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I. Giriş
Türkiye’de, çok sevilen, büyük merak uyandıran veyâ okunmaması bir nakîse
telâkkî edilen bâzı Avrupa edebî klasikleri vardır ki bu alâka sebebiyle tekrâr
tekrâr tercüme ve tekrâr tekrâr tab’edilmişlerdir ve her geçen gün bu tercüme ve
tabların sayısı artmaktadır. V. Hugo’nun Sefîller’i, Goethe’nin Genç Werther’in
Iztırapları, La Fontaine’in Hikâyeler’i, Balzac’ın Goriot Baba’sı, Flaubert’in Madame
Bovary’si, Saint-Exupéry’nin Küçük Prens’i gibi eserler bu cümledendir. Millî
Kütüphâne kayıtlarına mürâcaat ettiğimizde (18 Nisan 2012 târihi îtibâriyle),
bunların içinde, 293 kayıtla, rekorun La Fontaine’den Hikâyeler veyâ Masallar
kitaplarına âit olduğunu görüyoruz. İkinci sırada, 192 kayıtla, Sefîller yer
almaktadır. Üçüncü sırada, 181 kayıtla, Robenson vardır. Dördüncü sırada, 118
kayıtla, Küçük Prens gelmektedir. Mezkûr tercümelerden diğerleri ise, 40-50
kayıtla, bunları bir hayli geriden tâkîb etmektedir.
Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe’sunun Millî Kütüphâne kayıtlarına daha
yakından göz attığımızda, bunlara, eski yazı baskıların dâhil olmadığını ve
içlerinden 20 tânesinin İngilizce veyâ Fransızca baskılar olduğunu tesbît
ediyoruz. Bu 20 kitabın hâricindekiler, tercüme olarak kayda girmiştir. Mâmâfih,
* Pek değerli ilim adamı, kitap muhibbi, azîz ve fâzıl dostum Ergi Özsoy’a; onun ısrârlı
teşvîkleri olmasa, bu makale ortaya hiç çıkmayabilirdi.
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bunların tamâmına yakını, çocuklar veyâ gençler için yapılmış değişik cinsten ve
küçük hacimde uyarlamalardır ve aynı tercümenin müteaddit baskıları da bu
sayıya dâhildir. Farklı tercüme veyâ uyarlamaların sayısını tesbît edememiş
olmakla berâber, her birinin sayfa adedine bakarak, bunların içinden hiç olmazsa
tam metin tercümelerin sayısının on tâne olduğunu tahmîn ediyoruz. Tabîatiyle,
bu tahmînî sayı dahi tam metin tercümeler hakkında pek noksan bir fikir
vermektedir; çünki kendi Türk tercüme târihi araştırmalarımızdan biliyoruz ki
piyasada, başka pek çok eserle berâber bu eserin de Millî Kütüphâne kayıtlarına
girmemiş birçok tercüme ve uyarlaması bulunmaktadır. Bu meyânda, uyarlamalardan bir kısmının, Türkçedeki uyarlamalar değil, İngilizce veyâ Fransızcadaki uyarlamalardan tercüme olduğu, binâenaleyh bunların da -menşê metne
göre olmasa bile, kaynak metne göre- tercüme olarak değerlendirilmesinin iktizâ
edeceği husûsunun göz önünde tutulması lâzımdır.
Bu müşâhedelerden çıkan netîce, bir taraftan, Robenson romanına Türkiye’de
nesiller boyunca duyulan büyük alâka, dîğer taraftan da, bu gibi tercümelerin
tam bir istatistiğini çıkarmanın ve bunları tercüme bilimi bakımından
değerlendirmenin bir hayli çetrefil ve külfetli bir çalışma gerektirdiği husûsudur.
Bu husûsu nazar-ı dikkate alarak, biz, burada, tercüme târîhimiz nokta-i
nazarından en fazla ehemmiyet arz ettiğini düşündüğümüz birkaç nümûne
üzerinde durmakla iktifâ edeceğiz.
Robenson tercümeleri hakkında istatistikî bakımdan yaptığımız tesbîtlere ilâve
edilecek bir dîğer mühim tesbît de, Robenson tercüme veyâ uyarlamalarının eskiliğidir. Hakîkaten, Türkçeye Avrupa dillerinden (ki bu dil, 20. asrın ortalarına,
hattâ son çeyreğine kadar, esâs îtibâriyle Fransızcadır) yapılan ilk edebî ve felsefî
tercümeler, 1859 senesine çıkmaktadır. Bunlar, zamandaş olarak yapılan (ancak
basım târihlerinde biraz farklılık olan) Telemak, Tercüme-i Manzûme ve Muhâverât-ı
Hikemiye tercümeleridir. Bunlardan -aslında tercüme değil uyarlama olanbirincisi Yûsuf Kâmil Paşa’ya, ikincisi Şinâsî’ye ve üçüncüsü de Münif Paşa’ya
âittir. İşte -Kirkor Çilingiryan’ın Türkçeye Ermeni harfleriyle yaptığı, dolayısıyle
Ermenilere hitâb eden Son Aben Serac’ın Sergüzeşti’ni (Perin 1946: 209)
saymazsak- bunların hemen arkasından, Ahmed Lûtfî’nin 1864 senesinde
basılan Hikâye-i Robenson tercümesi gelmektedir. Yalnız, bu, kitap hâlinde
neşredilen dördüncü tercümedir. Bunlara, bir de, Victor Hugo’nun Les
Misérables’inin 1862 senesinde Rûznâme-i Ceride-i Havâdis’te tefrika edilen
Mağdûrîn Hikâyesi isimli tercümesini -veyâ yine daha doğrusu uyarlamasınıkatmak îcâb etmektedir. Bu durumda, Robenson, Avrupa dillerinden (Fransızcadan) yapılan tercüme veyâ uyarlamalar arasında beşinci sıradadır.
Türkiye’de Robenson’a gösterilen alâkanın başlangıcını tesbît cihetiyle bir
başka şâyân-ı dikkat husûs da, Robenson’un, Bâb-ı Âlî Tercüme Odası’nda
okutulmuş olmasıdır. (Karadağ 2008-1: 51) Türk tercüme, kültür ve siyâset
târihinde pek mühim bir mevkii olan Bâb-ı Âlî Tercüme Odası (Yasa 2011: 64),
Şehîd Selîm tarafından başlatılan ıslâhat hareketi istikametinde ve 1821
senesinde, II. Mahmûd tarafından ihdâs edilmiş (Ahmed Cevdet Paşa 1974:
221), ancak, dil bilen güvenilir elemanlar bulunamaması sebebiyle, asıl semereli
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faâliyetine 1830’larda başlıyabilmişti. Aynı zamanda bir mülkiye mektebi gibi
faâliyet gösteren ve devrin en önde gelen siyâsî-edebî pek çok sîmâsını yetiştiren
Bâb-ı Âlî Tercüme Odası’nda, mêmurlar, 1856 senesinde, Dîvân-ı Hümâyûn
Tercümanı Mehmed Kabûlî Efendi’nin lâyihasıyle, bilgi derecelerine göre dört sınıfa
ayrılmış ve her bir sınıf için ayrı bir müfredat programı tesbît edilmiştir. İşte en
üst sınıf olan dördüncü sınıf programına Robenson da dâhil edilmiştir. (Balcı
2006: 103-104) Bu sınıftaki mêmurların, Robenson’un Fransızca bir nüshasından
(ki hangisi olduğu meçhûl, fakat belki de -şöhreti sebebiyle- Borel’in tercümesidir) Türkçeye tercüme çalışmaları yapmaları istenmektedir. O zaman
Fransızca, Osmanlı Devleti’nde âdeta ikinci resmî dil mesâbesinde bulunduğu
ve Tercüme Odası’nda da esâs ecnebî dil Fransızca olduğu için herhâlde buna
şaşmamak gerekir. Avrupa’da pek meşhûr olan ve Fransızcaya da, İngiltere’de
neşrinden hemen bir sene sonra -1720’de- tercüme edilen Robenson’a bu büyük
şöhreti sebebiyle Osmanlı ricâlinin de duyduğu alâkanın ilk mahsûlü, 1859
senesinde, vak’anüvis Ahmed Lûtfî’nin Hikâye-i Robenson tercüme veyâ
uyarlaması olacaktır.
Robenson’un Türkçede -daha 19. asrın ortasında, ilk “tercüme”lerle berâbermazhar olduğu bu büyük alâka, belki de, şöhretinin câzibesi yanında, onun, pek
sürükleyici bir mâcerâ romanı olmasıyle de îzâh edilebilir. Ayrıca, ıssız bir adaya
düşen ve tek başına hayâtta kalma mücâdelesi veren bir insanın başarısını,
insanoğlunun vahşî tabîate karşı bir başarısı olarak görüyor ve Robenson’da
kendimizden bir parça buluyor da olabiliriz.

II. Robenson mu, Robinson mu?
Daniel Defoe’nun eserinin Ahmed Lûtfî tarafından Türkçeye ilk tercüme ve
uyarlamasının ismi, Hikâye-i Robenson’dur. Kitabın İngilizce aslındaki ismi ise,
Robinson Crusoe’dur ve /r b nsən kruso / şeklinde telâffuz edilmektedir.
Fransızca tercümesinde, bu isim, Robinson Crusoé [-yaklaşık telâffuzuyle/robenson krüzoe/] şeklinde Fransızcalaştırılmıştır. Eserin, bizdeki ilk tercüme
veyâ uyarlaması Arapçadan olmakla berâber, Arapçaya da Fransızcadan tercüme
edilmiş olmalıdır ki ismi, Türkçeye, bu Fransızca telâffuzuyle mâl olmuştur.
Bundan sonra, eser, bir asır boyunca, yâni 1960’lı yıllara kadar, hep Robenson
ismiyle anılmıştır. Nitekim, Şemseddîn Sâmi’nin 1885’de Fransızcadan, Şükrü
Kaya’nın 1919’da İngilizce aslından, Yaşar Nâbi Nayır’ın 1938’de Fransızcadan
yaptığı tercümelerde telâffuz hep Robenson’dur. (Şükrü Kaya’nın tam metin
hâlindeki tercümesinin 1923’teki ilk baskısında da, 1950’deki ikinci baskısında
da bu telâffuz değişmemiştir.) Son yarım asırda ise, İngilizcenin Millî Eğitimin
müfredat programlarına hâkim olması ve ayrıca kelimenin aslının Robinson
şeklinde yazılması sebebiyle de, /robinson/ telâffuzu yaygınlık kazanmıştır.
Biz, bu çalışmamızda, tercüme geleneğimize hürmeten ve o târihî hâtırayı
yaşatmak maksadıyle, ilk bir asırlık telâffuzu muhâfaza ediyor, eseri Robenson
ismiyle anıyoruz. Bu meyânda, eski yazı Robenson tercümeleri hakkında iki
kitaplık çok değerli bir çalışma yapan Ayşe Banu Karadağ’ın, çalışmasında
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Robenson söyleyişini yaşatmasını takdîrle karşıladığımızı husûsen kaydetmek
isteriz.
III. Tercüme tedkîki için nazarî bilgiler (“Tercüme Hattı”)
En geniş mânâsıyle tercüme, bir vâsıtayla ifâde edilen merâmın bir başka
vâsıtayla veyâ bir başka şekilde tekrâr ifâde edilmesidir. Bu târifimizden yola
çıkarak, biz de, Jakobson’un, dil içi, diller arası ve işâretler arası tercüme tasnîfini
kabûl edebiliriz. (Jakobson 1970: 79) Bu tasnîfe göre, dil içi tercüme, bir şekilde
ifâde edilen merâmın -aynı dilin imkânlarını kullanarak- bir başka şekilde tekrar
ifâde edilmesidir. Fakat, bir dil içinde, aynı merâmın farklı şekilde ifâdelerinde
mutlaka az-çok bir mânâ ve têsîr farkı vardır. Nitekim, en basit misâliyle, kapıyı
açık tutma kaziyesi ile kapıyı kapa kaziyesi yaklaşık olarak aynı mânâya gelir ve
aynı merâmın ifâdesi gibi görünürler. Bununla berâber, hem mânâ, hem têsîr
îtibâriyle aynı değildirler. Diller arası tercümede de bir dilde ifâde edilen merâm
bir başka dilin imkânlarıyle tekrâr ifâde edilir ve bu ikinci ifâdenin mânâ ve
zihnî-hissî têsîr îtibâriyle birincisine muâdil olması istenir. Yine bu durumda da,
ayniyet değil, sâdece olabildiğince benzerlikle iktifâ etmek gerekir ve bu
benzerlik ayniyete ne kadar yakınsa o kadar sahîh bir tercüme elde edilir.
Ayniyet, ideal tercüme hâlidir ve ideal olduğu için de yalnızca farazîdir. İşâretler
arası tercümede de bir işâret diliyle ifâde edilen merâm bir başka işâret diliyle
tekrâr ifâde edilir. Meselâ trafik levhaları, dilin işâret sistemiyle ifâde edilen
merâmın, başka bir işâret sisteminde tekrâr ifâdesidir. Ayrıca, konuşan birinin
merâmını, sağır ve dilsizlere, yine o dilin işâret diliyle tekrâr ifâde etmek de geniş
mânâda tercümedir. Aynı şekilde, işâret diliyle diller arası geçiş de olabilir;
meselâ Türkçe bir konuşma, Fransızca bilen sağır ve dilsizlere Fransızcanın
işâret diliyle tekrâr ifâde edilebilir. Bu üç tercüme şeklinde de tercüme kayıpları
vardır; çünki üçünde de merâmın aynen ifâdesi kabil değildir. Yine bunların
içinde tercüme bilimini husûsen alâkadar eden, diller arası tercümedir. Ne var ki
diller arası tercümenin de tek şekli yoktur; tercüme faâliyeti, muhtelif şekilleriyle
geniş bir yelpâzeye yayılmaktadır. Biz, geniş mânâsıyle diller arası tercümeyi,
muhtelif şekilleriyle, “tercüme hattı” ismini verdiğimiz bir şema üzerinde
göstermekteyiz. (Bkz. 1. Şema.) Bu şemada, tercüme tedkîki bakımından en
mühim olan husûs, sahîh tercümeyi (dar mânâda tercüme), -harfiyen ve uyarlama çeşitleriyle- tercümemsiden tefrîk etmektir.
“Sahîh tercüme”, tercümenin fâili (mütercim) tarafından, bir dilde ifâde
edilen merâmın, bu merâm dil işâretleri, tamâmlayıcı bilgiler ve kendi dağarcığı
sâyesinde yorumlanarak iyice kavrandıktan ve bu sûretle iyice kavranan yorumlu
anlam onu ifâde eden dil işâretlerinden (kelimelerden ve cümlelerden) tecrîd
edildikten sonra, bir başka dilin işâretleriyle (o dilin bütün îcaplarına riâyet
ederek ve gerektiği ölçüde dil içi ve kültüre bağlı uyarlamalar yaparak), hedef
metnin -aynı zümreye mensûb- muhâtabı üzerinde, -mümkün mertebe- kaynak
metnin muhâtabı üzerindekiyle aynı zihnî ve hissî têsîri yapacak şekilde tekrâr
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tasavvur ve ifâde edilmesidir.1 (Yasa 2009: 55) Efrâdını câmi, ağyârını mâni
olmasına gayret ettiğimiz bu târifte şu unsurlar öne çıkmaktadır: 1) Tercüme,
onun fâili, yâni mütercim (veyâ -sözlü tercüme hâlinde de- tercüman) olmadan
yapılamaz. Şu hâlde, onun şahsiyeti, zekâsı, bilgi dağarcığı, mahâreti tercüme
metne -ister istemez- damgasını basacak, buna mebnî, tercüme metin, metin
tipine göre, muhtelif derecelerde, -sâdece müellife değil- mütercime de âit
olacaktır. İşte tercüme biliminde, en mühim bir bahis de, mütercimin tercüme
metindeki payını tesbît etmektir. 2) Tercüme edilen diller değil, metinlerdir. 3)
Metinlerin tam mânâsı, sâdece dil işâretleriyle değil, ayrıca dil hârici bir takım
unsurların, dîğer tâbirle, tamâmlayıcı bilgilerin yardımıyle anlaşılır. 4) Tercüme
fâili, metni, onu dil işâretleri ve tamâmlayıcı bilgilerle yorumlamadan kavrayamaz. Metin çerçevesinde kelimeler lûgat mânâlarının dışında bir takım yeni
mânâlar kazanırlar. Bu mânâlar, bu yorumlamayla anlaşılır. Onun için,
kelimelerin metin bütünlüğü içindeki anlamları, lûgat anlamlarından ziyâde bu
yorumlu anlamlarıdır. 5) Tercüme fâili, kaynak metindeki kelimelere -bunların
lûgat karşılıklarıyle iktifâ etmeyip- yorumlu anlamlarına uygun karşılıklar aramak
zorunda olduğundan, tercüme işlemi esnâsında, îcâdcı olmak, durmadan
buluşlar yapmak mecbûriyetindedir. Fakat, sahîh tercüme yapabilmesi için,
sâdece kelime ölçeğinde buluşlar yapması da kâfî gelmez, ayrıca cümle ve metin
Bizim tercüme târifimiz, esâs îtibâriyle, Seleskovitch, Lederer, Déjean Le Féal gibi
tercümecilerin (Seleskovitch 1980), (Lederer 1987), (Lederer 1994), (Déjean Le Féal 1993)
Yoruma Dayalı Tercüme Nazariyesi çerçevesinde
ve Milletler Arası Mütercimler
Federasyonu’nun (“Fédération internationale des traducteurs”) -1963 Dubrovnik
Kongresi’nde kabûl edilip 1994 Oslo Kongresi’nde tâdil edilen- Mütercimin Ahidnâmesi’nde
(“La Charte du traducteur”) ortaya koydukları tercüme anlayışından mülhem olduğu gibi,
usta mütercim ve değerli tercüme nazariyecimiz Nûrullah Ataç’ın 1941 senesine âit
“Tercümeye Dâir” başlıklı makalesinde îzâh ettiği şu tercüme anlayışına da muvâzîdir:
...Herhangi bir dilden Türkçeye kitap tercüme eden bir insanın, her şeyden önce,
üzerinde çalıştığı metindeki fikirlerden de önce, Türkçenin icaplarını düşünmesi,
onlara uyması lâzımdır. Dili zorladığı takdirde söylediği anlaşılmaz; bu suretle metne
sadakatsizlik etmiş olur. Bunun için: ‘Ne yapalım? Biz metinden ayrılamayız’ diye
Türkçeye pek benzemez veya tatsız cümleler yazmağa kalkışanlara gülüyorum; o
kadar sadakatin bir sadakatsizlik olduğunu, metne böyle körü körüne bağlanmakla
ona ihanet ettiklerini anlamıyorlar. Tercüme etmek, bir dilde düşünülmüş bir şeyi
bir [başka] dilde tekrar düşünmek demektir. Fransızca bir kitap, Fransızca
düşünülmüştür; onu yeniden Türkçe düşünmek lâzımdır; Türkçesini yazarken gene
Fransızca düşünmekte devam ederseniz, ancak kelimeleri Türkçeye çevirmiş
olursunuz, tercüme etmiş olmazsınız. (Ataç 1941: 6/505)
Bir bakıma bütün dünyâ mütercimlerini bağlıyan Mütercimin Ahidnâmesi’nin I. Fasıl/4. ve
5. Maddelerindeki tercüme târifi ise şöyledir:
Her tercüme, sadâkat esâsına uygun olmalı ve eserin aslındaki fikir ve şekli tam
mânâsıyle ifâde etmelidir. Sadâkat, mütercim için, hem ahlâkî bir vazîfe, hem de
hukukî bir mükellefiyettir.
Bununla berâber, sâdık tercümeyi harfiyen tercüme ile karıştırmamak lâzımdır. Zîrâ,
tercümede sadâkat esâsı, eserin, bir başka dil veyâ memlekette bâriz olan şeklini,
edâsını, derin anlamını verebilmek için uyarlama yapmayı men’etmez. (Charte du
traducteur de la FIT 2008)
1
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ölçeğinde ve kültüre bağlı buluşlar da yapması, dîğer tâbirle, hedef dilin ve mahâllîleştirmeye kaçmadan- hedef kültürün îcaplarına riâyet etmesi de lâzım
gelir; aksi takdîrde sahîh tercümenin iki esâs şartını yerine getiremez. 6) Sahîh
tercümenin iki esâs şartı, kaynak metindeki mânâyı ve zihnî-hissî têsîri, hedef
metinde de, -olabildiğince- aynen vermektir. 7) Tercüme metin, asıl metnin
tıpatıp bir kopyası değildir; dîğer tâbirle, ideal tercüme imkânsızdır. Binâenaleyh,
ideal tercüme, sâdece farazî olarak ulaşılmak istenen bir derece, “tercümenin
sıfır noktası”dır. Bir tercüme, bu farazî ideal tercümeye ne kadar yaklaşıyorsa, o
kadar sahîhlik vasfını hâizdir ve birçok tercümeden de, ideal tercümeye en fazla
yaklaşanı, dîğerlerinden üstündür. 8) Kaynak metnin muhâtab zümresi ile hedef
metnin muhâtab zümresi aynı olmalı, meselâ kaynak dilde elektrik
mühendislerine hitâb eden bir metin hedef dilde de elektrik mühendislerine,
aynı şekilde, on iki-on beş yaş zümresine hitâb eden bir metin yine aynı yaş
zümresine, ilh… hitâb etmeli, bilakis, sinema seyircilerine hitâb eden bir metin
roman okurlarına hitâb etmemeli, tabiplere hitâben kaleme alınan ilmî bir
makale gazete okurlarına hitâb eden bir metin hâline getirilmemelidir. 9) Sahîh
tercüme, bütün bu unsurların bir muhassalası, bir hassas dengeler mecmûudur.
“Harfiyen tercüme”, kaynak metindeki cümleleri -cümle çeşidini değiştirmeden,
“tercüme eden dil”e uyarlamaya ihtiyâç kalmadan- birebir tâkîb eden, kelimelerinin
de mühim bir kısmı kaynak metnin kelimeleriyle bire bir eşleşen, bununla berâber,
bir ifâde kusûruyla (bozuk cümle, şîvesizlik, v.s.) mâlûl olmıyan ve kaynak cümlenin
mânâsını da büyük ölçüde veren tercümedir. Bu çeşit cümlelerle inşâ edilen metin
de, bir harfiyen tercüme metnidir. Bu çeşit bir tercümenin sahîh tercüme
sayılmamasının sebebi ise, çok defa, sahîh tercümenin iki şartından biri olan mânâda
birlik esâsını sağladığı hâlde, dîğer şart olan têsîrde birlik esâsını sağlayamamasıdır.
Şâyet harfiyen tercüme, her iki şartı birden sağlıyorsa, o zamân sahîh tercüme vasfı
kazanır ve sahîh tercümenin “harfiyen temâyüllü tercüme” varyantını teşkîl eder.
(Bkz. 1. Tablo) Eğer tercümede -olabildiğince- aynı mânâ ve -zihnî/hissî- aynı têsiri
verebilmek için cümle çeşidinde değişiklik yapmak, kaynak cümledeki veyâ
metindeki merâmı, aslındaki ifâde şeklinden çok farklı bir şekilde ifâde etmek lâzım
gelirse, o zaman ortaya “serbest temâyüllü tercüme” çıkar. (Bkz. 2. Tablo) Bu da,
ancak tercüme içi uyarlamayla mümkün olmakta, bu çerçevede hem dile, hem
kültüre bağlı uyarlama yapmak iktizâ etmektedir. Dile bağlı uyarlama da, kelime,
cümle ve metin ölçeğinde cereyân etmektedir. (Bunlar, Kanadalı tercümeci
“traductologue”- Jean Delisle’in sâdece metinde kelime yorumu -“exégèse lexicale”çerçevesinde düşündüğü “recréation contextuelle”: metne bağlı buluş tesbîtinden Delisle 1980: 105/112- yola çıkarak geliştirdiğimiz mefhûmlardır.)
Bu örnekte, tercüme, cüz’î farklarla, kaynak metnin cümle yapılarını tâkîb
etmektedir. Sâdece altı çizili ibârelerde -şîveye uyarlamak için- kaynak metinden
bir parça uzaklaşılmıştır. Yine sâdece üç yerde, köşeli parantezler içinde, aynı
ibârelerin harfiyen tercümeleri verilmiştir. Böylece, kaynak metin objektif
üslûptan pek az uzaklaştığı ve bilgilendirici tipte olduğu için, burada harfiyen
temâyüllü tercüme stratejisi kâfî gelmiş, mütercimin buluş yapmasına fazla
ihtiyaç kalmamıştır.
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1. Tablo: Harfiyen Temâyüllü Tercüme Örneği (Yasa 2012)
Kaynak Metin
Concours d’entrée à l’Institut supérieur des
langues européennes
Le concours a eu lieu le 12 juin. Tous les
candidats devaient se présenter à neuf
heures précises en salle 210. Aucun retard
n’était accepté, aucune excuse non plus.
Comme toujours, il y avait quelques
retardataires mais très peu, deux ou trois
seulement. Ils n’ont pu se présenter à
l’examen.
Chacun des candidats devait se munir
d’une carte d’identité et de sa carte
d’étudiant. Aucun dictionnaire ni aucune
grammaire n’étaient autorisés.
En tout, il y avait 430 candidats. La plupart
d’entre eux, 375 exactement, ont été reçus,
certains très brillamment, d’autres dans la
moyenne, d’autres encore de justesse.

Et les 55 « collés », que deviennent-ils?
Parmi eux, quelques candidats (une
quinzaine, seulement ceux qui ont obtenu
entre 9 et 10 sur 20) pourront se présenter
à une session de rattrapage en septembre.
Finalement, entre les reçus de juin et les
« rattrapés » de septembre, on peut espérer
que la quasi-totalité des étudiants
réussiront ce concours. On suppose que
seuls 10% des candidats seront
définitivement éliminés. Et pourtant, ce
n’était pas facile : parmi les épreuves
proposées aux candidats, il y en avait
plusieurs qui étaient assez compliquées,
certaines étaient même vraiment difficiles.
(Sylvie Poisson-Quinton et al. 2006: 52)

Hedef Metin
Avrupa Dilleri Yüksek Enstitüsü’ne Giriş
Müsâbakası
Müsâbaka imtihânı, 12 Haziran günü
yapıldı [Harfiyen: cereyan etti]. Bütün
namzedlerin sâat tam 9’da 210 numaralı
derslikte hazır olmaları gerekiyordu. Hiçbir
sebeple gecikme veyâ herhangi bir mâzeret
kabûl edilmiyordu. Her zamanki gibi, yine
geç kalan birkaç kişi olmuştu; ama, çok az,
sâdece iki-üç kişi. Bunlar imtihâna
alınmadılar.
Her namzedin üzerinde herhangi bir kimlik
kartı ile talebe kimliğinin olması istenmişti.
Lûgat veyâ dilbilgisi kitabı yasaktı.
[Harfiyen: Hiçbir lûgat veyâ dilbilgisi kitabı
müsâadeyi hâiz değildi. → Şîvesizlik.]
Toplam 430 namzed mevcûddu. Bunların
ekserîsi (tam olarak 375’i), imtihanı başardı.
Bâzıları üstün, bâzıları iyi derecede, bâzıları
da ucu ucuna başarılı oldular. [Harfiyen:
Bunların ekserîsi (tam olarak 375’i), bâzıları üstün, bâzıları iyi, bâzıları da ucu
ucuna olmak üzere- imtihanda başarılı
oldular.]
Ya başarısız olan 55 namzede ne olacak?
Bunlardan birkaçı (sâdece 20 üzerinden 9
ile 10 arasında notlar alan on beş kişi),
Eylûl ayında, ikmâl imtihânına girebilecek.
Netîce olarak, Haziranda ve ikmâlde
başarılı olanlarla berâber, talebelerin
tamâmına yakınının bu müsâbakayı
başaracakları ümîd edilebilir.
Namzedlerden yalnızca %10’unun kat’î
olarak safdışı kalacakları tahmîn
edilmektedir. Bununla berâber, imtihan
kolay sayılmazdı. Namzedlerin girdikleri
imtihanların birkaçı oldukça çetrefil ve
bâzıları da hakîkaten zordu.

Buna rağmen, bu tip bir metinde dahi, mütercimin hiç buluş yapmaması, hedef
metni harfiyen geçişle inşâ etmesi hâlinde, ifâde bozukluğu ve şîvesizlikle mâlûl
bir metin ortaya çıkmaktadır.
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2. Tablo: Serbest Temâyüllü Tercüme Örneği (Yasa 2012)
Kaynak Metin

Hedef Metin 1 (HT)

Hedef Metin 2 (STT)

- Comment ! Il est déjà parti !
Quelle idée ! La fête commence à
peine ! Et quelle raison a-t-il
donné pour partir comme ça, sans
prévenir et sans même dire au
revoir ? Quel mal élevé ! Et
d’abord, quelles obligations
pouvait-il avoir ? Il m’avait dit
qu’il serait libre toute la soirée !

- Nasıl! Şimdiden gitti mi?
Ne fikir! Bayram henüz
başlıyor! Ya böyle haber
vermeden ve hattâ
“görüşürüz” demeden
gitmesine ne sebep gösterdi?
Ne terbiyesiz! Her şeyden
önce, yerine getirilecek ne
mükellefiyetleri vardı? Bana
bütün akşam serbest
olacağını söylemişti!
- Soru sormayı bırak! Ne
meraklı kızsın! Hangi hakla
onu göz altında tutuyorsun?

- Ne ! Bu kadar erkenden
çekip gitti mi ? Ne akıl ama !
Daha eğlence yeni başlıyor !
Peki böyle, haber vermeden,
vedâlaşmadan apar topar
gitmesinin sebebi neymiş ?
Bu « adam » hiç terbiye
görmemiş mi ? Ne gibi âcil
bir işi olabilir ki ? Hâlbuki,
bana, akşam boyunca serbest
olacağını söylemişti !
- Soru bombardımanını kes !
Amma da meraklı kızsın,
ha ! Onun husûsî hayâtından
sana ne !
- Hah ! Tam da bu lâfı
söyleyecek birisin ya ! Sen ki
herkes hakkında her şeyi
bilmek istersin !
- Lâf aramızda, söylesene,
adı neydi ?

- Arrête de poser des questions !
Quelle fille curieuse tu es ! De
quel droit le surveilles-tu ?
- Quel culot ! Tu peux parler, toi
qui veux toujours tout savoir !

- Ne utanmazlık! Sen
konuşabilirsin! Sen ki hep
her şeyi bilmek istersin!

- Bon, alors, dis-moi, quel est son
prénom ?

- Peki, söyle o zaman, adı
ne?

