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Çevirmen, Osmanl Devleti’nden günümüze, Türkiye’de ya ad

m z bütün

dönü ümlerin ba l ca kahraman , kesinlikle an t dikilmesi gereken bir figür. Küçük
Kaynarca Antla mas ’ndan Lozan Antla mas ’na dek en temel sorunlardan biri, metinlerde
yer alan kavramlar n taraflar n dillerinde kar l k bulabilmesi, taraflarca kabul edilmesiydi;
çevirmenler taraflar n taleplerini kavramlara dökmek için büyük çabalar harcad lar. Ayn
ekilde, Victor Hugo’nun Sefiller’inden Julio Cortazar’ n Seksek’ine, Frans z ulusal mar
Marseillaise’den Allende’nin seçim ark s Venceremos’a, Hammer’in Osmanl Tarihi’nden
Marx-Engels’in Komünist Manifestosu’na dek say s z çeviri, Türkiye’de hayat derinden
sarst , de i tirdi. Peki çevirmenin hayat de i ti mi?
De i ti ve de i medi. Çevirmenin bu uzun süreçteki hayat ndaki ini ç k lar , kan mca
üç aç dan ele almak mümkün. Geçim derdi, elektronik olanaklar ve çevirmene yönelik
ideolojik yakla mlar. S ras yla bunlara bakal m.

Çevirmenin Hamall
Çevirmenin, özellikle kitap çevirmeninin günümüzde ya ad

s k nt lar anlayabilmek

için, geçmi e bakmak gerekir. Çevirmenin ko ullar iyile iyor mu, kötüle iyor mu? Bunun
için çeviri tarihinde önemli bir yeri olan ve çevirmen için en parlak devirlerden biri say lan
M.E.B. Tercüme Odas dönemine bakmak yararl olabilir.
Rus klasiklerinin ba l ca çevirmenlerinden Hasan Ali Ediz, 1939 y l nda Milli E itim
Yay nevi’nin klasikler dizisi için yap lan çevirilerden bahsederken unlar söylüyor:
“Devletin yapt rd

tercümeleri (ki forma ba na 32 lirad r) daha geni bir

tercüman kadrosuna yapt rmak suretiyle birçok mütercimleri terfih ettirmek [rahat
ya amas n sa lamak] laz md r.
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BirGün Kitap dergisinde 14.11.206 günü, k salt lm ve eksiz olarak yay mland .

Hepsinden mühimmi, devlet, tercüme eserleri hususi tâbilerden [yay nc lardan]
sat n al rken, bu verdi i paran n muayyen bir k sm n n mütercime gitmesini temin etmek
suretiyle mütercimi doyurmak yolunu da tutmal d r.”
Burada iki dikkat çekici nokta var. Birincisi, M.E.B. yay mlamaya ba lad

klasikler

dizisinin bir k sm n özel yay nc lardan sat n alm , fakat yay nc lara ödenen para içinde
çevirmen telifi yok ya da yay nc lar çevirmene böyle bir ücret vermiyor.
Ikincisi: Hasan Ali Ediz, M.E.B.’n n klasikler dizisi için forma ba na (bir forma 16
sayfad r) 32 lira verdi ini belirtiyor. Mant ken bakanl

n bütün çevirmenlere ayn bedeli

verdi ini dü ünmemiz gerekir. Fakat Halikarnas Bal kç s , Cevat Jakir Kabaa açl ’n n 1947
y l nda Necati Cumal ’ya yazd

bir mektupta farkl bir rakam dile getiriyor:

