaptık. Paylaştığımız o güzel zamanları ve birbirimize kattıklarımızı 
asla unutamam… Hiçbirimiz unutamayız! İşte bu elinizdeki dergi; çevirmenlerin atölye süresince, öncesinde ve 
sonrasında verdikleri emeğin eseridir.

Bu arada dergimizin isminden de bahsetmek isterim doğrusu. Dergimizin ismini bir ağabey gibi her adımımızda 
yanımızda olan, bize yol gösteren Alper Kumcu önerdi ve biz de sevinçle kabul ettik. Babil Kulesi efsanesini 
bilirsiniz; Tanrı, kendisine ulaşmak için bir kule inşa eden insanlara kendini beğenmişliklerinden ötürü kızar ve 
onların “dillerini ayırır”. Artık kimse birbirini anlamamaktadır. İşte bizler de kendimizi Babil’in çocukları bildik 
ve anlaşamayanı anlaşılır kılmaya adadık hayatlarımızı…

Sözlerimi bitirirken bölüm başkanımız Prof. Dr. Ayfer Altay’a ve Çeviri Topluluğu’muzun danışmanı biricik 
Doç. Dr. Aymil Doğan’a bize ayırdıkları zaman, verdikleri emek ve destek için, topluluğumuzun başkanı Zeynep 
Çetiner’e insanları organize etmekteki kabiliyetini burada da kullanmaktan esirgemediği için, tasarımcılarımız 
Alper Payverdi ve Ezgi Su Dağabak’a ise bu dergiye bu kadar güzel, estetik bir görünüm verdikleri için ne kadar 
teşekkür etsem azdır.

Gelecek Kuşakların çeviri bilincine sahip çıkarak, öğrenci olmanın gerekliliklerini yerine getireceklerini umuy-
oruz ve bu sayıyı aramıza yeni yeni katılmakta olan hevesli yoldaşlarımıza itaf ediyoruz. Bir dahaki sayıda 
görüşmek dileğiyle!
          Dergide Emeği Geçenler Adına
               Zeren Görkem GÜRSOY
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	 Her	birimizin	ilkokuldan	itibaren	karşılaştığı	pek	çok	sözcük	vardır	ki	bunlardan	biri	de	“kültür”	
sözcüğüdür.	En	basit	tanımıyla	kültürü	ortak	dil,	inanç,	gelenek-görenek,	örf-adet	ve	geçmişe	ait	olan	bir	
toplumun	sahip	olduğu	maddi	ve	manevi	değerler	olarak	biliriz.	Bugün	dünya	üzerinde	sayılamayacak	
kadar	çok	kültüre	rastlarız.	Hepsi	farklı	farklı	özelliklere,	birbirinden	hayli	farklı	değerlere;	duruma	göre	
katı,	bazen	de	sistemli	kurallara	sahiptir.	Ancak	ne	kadar	farklı	olursa	olsun,	bu	kültürler,	baktığımızda	
rahatlıkla	görebileceğimiz	benzerliklere	ev	sahipliği	yaparlar.	Şüphesiz,	bu	benzerliklerin	en	göze	
çarpanlarından	biri	atasözleridir.
 
	 Atasözleri,	bir	toplumun	bireyleri	tarafından	uzun	zaman	dilimini	kapsayan	deneyimler	sonucu	
oluşmuş,	söyleyeni	bilinmeyen,	ders	ve	öğüt	verici	sözlerdir.	Günlük	hayatta	içine	düştüğümüz	durumları	
daha	iyi	anlatabilmek	adına	sık	sık	başvururuz	atasözlerine.	Kendi	kusurlarına	bakmadan	başkalarını	
eleştiren	birine:	“Tencere	dibin	kara;	seninki	benden	kara!”	demez	miyiz?	Ya	da	Birinin	yalanı	ortaya	
çıktığında:	“Yalancının	mumu	yatsıya	kadar	yanar.”	Pek	çok	örnek	sayabiliriz.
 
	 Çoğu	kültürün	benimsediği	ortak	yargılar	vardır.	Mesela	hırsızlık	kötü	bir	şeyken	çalışkanlık	bir	
erdemdir.	Yalancının	yalanı	mutlaka	ortaya	çıkarken	doğruyu	söyleyenler	nedense	kabahatli	olur	çoğu	
zaman.	Topluluk	kimi	zaman	dayanışma	getirir,	kimi	zaman	kargaşa.	Bu	gibi	ortak	yargılar	da	genellikle	
atasözle-rinde	hoş	bir	şekilde	yansıtılır.	Şimdi	Türkçe,	İngilizce,	Almanca	ve	Fransızca	dillerindeki	benzer	
atasözle-rine	bir	göz	atalım.

	 Aceleci	olmak	insan	için	yarardan	çok	zarar	getirir.	İnsanın	eli	ayağına	dolaşır,	normal	hayatta	
gayet	iyi	yaptığı	işleri	dahi	yapamaz	olur	aceleciyken.	Bakalım	atasözleri	nasıl	anlatıyor	acele	etmeyi:
•	 Türkçe:	Acele	işe	şeytan	karışır.
•	 İngilizce:	Great	haste	makes	great	waste.	(Fazla	acele	fazla	kayıp	doğurur.)
•	 Fransızca:	Trop	de	hâte	nuit.	(Çok	fazla	acele	zarar	verir.)
•	 Almanca:	Eile	mit	Weile.	(Hızını	aralıklarla	artır.)

	 İyilik,	çoğunlukla	bir	insanın	diğerine	yardım	etmesiyle	vuku	bulan	güzel	bir	değerdir.	Atasözleri	
de	iyilik	eden	kişinin	karşılığını	mutlaka	alacağını	vurgular:
•	 İngilizce:	One	good	turn	deserves	another.	(İyi	hareket	bir	diğerini	hak	eder.)
•	 Fransızca:	Un	bienfait	n’est	jamais	perdu.	(İyi	bir	hareket	asla	yitip	gitmez.)
•	 Almanca:	Eine	Hand	wäscht	die	andere.	(Bir	el	diğerini	yıkar.)
•	 Türkçe:	İyilik	eden	iyilik	bulur.

	 İnsan	çoğu	zaman	elindekiyle	yetinmesini	bilmez,	hep	daha	fazlasını	ister.	Ancak	bu	
isteme	sürecinde	ya	elindekini	de	kaybederse?	Bakın	atasözleri	bize	ne	öğütlüyor:
•	 Fransızca:	Mieux	vaut	tenir	que	courir.	(Eldeki	tek	kuş	daldaki	iki	kuşa	bedeldir.)
•	 Almanca:	Lieber	ein	Spatz	in	der	Hand	als	eine	Taube	auf	dem	Dach	(Elindeki	kuşa	çatıdaki		 	
	 güvercinmişçesine	değer	ver.)
•	 Türkçe:	Bugünkü	tavuk	yarınki	kazdan	iyidir.
•	 İngilizce:	A	bird	in	the	hand	is	worth	two	in	the	bush.	(Eldeki	tek	kuş	daldaki	iki	kuşa	bedeldir.)

Benzer Atasözleri
Farklı Kültürler

Siz Türkler ne diyor...
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	 Bir	durumdan	bir	kez	zararlı	çıktınız.	Aynı	duruma	tekrar	düşer	misiniz?	En	azından	
düşmemek	için	elinizden	geleni	yapardınız	muhtemelen,	çünkü	atasözleri	öyle	yaptığımızı	vurguluyor:
•	 Almanca:	Gebranntes	Kind	scheut	das	Feuer.	(Yanmış	çocuk	ateşten	korkar.)
•	 Türkçe:	Sütten	ağzı	yanan	yoğurdu	üfleyerek	yer.
•	 İngilizce:	A	burnt	child	dreads	the	fire.	(Yanmış	çocuk	ateşten	korkar.)
•	 Fransızca:	Chat	échaudé	craint	l’eau	froide.(	Bir	kez	ısırılan	iki	kez	çekinir.)	

	 İşte	karşınızda	1.95	santimetre	boyunda,	çevik	yapılı	bir	genç.	Kesin	basketbolcudur	mu	diyor-
sunuz?	Atasözlerimizi	görmeden	acele	etmeyin	o	zaman:	
•	 Türkçe:	Devede	de	boy	var	ama	kervanı	eşek	çeker.
•	 İngilizce:	Never	judge	the	book	by	its	cover.	(Kitabı	asla	kapağına	göre	yargılamayın.)
•	 Fransızca:	L’habit	ne	fait	pas	le	moine.(Keşiş	sabah	giysisinden	ibaret	değildir.)
•	 Almanca:	Man	soll	den	Tag	nicht	vor	dem	Abend	loben.(İnsan	akşam	olmadan	günü	övmemeli.)

	 Çoğu	zaman	yapacağımız	işleri	daha	sonra	yapmak	üzere	erteleriz.	Daha	sonra	ise	ya	
hiç	yapamayız	ya	da	yarım	yamalak	sonuçlar	çıkar	ortaya.	Atasözleri	bizi	ciddi	biçimde	uyarıyor:	
•	 İngilizce:	Never	put	off	till	tomorrow	what	you	can	do	today.	(Bugün	yapabileceğini	asla	yarına		 	
	 erteleme.)
•	 Fransızca:	Ce	qui	est	fait	n’est	plus	à	faire.	(Bugün	bitirilebilecek	işi	asla	yarına	erteleme.)
•	 Almanca:	Was	du	heute	kannst	besorgen,	das	verschiebe	nicht	auf	morgen.	(Bugün	yapabileceğin		
	 şeyleri	yarına	bırakma.)
•	 Türkçe:	Bugünün	işini	yarına	bırakma.

	 Bu	kadar	benzerlik	bile	insanı	şaşırtıyor	değil	mi?	Bunlar	gibi	pek	çok	benzerlikler	
bulabiliriz.	Üstelik	sadece	atasözleri	de	değil:	deyimler,	vecizeler,	hikâyeler,	masallar,	destanlar…	O	halde	
araştırmaya	bir	an	önce	başlayalım,	zira	araştıracak	çok	şeyimiz	var	gibi	görünüyor.	

	 Her	birimiz	hayatta	pek	çok	şeyi	arzu	eder,	birçok	şey	başarmak	isteriz.	Ancak	bir	tek
bir	an	bile	yoktur	ki	o	yoldaki	zorluklar,	pişmanlıklar,	hata	ve	olumsuzluklar	gözümüzü	korkutmasın.	
Atasözleri	ise	tüm	bunların	aşılması	gerektiğini	vurguluyor:
•	 Fransızca:	Il	faut	casser	le	noyau	pour	avoir	l’amande.	(Bademi	elde	etmek	için	kabuğunu	
kırmanız	gerekir.)	
•	 Almanca:	Ohne	Fleiß	kein	Preis.	(Çaba	yoksa	ödül	de	yok.)
•	 Türkçe:	Emek	olmadan	yemek	olmaz.
•	 İngilizce:	No	pain	no	gain.	(Acısız	edinim	olmaz.)

	 Bir	de	dereyi	görmeden	paçayı	sıvamak	durumu	var	ki	sormayın	gitsin.	İnsanoğlunun	ortak	karak-
teristik	özelliğidir	bu.	Olmamış	durumları	çok	çok	önceden	oldu	farz	eder,	olmayacak	çıkarımlarda	bulu-
nuruz.	İşte	durumu	özetleyen	atasözleri:
•	 Almanca:	Sich	nicht	um	ungelegte	Eier	kümmern.	(Henüz	yumurtlanmamş	yumurtaları	dert	et-
meyin)
•	 Türkçe:	Doğmadık	çocuğa	kaftan	biçilmez.	
•	 İngilizce:	Don’t	count	your	chickens	before	they	hatch.	(Yumurtalar	çatlayıp	civcivler	çıkmadan	
tavuklarınızı	saymayın)

Metin ESEN
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	 DOĞRU!	Aşırı	derecede	tedirgindim,	hala	da	
öyleyim;	ama	neden	deli	olduğumu	düşünesiniz	ki?	
Bu	illet,	duygularımı	yok	etmedi	ya	da	köreltmedi.	
Sadece	onları	biraz	biledi.	Her	şeyden	öte	işitme	
kabiliyetimi	güçlendirdi.	Cennetteki	ve	dünyadaki	tüm	
sesleri	duydum.	Cehennemdeki	birçok	şeyi	duydum.	
Öyleyse	nasıl	deli	olabilirim?	Kulak	verin!	Bu	işi	nasıl	
bir	soğukkanlılıkla	ve	itinayla	yaptığıma	dikkat	edin.	
Size	tüm	hikâyeyi	anlatacağım.

	 Bu	fikir	aklıma	ilk	nasıl	düştü	bilmiyo-
rum.	Bunu	söylemek	imkânsız	belki	ama	bir	kere	
düşündüğümde	bu	fikir	beni	ele	geçirdi	ve	gece	
gündüz	beynimde	dolanmaya	başladı.	Bir	amacım	
yoktu	aslına	bakarsanız,	bir	hırsım	ya	da	kızgınlığım	
da	yoktu.	Aksine,	yaşlı	adamı	severdim.	Bana	hiçbir	
zaman	kötü	bir	şey	yapmadı.	Bana	zarar	vermedi.	
Servetinde	de	gözüm	yoktu.	Ama	o	gözü!	Evet,	galiba	
buydu	sebep.	Gözlerinden	biri	akbabaların	gözlerine	
benziyordu,	üzeri	ince	bir	zarla	örtülü	soluk	mavi	bir	
göz!	Ne	zaman	bakışı	bana	çevrilse	kanım	donardı	ve	
yavaş	yavaş	onu	öldürme	düşüncesi	aklıma	girerdi.	
Gözünün	üzerimdeki	etkisinden	bu	illetten	sonsuza	
kadar	kurtulmanın	tek	bir	yolu	vardı.	Yaşlı	adamı	
öldürmek!

	 Şimdi	mesele	şu.	Beni	deli	sanıyorsunuz,	
deliler	bir	şey	bilmez	ki.	Ama	beni	görmeliydiniz.	
Ne	kadar	zekice	hareket	ettiğimi	görmeliydiniz.	Son	
derece	dikkatli,	planlı	ve	sinsice	işe	koyuldum!	Yaşlı	
adama	onu	öldürmeden	önceki	bir	hafta	boyunca	her	
zamankinden	daha	nazik	davrandım.	Ve	her	gün,	her	
gece	yarısı	dolaylarında	sessizce	kapısının	sürgüsünü	
çekip	usulca	kapıyı	açtım.	Sadece	başımı	içeri	sokabi-
lecek	kadar	kapıyı	araladıktan	sonra	içeride	hiçbir	ışık	
zerresi	olmaması	için	üzeri	tamamen	örtülü	siyah	bir	
feneri	içeri	koydum,	daha	sonra	başımı	kapıdan	içeri	
doğru	uzatıverdim.	O	an	bunu	nasıl	sinsice	yaptığımı	
görseydiniz	bana	gülerdiniz.	Yaşlı	adamın	uykusunu	
bölmemek	için	yavaşça,	çok	ama	çok	yavaşça	hareket	
ettim.	Başımın	tamamını,	onu	yatağında	görebilecek	
kadar	aralıktan	içeri	doğru	uzatmam	nerdeyse	bir	
saatimi	aldı.	E	sizce	deli	bir	adam	bu	kadar	zeki	ve	
dikkatli	olabilir	mi?	Başımın	tamamını	içeri	uzattıktan	
sonra	çok	dikkatli	bir	şekilde	örtüyü	ince	bir	ışık

 TRUE! Nervous, very, very dreadfully nerv-
ous I had been and am; but why WILL you say that I 
am mad? The disease had sharpened my senses, not 
destroyed, not dulled them. Above all was the sense 
of hearing acute. I heard all things in the heaven and 
in the earth. I heard many things in hell. How then 
am I mad? Hearken! And observe how healthily, how 
calmly, I can tell you the whole story. 
 
 It is impossible to say how first the idea en-
tered my brain, but, once conceived, it haunted me 
day and night. Object there was none. Passion there 
was none. I loved the old man. He had never wronged 
me. He had never given me insult. For his gold I had 
no desire. I think it was his eye! Yes, it was this! One of 
his eyes resembled that of a vulture -- a pale blue eye 
with a film over it. Whenever it fell upon me my blood 
ran cold, and so by degrees, very gradually, I made up 
my mind to take the life of the old man, and thus rid 
myself of the eye for ever.

 Now this is the point. You fancy me mad. 
Madmen know nothing. But you should have seen me. 
You should have seen how wisely I proceeded -- with 
what caution -- with what foresight, with what dissim-
ulation, I went to work! I was never kinder to the old 
man than during the whole week before I killed him. 
And every night about midnight I turned the latch 
of his door and opened it oh, so gently! And then, 
when I had made an opening sufficient for my head, 
I put in a dark lantern all closed, closed so that no 
light shone out, and then I thrust in my head. Oh, you 
would have laughed to see how cunningly I thrust it 
in! I moved it slowly, very, very slowly, so that I might 
not disturb the old man’s sleep. It took me an hour to 
place my whole head within the opening so far that 
I could see him as he lay upon his bed. Ha! would a 
madman have been so wise as this? And then when 
my head was well in the room I undid the lantern cau-
tiously -- oh, so cautiously -- cautiously (for the hinges 
creaked), I undid it just so much that a single thin ray 
fell upon the vulture eye. And this I did for seven long 
nights, every night just at midnight, but I found the 
eye always closed, and so it was impossible to do the 
work, for it was not the old man who vexed me but

Gammaz
The Tell-Tale

Yürek Heart

Keşke bir kedi kadar gizemli çevirebilseydik...
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huzmesi	o	illet	gözü	aydınlatacak	kadar	kaldırdım.	
Bunu	tam	yedi	uzun	gece	boyunca	yaptım.	Ama	her	
defasında	o	illet	gözü	hep	kapalıydı.	Bu	yüzden	de	
işi	bitirmem	imkansızdı.	Çünkü	beni	ifrit	eden	yaşlı	
adam	değil,	onun	o	şeytani	gözüydü.	Her	sabah	
gün	ağardığında,	cesurca	odasına	gidip	karşısına	
çıkıyordum.	Ona	yürekten	adıyla	hitap	ederek	ken-
dimden	emin	bir	şekilde	konuşuyor	ve	gecesinin	nasıl	
geçtiğini	soruyordum.	Her	gece	yarısında	o	uyurken	
odasına	gittiğimden	ve	onu	izlediğimden	şüphe	ede-
bilecek	kadar	zeki	bir	adam	olabilirdi.

	 Sekizinci	gece	kapıyı	açarken	her	zaman-
kinden	de	dikkatliydim.	Duvar	saatinin	yelkovanı	
benimkinden	daha	hızlı	ilerliyordu.	O	geceden	
önce	dirayetimin	sınırlarını	hiç	bu	denli	derinden	
hissetmemiştim.	İçimdeki	zafer	duygusunu	daha	
fazla	bastıramıyordum.	Kapıyı	santim	santim	açarken	
ve	yaşlı	adam	benim	gizli	emellerimden	bihaber	
uyurken	kafamda	bu	düşünceler	kol	geziyordu.	
Bunları	düşünürken	birden	kıkırdadım.	Yaşlı	adam	
sesi	duymuş	olacak	ki	birden	irkilmiş	gibi	yatağında	
dönüverdi.	O	an	geri	çekildiğimi	düşünebilirsiniz	
fakat	hayır!	Oda	zifiri	karanlıktı	(hırsızlık	korkusuyla	
tüm	kepenkler	sımsıkı	kapalıydı)	ve	yaşlı	adamın	o	
karanlıkta	kapının	aralandığını	fark	edemeyeceğini	
bildiğimden	kapıyı	yavaşça	ittim,	ittim.

	 Başımı	içeri	soktum	ve	tam	feneri	açacak-
ken,	başparmağım	fenerin	dilini	ileri	doğru	kaydırdığı	
anda	yaşlı	adam	yerinden	zıpladı	ve	seslendi	“Kim	var	
orda?”

	 O	an	hiç	kımıldamadım	ve	hiçbir	şey	söyle-
medim.	Bir	saat	boyunca	kılımı	bile	kıpırdatmadan	
bekledim	ve	bu	zaman	içinde	de	yaşlı	adamın	tekrar	
uyuduğunu	işitmedim.		O	hala	yatağının	içinde	oturur	
halde,	tıpkı	benim	her	gece	yaptığım	gibi,	duvardaki	
ölüm	saatinin	tıkırtısını	dinliyordu.	Çok	geçmeden	
içimde	hafif	bir	inleme	işittim.	Ölüm	korkusuydu	
bu.	Acıdan	veya	kederden	kaynaklanmıyordu.	Yok,	
hayır!	Bu,	ruhun	dehşetle	dolduğu	anlarda	ortaya	
çıkan	ve	derinlerden	yükselen	bir	sesti.	Bu	sesi	çok	iyi	
tanıyordum.	Birçok	gece,	tam	gece	yarısında,	dışarıda	
tüm	dünya	uyurken	kendi	içimden	fışkıran,	gittikçe	
yankısıyla	derinleşen	ve	dehşetiyle	beni	caydıran	sesti	
bu.	Evet,	işte	tam	olarak	bunu	hissettim.	Yaşlı	adamın	
neler	hissettiğini	biliyordum.	Bir	yanım	ona	gülse	de	
diğer	yanım	ona	acıyordu.	Ufak	bir	tıkırtıyı	duyup

his Evil Eye. And every morning, when the day broke, 
I went boldly into the chamber and spoke coura-
geously to him, calling him by name in a hearty tone, 
and inquiring how he had passed the night. So you see 
he would have been a very profound old man, indeed 
, to suspect that every night, just at twelve, I looked in 
upon him while he slept.

 Upon the eighth night I was more than usually 
cautious in opening the door. A watch’s minute hand 
moves more quickly than did mine. Never before that 
night had I felt the extent of my own powers, of my sa-
gacity. I could scarcely contain my feelings of triumph. 
To think that there I was opening the door little by 
little, and he not even to dream of my secret deeds or 
thoughts. I fairly chuckled at the idea, and perhaps he 
heard me, for he moved on the bed suddenly as if star-
tled. Now you may think that I drew back -- but no. 
His room was as black as pitch with the thick dark-
ness (for the shutters were close fastened through fear 
of robbers), and so I knew that he could not see the 
opening of the door, and I kept pushing it on steadily, 
steadily.

 I had my head in, and was about to open the 
lantern, when my thumb slipped upon the tin fasten-
ing , and the old man sprang up in the bed, crying out, 
“Who’s there?” 

 I kept quite still and said nothing. For a whole 
hour I did not move a muscle, and in the meantime 
I did not hear him lie down. He was still sitting up in 
the bed, listening; just as I have done night after night 
hearkening to the death watches in the wall. 

 Presently, I heard a slight groan, and I knew 
it was the groan of mortal terror. It was not a groan 
of pain or of grief -- oh, no! It was the low stifled 
sound that arises from the bottom of the soul when 
overcharged with awe. I knew the sound well. Many 
a night, just at midnight, when all the world slept, it 
has welled up from my own bosom, deepening, with 
its dreadful echo, the terrors that distracted me. I say I 
knew it well.  I knew what the old man felt, and pitied 
him although I chuckled at heart. I knew that he had 
been lying awake ever since the first slight noise when 
he had turned in the bed. His fears had been ever 
since growing upon him. He had been trying to fancy 
them causeless, but could not. He had been saying to
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yatağında	döndüğü	andan	itibaren	hiç	uyumadığını	
ve	ayık	halde	uzandığını	çok	iyi	biliyordum.	Korkuları	
onu	ele	geçirmeye	başlamıştı	ve	gittikçe	de	artıyordu.	
Bu	seslerin	sebebini	düşünmek	istemiyordu	ama	
yapamadı.	Sürekli	kendi	kendine	”Sanırım	rüzgâr	
yüzünden	bacadan	geliyor	ses.”	,	”Tabanda	gezinen	
bir	fare	olsa	gerek.”	ya	da	“Galiba	çatıda	çıtırdayan	bir	
tuğla	bu.”	gibi	sözler	söyleyip	duruyordu.	Evet,	işte	bu	
gibi	varsayımlarla	kendini	rahatlatmaya	çalışıyordu.	
Ama	hiçbiri	işe	yaramadı.	Bunların	hiçbiri	onu	rahatlat-
maya	yetmedi.	Çünkü	yaklaşan	ölüm,	karanlığıyla	yaşlı	
adama	doğru	sinsice	sokuluyor	ve	kurbanını	hapsedi-
yordu.	Başımın	odadaki	varlığını	görmemesine	ve	
hiçbir	ses	duymamasına	rağmen	işte	bu	algılayamadığı	
karanlık	yaşlı	adama	ölümü	hissettiriyordu.

	 Yaşlı	adamın	tekrar	yatağa	uzandığını	anlayana	
kadar	uzunca	bir	süre	sabırla	bekledim.	Daha	sonra	
feneri	çok	ama	çok	az	bir	şekilde	açmaya	karar	verdim	
ve	yarıktan	sarkan	bir	örümcek	ağı	gibi	ince	ve	loş	bir	
ışık	huzmesi	o	illet	gözün	üstüne	düşünceye	kadar	
açtım.	Nasıl	sinsice	hareket	ettiğimi	tahmin	bile	ede-
mezsiniz.

	 Açıktı!	Gözünü	kocaman	açmıştı	yaşlı	adam.	O	
an	çok	öfkelendim	ve	dik	dik	bakmaya	başladım.	Çok	
ama	çok	net	bir	şekilde	görebiliyordum.	Sanki	içgüdü-
sel	olarak	ışığı	tamı	tamına	gözün	üzerine	tutmuştum	
ve	yaşlı	adamın	yüzünü	veya	başka	hiçbir	yerini	göremi-
yordum.	Sadece	o	illet	göz.		O	soluk	mavi	ve	korkunç	
göz	bana	bakıyordu.	İliklerime	kadar	donuyordum!

	 Size	delilik	dediğiniz	şeyin	aslında	aşırı	zeka	ve	
açıkgözlülük	olduğunu	söylemiş	miydim?	Şimdi	söylü-
yorum.	O	sırada	kulağıma	kısık,	derinden	ama	hızla	
yankılanan	bir	ses	geldi.	Pamuğa	sarılmış	bir	saatin	
tıkırtısı	gibi.	Bu	sesi	çok	iyi	biliyordum.	Bu	ses	yaşlı	
adamın	kalp	atışlarından	başka	bir	şey	değildi.	Bu	ses	
öfkemi	daha	da	şiddetlendirdi.	Tıpkı	davul	seslerinin	
askeri	cesaretlendirdiği	gibi.

 Ama o an bile kendimi geri çekmedim. Hareket-
siz kalmaya devam ettim. Nadiren nefes alıyordum. 
Feneri hareketsiz tutuyordum. Işığı mümkün olduğu 
kadar gözün üstünde tutmaya çalışıyordum. Bu esnada 
kalbin ürkütücü sesi giderek yükseliyor ve her an biraz 
daha hızla çarpıyordu. Belli ki yaşlı adam fena halde 
korkuyordu. Ses giderek artıyor her saniye daha da yük-
seliyordu. Beni anlıyor musunuz? Size tedirgin olduğumu

himself, “It is nothing but the wind in the chimney, 
it is only a mouse crossing the floor,” or, “It is merely 
a cricket which has made a single chirp.” Yes he has 
been trying to comfort himself with these supposi-
tions ; but he had found all in vain. ALL IN VAIN, be-
cause Death in approaching him had stalked with his 
black shadow before him and enveloped the victim. 
And it was the mournful influence of the unperceived 
shadow that caused him to feel, although he neither 
saw nor heard, to feel the presence of my head within 
the room.

 When I had waited a long time very patiently 
without hearing him lie down, I resolved to open a 
little -- a very, very little crevice in the lantern. So 
I opened it -- you cannot imagine how stealthily, 
stealthily -- until at length a single dim ray like the 
thread of the spider shot out from the crevice and fell 
upon the vulture eye. 

 It was open, wide, wide open, and I grew furi-
ous as I gazed upon it. I saw it with perfect distinct-
ness -- all a dull blue with a hideous veil over it that 
chilled the very marrow in my bones, but I could see 
nothing else of the old man’s face or person, for I had 
directed the ray as if by instinct precisely upon the 
damned spot.

 And now have I not told you that what you 
mistake for madness is but over-acuteness of the 
senses? now, I say, there came to my ears a low, dull, 
quick sound, such as a watch makes when enveloped 
in cotton. I knew that sound well too. It was the beat-
ing of the old man’s heart. It increased my fury as the 
beating of a drum stimulates the soldier into courage.

 But even yet I refrained and kept still. I scarce-
ly breathed. I held the lantern motionless. I tried how 
steadily I could maintain the ray upon the eye. Mean-
time the hellish tattoo of the heart increased. It grew 
quicker and quicker, and louder and louder, every 
instant. The old man’s terror must have been extreme! 
It grew louder, I say, louder every moment! -- do you 
mark me well? I have told you that I am nervous: so I 
am. And now at the dead hour of the night, amid the 
dreadful silence of that old house, so strange a noise as 
this excited me to uncontrollable terror. Yet, for some 
minutes longer I refrained and stood still. But the 
beating grew louder, louder! I thought the heart must
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söylemiştim, öyleydim. Ve şimdi gecenin kör karanlığında 
bu yaşlı evin dehşet ve-rici sessizliğinin içinde bunun gibi 
tuhaf bir ses beni karşı konulmaz bir belaya sürüklüyordu. 
Yine de birkaç dakika daha sessiz bir şekilde bekledim. 
Ancak kalp atışları gitgide artıyordu. Kalbi yerinden 
fırlayıp patlayacak gibiydi. Ve o an bir endişe sardı beni. 
Kalp atışlarını komşulardan biri duyabilir miydi? İşe 
koyulma vakti gelmişti artık. Büyük bir çığlıkla feneri 
açtım ve odaya daldım. Bir kez çığlık atabildi yaşlı adam, 
sadece bir kez. Bir anda onu yere çaldım ve koca yatağı 
üstüne devirdim. Sonra o ana kadarki çabamın sonucunu 
alana kadar gamsızca gülümsedim. Ancak yaşlı adamın 
boğuk kalp atışları dakikalarca sürdü. Sorun değildi. Kalp 
atışları duvardan geçemeyecek kadar kısık geliyordu artık. 
Sonunda durdu. Yaşlı adam ölmüştü. Yatağı kaldırdım ve 
yaşlı adamın cesedini inceledim. Evet, bir taş gibi cansızdı, 
ölmüştü. Elimi kalbinin üstüne koydum ve birkaç dakika 
öylece bekledim. Hiç kalp atışı yoktu. Ölmüştü ve artık o 
illet gözü beni rahatsız edemeyecekti.

 Eğer hala deli olduğumu düşünüyorsanız size 
cesedi saklamak için aldığım zekice önlemleri anlatınca 
artık bu düşünceden vazgeçeceksiniz. Gece ilerliyordu. 
Çok çabuk ancak bir o kadar da sessizce hareket ettim. 
Odanın döşemesinden üç parça tahta çıkardım ve tüm 
ceset parçalarını içine yerleştirdim. Daha sonra tahtaları 
öylesine zekice yerine koydum ki hiçbir göz -onunki bile- 
yanlış bir şey olduğunu göremezdi. Ortadan kaldırılacak ya 
da kan lekesi gibi temizlenecek hiçbir şey yoktu. Son derece 
ihtiyatlıydım.

 Tüm bu işleri bitirdikten sonra saat dördü 
bulmuştu ve gece hala zifiri karanlıktı. Çan tam saati vu-
runca, bahçe kapısından bir ses geldi. Birisi kapıya vuru-
yordu. Soğukkanlı bir şekilde kapıyı açmaya gittim. Neden 
korkacaktım ki?  Kendilerini çok nazik bir şekilde tanıtan 
üç polis memuru içeri girdi. Çığlık komşulardan biri 
tarafından duyulmuş, cinayet şüphesiyle polis merkezine 
ihbarda bulunulmuş ve polisler de bu ihbarın doğruluğunu 
araştırmak için eve gelmişlerdi.

 Gülümsedim. Neden korkacaktım ki? onları içeri 
davet ettim. Kabus gördüğümü ve rüyamda çığlık attığımı 
anlattım onlara. Yaşlı adamın ülke dışında olduğunu söy_ 
ledim. Misafirlerime evin her bir köşesini gösterdim. 
Arama yapmalarına izin verdim. Sonunda onları adamın 
odasına yönelttim. Yaşlı adamın kıymetli eşyalarının yerli 
yerinde ve güvende olduğunu gösterdim. Aşırı güvenimin 
verdiği coşkuyla odaya onlar için sandalye getirdim ve 
onlara birazcık dinlenip yorgunluklarını atabileceklerini 
söyledim. Bu arada ben de kusursuz başarımın verdiği arsız 
cesaretle sandalyemi kurbanın cesedinin bulunduğu yerin 
tam üstüne koymuştum.

burst. And now a new anxiety seized me -- the sound 
would be heard by a neighbour! The old man’s hour had 
come! With a loud yell, I threw open the lantern and 
leaped into the room. He shrieked once -- once only. 
In an instant I dragged him to the floor, and pulled 
the heavy bed over him. I then smiled gaily, to find the 
deed so far done. But for many minutes the heart beat 
on with a muffled sound. This, however, did not vex 
me; it would not be heard through the wall. At length it 
ceased. The old man was dead. I removed the bed and 
examined the corpse. Yes, he was stone, stone dead. I 
placed my hand upon the heart and held it there many 
minutes. There was no pulsation. He was stone dead. 
His eye would trouble me no more.

 If still you think me mad, you will think so no 
longer when I describe the wise precautions I took for 
the concealment of the body. The night waned, and I 
worked hastily, but in silence. 
I took up three planks from the flooring of the cham-
ber, and deposited all between the scantlings. I then 
replaced the boards so cleverly so cunningly, that no 
human eye -- not even his -- could have detected any-
thing wrong. There was nothing to wash out -- no stain 
of any kind -- no blood-spot whatever. I had been too 
wary for that.

 When I had made an end of these labours, it 
was four o’clock -- still dark as midnight. As the bell 
sounded the hour, there came a knocking at the street 
door. I went down to open it with a light heart, -- for 
what had I now to fear? There entered three men, who 
introduced themselves, with perfect suavity, as offic-
ers of the police. A shriek had been heard by a neigh-
bour during the night; suspicion of foul play had been 
aroused; information had been lodged at the police of-
fice, and they (the officers) had been deputed to search 
the premises.

 I smiled, -- for what had I to fear? I bade the 
gentlemen welcome. The shriek, I said, was my own in 
a dream. The old man, I mentioned, was absent in the 
country. I took my visitors all over the house. I bade 
them search -- search well. I led them, at length, to his 
chamber. I showed them his treasures, secure, undis-
turbed. In the enthusiasm of my confidence, I brought 
chairs into the room, and desired them here to rest from 
their fatigues, while I myself, in the wild audacity of my 
perfect triumph, placed my own seat upon the very spot 
beneath which reposed the corpse of the victim.
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 Davranışlarım sayesinde polisler ikna olmuştu. 
HALİM, TAVRIM onları ikna etmişti. Tuhaftır ki çok 
rahattım. Polislerin sorularını neşeyle yanıtlarken onlar 
da sıradan şeylerden bahsediyorlardı. Ama neden sonra 
rengim attı ve bir an önce gitsinler istedim. Başım 
zonklamaya başladı, sanki kulaklarım çınlıyordu. Ancak 
onlar oturmaya ve sohbet etmeye devam ettiler. Çınlama 
daha hissedilir hale gelmişti. Bu histen kurtulmak için 
daha rahat konuşmaya çalıştım. Ses giderek belirgin 
hale geldi. Ta ki sesin KULAKLARIMDAN gelmediğini 
anlayana kadar.

 Şüphesiz ki o an çok sararmıştım ama daha 
akıcı ve aynı zamanda da daha yüksek bir ses tonuyla 
konuşmaya başladım. Yine de ses yükselmeye devam 
etti. Ne yapabilirdim ki? Ses yükselmeye başladı. Bu 
alçak, boğuk ve hızlı ses daha çok pamuğa sarılmış 
bir saatin tik takları gibiydi. Nefesim kesilmiş ama 
polisler henüz sesi fark etmemişti. Daha hızlı ve şiddetli 
konuşmaya başladım. Daha şiddetli. Ancak ses yük-
selme ye devam etti.  Yerimden kalktım ve belirgin 
bir şekilde sert el hareketleriyle birlikte havadan su-
dan konuştum. Ama ses dinmek bilmiyordu. Neden 
GİTMİYORLAR ki? Polislerin gözlemlerinden tedir-
gin olmuş ve öfkelenmiş halde döşemenin üzerinde 
sert adımlarla ileri geri gezinmeye başladım. Ancak 
ses giderek artıyordu. Gitgide yükseliyordu. AMAN 
TANRIM. Ne YAPABİLİRİM Kİ? Öfkelendim. Deliye 
döndüm, küfrediyordum. Oturduğum sandalyeyi sıkıca 
tuttum. Tahtaların üzerinde gıcırdatmaya başladım 
ancak ses her yana yayılmaya başlıyor ve yükseliyor da 
yükseliyordu. Adamlar hala umarsızca sohbet ediyor 
ve gülümsüyorlardı. Duymamış olabilirler miydi? Yüce 
tanrım! Hayır hayır! Duymuşlardı. Şüphelenmişlerdi. 
BİLİYORLARDI. Korkumla alay ediyorlardı. O an böyle 
düşünmüştüm. Ancak her şey bu ızdıraptan daha iyiydi. 
Her şey bu alaycılıktan daha tahammül edilebilirdi. Bu 
riyakar gülümsemelere daha fazla katlanamadım. Çığlık 
atmalı veya ölmeliydim. Ve şimdi, kulak verin! Yüksek, 
yüksek, daha da yüksek, DAHA YÜKSEK!

 “Caniler! Rol yapmayın, artık oyun oynamayın. 
Tahtaları sökün. İşte burada. ‘işte bu, yaşlı adamın 
korkunç yürek atışları.’”

 The officers were satisfied. My MANNER had 
convinced them. I was singularly at ease. They sat 
and while I answered cheerily, they chatted of famil-
iar things. But, ere long, I felt myself getting pale and 
wished them gone. My head ached, and I fancied a 
ringing in my ears; but still they sat, and still chat-
ted. The ringing became more distinct : I talked more 
freely to get rid of the feeling: but it continued and 
gained definitiveness -- until, at length, I found that 
the noise was NOT within my ears. 

 No doubt I now grew VERY pale; but I talked 
more fluently, and with a heightened voice. Yet the 
sound increased -- and what could I do? It was A 
LOW, DULL, QUICK SOUND -- MUCH SUCH A 
SOUND AS A WATCH MAKES WHEN ENVEL-
OPED IN COTTON. I gasped for breath, and yet the 
officers heard it not. I talked more quickly, more ve-
hemently but the noise steadily increased. I arose and 
argued about trifles, in a high key and with violent 
gesticulations; but the noise steadily increased. Why 
WOULD they not be gone? I paced the floor to and 
fro with heavy strides, as if excited to fury by the ob-
servations of the men, but the noise steadily increased. 
O God! what COULD I do? I foamed -- I raved -- I 
swore! I swung the chair upon which I had been sit-
ting, and grated it upon the boards, but the noise arose 
over all and continually increased. It grew louder -- 
louder -- louder! And still the men chatted pleasantly 
, and smiled. Was it possible they heard not? Almighty 
God! -- no, no? They heard! -- they suspected! -- they 
KNEW! -- they were making a mockery of my hor-
ror! -- this I thought, and this I think. But anything 
was better than this agony! Anything was more toler-
able than this derision! I could bear those hypocriti-
cal smiles no longer! I felt that I must scream or die! 
-- and now -- again -- hark! louder! louder! louder! 
LOUDER! 

“Villains!” I shrieked, “dissemble no more! I admit the 
deed! -- tear up the planks! -- here, here! -- it is the 
beating of his hideous heart!”

Edgar Allan POE
Çv. Emre SAKMEN
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Kasvet	gecenin,	bense	düşüncelerin	koynunda,
Aklım,	unutulmuş	tuhaf	öykülerin	tozlu	sayfalarında
Kafam	bir	dünya,	gözlerim	perde,	uykuya	teslim	
bayrağı	elde
Derken	hafif	bir	tıkırtı	geldi,	nazikçe
Bir	ziyaretçi	diye	geçirdim	hemen	içimde,
Tıkırdayıp	duran	oda	kapıma
Bir	ziyaretçi,	daha	fazlası	asla.

Gün	gibi	aklımda	o,	karanlık	aralıkta	idi:
Ölen	her	bir	kor	örüyordu	yere	hayalini.
Ve	ben	delicesine	istedim	sabahı	
Hani	şu	beyhude	beklediğim	o	anı,
O	yitik	üzüntüyü,	Lenore	için
O,	meleklerin	Lenore	diye	çağırdığı	eşsiz	ve	ışıldayan	
güzel	için
Adı	artık	buralarda	bilinmeyenin.

Hüznün	mor	tadındaki	perdenin	gaipten	sesleri
Heyecana	boğuverdi	yüreğimi.
Ve	korkular,	hani	şu	bende	geçmişi	olmayanlardan
Kalbim	feryatlarda,	dilim	dermanı	arar	oldu	şu	
sözlerde:
Yalnızca	bir	ziyaretçi	yalvarıp	duran	içeri	girmeye
Hani	şu	geç	kalmış	olanlardan	yalvarmakta
Hayır,	hayır	daha	fazlası	asla.