(Sylvie Poisson-Quinton et
al. 2006: 45)

Bu ikinci örnekteki metin, Alman tercümecisi (“traductologue”) Katarina
Reiss’ın tasnîfiyle (Reiss 2002), sübjektif üslûpla inşâ edilmiş “kendini ifâde”
(“expressif”) tipinde bir metindir; iki Fransız kız arkadaşın teklîfsiz edâda
(“registre familier”) bir muhâveresini vermektedir. Bu konuşma tarzı, muayyen
bir kültüre göre şekillenmiştir. Tercümede, okur üzerinde aynı hissî têsîri hâsıl
etmek için, metnin sâdece Türk dilinin îcaplarına değil, aynı zamânda Türk
kültürüne de uyarlanması lâzım gelmiştir. Nitekim, bu konuşma tarzı, Türk
kültürüne göre şekillenmekte, aynı durumdaki iki Türk kızının konuşma tarzını
aksettirmektedir. Bu uyarlamanın yapılması da elzemdir; zîrâ, aksi takdîrde, Türk
okuru üzerinde benzeri bir têsîr hâsıl edilemez. Mâmâfîh, bu uyarlamanın
mahâllîleştirme derecesine varan (yâni sâdece Türklere mahsûs) unsurlar da
barındırmaması gerekir; aksi takdîrde, sahîh tercümenin hudûdu aşılıp uyarlama
sâhasına girilmiş olur. (Meselâ sondan bir önceki cevapta: - Hah ! Tam da bu lâfı
söyleyecek birisin ya ! Sen ki herkes hakkında her şeyi bilmek istersin ! yerine: İşe bak! Bunu
senin gibi bir Meraklı Melâhat mı söylüyor? tarzında bir ifâde -ki talebemiz Semih
Mert’in buluşudur-, metni mahâllîleştirmektedir. Çünki bu takdîrde, muhâverenin,
iki Fransız kızı arasında değil, iki Türk kızı arasında cereyân ettiği gibi bir intibâ
doğmakta, bu sûretle, têsîr, kaynak metinden iyice uzaklaşmaktadır.)
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2. Tablonun 2. sütunundaki harfiyen tercüme (HT) ile 3. sütunundaki serbest
temâyüllü tercüme (STT) mukayese edildiğinde, HT’nin, bozuk ifâdeli cümleler
ihtivâ etmemekle berâber (ki aksi hâlde, bu bir HT değil, “kusûrlu tercüme”
olurdu), bütünlükden mahrûm ve benzeri têsîri hâsıl etmekten uzak bir metin
olduğu hemen göze batmaktadır. Hâlbuki STT’de, dile ve kültüre bağlı uyarlamalar yapılarak, insicâmlı ve benzeri têsîri yapabilecek yapıda bir metin inşâ
edilmiştir. Bu metni inşâ edebilmek için, mütercim, her cümlede, kelime, cümle,
metin ölçeğinde ve kültüre bağlı buluşlar yapmak zorunda kalmıştır. STT’yi
HT’den farklılaştıran bütün unsurlar, mütercimin yaratıcılığının mahsûlüdür ve
mütercimin metindeki payıdır. Tercüme metindeki bu hissesi sebebiyle, mütercim,
bu örnekte, “yarı-ortak müellif keyfiyeti”ni hâizdir. (Bu mefhûmu biraz aşağıda
îzâh edeceğiz.)
Yazı hayâtında bahis mevzûu olan “uyarlamalar”da2 şu dört çeşit tefrîk
edilebilir: 1) Edebiyâtta uyarlama (edebî türü uyarlama; meselâ romanı sahneye
uyarlayarak onu temsîl hâline getirme); 2) San’at dalına uyarlama (bir san’at dalına
âit bir eseri bir başka san’at dalına uyarlama; meselâ bir romandan bir film
senaryosu çıkarma); 3) Tercüme içi uyarlama (sahîh tercüme yapabilmek için dile
ve kültüre bağlı uyarlama yapma); 4) Tercümemsi uyarlama (sahîh tercüme hârici
bir takım maksatlarla metin üzerinde tasarruflarda bulunma).
Şâyet uyarlama, tercüme maksatlı, dîğer tâbirle tercüme metinde aslıyla mânâ
ve têsîr birliğini sağlama gayretiyle değil de, (metnin mahzûrlu bulunan kısımlarını
çıkarma, bilgi veyâ san’at ilâveleri yapma, metni kısaltma, hülâsa etme,
mahâllîleştirme, zihnî/hissî têsîri değiştirme, farklı bir okur zümresine hitâb etme,
v.s.) tercüme hârici bir takım sebeplerle yapılıyorsa, o takdîrde meydana çıkan
metin, “uyarlama” cinsinden bir tercümemsidir. Bunun da başlıca üç çeşidi,
“uyarlamamsı”, “tâdilen uyarlama” ve “tahvîlen uyarlama”dır. Orhan Veli’nin
Tartüf tercümesindeki gibi sahîh tercüme keyfiyetine mâni teşkîl eden tek husûsun
-manzûm metni mensûr metne çevirerek- metin türünü değiştirme olması veyâ
2 “Uyarlama” kelimesi, değerli dilcimiz Faruk Kadri Timurtaş tarafından Uydurma olarak tesbît
edildiği (Bayar 2006: 293) için, uzun bir müddet bu kelimeyi kullanmaktan ictinâb ettik.
Tercüme geleneğimizde bu kelimenin karşılığı “tatbîk” ve “nakil”dir. (“İntibâk” kelimesi de
“tatbîk” ile aynı sülâsî cezirdendir.) Fakat bu kelimeler, bizim burada “uyarlama”yı
kullandığımız şekilde kullanacak kadar esnek değildirler; bu bakımdan, tercîhimiz dâimâ Târihî
Türkçenin kelimelerini kullanmak olduğu hâlde, bu kelimelere fazla işlerlik kazandıramadık.
Mâmâfih, bir taraftan yeni bir kelime olan “uyarlama” kelimesini araştırmaya ve üzerinde kafa
yormaya devâm ediyorduk. Sonunda, doğru bir türetme olduğuna kanâat getirince, kelimeyi
benimsedik ve onu tercüme bilimi ıstılâhlarına dâhil ettik. Kısaca, yapısı şöyledir: “Uymak”
fiilinin geniş zaman 3. teklik şahsının çekimi “uyar”dır. “Uyar” kalıplaşarak isim hâline
gelmekte, o zamân da isimden fiil türeten –lA ekiyle “uy-ar-la-mak” elde edilmektedir.
Türkçede böyle bir kelime türetme yolunun mevcûdiyetine delîl olarak şu kelimeler misâl
gösterilebilir: “Yuv-ar-la-mak” (<yuv-mak>yuv-gu, yuv-ak, yuv-ar-lak), “yar-ar-la-n-mak”
(<yar-ar>yar-ar-lık), “değ-er-le-n-mek” (>değ-er-li), v.s. Değerli dilcimiz Zeynep Korkmaz’ın
Türkiye Türkçesi Grameri’nde de, Târihî Türkçenin kelime hazînesine dâhil olan şu gibi örnekler
mevcûddur: “çadır” (<çat-), “çukur” (<çok-, kazmak), “döner”, “kaynar” (su), “keser”, “konar
göçer”, “obur” (<op-, yutmak). (Korkmaz 2003: 169)
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Ahmed Vefîk “adaptasyon”larında olduğu gibi, sâdece has isimlerin
Türkçeleştirilmesi hâlleri tercümemsi örnekleridir.3 “Tâdilen uyarlama”, metnin
esâs yapısının muhâfaza edildiği ve kısm-ı âzamının sahîh tercüme stratejisiyle
tercüme edildiği, lâkin yer yer ilâve, çıkarma veyâ şu veyâ bu şekilde tâdillerin
(kısaltma, hülâsa, v.s.) yapıldığı uyarlamadır. Tahvîlen uyarlama ise, metnin
tamâmının veyâ bir kısmının, uyarlamacı tarafından yeniden yazıldığı uyarlamadır.
Bu uyarlama stratejisinde, kaynak metin, sâdece bir ilhâm kaynağı, hareket noktası
olmakta, böyle bir metin, müelliften ziyâde mütercime âittir. Zâten uyarlamada,
müellif, uyarlamanın kaynak metinle alâkasının azalması nisbetinde, mütercime
göre, artan derecede gölgede kalmaktadır. Mütercim, ne kadar yaratıcı olur,kelime, cümle ve metin ölçeğinde metne bağlı buluşlar yaparak- en geniş
mânâsıyle tercümeye, kendinden ne kadar çok şey katarsa, müelliflik keyfiyeti de o
nisbette yükselmektedir. Bu nokta-i nazardan, biz, mütercim için, metindeki
hissesine nazaran, artan dereceyle şu beş keyfiyeti tesbît ediyoruz: Tâlî müellif,
yardımcı müellif, yarı ortak müellif, ortak müellif, birinci dereceden müellif.
Birinci keyfiyet, mütercimin metne kendinden en az şey kattığı hâldir. Meselâ
kullanma tâlimâtı cinsinden ve sâir objektif üslûplu (ilmî-teknik) bilgilendirici
metinlerin tercümesinde mütercimin keyfiyeti böyledir. Bu çeşit metinlerin
tercümesinde, umûmiyetle -mütercimin en düşük seviyede yaratıcı olmasının kâfî
geldiği- harfiyen temâyüllü tercüme stratejisi uygun düşmektedir. Yardımcı müellif
ve yarı-ortak müellif keyfiyetleri, mütercimin, daha ziyâde, serbest temâyüllü
tercüme çeşidindeki yaratıcılık derecesine tekabül etmektedir. Mütercim, ortak

Bu uyarlama tasnîflerimizde, İsmâil Habib’in tercüme târihimiz hakkındaki pek kıymetli eseri
Avrupa Edebiyâtı ve Biz. Garptan Tercümeler’in 2. cildinde, İtalyan muharriri Edmond de
Amicis’den (1846-1908) 1912 senesinde (İstanbul: Müşterekülmenfaa Osmanlı Matbaası) Ali
Kâmi tarafından Mekteb Âlemi başlığıyle yapılan tercüme hakkındaki şu pasaj, mühim bir ilhâm
kaynağımız olmuştur:
Kitabın kabında “İtalya Meşâhir-i üdebâsından Edmond Damiçi’nin (Kalb) ünvanlı
eserinden tahvîlen tercüme edilmiştir” deniliyor. Buradaki “tahvîlen” kaydı şundan ileri
gelmektedir: Bu kitab, küçük hikâyelerden mürekkebdir. Fakat kitaba asıl ismini veren
ilk hikâye, italyancasında “Kalb” ismini taşırken, türkçesinde “Mekteb âlemi” adını
alıyor. Yalnız bu kadar da değil, hikâyelerdeki şahıs ve mekân isimleri de
türkçeleştirilmiş. Kitabın aslında, meselâ dereli bir mesîre yerinde geçen vak’a, bizde
Kâğıthâne’ye nakledilmiş. “Öyleyse bu tercüme değil, adaptedir” diyemeyiz. Şahıs ve
mekân isimlerinden başka hepsi hikâyelerin tercümesidir. Mütercim istemiş ki bu
hikâyeler, ecnebî şahıs ve mekân isimlerîle Türk okuyucularına yabancı görünmesin.
Onun için, bu eser ne “aynen” tercümedir, ne de “adapte”dir; -çünkü adaptede
mündericâta da ilâveler ve mündericâttan tenzîller yapabiliriz- ve bu eser “tahvîlen
tercüme”dir. (İsmail Habib 1941: II/545)
İşte biz, Ali Kâmi ve İsmail Habib’in “tahvîlen tercüme” şeklinde isimlendirdiği tercümeleri,
dîğer uyarlama çeşitlerinden ayırarak farklı bir kümeye dâhil ediyor ve bunlara “uyarlamamsı”
diyoruz; çünki bunlar, neredeyse tercüme ile uyarlama sınırı üzerinde yer alan metinlerdir.
Bunları “sahîh tercüme” sayamıyoruz; zîrâ has isimlerin mahâllîleştirilmesi metnin têsîrini hatırı
sayılır derecede değiştirmektedir; şu sebeple tamâmen uyarlama da diyemiyoruz: tercüme, has
isimlerin mahâllîleştirilmesinin yol açtığı têsîr farkının dışında sahîh tercümenin şartlarını yerine
getirmektedir.
3
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müellif ve birinci dereceden müellif seviyesinde metin üzerinde tasarruflarda
bulunduğu zaman ise, artık çeşitli şekilleriyle uyarlama yapıyor demektir.
Bir tercümeyi tercüme bilimi bakımından tedkîk etmek demek, her şeyden evvel,
onun “tercüme hattı” üzerindeki mevkiini, “keyfiyet”ini tâyin etmek ve bunu
yaparken hem mütercimin tâkîb ettiği tercüme stratejisini meydana çıkarmak, hem
de onun tercüme metindeki payını takdîr etmek, ikinci derecede ise, onun, millî
edebiyat ve daha şümûllü olarak millî kültür üzerindeki têsîrlerini tesbît etmek,
üçüncü derecede ve nihâî olarak da, onun, millî edebiyâtımıza dâhil edilip
sâhiplenilmeye, okunması tavsiye edilmeye, tekrar tekrar neşredilmeye, örnek metin
olarak mekteblerimizde okutulmaya lâyık olup olmadığına karâr vermek demektir.

Daniel DEFOE (1660-1731)
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İdeal
Tercüme
DENGELİ
TERCÜME
(Tercüme Dengesi)

İFÂDEYLE ALÂKALI TERCÜME HATÂLARI
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Manzûm Edebî Met. Terc.

Sübjektif Üslûplu
Metinlerin (SÜM)
Tercümesi
(STT STRATEJİSİ)

Mensûr Edebî Met. Terc.

Umûmî Mâhiyetteki
Bilgilendirici Metinlerin
Tercümesi

Objektif Üslûplu
Metinlerin (OÜM)
Tercümesi
(HTT STRATEJİSİ)

SERBEST
TEMÂYÜLLÜ
TERCÜME (STT)
(TERCÜME İÇİ
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IV. Daniel Defoe ve Robenson’u
Defoe (1660-1731), aslen -Şimâl Denizi kıyısında ve bir kısmı Fransa, dîğer
kısmı da Belçika’da bulunan- “Flandre” bölgesine mensup, orta hâlli,
Presbiteryen mezhebinde, tüccar bir âilenin çocuğu olarak Londra’da dünyâya
geldi ve yine orada öldü. Tüccar, siyâset adamı, istihbâratçı, gazeteci ve edebî
yazardı. Devrin bir îcâbı olarak ve babasının isteğiyle sıkı bir dînî tahsîl gördü ve
tahsîlini tamâmlayınca bir müddet vâizlik yaptı. Meşrûtiyetçi, hürriyetçi, ferdiyetçi ve âhiret endîşesi ile dünyâ nîmetlerinden istifâde için gayret sarfetmeyi
mezceden, ayrıca müstemlekeciliği ve köle istihdâmı ile köle ticâretini meşrû
addeden bir dünyâ görüşüne sâhipti. Dolayısıyle, giderek İngiltere’ye hâkim
olan dünyâ görüşünün bir temsîlcisi ve müdâfii idi. Yirmi beş yaşından îtibâren
İngiltere’nin siyâsî ve fikrî hayâtında söz sâhibi olmaya başladı. Bilhassa
neşrettiği siyâsî tenkîd risâleleri (“pamphlets”: hicivnâmeler) ve The Review
gazetesi ona efkâr-ı umûmiye ve siyâsî gelişmeler üzerinde büyük têsîr gücü
kazandırdı. Liberal temâyüllü Whig Fırkasının başlıca fikriyatçı, sözcü ve
propagandacılarından biri oldu. İngiltere ile İskoçya’nın birleşmesi için
müzâkereler tertîbinde ve bunların muvaffakıyetle netîcelenmesinde büyük têsîri
oldu. Ömrünün son on beş senesini kitap neşrine hasretti ve kitapları büyük
alâka gördü. 1715’de neşrettiği Âile Muallimi peş peşe yirmi baskı yaptı. Bunu,
1719’da Robenson Krüzoe tâkîb etti. Bu ilk romanının çok tutulması üzerine, yine
çok ses getiren ve günümüze kadar merâkla okunmaya devâm eden başka
romanlara imzâ attı. Bunlar, 1720’de Kaptan Singleton’un Hayâtı ve Bir Süvârinin
Hâtırâtı, 1722’de Duncan Campbell’in Hikâyesi, Moll Flanders’ın İyi Tâlihi ve
Tâlihsizliği, Vebâ Senesinin Günlüğü ve Mîralay Jack, 1724’te Lady Roxana’dır. Son
yıllarını roman türü dışında eserlerin işgâl ettiği görülüyor. Bu yıllarda kaleme
aldığı mühim bir eser, üç cildlik Korsanların Umûmî Târîhi’dir.
Defoe, dünyâ çapındaki şöhretini, Robenson romanına borçludur. Öyle ki
romanının kendisinden daha meşhûr olduğunu söylemek mümkündür. 1719
senesinde neşredilen ve Avrupa’da türünün ilklerinden olan bu eserin İngilizce
aslındaki ismi pek uzundur: Kendisi Hâriç Herkesin Boğulduğu Bir Deniz Kazâsından
Sonra, Amerika Sâhilinde, Büyük Oriniko Nehrinin Denize Döküldüğü Yere Yakın Issız
Bir Adada 28 Sene Yaşıyan ve Yine Garîb Bir Şekilde Oradan Korsanlar Tarafından
Kurtarılan York’lu Denizci Robenson Krüzoe’nin -Kendi Kaleminden- Hayâtı ve Garîb ve
Şaşırtıcı Mâcerâları.
Kitap büyük alâkaya mazhar olunca, Defoe, aynı sene, Robenson Krüzoe’nin
Yeni Mâcerâları ismiyle onun devâmını çıkarır ve bu sefer Asya içlerinde yaptığı
seyâhatlerde başından geçenleri anlatır. Müteâkip sene de, bunu, bir üçüncü
cild tâkîb eder: Robenson Krüzoe’nin Hayâtı ve Şaşırtıcı Mâcerâları Boyunca Ciddî
Tefekkürleri. İsminden de anlaşılacağı üzere, bu son cild, artık bir mâcerâ
romanı değil, müellifin kendi dinî tefekkürünü dile getirdiği felsefî bir eserdir.
Bu üç cildden, en ziyâde dikkat çeken birincisidir ve Robenson değince, akla,
evvelâ, ıssız bir adada hayât mücâdelesi veren bir kahramanın mâcerâları
gelmektedir.
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York’lu Denizci Robenson Krüzoe’nin Hayâtı ve Garîb ve Şaşırtıcı Mâcerâları isimli romanının
1719’daki ilk baskısının kapağı.

Biz de, bu tedkîkimizde, sâdece bu ilk cild ve onun tercümeleri üzerinde
duracağız. (Defoe’nun tercüme-i hâli hakkındaki başlıca kaynaklarımız
şunlardır: Pierre Nordon 1995; Encyclopædia Universalis’in muhtelif maddeleri;
Wikipedia Ansiklopedisi; Meydan-Larousse Ansiklopedisi; Akşit Göktürk’ün kendi
tercümesine yazdığı Mukaddime; İbrahim Hilmi Çığıraçan’ın, neşrettiği Şükrü
Kaya tercümesine Mukaddimesi. Wikipedia Ansiklopedisi’nin başlıca kaynağı da
büyük bir çalışma olan şu doktora tezidir: DOTTIN, Paul, De Foe et ses romans,
Paris: Presses Universitaires de France, 1924, 3 volumes.)
İlk cildin mevzûu hülâsaten şudur: Babasının ve annesinin nasîhatlerini
dinlemiyen mâcerâperest rûhlu Robenson, henüz 19 yaşındayken evden kaçarak
gemiyle denize açılır. Gemisi daha ilk günlerde şiddetli fırtınalarla boğuşur ve
def’alarca ölümle yüz yüze gelirler. Tayfa olarak bindiği ilk gemi batar, fakat o
denizciliğe devâm eder. Seyâhatlerinden birinde “Türk”, yâni Müslüman Sale
korsanlarına esîr düşer ve iki senelik esâretten sonra, bir fırsatını bularak,
sâhibinin kayığını ele geçirir, yanındaki Arap çocuğuyla berâber ellerinden kaçar.
(19. asra kadar, Avrupa dillerinde, “Türk” ve “Müslüman”, müterâdif
kelimelerdir.)
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Şükrü Kaya’nın 1950 yılında yayınlanan çevirisinden

Bir müddet, Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyılarında dolaşırlar. Bir Portekiz
gemisi onları fark eder, kurtarır ve sâlimen Brezilya’ya götürür. Orada gayet kârlı
çalışan bir çiftliğin sâhibi olur. Başka çiftlik sâhiplerinin teklîfi ve yine mâcerâ
rûhunun tepmesi üzerine, Afrika’dan köle getirmek maksadıyle tekrâr denize
açılır. Gemileri, Cenûbî Amerika’nın şimâlindeki büyük Oriniko nehrinin denize
döküldüğü yere yakın bir yerde büyük bir fırtınaya tutulur ve bir kum yığınına
saplanır. O hâriç gemideki herkes boğularak ölür. O ise, yüze yüze, azgın
dalgalarla boğuşa boğuşa hemen yakındaki ıssız adaya ulaşmıştır. Gemiden
kurtardığı âlet-edevat, silâhlar, bir parça erzak ve bunlardan daha mühimi,
büyük mücâdele azmi sâyesinde, ormanlık ve hayvanlarla meskûn bu adada
hayâtta kalmaya, asgarî ölçülerde medenî bir hayât kurmaya muvaffak olur.
Geçirdiği ölümcül bir hastalık esnâsında Allâh’a yönelir, tabîat ve kendi hayâtı
üzerinde tefekkür ederek Allâh’a îmânın şuûruna erer. O günden îtibâren
muntazaman okumaya başladığı Kitâb-ı Mukaddes, onun için bir tesellî ve
mânevî kuvvet kaynağı olur. Ümidsizlik ismini verdiği adada uzun seneler
boyunca yapayalnız yaşadıktan sonra, bir gün adaya çıkan yamyam yerlilerin
elinden onların yiyeceği genç bir adamı kurtarır ve ona Cuma ismini takar. Artık
yalnızlık hayâtı bitmiştir. Ona İngilizce öğretir, Hıristiyanlık dînini telkîn eder,
onunla dînî sohbetler yapar ve bu arada işleri de aralarında paylaşarak yaşarlar.
Bir ara, silâh kullanmayı öğrenmiş olan Cuma’yla berâber, Ada’ya çıkan yerlilerle
savaşırlar, ellerinden -yemek üzere getirdikleri- bir İspanyol ile Cuma’nın
babasını kurtarırlar. Bir müddet sonra bir İngiliz gemisinin âsî mürettebâtı,
geminin esîr aldıkları kaptanıyle berâber Ada’ya çıkarlar. Robenson ve Cuma,
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evvelâ kaptanı, sonra da kaptanın tarafdârı olan birkaç denizciyle birlikte gemiyi
kurtarırlar. Robenson, nihâyet, üzerinde 28 sene yaşadığı adasından ayrılarak
vatanına döner. Yanında Cuma da vardır. Ada, birkaç âsî tayfaya bırakılır ve
sonra oraya başkaları da yerleştirilerek meskûn hâle getirilir. Robenson Ada’nın
sâhibi olarak kalır.
Eser gayet câzib, selis bir üslûpla kaleme alınmıştır. En mühim husûsiyeti,
gerçeksiliğidir. Mübâlâğasız tasvîrler, rûhî tahlîller, verilen teferruâtlı bilgiler ve
hâdiselerin romanın kahramanının ağzından bir hâtırat havasında anlatılması (ki
kapağındaki isimde bile bu intibâ bırakılmaya çalışılmıştır) ona, hakîkî bir
hâdisenin hikâyesi havası kazandırmaktadır.
Eserin başlıca iki ilhâm kaynağı vardır. Birincisi, ıssız bir adada dört buçuk
yıl hayâtta kalmaya muvaffak olan İskoç denizcisi Alexandre Selkirk’in
Robenson’dan evvel neşredilmiş hâtıratıdır. İkincisi de, 12. asrın Endülüslü âlim
ve feylesofu İbn-i Tufeyl’in (ö. 1186) Hayy bin Yakzân isimli felsefî romanıdır.
(Değerli edebiyatçımız İsmail Habib de bu husûsta aynı tesbîtte bulunmuştur.
Bkz. İsmail Habib 1941: II/146.) Bu eser, 14. asırda Narbon’lu Mûsâ tarafından
İbrânîceye ve Pocock tarafından da -Philsophus Autodidactus (Hüdâ-i Nâbit Feylesof)
ismiyle- Latinceye tercüme edilmiş, Latince tercümesi Oxford’da 1671 ve 1700
senelerinde iki def’a tab’edilmiştir. Ayrıca, Aschwell tarafından İngilizceye
yapılan bir tercümesi de 1708 senesinde, Londra’da neşredilmiştir. (Adıvar 1987:
5/II/829-831; Encyclopædia Universalis 1995) İbn-i Sinâ’nın aynı isimli küçük
risâlesinden ilhâm alarak kaleme alınan bu eserde, ıssız bir adada nereden geldiği
pek de bilinmiyen bir çocuk, hiçbir insanın yardımı olmadan ve terbiye almadan
kendi kendine büyür ve adada hayâtta kalması için lüzûmlu şartları ustalıkla tek
başına hazırlar. Sonra, yavaş yavaş, etrâfındaki tabîat ve kendisi hakkında
düşünerek merhale merhale tek Allâh fikrine ve gaybî hakîkatlere ulaşır. Bu
arada, bir başka adadan Asal isimli hakîm bir zât gelir, ona konuşmayı ve Hak
Dîni öğretir. O zamân, Hayy’ın kendi aklıyla bulduğu gaybî hakîkatlerin Hak
Dînin hakîkatleriyle têlif olduğu ve netîce îtibâriyle doğru bir felsefî tefekkürle
Hak Dînin tenâkuz arz etmediği anlaşılır. Robenson’un aşağıdaki pasajının Hayy
bin Yakzân ile muvâzîliği pek âşikârdır:
Şu gördüğüm deniz ve kara nedir? Nereden hâsıl olmuşlar? Ben, bütün
bu mûnis ve vahşî, iyi ve kötü mahlûklar nereden ve nasıl hâsıl olmuşuz?
Hiç şüphesiz ki hepimiz gizli bir kuvvet tarafından yaradılmışız. Karayı,
denizi, havayı, semâyı yaratan o gizli kuvvet nedir? Kimdir? Gayet tabiî
olarak devâm ettim: Bütün bunları yapan, Allâh’tır. Sonra böyle düşündüm: Eğer bütün bu şeyleri Allâh yapmışsa, onları sevk ve idâre eden de
yine odur ve her şey de O’na tâbidir. Çünkü bütün bu şeyleri yaratan bir
kuvvet, onları sevk ve idâre edecek kudrete de muhakkak mâliktir.
Eğer Kendi eseri olan şu kâinatta hiçbir şey böyle onun emri ve bilgisi
hâricinde olamıyorsa ve eğer hiçbir şey onun mâlûmâtı olmaksızın
gelmiyorsa, benim burada dehşetli bir vazîyette bulunduğumu biliyor
demektir. Eğer hiçbir şey O’nun emri hâricinde olmuyorsa, başıma
gelenleri de O emretmiş demektir. Aklıma bu netîceyi tekzîb edebilecek
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hiçbir fikir gelmedi. Mâdemki yalnız beni değil, dünyâda olan biten her
şeyi idâre eden yalnız O’nun kuvvetidir; o hâlde bütün başıma gelenlerin
Allâh’ın emriyle olması, düştüğüm bu sefîl vazîyete de yine O’nun sâik
bulunması zarûrîdir fikri bende pek ziyâde kuvvetlendi… (Şükrü Kaya
Tercümesi 1950: I/97)
Bu tefekkür onu da, Hak Dîn olarak Hıristiyanlığa ve Kitâb-ı Mukaddes’e
götürür ve bundan sonra her gün bu kitaptan bir parça okumayı îtiyâd edinir.
Bu meyânda, Allah tarafından bu adaya atılışının sebebinin de, sefîh hayâtından
uzaklaşıp hakîkati keşfetmesi ve kendini tasfiye etmesi olduğu kanâatine varır.
Şu hâlde, bu ıssız adaya düşmesi, bir cezâ değil, ilâhî bir rahmettir.

Robenson, mütehakkim Avrupalının bir timsâli mi?
[Yaşar Nabi, 1938: 105; Şükrü Kaya, 1950: I/210]

Romanda tezâhür eden dünyâ görüşü, bütünüyle, yazarın ve o devrin
İngiltere’sinin hâkim anlayışıdır. Eserde, pek şâyân-ı dikkat olan bir husûs da,
Robenson’un, senelerce yapayalnız yaşadıktan sonra, kendisine yerlilerden bir
arkadaş değil, ancak bir köle veyâ uşak edinmeyi kafasına koyması ve Cuma’yı
kurtararak onu bu statüyle yanına almasıdır. Aşağıdaki parçada yerlilerden köle
edinme fikri âşikâr bir sûrette ifâde edilmekte, romanın devâmında da -üstelik,
sâdece harpte esîr düşmüş ve daha evvel hiç köle hayâtı yaşamamış hür bir insan
olmasına rağmen- Cuma’nın, hep, en fazla, sâdık bir uşak mevkiinde kaldığı
müşâhede edilmektedir. Burada, kendi hodbîn zenginleşme hırsıyle asırlardır
bütün dünyâyı harâca kesen, dünyâyı baştan başa kan ve gözyaşına boğan
müstemlekeci, köleci, emperyalist, kibirli Avrupa zihniyetini fark etmemek
imkânsızdır. Tabiî aynı zamânda, Avrupaî riyâkârlığı da… Çünki têsîs edilen bu
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korkunç sömürü düzeni, -Robenson’da Cuma’nın “medenîleştirilmesi” gibi- hep
“Vahşîlere medeniyet götürüyoruz!” sloganıyle ört-bas ediliyor, yaldızlanıyordu.
…Bir vahşîyi, hattâ ikisini üçünü idâre edebileceğimi tahayyül ediyorum.
Eğer onları ele geçirirsem onları tamâmiyle kendime esîr yapacağımı,
onlara istediğimi yaptıracağımı, her vakit için bana fenâlık edebilmelerine
mânî olacağımı düşünüyordum. Bu işle uzun müddet kendi kendimi
eğlendirdim. Fakat daha meydanda bir şey yoktu. […I fancied myself
able to manage one, nay, two or three savages, if I had them, so as to
make them entirely slaves to me, to do whatever I should direct them,
and to prevent their being able at any time to do me any hurt. It was a
great while that I pleased myself with this affair...] (Şükrü Kaya
Tercümesi 1950: I/204-205)
Robenson, neşrini müteâkib, sâdece İngiltere’de değil, bütün Avrupa’da (ve
arkasından da bütün dünyâda) büyük rağbet gördü. Meselâ, Fransızcaya
tercümesi, hemen bir sene sonra, 1720’dedir ve Thémiseul de Saint-Hyacinthe
ile Justus van Effen’e âittir. Bir asır sonra, 1833’te neşredilen ve Mme Amable
Tastu’ye âit olan tercüme ise, daha sâdık bir tercüme olarak şöhret yapmıştır.
(Wikipedia’dan naklen.) Fakat, ondan üç sene sonra, Rhapsodies, Champavert,
Madame Putiphar gibi manzûm ve mensûr eserlerin müellifi şâir ve yazar Pétrus
Borel (1809-1859) tarafından neşredilen yeni versiyon, tam bir tercüme klasiği
olmuştur. Günümüzde romantizmin en orijinal yazarlarından biri olarak kabûl edilen
Borel (Encyclopædia Universalis), kendi metninde, Mme Tastu’nün tercümesine yer

Petrus Borel’in Fransızcaya Robenson tercümesi, günümüzde de tekrar tekrar basılan ve
zevkle okunan bir tercüme klasiğidir.
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yer dipnotlarla atıfta bulunarak, onun, eserin bâzı yerlerini atladığına veyâ yanlış
tercüme ettiğine işâret etmektedir. Borel’in metni hem sâdık, hem edebî vasfı
yüksek bir metin olarak çok tutunmuştur. El’ân, Fransa’da, muhtelif
neşriyatevleri tarafından, tekrar tekrar basılmakta ve zevkle okunmaya devâm
etmektedir. Biz de, bu tedkîkimizde, Türkçeye tercümeleri değerlendirirken,
Borel’in tercümesini mîyâr alıyoruz.