“Bernard Shaw'un nsan ve Üst nsan piyesini tercüme etmi tim. Onun alt yüz
küsur lira- 2/3 paras n ald m. Demek ki 200 küsur lira alaca m kald . Bakanl k onu
basmak istemiyor, korkuyormu . Çünkü o Istanbul Jehir Tiyatrosunda oynanacakt .
Fakat yay n ve bas n bilmemnesi müsaade etmemi . Biz eseri göndereli iki küsur sene
oldu. Bakanl k ister bass n, ister basmas n, 200 küsur liras n versin. Bir de
Nostromo'nun ikinci cildinin paras yani iki sulsü, yani 600 küsur liray hemen hemen
iki sene önce alm t m. Alaca m 300 küsur liran n verilmesi. Yani iki kitap 500 küsur
lira eder.”
Shaw’un piyesi 330 sayfa, yani tam olarak 20 forma. Cevat Jakir, 800 lira kadar bir
alacaktan bahsetti ine göre, bu kitab formas 40 liradan yapm olmal . Bu hesap Nostromo
çevirisiyle de do rulan yor; Nostromo’nun 2. cildi 240 sayfa, yani on be forma, Cevat Jakir
bu cilt için 600 lira alm , bu toplam bedel olsayd , forma ba na 40 lira ederdi, ama 300 lira
daha bekliyor, demek ki forma ba na 50 liradan fazla bir ücrete anla m olabilir.
Hasan Ali Ediz’in 32 liras yla Halikarnas Bal kç s ’n n 40 ila 50 liras aras ndaki fark,
yay nevinin onlarla farkl sözle meler yapt

n m gösteriyor? Yoksa sadece geçen 8 y lda

çevirmen ücretinin artm oldu unu mu gösteriyor?
Her ko ulda, iki çevirmenin yazd klar çevirmen ve yay nevi aras nda günümüzde
ya anan sorunlar n çok uzun bir geçmi i oldu unu gösteriyor. Cevat Jakir’in Necati
Cumal ’ya 1946-47 y l nda yazd

mektuplardan birçok ey ö reniyoruz: devlete ait olan

yay nevi ödemeyi geciktiriyor, bir piyes çevirisinin yay m n tehlikeli bularak vazgeçiyor,
dolay s yla çeviri bedelini ödemiyor, daha da önemlisi anla lan Cevat Jakir’le M.E.B.

aras nda bir sözle me yok: çevirmen tahmini hesap yap yor ve bir sözle mede belirtilen
ödeme tarihini geciktirdiklerinden yak nam yor.
“Nostromo üç cilttir. Birinci cilt bas ld ve paras tamamen al nd . Ikinci cildin üçte
ikisi yani alt yüz küsur liras al nd , üç yüz küsur lira alaca m kald . Zannedersem bu
üç yüz liran n al nmas için vekâletnameye ihtiyaç yok. Üçüncü cildin ne üçte ikisi ne
üçte biri al nd . - Binaenaleyh benim alaca m, ikinci ciltten 300 küsur, üçüncü cilt
veyahut son k sm ndan da 500 ilâ 600 lirad r ki ceman yekûn 800-900 lira eder.
Mektubunda son k s mdan bahsediyorsun fakat ikinci cilt veya son k sm n 300 küsur
liras ndan bahis yok. Bunu soru tur.”
Günümüzde de durum ayn d r. Rastlant sal i ler d nda, çevirmenler çeviriden
kazand klar yla geçinmekte zorlan yorlar. Farkl çevirmenlere farkl ücret verilmesi
durumuyla kar la l yor. Yay nevleri art k sözle me yap yorlar belki, ama ya her çevirmenin
sözle mesi bir ba kas n nkine benzemiyor, ya da ko ullar çok a rt c olabiliyor. Baz
sözle meler “ömür boyu” diye yap l yor (hukuken geçersiz), baz lar “yirmi y ll
yap l yor (yine geçersiz) ve “on y ll

na”

na” yap lanlar da var (geçerli ama ac mas z); baz

sözle melerde çevirmene ikinci bask da para ödenece i belirtiliyor, baz lar nda ödenmeyece i
belirtiliyor; baz sözle melerde yüzde üzerinden hesap yap l yor, baz lar nda sayfa ba
üzerinden.
Çevirmenin derdi bir yüzy ld r ayn : ayl k sabit bir ücret alabilmek, hayat n güvencede
hissetmek, yapt

