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20. ASRIN BAŞINDA TÜRKÇENİN ULAŞTIĞI KEMÂL DERECESİ

Büyük edebiyatçımız Fuad Köprülü, 1927 yılında, devrin gözde fikir mec-
muası Hayat’ta neşrettiği “Lisanımıza Dair” başlıklı makalesinde şu tarihî tes-
bitte bulunur:

Lisanımız hakkında ileri sürülen mütalâalar arasında çok garip şey-
lere tesadüf ettik: Türkçenin bugünkü fikirleri ve hisleri ifade kabiliye-
tinden mahrum ve âdeta iptidaî bir dil olduğunu söyliyenler, ilim ve fel-
sefe ıstılahlarından tamamiyle mahrum olduğumuzu ileri sürerek, bey-
nelmilel ıstılahların kabulünü tavsiye edenler, şu son senelerde lisanı-
mıza çok çok girmeğe başlıyan Frenkçe kelimeleri hoş görenler, edebî 
ve medenî bir mâzimiz olmadığını âdeta gurur ve fahr ile ileri süren-
ler oldu…(…)

Bütün bu cins iddialara rağmen muhakkak olan bir şey varsa, o da 
güzel Türkçemizin her gün daha bâriz bir şekil alan mes’ut inkişafıdır. 
Türkçenin şu son yirmi seneden beri geçirdiği terakki safhalarını tedkik 
edenler, yeryüzünde hiçbir lisanın bu kadar az zaman zarfında bu dere-
ce kuvvetli bir inkişafa mazhar olmadığını itiraf mecburiyetinde kalır-
lar. Türkçe, yalnız edebiyat lisanı olarak sadeleşmek ve güzelleşmekle 
kalmamış, ilim ve felsefe lisanı sıfatıyle de yeni bir mevcudiyet göster-
miştir. Bundan yirmi sene evvel, meselâ bir felsefe kitabını tercüme et-
mek, bizim için âdeta imkânsız gibiydi; halbuki şimdi, bugünkü Türk-
çe ile ifade edemiyeceğimiz hemen hiçbir şey yoktur. Lisanımız o kadar 
zenginleşmiş, o kadar vüs’at kazanmıştır. (Köprülü 1927; Kaplan v.d. 
1992: 33-34)
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Değerli âlim, 11 Ekim 1945 tarihli Vatan gazetesindeki dilimizle alâkalı bir 
diğer makalesinde, bu tesbitini: Türkçenin, «asırlarca işlene işlene, nihayet şu 
son kırk yıl içinde, bugünkü Arapçadan ve Acemceden çok ileri, çok güzel ve 
zengin bir Avrupa dili, bir ilim ve edebiyat dili hâline gelmiş olduğunu» ifade 
ederek (Banarlı 2006: 235) daha da kuvvetle tekrar teyid edecektir. 

Muhakkak ki Fransızcadan birçok tercüme yapmış ve kalemini değişik ilmî 
ve edebî sahalarda büyük bir ustalıkla kullanmış bir şahsiyet olarak ne dedi-
ğini çok iyi bilen Fuad Köprülü, bu tesbitinde yalnız değildir. Sadece bir fikir 
vermek kabilinden şu birkaç misâl zikredilebilir.

1924’te Millî Mecmua’da çıkan “Avrupa Edebiyatı ve Biz” başlıklı makale-
sinde, o esnada Darülfünun Garp Edebiyatı Tarihi Müderrisi olan ve sonraki 
yıllarda da Gustave Lanson’dan Edebiyat Târihinde Usûl’ü, Van Tieghem’den 
Muhtasar Avrupa Edebiyatı Tarihi ile Mukayeseli Edebiyat’ı ve Bertrand 
Russell’dan Mistiklik ve Mantık’ı tercüme eden Yusuf Şerif Kılıçel:

Artık «lisânımız, yeni fikir ve hisleri ifâde edebilecek şekilde inkişâf etmiş-
tir. Bu inkiş3afın bir ân evvel husûlpezîr olmasını têmin için yapılacak en iyi 
tedbîr, Garbın şâheserlerini lisânımıza nakletmektir.» demektedir. (Yusuf Şe-
rif 1924; Kaplan v.d. 1992: 202) 

Fransızcadan birçok edebî tercüme yapan, hatta edebî yazı hayatına tercü-
melerle başlayan Hâlid Ziyâ Uşaklıgil, 1935 yılında gazetelerde tefrika edi-
len hâtıratı Kırk Yıl’da, Türkçenin, ağırlıklı olarak Fransızcadan tercümele-
rin müsbet tesiriyle, bir asır içinde, Avrupa’nın büyük kültür dillerinden artık 
«aynen tercümesi mümkün olmıyacak bir eser» kalmamacasına kat’ettiği bü-
yük mesafeye bizzat şahadet etmektedir: 

Bizzat uzun emsile ve edilleye muhtaç bir bahsi hâtıraların dar hav-
salasına sıkıştırmak dâiyesinde olmamakla berâber, artık inkâr edile-
mez bir hakîkat olmak üzere şunu kaydetmek isterim ki Türkçe, inşâî 
tekâmülâtında kendisine istikamet vechesi olarak Garp lisânlarına, 
daha doğrusu başta Fransızca olarak Latin lisanlarına bir temâyül ha-
reketi kabûl etmiştir. Memleketleri, milletleri yekdîğerine takrîb eden, 
bunların arasında hayat telâkkiyât ve îtiyâdlarını bir med ve cezir 
kabîlinden yekdîğerine mezceden muvâsala hatları, ticâret ve iktisat 
münâsebetleri gibi fikir temâsları da lisânların inşâ vesâitini istîmâl 
husûsunda birbirinden istiârelere sebeb olur.

Mübâhaseye lüzûm göstermiyecek kadar tezâhür etmiş bedihiyâttan 
biridir ki Türkçenin bugün iktisâb ettiği şekil o temâsların yavaş ya-
vaş teessüs etmiş bir hâlidir. Garp lisânları ile ülfet edenlerin gerek ter-
cümeleri ile, gerek fikirleri tasnîf ve tesbît ederken alıştıkları bir inşâ 
tarzına tebaan yazılmış eserleriyle tedrîcen lisâna aşıladıkları bir tarz 
vücûda gelmiştir ki bugün, hadd-i zâtında her şekil ve inşâya müsâit 
olan Türkçeyi dünyânın en inhinâ ve îvicâca mütehammil pek seyyâl 
lisânlarından biri yapmıştır. Lisânın, muayyen fikirleri taayyün etmiş 
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mukabillerle, ilmî ve fennî tâbirâtı hakkı ile ifhâm edecek sâbit ıstılah-
larla tercümeye kâfi bir lehçeye mâlik olmamasından tevellüd eden fak-
rı bir tarafa bırakılacak olursa, bugünün Türkçesiyle aynen tercümesi 
mümkün olmıyacak bir eserin mevcûdiyetine kaail değilim. (Hâlid Ziyâ 
2008: 467-468) 

Keza, fikrî-edebî eserleri Türkçenin büyük bir iftiharı olan ve Antoi-
ne Lemonnier’den Üç Kardeş’i (1918), François Mauriac’tan Engerek 
Düğümü’nü (1934), Knut Hamsun’dan Açlık’ı tercüme eden Peyâmi Safâ, 
1939’da kaleme aldığı “Lisan İkiliği” başlıklı makalesinde, Türkçenin ulaştı-
ğı kıvamı: «Hususî neşriyatın bugünkü lisanında çetrefil Türkçenin damakta 
ekşi, buruk ve kekremsi bir tat bırakan hamızından eser kalmamıştır» şeklin-
de tarif etmiştir. (1. Türk Neşriyat Kong. 1939: 234) 

Peyâmi Safâ’dan çok önce, nazmı kadar nesrinde de büyük bir ustalık gös-
teren duygulu şairimiz Tevfik Fikret ise, 1899’da Servet-i Fünûn’da neşretti-
ği “Musâhabe-i Edebiye” başlıklı makalesinde, Türkçe yazarken duyduğu de-
rin hazzı şu zarîf  cümleyle ifade etmişti: «Osmanlıcanın bugünkü şu hâli, şu 
âhengi bana o kadar hoş geliyor ki tebdiline kıyılamaz sanıyorum.» (Tevfik 
Fikret  2000: 149)

Tevfik Fikret’i okurken, zihnimizde, bir ânda, Türkçeyi bir nağme gibi te-
rennüm eden Yahya Kemal’in şu mısraı canlanıyor: «Bu dil ağzımda anne-
min sütüdür.»

Veya, yine onun şu beytinde olduğu gibi, İstanbul Türkçesini konuşurken 
daha bir güzelleşen sevgilinin hayâli bizi sarıveriyor: «Bakdım, konuşurken 
daha bir kerre güzeldin,/İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde.» (Banar-
lı 1972: 122, 123)

Bunun gibi, büyük dil âlimi, mütercim, yazar Şemseddin Sâmi de, Arnavut-
ça, Yunanca, Fransızca, v.s. toplam dokuz dil bilen biri sıfatıyla (İsmail Ha-
bib 1944: 133), Tevfik Fikret’le aynı devrede, İstanbul Türkçesinin ulaştığı 
ses güzelliğini, söylediğini içinde hissederek söyleyen birinin inandırıcılığıy-
la şöyle dile getirir:

Rumeli’ne geçtikten ve alelhusûs İstanbul’a girildikten sonra lisan 
tedrîcen incelip fevkalâde bir nezâket ve letâfet peydâ etti. Hattâ şîve 
ve telâffuzun letâfeti için esâsen bir tedennî addolunabilecek bir tebed-
düle dahi uğrayıp ha’ların, sağır nun’ların telâffuzu unutuldu. Kaf’lar, 
ğayın’lar Arabî ve Fârisî kef veya ye telâffuzlarına takarrüb edecek 
derecede inceldi. Arabîden, Fârisîden mêhuz kelimelere de böyle ha-
fif ve lâtif bir telâffuz verildi. Giderek Türkçemiz, eski huşûnetinden 
aslâ eser kalmıyacak derecede lâtîf ve şirin bir lisân oldu. Cengâver ve 
haşîn bir aşîret lisânı hâlinden çıkıp en nâzik ve en güzel perîpeyker ve 
meleksimâ bir kızın ağzının letâfetini arttıracak bir halâvet peydâ etti.

Dünyâda sem’a en ziyâdebahş lisan İtalyanca veya Rumcadır, diyen-
ler vardır. Lâkin tecrübe edenler teslîm ve îtiraf eder ki dünyâda sem’a 
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en hoş gelen ve anlamıyanları bile meftûn ve hayrân eden bir lisân 
var ise o da İstanbul’da ve Devletin büyük şehirlerinde tekellüm olu-
nan Türkçedir. Türkçede ne İtalyancanın birbirini taakkub eden ye’leri 
ve şeddeli re’leri, ne Rumcanın yılan fısıltısını andıran se tetabuları ve 
peltek se ve ze’leri vardır. Kulağı yoracak ve tab’a nâhoş gelecek hiç-
bir hâl yoktur.

Elhâsıl, mübâlağasız ve mücerred gayret-i milliye sâikasıyle olmıya-
rak ağyârın dahi tasdîkiyle diyebiliriz ki lisân-ı millîmiz olan Türkçe, 
dünyânın en güzel lisânı değil ise, hele en güzel lisanlarından biri ol-
duğunda aslâ şüphe yoktur! (Şemseddin Sâmi 1897; Tural 1999: 73-74)

Aynı şekilde, bir başka üstad yazarımız ve 20. asrın ilk yarısının belki en 
velûd ve en başarılı mütercimi, Hüseyin Câhid Yalçın, 1933’te, 1. Türk Dil 
Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Türkçe hakkında bir durum muhasebesi 
yaparak Türkçenin kat’ettiği büyük mesafeye ve ulaştığa olgunluğa dikkati 
çeker. Bu konuşmada yaptığı gayet mantıklı bir tesbit şudur: «Türk medeniye-
tinin inkâr kabul etmiyen eskiliği, genişliği düşünülünce, Türk dilinin de yük-
sek bir medeniyetin fikrî, bediî, hissî, ilmî ve teknik ihtiyaçlarını tatmine kâfi 
gelebileceği daha hiç tetkike girişilmeden teslim olunur.» (1. T. Dil K. 1933: 
273)

Yaptığı onlarca tercümenin ve bu tercümelerle ustalaşan kaleminin Türkçe-
nin gelişmesine katkısı çok büyük olan Hüseyin Câhid, gelinen noktaya dik-
kati çekerken de: «Son yirmi beş sene içinde gittikçe kuvvet bulan sade lisan 
cereyanı, bugün Arapça ve Acemce terkipleri dilimizden söküp götürmüştür» 
ve «yazı dilimizle konuşma dilimiz birbirinden artık çok ayrı değildir» tesbi-
tinde bulunur. (1. T. Dil K. 1933: 274, 276) 

Ve bütün bunlar da, mütercim ve yazarlarımızın şuurlu, kararlı tavırları neti-
cesinde, gayet tabiî bir seyir takip ederek gerçekleşmiştir: «Yirmi beş seneden 
beri lisanda bu kadar büyük bir değişiklik vukua geldiği hâlde bunun amele-
si olan bizler, âdeta işin farkına bile varmadık. Değişikliği anlamak, başımızı 
arkaya çevirip bakmakla, mukayese yapmakla kabil oluyor. İçimizde, her şey 
tabiî imiş, hiçbir şey olmamış gibi bir his var.» (1. T. Dil K. 1933: 275)

Onun, bir mütercim olarak yaptığı şu tesbit de yine fevkalâde dikkate 
şâyândır: Önceleri, tercümelerinde, felsefî ve ilmî tabirlere, ıstılahlara karşılık 
bulmakta, bu konulara vâkıf olmadığı için, çok sıkıntı çekmekte, hattâ sonra-
dan, yazdıklarının bazılarını kendisi de anlamamakta iken, «On, on beş sene 
evvel felsefî ve ilmî bir eseri tercüme ederken çektiği sıkıntıyı, [tercüme etti-
ği bahislere] alışkanlık neticesinde, bugün daha azalmış gibi hissetmektedir». 
(1. T. Dil K. 1933: 278) 

TÜRKÇENİN ÖNCEKİ HÂLİ

Hâlbuki, bütün bir 19. asır boyunca, mütercim ve yazarlarımız Türkçeden 
şikâyet edip durmuşlardı. Tevfik Fikret, yukarıda zikrettiğimiz makalesinde, 
bu duruma, çok san’atkârâne bir ifâdeyle şöyle işaret ediyordu: «Daha sekiz-
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on sene evvel, bir bahis, şimdiki kadar kolaylıkla, şimdiki kadar vuzuh ve me-
tanetle idare edilemezdi. (…) Bugünkü sarîr-i şetâret ve suhûletin [yani ka-
lemle kolayca, şen-şâtır yazarken çıkan cızırtının] yerine, hemen her kalem-
den ‘of, lisanımız lisan değil ki!’ nevha-i şikâyeti işitiliyordu.» (Tevfik Fikret  
2000: 145) 

Nitekim, birçok meslektaşıyla beraber, Recâizâde Ekrem de, 1885 senesin-
de yaptığı Atala tercümesine yazdığı mukaddimede, kendisinin tercüme ku-
surları için şu sözlerle beyân-ı îtizar etmektedir:

Şu tercüme-i hakîrâneyi nazar-ı mütalâadan imrar ve bâhusus bunu 
aslı ile, yâni Fransızcasıyle muvazene külfetini ihtiyar buyuran zevat-ı 
maarifsimat, tercümenin ne kadar kusur ve nakaayisle alûde olduğunu 
görürlerse, bunun yevmîsi bir saate bile çıkışmıyan üç aylık bir sa’y-i 
cüz’înin mahsûlü olduğunu ve mütercimin alenen îtiraf eylediği fıkdân-ı 
kudretini ve bir de lisânımızın her mânâyı tamâmiyle ve suhûletle 
ifâdeye kâfi olmıyan vüs’at-i hâzırasını pîş-i nazar-ı insâfa alınca göre-
cekleri nakaayis ve kusuru mâzur tutmaları lâzım gelir.

Evet, lisânımızın sâir kubhiyat ve nakaayisinden kat’-ı nazar, hâlâ 
murâdat ve tasavvuratımızı bile tamâmiyle ifâdeye kâfi olmadığı ka-
zıyesi, nefâsetkârân-ı efâzıl ve avârifin ve husûsiyle elsine-i garbiye-
den birisine âşina olan erbâb-ı maarifin bilâtereddüt îtiraf ve teslim 
edecekleri şey olup bu kaziyenin hilâfını iltizam edenleri ıskaata ise 
mecbûriyet olmadığı gibi, öyle bir mes’eleyi burada mevzû-u bahis ve 
muhâkeme etmeğe lüzûm görülmediğinden, bunu bu veçhile ter geçerek 
gene maksada avdet ve rücu ederim. (Mustafa Nihat 1934: 335-336)

Namık Kemal ise, Abdülhak Hâmid’e 3 Mart 1875 târihli mektubundaki şu 
cümlesiyle, Recâizâde Ekrem’in, Atala ve Mes Prisons gibi tercümelerindeki 
dil ve tercüme hatalarını sadece müterciminin değil, edebiyatımızın da Garp 
edebiyatı karşısında henüz “çocukluk” merhalesinde olmasıyla açıklar: «Mes 
Prisons tercümesi ve hususiyle o tercümenin mukaddimeleri, hem mütercimi-
nin, hem de edebiyatımızın pek çocukluk zamanına tesadüf etmiştir.» (Tansel 
1949: 20) Mustafa Nihat’ın naklettiğine göre, yine aynı mâhiyetteki «mâruf 
tâbirince, ‘bunlar, bizim değil, milletin acemîliği âsârındandır.’» tesbîti de 
ona âittir. (Mustafa Nihat 1936: 177) Ayrıca, Abdülhak Hâmid’e hitaben ka-
leme aldığı ve yukarıda zikri geçen mektubunda, Türkçeden yakınarak, ken-
di dil kusurlarının, Türkçenin kusurları olduğu kanaatini dile getirmektedir: 
«Yazılan şeyleri okudukça mahçup olmak, benim de, neşriyata başladığım  za-
man uğradığım ve hâlâ kurtulmağa muvaffak olamadığım belâlardandır. Şu 
kadar var ki bu hâle sebep, bizim tabîatlerden ziyâde, lisânımızın nakaayisin-
den hâsıl olduğuna emînim.» (Tansel 1949: 23)

Onlar gibi Şemseddin Sâmi de, 1885’de, Robenson’un Fransızcadaki kısal-
tılmış bir versiyonundan yaptığı tercümenin mukaddimesinde (Mustafa Nihat 
1934: 336; İsmail Habib 1944: 211), gayet kat’î bir ifadeyle: «Efkâr-ı cedîde 
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ve terakkiyat-ı hâzırayı köhne tarz-ı münşiyâne ile ifâde etmek müstehîldir»  
hükmünü veriyordu. 

Öyleyse, 19. asra gelindiğinde, başta Fransızca olmak üzere bir büyük Av-
rupa lisanından tercüme yaparken veya bir gazete haber veya makalesinde, bir 
resmî yazıda, bir roman veya şiirde, bir ilmî kitapta meramını ifâde ederken, 
Türkçe, müellife ne gibi zorluklar çıkarıyor, neden yetersiz kalıyor, neden on-
ları, Tevfik Fikret’in kaydettiği gibi, «Of, lisânımız lisan değil ki!» şeklinde 
feryat ettiriyordu? Ya sonra nasıl oldu da, 20. asra gelindiğinde, Türkçeyi vu-
kufla, maharetle kullanan yazarlar, artık bu şikâyetleri bir tarafa bırakıp hatta 
Türkçeyle övünür oldular?

Bu sorulara cevap verebilmek için ana hatlarıyla ve tercüme faaliyetleriyle 
irtibatlı olarak Türk dilinin tarihî seyrini göz önüne getirmek lâzımdır. 