Bir	anlık	cesaretle	atılıverdim	ileriye
“Efendim”	dedim	“ya	da	hanımım,	affınıza	sığınırım
Fakat	gerçek	şu	ki	dalmıştım	ve	o	kadar	nazik	bir	
tıkırtıyla	geldiniz	ki,
O	kadar	belirsiz	bir	tıkırtıyla	doldunuz	ki	evime
Duymuyordum	sizi	neredeyse.”
Dedim	ve	açıverdim	kapıyı	ardına	dek
Karanlıktı	karşımdaki	bir	tek.

Once	upon	a	midnight	dreary,	while	I	pondered,	weak	and	
weary,	
Over	many	a	quaint	and	curious	volume	of	forgotten	lore,	
While	I	nodded,	nearly	napping,	suddenly	there	came	a	tap-
ping,	
As	of	some	one	gently	rapping,	rapping	at	my	chamber	door.	
“’Tis	some	visitor,”	I	muttered,	“tapping	at	my	chamber	door	
Only	this,	and	nothing	more.”	

Ah,	distinctly	I	remember	it	was	in	the	bleak	December,	
And	each	separate	dying	ember	wrought	its	ghost	upon	the	
floor.	
Eagerly	I	wished	the	morrow;	-	vainly	I	had	sought	to	borrow	
From	my	books	surcease	of	sorrow	-	sorrow	for	the	lost	
Lenore	-	
For	the	rare	and	radiant	maiden	whom	the	angels	name	
Lenore	-	
Nameless	here	for	evermore.	

And	the	silken	sad	uncertain	rustling	of	each	purple	curtain	
Thrilled	me	-	filled	me	with	fantastic	terrors	never	felt	be-
fore;	
So	that	now,	to	still	the	beating	of	my	heart,	I	stood	repeat-
ing,	
“’Tis	some	visitor	entreating	entrance	at	my	chamber	door	-	
Some	late	visitor	entreating	entrance	at	my	chamber	door;	-	
This	it	is,	and	nothing	more.”	

Presently	my	soul	grew	stronger;	hesitating	then	no	longer,	
“Sir,”	said	I,	“or	Madam,	truly	your	forgiveness	I	implore;	
But	the	fact	is	I	was	napping,	and	so	gently	you	came	rap-
ping,	
And	so	faintly	you	came	tapping,	tapping	at	my	chamber	
door,	
That	I	scarce	was	sure	I	heard	you”-	here	I	opened	wide	the	
door;	-	
Darkness	there,	and	nothing	more.	

KUZGUN RAVENVe ruhum hapsolmuş bu karartının içinde
Kalkmayacak ki bir daha, öyle sere serpe…

And my soul from out that shadow 
that lies floating on the floor 

Shall be lifted - nevermore! 

Keşke bir kedi kadar gizemli çevirebilseydik...
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Dalıverdi	gözlerim	gecenin	içine,	taş	kesildi	bedenim	
orda	öylece.
Düşüncelerim	korkularıma	teslim
Ve	acaba	dedim,	hiçbir	faninin	hayal	bile	
edemeyeceğini	düşleyerek
Ama	sessizlik	demir	atmıştı	geceye,
Yine	de	mini	minnacık	bir	söz	geldi	dile:	Lenore
Düşüverdi	dudaklarımdan	bu	tek	kelime	ve	hemen	
geri	fısıldayıverdi	gece:	Lenore
Asılı	kaldı	gecede	bu	yalnız	kelime.

Ruhum	yangınlarda	geri	döndüm	odama
Ve	tıkırtı	daha	gür	geldi	peşim	sıra
“Bu	kez	tamam”	dedim,	“Misafirim	dayanmış,	
penceremde”
Görelim	artık	yüzünü,	çözülsün	sırrı	gizemin
Yok,	yok	önce	dinsin	ağrısı	kalbimin	
Ve	sonra	çözülsün	bu	gizemin	sırrı
Bu	olsa	olsa	rüzgârın	hışırtısı.

Açınca	pencereyi	heyecanla;	kanatlarını	çırpa	çırpa,	
işvesiyle
Süzülüverdi	o	kutsal	maziden	bir	kuzgun,	tüm	
görkemiyle.
Ne	göstermeye	bir	saygısı	vardı	ne	de	durup	
dinlenmeye	bir	anı
Yöneldi	oda	kapıma	bir	hanım	-bey	edasıyla	öylece-
Kapının	hemen	üstünde,	konuverdi	Pallas’ın	büstüne
Tüm	olan	biten	buydu	sadece.

Tebessümü	doğurdu	içimde	zeytin	tenli	kuş
Cezbetti	beni	büründüğü	o	gurur	dolu	ve	
müsamahasız	duruş.
“Sorgucun	yolunmuş”	dedim	“Ama	korkmuş	değilsin	
sen”
Amansız	ve	tarih	kokan	kuzgun,	Gecelerin	Sahili’nden	
gelen.
Söyle	bana	Ölüm	Sahili’nde	nedir	addedilen	sana,
Dedi	kuzgun	“Birdah’asla”

O	kadar	şaşırmıştım	ki	hantal	kuşun	dilimi	bildiğine,
İlgisiz	cevabı	gölge	dahi	düşüremedi	hayretime.
Hangimiz	kabul	edebilir	ki,
İçimizden	birimizin	böyle	bir	kuş	görebileceğini?
Hem	de	oda	kapısı	üstündeki	heykele	tünemiş,
“Birdahaasla”	isimli	bir	kuş
Ya	da	her	ne	ise	işte.

Deep	into	that	darkness	peering,	long	I	stood	there	won-
dering,	fearing,	
Doubting,	dreaming	dreams	no	mortals	ever	dared	to	
dream	before;	
But	the	silence	was	unbroken,	and	the	stillness	gave	no	
token,	
And	the	only	word	there	spoken	was	the	whispered	word,	
“Lenore?”	
This	I	whispered,	and	an	echo	murmured	back	the	word,	
“Lenore!”	
Merely	this,	and	nothing	more.	

Back	into	the	chamber	turning,	all	my	soul	within	me	burn-
ing,	
Soon	again	I	heard	a	tapping	somewhat	louder	than	before.	
“Surely,”	said	I,	“surely	that	is	something	at	my	window	
lattice:	
Let	me	see,	then,	what	thereat	is,	and	this	mystery	explore	
Let	my	heart	be	still	a	moment	and	this	mystery	explore;	-	
‘Tis	the	wind	and	nothing	more.”	

Open	here	I	flung	the	shutter,	when,	with	many	a	flirt	and	
flutter,	
In	there	stepped	a	stately	raven	of	the	saintly	days	of	yore;	
Not	the	least	obeisance	made	he;	not	a	minute	stopped	or	
stayed	he;	
But,	with	mien	of	lord	or	lady,	perched	above	my	chamber	
door 
Perched	upon	a	bust	of	Pallas	just	above	my	chamber	door	
Perched,	and	sat,	and	nothing	more.	

Then	this	ebony	bird	beguiling	my	sad	fancy	into	smiling,	
By	the	grave	and	stern	decorum	of	the	countenance	it	
wore.	
“Though	thy	crest	be	shorn	and	shaven,	thou,”	I	said,	“art	
sure	no	craven,	
Ghastly	grim	and	ancient	raven	wandering	from	the	Nightly	
shore	-	
Tell	me	what	thy	lordly	name	is	on	the	Night’s	Plutonian	
shore!”	
Quoth	the	Raven,	“Nevermore.”	

Much	I	marvelled	this	ungainly	fowl	to	hear	discourse	so	
plainly,	
Though	its	answer	little	meaning-	little	relevancy	bore;	
For	we	cannot	help	agreeing	that	no	living	human	being	
Ever	yet	was	blest	with	seeing	bird	above	his	chamber	door	
Bird	or	beast	upon	the	sculptured	bust	above	his	chamber	
door,	
With	such	name	as	“Nevermore.”

K
uzgun
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Fakat	tek	bir	kelimeden	ibaretti	kuzgunun	tüm	
söylediği
Sanki	ruhunun	sırtına	binip	uçtuğu	yapayalnız	bir	
kelime.
Ne	harflerden	bir	arkadaş	yolladı	ne	de	kanat	çırpıp	
yol	aldı	bu	kelimenin	ardından
Ta	ki	derinlerden	gelen	sessiz	çığlıklarımı	duyana	
kadar,
“Çekip	gitti	mazideki	tüm	dostlar”
Gün	dökünce	ışık	demetlerini	kanatlarına,	o	da	çekip	
gider	sonsuza
Umutlarım	da	uçup	gitmemişler	miydi	peşi	sıra
Dedi	kuzgun,	dedi	ki	“Birdah’asla!”

İrkilerek	uyandım	tam	yerinde	kesilen	uykumdan
“Şüphesiz	ki”	dedim	“bu	söz	tek	yadigârı	olmalı
kederli	üstadından	kalan
Hani	şu	amansız	felaketin	yıprattığı	üstat,
Tüm	şarkıları,	umutlarının	hüzne	boğulduğu
Tek	bir	ağıda	dönüşünceye	kadar	yıpratılan	üstat.
“Bir	daha	asla!”	İşte	tek	nakarat.

Fakat	tebessümü	yeşertmeye	devam	ediyordu	kuzgun	
içimde
Yöneldim	doğruca	bir	koltuğa,	kuzgunun	önünde
Yerleştim	yerime,	savruldum	düşten	düşe,
Bu	uğursuz	kuşun	aklındaki	ne	diye,
Bu	korkunç,	çirkin,	çelimsiz,	uğursuz	kuş	ne	der	diye
Gaklarken	“bir	daha	asla”	diye.

Düşüne	durdum;	ama	tek	bir	söz	etmedim	kuzguna	
yerimden
Kül	etti	geçti	bağrımı,	bakışları	sanki	ateşten!
Daha	pek	çok	şey	vardı	aklımda,	düştü	başım	yastığa
Dokunamayacak	ki	Lenore’min	teni	ona
Ah	ne	acı,	bir	daha	asla!

Havada	bir	koku,	inceden	ağırlaşan,	tütsüsü	bile	
görülmeyen	meçhul	bir	buhurdandan:
Tüy	kaplı	zeminde	tıkırdayan	Meleklerce	savrulan.
Haykırdım:	“Ne	aptalım!	Bu	Tanrı’dan	bir	armağan,	
meleklerle	yollanan”
İçmeli	bu	iksiri	kana	kana	ve	unutmalı	yitik	Lenore’yi	
sonsuza
Dedi	kuzgun	“Birdah’asla”.

But	the	raven,	sitting	lonely	on	the	placid	bust,	spoke	only	
That	one	word,	as	if	his	soul	in	that	one	word	he	did	out-
pour.	
Nothing	further	then	he	uttered-	not	a	feather	then	he	
fluttered	-	
Till	I	scarcely	more	than	muttered,	“other	friends	have	
flown	before	-	
On	the	morrow	he	will	leave	me,	as	my	hopes	have	flown	
before.”	
Then	the	bird	said,	“Nevermore.”	

Startled	at	the	stillness	broken	by	reply	so	aptly	spoken,	
“Doubtless,”	said	I,	“what	it	utters	is	its	only	stock	and	store,	
Caught	from	some	unhappy	master	whom	unmerciful	Dis-
aster	
Followed	fast	and	followed	faster	till	his	songs	one	burden	
bore	-	
Till	the	dirges	of	his	Hope	that	melancholy	burden	bore	
Of	‘Never	-	nevermore’.”	

But	the	Raven	still	beguiling	all	my	fancy	into	smiling,	
Straight	I	wheeled	a	cushioned	seat	in	front	of	bird,	and	
bust	and	door;	
Then	upon	the	velvet	sinking,	I	betook	myself	to	linking	
Fancy	unto	fancy,	thinking	what	this	ominous	bird	of	yore	-	
What	this	grim,	ungainly,	ghastly,	gaunt	and	ominous	bird	of	
yore	
Meant	in	croaking	“Nevermore.”	

This	I	sat	engaged	in	guessing,	but	no	syllable	expressing	
To	the	fowl	whose	fiery	eyes	now	burned	into	my	bosom’s	
core;	
This	and	more	I	sat	divining,	with	my	head	at	ease	reclining	
On	the	cushion’s	velvet	lining	that	the	lamplight	gloated	
o’er,	
But	whose	velvet	violet	lining	with	the	lamplight	gloating	
o’er,	
She	shall	press,	ah,	nevermore!	

Then	methought	the	air	grew	denser,	perfumed	from	an	
unseen	censer	
Swung	by	Seraphim	whose	footfalls	tinkled	on	the	tufted	
floor.	
“Wretch,”	I	cried,	“thy	God	hath	lent	thee	-	by	these	angels	
he	hath	sent	thee	
Respite	-	respite	and	nepenthe,	from	thy	memories	of	
Lenore:
Quaff,	oh	quaff	this	kind	nepenthe	and	forget	this	lost	
Lenore!”	
Quoth	the	Raven,	“Nevermore.”	

Keşke bir kedi kadar gizemli çevirebilseydik...
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“Kâhinsin”	dedim	“kuş	da	olsan	şeytan	da	kâhinsin	
sen	yine	de”
Kötü	ruh	göndermiş	ya	da	fırtına	savurmuş	olabilir	
seni
Bu	perişan	ama	korkusuz	sahile,
Büyülü	çöl	araziye,	korkuların	pençesindeki	evime
Derdimin	dermanı	var	mı	Gilead’da,	söyle	
yalvarırım	sana
Dedi	kuzgun	“Birdah’asla”.

Kuş	da	olsan	şeytan	da	kâhinsin	sen	işte
Bizi	sarıp	sarmalayan	göğün	ve	taptığımız	Tanrı’nın	
adına	söyle
Bu	kederli	yürek	sarılabilecek	mi	Lenore	adındaki	
güzele,
Meleklerin	Lenore	diye	çağırdığı	eşsiz	ve	ışıldayan	
kıza
Dedi	kuzgun	“Birdah’asla”.

Haykırdım:	“Bu	sözler	ayrılığa	gebe!”
Katıl	seni	süren	rüzgâra	ve	geri	dön	Ölüm	Sahili’ne.
Tek	bir	siyah	tüy	dahi	bırakma	yalanından	hatıra
Ve	sakın	dokunma	yalnızlığıma!	Durma	öyle	
kapımda
Çek	gaganı	kalbimden,	neden	bekliyorsun	hala	
kapımda!
Dedi	kuzgun	“Birdah’asla.”

Ve	kuzgun	hala	yerindeydi,	hala	yerinde
Kapının	hemen	üstündeki	Pallas’ın	büstünde.
Rüya	gören	bir	iblisin	sureti	sanki	gözlerinde
Lambanın	ışığında	düşüvermiş	gölgesi	zemine		
Ve	ruhum	hapsolmuş	bu	karartının	içinde
Kalkmayacak	ki	bir	daha,	öyle	sere	serpe…

Çv. Osman Nuri SISMAN

Edgar Allan POE

“Prophet!”	said	I,	“thing	of	evil!	-	prophet	still,	if	bird	or	devil!	-	
Whether	Tempter	sent,	or	whether	tempest	tossed	thee	here	
ashore,	
Desolate	yet	all	undaunted,	on	this	desert	land	enchanted	-	
On	this	home	by	horror	haunted-	tell	me	truly,	I	implore	-	
Is	there	-	is	there	balm	in	Gilead?	-	tell	me	-	tell	me,	I	implore!”	
Quoth	the	Raven,	“Nevermore.”	

“Prophet!”	said	I,	“thing	of	evil	-	prophet	still,	if	bird	or	devil!	
By	that	Heaven	that	bends	above	us	-	by	that	God	we	both	
adore	-	
Tell	this	soul	with	sorrow	laden	if,	within	the	distant	Aidenn,	
It	shall	clasp	a	sainted	maiden	whom	the	angels	name	Lenore	-	
Clasp	a	rare	and	radiant	maiden	whom	the	angels	name	Lenore.”	
Quoth	the	Raven,	“Nevermore.”	

“Be	that	word	our	sign	in	parting,	bird	or	fiend,”	I	shrieked,	
upstarting	-	
“Get	thee	back	into	the	tempest	and	the	Night’s	Plutonian	
shore!	
Leave	no	black	plume	as	a	token	of	that	lie	thy	soul	hath	spoken!	
Leave	my	loneliness	unbroken!-	quit	the	bust	above	my	door!	
Take	thy	beak	from	out	my	heart,	and	take	thy	form	from	off	my	
door!”	
Quoth	the	Raven,	“Nevermore.”	

And	the	Raven,	never	flitting,	still	is	sitting,	still	is	sitting	
On	the	pallid	bust	of	Pallas	just	above	my	chamber	door;	
And	his	eyes	have	all	the	seeming	of	a	demon’s	that	is	dreaming,	
And	the	lamplight	o’er	him	streaming	throws	his	shadow	on	the	
floor;	
And	my	soul	from	out	that	shadow	that	lies	floating	on	the	floor	
Shall	be	lifted	-	nevermore!

K
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DENİZİN ORTASINDA IN THE SEA
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Bak	işte!	Kurdu	tahtı	“ölüm”	kendine	
Kimsesiz,	garip	bir	şehir
Uzanıyor	o	karanlık	Batı’nın	derinliklerinde.
İyi	ve	kötü	boy	göstermez	hiçbir	surette
Ölüm	uykusu	sarmıştır	dört	bir	yanı.
(Asırlık	kuleler	titremez!)
Benzemez	ki	bizdekilere!
Ne	mabedi	ne	kulesi	ne	de	sarayı.
Etrafta,	yükseliyor	umursamaz	rüzgâr
Ve	iki	büklüm,	göğün	altında
Uzanmıştır	hüzünlü	ırmaklar.

Düşmez	cennetten	tek	damla	nur	yüreğine,
Sonu	gelmez,	nihayete	ermez	gecelerinde.
Lakin	ufacık	bir	parıltı	ötelerden,	o	donuk	denizinden
Yükselir	kuleciklerine	sessizce
Işıldar	tepelerine	inceden	ama	özgürce
Aydınlatır	kubbelerini,	o	keskin	zirvelerini	ve	koca	
malikânelerini
Dolar	türbelerine,	ilhamı	Babil’den	almış	duvarlarına	
Işığa	boğar	yontuk	sarmaşıklarını,	taş	kesilmiş	çiçeklerini,	
Ve	onların,	gizemi	bile	küf	tutmuş	çardaklarını
Parıldar	sonsuz	güzellikteki	o	eşsiz	mabedine	
Hani	şu	çelenkli	frizleriyle,	
Viyolası,	menekşesi	ve	asmasıyla	sarmaş	dolaş	mabedine.

İki	büklümdür,	
Utanmış,	küsmüştür	ırmaklar
Gökyüzü	sonsuz!
Ve	ahenk	o	denli	vurmuştur	ki	kulecik	ve	gölgeciklerine,
Sanki	infaz	emri	verilmiş	iki	mahkûm,	tek	yürektirler	semada
İşte	“	ölüm”	yükseklerden,	şehrin	kibirli	kulelerden
Seyreder	bu	anı	doyasıya	

Lo!	Death	has	reared	himself	a	throne
In	a	strange	city	lying	alone
Far	down	within	the	dim	West,
Where	the	good	and	the	bad	and	the	worst	and	
the	best
Have	gone	to	their	eternal	rest.
There	shrines	and	palaces	and	towers
(Time-eaten	towers	that	tremble	not!)
Resemble	nothing	that	is	ours.
Around,	by	lifting	winds	forgot,
Resignedly	beneath	the	sky
The	melancholy	waters	lie.

No	rays	from	the	holy	heaven	come	down
On	the	long	night-time	of	that	town;
But	light	from	out	the	lurid	sea
Streams	up	the	turrets	silently—
Gleams	up	the	pinnacles	far	and	free—
Up	domes—up	spires—up	kingly	halls—
Up	fanes—up	Babylon-like	walls—
Up	shadowy	long-forgotten	bowers
Of	sculptured	ivy	and	stone	flowers—
Up	many	and	many	a	marvelous	shrine
Whose	wreathèd	friezes	intertwine
The	viol,	the	violet,	and	the	vine.

Resignedly	beneath	the	sky
The	melancholy	waters	lie.
So	blend	the	turrets	and	shadows	there
That	all	seem	pendulous	in	air,
While	from	a	proud	tower	in	the	town
Death	looks	gigantically	down.

Ve cehennem dogrulur binlerce tahtından,
 Selam durur “ölümün” ardından!

Hell, rising from a thousand thrones,
 Shall do it reverence.

Keşke bir kedi kadar gizemli çevirebilseydik...
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Çatısız	türbeler	ve	aralanmış	kabirler
Silme	doludur	gün-güneş	dalgalarla.
Ama	ne	her	bir	putun	gözünde	yatan	zarafet
Ne	de	mahzun	ve	paha	biçilmez	bir	ceset
Çekmiştir	suları	yataklarından
Zira	tek	bir	dalga	dahi	yoktur	kıvrılan,	ne	yazık!
Issızlık	gün	gibi	ortada
Tek	bir	kıpırtı	bile	fısıldamaz	ki,
Rüzgârlar	denizin	ücra	ama	mesut	bir	köşesinde	
bulunsun.
Ya	da	en	ufak	bir	şahlanma	ima	etmez	ki,
O	aynı	rüzgârlar;	çirkinliği	törpülenmiş	mavi	
dinginlikte	durulsun.

Gördün	mü?	Havada	bir	telaş.
Ya	o	dalgaya	ne	demeli!	Orda	da	bir	kıpırtı	işte!
Sanki	savruldu	kuleler	dört	bir	diyar,
Batarken	sessiz	sedasız	gelgitin	kasvetinde
Ve	teslim	bayrağı	inceden	çekilmiş	sanki	tepelerine.
Mahrumiyet	gün	gibi	ortada,	işte	bu	şeffaf	gök	
kubbede.
Ve	dalgalar!	Gözleri	artık	ateşböcekleri	saçar.
Saatler	bitkin	ve	yavaşça	akar.
Böyle	bir	an	gelir,	hayatın	tüm	sesi	kesilir.
İşte	çöker	şehir	an	ve	an	mateminde
Ve	cehennem	doğrulur	binlerce	tahtından,
Selam	durur	“ölümün”	ardından!

There	open	fanes	and	gaping	graves
Yawn	level	with	the	luminous	waves;
But	not	the	riches	there	that	lie
In	each	idol’s	diamond	eye—
Not	the	gaily-jeweled	dead
Tempt	the	waters	from	their	bed;
For	no	ripples	curl,	alas!
Among	that	wilderness	of	glass—
No	swellings	tell	that	winds	may	be
Upon	some	far-off	happier	sea—
No	heavings	hint	that	winds	have	been
On	seas	less	hideously	serene.

But	lo,	a	stir	is	in	the	air!
The	wave—there	is	a	movement	there!
As	if	the	towers	had	thrust	aside,
In	slightly	sinking,	the	dull	tide—
As	if	their	tops	had	feebly	given
A	void	within	the	filmy	Heaven.
The	waves	have	now	a	redder	glow—
The	hours	are	breathing	faint	and	low—
And	when,	amid	no	earthly	moans,
Down,	down	that	town	shall	settle	hence,
Hell,	rising	from	a	thousand	thrones,
Shall	do	it	reverence.
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Rüya Dream

Edgar Allan POEZeren Görkem
 GÜRSOY

içinde
within

Rüya Dreama

Take	this	kiss	upon	the	brow!
And,	in	parting	from	you	now,
Thus	much	let	me	avow—
You	are	not	wrong,	who	deem
That	my	days	have	been	a	dream;
Yet	if	hope	has	flown	away
In	a	night,	or	in	a	day,
In	a	vision,	or	in	none,
Is	it	therefore	the	less	gone?
All	that	we	see	or	seem
Is	but	a	dream	within	a	dream.

I	stand	amid	the	roar
Of	a	surf-tormented	shore,
And	I	hold	within	my	hand
Grains	of	the	golden	sand—
How	few!	yet	how	they	creep
Through	my	fingers	to	the	deep,
While	I	weep—while	I	weep!
O	God!	can	I	not	grasp
Them	with	a	tighter	clasp?
O	God!	can	I	not	save
One	from	the	pitiless	wave?
Is	all	that	we	see	or	seem
But	a	dream	within	a	dream?

Keşke bir kedi kadar gizemli çevirebilseydik...

Al,	kaşına	kondurduğum	bu	buseyi
Ve	senden	ayrılırken	şimdi
Dökeyim	içimdekileri—
Haksız	değildin	sen
Günlerimin	birer	rüya	olduğunu	söylerken
Eğer	ki	umutlar	uçup	gittiyse
Bir	gecede	ya	da	bir	günde
Bir	anda	veya	hiçbirinde
Bundan	mıdır	daha	çok
Gidecek	var	bende?	
Tüm	bu	gördüğümüz	ya	da	göründüğümüz
Ancak	bir	rüya,	rüya	içinde.

Duruyorum	uğultunun	tam	ortasında
Dalgaların	dövdüğü	bir	kıyıda
Altından	kum	taneleri	avcumun	içinde
Ne	de	azlar!	Kayıyorlar	yine	de
Parmaklarımın	arasından	gittikçe	derinlere
Ağlıyor,	ağlıyorken	ben!
Tanrım!	Tutamaz	mıyım	onları	daha	sıkı
Tanrım!	Kurtaramaz	mıyım	birini	bile	acımasız	dalgalardan?
Yoksa
Tüm	bu	gördüğümüz	ya	da	göründüğümüz
Bir	rüya	mı	rüya	içinde?
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	 Translation	Studies,	as	you	all	may	know,	is	a	very	young	scientific	field.		Up	until	early	1970’s	
Translation	Studies	was	a	sub-field	in	linguistics	and	for	many	centuries	the	subject	was	regarded	as	a	
philosophical	pursuit.	Thanks	to	James	Holmes	the	academic	world	of	translation	has	earned	the	sci-
entific	autonomy	that	it	rightfully	deserves	with	the	publication	of	his	famous	article	“The Name and 
Nature of Translation Studies”	in	1972.	However,	for	the	development	and	prosperity	of	this	newborn	
baby-science;	there	are	two	points	that	must	be	fully	recognized:	fundamental	principles	of	social	sci-
ence	and	general	features	of	translation.	And	since	we	lack	the	necessary	theoretical	framework	in	the	
area	because	of	the	fact	that	the	discipline	in	question	is	recently	emerged,	defining	those	two	principal	
elements,	I	believe,	will	be	considerably	guiding	in	creating	that	theoretical	universe.	
 
	 Let	me	start	by	analysing	the	general	characteristics	of	all	social	sciences.	First	off,	we	must	be	
aware	that	social	science	is	not	a	positive	science.	That	is	to	say,	we	don’t	have	the	possibility	to	precisely	
verify	our	theses	and	hypotheses	with	some	experiments.	Therefore	we	cannot	have	scientific	laws,	as	
the	way	we	have	in	natural	science,	but	only	hypothetical	theories,	which	provides	only	variant	deter-
minism	rather	than	an	absolute	determinism.	So	in	social	science,	specifically	in	translation	studies,	we	
can	speak	of	a	myriad	of	alternatives	and	it	mostly	provides	guidelines	and	general	insights	rather	than	
precise	rules	and	facts.	At	this	point,	to	show	the	difference	between	the	social	and	natural	science	more	
clearly,	it	will	be	useful	to	refer	to	the	Prof.	Ahmet	Taner	Kıslali’s	considerations	regarding	the	methods	in	
social	science:

  “All	scientific	studies	involves	three	phases:	Observation,	classification	and	interpretation.	
If		unchangeable	and	universal	cause	and	effect	relations	can	be	reached		at	the	end	of	the	clas-
sification	of	observed	events,	this	is	a	“scientific	law”.	But	if	we	cannot	have	that	result,	the	name	
of	the	interpretation	we	made	is	“theory”.	The	distinction	between	the	social	and	natural	science	
starts	at	the	phase	of	observation.	Despite	the	fact	that	science	requires	observers	to	be	fully	ob-
jective,	most	of	the	times	there	is	no	possibility	for	that	in	social	science.”(Kislali,	1987	:	19)1

	 So	what	we	understand	is	that	in	social	science,	because	of	the	fact	that	he	or	she	is	a	part	of	
what	she/he	observes,	the	observer	may	tend	to	observe	and	interpret	according	to	his	or	her	set	of	
values.	For	instance,	as	for	translation	studies,	say,	a	translator	who	adopts	the	method	of	free	transla-
tion	in	his	or	her	works	might	be	inclined	to	praise	the	acceptability2		concept	in	equivalence	theory.	As	
a	result,	no	matter	what	the	reason	might	be,	it	is	a	fact	that	in	social	science	there	are	mainly	subjective	
assessments	and	there	are	a	lot	of	resolutions	for	the	same	concept	or	phenomennon	both	in	theoretical	
and	applied	framework.
 
	 Now	that	the	general	characteristics	of	social	sciences	have	been	pinned	down,	I	think	I	can	move	
on	to	go	through	with	the	features	of	translational	act.	First	and	foremost,	we	need	to	describe	what	the	
act	of	translation	is.	As	the	linguist	Prof	Berke	Vardar	defines,	translation	is:	

Translation Studies and Social Sciences

1 KISLALI, Ahmet Taner, (1987), Siyaset Bilimi, s. 19,  Ankara University BYYO Publishings, Ankara
2 The term that Toury used for target culture-oriented translations in his theory of equivalence.
3 VARDAR, Berke, (2001), Dilbilim Yazıları, Dilbilim Açısından Çeviri, s. 161, Multilingual Publishings, Istanbul
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“...at	first	sight	it	can	be	defined	as	the	act	of	conveying	a	message	in	a	natural	language	to	another	
by	providing	a	semantic	and	functional	equivalence.	It	is	an	activity	that	provides	the	transmission	
of	information	through	verbal	and	written	messages	between	speakers	(or	senders)	and	listeners	
(or	receivers).	It	is	an	act	of	transforming	the	signs	in	a	source	language	and	the	semantic-structural	
entirety	that	they	form	into	semiotic	and	semantic-structural	entirety	in	a	target	language.”(Vardar,	
1978	:	322)3

	 So	the	starting	point	here	is	the	transmission	of	message	without	distorting	the	meaning	and	
function.	And	language,	especially	the	structural	aspect	of	the	language	(e.g	grammar,	syntax.),	is	the	
instrument	here.	Therefore,	with	no	hesitation,	we	can	say	that	the	most	important	thing	in	translation	is	
to	convey	the	same	meanings	and	functions.	The	rest	is	just	details.	We	can	use	a	variety	of	tools,	instru-
ments	for	the	same	end.	The	instruments,	in	this	case	the	form	of	the	language,	are	always	dispensable	
and	modifiable	and	they	have	no	immense	effects	on	the	whole	as	long	as	the	meanings	and	the	func-
tions	are	not	distorted.	However,	a	little	deviation	in	purpose	may	create	destructive,	irreversible	results.	
So,	we	can	clearly	see,	that	is	if	we	put	aside		traditional	and	formalist	approaches,	translation	studies	
involve	different	evaluations	and	resolutions	in	any	different	areas,	subjects	and	situations	in	translation	
and	it	mainly	focuses	on	conveying	messages	and	functions,	which,	unquestionably,	requires	considera-
bly	wider	and	constantly	changing	perspectives.	For	instance,	Vermeer’s	Skopos	(purpose)	Theory	asserts	
that	if	the	target	text	serves	its	purpose	it	is	successful	translation.	It	is,	without	question,	quite	a	broad	
point	of	view.

	 Up	until	here	I’ve	tried	to	outline	the	general	properties	of	social	sciences	and.	translation	stud-
ies.	However,	for	the	sake	of	translation	studies’	development	in	the	scientific	world;	there	is	one	last	
point	which	needs	to	be	underlined.	There	are	a	lot	of	areas	and	fields	of	expertise	in	translation	such	as	
literary,	legal	or	technical.	But	as	far	as	the	subject	of	this	article	is	concerned	translation	of	social	sci-
ence	text	is	of	great	importance.	Since	it	is	not	the	main	focus	of	this	article,	I	will	not	go	into	the	spe-
cifics	of	translating	social	science	texts:	difficulties	that	we	may	face	or	factors	affecting	the	translation	
process	etc.	What	I	want	to	emphasize	here	is	the	purpose	it	serves.	To	have	scientific	achievements	we	
need	to	have	a	good	understanding	in	the	related	area	and	for	that	understanding	we	require	a	substan-
tial	corpus	in	the	field.	This	is	where	the	importance	of	translating	social	science	texts	come	in.		It	is	true	
that	most	of	the	people,	especially	the	ones	who	pursue	academic	careers,	know	more	than	one	foreign	
languages	but	to	have	a	literature	in	the	area	written	in	our	native	language	is	something	else.	For	one	
thing,	we	will	end	up	facing	vast	terminological	problems	unless	we	have	a	scientific	literature	of	our	
own.		It	should	be	never	forgotten	that	we	understand	and	realize	concepts	through	terms.	It	has	always	
been	more	difficult	for	people	to	do	that	in	a	foreign	language	or	with	foreign	vocabulary.	If	we	look	from	
a	broader	perspective	we	will	come	to	see	that	there	is	a	positive	correlation	between	improvement	of	
social	sciences	and	translation	studies.	The	relation	is	simple:	If	we	have	a	social	science	literature	in	our	
own	language,	we	will	have	a	better	understanding	in	the	area	and	consequently	there	will	be	better	
improvements.	And	if	we	have	a	better	understanding	in	social	sciences	then	we’ll		have	a	better	under-
standing	in	translation	studies	too,	which	is	a	subfield	in	the	area	of	social	sciences.		

	 As	a	conclusion,	we	see	that	there	are	three	elements	that	forms	an	inseperable	chain	which	is	
crucial	for	the	development	of	translation	studies.	To	sum	up,	if	we	want	translation	studies	to	prosper	
scientifically,	we	have	to	recognize	the	general	characteristics	of	both	social	sciences	and	translation	
studies	and	at	the	same	time	to	enhance	our	understanding	in	the	area,	both	theoretical	and	applied	
works	should	be	carried	out	regarding	translation	of	social	science	texts.

Hakan KARADENİZ
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	 Fantasy	is	the	tendency	of	mankind	to	believe	supernatural	creatures,	extraordinary	events	and	
miracles.	The	International	Association	for	the	Fantastic	Arts	uses	the	term	fantastic	to	cover	fantasy	and	
science	fiction	as	well	as	fairy	tales,	romance,	myth,		legend,	ghost	stories	and	horror.	It	is	a	fictional	type	
of	literature	that	is	very	popular	throughout	the	world	especially	in	recent	years.	Although	this	field	has	
existed	since	the	ancient	times	with	myths	and	legends,	it	has	gained	importance	with	the	masterpiece	
of	J.	R.	R.	Tolkien,	Lord of the Rings	and	its	worldwide	successful	translations.
         
	 	This	paper	will	discuss	the	hardships	with	solutions	and	importance	of	translations	in	fantastic	
literature.	You	will	also	find	different	samples	of	translations,	with	special	methods,	taken	from	world-
famous	fantastic	novels.	At	the	end	of	the	study,	it	is	pointed	out	that	the	fantastic	literature	translation	
requires	special	knowledge	and	interest	which	contribute	to	success	of	it	and	consequently	the
	development	of	this	branch	of	literature.

	 In	translation	of	fantastic	literature	there	are	some	drawbacks	that	are	special	to	this	field.	First	
of	all,	translator	should	find	the	equivalence	of	the	title.	It	must	be	as	effective	as	the	original	one.	For	
instance,	if	the	title	has	a	special	implication,	translator	should	transmit	the	meaning	of	it	in	the	target	
language.
 
   ST	 The	Voyage	of	the	Dawn	Treader	
	 	 	 	 	 	 (	C.	S.		Lewis)
	 	 	 TT	 Şafak	Yıldızının	Yolculuğu	
	 	 	 	 	 	 (Müfit	Balabanlılar)
 
	 In	the	example	as	seen,	Müfit	Balabanlılar	translates	the	title	with	the	method	of	deleting	word	
(treader)	and	expressing	notion.	

	 Secondly,	terminology	is	a	big	obstacle	for	translators.	According	to	Dr.	Şirin	Okyavuz	and	Volkan	
Dalkılıç	these	terms	can	be	subtitled	under	fourteen	headings	some	of	which	are	creatures	and	charac-
ters,	magic	and	spell,	costumes	and	magical	tools,	names	of	places	from	the	created		world.	In	the	exam-
ples	taken	from	the	Fantastic Beasts & Where to Find Them,	we	see	‘ashwinder’	as	‘külbükül’,		‘bowtruck-
le’	as	‘kabuluk’,	‘dementor’	as	‘ruh	emici’	in	the	translation	of	creatures.	Then	translating	‘stunned’	as	
‘sersemlet’,	‘polijuice	potion’	as	‘çok	özlü	iksir’,	‘disillusionment	charms’	as	‘hayalbozan	büyüsü’	are	the	
examples	of	magic	and	spell	translation	in	Harry Potter	series.	Again	in	these	series	we	can	examine	the	
translations	of	costumes	and	magical	tools	like;	‘invisibility	cloak’	as	‘görünmezlik	pelerini’,	‘delaminator’	
as	‘ışıkemer’	and	‘pensieve’	as	‘düşünseli’.	And	finally	in	the	translation	of	created	places	from	Lord of 
the Rings	series	we	see	‘Bag	End’	as	‘Çıkın	Çıkmazı’,	‘Orodruin’	as	‘Kızıl	Alevler	Dağı’.
   
	 Furthermore,	there	are	artificial	language	and	Latinized	vocabulary	in	this	literature.	To	find	a	
counterpart	of	them,	translators	may	use	archaic	words	and	old	languages.	As	an	illustration;	Turkish	
translator	Sevin	Okyay		translated	‘hallow’	as	‘yadigar’	and	‘Elder	Wand’	as	‘Mürver	Asa’	in	the	
translation	of	Harry Potter and the Deathly Hallows.	In	the	following	page’s	example	you	will	see	artificial	
language	of	Elves	created	by	J.	R.	R.	Tolkien		and	its	Turkish	translation:

The Importance, Problems and the Techniques in the Translations of Fantastic Literature
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   ST	 Et	Earello	Endorenna	utulien.
	 	 	 Sınome	maruvan	ar	Hildinyar	temi-Ambar-metta.
	 	 	 TT	 Büyük	Deniz’in	başından	Orta	Dünya’ya	geldik.
	 	 	 Bu	yerde	ben	ve	varislerim	dünyanın	sonuna	dek	ikamet	edeceğiz.

	 In	order	to	create	the	same	effect	as	in	the	source	text,	the	translator	of	the	Lord of the Rings,	
Çiğdem	Erkal	İpek,	uses	the	Arabic-rooted	words	such	as	‘varis’	and	‘ikamet’	in	the	target	language.
 
	 The	final	problem	encountered	in	terminology	is	the	complicated	complex.	This	means	
insufficient	number	of	words	in	target	language	to	meet	the	aimed	meaning	of	words	in	source	language	
as	in	the	examples	of	Forgotten Realms’	translations.	‘Sprite’	and	‘genie’	both	means	‘cin’	in	Turkish	but	
they	have	different	characteristics	in	the	original	text,	which	leads	to	a	confusing	context	in	reader’s	
mind.	In	order	to	prevent	this	entanglement	translator	should	refrain	from	using	the	first	meaning	of	
word	and	try	to	transmit	the	background	information	by	using	his/her	creativity.
 
	 From	the	Fernandes’	point	of	view,	Lia	Wyler	the	translator	of	the	Harry Potter	series	in	Brazil	
explains	why	the	title-role	name	of	the	series	could	not	be	adapted	to	the	Brazilian	Portuguese	phono-
logical	and	morphological	system.	As	there	is	not	the	consonant	‘h’	in	this	target	language	the	translator	
prefers	to	use	target-oriented	names.	She	also	uses	these	names	to	give	the	alliteration	present	in	the	
original	text.
 
	 A	different	approach	to	translation	is	giving	the	meaning	of	the	term		with	a	sentence	or	a	phrase	
explaining	the	meaning	due	to	the	lack	of	the	counterpart	of	it	in	target	language.	To	illustrate,	the	word	
‘flit’	means	‘alacakaranlıktan	kaçmak	için	ortadan	kaybolmak’		in	Turkish.
  
	 If	a	fantastic	novel	is	unpopular	in	other	countries	whereas	it	is	a	best-seller	in	its	motherland,	
this	can	be	because	of	its	being	translated	unsuccessfully.	The	translator	may	ignore	some	important	
points	such	as	readability,	target	reader’s	intellectual	level	and	transmitting	the	content	thoroughly.
 
	 The	vitality	of	translation	was	seen	when	the	first	translation	of	Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone	was	translated	by	Mustafa	Bayındır	and	published	by	Dost	Yayınevi	in	1999.	It	was	
a	failure.	On	the	other	hand,	the	same	book	was	translated	again	in	2001	by	Ülkü	Tamer	(YKY)	and	this	
time	it	was	a	big	hit.	This	difference	was	caused	from	translators’	approaches	towards	the	book.
All	the	examples	following	consist	of	the	samples	taken	from	the	study	of	Şebnem	Köşer	Akçapar	about	
this	subject.	In	these	examples	there	is	a	comparison	between	the	translations	of	the	two	translators.