V. Ambroise Rendu’nün uyarlaması
Fransa’da Pétrus Borel’in tam metin tercümesi bir klasik seviyesine yükselip
Fransız millî edebiyâtının bir parçası hâline geldiği gibi, 19. asırda bir uyarlama
da fevkalâde revaç bulmuş, devrin teknik ve okur kitlesi bakımından mahdûd
imkânlarına rağmen, tekrâr tekrâr tab’edilerek yüz binler, belki milyonlarca
nüsha satmıştır. Bu çalışma, Ambroise Rendu’ye âittir. Jansenist bir âileden
gelen Ambroise Rendu (1778-1860), Napolyon devrinden îtibâren Fransız
maârifininin önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Uzun seneler Üniversite
Umûmî Müfettişi ve otuz sene kadar da Kraliyet Maârif Hey’eti Âzâsı olarak
çalışmıştır. Maârif ve terbiye sâhasında birçok eser neşretmiştir. İyi bir İbrânîce
mütehassısı olan Rendu’nün eserleri arasında, bir Mezâmir tercümesi de yer
almakadır (1858, 2 cild). (Kaynak: Wikipedia Ansiklopedisi; onun da başlıca
kaynağı: Ambroise-Rendu, Marc, Les Rendu ou comment accéder à la bourgeoisie, Éd.
Christian, 1989.) Maârifle alâkası, onu, ilk ve orta mektepler için bir Robenson
uyarlaması hazırlamaya götürmüştür. Bu uyarlamanın İnternet’ten ulaştığımız
nüshasının dördüncü baskısı 1836 târihini taşımaktadır. Lozan’da basılan bu
nüshada kitabın ismi -iç kapağına göre-, Robinson dans son île ou abrégé des aventures
de Robinson, à l’usage de la jeunesse: Robenson’un Kendi Adasındaki Hayâtı veyâ
Robenson’un Mâcerâlarının Muhtasar Hikâyesi. Gençlik İçin Hazırlanmıştır şeklindedir.
(Dış kapağında, kitabın ismi biraz farklıdır.) Kitabın kapağında veyâ içinde
Ambroise Rendu’nün ismi geçmemektedir. Fakat, yine İnternet üzerinden tesbît
ettiğimiz 1846 Louis Hachette baskısı nüshanın ismi de, son kısmı hâriç, aynıdır.
Bu son kısmı, à l’usage des écoles primaires: İlk Mektepler İçin Hazırlanmıştır şeklinde
değişmiştir. Ayrıca, 1836 nüshası 38 fasıl, 119 sayfa olduğu hâlde, 1846 nüshası
142 sayfadır. Robenson tercümeleri hakkında iki kitap neşreden Ayşe Banu
Karadağ’ın tedkîk ettiği nüsha, bu ikinci eserin yine Hachette tarafından yapılan
1876 baskısıdır. 127 sayfa olup 38 fasıldan müteşekkildir. (Karadağ 2008-1: 118)
Karadağ’ın kendi çalışmasında bu Fransızca nüshadan verdiği nümûneleri
elimizdeki nüshanın metniyle mukayese ettiğimizde, tamâmen aynı metin
olduğunu müşâhede ettik. Nâşir Louis Hachette hakkında bir makale kaleme
alan Marc Nadaux’nun verdiği bilgiye göre, bu kitap, Fransız Maârif Vekâleti
tarafından bütün ilk mekteplerde okuma kitabı olarak seçilmiştir. (Nadaux 2012)
Bu durumda, benzeri başka kitaplar gibi, milyonlarca nüsha satmış olduğu
tahmîn edilebilir.
İşte bizde, Şemseddîn Sâmi’nin 1885 senesinde bastırdığı ve hem tercüme
târihimiz, hem de asrî Türk nesrinin inşâ târihi bakımından fevkalâde mühim
olan Robenson, Ambroise Rendu’nün bu uyarlamasının -kitabın kapağına
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koyduğu kendi ifâdesiyle- harfiyen tercümesidir. Tercümesinin başında yer alan
“İfâde-i Mütercim”in dipnotunda, o da, eserin Fransız mekteplerinde
okutulduğundan bahsederek, eser-i mezkûrun Fransızcasını okuyan şâkirdâna medâr-ı
sühûlet olmak üzere, mekâtib-i müteaddidede Fransızca muallimi bulunan eâzz-ı
ehibbâmdan Mösyö De Varez’in ibrâm ve teşvîkiyle tercümesine mecbûr oldum,
demektedir. (Karadağ 2008-2: 15) (Bu mukaddimenin târîhi, Hicrî 1 Ramazan
1302’dir; ki bu da Mîlâdî 14 Haziran 1885 târihine tekabül etmektedir.)

Ambroise Rendu’nün
Fransızca Robenson
uyarlamasının 1836 Lozan
baskısının iç kapağı. Bu
eser, -onu Şemseddîn
Sâmi’nin harfiyen tercüme
etmesi sebebiyle- Türk
tercüme târihi ve asrî Türk
nesri târihi bakımından
büyük ehemmiyet arz
etmektedir.

Ambroise Rendu’nün metninin -aslına kıyasla pek muhtasar olması
hasebiyle- uyarlama olduğu âşikârdır. Fakat nasıl bir uyarlama? Tâdilen mi,
tahvîlen mi? Bunu anlamak için kitaptan bir fasıl seçip aslıyle veyâ -Pétrus
Borel’inki gibi- sahîh bir tercümesiyle mukayese etmek kâfîdir. Bu mukayese
için Rendu’nün kitabındaki XIV. Faslı seçiyoruz. Bu faslı, aynı zamanda,
Şemseddîn Sâmi ile Mehmed Ali’nin tercümelerini değerlendirmek için de
kullanacağız.
XIV. Fasıl, 1. Tabloda görüldüğü üzere, bizim sütun sayfamızla, 1,5 sayfa
tutmaktadır. Burada, tamâmını vermemekle berâber, Borel’in sahîh tercümesinde bu fasla tekabül eden kısım, onu aynı sûretle sütuna dizdiğimizde, 12,5
sayfa tutmaktadır. Bu vaziyette, ihtisâr oranı: (1,5/12,5)x100=12; 100-12=88
hesâbıyle %88’dir. Bundan sonra, ikinci mes’ele, Rendu’nün muhtasar metninin,
atlamalarla mı, yoksa hülâsa usûlüyle mi elde edildiğidir.
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3. Tablo: Borel’in Sahîh Tercümesiyle Rendu’nün Uyarlamasının Mukayesesi
Fransızcaya Pétrus Borel’in Sahîh Tercümesi (1836)
[…]

Le 18. - Il plut toute la journée, et je ne sortis pas. La
pluie me semblait froide, j’étais transi, chose
extraordinaire dans cette latitude.
Le 19. - J’étais fort mal, et je grelottais comme si le
temps eût été froid.

Fransızca Ambroise
Rendu Uyarlaması (1836)
Chapitre XIV : Maladie de
Robinson.- Il a recours à
Dieu, et se ranime par la
lecture de la Bible.
18 et 19 juin.- Je ne sortis
point, j’éprouvais du frisson.

Le 20. - Je n’eus pas de repos de toute la nuit, mais la
fièvre et de violentes douleurs dans la tête.

Le 20, je n’eus point de repos
de toute la nuit ; j’avais la
fièvre, accompagnée de
grandes douleurs de tête.

Le 21. - Je fus très-mal, et effrayé presque à la mort par
l’appréhension d’être en ma triste situation, malade et
sans secours. Je priai Dieu pour la première fois depuis la
tourmente essuyée au large de Hull ; mais je savais à
peine ce que je disais ou pourquoi je le disais : toutes mes
pensées étaient confuses. […]

Le 21.- Malade et plongé
dans un profond chagrin en
me voyant réduit à ce triste
état, privé de tout secours
humain, je me mis à prier
Dieu, mais sans trop savoir
ce que je disais.
Je continuai à être trèssouffrant pendant trois ou
quatre jours.
Le 25.- Un mal de tête
affreux et un accès de fièvre
très-violent, qui dura sept
heures, se termina par une
sueur abondante qui
m’affaiblit beaucoup.
Le 26.- J’étais mieux ; je pris
mon fusil et je me traînai
dans le bois pour me
procurer quelques vivres. Je
tuai un chevreau, dont je
grillai quelques morceaux.
J’aurais bien voulu en faire
cuire une partie dans l’eau
pour avoir du bouillon, mais
je n’avais pas de marmite.

Le 25. - Fièvre violente ; l’accès, qui me dura sept
heures, était alternativement froid et chaud et
accompagné de sueurs affaiblissantes.

Le 26. - Il y eut du mieux ; et, comme je n’avais point de
vivres, je pris mon fusil, mais je me sentis très-faible.
Cependant je tuai une chèvre, que je traînai jusque chez
moi avec beaucoup de difficulté ; j’en grillai quelques
morceaux, que je mangeai. J’aurais désiré les faire bouillir
pour avoir du consommé, mais je n’avais point de pot.
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Le 27. - La fièvre redevint si aiguë, que je restai au lit tout
le jour, sans boire ni manger. Je mourais de soif, mais
j’étais si affaibli que je n’eus pas la force de me lever pour
aller chercher de l’eau. J’invoquai Dieu de nouveau, mais
j’étais dans le délire ; et quand il fut passé, j’étais si
ignorant que je ne savais que dire ; seulement j’étais
étendu et je criais : - SEİGNEUR, JETTE UN
REGARD SUR MOİ ! SEİGNEUR, AİE PİTİÉ DE
MOİ ! SEİGNEUR FAİS MOİ MİSÉRİCORDE ! Je
suppose que je ne fis rien autre chose pendant deux ou
trois heures, jusqu’à ce que, l’accès ayant cessé, je
m’endormis pour ne me réveiller que fort avant dans la
nuit. À mon réveil, je me sentis soulagé, mais faible et
excessivement altéré. Néanmoins, comme je n’avais
point d’eau dans toute mon habitation, je fus forcé de
rester couché jusqu’au matin, et je me rendormis. Dans
ce second sommeil j’eus ce terrible songe :
Il me semblait que j’étais étendu sur la terre, en dehors
de ma muraille, à la place où je me trouvais quand après
le tremblement de terre éclata l’ouragan, et que je voyais
un homme qui, d’une nuée épaisse et noire, descendait à
terre au milieu d’un tourbillon éclatant de lumière et de
feu. Il était de pied en cap resplendissant comme une
flamme, tellement que je ne pouvais le fixer du regard. Sa
contenance était vraiment effroyable : la dépeindre par
des mots serait impossible. Quand il posa le pied sur le
sol la terre me parut s’ébranler, juste comme elle avait fait
lors du tremblement, et tout l’air sembla, en mon
imagination, sillonné de traits de feu.
À peine était-il descendu sur la terre qu’il s’avança pour
me tuer avec une longue pique qu’il tenait à la main ; et,
quand il fut parvenu vers une éminence peu éloignée, il
me parla, et j’ouïs une voix si terrible qu’il me serait
impossible d’exprimer la terreur qui s’empara de moi ;
tout ce que je puis dire, c’est que j’entendis ceci : « PUİSQUE TOUTES CES CHOSES NE T’ONT
POİNT PORTÉ AU REPENTİR, TU MOURRAS ! » À ces mots il me sembla qu’il levait sa lance pour me
tuer.
Que nul de ceux qui liront jamais cette relation ne
s’attende à ce que je puisse dépeindre les angoisses de
mon âme lors de cette terrible vision, qui me fit souffrir
même durant mon rêve ; et il ne me serait pas plus
possible de rendre impression qui resta gravée dans mon
esprit après mon réveil, après que j’eus reconnu que ce
n’était qu’un songe.
J’avais, hélas ! perdu toute connaissance de Dieu ; ce que
je devais aux bonnes instructions de mon père avait été
effacé par huit années successives de cette vie licencieuse
que mènent les gens de mer, et par la constante et seule
fréquentation de tout ce qui était, comme moi, pervers et
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Le 27.- La fièvre me reprit si
fort que je ne pus sortir de
mon lit pendant toute la
journée. Je mourais de soif ;
mais j’étais trop faible pour
aller chercher de l’eau. Dans
ma détresse, je m’écriais de
temps en temps : Seigneur,
aye pitié de moi, ne
m’abandonne pas. Quand
l’accès fut passé, je
m’endormis. Pendant ce
sommeil, je fis un songe
effrayant ; il me sembla voir
un homme d’une nature tout
extraordinaire descendre du
milieu d’un tourbillon de
flamme et de fumée. La terre
trembla quand il la toucha. Je
le vis alors s’avancer vers moi
armé d’une pique, et je
l’entendis proférer ces
paroles : parce que tu ne t’es
pas converti à la vue de tant
de signes, tu mourras, et il
levait sa redoutable lance
pour me frapper.
Cette vision jeta dans mon
âme un profond sentiment
de terreur, et cette
impression resta tout entière
malgré la lumière du jour.
Hélas ! les bonnes
instructions que j’avais reçues
dans mon enfance, je les
avais entièrement négligées ;
j’avais vécu dans une
complète indifférence pour le
bien et pour le mal. J’avais
commencé par désobéir à
mon père et à ma mère, et je
n’avais jamais depuis
considéré mes malheurs
comme une punition de
Dieu, pas plus que je ne
l’avais remercié pour les
consolations qu’il m’avait
envoyées. Mais, à l’aspect de
la mort, ma conscience
s’éveilla : j’avais l’âme brisée
de remords ; je fis pour la
première fois de ma vie une
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libertin au plus haut degré. Je ne me souviens pas d’avoir
eu pendant tout ce temps une seule pensée qui tendit à
m’élever à Dieu ou à me faire descendre en moi-même
pour réfléchir sur ma conduite.
Sans désir du bien, sans conscience du mal, j’étais plongé
dans une sorte de stupidité d’âme. Je valais tout au juste
ce qu’on pourrait supposer valoir le plus endurci, le plus
insouciant, le plus impie d’entre touts nos marins, n’ayant
pas le moindre sentiment, ni de crainte de Dieu dans les
dangers, ni de gratitude après la délivrance.
En se remémorant la portion déjà passée de mon
histoire, on répugnera moins à me croire, lorsque
j’ajouterai qu’à travers la foule de misères qui jusqu’à ce
jour m’étaient advenues je n’avais pas en une seule fois la
pensée que c’était la main de Dieu qui me frappait,
[Atlama : 49 satır…]
- Et je m’écriai alors : - « SEİGNEUR VİENS À MON
AİDE, CAR JE SUİS DANS UNE GRANDE
DÉTRESSE ! »
Ce fut la première prière, si je puis l’appeler ainsi, que
j’eusse faite depuis plusieurs années. Mais je retourne à
mon journal.

prière fervente : je suppliai
Dieu de venir à mon aide.

Le 28. - Un tant soit peu soulagé par le repos que j’avais
pris, et mon accès étant tout-à-fait passé, je me levai.
Quoique je fusse encore plein de l’effroi et de la terreur
de mon rêve ; je fis réflexion cependant que l’accès de
fièvre reviendrait le jour suivant, et qu’il fallait en ce
moment me procurer de quoi me rafraîchir et me
soutenir quand je serais malade. La première chose que je
fis, ce fut de mettre de l’eau dans une grande bouteille
carrée et de la placer sur ma table, à portée de mon lit ;
puis, pour enlever la crudité et la qualité fiévreuse de
l’eau, j’y versai et mêlai environ un quart de pinte de rum.
J’aveins alors un morceau de viande de bouc, je le fis
griller sur des charbons, mais je n’en pus manger que fort
peu. Je sortis pour me promener ; mais j’étais très-faible
et très-mélancolique, j’avais le cœur navré de ma
misérable condition et j’appréhendais le retour de mon
mal pour le lendemain. À la nuit je fis mon souper de
trois œufs de tortue, que je fis cuire sous la cendre, et que
je mangeai à la coque, comme on dit. Ce fut là, autant
que je puis m’en souvenir, le premier morceau pour
lequel je demandai la bénédiction de Dieu depuis qu’il
m’avait donné la vie.
Après avoir mangé, j’essayai de me promener ; mais je
me trouvai si affaibli que je pouvais à peine porter mon
mousquet, - car je ne sortais jamais sans lui. - Aussi je
n’allai pas loin, et je m’assis à terre, contemplant la mer
qui s’étendait devant moi calme et douce.
[Atlama : 58 satır…]
Comme j’étais alors fortement préoccupé du retour de

Le 28.- Je pus me lever, et je
m’occupai à préparer
quelques rafraîchissements
pour le lendemain, car la
fièvre revenait régulièrement
tous les deux jours. Je
remplis d’eau une grande
bouteille, j’y mêlai un peu de
rhum, et je la mis à côté de
mon lit. Je mangeai ensuite
trois œufs de tortue ; puis
j’essayai à me promener ;
mais j’étais trop faible pour
aller loin : je m’assis à terre et
je contemplai la mer tout
pensif. Je revins ensuite, et
j’entrevoyais avec effroi le
retour de la fièvre quand je
me ressouvins que les
Brésiliens remédiaient à
toutes leurs maladies avec du
tabac. Je savais qu’un de mes
coffres en devait renfermer :
je l’ouvris aussitôt, et j’y
trouvai en effet du tabac, et,
ce qui me valut encore
beaucoup mieux, une Bible.
J’employai mon tabac de
trois manières différentes :
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mon indisposition, il me revint en la pensée que les
Brésiliens, dans toutes leurs maladies, ne prennent
d’autres remèdes que leur tabac, et que dans un de mes
coffres j’en avais un bout de rouleau tout-à-fait préparé,
et quelque peu de vert non complètement trié.
J’allai à ce coffre, conduit par le Ciel sans doute, car j’y
trouvai tout à la fois la guérison de mon corps et de mon
âme. Je l’ouvris et j’y trouvai ce que je cherchais, le
tabac ; et, comme le peu de livres que j’avais sauvés y
étaient aussi renfermés, j’en tirai une des Bibles dont j’ai
parlé plus haut, et que jusque alors je n’avais pas
ouvertes, soit faute de loisir, soit par indifférence.
J’aveins donc une Bible, et je l’apportai avec le tabac sur
ma table.
Je ne savais quel usage faire de ce tabac, ni s’il était
convenable ou contraire à ma maladie ; pourtant j’en fis
plusieurs essais, comme si j’avais décidé qu’il devait être
bon d’une façon ou d’une autre. J’en mis d’abord un
morceau de feuille dans ma bouche et je le chiquai : cela
m’engourdit de suite le cerveau, parce que ce tabac était
vert et fort, et que je n’y étais pas très-accoutumé. J’en fis
ensuite infuser pendant une heure ou deux dans un peu
de rum pour prendre cette potion en me couchant ; enfin
j’en fis brûler sur un brasier, et je me tins le nez audessus aussi près et aussi long-temps que la chaleur et la
virulence purent me le permettre ; j’y restai presque
jusqu’à suffocation.
[Atlama : 35 satır…]
Après cette prière brusque et incomplète je bus le rum
dans lequel j’avais fait tremper le tabac ; mais il en était si
chargé et si fort que ce ne fut qu’avec beaucoup de peine
que je l’avalai. Là-dessus je me mis au lit et je sentis
aussitôt cette potion me porter violemment à la tête ;
mais je tombai dans un si profond sommeil que je ne
m’éveillai que le lendemain vers trois heures de l’aprèsmidi, autant que j’en pus juger par le soleil ; je dirai plus,
je suis à peu près d’opinion que je dormis tout le jour,
toute la nuit suivante et une partie du surlendemain ;
[Atlama : 7 satır…]
Quoi qu’il en soit, quand je me réveillai je me trouvai
parfaitement rafraîchi, et l’esprit dispos et joyeux.
Lorsque je fus levé je me sentis plus fort que la veille ;
mon estomac était mieux, j’avais faim ; bref, je n’eus pas
d’accès le lendemain, et je continuai d’aller de mieux en
mieux. Ceci se passa le 29.
[Atlama : 42 satır…]
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j’en mis une feuille dans ma
bouche ; comme il était très
fort, cela m’étourdit
beaucoup ; j’en grillai sur des
charbons ardents, en me
tenant le nez dessus aussi
longtemps et aussi près que
possible ; enfin j’en fis
tremper dans du rhum, et je
le bus ensuite. Cette potion
me donna brusquement dans
la tête et me tint endormi
jusqu’au lendemain trois
heures de l’après-midi. Je
dirai même plus ; car je ne
puis m’ôter de l’esprit que je
dormis toute la nuit que
j’avais pris cette espèce de
médecine, tout le lendemain
et une partie du jour suivant.
Quoi qu’il en soit, je me
trouvai fort soulagé à mon
réveil, l’appétit revint, et
j’allai toujours de mieux en
mieux.
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Le 4. - Dans la matinée je pris la Bible, et, commençant
par le Nouveau-Testament, je m’appliquai sérieusement à
sa lecture, et je m’imposai la loi d’y vaquer chaque matin
et chaque soir, sans m’astreindre à certain nombre de
chapitres, mais en poursuivant aussi long-temps que je le
pourrais.
[Atlama : 46 satır…]
Quoique ma vie fût matériellement toujours aussi
misérable, ma situation morale commençait cependant à
s’améliorer. Mes pensées étant dirigées par une constante
lecture de l’Écriture Sainte, et par la prière vers des
choses d’une nature plus élevée, j’y puisais mille
consolations qui m’avaient été jusqu’alors inconnues ; et
comme ma santé et ma vigueur revenaient, je
m’appliquais à me pourvoir de tout ce dont j’avais besoin
et à me faire une habitude de vie aussi régulière qu’il
m’était possible.
[Atlama : 22 satır…]
Il y avait près de dix mois que j’étais dans cette île
infortunée ; toute possibilité d’en sortir semblait m’être
ôtée à toujours, et je croyais fermement que jamais
créature humaine n’avait mis le pied en ce lieu. Mon
habitation étant alors à mon gré parfaitement mise à
couvert, j’avais un grand désir d’entreprendre une
exploration plus complète de l’île, et de voir si je ne
découvrirais point quelques productions que je ne
connaissais point encore.
[Atlama. 210 satır…]

4 juillet.- Je commençai à lire
la Bible. Je me fis une loi d’en
lire quelques chapitres soir et
matin, et bientôt j’éprouvai
mille consolations de cette
bonne habitude. Ma
condition, quoique la même à
l’extérieur, était devenue bien
plus douce, puisque j’avais
appris à la supporter en paix.
Mes forces revenant chaque
jour, je résolus
d’entreprendre un voyage. Il
y avait déjà dix mois que
j’étais dans cette île, je ne
voyais aucune possibilité d’en
sortir ; je croyais fermement
que jamais créature humaine
n’y avait mis le pied ; je
voulus au moins la connaître
parfaitement, et voir si je ne
découvrirais pas quelque
nouvelle production.
(Robinson dans son île, ou
Abrégé des aventures de
Robinson, à l’usage de la
jeunesse, traduction
d’Ambroise Rendu,
Lausanne, 1836 -4e éd.-, pp.
41-44.)

1. Tablonun sol sütunundaki altı çizili ibâreler, sağ sütunda yaklaşık karşılığı
bulunanlardır. Bunlar dikkatle mukayese edildiğinde, bunlarda dahi, sahîh
tercümeden ziyâde, hülâsa yoluyla uyarlama yapıldığı gözlenmektedir. Bu
durumda ulaştığımız netîce şudur: Ambroise Rendu, eseri ihtisâren tercüme
ederken, takrîben onda dokuz oranında atlama usûlünü kullanmış, geriye kalan
yaklaşık onda birlik kısımda dahi, sahîh tercümeden ziyâde hülâsa usûlüne
mürâcaat etmiştir. Binâenaleyh, Rendu’nün metninin tâdilen uyarlama değil,
tahvîlen uyarlama olduğu netîcesine varabiliriz. Rendu, Defoe’nun metnini
sâdece vak’a örgüsü îtibâriyle muhâfaza etmiş, onu daha ziyâde bir ilham
kaynağı olarak kullanmak sûretiyle yeni bir metin inşâ etmiştir. Tabîatiyle, bu
metin, Defoe’dan ziyâde Rendu’nün metni olarak telâkkî edilmek zorundadır.

VI. Ayşe Banu Karadağ’ın Çalışması
Türkiye’de -tâbir câizse- “yerli bir bakış” açısıyle tercüme târihimiz üzerine
eğilen, tercüme bilimi sâhasında, ondan ilhâm alarak tesbîtler ortaya koymaya,
nazarî fikirler geliştirmeye çalışan akademisyenlerimiz nâdirattandır. Dünyânın
en eski ve en zengin tercüme târihlerinden birine sâhib olduğumuz hâlde,
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tercüme târihimiz, hâlâ keşfedilmeyi bekleyen muazzam bir defîne gibi târihe
gömülü bulunmaktadır. Bu sâhada yapılan tek tük çalışmaların mühim bir
kısmının da en büyük kusûru, -Türk akademisyenlerinin bilhassa beşerî ilim
sâhalarındaki mûtâd zaafları üzere- bu çalışmaların, umûmiyetle, Avrupaî
gözlükle ve Avrupalı (/“Batılı”) bir nazariyecinin tezini haklı çıkarmak
maksadıyle yapılmasıdır; öyle ki herhangi bir Avrupalı nazariyeciye sığınmıyan
bir çalışma, -kendini, Orta-Çağ Avrupa’sının, hakîkati bir otoriteye sığınarak
aramak şeklinde hülâsa edilebilecek iskolastik zihniyetinden kurtaramamışbirçok akademisyenimiz nezdinde, “ilmî” kıymeti hâiz telâkkî edilmemektedir.
Türkiye’nin insanı neredeyse yeise düşüren bu akademik muhîtinde, Ayşe
Banu Karadağ’ın çalışmaları ancak büyük bir takdîr hissiyle karşılanabilir.
Türk tercüme târihi üzerine eğilen Karadağ, kendine, araştırma mevzûu
olarak, târihî Türk yazısıyle neşredilmiş üç Robenson “tercüme”sini seçmiş, 2008
senesinde, bu mevzûyla alâkalı iki kitap neşretmiştir. Kitaplardan birisi
Osmanlıcada Robenson başlığını taşımaktadır. Karadağ, üzerinde çalıştığı malzemeyi bu kitapta toplamıştır. Kitap, iki bölümden müteşekkildir. “Çeviriyazılar”
başlıklı 1. Bölüm (ss. 11-221), üç “tercüme”nin Karadağ tarafından büyük bir
îtinâyla Latin harflerine çevrilmiş tam metinlerini ihtivâ etmektedir. “Osmanlıca
Metinler” başlıklı 2. Bölümde ise (ss. 223-319), aynı metinlerin yine tamâmının
fotokopileri yer almaktadır.
Karadağ’ın Çevirinin Tanıklığında ‘Medeniyet’ Dönüşümü isimli dîğer kitabı ise,
bu malzeme üzerinde yaptığı nazarî tedkîklerden meydana gelmektedir. Bu
kitap, “Ekler” hâricinde, üç bölüm hâlinde kaleme alınmıştır. Müellif,
“ ‘Medeniyet’ ve Çeviri” başlıklı 1. Bölümde (ss. 13-104), evvelâ, Türk veyâ
ecnebî birçok müellifden nakillerle, medeniyet mes’elesini etraflıca tartışıyor,
sonra da, muâsır Türkiye târihinin çeşitli devirlerini dikkate alarak, tercüme
faâliyeti ile medeniyet anlayışı ve medeniyet iktibâsı arasında münâsebet
kuruyor. “Batı Medeniyeti Mitosunun Çeviri Macerası: Robenson Osmanlıcada”
başlıklı 2. Bölümde (ss. 105-176), seçtiği üç “tercüme”yi, tek tek, yapıldıkları
devrin zihniyetiyle irtibatlandırarak ve -bunlardan Şemseddîn Sâmi ve Mehmed
Ali “tercüme”lerini kaynak metinle mukayese de ederek- tedkîk ediyor. “
‘Medeniyet’in Dönüşümünde Çevirinin Tanıklığı” başlıklı son bölümde ise,
müellif, araştırmasının sonunda ulaştığı netîceyi toparlamaktadır. Bu kısımdan
şu pasajı naklediyoruz:
…Ülkemizde, Tanzimat’la birlikte başlayan modernleşme sürecinde
benimsenen “Batılılaşma” ilkesi, adeta Batı’yı çevirmek şeklinde
yorumlanmıştır. […]
“Yüz temel yapıt” arasında yer alan Robinson Crusoe’nun dilimizdeki
çeviri macerası -Arapçadan, Fransızcadan, İngilizceden yapılan çeviriler-,
“medeniyet”in dönüşümüne tanıklık etmiştir/etmektedir diyebiliriz.
Yukarıda sözü edilen çeviri projesi dâhilinde, “Avrupa kafasının,
medeniyetinin temelinde yer alan bir mitos” olarak Robinson
Crusoe’nun, Tanzimat Dönemi sonrasında -Arapçadan yapılmış bir
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çevirisi zaten varken, özgün metin İngilizceden değil de özellikle
Fransızcadan- Osmanlıcaya çevrilmesi tesadüfî değildir. “Doğayı ve
vahşileri uygarlaştıran” Robenson’la, “Batı modernliğinin girişimci
bireyciliği” ön plana çıkarılmıştır. Ancak yapıtın bu yönü ön plana
çıkarılırken, “medeniyet gramerinde” hata oluşturabilecek “din”
konusunda özel bir hassasiyet gösterildiği vurgulanmalıdır. Batılılaşma
yolunda engel olarak görülen “din”in önemini azaltma çabası, “din”in
öneminin önsel kabulü üzerinden işlemiştir. Batı medeniyetine dâhil
olmayı isteyen Batılılaşma yanlıları, sözü edilen çeviri projesinde,
“İslamiyet”i kabul üzerinden redde giden “uzlaşımcı” bir yaklaşım
sergilemek durumunda kalmışlardır. (Karadağ 2008: 179-180)
Biz kendi araştırmamızda Karadağ’ın çalışmasından çok istifâde ettik. Bu
kıymetli malzemeyi bize olduğu gibi ulaştırıp başka araştırmalara da kapı
araladığı için kendisine ayrıca ve husûsen medyûn-u şükrânız. Bu meyânda, şu
kanâatimizi de ifâde etmek isteriz: Türkiye’de -aslında her ülkede olduğu gibi
Türkiye’de de- tercüme bilimi, ancak kendi tercüme târihimiz üzerinde -“yerli
bir bakış açısıyle”- derinlemesine araştırmalar yaparak ve tefekkür ederek inkişâf
edebilir ve ancak bu şuûrla çalışan araştırmacılarımız, cihânşümûl kıymeti hâiz
tesbîtlerle tercüme bilimine yeni ufuklar açabilirler.