i i meslek olarak görebilmek. Bu yüz y ld r sa lanabilmi de il. Üstelik

belki daha da kötüye gidiyor. Hasan Ali Ediz, yukar da al nt lanan yaz s n n bir ba ka yerinde
unu söylüyor:
“Bir mütercim, iyi bir tercüme yapmak art yla haftada iki formadan fazla tercüme
yapamayaca na göre eline geçecek para, nihayet ayda k rk liradan fazla olmayacakt r.
Kitap ve yaz i leriyle u ra an, birçok kitap paras vermeye mecbur kalan bir adam için
bu paran n ne kadar az oldu unu hepimiz takdir ederiz.”
Bu hesab günümüze uyarlayal m. Günümüzde en iyimser hesapla, bir çevirmen % 7 net
telif al yor; iyi bir çeviri haftada 30 sayfadan, ayda 120 sayfal k bir kitap eder. 120 sayfal k
kitap ortalama 7 lira olsa ve kitap iyimser tahminle 2000 adet bas lsa, çevirmenin alaca
ücret yakla k 980 lirad r. Yani yoksulluk s n r nda bir rakam. Bu çevirmen tek ba na

ya amaz, ailesinin yan nda kal r ya da çocuk sahibi olmadan kendi ailesini kurar. Bu çevirmen
herhangi bir kültür etkinli ine de kat lamaz.
Üstelik bu iyimser hesap, tam anlam yla iyimser hesap. Çünkü birincisi, % 7 net telif
alamaz. Alsa bile kitaplar art k 2000 de il 1000 bas l yor. Dahas i olarak önüne 120 sayfal k
kitap de il daha çok ortalama 250 sayfal k kitaplar gelir. Ve en kötüsü, ücretini i i teslim
etti i zaman alamaz: kitab n yay mlanmas durumunda ve yay m n ard ndan gelen ayl k
taksitlerle al r. Yeni bir hesap yaparsak: 250 sayfal k bir kitab 2 ayda tamamlar ve kitap 1000
adet bas l r, fiyat 15 lira olursa, % 7 net telifle alaca

para yakla k 1050 lirad r: iki ayl k

geçim paras . Yoksulluk s n r n n alt nda bir rakam. Bu çevirmen ya ayamaz.
Dolay s yla günümüz çevirmeni (e er iyi çevirinin ölçütü, haftada 100 sayfa halini
almad ysa) iyi çeviri yapmaktan vazgeçecek ve hayat n sürdürebilmek için birden fazla i
almak, iki ayda yapaca

i i bir ayda yapmak gibi yollara ba vuracakt r. Ya da srarla iyimser

olal m, bu çevirmen her ko ulda iyi çeviri yapmaktad r diyelim. Yine de Hasan Ali Ediz’e
göre çok daha kötü ko ullarda olacakt r. Çünkü gelece e pek bir miras b rakmamaktad r.
Nadir durumlar d nda güncel kitaplar çevirir, bu kitaplar çok nadir olarak ikinci bask yapar,
gelece e kalmaz. Dolay s yla çevirmen, t pk bir fabrika i çisi gibi, önünde ak p duran montaj
bant na ba ml olarak çal an, akl nda ayl k geçimden ba ka ey olmayan biri olur. Seçim
hakk yoktur, geçim derdi nedeniyle kültürel tercihlerinden vazgeçer, çevirmek istedi i de il
çevirmesi istenen eyi istemese bile çevirir. Çünkü i i geri çevirirse, yeni i alamayabilir.
Ömer Seyfettin, çevirmenin ne kazand