     ST																																											 				TT	1	(Ülkü	Tamer)																 				TT	2	(M.	Bayındır)
	 				…he	really	has	gone	(p.10)		 	 kayıplara	karışmak	(s.19)						 Gitmek	(s.16)
	 				Rock	cakes	(p.142)																 	 taş	gibi	kurabiye	(s.125)						 şekerlemeli	kek	(s.125)
	 				To	mix	with	him	(p.2)												 	 içli	dışlı	olmak		(s.10)											 arkadaşlık	etmek	(s.9)
	 				…not	been	an	easy															 	 …bu	yolculuk	beni															 kolay	bir	yolculuk	olmadı
	 				journey	(p.47)																								 	 duman	etti	(s.61)																			 (s.47)
	 				…want	to	talk	to	(sb)										 	 (birisiyle)	konuşmak													 çaresizce	konuşmayı	
	 				this	badly	(p.41)																		 	 için	yırtınmak	(s.53)														 istemek	(s.41)

	 As	seen	in	the	examples	above,	the	translations	of	the	same	content	do	not	make	the	same	
impact	on	readers.	First	one	is	closer	to	the	target	language	which	arouses	the	reader’s	enthusiasm	while	
Mr.Bayındır’s	translation	is	word-for-word		translation	which	makes	it	boring	and	reduces	its	readability.
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	 Also	the	failure	in	the	Mustafa	Bayındır’s	translation	may	be	caused	by	his	incapability	of	
addressing	to	target	readers’	level	while	Ülkü	Tamer	succeeds	in	addressing	thoroughly	with	his	right	
register.
 
	 	 ST	 	 	 TT	1	(Ülkü	Tamer)	 	 TT	2	(M.	Bayındır)
	 You	(p.11)	 	 	 Siz	(s.11)	 	 	 Zat-ı	Aliniz	(s.17)
	 Resident	(p.124)	 	 Yerleşik	(s.145)	 	 Mukim	(s.109)
	 Teacher	(p.126)	 									 Öğretmen	(s.148)	 	 Hoca	(s.111)

	 When	we	think	of	the	target	readers’	age	group,	it	is	mostly	composed	of	children	and	the	
language	used	by	Mr.	Bayındır	is	too	complicated	for	them	to	understand.
 
	 In	conclusion,	fantastic	literature	has	been	the	target	of	an	increasing	worldwide	demand	thanks	
to	the	developing	translation	techniques	day-by-day.	These	techniques	involve	finding	striking	titles,	
giving	terms	with	suitable	methods	special	to	this	field,	adapting	the	source	text	to	the	phonological	and	
morphological	systems	of	target	languages,	adjusting	cultural	elements	in	accordance	with	the	target	
readers’	expectations	and	choosing	the	appropriate	level	of	addressing.	Thus	translation	process	entails	
special	knowledge	and	being	acquainted	with	the	distinctive	characteristics	of	this	field.	Taking	into	
account	all	of	these	factors	we	can	say	that	a	translator	of	fantasy	should	possess	the	both	languages.	He	
should	use	the	relevant	techniques	mentioned	in	this	study	by	being	faithful	to	the	source	text.	In	this	
way,	the	translator	not	only	makes	the	piece	of	literature	readable	but	also	contributes	to	the	
development	of	the	fantastic	literature.
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Sevcan	ÇAMIRCI
Özlem	GÜRBÜZ

pArticles of Translation Studies

	 Lord	of	the	Rings’i	duymayanınız	yoktur.	Peki	ya	Lord	of	the	LEXes’i	biliyor	musunuz?	Lexicology	dersin-
de	“subculture”	konusunu	işleyene	kadar	biz	de	bilmiyorduk.	Sonra	İMT	1/02	olarak	sınıf	içinde	bu	kısaltma	ile	
kendimize	özgü	bir	“subculture”	oluşmaya	başladığını	fark	ettik.	(We	are	lexperienced!)	Ufak	tefek	esprilerle	
başlayıp	gelişen	ve	gittikçe	daha	da	eğlenceli	bir	hale	gelen	beyin	fırtınası	seanslarında	iş	iyice	büyüdü.	En	
sıradan	konuşmaların	bile	lexsiz	geçmez	olduğu	aşamada	bunları	bir	tişörte	bastırma	fikri	ortaya	çıktı.	Bir	sınıf	
yemeği	esnasında	tam	kapsamlı	konuşulan	proje	ışık	hızıyla	uygulamaya	kondu.	Sonuç,	resimde	de	gördüğünüz	
üzere,	mükemmel.
	 Sınav	günü	önümüze	gelecek	kağıttan	çok	hocamızın	tepkisini	merak	ediyorduk	desem	yeridir.	Önce	
ona	hediyesini	verdik,	ardından	da	hepimiz	üzerimizdeki	hırkaları,	kazakları	çıkarıp	tişörtlerimizle	kaldık.	İşte	o	
an	gerçekten	görülmeye	değerdi:	aynı	tişörtü	giymiş	bir	sınıf	dolusu	insan,	hocamızdaki	haklı	şaşkınlık,	bizdeki	
coşku	ve	sınırsız	eğlence.
	 Böyle	güzel	bir	olayı	yaşayan,	yaşatan	herkese	hem	tebrikler	hem	de	teşekkürler.	Hacettepe’deki	süre-
cimize	böyle	hızlı	başladığımıza	göre	devamı	nasıl	gelecek	çok	merak	ediyorum!	Lex	is	the	best,	forget	the	rest!

Ezgi Su
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Orta Dünya’da 
	 Bir	Araştırma	Görevlisi	Olmak...



?

?

??

!

! !
!

!
!

2011 | HÜÇEV | Babil’in Çocukları | 25

 Aslında bu yazıya konu olacak fikirler uzun 
süredir zihnimde diğerleri ile birlikte dolanıp duruyor 
ancak sözcüklere dönüşmek konusunda hiç de uysal 
davranmıyorlardı. İsmini birlikte koyduğumuz Babil’in 
Çocukları hiç bitmemesini umduğum yayın hayatına 
başlarken, benden bu yazıyı kaleme almam istendiğinde bu 
nedenle iki kat daha sevindim. Çünkü böylece hem önemli 
olduğunu düşündüğüm bir kaç şeyi sizinle paylaşma hem 
de bu yeni doğumu kutlama olanağı buluyorum. Öyle 
uzun, süslü ve beylik cümleler kurmak niyetinde değilim. 
Ancak en başta şunu da belirtmem gerekiyor: Sadece son 
iki sene içinde gerçekleştirdiğimiz birçok etkinlik bir tarafa

bir dergi çıkarmak bir zamanlar yalnızca kalp atışlarımızı hızlandıran hoş bir fikirken, şu anda bu derginin 
sayfalarından birisi için bir şeyler karalıyor olmak öyle hafife alıncak bir başarı değil. Bunu gerçek kıldığı için 
HÜÇEV ve tüm bu faaliyetlerde emeği geçen herkes kocaman bir alkışı hak ediyor. Bunu sevgili öğrencilerimizle 
birlikte bu doğumun pek çok aşamasında bizzat bulunduğum ve her bir adımın ne kadar güç olduğunu bildiğim 
için vurguluyorum. Bununla birlikte, yine biliyorum ki, en büyük mutluluklar işte böyle yoğun çalışma süreçler-
inin sonunda, kimi zaman bir tiyatro salonunun kulisinde, kimi zamansa bir matbaada yaşanıyor. Bu yüzden şu 
anda bu yazıyı okuyorsanız, bilin ki bizler belki buradan çok uzaklarda bir tepenin üzerinde yorgun ama mutlu, 
sizi izliyoruz…

 Ben içinde bulunduğumuz sene itibariyle yaptığım mesleğin henüz ilk adımlarını atarken halen devam 
eden ve sonsuza değin sürsün istediğim öğrencilik hayatımın da ondokuzuncu senesini tamamlamış bulunuyo-
rum. Geriye dönüp baktığımda gördüğüm ve buraya sığdırmamın olanaksız olduğu pek çok şey var.  Ama beni 
en çok etkilemiş ve karakterimde iz bırakmış olanlar bir takım halinde ortaya bir şeyler çıkardığımız çalışmalar 
oldu. İlkokulda zımbayla tutturup, fotokopiyle çoğalttığımız dergiler, ortaokulda tiyatroda canlandırdığım karak-
tere süngerden yaptığımız kanat, lisede yine bir oyun için hazırladığımız radyo programına ait ses kaydı ve daha 
geçen seneki oyunla ilgili bir sürü malzeme kişisel geçmişimin en önemli parçaları…

 Bununla birlikte, bunlardan hiçbirisi beni bu bölümün öğrencisi olmak kadar ben yapmadı. Şundan emi-
nim ki, ileride adımın önüne hangi sıfat gelirse gelsin, sabit kalacak tek şey burada öğrenci olmaktan duyduğum 
gurur olacak. Şu anda her gün adımladığımız koridorlarının her köşesinde ne kadar çok anımız var, düşünsenize! 
Hayatımızın en büyük başarılarını da en büyük hayal kırıklıklarını da bu koridorlarda yaşadık.  Burada gülüp, 
burada ağladık biz. İşte bu yüzden burası bizim, adımız bir takım kayıtlarda geçtiği için değil. İşte bu yüzden 
daha çok çalışmalıyız; sadece kendimiz için değil, bu bölüm için de.

 Çünkü okullar, isimleri ya da boyutları her ne olursa olsun; binalardan, yazı tahtalarından, kapılardan, 
kalorifer peteklerinden ibaret yerler değil. Hayır, okullar insanların gün içinde bir süre bulunduğu ve bilginin 
bir yerden bir yere aktarıldığı yerler de değil. Okullar, her köşesinde anıların biriktiği canlı organizmalar! Okul-
lar bizden oluşuyor. Hepimizden… Dünyada öğrencileri tatile çıkmış boş bir okuldan daha hüzünlü bir yer daha 
düşünebiliyor musunuz?

 Bölümümüze bu birliktelik ve okul olma ruhunu aşılamış olan HÜÇEV’e sonsuz başarılar dilerim. Her 
zaman söylediğim gibi, başarısız bile olsak biz bu anıları asla unutmayacağız. Yolun açık olsun Babil’in Çocukları. 
Yolunuz açık olsun Babil’in çocukları…

Babil’in
Çocukları’na

Araş. Gör. Alper KUMCU
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•	 Alternate:	with	first	one	thing,	then	another	thing,	and	then	the	first	thing	again
a	dessert	with	alternate	layers	of	chocolate	and	cream
Alternative:	An	alternative	plan	or	method	is	one	that	you	can	use	if	you	do	not	want	to	use	
another	one
	 The	opposition	parties	have	so	far	failed	to	set	out	an	alternative	strategy.

•	 A	while	is	a	noun	meaning	“a	length	of	time”
Awhile	is	an	adverb,	meaning	“for	a	time,”	or	literally,	“for	a	while

•	 “Between”	is	from	an	Old	English	word	related	to	the	word	two.	It	denotes	a	position	
between	two	things

•	 The	preposition	“among”	derives	from	an	Old	English	word	meaning	to	mix	or	to	mingle.
Use	among	when	speaking	about	more	than	two	things
•	 Breath	is	noun	but	to	breathe	is	verb.

•	 Childlike:	showing	the	good	qualities	that	children	have,	such	as	trusting	people,	being	
honest	and	enthusiastic
	 Childish:	If	an	adult	is	childish,	they	behave	badly	in	a	way	that	would	be	expected	of	a	
child

•	 Dilemma:	a	situation	in	which	a	difficult	choice	has	to	be	made	between	two	different	
things	you	could	do
	 Quandary:	a	state	of	not	being	able	to	decide	what	to	do	about	a	situation	in	which	you	
are	involved

•	 Disinterested:	having	no	personal	involvement	or	receiving	no	personal	advantage,	and	
therefore	free	to	act	fairly
	 Uninterested:	not	interested

•	 Demotivated	-	is	not	motivated	now,	but	was	motivated	in	the	past.	Motivation	decreased.

	 Unmotivated	-	is	not	motivated	now,	but	unclear	if	motivated	in	the	past.	No	motivation.

•	 Practical:	suitable	for	the	situation	in	which	something	is	used
	 Practicable:	able	to	be	done	or	put	into	action
•	 Discreet:	careful	not	to	cause	embarrassment	or	attract	too	much	attention,	especially	by	
keeping	something	secret
	 Discrete:	having	a	clear	independent	shape	or	form

•	 Device:	a	method	which	is	used	to	produce	a	wanted	effect
Devise:	to	invent	a	plan,	system,	object,	etc.,	usually	cleverly	or	using	imagination

•	 Naval:	belonging	to	a	country’s	navy,	or	relating	to	military	ships
	 Navel:	the	small	round	part	in	the	middle	of	the	stomach	which	is	left	after	theumbilical	
cord	(=	long	tube	of	flesh	joining	the	baby	to	its	mother)	has	been	cut	at	birth

Confusing Words

pArticles of Translation Studies
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•	 Economic:	[before	noun]	relating	to	trade,	industry	and	money
Economical:	not	using	a	lot	of	fuel,	money,	etc

•	 Dependant:	someone	who	depends	on	you	for	financial	support,	such	as	a	child	or	family	
member	who	does	not	work
	 Dependent:	needing	the	support	of	something	or	someone	in	order	to	continue	existing	or	
operating

•	 Loath(to	be	loath	t	to	sth):	to	be	unwilling	to	do	something
	 Loathe:	to	hate	someone	or	something

Zeren	Görkem	GÜRSOY

Hâlbuki:	hal+bu+ki	=>	hâl(Arapça),	bu(Türkçe),	ki(Farsça):	üç	dilin	sentezinden	doğmuş	Osmanlıca	
bir	sözcüktür.

Maydanoz:	Osmanlıcadaki	“midenuvaz”	sözcüğünden	gelir.	(mide+nuvaz:	mide	okşayan)

Tünemek	(kanatlı	hayvanların	karanlık	çöktüğünde	yüksekçe	bir	yerde	uyuması,	gecelemesi)	
sözcüğü	eski	Türkçedeki	“tün”	sözcüğünden	gelir.	Tünün	anlamı	Divan-ı	Lügati’t	Türk’	de		“gece”	
olarak	geçer.

Kuzey	sözcüğünün	“kuz”	bölümü	tek	başına	“güneş	görmeyen	yer;	soğuk	yer”	anlamındadır.	“Ey”	
kısmı	ise	yön	ekidir;	tıpkı	“güney”	sözcüğünde	olduğu	gibi.

“Yavuz”	ve	“yaman”	sözcüklerini	günümüzde	genellikle	mert,	cesur,	gözü	pek	anlamlarında	
kullanırız.	Ancak	Divan-ı	Lügati’t-	Türk’ün	bu	sözcüklere	verdiği	anlam	“fena,	kötü,	her	şeyin	
kötüsü”dür.

Bugün	yaygın	bir	alışkanlık	olan	sigaranın	özü	olan	bitki	“tütün”ün	Türkçedeki	sözcük	anlamı	
“duman”dır.		

“Ayı”	sözcüğü	eski	Türkçedeki	“adıg”	sözcüğünden	gelmektedir.	Adıg	kötü	olan,	düşman	olan	
anlamındadır.

Divanü Lugati’t- Türk’ten
Türkçe Kelime Çözümlemeleri

Metin ESEN

By the way...
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	 Bugün,	caddeden	aşağı	yürürken	annemi	
görüyorum.		Mutlu	mutlu	salınıyor,	“YÜRÜMEYİNİZ”	
işaretine	doğru	atılıyor;	sarı	taksiler	Madison	ve	57.	
Cadde’nin	kesiştiği	köşede	kırk	beş	derecelik	açıyla	
dönüyorlar.

	 Onu	daha	önce	hiç	böyle	yerlerde	görmedim:	
Chanel	veTiffany	vitrinlerini	göz	ucuyla	süzerken,	Bul-
gari	vitrininde	parlayan	mücevherlere	alık	alık	bakar-
ken.	Annem	Brooklyn	dışında	bir	yerden	asla	alışveriş	
yapmaz.	Benim	çalıştığım	reklam	bürosunu	daha	
önce	hiç	görmemiştir.	Metroya	binmekten	korkar;	
hani	saçlarını	düzleştirdikleri	için	siyah	kadınlara	lanet	
okuyan,	orada	burada	vaaz	veren,	genç,	siyah	militan-
lara	rastlayabileceğiniz	metroya.

	 Ama	işte	burada:	sabah	evde	bornozuyla,	
saçına	bigudi	gibi	sarılmış	gazete	parçalarıyla	
bıraktığım	annem.	Evden	aceleyle	fırlarken	beni	
bilindik	şeylerle	suçlayan	annem.

 Metroda kalkıp da benim gibi yaşlı bir kadına 
yerini verir miydin? Bahse girerim -bu kafayla- 
hamile bir kadına bile yerini vermezdin.

	 Genelde	bu	konuda	haklı	olan	annem.	Ba-
zen	kalkıp	yer	veriyorum.	Bazen	de	vermiyorum.	
Kadının	kaç	aylık	hamile	olduğuna,	kocası	ya	da	
erkek	arkadaşıyla	olup	olmadığına	ve	adamın	oturup	
oturmadığına	göre	değişir.

	 Annem	Carnegie	Hall’ın	önünde	dururken	bir	
taksi	şoförü	diğerine	“Burayı	ne	sanıyorsun,	dans	pisti	
mi?”	diye	bağırıyor.	

	 Annem	caddeyi	geçmek	için	bu	tartışmanın	
sona	ermesini	sabırla	bekliyor.

 Haiti’de sana bir araba çarparsa şoför inip 
tampona kan bulaştırdığın için seni tekmeler.

 Bunu	söylediğinde	gülen,	gülerken	geçen	
hafta	dişçide	kaybettiği	üç	azıdişinin	daha	geride	
bıraktığı	boşluğun	gösteren	annem.	59	yaşında,	takma	
dişlerinin	sorun	olmayacağını	söyleyen	annem.

	 Today,	walking	down	the	street,	I	see	my	mother.	
She	is	strolling	with	a	happy	gait,	her	body	thrust	for-
ward	the	DON’T	WALK	sign	and	the	yellow	taxicabs	that	
make	forty-five-degree	turns	on	the	corner	of	Madison	
and	Fifty-seventh	Street.	

	 I	have	never	seen	her	in	this	kind	of	neighbor-
hood,	peering	into	Chanel	and	Tiffany’s	and	gawking	at	
the	jewels	glowing	in	the	Bulgari	windows.	My	mother	
never	shops	outside	of	Brooklyn.	She	has	never	seen	the	
advertising	office	where	I	work.	She	is	afraid	to	take	the	
subway,	where	you	may	meet	those	young	black	militant	
street	preachers	who	curse	black	women	for	straighten-
ing	their	hair.	

	 Yet,	there	she	is,	my	mother,	who	I	left	at	home	
that	morning	in	her	bathrobe,	with	pieces	of	newspapers	
twisted	like	rollers	in	her	hair.	My	mother,	who	accuses	
me	of	random	offenses	as	I	dash	out	of	the	house.	

 Would you get up and give an old lady like me 
your subway seat? In this state of mind, I bet you don’t 
even give up your seat to a pregnant lady. 

	 My	mother,	who	is	often	right	about	that.	Some-
times	I	get	up	and	give	my	seat.	Other	times,	I	don’t.	It	
all	depends	on	how	pregnant	the	woman	is	and	whether	
or	not	she	is	with	her	boyfriend	or	husband	and	whether	
or	not	he	is	sitting	down.	

	 As	my	mother	stands	in	front	of	Carnegie	Hall,	
one	taxi	driver	yells	to	another,	“What	do	yoy	think	this	
is,	a	dance	floor?”	

	 My	mother	waits	patiently	for	this	dispute	to	be	
settled	before	crossing	the	street.	

 In Haiti when you get hit by a car, the owner of 
the car gets out and kicks you for getting blood on his 
bumper. 

	 My	mother	who	laughs	when	she	says	this	and	
shows	a	large	gap	in	her	mouth	where	she	lost	three	
molars	o	the	dentist	last	week.	My	mother,	who	at	fifty-
nine,	says	dentures	are	okay.

dayNEW YORK NEW YORKwomenkadınları

...women, brave as stars at dawn
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 Rahatsız ettiklerinde onları çıkarabilirmişim. 
Onları gerçekten çok seveceğim.

	 Babam	seni	öptüğünde	boşlukları	hissetmiyor	
mu?
 Ah, hayır, beni artık öyle öpmüyor.

	 Hiç	loto	oynamadığı	halde	her	gece	Kanal	11’de	
çekilişi	izleyen	annem.

 İkramiyenin üçte biri bize yeterdi. Mortgage’ı 
öderdik, baban da Brooklyn’in her yerinde taksi 
sürmeyi bırakırdı.

 Annemin	bu	yolculuğunda	rastlayabileceklerin-
den	büyülenerek	onu	takip	ediyorum.	Çiçekli	bir	elbise	
içinde	bile	çizgili,	gri	takım	elbiseler,	topuklu	ayakkabılar,	
zarif	kısa	etekler,	Reebok	spor	ayakkabılar	denizinde	kay-
boluyor;	o	mağazadan	bu	mağazaya	atılıyor.

	 Kimseyle	yemeğe	çıkmayacak	olan	annem.

 Eğer benimle beraber yemek yemek istiyorlarsa 
evime gelsinler; önlerine kuru ekmek koysam bile.

	 Tavuğun	derisini	soyarken	kendi	kendine	konuşan	
annem.

 Yağ ve biliyorsun ki kolesterol. Yağ ve kolesterol 
Hermine Teyzeni öldürdü.

	 Kuru	greyfurt	kabuğundan	reçel	yapan	ve	içine	
benim	hep	hamamböceğine	benzettiğim	tarçın	kabukları	
koyan	annem.	Doğum	gününde	hep	ev	eşyaları	aldığım	
annem.	Bir	pilav	tenceresi,	bir	mikser.

	 Elbisesindeki	kırmızı	orkideleri	ve	omzundaki	
suni	deriden	ağır	çantayı	izliyorum.	Takibimin	şiddetli	
adımlarını	fark	ederek,	durup	bir	duvara	yaslanıyorum.	
Annem	ayağının	altındaki	kaldırım	adeta	onunmuş	gibi	
yürümeye	devam	ediyor.

 Plaza Otel’e yöneldiğinde bisikletli kurye öyle 
yakın geçiyor ki yanına atılıp annemi kurtarmak istiyo-
rum ama o öylece duruyor, bisikletlinin yanından geçip 
gitmesine izin veriyor, yürümeye devam ediyor.

	 You	can	take	them	out	when	they	bother	you.	I’ll	
like	them.	I’ll	like	them	fine.	

	 Will	it	feel	empty	when	Papa	kisses	you?	

	 Oh	no,	he	doesn’t	kiss	me	that	way	anymore.	

	 My	mother,	who	watches	the	lottery	drawing	
every	night	on	channel	11	without	ever	having	played	
the	numbers.	

 A third of that money is all I would need. We 
would pay the mortgage, and your father could stop 
driving that taxicab all over Brooklyn. 

	 I	follow	my	mother,	mesmerized	by	the	many	
possibilities	of	her	journey.	Even	in	a	flowered	dress,	she	
is	lost	in	a	sea	of	pinstripes	and	gray	suits,	high	heels	
and	elegant	short	skirts,	Reebok	sneakers,	dashing	from	
building	to	building.	

	 My	mother,	who	won’t	go	out	to	dinner	with	
anyone.	

	 If they want to eat with me, let them come to 
my house, even if I boil water and give it to them. 

	 My	mother,	who	talks	to	herself	when	she	peels	
the	skin	of	poultry.	

 Fat, you know, and cholesterol. Fat and choles-
terol killed your aunt Hermine. 

	 My	mother,	who	makes	jam	with	dried	grapefruit	
peel	and	then	puts	in	cinnamon	bark	that	I	always	think	
is	cockroaches	in	the	jam.	My	mother,	whom	I	have	al-
ways	bought	household	appliances	for,	on	her	birthday.	
A	nice	rice	cooker,	a	blender.

	 I	trail	the	red	orchids	in	her	dress	and	the	heavy	
faux	leather	bag	on	her	shoulders.	Realizing	the	fero-
cious	of	my	pursuit,	I	stop	against	a	wall	to	rest.	My	
mother	keeps	on	walking	as	tough	she	owns	the	side-
walk	under	her	feet.	

	 As	she	heads	toward	the	Plaza	Hotel,	a	bicycle	
messenger	swings	so	close	to	her	that	I	want	to	dash	for-
ward	and	rescue	her,	but	she	stands	dead	in	her	tracks	
and	lets	him	ride	around	her	and	then	goes	on.
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	 Annem	köşedeki	bir	sosisli	arabasında	du-
ruyor	ve	bir	şey	soruyor.	Satıcı,	annemin	çantasına	
sokuşturuverdiği	bir	kutu	gazoz	veriyor	ona.	Sonra	
tanesi	yedi	dolara	yazlık	elbise	satan	başka	bir	
satıcının	önünde	duruyor,	batik	desenli	bir	elbiseye	
bakıp	benim	bedenimi	kestirmeye	çalıştığını	söyleye-
bilirim.	Kendi	kendime	düşünüyorum:	Lütfen	anne,	
alma	onu.	Garajda	bir	yere	atacağım	ya	da	Goodwill’e	
vereceğim	bir	eşya	daha	olur	sadece.

 Haiti’de kıyafete ihtiyacı olan bir sürü insan 
varken neden Goodwill’e verelim ki? Zaten eskile-
rimizi oradaki akrabalarımız vermek için saklıyoruz.

	 Yirmi	yıldır	Haiti’deki	akrabalar	için	böyle	
şeyler	saklıyoruz.	Oysa	garajda	egzersiz	bisikleti	için	
yere	ihtiyacım	var.

 Hostes olacak kadar zarifsin. Sıskaları kimse 
sevmez.

	 Bu	benim	annem,	Frankfurt	usulü	bir	sosisli	
alıyor	ve	oracıkta	yiyor.	Onun	sosisli	yediğini	bilmez-
dim.	O	tansiyonla	sodyumlu	şeyler	yememesi	lazım.	
Kalbine	dikkat	etmesi	lazım	günümüz	kadınının.

 Tuzu yutamam. Tuz yüzlerce paket utançtan 
daha ağırdır. 

	 Adımlarını	yavaşlatıyor,	şimdi	ona	çok	yakınım.	
Arkasını	dönerse	beni	görebilir.	Onu	takip	etmeye	
devam	etmeden	önce	parka	doğru	yürümesini	bekli-
yorum.

	 Annem	parkın	ortasındaki	kum	havuzuna	
doğru	yürüyor.	Orada	bir	kadın	bir	çocukla	bekliyor.	
Kadın	bisikletçi	şortu	ve	spor	mayosu	giyiyor.	El-
lerinde	küçük	ağırlıklar	var.	Kadın	çocuğa	hoşça	kal	
öpücüğü	veriyor	ve	onu	anneme	teslim	ediyor,	sonra	
fırlıyor,	parkta	koşu	yolunda	koşmaya	başlıyor.

 Anneme emanet edilen oğlanın kıvır kıvır 
sarı saçları var. Elleri, anneminkilerini kolayca bu-
luyor, sanki uzun zamandır annemi tanıyormuş gibi. 
Başını annemin yüzüne bakmak için kaldırdığında, 
gökyüzüne bakar gibi bakıyor.

	 My	mother	stops	at	a	hot-dog	corner	stand	
and	asks	for	something.	The	vendor	hands	her	a	
can	of	soda	that	she	slips	into	her	bag.	She	stops	by	
another	vendor	selling	sundresses	for	seven	dollars	
each.	I	can	tell	that	she	is	looking	at	an	African	print	
dress,	contemplating	my	size.	I	think	to	myself,	Please	
Ma,	don’t	buy	it.	It	would	be	just	another	thing	that	I	
would	bury	in	the	garage	or	give	to	Goodwill.	

 Why should we give to Goodwill when there 
are so many people back home who need clothes? 
We save our clothes for the relatives in Haiti. 

	 Twenty	years	we	have	been	saving	all	kinds	
of	things	for	the	relatives	in	Haiti.	I	need	the	place	in	
garage	for	an	exercise	bike.	

 You are pretty enough to be a stewardess. 
Only dogs like bones. 

	 This	mother	of	mine,	she	stops	at	another	
hot-dog	vendor’s	and	buys	a	frankfurter	that	she	eats	
on	the	street.	I	never	knew	that	she	ate	frankfurters.	
With	her	blood	pressure,	she	shouldn’t	eat	anything	
with	sodium.	She	has	to	be	careful	with	her	heart,	
this	day	woman.	

 I cannot just swallow salt. Salt is heavier 
than a hundred bags of shame. 

	 She	is	slowing	her	pace,	and	now	I	am	too	
close.	If	she	turns	around,	she	might	see	me.	I	let	her	
walk	into	the	park	before	I	start	to	follow	again.	

	 My	mother	walks	toward	the	sandbox	in	
the	middle	of	the	park.	There	a	woman	s	waiting	
with	a	child.	The	woman	is	wearing	a	leotard	with	
biker’s	shorts	and	has	small	weights	in	her	hands.	
The	woman	kisses	the	child	good-bye	and	surrenders	
him	to	my	mother;	then	she	bolts	off,	running	on	the	
cemented	stretches	in	the	park.	

	 The	child	given	to	my	mother	has	fizzy	blond	
hair.	His	hand	slips	into	hers	easily,	like	he’s	known	
her	for	a	long	time.	When	he	raises	his	face	to	look	at	
my	mother,	it	is	as	tough	he	is	looking	at	the	sky.
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	 Annem	köşedeki	satıcıdan	aldığı	gazozu	
çocuğa	veriyor.	Annem	kutuya	onun	için	bir	pipet	
koyduğunda	çocuğun	yüzü	aydınlanıyor.	Bu,	ikisinin	
arasında	bir	gizli	bir	anlaşma	gibi	bir	şey.

	 Annem	ve	çocuk	oturuyorlar	ve	diğer	
çocukların	kum	havuzunda	oynamasını	izliyorlar.	
Çocuk,	üzerinde	Minik	Kuş	resmi	olan	çantasından	bir	
çizgi	roman	çıkarıyor.	Annem	onun	kitabına	bir	göz	
atıyor.	Haiti’de	küçük	bir	kızken,	erkek	kardeşlerinin	
okuldan	eve	getirdikleri	kitaplardan	okumayı	kendi	
kendine	öğrenen	annem.

	 Yedi	kız	kardeşinin	altısını	Ville	Rose’da	
kaybetmiş,	oraya	dönüp	cenazelerine	katılma	gücünü	
asla	kendinde	bulamamış	olan	annem.

 Çok mezar var öpülecek eğer gidersem. 
Öpülecek çok mezar var.

	 Çocuk	bitirince	gazoz	kutusunu	atıveriyor.	
Şortlu	ve	sporcu	mayolu	kadın	bir	saat	sonra	terli	ve	
nefes	nefese	dönene	kadar	bekliyor,	köşeden	izliyo-
rum.	Annem	çocuğunu	kadına	teslim	ediyor	ve	parkın	
içinde	dolanıyor.

	 Arkamı	dönüyorum	ve	parkın	dışına	yürüyo-
rum	annem	beni	görmeden.	Öğle	aram	çoktan	
bitti	bile.	Hemen	işe	dönmem	gerek.	Koşan	insan	
kalabalığından	geçiyorum	sonra	tur	otobüsüne	doğru	
koşuyorum.	Otobüsün	arkasında	duruyor,	parktaki	
anneme	bir	göz	atıyorum.	Başka	insanların	çocuklarını	
öğlen	gezmesine	çıkaran	bir	grup	kadınla	çember	
olmuş,	sohbet	ediyorlar.	Üçüncü	Dünya	Okul-Aile	
Birliği	Toplantısı’nı	düzenliyor	gibiler.

	 Bir	taksiye	atlıyorum	ofise	gitmek	için.	Beni	ilk	
gören	annem	olsaydı	selam	verir	miydi?

	 Taksi	parktan	hızla	uzaklaşırken	belki	bir	gün,	
caddeden	aşağı	yürüyen	yaşlı	bir	kadını,	başka	birinin	
annesini	takip	edeceğim	geliyor	aklıma;	kendi	annem-
le	karıştırarak.

	 New	York	kadınları	en	umulmadık	anda	ortaya	
çıkıverirler.

	 My	mother	gives	the	child	the	soda	that	she	
bought	from	the	vendor	on	the	street	corner.	The	
child’s	face	lights	up	as	she	puts	in	a	straw	in	the	can	for	
him.	This	seems	to	be	conspiracy	just	between	the	two	
of	them	

	 My	mother	and	the	child	sit	and	watch	the	
other	children	play	in	the	sandbox.	The	child	pulls	out	a	
comic	book	from	a	knapsack	with	Big	Bird	on	the	back.	
My	mother	peers	into	his	comic	book.	My	mother,	who	
taught	herself	to	read	as	a	little	girl	in	Haiti	from	the	
books	that	her	brothers	brought	home	from	school.	

	 My	mother,	who	has	now	lost	six	of	her	seven	
sisters	in	Ville	Rose	and	has	never	had	the	strength	to	
return	for	their	funerals.	

 Many graves to kiss when I go back. Many 
graves to kiss. 

	 She	throws	away	the	empty	soda	can	when	the	
child	is	done	with	it.	I	wait	and	watch	from	a	corner	un-
til	the	woman	in	the	leotard	and	biker’s	shorts	returns,	
sweaty	and	breathless,	an	hour	later.	My	mother	gives	
the	woman	back	her	child	and	strolls	farther	into	the	
park.	

	 I	turn	around	and	start	to	walk	out	of	the	park	
before	my	mother	can	see	me.	My	lunch	hour	is	long	
since	gone.	I	have	to	hurry	back	to	work.	I	walk	through	
a	cluster	of	joggers,	then	race	to	a	Sweden	Tours	bus.	
I	stand	behind	the	bus	and	take	a	peek	at	my	mother	
in	the	park.	She	is	standing	in	a	circle,	chatting	with	a	
group	of	women	who	are	taking	other	people’s	children	
on	an	afternoon	outgoing.	They	look	like	a	Third	World	
Parent	Teacher	Association	meeting.	
 
I	quickly	jump	into	a	cab	heading	back	to	the	office.	
Would	Ma	have	said	hello	had	she	been	the	one	to	see	
me	first?	

	 As	the	cab	races	away	from	the	park,	it	oc-
curs	to	me	that	perhaps	one	day	I	would	chase	an	old	
woman	down	a	street	by	mistake	and	that	old	woman	
would	be	somebody	else’s	mother,	who	I	would	have	
mistaken	for	mine.	

Day	women	come	out	when	nobody	expects	them.
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	 Bu	gece	metroda	kalkıp	yerimi	hamile	ya	da	
annemin	yaşlarında	bir	kadına	vereceğim.

	 Benim	ismimi	verdiği	-yani	Suzette-	bir	diğer	
Raggedy	Ann	lahana	bebeklerinden	dikerken	yük-
sükleri	ağzına	tıkıştıran	ve	sonra	yanaklarını	Dizzy	
Gillespie	gibi	şişiren	annem.

 Gittikçe daha çok sana benzeyen Suzette’leri 
saklayacağım, bir bebeğin olmazsa diye.

	 Beni	33	yaşında,	İsa’nın	çarmıha	gerildiği	yaşta	
doğuran	annem.

	 Bu	Tanrı’nın	ihsanı,	inan	bana.	Amerikalı	
doktorlar	bile	bu	yaşta	sakat	bebek	sahibi	olursun	de-
dikleri	halde.

	 Çamaşırlarımı	yıkarken	şirketimin	beysbol	
tişörtlerinin	yakalarına	bile	dantel	diken	annem.

 Neden beysbol oynarken de bir hanımefendi 
gibi görünmeyesin?

 Ben	okuldayken	hiçbir	veli	toplantısına	
katılmayan	annem.

 Zaten çok iyisin. Bana ne diyecekler ki? Seni 
bu halimle utandırmak istemiyorum. Utanç yüzlerce 
paket tuzdan daha ağırdır.

	 Tonight	on	the	subway,	I	will	get	up	and	give	my	
seat	to	a	pregnant	woman	or	a	lady	about	Ma’s	age.	

	 My	mother,	who	stuffs	thimbles	in	her	mouth	and	
then	blows	up	her	cheeks	like	Dizzy	Gillespie	while	sewing	
yet	another	Raggedy	Ann	doll	that	she	names	Suzette	after	
me.	

 I will have all these little Suzettes in case you 
never have any babies, which looks more and more like it 
is going yo happen. 

	 My	mother	who	had	me	when	she	was	thirty-
tree,l’age	du	Christ,	at	the	age	that	Christ	died	on	the	
cross.	

	 That’s	a	blessing,	believe	you	me,	even	if	American	
doctors	say	by	that	time	you	can	make	retarded	babies.	

	 My	mother,	who	sews	lace	collars	on	my	company	
softball	T-shirt	when	she	does	my	laundry.	

 Why, can’t you look like a lady playing softball? 

	 My	mother,	who	never	went	to	any	of	my	Parent-
Teacher	Association	meetings	when	I	was	in	school.	

 You’re so good anyway. What are they going to 
tell me? I Don’t want to make you ashamed of this day 
woman. Shame is heavier than a hundred bags of salt.

Çv. Zeren Görken GÜRSOY
Edwidge Danticat 
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 28. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın konuğu olarak Türkiye’ye gelen “Olasılıksız ve 
Empati: Bugüne Kadarki Yazarlık Yaşamım” başlıklı panele katılarak edebiyat meraklılarına 
yazarlık yaşamını anlatan ve söyleşi için de Hacettepe Üniversitesine gelerek bu panelin kısa bir 
özetini sunup sorularımızı cevaplayan Adam Fawer ile kitapları, kitaplarının çevirileri ve çevir-
menleri üzerine küçük bir sohbet ettik.

 Artık tam zamanlı bir yazar olan Adam Fawer gerçekten de çok cana yakın ve sempa-
tik biri. Söyleşinin ve röportajın sonunda herkesi akşam katılacağı partiye davet etmesi de bu 
samimiyetinin açık bir göstergesiydi. Kitaplarını beğeniyle okuduk, kendisiyle tanıştıktan sonra 
onu daha çok sevdik ve artık yeni kitaplarını daha büyük bir heyecanla bekliyoruz.

 Fawer 6 yaşındayken gözleriyle ilgili bir rahatsızlık geçirdikten sonraki on yılını hastane-
lerde geçirmek zorunda kalmış ve bu zor zamanlarında tek sevdiği şey hastanede körler için 
banta okunmuş romanları dinlemek olmuş. Özellikle yazarlık hayaline en büyük katkıyı Stephen 
King kitaplarının yaptığını söylüyor.

 Fawer Pennsylvania Üniversitesi’nin ekonomi bölümünden mezun olmuş, istatistik 
bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

 Başlarda çeşitli şirketlerde çalışmış, 11 Eylül 2001’de işini bırakıp kendi içinde bir 
yolculuğa çıkmıştır. Yazar olmak istediğini utana sıkıla söylediği bir arkadaşıyla birlikte her gün 
Starbucks’a gidip, yazmaya başlamıştır.

 “Tepesine çıkmak ve orada olduğunu hiçbir zaman bilmemek”  diyerek yazmayı “bir 
dağa tırmanmak” olarak tanımlayan Fawer; karakterlerle her yazardan biraz farklı ilişki kuruyor; 
onlara sorular soruyor yazarken ve aldığı cevaplarla ilerlediğini söylüyor. Onların “bitti” dediği 
yerde bitiriyor romanı.

 İlk kitabı Olasılıksız Amerika’da çok satmasa da Hollanda ve İtalya’da çok satmıştır. 
Türkiye’de Nisan 2006’da ilk basımı çıkan Olasılıksız o kadar ilgi görmüştür ki, ardından 
yayımlanan Empati isimli kitabı ilk olarak Türkçe’ye çevrilmiş ve ilk Türkiye’de yayımlanmıştır. 
Kitaplarının Türkiye’de dünyanın diğer ülkelerine göre daha çok sattığını söylüyor ve ekliyor: “Bu 
yüzden Türklerin dünyanın diğer milletlerinden daha zeki olduğunu düşünüyorum.”

Adam Fawer ile röportaj
Anıl DÖGÜS

_

. .
Zeynep ÇETINER

Sizi Burada Yakalamışken ...
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Kitaplarınızın başarısında çevirmen-
lerinizin katkısı olduğunu düşünüyor 
musunuz?

Adam	Fawer: Evet, düşünüyorum. 
İlginçtir Olasılıksız kitabımı Türkçe’ye 
çeviren çevirmen ile tanıştım ve bana 
çeviriye başlamadan önce altı aylık 
bir süre boyunca kitabı tekrar tekrar 
okuması gerektiğini söyledi. Ve elbette 
bu çok önemli çünkü bazı çevirmenler 
bu işi sadece para için yapıyor ve sonuç 
son derece sıkıcı oluyor. Eğer çevirmen 
kitabın ruhunu yakalayabilirse gerçek-
ten büyük katkısı oluyor. Ayrıca Türk 
çevirmenimin doğru anlamları yakala-
yabilmede gerçekten zorlandığını bi-
liyorum, özellikle de sayılarda. Cümle-
lerdeki kelime düzenini ve sıralamasını 
düşündüğümüzde İngilizce ve Türkçe 
birbirinden çok farklı. Çevirmenimin 
katkısı gerçekten yadsınamaz. 

Peki bu kadar çok dile, yanılmıyorsam 
18, çevrileceğini tahmin etmiş 
miydiniz?

Adam	Fawer: Evet, Olasılıksız 18 
dile çevrildi. Açıkçası bu kadar büyük 
bir sayı beklemiyordum. Temsilcim 
kitabımın diğer ülkelerde büyük ilgi 
gördüğünü söylediğinde gerçekten 
çok şaşırdım.

Dan Brown ile 
karşılaştırılıyorsunuz. Onun 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Onunla karşılaştırılmak sizi mem-
nun ediyor mu? Kendisi de sizin 
gibi Türkiye’de büyük ilgi gören bir 
yazardır.

Adam	Fawer: Onunla 
karşılaştırılmaktan oldukça mem-
nun olduğumu söyleyebilirim. 
Kitaplarını ben de severek okuyo-
rum.