TÜRKÇENİN TEKÂMÜLÜNDE TERCÜMELERİN TESİRİ, “EN-
DERUN DİLİ” SAPMASI, İSTANBUL VEYA OSMANLI TÜRKÇESİ-
NİN TEŞEKKÜLÜ VE HÂKANÎ SİYASETLE RESMÎ DİL OLMASI

Dünyada birçok dil için de söz konusu olduğu gibi (Delisle et Woodsworth 
1995) Türkçenin tarihî seyrinde ve geçirdiği istihalelerde tercümenin tâyin 
edici bir rolü vardır. (Yasa 2003, v.d.) Orhun kitabelerindeki dilin onca geliş-
miş olmasında Göktürk Türkçesine yapılan dinî ve diplomatik tercümelerin 
başlıca âmil olduğu düşünülebilir. Uygur Türkçesinin  ise, -1900’ler civarın-
da, Doğu Türkistan’da, Tun Huang’daki Bin Buda Mağaralarında keşfedilen 
(Ercilasun: 2004: 267) ve bu suretle bize kadar ulaşan- yüzlerce dinî ağırlık-
lı muhtelif tercümelerle gelişmiş olduğu âşikârdır. Bunun gibi, islâmî dönem-
de, Uygur Türkçesinin Farsça ve Arapçayla yoğun teması, Karahanlı  Türk-
çesinin teşekkülüne yol açtı. Karahanlı Türkçesinden günümüze intikal eden 
başlıca beş eserden (Ercilasun 2004: 297) biri (Ata 2004) ve belki birincisi, 
Sâmânî hükümdarı  Mansur İbn Nuh‘un (961-976)  Farsça nüshayla beraber 
bir heyete hazırlattığı (Hamidullah 2000: 109) Kur’an-ı Kerim meâlidir. Bun-
dan başka, Karahanlı Türkçesinden doğan Eski Anadolu (veya Oğuz) Türkçe-
si yazı dili de, doğrudan doğruya, Arapça ve Farsçadan  yapılan tercümelerle 
şekillenmiştir (İsen 2003: 137-152). Osmanlı Devletinin ilk iki asrında resmî 
dil, halk ile idarecileri arasında müşterek olan bu Türkçedir. Sonradan tercü-
meler ehemmiyetini kaybetmiştir. Kaybetmiştir, çünkü Osmanlı maarif siste-
minde Arapça ve Farsça dilleri ağırlık kazanmıştır. Bu diller zaten bilindiği ve 
ilim dili olarak kullanıldığı için bunlardan Türkçeye tercüme ihtiyacı duyul-
mamıştır. Nitekim, 18. asrın sonlarından 19. asrın sonuna kadar Fransızcadan 
(ve talî nisbette bir-iki Avrupa dilinden daha) 2.000 civarında kitapla tezahür 
eden kesif tercüme faaliyeti (bir o kadar, hatta belki daha fazla miktarda gaze-
telerde tefrika olarak kalmış kitap tercümesini ve ayrıca makale tercümeleri-
ni de bu rakama eklemek lâzımdır) ortaya çıkıncaya kadar, yani dört asır bo-
yunca, Arapça ve Farsçadan (ve bir-ikisi de Latinceden) –araştırmalarımıza 
dayanan tahminî bir rakamla- ancak iki yüz civarında eser tercüme edilmiş-
tir ki bu hâl de, Türkçenin resmî dil olarak gelişmemesinin bariz bir âmili ve 
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alâmetidir. Böylelikle,  15. asrın sonlarından itibaren, Türkçe ihmale uğramış, 
baskın diller mevkiindeki Arapça ve Farsçanın tesiriyle idarecilerin ve ediple-
rin kullandıkları yazı dili değişmeye başlamış, ortaya yavaş yavaş sun’î bir dil 
çıkmıştır. Halkın anlamadığı bu dili, sonraları, Ömer Seyfeddin, pek isabetli 
olarak  “Enderun Dili” olarak adlandıracaktır. 

Ahmed Cevdet Paşa’nın tahliline göre, bu dilin teşekkülünde yüksek züm-
re şairlerinin aruz veznini kullanması çok müessir olmuştur. (Fuad Köprülü de 
aynı kanaattedir. Köprülü  1999: 280-281) Kısas-ı Enbiyâ’sında, Osman Gazi 
bahsinde izah ettiği gibi, bilhassa nazımda hece vezni yerine aruz vezni kul-
lanma hevesi, Türkçeyi aruza uydurmanın zor olması sebebiyle, durmadan 
Arap ve Fars lûgatlerinden kelime iktibas ederek şiirlerde git gide artan nis-
bette bu kelimelere yer verilmesine yol açmış, zamanla bu moda nesre de si-
rayet etmiş, hakikî bir ihtiyaca cevap vermeyen binlerce Arapça, Farsça ke-
limenin kullanıldığı ve yine (hususen terkiplerde) bu dillerin bir kısım gra-
mer kaidelerinin geçerli olduğu ve Türkçenin rolünün ise neredeyse fiil keli-
meleri ile nahivden ibaret kaldığı -üç dilin halitası- sun’î bir dil teşekkül et-
miş, onun ifadesiyle: «havassa mahsûs bir lisân peydâ olarak artık tahrîrimiz, 
takrîrimize uymaz olmuş», «fesâhat ise, beynennâs zebanzed olan elfâz ile 
ifâde-i meram demek olduğundan, nazmımız gibi nesrimiz dahi fesahatten ârî 
ve tumturak-ı elfâzdan ibâret bir sûret kesbetmiştir». (Ahmed Cevdet Paşa 
1969: II/518-519)

Yine Ahmed Cevdet Paşa’nın izah ettiği gibi, fiilen resmî dil statüsü kaza-
nan bu sun’î dil, sadece ihtiyaç dışı ve Arapça ile Farsça bilmeyenlerin an-
layamayacağı binlerce kelimenin istilâsına uğramış olmakla malûl değildi; 
bir diğer kusuru da odur ki bu dili kullanan Osmanlı ediplerinin kendilerinde 
«belâgatçe kuvvet ve mahâret azaldıkça», «sanâyi-i bediiyyeye lüzûmundan 
ziyâde îtina etmeleri» sebebiyle, «eş’âr ve münşeâtımız, hep tatsız tuzsuz 
sanâyi-i bediiyye ile doldu». Ediplerimiz anlamamışlardır ki «sanâyi-i be-
diiye, yüzdeki benler gibidir; bir-iki olursa kelâma hüsün verir; çok olursa, 
kabîh olur». (İleri’den naklen 2000: 114-115), «Tarz-ı îrâniyâna taklîd yolun-
da olup muhâverâtımıza aslâ uymayan münşeâtımız» (Ahmed Cevdet Paşa 
1991: 21), bu ifrat derecesindeki bediî sanatlarla, «secî ve cinâs-ı lâfzî bul-
mak uğrunda», «teklif ve mânâyı», «sözün kuvvetini» «muhassenât-ı hafzıy-
yeye fedâ etmişlerdir». (İleri’den naklen 2000: 114-115; Ahmed Cevdet Paşa 
1991: 21) Öyle ki «bu tarz üzere, mesâlih-i devlete dâir uzunca bir lâyiha ya 
takrîr kaleme alınsa, tumturâk-ı elfâz arasında maksad-ı aslî gaaib ve sözün 
te’sîri zâyi’ olur». (Ahmed Cevdet Paşa 1991: 21) 

Hakikaten, bu inşâ tarzı, metni âdeta lâf kalabalığına boğmakta ve neredey-
se, bu kadar kelimeyle ne anlatılmak istendiği bir muamma hâline gelmekte-
dir. Celâl Nuri İleri, Enderun nesrinin bu yapısına dikkat çekerken şu misâli 
verir: «Siyer-i Veysî’yi tahlil ettim. Eğer Veysî Efendi, söylenmesi lâzım gelen 
şeyleri bizler gibi yazsa idi, kitabının hacmi, belki onda birine tenezzül eder-
di.» (İleri 1995: 71) 
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Böylece, 16. asırdan itibaren, artık halkın dili resmî dil olmaktan çıkmış, 
onun yerine, peyder pey, dil biliminin tabiriyle, bir nevi bir “picin (pidgin)”1 
olan Enderun Dili kaim olmuştur. Demek istediğimiz, aslında mes’ele, aynı 
dil bünyesi içinde konuşma dilinden farklılaşan bir yazı dilinin teşekkül et-
miş olması değil, Türkçeden farklı bir kelime hazinesi (hatta telâffuzu) ve 
gramer kaideleriyle sun’î bir dile vücut verilmiş olmasıdır. Bu dilin dil bili-
mindeki umumî “picin” tarifinden tek farkı, o dille yazan ediplerin de, Dev-
let erkânının da kendi aralarında bu dille değil, yine Türkçe konuşmalarıdır. 
Fakat, bu hâl, Enderun Dilinin, yapısı itibariyle bir picin olması keyfiyetini 
değiştirmez. Binaenaleyh, bütün 19. asır boyunca konuşma dilimizi yazı di-
limiz hâline getirme gayretleri, aslında, bir picin, yani ayrı ve sun’î bir dil 
olan Enderun Dili yerine tekrar Türk Dilini ikame etme mücadelesidir. Bu 
arada, Divan edebiyatımız ve resmî yazışmalarımız içinde, her devirde, En-
derun Dilinden uzaklaşarak Türkçeye yakın veya doğrudan doğruya Türkçe 
metinlere de vücut verilmiş olması, Enderun Dilini bir picin olarak vasıflan-
dırmamıza mâni değildir; zira, bu nadir örnekler, hem Divan nesir ve nazmı ile 
resmî yazışmaların umumî vasfını değiştirmemekte, hem de bunların Enderun 
Dili dışında ele alınmasını lüzumlu kılmaktadır. Zaten, Enderun Dili kendi 
macerasını yaşarken, Türk Dili de, halk edebiyatı bünyesinde ve İstanbul’un 
kibar muhitlerinin konuşma dilinde, sağlam mantığı, geniş kelime hazinesi 
ve âhenkli telâffuzuyla, tabiî inkişafına devam ediyordu. İşte Türkçenin tabiî 
tekâmül hattını temsîl eden dil, bu İstanbul, bu Osmanlı Türkçesiydi. Sâdece 
şifâhî olarak yaşamıyor, zaman zaman Dîvan nesrine ve şiirine de aksediyor-
du. Bütün bu gibi yazılı örnekleri tedkîk edildiği zamân, İstanbul Türkçesi 
veyâ Osmanlıca şeklinde karşımıza çıkan Târihî Türkçenin, 18. asrın sonların-
da, küçük ses uyumu ve fiil çekimleri bakımından  (Ercilasun 2004: 458-460)   
tekâmülünü büyük ölçüde tamamlamış olduğu müşâhede edilmektedir. Onun 
bundan sonraki tekâmülü, esâs îtibâriyle, ifâde kudreti daha yüksek muhtelif 
karmaşık cümle tipleri teşkîli, asrî nesir tekniklerine uygun nesirler inşâı ve 
Avrupa’dan öğrenilen yeni mefhûmlara karşılık bulunması yönlerinde olacak 
ve bütün bu husûsların tahakkukunu sağlamak için de Fransızcadan –edebî ve 
sâir her sâhada- tercümeler yapma stratejisi tâkîb edilecektir. 

Ahmed Cevdet Paşa’nın dikkat çektiği bir dîğer husûs, edebiyatta ve resmî 

1 Bu tavsif bize âittir. Dilciler, -esas itibariyle müstemlekecilik devrinde- farklı diller 
konuşan toplulukların birbirleriyle temasları neticesinde ortaya çıkan melez konuşma 
şekillerini “sabir – picin – kreôl” olarak üçe ayırmaktadırlar. (Yaguello 1988 : 153-158) 
Temaslar sırasında baskın topluluğun tesiri altında bulunan düşük kültür seviyesindeki 
topluluğun konuştuğu ve ancak basit iletişim ihtiyaçlarını ifade etmesine imkân veren 
bozuk dile (yerli dille karışmış bozuk Fransızca, bozuk İngilizce, bozuk Portekizce 
gibi) “sabir” denmektedir. Yerli dille baskın dilin karışmasıyla oluşan bozuk dil, daha 
düzenli, kaideli bir yapıya kavuşarak iki topluluk arasında geniş şekilde anlaşmayı 
sağlayacak hâle gelirse, “picin” adını almaktadır. Bu iki dil de, ana dil yanında, sadece 
karşı toplulukla iletişim kurmak için ikinci dil olarak kullanılmaktadır. Picin, ikinci dil 
olmaktan çıkarak yerli halk tarafından ana dil olarak benimsenirse, “kreôl”e inkılâb 
etmiş olmaktadır. 
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yazışmalarda «Sultan Osman Gazi Hazretlerinin açmış olduğu çığıra avded»in 
(Ahmed Cevdet Paşa 1969: II/519) Sultan Abdülmecid zamanında ve Reşid 
Paşa öncülüğünde vuku bulmasıdır. Onun beyanınca:

Reşîd Paşa ise, kitâbetçe sâde ve belîgaane bir meslek-i cedîd ittihâz 
etti. Vâdî-i inşâda bir yeni çığır açtı. Küttâbın çoğu ana taklîd eyle-
di. Hâriciye Nâzırı Âlî Efendi ile Dîvân-ı Hümâyûn tercümanlığından 
âmedî olan Fuad Efendi –ki ikisi dahi sonra vezîr ve sadrâzam olan 
meşhûr Âlî ve Fuad Paşalardır- anlar dahi bu yolda Reşid Paşa’nın is-
rine iktifâ ile akrân u emsâllerine fâik olmuşlar idi. Ben de bu yolu be-
ğendim ve bu tarz üzere inşâ-i kelâma heves ettim ve anların encümen-i 
ülfet ve musâhabetlerini kendime mekteb-i edeb ittihâz eyledim. (Ah-
med Cevdet Paşa 1991: 21)

Edebiyat tarihçilerimizin umumî kabulüne göre ise, konuşma dilini, daha 
doğrusu İstanbul Türkçesini edebî ve resmî dil hâline getirme ve bazan 
“alafranga” şeklinde tavsif edilen yeni bir nesir dili inşa etme çığırını açan, 
Şinâsî’dir. Biz, bu tezlerin tamamen haklı ve hakkaniyetli olmadığı kanaatini 
taşıyor ve mes’eleyi, daha şümûllü bir tez çerçevesinde ele alıyoruz ki bura-
da bir takım ikna edici vesika ve delillerle ortaya koymak istediğimiz bu tez, 
ana hatlarıyla şöyledir: 

Birincisi, konuşma dilini veya İstanbul Türkçesini tekrar Devlet ve edebi-
yat dili yapma siyasetinin ilk mühim ismi, Şehid Sultan III. Selim’dir ve on-
dan sonra Sultan II. Mahmud, Abdülmecid Han, Abdülaziz Han, Abdülhamid 
Han da hep onun izinde yürümüşler ve hem Devlet erkânını, hem ediplerimi-
zi bu istikamette maddeten ve mânen teşvik etmişler, ayrıca bu uğurda lüzum-
lu müesseselere de vücut vermişlerdir. Osmanlı nizamının bünyesi icabı, onlar 
böyle bir siyasete ön ayak olmamış olsalar, onlara rağmen böyle bir siyasetin 
takip edilemeyeceği âşikârdır. Dolayısıyla, -Mustafa Nihat Özön, İsmail Ha-
bib Sevük, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi edebiyat tarihçilerimizin gelenekleş-
miş görüşü hilâfına, fakat Fuad Köprülü’nün görüşüne (Köprülü 1999: 280) 
muvafık olarak- Şinâsî, bir başlangıç değil, ama, bilhassa neşrettiği  (ki bun-
lardan birincisi Agâh Efendi ile beraber) Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr 
gazeteleri sayesinde, bu cereyanın daha geniş zümrelere mâl olmasını temin 
ettiği için, mühim bir merhaledir. 

İkincisi, millî hassasiyetleri en yüksek seviyede olan ıslahatçı padişahlar, 
bu siyaseti, bu sübjektif sebeple birlikte, aynı zamanda, ıslahatları halka mâl 
etmek ve onların hayata geçirilmesinde halkın desteğini almak için ona ken-
di diliyle hitap etmek mecburiyetinden ibaret ve ayrıca isbatına çalışmak dahi 
fuzulî sayılabilecek bir objektif sebeple de benimsemişlerdir. 

Üçüncüsü, gerek resmî yazışma nesrini, gerekse edebî nesri yeniden inşa ça-
basında, sadece konuşma dilini yazı dili hâline getirmek kâfi değildi; İstanbul 
Türkçesinin, böyle bir nesrin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için, gramer, ke-
lime hazinesi ve üslûp planında iyice işlenmesi gerekiyordu ve bu hiç de kolay 
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bir iş değildi. Çünkü Türkçenin henüz ne grameri, ne kelime hazinesi zaptedil-
mişti ve böyle bir nesir geleneği de mevcut değildi. Üstelik, Devleti yaşatabil-
mek için bir zaruret hâline gelen ıslahat hareketiyle Avrupa Medeniyetinden 
başta askerlik, ilim, teknik ve sanayi olmak üzere her sahada istifade siyase-
ti kabul edilirken, bu meyanda avrupaî edebiyat türlerini ve gazetecilik sana-
tını da iktibas lüzumu kendini göstermişti. İşte Türkçenin yeni edebî nazım ve 
nesir türlerine ve gazetecilik diline uygun olarak da işlenmesi lâzımdı. Bun-
ların içerisinde, Türkçenin tekrar Devlet dili hâline gelmesi bakımından, ga-
zete dilinin hususî bir ehemmiyeti vardı; zira, gazeteyle, millete ancak kendi 
dilinde hitap edilebilirdi. Gazete neşriyatı yapmak demek, halkın dilini resmî 
dil yapmak ve dili, gazete haber ve makale tekniğine elverişli bir ifade esnek-
liğine kavuşturmak demekti.

Dördüncüsü, İstanbul Türkçesi her çeşit meramımızı ifade edebilecek bir 
yazı dili olarak geliştirilirken, Fransızca model olarak alınmış ve Fransızca-
dan tercümeler, bizatihî varlıklarıyla dil, edebiyat ve irfanımızı zenginleştir-
menin ötesinde, ayrıca sonraki edebî ve sair telifler için de bir alıştırma vazi-
fesi görmüşlerdir. Böylece muasır Türkçenin inşa ve inkişafında Fransızcanın 
fevkalâde müsbet bir rol oynadığını, bu bakımdan Fransızcaya şükran borçlu 
olduğumuzu müşahede ediyoruz. 

Ve nihayet, beşincisi, muasır Türkçenin bütün bir 19. asır boyunca ve 20. as-
rın ilk çeyreğinde kuruluş ve inkişaf hamlesinin mihverinde, çok defa ediplik, 
gazetecilik ve devlet adamlığıyla beraber dört sıfatı birden nefislerinde top-
layan mütercimlerimiz bulunmaktadır. Mütercimlerimiz, bize, Ahmed Cev-
det ve Fuad Paşaların Kavâid-i Osmâniye’sinden Hüseyin Cahid’in Türkçe 
Sarf ve Nahv’ine kadar Türkçeyi nihayet inzibat altına alan gramer kitapla-
rı ve Ahmed Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmânî’sinden Şemseddin Sâmi’nin 
Kamus-ı Türkî’sine kadar Türkçenin kelime hazinesini tesbit eden lûgatler, 
hatta -Şânîzâde Atâullah, Hoca İshak, Ahmed Cevdet Paşa, Münif Paşa, Na-
mık Kemal, Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken gibi nicelerinin eliyle- 
Fransızcada rastladıkları binlerce yeni kavrama Türkçede karşılık bulmakla 
kalmadılar, bunlardan daha mühim olarak, avrupaî tarzda nazmımızı, her tür-
den resmî ve edebî nesrimizi, gazete dilimizi de kurup geliştirdiler. 

Bu tesbitlerimiz arasında en mühimi bu sonuncu husus, yani muasır Türk 
resmî ve edebî nesrinin inşaı hususu olduğu için, bu çalışmada da mütercim-
lerimizin hususiyle bu sahadaki rollerinin tebarüz ettirilmesi öncelik kazan-
maktadır.

TERCÜMELERLE TÜRKÇEYİ GELİŞTİRME STRATEJİSİ

“Açık ibare” veya sade Türkçenin ilk defa Şehid  Sultan Selim’le bir Dev-
let siyaseti haline geldiğine şüphe yoktur. Osmanlı Padişahlarının en hamiyet-
li ve en dirayetlilerinden biri olan III. Selim’in, Vak’anüvis Edib Efendi’ye 
vak’aları «açık ibâre» ile kaydetmesini emreden bir Hatt-ı Hümâyunu bulun-
duğu gibi (Karal 2001: 52), kendisi de hatt-ı hümâyunlarında bu anlayışa biz-
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zat örnek olmaktaydı. 

Şehîd Selim Han, 1761 senesinde doğmuş, 1789’da Pâdişah olmuş ve 
1807’de tahtından indirlerek şehîd edilmiştir. (Karal 1942: XIV) Henüz 
Velîahd-Şehzâde iken tanzîm ettiği 200 sahîfelik Dîvân’ında yer alan bir şi-
irinde Dînine ve Milletine ne büyük bir şuûrla bağlı olduğunu gösteren şu 
mısrâlar yer almaktadır:

 Sakın aldanma gönül âleme, yok zerre vefâ,

Devletin tab’ı bozuk ver ona Yâ Rabbi şifâ,

Zevk eyyâmı değil şimdi harâm oldu safâ,

Edelim Hakk’a ricâ, şimdi harâb oldu cihân!