VII. Ahmed Lûtfî’nin tercüme veyâ uyarlaması: Hikâye-i

Robenson

Yukarıda, Türkçeye Avrupa dillerinden (Fransızcadan) yapılan edebî-felsefî
tercümeler arasında, Ahmed Lûtfî’nin Hikâye-i Robenson tercümesinin dördüncü
veyâ beşinci sırayı aldığını kaydetmiştik. Eser, İstanbul’da, Takvîmhâne-i Âmire
Matbaasında Hicrî 1280 senesinde (M. 1864) tab’edilmiş, -Mustafa Nihad’ın
naklettiğine göre- bilâhare birkaç tab’ı daha yapılmıştır. Ahmed Lûtfî,
tercümesine yazdığı Mukaddimede, hem bu eseri nîçin tercüme ettiğini, hem de
tercümesini hangi dilden ve nasıl bir üslûpla yaptığını îzâh etmektedir.
Dibâce-i Hikâye-i Robenson
Arz-ı hizmettir merâmım yazmadan bu kıssayı
Yoksa erbâb-ı nazar her şeyden alır hisseyi
Meâlince eshâb-ı rüşd ve basîret işbu hikâyeden müstağnî ise de,
mütâlâasıyle telezzüz olunur hikâyât-ı garîbeden olduğu cihetle,
Türkçeden mâadâ sâir lisânlara tercüme olunarak bütün dünyâya
neşrolunmuş olduğu hâlde, böyle bir hikâye-i meşhûrenin letâfet-i
hüsnedâ ve ifâdesi müsellem-i âlem olan lisân-ı Osmânîde bulunmaması
tecvîz olunamıyacağına ve ulûm u maârifin revâcgâhı olan şu asr-ı
hümâyûn-ı hazret-i pâdişâhîde her türlü esbâb-ı hüner ü maârifin
ilerlediği sırada bu misillû şeylerin dahi lisânımıza nakl ve tercümesi
fâideden hâlî olmayacağına mebnî, nüshâ-i zîbende-i lûtf u şevket ve
mêhâz-ı celîl-i mebâhis-i adâlet ü merhamet olan veliy-yi bîminnetimiz
pâdişâh-ı maârif-ittisaf es-sultân ibni’s-sultâni’s-sultân Abdülazîz Hân
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edâmallâhu Teâlâ zilâl-i şevketihi ve saltanatihi ilââhirilezmân efendimiz
hazretlerinin sâye-i ihsân-vâye-i pâdişâhîlerinde takvîmhâne-i âmire
musahhihi [Karadağ’da: vak’anüvis] Ahmed Lûtfî, hikâye-i mezkûrenin
nüshâ-i müterceme-i Arabiyyesini hoş-âyende tâbîrât ve tekellüm edâsı
üzere açık ifâdât u ibârât ile lisân-ı letâfet-resân-ı Osmânîye nakl ü
tercümeye vaz’-ı hâme-i mukadderât ile haddim olmıyarak ebnâ-i millete
nâçîzâne bir hizmet arz eyledim. (Elmas 2011: 35; Karadağ 2008-1: 207208)
Mütercimin bu mukaddimesinde bilhassa şu husûslar dikkat çekiyor: a)
Tercümenin gayesi, okunmasından lezzet alınan ve bütün dünyâda meşhûr olan
garîb bir hikâyeyi Türk okurlarına ileterek onlara da bu eseri okuma zevkıni
tattırmaktır. b) Eser Arapçadan tercüme edilmiştir (ki yukarıda da temâs
ettiğimiz vechiyle, Robenson telâffuzuna bakarak, Arapçaya da Fransızcadan
tercüme edildiği tahmîninde bulunuyoruz). c) Mütercim, Takvimhâne-i Âmire
Musahhihidir. Buna Mustafa Nihat ve Karadağ’dan naklen, bir de vak’anüvis
olduğu bilgisi ilâve olmaktadır. ç) Yine mütercim, tercümesini, hoş âyende tâbîrât
ve tekellüm edâsı üzere açık ifâdât ve ibârât ile yapmıştır; dîğer tâbirle, konuşma dilini
kullanmış, bu sebeple açık, kolay anlaşılır ve zevkli (hoşâyende, hoşa giden) bir
metin inşâ etmiştir. Filhakîka, Ahmed Lûtfî’nin metninde bütün bu husûsiyetleri
müşâhede etmek mümkündür. Ne var ki, metin, nesir tekniği nokta-i
nazarından bir hayli acemîcedir. Mâmâfih, bu acemîlik, -Nâmık Kemâl’in

Vak’anüvis ve Takvimhâne-i Âmire
Musahhihi Ahmed Lûtfî’nin
Arapçadan tercüme ettiği Hikâye-i
Robenson’un ilk ve son sayfaları. (Baskı
târihi: 21 Şevvâl 1280: 30 Mart 1864.)
(Mustafa Nihat 1936: 159,160)
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kendisi hakkındaki tesbîtinde olduğu gibi- mütercimden ziyâde, milletin acemîliği
âsârındadır. (Mustafa Nihat 1936: 177) Zîrâ, asrî Türk nesri henüz emekleme
devresindedir ve zâten Fransızcadan yapılan tercümeler sâyesindedir ki hızla
olgunlaşacak ve 20. Asra Fransız nesriyle boy ölçüşebilecek bir seviyeye erişmiş
olarak girecektir. (Yasa 2011)
Hem ilk Robenson tercümesi ve asrî Türk nesrinin ilk nümûnelerinden biri
olması, hem de Fransızcadan (mâmâfih buradaki misâlimizde dolaylı olarak
Fransızcadan) tercümeler sâyesinde Türk nesrinin kat’ettiği merhaleleri
göstermesi bakımından çok mühim bir nümûne olduğu için, Ahmed Lûtfî’nin
tercümesinden, Mustafa Nihat’ta bulduğumuz şu parçayı naklediyoruz:
Gemi taşa tesâdüf ederse gark oluruz diyerek bu korku ile sabahladık.
Geminin içindekilerin cümlesi şaşırıp şu vartadan halâs için tedbîr
düşündük. Gemicilerden birini, etrâfa nazar için direğe çıkardık. Gemici,
çıkar çıkmaz, aman taş var, taş var diye bağırdı. Direkten aşağı inmezden
evvel gemi taşa çarptı, karnından açıldı. […]
Mezkûr taşın üzerinde ayağa kalkıp karaya doğru giderek etrâfa baktım.
Sâhile yakın bir çayırlık gördüm. Mezkûr çayırlığa gidip orada serildim
kaldım ki elimi ayağımı kımıldatmaya mecâlim kalmamıştı. İmdi şu
garktan halâsımdan dolayı hâsıl olan sürûru beyâna hiçbir kalem ve lisân
muktedîr olamazdı. Benden başka sağ kimse kalmadı; refîklerimin hepsi
boğuldular. Bu efkâr ile bir mikdâr dinlendikten sonra, ayağa kalkıp
esvâbımı sıktım. Yüksek bir mahâlle çıkıp burası neresidir, ne edilmek
lâzım gelir diye etrâf ve eknâfa baktım. Gördüm ki hâlî bir mahâldir;
insan ve hayvandan eser yok. İşte o zaman açlık, susuzlukla ne edeceğimi
bilemedim. Zîrâ üstümdeki kalan esvâbdan ve orada gezerken esnâ-i
râhta elimdeki ufak değnek parçasından mâadâ bir nesne yok idi. Vaktâ ki
akşam olup ortalık kararınca, dünyâ başıma zindân oldu. Gece üzerime
yırtıcı hayvanlar gelir diye kemâl-i havfımdan ziyâdesiyle mêyus olarak
hayâtımdan nevmîd oldum. Denizden kurtuldumsa da daha ziyâde
tehlikeye düştüm. İmdi o hâlde hâtırıma geldi ki ölümden halâsa çâre yok,
bâri böyle telef olmaktan ise, varayım, su olsun bulabilir miyim diye
kalkarken cebimde bir nesneye elim dokundu. Baktım ki bir parça
tütündür. Ahâli-i Berberye, aç kaldıkları vakit bu tütünü çiğniyerek def’-i
cû ettikleri hâtırıma gelerek, derhâl mezkûr tütünü ağzıma koyup
karanlıkta yavaş yavaş su aramıya gittim. Dalları kale gibi etrâfı ihâta
etmiş bir büyük ağacın üzerine çıkıp bu gece burada misâfir olayım,
bakayım, Mevlâ sabah neyler diyerek uyuyakalmışım. Yorgunluktan açlığı
filânı unutarak ol kadar dalgın yatıp kalmışım ki sabaha kadar hiç
uyanmamışım. Gözümü açınca, güneşin ağaç üstünü ihâta ettiği ve
şiddetli rüzgâr estiği görüldü. Denize doğru baktım, gördüm ki dalgaların
beni attığı taş -ki sâhile uzak idi- onun üzerine gemi yaslanmış. Bunu
görünce hemen ağacın üstünden aşağıya inerek sâhile koştum. Deniz
kenarında gördüm ki bir mil mesâfe kadar bir mahâlle sandalı dahi
dalgalar atmış. Yiyeceğe müteallik bir şey bulurum diye yüzerek gemiye
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gitmeyi kurdum. Öğle vakti olunca denize sükûnet gelmişti. Soyunup
yüzerek geminin yanına vardım ise de üzerine çıkmanın bir türlü çâresini
bulamadığım hâlde gördüm ki geminin kenarında denize doğru sarkmış
bir ip var. Hemen bu ipe sarılarak geminin üstüne çıktım. Gemide zîrûh
olarak köpekten başka bir can kalmamış. Köpek beni gördüğü gibi bîçâre
açlığından enîn ve zâriye başladı. Geminin bir tarafı su ile dolmuş ise de,
yukarıya gelen tarafı ıslanmamış ve oradaki eşyâya su isâbet etmemiş
olduğunu görünce araştırmaya başladım. İşe yarıyacak bir takım eşyâ ve
kilitli sandıkları gördüm. Bu sandıklar râbıtalı yapılmış olduğundan,
içlerine su geçmemiş olmasîle, derûnunudaki eşyâ temiz idi. Bunların
hepsini karaya çıkarmak murâd eyledim ise de, ne çâre ki tâkatim yoktu.
Lâkin bana en ziyâde lâzım ve mühim olan şeyleri aramak için açtığım
sandığın içinde Rum [“rhum”; rom] şişeleri dolu idi. Birini açıp bir iki
yudum içerek bir nebze neş’elendim. İşte o vakit aklım biraz başıma
gelerek mütâlâa eyledim ki her şeyden akdem olan bana, sandaldır ki bu
şeyleri nakil mümkün olsun, dedim. Sonra hâtırıma geldi ki şimdilik bir
sal yapsam münâsip olur diyerek gemide mevcûd olan ağaçlardan bir
mikdârını toplayıp ve büyük tulumlardan dahi üç tânesini şişirip birbirine
bağladım, üzerine ağaçları koyup bir büyük sal yaptım. (Mustafa Nihat
1936: 161-164)
Bu metin, menşê metinle mukayese edildiğinde, bir tahvîlen uyarlama olduğu
hemen tesbît edilmektedir. Menşê metin hülâsa edilmek sûretiyle yeni bir metin
inşâ edilmiş, bu meyânda bir takım küçük ilâvelerde de bulunulmuştur. (Yukarıdaki metinde altı çizili cümleler.) Menşê metindeki kuvvetli edebî tasvîrlerden
eser yoktur. Sanki sokaktaki bir adamın ağzından bir vak’anın hikâyesini dinler
gibiyiz. Bu sebeple, ona edebî metin demek zordur. Buna rağmen, zevkle
okunmaktadır. Bu da, muhtemelen, uyarlamanın dilinin çok sâde ve vak’anın
pek câzib olmasından ileri gelmektedir. Bu arada, tahkiyedeki samîmî hava da
ona ayrı bir sevimlilik katmaktadır. Mütercimin nesrinde müşâhede ettiğimiz
acemîliği ise, yukarıda da kaydettiğimiz gibi, herhâlde, o devirde henüz inşâına
başlanmış olan asrî Türk nesrinin acemîliğinin bir tezâhürü olarak değerlendirmek
doğru olur.
Ahmed Lûtfî’nin bu tercüme veyâ uyarlamasından, Şemseddîn Sâmi de,
Ambroise Rendu’nün Fransızca Robenson uyarlamasının tercümesine yazdığı
Mukaddimenin dipnotunda bahsederek, onun, A. Rendu’nün metninden değil,
bir başka uyarlamadan tercüme edilmiş olduğunu belirtmektedir. Şöyle ki:
Lisânımızda “Hikâye-i Robenson” nâmıyle bir dîğer kitap daha mevcûd ise de, bu hikâye,
Avrupa lisânlarında muhtelif sûretlerde ifrâğ olunarak müteaddid anvâı bulunanmakla,
mevcûd olan tercüme, elyevm Fransa mekâtib-i iptidâiyesi programına dâhil olup bizde dahi
lisân-ı Franseviyenin tahsîli için okutturulmakta olan Mosyö Ambruvaz Randü’nün eserine
mutâbık olmayıp dîğer bir têlifin tercümesi olduğu anlaşıldığından… (Karadağ 2008-2:
15)
Ahmed Lûtfî’nin eserinin menşê metne göre bir tahvîlen uyarlama olduğu
pek bâriz ise de, muhtemelen Fransızca olan kaynak metne nisbetle keyfiyeti
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belli değildir. Çünki ya Arapça metin de bir uyarlamadır, fakat mütercim, bu
kaynak metni sahîh tercüme anlayışıyle tercüme etmiştir, ya da mütercim,
Arapça metni uyarlama stratejisiyle tercüme etmiş, yâni uyarlamayı Türkçede
yapmıştır. (“Uyarlama stratejisiyle tercüme” derken, en geniş mânâsıyle
“tercüme” demek istiyoruz.) Arapça kaynak metnin de tercüme keyfiyeti yine
meçhûlümüzdür. O da, ya Fransızca bir uyarlamadan sahîh olarak tercüme
edilmiş olabilir, ya da uyarlama Arapçada yapılmış olabilir.

XIII. Şemseddîn Sâmi’nin tercümesi: Robenson
Yukarıda, Ambroise Rendu’nün Fransızca Robenson
tahvîlen uyarlaması üzerinde,
sırf bu kitap Şemseddîn Sâmi
(1850-1904) tarafından tercüme edildiği ve bu tercüme de
asrî Türk nesrinin inşâında
mühim bir mevkie sâhib
olduğu için, bir hayli durduk,
kitabı iyice tanıtmaya çalıştık.
“Şemseddîn Sâmi’nin Türkçe
Anlayışı ve ‘Harfiyen Tercüme’
Stratejisi”
başlıklı
makalemizi kaleme aldığımızda, henüz bu metin elimizde bulunmuyordu. Bundan nâşi, tercüme ile aslını
mukayese edememiş, sâdece
Şemseddîn Sâmi’nin tercümesine yazdığı ve nesir ve
tercüme târihimiz bakımından
fevkalâde mühim olan Mukaddime’sini mufassal bir
şekilde tahlîl etmiştik. O
makalemizde, asıl üzerinde
durduğumuz metin, Şemseddîn Sâmi’nin Sefîller tercümesi
ve başlıca mes’ele de bu
tercümedeki stratejinin yeni
Türk nesrinin inşâı nokta-i
nazarından arz ettiği ehemmiyetti. Binâenaleyh, burada,
bu strateji üzerinde tekrar
uzunca durmayı zâid addediyoruz. Yalnız, şu kadarını

Şemseddîn Sâmi’nin Ambroise Rendu’nün
Fransızcadaki tahvîlen uyarlamasından yaptığı ve
asrî Türk nesrinin inşâında pek mühim bir mevkii
olan tercümenin İstanbul Halk Kütüphânesinde
kayıtlı nüshasının kapağı. (Karadağ 2008-2:
227’deki fotokopiden iktibâs) Kapağın en üstünde,
Robenson ismi, hemen altında da, Fransızcadan
harfiyen tercüme olunmuştur ibâresi
bulunmaktadır.
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belirtelim ki Şemseddîn Sâmi’nin “harfiyen tercüme” şeklinde isimlendirdiği
tercüme usûlüyle varmak istediği hedef, Fransız nesrini adım adım tâkîb ederek
ona benzer bir yeni nesir inşâ etmektir. Dîğer tâbirle, o, Fransız nesir tekniğini
örnek almaktadır.
Sahîh tercümenin ikinci şartı olan benzeri têsîr yapma ise, onun stratejisinde
tâlî bir mes’ele olarak kalmaktadır. Şemseddîn Sâmi’nin tercümelerinde gözettiği
bu öncelik, metinlerinin edebî vasfına ciddî şekilde zarâr vermiş, bunlarda
asıllarındaki bediî lezzeti bulmak pek de kabil olmamış, kendisi de bu cihetle
ağır tenkîdlere uğramıştır. Mârûz kaldığı hücûmlara rağmen, tâkîb ettiği gaye
cihetiyle haklı olduğu ve bu gayeye de bilfiil vâsıl olduğu için, o, bu tercüme
usûlünden vazgeçmemiş, Robenson tercümesinde, bu inancını, kitabın kapağına
Fransızcadan harfiyen tercüme olunmuştur kaydını koyarak hassaten vurgulamıştır.
Dâvâsının haklılığı, bu çabalar sâyesinde, artık bir asrı aşkın bir zamândır
Fransız nesir tekniğini kullanabilen asrî Türk nesrinin mevcûdiyetiyle isbât
edilmiş bulunuyor ve biz, bugün, onu, bu nesrin başlıca kurucularından biri
olarak tebcîl ediyoruz.
Aşağıda, Ambroise Rendu uyurlamasının XIV. Faslının üç farklı tercümesi,
mukayeseli tablo hâlinde verilmiştir. Birinci tercüme bize, ikincisi Şemseddîn
Sâmi’ye ve üçüncüsü de Mehmed Ali’ye âittir. Bu mukayese, Şemseddîn Sâmi ve
Mehmed Ali tercümelerinin “tercüme keyfiyeti”ni kolaylıkla tesbît etmeye
imkân vermektedir.
4. Tablo: Şemseddîn Sâmi / Mehmed Ali Tercümeleri

Kaynak Metin
Fransızca
Ambroise Rendu
Uyarlaması
Chapitre XIV:
Maladie de Robinson.Il a recours à Dieu, et
se ranime par la lecture
de la Bible.

18 et 19 juin.- Je ne

sortis point, j’éprouvais
du frisson.

Le 20, je n’eu point de
repos de toute la nuit ;
j’avais la fièvre,
accompagnée de grandes
douleurs de tête.

Hedef Metin 1
Yasa
2012

Hedef Metin 2
Şemseddîn Sâmi
1885

Hedef Metin 3
Mehmed Ali
1927

XIV. Fasıl:
Robenson’un
hastalığı.- Allâh’a
yönelişi ve Kitâb-ı
Mukaddes okuyarak
ayağa kalkışı

14.- Robenson’un
hastalığı - Cenâb-ı
Hakk’ın imdâdına
mürâcaatı ve Kitâb-ı
Mukaddes’in
tilâvetiyle
canlanması
18 ve 19 Haziran.Hiç dışarıya çıkmadım, bir titreme
hissediyordum.

Fasıl - 14
(Robenson’un
hastalığı - Robenson
Cenâb-ı Hakk’a ilticâ
etti ve İncil-i Şerîf
okudu)

18 ve 19 Haziran.Hiç dışarı çıkamadım. Durmadan
vücûduma titreme
geliyordu.
Ayın 20’sinde, baş
ağrısından ve ateşten
bütün gece gözümü
kırpmadım.

Ayın yirmisinde
bütün gece hiç rahat
edemedim; baş
ağrısıyle berâber
sıtmam var idi.
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18 ve 19 Haziranda
evden dışarı çıkamadım ve vücûdumu
bir titreme kapladı; tir
tir titriyordum.
20 Haziranda, bütün
gece istirahatten
mahrûm idim. Ateşim
vardı. Buna bir de
müz’iç bir baş ağrısı

YASA

Türkçeye Robinson Tercümeleri

arkadaş oldu.

Le 21.- Malade et
plongé dans un
profond chagrin
en me voyant
réduit à ce triste
état, privé de tout
secours humain,
je me mis à prier
Dieu, mais sans
trop savoir ce que
je disais.
Je continuai à être
très-souffrant
pendant trois ou
quatre jours.

Ayın 21’i.Hastalanıp bu hâle
düşmekten ve hiç
kimseden yardım
görememekten
dolayı büyük keder
içinde, ne
söylediğimi de pek
bilmeksizin, Allâh’a
duâ etmiye
başladım.
Bu şiddetli hastalık
hâlim, üç-dört gün
devâm etti.

Haziranın yirmi
birinde, hasta ve
kendimi, her nevi
imdâd-ı beşerîden
mahrûm olarak,
öyle müellem bir
hâlde görmekten
pek derin bir
hüzne müstağrak
olduğum hâlde, ne
söylediğimi pek
de iyi bilmeksizin,
Cenâb-ı Hakk’a
duâ etmiye
başladım.
Üç-dört gün
mütemâdiyen pek
ağır hasta idim.

Le 25.- Un mal de

Ayın 25’i.- Yedi
saat süren
dayanılmaz bir baş
ağrısı ve yüksek
ateşin arkasından
beni sırılsıklam
bırakan ve pek zayıf
düşüren bir ter
boşaldı.

Haziranın yirmi
beşinde dehşetli bir
baş ağrısı ve -yedi
saat devâm edenpek şiddetli bir
sıtma nöbeti pek
kesretli bir terle
hitâm buldular ki bu
ter beni ziyâdesiyle
zayıf düşürdü.

Le 26.- J’étais

Ayın 26’sı.- Daha
iyiceydim. Tüfeği
alıp yiyecek bulmak
için ormana girdim.
Bir oğlak vurup
bunun birkaç
parçasını ateşte
kızarttım. Onun bir
parçasıyle et suyu
kaynatmak isterdim,
fakat tencerem
yoktu.

Le 27.- La fièvre me
reprit si fort que je ne
pus sortir de mon lit
pendant toute la
journée. Je mourais de

Ayın 27’si.- Ateşim
tekrar o kadar
yükseldi ki bütün
gün yatağımdan hiç
çıkamadım.

Haziranın yirmi
altısında iyice idim.
Tüfeğimi alıp
yiyecek bir şey
tedârik etmek üzere,
sürüne sürüne
ormana gittim. Bur
dağ keçisi vurup
bâzı parçalarını
ateşte pişirdim. Bir
kısmını suda pişirip
et suyunu almayı
çok arzû
ediyordum, lâkin
tencerem yok idi.
Haziranın yirmi
yedisinde beni
sıtma o kadar
şiddetle yakaladı ki
bütün gün

tête affreux et un accès
de fièvre très-violent,
qui dura sept heures, se
termina par une sueur
abondante qui
m’affaiblit beaucoup.

mieux ; je pris mon
fusil et je me traînai
dans le bois pour me
procurer quelques
vivres. Je tuai un
chevreau, dont je grillai
quelques morceaux.
J’aurais bien voulu en
faire cuire une partie
dans l’eau pour avoir
du bouillon, mais je
n’avais pas de
marmite.

385

21 Haziranda
hastalığım arttı.
Derin bir elem ve
keder içine daldım.
İnsanların
muâvenetinden
mahrûm olduğum
için mêyûsiyetim
daha fazla arttı.
Cenâb-ı Hakk’a
ilticâ ettim.
Yalvarmaya
başladım. Fakat ne
söylediğimi de
bilmiyordum. Acı
azaplar, şiddetli
sancılar, müdhiş
ateşler içinde üçdört gün kıvrandım.
[Atl: 25 Haziran]

25 [Doğrusu: 26]
Haziranda artık
iyileşmiştim. Tüfeğimi
aldım. Birkaç av
tedârik etmek için
ormana gittim. Bir
keçi öldürdüm.
Etinden bir kısmını
ızgara üstünde
pişirdim. Dîğer
kısmını suda pişirmek
ve suyunu içmek
istiyordum. Fakat,
maatteessüf çömleğim
yoktu.
27 Haziranda
harâretim tekrarladı.
Dehşetli ateşler içinde
bütün gün yatağımda
yatmak
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soif ; mais j’étais trop
faible pour aller
chercher de l’eau. Dans
ma détresse, je m’écriais
de temps en temps :

Seigneur, aye pitié
de moi, ne
m’abandonne pas.

Quand l’accès fut
passé, je m’endormis.
Pendant ce sommeil, je
fis un songe effrayant ;
il me sembla voir un
homme d’une nature
tout extraordinaire
descendre du milieu
d’un tourbillon de
flamme et de fumée. La
terre trembla quand il
la toucha. Je le vis alors
s’avancer vers moi armé
d’une pique, et je
l’entendis proférer ces
paroles : parce que
tu ne t’es pas
converti à la vue
de tant de signes,
tu mourras, et il
levait sa redoutable
lance pour me frapper.

Cette vision jeta
dans mon âme un
profond
sentiment de
terreur, et cette

impression resta tout
entière malgré la
lumière du jour.
Hélas ! les bonnes
instructions que j’avais
reçues dans mon
enfance, je les avais
entièrement négligées ;
j’avais vécu dans une
complète indifférence
pour le bien et pour le
mal. J’avais commencé
par désobéir à mon père
et à ma mère, et je
n’avais jamais depuis
considéré mes malheurs
comme une punition de

Susuzluktan
ölüyordum; fakat su
başına gidecek
mecâlim yoktu.
Çâresizlik hissi
içinde, zaman
zaman şöyle
haykırıyordum: Yâ

Rabbi, bana
merhamet et, beni
terk etme! Nihâyet

ateş nöbeti geçince,
uykuya daldım ve bu
sefer de dehşetengîz
bir rü’yâ gördüm.
Fevkalâde güçleri
olan bir insan, bir
alev ve duman
hortumu içinde yere
iniyordu. Ayağı yere
basınca, yer sarsıldı.
Sonra, elinde bir
mızrakla bana doğru
ilerleyip şu sözleri
sarfetti: Sana o

kadar alâmet
gösterildiği hâlde
hidâyete
ermediğin için
öleceksin! Ve beni

vurmak üzere o
ürkütücü mızrağını
havaya
kaldırıyordu…
Uyandığım zaman
hâlâ dehşet
içindeydim ve gün
ışığına rağmen
bendeki bu his zâil
olmadı.
Heyhat ki
çocukluğumda bana
verilen güzel
nasîhatleri tamâmen
kulak ardı etmiş,
hayır ve şerre hiç
aldırmadan
yaşamıştım!
Hatâlarıma, ilkin,
babama ve anneme
itâatsizlikle başlamış,
o günden sonra da

yatağımdan çıkmaya
muktedir olamadım.
Susuzluktan
ölüyordum, lâkin
gidip su almaya
muktedir
olamıyacak kadar
zayıf düşmüş idim.
Bu hâl-i
mêyûsiyetimde vakit
vakit bağırıyordum
ki: “Ey Rabbim!
Bana merhamet
et! Beni terk
etme!” Nöbet
geçirdikten sonra
uyudum. O uyku
esnâsında muhavvef
bir rü’yâ gördüm:
Alev ve dumanla
karışık bir
kasırganın içinden
pek garîb hâlli bir
adam indiğini
görüyor gibi oldum.
Bu adam yere
değince yer titredi.
O vakit bir kargı ile
müsellâh olarak
bana doğru geldiğini
gördüm ve şu
sözleri söylediğini
işittim: “Bu kadar
alâmetler
gördüğün hâlde,
îmâna gelmediğin
için, öleceksin!”
Böyle diyerek, bana
vurmak üzere,
mehib kargısını
kaldırıyordu.
Bu hayâl kalbime
müessir bir dehşet
hissi ilka etti ve
gündüzün ziyâsıyle
berâber bu têsîr
bütün olarak bâkî
kaldı. Heyhât!
Çocukluğumda
almış olduğum iyi
tâlîmleri tamâmiyle
ihmâl etmiştim; hayr
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mecbûriyetinde
kaldım. Susuzluktan
ölecektim. Fakat çok
zayıflamıştım. Su
aramaya gitmeye
hâlim yoktu. Sıkıntı
içinde zaman zaman
bağırıyordum:
“Allah’ım! Bana
merhamet ediniz,
bu âciz kulunuza
acıyınız, lûtfunuza
muhtâcım! Ulu
Tanrı’m! Bana
yardım etmekte
gecikmeyiniz! Beni
terk etmeyiniz
Allâh’ım!”
Vaktâ ki nöbetim
geçti; yüzüm de
güldü. Derin bir
uykuya dalmışım,
müsterihâne tatlı tatlı
uyumuşum. Uyandım,
tekrar uyudum. Kâşki
uyumasaydım!
Korkunç bir rü’yâ
gördüm: Fevkalâde
büyük, dev cüsseli bir
adam ateşler,
dumanlar, kasırgalar
içinde indi. Toprağa
basar basmaz dünyâ
sallanmaya, titremeye
başladı. Bana doğru
geliyordu. Elinde
uzun bir mızrak vardı.
Birçok şeyler
söylüyordu. Ağzından
çıkan sözler arasında;
“Sen öleceksin!..
Çünki birçok
alâmetler gördüğün
hâlde hâlâ dînini
değiştirmedin!..”
diyordu. Sonra
müdhiş sopasını
kaldırdı. Beni vurmak
için üzerime attı.
[YA] Bu hayâl
kalbime derin bir
korku hissi verdi.

YASA

Türkçeye Robinson Tercümeleri

Dieu, pas plus que je
ne l’avais remercié pour
les consolations qu’il
m’avait envoyées. Mais,
à l’aspect de la mort,
ma conscience s’éveilla :
j’avais l’âme brisée de
remords ; je fis pour la
première fois de ma vie
une prière fervente : je
suppliai Dieu de venir
à mon aide.

ne başıma gelen
felâketleri Allâh’ın
birer cezâsı olarak
telâkkî etmiş, ne de
nâil olduğum
tesellîler için O’na
şükretmiştim.
Fakat, ölüm bana
çehresini gösterince,
vicdânım harekete
geçti. Rûhum azâb
içindeydi.
Hayâtımda ilk defa
olarak candan bir
yakarışla Allâh’a
yöneldim ve O’ndan
yardım niyâz ettim.

ü şer hakkında
büsbütün kayıtsız
bir hâlde
yaşamıştım. Peder
ve vâlideme itâat
etmemekten bed’
etmiş ve o vakitten
beri başıma gelen
felâketlere hiçbir
vakit Cenâb-ı
Hakk’ın bir
mücâzâtı nazarıyle
bakmamıştım ve ne
de Cenâb-ı Hakk’a
bana vermiş olduğu
tesellîlerden dolayı
teşekkür etmiştim.
Lâkin, ölümü
görünce, vicdânım
mütenebbih oldu.
Yüreğim
nedâmetten
paralanmış idi;
ömrümde birinci
defa olarak sûrişle
bir duâ ettim.
Cenâb-ı Hakk’ın
imdâdıma
yetişmesini istirhâm
ediyordum.

Le 28.- Je pus me

Ayın 28’i.- Ayağa
kalkabildim ve ertesi
gün için birkaç ateş
düşürücü içecek
hazırladım; zîrâ, ateş
iki günde bir
nüksediyordu.

28 Haziran.Yataktan
kalkabildim ve ertesi
gün için serinlik
verecek şeyler
hazırladım, zîrâ
sıtma mukannen

lever, et je m’occupai à
préparer quelques
rafraîchissements pour
le lendemain, car la
fièvre revenait
régulièrement tous les
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Gündüz olduğu hâlde,
bu müdhiş têsîr
rûhumda tamâmen
yerleşmişti. Çok şükür
ki çocukluğumda pek
iyi, sarsılmaz bir
terbiye almıştım, hayâl
rûhumda çok
yaşamadı. Çünki hayâl
ile hakîkati, iyi ile
fenâyı birbirinden
ayırabilecek kadar
metîn mâlûmatım,
sağlam bir terbiyem
vardı. Hayâl hakîkatin
önünde mağlûb
olarak silindi gitti.
Ben ana ve babama
çok itâatsizlik
etmiştim. Şimdi
onların cezâsını
çekiyordum. Çünki
ebeveynimin
öğütlerini dinlememiş
bir âsî, doğru sözlerini
istihfâf etmiş bir
günahkâr idim. Bu
cezâlar, felâketler,
musîbetler, sefâletler
hep Cenâb-ı Hakk’ın
birer kahrı idi. İçim
ölüm manzarasıyle
titredi. Kalbim vicdân
azâbıyle burkuldu.
Gözlerim yaşlar,
göğsüm hıçkırıklarla
doldu. İlk defa olarak
yanık, sûzişli ve âteşîn
duâlar ettim.
Kusurlarımın
affedilmesini istedim.
Nihâyet, Allâh’ıma,
bana yardımcı olması
için yalvardım,
yalvardım.
28 Haziranda, yarın
için soğukluk verecek,
serinletici bâzı şeyler
hazırladım. Zîrâ iki
günde bir nöbetim
geliyordu. Büyük bir
şişeye su doldurdum.
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deux jours. Je remplis
d’eau une grande
bouteille, j’y mêlai un
peu de rhum, et je la
mis à côté de mon lit.
Je mangeai ensuite trois
œufs de tortue ; puis
j’essayai à me
promener ; mais j’étais
trop faible pour aller
loin : je m’assis à terre
et je contemplai la mer
tout pensif. Je revins
ensuite, et j’entrevoyais
avec effroi le retour de
la fièvre quand je me
ressouvins que les
Brésiliens remédiaient à
toutes leurs maladies
avec du tabac. Je savais
qu’un de mes coffres en
devait renfermer : je
l’ouvris aussitôt, et j’y
trouvai en effet du
tabac, et, ce qui me
valut encore beaucoup
mieux, une Bible.