Ve son olarak, Türkiye ve Türk 
okuyucularınız hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Adam	Fawer: Türkiye’yi gezip 
dolaşmaya pek vaktim olmadı. 
Sadece İstanbul’daki otel odam-
dan gördüğüm manzara... Ama 
şimdiye kadar gördüklerimden 
gayet memnun kaldım. Okurlarım 
da gerçekten coşku dolu. Dediğim 
gibi kitabım en çok Türkiye’de 
sattığı için, Türklerin en zeki millet 
olduğunu düşünüyorum.

Bizler çevirmen adayları ve çeviri 
öğrencileri olarak, okuduğumuz 
her metni istemeden de olsa ana-
liz ediyoruz. Ben olsam bunu nasıl 
çevirirdim, bu ifadeyi Türkçe’de nasıl 
karşılardım gibi... Siz de yazarken 
bunu hiç düşündünüz mü?

Adam	Fawer: Hayır, yazarken hiç 
öyle bir şey aklıma gelmedi. Kendimi 
en iyi hangi dilde ifade edebilecek-
sem öyle düşündüm.

Kitabınızın Türkiye’deki çevirmenini 
tanıdığınızı söylediniz. Diğer ülke-
lerdeki çevirmenlerinizle de bizzat 
tanıştınız mı?

Adam	Fawer: Aslında hayır. 
Normalde bunu yapmıyorum. Şirin 
O. Yener bir istisnaydı.
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	 •”Sözlü	çeviri	nedir?”	diye	sorsak	ve	tek	bir	kelimeyle	cevaplamanızı	istesek	ne	derdiniz?

	 -Heyecan.
 
	 •Sözlü	çeviriye	ikili	görüşme	çevirileri	ile	başladığınız	biliniyor.	Bu	başlangıç	sizin	tercihiniz	mi	yoksa	
alanda	yetkin	çevirmen	bulma	konusunda	zorluk	mu	ağır	bastı?

	 -İngilizce	biliyor	olmam	nedeniyle	çevirmen	konumunda	çağırılmaktan	ziyade,	aracılık	görevi	bana	
karşımdaki	tarafından	yüklendi.	

	 -Öyleyse	koşullar	sizi	tercüman	yaptı,	siz	de	kendinizi	yetiştirdiniz	diyebilir	miyiz?

	 -Aslında	 iletişimi	 çok	 seven	 bir	 insanım.	 Yabancı	 dili	 kullanmayı	 da	 çok	 seviyorum.	 Dolayısıyla	
bulunduğum	ortamlarda	çekingen	durmam.	Bunda	gittiğim	yerler	ve	ailemin	öğretim	üyeleri	olmalarının	da	
büyük	katkısı	var	diyebilirim.	Birlikte	bulunduğumuz	yerlerde	iletişimde	aracı	olmayı	severdim.	Ben	
üniversitede	okurken	babamın	“Kızım	konferans	tercümanlığı	diye	bir	şey	var,	hiç	dikkatini	çekti	mi?”	dediğini	
hatırlıyorum.	1970’lerin	sonlarına	gelen	o	zamanlar	bu	 işler	henüz	benden	çok	uzaktı.	Sonra	bölümümüz	
açıldı.	 	Aslında	koşullar	değil	 de,	benim	 ilgim	beni	bu	 tarafa	 itti.	Kitabımın	arka	 kapağında	da	belirttiğim	
gibi,	 öncelikle	 kişilik	 yapım	 itibariyle	 hareketi	 seven,	 yaşama	merak	 duyan,	 riske	 atılmaktan	 korkmayan,	
zor	koşullardan	ve	yoğun	stresten	yılmayan	ve	bunlarla	başa	çıkabilme	gücünü	 içinde	hisseden,	hep	yeni	
şeyler	öğrenmekten	ve	bunları	yaşamına	katmaktan	mutlu	olan,	iletişimde	farklı	diller	ve	kültürler	arasında	
aracı	olmanın	coşkusunu	daima	özleyen	biriyim.	Kitabımın	arka	kapağındaki	özellikleri	yazarken	kendi	içim-
de	hissettiklerim	doğrultusunda	yazdım,	oradan	ve	kitabın	 içindeki	nitelikler	bölümünden	okuyabilirsiniz.	
Yazılı	çeviriyi	de	severim,	ama	sözlü	çeviri	kişiliğime	daha	uygun	geliyor;		yalnızca	uygulama	açısından	değil,	
araştırma,	eğitim,	ruh	ve	sinirdilbilimsel	boyutlarıyla	da	beni	çeken,	aldığım	eğitimlere	ve	kişiliğime	uygun	
düşen	bir	çalışma	alanı.		Ben	İngiliz	Dili	ve	Edebiyatı	mezunuyum	ama	yüksek	lisansımda	psikoloji,	
doktoramda	zihinsel	süreçler,	eğitim	ve	program	geliştirme	üzerine	yoğunlaştım.		Yani,	hem	koşullar	size	yol	
açıyor,	hem	de	siz	koşulları	kullanıyorsunuz.	Sonra	tekrar	koşullar,	tekrar	siz...	Birer	adım	şeklinde	ilerliyor.	

	 •Sözlü	çeviriyi	piyasa	ortamında	değil	de,	akademik	hayatta	sürdürüyorsunuz.	Bunun	sizce	avantajları	
nelerdir?

	 -Piyasa	çevirmeni	değilim	tabii	ki,	ama	aşağı	yukarı	piyasa	çevirmenleri	gibi	çalışıyorum.	Ben	de	döner	
sermaye	vasıtasıyla	iş	alıyorum.	Avantajları	nedir	derseniz,	araştırma	yapmayı	seviyorum.	
Akademisyen	olunca,	gittiğim	her	çeviride	hem	kendimi	deneme	hem	de	gözlem	yapma	olanağı	buluyorum.	
Hem	kendim	öğreniyorum	hem	de	öğrencilerime	oradan	bilgi	getiriyorum.	Sürekli	bir	devinim	içinde	sürüp	
gidiyor.	Kabinde	yaşadığınız	şeylerin	nedenlerini	merak	ediyorsunuz,	bu	da	araştırmalarınıza	yansıyor.	Be-
nimle	kabine	giren	mezunlarımız	bilirler,	bir	yandan	çeviri	yapar	diğer	yandan	da	not	alırım	o	anki	yaşantılarım	
hakkında,	ya	da	diğer	bir	deyişle	zihnimdeki		üstbilişin	bana		sordukları	hakkında.	Kullandığım	ilginç	strate-
jiler	varsa	derste	size	örnek	olarak	getirebilmek	için	de	not	alıyorum.	Sonra	bunları	yazılarıma	ve	derslerime	
yansıtıyorum.	Bu	mesleğe	daha	nasıl	katkı	sağlayabilirim?	Öğrencilerimin	falanca	zorlukları	aşmalarında	nasıl	
bir	yöntem	geliştirebilirim?
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Bunların	cevabını	öncelikle	gidip	orada	yaşıyor,	sonra	gelip	araştırmalara	ya	da	tez	öğrencilerimin	tezlerine	
yansıtıyorum;	onlarla	tez	konusu	olarak	araştırıyoruz,	birlikte	merak	edip	birlikte	sorguluyoruz.	Mutluluk	da	
işte	 tüm	bu	yaşantılarda.	Sonuçları	öğrencilerle	paylaşıyor	ve	ortaya	bir	şeyler	çıkarıyorsunuz.	Dolayısıyla	
bunların	verdiği	tatmin	muhteşem	oluyor.	Diğer	bir	avantajı	ise	şöyle	belirtilebilir:	Sözlü	çevirmen,	ister	kon-
ferans	çevirmeni	ister	toplum	çevirmeni	olsun	fark	etmez,	her	konu	alanında	çalışıyor,	dolayısıyla	hem	dünya	
bilgisi	hem	genel	kültürü,	bilgi,	terim	ve	sözcük	dağarcığı	çok	genişlemiş	oluyor.	Akademisyen	olunca	bu	bil-
gileri	başkalarıyla	paylaşma	ve	üstüne	çalışma	yapma	olanağı	buluyor	insan.		Sadece	çevirmen	olarak	devam	
ettiğinizde	bu	bilgiler	içinizde	bir	birikim	yaratıyor,	paylaşma	isteği	ortaya	çıkıyor.	Birçok	öğrencim	bir	süre	
yazılı	ya	da	sözlü	çeviri	yaptıktan	sonra	geri	dönüyorlar,	 içlerindeki	potansiyeli	daha	etkin	bir	şekilde	kul-
lanmak	istediklerini	söylüyorlar.	Yüksek	lisans	ya	da	doktora	çalışmalarına	yönelip,	uygulamadan	getirdikleri	
bilgilerle	birleştirip	kendilerine	daha		tatmin	olacakları	bir	gelecek	açıyorlar.	Dolayısıyla	akademisyenlik	ve		
hocalık	bana	bunları	sizlerle	paylaşabilme	olanağı	sağlıyor.	Sözlü	çeviri	bana	sonsuz	bir	heyecan	veriyor,	ama	
sadece	sözlü	çeviri	yapsaydım,	sizlerle	paylaşma	ve	yaşadıklarımı	araştırma	boyutları	eksik	kalacaktı.

	 •“Hayatımda	şu	farklı	olsaydı,	sözlü	çeviriye	yönelmezdim.”	dediğiniz	bir	etken	var	mıdır?

	 -Çok	boyutluluğu,	çok	renkliliği,	değişimi	seven	biriyim.	Sahip	olduğum	kişilik	yapısı	ile	yapmış	olduğum	
seçimler	biraz	el	yordamıyla,	biraz	da	önüme	çıkanları	kişiliğim	yönünde	değerlendirerek	gerçekleşti.	Bu	so-
runuza	şöyle	yanıt	vereyim:	“Keşke	(benim	dışımdaki)		bazı	şeyler	daha	farklı	olsaydı,	keşke.		Sözlü	çeviriye	
daha	fazla	yönelebilirdim	o	zaman	ve	çevreme	daha	da	yararlı	olabilirdim.”

	 •Bugünün	 gençleri,	 başta	 bizler	 olmak	üzere,	 hem	 sosyal	 olmaya	hem	de	hayatta	belli	 bir	 başarı	
düzeyinin	üstüne	çıkmaya	yeterince	vakit	bulamamaktan	şikayetçiler.	Bildiğimiz	kadarıyla	dans	kariyerinizi	
sözlü	çeviriyle	eşdeğer	bir	düzeye	getirebilmişsiniz.	Bu	konuda	biz	gençleri	mi	yoksa	rekabet	ortamını	mı	
sorumlu	tutuyorsunuz	ya	da	bu	bir	planlama	sanatı	mı?

	 -Dans	için	kariyer	demeyelim	isterseniz.	O,	benim	kendimi	bildim	bileli	ruhumun	içinde	bana	yaşam	
veren	bir	duygu.	Tüm		yaşamım	boyunca	yaşamımda	var	oldu	ve	olacak.	Sorunuzun	yanıtına	gelince,	bunun	
sırrı	yaşam	coşkusu,	iyi	organize	olabilme	ve	evet	planlama	becerisi	diyebiliriz.	Hem	çalışacaksınız	hem	ru-
hunuzu	besleyeceksiniz	hobilerle.	Koridorlarda	biraz	daha	hızlı	yürürseniz	epey	şeye	vakit	kalıyor	örneğin.	
Senelerden	birinde	bir	sınıfım	bana	şöyle	demişti:	“Hocam	size	baktık	ve	bir	isimle	bir	fiil	türettik,	filimiz	to	
aymilize,	ismimiz	de	aymilization.	Ne	zaman	canımız	sıkılsa	ya	da	havamızda	değilsek	ya	da	isteksiz	hareket	
ediyorsak	“Let’s	aymilize!”	diyoruz.”	“Nasıl	yani?”	dedim	‘Hadi	canlanın!’	anlamında	bir	şey	mi	bu?”;	“	Yok	
hocam.”	dediler,	“Bu	çok	daha	derin,	çok	daha	felsefesi	olan	bir	şey.”	Kulakları	çınlasın.	İçinizdeki	yaşam	en-
erjinizi	daima	yüksek	tutmalısınız.	Ayrıca,	kendi	potansiyelinizin	farkına	varabilmek	çok	önemli.	İçinizdeki	po-
tansiyeli,	gizil	gücü	kullanmak	bir	insan	hakkıdır.	Ama	çevrenizde	bilerek	veya	bilmeyerek	birçok	insan,	ki	bu	
çok	sevdiğiniz	aileniz,	hatta	onu	da	bir	kenara	bırakın,	kendiniz	bile	olabilirsiniz,	sizin	potansiyelinizin	farkına	
varmadan	sınırlar	koyar	ve	kendinizle	ilgili	edindiğiniz	intibalar	doğrultusunda	bir	benlik	tasarımı	oluşur.	Eğer	
bu,	olumsuzluklardan	oluşmuşsa,	siz	de	“Ben	bunu	yapamam.”	demeye	başlarsınız.	Halbuki	 içinizdeki	po-
tansiyeli	en	üst	düzeyde	geliştirebilmeniz	gerekir	ve	gerçek	mutluluk	budur.	Gerçek	mutluluk	insanın	kendini	
yaşayabilmesi,	yeteneklerini	en	üst	düzeyde	geliştirebilmesidir.	
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Bu,	her	 şeye	değer.	Ancak	 siz	mutlu	olursanız	 başkalarına	mutluluk	 verebilirsiniz.	 Kendi	 içinizde	baskılar,	
yetersizlikler	oldukça	kıskançlık	duygularıyla	donanmış	olursunuz.	Bazı	insanlar	en	üst	düzeye	gelir	ama	yine	
de	kendi	içlerinde	kendilerini	yeterince	geliştiremediklerini	düşündükleri	için,		yetmezlik	duygusu	onları	çok	
yanlış	davranışlara	yönlendirir.	Halbuki	kendilerini	ve	yeteneklerini	sonuna	kadar	yaşayabilselerdi,	çok	daha	
başka	olurdu.	Diğer	sosyal	alanlarda	elde	ettiğiniz	yetenekler,	sizi	mesleğinizden	farklı	alanlarda	da	başarılı	
kılacak,	üstelik	mesleğinizi	icra	ederken	oralardan	kazandığınız	beceriler	size	katkı	sağlayacak.	Bu	da	kendi-
nize	olan	 güveninizi	 artıracaktır.	Aklıma	bir	 örnek	 geldi:	 Tango	 çalışması	 yaparken	 kızlar	 gözlerini	 kapatır	
ve	ellerini	erkeğin	göğüs	hizasında,	erkeğin	sanki	ellerine	dayanmasına	 izin	verecek	biçimde	tutarlar,	tam	
dokunmadan.	Erkeğin	ilk	adımının	ne	tarafa	olacağını	ve	takip	eden	adımları	hissetmeye	çalışırlar	ve	aynı	
anda	adımlarını	atarlar.	Karşınızdakinin	hareket	yönünü	hissetmek	ve	onunla	birlikte	hareket	edebilmek…	
Muhteşem	bir	 beceri.	Neye	benziyor?	 	 Andaş	 çevirideki	 davranışınıza.	 Konuşmacıyla	 aynı	 anda	düşünüp	
hissedebilmek...	Hatta	ondan	önce	kestirebilmek…	Bu	müthiş	bir	şey.	Tango	kendi	amaçlarının	dışında	bu	
beceriyi	de	pekiştiriyor	örneğin.	En	büyük	zenginlik	kendinize	yaptığınız	yatırımdır,	bunlar	da	maddi	şeylerin	
ötesindedir.	 	 Böylece	 içinizle	 daha	 barışık	 olacaksınız,	 çünkü	 kendini	 gerçekleştirmiş	 insan	 olumlu	 bakış	
açısına	sahip,	empati	düzeyi	yüksek,	kendinden,	egosundan	arınabilmiş,	rafine	insan	demektir.	Rekabet	gü-
zeldir,	insanı	ileri	götürür,	azim	iyidir	ama	hırs	kötüdür.	Bunları	sosyal	etkinliklerde	öğrenirsiniz.

	 •Akademisyenler	ve	piyasada	çalışan	çevirmenler	olarak	bu	alanda	çok	yol	katettiniz.	Peki	sizce	ne	
kadar	ilerleme	keydedildi?	Üzerinde	çalışılması	gereken	eksiklikler	nelerdir?

	 -Elbette	hem	bizim	okulumuz	hem	de	diğer	mütercim	tercümanlık	bölümleri	açıldığından	bu	yana	
Türkiye’de	bu	alanda	birçok	ilerleme	kaydedildi.	Bir	kere	çalışma	alanlarının	çeşitliliği	ve	sınırları	bugünkü	gibi	
değildi.	Eğitime	yansıtılacak	bilgi	bütünleri	henüz	oluşmamıştı	ve	bu	düzeyde	değildi.	Uygulama	açısından		ilk	
zamanlarda	sadece	üç	tane	bilinen	şirket	vardı:	Uluslararası	Konferans	Tercümanları,	ENTERCON	ve	Tercüme	
Konseyi.	Şimdi	ise	onlar	birleşti;	önce	BKTD,	daha	sonra	TKTD	oldu.	Bu	dernek	ayrıca	AIIC’in	bir	parçası	oldu	
ve	Türkiye’de	bölge	merkezi	haline	geldi.	Üniversitelerdeki	eğitimle	konferans	çevirmeni	daha	eğitimli	bir	
şekilde	piyasaya	çıkmaya	başladı	ve	gururla	söylüyorum,	Hacettepe’den	mezun	öğrenciler	piyasada	kendile-
rini	gösterebiliyorlar.	Bunun	yanı	sıra	insanlar	tercümanlık,	çevirmenlik	gibi	kavramları	tanımaya	başladılar,	
rehberlikten	ya	da	yabancı	dil	bilen	kolej	mezunu	elemandan	farklı	bir	şey	olduğunu	anlamaya	başladılar.	
Bunu	verilen	ilanlardan	görüyoruz	ya	da	sözlü	çeviride	ekipman	ve	çevirmen	sağlayan	şirketlerin	bilinçlen-
mesinden	ve	artmasından	anlıyoruz.	Yeterli	değil	 ama	yine	de	 	 ilerleme	kaydedildi.	Kabine	 tek	kişi	 girsin	
diye	israr	etmiyor	artık	düzenleme	komiteleri.	Artık	belli	standartlar	önceden	düşünülüyor.	Örneğin	kabinde	
bulundurulması	gereken	bir	pet	şişe	suyun	peşinden	koşmak	zorunda	kalmıyorsunuz.	Bununla	birlikte,	her	
branşta	olduğu	gibi,	 kimi	 kişiler,	 ki	 bunlar	özellikle	bunun	eğitimini	 görmeyen	kişiler	oluyor,	 	 etik	dışı	 da	
çalışabiliyorlar.	Bizim	görevimiz	ise	en	iyisini	yetiştirebilmektir.	

	 •Son	olarak,	bu	konuda	biz	“kuzucuklarınızdan”	beklentileriniz	nelerdir?	

	 -İki	boyutta	beklentim	var.	Birincisi	mesleki	olarak,	ikincisi	birey	olarak	kendinizi	geliştirmeniz.	Mesleki	
açıdan	öncelikle,	burada	size	vermeye	çalıştığımız,	mezun	olduğunuzda	gösterebileceğiniz	belirli	niteliklere	
sahip	olmanız.	Dünya	dil	ve	kültürleri	hakkında	bilgi	sahibi	olmalısınız.		İşleyiş	ve	olgular	bilgisi	anlamında	
dünya	bilginizi	geliştirmiş	olmanız	lazım	ki	doğru	fiilleri	bulabilesiniz.	Genel	kültürünüz	çok	iyi	olmalı.	Sizden	
dünya	gidişatını	not	alarak	takip	etmenizi	bekliyorum.	Bugün	geleceğinizin	tarihi	yazılıyor.	Nasıl	60	ve	70’ler	
benim	tarihimse	ve	ben	onları	farklı	bir	gözle	izliyorsam,	yarın	geriye	dönüp	baktığınızda	sizler	de	bugünü	
farklı	bir	gözle	izliyor	olacaksınız.
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Olup	biteni	anlayabilmek,	açıklayabilmek	için	güncel	olayları	çok	iyi	takip	ediyor	olmalısınız.	Bu	söyledikle-
rimi	okuyacak	kimi	öğrencilerim	çok	güncel	bazı	sorulara	nasıl	yanıt	veremediklerini	hatırlayacaklar.		Yabancı	
dilinizi	geliştirmek	için	özel	bir	çaba	sarfetmelisiniz,	okumakta	olduğunuz	bölümün	en	temel	koşulu	çok	iyi	bir	
yabancı	dil.	Bunu	geliştirmek	için	yabancılarla	netten	yazışabilir,	konuşabilir,	okulunuzdaki	yabancılarla	Çeviri	
Topluluğu	vasıtasıyla	iletişim	kurabilirsiniz.	ODTÜ’nün	interrail	olanağından	yararlanıp	uygun	fiyatla	Avrupa	
turu	yapabilirsiniz.	Daha	birçok	yol	var	 tabi.	Artık	 internet	çok	güzel	olanaklar	 sunuyor;	podcastler,	web-
castler	var	audio	ve	video	olarak,	oralardan	çalışabilirsiniz.	Terimceler	oluşturmanız	çok	önemli.	Hatta	konu	
alanına	göre	ortak	terim	bankası	kurabiliriz.	Yazılı	ve	sözlü	çevirilerde	bazen	öyle	ilginç		terimler	geçiyor	ki	bir	
daha	geçse	bulmak	neredeyse	imkansız.	Ama	güzel	düzenlenmiş	bir	terim	bankası	herkesin	işine	yarayabilir.	
Mezuniyetten	10	sene	sonra	bir	öğrencim	bana	mesaj	yazdı	gecenin	bir	vakti,	“Hocam	şu	anda	yaptığım	
bir	çeviride	sizin	dersinizde	geçen	bir	 şeyi	yazabildim.”	diye	 teşekkür	ediyordu.	O	neydi	biliyor	musunuz:	
Baca	gazı	arıtma	tesisi	-	desulfurization	plant.	Yaşamınıza	birçok	terim	girecek,	iyi	bir	terminoloji	yönetimi	
yapmazsanız	yazdıklarınızı	bulamazsınız.		Kişilik	açısından	daha	yukarıda	söylediklerime	ek	olarak,	kendinizi	
aktif	tutmalısınız.	Yaptığınız	şeyi	iyi	yapmaya	gayret	göstermelisiniz.	Bulunduğunuz	ortamda	varlığınızın	bir	
anlamı	olmalı.	 Eğer	bir	parti	veriyorsanız	 ya	da	bir	otobüsle	geziye	gidiyorsanız;	o	partiye	katılan,	o	oto-
büste	bulunan	herkes	bir	becerisini	ortaya	koyarak	bulunduğu	ortama	varlığı	ile	katkıda	bulunmalı.	Diskoya	
gidiyorsanız	bütün	gece	etrafı	kesmek	yerine	dans	edin,	bir	masa	etrafındaysanız	iki	çift	laf	da	siz	edin.	Belki	
de	bütün	bunlardan	daha	önemlisi,	mezun	olduktan	sonra	birbirinizden	kopmamalısınız,	çünkü	güç	birlikten	
doğar.	 İMT,	FMT	ve	AMT’ler	birbirleriyle	kaynaşmalı,	birbirleriyle	çalışmalar	yapmalı.	Mezuniyetten	sonra	
da	birbirlerine	destek	olmalı.	Her	zaman	söylediğim	gibi,	yüksek	lisans	ve	doktoranızı	mutlaka	yapmalısınız.	
Belki	 bir	 gün	hem	akademisyen	 hem	de	 konferans	 çevirmeni	 olarak	 çalışırsınız	 ve	 insanlar	 yetiştirirsiniz.	
Çünkü	iyi	üniversitelerden	yetişen	insanlara	ihtiyaç	var.	Burada	sizlere	belirli	görevler	düşmekte.	Bunu	daima	
söylüyorum	öğrencilerime.	 Şimdi	 sayısı	 50’ye	ulaşan	mütercim	 tercümanlık	bölümleri	 var.	Bu	bölümlerin	
yarısından	çoğu	kağıt	üzerinde.	İlk	etapta	alt	yapısı	tamamlanmış	ve	eğitim	verebilecek	konumda	olan	bazı	
üniversiteleri	 ele	 alalım;	 yine	 de	 bunların	 öğretim	üyesi	 eksiği	 var.	Hatta	Ankara	 ve	 İstanbul’daki	 üniver-
sitelerden	 bahsediyorum.	Mecburen	 diğer	 dil	 bölümlerindeki	 hocalardan	 yararlanıyorlar.	 Öğrenciler	 “Biz	
tercümanlık	bölümündeyiz	neden	bize	edebiyat	bölümünden	hoca	geliyor?”	diye	şikayetleniyor.	Hocanın	da	
yapacağı	bir	şey	yok,	o	da	kendi	branşından	uzak	bir	branşta	sırf	açığı	gidermek	için	çalışmak	zorunda	kalıyor	
ya	da	fedakarlık	yapıyor.	Oysa	sizler	yetişseniz	ve	kendi	branşınıza	sahip	çıksanız	ne	kadar	iyi	olur.	Hem	bu	
üniversitelerin	kadroları	açısından	da	önünüz	açık.	Dolayısıyla	yüksek	lisans	ve	doktora	çalışmalarını	da	göz	
ardı	etmemenizi	bekliyorum.	Son	olarak,	mesleğinizi	icra	ederken	etik	kuralları	gözetmenizin	önemine	dikkat	
çekmek	istiyorum.	Dilerim	bu	söyleşi	ile	sorularınızı	biraz	olsun	yanıtlayabilmişimdir.	Başarılar...
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	 Evvel	zaman	içinde,	hayli	yıllar	öncesinde	
bir	seyyah	bir	yolculuğa	çıkmaya	karar	vermiş.	Bu	
öyle	büyülü	bir	yolculukmuş	ki,	ilk	başta	gözüne	çok	
uzun	gelmiş;	ama	yolu	yarıladığında	ise	sanki	hemen	
bitecek	gibiymiş.

	 Seyyah,	bir	süre	oldukça	karanlık	bir	patika	bo-
yunca	hiçbir	şeye	rastlamadan	yol	almış,	ta	ki	güzel	bir	
çocukla	karşılaşıncaya	kadar.	Çocuğa	sormuş:	“Burada	
ne	yapıyorsun?”	diye	ve	çocuk	cevap	vermiş:	“Hep	
oyun	oynuyorum.	Hadi	gel	ve	sen	de	oyna	benimle.”

	 Böylece	küçük	çocukla	bütün	gün	oynamışlar	
ve	hep	mutluymuşlar.	Gökyüzü	masmavi,	güneş	ışıl	
ışıl,	su	pırıl	pırıl,	yapraklar	yemyeşil	ve	çiçekler	öyle	se-
vimli	imiş	ki	ve	öyle	şarkılar	söyleyen	kuşlar	duymuşlar	
ve	o	kadar	çok	kelebek	görmüşler	ki	her	şey	çok	
güzelmiş.		Tabi	tüm	bunlar	açık	hava	için	geçerliymiş.	
Yağmur	yağdığında,	düşen	damlaları	seyretmeyi	ve	
taptaze	kokuları	içlerine	çekmeyi	sevmişler.	Rüzgâr	
estiğinde,	onu	dinlemek	ve	evinden	–	ki	hep	yerini	
merak	etmişlerdi	o	evin	-		koşturarak,	ıslık	çalarak,	
uluyarak,	bulutları	önüne	katarak,	ağaçları	bükerek,	
bacaların	içinde	guruldayarak,	evleri	sallayarak,	denizi	
öfkeyle	uğuldatarak	gelirken	rüzgârın	ne	söylediğini	
hayal	etmek	çok	zevkliymiş.	Fakat	en	güzeli	kar	
yağdığında	imiş.	Çünkü	hiçbir	şeyi	tıpkı	milyonlarca	
beyaz	kuşun	göğsünden	düşer	gibi	hızlı	ve	yoğun	
bir	şekilde	düşen	kar	tanelerini	izlemeyi,	akıntının	
nasıl	sakin	ve	derinden	olduğunu	görmeyi	ve	patika	
ve	yollardaki	sükûneti	dinlemeyi	sevdikleri	kadar	
sevmiyorlarmış.

	 Dünyadaki	en	güzel	oyuncaklara,	hepsi	yeni	ve	
gerçek	olan	palalar,	kızaklar,	sarıklar,	develer	ve	cüce-
ler,	cinler	ve	periler,	mavi	sakallar	ve	fasulye	saplar,		
zenginlikler,	büyük	mağaralar,	ormanlar,	Valentine	ve	
Orsonlar	hakkında	en	şaşırtıcı	resimlere	sahiplermiş.

	 Fakat	bir	gün	aniden	seyyah	çocuğu	kaybetmiş.	
Defalarca	çağırmış	ama	hiçbir	yanıt	alamamış.	Öyle	ki,	
bir	süre	kimseyle	karşılaşmadan	yoluna	devam	etmiş,	
ta	ki	yakışıklı	bir	oğlan	çocuğuna	rastlayıncaya	kadar.	
Sormuş:	“	Burada	ne	yapıyorsun?”	diye	ve	çocuk	
cevap	vermiş:	“	hep	bir	şeyler	öğreniyorum.	Hadi	gel	
ve	sen	de	öğren	benimle.”

	 Once	upon	a	time,	a	good	many	years	ago,	
there	was	a	traveller,	and	he	set	out	upon	a	journey.	It	
was	a	magic	journey,	and	was	to	seem	very	long	when	
he	began	it,	and	very	short	when	he	got	half	way	
through.

	 He	travelled	along	a	rather	dark	path	for	some	
little	time,	without	meeting	anything,	until	at	last	
he	came	to	a	beautiful	child.	So	he	said	to	the	child,	
“What	do	you	do	here?”	And	the	child	said,	“I	am	
always	at	play.	Come	and	play	with	me!”

	 So,	he	played	with	that	child,	the	whole	day	
long,	and	they	were	very	merry.	The	sky	was	so	blue,	
the	sun	was	so	bright,	the	water	was	so	sparkling,	the	
leaves	were	so	green,	the	flowers	were	so	lovely,	and	
they	heard	such	singing-birds	and	saw	so	many	but-
teries,	that	everything	was	beautiful.	This	was	in	fine	
weather.	When	it	rained,	they	loved	to	watch	the	fall-
ing	drops,	and	to	smell	the	fresh	scents.	When	it	blew,	
it	was	delightful	to	listen	to	the	wind,	and	fancy	what	
it	said,	as	it	came	rushing	from	its	home--	where	was	
that,	they	wondered!--whistling	and	howling,	driv-
ing	the	clouds	before	it,	bending	the	trees,	rumbling	
in	the	chimneys,	shaking	the	house,	and	making	the	
sea	roar	in	fury.	But,	when	it	snowed,	that	was	best	
of	all;	for,	they	liked	nothing	so	well	as	to	look	up	at	
the	white	flakes	falling	fast	and	thick,	like	down	from	
the	breasts	of	millions	of	white	birds;	and	to	see	how	
smooth	and	deep	the	drift	was;	and	to	listen	to	the	
hush	upon	the	paths	and	roads.

	 They	had	plenty	of	the	finest	toys	in	the	world,	
and	the	most	astonishing	picture-books:	all	about	
scimitars	and	slippers	and	turbans,	and	dwarfs	and	
giants	and	genii	and	fairies,	and	blue-	beards	and	
bean-stalks	and	riches	and	caverns	and	forests	and	
Valentines	and	Orsons:	and	all	new	and	all	true.
But,	one	day,	of	a	sudden,	the	traveller	lost	the	child.	

	 He	called	to	him	over	and	over	again,	but	got	
no	answer.	So,	he	went	upon	his	road,	and	went	on	
for	a	little	while	without	meeting	anything,	until	at	
last	he	came	to	a	handsome	boy.	So,	he	said	to	the	
boy,	“What	do	you	do	here?”	And	the	boy	said,	“I	am	
always	learning.	Come	and	learn	with	me.”

Bir Amasalı storyçocuk child
The present frightens me
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	 Ve	seyyah,	çocukla	birlikte	Jüpiter	ve	Eski	Roma	
Tanrıçası,	Yunanlılarla	Romalılar	ve	daha	bilmediğim	
konular,	ayrıca	pek	çoğunu	hemen	unuttuğundan	ne	
benim	ne	de	onun	hepsini	saymayı	başaramayacağı	
pek	çok	şey	hakkında	bilgiler	öğrenmiş.	Ama	her	zaman	
öğrenmiyorlarmış;	o	ana	kadar	oynanan	en	eğlenceli	
oyunlara	sahiplermiş.	Yazın	nehirde	kürek	çekiyorlar,	
kışın	ise	buzda	paten	yapıyorlarmış.	Ayakta,	at	sırtında	
olsun,	krikette	ve	topla	ilgili	bütün	oyunlarda	aktiflermiş;	
tutsaklıkta	yabani	tavşanlar	ve	ev	köpekleri	her	zaman	
liderimin	peşinden	gelmişler	ve	düşünebildiğimden	çok	
daha	fazla	sporda	aktiflermiş.	Kimse	onları	yenemezmiş.	
Aynı	zamanda,	gece	yarısına	kadar	dans	ettikleri	ta-
tillere,	On	İkinci	güne	ve	partilere;	gerçek	dünyanın	
eseri	olan	gerçek	altın	ve	gümüşten	yapılmış	saraylarda	
oynanan	gerçek	tiyatrolara	sahiplermiş	ve	dünyanın	
bütün	harikalarını	aynı	anda	görürlermiş.	Arkadaşlarına	
gelince,	o	kadar	içten	arkadaşlara	sahiplermiş	ki	birçoğu	
ile	ben	de	zaman	geçirmek	isterdim.	Hepsi	tıpkı	o	
yakışıklı	oğlan	gibi	gençmiş	ve	hiçbiri	hayatları	boyunca	
bir	diğerine	asla	yabancı	gelmezmiş.

	 Tüm	bunlara	rağmen,	bir	gün,	bütün	eğlencenin	
ortasında	seyyah	çocuğu	kaybettiği	gibi	bu	oğlanı	da	
kaybetmiş.	Birkaç	beyhude	çağrıdan	sonra	yoluna	de-
vam	etmiş.	Bir	süre	hiçbir	şey	görmeden	yürümüş,	ta	ki	
genç	bir	adama	rastlayana	kadar.	Genç	adama	sormuş:	
“Burada	ne	yapıyorsun?”	diye	ve	genç	adam	cevap	
vermiş:	“Her	daim	aşkı	yaşıyorum.	Hadi	gel	ve	sen	de	tat	
aşkı	benimle.”

	 Seyyah	ile	genç	adam	uzaklara	doğru	gitmişler	
ve	orada	o	ana	kadar	görülen	en	hoş	kızlardan	biri	
ile	karşılaşmışlar,	tıpkı	köşedeki	Fanny	gibi.		Kızın,	
tıpkı	Fanny’ninki	gibi	gözleri,	Fanny’ninki	gibi	saçları,	
Fanny’ninki	gibi	gamzeleri	varmış	ve	hakkında	
konuştuğumda	tıpkı	Fanny	gibi	o	da	gülüp	kızarıyormuş.	
Öyle	ki	genç	adam	ilk	görüşte	âşık	olmuş	kıza,	tıpkı	şimdi	
adını	söylemeyeceğim	birisinin	ilk	buraya	geldiğinde	
Fanny’e	âşık	olduğu	gibi.	Ah	be!	Kız	bazen	alay	etmiş	
genç	adamla	tıpkı	Fanny’nin	o	birisiyle	alay	ettiği	gibi.	
Bazense	tartışıp	durmuşlar,	tıpkı	o	birisi	ile	Fanny’nin	
tartıştığı	gibi.	Sonra	barışmışlar,	karanlıkta	oturup	
her	gün	yazışmışlar,	birbirlerinden	uzakta	asla	mutlu	
olamamışlar	ve	daima	birbirlerini	aramışlar	aksi	gibi	
görünmeye	çalışarak,	yeni	yılda	nişanlanmışlar,	sonra	
ateşin	yanında	baş	başa	oturmuşlar	ve	çok	yakında	
evleneceklermiş,	tıpkı	şimdi	adını	söylemeyeceğim	o	
birisiyle	Fanny’nin	evleneceği	gibi!

	 So	he	learned	with	that	boy	about	Jupiter	and	
Juno,	and	the	Greeks	and	the	Romans,	and	I	don’t	
know	what,	and	learned	more	than	I	could	tell--or	
he	either,	for	he	soon	forgot	a	great	deal	of	it.	But,	
they	were	not	always	learning;	they	had	the	merri-
est	games	that	ever	were	played.	They	rowed	upon	
the	river	in	summer,	and	skated	on	the	ice	in	winter;	
they	were	active	afoot,	and	active	on	horseback;	at	
cricket,	and	all	games	at	ball;	at	prisoner’s	base,	hare	
and	hounds,	follow	my	leader,	and	more	sports	than	
I	can	think	of;	nobody	could	beat	them.	They	had	
holidays	too,	and	Twelfth	cakes,	and	parties	where	
they	danced	till	midnight,	and	real	Theatres	where	
they	saw	palaces	of	real	gold	and	silver	rise	out	of	the	
real	earth,	and	saw	all	the	wonders	of	the	world	at	
once.	As	to	friends,	they	had	such	dear	friends	and	so	
many	of	them,	that	I	want	the	time	to	reckon	them	
up.	They	were	all	young,	like	the	handsome	boy,	and	
were	never	to	be	strange	to	one	another	all	their	lives	
through.

	 Still,	one	day,	in	the	midst	of	all	these	pleas-
ures,	the	traveller	lost	the	boy	as	he	had	lost	the	child,	
and,	after	calling	to	him	in	vain,	went	on	upon	his	
journey.	So	he	went	on	for	a	little	while	without	see-
ing	anything,	until	at	last	he	came	to	a	young	man.	So,	
he	said	to	the	young	man,	“What	do	you	do	here?”	
And	the	young	man	said,	“I	am	always	in	love.	Come	
and	love	with	me.”

	 So,	he	went	away	with	that	young	man,	and	
presently	they	came	to	one	of	the	prettiest	girls	that	
ever	was	seen--just	like	Fanny	in	the	corner	there--
and	she	had	eyes	like	Fanny,	and	hair	like	Fanny,	and	
dimples	like	Fanny’s,	and	she	laughed	and	coloured	
just	as	Fanny	does	while	I	am	talking	about	her.	So,	
the	young	man	fell	in	love	directly--just	as	Somebody	
I	won’t	mention,	the	first	time	he	came	here,	did	with	
Fanny.	Well!	he	was	teased	sometimes--just	as	Some-
body	used	to	be	by	Fanny;	and	they	quarrelled	some-
times--just	as	Somebody	and	Fanny	used	to	quarrel;	
;	and	they	made	it	up,	and	sat	in	the	dark,	and	wrote	
letters	every	day,	and	never	were	happy	asunder,	and	
were	always	looking	out	for	one	another	and	pretend-
ing	not	to,	and	were	engaged	at	Christmas-time,	and	
sat	close	to	one	another	by	the	fire,	and	were	going	
to	be	married	very	soon--all	exactly	like	Somebody	I	
won’t	mention,	and	Fanny!

because the future is death...
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	 Fakat	bir	gün	seyyah	diğer	arkadaşlarını	
kaybettiği	gibi	onları	da	kaybetmiş.	Seyyah,	asla	dön-
medikleri	geriye	dönmeleri	için	çağırdıktan	sonra	
yolculuğuna	devam	etmiş.	Böylece,	hiçbir	şey	gör-
meden	bir	süre	ilerlemiş,	ta	ki	orta	yaşlı	bir	adama	
rastlayıncaya	kadar.	Adama	sormuş:	“Burada	ne	
yapıyorsunuz?”	diye	ve	adam	cevap	vermiş:	“Daima	
bir	şeyle	meşgulüm.	Hadi	gelin	ve	siz	de	meşgul	olun	
benimle	birlikte.”

	 Bundan	sonra,	adamla	hep	meşgul	olmaya	
başlamışlar	ve	birlikte	ormana	gitmişler.	Tüm	yolculuk	
ormanda	geçmiş.	İlk	başta	bahar	mevsimindeki	bir	
orman	gibi	açık	ve	yeşilmiş	orman.	Sonra	ise	tıpkı	yaz	
mevsimindeki	bir	orman	gibi	sığlaşmış	ve	karanlığa	
bürünmüş;	hatta	en	erken	ortaya	çıkmış	olan	küçük	
ağaçlardan	bazıları	sararmış	bile.	Adam	yalnız	değilmiş.	
Yanında	kendisiyle	aynı	yaşta	olan	karısı	da	varmış.	
Çocukları	da	onlarla	birlikteymiş.	Böylece	hep	beraber	
ağaçları	keserek,	dallar	ve	düşen	yapraklar	arasında	
kendilerine	patikalar	yaparak	ve	azıkları	sırtında	sıkı	
bir	şekilde	çalışarak	orman	içinde	yol	almaya	devam	
etmişler.

	 Bazen,	daha	derin	ormanlara	açılan	uzun	ve	
yeşil	bir	yollara	gelmişler.	İşte	bu	anda	uzaklardan:	
“Baba!	Baba!	Ben	bir	diğer	çocuğum!	Bekle	beni!”	
diyen	küçücük	bir	ses	duymuşlar.	Ve	sonra,	onlara	
yetişmek	için	koşarken	yaklaştıkça	büyüyen	küçücük	bir	
siluet	görmüşler.	Yanlarına	geldiğinde,	hepsi	etrafına	
toplanıp	öperek	onu	içtenlikle	karşılamışlar	ve	beraber	
yola	devam	etmişler.