Lâyık olursa cihânda bana taht-ı  şevket,

Eylemek mahz-ı safâdır bana nâsa hizmet! (Karal 1942: 9-10)

Şehîd sultanın tahtından indirildiği 1807 senesinin Şubatında İngiliz Do-
nanması İstanbul önlerine gelip Devleti tehdid ediyor ve câsusları vâsıtasıyle 
Nizâm-ı Cedîd aleyhinde propaganda yaparak Yeniçerileri Pâdişâha karşı kış-
kırtıyor. Bunun üzerine, Pâdişâh, o temiz Türkçesiyle, Kaymakam Paşaya 
hitâben şu hatt-ı hümâyûnu kaleme alıyor:

Kaymakam Paşa,

Dîn ve Devletimizin düşmanı olan Moskof keferesi neûzübillâh 
Ehl-i İslâmı yeryüzünden kaldırmak için Devletime nasıl hiyânet ey-
lediği âlemin mâlûmudur. Boğaz muhâfazasına [muhâsarasına?] 
tez elden düşman gelür ise, muhâfaza içün cümlenin reyi ile tüfenkçi 
neferâtı tâyin olunmuş iken, düşmanı câsusları bunu tamam bir vesîle 
edüp, Alimallâh-ü Teâlâ, benim ve bir kimesnenin zerre kadar hayâl 
ve hâtırına gelmiyen sûretle türlü erâcif [uydurmalar, düzmeler] çıka-
rup benim kadîm ve sâdık kullarımı iğfâl eyledikleri ve anlar da sûret-i 
haktan ifâde [inhirâf?] eden bir alay câsus sözüne inanup cem’iyetle 
hilâf-ı rızâ-yı şâhânem hareket üzere olduğu mesmuum oldu. Ol Ulu Al-
lah hakkıyçün, söylenen erâcif ve sözden kat’a haberim yoktur! Böyle 
şeye hiç rızâm yoktur! Şimdiye kadar ne olmuş ise olmuş, affeyledim. 
Bundan sonra, düşman câsusu sözü ile öyle hilâf-ı rızâ harekette bu-
lunmasunlar! Maksad, Boğaz’ın düşmandan muhâfazasıdır. Kendüle-
ri muhâfazaya taahhüd ederlerse dahi, güzel, hazzederim! Benim gayri 
hiç merâmım Alimallah yoktur! İşittikleri erâcife dâir şeylerden Devlet 
tarafından ve tarafımdan bir teklif vâkî oldu mu? Bunlar hep düşman 
sözüdür! Bundan sonra o misillû kelâm çıkaranlar aransun! Elbette bir 
netîce verir. Ol vakit câsus dahi ele girer. Beherhâl bunda dikkat iste-
rim! Sekbanbaşı Ağa ve sâir ıktizâ  eden kullarıma gereği gibi tefhîm ve 
tenbîh edesin! Sonra, Maâzallah, böyle vakitte nâmünâsib bir şey zuhûr 
ile Dîne ihânet ve düşmâna iânet misillû hareket olmuş olur. Dünyâda 
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ve âhirette cevâba kaadir olamazsız! (Karal 1942: 108-109)

Şehîd Selîm Hân’ın öz oğlu gibi sevdiği amcazâdesi II. Mahmud (Âdil 
Mahmûd Hân) da, onun yerine geçince, aynı siyaseti takip etmişti. Bir ta-
raftan, 1821’de (Ahmed Cevdet Paşa 1974: 221), Âli Paşa, Fuad Paşa, Saf-
vet Paşa, Sarım Paşa, M. Nâmık Paşa, M. Sâdık Rifat Paşa, Haydar Efendi, 
Sâdullah Paşa, Âgâh Efendi, Nâmık Kemâl, Ziyâ Paşa, Ahmed Vefik Paşa, 
Münif Paşa, Edhem Pertev Paşa gibi isimlerle (Bilim 1990: 40-41 ; Akyıldız 
1993: 75-78) istikbalin bütün bir seçkin mütercim, devlet adamı, yazar, ga-
zeteci kadrosunu yetiştiren ve sadece Devletin üst seviyede tercüme işlerine 
bakan bir idarî  şube gibi değil, âdeta bir mülkiye mektebi gibi vazife gören 
Bâb-ı Âlî Tercüme Odası’nı, diğer taraftan da, 1831’de, -İzmir’den getirttiği 
Blak (Black) Beyin yardımıyla- ilk Türkçe gazetemiz olan ve Türk gazetecili-
ğinin yolunu açan Takvîm-i Vekaayi’i kurmuştu (Yazıcı 1983). 

Sultan II. Mahmud’un, daha evvel Ekmekçizâde Hâfız Efendi’ye tercüme 
ettirip dilini beğenmediği Mustadraf  isimli Arap edebiyatı hakkında umumî 
bilgiler ihtiva eden bir eseri, daha sâde Türkçe ile, Sahaflar Şeyhizâde Es’âd 
Efendi’ye tekrar tercüme ettirdiği bilinmektedir. (Aktepe 1986: 4/365; Tanpı-
nar 1988: 110; Banarlı 2001: II/842-843)

Es’ad Efendi, işbu Mustadraf Tercümesi’nde sâde Türkçe kullanma hakkın-
daki fikrini aynen şöyle dile getirir:

...Ve hakîkatte bu böyledir ki sözümüze birçok yardımı olan Arabî 
ve Fârisîyi aradan çıkarıp, lisânımız olup lâkin çoğunun Türkçesi 
metrûk olmağla bulamadığımız elfâzı getirerek, lâfzı az ve mânâsı çok 
lâkırdıları güzelce meydana koymak ve belâgat ve fesâhati bu yola sok-
mak ve bu kalıba yerleştirmek, doğrusu bir büyük iş ve bütün halkın be-
ğendikleri ve anladıkları kolaylığa gidiştir ki sehl-i mümteni denmek-
le senâ olunsa sezâdır. (Mustadraf Tercümesi, c. II, s. 1224.) (Köprü-
lü 1999: 298)

Fuad Köprülü, bu sözüne istinad ederek, Es’ad Efendi’nin «Tanzimattan ön-
ceki devirde dilde sâdelik lüzûmunu (...) ilk def’a açık ve kat’î sûrette ileri sü-
ren biricik adam» olduğu şeklinde bir kanaat ortaya koyarken, onu bu yolda 
irşat ve teşvik edenin Sultan II. Mahmud olduğunu gözden kaçırmış gibidir. 
Hakikaten, Lûtfî Târihi’nde (V/90) nakledildiğine göre, Sultan II. Mahmud, 
yaptığı bir seyâhatin haberini hazırlayıp neşrinden evvel kendisinin tasvibine 
arzeden Takvîm-i Vekaayi Nâzırı Es’âd Efendiye hitâben kaleme aldığı cevap 
yazısında, onu, kullandığı dil hususunda şöyle îkaz eder:

 Vâkıa pek güzel ve san’atlı kaleme alındığına diyecek yok ise de, bu 
misillû umûma neşrolunacak şeylerde yazılacak elfâz, herkesin anlıya-
bileceği sûrette olmak lâzımdır. Öyle ‘çetrgerdûne’ ve ‘tevsen’ gibi şey-
lerin Türkçe olarak tashîhi muktezîdir. (Ertuğ 1970: 148)
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Bu arada, bu sade Türkçe fikrini ileri süren vak’anüvis Es’ad Efendi’nin 
aynı zamanda Takvîm-i Vekaayi Nâzırı olduğu hususuna ayrıca dikkat etmek 
gerekir. Gazete, halka hitap eden bir neşir vasıtası olduğuna göre, zaten halkın 
dilini kullanmak zorundadır. Binaenaleyh, Es’ad Efendi’yi sade dil fikrine gö-
türen bir âmil de bu gazetecilik tecrübesi olsa gerektir.

Bundan sonra, Sultan II. Mahmud devrinden itibaren, bütün bir Devlet rica-
linin (ki Sultan II. Mahmud’un, 1828 Rus Harbinde orduda kâtip sıfatıyla bu-
lunurken sefer hakkında gönderdiği telhislerini beğenerek himaye edip yük-
selttiği –Kuran 1986: 701- Reşid Paşa, -Ahmed Cevdet Paşa’nın da işaret etti-
ği üzere- bu siyasetin takipçileri olan ricâlin başında gelir) “açık ibâre” sloga-
nı altında İstanbul Türkçesini resmî yazışmalara hâkim kılmak için cehd sar-
fettiğini görüyoruz. Bu Devlet siyasetine Recâizâde Ekrem şöyle işaret eder: 
«…Alelumûm muharrerât-ı resmiyyenin münakkah ve sâde ibârâtla muvazzah 
sûrette yazılması ve husûsiyle bunlarda kat’â secî iltizâm olunmaması [rumî 
takvimle] 1262 târîhinde [1846-1847 milâdî senelerinde] Meclis-i Vâlâca 
taht-ı karâra alınmıştır ki bu karârı hâvî mazbata sûreti, muharriri olan Ri-
fat Paşa merhumun matbu mecmûa-i âsârında mündericdir.» (İleri 2000: 117)

Bu çok kıymetli tarihî vesika, Mustafa Nihat Özön’ün nakliyle, aşağıdaki 
gibidir:

RESMÎ YAZI HAKKINDA RESMÎ BİR TEZKERE (9 Kânunusâni 
1847)

…Fakat ihtisar üzere yazılıp da maslahat noksan ifâde olunsun de-
mek olmayıp zâid addolunan tafsilâta hâcet olmıyarak îcâbı kadar ya-
zılsın demektir. Usûl-i inşâda ve hulûsa dâir olan tahrîrâtta secî ve ka-
fiye ve tâbirât-ı münşiyâne derc ve istîmâli vâkıa hîn-i kıraatte müzey-
yen görünürse de, çünki maslahatça olan tahrîrât bir nevi takrîr ve 
ifâde-i merâm olduğundan, gerçi  gayr-i mültezem olarak tesâdüfî ka-
fiyede beîs yoksa da, bililtizâm kafiye taharrîsi teahhur-u tahrîre sebeb 
olur. Öyle kafiyeler ve tezyîn-i elfâz edeyim niyetiyle lûgat-i garîbeler 
ile maslahat bayağı meâlinden çıkmak ve lâyıkıyle kolayca anlaşılma-
mak derecesine varacağından, imkân-ı mertebe, teshîl-i maslahat için, 
Türkî edâlar ve rûzümerre açık ve vâzıh ibâreler ve, mümkün olur ise,  
fıkra fıkra sözler iltizâm olunsa, bir kerre okunmak ile, her ne kadar 
muğlâk maslahat olsa anlaşılır. (Mehmet Sâdık Rifat Paşa -1803/ 1857-
, Müntehâbât-ı Âsâr, cilt IX, 1875.) (Mustafa Nihat 1934: 12) 

Fakat en üst seviyede birçok devlet adamının bu mes’ele üzerinde ısrarla 
durmasına rağmen, Devlet erkânını, Enderun tarzı inşa itiyadından kurtarmak 
mümkün olmuyor, bir türlü “açık ibâre”yle yazmayı kavrayamıyorlardı. Hâl 
böyle olunca, onları sade, mantıklı, fikir ve mânâyı ön plana çıkaran yeni ne-
sir tarzıyla yazmaya alıştırmak için, Fransızcanın yardımına başvuruldu. Mu-
asır Türkçemizin ve yeni nesir dilimizin teşekkülünde pek dikkate şayan olan 
bu tecrübe hakkında iki vesika zikredebiliriz.
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Birincisi, Basîret gazetesinin 27 Temmuz 1870 tarih ve 129 sayılı nüshasın-
da Hayrettin imzasıyla neşredilen yazıdır. Orada şöyle denmektedir2:

Fuad Paşa merhumun muharrerât-ı resmiyyeyi bi’l-cümle zevâyid ü 
haşviyattan vâreste bir kaide tahtına vaz’etmek üzere sarf-ı sa’y ü ik-
dan etmiş olduğu ve hâlâ mesned-nişîn-i sadâret uzmâ olan zât-ı fetânet 
simâtın [Âlî Paşa] dahi bu yolda mukarrerâtın evvelce Fransız lisanın-
da kaleme alındıktan sonra aynıyle ve kalıbıyle Türkçeye ifrağ olunma-
sını tecviz buyurduklarını işitmiş olduğumuzdan nâşî bu bâbda serbest-
çe beyân-ı efkâr etmeğe mücâseret eyledik. (Levend 1972: 142-143)

Demek ki resmî yazılar evvelâ Fransızca kaleme alınıyor, sonra harfiyen 
Türkçeye nakledilerek Fransız nesri tarzında bir nesrin meydana çıkması te-
min edilmeye çalışılıyordu. 

İkincisi, Sâdullah Paşa’nın Vakit gazetesine gönderdiği bir mektup-
tur ki Paşa, bunda bahis mevzuu usûlü hararetle savunmaktadır. Bu bilgiyi 
Köprülü’de buluyoruz: 

...Lisânın sâdeleşmesi hakkındaki bütün bu doğru nazariyelere rağ-
men, eski an’anelerin birdenbire terki kolay olmuyor, bu nazariyele-
ri hattâ en harâretle müdâfaa edenler bile, fiiliyâtta onları tamâmiyle 
tatbîk edemiyorlardı. İşte bundan dolayı, o sırada Berlin Sefîri olan 
Sa’dullah Paşa, -H. 1297(M. 1879-80)’de Vakit gazetesine gönde-
rip gazetenin 1645’inci numarasında imzasız olarak intişar eden- bir 
mektûbunda: 

‘İnşânın hâlâ tasannûdan ibâret zannolunduğunu, bâzılarına göre 
inşâmız için doğru bir çığır açtıkları zannolunan müteahhirînin eserle-
rinde de bir yenilik olmadığını, binâenaleyh mekâtib-i âliyyede okutu-
lacak edebiyat derslerinde tâlibe en evvel ıktizâ-yi tabîate muvâfık sâde 
ve tasannû ve tekellüften âzâde olan usûlün tâlimi ıktizâ ettiğini, edebi-
yatımızda buna nümûne bulmak müşkil olacağını’ son derece teessüfle 
söyledikten sonra, şu tavsıyede bulunuyor:

‘Bu cihetle, âsâr-ı garbiyyede bu tarzın sehl-i mümteni denile-
cek nümûneleri kemâl-i îtinâ ile mümkün mertebe harfiyen terceme 
olunarak talebeye irâe olunur ve bu yolda meleke hâsıl ettirilir ise, 
edebiyâtımızın istikbâline büyük hizmet edilmiş olur. Yoksa, kavâid-i 
edebiye ve emsâline dâir elimizde olan kitaplar nümûne-i tâlim edi-
lecek olur ise, yine içinden çıkmıya çalıştığımız girdâba düşüleceğin-
de şüphe yoktur.’

Edebiyatımızın garplılaşması için ileri sürülen bu fikirlerde, büyük 
bir hakîkat payı olduğu pek tabiîdir.» (Köprülü 1999: 307-308) 

İstanbul Türkçesinin yazı dili hâline gelmesini sağlayan uzun tarihî sürecin 

2 Bu bilgiye ilk defa dikkatimizi çeken, değerli hocamız  Prof. Dr. Ekrem AKSOY olmuştur. 
Kendisine teşekkürü bir borç biliriz.
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son merhalelerinden birini temsil eden Mehmet Necip Türkçü, Fransızca öğ-
renen yazarlarımızın Fransızca ve Fransız edebiyatı üzerinde düşünerek nasıl 
sade Türkçe anlayışına yöneldiklerini bize gösteren bir model mesabesinde-
dir. Türkçülükle alâkalı Hâtırat’ında anlattığına göre, kendisi, 1892-1893 yıl-
larında, 20 yaş civarında, Fransızcayı öğrendikten sonra, Lamartine, Fénelon, 
Bernardin de Saint Pierre, Emile Zola gibi yazarların romanlarını asıllarından 
okumuş, onlardaki tasvirlerin ve üslûbun güzelliğine hayranlık duymuş, fakat 
diğer taraftan da bu kadar kolay anlaşılır olmalarına hayret etmiştir. Bu kolay-
lığın en mühim sebebi, her nesne için, bizdeki gibi biri Türkçeden, biri Arap-
çadan, biri Farsçadan gelen birkaç kelime değil, tek kelime oluşudur. «Zihin, 
bu eserlerin satırları üzerinde hiçbir sarsıntı duymadan akıyor» ve eseri he-
men kavrıyor. Meselâ Télémaque da böyledir. Ama bu eserin bizdeki tercü-
mesi anlaşılmaz, «münasebetsiz, hatta gülünç şeylerdir». Bu eserleri asılların-
dan okurken hem kolayca anlıyor, hem büyük bir zevk duyuyor, çünkü bun-
lar «tabiî bir dille» yazılmışlardır. Ya bizde böyle mi? Biz konuştuğumuz gibi 
yazmıyoruz ki! Meselâ askerlerin tayın tabelalarına “küşt, erz, nân-ı azîz” gibi 
şeyler yazıyor, ama konuşurken et, pirinç, v.s. diyoruz. O hâlde neden biz de 
bir Lamartine, bir Fénelon gibi tamamen anlaşılır bir dille edebî eserler yaz-
mayalım? Bu gibi mukayese ve muhakemelerle geldiği noktayı bizzat şöyle 
ifade ediyor:

Fransızca ve Türkçe eserlerin mütalâa ve tetkiki veya onlarda göze 
çarpan tezatlar ve daha bir sürü sebepler, bende mümkün olduğu kadar 
Türkçe yahut konuşulduğu gibi yazılabileceği fikrini uyandırdı ve bu 
fikri kuvvetlendirdi, sanıyorum. (...) Zaman geçtikçe bende kanaat kılı-
ğına giren bu fikrin sevkiyle, fırsat düştükçe, (...) Fransızcayı öne süre-
rek: ‘Biz konuştuğumuzdan büsbütün ayrı, başka yazıyoruz. Konuştu-
ğumuz gibi yazacak olursak yahut muharrirler öyle yazarlarsa, yanlış 
veya fena mı olacak?’ derdim. (Huyugüzel 2003: 50-52)

Necip Türkçü, hatta Türkçe köklerden, Türkçe eklerle kelime türetme fik-
rinde de Veled Çelebi’nin bir makalesi ile beraber Fransızcadan  ilham aldığı-
nı kaydeder. Fransızcada kelime türeterek yeni kavramlara karşılık bulunduğu 
gibi Türkçede de neden kelime türetilemesin? Şöyle yazıyor:

...İddia ediyordum ki nebatat ilminde [de] (...) birçok tabirlerin Türk-
çeden yapılmasına imkân vardır. Meselâ ‘ke’s, tüveyç, varak, vürey-
ka’,  ilh... gibi tabirlerin yerine ‘çanak, tozcuk, yaprak, yapracık’, 
ilh... denebilir. Keza böcekler (hevâmm) bahsinde, ‘asabiyyülcenâh, 
mugammedülcenâh, haşefiyyülcenâh, nısfiyyülcenâh’, ilh... tabirleri de 
Türkçede ‘sinir kanatlı, pul kanatlı, yarım kanatlı’ gibi terkiplerle niye 
eda olunmasın? Onların, görüldüğü gibi, tamamıyla Türkçeleri var. 
(Huyugüzel 2003: 53-54)
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Kaynak Metin (Fénelon, 
Télémaque) 

Hedef Metin 1 (Yusuf Kâmil 
Paşa; 1859) 

Hedef Metin 2 (Ahmed Vefîk 
Paşa; 1890) 

Hedef Metin 3 (Ziya İshan; 
1946) 

1. pasaj : 
      Calypso ne pouvait se 
consoler du départ d’Ulysse. 
Dans sa douleur, elle se trouvait 
malheureuse d’être immortelle. 
Sa grotte ne résonnait plus de 
son chant ; les nymphes qui la 
servaient n’osaient lui parler. 
Elle se promenait souvent seule 
sur les gazons fleuris dont un 
printemps éternel bordait son 
île : mais ces beaux lieux, loin 
de modérer sa douleur, ne 
faisaient que lui rappeler le 
triste souvenir d’Ulysse, qu’elle 
y avait vu tant de fois auprès 
d’elle. Souvent elle demeurait 
immobile sur le rivage de la 
mer, qu’elle arrosait de ses 
larmes, et elle était sans cesse 
tournée vers le côté o  le 
vaisseau d’Ulysse, fendant les 
ondes, avait disparu à ses yeux. 
 
       Tout à coup, elle aperçut les 
débris d’un navire qui venait de 
faire naufrage, des bancs de 
rameurs mis en pièces, des 
rames écartées çà et là sur le 
sable, un gouvernail, un mât, 
des cordages flottant sur la 
côte ; puis elle découvre de loin 
deux hommes, dont l’un 
paraissait âgé ; l’autre, quoique 
jeune, ressemblait à Ulysse. Il 
avait sa douceur et sa fierté, 
avec sa taille et sa démarche 
majestueuse. La déesse comprit 
que c’était Télémaque, fils de ce 
héros. Mais, quoique les dieux 
surpassent de loin en 
connaissance tous les hommes, 
elle ne put découvrir qui était 
cet homme vénérable dont 
Télémaque était accompagné : 
c’est que les dieux supérieurs 
cachent aux inférieurs tout ce 
qu’il leur plaît ; et Minerve, qui 
accompagnait Télémaque sous 
la figure de Mentor, ne voulait 
pas être connue de Calypso. 
       Cependant Calypso se 
réjouissait d’un naufrage qui 
mettait dans son île le fils 
d’Ulysse, si semblable à son 
père. Elle s’avance vers lui ; et, 
sans faire semblant de savoir 
qui il est : 
       D’o  vous vient – lui dit-
elle – cette témérité d’aborder 
en mon île ?  