J’employai mon
tabac de trois
manières
différentes : j’en mis

une feuille dans ma
bouche ; comme il était
très fort, cela m’étourdit
beaucoup ; j’en grillai
sur des charbons
ardents, en me tenant le
nez dessus aussi
longtemps et aussi près
que possible ; enfin j’en
fis tremper dans du
rhum, et je le bus
ensuite. Cette potion
me donna brusquement
dans la tête et me tint
endormi jusqu’au
lendemain trois heures
de l’après-midi. Je dirai
même plus ; car je ne
puis m’ôter de l’esprit
que je dormis toute la
nuit que j’avais pris

Büyük bir şişeyi
suyla doldurup içine
rom karıştırdım ve
şişeyi karyolamın
yanına koydum.
Sonra, üç tâne
kaplumbağa
yumurtası yiyip
dışarıda biraz
dolaşmaya çalıştım.
Fakat, uzağa
gidemiyecek kadar
mecâlsizdim. Yere
oturdum ve
düşünceli düşünceli
denizi seyre daldım.
Bir müddet sonra
geri döndüm. Ateşin
nüksetmesini
endîşeyle beklerken,
birden,
Brezilyalıların bütün
hastalıkları tütünle
tedâvi ettikleri
aklıma geldi.
Sandıklarımın
birinde tütün
olduğunu
biliyordum. Derhâl
o sandığı açtım ve
hakîkaten de orada
tütün ve, bundan
çok daha âlâsı, bir
Kitâb-ı Mukaddes
buldum.
Tütünümü üç
farklı şekilde
kullandım.
Birincisi, bir
tutamını ağzımda
çiğnedim ve bu şekil
çok sert gelerek beni
sersemletti. İkincisi,
bir kısmını kızgın
kömür üzerinde
yakarak burnumu
dayanabildiğim
kadar yakından ve
dayanabildiğim
müddetçe onun
dumanına tuttum.
Üçüncü olarak da,

olarak her iki günde
bir geliyordu. Bir
büyük şişeye su
doldurdum, içine
biraz rom
karıştırdım ve
yatağımın yanı
başına koydum;
bunu müteâkiben üç
tâne kaplumbağa
yumurtası yedim,
sonra gezinmiye
çalıştım. Lâkin
uzağa gidemiyecek
kadar zayıf idim;
yere oturdum,
düşüne düşüne
denizi
seyrediyordum.
Sonra avdet ettim
ve sıtmanın geldiğini
ra’şe ile hissetmekte
iken, Brezilyalıların
her hastalığı tütünle
iyi ettikleri hâtırıma
geldi. Sandıklarımın
birinde tütün
bulunacağını
bilirdim; derhâl
sandığı açtım ve
hakîkaten tütünle
berâber daha ziyâde
işime yarıyan bir
Kitâb-ı Mukaddes
buldum.
Tütünümü üç
mütenevvi vechile
kullandım. Bir
yaprağını ağzıma
koydum; pek sert
olduğu için, bu bana
hayli zahmet verdi;
birazını yanmış
kömürün üzerinde
yakıp burnumu
mümkün olabildiği
müddetçe mümkün
derecede yakın
tuttum
(tütsülendim);
nihâyet birazını da
romun içine batırıp
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İçine biraz da (rom)
karıştırdım. Sonra
yatağımın yanına
koydum. Üç tâne de
kaplumbağa
yumurtası yedim.
Biraz gezeyim dedim.
Fakat çok zayıf
düşmüştüm. Uzaklara
gitmek mümkün
değildi. Biraz gittim.
Toprak üstüne
oturdum. Dalgın
dalgın düşünürek
denizi hayretle
seyrettim. Sonra
tekrar avdet ettim.
Vücûdumu yine ateş
bastı. “Brezilya”lıların
bütün hastalıklara
karşı tütün
kullandıklarını
hatırladım. Hemen
tecrübelere başladım.
Sandıklarımdan
birinde tütün
olduğunu biliyordum.
Derhâl sandıkları
açtım ve tütünü
buldum. Bu, bana
İncil-i Şerif kadar iyi
têsîr yaptı. [YA]
Tütünü üç muhtelif
tarzda istîmâl ettim.
1- Bir parça ağzıma
alarak çiğnedim. Fakat
bana pek acı ve sert
geldi. Beni âdeta
sersemletti. 2- Kızgın
ateş üzerine attım.
Üstüne burnumu
tutarak mümkün
olduğu kadar
bekledim. 3- En
nihâyet rom içine bir
mikdâr attım. İyice
ıslandı. Sonra ilâç gibi
içtim. Pek şiddetli
olmuş; başımı
döndürdü ve beni
ertesi gün öğleden üç
saat sonraya kadar

YASA

cette espèce de médecine,
tout le lendemain et
une partie du jour
suivant. Quoi qu’il en
soit, je me trouvai fort
soulagé à mon réveil,
l’appétit revint, et
j’allai toujours de
mieux en mieux.

4 juillet.- Je

commençai à lire la
Bible. Je me fis une loi
d’en lire quelques
chapitres soir et matin,
et bientôt j’éprouvai
mille consolations de
cette bonne habitude.
Ma condition, quoique
la même à l’extérieur,
était devenue bien plus
douce, puisque j’avais
appris à la supporter
en paix.

Mes forces
revenant chaque
jour, je résolus

d’entreprendre un
voyage. Il y avait déjà
dix mois que j’étais
dans cette île, je ne
voyais aucune
possibilité d’en sortir ;
je croyais fermement
que jamais créature
humaine n’y avait mis
le pied ; je voulus au
moins la connaître

Türkçeye Robinson Tercümeleri

romun içine ondan
bir parça atıp sonra
bunu içtim. Bu
karışım hemen
başıma vurdu ve
ertesi günün ikindi
vaktine kadar beni
uyuttu. Hattâ daha
fazla uyuttuğunu
dahi söyliyebilirim;
çünki bu bir nevi
ilâcı içtiğim gece ile
ertesi gün ve
müteâkib günün bir
kısmında uyumuş
olduğum
fikrindeyim. Her ne
olursa olsun,
uyandığımda
kendimi çok
hafiflemiş hissettim,
iştahım açıldı ve her
geçen gün daha iyiye
gittim.
4 Temmuz.- Kitâbı Mukaddes’i
okumaya başladım.
Her sabah ve akşam,
ondan birkaç
bölümü okumayı
kaide hâline
getirdim ve kısa
zamanda bununla
büyük huzûr
buldum. İçinde
bulunduğum şartlar,
zâhiren aynı olmakla
berâber, gözüme
artık eskisi kadar
çetin
görünmüyordu,
çünki onlara
tevekkülle
katlanmayı
öğrenmiştim.
Her geçen gün
kuvvetim biraz
daha yerine
geldiği için, Adada
bir seyâhate çıkmaya
karâr verdim. On
aydan beri bu

muahharan içtim;
bu içiş birden
başıma vurup beni
ertesi gün
bâdezzuhr saat üçe
kadar uykuda
bıraktı. Daha ziyâde
dahi diyebilirdim,
çünki bu nevi ilâcı
içtiğim gece ile
ertesi günü ve daha
ertesi günün bir
kısmını muttasıl
uyku ile geçirmiş
olmak fikrini
zihnimden teb’id
edemiyordum. Her
ne hâl ise,
uyandığımda
kendimi hafîf
buluyordum, iştihâ
geldi ve günden
güne iyileşmekte
idim.
4 Temmuz.- Kitâbı Mukaddes’i
okumaya başladım.
Sabah akşam birkaç
sûre okumayı âdet
edindim ve çok
geçmeden, bu iyi
âdetten bin tesellî
alıyordum. Hâlim
her ne kadar hâricen
yine o idiyse de, çok
daha mülâyim
olmuş idi, zîrâ
ikmâl-i sükûnetle
tahammül etmesini
öğrenmiştim.
Günden güne
kesb-i kuvvet
etmekle, bir
seyâhate girişmeye
karâr verdim. On ay
oluyordu ki o adada
idim, oradan çıkmak
için hiçbir imkân
göremiyordum;
kaviyyen
zannediyordum ki
ebedî bir mahlûk-u
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[YA] sersem, bîhoş

ve sarhoş gibi uyuttu.
Yâni pek fazla
uyumuştum. Bunu bir
türlü aklımdan
çıkaramıyorum. Her
ne olursa olsun, ilâcın
têsîriyle oldukça
hafîflemiştim.
Vücûdumdan ateş
gitti. Kırgınlık azaldı.
Kendimde bir hafiflik
hissettim. Eski
neş’em, eski iştahım
avdet etti. Her gün bir
parça daha iyiliğe
doğru gidiyordum.

4 Temmuzda İncil-i
Şerif okumaya
başladım. Kendime
bir de program
çizdim. Her akşam ve
sabah İncil’den birer
[YA] fasıl
okuyordum. Bunu
âdet edindim ve pek
çok faydasını gördüm.
İncil’de beni cesârete,
tesellîye, tevekküle,
kanâate sevk eden
binlerce nasîhatler
vardı.
Hakîkatte hâlim,
vazîyetim acınacak bir
hâlde [YA] idi. Fakat
mâdem ki sûlh ve
sükûn içinde
yaşamasını
öğrenmiştim. Bu da
benim için bir saâdet
teşkîl edebilirdi. Her
gün sıhhatim
iyileşiyor, kuvvetim
gittikçe yerine
geliyordu. Adayı
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parfaitement, et voir si
je ne découvrirais pas
quelque nouvelle
production.
(Robinson dans son île,
ou Abrégé des
aventures de Robinson,
à l'usage de la jeunesse,
traduction
d’Ambroise Rendu,
Lausanne, 1836 -4e
éd.-, pp. 41-44.)

adadaydım ve ondan
ayrılmak için hiçbir
hâl çâresi
bulamamıştım.
Bugüne kadar hiçbir
insanoğlunun ona
ayak basmamış
olduğuna kuvvetle
inanıyordum. Hiç
olmazsa, onu,
bütünüyle
tanımalıydım. Bu
arada, belki yeni bir
mahsûl de
keşfedebilirdim.

( Aslına göre
satır fazlalığı: 5)

beşerî oraya ayak
basmamış idi; hiç
olmazsa adayı iyice
öğrenmek ve bir iki
mahsûl keşfedebilir
miyim diye
denemek istedim.

( Aslına göre
satır fazlalığı: 19)

(Şemseddîn Sâmi,
Robenson, İstanbul:
Mihran Matbaası,
1302/1886;
Karadağ 2008: 4042)

gezip dolaşayım
dedim. Buraya geleli
henüz on ay olmuştu.
Adadan dışarı çıkmak
mümkün
olamıyacaktı. Zâten
dünyâ yaratılalı buraya
insan ayağı basmamış
olduğunu şiddetle
zannediyordum.
Bulunduğum yeri
tamâmen gezmek,
bence mâlum olmıyan
mahsûllerini
öğrenmek,
keşfedilecek cihetlerini
keşfetmek istiyordum
ve buna kat’iyyen karâr
verdim.

( Aslına göre satır
fazlalığı: 39)

(Mehmed Ali, Robenson
Issız Adada, İstanbul:
Semih Lûtfi
Kitabhânesi, 1927?;
Karadağ 2008: 162-65)

Şemseddîn Sâmi’nin metni, kaynak metni, cümle cümle tâkîb etmekte,
eksiltmeden veyâ arttırmadan ve hiçbir “yanlış anlam” hatâsına düşmeden
oradaki bütün mânâyı olduğu gibi vermektedir. Cümle çeşitleri de pek
değişmemekte, Türk cümle yapısına aykırı düşmeden (meselâ devrik cümle
tarzında sapmalara îtibâr etmeden) Fransız cümlelerine benzer cümleler teşkîl
edilmektedir. Dil, tamâmen İstanbul Türkçesidir. Farsça tamlama kaidesine göre
teşkîl edilmiş ibârelere yer verilmemekte, bunlar, Cenâb-ı Hak, Kitâb-ı Mukaddes,
hâl-i mêyûsiyet, ikmâl-i sükûnet, kesb-i kuvvet, mahlûk-u beşerî gibi birkaç kalıplaşmış
tamlamadan ibâret kalmaktadır; ki bunlar zâten İstanbul Türkçesinin kelime
hazînesine dâhildir. Bu nesir, artık o başlayıp bitmek bilmiyen, secîli, fazlasıyle
süslü, kültürlü geniş kitlelere dahi mâl olmamış Arapça ve Farsça asıllı kelimeler
ve Farsçaya göre yapılmış tamlamalarla dolu cümlelerle örülmüş Dîvân
nesrinden bambaşkadır. Yine de, nesrimizin sonradan ulaştığı tekâmül merhalesi
ve tabiî, o devrin daha san’atkâr nâsirleri dikkate alındığında, çok mahâretli bir
metin intibâı bırakmamaktadır. Mâmâfih, bu metin, kendinden 21 sene evvelki
Ahmed Lûtfî metniyle mukayese edildiğinde, bu kadar kısa zamânda kat’edilen
mesâfe, devâsa görünmektedir. Netîce olarak, belki kâfî derecede mâhirâne
olmasa da, bu metin, kaynak metindeki zihnî-hissî têsîre yakın bir intibâ hâsıl
etmekte ve bu keyfiyetiyle de “harfiyen temâyüllü tercüme” çeşidine muvâfık
düşmektedir.
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Mehmed Ali’nin tercümesi
ise, bir bütün hâlinde, “serbest temâyüllü tercüme”dir.
Fakat
yer
yer
“yanlış
anlam”larla kusûrlu (ki bunlar
metinde [YA] remziyle gösterildi), yer yer de, fazlalıklarıyle (ki bunlarda metinde
altı çizili satırlarla gösterildi)
tâdilen uyarlamadır. Mütercim, kaynak metnin cümlelerine sâdık kalma endîşesi
taşımadan, onları, zevkli bir
metin inşâ edecek sûrette,
istediği gibi bölmüş, birleştirmiş, değiştirmiştir. Bu tavrı,
serbest temâyüllü tercüme
stratejisi tâkîb ettiğini göstermektedir ve bu noktaya kadar
“sahîh tercüme”nin sınırları
içinde kalmıştır. Fakat, aşırı
Fransızcadaki Ambroise Rendu uyarlamasının,
Şemseddîn Sâmi’nin 1885’teki tercümesini
serbest davranarak ilâvelerde
müteâkiben,
Mehmed Ali tarafından yapılan ve
bulunduğu kısımlarda, artık
Semih
Lûtfî
tarafından -muhtemelen 1927’detâdilen uyarlama bahis mevneşredilen ikinci tercümesinin kapağı. (Karadağ
zûudur. Bu çeşit tasarruflar,
2008-2: 283’teki fotokopiden iktibâs) Kapağın üst
ismi konmadan yapıldığı için,
köşesinde mütercimin ismi (Mehmed Ali), altında
çok vahîm birer tercüme
ortada ise kitabın ismi (Robenson Issız Adada)
okunmaktadır.
kusûrudur. Ayrıca, yanlış
alamlı cümlelere de meydan
vermesi, mütercim için çok eksi bir puandır. Onun metnindeki bir dîğer
ehemmiyeti hâiz tercüme kusûru, 32. Fasılda Robenson ile Cuma arasında geçen
muhâverede Cuma’nın konuşmasını bozuk cümlelerle vermiyerek metnin
oradaki havasını bozmuş olmasıdır. Hâlbuki elinden geldiği kadar sâdık bir
tercüme yapmıya çalışan Şemseddîn Sâmi, bu kısımda da kaynak metne uymuş,
metnin havasını muhâfaza etmeyi başarmıştır. Bu büyük kusûrlar bir tarafa,
muhtemelen 1927 senesine âit olan bu metin, Türkçenin o zamâna kadar
kazandığı kıvraklığın da bir delîlidir.
Her iki mütercimin strateji farklılığını anlamak için, tabloda, Robenson’un
günlüğünün 21 Hazirana âit koyu dizdiğimiz notlarını mukayese etmek kâfîdir.
Bu kısımda da, Şemseddîn Sâmi, kaynak metnin cümlelerini bire bir tâkîb
etmekte, Mehmed Ali ise, onları bölmekte, birleştirmekte, fakat ortaya çok daha
canlı bir metin çıkarmaktadır. Mehmed Ali’nin, metne fazladan ne kadar çok
cümle kattığını anlamak için de şu mukayese yapılabilir: Bizim metnimiz, kaynak
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metni sâdece 5 satır, Şemseddîn Sâmi’ninki ise 19 satır geçerken, Mehmed
Ali’nin metninde 39 satır fazlalık vardır.

IX. Mehmed Ali’nin tercümesi: Robenson Issız Adada
Mehmed Ali’nin tercümesi, muhtemelen 1927 senesine âittir ve Sühûlet
Kitâbhânesi sâhibi Semîh Lûtfî (Erciyas) tarafından neşredilmiştir.
Semih Lûtfî, o devrin önde gelen nâşirlerindendir ve birçok edebî tercüme
neşretmiştir. Kitap, 142 sayfa olup 42 resmi muhtevîdir. Bu resimlerden 80.
sayfadaki, aynı zamânda kapağa konmuştur.
Mehmed Ali’nin tercümesini Şemseddîn Sâmi’nin tercümesiyle berâber
değerlendirdik. Bu kısımda da, sâdece birkaç ilâve tesbîtte bulunacağız.
Tercümesinin başında yer alan “Birkaç Söz” başlıklı mukaddimesinden
(Karadağ 2008-2: 128-130) anlaşıldığına göre, Mehmed Ali, bir ilk mekteb
muallimidir ve bu tercümeyi bilhassa 14-15 yaş çağındaki çocuklar için
yapmıştır. “Birkaç Söz”ün ortasında: Burada hadnâşinâslık etmemek için müellifin
mukaddimesindeki bâzı parçaları nakledeceğim. Müellif diyor ki: şeklinde bir takdîmden
sonra, ismini hiç zikretmediği A. Rendu’nün Fransızca uyarlamasındaki
Mukaddimesinin bâzı parçaları’nı değil, tamâmını veriyor ve kendi mukaddimesi
bu iktibâsla bitiyor. Bu tercümesinde de, kaynak metne göre, küçük bâzı ilâveler
ve tercüme hârici uyarlamalar yapmıştır. Meselâ Cuma’yla alâkalı şu cümle
Mehmed Ali’nin ilâvesidir: Tâlim ve terbiyesine çalışarak medenîleştiriyor. Mütercimin
A. Rendu için müellif sıfatını muvâfık görmüş olması da câlib-i dikkattir; çünki
bu ifâde, onun, Rendu’nün eserin İngilizce aslının mütercimi değil, Fransızcadaki uyarlamacısı olduğunun, bu cihetle müellif sayılması gerektiğinin
farkında olduğunu göstermektedir.
Mehmed Ali tercümesinin bir dîğer husûsiyeti de, metinde, birkaç dipnotla,
onun, kendi kanâatini ifâde etmesidir. Meselâ, 1. Fasılda, köle ticâreti bahis
mevzûu olduğunda, şu dipnot görülüyor: Bu menfûr ve mekrûh insan ticâreti, zenci
alışverişi yüz elli sene devâm etmiştir. (Karadağ 2008-2: 136) 32. Fasılda, (Cuma’nın)
yavaş yavaş kalbi hakîkî dîne, hak mezhebe karşı açıldı cümlesi için şu dipnot
konulmuştur: İslâmiyetten evvel hak dîn Hazret-i Îsâ’nın dîni, yâni Hıristiyanlık idi.
Cenâb-ı Peygamber (s.a.) Efendimizin dîn-i İslâmı neşrinden sonra artık en son olan hak
dîn İslâmiyet olarak kabûl edilmiştir. (Karadağ 2008-2: 206) O devirde, bir ilk
mektep mualliminin bunları yazabilmiş olması, oldukça şâyân-ı dikkattir.
Bununla berâber, ne kadar tavsatılmış olursa olsun, dîn derslerinin müfredat
programlarından çıkarılmasının orta mekteplerde 1928, şehir ilk mekteplerinde
1933, köy ilk mekteplerinde 1939 senelerinde olduğu (Kaya 2001: 82, 83)
husûsunu da nazar-ı dikkate almak îcâb eder. 1928 senesinde dîn dersleri
hakkında hazırlanan Maarif Vekâleti Raporuna göre: Cumhuriyet teşkilâtının
maarife temin ettiği faydalardan biri de din derslerinin ilk ve orta mekteplerde hadd-i
asgarîye indirilmek ve liselerden büsbütün kaldırılmak suretiyle tedrisatın mümkün mertebe
dünyevî mahiyet almasıdır.” (Kaya 2001: 83) Binâenaleyh, bu husûsta (maârifin
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“dünyevîleştirilmesinde”) asıl kırılma noktasının 1928 senesi olduğu
anlaşılmaktadır ki bu târih, Mehmed Ali tercümesinin neşrinden sonradır.
Son olarak, Ayşe Banu Karadağ, Mehmed Ali’nin bir başka tercümesini
(kitabın künyesinde nakleden dendiğine göre, daha doğrusu uyarlamasını) daha
tesbît etmiştir. (Karadağ 2008-1: 155) Bu kitabın, -Millî Kütüphâne
kayıtlarından çıkardığımız- tam künyesi şöyledir: Çocuklarımıza La Fonten
Hikâyeleri, Nakleden ve Toplayan: Mehmed Ali, İstanbul: Cihan Matbaası, 1928,
174 s., resimli, 24 cm, Terbiyevî Hikâyeler 2; 0,5.- TL. Bu kitap da, Mehmed
Ali’nin Robenson Issız Adada tercümesinin baskı târihi hakkında yaklaşık bir fikir
vermektedir. Mehmed Ali’nin Karadağ tarafından tesbît edilen bu iki tercüme
veyâ uyarlamasına bir tercüme de biz ilâve edeceğiz. Bu, İsmail Hakkı
Baltacı’nın 1932 senesinde Sühûlet Kütüphânesi tarafından neşredilen
Mürebbilere isimli kitabının arka kapağındaki Sühûlet Kütüphânesi Neşriyâtı
listesinde bulunan Küçük Yâkub isimli “tercüme”dir. İşbu tedkîkimiz nokta-i
nazarından daha da câlib-i dikkat olan, aynı listede Robenson Issız Adada
tecümesinin de yer almış olmasıdır. Bir dîğer dikkat çekici husûs, her iki kitabın
da tercüme değil, Mehmed Ali’nin têlifi gibi görünmesidir. Bir sahaf sitesinde
(gittigidiyor) kapak resmini de gördüğümüz -yine eski yazıyle basılmış- bu son
kitabın kapağında, yere oturmuş bir zenci çocuk ile bahçe paravanının üstünde
duran bir kuğu resmi vardır. Kapağın sağ üst köşesinde Mehmed Ali, ortada,
resmin üstünde Çocuklarımıza Hikâyeler, Küçük Yâkub yazıları okunmaktadır.
Kitap 140 sayfa olup 1932 fiyatıyle 50 kuruştan satılmaktadır. Bu gibi verileri
birleştirerek, biz, Mehmed Ali’nin Robenson Issız Adada tercümesinin basım
târihinin, Latin alfabesinin kabûlünden hemen öncesine tesâdüf ettiğini ve bu
târihin muhtemelen 1927 senesi olduğunu düşünmekteyiz.

X. Şükrü Kaya’nın tercümesi: Robenson Krüzoe
Cumhûriyetin ilk devresinin derin iz bırakmış Dâhiliye Vekîli ve CHP
Umûmî Kâtibi Şükrü Kaya (1882-1959), muharrir ve mütercimlik cephesi pek
bilinmiyen bir devlet adamımızdır.
Meydan-Larousse Ansiklopedisi (1972: 7/102), onun tek eserini zikretmektedir:
Şükrü Kaya. Sözleri, Yazıları (1927-1937). Hâlbuki, Millî Kütüphânede (18.4.2012
târihi îtibâriyle) onun adına 12 kitap kayıtlı bulunmakta ve mezkûr kitap da
katalogda yer almamaktadır.
12 kitaptan ikisi küçük siyâsî risâlelerdir. Geriye kalan 10 kitap tercümedir ve
Robenson Krüzoe’nin iki cild hâlindeki 1950 tab’ı bunlar arasındadır. Dîğer
tercümeleri, Charles Gide’den Fizyokratlardan Günümüze Kadar İktisadi Mezhepler
Tarihi (2 cild, 1927), A. Mathiez’den Fransız İhtilâli (3 cild, 1940), Buckley’den
Eski Yunan Masalları (1949), Henri Béraud’dan Şişko (1938) gibi kitaplardır.
Şükrü Kaya, İttihat ve Terakki cemiyeti ilerigelenlerinden olduğu için İngilizler
tarafından tutuklanarak Malta’ya sürülmüştü. (Meydan-Larousse) Onun Robenson
Krüzoe’si, bu Malta günlerinin mahsûlüdür. Tercümenin Mukaddime’sinde bu
husûsu şöyle îzâh etmektedir:
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Robenson; Malta’da iken İngilizce aslından tercüme edilmiştir. Tercüme
meşguliyeti bana esâretin acılarını kısmen unutturuyordu. Bu îtibârla,
eser, bence vazîfesini bitirmiştir. Eğer bir gün olur da hemşerilerimin boş
vakitlerini hoşça geçirmeye vesîle olursa, bu, benim bu gün hiç intizâr ve
ümîd etmediğim bir hizmet olur.
Bu kısa Mukaddimenin altında Salvador-Malta, Ağustos 1919 ibâreleri yer
almaktadır. Eser, ancak dört yıl sonra, 1923’te, Hüseyin Câhid tarafından, çıkardığı Tânîn gazetesinin ilâvesi olarak ve 425 sayfalık, resimsiz, tek cild hâlinde
neşredilecektir. 2. Tab’ı, 1950’de, iki cild, resimli, 578 s. hâlinde İbrahim Hilmi
Çığıraçan tarafından Robinson Crusoe, Hayatı ve Maceraları ismiyle yapılmış, nâşir,
âdeti olduğu vechiyle, tercümenin başına, kendi takdîm yazısını koymuş, bunda,
gençlere, madde madde, Robenson’dan çıkarmaları gereken ahlâkî dersleri
sıralamıştır.
İkinci cildin son sayfalarından birinde, yine Hilmi Kitabevi’nin küçük çocuklar
için hazırlanmış bir Robenson uyarlamasının îlânı vardır. Şöyle ki: Minimini çocukları
eğlendirmek için yine Daniel Defoe’nin büyük eserinden kısaltılmış ve küçük yaşta bulunan
çocuklar için gayet sade yazılmış ve resimlerle süslenmiş bir nüshadır. Şükrü Kaya
tercümesinin Hilmi Kitabevi baskısında en mühim mes’ele, Devlet eliyle
istikrârsızlaştırılmış Türkçe sebebiyle, metinde dil değişikliği olup olmadığıdır.

Şükrü Kaya’nın 1923’te Hüseyin Câhid’in Tânin gazetesinin ilâvesi olarak intişâr eden
Robenson Krüzoe tercümesinin kapağı. En yukarıda “Ölümsüz Eserler Külliyatı”, altında
Robenson Krüzoe, sağda “Muharriri: Danyel Döfoe”, solda “Mütercimi: Şükrü Kaya”, altta
ortada “İngilizce aslından tercüme edilmiştir”, sonra “Tânîn’in ilâvesi” ibâreleri ve
“1923” târihi yer almaktadır.
Robenson’un 1919 (/1923) Şükrü Kaya tercümesinin 1950 tab’ının iç kapağı. Kitabın
başında, nâşir İbrahim Hilmi Çığıraçan’ın, eserin ahlâkî mesajını ön plana çıkaran 4
sayfalık bir takdîmi bulunmaktadır.
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Bunun için her iki metni mukayese etmek lâzımdır.4
5. Tabloda, 1919 (veyâ 1923) nüshasıyle 1950 nüshasının birbirleriyle ve
ayrıca bunların Borel’in Fransızcaya sahîh tercümesiyle bir mukayesesi yer
almaktadır. İkinci sütunda, 1950’de değiştirilen kelimeler altı çizilerek ve yerine
ikame edilenler köşeli parantez içinde gösterilmiştir. Bunlara dikkat edildiği
zaman, çok cüz’î bâzı kelime değişiklikleri hâricinde, metnin, cümle yapılarına
hiç dokunulmadan muhâfaza edildiği müşâhede edilmektedir. İkinci bir
tesbîtimiz de, Borel’in metniyle mukayese edildiğinde, Şükrü Kaya tercümesinin,
hiçbir atlama veyâ ilâve yapmadan, asıl metni bütünüyle tâkîb ettiği, mütercimin,
hem mânâ, hem têsîr cihetleriyle kaynak metne sâdık, binâenaleyh sahîh bir
tercüme inşâ etmeye tamâmen muvaffak olduğudur.
Bu çerçevede fevkalâde şâyân-ı dikkat olan husûs, bu metnin 1919 senesine
âit olmasıdır. Böylece bu vesîleyle de, Türkçenin 20. asra Avrupa’nın büyük
kültür dilleriyle yarışabilecek bir seviyeye erişmiş olarak girdiği, onlarla aynı
ayarda tercüme yapılabilmesinin bunun en büyük delîlini teşkîl ettiği ve yine
bunu sağlayan esâs âmilin de 1850’lerden îtibâren, husûsî veyâ resmî teşebbüsle,
fakat her hâlükârda büyük bir şuûrla yürütülen kesîf tercüme faâliyetinin olduğu
şeklindeki tezimizin bir kere daha têyîd olduğu görülmektedir. Şükrü Kaya’nın
metninde, Türkçe, kavâidi, kelime hazînesi, nesir tekniği, âhengi, velhâsıl her
vechesiyle tamâmen inzibât altına alınmış, kendi tabiî mecrâsında tekâmül
etmeye, serpilip gelişmeye devâm eden, binâenaleyh hiçbir cebrî müdâhaleye
ihtiyâcı olmıyan bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki böyle bir
müdâhaleyi hüsn-i niyetle îzâh etmeğe imkân yoktur.
5. Tablo: Şükrü Kaya Tercümesi
(P. Borel’in Fransızca Tercümesiyle Mukayeseli)
P. Borel’in Fransızca Terc.
Dans cette entrefaite, le capitaine appercevant
quelques petits bâtiments charbonniers qui,
ne pouvant surmonter la tempête, étaient
forcés de glisser et de courir au large, et ne
venaient pas vers nous, ordonna de tirer un
coup de canon en signal de détresse. Moi qui
ne savais ce que cela signifiait, je fus tellement
surpris, que je crus le vaisseau brisé ou qu’il
était advenu quelque autre chose
épouvantable ; en un mot je fus si effrayé que
je tombai en défaillance. Comme c’était dans
un moment où chacun pensait à sa propre
vie, personne ne prit garde à moi, ni à ce que
j’étais devenu ; seulement un autre prit ma
place à la pompe, et me repoussa du pied à
l’écart, pensant que j’étais mort, et ce ne fut
que longtemps après que je revins à moi.

Şükrü Kaya Tercümesi (1923/1950)
Bu esnâda kaptan fırtınadan barınamayarak
engine açılan bazı küçük kömürcü kayıklarını
görmüş, imdâda gelsinler diye tehlike işâreti
olmak üzere bir top atılmasını emretmiş; ben
gürültünün mânâsını anlıyamadığım için
azîm [büyük] bir hayrete düştüm; gemi
parçalandı veyâhut pek dehşetli bir şey oldu
zannettim ve korkudan bayılarak yere
düştüm. Herkes kendi canı ile uğraştığından
hiçbir kimse benim ne olduğumu düşünmedi
bile.
Tulumbaya bir başkası geçti ve beni öldü
zannederek ayağı ile şöyle bir kenara atıverdi.
Kendime gelebilmek, [için] hayli zamâna
tevakkuf etti [geçti]. Kalktım, yine çalışmağa
başladım; fakat anbardaki suyu yenmek kabil
değildi; artık geminin batacağı âşikâr idi.

4 Şükrü Kaya tercümesinin eski yazı baskısından bâzı sayfaların Latin harflerine çevirisini,
değerli öğrencim Engin Gümüş’e borçluyum. Kendisine yardımları için teşekkür ediyorum.
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On travaillait toujours, mais l’eau augmentant
à la cale, il y avait toute apparence que le
vaisseau coulerait bas. Et quoique la
tourmente commençât à s’abattre un peu,
néanmoins il n’était pas possible qu’il
surnageât jusqu’à ce que nous atteignissions
un port ; aussi le capitaine continua-t-il à faire
tirer le canon de détresse. Un petit bâtiment
qui venait justement de passer devant nous
aventura une barque pour nous secourir. Ce
fut avec le plus grand risque qu’elle
approcha ; mais il était impossible que nous y
allassions ou qu’elle parvînt jusqu’au flanc du
vaisseau ; enfin, les rameurs faisant un dernier
effort et hasardant leur vie pour sauver la
nôtre, nos matelots leur lancèrent de l’avant
une corde avec une bouée, et en filèrent une
grande longueur. Après beaucoup de peines
et de périls, ils la saisirent, nous les halâmes
jusque sous notre poupe, et nous
descendîmes dans leur barque. Il eût été
inutile de prétendre atteindre leur bâtiment :
aussi l’avis commun fut-il de laisser aller la
barque en dérive, et seulement de ramer le
plus qu’on pourrait vers la côte, notre
capitaine promettant, si la barque venait à se
briser contre le rivage, d’en tenir compte à
son patron. Ainsi, partie en ramant, partie en
dérivant vers le Nord, notre bateau s’en alla
obliquement presque jusqu’à Winterton-Ness.
Il n’y avait guère plus d’un quart d’heure que
nous avions abandonné notre vaisseau quand
nous le vîmes s’abîmer ; alors je compris pour
la première fois ce que signifiait couler-bas.
Mais, je dois l’avouer, j’avais l’œil trouble et je
distinguais fort mal, quand les matelots me
dirent qu’il coulait, car, dès le moment que
j’allai, ou plutôt qu’on me mit dans la barque,
j’étais anéanti par l’effroi, l’horreur et la
crainte de l’avenir.
[…]
Toutefois je demeurai quelque temps dans
cette situation, ne sachant quel parti prendre,
ni quelle carrière embrasser, ni quel genre de
vie mener. J’éprouvais toujours une
répugnance invincible pour la maison
paternelle ; et, comme je balançais longtemps, le souvenir de la détresse où j’avais été
s’évanouissait, et avec lui mes faibles désirs de
retour, jusqu’à ce qu’enfin je les mis tout-àfait de côté, et cherchai à faire un voyage.