	 Bazen	yolları	aynı	anda	birçok	yola	bağlanmış.	
Hepsi	orada	öyle	ayakta	duruyorken	çocuklardan	
biri:	“Baba	ben	denize	gidiyorum.”	Diğeri:	“Baba	ben	
Hindistan’a	gidiyorum.”	bir	diğeri:	“Baba	ben	bahtımı	
aramaya	gidiyorum.”	Bir	başkası	ise:	“Baba	ben	cen-
nete	gidiyorum.”	demiş.	Böylece	vedalaşmada	dökülen	
gözyaşlarıyla	bir	başlarına	olmak	üzere	her	biri	kendi	
yoluna	doğru	gitmiş;	cennete	giden	çocuk	ise	altın	göğe	
yükselmiş	ve	kaybolmuş.

	 Her	ne	zaman	bir	vedalaşma	yaşanırsa	seyyah	
adama	bakıyormuş	ve	adamı	ağaçların	üstünden	batan	
güneşi	izleyen	bakışlarını	yakalıyormuş.	Hatta	saçlarının	
griye	çaldığını	görüyormuş.	Ama	yerine	getirecek	bir	
yolculukları	ve	meşgul	olmak	onlar	için	bir	zorunluluk	
olduğundan	asla	mola	veremezlermiş.

	 But,	the	traveller	lost	them	one	day,	as	he	had	
lost	the	rest	of	his	friends,	and,	after	calling	to	them	
to	come	back,	which	they	never	did,	went	on	upon	his	
journey.	So,	he	went	on	for	a	little	while	without	seeing	
anything,	until	at	last	he	came	to	a	middle-aged	gen-
tleman.	So,	he	said	to	the	gentleman,	“What	are	you	
doing	here?”	And	his	answer	was,	“I	am	always	busy.	
Come	and	be	busy	with	me!”

	 So,	he	began	to	be	very	busy	with	that	gentle-
man,	and	they	went	on	through	the	wood	together.	
The	whole	journey	was	through	a	wood,	only	it	had	
been	open	and	green	at	first,	like	a	wood	in	spring;	and	
now	began	to	be	thick	and	dark,	like	a	wood	in	sum-
mer;	some	of	the	little	trees	that	had	come	out	earli-
est,	were	even	turning	brown.	The	gentleman	was	not	
alone,	but	had	a	lady	of	about	the	same	age	with	him,	
who	was	his	Wife;	and	they	had	children,	who	were	
with	them	too.	So,	they	all	went	on	together	through	
the	wood,	cutting	down	the	trees,	and	making	a	path	
through	the	branches	and	the	fallen	leaves,	and	carry-
ing	burdens,	and	working	hard.
 
	 Sometimes,	they	came	to	a	long	green	avenue	
that	opened	into	deeper	woods.	Then	they	would	hear	
a	very	little,	distant	voice	crying,	“Father,	father,	I	am	
another	child!	Stop	for	me!”	And	presently	they	would	
see	a	very	little	figure,	growing	larger	as	it	came	along,	
running	to	join	them.	When	it	came	up,	they	all	crowd-
ed	round	it,	and	kissed	and	welcomed	it;	and	then	they	
all	went	on	together.

	 Sometimes,	they	came	to	several	avenues	at	
once,	and	then	they	all	stood	still,	and	one	of	the	chil-
dren	said,	“Father,	I	am	going	to	sea,”	and	another	said,	
“Father,	I	am	going	to	India,”	and	another,	“Father,	I	am	
going	to	seek	my	fortune	where	I	can,”	and	another,	
“Father,	I	am	going	to	Heaven!”	So,	with	many	tears	at	
parting,	they	went,	solitary,	down	those	avenues,	each	
child	upon	its	way;	and	the	child	who	went	to	Heaven,	
rose	into	the	golden	air	and	vanished.

	 Whenever	these	partings	happened,	the	travel-
ler	looked	at	the	gentleman,	and	saw	him	glance	up	at	
the	sky	above	the	trees,	where	the	day	was	beginning	
to	decline,	and	the	sunset	to	come	on.	He	saw,	too,	
that	his	hair	was	turning	grey.	But,	they	never	could	
rest	long,	for	they	had	their	journey	to	perform,	and	it	
was	necessary	for	them	to	be	always	busy.
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	 En	sonunda,	birçok	yol	ayrımı	görünmüş;	ama	kalan	
tek	bir	çocuk	bile	yokmuş,	bu	nedenle	seyyah,	adam	ve	
kadın	yollarına	birlikte	devam	etmişler.	Ve	zamanla	orman	
sararmış	ve	sonra	kahverengiye	dönmüş,	yapraklar	dökül-
meye,	hatta	ağaçlar	yıkılmaya	başlamış.

	 Böylece	bir	öncekinden	daha	karanlık	bir	yola	
varmışlar	ve	artık	kadın	durduğunda	onu	hakir	görmeden	
ilerlemişler.	“Kocacım”	demiş	kadın:	“	Birisi	beni	çağırıyor.”

	 Kulak	kesilmişler	ve	yolun	epeyce	bir	aşağısından	bir	
ses	duymuşlar:	“Anne!	Anne!”

	 Bu,	“Cennete	gidiyorum.”	diyen	ilk	çocuğun	
sesiymiş.	Babası:	“Duamı	henüz	etmedim,	gün	batımı	çok	
yaklaştı,	henüz	duamı	etmedim.”	demiş.

	 Lakin	ses,	adamın	saçındaki	aklara,	yüzündeki	
yaşlara	aldırış	etmeksizin	“Anne!	Anne!”	diye	haykırmaya	
devam	etmiş.

	 Ve	çoktan	kararmış	yolun	gölgesine	gömülmüş	kadın	
hala	kocasının	boynuna	dolanmış	olan	kollarını	çekmiş	ve	
kocasını	öperek:	“Sevdiğim,	beni	de	çağırıyorlar.	Artık	gidiyo-
rum.”	demiş	ve	gitmiş.	Seyyah	ile	adam	yapayalnız	kalmış.

	 Ve	birlikte	yola	devam	etmişler,	ta	ki	ormanın	
sonuna	yaklaşana	kadar;	o	kadar	yakınlarmış	ki	o	sona,	
önlerindeki	ağaçların	içinden	batan	güneşin	kırmızı	rengini	
seçebiliyorlarmış.

	 Gel	gör	ki	seyyah	dallar	arasından	yolunu	açarken	
arkadaşını	kaybedivermiş.	Çağırmış,	çağırmış;	ama	tek	bir	
cevap	alamamış	ve	ormandan	çıktığında	barış	dolu	güneşin	
koca	erguvani	ufukta	kaybolduğunu	görmüş.	İşte	tam	o	
anda	yıkık	bir	ağacın	üstünde	oturan	yaşlı	adamı	fark	etmiş.	
Sormuş	yaşlı	adama:	“Burada	ne	yapıyorsun?”	diye	ve	yaşlı	
adam	cevap	vermiş:	“Sürekli	hatırlamaktayım	(maziyi).	Hadi	
gel	ve	sen	de	hatırla	benimle.”	
 
	 Böylece,	seyyah	yaşlı	adamın	yanına,	sessiz	sedasız	
batan	güneşin	karşısına	oturmuş	ve	bütün	arkadaşları	
usulca	gelip	etrafını	sarmışlar.	Güzel	çocuk,	yakışıklı	oğlan,	
âşık	genç,	baba,	anne	ve	çocuklar.	Hepsi	oradaymış.	Hepsi!	
Seyyah,	her	birini	bağrına	basmış	ve	her	birine	şefkat	
göstermiş;	onları	tek	tek	kollamaktan	büyük	memnuniyet	
duymuş	ve	onlar	da	bundan	onur	duymuşlar,	onu	canı	
gönülden	sevmişler.	Şimdi	düşünüyorum	da	dede	o	seyyah	
sensin,	sen.	Zira	tüm	bunlar	senin	bize	gösterdiklerinle	
bizden	sana	dönenler…

	 At	last,	there	had	been	so	many	partings	that	there	
were	no	children	left,	and	only	the	traveller,	the	gentleman,	
and	the	lady,	went	upon	their	way	in	company.	And	now	the	
wood	was	yellow;	and	now	brown;	and	the	leaves,	even	of	
the	forest	trees,	began	to	fall.

	 So,	they	came	to	an	avenue	that	was	darker	than	
the	rest,	and	were	pressing	forward	on	their	journey	without	
looking	down	it	when	the	lady	stopped.	“My	husband,”	said	
the	lady.	“I	am	called.”

	 They	listened,	and	they	heard	a	voice	a	long	way	
down	the	avenue,	say,	“Mother,	mother!”

	 It	was	the	voice	of	the	first	child	who	had	said,	“I	am	
going	to	Heaven!”	and	the	father	said,	“I	pray	not	yet.	The	
sunset	is	very	near.	I	pray	not	yet!”

	 But,	the	voice	cried,	“Mother,	mother!”	without	
minding	him,	though	his	hair	was	now	quite	white,	and	tears	
were	on	his	face.

	 Then,	the	mother,	who	was	already	drawn	into	the	
shade	of	the	dark	avenue	and	moving	away	with	her	arms	
still	round	his	neck,	kissed	him,	and	said,	“My	dearest,	I	am	
summoned,	and	I	go!”	And	she	was	gone.	And	the	traveller	
and	he	were	left	alone	together.

	 And	they	went	on	and	on	together,	until	they	came	
to	very	near	the	end	of	the	wood:	so	near,	that	they	could	
see	the	sunset	shining	red	before	them	through	the	trees.

	 Yet,	once	more,	while	he	broke	his	way	among	the	
branches,	the	traveller	lost	his	friend.	He	called	and	called,	
but	there	was	no	reply,	and	when	he	passed	out	of	the	
wood,	and	saw	the	peaceful	sun	going	down	upon	a	wide	
purple	prospect,	he	came	to	an	old	man	sitting	on	a	fallen	
tree.	So,	he	said	to	the	old	man,	“What	do	you	do	here?”	
And	the	old	man	said	with	a	calm	smile,	“I	am	always	re-
membering.	Come	and	remember	with	me!”

	 So	the	traveller	sat	down	by	the	side	of	that	old	man,	
face	to	face	with	the	serene	sunset;	and	all	his	friends	came	
softly	back	and	stood	around	him.	The	beautiful	child,	the	
handsome	boy,	the	young	man	in	love,	the	father,	mother,	
and	children:	every	one	of	them	was	there,	and	he	had	lost	
nothing.	So,	he	loved	them	all,	and	was	kind	and	forbearing	
with	them	all,	and	was	always	pleased	to	watch	them	all,	
and	they	all	honoured	and	loved	him.	And	I	think	the	travel-
ler	must	be	yourself,	dear	Grandfather,	because	this	what	
you	do	to	us,	and	what	we	do	to	you.
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	 Bir	zamanlar	bir	çocuk	vardı,	çoğu	zaman	
şurada	burada	dolanır	ve	çeşitli	şeyler	düşünürdü.	Bir	
kız	kardeşi	vardı,	o	da	çocuktu	ve	daimi	yoldaşıydı.	
Bu	ikisi	tüm	gün	boyunca	hayret	ederlerdi.	Çiçeklerin	
güzelliğine	şaşarlardı,	gökyüzünün	yüksekliğine	ve	
maviliğine	şaşarlardı,	suyun	derinliğine	ve	parlaklığına	
şaşarlardı,	bu	latif	dünyayı	yaratan	tanrının	keremine	
ve	kudretine	şaşarlardı.

	 Birbirlerine	bazen	derlerdi	ki,	dünyadaki	
tüm	çocuklar	ölecek	olsa,	çiçekler	ve	su	ve	gökyüzü	
acaba	üzülür	müydü?	Derlerdi	ki,	goncalar	çiçeklerin	
çocukları,	tepelerden	hoplaya	zıplaya	inen	küçük	şen	
şakrak	dereler	suyun	çocukları	olduğu	için;	geceleri	
gökyüzünde	saklambaç	oynayan	mini	minnacık	parlak	
alacalar	elbette	yıldızların	çocukları	olduğundan	oyun	
arkadaşlarının,	âdemoğlu	çocukların	artık	olmadığını	
gördüklerinde	üzülürlerdi.	

	 Diğerlerinden	önce	kilise	kulesinin	yanında,	
mezarların	üzerinde	ortaya	çıkan,	belirgince	parlayan	
bir	yıldız	vardı.	Diğer	tüm	yıldızlardan	daha	büyük	
ve	daha	güzel	olduğunu	düşünürlerdi	ve	her	gece	
pencerede	el	ele	dikilerek	onun	yolunu	gözlerlerdi.	
Onu	ilk	gören	‘Yıldızı	gördüm!’	diye	bağırırdı.	Ve	ne	
zaman	ve	nereden	yükseleceğini	çok	iyi	bildikler-
inden	çoğunlukla	aynı	anda	bağırırlardı.	Onunla	
arkadaşlıkları	öyle	büyüdü	ki	yataklarına	yatmadan	
önce	ona	iyi	geceler	dilemek	için	bir	kez	daha	dışarı	
bakar	ve	uykuya	dalmadan	önce	‘Yıldızımız	çok	yaşa!’	
derlerdi.	

	 Lakin	kız	kardeş	küçükken;	ah,	çok	çok	küçük-
ken	bitkin	düştü,	öyle	zayıfladı	ki	artık	geceleyin	
camda	yıldızı	bekleyemiyordu;	o	zaman	çocuk	camda	
tek	başına,	boynu	bükük	beklerdi,	yıldızı	gördüğünde	
yatakta	uzanan	solgun	yüze	döner,	“Yıldızı	gördüm!”	
derdi	ve	o	solgun	yüzde	bir	tebessüm	belirirdi,	cılız	bir	
ses,	“Kardeşim	ve	yıldız,	çok	yaşayın!”	derdi.	

	 THERE	was	once	a	child,	and	he	strolled	about	a	
good	deal,	and	thought	of	a	number	of	things.	He	had	a	
sister,	who	was	a	child	too,	and	his	constant	companion.	
These	two	used	to	wonder	all	day	long.	They	wondered	
at	the	beauty	of	the	flowers;	they	wondered	at	the	height	
and	blueness	of	the	sky;	they	wondered	at	the	depth	of	
the	bright	water;	they	wondered	at	the	goodness	and	the	
power	of	GOD	who	made	the	lovely	world.

	 They	used	to	say	to	one	another,	sometimes,	
supposing	all	the	children	upon	earth	were	to	die,	would	
the	flowers,	and	the	water,	and	the	sky	be	sorry?	They	
believed	they	would	be	sorry.	For,	said	they,	the	buds	are	
the	children	of	the	flowers,	and	the	little	playful	streams	
that	gambol	down	the	hill-sides	are	the	children	of	the	
water;	and	the	smallest	bright	specks	playing	at	hide	and	
seek	in	the	sky	all	night,	must	surely	be	the	children	of	
the	stars;	and	they	would	all	be	grieved	to	see	their	play-
mates,	the	children	of	men,	no	more.

	 There	was	one	clear	shining	star	that	used	to	
come	out	in	the	sky	before	the	rest,	near	the	church	
spire,	above	the	graves.	It	was	larger	and	more	beautiful,	
they	thought,	than	all	the	others,	and	every	night	they	
watched	for	it,	standing	hand	in	hand	at	a	window.	Who-
ever	saw	it	first	cried	out,	‘I	see	the	star!’	And	often	they	
cried	out	both	together,	knowing	so	well	when	it	would	
rise,	and	where.	So	they	grew	to	be	such	friends	with	it,	
that,	before	lying	down	in	their	beds,	they	always	looked	
out	once	again,	to	bid	it	good	night;	and	when	they	were	
turning	round	to	sleep,	they	used	to	say,	‘God	bless	the	
star!’

	 But	while	she	was	still	very	young,	oh,	very,	very	
young,	the	sister	drooped,	and	came	to	be	so	weak	that	
she	could	no	longer	stand	in	the	window	at	night;	and	
then	the	child	looked	sadly	out	by	himself,	and	when	he	
saw	the	star,	turned	round	and	said	to	the	patient	pale	
face	on	the	bed,	‘I	see	the	star!’	and	then	a	smile	would	
come	upon	the	face,	and	a	little	weak	voice	used	to	say,	
‘God	bless	my	brother	and	the	star!’
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	 Heyhat,	yatakta	uzanan	yüz	olmadan	çocuğun	
camda	beklediği,	mezarların	arasında	daha	önce	
orada	olmayan	bir	mezarın	bittiği,	gözyaşlarının	
arasından	bakarken	yıldızın	göklerden	aşağı,	yüzüne	
doğru	ışıdığı	zamanlar	ne	de	çabuk	gelmişti!

	 Artık	yıldız	öyle	ışıyordu	ve	ışınlarla	göklerden	
yere	öyle	parlak	bir	yol	çiziyordu	ki	çocuk	münferit	
yatağına	uzandığında	yıldızı	düşlerdi,	o	ışıldayan	
yolda	insanların	meleklerce	saflar	halinde	göğe	
yükseldiğini	düşlerdi.	Yıldız,	o	insanları	karşılamak	
için	daha	pek	çok	meleğin	beklediği	ışıktan	muazzam	
bir	dünyaya	kapı	açardı.	

	 Bekleyen	tüm	bu	melekler	çakır	gözle-
rini	yıldıza	yükselen	insanlara	çevirirlerdi,	kimisi	
bulundukları	safı	terk	edip	insanların	boynuna	
sarılırdı	ve	ışıktan	tarikler	boyunca	onlara	eşlik	
ederler	ve	refik	olmaktan	öyle	mutlulardı	ki	çocuk	
yatağında	sevinçten	ağlardı.	

	 Fakat	aralarında	insanlara	eşlik	etmeyen	
melekler	de	vardı	ve	çocuk	bunlardan	bir	tanesini	
tanıyordu.	Bir	zamanlar	yatakta	uzanan	solgun	
yüz	takdis	olunmuştu	ve	nurlar	saçıyordu	fakat	
çocuğun	kalbi	onca	kalabalığın	içinde	kız	kardeşini	
seçebilmişti.	

	 Çocuğun	kız	kardeşinin	meleği	yıldızın	
kapılarında	bir	müddet	oyalandı	ve	insanların	oraya	
getiren	meleklerden	baş	meleğe	sordu:

	 “Kardeşim	gelmedi	mi?”

	 “Hayır.”	dedi	baş	melek.

	 Melek	tam	umutla	geri	dönüyordu	ki	çocuk	
kollarını	uzattı	ve	haykırdı,	“Hey,	kız	kardeşim,	
buradayım!	Beni	de	al!”.	Meleğin	çakır	gözleri	çocuğa	
döndü	ve	gece	olmuştu;	yıldız,	çocuk	gözyaşlarının	
arasından	bakarken	ona	göklerden	aşağı,	yüzüne	
doğru	ışıyarak	odasının	içinde	parlıyordu.	

	 O	vakit	müteakip,	çocuk	yıldızı	zamanı	
geldiğinde	gideceği	evi	oymuşçasına	seyretti	ve	tek	
başına	dünyaya	ait	olmadığını	düşünüyordu	fakat	
yıldıza	de	ait	değildi	çünkü	kız	kardeşi	ondan	önce	
gitmişti.

	 And	so	the	time	came	all	too	soon!	when	the	
child	looked	out	alone,	and	when	there	was	no	face	on	
the	bed;	and	when	there	was	a	little	grave	among	the	
graves,	not	there	before;	and	when	the	star	made	long	
rays	down	towards	him,	as	he	saw	it	through	his	tears.

	 Now,	these	rays	were	so	bright,	and	they	
seemed	to	make	such	a	shining	way	from	earth	to	
Heaven,	that	when	the	child	went	to	his	solitary	bed,	he	
dreamed	about	the	star;	and	dreamed	that,	lying	where	
he	was,	he	saw	a	train	of	people	taken	up	that	sparkling	
road	by	angels.	And	the	star,	opening,	showed	him	a	
great	world	of	light,	where	many	more	such	angels	
waited	to	receive	them.

	 All	these	angels,	who	were	waiting,	turned	their	
beaming	eyes	upon	the	people	who	were	carried	up	
into	the	star;	and	some	came	out	from	the	long	rows	in	
which	they	stood,	and	fell	upon	the	people’s	necks,	and	
kissed	them	tenderly,	and	went	away	with	them	down	
avenues	of	light,	and	were	so	happy	in	their	company,	
that	lying	in	his	bed	he	wept	for	joy.

	 But,	there	were	many	angels	who	did	not	go	
with	them,	and	among	them	one	he	knew.	The	patient	
face	that	once	had	lain	upon	the	bed	was	glorified	and	
radiant,	but	his	heart	found	out	his	sister	among	all	the	
host.

	 His	sister’s	angel	lingered	near	the	entrance	of	
the	star,	and	said	to	the	leader	among	those	who	had	
brought	the	people	thither:

	 ‘Is	my	brother	come?’

	 And	he	said	‘No.’

	 She	was	turning	hopefully	away,	when	the	child	
stretched	out	his	arms,	and	cried,	‘O,	sister,	I	am	here!	
Take	me!’	and	then	she	turned	her	beaming	eyes	upon	
him,	and	it	was	night;	and	the	star	was	shining	into	the	
room,	making	long	rays	down	towards	him	as	he	saw	it	
through	his	tears.

	 From	that	hour	forth,	the	child	looked	out	upon	
the	star	as	on	the	home	he	was	to	go	to,	when	his	time	
should	come;	and	he	thought	that	he	did	not	belong	
to	the	earth	alone,	but	to	the	star	too,	because	of	his	
sister’s	angel	gone	before.
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	 Çocuğun	erkek	kardeşi	olacak	yeni	bir	
bebek	geldi	dünyaya	ve	daha	tek	bir	kelime	bile	
konuşmamış	kadar	küçükken	minik	bedeni	yatağın	
üzerinde	öylece	uzandı	ve	öldü.

	 Çocuk	yine	o	kucak	açmış	yıldızı	düşledi.	Ve	
refakatçi	melekleri	ve	orada	bekleyen	insanları	ve	yü-
zleri	o	insanlara	dönmüş	saflar	halindeki	çakır	gözlü	
melekleri.

	 Kız	kardeşinin	meleği	baş	meleğe	sordu:

	 “Kardeşim	gelmedi	mi?”

	 Baş	melek,	“O	daha	gelmedi.	Diğer	kardeşin	
geldi.”	dedi.

	 Erkek	kardeşinin	meleğinin	koluna	sarıldı	ve	
haykırdı,	“Hey,	kız	kardeşim,	buradayım!	Beni	de	
al!”	Melek	ona	doğru	döndü,	gülümsedi	ve	yıldız	
parlıyordu.

	 Çocuk	artık	genç	bir	adamdı	ve	eski	bir	
hizmetkâr	gelip	havadisleri	verdiğinde	kitaplarıyla	
meşguldü:

	 “Anneniz	vefat	etti.	Sevgili	oğluna	takdislerini	
getirdim!”

	 O	gece	yine	yıldızı	ve	diğer	tüm	sakinleri	
gördü.	Kız	kardeşinin	meleği	baş	meleğe:

	 “Kardeşim	gelmedi	mi?”	diye	sordu.

	 Baş	melek,	“Annen	geldi.”	dedi.

	 Tüm	yıldız	boyunca	muazzam	bir	sevinç	çığlığı	
duyuldu	çünkü	anne	iki	yavrusuyla	tekrar	birlikteydi.	
Çocuk	kollarını	uzattı	ve	haykırdı,	“Hey,	anneciğim,	
kardeşlerim,	buradayım!	Beni	de	alın!”	Onlar	ise	
“Henüz	değil.”	diye	cevapladılar	ve	yıldız	parlıyordu.	

	 Çocuk	saçları	artık	griye	çalan	bir	yetişkindi	
ve	yıldız	bir	kez	daha	kapılarını	açtığında	yüreğine	
hüsran	çökmüş,	yüzü	gözyaşlarıyla	nemlenmiş,	ateşin	
başında,	sandalyesinde	oturuyordu.	

  

	 There	was	a	baby	born	to	be	a	brother	to	the	
child;	and	while	he	was	so	little	that	he	never	yet	
had	spoken	word,	he	stretched	his	tiny	form	out	on	
his	bed,	and	died.

	 Again	the	child	dreamed	of	the	open	star,	and	
of	the	company	of	angels,	and	the	train	of	people,	
and	the	rows	of	angels	with	their	beaming	eyes	all	
turned	upon	those	people’s	faces.

	 Said	his	sister’s	angel	to	the	leader:

	 ‘Is	my	brother	come?’

	 And	he	said,	‘Not	that	one,	but	another.’

As	the	child	beheld	his	brother’s	angel	in	her	arms,	
he	cried,	‘O,	sister,	I	am	here!	Take	me!’	And	she	
turned	and	smiled	upon	him,	and	the	star	was	shin-
ing.

	 He	grew	to	be	a	young	man,	and	was	busy	at	
his	books	when	an	old	servant	came	to	him	and	said:

	 ‘Thy	mother	is	no	more.	I	bring	her	blessing	
on	her	darling	son!’

	 Again	at	night	he	saw	the	star,	and	all	that	
former	company.	Said	his	sister’s	angel	to	the	leader.

	 ‘Is	my	brother	come?’

	 And	he	said,	‘Thy	mother!’

	 A	mighty	cry	of	joy	went	forth	through	all	the	
star,	because	the	mother	was	re-united	to	her	two	
children.	And	he	stretched	out	his	arms	and	cried,	
‘O,	mother,	sister,	and	brother,	I	am	here!	Take	me!’	
And	they	answered	him,	‘Not	yet,’	and	the	star	was	
shining.

	 He	grew	to	be	a	man,	whose	hair	was	turning	
grey,	and	he	was	sitting	in	his	chair	by	the	fireside,	
heavy	with	grief,	and	with	his	face	bedewed	with	
tears,	when	the	star	opened	once	again.
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	 Kız	kardeşinin	meleği	baş	meleğe,	“Kardeşim	
gelmedi	mi?”	diye	sordu.	

	 Baş	melek	dedi	ki,	“Hayır,	kendisi	değil	ama	
hanım	kızı	geldi.”

	 Ve	bir	zamanlar	çocuk	olan	adam	yeni	
kaybettiği	kızını	diğer	üçünün	yanında	semavi	bir	
mahlûk	olarak	gördü	ve	şöyle	dedi,	“Kızımın	başı	
kız	kardeşimin	koynunda,	onun	kolları	ise	annemin	
boynunda,	onun	ayakları	dibinde	ise	bir	zamanların	
bebeği	uzanmakta.	Artık	kızımın	yokluğuna	katla-
nabilirim.	Tanrı’ya	senalar	olsun!”

	 Ve	yıldız	parlıyordu.

	 Gün	geldi,	çocuk	ihtiyarladı	ve	aharlı	yüzü	
buruştu,	adımları	yavaşladı	ve	takatten	düştü,	beli	
büküldü.	Bir	gece,	yatağında	uzanır	ve	evlatları	
başında	beklerken	uzun	zaman	önce	yaptığı	gibi	
haykırdı:

	 “Yıldızı	gördüm!”

	 Evlatları	“Galiba	ölüyor.”	diye	fısıldandılar.	

	 “Ölüyorum.”	dedi.	“Akıp	giden	yıllarım	bir	
elbise	gibi	sıyrılıyor	üzerimden	ve	yıldızıma	doğru	bir	
çocuk	edasıyla	yürüyorum.	Ey	Babamız,	beni	bekle-
yenlere	kavuşmam	için	ekseriya	kucak	açan	yıldızdan	
ötürü	sana	şükürler	olsun!”

	 Ve	yıldız	parlıyordu,	hala	da	mezarının	üze-
rinde	parlar.

	 Said	his	sister’s	angel	to	the	leader:	‘Is	my	
brother	come?’

	 And	he	said,	‘Nay,	but	his	maiden	daughter.’

	 And	the	man	who	had	been	the	child	saw	
his	daughter,	newly	lost	to	him,	a	celestial	creature	
among	those	three,	and	he	said,	‘My	daughter’s	
head	is	on	my	sister’s	bosom,	and	her	arm	is	around	
my	mother’s	neck,	and	at	her	feet	there	is	the	baby	
of	old	time,	and	I	can	bear	the	parting	from	her,	GOD	
be	praised!’

	 And	the	star	was	shining.

	 Thus	the	child	came	to	be	an	old	man,	and	
his	once	smooth	face	was	wrinkled,	and	his	steps	
were	slow	and	feeble,	and	his	back	was	bent.	And	
one	night	as	he	lay	upon	his	bed,	his	children	stand-
ing	round,	he	cried,	as	he	had	cried	so	long	ago:

	 ‘I	see	the	star!’

	 They	whispered	one	another,	‘He	is	dying.’

	 And	he	said,	‘I	am.	My	age	is	falling	from	
me	like	a	garment,	and	I	move	towards	the	star	as	a	
child.	And	O,	my	Father,	now	I	thank	thee	that	it	has	
so	often	opened,	to	receive	those	dear	ones	who	
await	me!’

	 And	the	star	was	shining;	and	it	shines	upon	
his	grave.

because the future is death...
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		 Lekesiz	bir	hayatı	olan	bir	kadının	yapması	
gerektiği	gibi	acısız	ve	sessizce	ölmüştü.	Şimdi	
yatağında	dinleniyordu.	Gözleri	kapalı,	yüz	hatları	
sakin,	uzun	beyaz	saçı	kadın	sanki	ölmeden	on	
dakika	önce	yapmış	gibi	titizlikle	toplanmış	bir	
şekilde	sırt	üstü	yatıyordu.	Ölü	kadının	solgun	
çehresi	öyle	sakin,	öyle	dingin,	öyle	uysaldı	ki	insan	
bu	bedenin	içinde	ne	tatlı	bir	ruh	yaşamış,	bu	
yaşlı	ruh	ne	sakin	bir	ömre	eşlik	etmiş,	bu	annenin	
ölümü	nasıl	da	kolay	ve	temiz	bir	ölümmüş	diye	
düşünebilirdi.

	 Sert	prensiplere	sahip	bir	yargıç	olan	oğlu	
ve	Rahibe	Eulalie	olarak	da	bilinen	kızı	
Marguerite,	yatağın	başında	diz	çökmüş	kırık	
kalplerle	ağlıyorlardı.	O,	onlara	hiçbir	acizlik	
olmaksızın	dini,	taviz	olmaksızın	sorumluluğu	
öğretmiş	ve	çocukluktan	itibaren	onları	katı	ahlak	
kurallarıyla	yetiştirmişti.	Adam	bir	yargıç	olmuştu	
ve	kanunları,	güçsüzleri	acımadan	vurduğu	bir	silah	
olarak	kullanmıştı.	Bu	hoşgörüsüz	ailede	kendisini	
yıkayan	erdemden	etkilenmiş	olan	kız,	erkeklere	
duyduğu	nefretten	ötürü	kilisenin	gelini	olmuştu.	

	 Babalarını	hemen	hemen	hiç	tanımıyorlardı.	
Annelerini	daha	çok	mutsuz	ettiği	dışında	kendile-
rine	başka	herhangi	bir	detay	anlatılmamıştı.	

	 Rahibe,	ölü	kadının	yatakta	çarmıha	
gerilmiş	gibi	yatan	bedeni	kadar	beyaz	olan	fildişi	
elini	rastgele	öpüyordu.	Uzun	bedenin	diğer	
tarafında	diğer	el	ölümün	pençesinde	hala	çarşafı	
tutmaya	devam	ediyor	gibi	görünüyordu	ve	
çarşaf,	ebedi	hareketsizlikten	(kımıldamayış)	önce	
gerçekleşmiş	bu	son	kımıldamaların	anısına	küçük	
kırışıklıklarını	koruyordu.	

	 	The	woman	had	died	without	pain,	quietly,	
as	a	woman	should	whose	life	had	been	blameless.	
Now	she	was	resting	in	her	bed,	lying	on	her	back,	
her	eyes	closed,	her	features	calm,	her	long	white	
hair	carefully	arranged	as	though	she	had	done	it	up	
ten	minutes	before	dying.	The	whole	pale	counte-
nance	of	the	dead	woman	was	so	collected,	so	calm,	
so	resigned	that	one	could	feel	what	a	sweet	soul	had	
lived	in	that	body,	what	a	quiet	existence	this	old	soul	
had	led,	how	easy	and	pure	the	death	of	this	parent	
had	been.

	 Kneeling	beside	the	bed,	her	son,	a	magistrate	
with	inflexible	principles,	and	her	daughter,	Margue-
rite,	known	as	Sister	Eulalie,	were	weeping	as	though	
their	hearts	would	break.	She	had,	from	childhood	
up,	armed	them	with	a	strict	moral	code,	teaching	
them	religion,	without	weakness,	and	duty,	without	
compromise.	He,	the	man,	had	become	a	judge	and	
handled	the	law	as	a	weapon	with	which	he	smote	
the	weak	ones	without	pity.	She,	the	girl,	influenced	
by	the	virtue	which	had	bathed	her	in	this	austere	
family,	had	become	the	bride	of	the	Church	through	
her	loathing	for	man.

	 They	had	hardly	known	their	father,	knowing	
only	that	he	had	made	their	mother	most	unhappy,	
without	being	told	any	other	details.

	 The	nun	was	wildly-kissing	the	dead	woman’s	
hand,	an	ivory	hand	as	white	as	the	large	crucifix	
lying	across	the	bed.	On	the	other	side	of	the	long	
body	the	other	hand	seemed	still	to	be	holding	the	
sheet	in	the	death	grasp;	and	the	sheet	had	pre-
served	the	little	creases	as	a	memory	of	those	last	
movements	which	precede	eternal	immobility.
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		 Kapıdaki	birkaç	küçük	tıkırtı	hıçkıran	iki	başın	
kalkmasına	neden	oldu.	Ve	akşam	yemeğinden	yeni	
gelmiş	olan	rahip	döndü.	Kızarmıştı	ve	engellenmiş	
hazmından	ötürü	nefessiz	kalmıştı;	çünkü	son	birkaç	
şeyin	ve	başlayan	uyanışın	yorgunluğuyla	ve	mücadele	
etmek	için	kendine	konyak	ve	kahveden	oluşan	güçlü	
bir	karışım	yapmıştı.	

	 Rahip,	ekmeğini	ölümden	kazanan	birinin	
duyabileceği	bir	yapaylıkta	üzgün	görünüyordu.	Haç	
çıkardı	ve	profesyonel	mimikleriyle	yaklaşarak:	“Benim	
zavallı	çocuklarım!	Şu	son	üzücü	olayları	atlatmanız	
için	size	yardım	etmeye	geldim.”	dedi.	Ama	Rahibe	
Eulalie	birden	ayağa	kalktı.	“Teşekkürler	Peder,	fakat	
ben	ve	kardeşim	onunla	yalnız	kalmayı	tercih	ederiz.	
Bu	onu	görmemiz	için	son	şansımız	ve	üçümüz	beraber	
olmayı	diliyoruz	tıpkı	eskiden	olduğu	gibi,	biz	küçükken	
ve	zavallı	a-annemiz..”	

	 Istırap	ve	gözyaşı	onu	durdurdu;	devam	ede-
medi.

	 Bir	kez	daha,	peder	yatağını	düşünerek	sükûne-
tle	başıyla	onayladı.	“Siz	nasıl	isterseniz	çocuklarım.”	
Diz	çöktü,	haç	çıkardı,	dua	etti,	kalktı	ve	“O	bir	azizey-
di!”	mırıltılarıyla	dışarı	çıktı.	

	 Ölü	kadın	ve	çocukları	yalnız	kaldılar.	Gölgelere	
gizlenmiş	saatin	tik	takları	açıkça	duyuluyordu.	
Çayırların	ve	odunların	tatlı	kokusu	yumuşak	ay	ışığıyla	
beraber	açık	pencereden	içeri	süzülüyordu.	Arazide	
tek	tük	kurbağa	vıraklamalarından	ve	karanlığa	kalmış	
bazı	sineklerin	vızıldamalarından	başka	ses	duyulmuy-
ordu.	Bir	sonsuz	sükûnet,	bir	ilahi	bunalım,	bir	sessiz	
dinginlik,	bu	nefes	vermiş	ve	doğayı	yatıştırıyor	gibi	
görünen	kadını	sarıp	sarmalamıştı.	

	 Sonra	hala	diz	çöküyor	olan	ve	kafası	yatak	
örtüsüne	gömülmüş	olan	yargıç,	ıstırapla	değişmiş	ve	
çarşaf	ve	battaniyeler	yüzünden	donuklaşmış	sesiyle	
haykırdı:	“Anneciğim,	anneciğim,	anneciğim!”		Ve	kız	
kardeşi	alnını	çılgınca	yatağın	ahşaba	vurarak,	sarsılmış	
ve	sarası	tutmuş	gibi	seğirerek	ve	titreyerek	inledi:							
“	Tanrım,	Tanrım,	anneciğim,	Tanrım!”		Her	ikisi	de	bir	
ıstırap	fırtınasıyla	sarsılarak	güçlükle	soludular.	

	 Kriz,	tıpkı	denizde	fırtınayı	takip	eden	durgun-
luk	gibi	yavaş	yavaş	duruldu.

		 A	few	light	taps	on	the	door	caused	the	two	
sobbing	heads	to	look	up,	and	the	priest,	who	had	just	
come	from	dinner,	returned.	He	was	red	and	out	of	
breath	from	his	interrupted	digestion,	for	he	had	made	
himself	a	strong	mixture	of	coffee	and	brandy	in	order	
to	combat	the	fatigue	of	the	last	few	nights	and	of	the	
wake	which	was	beginning.

	 He	looked	sad,	with	that	assumed	sadness	of	
the	priest	for	whom	death	is	a	bread	winner.	He	crossed	
himself	and	approaching	with	his	professional	gesture:	
“Well,	my	poor	children!	I	have	come	to	help	you	pass	
these	last	sad	hours.”	But	Sister	Eulalie	suddenly	arose.	
“Thank	you,	“father,	but	my	brother	and	I	prefer	to	
remain	alone	with	her.	This	is	our	last	chance	to	see	her,	
and	we	wish	to	be	together,	all	three	of	us,	as	we--we-
-used	to	be	when	we	were	small	and	our	poor	mo-
-mother----”

	 Grief	and	tears	stopped	her;	she	could	not	con-
tinue.

	 Once	more	serene,	the	priest	bowed,	thinking	of	
his	bed.	“As	you	wish,	my	children.”	He	kneeled,	crossed	
himself,	prayed,	arose	and	went	out	quietly,	murmuring:	
“She	was	a	saint!”

	 They	remained	alone,	the	dead	woman	and	her	
children.	The	ticking	of	the	clock,	hidden	in	the	shadow,	
could	be	heard	distinctly,	and	through	the	open	window	
drifted	in	the	sweet	smell	of	hay	and	of	woods,	together	
with	the	soft	moonlight.	No	other	noise	could	be	heard	
over	the	land	except	the	occasional	croaking	of	the	
frog	or	the	chirping	of	some	belated	insect.	An	infinite	
peace,	a	divine	melancholy,	a	silent	serenity	surrounded	
this	dead	woman,	seemed	to	be	breathed	out	from	her	
and	to	appease	nature	itself.

	 Then	the	judge,	still	kneeling,	his	head	buried	
in	the	bed	clothes,	cried	in	a	voice	altered	by	grief	
and	deadened	by	the	sheets	and	blankets:	“Mamma,	
mamma,	mamma!”	And	his	sister,	frantically	striking	
her	forehead	against	the	woodwork,	convulsed,	twitch-
ing	and	trembling	as	in	an	epileptic	fit,	moaned:	“Jesus,	
Jesus,	mamma,	Jesus!”	And	both	of	them,	shaken	by	a	
storm	of	grief,	gasped	and	choked.

The	crisis	slowly	calmed	down	and	they	began	to	weep	
quietly,	just	as	on	the	sea	when	a	calm	follows	a	squall.

because the future is death...
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	 	Oldukça	uzun	bir	süre	geçti.	Kalktılar	ve	
ölü	annelerine	baktılar.	Ve	hatıralar	-dün	güzel,	
bugünse	acı	veren	uzaktaki	hatıralar-	gideni	hayata	
döndüren	bütün	unutulmuş,	küçük,	samimi,	tanıdık	
detaylar	akıllarına	geldi.	Birbirlerine	artık	onlarla	
konuşamayacak	olan	annelerinin	ayrıntılarını,	kelime-
lerini,	gülüşlerini,	tonlamalarını	anımsattılar.	Onu	yine	
mutlu	ve	sakin	gördüler.	Zamanı	yener	gibi,	söylediği	
şeyleri,	önemli	bir	şeyi	vurgularken	sık	sık	kullandığı	
bir	küçük	el	hareketini	hatırladılar.	

	 Onu	daha	önce	hiç	sevmemiş	gibi	sevdiler.	
Istıraplarının	derinliğini	ölçtüler	ve	böylece	kendilerini	
ne	kadar	yalnız	hissedeceklerini	fark	ettiler.	

	 O,	onların	dayanağıydı,	rehberiydi,	tüm	
geçliğiydi,	hayatlarının	kaybolmaya	başlayan	en	güzel	
kısımlarıydı.	Hayatla	aralarındaki	bağdı	o,	anneleriydi,	
canlarıydı,	atalarıyla	aralarındaki	bağdı,	bundan	sonra	
özleyecekleri	bir	bağ.	Onlar	şimdi	kimsesizdiler,	yalnız	
birer	varlıktılar;	artık	geriye	dönüp	bakamayacaklardı.