  (1er livre, début) 

 
       Kalipso nâm perî-i 
cezîrenişîn Ülis tesmiye olunan 
ma’şûkunun terk ü azîmet ü 
firkatinden hâsıl olan teessür-i 
kalbini tâdîl edecek tesellî 
bulamamasından ve nâil-i 
hayât-ı sermedî olmasından 
kendüsini bîbaht ve sitemdîde-i 
tâli-i saht add ü şümâr etmesiyle 
sâkin olduğu mağara sadâ-yı 
halâvet edâsından akispezîr 
olmayup hizmetinde bulunan 
duhterân-ı perî-peykerân 
huzûrunda feth-i dehâna hirâsân 
oldukları hâlde bir bahâr-ı dâimî 
ile muhât olan cezîresinde vâki 
çemenistân-ı şükûfezâr üzerinde 
ekseriyâ münferiden ve 
müteessiren gezinir idiyse de bu 
hâl ü mahâl ukde-i düşvâr 
küşâd-ı dîl-i gamâbâdını hâll 
etmediğinden başka her bâr 
birlikte geşt ü güzâr etdiği 
ma’şûkunun güftâr ü mişvârını 
ihtâr etmekle sâhil-i deryâda 
mahzûnâne oturub eşk-i çeşmini 
etrâfa serper ve ma’şûk-ı 
a’şıkfedânın râkib ü zâhib 
olduğu sefînenin gittiği tarafa 
hasr-ı nazar eder idi.  
       Nâgehân bir sefîne-i 
kazâzedenin kum üzerinde bâzı 
edevât-ı meksûresi gözüne 
ilişmesi akabinde karaya çıkmış 
bir pîr ve bir bernâ iki şahs-ı 
garâbetnümâ görmesiyle şahs-ı 
civânın hareket-i merdâne ve 
reviş-i levendânesine dikkat 
ettikde “Ülis’in oğlu 
Telemak’dır” deyüp her ne 
kadar refakatinde bulunan pîr-i 
akılperveri teşhîs eylemek 
perilik şânından ise de, pîr-i 
akılperver kendüsini 
bildirmemek kuvve-i 
rûhâniyyesine mazhar 
olduğundan, tanınmayub 
maazâlik bu gark-ı sefîneden 
dolayı Üliszâde’nin adasına 
düşmesinden memnûnen 
üzerlerine varıb: “Dâhil-i 
hükûmetime hôdbehôd duhûle 
ferd-i âferîde cesâret edemezken 
nasıl gelebildiniz?” 
(Güray 1991: 151-152; Mustafa 

N. 1936: 150-151, 153; 
Alpaslan 2007: 35-36) 

 
 
 
 
 

 

 
       Kalipso, Ülis’in gittiğinden 
tesliyet bulamazdı. Bu gamında 
hayât-ı câvidi kendüsine 
bahtsızlık sayardı. Artık kehf-i 
âramgâhı, tegannîsiyle aks-i 
sadâ-yı terennüm etmez ve 
perestârı olan perîler, 
huzûrunda, cür’et-i tekellüm 
eyleyemez olmuştu. 
       Adası pîrameninde bir 
mütemadî baharın her dem 
yetiştirdiği çemenzâr-ı pür-
ezhâr üzerinde ekseriyâ tenha 
gezerdi. Lâkin ol ferahfezâ 
emâkin derdine çâresâz 
olmakdan ırağ, belki anda nice 
kere yanınca göremedüğü yâd-ı 
hâtır-güzârını muhattar olurdu. 
Çok kere leb-i deryâda büt-i lâ’l 
durub göz yaşı dökerdi ve 
Ülis’in gemisi dalgaları yara 
yara gözünden nihân olduğu 
cihete bir düziye dönüb göz 
dikerdi.  
 
       Nâgâh, henüz paralanmış 
bir geminin parçalarına nazarı 
ilişdi. Rîze rîze kürekçi tahtaları 
kumsal üzerinde öte berü 
perakende kürekler  bir dümenle 
bir direk sâhilde yüzer bâzı 
armalar ve çarmıhlar gördü. 
Bâdehu uzaktan iki kişi teşhis 
etti ki biri sâlhurde görünür, 
dîğeri hordsal ise de Ülis’i 
andırır idi. Anın kadd-ı bâlâ ve 
hıram-ı bîmuhabasiyle berâber 
mihr ü kahrına mâlik idi. 
Kalipso, kuvve-i rûhâniyesiyle 
bildi ki bu nevcivan ol 
kahramanın ferzendi 
Telemak’dır. Eğerçi rûhânîler 
tanımakda bütün insâniyânı pek 
ilerü geçerler, ama Telemak’ın 
refakatinde bulunan ol merd-i 
muhteremin kim idüğünü 
Kalipso seçemedi. Zîra ki 
rûhâniyânın uluları her ne 
isterlerse küçüklerinden 
saklayabilirler. İmdi sürûş-ı hûş 
ki Mantor hakîmin sûretinde 
Telemak’a refakat ederdi, 
kendisini Kalipso’nun tanıdığını 
istemezdi. 
 
        Bununla berâber, Kalipso, 
babasına bir derece şebîh olan 
ol civânı kendi adasına atan bir 
kazânın bürûzundan şâdman 
olurdu. Andan yana varub kim 
olduğunu bildiğini bilmezlikden 
gelerek didi ki: 
         - Benim cezîreme ayak 
basmağa bu cür’et size neden 
elvermişdir? 
(Güray 1991: 152-153; Mustafa 

N. 1936: 151-153) 
 

 
       Kalypso, Odysseus’un 
[Odiseus: Ülis’in Yunanca aslı] 
ayrılıp gidişinin tesellîsini 
bulamıyor, ölümsüzlüğünü bu 
acılı günlerinde bir tâlihsizlik 
sayıyordu. Mağarası artık o 
güzel nağmeleriyle çınlamaz  
olmuştu. Hizmetini gören 
periler ona bir şey söylemekten 
çekiniyorlardı. Adasının 
çevresinde, ebedî bir baharın 
dâima tâze tuttuğu çiçekli 
çimenler üzerinde çok zaman 
yapayalnız dolaşıyordu. Fakat, 
bu güzel yerler Kalypso’nun 
acısını yatıştırmak şöyle dursun, 
her zaman oralarda yanı başında 
görmeye alıştığı Odysseus’un 
gamlı hâtırasını tâzeliyordu. 
Çok zaman deniz kenarında 
hareketsiz durur, göz yaşı 
dökerdi ve dâima, Odysseus’un 
gemisinin suları yararak 
gözünden kaybolduğu tarafa 
bakar, dalardı. 
 
       Bir gün ,ânsızın, batmış bir 
geminin döküntülerini, 
parçalanmış kürekçi peykeleri, 
kumsalın ötesine berisine 
dağılmış kürekler, bir dümen, 
bir direk, kıyıya vurmuş halatlar 
gördü; sonra, uzakta, biri 
yaşlıya benziyen iki adam fark 
etti; öteki adam, genç olmakla 
berâber, Odysseus’u 
andırıyordu. Onun gibi alımlı, 
mağrur edâlı ve leventti, onun 
gibi çalımlı bir yürüyüşü vardı. 
Kadın-tanrı bu gencin o 
kahramanın oğlu Telemakhos 
olduğunu anladı. Fakat 
tanrıların bilgileri insanların 
bilgisinden kat kat üstün olduğu 
hâlde, Kalypso, Telemakhos’un 
yanındaki mübârek ihtiyarın 
kim olduğunu anlıyamadı. 
Çünkü büyük tanrılar istedikleri 
şeyleri küçük tanrılardan 
gizliyebilirler; Mentor 
çehresiyle Telemakhos’a 
yoldaşlık eden Minerva da 
Kalypso tarafından tanınmasını 
istemiyordu.  
 
         Bu sırada Kalypso, 
babasını bu kadar andıran 
Telemakhos’u kendisinin 
oturduğu adaya getiren deniz 
kazâsına seviniyordu. 
Delikanlıya doğru ilerledi, kim 
olduğunu bilmezlikten gelerek: 
Adama ne cesâretle ayak 
basıyorsunuz?  
(Fénelon / İshan  1946: 3-4) 

 

TABLO 1: TÜRKÇENİN BİR ASIRLIK TEKÂMÜLÜNDE TÉLÉMAQUE 
TERCÜMELERİ ÖRNEĞİ
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TERCÜMELERLE TÜRKÇENİN İNKİŞÂFINA BİR ÖRNEK: TE-
LEMAK 

Necip Türkçü’nün «anlaşılmaz, münasebetsiz, hatta gülünç» bulduğu 
Télémaque tercümesi, yeni nesir dilimiz teşekkül etmeden önceki nesrimiz 
hakkında gerçekten çok iyi bir fikir vermektedir. Fénelon’dan 1859’da Yusuf 
Kâmil Paşa tarafından tercüme edilip evvelâ elyazması hâlinde elden ele do-
laşan, sonra da 1862 yılında Şinâsî tarafında basılan ve Şinâsî’nin Terceme-i 
Manzûmesi ve Münif Paşa’nın Muhâverât-ı Hikemiye’si ile hemen hemen za-
mandaş olarak ilk üç edebî tercümemizden biri olan Télémaque (Yasa 2006), 
bir asır boyunca millî hassasiyet ve şuurla devam edilen büyük tercüme faa-
liyeti sayesinde, hem nesrimizin, hem de bu arada tercüme anlayışımızın ne-
reden nereye geldiğini gösteren çok dikkate değer bir vesika mahiyetindedir.

Aşağıdaki tabloda aynı pasajın ilkin Yusuf Kâmil Paşa tarafından 1859’da, 
sonra Ahmed Vefik Paşa tarafından 1890’da ve nihayet Ziya İshan tarafından 
1946’da yapılan üç farklı tercümesi yer alıyor. 

Daha önce bu mevzûdaki çalışmamızda da belirttiğimiz gibi (Yasa 1986), 
Yusuf Kâmil Paşa’nın tercüme usûlünün, alabildiğine serbest ve yerine göre 
hem tevsian (yani ilâvelerle genişletmek şeklinde), hem de aksine muhtasaran 
olduğu gözlenmektedir. Kısaltmalar, -öyle zannediyoruz- eserin mâcera yönü-
nün tâlî planda tutulmasından kaynaklanmakta, bu yüzden siyasî mesaj için 
lüzumlu olmayan tafsilât atlanmaktadır.  Tevsian ve tâdilen tercüme tarzının 
tercih edilmesinin ise daha ziyâde süslü üslûp endişesinden ileri geldiği anla-
şılmaktadır. Ayrıca, Yusuf Kâmil Paşa, kültürel unsurları da Türk okurunu ra-
hatsız etmeyecek şekilde tadil etmiştir. Bu hâliyle, eserin Türkçedeki bu versi-
yonu, bir tercüme değil, bir uyarlamadır. Zaten, Şemseddin Sâmi’nin de kat’î 
bir hükümle beyan ettiği gibi, bu eserlerin «köhne tarz-ı münşiyâne ile» tercü-
mesi değil, ancak uyarlaması yapılabilir. Ahmed Vefik Paşa’nın çalışması, il-
kine göre, tercüme sıfatına çok daha lâyıktır; fakat o da, yer yer kültürel unsur-
ları tadil ettiği için, kısmen tercüme, kısmen uyarlama denebilecek bir metin 
ortaya çıkarmıştır. Ziya İshan’ın versiyonu ise, hakikî mânâda tercüme, hatta 
edebî tercüme sıfatına hak kazanmıştır ve Türkçenin bir zaferidir.

RASTGELE DEĞİL, SİSTEMLİ, ŞUÛRLU, HEDEFLERİ BELLİ 
BİR TERCÜME FAÂLİYETİ

1890’lı yıllarda Avrupa Klasiklerinin Türkçeye tercüme edilebilirliği etra-
fında yapılan pek hararetli tartışmalarda, Ahmed Cevdet, 25 Ağustos 1313 (6 
Eylûl 1897) târihli İkdâm gazetesinde, görüşünü şu cümleyle noktalıyordu: 
«...Klasikleri biz henüz tercüme edebilecek bir hâlde olmadığımızdan, onların 
bekâretini lisânımızın tevsîine kadar muhâfaza etmeliyiz.» (Kaplan Ramazan 
1998: 74)

Ahmed Midhat Efendi de, 27 Ağustos 1313 (8 Eylûl 1897) tarihli Tercüman-ı 
Hakîkat’te, ona şu şekilde cevap veriyordu:
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Boş durmakla lisân tevessü eder mi? İlk ettiğimiz tercümeler matlûba 
tevâfuk etmez ise, ikinci, üçüncü def’a olarak tekrâr tercüme olunur. 
Meselâ Telemak (Telémaque) dahi klasik bir eserdir. İlk tercümesi 
hiç benzememiştir. İkincisi, benzeyebilecek derecenin beş-on kat ile-
risine atlayıvermiştir. Amma beîs yok, bu mütercimler yine meşkûr ve 
mêcûrdurlar. Bir üçüncüsü dahi muvaffak olamaz ise, dördüncüsü, be-
şincisi elbette bir hangisi muvaffak olur. Muvaffak olanlar, böyle mu-
vaffak olmuşlardır. (Kolcu 1999: 93)

Haklı olan, elbette Ahmed Midhat Efendi’ydi. Lisanımız, hakikaten, ter-
cümeler sayesinde bihakkın tevessü etmiş, onun makalesini neşrettiği tarihin 
üzerinden çok fazla bir zaman geçmeden, Avrupa klasikleri Türkçeye başarıy-
la tercüme edilir olmuştur ki bunlardan biri de Ziya İshan’ın millî edebiyatı-
mıza kazandırdığı eserdir. 

İlk tercümelerden beri, hep, yapılan tercümelerin, Türk dili ve edebiyatı-
nı, ilim ve irfanını zenginleştirmesi hedeflenmiş, hatta bunun da ötesinde, on-
ların, Türkçenin ıslahında, Enderun Dilinin tasfiye edilip yerine gelişmiş bir 
İstanbul Türkçesinin ikame edilmesinde başlıca vasıta olacağı düşünülmüş-
tü. Namık Kemal’lerden Necip Âsım Yazıksız’lara (Levend 1972: 249-250), 
Celâl Nuri İleri’lere kadar önde gelen bütün fikir adamlarında bu şuurun mev-
cut olduğu müşahede ediliyor. Yukarıda bahis mevzuu ettiğimiz Ahmed Mid-
hat Efendi’ye ilâveten birkaç misâl daha verelim. (Bunları pek fazla çoğalt-
mak mümkündür.)

Namık Kemal’in, damadı Menemenlizâde Rifat Beye 7 Mart 1304 (19 Mart 
1888) tarihli mektubundan anlaşıldığına nazaran, Mustafa Fâzıl Paşa bir Ter-
cüme Cem’iyeti kurmuş, fakat Cem’iyet, faal hâle geçememiştir. Şimdi, işbu 
mektubunda, Namık Kemal, bu teşebbüsün yeniden canlandırılmasını temen-
ni etmekte, Mâliye Nezareti erkânından Çamiç Ohanes Efendi’nin tercüme 
edilecek edebî eserlerin bir listesini hazırlayıp bunların tercümesini de kendi-
si, Recâizâde Ekrem, Abdülhak Hâmid gibi lisan bilen modern edebiyat tem-
silcilerine havale etmesi hâlinde, bu sayede Türkçenin inkişafında büyük bir 
merhale kat’edilmiş olacağını ifade etmektedir. Mektubun bu kısmı aynen 
şöyledir:

Şimdi Ohanes Efendi Hazretleri, himmet buyururlarsa, Fransızcadan 
tercüme olunması lâzım gelen kitapların bir programını yaparlarsa ve 
mütercimleri de Ekrem, Hâmid gibi ashâb-ı iktidâra ve daha gösterebi-
leceğim bâzı nevrestelere hasrederlerse, ben de elimden geldiği kadar 
yardım ederim. Emînim ki güzel yazılmış yüz kadar tercüme meydana 
çıkarsa, lisân-ı osmânîde kullanılacak kelimeler bir dereceye kadar ka-
rarlaşmış olur. (Kuntay 1944: 60) 

Türkçenin ıslah ve inkişafında tercümelerden istifade fikri, 1920’lerde hâlâ 
çok canlıdır. Hatta 1940’ların Tercüme Bürosu’na kadar bu canlılığını koru-
yacak, sonra mes’ele daha farklı bir mecraya dökülecektir. 1923’te kısa, fakat 
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feyizli bir müddet, Maarif Vekâletine bağlı Telif ve Tercüme Heyetinin başın-
da bulunan değerli fikir adamı Ziya Gökalp, 1923’de neşrettiği Türkçülüğün 
Esasları’nda, tercümelerden Türkçe için beklediklerini şöyle îzah etmektedir: 

...Bütün avrupaî mefhûmları ve mânâlarını ifâde edecek yeni kelime-
lerin lisânımızda vücûda gelmesi için ne yapmalı? Bunun için en fe-
yizli çâre, Avrupa lisanlarında yazılmış olan bütün edebî muhallide-
lerle ilmî ve felsefî monografilerin yeni Türkçeye birinci derecedeki 
üslûpçular vâsıtasıyle, büyük bir îtinâ ile tercüme edilmesidir. Bu ter-
cümelerle berâber yeni Türkçeye birçok kelimeler ve ifâde tarzları gir-
dikten mâada, birçok lisânî incelikler ve seyyâliyetler, sarfî âletler ve 
uzuvlar, nahvî mekanizmalar ve teşkîlâtlar, hissî ve sırrî mânâları ifâde 
edecek yeni kabiliyetler de girecektir. Bu sûretle, yeni Türkçe, hem en 
yüksek düşünüşleri, hem de en samîmî ve orijinal duyuşları anlatmağa 
muktedir ve tercüman olacaktır. (Gökalp 1973: 121-122)

Celâl Nuri İleri de, 1926’da, Cumhuriyet İnkılâbının felsefesini yaptığı Türk 
İnkılâbı’nda aynı fikri işlemektedir:

[Avrupa] muhalledâtının tercümesi, edebî telâkkiyâtımız üzerinde el-
bette bir têsîr icrâ edecektir. Fakat ‘klasik’ bir eserin tercümesi de asla 
kolay değildir; bu, bizim gibi lisanları mütekâmil olmıyan milletlerde 
ibdâ derecesinde çetin bir ameliyye-i edebiyedir, belki ondan da güç-
tür. (...)

»Mensub bulunmadığımız bir dilde yazılmış bir eserin ibtida olan-
ca incelikleriyle tefehhüm ve temessülü güçtür. Mütercim, kendi dü-
şündüğünü değil, başkasının kendi dilinde düşündüğünü –Türkçe ola-
rak- yazacaktır. Fakat bir kerre buna muvaffak olduk mu, Türkçe-
miz de tabîatiyle yeni bir feyze nâil olmamak mümkün değildir. Garb 
muhalledâtı Türkçeye nakledilince biz de Avrupalılar gibi düşünmeğe, 
onların, fikirlerini ifâde için kullandıkları kelimeleri bulmağa mecbûr 
olacağız. (İleri 2000: 144-145) 

Bu şuurla, «eli kalem tutmağa başlıyanlar, tercüme ile işe koyuluyorlardı»... 
1860’lardan itibaren edebiyat ve fikir dünyamızda ortaya çıkan vazıyet için 
Mustafa Nihat Özön 1934’te işte bu tesbitte bulunuyor. Bu tavır ve neticeleri 
hakkında onun izahatı şöyledir:

[1862’de çıkan Mecmûa-i Fünûn ve –ilk resimli mecmûa olan- 
Mir’at’ı tâkîben] mecmûalar da, gazeteler gibi, çoğalmağa başladı. 
Bunların yazıları arasında tercümeler büyük bir yer tutar. Eli kalem tut-
mağa başlıyanlar, tercüme ile işe koyuluyorlardı. Fransızca seçme yazı 
kitaplarından şiirler, hikâye parçaları bol bol Türkçeye çevriliyordu. 
1890’dan sonradır ki bu tercümelere benzetilmek istenerek meydana 
getirilen bâzı yerli eserler görülmeğe başlar. (Mustafa Nihat 1934: 15)

Diğer tabirle, tercüme, bir edebî tahrir, bir yazarlık dersi gibiydi. Tercüme 
yaparak, Fransızcadaki kadar sağlam nesirler inşa etmeye alışılıyordu. Nite-
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kim 20. asrın en itibarlı Fransız yazarlarından Michel Tournier de, yazarlığı-
nı, büyük ölçüde yaptığı edebî tercümelere borçlu olduğunu anlatır. O, 20 ya-
şından başlayarak Alman yazarı Erich Maria Remarque’ın eserlerini tercüme-
ye başlamıştı. Remarque’la bir sohbetinde, bu yazar, ona, yaptığı tercümele-
ri telif eserler için birer alıştırma gibi değerlendirmesini tavsiye eder. Tourni-
er, usta yazarın nasihatini dinler, bu yolda çalışır ve beklenen neticeyi de alır. 
Kendisi, yazarlık heveslilerine bu yolu hararetle tavsiye ederek sebebini de 
izah etmektedir: 

Muhakkak ki tercüme, bir yazar çırağının yapabileceği en faydalı alış-
tırmalardan biridir. (...) O, tercümeler yaparak kendi diline hâkimiyet 
kesbeder. (...) [Zira, meselâ] İngilizceden Fransızcaya tercüme yapmak, 
bir İngilizce mes’elesi değil, bir Fransızca mes’elesidir. (...) Hedef, ya-
bancı bir düşüncenin, olabildiğince akıcı, aslına uygun, esnek ve bildik 
bir Fransızcayla ifadesi olduğu için, mütercim, yazdığı dilin varlığını 
meydana getiren tabirleri, alışılmış söyleyiş şekillerini, kalıplaşmış ifa-
deleri, mênus kelimeleri, sevilen söz sanatlarını ve bu dile mahsus olan 
her şeyi maharetle kullanmayı öğrenmek mecburiyetindedir. (...) Her 
dilin kendine has bir havası ve cazibesi olduğundan, iyi bir tercümenin 
ilk şartı, (kaynak dilin) havasından ve cazibesinden kendini kurtarıp sa-
dece yazacağı dilin kayıtları altında serbestçe hareket etmektir. Bu hâl, 
sun’î bir peyki Yerin cazibesinden kurtararak mahrekine yerleştirmek 
gibidir. (Tournier 1987: 164-167) 

ŞİNÂSÎ, NÂMIK KEMÂL VE ZİYÂ PAŞA ÖRNEKLERİ
Tournier misâlindeki gibi bir düşünce ve tavrın, bütün bir 19. asır ve 20. 

asrın ilk yarısında bizim yazarlarımızda da mevcut olduğuna şüphe yoktur. 
Onlar, Fransız nesrini (tabiî nazmını da) örnek alıyor, muhtemelen harfiyen 
tercüme alıştırmalarıyla Fransız nâsirleri gibi yazmayı  öğreniyorlardı. Yeni 
nesrimizin ilk büyük isimlerinden Şinâsî hakkında Mustafa Nihat’ın tesbiti 
bu yöndedir:

Bugünkü gazeteciliğimizin babası ve bugünkü Türk dilinin yaratıl-
masına rol hazırlıyanların birincisi Şinâsî’dir. Eski nesirde bazı yazı-
cıların arasıra kullandıkları kısa cümle şeklini, onları düzelterek değil, 
tamâmiyle Avrupa’da gördüklerinden ibret alarak yeniden meydana çı-
kardı. Gazeteye mahsûs, herkesin anlıyabileceği bir dil kullandı. Ken-
disinden sonra bu yolda yürüyenler, onun yaptıklarını tamamladılar. 
(Mustafa Nihat 1934: 14)