Vâkıa fırtına biraz sâkinleşmiş idiyse de
gemiyi yüzdürüp bir limana götürmeğe hâlen
imkân yoktu. Kaptan da imdat toplarını
atmakta devâm ediyordu. Tam baş
tarafımızdan geçmekte olan küçük bir gemi
sandalını bizim imdâdımıza göndermek
cesâretinde bulundu. Sandalın yanımıza
gelebilmesi büyük bir tesâdüfe bağlıydı ve
sandalın gemiye yanaşması veyâhut bizim
sandala girebilmemiz imkânsızdı. Sandaldaki
gemiciler bütün kuvvetleriyle küreklere
asılıyorlar ve bizi kurtarmak için kendi
canlarını tehlikeye koyuyorlardı. Nihayet
bizim tayfalar geminin kıçından onlara bir
şamandıra ile bir de halat attılar ve mümkün
olduğu kadar lâçka ettiler. Pek çok
zahmetten sonra ve biraz da tesâdüfün
yardımile sandaldakiler halatı
yakalayabildiler. Biz de sandalı çekerek kıç
altına yanaştırdık ve hepimiz içine girdik.
Kendi gemilerini aramak ne bizim ne de
onların hâtırına gelebilirdi. Sandalı kendi
hâline bırakmıyarak mümkün olduğu kadar
karaya sokmak fikri herkes tarafından kabûl
edildi. Bizim kaptan da şâyet sandal karada
parçalanacak olursa kaptanlarile anlaşacağını
gemicilere vaad etti. Kâh kürek çekerek, kâh
akıntıya kapılarak yan yan, tâ uzaklara, şimâle
doğru Winterton Ness civârına kadar gitti;
terk ettiğimizden bir çeyrek sonra da
gemimizin battığını gördük. Binâenaleyh ben
de denizde bir gemi batmasının ne demek
olduğunu ilk def’a olarak gördüm ve
anladım. Gemiciler bana işte gemi batıyor
dedikleri zamân îtiraf ederim ki gözlerimde
ona bakabilecek kuvvet kalmamıştı. Zîrâ
kendim girmekten ziyâde beni sandala
attıkları zamân yarı heyecândan, yarı ileride
daha ne olacağımız korkusundan içime
baygınlık gelmişti.
[…]
Böylece bir müddet nasıl bir hatt-ı hareket
ittihâz etmeli, hangi cereyân-ı hayâtı [hayatın
hangi cereyanını] takip etmeli diye
mütereddit bir vaziyette kaldım. Eve avdet
etmek fikrine [düşüncelerine] karşı gayr-i
kabil-i mukavemet [mukavemet kabil
olmayan] bir nefret besliyordum. Bir müddet
sonra da felâket hâtıraları silinmeğe başladı.
Onlarla berâber eve dönmek için beslediğim
pek zayıf arzûlar da söndü. Nihâyet öyle
fikirleri [düşünceleri] büsbütün bertaraf
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Cette maligne influence qui m’avait
premièrement poussé hors de la maison
paternelle, qui m’avait suggéré l’idée
extravagante et indéterminée de faire fortune,
et qui m’avait inculqué si fortement ces
fantaisies, que j’étais devenu sourd aux bons
avis, aux remontrances, et même aux ordres
de mon père ; cette même influence, donc,
quelle qu’elle fût, me fit concevoir la plus
malheureuse de toutes les entreprises, celle de
monter à bord d’un vaisseau partant pour la
côte d’Afrique, ou, comme nos marins disent
vulgairement, pour un voyage de Guinée.
Ce fut un grand malheur pour moi, dans
toutes ces aventures, que je ne fisse point, à
bord, le service comme un matelot ; à la
vérité j’aurais travaillé plus rudement que de
coutume, mais en même temps je me serais
instruit des devoirs et de l’office d’un marin ;
et, avec le temps, j’aurais pu me rendre apte à
faire un pilote ou un lieutenant, sinon un
capitaine. Mais ma destinée était toujours de
choisir le pire ; parce que j’avais de l’argent en
poche et de bons vêtements sur le dos, je
voulais toujours aller à bord comme un
gentleman ; aussi je n’eus jamais aucune charge
sur un bâtiment et ne sus jamais en remplir
aucune.

ederek bir seyâhate çıkmayı düşünmeğe
başladım. Beni babamın evinden uzaklara
sürükleyen o menhûs têsîr beni para
kazanmak gibi muhteris [müfteris] ve kaba
bir hisse düşürmekte de istîcâl [acele] etti. Bu
hevâ ve heves, beni her türlü iyi ve güzel
nasîhatlere ve hattâ babamın emir ve
ricâlarına karşı bile sağır yapacak kadar
kuvvetli bir sûrette têsîr etmişti.
Ve her yerde bütün tasavvur ve
teşebbüslerimi tâlihsizliğe düşürüyordu.
Bizim gemicilerin kabaca dedikleri gibi,
Gine’ye, daha doğrusu Afrika sâhillerine
gidişime de sebep yine budur. Bütün bu
sergüzeştlerde benim en büyük kabâhatim
seyâhatimi bir gemici gibi yapmamaktır.
Eğer öyle yapsaydım tabîatile daha ziyâde
çalışmış olur ve bu müddet zarfında da bir
lostromonun vazîfe ve mâlûmâtını [bilgisini]
öğrenir, bir kaptan değilse bile, hiç olmazsa
bir ikinci kaptan olabilirdim. Fakat en fenâ
ciheti intihâb, benim tâlihimdir.
Bunda da öyle yaptım. Cebimde para,
arkamda güzel bir elbise âdetâ kibar bir
adam gibi seyâhat yapmak isterdim. Bunun
içindir ki gemide ne bir iş yaptım, ne de bir
şey öğrendim.
(1950 tab’ı, ss. I/13-15, 18)

Yukarıda Şükrü Kaya tercümesinin sahîh tercüme vasfını hâiz olduğunu
ifâde etmiştik; ancak, bu hükmümüze bir kayd-i ihtirâzî koymamız lâzımdır.
Şöyle ki: Mütercim, bir bütün hâlinde, kaynak metne, hem mânâ, hem de têsîr
cihetiyle tamâmen sâdık kalmakla berâber, bâzen, kaynak metindeki söyleyişi
Türk kültürüne uyarlarken, sahîh tercüme sınırını aşabilmektedir. Meselâ,
Robenson, (Borel’in tercümesine göre,) şu cümleyle, Cumâ’ya, Adaya gelen
yerlilere ateş açmasını emretmektedir: Feu donc, au nom de Dieu ! Mütercim, bu
cümleyi: Bismillâh ve ateş! şeklinde tercüme etmiştir (Şükrü Kaya 1950: I/239). Bu
karşılık, sahîh tercüme anlayışına uygundur; çünki Türkçede aynı têsîri yapacak
tâbir budur; bu misâlde mânâ bakımından da, têsîr bakımından da kaynak
metinden sapma yoktur. Hâlbuki, Robenson’un, (yine Borel’e göre,) Ada’ya
düşüşünün yıl dönümü gününü oruç ve ibâdete hasrettiğini anlattığı şu pasajın
tercümesinde aynı mîyâra uyulmadığını görüyoruz: J’étais arrivé au triste
anniversaire de mon débarquement […] Je gardai durant cette journée un jeûne solennel, la
consacrant tout entière à des exercices religieux, me prosternant à terre dans la plus profonde
humiliation, me confessant à Dieu, reconnaissant la justice de ses jugements sur moi, et
l’implorant de me faire miséricorde au nom de Jésus-Christ. Bu pasajın Şükrü Kaya
tercümesindeki karşılığı şöyledir: Buraya geldiğimin hazîn yılbaşısında bulunuyorum.
[…] Bu günü, dînî günlerin hâricinde olarak kendime bir yortu günü addettim. Bütün
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zavallığımla yere kapanarak Allah’a günahları îtiraf ve verdiği cezânın adâletini tasdîk ve
Peygamberin şefâatine nâiliyetimi duâ ettim. (Şükrü Kaya 1950: I/108) Burada
mahallîleştirme yapılarak anlam hatâsına yol açılmıştır. Zîrâ, Hz. Îsa,
Hıristiyanlar nezdinde bir Peygamber değil, “Allâh’ın Oğlu”dur. Mütercimin
ifâdesi ise, Müslümanların îtikadına uymaktadır. Bu satır, okura, Hıristiyanların
Hz. Îsa îtikadının Müslümanlardaki gibi olduğunu düşündürmekte, dîğer tâbirle,
onları yanlış bilgiyle yanıltmaktadır. Metin üzerinde bu gibi tasarruflar ciddî birer
tercüme hatâsıdır ve metni tahrîf gibi ağır bir hükme mesned teşkîl ederler.

XI. Resimli Ay neşri tercüme veyâ uyarlama: Robenson Krüzoe
Bu “tercüme”, harf inkılâbından hemen evvel, 1927 senesinde, Türkiye’de
Materyalist cereyanın serpilip gelişmesinde büyük rol oynamış Zekeriya ve
Sabiha Sertel çiftine âit Resimli Ay Neşriyâtının 19. cep kitabı olarak çıkmıştır.
59 sayfadır. Bu cep kitapları dizisinde, Her Genç Kız Neler Bilmelidir?, Dîn Nedir?,
Âhiret Var mıdır?, Dîn Nîçin Ölüyor?, Aya Seyâhat kabîlinden kitaplar bulunmaktadır. (Karadağ 2008-1: 139-140, 239) Maksat, çok ucuza yüksek tirajlı
kitaplarla hem sürümden kazanmak, hem de geniş kitlelerin dünyâ görüşünü
şekillendirmektir. Sertel’ler, 1938 senesinden îtibâren, bu “Cep Kitapları
Serisi”ni, Latin harfleriyle devâm ettirmişler ve bu cümleden olarak onlarca
siyâsî veyâ edebî kitap neşretmişlerdir. Bu serinin ilk kitaplarının
üzerinde, “Neşreden: Sabiha Zekeriya Sertel”, “Tan Evi”, “İstanbul”
ibâreleri görülmekte, son sayfalarda
da, 1938 senesi içinde neşri planlanan 100 kitabın listesi verilerek
okurlar 8 lira karşılığında bu seriye
abone olmaya dâvet edilmektedir.
Kitap, üslûbuyla, menşê metne
göre uyarlama olduğu gibi, ayrıca
Türkçede bir uyarlama olduğu intibâı
vermektedir. Fevkalâde güzel bir üslûpla ve nefîs bir Türkçeyle kaleme
alınmıştır. Metinde, ancak tek tük
üslûp kusûruna rastlanmaktadır. Büyük Dil Tahrîbâtından evvel Türk
nesrinin ulaştığı seviyeyi göstermesi
bakımından da örnek bir metindir.
1927’de İstanbul’da, Zekeriya ve Sabîha
Bu eserin müellifinin meçhûl oluşu,
Sertel’e âit Resimli Ay Neşriyâtı’nın 19.
kitabı olarak çıkan ve nefîs bir Türkçeyle
nesir ve tercüme târîhimiz nokta-i
kaleme alınmış olan -mütercimi, daha
nazarından büyük bir eksikliktir. Bu
doğrusu uyarlamacısı meçhûl- Robenson
uyarlamadan naklettiğimiz aşağıdaki
Krüzoe uyarlamasının kapağı. (Karadağ
parça, metnin dili ve üslûbu hakkında
2008: 234, 214)
bir fikir vermeye kâfî olsa gerektir.
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Fırtına gemiyi berbâd etmişti. Gemi çarçabuk tâmire muhtâçtı.
Onun için “Barbados”a gidip orada kırığımıza döküğümüze çeki düzen
vermeyi tasarladık. Lâkin on iki derece on sekiz dakîkaya yakın bir
noktada, ilkinden daha afacan bir fırtınaya tutulduk. Rüzgâr kükredi, azdı.
Denizler köpürdü, coştu. Koca dalgaların üzerinde gemimiz çöp gibi
oraya buraya sallanıyordu. Fırtınanın başladığının ertesi günü gemi
güvertesinde iplere tutunarak duran bir adam acı acı “karaya
yaklaşıyoruz” diye bir çığlık salıverdi. Herifin bağırışını müteâkib karaya
müdhiş bir tarraka ile çarpmamız bir oldu. Gemide ne varsa, insan,
sandalye, balya, dolap müsâdemenin şiddetinden birbirimize geçtik.
Gemi, sâhilin kumu üzerine oturmuştu. Gemi oturur oturmaz dev gibi
bir dalga, dağlar gibi yükü ile, zâten zedelenmiş gemimizin üzerine öyle
bir abandı ki boğulmamak için hepimiz alt katlara kaçıp kamaraların
kapılarını kapadık. Dalga geminin üzerinden geçerken geminin her
tarafından şarıl şarıl beyaz köpükler akıyordu. Kamarada hepimiz bu
hâlden nasıl kurtulacağımızı birbirimize sormaya başladık. Kaybolacak bir
dakîkamız yoktu. Geminin her tarafı çatlamıştı; bâzı yerleri de adamakıllı
ayrılmıştı. Üzerimizden geçen bu koca dalganın arkasından geleceği
muhakkak olan bir koca dalga daha, gemiyi tuzla buz edebilirdi. Ne
olursa olsun diyerek kayıklara binip karaya çıkmıya karâr verdik. Geminin
iki sandalı vardı. Sandalın birisi geminin kıçına bağlı idi. Lâkin dalgalar o
sandalı kaldırıp o kadar şiddetle geminin dümenine çarpmıştı ki
sandaldan yalnız sandalın bağlandığı ipin ucundaki demir halka kalmıştı.
Bir kayık daha vardı ki geminin içinde, yâni güvertesinde idi. Lâkin
güverteye çıkıp sandalı denize yüzdürmek de pek güç bir mes’ele idi.
Nihâyet geminin ikinci kaptanı burada kamarada bekleyip muhakkak
ölmektense, gidip kayıkla açılmanın bin kat daha müreccâh olduğunu
söyledi. Çünki olabilirdi ki kayığa bindikten sonra hepimiz değilse bile,
birkaçımız canımızı kurtarabilirdik.
Bu söz üzerine hepimiz güverteye gidip elbirliğiyle kayığı çözerek
dalgaların üzerine salıverdik. Topu topu on bir kişi idik. On birimiz de
kayığa bindik ve kayığı gemiye bağlıyan ipi salıverdik. Artık kendimiz,
evvelâ Allah’a, sâniyen kudurmuş denize emânet idik.
Sâhilin ne biçim kıyı olduğunu, yâni sâhil kumsal mı, kayalık mı, dik mi,
alçak mı idi, bunları hiç bilmiyorduk. Rüzgârın gemiyi alıp bir nehrin
ağzına oturtacağını ümîd ediyorduk. Bu takdîrde biz de salına salına
nehrin ağzına çıkıp kurtulacaktık. Kayık kabarıp inen suların üzerinde
yükselip düştükçe, kayıktakilerin on bir çift gözü, karayı görmek için fal
taşı gibi açılmıştı. Nihâyet karayı gördük ama, heyhât, gördüğümüz kara
vahşî denizden bile bin kat korkunçtu. İki üç yüz kulaç mesâfe kadar
kürek çektikten sonra, daha doğrusu rüzgâr ve deniz tarafından
sürüklendikten sonra, göklere kadar kabaran -bir dalga değil- bir okyanus
parçası hışlaya hışlaya yaklaştı, gümbürdeye gümbürdeye üzerimize öyle
bir oturuş oturdu ki kayığı içindeki insanlardan ve insanları da birbirinden
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ayırarak, hepimizi birden, karanlık derinliklere gönderdi. “Aman
Allâh’ım” diyecek kadar bile vaktimiz olmamıştı. (Karadağ 2008-2: 90-92)

XII. Yaşar Nâbi’nin tercümesi: Robenson Krüzoe
Yazar, şâir, mütercim ve nâşir Yaşar
Nâbi’nin (1908-1981) 1938 senesinde
çıkan “tercüme”si, üslûbu ve dili
bakımından hassaten üzerinde durulmaya değer. Eserde, aslına benzer hoş
bir üslûp vardır; bunun için, zevkle
okunmaktadır. Dili de, tepeden yapılan
tahrîbâta rağmen, hâlâ tasfiye edilememiş olan Târihî Türkçeye uygundur.
Kanaat Kitabevi’nin “Ankara Kütüphânesi” dizisinin ilki olarak çıkan eser,
1938’den başlıyarak, daha sonra da,
Kanaat Kitabevi tarafından def’alarca
neşredilmiştir. (Aynı tercüme, sonradan, -mütercimin sâhibi olduğu-Varlık
Yayınevi tarafından tekrar tekrar basılmaya devâm etmiştir.) Elimizde, ilk
baskısından
mâadâ, 1946 (4.) ve 1965
Robenson’un Yaşar Nabi
(9.)
baskıları
bulunmaktadır. Dördünuyarlamasının 1938 baskısının kapağı
cü baskıda, dil kısmen değişmiş ve
metinde de, ifâde tashîhleri mâhiyetinde tasarruflarda bulunulmuştur. 9. baskı,
bu tâdilli metnin aynısıdır. 6. Tabloda, kitabın -aslındaki imlâyla- ilk iki sayfası
yer almaktadır. 3. sütundaki altı çizili kısımlar, 1938 baskısına nazaran değişik
olanlardır. Bunlarda dikkati çeken husûs, bâzı kelimelerin “Öztürkçeleştirilmeye” çalışılmış, ifâdelerin tashîh edilip daha iyi hâle getirilmiş ve bilhassa,
aslındakine muvâfık olarak, daha evvel dolaylı nakille verilen bâzı cümlelerin
doğrudan nakle çevrilmiş olmasıdır. Dil bakımından arz ettiği gerileme bir
tarafa, bu ikinci metnin, ifâde bakımından birinciden daha ustaca olduğu
söylenebilir.
6. Tablo: Yaşar Nabi Tercümesi
(P. Borel ve 1. ve 4. Baskılar)
Borel’in Fransızca Tercümesi
En 1632, je naquis à York, d’une
bonne famille, mais qui n’était point
de ce pays. Mon père, originaire de
Brême, établi premièrement à Hull,
après avoir acquis de l’aisance et
s’être retiré du commerce, était venu
résider à York, où il s’était allié, par
ma mère, à la famille Robinson, une
des meilleures de la province. C’est
à cette alliance que je devais mon

Yaşar Nabi Terc. 1 (1938)
1632 yılında York şehrinde
doğdum. Aslen bu şehirli
olmıyan iyi bir âileye mensubum.
Babam Brem’li bir yabancı idi ve
ilkönce Hul’de yerleşmişti.
Ticaret yaparak çok para
kazandı, sonra ticareti bırakarak
York şehrinde yerleşmiye gitti ve
burada akrabaları Robenson diye
anılan annemle evlendi.
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Yaşar Nabi Terc. 2 (1946)
1632 yılında York şehrinde
doğdum. Aslen bu şehirli
olmıyan iyi bir âilenin
çocuğuyum. Babam Bremen’li
bir yabancıydı ve ilk önce Hull’de
yerleşmişti. Ticaret yaparak çok
para kazandı, sonra ticareti
bırakıp York şehrinde yerleşmeğe
gitti, orada soyadı Robenson olan
annemle evlendi.
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double nom de ROBİNSONKREUTZNAER ; mais,
aujourd’hui, par une corruption de
mots assez commune en Angleterre,
on nous nomme, nous nous
nommons et signons CRUSOÉ.
C’est ainsi que mes compagnons
m’ont toujours appelé.
J’avais deux frères : l’aîné,
lieutenant-colonel en Flandre, d’un
régiment d’infanterie anglaise,
autrefois commandé par le fameux
colonel LOCKHART, fut tué à la
bataille de Dunkerque contre les
Espagnols ; que devint l’autre ?
j’ignore quelle fut sa destinée ; mon
père et ma mère ne connurent pas
mieux la mienne.
Troisième fils de la famille, et
n’ayant appris aucun métier, ma tête
commença de bonne heure à se
remplir de pensées vagabondes.
Mon père, qui était un bon vieillard,
m’avait donné toute la somme de
savoir qu’en général on peut
acquérir par l’éducation domestique
et dans une école gratuite. Il voulait
me faire avocat ; mais mon seul
désir était d’aller sur mer, et cette
inclination m’entraînait si
résolument contre sa volonté et ses
ordres, et malgré même toutes les
prières et les sollicitations de ma
mère et de mes parents, qu’il
semblait qu’il y eût une fatalité dans
cette propension naturelle vers un
avenir de misère.
Mon père, homme grave et sage, me
donnait de sérieux et d’excellents
conseils contre ce qu’il prévoyait
être mon dessein. Un matin il
m’appela dans sa chambre, où il
était retenu par la goutte, et me
réprimanda chaleureusement à ce
sujet. - « Quelle autre raison as-tu,
me dit-il, qu’un penchant
aventureux, pour abandonner la
maison paternelle et ta patrie, où tu
pourrais être poussé, et où tu as
l’assurance de faire ta fortune avec
de l’application et de l’industrie, et
l’assurance d’une vie d’aisance et de
plaisir ? Il n’y a que les hommes
dans l’adversité ou les ambitieux qui
s’en vont chercher aventure dans les
pays étrangers, pour s’élever par
entreprise et se rendre fameux par
des actes en dehors de la voie
commune. Ces choses sont de
beaucoup trop au-dessus ou trop
au-dessous de toi ; ton état est le
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İki ağabeyim vardı, biri, bir
İngiliz yaya alayında yarbaydı ve
İspanyollarla Dünkerk’te yapılan
harpte maktul düştü. İkincisinin
ne olduğunu hiçbir zaman
öğrenemedim.

İki ağabeyim vardı, biri, bir
İngiliz piyade alayında yarbaydı
ve Dunqerque’te İspanyollarla
yapılan savaşta vurulup öldü.
İkincisinin ne olduğunu hiçbir
zaman öğrenemedim.

Ailenin üçüncü çocuğu olduğum
ve hiçbir san’at öğrenmemiş
bulunduğum için, yavaş yavaş
kafamda bir sürü projeler
beslemiye başlamıştım. Çok yaşlı
olan babam beni cahil
bırakmamıştı; gerek kendisi
dersler vererek, gerekse bir
mahalle mektebine göndererek
bana elinden geldiği kadar iyi bir
terbiye vermişti ve hukuk tahsil
etmemi istiyordu; fakat benim
başka tasavvurlarım vardı: Tek
arzum denizlerde seyahat
etmekti; bu meyil beni babamın
iradesine karşı o kadar
ayaklandırıyor ve anemin
hararetli nasihatlerine ve
serzenişlerine o kadar sağır
bırakıyordu ki sanki mukadderat
beni daha o zamandan içine
düşeceğim felâketlere
sürüklüyor, denilebilirdi. Akıllı
ve ciddî bir adam olan babam,
inatla kafama koymuş olduğumu
gördüğü bu tasavvurlardan beni
vazgeçirmek için mükemmel
tavsiyelerde bulundu.
Bir gün beni odasına çağırdı ve
bu mevzu üzerinde birçok şeyler
söyledi. Ne sebepten baba evimi
ve vatanımı terketmek istediğimi
sordu, burada kalıp rahat rahat
çalışmakla neler
kazanabileceğimi anlattı.

Ailenin üçüncü çocuğu olduğum
ve hiçbir zanaat da öğrenmemiş
bulunduğum için, yavaş yavaş
kafamda bir sürü projeler
tasarlamaya başlamıştım. Çok
yaşlı olan babam beni cahil
bırakmamıştı; gerek kendisi
dersler vererek, gerekse bir
mahalle okuluna göndererek beni
elinden geldiği kadar iyi
yetiştirmişti ve hukuk tahsil
etmemi istiyordu; fakat benim
başka tasavvurlarım vardı: tek
arzum denizlerde dolaşmaktı; bu
heves beni babamın isteğine karşı
o kadar ayaklandırıyor, anemin
öğütlerine ve sitemlerine o kadar
sağır bırakıyordu ki sanki kader
beni içine düşeceğim felâketlere
daha o zamandan sürüklüyor
gibiydi. Akıllı ve ciddî bir adam
olan babam, inatla kafama
koymuş olduğum bu tasavvurdan
beni vazgeçirmek için
nasihatlerde bulundu.
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Bir gün beni odasına çağırdı ve
bu konu üzerinde birçok şeyler
söyledi. Baba evimden ve
yurdumdan ne sebepten ayrılmak
istediğimi sordu, orada kalıp
rahat rahat çalışmakla neler
kazanabileceğimi anlattı.
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médiocre, ou ce qui peut être appelé
la première condition du bas étage ;
une longue expérience me l’a fait
reconnaître comme le meilleur dans
le monde et le plus convenable au
bonheur. Il n’est en proie ni aux
misères, ni aux peines, ni aux
travaux, ni aux souffrances des
artisans : il n’est point troublé par
l’orgueil, le luxe, l’ambition et l’envie
des hautes classes. Tu peux juger du
bonheur de cet état ; c’est celui de la
vie que les autres hommes
jalousent ; les rois, souvent, ont
gémi des cruelles conséquences
d’être nés pour les grandeurs, et ont
souhaité d’être placés entre les deux
extrêmes, entre les grands et les
petits ; enfin le sage l’a proclamé le
juste point de la vraie félicité en
implorant le Ciel de le préserver de
la pauvreté et de la richesse.
« Remarque bien ceci, et tu le
vérifieras toujours : les calamités de
la vie sont le partage de la plus haute
et de la plus basse classe du genre
humain ; la condition moyenne
éprouve le moins de désastres, et
n’est point exposée à autant de
vicissitudes que le haut et le bas de
la société ; elle est même sujette à
moins de maladies et de troubles de
corps et d’esprit que les deux autres,
qui, par leurs débauches, leurs vices
et leurs excès, ou par un trop rude
travail, le manque du nécessaire, une
insuffisante nourriture et la faim,
attirent sur eux des misères et des
maux, naturelle conséquence de leur
manière de vivre. La condition
moyenne s’accommode le mieux de
toutes les vertus et de toutes les
jouissances : la paix et l’abondance
sont les compagnes d’une fortune
médiocre. La tempérance, la
modération, la tranquillité, la santé,
la société, touts les agréables
divertissements et touts les plaisirs
désirables sont les bénédictions
réservées à ce rang. Par cette voie,
les hommes quittent le monde d’une
façon douce, et passent doucement
et uniment à travers, sans être
accablés de travaux des mains ou de
l’esprit ; sans être vendus à la vie de
servitude pour le pain de chaque
jour ; sans être harassés par des
perplexités continuelles qui
troublent la paix de l’âme et
arrachent le corps au repos ; sans
être dévorés par les angoisses de
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l’envie ou la secrète et rongeante
convoitise de l’ambition ; au sein
d’heureuses circonstances, ils
glissent tout mollement à travers la
société, et goûtent sensiblement les
douceurs de la vie sans les
amertumes, ayant le sentiment de
leur bonheur et apprenant, par
l’expérience journalière, à le
connaître plus profondément. »
Ensuite il me pria instamment et de
la manière la plus affectueuse de ne
pas faire le jeune homme : - « Ne va
pas te précipiter, me disait-il, au
milieu des maux contre lesquels la
nature et ta naissance semblent
t’avoir prémuni ; tu n’es pas dans la
nécessité d’aller chercher ton pain ;
je te veux du bien, je ferai touts mes
efforts pour te placer parfaitement
dans la position de la vie qu’en ce
moment je te recommande. Si tu
n’étais pas aise et heureux dans le
monde, ce serait par ta destinée ou
tout-à-fait par l’erreur qu’il te faut
éviter ; je n’en serais en rien
responsable, ayant ainsi satisfait à
mes devoirs en t’éclairant sur des
projets que je sais être ta ruine. En
un mot, j’accomplirais franchement
mes bonnes promesses si tu voulais
te fixer ici suivant mon souhait,
mais je ne voudrais pas tremper
dans tes infortunes en favorisant
ton éloignement. N’as-tu pas
l’exemple de ton frère aîné, auprès
de qui j’usai autrefois des mêmes
instances pour le dissuader d’aller à
la guerre des Pays-Bas, instances qui
ne purent l’emporter sur ses jeunes
désirs le poussant à se jeter dans
l’armée, où il trouva la mort. Je ne
cesserai jamais de prier pour toi,
toutefois j’oserais te prédire, si tu
faisais ce coup de tête, que Dieu ne
te bénirait point, et que, dans
l’avenir, manquant de toute
assistance, tu aurais toute la latitude
de réfléchir sur le mépris de mes
conseils. »
Je remarquai vers la dernière partie
de ce discours, qui était
véritablement prophétique, quoique
je ne suppose pas que mon père en
ait eu le sentiment ; je remarquai,
dis-je, que des larmes coulaient
abondamment sur sa face, surtout
lorsqu’il me parla de la perte de mon
frère, et qu’il était si ému, en me
prédisant que j’aurais tout le loisir
de me repentir, sans avoir personne
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Sonra bir gençlik çılgınlığı
yapmamamı hararetle tenbih etti.
Ekmeğimi gidip başka yerlerde
aramak mecburiyetinde
olmadığımı; benim için her şeyi
yapacağını ve bana tavsiye ettiği
hayata kavuşmam için hiçbir şeyi
ihmal etmiyeceğini; bedbaht
olursam bu kabahatin yalnız
bana ait olacağını; yanlış
hareketlerin bana yapacağı
fenalıkları ihtar etmek suretile
vazifesini yaptıktan sonra
mes’uliyetin kendisine ait
olmıyacağını; hareketime
müsaade ederek felâketime
yardım etmek istemediğini
söyledi. Büyük ağabeyimin fena
misali gözlerimin önünde
olduğunu ilâve etti. Onu
Felemenk harbine gitmekten
vazgeçirmek için elinden geleni
yapmıştı; fakat ağabeyim aklının
estiğine hareket etmek suretile
felâketini kendi elile hazırlamıştı.
Benim için dua etmekten geri
kalmadığını söyliyerek “eğer bir
çılgınlık yapmıya kalkışırsan,
emin ol ki sonra çok pişman
olursun, fakat pişmanlık bir
fayda vermez” demişti.

Sonra “Bir gençlik çılgınlığı
yapayım deme” diye sıkı sıkı
tembih etti. Ekmeğimi gidip
başka yerlerde aramak
mecburiyetinde olmadığımı;
benim için her şeyi yapacağını ve
bana tavsiye ettiği hayata
kavuşmam için hiçbir şeyi ihmal
etmiyeceğini söyledi. “Bedbaht
olursan bu kabahat yalnız sana
ait olur; yanlış hareketlerin sana
yapacağı fenalıkları hatırlatarak
vazifemi yaptıktan sonra günah
benden gitti” dedi. “Yola
çıkmana izin vererek felâketine
yardım etmek istemem, büyük
ağabeyinin kötü örneği gözlerinin
önündedir” diye ilâve etti. Onu
Felemenk savaşına gitmekten
vazgeçirmek için elinden geleni
yapmıştı; ama ağabeyim
bildiğinden şaşmamak suretiyle
felâketini kendi eliyle
hazırlamıştı. Benim için dua
etmekten geri kalmadığını
söyliyerek: “Eğer bir çılgınlık
yapmaya kalkışırsan, emin ol ki
sonra çok pişman olursun, ama
son pişmanlık fayda vermez”
demişti.

Babamın ne kadar hakkı varmış,
sonradan anladım. Sözlerini
bitirirken gözlerinden yaşlar
aktığını gördüm; bilhassa
ağabeyimin ölümünden
bahsederken çok müteessirdi.

Babamın ne kadar hakkı varmış,
sonradan anladım. Sözlerini
bitirirken gözlerinden yaşlar
boşandığını gördüm; bilhassa
ağabeyimin ölümünden
bahsederken çok kederliydi.
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pour m’assister, qu’il s’arrêta court,
puis ajouta : - « J’ai le cœur trop
plein, je ne saurais t’en dire
davantage. »

Pişman olacağımı söylerken
birdenbire durdu ve
teessüründen devam
edemediğini itiraf etti.

Pişman olacağımı söylerken
birdenbire durdu ve duyduğu
acıdan devam edemediğini
gizlemedi.