	 Rahibe	kardeşine	“Annemin	her	zaman	
eski	mektuplarını	okurdu	biliyorsun;	hepsi	şurdaki	
çekmecede.	Hadi	onları	sırayla	okuyalım.	Hadi	bu	
gece,	onun	yanı	başında,	onun	hayatını	yaşayalım!	
Bu	karşısı	için	bir	yol	olabilir,	hiç	tanımadığımız	ama	
mektupları	orada	olan	annesini,	büyükanne	ve	
büyükbabamızı	tanıyalım!	Onlardan	sık	sık	bahse-
derdi,	hatırlıyorsun	değil	mi?”

	 Özenle	bağlanmış	ve	yan	yana	dizilmiş	
yaklaşık	on	küçük	sarı	kâğıt	paketini	çekmeceden	
çıkardılar.	Bu	kutsal	emanetleri	yatağa	koydular	ve	
üzerinde	“Baba”	yazanı	seçtiler.	Açtılar	ve	okudular.

	 Birisinin	eski	aile	masalarının	çekmecelerinde	
bulabileceği	başka	bir	ülke	kokan	eski	moda	mektu-
plardan	biriydi.	İlki	“Canım	benim,”	diye	başlıyordu;	
bir	diğeri	“Benim	küçük	güzel	kızım,”;	diğerleri	“Sev-
gili	çocuğum,”	ya	da	“Canım	benim(gülücük)”.	Ve	
birden	rahibe	ölen	kadına	tüm	tarihini,	dokunaklı	
hatıralarını	tekrar	okumak	için	yüksek	sesle	okumaya	
başladı.	Dirseğini	yatakta	dinlendiren	yargıç	gözlerini	
annesinden	ayırmadan	dinliyordu.	Hareketsiz	beden	
mutlu	görünüyordu.

	 Rahibe	Eulalie	sözünü	keserek	birden:

		 A	rather	long	time	passed	and	they	arose	and	
looked	at	their	dead.	And	the	memories,	those	distant	
memories,	yesterday	so	dear,	to-day	so	torturing,	came	to	
their	minds	with	all	the	little	forgotten	details,	those	little	
intimate	familiar	details	which	bring	back	to	life	the	one	
who	has	left.	They	recalled	to	each	other	circumstances,	
words,	smiles,	intonations	of	the	mother	who	was	no	
longer	to	speak	to	them.	They	saw	her	again	happy	and	
calm.	They	remembered	things	which	she	had	said,	and	
a	little	motion	of	the	hand,	like	beating	time,	which	she	
often	used	when	emphasizing	something	important.

And	they	loved	her	as	they	never	had	loved	her	before.	
They	measured	the	depth	of	their	grief,	and	thus	they	
discovered	how	lonely	they	would	find	themselves.

	 It	was	their	prop,	their	guide,	their	whole	youth,	
all	the	best	part	of	their	lives	which	was	disappearing.	It	
was	their	bond	with	life,	their	mother,	their	mamma,	the	
connecting	link	with	their	forefathers	which	they	would	
thenceforth	miss.	They	now	became	solitary,	lonely	be-
ings;	they	could	no	longer	look	back.

	 The	nun	said	to	her	brother:	“You	remember	how	
mamma	used	always	to	read	her	old	letters;	they	are	all	
there	in	that	drawer.	Let	us,	in	turn,	read	them;	let	us	live	
her	whole	life	through	tonight	beside	her!	It	would	be	like	
a	road	to	the	cross,	like	making	the	acquaintance	of	her	
mother,	of	our	grandparents,	whom	we	never	knew,	but	
whose	letters	are	there	and	of	whom	she	so	often	spoke,	
do	you	remember?”

	 Out	of	the	drawer	they	took	about	ten	little	pack-
ages	of	yellow	paper,	tied	with	care	and	arranged	one	
beside	the	other.	They	threw	these	relics	on	the	bed	and	
chose	one	of	them	on	which	the	word	“Father”	was	writ-
ten.	They	opened	and	read	it.

	 It	was	one	of	those	old-fashioned	letters	which	
one	finds	in	old	family	desk	drawers,	those	epistles	which	
smell	of	another	century.	The	first	one	started:	“My	dear,”	
another	one:	“My	beautiful	little	girl,”	others:	“My	dear	
child,”	or:	“My	dear	(laughter.”	And	suddenly	the	nun	
began	to	read	aloud,	to	read	over	to	the	dead	woman	her	
whole	history,	all	her	tender	memories.	The	judge,	resting	
his	elbow	on	the	bed,	was	listening	with	his	eyes	fastened	
on	his	mother.	The	motionless	body	seemed	happy.

Sister	Eulalie,	interrupting	herself,	said	suddenly:

The present frightens me
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	 	“Bunlar	onunlar	birlikte	mezara	koyulmalı.	
Bunlar	kefen	olarak	kullanılmalı	ve	o	bunun	içine	
gömülmeli.”	dedi.	Başka	bir	paketi	aldı,	üstünde	
isim	yazmıyordu.	Sert	bir	sesle	okumaya	başladı:	
“Benim	tapılası	sevdiceğim,	seni	çılgınlar	gibi	sevi-
yorum.	Dünden	beri	lanetli,	unutamadığım	anımızın	
işkencelerinin	acısını	çekiyorum.	Dudaklarını	
dudaklarımda,	gözlerini	gözlerimde,	göğsünü	
göğsümde	hissediyorum.	Seni	seviyorum,	seni	se-
viyorum!	Aklımı	başımdan	aldın.	Kollarım	açık	ve	
senin	yeniden	kucaklamaya	duyduğum	çılgın	arzuyla	
seni	bekliyorlar.	Bütün	ruhum	ve	bedenim	feryat	
ediyor,	seni	istiyor.	Öpücüklerinin	tadını	ağzımda	
saklıyorum…”	

	 Yargıç	doğruldu.	Rahibe	okumayı	bıraktı.	
Adam	mektubu	ondan	kaptı	ve	imza	aradı.	Yoktu,	sa-
dece	“Sana	tapan	adam”	sözlerinin	altında	“Henry”	
adı	vardı.	Babalarının	adı	Rene	idi.	Bu	yüzden	bu	
mektup	ondan	değildi.	Çabucak	mektup	paketle-
rini	karıştırdı,	bir	tanesini	çıkardı	ve	okudu:	“Senin	
okşayışların	olmadan	artık	yaşayamayacağım.”	
Ayakta	dikilerek,	yargıç	kürsüsünde	otururkenki	kadar	
haşin,	ölü	kadına	duygusuz	gözlerle	baktı.	Bir	heykel	
kadar	düz	olan	rahibe	gözlerinin	kenarlarında	titreyen	
yaşlarla	kardeşini	izliyor,	bekliyordu.	Sonra	adam	
odayı	yavaş	adımlarla	geçti,	pencereye	gitti	ve	ayakta	
dikilerek	dışarıya,	karanlık	geceye	baktı.	

	 Geri	döndüğünde,	artık	gözleri	kuru	olan	Ra-
hibe	Eulalie	hala	yatağın	yanında	dikiliyordu,	başı	öne	
eğilmişti.	

	 Öne	doğru	bir	adım	attı,	çabucak	mektupları	
topladı	ve	apar	topar	çekmeceye	geri	attı.	Sonra	
yatağın	perdelerini	kapattı.	

	 Güneş	ışığı	masadaki	mumları	soluk	renklere	
döndürdüğünde	adam	yavaşça	koltuğundan	kalktı.	
Ve	kendisini	oğluna	ve	kızına	bağlayan	bağı	kopartan	
bir	hüküm	verdiği	annesine	bakmadan	yavaşça	şöyle	
dedi:

	 “Hadi	şimdi	uyumaya	gidelim	abla.”

		 “These	ought	to	be	put	in	the	grave	with	her;	
they	ought	to	be	used	as	a	shroud	and	she	ought	
to	be	buried	in	it.”	She	took	another	package,	on	
which	no	name	was	written.	She	began	to	read	in	a	
firm	voice:	“My	adored	one,	I	love	you	wildly.	Since	
yesterday	I	have	been	suffering	the	tortures	of	the	
damned,	haunted	by	our	memory.	I	feel	your	lips	
against	mine,	your	eyes	in	mine,	your	breast	against	
mine.	I	love	you,	I	love	you!	You	have	driven	me	mad.	
My	arms	open,	I	gasp,	moved	by	a	wild	desire	to	hold	
you	again.	My	whole	soul	and	body	cries	out	for	you,	
wants	you.	I	have	kept	in	my	mouth	the	taste	of	your	
kisses--”

	 The	judge	had	straightened	himself	up.	The	
nun	stopped	reading.	He	snatched	the	letter	from	
her	and	looked	for	the	signature.	There	was	none,	
but	only	under	the	words,	“The	man	who	adores	
you,”	the	name	“Henry.”	Their	father’s	name	was	
Rene.	Therefore	this	was	not	from	him.	The	son	then	
quickly	rummaged	through	the	package	of	letters,	
took	one	out	and	read:	“I	can	no	longer	live	without	
your	caresses.”	Standing	erect,	severe	as	when	sit-
ting	on	the	bench,	he	looked	unmoved	at	the	dead	
woman.	The	nun,	straight	as	a	statue,	tears	trembling	
in	the	corners	of	her	eyes,	was	watching	her	brother,	
waiting.	Then	he	crossed	the	room	slowly,	went	to	
the	window	and	stood	there,	gazing	out	into	the	dark	
night.

	 When	he	turned	around	again	Sister	Eulalie,	
her	eyes	dry	now,	was	still	standing	near	the	bed,	her	
head	bent	down.

	 He	stepped	forward,	quickly	picked	up	the	let-
ters	and	threw	them	pell-mell	back	into	the	drawer.	
Then	he	closed	the	curtains	of	the	bed.

	 When	daylight	made	the	candles	on	the	table	
turn	pale	the	son	slowly	left	his	armchair,	and	with-
out	looking	again	at	the	mother	upon	whom	he	had	
passed	sentence,	severing	the	tie	that	united	her	to	
son	and	daughter,	he	said	slowly:

	 “Let	us	now	retire,	sister.”	

because the future is death...
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Who, being loved, is poor?
1
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Shall	I	compare	thee	to	a	summer’s	day?	

Thou	art	more	lovely	and	more	temperate:	

Rough	winds	do	shake	the	darling	buds	of	May,	

And	summer’s	lease	hath	all	too	short	a	date:	

Sometime	too	hot	the	eye	of	heaven	shines,	

And	often	is	his	gold	complexion	dimmed,	

And	every	fair	from	fair	sometime	declines,	

By	chance,	or	nature’s	changing	course	untrimmed:	

But	thy	eternal	summer	shall	not	fade,	

Nor	lose	possession	of	that	fair	thou	ow’st,	

Nor	shall	death	brag	thou	wander’st	in	his	shade,	

When	in	eternal	lines	to	time	thou	grow’st,	

So	long	as	men	can	breathe,	or	eyes	can	see,	

So	long	lives	this,	and	this	gives	life	to	thee

Seni	bir	yaz	gününe	benzetmek	mi?	Asla!	

Sevimli	yüzü	pek	somurtur,	sıcaklığı	buz	olur	senin	
yanında.

Daha	ilk	tomurcukları	kapılır	serseri	rüzgarın	peşi	sıra

Ve	kısacıktır	ömrü	yazın

Bazen	yakar	geçer	göğün	gözü,	dokunamazsın

Ve	pek	sıktır	altın	benzinin	soluşları.

Göz	açıp	kaparsın,	sönüvermiştir	yazın	güzelliği

Kaderdir	buna	sebep	ya	da	saflığın	yitirilişi.

Ama	kara	kış	hiç	doğmaz	ki	sana,

Büyüsü	bozulmaz	ki	güzelliğinin,	derinlerde

Ya	da	böbürlenemez	ki	ölüm,	gölgesi	düşmüşse	
üstüne

Öylece	çoğalırsın,	zaman	aktıkça	büyürsün	kalplerde	
ekildikçe	nefesler,	sürdükçe	seyri	alem,

Ve	yaşadıkça	bu	sözler,	sana	hayatı	bahşeder…
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Belle
C’est	un	mot	qu’on	dirait	invente	pour	elle
Quand	elle	danse	et	qu’elle	met	son	corps	a	jour	tel
Un	oiseau	qui	etend	ses	ailes	pour	s’envoler
Alors	je	sens	l’enfer	s’ouvrir	sous	mes	pieds
J`ai	pose	mes	yeux	sous	sa	robe	de	gitane
A	quoi	me	sert	encore	de	prier	notre	dame
Quelle 
Et	celui	qui	lui	jettera	la	premiere	pierre
Celui	la	ne	merite	pas	d`etre	sur	terre
Oh	lucifer	oh	laisses-moi	rien	qu’une	fois
Glisser	mes	doigts	dans	les	cheveux	d’esmeralda

Belle	
Est-ce	le	diable	qui	s’est	incarné	en	elle	
Pour	détourner	mes	yeux	du	dieu	éternel	
Qui	a	mit	dans	mon	être	ce	désir	charnel	
Pour	m’empêcher	de	regarder	vers	le	ciel

Elle	porte	en	elle	le	péché	originel	
La	désirer	fait-il	de	moi	un	criminel?

Celle	qu’on	prenait	pour	une	fille	de	joie	une	fille	de	rien
Semble	soudain	porter	la	croix	du	genre	humain
Oh	notre	dame	oh	laisses-moi	rien	qu’une	fois
Pousser	la	porte	du	jardin	d’esmeralda

Belle
Agresseait	grands	yeux	noirs	qui	vous	encorcellent
La	demoiselle	serait-elle	encore	pucelle?
Quand	ses	mouvements	me	font	voir	monts	et	merveilles
Sous	son	jupon	au	couleur	de	l’arc-en-ciel
Ma	dulcinee	laissez-moi	vous	etre	infidele
Avant	de	vous	avoir	mene	jusqu’a	l’autel
Quelle
Et	l’homme	qui	detournerait	son	regard	d’elle
Sous	peine	d’etre	changer	en	statue	de	sel	
Oh	fleur	de	lys
Je	ne	suis	pas	un	homme	de	foie
J’irai	cuellir	la	fleur	d’amour	d’esmeralda

J’ai	pose	mes	yeux	sous	sa	robe	de	gitane
A	quoi	me	sert	encore	de	prier	notre	dame
Quelle
Et	celui	qui	lui	jetera	la	premiere	pierre
Celui	la	ne	merite	pas	d’etre	sur	terre
Oh	lucifer	oh	laisses-moi
Rien	qu’une	fois	glisser	mes	doigts	dans	les	cheuveux	
D’esmeralda

Güzel,
En	doğru	kelime	onu	anlatan.
Tez	uçmak	için	sanki	kanat	çırpan
Bir	kuş	gibi	dans	eder	o	ve	süzülür;
O	an	cehennem	dibimde	görünür.
Çingene’nin	elbisesinde	gözlerim;
Ya	niye	ulu	tanrıya	dua	edeyim?
Kim	
Üstlenecek	ona	ilk	taşı	atmayı?
En	az	hak	eden	bu	dünyada	olmayı.	
Ey	İblis,	müsaade	et	bana	bir	defa
Sürsem	elimi	saçlarına,	Esmeralda.

Güzel,
Gözümü	ulu	tanrıdan	ayıran
Onun	bedeninde	var	olan	şeytan.
Sırt	döneyim	diye	sonsuz	gökyüzüne
Bu	çirkin	arzuyu	salan	kalbime.
O	bedeninde	ilk	günahı	taşıyor;
Onu	dilemek	beni	suçlu	kılıyor.
O,
O	fahişe,	sokak	kızı	sandıkları;
Sanki	yükleniyor	bütün	günahları.
Ey	tarım,	müsaade	et	bana	bir	defa
Girebilsem	aşk	bahçene	Esmeralda.

Güzel,
O	koyu	kara	gözleriyle	bile
Tek	bir	el	bile	değmemiş	eline!
Gökkuşağı	elbisesinin	altında
Her	edası	bir	mucize	aslında.
Ey	sevgili,	izin	ver,	sadakatimden
Bir	kez	döneyim	seninle	evlenmeden.
Kim?
Hangi	erkek	alır	gözlerini	ondan,
Korkar	olsa	bile	yanıp	kül	olmaktan?
Ey	Fleur-De-	Lys,	pîr	değilim	inancımda;
Dereceğim	aşk	gülünü	Esmeralda

Çingene’nin	elbisesinde	gözlerim;
Ya	niye	Notre	ulu	tanrıya	dua	edeyim?
Kim	
Üstlenecek	ona	ilk	taşı	atmayı?
En	az	hak	eden	bu	dünyada	olmayı.	
Ey	İblis,	müsaade	et	bana	bir	defa
Sürsem	elimi	saçlarına	Esmeralda.
Esmeralda

GüZEL BELLE

Çv. Metin ESEN
Notre Dame Opera
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Who, being loved, is poor?
O

n
un

 G
id

iş
i

I	grieve	and	dare	not	show	my	discontent,
I	love	and	yet	am	forced	to	seem	to	hate,
I	do,	yet	dare	not	say	I	ever	meant,
I	seem	stark	mute	but	inwardly	do	prate.
I	am	and	not,	I	freeze	and	yet	am	burned,
Since	from	myself	another	self	I	turned.

Some	gentler	passion	slide	into	my	mind,
For	I	am	soft	and	made	of	melting	snow;
OR	be	more	cruel,	love,	and	so	be	kind.
Let	me	or	float	or	sink,	be	high	or	low.
Or	let	me	live	with	some	more	sweet	content,
Or	die	and	so	forget	what	love	ere	meant.

My	care	is	like	my	shadow	in	the	sun,
Follows	me	flying,	flies	when	I	pursue	it,
Stands	and	lies	by	me,	doth	what	I	have	done.
His	too	familiar	care	doth	make	me	rue	it.
No	means	I	find	to	rid	him	from	my	breast,
Till	by	the	end	of	things	it	be	supprest.

Ben	ki	üzülsem	de	gösteremem	kederimi,
Ben	ki	sevsem	de	nefrettir	suretimdeki
Ben	ki	söylemeye	cesaretim	yok	içimdekini
Ben	ki	dışım	sus	pus	olsa	da	içim	konuşur	sürekli
Ben	ki	o	ben	değilim,	buz	keserken	alevlenir	yüreğim
Nicedir	artık	başka	biriyim.

Bir	tutku	düşer	aklıma	inceden,
Sanki	asude,	eriyen	kardan	yapılmış	dururum
Bazen	daha	zalim	ya	da	severim	gönülden.
Ya	bulutlarda	gezerim,	semalarda	yahut	dibe	vururum
Ya	biraz	daha	yaşarım	bu	tatlı	duyguyla,
Ya	da	aşk	ne	demektir	unuturum	sonsuzluğunda.

Ona	olan	meyilim	güneşteki	gölgem	gibi
Nereye	gitsem	peşimde,	takip	etsem	düşümde
Ne	yaparsam	yanımda,	hep	benimle	şimdi
Onun	içten	ilgisiyle	pişmanlığın	eşiğinde
Kalbimden	söküp	atmaya	yoktur	mecalim
Ta	ki	bu	ateş	sonene	kadar	beklerim.

On Monsieur’s Departure

Onun Gidisi.

Elizabeth I

Çv. Gülten GÖKDEMiR
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Ormanın	efendisi
sıyrıl	teninden
o	silik,	narin	
hassasiyetinden.
Ormanın	efendisi
alsın	tenin	yerini
boz	bir	hayvan	derisi
ve	kahverengi	bir	haz.

Yanar	gözlerinde
bir	pentagram	
ve	kurtboğanın	
yumuşak,	soluk	sarmaşıkları
sarmalar	sıkar	kalbini.
Yükselir	bacaklarından	
dehşet	bir	acı
dönüşümün	habercisidir
kemiklerin	çatırtısı

Bedene	söz	geçiren
at	başını	geriye	
ve	hazırlan	
ayın	şarkısını	söylemeye.
Orman	karanlık
gece	uzun.

Corsair	of	the	wood
discard	your	skin
your	pallid,	wormlike
vulnerability.
Corsair	of	the	wood
exchange	your	skin
for	pelt	of	dun
and	brindle	luxury.

A	pentagram	is	burning
in	your	eyes
and	soft,	pale	twists
of	wolfbane
squeeze	your	heart.
A	grinding	pain
is	writhing	in	your	thighs
the	crunch	of	bones
proclaims	the	change’s	start.

Pirate	of	the	flesh
throw	back	your	head
and	part	your	jowls
to	sing	a	lunar	song.
The	forest	paths	are	dark
the	night	is	long.	

Dönüsüm

Wolf Change

.
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Christopher Biddle

Çv. Burcu KORKUSUZ

Çv. Zeynep ÇETiNERÇv. Ezgi BUGEY
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San’a(r)t...
    V	for	Vendetta,	2005	yılı	ABD	-	Almanya	ortak	yapımı	olup	2006’da	gösterime	
giren	bir	film.	Wachowski	biraderlerin	sinemaya	uyarlayıp	yapımcılığını	üstlendiği	
filmi	daha	önce	Matrix	üçlemesinde	yardımcı	yönetmenlik	yapan	James	McTeigue	
yönetti.	V	for	Vendetta,	Alan	Moore’un	yazıp	David	Lloyd’un	çizdiği	aynı	isimli	çizgi	
romandan	beyaz	perdeye	uyarlandı.
					V’nin	film	boyunca	yüzünden	hiç	düşmeyen	maskesi,	Guy	Fawkes	maskesi	
olarak	tabir	edildiği	halde	David	Lloyd	V	for	Vendetta’yı	çizerken	yakınlarında	hiç	
Guy	maskesi	bulamadığı	için	bu	maskeyi	kendisi	tasarlamış.
					Filmin	başrollerini	Hugo	Weaving	(V)	ve	Natalie	Portman	(Evey	Hammond)	
paylaşıyor.	Filmin	konusundan	bahsedecek	olursak:	V	olarak	bilinen	maskeli	bir	
adam	geleceğin	totaliter	rejimle	yönetilen	İngilteresi’nde	korku	ile	sindirilmiş	
halkına	egemenliği	geri	verebilmek	için	şiddete	başvuran	biridir.	V	İngiltere	
halkını,	kendisiyle	Guy	Fawkes	günü	olan	5	Kasım’da	Parlamento’nun	çevresinde	
buluşmaya	davet	eder.	
					Film	hakkında	kişisel	görüşlerime	gelince	çok	etkileyici	sahnelerin	söz	konusu	
olduğunu	söyleyebilirim.	Verdiği	mesajlar,	filmde	geçen	replikler	çok	etkileyiciydi.	
Birbirinden	güzel	sahnelere	yer	verilmiş.	İşte	size	busahnelerden	örnek	bir	diyalog:

	 -Neden	ölmüyorsun	!	
	 -Çünkü	bu	maskenin	arkasında	etten	fazlası	var.	Fikir	var.	Ve	fikirler..	Kurşun	geçirmez..	
	 “Bu	maskenin	altındaki	et	ve	kemiklerden	oluşan	yüz,	benim	benliğime	ait	değil.”

				Christopher	Nolan’dan	bir	efsane.	Başkahramanımız	Cobb,	insan	zihninin	en	
savunmasız	olduğu	rüya	anında	insanların	bilinçaltına	girip	fikirlerini	çalar.	Yaptığı	
iş	hayatını	bozmaya	başladığında	kurtulmak	ve	çocuklarına	dönebilmek	için	tek	
çaresi	yaptığı	şeyin	tersini	yapmaktır,	yani	fikir	ekmek.	Planları	yaparlar	ve	rüya	
katmanları	arasında	savrulmaya	başlarlar.	Rüya	ve	gerçek	arasındaki	ayrımı	ya-
pabilmelerinin	tek	yolu	totemlerine	tutunmaktır.	Özellikle	filmin	sonlarına	doğru	
gerilim	öyle	yükselir	ki	izleyici	de	gerçek	dünyada	olduğunu	hatırlayabilmek	için	
bir	toteme	ihtiyaç	duymaya	başlar.
				Nolan’ın	da	dediği	gibi	rüya	esnasında	o	dünyayı	yarattığınızı	değil,	içinde	
yaşadığınızı	görürsünüz.	Oradaki	her	şey	o	an	için	sizin	gerçekliğiniz	olur.	Filmde	
rüyada	olduğunu	fark	eden	mimar,	yolları	büküyor;	normal	şartlarda	yer	çekimine	
aykırı	olan	bir	durum,	rüya	esnasında	normal	hayat	akışında	devam	ediyor.	Ancak	
bu	ve	buna	benzer	sahneler	o	kadar	gerçeğe	yatkın	görünen	efektlerle	veriliyor	ki	
o	an	size	anlamsız	gelmiyor.	Filmin	içine	girmekle	kalmıyor,	bir	nevi	filmin	içindeki	
rüyayı	da	görüyorsunuz.
				Kimsenin	çok	abartılıyor,	o	kadar	övgüyü	hak	etmiyor	demeye	hakkı	olduğuna	
inanmıyorum.	Çoğu	yönetmen	rüyayla	gerçek	arasında	gidip	gelen	senaryolardan	
alnının	akıyla	çıkamazken;	Nolan	3-4	kat	derine	inen	rüyalar	silsilesinde	

bir	olay	kurup,	mantık	hatası	olmayan	bir	film	çekmeyi	başardı.	Inception’ı	hakkıyla	izleyenlere	bir	kez	izlemek	yetmiyor;	
iki,	üç,	dört...	Her	fırsatta	aynı	heyecanla	tekrar	tekrar	izlemek	istiyorsunuz.	Hatta	bir	duyuma	göre	bazı	izleyiciler	filmi	
o	kadar	beğenmişler	ki	(!)	eve	kadar	sabredemeden	sinema	salonunda	kendi	rüya	katmanlarına	giriş	yapmışlar.	Herkese	
hitap	etmeyebilir,	bu	doğal	bir	durum;	ama	şişirildiğini	de	iddia	etmemek	lazım.	Hele	de	The	Social	Network	bütün	ödül	
raflarını	doldururken,	Inception	Altın	Küre’den	eli	boş	dönmeyi	hak	etmiyordu.	Olay	“Her	şey	bir	rüyaydı.”	klişesiyle	mi	
karşılaştırılıyor,	merak	ediyorum.	Çünkü	bu	filmde,	bundan	çok	daha	fazlası	vardı.	İşin	erbabı	da	benimle	aynı	fikirde	olacak	
ki	Writers	Guild	of	America	(yani	bir	nevi	Amerikan	yazarlar	derneği)	Yılın	En	İyi	Senaryosu	ödülünü	Inception’a	layık	gördü.	
An	itibariyle	de	8	dalda	Oscar’a	aday	olan	film	umarım	Oscar	ödüllerinin	haklılığına	olan	inancımı	yıkmayarak	7	Mart’ta	hak	
ettiği	başarıya	ulaşacak.

Yasemin ÜZÜMCÜ

Bir kedi gördüm sanki...



2011 | HÜÇEV | Babil’in Çocukları | 59

San
’a(r)t

güveneceğinizi	bilmeden	kendinizi	kahramanlarla	çok	rahat	özdeşleştiriyorsunuz;	çünkü	siz	de,	Leonard	gibi,	bir	önceki	
adımda	ne	olduğunu	bilmiyorsunuz.
					Kardeşi	Jonathan	Nolan’ın	kısa	hikayesini	senaryoya	çeviren	yönetmen,	9	milyon	dolarlık	bütçesine	rağmen	şimdiye	
kadar	sinema	dünyasının	gördüğü	en	yaratıcı	bulmacalardan	birini	oluşturarak,	anlatım	yeteneğini	çok	güzel	ortaya	koy-
uyor.	David	Julyan	tarafından	yapılan	film	müziklerinin	kurgu	ile	uyumu	ilk	andan	itibaren	hissediliyor.	Filmin	web	sitesi,	
olayların	anlatılış	tarzına	ithafen	filmin	adının	tersten	yazılmış	hali	(www.otnemem.com),	ki	bu	da	filmin	her	aşamasının	
ne	kadar	ayrıntılı	bir	düşünce	ürünü	olduğunun	önemli	bir	kanıtı.

				Memento	2000	yapımı	bir	Christopher	Nolan	filmi,	üçlemenin	ilk	ayağı	da	diyebil-
iriz.	(Memento-The	Prestige-Inception)	Filmin	adı,	temasıyla	paralel	olarak,	Latince	
“Hatırla”	anlamına	geliyor.
					Başkahramanımız	Leonard,	karısının	tecavüze	uğrayıp	öldürülmesinin	ardından	
intikam	almaya	odaklanır.	Ancak	cinayet	akşamı	başından	yaralanır	ve	kısa	süreli	
hafızasını	kaybeder.	Yani	eski	anıları	çok	iyi	hatırlarken,	belleğine	yeni	bir	bilgi	
işleyemez	hale	gelir.	Yaptıklarını	ve	yapacaklarını	hatırlama	imkanı	olmadığından,	
fotoğraf	çekip	notlar	almaya	ve	ulaştığı	adımları	vücuduna	dövme	yaparak	kalıcı	
hale	getirmeye	başlar.
					Filmi	izlemeden	sadece	konusuna	bakınca	klişe	bir	intikam	filmi	gibi	görünü-
yor.	Ancak	içeriğinden	çok,	olayları	işleme	tarzı	filmi	ilginç	hale	getiriyor.	Zira	ilk	
önce	olayların	sonunu	görüyoruz,	ardından	geriye	doğru	neler	olduğunu	izlem-
eye	başlıyoruz.	Birçok	filmde	kullanılan	bu	tekniğin	işin	heyecanını	kaçıracağını	
düşünebilirsiniz.	Ama	film	tamamen	geriye	doğru	da	akmıyor;	geriye	giden	sah-
nelerin	renkli,	normal	sırayla	giden	sahnelerin	siyah	beyaz	gösterilmesi,	hiçbir	
ayrıntıyı	kaçırmamak	için	her	an	dikkatli	olmayı	gerektiriyor.	Üstelik	Nolan’ın	araya	
serpiştirdiği	zeki	ayrıntıları	yakaladıkça	kimin	doğru	kimin	yalan	söylediğini,	neye	

			The	Fall	deyince	insanın	aklına	gelen	ilk	şeylerden	biri	“Gugli,	gugli,	gugli,	be	gone!”	
oluyor.	Genelde	her	filmde	müzik,	dekor,	kostümler	ya	da	senaryo	seçeneklerinden	biri	
diğerlerine	ağır	basar.	The	Fall’da	oyuncu	seçimi,	filmin	başarısının	en	temel	sebebi.	O	
kız	çocuğunun	sevimliliği,	Lee	Pace’in	varlığı	ve	ikisinin	uyumu	olağanüstü.
				Bir	filmde	dublörlük	yaparken	köprüden	atladığı	için	bacakları	kırılmış	olan	Roy	ve	
portakal	toplarken	kolunu	kıran	5	yaşlarındaki	Alexandria	hastanede	tanışırlar.	Roy	vakit	
geçirebilmek	için	küçük	kıza	masallar	anlatmaya	başlar.	Bir	süre	sonra	anlattığı	masal-
lara	devam	etme	karşılığında	Alexandria’dan	kendisine	morfin	getirmesini	ister.	Alexan-
dria	hem	adama	duyduğu	sevgi	yüzünden	hem	de	masalın	devamını	duyabilmek	için,	
o	ne	derse	yapmaya	başlar.	Ama	bir	süre	sonra	masallar	ile	çocuğun	hayatı	birbirine	
girer.	Masaldaki	kahramanları	kendi	hayatındaki	insanlarla	bütünleştirir,	adeta	masalı	
yaşamaya	başlar.	Bu	aşamada	Roy’un	söyleyeceği	her	şey	kızı	derinden	etkilemektedir.
				Ufaklığın,	ana	dili	İngilizce	olmadığı	için,	anlamadığı	yerlerde	“Ne?	Hıı?”	şeklinde	tep-
kiler	vermesine	gülmekten	kırılıyorsunuz.	Annesi	ile	doktor	arasında	çeviri	yaparken	–
potansiyel	çevirmenlere	örnek	olmaması	gereken	bir	şekilde-	bir	paragraflık	konuşmayı	
2-3	kelime	ile	tercüme	etmesine	bayılıyorsunuz.	(Evet,	bu	kadar	kesin	konuşuyorum.)	
O,	masalla	gerçek	dünyayı	birbirine	karıştırmaya	başladığında,	korkularını	gözünden	
okuyabiliyorsunuz.	Yeri	geliyor	o	gözyaşlarına	boğulduğunda	boğazınıza	bir	şey	
düğümlendiğini	hissediyorsunuz.	Hatta	masalın	sonunu	en	az	Alexandria	kadar	merak

etmeye	başlıyorsunuz.
				Masal-gerçek	ayrımının	ve	aradaki	geçişlerin	çok	net	yapılmamış	olması,	bana	Finding	Neverland’i	anımsatıyor	her	
seferinde.	Aslında	hüzünlü	bir	hikayesi	olan	filmde	renkler	o	kadar	canlı	ve	güzel	kullanılmış	ki,	gözünüzü	ekrandan	
alamıyorsunuz.	Renk	uyumunun	çekiciliği	film	afişinden	belli	zaten,	on	numara.	Yorum	yapılabilecek,	hatta	konusu	bile	
anlatılabilecek	bir	film	değil	aslında,	sadece	izleyip	o	hayal	dünyasının	bir	parçası	olmak	gerek.
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düğünüzde	kendinizi	sorgulamaya	başlıyorsunuz.	Karşınızdakinin	sizi	istediğiniz	şekilde	sevmemesinin,	hiç	sevmediği	
anlamına	gelmediğini	görüyorsunuz.

düşürse	de,	bu	film	en	iyi	performanslarından	biri	diyebiliriz.
				Alt	yazıyı	da	hesaba	katmak	istiyorum.	Kasaba	halkı	tarafından	konuşulan	garip	dili	Türkçeleştirirken	“bıcıttırmak”	
kelimesini	kullanan	çevirmen,	buradan	bir	alkışı	hak	ediyor	sanırım.
				Sözün	özü,	The	Grinch	gülmek	isteyen,	eğlenmeyi	bilen	herkesin	izlemesi	gereken	bir	film.	Hala	izlemediyseniz,	çok	
şey	kaçırıyorsunuz.

				Kuşak	çatışması	mı	desem,	baba-oğul	anlaşmazlığı	mı	desem?	Hatta	hepsini	
bir	kenara	atıp,	ilk	görüşte	aşkın	böyle	güzel	anlatılmasına	mı	değinsem?	Kalkıp	
bütün	izleyici	kitlesine	masallar	anlatabilen	yönetmenimiz,	Tim	Burton’dan	başkası	
değil	elbette.	Film	o	kadar	farklı	duygulara	sesleniyor	ki,	ilk	başta	hangisinden	
etkilendiğinizi	bile	anlamıyorsunuz.	Ya	da	hepsini	ortak	bir	paydada	topladığı	için	
hepsinden	birden	etkileniyorsunuz.	Masalla	gerçeğin	iç	içe	karıştığını	sanarken,	
filmde	anlatılan	masalların	aslında	sembolleştirilmiş	gerçeklerden	oluştuğunu	
görüyorsunuz;	bu	da	insana,	iki	saat	için	de	olsa,	hiçbir	şeyin	imkansız	olmadığı	
inancı	veriyor.	
				Film	William’ın	ölüm	döşeğindeki	babasının	hayatını	araştırmaya	başlaması	
üzerine	kurulu.	Uzun	süredir	görüşmediği	babasının	zaaflarını	ve	güçlü	yönlerini,	
geçmişini	öğrenmeye	başlayan	bir	adamın	hayatına	şahit	oluyoruz.	Çocukluğun	
vazgeçilmez	“Babam	her	şeyi	bilir.”	düşüncesinin	zamanla	yok	oluşu	ve	babayı	
kaybetme	aşamasında	geri	gelme	sürecini,	bir	de	Tim	Burton’ın	hayal	dünyasından	
izliyoruz.	Babasıyla	problemli	bir	ilişki	içinde	olanların	izlemeden	önce	mendillerini	
hazırlamasını	önemle	tavsiye	ediyorum.	Bazen	her	şeyin	göründüğü	gibi	olmadığını,	
masalların	ya	da	yalanların	aslında	o	kadar	masal	ya	da	yalan	olmayabileceğini	gör-

				Jim	Carrey’den	bir	Noel	eğlencesi.	İtiraf	etmek	gerekirse	o	kadar	çok	olumsuz	yo-
rum	almış	ki,	izlemeden	önce	çok	önyargılı	yaklaşmıştım.	Lakin	izledikten	sonra	bir	
daha	IMDB’ye	bile	tam	olarak	güvenilemeyeceğini	anladım.	5,7’den	çok	çok	daha	
fazlasını	hak	eden	bir	filmdi.	Bir	yeni	yıl	filmi	ancak	bu	kadar	güzel	olabilirdi!
				Kısaca	konuyu	özetlemek	gerekirse,	Whoville’de	yaşayan	Wholar	Noel	
kutlamalarına	çok	önem	veren	insanlardır.	Mr.	Grinch,	ki	o	da	eski	bir	Who,	
agresif	tavırları	ve	fiziksel	farklılıklarından	ötürü	(yeşil,	büyük	ve	tüylü	olması,	çok	
da	önemli	değil	yani)	dışlanmış,	en	sonunda	kendini	yükseklerde	bir	mağaraya	
kapatmıştır.	Yılın	en	nefret	ettiği	dönemi	de	Whoların	en	çok	ses	yaptığı	Noel	
dönemidir.	Bu	sefer	bu	huzur	bozucu	ortamı	mahvetmek	için	Whoların	neşesini	
kaçırmaya,	Noeli	çalmaya	karar	verir.
				Filmin	içeriği	ve	oyuncuların	başarısından	öte,	müziklerden	bahsetmek	istiyorum.	
Soundtrack’in	olmazsa	olmazı	“You	are	a	mean	one,	Mr.	Grinch!”	insanın	hemen	
ağzına	dolanıyor.	(Bunu	yazdıktan	sonra	tekrar	söylemeye	başlamazsam	şaşarım.)	
Kostümler,	kasaba	halkının	tipleri,	konuşma	tarzları	o	kadar	başarılı	ki,	yönetmen	
havada	kalmış	bir	masal	kasabası	yaratmaktan	çok,	filmin	içerisinde	gerçekliği	
sağlamayı	başarmış.	Başrole	gelince;	Jim	Carrey	benim	gözümde	ara	ara	çıtasını	
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	 Eddie	Vedder’ın	“Into	The	Wild”ı	,	Jon	Krakauer’ın	romanından	esinle-
nerek	çekilen	Sean	Penn’in	aynı	isimli	filmi	için	oluşturulan	9	orijinal	ve	2	cover	
şarkıdan	oluşan	ve	18	Eylül	2007’de	piyasa	sürülen	bir	soundtrack	albümüdür.
Sean	Penn	filminin	müziklerini	yapması	için	Vedder’ı	seçti,	çünkü	Eddie	Vedder	
daha	önce	Sean	Penn’in	başrolde	oynadığı	2	filmin	(Dead	Man	Walking	ve	I	Am	
Sam)	soundtrack	albümlerine	katkıda	bulunmuştu.

	 Eddie	Vedder’ın	film	için	yazdığı	şarkılar	folk	soundludur	ve	bazen	
çok	kısa	süreler	de	olsa	rock	&	roll	melodileri	de	şarkılarda	belirir.	Bu,	çok	kişi	
tarafından	halk	tipi	ve	cana	yakın	bulunur	(Sanırım	albümün	bu	kadar	çok	kişi	
tarafından	sevilmesinde	filmin	etkisi	kadar	şarkıların,	geleneksel	halk	ezgilerine	
benzemesinin	de	önemli	etkisi	var.).

	 Albüm,	ilk	haftasında	yaklaşık	39.000	kopya	sattıktan	sonra	“U.S.	Billboard	200”	albüm	listesine	11.	sıradan	giriş	
yaptı.	Nielsen	SoundScan’e	(Mike	Fine	ve	Mike	Shalett	tarafından	tasarlanan	bir	bilgi	ve	satış	izleme	sistemi)	göre	albümün	
Temmuz	2008’den	itibaren	Birleşik	Devletler’de	369.000	kopyası	satıldı.

	 “Hard	Sun”	Into The Wild	albümündeki	şarkılar	arasında,	rock	listelerinde	en	başarılı	olanıydı	(Modern	Rock	
lsitelerinde	13.	sıraya	kadar	ilerlemişti.).	Eddie	Vedder	“Guaranteed”	ile	2008	Altın	Küre	Ödülü’nü	kazandı.	2008	Grammy	
Ödülleri’nde,	Guaranteed	“Bir	sinema	filmi,	televizyon	ya	da	diğer	görsel	medya	için	yazılmış	en	iyi	şarkı”	dalında	aday	gös-
terildi.	Guaranteed	ayrıca,	2008	yılında	“Doğrudan	bir	film	için	yazılmış	en	orijinal	şarkı”	kategorisinde,	Dünya	Soundtrack	
Ödülü’ne	de	aday	gösterildi.	2009	Grammy	Ödülleri’nde	ise	Rise,	“En	İyi	Solo	Vokal	Rock	Performası”	için	aday	gösterildi.

	 Bilindiği	gibi	Eddie	Vedder,	Pearl	Jam’in	solisti.	Fakat	Into The Wild’ın	Pearl	Jam’den	tamamen	farklı	bir	tınısı	var.	Pearl	
Jam’in	alternative	rock’a	yakın	bir	tınısı	varken,	Into The Wild	tamamen	folk	ve	rock	&	roll	melodilerinden	oluşuyor.	Albüm	
sadece	filmin	soundtrack	albümü	deyip	geçilebilcek	bir	albüm	değil,	şarkılardaki	sözler	filmdeki	olaylarla	bire	bir	uyuşuyor.	
Filmin	ana	karakteri	Christopher	J.	McCandless‘ın	düşüncelerini	şarkılarda	görebiliyoruz.	Örneğin	“Society”’nin	toplumdan	
kaçışı	anlatan	bir	şarkı	olması	tam	anlamıyla	filmle	bir	bütünlük	oluşturduğunu	gösteriyor.	Kısacası	Into The Wild	gerçekten	
herkesin	mutlaka	izlemesi	gereken	filmlerden	ve	dinlemesi	gereken	albümlerden	biridir.