Hakikaten, 1860’da Âgâh Efendi’yle beraber çıkardıkları Tercümân-ı 
Ahvâl’deki başmakalesiyle Türkçede makale türünü de başlatan (Tanpınar 
1988: 214) ve bu makalesinde gazetenin «giderek umûm halkın kolaylıkla 
anlıyabileceği mertebede kaleme alınacağını» ilân eden (Ertuğ 1970: 173) 
Şinâsî’nin Fransa’da toplam olarak 12 sene kaldığını ve Fransız edebî muhit-
leriyle yakın temas hâlinde olduğunu (Akün 1986: 11/545-560)  unutmamak 
lâzımdır. 
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Gözlerimizi Namık Kemal’e çevirelim. İsmail Habib, Namık Kemal’in 
üslûbunu şöyle tarif eder:

Parlak bir vuzuh, lâfza feda edilmemiş dolgun bir mânâ, rengârenk 
mecazlarla edâyı zînetlendirmeği bilen bir muhayyile, ruhtaki heyecan 
ve ihtirasının cümleleri harekete getiren harareti, nesri kuru bir lâkırdı 
veya ağdalı bir lâfız yığınından kurtararak ona ‘nesr-i edebî’ denen 
bir irtifa veriş, cümlelerini tartarak nesri nazma yakın bir mûsikîye çı-
kartarak tekerrürler, tekrirler, tekidlerle ifadeyi âhenkleştiriş, hulâsa, 
Fransız edebiyatından aldığı feyz ile, o zamana kadar görülmiyen yep-
yeni bir üslûb ve yepyeni bir manzara... Bütün bu meziyetler karşısında 
da, yeniler, bu kaleme bütün kalemler fevkınde bir sanem gibi taptılar. 
(İsmail Habib 1944: 107-108)

Bütün bunlar, «Fransız edebiyatından aldığı feyz ile». Öyleyse Fransız ede-
biyatından kimleri örnek alıyorlardı? Abdülhak Hâmid’e 3 Mart 1875 târihli 
mektubunda kendisi bu hususta bir fikir vermektedir:

Avrupa’nın edebiyat-ı sahîhasına merak olunca, İngiltere ve Alman-
ya ve İspanya şâirlerinin ve Fransızlardan Hugo ve Musset gibi ro-
mantik yolunu iltizâm edenlerin âsârıyle Corneille’in ulûvv-i efkârda, 
Molière’in muâhazat-ı ahlâk u âdâtta mezîyetleri müsellemattandır. Bu 
mütâlâa, edebiyatın fikr-i şâirâne cihetine mütealliktir. İnşâda, Fran-
sızların ve husûsiyle on sekizinci asır üdebâsının rüchânını inkâr kaa-
bil olamaz. (Tansel 1949: 24-25) 

«İnşâda, Fransızların ve husûsiyle on sekizinci asır üdebâsının rüchânı...» 
18. asır Fransız nesri. Ve Münif Paşa da  Muhâverat-ı Hikemiye’de Fénelon, 
Fontenelle ve Voltaire’den tercümeler yapar. (Tanpınar 1988: 180) Yani 17 
ve 18. asırlar. Ziya Paşa için de, ilklerin birçoğu için de tercih aynı. Neden? 
Çünkü bunlar, Fransız nesrinin kemale erdiği asırlardır. Bu nesir “clarté – 
précision – simplicité”yi baş tacı eden nesirdir. Evet, vuzuh, sarahat, sadelik... 
İşte bize o çapraşık Enderun nesrinden kurtulmak için ilâç gibi gelen nesir! 

Şinâsî de, Namık Kemal de, bu nesri örnek alarak yeni Türk nesir ve dilini 
inşa hamlesine olanca güçleriyle katıldılar. Bu nesrin üslûbunu da geliştirdiler, 
muhtaç olduğu kelimelerini de. Nitekim: «...Namık Kemal’in Monteskiyö’den 
yaptığı ve bizde ilk resimli mecmua olup ancak 3 nüsha çıkan Mir’at’ta neş-
rettiği parçalardan, onun mefhumlara karşılık bulmakta nasıl kudretli olduğu 
pek güzel anlaşılıyor.» (İsmail Habib 1944: 210)

Şinâsî ve Kemal, eski yazıdan ayrılmanın iki büyük esasıdır. Garb-
den naklettikleri fikirler için eski kelimelere yeni mânâlar vermek, bu 
yeni mânâya gelen kelimelerle yeni terkipler yapmak istediler. Millet, 
vatan, kanun ve sâireye benzer kelimeler, Garp dillerinde anlattıkla-
rı mânâ ile Türkçeye girdi. Bu kelimelerden hürriyet-i vicdân, sâha-i 
tedkik, tefekkür-ü amik ve sâire gibi yeni terkipler yapılmağa başla-
dı. Bunların ifâde ettiği mefhûmlar, eski edebiyat ve lisan  için bilinir 



kebikeç / 31  ● 2011

74

şeyler değildi. Bu değişikliğin sebebi, ilim, fen, edebiyata âit binlerce 
ecnebî kelime ve terkîbin Türkçede karşılığını bulmak isteği idi. (Mus-
tafa Nihat 1934: 14)

Ziya Paşa’ya bakalım. Ziyâ Paşa da evvelâ eski inşâ tarzında yazmak-
ta idi. Sonra, Fransızcanın tesiri altında yeni nesir tarzına geçti. Bu hu-
susu Ebuzziyâ Tevfik kaydeder: 

Ziyâ Beyin muahharan ittihâz ettiği üslûb-u ifâde ki tezyîn-i lâfzîye 
bedel tezyîn-i mânevî ile müzeyyendir [ve] Fransızcayı tahsilden son-
ra âsâr-ı garbiyeden mütâlâa eylediği müellefât-ı edebiye ve hikemi-
yenin,  fikir ve selîkasına ifâze eylediği havass-ı mâneviye sâyesinde 
vücûde gelmiştir. 

Ondan bu cümleyi nakleden İsmail Habib de, devamında der ki:

Ziyâ Paşanın bu yeni nesri o kadar sâde ve süssüzdü ki onu Namık 
Kemal’in nesri gibi ‘edebî’ saymıyorlardı. Onun için, Paşa, hayatında 
nâsirden ve edîb olmaktan daha ziyade şair olarak tanıldı. Ziya Paşa-
nın nesri, en çok okuduğu ve en çok beğendiği 18’inci asır Fransız mü-
tefekkirlerinin edasına benzer: Nesirde hisse, hayâle, şiire değil, sade-
ce fikir ve mânâya istinad etmek. (İsmail Habib 1944: 106)

Ziyâ Paşa, Cenevre’deki ikameti esnasında 1871 yılında yaptığı Jean-
Jacques Rousseau’dan Émile Tercümesi’nin “Mukaddime”sinde kendi tercü-
me usûlünü anlatırken, bu tercümesinin Türkçeyi nasıl «bir derece daha tevsî 
ettiğinden» de bahseder: 

«...Bizde usûl-i kitâbet denilen tarz-ı mâhut îcâbınca asıl lisânımızın 
birçok esmâ ve ef’âli ve sıfat ve sâir edevâtı kullanılmayıp onların ye-
rine Arabî ve Fârisî konulmak ve sûret-i ifâdece dahi ne türlü şey yazı-
lırsa yazılsın mutlaka şu müteârif olan şîve dâiresinden hârice çıkılma-
mak bir nevi zarâfet ve âdet olduğundan, her biri bir bahr-i azîm olan 
üç lisândan mürekkep  olduğu hâlde, lisân-ı osmânî öyle darlaşmıştır 
ki şîve-i mârûfa sığmıyan her türlü maâni, bizzarûre terk ve fedâ olun-
mak ve artık maâni-i cedîde ihtirâından vaz geçip kudemânın mallarını 
garetle geçinmek lâzım gelmiştir. Ben bu tercümede o zarâfet ve âdete 
riâyet etmedim. (...)

...İbâreleri, imkân müsâit olduğu kadar Türkçe kelimat ile terkîbe ve 
sûret-i imlâları vücûh-ü müteârife üzere zapt ve tahrîre sâyettim. Ve bu 
tarîkı, tercüme için gayet eshel buldum. Görülecektir ki lisânı bir de-
rece daha tevsî eyledim. Husûsâ, lisân-ı osmânîde âdab ve hikemiyâta 
dâir elfâz ve tâbirât yoktur ve elsine-i muntazamadan bu misillû fünûna 
dâir bir kitâbın tercümesi mümkün değildir zaminde bulunan yeni çık-
ma üdebâya bununla bir nümûne gösterdim.» (Sungu 1940: 66-67)

Ziyâ Paşa’nın (yer yer ciddî hatalar da ihtiva eden) bu tercümesi, mef-
hum ve ıstılah planında Türkçeye kazandırdıkları bir tarafa, asıl, Fransızca-
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dan yola çıkarak Türkçede yeni tarz bir nesir inşaı için iyi bir örnektir ve 
bu bakımdan Türkçeye hizmeti çok daha mühimdir. Aşağıdaki mukayeseden 
(“Mukaddime”nin 2. paragrafı) hemen anlaşılacağı üzere, bu suretle, kendisi-
nin «esnâ-i tercümede, mümkün olduğu, yâni lisânımızın şîvesi tahammül et-
tiği kadar, asıl nüshanın şîve-i ibârâtını ve medlûl ve mefhûmunu sâdıkane 
nakle ihtimâm ettim» şeklinde îzah ettiği (Sungu 1940: 67) tercüme usûlüne 
muvâfık olarak, kaynak metni adım adım takip eden, dolayısıyla aynı yapı-
da, aynı üslûpta olan bir hedef metin ortaya çıkmakta ve Türkçede, Dîvan tar-
zı inşadan alabildiğine farklı yeni bir inşa, yeni bir nesir kurulmuş olmaktadır.  

SERVET-İ FÜNÛN VE HÂLİD ZİYÂ ÖRNEKLERİ

Servet-i Fünun veya Edebiyat-ı Cedide devrine geldiğimizde, nesrimiz, 
Mustafa Nihat Özön’ün de dikkati çektiği gibi, bir büyük adım daha ileri gi-
der: 

Namık Kemal dili ile Edebiyat-ı Cedide dili arasındaki fark çok bü-
yüktür. Bu farkı, Şemseddin Sâmi’nin dediği gibi, ‘göz, kulak alışıklı-
ğıyle’ alışılmış ve sevilmiş bir hâle getiren, o tercüme kitaplardır. (…) 
1880-1896 arasındaki büyük tercüme devrinin tesiri, Edebiyat-ı Cedîde 
yeniliğinin yer tutabilmesine imkân vermiştir. (Özön 1961: 8, 9) 

Aynı şekilde, dil ve edebiyat tarihçimiz Agâh Sırrı Levend de, 19. asrın so-
nunda Servetifünûn’la Türkçenin daha kıvrak bir kullanışa eriştiğini ve bu 
kullanışın nazımda Tevfik Fikret’in, nesirde ise Hâlid Ziya’nın eseri olduğu-
nu kaydetmektedir:

Kaynak Metin (  ara ra e  de la ré a e d mile 
de u eau) 

Hedef Metin ( i a a a  1 1 de mile 
Ter me i  u addime  ara ra ) 

           
           Je parlerai peu de l’importance d’une bonne 
éducation ; je ne m’arrêterai pas non plus à prouver 
que celle qui est en usage est mauvaise ; mille autres 
l’ont fait avant moi, et je n’aime point à remplir un 
livre de choses que tout le monde sait. Je remarquerai 
seulement que, depuis des temps infinis, il n’y a qu’un 
cri contre la pratique établie, sans que personne 
s’avise d’en proposer une meilleure. La littérature et le 
savoir de notre siècle tendent beaucoup plus à détruire 
qu’à édifier. On censure d’un ton de maître ; pour 
proposer, il en faut prendre un autre, auquel la hauteur 
philosophique se complaît moins. Malgré tant d’écrits, 
qui n’ont, dit-on, pour but que l’utilité publique, la 
première de toutes les utilités, qui est l’art de former 
des hommes, est encore oubliée. Mon sujet était tout 
neuf après le livre de Locke, et je crains fort qu’il ne 
le soit encore après le mien.  
 

 
          Bir iyi terbiyenin ehemmiyeti üzerine uzun söz 
söylemiyeceğim. Ve hâlâ mûtad olan terbiyenin 
fenâlığını isbât için dahi irkilmiyeceğim. Sâir bin 
müellif onu benden evvel yapmışlar. Bâhusûs herkesin 
bildiği şeylerle kitap doldurmağı hiç sevmem. Yalnız 
şurasını anlatmak isterim  ki birçok vakitlerden beri 
ameliyat-ı câriye [cârî tatbîkat] aleyhine toptan feryâd 
olunmakta olduğu hâlde, onun yerine bir iyisini teklif 
etmek kimsenin hâtırına gelmiyor. Bizim asrımız, 
edebiyat ve ulûmu yapmaktan ziyâde yıkmağa 
mâildir. [Doğrusu: i im a r m  edebi at ve 
m l m t , a ma ta  i de ma a m ildir ] 
Üstâdâne bir edâ ile îtirâz olunur; mes’eleyi dermiyân 
etmek için başka bir edâ lâzım gelir ki azâmet-i felsefe 
[Sungu’ya göre: el e  ur r ] ondan mahzûz 
olmaz. Bu kadar şeyler yazılır [Daha iyi ifâdesi: 

a la  bu a e e ra me . Fakat, Sungu’nun 
dikkat çektiği gibi, o devirde, “rağmen” kelimesi 
henüz bu mânâda kullanılmıyordu.] ve bunlardan asıl 
maksad umûmun fâidesidir denir; kâffe-i fevâidin 
birincisi ki insanı terbiye etmek san’atidir, yine 
unutulur. Benim mevzû-u bahsim, Locke’un 
kitabından sonra en cedîd ve târisi idi; korkarım ki o 
[Aslında sehven u i  yazılmış], benimkinden 
sonra da en cedîd ve tâze kalmıya. (Sungu 1940: 71-
72) 
  

 

TABLO 2: ZİYA PAŞA’NIN 1871’DE ÉMİLE TERCÜMESİ
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...Nazımda ve nesirde, eskisinden büsbütün ayrı bir gelişme kaydeden 
bu ‘yeni dil’, kelimeleri, tamlamaları, bileşik sıfatları, nesirde değişik 
cümleleri, nazımda ise birbirine eklenen mısralarıyle, kıvrak bir deyi-
şin bütün inceliklerini taşıyordu. Bu dilin, zincirleme ibarelerle birbiri-
ne bağlı uzun cümlelerinde, eskisinden büsbütün ayrı, düşündürücü bir 
nitelik vardı. Üzerinde ustaca işlenen bu yeni dil, duyguya seslenirken 
zekâyı da ihmâl etmiyor, tabiatı ve eşyayı canlandırırken iç âlemi de in-
celemeğe çalışıyordu. 

Bütün bunları, Edebiyat-ı Cedidecilerin kâr hesabına geçirilecek bi-
rer başarı sayabiliriz. (Levend 1972: 180)

Türk nesrine biraz daha kıvraklık kazandıran ve yeni bir çeşni katan Halid 
Ziya’nın (1865-1945) bu anlayış ve maharetinin ilham kaynağını araştırırsak, 
onun daha delikanlılık çağında yapmaya başladığı tercümelerle karşılaşırız. 
(Hâlid Ziyâ 2008: 175-176, 185) Bunların içinde, bilhassa, 1890‘dan itibaren 
birkaç yıl boyunca muhtelif Fransız yazarlarından yaptığı ve evvelâ, İzmir’de 
çıkan Hizmet gazetesinde tefrika edip 1893’ten itibaren de Nâkil başlığı altın-
da dört ciltlik kitap hâlinde neşrettiği 22 hikâye tercümesi (Huyugüzel 2004: 
15, 21; Hâlid Ziyâ 2008: 473-477) çok mühimdir. Onun, bu tercüme tecrübe-
si hakkında, vali, mütercim ve yazar Ali Kemalî Aksüt’e (1884-1963) gönder-
diği ve Aksüt’ün de tercüme tarihimiz bakımından çok kıymetli olan Tercü-
me Hakkında Düşünceler ve Tatbikata Ait Bazı Nümuneler kitabında neşrettiği 
mektup, hem tercüme nazariyesi bakımından, hem de kendisinin mütercimliği 
ve dolayısıyla yazarlığı hakkında gerçekten çok öğreticidir. Bir kısmını Nâkil 
ismiyle bir araya getirdiği tercümelerindeki maksadı ve bunlarda takip ettiği 
usûlü, bu uzunca mektubunun hemen başında izah etmektedir:

Her şeyi mümkün farzettiren ve hakikate çevirilmesi muhal heveslere 
pek kolay işler nazarile bakan bir yaşta idim; elimde her hatırıma gelen 
yazıya âmâde bir vasıta da vardı. Kendi kendime dedim ki: Üslûpları, 
san’at telâkkileri, yazı usulleri biribirine benzemiyen muharrirlerden 
ikişer hikâye seçeyim; bu iki hikâyenin arasında mevzu ve tahkiye iti-
barile de fark olsun; bunları aynen, daha doğru bir tabir ile, harfi-
yen, hattâ her cümlesinin kesiklerine bile uyğun düşecek surette tercü-
me edeyim; öyle ki Türkçede bile meselâ Emile Zola ile Alphonse Dau-
det, Guy de Maupassant ile Catulle Mendes arasında şahsî uslûplerine 
ait başkalıklar bulunsun; yani lisan değişmiş olmakla bunlara mahsus 
üslûp değişmemiş ve her muharrirde kendi hususiyeti sabit kalmış ol-
sun. Zehi cür’et!.. Fakat gençlik cür’etkâr olmazsa muhalleri mümkün 
yapan kuvvet nerede bulunur? Böylelikle yüz tane hikâye tercüme ettim. 
Bu günün Türkçesine mahsus kıvraklıkla o güne, kırk sene evvele giden 
o tarihin her yeniliğe muğayeret yahut zâf-ı telif damgalarını basan li-
san taassubuna bakılırsa, bu tercüme tecrübelerinin nasıl telâkkî edil-
diği anlaşılır. Ben bile memnun değildim amma “Niçin böyle de Türk-
çe olmasın?” diyerek hiç fütur getirmedim. Doğru düşünmüşüm de!.. O 
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zaman çetrefil denilen o Türkçe bu günün halis, pek temiz Türkçesi ol-
madı mı? (Ali Kemalî 1934: 35-36)

Mustafa Nihat’a göre de, lâzım gelen alâkayı görmeyen bu tercümeler, Ha-
lid Ziya’nın « kendi üslûbu bakımından birer temrin mahiyetinde»dir:

Yazış farklarını göstererek tercüme etmek işine bir aralık Hâlit Ziya 
Uşaklıgil de teşebbüs etmiştir. 1890-1895 arasında o zamanın meş-
hur Fransız muharrirlerinden yazış ve anlatış farklarını gösteren bazı 
hikâyeleri ‘Nâkil’ adlı üç ciltte toplamıştır. Mütercimin kendi üslûbu 
bakımından birer temrin mahiyetinde olan bu tercümeler lâzımgelen 
ehemmiyeti görmeden bir kenarda kalmıştır. (Özön 1961: 9)

Dolayısıyla, bu vesileyle de, muasır Türk edebiyatının en mühim kurucu 
isimlerinden Halid Ziya’nın şahsında, tercümelerin (hususen Fransızcadan ya-
pılan tercümelerin) Türk dili ve nesrinin gelişmesindeki tayin edici rolünü 
görmekteyiz.  