Yaşar Nabi’nin kuvvetli bir edebî yazar olduğu âşikârdır. Müellif olarak
değerini isbât etmiş olduğu gibi, mütercim olarak da tercüme târihimizde
mümtâz bir mevkii vardır. Velûd bir yazar ve yine pek velûd bir mütercimdir.
Onlarca tercümesinin -Defoe’dan mâadâ ve tesbît edebildiğimiz- müellifleri
şunlardır: Balzac, Alain, Mérimée, Musset, İstrati, Molière, Voltaire, Chateaubriand, G. Lanson, J. Steinbeck ve Dostoyevski. Bu sonuncu müellifden
tercümesi, -evvelâ Rusya’lı, sonra Türkiye’li ve en son da İsrâil’li mütercim- Erol
Güney ve Nihal Yalaza Taluy ile müşterektir. Steinbeck’ten tercümesi de (Fâreler
ve İnsanlar) ikinci dil Fransızcadan olabilir. Kezâ, bâzı ipuçlarından anlaşıldığına
göre, Robenson tercümesi de, İngilizce aslından değil, Fransızca tercümesindendir
ve bu da, Fransa’da bir tercüme klasiği olduğu için, belki Borel’in metnidir.
Kitabın 1938 baskısının iç kapağında, Daniel De Foë’den tercüme eden: Yaşar Nabi
şeklinde bir takdîm vardır. Bu, müellifin isminin Fransızca imlâsı ve
telâffuzudur [Foe]. Hâlbuki İngilizce yazılışı Daniel Defoe ve telâffuzu da
/dænjəl d fo /’dur. Ayrıca, tercümesine verdiği ad, Issız Adada 28 Yıl, Robenson
Kruzoe’dir. İç kapaktaki takdîm, 1946 baskısında, Daniel Defoe’den kısaltarak
çeviren: Yaşar Nabi Nayır ve 1965 baskısında, Kısaltarak çeviren: Yaşar Nabi Nayır,
kitabın ismindeki şahıs ismi kısmı ise, İngilizce aslıyle, Robinson Crusoe şekillerini
almıştır. Bu değişikliği, herhâlde, Türkiye’de değişen zihniyetlerin bir yansıması
olarak kabûl etmek lâzımdır. (Fransızcadan tercüme edildiğine dâir bir başka
ipucu: Kitabın ilk sayfasında isimleri geçen Alman ve Fransız şehirlerinin imlâsı,
yaklaşık olarak, Fransızcadaki telâffuzlarına göredir: Brem ve Dünkerk. Sale gibi
başka has isimlerde de aynı husûsiyet görülmektedir.)
Yaşar Nabi’nin metni, esâs îtibâriyle, atlama ve hülâsa tarzında bir
uyarlamadır. 6. Tablonun 1. sütunundaki altı çizili parçalar tamâmen atlanmıştır;
geriye kalan kısmı da metni tamâmen tâkîb etmemekte, mütercim mühim
gördüğü yerleri hülâsa ederek vermektedir. Mâmâfih, başka bâzı uyarlamalarda
(meselâ M. İhsan Bulur’un çocuklar için yaptığı uyarlamada -Bulur 1979-)
müşâhede ettiğimiz tavrın aksine, mütercim, kaynak metni hülâsa ederek tekrâr
ifâde ederken, ona aykırı şeyler söylememeğe îtinâ göstermekte, hiç olmazsa,
metnin seyrine ve mânâsına sâdık kalmaktadır. Mütercimin, devrin resmî
zihniyetine muvâfık olarak, dinî bahisleri ve Allah hakkındaki tefekkür
kısımlarını bilhassa atladığı dikkat çeken bir dîğer husûstur. Tercümesinin
sonraki baskılarında yaptığı ifâde tashîhlerinden bir tânesi de bu mevzû ile
alâkalıdır. 1938 metninde (s. 37), boğulmaktan kurtularak ıssız adada karaya
çıkan Robenson, şöyle demektedir: Sonra, sahil boyunca dolaşarak, hayatımı
bağışladığı için ellerimi kaldırıp semaya teşekkür ettim. Buradaki semâ, Fransızcadaki le
Ciel’in çevirisi (harfiyen tercümesi)’dir. Fransızcada bu kelime, baş harfi büyük
yazıldığı zaman, Allah mânâsına gelmektedir. Mütercimin, bu acemîce ifâdeyi,
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1946 (4.) baskısında (s. 36) şu şekilde tashîh ettiği gözlenmektedir: Sonra, kıyı
boyunca dolaşarak, hayatımı bağışladığı için ellerimi kaldırıp Yaradana şükrettim.
Netîce olarak, Yaşar Nabi’nin metni hakkındaki değerlendirmemiz, zevkli
üslûbunu dikkate alarak, başarılı diyebileceğimiz bir tahvîlen uyarlama olduğu
yönündedir.

XIII. Çocuklar için iki uyarlama
Gerek kitap piyasasındaki müşâhedelerimize, gerekse Millî Kütüphâne
kayıtlarına istinâden Türkçedeki Robenson kitaplarının neredeyse tamâmına
yakınının çocuklar için yapılmış uyarlamalardan meydana geldiğini ifâde
edebiliriz. Bununla berâber, bunlar çok farklı hacimlerde ve birbirinden farklı
yapıdadırlar. Buradaki esâs ayırım, uyarlamanın Türkçede mi yapıldığı, yoksa bir
başka dildeki uyarlamanın mı tercüme edildiği şeklindeki iki soruya göre
şekillenmektedir. Bu husûsta, birer örnek olarak, buraya kadarki tedkîklerimize
ilâveten, aşağıdaki iki örnek üzerinde durmak istiyoruz.
a) Birinci örneğimiz, İstanbul’da -çocuk kitapları sâhasında ihtisaslaşmış
olan- İyigün Yayınevi tarafından 1965 senesinde resimli, 14x19,5cm, 128 s.
olarak neşredilen kitaptır. Müellifin ismi, Daniel De Foe ve kitabın ismi de
Robenson Kruzoe. Hayatı ve Maceraları sûretinde tesbît edilmiştir. Buradan da
anlaşılmaktadır ki ya kitap Fransızca bir uyarlamanın tercümesidir, ya da
Fransızcadaki bir tercümesi esâs alınarak tercüme edilmiştir. Kitapta bu husûsta
doğrudan hiçbir bilgi mevcûd olmadığı için kat’î bir hüküm vermek bahis
mevzûu olamaz. Bununla berâber, en azından, şahsî kanâtimizin, metinden
edindiğimiz intibâa göre, bu kitabın, Türkçede yapılmış bir uyarlama olduğu
istikametinde olduğunu belirtebiliriz. Vâkıa, kitabın iç kapağında, “Tercüme
eden: M. Doğan Özbay” bilgisi mevcûddur. Fakat, bizde, uyarlamalara da
mûtâd olarak tercüme dendiği, bu husûsta sarîh bir ayırım geleneği mevcûd
olmadığı için, bu kitabın da sahîh bir tercüme olma ihtimâlini zayıf görüyoruz.
Millî Kütüphâne kayıtlarında (2.5.2012 târihi îtibâriyle) M. Doğan Özbay (d.
1939) ismi altında 183 kitap görünmektedir. Bunlardan bir kısmı têlif, çoğu
tercüme veyâ uyarlamadır. Tercüme veyâ uyarlamaların müellifleri Fransız veyâ
İngilizdir. Bu müellifler arasında birçok kitapla Jules Verne bilhassa dikkat
çekmektedir. Kitapların kısm-ı âzamı, muhtelif yaşlara hitâb eden çocuk
kitaplarıdır; mâmâfih -cinsî kitaplar da dâhil- bir hayli farklı cinsten kitaplar
mütercimin yelpâzesinde yer almaktadır. Bu kayıtlarda, Robenson’un ilk baskı
târihi 1958 (135 s.) ve son baskı târihi de 1970 (112 s.) olarak görünmektedir.
Eser, selis bir Türkçeyle kaleme alınmıştır; bunun için zevkle okunmaktadır.
Metin içerisinde Uydurma kelimelere tek tük rastlanmaktadır. Bir fikir vermek
maksadıyle, aşağıda, bu eserden de bir parça naklediyoruz.
Cuma’nın hakkı vardı. Memleketlerine dönen vahşiler, başlarından geçen
macerayı diğerlerine anlatacaklar ve yüzlerce kayık adamızı istilâ edecekti.
Böyle bir tehlikeyi göze alamazdım. Yerlilerin sahildeki kayıklarına binip
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onları takip etmekten ve denizin ortasında öldürmekten başka çaremiz
yoktu.
Cuma’ya: “Kayıklardan birisini denize indir…” diye emrettim. Uşağım,
kanatlanmış gibi kayıkların yanına koştu. Fakat, denize indireceği yerde,
sevinç sesleri çıkartarak tepinmeğe, acaip danslar yapmağa başladı. Cuma,
kendinden geçmiş bir sesle: “Efendi!... Benim baba, kayıkta bulmak!....”
diye vaziyeti izah etti. […]
Cuma, misafirlerimizle bana müştereken tercümanlık yapıyordu. Akşam
yemeğini yedikten sonra Cuma’ya, muharebe meydanında kalan silâhları
toplayıp getirmesini ve ölüleri gömmesini emrettim. Bilhassa bu sonuncu
işi yapamıyacağını hissediyordum. Uşağım bunu o kadar mükemmel
yapmıştı ki ertesi gün oraya gittiğimde, ölüleri nereye gömdüğünü aslâ
anlıyamadım.
Yeni gelenler artık tebaam olmuşlardı. (Defoe/Özbay 1965: 115-116)
b) İkinci örnek, Öz Dokuman’a âittir. Millî Kütüphâne kataloğunda
(2.5.2012 târihi îtibâriyle) 12 tercüme onun adına kayıtlıdır. Bunların tamâmı
İngiliz müelliflerinden yapılmıştır. Kitap, İstanbul’da, Sanat Neşriyat A.Ş.
tarafından, Armağan Çocuk Klasikleri dizisinin 5. Kitabı olarak çıkmış ve aynı
neşriyatevi tarafından 1969 (310 s.), 1971 (244 s.) ve 1975 (312 s.) senelerinde
üç def’a basılmıştır. Bu dizinin “yöneten”i Vahdet Gültekin’dir. Gültekin de,
Fransız ve İngiliz müelliflerinden pek çok tercüme yapmış velûd bir mütercimdir. (2.5.2012 târihi îtibâriyle, Millî Kütüphâne kataloğunda, onun adına 235
kayıt görünmektedir.) Dokuman’ın metni, Robinson Crusoe başlığını taşımakta,
elimizdeki bu ilk baskının 6. Sayfasında, okura, Robinson Crusoe isimlerinin
(robinsın kruzo) olarak okunduğu öğretilmekte, ayrıca, iç kapak arkasında şu bilgi
bulunmaktadır: Bu roman İngilizce aslından Junior’s Classics baskısından kısaltmadan
çevrilmiştir. Şu hâlde elimizdeki kitap, delikanlılık çağındaki çocuklar için hazırlanmış İngilizce bir uyarlamanın tercümesidir. Uyarlama, Robenson’un iki cildini
de muhtevîdir; 4. Bölüm, 205. s.’dan îtibâren 2. cild başlamaktadır. Kitap, bir
Türk ressamı (Ersal Yavi) tarafından resimlendirilmiştir. Dokuman’ın metninden aşağıda naklettiğimiz parça, metnin bütünü ve mütercimin üslûbu hakkında
bir fikir vermektedir.
Başka çare yoktu, hep birlikte kayığı güç-belâ denize indirdik, doluştuk
içine, canlarımızı Tanrı’ya emanet edip asıldık küreklere. Fırtına sözde
hafiflemişti ya, dalgaların boyu gene iki, üç insan boyunu aşıyordu.
Yelkenimiz yoktu, olsa bile bu fırtınada kullanamazdık ki.
Şöyle bir ırmak ağzına, bir koya varsak kurtulacaktık ama, kıyıya
yaklaştıkça dalgaların şiddeti de artıyordu. Birkaç kilometre kadar kürek
çekmiştik, dağ gibi bir dalga ansızın kayığın kıçına vurdu, hepimiz denize
döküldük.
Bir ân dibe battım, sonra su yüzüne çıktım. Ben iyi yüzerdim; öyleyken,
gene de suyun üstünde soluk alacak kadar bile duramıyordum. Derken,
iri bir dalga geldi, beni kucakladığı gibi ta kıyıya sürükledi. Bacaklarımda
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güç kalmamıştı, titreyerek doğruldum. Tam karaya çıkıyordum, iri bir
dalga gelip beni kucaklamaz mı! Bu kez azıcık uzaklaştık kıyıdan.
Yeniden yüzmeye, dalgalarla boğuşmaya başladım. Ne kadar zaman
sürdü bu bilmiyorum; birden, ayağım yere değdi. Bastım, dikildim. Su
belime geldi; kara da birkaç adım ötedeydi.
Bütün gücümü topladım, kıyıya doğru koştum. Neme gerek, bir dalga
daha gelir beni alıp götürür, diye korkuyordum. Karaya çıkınca kendimi
çimenlerin üstüne atıp azıcık dinlendim. Bir yandan da, canımı bağışladığı
için Tanrı’ya şükrediyordum.
Heyecanımı dindirip yorgunluğumu giderdikten sonra şöyle bir dolandım.
Fırtına iyiden iyiye dinmişti, deniz de oldukça durgun görünüyordu. Bir
ân arkadaşlarım geldi aklıma. Zavallılar… kim bilir ne gelmişti başlarına!
(Defoe/Dokuman 1969: 50-52)
Dokuman’ın metni, konuşma üslûbuyla kaleme alınmıştır. Yukarıdaki
parçada bilhassa koyu dizilen ibâreler, metne biraz da teklifsiz bir konuşma
havası vermektedir. Cümleler kısadır. Bunlar, metne canlılık kazandırmakta ve
sansasyonel gazeteci üslûbunu hatırlatmaktadır. Bu arada, birçok cümlenin (altı
çizili cümleler) devrik yapıda olduğu dikkat çekmekte, daha evvel nesirlerimizde
görülmiyen bu alafranga söyleyişin, 1960’lardan îtibâren yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu metni, aslıyle karşılaştıramadığımız için
onun hakkında kat’î bir hüküm verememekle berâber, üslûbunu göz önünde
bulundurduğumuzda, serbest temâyüllü tercüme olarak değerlendiriyoruz.

XIV. Akşit Göktürk’ün tercümesi
İngiliz dili ve edebiyatı profesörü Akşit Göktürk (1934-1988), aynı zamanda
mütercim olarak isim yapmış bir akademisyenimizdir. Millî Kütüphâne’de
(4.5.2012 târihi îtibâriyle) 94 kitap onun adına kayıtlıdır. Bunların kısm-ı âzamı,
F. Bacon, B. Russell, J. E. Steinbeck, R. L. Stevenson, W. A. Kaufmann, D. H.
Lawrence, T. S. Eliot, E. Kästner, F. Dürrenmatt, M. Twain, M. Gorki, J.
Connell, v.s. den yaptığı tercümelerdir. Çeviri: Dillerin Dili kitabı ise (1986),
tercüme nazariyesi sâhasıyle alâkalıdır. “Öztürkçe” cereyânının temsîlcilerinden
biri olarak, 1975-83 arasında TDK Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.
(Defoe/Göktürk 2010: 1-“Özgeçmiş”-)
Göktürk’ün en meşhûr tercümesi, piyasaya çıktığı yıl, T. Dil Kurumu “Çeviri
Ödülü”ne lâyık görülen Robinson Crusoe’dur. Bu kitabın Yapı Kredi Yayınlarında
çıkan 2010 baskısının Göktürk’ün tercüme-i hâline ayrılan ilk sayfasında:
Robinson Crusoe’nun Türkçedeki ilk tam çevirisiyle 1969 TDK Çeviri Ödülü’nü
kazandı, denmektedir. Fakat, bu, okuru yanıltıcı bir bilgidir. Çünki Robenson’un
Türkçeye İngilizce aslından tam metin hâlinde ilk tercümesi, Göktürk
metninden yarım asır kadar evvel -1923 senesinde- neşredilen Şükrü Kaya
metnidir. Üstelik, Göktürk ve Ş. Kaya metinlerinin tablo hâlinde bir mukayesesi,
bizi, beklenmedik tesbîtlere götürmektedir. Aşağıda, Robenson’un 1. cildinin
sonlarında yer alan bir parçanın Borel tarafından Fransızcaya ve Ş. Kaya ile
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Göktürk tarafından Türkçeye tercümelerinin mukayeseli tablosunu sunuyoruz.
Bu kısımda, bir İngiliz gemisinin -kaptanlarını esîr alan- âsî mürettabâtının
Robenson’un adasına çıkmalarını ve Robenson ile Cuma’nın, hem kaptanı, hem
de gemiyi onların elinden kurtarmalarını müteâkiben yaşanan gelişmeler hikâye
edilmektedir.
7. Tablo: Ş. Kaya / A.Göktürk tercümelerinin mukayesesi (Yasa 2012)
P. Borel’in Frc. Terc.

Ş. Kaya’nın Terc. (1923/1950)

Ceci fait, tout étant en sûreté sur
le pont, le capitaine ordonna à
son second de forcer avec trois
hommes la chambre du
Conseil, où était posté le nouveau
capitaine rebelle, qui, ayant eu
quelque alerte, était monté et
avait pris les armes avec deux
matelots et un mouce. Quand le
second eut effondré la porte avec
une pince, le nouveau capitaine et
ses hommes firent hardiment feu
sur eux. Une balle de mousquet
atteignit le second et lui cassa le
bras, deux autres matelots furent
aussi blessés, mais personne ne
fut tué.
Le second, appelant à son aide,
se précipita cependant, tout blessé
qu’il était, dans la chambre du
Conseil, et déchargea son pistolet
à travers la tête du nouveau
capitaine. Les balles entrèrent
par la bouche, ressortirent
derrière l’oreille et le firent taire à
jamais. Là-dessus le reste se
rendit, et le navire fut réellement
repris sans qu’aucun autre perdît
la vie.
Aussitôt que le bâtiment fut
ainsi recouvré, le capitaine
ordonna de tirer sept coups de
canon, signal dont il était
convenu avec moi pour me donner
avis de son succès. Je vous laisse
à penser si je fus aise de les
entendre, ayant veillé tout exprès
sur le rivage jusqu’à près de deux
heures du matin.
Après avoir parfaitement
entendu le signal, je me couchai ;

Bu yapılınca ve bütün güverte,
her şey emniyet altına alınınca
kaptan yeni âsi kaptanın
bulunduğu kamarayı [Atl]
basmasını lostromoya
emretmiş. Yeni kaptan
tehlikeyi anlayınca kalkmış, iki
adam ve bir de kamarot
olduğu halde ellerine silâhlarını
almışlarmış. Lostromo bir
maymuncukla kapıyı açınca
yeni kaptan ve adamları
bunların üzerine kabadayıca
ateş etmişler ve bir misket
kurşunile lostromoyu
yaralamışlar. Kurşun
lostromonun kolunu kırmış ve
iki kişi daha yaralanmış, fakat
kimse ölmemiş.
Lostromo imdat diye
bağırmakla beraber yaralı
olduğu halde kamaranın içine
hücum etmiş ve tabancasile
yeni kaptanı başından vurmuş,
kurşun ağzından girerek tekrar
kulağının arkasından çıkmış.
Bir kelime bile söylememiş,
bunun üzerine diğerleri teslim
olmuş ve başka bir can kaybı
olmadan gemi de tamamiyle
zaptedilmiş.
Gemi bu suretle ele geçer
geçmez kaptan yedi top
atılmasını emretmiş. Muvaffak
olduğunu haber vermek için
bu aramızda kararlaştırılmış bir
işaretti. Bunu işitmekle pek
çok memnun olduğuma emin
olabilirsiniz. Ben bunu duymak
için sabahın saat ikisine kadar
deniz kıyısında bekledim.
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A. Göktürk’ün Terc.
(1969/2010)
[1] Bu iş yapıldıktan, bütün
güvertede güvenlik
sağlandıktan sonra kaptan,
ikinci kaptana, tehlikeyi
anlayınca [YA] kukla
kaptanın bulunduğu kamarayı
[Atl] basması için buyruk
vermiş; ikinci kaptan bir
maymuncukla kapıyı açtığı
zaman, kaptan bozuntusuyla
adamları bunların üzerine
alabildiğine ateş etmiş, bir
misket kurşunuyla ikinci
kaptanı yaralamışlar; kurşun
ikinci kaptanın kolunu kırmış;
adamlardan ikisini de
yaralamış, ama kimse
ölmemiş.
[2] İkinci kaptan bağırarak
yardım istemekle birlikte,
yaralı olduğu halde kamaraya
dalmış, tabancasıyla yeni
kaptanı kafasından vurmuş,
kurşun ağzından girerek
kulağının arkasından çıkınca
yeni kaptan tek söz bile
etmeden gitmişti; bunun
üzerine ötekiler teslim olmuş,
başka can yitirilmeden gemi
de bütünüyle ele

geçirilmişti.

[3] Gemi böylece ele geçer
geçmez, kaptan yedi top
atılması için buyruk vermiş,
[Kİ] başarısını bildirmesi için
aramızda bu işareti

kararlaştırmıştık. [FZU]

Bunu işitmenin bende ne
büyük bir sevinç
uyandırdığını anlıyabilirsiniz,
bunun için sabahın saat
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et, comme cette journée avait été
pour moi très-fatigante, je dormis
profondément jusqu’à ce que je
fus réveillé en sursaut par un
coup de canon. Je me levai sur-lechamp, et j’entendis quelqu’un
m’appeler : - « Gouverneur,
gouverneur ! » - Je reconnus de
suite la voix du capitaine, et je
grimpai sur le haut du rocher où
il était monté. Il me reçut dans
ses bras, et, me montrant du
doigt le bâtiment : - « Mon cher
ami et libérateur, me dit-il, voilà
votre navire ; car il est tout à
vous, ainsi que nous et tout ce
qui lui appartient. » Je jetai les
yeux sur le vaisseau. Il était
mouillé à un peu plus d’un demimille du rivage ; car ils avaient
appareillé dès qu’ils en avaient
été maîtres ; et, comme il faisait
beau, ils étaient venus jeter
l’ancre à l’embouchure de la
petite crique ; puis, à la faveur de
la marée haute, le capitaine
amenant la pinace [pinasse]
près de l’endroit où j’avais
autrefois abordé avec mes
radeaux, il avait débarqué juste
à ma porte.
Je fus d’abord sur le point de
m’évanouir de surprise ; car je
voyais positivement ma délivrance
dans mes mains, toutes choses
faciles, et un grand bâtiment prêt
à me transporter s’il me plaisait
de partir. Pendant quelque temps
je fus incapable de répondre un
seul mot ; mais, comme le
capitaine m’avait pris dans ses
bras, je m’appuyai fortement sur
lui, sans quoi je serais tombé par
terre.
[…]
Alors je l’étreignis à mon tour, je
l’embrassai comme mon
libérateur, et nous nous
abandonnâmes à la joie. Je lui
dis que je le regardais comme un
homme envoyé par le Ciel pour

Türkçeye Robinson Tercümeleri

Adamakıllı işareti işittikten
sonra yattım. O gün pek
ziyade yorulduğum için bir top
gürültüsiyle uyanıncıya kadar
derin bir uykuya dalmışım,
derhal kalktım. Bir adamın
ismimle Vali! Vali! diye
bağırdığını işittim. Derhal
kaptanın sesi olduğunu
anladım. Tepenin üstüne
çıktığım vakit o da oradaymış.
Gemiyi göstererek bana sarıldı.
“Beni kurtaran, benim kıymetli
dostum, dedi. İşte senin gemin
orada. Çünkü o senindir.
Bizim gibi o da herşeyile
senin.” Gemiye bir göz
attım, sahilden yarım
milden biraz uzakta
bulunuyordu. Çünkü
gemiye sahip olur olmaz
derhal demir almışlar ve
hava da güzel olduğundan
küçük koyun ağzına karşı
bir demir yerine gelmişler
ve sular da yüksek olduğu
için kaptan sandalı benim
salları çıkardığım yere
getirmiş, bu suretle âdeta
kapıma yanaşmış.
Evvelâ az kaldı heyecanımdan
düşüp bayılacaktım. Çünkü
kurtuluşumun gözle görünecek
bir surette elime geçtiğini
görmüştüm. Herşey yolunda,
[Kopuk ifâde] keyfimin
istediği yere beni götürmeğe
koca bir gemi hazırdı. İlk önce
uzun bir müddet kendisine bir
kelime bile söylemeğe
muktedir değildim. Kaptan
bana sarılınca ben de ona
kuvvetli bir surette dayandım,
yoksa yere düşecektim.
[…]
Sonra benim sıram geldi.
Halâskârım gibi kendisine
sarıldım ve beraberce
sevindik. Kendisini beni
kurtarmak için gökten
gönderilmiş bir adam gibi
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ikisine dek deniz kıyısında
beklemiştim.
[4] Topları iyice işittikten
sonra yattım; bütün gün bir
hayli yorulmuş olduğum için,
ertesi sabah bir top
gürültüsüyle irkilinceye dek
deliksiz bir uyku çektim;
hemen yerimden fırladım,
birisinin bana “Bay vali, bay
vali!” diye seslendiğini işittim;
bu kaptanın sesiydi, hemen
tanıdım. Tepeye tırmandığım
zaman orada dinelmekte
olduğunu gördüm, gemiyi
göstererek bana sarıldı,
“Benim sevgili dostum,
kurtarıcım” dedi, “işte gemin
orada, çünkü senindir o,
bizim gibi o da her şeyiyle
senin.” Gemiye bir göz
attım, kıyıdan uzaklığı
yarım milden biraz
fazlaydı; çünkü gemiyi ele
geçirir geçirmez hemen
demir almışlar, hava güzel
olduğu için küçük koyun
ağzına karşı demir yerine
gelmişler, sular yüksek
olduğundan kaptan
sandalı benim salları
çıkardığım yere getirmiş,
böylece neredeyse kapıma
yanaştırmıştı.
[5] İlkin az kaldı heyecandan
düşüp bayılacaktım; çünkü
kurtuluşumun gerçekte gözle
görünür bir biçimde, elimde
olduğunu görmüştüm, her
şey yolunda, beni dilediğim
yere götürecek koca bir gemi
hazırdı. Önce uzun bir süre
kaptana tek söz bile
söyleyecek durumda
değildim; ama o beni
kollarına alınca ben de ona
sıkıca sarıldım, yoksa yere
düşecektim.
[…]
[6] Şimdi benim sıram
gelmişti; kaptanı kurtarıcım
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me délivrer ; que toute cette
affaire me semblait un
enchaînement de prodiges ; que de
telles choses étaient pour nous un
témoignage que la main cachée
d’une Providence gouverne
l’univers et une preuve évidente
que l’œil d’une puissance infinie
sait pénétrer dans les coins les
plus reculés du monde et envoyer
aide aux malheureux toutes fois
et quantes qu’il lui plaît.
Je n’oubliai pas d’élever au Ciel
mon cœur reconnaissant. Et quel
cœur aurait pu se défendre de le
bénir, CELUİ qui nonseulement avait d’une façon
miraculeuse pourvu aux besoins
d’un homme dans un semblable
désert et dans un pareil abandon,
mais de qui, il faut
incessamment le reconnaître,
toute délivrance procède !
Quand nous eûmes jasé quelque
temps, le capitaine me dit qu’il
m’avait apporté tels petits
rafraîchissements que pouvait
fournir le bâtiment, et que les
misérables qui en avaient été si
long-temps maîtres n’avaient pas
gaspillés. Sur ce il appela les gens
de la pinace et leur ordonna
d’apporter à terre les choses
destinées au gouverneur. C’était
réellement un présent comme
pour quelqu’un qui n’eût pas dû
s’en aller avec eux, comme si
j’eusse dû toujours demeurer dans
l’île, et comme s’ils eussent dû
partir sans moi.
[…]
Après ces cérémonies, et quand
toutes ces bonnes choses furent
transportées dans mon petit
logement, nous commençâmes à
nous consulter sur ce que nous
avions à faire de nos prisonniers ;
car il était important de
considérer si nous pouvions ou
non risquer de les prendre avec
nous, surtout les deux d’entre

telâkki ettiğimi ve bütün
hâdiselerin bir mucize
silsilesi olduğunu ve şimdi
de olduğu üzere bu gibi
şeyler dünyayı idare eden
Allahın yed-i gaybına delil
bulunduğunu ve tükenmez
bir kuvvete ait nazarların
dünyanın en uzak köşelerini
görerek murad ettiği
takdirde her nerede olursa
olsun zavallılara yardım
ettiğine bunun da bir şahit
olduğunu söyledim.
Şükür ve minnet içerisinde
bulunan kalbimi de semaya
arzetmeyi unutmadım. Ulu
Tanrıya şükür ve minneti
hangi kalb ihmal edebilir?
Yalnız böyle yoksul ve ve
bitkin bir vaziyette bir nevi
mucizeye mazhar olanlar değil
hattâ… [Dizgi hatâsı

netîcesinde eksik kalmış
olsa gerek.]