	 Wonderlustre	İngiliz	rock	grubu	Skunk	Anansie’nin	dördüncü	stüdyo	
albümüdür.	Ayrıca	bu	albüm,	grubun	1999’da	piyasa	sürdüğü	Post	Orgasmic	
Chill’den	sonraki	tamamı	stüdyoda	kaydedilmiş	ilk	albümüdür.	

	 Çoğu	hayranının	beklediğinin	aksine,	Skin’in	o	eski	sertliği	ve	eski	agresif	
havaları	gitmiş;	yerine	daha	easy listening	tarzında	şarkılar	gelmiş	albüme.	Yani	
ilk	üç	albümde	kendi	kitlesini	yaratmayı	başaran	grup,	bu	albümüyle	hayran	
kitlesini	biraz	daha	artırmak	istemiş	ve	bunda	başarılı	olamamaları	için	de	bir	
sebep	yok.	Bu	albümle	birlikte,	ilk	üç	albümdeki	onbinleri	coşturabilecek	olan	
muhteşem	şarkılarına,	hep	bir	ağızdan	söylenebilecek	slow	şarkılarda	eklemiştir	
Skunk	Anansie.

	 Metal	gruplarının	genelde	albümlerine	çeşni	olarak	serptikleri	balatlar	
Wonderlustre’de	önemli	yer	kaplıyor.	Örneğin	‘’You	Can’t	Always	Do	What	You	
Want’’	hafif	müzik	kategorisinden	‘’Talk	Too	Much’’	ve	‘’	The	Sweetest	Thing’’	
albümdeki	balatlara	güzel	örnekler.
	 Eski	hayranları	sevindirecek	alışıldık	Skunk	Anansie	tınısı	da	albümde	mevcut	tabi	ki.	Özellikle	albümün	çıkış	parçası	
“My	Ugly	Boy”	ve	“Feeling	The	Itch”	öncelikli	olarak	kulak	vermek	isteyebileceğiniz	parçalardan	olabilir.

	 Sonuç	olarak	Skunk	Anansie	tüm	hayranları	sevindirecek	çok	güzel	bir	albümle	geri	döndü.
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	 Yazın	yaklaşması	ve	Sonisphere	2011’in	İstanbul	ayağında	
Iron	Maiden’ın	ikinci	headliner	olarak	yer	alacağı	söylentilerinin	
artması	üzerine	çoğumuz	yavaştan	festival	hazırlıklarına	başladı.	
Bu	hazırlıkların	bir	parçası	olarak	grubun	geçen	yıl	çıkan	onbeşinci	
stüdyo	albümü	olan	The Final Frontier’a	bir	göz	atmakta	fayda	var.	
 
	 Öncelikle	dikkat	çekmek	istediğim	bir	nokta	var.	Çoğumuzun	
bildiği	gibi,	bu	adamlar	babamdan	daha	yaşlılar,	ama	hala	turneye	
çıkıp	dünyanın	her	tarafını	gezdikleri	yetmiyormuş	gibi	bir	de	perfor-
manslarda	bir	oraya	bir	buraya	koşup,	hoplayıp	zıplayıp	türlü	şekilde	
bizi	eğlendirmeye	devam	ediyorlar.	Ayrıca	ileri	yaşlarına	rağmen	
son	albüm	ve	son	turnenin	performanslarıyla	ilgili	oldukça	olumlu	
eleştiriler	alıyorlar	dergilerden.		“Metal	tanrıları”	sıfatını	gerçekten

 İsminin dikkat çekiciliği sayesinde aldığım ve bu işi ortaya koyan iki değerli 
insanın yazdıklarını okuyacak olmanın heyecanıyla açtım kapağını kitabın.

 Kitap, çevri öğrencilerini sağlıklı yetiştirmek için nasıl bir yol izlenmesi 
gerektiğini irdeliyor, bunu da soyut olarak algılanabilecek bir şekilde değil de atölye 
çalışmaları ile yapıyor. Bu atölye çalışmaları, yazarların tabiriyle “çevirmen adaylarına 
edebi çevirinin doğasını kavratma ve somut gerçeklerini keşfettirme” amacı güdüyor. 
Dört adet kaynak metin seçilmiş: Orhan Veli’nin “Kızılcık” şiiri, Can Yücel’in “Kitabe-
siz Seng-i Mezar” şiiri, F. Scott Fitzgerald’ın “The Great Gasby” adlı romanından bir 
parça ve Lawrence Durell’ın “Bitter Lemons of Cyprus” adlı kitabından bir parça.

Metinleri çevirenler öğrenciler ama burada asıl amaç onları çeviri ve edebiyatın 
buluştuğu noktada düşündürmek, belki biraz “gerçeklerden” haberdar etmek, metne 
bakmayı öğretmek, analizler yapma gerekliliğini kavratmak.
Kitabı	okuduğumda,	Türkçe	yazılmış	en	iyi	“çeviri	bilinci	edindiren”	kitaplardan	biri	
olduğunu	anladım.	Uygulamalarla	anlatılmak	istenenler,	salt	çıkarımlardan	oluşmuş

	ifadelere	nazaran,	bir	çeviri	öğrencisi	için	çok	daha	uygun	ve	anlaşılır.

	 Eğer	siz	de	çeviri	bilincinizi	bir	parça	daha	ileriye	götürecek	kritik	soruları	duymak	ve	bu	sorulara	aranan	
cevapları	kapsayan	süreci	merak	ediyorsanız,	bu	ilk	okuyacağınız	kitap	olabilir.	Belki	böylece	çeviriye	bakış	açımız	
değişebilir.

	 Kendi	adıma,	bir	öğrenci	olarak,	Işın	Bengi-Öner	ve	Ülker	İnce’nin	bu	harikulade	çalışması	için	onlara	teşekkür	
ediyorum	ve	topluma	hediye	etmeye	devam	edecekleri	diğer	değerli	eserleri	heyecanla	bekliyorum.

Albüm
	kapağının	tasarım

ı	M
elvyn	Grant’e	ait.	Eddie	

bu	sefer	daha	farklı	ve	daha	vahşi	bir	görünüşle	
karşım

ıza	çıkıyor.	Kapaktaki	“U
zaylı”	Eddie’yi	The	

Final	Frontier’ın	klibinde	görm
em

iz	de	m
üm

kün.

	hak	ediyorlar.	Olur	da	gelecekleri	kesinleşirse	kesinlikle	kaçırılmaması	gerekir	diye	düşünüyorum.	Iron	Maiden’ı	İtalya’da	
izleme	şansını	yakalamıştım	Somewhere	Back	in	Time	turnesinde.	Geçen	yılki	Sonisphere Big Four	etkinliği	bile	Iron	
Maiden’ın	konser	performansının,	sahne	dizaynının	ve	sahne	şovlarının	yanında	hakikaten	sönük	kalıyor.

	 Albüme	geri	dönecek	olursak,	albüm	76	dakika	34	saniyelik	uzunluğuyla	grubun	şimdiye	kadar	çıkardığı	en	uzun	
stüdyo	albümü.	Ayrıca	albümde	uzun	ve	karmaşık,	Rime	of	the	Ancient	Mariner	tarzında	şarkılar	bulmak	da	mümkün.

	 Albümdeki	şarkılardan	Satellite	15...	The	Final	Frontier,	El	Dorado,	Coming	Home,	The	Talisman,	When	the	Wild	
Wind	Blows	şarkılarını	canlı	duyma	ihtimalimiz	de	varmış.	

	 Ayrıca	The	Final	Frontier’ın	bir	klibi	ve	El	Dorado’nun,	albümden	önce	çıkmış	bir	single’ı	mevcut.	Kliple	ilgili	kişisel	
görüşüm,	çok	güzel	olmuş	kısa	film	gibi	maşallah.
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yor. Kitabın son üç sayfasında ise, ‘kavramlar’ başlığı altında çeviribilim terminolojisine yer verilmiş.

 Çeviri: Dillerin Dili, sadece edebiyat ve çeviribilim öğrencilerinin değil, konuya uzaktan yakından 
ilgisi bulunan herkesin rahatça okuyabileceği, genel çeviri kavramlarına giriş niteliği taşıyan bir kitaptır. 
Hatta başucu kitabı olarak nitelendirenler bile var.

Diğer yandan, Akşit Göktürk’ün en verimli çağında aramızdan ayrıldığı göz önüne alındığında (1988) 
günümüz çeviribilim alan bilgisinin tamamını içermediğinden kitabı eksik bulanlar da var. Örneğin bugün 
edebiyat çevirisinde önemli bir yeri olan çoğul dizge kuramı bu kitapta yer almıyor. 

Bunları biliyor muydunuz?  
 Çeviri: Dillerin Dili;
	 •		Çeviribilim	alanında	Türkçe’de	verilmiş	ilk	eserdir.
	 •		Akşit	Göktürk’ün	içinde	hiç	“ve”	bağlacı	kullanmadığı	eserlerinden	biridir.

 Türkiye’de çeviribilimin kurucularından olan Prof. Dr. Akşit Göktürk’ün Çeviri: Dillerin Dili adlı kitabı, gerek 
çevirinin temel sorunlarına yaklaşım bağlamında sergilediği yöntemle, gerekse çevirinin gerçek bir okuma eylemi-
yle ne denli iç içe olduğunu göstermesiyle, alanında bir başyapıt niteliği taşımaktadır. Çevirinin tarihi, çeviri türleri, 
kendine özgü bir tür olarak ve yaratıcılık yanıyla yazın çevirisi, çeviri eleştirisi gibi konuları bütün önemli boyutlarıyla 
irdeleyen Çeviri: Dillerin Dili, uzmanların yanı sıra, okuduklarının niteliği üzerine düşünme gereksinimi duyan bütün 
okurlar için de çok önemli bir bilgi kaynağıdır. (arka kapak)

 İnsanın kendi yaşam çevresi dışındaki olgularla düşleri bilme çabasının 
bir sonucudur çeviri. Değişik toplulukların, ulusların, bilim, sanat, düşünce 
alanındaki çabalarını birbirleriyle paylaşabilme yoludur. Bu yol, insanoğlunun 
ayrı diller konuşması gerçeğinin yanı sıra, Babil’den beri hep var olagelmiştir. 
Bu yönüyle tek tek diller ötesinde bir dildir çeviri, dillerin dilidir. Kıskanç 
bir tanrının, insanoğlunu bölüp dağıtmasından doğan olumsuz sonuçlara, 
Prometheus’ça bir başkaldırmadır. (sayfa 15)

 Ünlü Türk dilbilimci Prof. Dr. Akşit Göktürk’ün ‘‘yazın çevirisinin 
genel çeviribilim içindeki yerini belirlemeye yönelik bir çaba’’ olarak 
tanımladığı bu kitabı çeviri kuramlarına bir nevi giriş niteliğindedir. 

 İlk üç bölümde çeviri, bir metin kuramından yola çıkarak, genel 
iletişim açısından ele alınmış; sonraki üç bölüm, yine metin kuramı 
çizgisinde, yazın çevirisinin kendine özgü konumu ile sorunlarını betim-
lemeye ayrılmış. Yedinci bölüm, çeviri eleştirisinin kuramsal temeli, 
yöntemleri, ölçütleri konusunda açıklamalar, gözlemler ve öneriler içeri-
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Hacettepe Üniversitesi Çeviri Topluluğu Etkinlikleri

28 Aralık 2007
Ermeni Sorunu Konferansı

25 Mayıs 2009
BKTD Söyleşi 

14 Aralık 2010
Turizm ve Turist Rehberliği Konferansı

			Hacettepe	Üniversitesi	Atatürk	İlkeleri	ve	İnkılap	Tarihi	Enstitüsü	
öğretim	görevlisi	Dr.	Mehmet	Derviş	Kılınçkaya’nın	konuşmacı	
olarak	katıldığı	konferansta	Ermeni	sorunun	tarihine	değinildi.

				Birleşik	Konferans	Tercümanları	
Derneği’nden	Nurhayat	Dalgıç,	Işıl	Demirakın,	
Bilge	Has	ve	Ayşegül	Bahçevan’ın	konuşmacı	
olarak	katıldığı	söyleşide	konferans	
tercümanlığının	hem	akademik	hem	de	kişisel	
yönlerini	görme	şansımız	oldu.

Almanca	Mütercim	Tercümanlık	Bölümü	
öğretim	görevlilerimizden	ve	aynı	zamanda	
ARED-Ankara	Turist	Rehberleri	Derneği	
Onursal	Başkanı,	TUREB-Turist	Rehberleri	
Birliği	Kurucu	Üyesi	Sayın	Dr.	Recep	Özbay’ın	
konuşmacı	olarak	katıldığı	konferansımızda;	
Profesyonel	turist	rehberi	kimdir,	nasıl	olu-
nur?	Profesyonel	turist	rehberinin	görev	ve	
sorumlulukları	nelerdir?	Çalışma	koşulları	
nasıldır?	Turizm	ve	turist	rehberliğinde	gün-
cel	durum	nedir?	gibi	sorulara	yanıt	bulduk.	

Bir şeyler çeviriyoruz...
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Thomas Doll ve Çevirmeni ile Çeviri Sorunları 
Üzerine Söyleşi

Hacettepe	Üniversitesi	Atatürk	İlkeleri	ve	İnkılap	Tarihi	Enstitüsü	öğretim	görevlisi	
Dr.	Mehmet	Derviş	Kılınçkaya’nın	konuşmacı	olarak	katıldığı	konferansta	Ermeni	
sorunun	tarihine	değinildi.

    Spor alanında çeviriye ilişkin 
karşılaştığınız güçlükler nelerdir?
    Serdar Dayat:	bana	sorulan	soruları	
çevirmek	zor	değil,	çünkü	futbol	zaten	
kendi	alanım.	Bu	nedenle	sorun	olmu-
yor,	bildiğiniz	bir	meslek	olmuş	oluyor.

     Çevirmenlik yaptığınız zamanlardan 
dönemlerden bahseder misiniz?
    Serdar Dayat:	Çeviriler	idman	sırasında	
yapılıyor.	Genel	olarak	birebir	aktarmaya	

çalışıyorum	fakat	yeteneğim	olduğunu	sanmıyorum.	Çünkü	diller	farklı.	Fakat	genel	anlamı	aktarmaya	çalışarak	
en	iyi	çeviriyi	yapmaya	çalışıyorum.	Şimdiye	kadar	da	bir	sorun	çıkmadı	bununla	ilgili.

    Sorulan soruları birebir aktarıyor musunuz? Yoksa filtreleme yapıyor musunuz?
    Serdar Dayat:	Hayır,	yapmıyorum.	Çünkü	etik	değil.	Birebir	aktarmak	önemli.

    Örneğin FB teknik direktörü çok az konuşuyordu ama çevirmen 5 dakika boyunca çeviriyordu. Peki ya siz?
    Serdar Dayat:	Onu	ben	bilemem.	Ben	öyle	yapmıyorum.	Basın	toplantılarında	zaten	olanı	aynen	aktarmam	
gerekiyor.	Ekleme	yapmam	mümkün	değil.

    Peki mesleğe alışana kadar ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
    Serdar Dayat:	Bazen	doğru	kelimeyi,	kullanımını	bulamıyorsunuz	ama	zamanla	alışıyorsunuz.

    Teknik direktör oyuncularına kızdığı esnada çevirirken aynı mı çeviriyorsunuz?
    Serdar Dayat: Aslında	ikimizde	teknik	direktör	olduğumuz	için	aynı	hırsı	paylaşıyoruz.	Tabii	ki	kızgınlığı	aynen	
veremem	ama	ben	de	kızıp	söylüyorum	bazen,	aktarıyorum.

    Çevirmenlik yaptığınız alanın futbol olduğunu düşünürsek sizce bir bayan bu işi yapabilir mi?
    Serdar Dayat:	Aslen	çevirmen	olmadığım	için	bu	soruya	ben	cevap	veremem.	Futbolda	bildiğim	çevirmen	yok	
ama	voleybolda	var,	bir	Türk	bayan	erkek	takımının	çevirmeni.	Futbolda	bugüne	kadar	görmedim	ama	belki	de	
olur.

    Futbol hakaretlerin, küfürlerin bol olduğu bir alan. Böyle bir durumda aynen aktarır mıydınız?
    Serdar Dayat: Küfrü	farklı	kullanıyoruz	o	yüzden	çeviri	yapmak	zor	oluyor.	Bunları	kulağa	hoş	gelmeyen	söz	
olarak	aktarıyorum.

    Thomas Doll’un başka ülkelerde yaşadığı dil sorunları, zorlukları nelerdir, futbolda veya normalde?
    Thomas Doll&Serdar Dayat:	Yabancı	bir	ülkede	yanında	bir	danışman	olması	iyi	tabii	ki.	Benim	olmam	kolay,	
ama	Almanca	konuşanlar	da	var.	Ama	Türkiye’de	zorluklar	var	tabii.	İtalya’da	ilk	röportajını	6	ay	sonra	vermiş	
Thomas.	Her	antrenmandan	sonra	eğitim	alıp	İtalyancayı	öğrenmiş	ve	bu	şekilde	kolay	olmuş	onun	için.
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     Peki ya günlük yaşamda?
     Thomas Doll&Serdar Dayat:	Zorluk	çekmiyor.	Eşinin	burada	oluşu,	yardımcı	antrenörünün	Alman	olması,	evdeki	
hizmetçinin	Alman	olması,	konsoloslukta	Alman	arkadaşlarının	olması	zorlukları	önlemiş.	Ama	biraz	da	o	iletişimi,	
zorlukları	sevdiği	için	kolay	bunlar.	Benim	de	olmam	kolaylık	tabii.	Ama	yabancı	yerde	yanında	bilen	birinin	olması	
iyidir.

     Hiç komik olaylarla karşılaştınız mı?
     Thomas Doll: Alışveriş	yaparken	günaydın	yerine	iyi	akşamlar	dedim,	güldüler.	Ama	sorun	olmuyor.	Vücut	dili,	
mimikler	olduğu	için	kein problem	(sorun	değil).		Mesela	malzemeci	kamp	programı	nasıl	vs	bilgi	veriyor,	yaklaşık	
10	dk	boyunca.	Ya	o	anlıyor	ya	ben,	anlaşıyoruz	bir	şekilde.	Ama	sonuç	nasıl	tabii	ben	bilemem.

     Thomas Doll taktik verdiğinde ve sonuç iyi olmadığında sorunu sizde mi buluyor yoksa kendinde mi?
     Thomas Doll&Serdar Dayat:	Futbolculara	taktik	önce	taktik	tahtasında	anlatılır	daha	sonra	sahada.	Asıl	meslek	
aynı	olduğu	için	anlayış	gösteriyor,	sıkıntı	yaşamıyoruz	bildiğimiz	için.	Futbolcular	da	kavrıyor.	Yaşamadık	öyle	bir	şey.

    Türkçe dersleri alıyor musunuz?
Thomas Doll:	Bir	gün	Hamburg’dan	Türkiye’ye	ge-
lirken	sözlük	almıştım.	Sorun	cümle	oluşturmada.	
Sahada,	antrenmanda	duyuyorum,	basit	şeyleri	
anlıyorum	ama	cümle	oluşturamıyorum.	Fakat	şu	
anda	Türkçeden	çok	İngilizceyle	ilgileniyorum.

    Bazen çevrilecek şey çok uzun olabiliyor ve bu 
durumda not almak gerekiyor. Akılda tutulmalı 
tabii ama not defteri de olmalı yanınızda. Sizin 
yanınızda neden not defteri yok?

     Serdar Dayat:	Yaptığımız	işte	not	tutma	için	çok	hızlı	olmak	gerek	ve	bunu	yapmamız	zor.	Futbolla	ilgili	çok	so-
run	olmuyor	fakat	böyle	söyleşilerde	zor	oluyor	tabii.	Ben	genelde	anladığımı	aktarmaya	çalışıyorum.	Birebir	olursa	
belki	not	alınabilir.

     Çevirmen statüsüyle mi çalışıyorsunuz? Ücret tatminkâr mı? Çalışma koşullarına ilişkin neler söyleyebilirsiniz? 
     Serdar Dayat:	Yardımcı	antrenör	olarak	başladım	bu	işe.	20	yıl	Almanya’da	yaşadım.	Bünyemizde	İngilizce	tercü-
man	var.	Ama	genel	olarak	ben	yapıyorum	çevirileri,	çünkü	aynı	meslekteniz.	Ücret	tatminkâr	evet.	

     Kulüp bünyesindeki çevirmenler ne kadar maaş alıyorlar?
     Serdar Dayat:	Değişir,	bilmiyorum.	Kulübe	göre	değişir.	Ama	yaşamlarını	düzgün	bir	şekilde	sürdürebilecekleri	
bir	miktar	olduğunu	düşünüyorum.	Çünkü	bu	işte	prim	de	var.	En	iyi	çevirmenlik	futbol	alanında.	Futbol	sek-
törü	ilerlediği	için	futbolculuk	kariyeri	de	oldukça	gündemde.	Sözleşmeler	yapılıyor	ve	bu	da	gelecek	vaat	ediyor.	
Televizyondaki	maçlar,	sponsorlar	bunların	hepsi	para	demek.	Tabii	ki	şahısların	kazanması	daha	iyi	yaşamasını	
sağlıyor.	Çok	üst	rakamlar	söz	konusu	ve	maaşlar	ve	yaşantılar	da	bu	doğrultuda	.

     Bay Thomas çok şanslı çevirmeni aynı zamanda arkadaşı olduğu için. Fakat diğerleri bu kadar şanslı değil. 
Konuşulan dili bilmeyenlerle nasıl anlaşıyorsunuz onları nasıl anlıyorsunuz? Örneğin Almancadan İngilizceye 
Portekizceye Türkçeye? Antrenörlerin sizin gibi hayatınızı kolaylaştıran, bilen yaşayan çevirmenlerinin olması 
daha iyi değil mi?
     Thomas Doll:	Zaten	bu	insanlar	sporculukta	bilinen	belli	şeyleri	konuşuyorlar.	Bir	sözleşme	imzalıyorsa	zaten	o	
dili	de	öğrenmeye	çalışmalı	diye	düşünüyorum.	Dolayısıyla	problem	yaşamıyorsunuz.	Futbolcular	da	günü	öylesine	
yaşamamalılar.	Bilgisayar	kursu,	dil	kursu	ve	benzeri	şeylere	katılmalılar.	Benim	imkanım	olsa	dil	öğrenirdim.	Play-
station	oynamaktansa	bu	gibi	şeylerle	ilgilenmeliler.

Bir şeyler çeviriyoruz...
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    Türk futbolunu dünya futbolu-
nun neresinde görüyorsunuz?
    Thomas Doll:	Türk	futbolunda	
halk	iyi,	futbolcular	coşkulu,	hırslı.	
Tabii	teknik	hatalar	olabilir.	Ama	
karşılaştırırsanız	eğer	iyi	durumda.	
Yeni	gençler,	yeni	takımlar	var.	
Yeni	futbolcular	yetiştirdiğinizi	
görmek	güzel.	İnsanlar	öğrenmeyi	
bırakmamalı	hiçbir	zaman.	Ben	de	
kendimi	geliştiriyorum.	Kulüp	de	
memnun,	ben	de	memnunum.

    10 yıldır takımı (GB) tribünden 
seyrediyorum. İlk defa kenarda 
teknik bir adamın olduğu belli. 
Thomas Doll’dan çok memnunum, çok iyi oldu. 

    Peki, Pazar günü arkadaşlar tribünde olmazsa ne kaybederler? (Pazar günkü maça dair)
    Thomas Doll:	Herkesi	aramızda	görmekten	mutluluk	duyarız.	Umarım	ki	iyi	bir	karşılaşma	seyrettirebiliriz	onlara.	
Pazar	günü	13:30da	bekliyoruz	herkesi.	

     Sayın Çetin Çetintürk’ün konuşmacı olarak katıldığı 
konferansta dikte yazılımı tanıtıldı.
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25 Şubat 2010
Çeviri Bilinci Konferansı

Çevirmen doğulmaz, çevirmen olunur.

Çevirmen	olabilmek	için	iyi	bir	eğitime	ihtiyaç	
vardır.	Çünkü	pratik,	her	alanda	yeterli	olmaz.

Çevirmenin Sahip Olması Gereken Özellikler:

Her	iki	dilde	özellikle	de	hedef	dilde	yetkinlik	
önemlidir.	Bizim	Türkçe’de	yetkin	olmamız	
gerekir.	Ama	her	iki	dilin	de	kültürü,	argosu,	
deyimleri,	atasözleri	ile	çok	iyi	bilinmelidir.

Çok	kültürlülük	bağlamında	‘kültür’	kavramı	
en	geniş	kapsamıyla	düşünülmelidir.		Bu,	dili	
konuşulduğu	yerde,	her	şeyiyle	öğrenmek	
için	en	etkili	yoldur.

 -Yazın çevirisi (Editörlük, çevir-
menlik, vb.):	Doyurmayan	bir	alan.	
Yurtdışında,	kitap	satışı	üzerinden	
çevirmene	%3	ile	%7	arasında	pay	verilir.	
Ama	bu	uygulama	ülkemizde	yok.	Bir	kez	
aldığımız	parayla	kalıyoruz.

-Özel Alan Çevirisi:	Tıp,	hukuk,	askerlik,	
iktisat,	bilişim,	teknik		vb.

 -Medya çevirisi (Dublaj, altyazı,  üste 
okuma – voice over): Ekmek	aslanın	ağzında,	çok	
sıkıntılı	bir	alan.

	 İmkanımız	varsa	kontratsız	çeviri	
yapmamalıyız.	Ama	kontratı	da	iyice	okuyup	
anladıktan	sonra	imzalamalıyız.	Yoksa	kolayca	
tongaya	düşebiliriz.

	 Çeviri	eleştirisi	çok	gerekli	bir	şeydir.	
Editörlerin	bunu	yapması	gerekir	ama	ülkemizde	
editörler	genelde	niteliksiz	kişilerden	oluşur.	

Belirli	bir	alanda	uzmanlık	gereklidir.	(Tıp,	ekonomi,	maden	vb.)	Ancak	ben	sadece	bu	alanla	ilgili	çevirileri	yaparım	
diğerlerini	yapamam	gibi	bir	durum	Türkiye	şartlarında	mümkün	değildir.
İyi	bir	çevirmen,	çeviri	kavramının	anlamını	ve	çevirinin	sınırlarını	iyi	bilmelidir.

ÇEVİRMENLİK SEÇENEKLERİ:

Yazılı  Çeviri: 

Hacettepe	Üniversitesi	Mütercim	Tercümanlık	Bölümü	öğretim	görevlisi	Doç.	
Dr.	Elif	Ersözlü’nün	çeviri	ve	çeviri	piyasası	üzerine	yaptığı	sunumun	ardından	
öğrencilerin	sorularını	yanıtladığı	konferans,	hem	Mütercim	Tercümanlık	Bölümü	
öğrencilerine	hem	de	diğer	bölümlerde	okuyup	çeviri	piyasasına	adım	atmak	
isteyen	öğrencilere	etkili	bir	yol	haritası	çizdi.

Bir şeyler çeviriyoruz...
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-Sözcük	sayısına	göre

-Karakter	sayısına	göre

-Sayfa	sayısına	göre	(	İngiliz	ve	Amerikan	
piyasasında	250	sözcük	bir	sayfa,	bizde	
180-200	sözcük	bir	sayfa)

-Satır	sayısına	göre	(	60	karakter=1	satır	)
				Bazı	firmalar,	boşluksuz	1000	karakteri	bir	sayfa	sayıyorlar.
				Türkçe’den	İngilizce’ye	çeviri	ile	İngilizce’den	Türkçe’ye	
çevirinin	ücreti	eşittir.
				Ücretlendirme,	işin	içeriğine	göre	de	değişiklik	gösterir.	
				Altyazı	çevirisi	metin	üzerinde	olursa	farklı,	deşifre	edilirse	
farklı	ücretlendirilir.	(Film	makarası,	45	dakikalık	kaset	vb.)
				Yazın	çevirisi	için	kaynak	metin	mi	yoksa	hedef	metin	mi	
esas	alınacak?	Bunu	kesinlikle	işverenimize	sormalıyız.

-Ardıl	Çeviri	(İrtibat,	ikili	görüşme,	
refakat,	telefon	çevirileri)

-Andaş	Çeviri	(Kabin	içi,	kabin	dışı,	
fısıldayarak,	konferans,	TV,	video-
konferans	çevirileri

-Yazılı	Metinden	Sözlü		Çeviri	

Sözlü  Çeviri:

Serbest  Çevirmen  Olarak  Çalışacaklara Öneriler

Ücretlendirme

-Bilgisayar	kullanımı	hakkında	bilgi	sahibi	olmak	
(son	derece	güçlü		olması	tavsiye	ediliyor)

-Harici	bellek

-Telefon,	faks,	scanner

-Ses	ekipmanı	(ses	kayıt	cihazı)

-PDF	dosyası	vb.	çevirebileceğiniz	yazılımlar

-İyi	bir	yazım	denetimi	ve	gramer	denetimi

-İyi	bir	veritabanı	yönetimi	yazılımı	(işimiz	
yaklaşık	%40	hafifler)

-İnternet	üzerinden	arama	yapabilmek	için	birden	
fazla	arama	motoru	

-Kendimize	ait	bir	web	sitesi

-Daha	önce	yapılmış	çevirilerinizin	olduğu	bir	
dosya	(işverenimize	vermek	için)

-Terminoloji/	Proje	üretim	yazılımları

-İyi	bir	virüs	programı

-Online	sözlükler,	yazım	kılavuzu

-Basılı	sözlükler	ve	çok	sayıda	farklı	alandan	
arkadaş

-Detaylı	olarak	hazırlanmış	bir	CV

-İnternet	üzerinden	çeviri	alabileceğimiz	en	az	2	
internet	sitesi

-Devletin	dil	sınavlarından	aldığımız	puanları	
gösterir	belgeler

-Farklı	kurlarda	banka	hesapları
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ETİK

-Her	zaman	kanun	çerçevesinde	hareket	etmeliyiz.

-Serbest	çevirmen	olmamız,	vergi	kaçırmamız	
anlamına	gelmemektedir.

-Müşteriyi	kandırmamalıyız.

-Haksız	rekabet	etmemeliyiz.	Fiyat	kırmamalıyız.

-Kaynak	metni	müşterinin	izni	olmadan	farklı	
amaçlarda	kullanmamalıyız.

-Ücretlendirme	konusunda	şartlarınızı		en	baştan	
konuşun.

-İşi	alırken	ayrımcılık	yapmamalı,		çifte	standart	
uygulamamalıyız.

-Mümkünse	yazılı	bir	anlaşma	olmaksızın	çeviri	
yapmamalıyız.

www.ceviridernegi.org			Öğrenciler	de	üye	olabilir.	

-Yasalara	ve	etik	kurallara	saygılı	olduğu	sürece	
müşterimizin	isteklerine	saygılı	olmalıyız.

-İşin	doğruluğundan	emin	olun.	Şüpheli	durum-
larda	ya	bir	uzmana	danışın	ya	da	işvereninizden	
yardım	isteyin.

-Tahminlere	dayalı	çeviri	yapmamalıyız.

-Sorunlarla	karşılaşınca	ya	da	terimlere	karşılık	
bulamadığımızda	işvereni	haberdar	etmeliyiz.

-Çeviriyi	zamanında	teslim	edemeyeceğimizi	anlar-
sak	işvereni	haberdar	etmeliyiz.

-Çeviri	sürecinde	yardımcı		olması	için	
kullandığımız	veritabanı,	sözlük,	alan	bilgisi	vb.	
içeren	referans	vb.		malzemeleri	iş	bitiminde	
teslim	etmeliyiz.

Zeynep ÇETİNER

Bir şeyler çeviriyoruz...
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Hacettepe MUN Delegasyonu - EuroAsia 2008

(Hacettepe Model Birleşmiş Milletler)
HÜMUN

				Hacettepe	Üniversitesi	öğrencileri	2007	yılından	beri	
MUN	konferanslarına	katılmaktadır.	MUN	(Model	United	
Nations)	üniversite	öğrencilerinin	tıpkı	bir	ülke	temsilcisi	
gibi	BM’nin	çözüm	aradığı	dünya	meselelerini	komite-
lerde	İngilizce	olarak	tartıştıkları	bir	platformdur.	

				Hacettepe	MUN’un	bugün	Çeviri	Topluluğu	altında	
debateler	yaparak	ve	katılımcılarının	sosyal	ağlar,	gruplar	
üzerinden	sürekli	iletişimde	olarak	akademik	çalışma	
yaptıkları	serüveni,	bir	katılımcıyla	2007	yılında	MUN	
eğitim	konferansı	EuroAsia	MUN	ve	2008	Mart	ayında	
gerçekleşen	MUNTR	konferansıyla	başlamıştır.	
Takip	eden	yıllarda	MUN	çalışmaları	ve	konferanslara	
katılım	küçük	bir	grup	ile	üniversitemiz	öğrencilerinin	bu	
BM	deneyimini	yurtiçindeki	ve	yurt	dışındaki	diğer	üni-
versite	öğrencileri	ile	beraber	paylaşmasını	sağlamıştır.

				2008	yılında	EuroAsia	eğitim	konferansına	2	
delegasyon	ile	katılan	MUN	ekibi,	Hacettepe	Üni-
versitesi	içerisinde	gerek	Mütercim	Tercümanlık	
bölümleri	gerekse	diğer	bölümlerde	tanıtımlarını	
sürdürmüştür.	2009	Mart	ayında	İzmir’de	gerçekleşen	
MUNTR	konferansına	3	delegasyon	ve	bir	chair person 
(Ceren	Kocaman)	ile	katılan	ekip	MUN	faaliyetlerinin	
gelecek	yıllarda	topluluk	içerisinde	daha	çok	kişiye	
yayılacağının	işaretlerini	vermiştir.	Aynı	zamanda	
konferansın	üstün	başarı	gösteren	katılımcılara	
verdiği	“en	iyi	delege/outstanding”	ödülü	üniver-
sitemiz	öğrencilerinden	biri	(Ufuk	Tutucu)	tarafından	
kazanılmıştır.	

				Yine	2009’un	sonlarında	katıldığımız	EuroAsia	
konferansı	Çeviri	Topluluğunun	tanıtımlarıyla	üniver-
sitemizin	farklı	bölümlerinden	öğrencilerin	MUN’i	
öğrenmelerini	sağlamıştır.	Sadece	delege	olarak	yer	
almanın	ötesinde	bu	eğitim	konferansı	için	hazırlanan	
gazetede	(MUNTRibune)	2	arkadaşımız	(Zeynep	Çeti-
ner,	Ufuk	Tutucu)	muhabir	olarak	yer	almıştır.

				2010	yılında	Antalya’da	gerçekleşen	ve	2	delegasyon	
olarak	katıldığımız	MUNTR	konferansında	Almanya	ve	
Nijerya	ülkeleri	başarıyla	temsil	edilmiştir.

				2010	Güz	dönemine	gelindiğinde	topluluk	altındaki	faali-
yetlerine	hız	kazandıran	MUN	ekibi	okul	içerisinde	yapmış	
olduğu	tanıtım	toplantıları	ve	debatelere	ek	olarak	Ankara	
Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Model	UN	kulübü	ile	de	ortak	
debate	düzenlemiştir.	Haftalık	çalışma	grupları	burada	
aldıkları	eğitimi	2010	EuroAsia’da	gösterme	fırsatı	bulmuş	
ve	birçok	öğrencimiz	konferansa	katılanlar	tarafından	
teşekkür	ödülüne	layık	görülmüştür.	Aynı	zamanda	yine	
bir	öğrencimiz	chair person	(Özge	Merter)	olarak	ve	iki	
öğrencimiz	de	(Zeynep	Çetiner,	Özgün	Simekli)	konferans	
gazetesinde	görev	almışlardır.

    Konferansın	üniversite	öğrencilerine	akademik	açıdan	
kattıklarının	yanında	kişisel	gelişim	amacıyla	öğrencilerimize	
güzel	bir	deneyim	sunduğunu	da	belirtmek	yerinde	
olacaktır.	Bu	paralelde	konferansın	çalışma	ekipleri	içe-
risinde	2009	ve	2010	yılında	bir	öğrencimiz	(Bilge	Durutürk)	
yer	almış	olup	bu	sene	ise	2	öğrencimiz	(Berk	Durutürk,	
Yaprak	Özakman)	faaliyet	göstermektedir.	

				Hacettepe	Çeviri	Topluluğu’nun	altında	MUN	
çalışmalarında	edindiği	tecrübeleri	bir	dönem	sonra	gelecek	
olan	arkadaşlarına	iletme	bilincine	sahip	bir	grup	ile	2010	
Mart	ayındaki	MUNTR	konferansına	hazırlanıyor	olduğu	
bilgisini	de	vererek	ilerleyen	yıllarda	ekip	faaliyetlerine	olan	
ilginin	artarak	devam	etmesini	temenni	ediyoruz.

Bilge Durutürk
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Şubat 2008
Çeviri Topluluğu Yemeği

30 Mart 2008
Fidan Dikme Günü

12 Nisan 2008
İstanbul Gezisi

21 Aralık 2008 
Tiyatro Seyri

Mart 2008
Safranbolu Gezisi

Çeviri	Topluluğu	üyelerinin	daha	rahat	bir	
ortamda	kaynaşması	adına	Tırtıl	Cafe’de	
düzenlediğimiz	yemek	çok	eğlenceli	
geçti.	Akademik	Danışmanımız	ve	sevgili	
hocamız	Aymil	Doğan	da	katılımıyla	ayrı	
bir	renk	kattı.	

Çeviri	T
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İstanbul’un	tarihi	ve	kültürel	güzelliklerini	
keşfettik,	tekne	turu	ile	boğaz	havasını	
ciğerlerimize	doldurduk	ve	günün	sonun-
da	Okan	Bayülgen’in	programına	katılarak	
eğlencenin	tadına	vardık.

Üyelerimiz	“Bir	fidan	da	biz	dikelim.”	
diyerek	doğaya	katkıda	bulundu.

Ankara	Sanat	
Tiyatrosu’nda	
izlediğimiz,	Tur-
gut	Özakman’ın	
yazdığı	‘Töre’	
adlı	oyun,	
töre	gereği	
kan	davalısı	
aileye	sığınan	
delikanlı	ile
evin	genç	kızı	arasında	doğan	aşkı	konu	
alıyor.

Bir şeyler çeviriyoruz...
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14 Kasım 2009
Kaynaşma Yemeği

25 Aralık 2009
Parti

6 Kasım 2010
Exchange Party Vol. 1

Çankaya	Üniversitesi	Çeviri	Çevresi’ne	(3Ç)	üye	
arkadaşlarımızı	da	davet	ettiğimiz	yemek,	rahat	bir	ortamda	
eğlenerek,	sohbet	ederek	güzel	arkadaşlıklar	kurmamızı	
sağladı	ve	topluluklarımızı	yakınlaştırıp	ortak	etkinliklere	
zemin	hazırlayarak	en	iyi	şekilde	amacına	hizmet	etti.

Biraz	da	eğlenelim	diyen	Çeviri	Topluluğu	üyeleri	Marilyn	
Monroe’da	Witchie	Witch’in	canlı	performansı	eşliğinde	
doyasıya	dans	ederek	kurtlarını	döktü.

2010-2011	Eğitim-Öğretim	Yılı’nın	açılışını	Hacettepe	Üni-
versitesi	Rock	Topluluğu	(HÜROCK),	Dans	Sporları	Topluluğu	
(HÜDAST)	ve	Değişim	Öğrencileri	Topluluğu	(ESS)	ile	or-
tak	bir	partiyle	Telwe	Performance	Hall’da	yapan	üyele-
rimiz	The	Boss,	The	Post-it	ve	DJ	Gökay	Yılmaz’ın	canlı	
performanslarıyla	doyasıya	eğlendi	ve	gece	HÜDAST’ın	dans	
gösterisiyle	noktalandı.
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14 Mayıs 2010
Tek Celsede Sına-(a)v
HÜÇEV Tiyatro Oyunu

Bir şeyler çeviriyoruz...
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HÜÇEV Tiyatro Oyunu Çeviri Projesi: Tek Celsede Sına-(a)v

 Atölye Öncesi Süreç

	 Çeviri	Topluluğu	üyeleri,	topluluk	bünyesinde	çeviri	yapma	fikrinden	yola	çıkarak	bir	tiyatro	oyunu	
çevirmeye	karar	verdi	ve	kolları	sıvadı.	Uzun	araştırmaların	ardından	oyun	belirlendi:	High	Stakes.	Amerikalı	
bir	öğretmen	olan	Alan	Haehnel’ın	oyunu	hem	barındırdığı	komedi	unsurları	hem	de	çok	uzun	olmamasıyla	
projemiz	için	biçilmiş	kaftandı.	

Oyunun	konusu:	“Sınıfın	en	başarılı	öğrencisi	Mindy	okulda	yapılan	büyük	bir	sınavda	başarılı	
olmak	istemektedir	fakat	sınıf	arkadaşları	sınav	sırasında	tam	bir	kaos	ortamı	oluşturur.	
Öğretmen	Bayan	Mock	ona	inanmaz	ve	sınıfın	tamamen	sessiz	olduğunda	ısrarcıdır.	Mindy	aklını	
mı	kaçırıyordur	acaba?	Belki	de	başka	bir	gizli	sınava	tabi	tutuluyordur?”	