Aslında, bu edebî tercümeler, sadece Halid Ziya için değil, modern Türk 
edebiyatının bütün bir yazar kadrosu için de «temrin mâhiyetinde» olmuştur. 
Makalemizin başlarında, bilhassa Fransızcadan yapılan tercümelerin modern 
Türkçenin kuruluşunda nasıl yapıcı bir rol oynadığına dair Halid Ziya’nın 
Kırk Yıl’daki izah ve tesbitini nakletmiştik. Onun, 22 Temmuz 1939’da Cev-
det Perin’e verdiği mülâkatta yine aynı mevzudaki bir başka izahı diğerini 
tamamlamakta ve tezini (ki bu bizim de tezimizdir) daha vâzıh hâle getirmek-
tedir:

Evet, biliyoruz ki dil sâhasında asıl inkılâb, Tanzîmatla başlar. Bunun 
ne zaman ve hangi târihte başladığını tâyin etmek imkânsızdır. Fakat, 
nasıl ve nerelerden başladığını tâyin edebiliriz. Ben zannediyorum ki 
bu têsirin kaynağını evvelâ matbuatta aramak lâzımdır. Tanzîmatla 
memlekette doğan gazetecilik sâhasında, ilk zamanlarda bazı zarûrî 
tercümeler yapılmıştır. Bilirsiniz ki tercüme demek, bir lisândaki bir 
şeyi eriterek başka bir lisâna akıtmak demektir. Yâni yabancı lisândaki 
bir şeyi kendi lisânımıza mahsûs bir nevi ‘moule’den (kalıp) geçirmek. 
Pek tabiîdir ki bu tercümeler Türkçe üzerinde têsir icrâ etmişlerdir. Bu 
têsirat ne olmuştur? Şimdi buna ‘embryonnaire’ (rüşeymî) bir şekil 
verelim: Ben zannediyorum ki Fransızca her şeyden evvel Türkçenin 
nahvi üzerinde icrâ-i têsir yapmıştır. Nahiv ne demektir? Hâtıra ge-
len muhtelif fikirlerin muhtelif cümlelerle âdeta bir kanuna uyarak bir 
şekl-i mahsûs iktisâb etmesi demektir. Bu sâhada Fransızcanın têsiri ne 
olmuştur? Türkçenin nahvini esas îtibâriyle değiştirmiş midir? Hayır. 
Demek istiyorum ki meselâ: (Ben bugün İstanbul’a gideceğim.) cümle-
sini (Gideceğim İstanbul’a bugün ben.) şekline sokmuş değildir. Yâni 
Fransızca Türk nahvinin umûmî kaidelerine kadar nüfûz edememiştir. 
Ancak Türkçe cümlenin muhtelif aksâmının taksîmini Fransızca üzerine 
yapmak kabûl edilmiştir. Bu da, yukarıda söylediğimiz gibi, tercümele-
rin têsiriyle vukua gelmiştir. (Perin 1946: 65)
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Halid Ziya’nın yukarıda bir pasajını naklettiğimiz mektubunda, Türkçenin 
yüksek ifade kudretine delil olan dikkate şayan bir örnek de vardır. Mektup-
tan anlaşıldığına göre, Ali Kemalî, ona,  -Halid Ziya’nın ifadesiyle- «üslûp 
hususiyeti, üslûp mümtaziyeti göstermek daiyesiyle, en sade fikirleri [bile], 
Fransızcanın daima açıklığa, aydınlığa mütemayil olan selikası, şivesi hari-
cinde eğilip bükülen, kıvrılıp dolaşan cümlelere koyan» Rémy de Gourmont’a 
ait bir metin göndermiş ve kendisinden, bir nümune olmak üzere tercümesi-

Kaynak Metin (R. De Gourmont) Hedef Metin 1 (Halid Ziya’nın 
1933’teki harfiyen tercümesi) 

Hedef metin 2 (Yoruma dayalı 
tercüme -A. Yasa-) 

 
 Ecrire, mais alors au sens de 

Flaubert et de Goncourt, c'est 
exister, c'est se différencier. Avoir 
un style, c'est parler au milieu de la 
langue commune un dialecte 
particulier, unique et inimitable et 
cependant que cela soit à la fois le 
langage de tous et le langage d'un 
seul. Le style se constate; en 
étudier le mécanisme est inutile au 
point o  l'inutile devient dangereux 
; ce que l'on peut recomposer avec 
les produits de la distillation d'un 
style ressemble au style comme 
une rose en papier parfumé 
ressemble à la rose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Quelle que soit l'importance 

fondamentale d'une uvre 
«écrite», la mise en uvre par le 
style accroît son importance. 
C'était l'opinion de Buffon, que 
toutes les beautés qui se trouvent 
dans un ouvrage bien écrit, «tous 
les rapports dont le style est 
composé sont autant de vérités 
aussi utiles et peut-être plus 
précieuses pour l'esprit humain que 
celles qui peuvent faire le fond du 
sujet». Et c'est aussi, malgré le 
dédain commun, l'opinion 
commune, puisque les livres de 
jadis qui vivent encore ne vivent 
que par le style. ( a ulture de  
idée ). 

 

 
        Yazmak, fakat Flober’in, 
Gonkur’un murat ettikleri üzere 
yazmak, var olmak, başkalarından 
ayrı olmak demektir. Bir üslûba 
malik olmak, umuma ait lisanın 
arasında hususî, tek ve taklit 
olunamıyacak bir lehçe tekellüm 
etmek demektir; ancak öyle ki bu 
(bu lehçe) hem herkesin, hem 
ancak bir kişinin olsun. Üslûp 
sübut bulur (üslûbun mevcudiyeti 
anlaşılır). Onun mihanikiyetini 
(teşekkül vesait ve anasırını) tetkik 
eylemek faydasızdır, faydasızlığın 
tehlikeli olacağı derecede 
(faydasızdır)... Bir üslûbun takdirî 
(tahlilî) mahsûllerile teşkil 
olunabilecek bir üslûp...  (Yani: Bir 
üslûbu vücuda getiren anasırı ve 
vesaiti tahlil ederek taklit ile 
vücuda getirilmeğe kalkışılacak bir 
üslûp) ...kokulu kâğıtlarla yapılmış 
bir gül, hakikî bir güle ne kadar 
benzerse, aslî bir üslûba o kadar 
benzeyebilir. 
 
         Yazılmış bir eserin 
ehemmiyeti ne olursa olsun, onun 
üslûp ile vücuda getirilmiş olması, 
ehemmiyetini artırır. Buffon’un 
reyince, “iyi yazılmış bir eserde 
mevcut bütün güzellikler, üslûbu 
teşkil eden bütün meziyetler, fikr-i 
beşer için esas mevzuun muhtevî 
olabileceği kadar, belki daha 
ziyade müfit ve kıymeti haiz 
hakikatlerdir”...  Böyle olduğu 
içindir ki halkın istihfafına rağmen, 
gene halkın reyi de böyle zahir 
olmaktadır, madem ki hâlâ 
yaşamakta olan geçmişin eserleri 
ancak üslûp sayesinde 
yaşayanlardır. 

 
         Yazmak, fakat Flaubert ve 
Goncourt’un anladıkları şekilde 
yazmak demek, kendi başına var 
olmak, farklı olmak demektir. Bu 
çerçevede, bir üslûba sahip olmak, 
umumun dili içinde kendine 
mahsus, biricik ve taklit edilemez 
bir lehçe konuşmaktır; öyle ki o, 
hem herkesin, hem tek kişinin 
dilidir. Üslûp fark edilir. Ama onun 
yapılışını incelemek faydasızdır; 
hatta tehlikeli olabilecek kadar 
faydasız. Zira, bir üslûbu 
unsurlarına ayırıp sonra bu 
unsurların tekrar birleştirilmesiyle 
elde edilecek üslûp da ilk üslûba 
benzer; ne ki, kokulu kâğıtlardan 
yapılmış bir gül, güle ne kadar 
benzerse...  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Yazılı bir eserin bizatihî 
ehemmiyeti ne olursa olsun, onun 
üslûpla meydana getirilmiş olması 
ehemmiyetini daha da arttırır. 
Buffon’un görüşü oydu ki iyi 
yazılmış bir eserde bulunan bütün 
güzellikler, “üslûbu teşkil eden 
bütün unsurlar, insan zihni için, 
esas mevzuun ortaya koyduğu 
hakikatler kadar  faydalı, hatta 
belki onlardan bile daha kıymetli 
hakikatler”dir. Ve bu, umumî 
istihfaf tavrına rağmen, yine de 
umumî kanaattir; çünkü eskinin 
hâlâ yaşamakta olan eserleri, ancak 
üslûpları sayesinde ayaktadırlar. 

 

TABLO 3: DE GOURMONT’DAN KARMAŞIK  BİRKAÇ CÜMLENİN 
(1933’TE) HALİD ZİYA VE TARAFIMIZDAN TERCÜMESİ
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ni rica etmiştir. Bu metin, şair, romancı, gazeteci ve sanat münekkidi Rémy 
de Gourmont’un (1858-1915) 1900’de neşredilen La Culture des idées isimli 
eserinden bir parçadır. Halid Ziya, bu metni, kendi tabiriyle “harfiyen” tercü-
me etmiştir. Bu durumda, ortaya, Türkçenin buna bile imkân veren bir kabili-
yeti olduğunu gösteren, bununla beraber dilin yapısını çok zorlayan, selikası-
na uymadığı için pek tat vermeyen bir tercüme çıkmaktadır. Yalnız, bir  parag-
rafı, Halid Ziya, evvelâ harfiyen, sonra «biraz daha Türkçeye uygun şekilde» 
tercüme etmiştir ve bu kısım, hakikaten hem daha anlaşılırdır, hem de aslın-
dakine benzer bir zevkle okunmaktadır. (Tercümenin bütününde bir-iki hatalı 
cümle de mevcuttur.) Bir sütununda Halid Ziya’nın “harfiyen”, bir sütununda 
da bizim “yoruma dayalı usûlle” tercümelerimizin  yer aldığı aşağıdaki tablo, 
Türkçenin Fransızcayla yarışabilir ifade kudretine bir başka delil olsa gerektir.

TÜRKÇENİN KEMÂLİNE DELÎL OLARAK BERGSON’DAN BİR

TERCÜME

Ahmet Ağaoğlu, 29 İkincikânun 1936 tarihli Kültür Haftası’nda neşredilen 
“Yaratıcı Tekâmül” başlıklı makalesinde, Bergson’u tercüme etmenin zorluk-
larını dile getiriyor ve bu pek çetin işe muvaffak olduğu için Mustafa Şekip 
Tunç’u hararetle tebrik ediyordu:

Bergson, ne kolay anlaşılır ve ne de kolay tercüme edilir. Son zaman-
ların en derin mütefekkirlerinden birisi olan bu zat, gayet güç ve ken-
disine kadar yapılmamış bir tecrübeye girişti: Müsbet mûtalar üzerine 
transandantal bir felsefe kurmak... 

Bu çetin tez, mütefekkirin lisanı ve tefekkür tarzı üzerine de tesir yap-
mış ve Fransızcaya kelimenin bütün mânâsıyla hâkim olan Bergson, li-
sanı tab’an mantıkî ve açık olmasına rağmen, -tezini teşrih edebilmek 
için- ifadesine muğlakıyet veren birçok teşbih ve istiarelere müracaat 
etmek yolunu tutmuştur. Şöyle ki onu tercüme etmek kadar okuyup an-
lamak da tecrübeli, yolunu bilen bir rehber olmadan pek güç ve çetin 
oluyor.

Sayın Şekip, bu rehberlik rolünü muvaffakıyetle îfâ etmektedir. O, 
Bergson’u yalnız anlamış ve anlayarak tercüme etmiş değildir; 72 sahi-
felik bir mukaddimesi ile okuyuculara Bergson’u da anlatmıştır. (Ağa-
oğlu 1936; Kaplan v.d. 1992: II/357)

Hakikaten, Mustafa Şekip Tunç, Bergson’u tercümede büyük bir maharet gös-
termiş, kendi şahsında, onca mütercimimizle beraber o da, Türkçenin ulaştığı ve 
Fransızcadan veya bir başka büyük kültür dilinden hiç de geri kalmayan yüksek 
ifade kudretini isbat etmiştir. Aşağıdaki tablo, bu hakikatin ifadesidir: 

Bu pek çetin felsefî tercümede, Mustafa Şekip, tereddüde mahal verebile-
cek bir takım mefhumların  Fransızcalarını da parantez içinde göstermiş, ayrı-
ca kitabın sonuna Fransızca-Türkçe 264 kelimelik bir “Eserdeki Istılahlar ve 
Tabirler” sözlüğü eklemiştir.  
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Bu misâlde de görüldüğü gibi, mütercimlerimizin mühim bir kısmı, bü-
yük bir millî hassasiyetle hareket ederek yeni mefhumlara kendi gayretleriy-
le Türkçeden karşılık bulmuşlar ve Türkçenin Fransızca (veya diğer Avrupa 
dilleri) tarafından istilâsına meydan vermemişlerdir. Türkçede bu bakımdan 
asıl sıkıntı, 1940’lı yıllarda başlamaktadır. Prof. Dr. Fatîn Sezgin’in (2004) 
romanlar ve Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam’ın (2004 ve 2008)3 lûgatler üzerinde 
yaptığı araştırmaların ortaya koyduğu vakıa budur.

Aslında, Türkçenin geldiği noktada, yeni mefhumlara karşılık bulmak, çok 
zor bir mes’ele olmaktan çıkmıştır. Çünkü Türkçenin kökleri, ekleri, şekliyatı, 

3 Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam’ın, 2004’teki ilk çalışmasını takiben 2008 Ekiminde VI. 
Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nda sunduğu ikinci çalışmasında da ortaya koyduğu üzere, 
1927’de basılan Kestelli Lûgatindeki toplam 18.590 kelimeden sadece 606’sı Fransızca 
menşeli yabancı kelime iken (o tarihte diğer Avrupa dillerinden geçen kelimeler ihmâl edilecek 
kadar azdır), Türk Dil Kurumu neşri Sözlüklerin 1945 baskılı olanında bu rakam 25.684 kelime 
içinde 1.226 kelimeyle iki katına çıkmıştır. 1998’de ise 60.120 kelime içinde 3.981 rakamıyla 
%657 nisbetinde bir artış dikkati çekmektedir. (Bu bilgileri bize lutfeden Prof. Dr. Musa Yaşar 
Sağlam’a ve eşi Yrd. Doç. Dr. Fatma Sağlam’a teşekkür ederiz.) 

Kaynak Metin (Bergson; v luti  réatri e)  Hedef Metin (Mustafa Şekip Tunç) 
 
L'histoire de l'évolution de la vie, si incomplète 

qu'elle soit encore, nous laisse déjà entrevoir comment 
l'intelligence s'est constituée par un progrès 
ininterrompu, le long d'une ligne qui monte, à travers 
la série des Vertébrés, jusqu'à l'homme. Elle nous 
montre, dans la faculté de comprendre, une annexe de 
la faculté d'agir, une adaptation de plus en plus 
précise, de plus en plus complexe et souple, de la 
conscience des êtres vivants aux conditions 
d'existence qui leur sont faites. De là devrait résulter 
cette conséquence que notre intelligence, au sens 
étroit du mot, est destinée à assurer l'insertion parfaite 
de notre corps dans son milieu, à se représenter les 
rapports des choses extérieures entre elles, enfin à 
penser la matière. Telle sera, en effet, une des 
conclusions du présent essai. Nous verrons que 
l'intelligence humaine se -sent chez elle tant qu'on la 
laisse parmi les objets inertes, plus spécialement 
parmi les solides, o  notre action trouve son point 
d'appui et notre industrie ses instruments de travail, 
que nos concepts ont été formés à l'image des solides, 
que notre logique est surtout la logique des solides, 
que, par là même, notre intelligence triomphe dans la 
géométrie, o  se révèle la parenté de la pensée logique 
avec la matière inerte, et o  l'intelligence n'a qu'à 
suivre son mouvement naturel, après le plus léger 
contact possible avec l'expérience, pour aller de 
découverte en découverte avec la certitude que 
l'expérience marche derrière elle et lui donnera 
invariablement raison. 
(Bergson. v luti  réatri e, Introduction, 1er 
paragraphe.) 
 
 

 
          Hayatın tekâmül tarihi, henüz hayli eksikse de, 
zekâ (l i telli e e)’nın Fikarîler (le  ertebré ) 
serisinden geçerek insana gelinceye kadar yükselen bir 
yol boyunca devamlı bir ilerleme ( r r ) ile nasıl 
teşekkül ettiğini bize daha şimdiden gösterir gibidir. 
Yine aynı tarih, bize, anlamak meleke (la 
a ulté)’sinde hareket etmek melekesinin bir 

devamını, gittikçe daha sarih, daha mûdil ( m le e) 
ve kıvrak bir intibak (ada tati )’ını, canlı varlıkların 
kendilerine has yaşamak şartlarının şuurunu 
gösteriyor. O hâlde, bundan, zekânın vazifesi, 
kelimenin dar mânâsile, vücudumuzu muhitine intibak 
ettirmek, haricî şeyler arasındaki münasebetleri 
anlamak ve nihayet maddeyi düşünmektir neticesinin 
çıkması lâzımdır. Burada varacağımız neticelerin biri 
işte bu olacaktır. Göreceğiz ki insan zekâsı âtıl (i erte) 
şeyler ve bâhusus sulp cisimler arasında bırakıldığı 
müddetçe, kendisini daima evinde hisseder; çünkü 
faaliyetimiz dayak noktasını, sanayimiz çalışma 
âletlerini burada bulduğu gibi, mefhumlarımız (le  

e t ) da sulp cisimlerin tasavvurlarına göre 
yuğrulmuş, hele mantığımız bir sulbler mantığı olmuş, 
zekâmızın hendesede muzaffer olması da bundan ileri 
gelmiştir. Mantıkî düşüncenin âtıl madde ile olan 
akrabalığı hendesenin zaferinden meydana çıktığı gibi, 
zekânın, tecrübe ile mümkün olan en hafif bir temasta 
bulunduktan sonra keşiften keşfe gitmek ve 
tecrübenin, arkadan gelerek kendisine hak vereceğine 
emin olmak gibi tabiî seyrini takip etmekten başka 
yapacak bir şeyi olmadığını zekâ yine hendesede 
görmüştür.  
(Bergson. arat  Te m lde  a at  Te m l , 
1934, ss. 1-2.) 

 

TABLO 4: BERGSON’DAN OLDUKÇA ÇETREFİL BİR PASAJIN 
1934’TE MUSTAFA ŞEKİP TARAFINDAN TERCÜMESİ



Türkçeyi Geliştirme Stratejisi Olarak TercümeYASA

81

kelime hazinesi, türetme kaideleri, v.s. artık gayet iyi tesbit edilmiş vazıyette-
dir. Bütün mes’ele, ana hatlarıyla, Ziya Gökalp’in Türkçülüğün Esasları’nda 
ortaya koyduğu usûle uygun olarak hareket etmekten ibarettir. Ama o millî 
hassasiyete sahip olmayınca dili korumak da mümkün olmamakta ve giderek 
memleket yeni bir Enderun Dili tuzağına sürüklenmektedir. 

Türkçe açısından yapılması çok elzem olan bir çalışma da, hiç olmazsa 20. 
asırda başarılı mütercimlerimiz tarafından yapılmış her çeşit tercümeyi sis-
temli bir şekilde tarayarak onların kendi başlarına yaptıkları kelime, tâbir, hat-
ta ifade buluşlarını kolayca yararlanılabilecek bir tertiple kitap hâlinde neşret-
mektir. Böyle bir çalışmayla Türkçemizin çok daha fazla zenginleşeceğinde 
ve böyle bir kaynağın yeni yetişen  mütercimlerimiz için çok öğretici olaca-
ğında şüphe yoktur. 

Her hâlükârda,  tercüme sanatında, yabancı kelime ve yeni mefhumlara kar-
şılık bulma tâlî ehemmiyette bir iştir. Asıl mühim olan, dilin girift düşünce-
leri ifade edebilecek bir nahvî yapıya kavuşmuş olmasıdır ki bu, Türkçe için, 
daha 1900’lerde başarılmıştı. (Hatta, Köprülü, bunu daha öncesi için bile id-
dia etmektedir: «Artık nesir ile her şey, her fikir, her mevzû ifâde olunuyordu. 
Reşid Paşa lâyihalarını, Şinâsî makalelerini, Namık Kemal âteşîn hutbelerini 
yeni lisan ile yazıyordu. (Fuad Köprülü. “Abdülhak Hâmid Müceddid”, Türk 
Yurdu, 1329 -1911-, cild IV, ss. 394 v.d.)» -Tansel 1949: 161-162-) Yoksa yeni 
kelime türetme, kelime, ıstılah, tabir buluşları yapma ihtiyacı ilânihaye de-
vam edecektir. Ve zaten, bütün bu zorlukların üstesinden gelmektir ki başarı-
lı mütercim olmanın ölçüsüdür. Aşağıdaki misâl, tercümede kelimelere takılıp 
kalmanın yanlışlığını anlamak bakımından üzerinde dikkatle durmaya değer. 

KİFÂYETSİZLİK DİLDE Mİ, YOKSA MÜTERCİMDE Mİ?

Türkçeye pek güzel telif ve tercüme eserler kazandırmış yazarımız Reşat 
Nuri Güntekin, “Türkçenin Eksikleri” başlığı altında, Ulus gazetesinin 25 
temmuz 1944 ve 8 Ağustos 1944 tarihli nüshalarında neşrettiği –iki bölüm 
hâlindeki- makalesinde, Türkçede kelime eksikliğinden doğan ifade sıkıntı-
sından acı acı yakınmaktadır. «Tercüme bizde günün mes’elesidir. Hattâ de-
nebilir ki Gülhane Hattı okunalıberi, yalnız bugünün değil, bütün günlerimi-
zin mes’elesi olmaktan hiçbir zaman çıkmamıştır. İlim, edebiyat, teknik ve sa-
iremiz için Batı kaynaklarının yolunu açtıktan sonra zaten başka türlü de ya-
pamazdık.» şeklinde bir tesbitle başlayan makalesinde, “Türkçenin eksikle-
ri” için verdiği en dikkate değer misâl, «Les anciens étaient plus beaux; mais 
nous sommes plus jolis.» şeklindeki cümlenin tercüme edilemezliğidir. Onun 
izahınca:

Fransız lûgatine göre, beauté asalet, büyüklük, şekil ve çizgi düzgün-
lüğünden ileri gelme güzelliktir. Eski heykellerde olduğu gibi. Joli ise 
sadece incelik, zarafet, hoşluk ve sairesi olan güzeldir. Bu izahata göre, 
Fransız yazıcının maksadı anlaşıldı: eskiler şu türlü güzelmiş, biz bu 
türlü. Şimdi aldık ele kalemi, başladık: ‘Eskiler bizden daha güzeldir; 
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fakat biz onlardan daha...’ neyiz diyeceğiz? Çünkü lûgatlerimiz beau 
için de, joli için de: ‘Güzel, lâtif, şirin, hoş ve saire’ diye bir sürü sıfat 
sıralıyorlar... Biz bunlardan hangisiyiz? Lâtifi hiç bakmadan bir tarafa 
at. Şirin desek? Fakat güzellikle hiçbir alâkası olmıyan bir Arap bacıya 
da bazen şirin denmiyor mu? Sevimli! Hoş! Tatlı! Hele vesveseli bir mi-
zacınız varsa, birçok defalar bu kelimelerin birinden ötekine gidip gel-
dikten sonra nihayet ‘Allah kabul etsin’ deyip bir veya ikisini alacaksı-
nız. (Güntekin 1944)

Bu cümlenin tercümesi mes’elesini aslında ilk defa ortaya atan, Abdul-
lah Cevdet’tir. (Nihad Sâmi de, Reşat Nuri’ye atfen bu mes’eleden bahsedi-
yor. Bkz. Banarlı 2006: 152-153) Bunu Ali Kemalî’den öğreniyoruz. Tercü-
me Hakkında Düşünceler’inde “Dilimizin kabiliyeti” bahsini işlerken, dilimi-
zin henüz kifâyetsiz olduğuna dair bu misâli veriyor. Orada yazdığına göre:

Dilimizin her türlü his ve fikirleri ifadeye kabiliyeti, maddî ve mânevî 
bütün ihtiyaçlarımızı tatmine kifayeti olup olmadığı, binaenaleyh Gar-
bin büyük şair ve mütefekkirlerinin yüksek ve lâyemut eserlerini dilimi-
ze nakletmeğe imkân bulunup bulunmadığı, eskidenberi münakaşa ze-
mini olmuştur. Son zamanlarda ise, mümtaz gençlerimiz bu mes’eleyi 
yeniden mevzu-u bahseylemişler ve ayrı ayrı istikametler almışlardır. 
Mamafih, esasta bütün mücâdiller müttefiktirler: ‘Dilimiz, maddî ve 
mânevî bütün ihtiyaçlarımızı tatmine kâfi değildir’ ve ‘tekâmüle muh-
taçtır’. Nitekim, Lôti’nin Fatih Camiini tasvire müteallik bir mensûresi 
münasebetile, dilimizin Anatol Frans’ı sayılan ve müteaddit tercümele-
ri müntehabatımıza zînet veren Süleyman Nazif merhum, lisanımızın o 
bediaları ifade edebilecek kadar tekemmül etmemiş olduğunu, meraret-
ler içinde kaydetmişti. Dilimizi üslûbun her şekl ü renginde yaşatmakta 
olan büyük edibimiz Cenap Şehabettin Bey de bu kanaattedir. 