Kaptan bir müddet
konuştukdan sonra uzun
müddet kendisine sahip
olan çapkınların
kendisinden yağma
etmedikleri ve gemide
bulunabilen bazı şeyleri
getirdiğini söyledi. Bunun
üzerine sandala bağırdı ve
valiye mahsus olan şeylerin
karaya çıkarılmasını
gemicilere söyledi.
Filhakika bunlar sanki ben
onlarla beraber
gitmeyecekmişim ve adada
kalacakmışım da onlar
bensiz gideceklermiş gibi
bir hediyeydi.
[…]
Bu alay bittikten ve o güzel
şeyleri benim küçük daireye
taşıdıktan sonra elimizdeki
esirleri ne yapacağımız mühim
bir meseleydi. Hususile
bunlardan ikisinin son derece
inatçı olduklarını ve ıslah kabul
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olarak kucakladım, birlikte
sevindik. Kendisini benim
kurtulmam için gökten
gönderilmiş bir adam
saydığımı, bütün olayların bir
mucizeler zinciri olduğunu;
böyle olayların evreni
yöneten Tanrı gücünü
kanıtladığını, sonsuz bir
Güç’ün, gözleriyle dünyanın
en ıssız köşelerini bile
görerek gönlünün dilediği
anda, başı darda olanlara
yardım elini uzattığını
söyledim.
[7] Gönlümde duyduğum
büyük borçlulukla, ellerimi
göğe kaldırmayı unutmadım;
yalnız böyle yoksul, bitkin bir
durumdaki bir insanı bir çöl
ortasında bile mucizeleriyle
kurtarmakla kalmayarak her
kurtuluşun kaynağı olan Ulu
Tanrı’ya şükretmekten hangi
yürek geri durabilir?
[8] Kaptan biraz
konuştuktan sonra, gemiyi
uzun bir süre ellerinde
tutan alçakların
yağmasından kurtulan
birtakım şeyleri getirdiğini
söyledi. Bunun üzerine
sandala seslenerek vali için
getirilen şeylerin karaya
çıkarılmasını gemicilere
bildirdi; gerçekte bu
getirdikleri, sanki ben
onlarla birlikte
gitmeyecekmişim, gene
adada kalacakmışım da
onlar buradan bensiz
ayrılacaklarmış gibi bir
armağandı.
[…]
[9] Bu tören sona erdikten,
bütün bu güzel şeyleri benim
küçük eve taşıdıktan sonra,
elimizdeki tutsakları ne
yapacağımızı düşünmeye
başladık; özellikle içlerinden
ikisinin son derece dikbaşlı
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eux que nous savions être
incorrigibles et intraitables au
dernier degré. Le capitaine me dit
qu’il les connaissait pour des
vauriens tels qu’il n’y avait pas à
les dompter, et que s’il les
emmenait, ce ne pourrait être que
dans les fers, comme des
malfaiteurs, afin de les livrer aux
mains de la justice à la première
colonie anglaise qu’il atteindrait.
Je m’apperçus que le capitaine
lui-même en était fort chagrin.
Aussi lui dis-je que, s’il le
souhaitait, j’entreprendrais
d’amener les deux hommes en
question à demander eux-mêmes
d’être laissés dans l’île. - « J’en
serais aise, répondit-il, de tout
mon cœur. »
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etmiyeceklerini biliyorduk ve
kaptan onların fevkalâde
haylaz olduklarını ve yola
getirmenin imkânı olmadığına
kanî olduğunu ve eğer onları
götürecek bile olsa, ilk
varacağı İngiliz
sömürgesinde
[/müstemlekesinde]
mahkemeye teslim edilmek
üzere caniler gibi zincire
vurulmaları lâzımgeldiğini
söyledi ve kaptanın bundan
pek mütessir olduğunu
anladım.
Bunun üzerine kaptana, eğer
isterse o iki adamı yine kendi
istekleriyle adada
bırakılmalarına razı
edebileceğimi söyledim.
Kaptan “bu işten bütün
kalbimle memnun olurum”
dedi.
(Ş. Kaya 1950: I/276-279)

olduklarını biliyorduk; kaptan
bu iki kişinin ne yapsak yola
getirilecek türden
olmadıklarını, onları
götürsek bile varacağımız
ilk İngiliz sömürgesinde
yasaların eline teslim
edilmek üzere, adam
öldüren suçlular gibi
zincire vurulmaları
gerektiğini söyledi; onun
bu iki kişiden bayağı
kuşkulandığını gördüm. [YA]
[10] Bunun üzerine isterse bu
iki adamı kendi istekleriyle
adada kalmaya
kandırabileceğimi söyledim.
“Böyle bir şeye çok sevinirim,
bu düşünceyi bütün gönlümle
destekliyorum [Fzl, ÜH]”
dedi.
(Göktürk 2010: 296-300)

Akşit’in metninde dikkatimizi çeken ilk husûs, mütercimin, elinden geldiği
kadar “Öztürkçe” kullanmaya çalışması, metninin baştan sona uydurma ve
köksüz kelimelerle örülmüş olması, bunun da sun’î bir metin intibâı bırakmasıdır. Yer yer dil seviyesi düşürülmüştür: kukla kaptan, kaptan bozuntusu
(bunlar the new rebel captain ve the new captain karşılığı söyleniyor); deliksiz bir uyku
çektim; dinelmekte (4. §). Tuhaf söyleyişler vardır: bunların üzerine alabildiğine ateş
etmiş (1. §), kurşun ağzından girerek kulağının arkasından çıkınca yeni kaptan tek söz bile
etmeden gitmişti (2. §), başka can yitirilmeden (2. §), işte gemin orada, çünkü senindir o (4.
§), -Ş. Kaya’nın Allah’a karşı şükür ve minnet hissinden bahsettiği yerdegönlümde duyduğum büyük borçlulukla (7. §). 4. paragraftaki birisinin bana “Bay vali,
bay vali!” diye seslendiğini işittim söyleyişi, tam bir alfrangalıktır. (İngilizce aslı: I
heard a man call me by the name of “Governor! Governor!”) Burada, Şükrü Kaya da,
gaflete düşmüş, Bir adamın ismimle Vali! Vali! diye bağırdığını işittim diye yazmıştır.
Hâlbuki -İngilizcede nasıl söylenirse söylensin- Türkçede bu söyleyiş: Vâli Bey,
Vâli Bey! olmalıydı. 5. paragraftaki Her şey yolunda ibâresi, kopuk ifâdedir ve her
iki mütercimin müşterek hatâsıdır. Hâlbuki burada, meselâ Her şeyin mümkün
(veyâ kolaylaşmış) olduğunu denebilirdi. (İngilizce aslı: I saw my deliverance, indeed,
visibly put into my hands, all things easy. Fransızcası: Je voyais positivement ma délivrance
dans mes mains, toutes choses faciles. Türkçesi : Kurtuluşumun ellerimin arasında ve artık
her şeyin kolaylaşmış olduğunu görüyordum.) Bu kopuk ifâdenin her iki mütercimde
müşterek olması husûsu da ayrıca düşündürücüdür.
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Bunlardan mâadâ, üç yerde yanlış anlam, iki paragrafta fiil zamânı
uyumsuzluğu, bir yerde atlama ve bir yerde de fazlalık gibi tercüme kusûrları
dikkatimizi çekmektedir. Şöyle ki: 1. paragrafın ilk cümlesinin aslı şöyledir:
When this was done, and all safe upon deck, the captain ordered the mate, with three men, to
break into the round-house, where the new rebel captain lay, who, having taken the alarm,
had got up, and with two men and a boy had got firearms in their hands... Türkçesi:
Güvertede her şey emniyet altına alınınca, kaptan, lostromoya, yanına üç adam alarak yeni
âsî kaptanın bulunduğu kamarayı basmasını emretmiş. Bu arada âsî kaptan da, tehlikeyi
sezerek, iki denizci eri ve muçoyla berâber, silâhlar elde, tetikte bekliyormuş. Ş. Kaya, bu
cümle(ler)deki üç adam veyâ yanına üç adam alarak kelimelerini atlamıştır. A.
Göktürk de aynı şeyi yapmıştır. Cümlenin ikinci kısmında (veyâ ikinci cümlede)
ise, tehlikeyi sezen veyâ anlıyan, âsî kaptan’dır. Ş. Kaya bunu doğru anlamış ve
doğru tercüme etmiştir. A. Göktürk’ün metninde ise, tehlikeyi anlıyan, hakîkî
kaptandır. 10. paragrafın son cümlesine göre, Robenson, kaptanın, iki âsînin
mahkemeye verilerek ağır şekilde cezâlandırılacak olmasından üzüntü
duyduğunu anlıyor. Bunu Ş. Kaya doğru tercüme etmiştir. Hâlbuki, Göktürk’e
göre: Kaptan, bu iki kişiden bayağı kuşkulanıyor’muş. 10. paragrafta, Robenson, -Ş.
Kaya’nın doğru tercümesiyle- iki âsîyi Adada kalmaya râzı etmek’ten bahsediyor;
Göktürk’e göre ise, onları kandırabileceğini söylüyor. Yine Göktürk, 10. paragrafın
son cümlesine: Bu düşünceyi bütün gönlümle [kalbimle değil!] destekliyorum şeklinde
bir cümle ilâve ediyor. Göktürk’ün metnindeki 2. paragrafta, gitmişti, geçirilmişti
ile 3. paragraftaki vermiş, kararlaştırmıştık fiilerindeki zamanlar uyumsuzdur. İlk
iki fiil gitmiş, geçirilmiş olmalıydı. Son iki fiilin uyumlu olması için de, ikinci fiilin
bulunduğu cümlenin meselâ zîrâ gibi bir bağlaçla başlaması lâzım gelirdi.
Göktürk’ün tercümesinde asıl büyük mes’ele, bu metnin, sık sık, Ş. Kaya’nın
metnine muvâzî seyretmesidir. Tabloda, koyu dizilen cümlelere dikkat edilirse,
bu husûs derhâl fark edilir. Hâlbuki, birbirinden habersiz olarak, birbirine bu
kadar benzer metinler ortaya çıkarılamıyacağı, her mütercim ve tercümecinin
mâlûmudur. Her ihtimâle karşı, 4. paragraftaki -her iki tercümede de- gemiye bir
göz attım cümlesiyle başlıyan kısmı, onlara bakmadan, bir de kendimiz tercüme
etmek istedik. (İngilizcesi: I cast my eyes to the ship, and there she rode, within little more
than half a mile of the shore; for they had weighed her anchor as soon as they were masters of
her, and, the weather being fair, had brought her to an anchor just against the mouth of the
little creek; and the tide being up, the captain had brought the pinnace in near the place where
I had first landed my rafts, and so landed just at my door.) Ortaya şöyle bir metin çıktı:
Gözümü gemiye çevirdim. Kıyıdan yarım mil kadar öteye demir atmıştı. Zîrâ, gemiyi
zapteder etmez, hemen demir almışlar ve hava da güzel olduğu için, gelip küçük koyun
ağzında tekrâr demir atmışlardı. Arkasından, denizin yükselmesinden istifâde ederek,
kaptan, kayığı, benim daha evvel sallarımla yanaştığım yerin yakınına kadar ilerletip tam
kapımın önünde karaya çıkmıştı. Bizim, hassaten son cümlemiz, her iki mütercimin
mütekabil cümlelerinden bir hayli farklıdır. Hâlbuki, tercümede normal olan da
budur. Cümle ne kadar uzun, ne kadar giriftse, hepsi de doğru olmak kaydıyle,
birbirinden o kadar farklı tercümeler ortaya çıkar.
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Öyleyse nasıl oluyor da A. Göktürk’ün metni Ş. Kaya’nın metnine bu kadar
çok benziyebiliyor?
Bunun bizce tek mâkul îzâhı, Göktürk’ün, Ş. Kaya’nın metninden istifâde
ederek kendi tercümesini ortaya çıkarmış olmasıdır. Hattâ o derece ki, Ş.
Kaya’nın metnini hep elinin altında tutmuş, her paragrafta, onun metnine göz
attıktan sonra kendi cümlelerini kurmuştur.
Ne var ki, Göktürk, tercümesinin “Önsöz”ünde bundan hiç bahsetmemektedir. Bunun, büyük bir kusûr olduğu meydandadır. Tercüme ahlâkı
çerçevesinde bu mes’eleyle alâkalı ölçü şöyle olabilir: Mütercim, aynı metnin
kendinden evvelki tercümelerinden istifâde edebilir, hattâ etmelidir ki ortaya
daha “iyi”, daha sahîh tercümeler çıkabilsin. Şu şartla ki mütercim istifâde ettiği
kaynakları alenen belirtmeli, o metinlerin mütercimlerine teşekkür etmeli ve bu
arada dîğerlerinin cümlelerini kopya etmemelidir; şâyet çok beğendiği mahdûd
bâzı cümleleri iktibâs ederse, bu takdîrde onları da belirtmelidir. Bu husûsta
mütercimin tâkîb edebileceği belki en muvâfık hareket tarzı şudur: Evvelki
tercümeleri dikkatle tedkîk etmeli, üzerlerinde, kaynak metinle mukayeseli
olarak derinlemesine çalışmalı, onlardan daha iyisini başarabileceğine kanâat
getiriyorsa, o zaman, o metinleri unutacak kadar bir müddet beklemeli, sonra
kendi metnine vücûd vermelidir.

XV. Üç intihâl tercüme (Müseccel intihâlciler)
Tercümede intihâl mes’elesine ilk def’a doktora tezimizde dikkat çekmiştik.
(Yasa 2009: 244-258) O çalışmamızda “basît” ve “kurnazca” olmak üzere iki
çeşit intihâl ayırt etmiştik. Bunlardan birincisine “bâriz intihâl”, ikincisine
“örtülü intihâl” denmesi de mümkündür. “Bâriz intihâl”, metinde daha ziyâde
kelime ikameleri veyâ atlamalardan ibâret cüz’î değişikliklerle yapılan ve bu
yüzden de bir çırpıda fark edilen intihâl çeşididir. “Örtülü intihâl” ise, cümle
kalıplarında veyâ metnin akışında bâzı değişiklikler yaparak intihâli örtmeye
çalışan ve ancak dikkatli bir incelemyle fark edilen daha mâhirâne bir intihâl
çeşididir. Tezimizde, metinlerinden mukayeseli örnekler vererek, beş “müntehil
mütercim” teşhîs ve teşhîr etmiştik ki bunlar da -birinci türde intihâl yapanÇiğdem Özmen, Tanya Can ve Celâl Öner ile -ikinci türde intihâl yapan- Sonat
Kaya ve Nuriye Yiğitler’dir. Bundan başka, yine aynı çalışmada, önceki
tercümelerden intihâl yapmadan istifâde yollarını da îzâh etmiştik.
Bu def’a, Robenson tercümeleri tedkîki vesîlesiyle, têlif haklarının pek ağır bir
ihlâl hâlini teşkîl eden intihâl mes’elesiyle tekrâr karşı karşıya geliyoruz ve zâten
Türkiye’de son birkaç on yılda tercüme piyasasında öylesine bir intihâl furyası
mevcûddur ki bilhassa klasik edebî eserlerin tercümesinde bu mes’eleyle
karşılaşmamak artık neredeyse imkânsız gibidir; üstelik, mes’ele, giderek daha
fazla vehâmet kesbetmektedir. Mes’ele bu kadar vahîm hâle gelmişken, bu
sâhada Devlet eliyle lüzûmlu zecrî tedbîrler alınmadan bu mes’elenin kendi
kendine hâllolmasını beklemek herhâlde pek sâfiyâne bir tavır olur.
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Robenson tercümeleri hakkındaki araştırmamız esnâsında da üç intihâl
tercüme tesbît ettik. Mâmâfih, hepsini tedkîk edemediğimiz için, intihâller bu
sayıyla sınırlı olmıyabilir. Bunlardan birincisinin tesbîti, Selâhattin
Özpalabıyıklar’a âittir. Dîğer ikisini de ilk def’a biz bu çalışmamızla ifşâ etmiş
oluyoruz.
a) “Tanya Can”
Bizim “Tanya Can”ın intihâllerini fark edişimiz, Flaubert’in Türkçede en az
on beş farklı tercümesi bulunan Madame Bovary üzerinde çalışmamız sırasında
oldu. Tezimizde, mukayeseli tablo hâlinde, onun “tercüme”sinin bir “bâriz
intihâl” örneği olduğunu ortaya koymuş bulunuyoruz. Buna ilâveten, araştırmalarımız, bizde, “Tanya Can”ın, Akyüz Yayın Grubu tarafından kullanılan
bir sahte isim olduğu kanâatini hâsıl etmiştir.
Selâhattin Özpalabıyıklar’ın ise, “Tanya Can” veyâ Akyüz Yayın Grubunun
Robinson Crusoe intihâli dikkatini çekmiş. Çeviribilim’in İnternet sayfasında
neşredilen makalesinde (Özpalabıyıklar 2006) verdiği örneklerle bu intihâle
dikkat çekmektedir. Ondan şu misâli iktibâs ediyoruz:
Akşit Göktürk tercümesi (Yapı Kredi Yayınları, 2002, s. 503):
Yetmiş iki yıl, çok karışık bir yaşam sürdükten; bir köşeye çekilmenin,
son günlerimi barış içinde geçirmenin mutluluğunu öğrendikten sonra,
kendimi daha fazla yormamaya kararlı olarak şimdi bütün yolculuklarımın
en uzununa hazırlanıyorum.
“Tanya Can” (Akyüz Yayın Grubu) tercümesi (2002, s. 603):
Yetmiş iki yıl, çok karışık bir yaşam sürdükten; bir köşeye çekilmenin,
son günlerimi barış içinde geçirmenin mutluluğunu öğrendikten sonra,
kendimi daha fazla yormamaya kararlı olarak, şimdi bütün
yolculuklarımın en uzununa hazırlanıyorum.
Görüldüğü gibi, metin, en küçük bir değişiklik bile yapılmadan aynen
kopya edilmiştir. Bu, tabîatiyle, bir “bâriz intihâl” misâlidir.
b) Celâl Öner
Piyasada, “Tanya Can” adıyle -bahis mevzûu ettiğimiz iki intihâl hâricindebaşka tercümeye rastlanmazken, Celâl Öner’in onlarca “tercüme”si dolaşmaktadır. Doktora tezimizde, onun, usta mütercim Nurullah Ataç’ın Balzac’tan
yaptığı ve bir tercüme şâheseri olarak değerlendirdiğimiz İki Yeni Gelinin
Hâtıraları tercümesini (1940), sâdece kelimeleri Uydurmacaya çevirerek (Oda
Yayınları, 2000, 2. baskı) bütünüyle intihâl ettiğini teşhîs ve ifşâ etmiştik. (Yasa
2009: 254-256) O örnekte, bir “bâriz intihâl” vak’asıyle karşı karşıyayız. Celâl
Öner’in bu def’a Alkım Yayınlarında çıkan Robinson Crusoe intihâlinde de durum
aynıdır. Aşağıdaki mukayeseli tablo sâyesinde intihâl hemen fark edilmektedir.
Öner, Akşit Göktürk’ün metninde sâdece cüz’î değişiklikler yaparak metni
kopya etmiştir. Bu cüz’î değişiklikler tabloda altı çizili ibârelerden ibârettir.
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8. Tablo: Celâl Öner’in (Alkım Yayınları) İntihâl Tercümesi (Yasa 2012)
A. Göktürk’ün Terc. (1969/2010)
Topları iyice işittikten sonra yattım; bütün gün
bir hayli yorulmuş olduğum için, ertesi sabah
bir top gürültüsüyle irkilinceye dek deliksiz bir
uyku çektim; hemen yerimden fırladım,
birisinin bana “Bay vali, bay vali!” diye
seslendiğini işittim; bu kaptanın sesiydi,
hemen tanıdım. Tepeye tırmandığım zaman
orada dinelmekte olduğunu gördüm, gemiyi
göstererek bana sarıldı, “Benim sevgili
dostum, kurtarıcım” dedi, “işte gemin orada,
çünkü senindir o, bizim gibi o da her şeyiyle
senin.”
[…]
Şimdi benim sıram gelmişti; kaptanı
kurtarıcım olarak kucakladım, birlikte
sevindik. Kendisini benim kurtulmam için
gökten gönderilmiş bir adam saydığımı, bütün
olayların bir mucizeler zinciri olduğunu; böyle
olayların evreni yöneten Tanrı gücünü
kanıtladığını, sonsuz bir Güç’ün, gözleriyle
dünyanın en ıssız köşelerini bile görerek
gönlünün dilediği anda, başı darda olanlara
yardım elini uzattığını söyledim.
Gönlümde duyduğum büyük borçlulukla,
ellerimi göğe kaldırmayı unutmadım; yalnız
böyle yoksul, bitkin bir durumdaki bir insanı
bir çöl ortasında bile mucizeleriyle
kurtarmakla kalmayarak her kurtuluşun
kaynağı olan Ulu Tanrı’ya şükretmekten hangi
yürek geri durabilir?
[…]
Bu tören sona erdikten, bütün bu güzel şeyleri
benim küçük eve taşıdıktan sonra, elimizdeki
tutsakları ne yapacağımızı düşünmeye
başladık; özellikle içlerinden ikisinin son
derece dikbaşlı olduklarını biliyorduk; kaptan
bu iki kişinin ne yapsak yola getirilecek türden
olmadıklarını, onları götürsek bile varacağımız
ilk İngiliz sömürgesinde yasaların eline teslim
edilmek üzere, adam öldüren suçlular gibi
zincire vurulmaları gerektiğini söyledi; onun
bu iki kişiden bayağı kuşkulandığını gördüm.
Bunun üzerine isterse bu iki adamı kendi
istekleriyle adada kalmaya kandırabileceğimi
söyledim. “Böyle bir şeye çok sevinirim, bu
düşünceyi bütün gönlümle destekliyorum”
dedi.
(Göktürk 2010: 297, 298, 299-300)

Celâl Öner’in Terc. (2006)
Topların sesini dinleyip yattım; gün boyu
yorulmuş olduğum için, ertesi sabah bir top
gürültüsüyle irkilinceye kadar rahat bir uyku
çektim; hızla yerimden fırladım, birinin bana
“Bay vali, bay vali!” diye seslendiğini işittim;
…kaptanın sesiydi, …tanıdım. Tepeye
tırmandığımda, orada dinelmekte olduğunu
gördüm, gemiyi gösterip bana sarıldı, “Benim
sevgili dostum, kurtarıcım” dedi, “işte gemin
orada, …senindir o, bizim gibi o da her
şeyiyle senin.”
[…]
…Sıra bendeydi; kaptanı kurtarıcım olarak
kucakladım, …sevindik. Kendisini benim
kurtulmam için gökten gelmiş biri
…saydığımı, bütün olayların bir tansıklar
zinciri olduğunu; böyle olayların dünyayı
yöneten Tanrı gücünü kanıtladığını, sonsuz
…Güç’ün, gözleriyle dünyanın en tenha
köşelerini bile görüp gönlünün dilediği anda,
başı darda olanlara yardım elini uzattığını
belirttim.
…Duyduğum büyük borçlulukla, ellerimi
yukarıya kaldırmayı unutmadım; ama bunca
yoksul, bitkin haldeki birini …çöl ortasında
bile tansıklarıyla kurtarmakla yetinmeyip her
kurtuluşun kaynağı olan Yüce Tanrı’ya
şükretmekten hangi yürek uzak kalabilir?
[…]
Bu iş bittikten, bütün bu güzel şeyleri …
küçük evime taşıdıktan sonra, elimizdeki
tutsaklarla ne yapacağımızı düşünmeye
başladık; özellikle içlerinden ikisinin
alabildiğine uzlaşmaz olduklarını biliyorduk;
kaptan bu iki kişinin ne yapsak ıslah olacak
türden olmadıklarını, onları götürsek bile
varacağımız ilk İngiliz sömürgesinde kanun
eline teslim edilmek üzere, adam öldüren
suçlular gibi zincire vurulmaları gerektiğini
söyledi; onun bu iki kişiden hayli
kuşkulandığını sezdim.
Bunun ardından, dilerse bu iki adamı kendi
istekleriyle adada kalmaya ikna edebileceğimi
söyledim. “Böyle bir şeye …sevinirim, bu
düşünceyi … destekliyorum” dedi.
(Celâl Öner 2006: 153, 154-155)
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c) Mustafa Bahar
Celâl Öner’in kendisine intihâl kaynağı olarak Akşit Göktürk’ün metnini
seçmesine mukabil, Mustafa Bahar da (İskele Yayınları) Şükrü Kaya’nın
tercümesini kaynak edinmiştir. Onun intihâli de, cüz’î değişikliklerle (tablodaki
altı çizili ibâreler) kaynak metni kopya ettiği için, “bâriz intihâl” cinsindendir.
Ondan naklettiğimiz aşağıdaki parçada, bâzı kelimeler (ki bu kısımları üç
noktayla işâret ettik) ile bir cümleyi tamâmen atlamış (ki bunu da [Atl]
kısaltmasıyle işâret ittik),
metnin dîğer kısımlarında ise cüz’î kelime
değişiklikleriyle iktifâ etmiştir.
9. Tablo: Mustafa Bahar’ın (İskele Yayınları) İntihâl Tercümesi (Yasa 2012)
Ş. Kaya’nın Terc. (1923/1950)
Şükür ve minnet içerisinde bulunan kalbimi
de semaya arzetmeyi unutmadım. Ulu
Tanrıya şükür ve minneti hangi kalb ihmal
edebilir? Yalnız böyle yoksul ve ve bitkin bir
vaziyette bir nevi mucizeye mazhar olanlar
değil hattâ… Kaptan bir müddet
konuştukdan sonra uzun müddet kendisine
sahip olan çapkınların kendisinden yağma
etmedikleri ve gemide bulunabilen bazı
şeyleri getirdiğini söyledi. Bunun üzerine
sandala bağırdı ve valiye mahsus olan
şeylerin karaya çıkarılmasını gemicilere
söyledi.
[…]
Bu alay bittikten ve o güzel şeyleri benim
küçük daireye taşıdıktan sonra elimizdeki
esirleri ne yapacağımız mühim bir meseleydi.
Hususile bunlardan ikisinin son derece inatçı
olduklarını ve ıslah kabul etmiyeceklerini
biliyorduk ve kaptan onların fevkalâde
haylaz olduklarını ve yola getirmenin imkânı
olmadığına kanî olduğunu ve eğer onları
götürecek bile olsa, ilk varacağı İngiliz
sömürgesinde [/müstemlekesinde]
mahkemeye teslim edilmek üzere caniler gibi
zincire vurulmaları lâzımgeldiğini söyledi ve
kaptanın bundan pek mütessir olduğunu
anladım.
Bunun üzerine kaptana, eğer isterse o iki
adamı yine kendi istekleriyle adada
bırakılmalarına razı edebileceğimi söyledim.
Kaptan “bu işten bütün kalbimle memnun
olurum” dedi.
(Ş. Kaya 1950: I/277, 279)

Mustafa Bahar’ın Terc. (2011)
Şükür ve minnet içerisinde bulunan kalbimi
de semaya arzetmeyi unutmadım. Ulu
Tanrıya şükür ve minneti hangi kalb ihmal
edebilir? [Atl] Kaptan bir süre konuştukdan
sonra uzun süre gemiye sahip olan alçakların
…yağma etmedikleri ve gemide bulunabilen
bazı şeyleri getirdiğini söyledi. Bunun
üzerine sandala bağırdı ve valiye özel olan
şeylerin karaya çıkarılmasını gemicilere
söyledi.

[…]
Bu olay bittikten ve o güzel şeyleri benim
küçük daireye taşıdıktan sonra elimizdeki
esirleri ne yapacağımız önemli bir konuydu.
…Bunlardan ikisinin son derece inatçı
olduklarını ve yola gelmiyeceklerini
biliyorduk ve kaptan onların son derece
yaramaz olduklarını ve yola getirmenin
imkânı olmadığına emîn olduğunu ve eğer
onları götürecek bile olsa, ilk varacağı İngiliz
sömürgesinde [/müstemlekesinde]
mahkemeye teslim edilmek üzere caniler gibi
zincire vurulmaları gerekdiğini söyledi;
kaptanın bu iki kişiden çok kuşkulandığını
anladım.
Bunun üzerine kaptana, eğer isterse o iki
adamı yine kendi istekleriyle adada
bırakılmalarına razı edebileceğimi söyledim.
Kaptan “bu işten bütün kalbimle memnun
olurum” dedi.
(M. Bahar 2011: 266, 267)
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XVI. Netîce
Bir tercüme muhtelif zâviyelerden tedkîk edilebilir; fakat tercüme bilimi
çerçevesinde yapılacak bir tercüme tedkîkinin mihrâkında doğrudan tercüme
metin bulunmalı ve bu metin derinlemesine tahlîl ve aslıyle mukayese edilerek
“tercüme hattı” üzerindeki keyfiyeti tesbît edilmeli, ayrıca -edebî metinler bahis
mevzûu olduğunda- edebî kıymeti ölçülmelidir. Tercümeye têsîr eden hâricî
âmillerin veyâ tercümenin têsîrlerinin tesbîti ikinci dereceden ehemmiyeti hâiz
bir araştırma mevzûudur ve bu çeşit araştırmaların dahi çıkış noktası metin
tahlîli ve metin mukayesesi olmalıdır.
Her ülkede tercüme bilimi araştırmaları, öncelikle ve ağırlıklı olarak o
ülkenin tercüme târihine istinâd ettiği ve bu araştırmalar yerli bir akış açısıyle
yürütüldüğü nisbette feyizli olmakta ve tercüme bilimi bu çeşit araştırmaların
netîceleriyle inkişâf etmektedir. Türk tercüme târihi de, bin beş yüz senelik
mâzîsi, çeşitliliği, zenginliği ile, ülkemizde tercüme biliminin başlıca ilhâm
kaynağı ve mesnedi olmaya fazlasıyle lâyıktır.
Türk tercüme târihinin tedkîki, dil, edebiyat, kültür, hattâ siyâset ve muhtelif
cepheleriyle cem’iyet târihimizi de aydınlatmaktadır. Bizim araştırmalarımıza
göre, Pâdişâh Şehîd Selîm devrinden Cumhûriyet devrine kadar Türkiye’de
tercüme faâliyeti, bir bütün olarak ve ister husûsî, ister resmî teşebbüsle, çok
şuûrlu bir şekilde, muayyen hedeflerin tahakkuku için başlıca bir vâsıta
addedilerek yürütülmüştür. Bunların içinde şu beşi ön plana çıkmaktadır:
1) Türkçenin ıslâhı (İstanbul/Osmanlı Türkçesinin yazı dili hâline
getirilmesi ve ayrıca, Türkçenin, yeni nesir tekniklerinin benimsenmesi ve
kelime hazînesinin genişletilmesi sûretiyle Avrupa kültür dilleriyle
yarışabilecek bir seviyeye ulaştırılması);
2) Edebiyâtımızın ıslâhı (millî edebiyâtımızın yeni türlerle
zenginleştirilerek kültür seviyemizin yükseltilmesi);
3) Okurları fikren ve hissen eğitme;
4) Avrupalıların bilgi ve fikirlerinden istifâde ederek siyâsî-ictimâî
hayâtımızın ıslâhı;
5) İlmî-teknik bilgileri yaygınlaştırarak ülkemizin hızla sanâyileşmesini,
kalkınmasını, inkişâfını sağlama.
Robenson tercümelerinin tedkîki, bilhassa Türk nesrinin tekâmül târihi
bakımından çok dikkate şâyândır. Bu tercümeler, hem nesrimizin geçirdiği
muhtelif merhaleleri, hem de -husûsen Şemseddîn Sâmi’de görüldüğü vechiyletercümeden yeni Türk nesrini inşâ etmede nasıl başlıca bir vâsıta olarak istifâde
edildiğini gözler önüne sermektedir.
Robenson tercüme ve uyarlamalarından bilhassa üç tânesi, dilimiz ve
edebiyâtımız nokta-i nazarından sâhib çıkılmayı ve yaşatılmayı hakketmektedir.
Bunlardan birincisi, Şükrü Kaya tercümesidir. 1923 ve 1950 baskıları mukayese
edilip 2. baskıya sızmış cüz’î miktardaki Uydurma kelimeler ayıklandıktan ve
metinde bâzı üslûp tashîhleri yapıldıktan sonra bu metnin tekrar basılması,
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onun, Türkçemizin inkişâfına hizmete devâm etmesini sağlıyacaktır. Yalnız, bu
tashîhlerin hepsi, yeni baskıda, dipnotlarla tek tek işâret edilmelidir. İkincisi,
Resimli Ay uyarlamasıdır. Bu kitap, metinde ufak tefek üslûp tashîhleri yapılıp
ayrıca -meselâ Mehmed Ali’nin Robenson Issız Adada tercümesindeki gibiresimlerle daha canlı hâle getirildiğinde, Türk çocukları için pek güzel bir okuma
kitabı olacaktır. Dîğer taraftan, bu kitabın müellifinin keşfedilip tanıtılması
kadirşinâslık îcâbıdır. Üçüncüsü, Yaşar Nabi’nin uyarlamasıdır. 1946 metni,
ifâde bakımından, 1938 metnine nazaran daha iyidir; fakat bu metne birçok
Uydurma kelime girmiştir. Bu kelimelerin yerine ilk metnin kelimeleri ikame
edildiği takdîrde, çok zevkle okunan bu metin de Türk dili ve edebiyâtı için bir
kazanç olacaktır.
Tercüme piyasamız, büyük bir hak ihlâli teşkîl eden utanç verici intihâllerin
istîlâsına uğramış gibidir. Bunlarla hem kanûnî yollarla, hem de bunları efkâr-ı
umûmiyeye teşhîr ederek ve okurlar tarafından boykot edilmelerini sağlamaya
çalışarak mücâdele edilmesi lâzımdır. Hattâ, sâdece bu nüshalar değil, gayet haklı
olarak, bu mütercimler ve bu neşriyatevleri bütün eserleriyle mimlenmeli, kara
listeye alınmalıdır.
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Öz: Tercüme bilimi çerçevesinde yapılacak bir tercüme tedkîk veyâ tahlîli, öncelikle,
“tercümenin keyfiyeti”ni, dîğer tâbirle “tercüme hattı” üzerindeki mevkiini tâyin etmelidir. Bu
anlayışla 1864 senesinden başlıyarak günümüze kadar yapılan onlarca farklı Robenson
tercümesinden bazılarının “sahîh tercüme”, bâzılarının ise “tercümemsi uyarlama” oldukları,
ayrıca tercümeler içinde “harfiyen temâyüllü tercüme” ile “serbest temâyüllü tercüme”,
uyarlamalar içinde de “tâdilen uyarlama” ile “tahvîlen uyarlama” çeşitlerinin tefrîk edilebildiği
görülmektedir. Bunlara, bir de “intihâl tercümeler” ilâve olmaktadır. Robenson tercümeleri,
bundan başka, tercüme târihimize, asrî Türk nesrinin inşâ târihine, cebrî müdâhalelerle
dilimizin istikrârsızlaştırılıp -yarım asırdır devâm eden- fetret devrine sürüklenmesine ve- bir
nebze de- iktidârdaki dünyâ görüşü değişikliğine ışık tutmaktadır.
Anahtar sözcükler: Tercüme bilimi, “tercüme hattı”, tercüme tahlîli, Türk tercüme târihi,
Robinson tercümeleri.
Robinson Translations in Turkish
Abstract: An examination or analysis of a translation along with the rules of the science of
translation would determine, before all else, modalities of the translation. Since the very first
translation of Robinson into Turkish in 1864, several translations of the book were published.
These translations can be categorised as “precise translations” and “adapted translation” and
there are also subcategories like “word-by-word translations” or “free translations”,
“moderated adaptations” or “transformed adaptations”. Besides these translations there are
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also few plagiarised ones. An analysis of the Robinson translations would throw a new light on
the one hand on how the history of Turkish translation and prose evolved and on the other
hand on how the tendencies and forced interferences of political authorities affected the
continuity of translation or language policies.
Keywords: Science of translation, modalities of translation, analysis of translation, Turkish
translation history, Robinson translations in Turkish.
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