	 Oyunun,	yazarın	ve	karakterlerin	küçük	bir	analizi	yapıldıktan	sonra,		oyun	yedi	bölüme	ayrıldı	ve	
gönüllü	çevirmenlerimiz	işe	koyuldu.	(Alevcan	Kol,	Merve	Emre,	Damla	Oba,	Seda	Yılmaz,	Yasemin	Üzümcü,	
Fatma	Zeynep	Öztürk,	Gülten	Gökdemir,	Özlem	Gürbüz,	Nurgül	Aktaş,	Aysun	Yıldız,	Zeynep	Çetiner)

	 Tamamlanan	çeviriler	bir	araya	getirildi	ve	sıra	atölyeye	geldi.	

 Atölye

	 Çevirmenlerimiz	ve	hocamız	Ar.	Gör.	Alper	Kumcu’nun	katılımlarıyla	gerçekleştirilen	atölyede	
çevirirken	karşılaştığımız	sorunları	ve	bu	sorunları	hangi	stratejilerle	çözebileceğimizi	tartıştık.

	 Elbette	herkes	dersine	çalışıp	geldiği	için	metni	en	başından	başlayarak	sesli	bir	şekilde	okumaya	
başladık.	Düzeltme	yapılmasının	uygun	görüldüğü	yerlerde	tartışarak	ilerledik.	Düzeltmeleri	yaparken	
kelimelerin	okunabilirliğine	ve	söylenebilirliğine	(nihayetinde	bu	bir	tiyatro	oyunu)	ve	çeviri	kokmamasına	
(Türkçe’de	ifade	ediliş	biçimlerinin	doğruluğuna)	dikkat	ettik.	Gerektiği	yerlerde	adaptasyon	yapmaktan	
çekinmedik.

 Özellikle üzerinde durduğumuz konu başlıkları:

	 Karakterlerin	isimleri	çevrilmeli	mi	çevrilmemeli	mi?	Özel	isimleri	tartışmamızın	nedeni	bazı	karak-
terlerin	soyadlarından	kaynaklandı.	Mrs.	Mock	ve	Mr.	Downsides’ın	soyadlarının	anlamlarının	oyunda	
önem	derecesinin	ne	olduğu	üzerine	tartışıldıktan	sonra	Bayan	Mock	ve	Bay	Downsides	olarak	bırakılması	
kararlaştırıldı.

	 Türkçe’de	kullanılan	İngilizce	kelimeler	çevrilmeli	mi?	Bu	noktada	üzerinde	durduğumuz	konulardan	
bir	tanesi	İngilizce’den	Türkçe’ye	geçen	ve	günlük	yaşamda	kullanılır	hale	gelen	kelimelerin	çevirisi	oldu.	
Örneğin,	‘test’	kelimesi	de	aynen	Türkçe’de	kullanılıyor	olmasına	rağmen;	bu	kelimeyi	aynen	bırakmak	yer-
ine,	‘sınav’	veya	yerine	göre	‘sınav	kâğıdı’	olarak	çevirmeye	karar	verdik.	
Yine	aynı	şekilde	‘The	Bureau’	kelimesini	“büro”	şeklinde	bırakmak	yerine	“teşkilat”	olarak	çevirdik.

	 Adaptasyon	yapılmalı	mı	yapılmamalı	mı?	Bazı	durumlarda	adaptasyona	gitmekten	çekinmedik.	
“I	have	not	yet	given	the	word	to	begin”ifadesini	“Ama	tatlım	ben	başlayın	dedim	mi?”	şeklinde	çevirerek	
hem	kabul	edilebilir	bir	çeviri	ortaya	koyduk	hem	de	kendi	hocalarımızdan	esinlenerek	bir	karakter	yaratma	
şansımız	oldu.

T
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MICHAEL.	She’s	icky	like	squash.

ELIJAH.	Gross	like	brussel	sprouts.

ADAM.	Sour	like	rhubarb.

MEGHAN.	Slimy	like	okra.

JASON.	Smelly	like	cabbage.

MELISSA.	Rotten	like	an	ear	of	corn	that	has	been	
infested	with	worms	that	eat	away	the	kernels	and	
turn	them	to	brown	mush	so	when	you	peel	back	
the	husk	all	you	find	inside	is	this	mass	of	wriggling,	
white,	maggot-like	creatures	and	you	throw	the	
thing	to	the	ground	and	run	away,	puking	as	you	
go.	Mindy	is	like	that.

Mindy,	Mindy,	she’s	so	rotten,
Her	crimes	will	never	be	forgotten.
She’s	evil	and	mean	and	full	of	spite
Call	her	guilty!	Do	what	is	right!

Gut	her	like	a	pumpkin,	snap	her	like	a	bean
Mindy	is	the	worst	kid	we	have	ever	seen!
A	danger	to	society,	a	menace	to	our	life!
Fry	her	up	like	okra,	slice	her	with	a	knife!

Salatalık: Salatalık	imgesi	üzerine	uzun	tartışmalarımız	oldu.	Will’in	salatalığa	karşı	olan	fetişizm	boyutunda-
ki	bağımlılığı	ve	Mindy’i	bir	salatalığa	benzetmesinin	altında	özel	bir	sebep	olup	olmadığını,	salatalık	yerine	
başka	bir	meyve	veya	sebze	(örneğin	muz)	kullanmamızın	daha	uygun	olup	olmayacağını	irdeledikten	sonra	
aynen	bırakmaya	karar	verdik.	Salatalık	ile	ilgili	bir	diğer	tartışmalı	nokta	ise,	‘hıyar’	şeklinde	çevirmenin	
nasıl	bir	etki	bırakacağıydı;	ancak	salatalığın	her	durumda	daha	uygun	olduğunu	düşünerek	aynen	bıraktık.

Kısaltma:	Oyunda	kullanılan	kısaltmayı,	hem	kısa	haliyle	hem	de	açılımıyla	farklı	anlamlara	geldiğinden,	
kelime	oyununu	koruyarak	ama	anlamdan	da	çok	sapmadan	Türkçe’ye	adapte	ettik.		
TIP:	Testing	Instruction	Practitioner.	SOS:	Sınav	Oturum	Sorumlusu.

Tekerleme ve şarkılar:	Bizi	en	çok	zorlayan	kısımlardan	biri	şüphesiz	ponpon	kızların	bir	anda	sahneye	
fırlayarak	söylediği	tekerleme	ve	şarkılar	oldu.	Hem	daha	önce	geçen	kelimelerden	oluştuğu	için	anlamı	hem	
de	bir	şarkı	gibi	söyleneceğinden	kafiye	örgüsünü	korumak	durumundaydık.	Ama	başarılı	bir	şekilde	altından	
kalktık	ve	çevirimizde	özellikle	gurur	duyduğumuz	bölümlerden	biri	haline	geldi.

MICHAEL:	Kabak	gibi	yapış	yapış.

ELIJAH:	Bürüksel	lahanası	gibi	toplu.

ADAM:	Bozuk	yoğurt	gibi	ekşi.

MEGHAN:	Bamya	gibi	sümüksü.

JASON:	Lahana	gibi	pis	kokulu.

MELISSA:	İçini	solucanların	yiyip	kahverengi	bir	
ezmeye	çevirdiği	bir	mısır	gibi	çürük,	kabuğunu	
soyduğunuzda	içinde	bulacağınız	tek	şey	bir	yığın	
kımıl	kımıl	beyaz	kurtçuk,	elinizden	atıp	kaçar	ve	yol	
boyunca	kusarsınız.	İşte	Mindy	aynen	böyle	bir	şey.

Mindy	Mindy	öyle	rezil	ki	
Suçları	unutulmaz	ne	yarın	ne	şimdi
O	kötü,	adi	ve	garez	dolu
Doğru	olanı	yapın!	Bulun	onu	suçlu!

Kabak	gibi	oyalım,	fasulye	gibi	kıralım
Gördüğümüz	en	kötü	çocuk	Mindy’ye	bakalım!
Toplum	için	tehlike,	bizim	için	tehditse,
Biber	gibi	kızartılıp,	dilim	dilim	kesilse!	

 Sebze benzetmeleri:	Oyuncuların	Mindy’yi	Amerikan	kültürünün	bir	parçası	olarak	genelde	se-
vilmeyen	sebzelere	benzeterek	aşağılaması	durumunun	Türkçe’de	de	aynı	etkiyi	yaratması	için	bazı	sebze-
lerde	veya	bazılarının	sıfatlarında	adaptasyon	yapmayı	tercih	ettik.
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Dış Ses: Çevirimiz	yalnızca	diyalogları	değil	aynı	zamanda	sahne	direktiflerini	de	kapsadığından,	tiyatronun	
gösteriminde	bazı	sahne	direktiflerini	“dış	ses”	aracılığıyla	seslendirmeye	karar	verdik.	

Oyunun adı:	Bizi	en	çok	zorlayan	ise,	oyunun	adı	oldu.	“High	Stakes”	İngilizce’deki	manasıyla	(büyük	önem	
taşıyan	sınav,	Türkiye’deki	ÖSS	buna	örnek	verilebilir)	oldukça	uygundu.	Ancak	birebir	çevirisi	Türkçe’de	
bir	oyun	adı	havası	vermeyeceğinden,	kendimiz	bir	isim	bulma	ve	hatta	kelime	oyunları	ile	zenginleştirme	
seçeneğinde	karar	kıldık.	Bu	bağlamda,	oyunun	adı	“Tek	Celsede	Sına-(a)v”	oldu.	
Tek	celse	oyunda	geçen	mahkeme	sahnesine	atıfta	bulunurken,	Sına-(a)v	kelimesinde	bir	kelime	oyunu	
yaparak	çok	anlamlı	yeni	bir	sözcük	elde	ettik.	Sına	kısmı	Mindy’nin	ajanlık	için	sınanmasına	işaret	ederken,	
Av	kısmı	da	Mindy’nin	bu	süreçte	mağdur	duruma	düşüp	bir	ava	dönüştüğünü	anlatmaktadır.	Kelimenin	
tamamının	anlamı	zaten,	oyunun	bir	nevi	sınav	içinde	sınava	dönüşeceğinin	açık	bir	göstergesidir.

 Atölye Sonrası Süreç
Oyun	metnimize	son	halini	verdikten	sonra	atölyemizi	bitirip	son	hız	oyuncu	seçmelerimizi	tamamladıktan	
sonra	oyuncu	koçumuz	Erdağ	Yenel’in	desteğiyle	provalarımıza	başladık	ve	14	Mayıs	2010	tarihinde	Edebiyat	
Fakültesi	Tiyatro	ve	Konferans	Salonunda	başarıyla	sahneledik.

Oyuncular: Gülşah	Özdemir,	Gülten	Gökdemir,	Meral	Aydos,	Tayfun	Kasapoğlu,	Yusuf	Zeki	Taşgar,	Yasemin	
Üzümcü,	Pelin	Sütcüoğlu,	Zeynep	Çetiner,	Abdullah	Barış	Akkuş,	Alper	Bahçeci,	Ferhan	Şahin,	Aysun	Yıldız	ve	
Alper	Kumcu.	

Fotoğraf: Gökhan	Çalışkan

Işık:	Semih	Çatak,	Emre	Sakmen	

Müzik:	Oğuz	Sarı

Beyzbol/Futbol: Adaptasyon	yaptığımıza	dair	en	belirgin	örnek	oyunda	geçen	beyzbol	metaforudur.	Önce	
beyzbol	üzerinden	giderek	aynen	çevirmeyi	düşündük;	ancak	Türk	seyircisinin	bu	spora	ne	kadar	uzak	
olduğunu	ve	bu	sporun	kurallarına	olan	aşinalıklarının	fazla	olmayışını	göz	önünde	bulundurarak	adaptasyon	
yapmaya	karar	verdik.	Bu	çerçevede	beyzbol	terimlerini	tamamen	futbol	terimleri	ile	değiştirdik.	Yani	‘metni	
yeniden	yazdık’	diyebiliriz.

Bizim	çevirimiz	(adaptasyon)

Futboldan	anlar	mısın,	Mindy?			

İşte	bu	ilk	sarı	kartın.

Uzatmaları	oynuyorsun	ve	top	karşı	
takımda.

Orijinal	metin

You’ve	heard	of	three	strikes,	
Mindy?

You	are	on	strike	two.

It’s	the	bottom	of	the	ninth	and	the	
bases	are	loaded.

Eşdeğer	çevirisi

Hiç	üç	ıska	kuralını	duydun	mu	
Mindy?

Bu	ikinci	ıskan.

Dokuzuncu	devrenin	sonundayız	ve	
bu	son	hakkın.

Zeynep	ÇETİNER

T
iyatro



78 | Babil’in Çocukları | HÜÇEV | 2011

Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği(TÜÇEB) Tanıtım Bildirgesi

 Çeviri hem bir meslek olarak sektörel düzlemde tartışılmakta hem de bir bilim dalı olarak ülkemizde ve 
dünyada varlığını daha baskın şekilde hissettirmektedir. Çeviriye verilen önem de günden güne artmaktadır. Öyle 
ki her geçen yıl Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde Mütercim Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri açılmakta ve çeviri 
eğitimi vermektedir. Çeviri bölümlerinde eğitim gören biz geleceğin çevirmenlerinin henüz öğrencilik yıllarımızdayken 
alanımızın sorunları üzerinde düşünmesi ve bu sorunlara çözüm üretmesi gerekmektedir. Gelecekte aynı sektörü 
paylaşacak olan bizler, karşılaşabileceğimiz bu sorunlar karşısında bir araya gelmeli ve sürekli iletişim halinde olarak 
önlemler almalıdır. Türkiye’de Çevirmenlik Mesleğini özgün bir meslek olarak kabul ettirmek ve çevirmenlerin yaşadığı 
sorunları kamuoyuyla paylaşmak noktasında biz öğrencilere de önemli görevler düşmektedir. Alanımıza saygınlık 
kazandıracak, nitelikli işler yapacak ve en önemlisi Türkiye’deki çeviri öğrencilerini tek bir çatı altında toplayacak bir 
BİRLİĞE olan ihtiyaç her geçen gün gözle görülür bir şekilde artmaktadır. 

 Yukarıda belirttiğimiz hususlar doğrultusunda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan çeviri bölümü 
öğrencileri olarak bir BİRLİK dâhilinde birleşme kararı aldık. Bu amaçla 8 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul’da Bey-
kent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Trakya 
Üniversitesi’nden temsilcilerin katıldığı; 29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversi-
tesi ve Sakarya Üniversitesi’nden temsilcilerin katıldığı; 5 Haziran 2010 tarihinde yine İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
Haliç Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nden temsilcilerin katıldığı; 05 Aralık 2010 tarihinde Okan 
Üniversitesi, Haliç Üniversitesi,Marmara Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, 
Yeditepe Üniversitesi temsilcilerinin katıldığı bir dizi toplantılar gerçekleştirdik.

 Toplantılar sonucunda katılımcı bütün üniversite temsilcileri, böyle bir BİRLİĞİN hem çeviriye hem çevir-
menlik mesleğine hem de çeviri öğrencilerine büyük katkılar sağlayacağı konusunda fikir birliğine vardılar. Bu 
BİRLİK kapsamında üzerimize düşen bilinçlenme ve bilinçlendirme çalışmalarının çeşitli vasıtalarla yürütülmesi 
planlanmaktadır. Bunun yanında BİRLİĞİN çeviri öğrencisi-akademik çevre ve çeviri öğrencisi-çeviri sektörü arasında 
bir köprü işlevi de görmesi öngörülmektedir. Öncelikli amaçlardan biri mevcut sorunların bilimsel bir temelde 
saptanması, oluşturulacak araştırma komisyonlarıyla detaylı bir şekilde ortaya koyulması ve elde edilen bu bilgiler 
ışığında sorunlara çözüm üretmek için gerekli bütün kanalları, mekanizmaları harekete geçirmek için çalışmaktır. 
Ayrıca meslek alanımızla ilgili ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla dayanışma, paylaşım, işbirliği ve or-
tak projeler gerçekleştirmek de amaçlar dâhilindedir. Temel anlamda belirtmek gerekirse, TÜÇEB, bilinçli bir nesil 
yetişmesi için çaba harcamak niyetindedir. 

 TÜÇEB, yukarıda adı geçen üniversitelerle birlikte kurulma aşamasını büyük noktada tamamlamış, soyut fikir-
leri bir tüzükte somutlaştırmıştır ve diğer üniversiteleri de bu projeye dâhil etmek için çabalamaktadır; zira amaçların 
gerçekleştirilebilmesinde bütün üniversitelerin etkin katılımı, BİRLİĞİ daha güçlü kılacaktır. Yakın bir zamanda internet 
sitemiz ve forumumuz aktif hale gelecek, Mart 2011’de ise büyük bir açılış etkinliği düzenlenecektir. 

 Çevirmenlik mesleğini mevcut konumundan kurtarıp hak ettiği saygınlığı ona kazandıracak olan bütün çevir-
men adaylarını bu birliğe davet ediyoruz.

 Hep Birlikte Güzel İşler Çevirmek Dileğiyle..

 TÜÇEB

 İletişim:
 tuceb2010@gmail.com 
 http://www.tuceb.com (Çok yakında aktif hale gelecek)

TÜÇEB’in Ankara ayağının öncülüğünü üstlenerek, Ankara toplantılarını düzenledik ve İstanbul toplantılarına temsil-
cilerimizi göndererek iletişimi sağladık. Ayrıntılı bilgi için:

Bir şeyler çeviriyoruz...
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Çevirmen

	 Öncelikle	söylemeliyim	ki	Hacettepe	Üniversitesi	Çeviri	Topluluğu’nun	bir	üyesi	olarak,	bu	derginin	
hazırlanmasına	katkı	sağlayabildiğim	için	kendimi	çok	şanslı	hissediyorum.	Özellikle	çevirdiğimiz	metinlerin	
atölye	çalışmaları	esnasında	aldığımız	keyif	tarif	edilemez.	Bizler	için	bu	çalışmalar	çok	eğlenceli	olmakla	
beraber	hem	kendi	dilimizin	hem	de	çevirisini	yaptığımız	dillerin	inceliklerini	öğrenmemiz	açısından	büyük	
fayda	sağladı.	Çeviri	üzerine	verimli	tartışma	ortamları	yaratabilmemize	imkan	sağlayan	dergimizin	hazırlık	
süreci	bizim	için	çok	önemli	bir	tecrübe	oldu.	Hazırlık	süresinde	katkıları	bulunan	tüm	arkadaşlarım	ve	kendi	
adıma	uzun	uğraşlar	sonucu	ortaya	çıkan	dergimizin	memnuniyetini	taşımaktayım.		
  
					 Bu	süre	zarfında	bize	büyük	ilham	kaynağı	olan	ve	atölye	çalışmalarımız	için	çokça	vakit	ayıran	
değerli	Hocamız	Ar	.Gör.	Alper	Kumcu	başta	olmak	üzere,	dergimizin	hazırlanmasında	çok	büyük	emeği	
olduğuna	inandığım	sevgili	arkadaşlarım	Zeynep	Çetiner	ve	Zeren	G.	Gürsoy	ile	diğer	tüm	arkadaşlarıma	
teşekkürlerimi	sunmak	istiyorum.	Hep	birlikte	güzel	bir	iş	çıkardığımıza	ve	bu	derginin	çeviri	alanında	gü-
zel	gelişmelere	de	yol	açacağına	inanıyorum.	Biz	hazırlarken	çok	eğlendik	umarım	sizler	de	okurken	ve	
paylaşırken	keyif	alırsınız.

Emre SAKMEN
iMT 3

Metin ESEN
iMT 3
	 Çevirilerimden	ilki,	İngiliz	yazar	Charles	Dickens’tan	bir	kısa	hikâye, A Child’s Dream of A Star,	
çevrilmiş	ismiyle	Çocuğun Düşündeki Yıldız.	Kısa	hikâye	seçmemin	ilk	nedeni	kısa	zamanda	daha	çok	verim	
alabilmekti.	Diğer	bir	neden	ise	kısa	hikâyeleri	bir	bütün	olarak	görmenin	nispeten	kolay	olması	ve	bir	
bölümü	çevirirken	anında	diğer	bölümlere	de	kolayca	müracaat	edilebilmesi.	Çeviride	yer	yer	Osmanlıca	
sözcükler	var.	Çünkü	bazı	İngilizce	sözcüklerin	anlamlarını	Arapça	ya	da	Farsça	sözcükler	karşılıyor.	Çeviri	
sırasında	en	zorlandığım	kısmı	sorarsanız	hiç	düşünmeden	kişi	zamirleri	derim.	İngilizce	zamirlerde	3.	tekil	
şahsın	eril	ve	dişil	(he-she)	olarak	ayrılması	ama	bu	şahsın	Türkçede	cinsiyetsiz	olması	işi	zaman	zaman	
zorlaştırıyor.	Zorluklarına	ve	olumsuzluklarına	karşın	severek	uğraştığım	bir	çeviri	ve	herkesin	sevebileceği,	
çocuklar	için	yatmadan	önce	okunan	bir	başucu	kitabı	olabilecek	şirin	bir	hikâye.	

	 Diğer	eser	ise	ünlü	bir	müzikalden	ünlü	bir	şarkı.	Notre Dame De Paris	müzikali,	ilk	kez	1998’de	
Paris’te	oynanan,	Victor	Hugo’nun	ölümsüz	romanı	Notre Dame’ın Kamburu’dan	uyarlanan	oldukça	başarılı	
bir	Fransız	müzikali.	Müzikalin	bestelerinden	bazıları	farklı	dillere	çevrilip	single	halinde	piyasaya	sürüldü.	Bu	
bestelerden	belki	de	en	ünlüsü	Belle;	Türkçesini	söyleyecek	olursak,	Güzel.	İngilizce	çeviri	ise	yoğun	anlam	
değişikliğinden	dolayı	eleştiriliyor.	Şimdiye	kadar	Türkçemize	profesyonel	anlamda	çevrilmiş	değildi	ve	bu	
sanat	adına	büyük	bir	kayıptı.	Hâlbuki	Fransızca	ve	Türkçe	farklı	dil	ailelerinden	diller	olsalar	bile,	Güzel 
Türkçemize	de	en	az	İtalyancaya	olduğu	kadar	eksiksiz,	anlamda	kayıpsız	ve	besteye	uygun	bir	çeviri	yapa-
bilmek	mümkün.

	 Şarkı,	üç	farklı	erkeğin	aynı	kadına	duydukları	üç	farklı	aşkı	anlatıyor.	Notre	Dame	Katedrali’nin	
kambur	zangocu	Quasimodo,	katedralin	baş	diyakozu	Frollo	ve	Kraliyet	Okçu	Albayı	Phoebus;	üçü	de	güzel	
Çingene	kızı	Esmeralda’ya	âşıktır.	Quasimodo,	karşılıksız	sever	ama	ne	kadar	çirkin	olduğunun	da	farkındadır.	
Frollo,	aşkı	için	tüm	ilmini,	irfanını,	statüsünü	ezip	geçmeye	hazırdır;	Esmeralda	ya	onun	olacaktır	ya	da	
hiç	kimsenin.	Phoebus	ise	Fleur-De-Lys	ile	nişanlıdır	ancak	Esmeralda’nın	büyüleyici	güzelliği	onu	küçük	bir	
kaçamağa	mecbur	kılar;	çingenenin	bedenine	âşıktır.	İşte	bu	şarkı	üç	farklı	erkeğin	duyduğu	üç	farklı	aşkın	üç	
farklı	şekilde	haykırılışını	işliyor.
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Osman Nuri SiSMAN 
AMT 3

Zeren Gürsoy
iMT 3

	 Sözlerime,	teşekkürü	borç	bildiğim	iki	değerli	hocamın	isimleri	anarak	başlamak	istiyorum.	Yoğun	
tempolarına	rağmen	ricamı	geri	çevirmeyip	şiir	atölyelerim	için	bana	zaman	ayıran	Yar.	Doç.	Dr.	Elif	
Ersözlü’ye	ve	Dr.	Sinem	Sancaktaroğlu	Bozkurt’a	sonsuz	şükranlarımı	sunuyorum.	Şiir	çevirisi,	yaratıcılığın	ve	
öznelliğin	en	fazla	hissedildiği	çeviri	türü	olmasına	rağmen	onların	önerilerinden	ve	tecrübelerinden	fayda-
lanmak	çevirilerimde	arzuladığım	ruhun	ortaya	çıkmasında	gerçekten	etkili	oldu.

	 Bana	göre	şiir	çevirisi,	esere	yeniden	can	vermeyi	gerektirir.	Kelimelerde	özgürlüğü	yakalamayı.	
Düşlediklerin	ile	yazarın	hayal	dünyası	arasında,	sözcelerden	bir	köprü	kurmayı	biraz	da.	Ve	her	şeyin	öte-
sinde	duygu,	içtenlik	ister.	İçinde	o	kıpırtıyı	ve	ahengi	taşımayan	bir	dörtlük	kelime	yığınından	farksızdır.	
Bundandır	ki	çevirmen,	eserin	aslındaki	o	büyülü	havayı	çevirisine	muhakkak	yansıtmalıdır.	

	 Ruhu	yakalayabilmeniz	dileğiyle…

 New York Kadınları’na	Amerikan	edebiyatından	eserlerin	yer	aldığı	bir	antolojide	rastladım.	İsmini	
görür	görmez	duraklayıp	okudum	ve	çok	beğendim.	Çok	zor	olmayacağını	düşünerek	hemen	çevirmeye	
başladım.	Fakat	tecrübesizliğimden	olacak,	sorun	çıkarabilecek	yerleri	fark	etmemişim!	Yine	de	çeviri	bir	
çeşit	sorun	çözme	yönü	de	barındırdığından	işin	doğasına	aykırı	bir	durum	oluşmadı.	New	York	hayatına	
özel	bir	ilgisi	olmayan	kişilerin	kendilerinden	pek	bir	şey	bulamayacağının,	sokak	isimlerinin,	yemek	adlarıın,	
Brooklyn’in	sembolize	ettiği	kesimin	farkına	varılamayacağının	farkındayım.	Fakat	bu	ögeler	elbette	oldukları	
gibi	“yabancı”	kalmalılardı.	Çünkü	aslında	New	York’taki	bize	uzak	bir	hayat.

	 Bu	öyküyü	bir	yıl	önce	çevirmiş	olsam	da	zorlandığım	noktaları	hatırlıyorum,	sizinle	de	paylaşmak	
isterim	kafamdaki	oluşmuş	soru	işaretlerini:

-New York Day Woman	başlığı	zorlu	bir	çeviri	kararı	idi.
-Goodwill’i	açıklamalı	mıydım,	yoksa	aynen	mi	bırakmalı	mıydım?
-”Only	dogs	like	bones”	cümlesini	garip	bir	şekilde	uzunca	bir	süre	hiçbirimiz	anlamadık.	Fakat	sonra	
çözüverdik.
-”l’age	du	christ”	kalıbını	ne	yapmalıydım?
-Utanç	ve	tuzun	bağlantısı	nedir?
 
	 İşte	bu	sorular	aklımda	belirdi.	Kendimce	cevaplamaya	çalıştım	bunları.	Çevirim,	atölyesini	yaptığımız	
ilk	çeviridir.	Her	açıp	baktığımda	hatalar	ve	daha	güzel	ifadeler	bulabileceğimin	farkındayım	ama	böylece	
kapatıverelim.

	 Poe’nun	Dream Within a Dream	şiirinin	ilk	çevirisi	ile	son	çevirisi	arasında	çok	fark	var	doğrusu...	
Sevgili	hocamız	Elif	Ersözlü	gelip	benim	gözlerimi	açmadan	önce	uyakları	ve	bazı	kelimelerin	arasındaki	o	
güzel	tınıyı	fark	etmemişim.

	 Sizlere	atölye	çalışmalarımızdan	bir	parça	sunmak	istediğim	için	yan	tarafta	çevirimin	ilk	halini	üze-
rinde	yaptığımız	düzeltmeler	ile	birlikte	paylaşıyorum.

Çevirmen
. .
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Zeynep ÖZTÜRK
iMT 3

	 Bizlere	ayrılmış	bu	kısımda	söylemek	
isteyeceğim	birkaç	şey	var.	İlk	olarak,	lisans	
dönemini	başka	bir	okulda	ve	başka	bir	
bölümde	okuyabileceğimi	düşünemiyorum.	
Burada	olmaktan	çok	büyük	bir	mutluluk	
duyuyor	ve	haz	alıyorum.	Bu	süreci	keyifli	
kılan	herkese	çok	teşekkür	ederim.	Tüm	
arkadaşlarım	ve	hocalarımız	kendi	başlarına	
birer	tatlılık	abidesi...	

	 Diliyorum	ki	her	birimiz	bu	okuldan	
mezun	olurken	kendimizi	mümkün	olan	
en	üst	seviyeye	getirir	ve	çeviri	ahlakı	ve	
bilincine	sahip	insanlar	oluruz.	Ayrıca	Türk	
dilini	önemseyen,	onu	çok	iyi	konuşabilen	
ve	yazan,	algılayan,	inceliklerinin	farkına	
varan,	onu	gözü	gibi	sakınan,	başka	dilleri	
öğrendikçe	Türkçemizi	aşağı	görmeye	
başlamayan	ve	bu	güzel	dilden	haz	alan	in-
sanlar	olarak	toplumdaki	hayatımıza	devam	
edebiliriz.	İnanın	ki	Türk	dili,	son	zaman-
larda	değişen	algımızın	aksine	yüce,	soylu	
ve	zengin	bir	dildir.	Çevirilerimiz	ile	ona	
zarar	vermek	yerine	onu	zenginleştirelim	ve	
hayata	Türk	dili	penceresinden	bakan	insan-
lara	güzel	çeviriler	sunalım,	başka	dünyaları	
onlara	anlaşılır	kılalım.

	 Her	şeyin	de	en	önemlisi	henüz
gençken	hiçbir	şeyin	bizi	yıldırmasına	izin	
vermeyelim.	Başarızlığın	tek	sebebi	vaz-

geçmektir,	vazgeçmediğiniz	sürece	elde	etmek	istediğiniz	şeyin	yolunda	yürümektesiniz	demektir.		Poe’nun	
ithaf	cümlesi	beni	çok	düşündürmüştür:	“…hayallerin	tek	gerçeklik	olduğuna	inananlara	adıyorum.”	Kendi	
gerçekliğimizi	yaratalım	ve	kendimizi	gerçekleştirelim.	Hep	birlikte.

	 Alper	Hocamıza,	zaman	ayırıp	atölyelerde	bize	yardım	ettiği	için	teşekkür	ediyorum.	Çevirilerimizi	
tartıştığımız	bu	atölyeler	hepimiz	için	son	derece	yararlı	oldu.	Ayrıca	HÜÇEV’e	de	bu	projeyi	başlatıp	bizlere	
beraber	çalışma	fırsatı	verdiği	için	teşekkürler.	Çok	emek	verildi.	Herkesin	beğeneceği,	zevkle	okuyacağı	bir	
dergi	hazırlamaya	çalıştık.	Umarım	başarmışızdır.	Başka	bir	sayıda	görüşmek	dileğiyle.
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Şu deneyime kadar bir dergi aldığımda hiç de tasarıma dikkat etmediğimi fark ettim. Ancak işler yazı yaz-
makla bitmiyormuş. (Onu da yaptık. -Alper-) Meğerse olay yazıları düzenleyip bir bütünlük oluşturmakmış. Hele
ki iç güzellik kadar dış güzelliğin de önemli olduğu bir piyasada çalışıyorsanız üstünüze binen baskı dayanılmaz
boyutlara ulaşabiliyor.

Zaman zaman ortam gerilse de çok güzel anlar da yaşadık. Tüm aksiliklere rağmen (Google Docs’a
çoğunlukla giremedik, Hotmail mailleri iletmedi, MSN iletişimi sağlamamak için elinden geleni yaptı...) bu dergi
elinize geçtiyse (ve zahmet edip buraya kadar okuduysanız -Ezgi Su-) ne mutlu bize…

Sıra geldi bizim yazımıza. Fakat biz bir şeyleri
incelemek, eleştirmek ya da çevirisini yapmak ye-
rine kendi edindiğimiz bilgileri aktaracağız. “İlk başta
göründüğü kadar basit değildi.” klişesi bizim de başımıza
geldi. Tasarımcının sadece ortaya fotoğraflar koyup
yazıları oraya buraya çekmediğini, yeri geldiğinde editör,
yazı işleri sorumlusu, halkla ilişkiler sorumlusu ve 
hatta yazar olduğunu gördük. Hele ki bir dergi ilk defa
çıkıyorsa işlerin iyice birbirine dolanması, zaman zaman
karamsarlığın dibine vurmanız işten bile değil. (Ben gayet
iyimserdim bi’ kere! -Ezgi Su-)

Ezgi Su DAGABAK Alper PAYVERDi
-

Kim Yaptı Bunu?

the Oscar goes to...Y
K

Zeynep ÇETINER
.

Kim Söyledi Bunu?
Ortaya atılan fikir önce bir ampul yakar aklınızda.
–Neden daha önce düşünmedik? Neden olmasın?
Fikri gerçekleştirmeye baş koymuş diğerleriyle bir araya
gelmek heyecanlandırır. 
– Elbette yaparız, haydi bakalım…
Bir şeyler ortaya çıkmaya başlayınca umutlanırsınız. 
– Ne varmış ki canım bunda? Oluyor işte.
Sorunlar baş gösterip diz boyunu hatta dağları aşınca
umutsuzluğa kapılır, vazgeçmenin eşinden dönersiniz çoğu
kez. 
– Nasıl olacak şimdi? Buraya kadar getirip vazgeçemeyiz ki
şimdi.

Sonra birden Hızır yetişir, her şey rayına oturuverir. Dağ başı dumansız olmaz, dağ ne kadar yüce olsa da yol
onun üzerinden aşar diyerek heves geri getirilir; azimli, sabırlı ve cesur yoldaşlarla birlikte dağlar devrilir. 
– Aslanız kaplanız, biz bu işi yaparız, haydi bakalım…
Bir şekilde işler yoluna girince de size yalnızca gururlanmak ve kıvanmak kalır. Bu duygu da her şeye değer. 
–İyi ki vazgeçmemişiz, işte biz buyuz!
Bize her duyguyu ayrı ayrı yaşatan, bizi güçlü ve gururlu kılan, özgüvenimizi tazeleyen, tamamen öğrencilerin
emeğiyle hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk çeviri dergisi “Babil’in Çocukları” iyi ki doğdun!

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


?

?

??

!

! !
!

!
!

2011 | HÜÇEV | Babil’in Çocukları | 83

A
kad

em
ik

 Bölümümüzün gelişim süreci içinde tuzu bu-
lunanlardan biri olarak, yıllardır zihinlerde olan böyle 
bir derginin bugün sizler tarafından gerçeklenmesi beni 
çok heyecanlandırıyor. Bu ilk sayının basımı ile bir tarih 
başlıyor.  
 Heyecanla çalışma sürecinize tanıklık ettim. 
1989’dan beri yüreğimde beslediğim bir rüya, son birkaç 
senedir HÜÇEV’in çalışmaları kapsamında gerçek olmaya 
başladı. 1989 yılından itibaren uzun yıllar mezunlarımızın 
yıllık çıkarma işlerini yürüttüm. O zamanki Bölüm 
Başkanımız Prof. Dr. Deniz Bozer’in (ki, şu an İngiliz Dili 
ve Edebiyatı öğretim üyesidir) öğrencilerin Bölümlerine 
sahip çıkmaları, aidiyet duygusunun gelişmesi yönündeki

 çabalarını hiçbir zaman unutamam; okulda öğrencileri bir araya getirecek etkinlikler düzenlenmesi, yıllık 
çıkartılması, tiyatro eserlerinin çevrilip sahneye konulması, Bölüm kitaplığının kurulması gibi konulardaki 
konuşmalarını hala hatırlarım. Ben de aynı şeylere inanan biri olarak, kendimi 1989 yılından itibaren bunların 
içinde buldum. Bir başka öğretim üyesi arkadaşımın görevlendirildiği zamanda bile gönülden destek vermeyi 
görev bildim. Ama o zamanlar Bölümümüz yeniydi ve öğrencileri kitle olarak harekete geçirmek çok çaba is-
tiyordu. Tanışma partisi düzenlediğimizde bile ilgi gösteren çok az oluyordu. 1990 yıllığının çıkarılması için 
gösterdiğim çabaları hatırlıyorum. Öğrencileri örgütlemiş yıllığın basımı için reklam toplamalarını istemiştim. 
Şirketler, bu işler için her yıl ödenek ayırırlar ve verdiğiniz makbuzu da giderlerine sayarlar; iş sadece onları bul-
mak ikna edip reklamlarını almaya kalır. Bir gün bu konuda yeterince gayret göstermiyor olmalarına ve yıllığın 
çıkamayacak olduğuna üzüldüğümü gördüler; sonra beni üzmemek için işi hızlandırdılar ve yıllıklarını bastırdık; 
bunun anısına bana üzerinde “Reklamlar 90 mezunları” yazan bir T-shirt hediye ettiler ve aşağıdaki resmi de bu 
anının kaybolmaması için çektiler.
 90’lı yıllar daha ziyade Bölüm hocaları olarak bizlerin ve 
bize inanan öğrencilerin gayretleriyle gerçekleştirdiğimiz bir tiya-
tro eserini çeviri ve sahneye koyma çalışmaları, yıllık, gezi, birlikte 
tiyatroya gitme gibi etkinliklerle geçti. Bu süre içinde daima şuna 
inandım: Sosyal bellek bir şekilde kendini nesilden nesile aktarır ve 
bir gün bu atılan adımlar gerçek bir öğrenci girişimine dönüşecek, 
yeter ki umutları yüksek tutarak, her sene bunu sürdürmeye gayret 
edelim. Nitekim, öyle de oldu.
  İnsanoğlunun tarihine bakarsanız önce bir otoritenin 
yönlendirmesi ile harekete geçen toplumlar geliştikçe daha özgür 
bir yapıya bürünürler ve daha sonra bireysel inisiyatifler ortaya 
çıkmaya başlar, bu inisiyatiflerin bilinçlenmesi ve örgütlenmesiyle 
demokrasi gerçekleşir. İşte bu süreci ben yıllar içinde gelişimiyle 
izledim. 2001 yılında Çeviri Topluluğu kuruldu, bir şeyin ilk kez 
ortaya konulması kendi içinde birçok sorunu ve çabayı barındırır. 
Yılmadılar. İsimlerinin bazılarını sayar, bazılarını istemeden 
dışarıda bırakırım korkusuyla burada isim geçiremeyeceğim ama 
emek veren tüm öğrencilerimi daima takdirle anarım. 

Çocukları,
SevgiliBabil’in
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Son birkaç senedir çok güzel bir çalışma sergilenmekte. Artık ben lokomotif durumda değilim. Hep

şunu anlattığımı kimileriniz hatırlayacaksınız: Öğrenci toplulukları sizlerin yaşama hazırlandığı, henüz yaşam
arenasına çıkmadan kendinizi ve becerilerinizi deneyimleyeceğiniz olanaklardır, ne kadar katılırsanız, kendinizi
gerçekleştirme sürecinizde o kadar daha ileri gidersiniz.

Sonunda geldik tüm üniversitelerdeki bizim bölüm öğrencilerinin ortak bir inisiyatifle ortaya çıktığı
TÜÇEB’in kuruluşuna. Oradaki konuşmamda da belirttiğim gibi, o da çok tarihi bir toplantıydı. 
Ve işte derginiz… Akademik Danışmanınız olarak çabalarınızı gururla izlemekteyim. Çok ciddi, disiplinli,
coşkulu, bilinçli çalışmalarla ve özveriyle emek verdiniz. Ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Yaptığınız
anlamlı ve onurlu çalışmaların, geleceğe kalacak en güzel ispatı da bu dergi olacak. Bu dergi, çalışmalarınızı
ölümsüzleştirecek, yeni çalışmalara daha bir coşkuyla atılmanızı sağlayacak, yaptıklarınızın kendi derginizde
değerlendiğini, yer bulduğunu göreceksiniz, bu çalışmalar varlığınıza varlık ekleyecek. 

Daima söylerim; insanın mutluluğu, içindeki potansiyeli en üst düzeyde gerçekleştirip
yaşayabilmesindedir. Artık tren hızını aldı, bir lokomotif gerekmiyor. Sizler bu çalışmalarınızı gittikçe
geliştireceksiniz ve ileride arkadaşlarınızdan daha çok destek bulacaksınız. Yukarıda anlattığım gibi her şey
küçük adımlar ilkesini doğrular şekilde ilerliyor ama sonra bir kez ateşini aldı mı tutmayın gitsin. 
Sizler bu çalışmalarınızla, ülkemin geleceğine ilişkin umutlarımızsınız. Daha nice güzel girişimlere imza
attığınızı gururla izleyeceğiz. Derginiz, gelecek nesillere bir yıldız gibi yol gösterecek ve onların da var oluş ve var
etme alanı olacak. 

Bugüne gelene kadar bu bilincin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese ve  bugün bu derginin oluşmasına
bizzat emek veren herkese en içten tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.
Eminim Atatürk’ümüz de, bu cumhuriyeti ve ülkemizi emanet ettiği siz gençlerle gurur duyuyordur.
           Sevgilerimle…

Doç. Dr. Aymil Doğan

HÜÇEV Akademik Danışmanı
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