[Dr. Abdullah Djevdet’ten naklen:] ’Les anciens étaient beaux, mais 
nous sommes jolis’ ibaresini dilimize bihakkın nakletmekten âciziz. 
Çünkü (Beau) ile (Joli) arasındaki tefâvütü gösterecek kelimelerimiz 
yoktur. Burada ‘beau’ kelimesini, olsa olsa ‘gösterişli’ kelimesile ter-
cüme ederek işin içinden çıkmaya çalışırız. (Beau), asîl ve haşmetli bir 
güzeldir. (Joli) ince, narin, nazik güzeldir. (Beau)’ya hayran olunur, 
(Joli) sevilir.

Ali Kemalî, bu görüşleri kaydettikten sonra, yine de dayanamaz ve bu bahsi: 
«Biz, dilimizin, tekâmüle ihtiyacını kabul ve teslim ile beraber, yüksek bir ka-
biliyeti haiz olduğuna inanıyor, Türkçemizi çok mânâlı, tannan ve hattâ zen-
gin buluyoruz.»  kanaatiyle bitirir. (Ali Kemalî 1934: 23-24) 

Reşat Nuri’nin iki yazısından sonra, bu sefer, Nurullah Ataç, aynı gazete-
nin 14 ağustos 1944 tarihli nüshasında, “Tercüme Üzerine” başlıklı bir maka-
leyle, hem tercüme usûlünü, hem de “Türkçenin eksikleri”ni ve bu meyanda 
“beau” ve “joli” mes’elesini tartışır. Ataç, bu makalesinde, pek sağlam bir ter-



Türkçeyi Geliştirme Stratejisi Olarak TercümeYASA

83

cüme usûlü ortaya koymaktadır. Mesleğinin hakkını veren ve işinin nazariye-
sini de yapan usta bir mütercimin kaleminden çıkan şu satırlar, hakikaten, ter-
cüme sanatının esasıdır:

...Tercüme ederken, bir cümledeki kelimelerin değil, bütün cümlenin 
Türkçedeki karşılığını aramak gerektir. Bize yazarın ne demek istedi-
ğini bildiren kelimeler değildir, onların birbirlerine birleşerek meyda-
na getirdikleri bütündür.(...) İnsan kelimelerle değil, cümlelerle düşü-
nür. Demek ki tercümede de bir yazarın kullandığı kelimelere bağlan-
mak, onların hepsine ille bir karşılık bulacağım demek boştur; o yaza-
rın meramını kavrayıp dilimizde onu anlatmaya çalışmak gerektir. (...)

...Cümlenin şekline, kelimelerine bağlı kalınınca, o söz yalnız türkçe-
ye değil, alamancaya, ingilizceye de tercüme edilemez (...).

»Tercüme, sadece kelimelerin karşılığını koymak değildir, dilde bir 
yaratma işidir.(...)

»Her roman, her şiir, her şeyden önce bir sanat eseridir; onu başka 
bir dile çevirirken, o yeni dilde de bir sanat eseri olmasına çalışmak ge-
rektir. Başka dilden tercüme ettiğiniz güzel bir cümle, sizin dilinizde tat-
sız bir şey olmuşsa, mânâya istediğiniz kadar bağlanın, gene öze hayın-
lık etmiş olursunuz. (Ataç 1944) 

Ataç, bu usûlle bahis mevzuu cümleyi ele alarak, onu: «Eskiler yakışıklı, 
şanlı adamlarmış; biz ise daha bir güzeliz, o kadar» şeklinde tercüme etmeyi 
teklif ediyor. Bununla maalesef tatminkâr bir neticeye ulaşmış olmuyor. Çün-
kü tercümenin esası, onun da farklı bir şekilde söylediği gibi, kaynak metinde 
ifade edileni, -aynı olamasa bile, hiç olmazsa- benzeri bir tesir yapacak şekil-
de hedef dilde yeniden ifade etmektir. Burada anahtar kelime “tesir”dir (“ef-
fet”). Mânâ, üslûp her şey bu kelimede mündemiçtir. Tercüme aslındakiyle 
aynı tadı (veya ona yakın bir tat) vermiyorsa, başarısız demektir. Bu da tek tek 
kelimelere karşılık bulmakla, yani onları “çevirmek”le (“transcodage”) sağla-
nacak bir şey değildir; mânâ ve onun tesirinin metin bağlamında bir bütün ola-
rak kavranıp hedef dilde de onun yine bir bütün olarak verilmesiyle mümkün-
dür. Bir istiareyle, kaynak dildeki yemeğin lezzetini, hedef dilin malzemesiyle 
yapılacak başka bir yemekle vermektir. Halbuki, Ataç’ın bahis mevzuu cümle 
için bulduğu karşılıkta aynı mânâ ve benzeri bir tesir yoktur. Fakat, usûlünü, 
La Rochefoucauld’nun «L’envie est plus irréconciliable que la haine» cüm-
lesinin tercümesine başarıyla uygulamıştır. Bu cümleye bulduğu karşılık, ne 
«Haset, kinden daha barışmazdır» tarzında harfiyen tercümedir, ne ondan bi-
raz daha iyi bir ifadeyle «Haset, kinden daha barışma kabul etmez bir duygu-
dur» şeklindedir. Bunların yerine, «Su uyur, düşman uyumaz» atasözünden al-
dığı ilhamla, şu kusursuz söyleyişe ulaşmıştır: «Kin barışır, haset barışmaz». 

O, bu tartışmalar çerçevesinde, Türkçenin kifâyetsizliği mes’elesiyle alâkalı 
olarak ulaştığı nihaî kanaati de dile getiriyor ki her mütercim kulağına küpe 
etse, yeridir:
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Her hangi bir dilden bir kitap, sadece bir cümle tercüme ederken 
türkçenin eksiklerini hepimiz duyduk, hepimiz de ya saçlarımızı yolup 
ya yumruklarımızı ısırarak: ‘Bu dilde söylenemez ki bu söz!...’ dedik. 
Zamanla görgüm attığı için midir nedir? düşüncem de değişiyor, türk-
çenin eksiklerinden çok kendi eksiklerimi duymaya başlıyorum. Artık: 
‘Bu dilde söylenemez ki bu söz!...’ dediğim pek olmuyor; onun yerine: 
‘Elbette vardır türkçesi bu sözün; ama nedir? ben bulamıyorum’ deyip 
üzülüyorum. (Ataç 1944)

Bahis mevzuu cümleye dönersek, evvelâ yapılması gereken, cümle, hatta 
metin bağlamında “beau” ve “joli”den ne kasdedildiğini iyi anlamaktır. Reşat 
Nuri ve Abdullah Cevdet’in cümle hakkında verdikleri îzahatan, “beau” ile 
Eski Yunanın klasik güzellik anlayışı, “joli” ile de Yeni Çağın anlayışı işaret 
edilmektedir. Kelimeler, böylece, metin bağlamında farklı bir anlam kazan-
maktadır. Bu durumda, lûgat mânâlarına hiç takılıp kalmadan, buradaki yo-
rumlu anlamlarını (“sens”)  ifade edecek Türkçe bir formül düşünmek gerekir 
ki bu da meselâ şu cümle olabilir: 

Eskilerde soğuk bir güzellik vardı; hâlbuki bizde sevimli bir güzel-
lik var! 

Şu misâl de bize gösteriyor ki mütercim, kendini çaresiz hissettiği her du-
rumda, aynen Ataç Usta gibi, yetersizliği Türkçeden önce kendinde aramalı-
dır. 

TÜRKÇENİN KEMÂLİNE BİR BAŞKA DELÎL OLARAK 
PROUST’TAN BİR TERCÜME

Türkçenin ifade kudreti hakkında hâlâ ikna olmadıysak, bir de şu misâller 
üzerinde düşünelim:

Jean Suberville’in Sanat ve Edebî Türler (Théorie de l’art et des genres 
littéraires) kitabının4 cümleler bahsinde, kuruluşu en çetrefil bir cümle örneği 
olarak, Marcel Proust’un aşağıdaki tabloda naklettiğimiz cümlesine rastladık. 
(Tablodaki 2. cümle; 1. cümleyi de, onunla sıkı sıkıya irtibatlı olduğu için 
veriyoruz.) Suberville, buna, “kırkayak cümle” (“phrase myriapode”) diyor 
ve bu cümle çeşidinin Proust’un icadı olduğunu kaydediyor. Onun tarifince, 
«kırkayak cümle, karmaşık realiteyi birebir tasvir edebilmek için ifadede sap-
malar, geriye dönüşler yaparak ve aralara saded dışı cümlecikler yerleştire-
rek kurulan yılankavî uzun cümledir». (Suberville 1967: 126-127)

Hakikaten, Proust’un üslûbunun başlıca hususiyetlerinden biri, pek uzun, 
çetrefil cümlelerle süslenmiş olmasıdır ve buradaki cümle de bunun tipik bir 
misâlidir. (Suberville, cümleyi naklettikten sonra: «Ouf! Respirons!: Oh! Ni-
hayet bitti!» demekten –s. 126- kendini alamaz.) Hiç şüphesiz, bir dilin ifade 
kudretinin asıl ölçüsü, kelime hazinesinden çok daha fazla (çünkü kelime açı-
ğını –yeni türetmeler, iktibaslar veya söyleyişi değiştirme gibi yollarla- bir şe-
kilde telâfi etmek hemen daima mümkündür), onunla, her çeşit meramı ifade 
4 Bu değerli kaynaktan istifade edebilmeyi, Prof. Dr. Ekrem AKSOY’a borçluyuz.
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etmeğe elveren karmaşık cümleler kurulabilmesidir. İşte bu bakımdan, bahis 
mevzuu cümlenin -mânâsı ve üslûp hususiyetleri bozulmadan- Türkçede de 
inşa edilebilmesi, Türkçenin Fransızcayla yarışabilir bir ifade kudretine ma-
lik olmasının başlıca ölçüsüdür. Büyük yazar ve mütercimimiz Yakup Kadri, 
1940 yılı civarında, bu cümleyi de, bu cümlenin yer aldığı (ve Fransız edebi-

Kaynak Metin (Proust,  la e er e du 
tem  erdu  u té de e  a ) 

Hedef Metin (Yakup Kadri, e mi  
ama  e i de  a lar  emti de ) 

 
Mais ma grand’mère, elle, par tous les 
temps, même quand la pluie faisait rage et 
que Françoise avait précipitamment rentré 
les précieux fauteuils d’osier de peur 
qu’ils ne fussent mouillés, on la voyait 
dans le jardin vide et fouetté par l’averse, 
relevant ses mèches désordonnées et 
grises pour que son front s’imbibât mieux 
de la salubrité du vent et de la pluie.  
Elle disait : « Enfin, on respire ! » et 
parcourait les allées détrempées  trop 
symétriquement alignées à son gré par le 
nouveau jardinier dépourvu du sentiment 
de la nature et auquel mon père avait 
demandé depuis le matin si le temps 
s’arrangerait de son petit pas 
enthousiaste et saccadé, réglé sur les 
mouvements divers qu’excitaient dans son 
âme l’ivresse de l’orage, la puissance de 
l’hygiène, la stupidité de mon éducation et 
la symétrie des jardins, plutôt que sur le 
désir inconnu d’elle d’éviter à sa jupe 
prune les taches de boue sous lesquelles 
elle disparaissait jusqu’à une hauteur qui 
était toujours pour sa femme de chambre 
un désespoir et un problème.  
( u té de e  a  ;  
http ://fr.wikisource.org/wiki/%C3%80_la
_recherche_du_temps_perdu)  
(http ://fr.wikisource.org/wiki/Du_c%C3
%B4t%C3%A9_de_chez_Swann_-
_Partie_1) (27.5.2008) 
 

 
Fakat, büyük annem, o, yağmur şakır şakır 
yağarken ve Françoise, kıymetli hasır 
koltukları, ıslanmasın diye telâşla içeriye 
taşırken gene sağanağın kamçıladığı tenha 
bahçededir ve alnı s a   
yağmurla rüzgârı daha iyi içsin diye 
dağınık, kırçıl saçlarını arkaya doğru 
iterek ve: “Oh, burada insan biraz nefes 
alıyor!” diyerek sırsıklam yollarda 
dolaşmaktadır. Gerçi, bu bahçe yolları, bu 
sabah, babamın kendisinden havanın nasıl 
olacağını a a  p 

 sorduğu yeni bahçıvan 
tarafından a a a  a  ss  

 ] büyük annemin hiç 
hoşuna gitmiyen bir şekilde, birbirine çok 
muvazi olarak tanzim edilmiştir. Buna 
rağmen, o, gerek fırtınanın verdiği 
sarhoşluktan, gerek bu yolların 
düzgünlüğünden, gerek sağlık usûllerine 
dair beslediği kanaatlerden ve bu meyanda 
bana verilen terbiyenin mânâsızlığına 
karşı duyduğu öfkeden hâsıl olma bir nevi 
coşkunluk ile sıçraya sıçraya ve hızlı hızlı, 
yürüyüşlerine devam ederdi ve kendi oda 
hizmetçisini, her defasında içinden 
çıkılmaz bir dâva karşısında gibi 
ümitsizliğe düşüren çamur lekelerinin erik 
renkli jüponunu akla gelmeyecek yerlerine 
kadar kirlettiğinin hiç de farkına varmazdı. 

  a a  a   
sa  a  ss  a  

a a    s  
a  a a  a as a 

a a  a a  
a s a   a a a p 

a a a     
a a a  a    
a a  a a    

      s  a 
s  a s   a a a  

 a a a a a  
s a as a  a a   
a a a a   a a .   
(Proust / Yakup Kadri 1992: 35-36)  

 

TABLO 5: PROUST’UN BİR “KIRKAYAK” CÜMLESİNİN YAKUP 
KADRİ TARAFINDAN TERCÜMESİ
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yatının zirvelerinden biri olan) kitabın tamamını da (Swann’ların Semtinden) 
aslına benzer bir üslûpla tercüme ederek, kendi mütercim ve yazarlık kudre-
ti kadar Türkçenin kudretini de isbatlamıştır. Tabiî, bu hükmümüzle, bu ter-
cümenin, hatalardan masûn olduğunu iddia ediyor değiliz. (Zaten hatasız ter-
cüme, hele edebî tercüme var mıdır? Ayrıca, aşılmaz olan bir edebî tercüme 
mümkün müdür?) Nitekim, burada da, mütercimimiz, mânâyı yorumlamada 
bir miktar hataya düşmüş ve ifadeleri de mânâ cihetinden biraz kusurlu olmuş-
tur. (Kaynak metindeki altı çizili kelimelere dikkat ederek ve bizim köşeli pa-
rantez içindeki versiyonumuzla karşılaştırarak bu kusurlar gözlenebilir.) Bu-
nunla beraber, mânâdan ve orijinal üslûptan fazla sapmadan Türkçede de bü-
yük edebî değeri olan bir metne vücut vermeyi başarmıştır ki asıl mühim olan, 
takdire şayan olan budur. 

TERCÜMELERDE MÜTERCİMİN PAYI VE TERCÜME

 EDEBİYATIMIZIN KIYMETİ

Çalışmamızda buraya kadar verdiğimiz misâllerde dahi müşahede edildiği 
üzere, edebî bir eseri, her mütercim, ister istemez, daima ona kendinden bir 
şeyler katarak tercüme etmektedir. Öyleyse tercümede mütercime ait olan na-
sıl tesbit edilebilir? Bunun bir yolu, farklı versiyonları mukayesedir: Her ter-
cümeyi diğerinden farklı yapan hususlar, mütercimin tercüme metne katkısı-
nın ipuçlarıdır; bunlar üzerinde durarak mütercime mâl edilmesi gereken un-
surları çıkarmak mümkündür. İkinci ve tamamlayıcı bir yol, aynı mütercimin 
farklı müelliflerden yaptığı tercümeleri karşılaştırmaktır: Tercüme metinlerin 
hepsinin aynı mütercimin eseri olduğunu gösteren bir takım ortak hususiyetler 
(cümle kuruluşları, seçilen kelime ve tabirler, ifade gücü, -lûgat dışı- buluşlar, 
yeni mefhumları karşılama mahareti, v.s.) o mütercimin eserlerdeki hissesidir. 
(Bu teoremin lâzımesi mahiyetindeki şu tesbitimizi de kaydedelim: Aynı ese-
rin farklı mütercimlere ait versiyonları arasında ne kadar az fark varsa, müter-
cimlerin katkısı da o kadar az demektir.) Böyle bir araştırma, ayrıca, bu eser-
lerin hakikî mânâda tercüme mi, yoksa tercümemsi (uyarlama, harfiyen veya 
satırlararası nakil, hülâsa, şerh, v.s.)  mi olduklarını da ortaya koyacaktır. Çün-
kü meselâ aynı mütercimin farklı müelliflerden yaptığı tercümelerin hiçbiri-
sinde bir üslûp farkı gözlenemiyorsa, aksine hepsi de tek kalemden çıkmış in-
tibaı bırakıyorsa, artık bunlar tercüme değil, uyarlamadır ve mütercim eserde 
müellifin önüne geçmiş demektir; diğer tabirle, eser artık ilk müellifinden zi-
yade mütercimine veya uyarlamacı yazara aittir. Halbuki tercümeden bahse-
debilmek için, mütercimin ikinci planda kalmış olması veya en fazla müellif-
le başa baş gitmesi gerekir ki bu ikinci durumda da mütercim eserin ortak mü-
ellifi statüsünü hâizdir. 

Demek ki mütercim, bir edebî eseri kendi dilinde tekrar ibdâ ederken (ki 
edebî tercümenin mümeyyiz vasfı budur), onun neredeyse ortak veya en azın-
dan ikinci dereceden (mütercimin rolünün derecesi –metnin türüne ve hususi-
yetlerine göre- bir tercümeden diğerine değişir) müellifi konumuna geçmek-
tedir. Tercüme hakikaten başarılıysa, yani hedef dilde de kaynak metin aya-
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rında veya ona yakın seviyede bir edebî metin vücuda getirildiyse, hem ter-
cüme eser artık millî edebiyatın bir parçası hâline gelerek onu zenginleştir-
mekte, hem de onun mütercimini, aslının müellifiyle beraber takdir etmemi-
zi gerektirmektedir. Tercüme edilen edebî eser, kaçınılmaz olarak, aslında-
ki bazı unsurları kaybetmiştir, ama, şayet hedef dilde edebî eser sıfatıyla tek-
rar ibdâ edilebildiyse, yine kaçınılmaz olarak, birçok yeni unsurlarla da zen-
ginleşmiştir. Ona, bir bakıma noksanlarını telâfi eden bu fazlalıkları kazandı-
ran hem hedef dil ve kültür, hem de mütercimin şahsiyetidir (bilgi dağarcığı, 
üslûbu, mahareti…). (“Üslûbu” diyoruz, çünkü –edebî tercümede- müterci-
min üslûbu –kaçınılmaz olarak- asıl müellifin üslûbuna zammolmaktadır. Yal-
nız, tercümeden bahsedebilmemiz için, zammolan üslûbun, asıl üslûbu gölge-
lememesi lâzımdır.) 

Bu tesbitlerden çıkan netice odur ki, tercüme edebî eseri, hem millî edebiya-
tın bir parçası, hem de mütercimin en azından ikinci dereceden bir eseri olarak 
mütalâa etmek hakşinaslık muktezasıdır. Bu durumda, elbette tercüme edebî 
eserler de millî edebiyat nümunelerimiz arasında anılmayı, en seçkin örnek-
leriyle ders kitaplarında yer almayı, üzerlerinde aslıyla mukayeseli üslûp, v.s. 
tedkîkleri yapılmayı ve edebiyatımızdaki tesirleri üzerinde durulmayı hakket-
mektedir. Hâlbuki, bir edebî yazarın eserleri arasında tercümelerinin de telif-
leri gibi değerlendirilmeye tâbi tutulması şöyle dursun, çok defa, yazar hak-
kındaki bir biyografi çalışmasında onun tercümelerinin bir dökümünün çıka-
rılmasının dahi ihmâl edildiği görülmektedir. 

Dahası, bizde öyle edebî yazarlar, öyle şairler vardır ki yazarlık veya şairlik-
lerini esas itibariyle tercümelerinde göstermiş, kayda değer telif eser verme-
mişlerdir. Ahmed Vefik Paşa bu durumun bilinen örneğidir. Fakat, ona ilâve 
edilecek –muhtemelen- daha pek çok mütercimimiz vardır. Ne yazık ki bun-
lara ne edebiyat tarihi kitaplarımızda yer verilmekte, ne de tek başlarına mo-
nografi konusu olmaktadırlar. Sırf bir isim vermiş olmak için, bunların ara-
sında meselâ Sabahattin Eyüboğlu’nu zikredebiliriz. Kendisinin edebiyat ki-
taplarımızda şair olarak ismi geçmez. Ne var ki o, şairliğini, büyük edebî de-
ğeri olan şiir tercümeleriyle isbat etmiştir. Bundan başka, bazı şairlerimizin, 
meselâ Orhan Veli’nin mütercim sıfatıyla şairliği, müellif sıfatıyla şairliğin-
den üstün gibidir. Burada dikkate şayan bir husus da, hassaten muntazam na-
zımla inşa edilmiş bir şiirin tercümesinde, mütercim şairin, eserin ortak müel-
lifi mevkiine yükseldiği hakikatidir. O hâlde, öncelikle vezinli, kafiyeli ve hele 
mûsikî ağırlıklı bir şiirin tercümesini, müellif ile mütercimin müşterek eseri 
olarak görüp iki ismi bir arada anmak yerine, onu sadece aslının müellifine at-
fetmek, edebî tahlil bakımından büyük bir yanlış ve adalet bakımından da bü-
yük bir haksızlıktır.

GOETHE’DEN WERTHER TERCÜMELERİ MİSÂLİ

Yazarlığını edebî nesir tercümeleriyle isbat etmiş mütercimlerimize bir misâl 
olarak da Recai Bilgin’i zikredebiliriz. Millî Kütüphane kayıtlarında, kendisi-
nin, Goethe hakkındaki biyografik bir kitaptan başka telifi görünmemektedir. 
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Buna rağmen, Recai Bilgin, Goethe’den Werther, Faust, Hermann’la Dorot-
hea gibi, Schiller’den Maria Stuart, Don Carlos gibi ve daha başka yazarlar-
dan tercümeleriyle edebî yazarlarımız arasında kendisine seçkin bir yer veril-
mesini fazlasıyla hakketmiştir. Aşağıdaki tabloda Werther tercümesinden hem 

Kaynak Metin (Goethe’nin 
ert er ‘inin Almanca aslı) 

Hedef Metin 1 (Groethuysen’in 
Fransızca versiyonu -1954-) 

Hedef metin 2 (Ali Kâmi 
Akyüz’ün Fransızcadan tercümesi 

-1934-) 

Hedef Metin 3 (Recai Bilgin;’in 
Almancadan tercümesi -1942-) 

Am 10. Mai 
        Eine wunderbare Heiterkeit 
hat meine ganze Seele 
eingenommen, gleich den süßen 
Frühlingsmorgen, die ich mit 
ganzem Herzen genieße. Ich bin 
allein und freue mich meines 
Lebens in dieser Gegend, die für 
solche Seelen geschaffen ist wie 
die meine. Ich bin so glücklich, 
mein Bester, so ganz in dem 
Gefühle von ruhigem Dasein 
versunken, daß meine Kunst 
darunter leidet. Ich könnte jetzt 
nicht zeichnen, nicht einen 
Strich, und bin nie ein größerer 
Maler gewesen als in diesen 
Augenblicken. Wenn das liebe 
Tal um mich dampft, und die 
hohe Sonne an der Oberfläche 
der undurchdringlichen 
Finsternis meines Waldes ruht, 
und nur einzelne Strahlen sich in 
das innere Heiligtum stehlen, 
ich dann im hohen Grase am 
fallenden Bache liege, und näher 
an der Erde tausend 
mannigfaltige Gräschen mir 
merkwürdig werden; wenn ich 
das Wimmeln der kleinen Welt 
zwischen Halmen, die 
unzähligen, unergründlichen 
Gestalten der Würmchen, der 
Mückchen näher an meinem 
Herzen fühle, und fühle die 
Gegenwart des Allmächtigen, 
der uns nach seinem Bilde 
schuf, das Wehen des 
Alliebenden, der uns in ewiger 
Wonne schwebend trägt und 
erhält; mein Freund! Wenn's 
dann um meine Augen dämmert, 
und die Welt um mich her und 
der Himmel ganz in meiner 
Seele ruhn wie die Gestalt einer 
Geliebten--dann sehne ich mich 
oft und denke : ach könntest du 
das wieder ausdrücken, könntest 
du dem Papiere das einhauchen, 
was so voll, so warm in dir lebt, 
daß es würde der Spiegel deiner 
Seele, wie deine Seele ist der 
Spiegel des unendlichen 
Gottes!--mein Freund--aber ich 
gehe darüber zugrunde, ich 
erliege unter der Gewalt der 
Herrlichkeit dieser 
Erscheinungen. 
(http://www.digbib.org/ 
Johann_Wolfgang_von_Goethe
_1749/Die_Leiden_des_jungen_
Werther_.pdf) (7.5.2008) 

10 mai 
         Il règne dans mon âme une 
étonnante sérénité, semblable à 
la douce matinée de printemps 
dont je jouis avec délices. Je 
suis seul, et je goûte le charme 
de vivre dans une contrée qui fut 
créée pour des âmes comme la 
mienne. Je suis si heureux, mon 
ami, si abimé dans le sentiment 
de ma tranquille existence, que 
mon talent en souffre. Je ne 
pourrais pas dessiner un trait, et 
cependant je ne fus jamais plus 
grand peintre. Quand les 
vapeurs de la vallée s'élèvent 
devant moi, qu'au-dessus de ma 
tête le soleil lance d'aplomb ses 
feux sur l'impénétrable voûte de 
l'obscure forêt, et que seulement 
quelques rayons épars se 
glissent au fond du sanctuaire ; 
que, couché sur la terre dans les 
hautes herbes, près d'un 
ruisseau, je découvre dans 
l'épaisseur du gazon mille 
petites plantes inconnues ; que 
mon c ur sent de plus près 
l'existence de ce petit monde qui 
fourmille parmi les herbes, de 
cette multitude innombrable de 
vermisseaux et d'insectes de 
toutes les formes ; que je sens la 
présence du Tout-Puissant qui 
nous a créés à son image, et le 
souffle du Tout-Aimant qui 
nous porte et nous soutient 
flottants sur une mer d'éternelles 
délices : mon ami, quand le 
monde infini commence ainsi à 
poindre devant mes yeux, et que 
je réfléchis le ciel dans mon 
c ur comme l'image d'une bien-
aimée, alors je soupire et m'écrie 
en moi-même : « Ah ! si tu 
pouvais exprimer ce que tu 
éprouves ! si tu pouvais exhaler 
et fixer sur le papier cette vie 
qui coule en toi avec tant 
d'abondance et de chaleur, en 
sorte que le papier devienne le 
miroir de ton âme, comme ton 
âme est le miroir d'un Dieu 
infini !... » Mon ami... Mais je 
sens que je succombe sous la 
puissance et la majesté de ces 
apparitions. (GOETHE. e  

u ra e  du eu e ert er, 
tr. par Bernard  Groethuysen , 
Folio classique, 2004, p. 35.) 

10 Mayıs 
       İçimde şaşılacak bir 
kaygısızlık var. Tadını çıkararak 
geçirdiğim bahar sabahlarına 
benziyorum. Onlar da böyle 
kaygısız! Yalnızım, hem öyle 
bir yerde ki böyle yerler tam 
benim duygumda olanlar için 
yaratılmış denebilir. Öyle 
mes’udum, dostum, benliğimin 
durgunluğuna öyle kendimi 
bırakmış bir haldeyim ki bundan 
hünerim, san’atım eza duyuyor, 
üzülüyor. Tek bir çizgi bile 
çizemiyeceğim. Bununla 
beraber ben hiçbir zaman 
şimdiki kadar büyük ressam 
olmadım. 
       O zaman ki dere boyunun  
sisleri önümde yükselir, başımın 
üstünde güneş kızgın oklarını 
karanlık ormanın sık örtülü 
kubbesine saplar ve parça parça 
ışıkları bu ulu mâbedin ötesinde 
berisinde oynaşır; o zaman ki bir 
dere kıyısında, yüksek otların 
arasında yere uzanarak yeşil 
çimenler içinde bilmediğim bin 
bir ot bulur, bu otların arasında 
sayısız kurtlarile, böceklerile 
kaynaşan o küçük yaşayış 
âlemini yakından görürüm; o 
zaman ki bizi kendine göre 
uydurup yaratan büyük 
yaratıcının varlığını anlar ve 
sonsuz bir zevk denizinde 
yüzerek tutunurken o büyük 
sevgi kaynağının soluğunu 
duyarım... İşte o zaman dostum, 
ah o zaman ki sonsuz âlemlerin 
iç yüzü gözümün önünde 
açılmıya başlar ve gök yüzünü 
bir sevgilinin gönlüme vurmuş 
aynadaki yüzü gibi düşünürüm, 
işte o zaman derin derin göğüs 
geçirir ve şöyle haykırırım: “Ah 
ne olurdu, şu duyduklarını 
söyliyebilseydin! Şimdi bu 
kadar bollukla, bu sıcaklıkla 
içinde akıp taşan canlılığı bir 
kâğıda çıkarıp işliyebilseydin! 
Öyle ki kâğıt senin ruhunun bir 
aynası olsun, nitekim senin 
ruhunda sonsuz, ulu bir varlığın 
aynası olmuştur!...” Fakat 
dostum, çırpınmak neye yarar?. 
Ben içimden gelen bu 
ürpermelerin sarsıntısı altında 
ezildiğimi duyuyorum... 
(GÖTE. e  erter i  

e di leri, “Çeviren”: A. Kâmi 
Akyüz, İstanbul: Hilmi Ke., 
1945, 3. basılış -1. basılış: 1912; 
2. basılış: 1934-, ss. 13-14.) 
 

10 Mayıs 
     Bütün kalbimle lezzetini 
duyduğum tatlı bir bahar 
sabahına benziyen hayrete şayan 
bir ferahlık, tekmil ruhumu 
kaplıyor. Yalnız olduğum halde, 
benim ruhum gibi ruhlar için 
yaratılmış olan bu muhitte, 
hayatımdan memnunum. Öyle 
mes’udum ki, eşsiz dostum, 
sakin bir hayatın tahassüslerine 
o kadar çok dalmış 
bulunuyorum ki, bundan 
san’atım bile zarar görüyor. 
Şimdi resim yapamadığım, hattâ 
bir çizgi bile çizemediğim halde, 
hiçbir vakit şu andakinden daha 
büyük bir ressam olamadım. O 
şirin vadinin yükseldiği ve 
güneşin tepeden akseden şuâları 
ormanımın nüfuz edilmez 
karanlığının üst tabakasına 
takılıp kalarak, o mukaddes 
yerin içerisine ancak münferit 
huzmeler sızabildiği bir sırada, 
ben çağlıyan derenin 
kenarındaki uzun çimenlerin 
üstüne uzanarak, yere daha 
yakın bir vaziyette o bin bir 
çeşitli küçük otları merakla 
seyrederken, sazların arasındaki 
sayısız ve akılların alamıyacağı 
kadar değişik şekilli kurtlarla 
böceklerin teşkil ettiği o 
küçücük âlemin kaynaşmasını, 
daha yakından ve âdeta kalbimin 
içinde duyarak, bizi kendi 
suretinde yaratan Kadir-i 
Mutlak’ın mevcudiyetini ve 
onun hepimizi ebedî zevkler 
içinde yüzdürerek muhafaza ve 
himaye eden ölçüsüz sevgisinin 
esintisini hissettiğim zaman... ve 
sonra dostum, âlem gözlerimin 
önünde böylece belirmeğe 
başladığı ve sema bir sevgilinin 
hayali gibi bütün ruhumu 
kapladığı vakit, çok defalar 
içimi çekerek: “Ah, bütün bu 
duyduklarını tekrar ifade 
edebilsen! İçinde bu kadar bol 
ve bu kadar sıcak bir halde 
yaşıyan şeyleri izhar ve bir 
kâğıdın üstüne tesbit edebilsen 
de, senin ruhun ebedî Allah’ın 
aynası olduğu gibi, bu kâğıt da 
ruhunun aynası olsa!” diye 
düşünüyorum... Fakat dostum, 
ben bu suretle kendimden 
geçiyorum ve bu muhteşem 
hayallerin kudreti altında 
eziliyorum.  

(GOETHE. ert er ( e  
erter i  t ra lar ), “Tercüme 
eden”: Recai Bilgin, İstanbul: 

Muallim Ahmet Halit Kitabevi, 
1942, s. 6-7.) 

 

 

TABLO 6: FRANSIZCA VE TÜRKÇEYE GOETHE’DEN WERTHER 
TERCÜMELERİNİN MUKAYESESİ
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onun usta yazarlığını, hem de Türkçenin hiçbir Avrupa lisanının altında kal-
mayan ifade kudretini isbat eden bir nümune yer almaktadır. Tablonun 1. sü-
tununda eserin Almanca aslından uzun, girift cümleli, zengin hayâllerle dolu, 
fevkalâde kuvvetli bir tasvir sahnesinin yer aldığı, bu yüzden de tercümesi 
bir hayli müşkül olan bir pasaj, 2. sütununda bunun çok başarılı bir Fransızca 
tercümesi, 3. sütununda buradaki Fransızca versiyona yakın bir başka versi-
yondan Ali Kâmi Akyüz tarafından yapılmış tercümesi ve 4. sütununda Recai 
Bilgin’in eserin Almanca aslından tercümesi yer almaktadır.5 

Fransızcadan birçok edebî tercümenin sahibi olan Ali Kâmi, Türkçede, ese-
rin tekrar ibdâı diyebileceğimiz ayarda bir metin inşa edememiştir. Onun ter-
cümesi kaynak dil etkisiyle (“interférence”) malûl olduğu, hususen örnek pa-
sajdaki uzun cümlenin tercümesi büyük ölçüde Fransız cümle yapısına uydu-
ğu, metni, yer yer ifade kusurları barındırdığı ve bunlar anlam kaymalarına 
yol açtığı, ayrıca bu tasvir sahnesine uygun yeteri kadar tesirli kelimeler se-
çilmemiş olduğu için, zevkle okunan bir metinle karşı karşıya bulunmuyoruz. 
Üstelik, Ali Kâmi, bu tercümesinde eserin birçok pasajını atlayarak ortaya ek-
sik bir tercüme çıkarmıştır. Tercümesine, bir de, eseri asıl dilinden değil, ikin-
ci dilden nakletme nakîsesi eklenmektedir. Bu sebeplerle, bu tercüme, millî 
edebiyat varlığımıza dahil edilmeye lâyık değildir.

Buna mukabil, Recai Bilgin, eserin tam ve belki müsavî ayarda denilebile-
cek bir tercümesine hayat vermiştir. Cümleleri, asıllarındaki kadar uzun ol-
makla beraber, Türkçe açısından kusursuzdur. İfadeler doğru ve yerli yerin-
de, kelimeler, tabirler ve onlarla örülen cümlecik ve cümleler kaynak metin-
dekilere denk olduğu için anlam kaymaları yoktur. Çağrıştırımı kuvvetli (“de 
forte connotation”) ve mûsikîli kelimeler seçildiğinden üslûp aslındaki kadar 
coşkulu ve zevklidir. Bundan dolayı, gözümüzün önünde aynı hayâller can-
lanmakta, metin, üzerimizde, aslındakine benzer bir tesir (“effet”) yapmakta, 
onu okurken, sanki Goethe, bize, doğrudan kendi dilimizle hitap ediyor gibi 
bir hisse kapılmaktayız. Hasılı, tam bir başarılı tercüme örneğiyle karşı karşı-
yayız. Binaenaleyh, bu eser, millî edebiyat varlığımız içinde mûtena bir yere 
ve onun mütercimi de tedkîk edilmeye, yaşatılmaya, ilham alınmaya lâyık bir 
edebî yazar sıfatına hak kazanmıştır. 

NETÎCE

Çalışmamızın umumî neticesi olarak diyebiliriz ki bu gibi sayısız örnek üze-
rinde düşündüğümüz zaman o kanaate varıyoruz ki Avrupa dillerinden tercü-
me yaparken karşılaştığımız zorluklar karşısında, gayet tabiî olarak her za-
man mevcut olacak ve her seferinde tek tek halledilmesi gerekecek ıstılah 
mes’elesi bir tarafa, hemen Türkçenin kifâyetsizliğini ilân edip hayıflanmaya 
başlamadan önce, kifâyetsizliğin kendi Türkçemizde olup olmadığını kendi-
mize sormak çok daha isabetli bir tavırdır. Şayet Türkçenin değil, sadece ken-
di Türkçemizin kifâyetsiz olduğunu teslim ediyorsak, o zaman da bilelim ki 

5 Buradaki pasajın Almanca aslının üslûp hususiyetlerini anlamamızda bize yardımcı olan Yrd. 
Doç. Dr. Fatma Sağlam’a teşekkür ederiz. 
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Türkçemizin dünya dilleri arasındaki mümtaz mevkiini, belki herkesten çok, 
işini her zaman millî hassasiyet ve ehliyetle yapmaya çalışan mütercimlerimi-
ze borçluyuz.
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Özet: Göktürk ve Uygurlardan Yeni Lisan hareketine kadar Türkçenin bütün büyük 
dönemeçlerinde sistemli bir tercüme faaliyeti dikkati çekmektedir. Bilhassa modern 
Türkçenin yoğrulmasında millî hassasiyetle hareket eden mütercimlerimizin rolü bi-
rinci derecededir. Onlar, sadece modern edebiyatımızı şekillendirmekle kalmadılar, 
aynı zamanda  -mutlaka okulların ders programlarında geniş şekilde yer alması ge-
reken- zengin bir tercüme edebiyat meydana getirdiler. Böylece, onların büyük sanat 
kabiliyetleri sadece telif değil, aynı şekilde tercüme eserlerde de tezahür etmektedir 
ve bu eserler de millî edebiyat ve kültürümüzü zenginleştiren, menşeleri ne olursa ol-
sun, öz malımız olan, öylece sahiplenmemiz gereken bir edebiyattır.

Modern edebiyatımız, hâliyle, Türkçenin yüksek bir ifade kabiliyetine kavuşması 
sayesinde mümkün olmuştur. Bunu başarmak için de, Türkçenin hem cümle yapısının 
ve nesir dilinin, hem de kelime hazinesinin ve âhenginin geliştirilmesi gerekmiştir. Bu 
inşa faaliyetinde, hususen Fransız dil, nesir ve edebiyatının örnek alındığı ve Fransız-
cadan yapılan her türden tercümenin başlıca müessir olduğu müşahede edilmektedir.

1930’lara, hattâ 1900’lere gelindiğinde, Türkçenin, Fransızca ve diğer Batı dillerin-
den her sahada tercüme yapılabilen bir dil hüviyeti kazanmış olması, onun, büyük kül-
tür dilleriyle yarışabilecek bir kudrete erişmiş olduğunun en kuvvetli delilidir. 

Dolayısıyla, pek de kadri bilinmeyen büyük mütercimlerimize dil ve edebiyat tari-
himizde artık lâyık oldukları mevkiin verilmesi zamanı gelmiştir.

Anahtar kelimeler: Türk dili tarihi, Türk tercüme tarihi, tercüme bilimi, dil bilimi, 
tercüme edebiyat, muasır Türkçenin teşekkülü. 
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Translation as a Strategy for Improving Turkish Language

Summary6: A systematic translation activity, throughout all significant milestones 
of Turkish Language, from the period of Göktürks and Uyghurs to the New Language 
Act, draws attention. In this respect, the role of our translators, in particular, those 
who act with national sensitiveness in effectuating modern Turkish language, is vital. 
Since, they not only shaped our modern literature, but also composed a rich translated 
literature -which should certainly be covered by the curricula of our educational insti-
tutions to a wide extent-. Their great artistic skills apparent in original works are also 
distinct in translated works, and irrespective of the origin, those translated works are 
our own literature that enrich our national literature and culture and therefore, should 
be owned accordingly.

Naturally, our modern literature has only emerged with Turkish language gaining 
an outstanding ability of expression. Both sentence structure and prose language; le-
xicon and euphony of Turkish had to be developed in order to achieve this point. It 
is observed that French language, prose and literature was taken as an example and 
translation activity of each kind form French was the principal agent during the cons-
truction process.

The fact that Turkish language gained a linguistic identity, by which translation in 
each domain is possible from French and other Western languages when it comes to 
1930s, is the strongest evidence that Turkish language reached a capability to compe-
te with great languages of culture.

Therefore, it is high time that our eminent translators, who have not been fully app-
reciated so far, should be esteemed as they deserve.

Key words: Turkish language history, Turkish translation history, translation stu-
dies, linguistics, translated literature, construction of modern Turkish language. 

 

6 Hülâsamız, İngilizceye, değerli meslekdaşımız Alper Kumcu tarafından tercüme edilmiştir. 
Kendisine teşekkür ederiz.