n çok uzun zaman önce berrak bir ekilde ifade

etmi : “kitaplar matbaadan mücellithaneye, kitaphaneye ta yan hamal nkinden az.” Bugün
kitaplar kamyonla ta n yor ve evet, oförle çevirmenin kazançlar çok farkl de il. Olmal m ,
ne demek, elbette hay r, sonuçta ikisi de bir eyi bir yerden di erine ta yor.
Ama o zaman, bir ad m daha at ls n, bu e itlikçi düzen sa lamla s n: yay nc da
çevirmen ve oförle ayn ölçüde kazans n. Bu olmayaca na göre, yüzy ld r çözülmeyen as l
çeli kinin üzerinde dural m: yay nc -çevirmen/yazar çeli kisi. Ömer Seyfettin, yüzy l önce
yay nc lardan bahsederek bir hesap yap yor: “Tercümelerini Frans zca bilmeyen gençlere
yapt r rlar. Çünkü kocaman bir roman n sayfas na kâ t para iki kuru verecek kadar
açgözlüdürler. Dü ününüz. Bu yay nc herhangi iki yüz elli sayfal k bir roman çevirmeninden
be liraya al yor. Sonra yüz elli liraya bast r yor. Tanesini yar m ar liraya sat yor. .. Yüz
yetmi be lira masraf kitapç ya yüz yirmi be lira kâr b rak yor.” Burhan Arpad 1942’de ayn
hesab tekrar yap yor ve vard

sonuç ayn : “Bu memlekette ‘Fikir’e verilen k ymet; el

i çili inden iki, malzemeden be , arac dan on ve sermayedardan yirmi defa daha az
de erlidir.” Jimdi, 2006 y l nda Çev-Bir bu hesab yap yor, sonuç daha da felaket:

yay nevlerinin ço u % 7 net telif bedelini kabul etmiyor, kitaplar n 2000 basmaz ya da
çevirmene 2000 bask üzerinden para ödemezlerse çevirmenin hayatta kalamayacak olmas na
ald rm yor ve basitçe, kendilerinin sermayedar çevirmenin çal an oldu unu göz ard ederek
kendi yat r m risklerini bahane ederek çevirmenin hakk n vermiyor. Verirse de, bunu bir lütuf
gibi veriyor. Gülünç bir ekilde okurla çevirmeni kar kar ya getiriyor: okur kitap almad
için çevirmen kazanam yormu ! Yani yay nc kitap satamad

için de il, okur almad

için!

Ve bu ülkede matbaalar har l har l çeviri bas yor.

nternet: Elektronik Ça da Çevirmen
Çok de il, bundan on y l kadar önce çevirmen sadece kaynak metin, ki isel ve kamusal
kütüphaneler ve posta hizmetlerinden olu an bir a n içinde çal yordu. Art k bu a daha
geni bir a la bütünle ti. Çevirmenin çal mas n kökten de i tiren internet devrimi,
yeryüzünün dört bir yan nda çok yeni bir olgu. Fakat bu devrimin sonuçlar n n, Türkiye gibi
gerçek hayatta kütüphane a

zay f bir ülkede, çevirmen aç s ndan oldukça olumlu oldu u

söylenebilir. Bunun için uygun bir örne i yine Halikarnas Bal kç s ’n n mektubunda
bulabiliyoruz:
“Nostromo'nun Ingilizcesini istiyorlarm . Yahu ben Türkçeleri (yani tercümeyi)
gönderdikçe, Ingilizce metni de peyderpey gönderiyordum. Kitab n son k sm n
gönderirken as l metnin de son k sm n göndermi tim. Binaenaleyh elimde Ingilizcesi
kalmad . Zaten kitap burada yoktu. Yaln z Ingiliz kültür heyetinde (buran n kültür
heyetinde) vard . Binaenaleyh nereden bulup gönderece im? Benim göndermi oldu um
orada aran p bulunamaz m ? Yoksa at ld m ? Zaten ilk cildin ba ndan be sahife eksik
ç km . Çocuklar kolejden arayacaklar, varsa, pazartesi günü belli olacak (bugün cuma).
Varsa gönderirim.
Aksi hâlde Ingiltere'ye smarlamak zorunday m ki, bu bir buçuk iki ay sürer. Fakat
u da var. Kitap oradaki kültür heyetinde mutlaka vard r (Yani Ingiliz kültür
heyetinde).”
Burada anlat lanlara göre, M.E.B.’n n elinde Nostromo adl kitaptan bir kopya vard r. O
kopyay çevirmen alm t r ve çeviriyi yapt kça, çevirdi i kadar n çeviriyle birlikte
göndermi . Fakat anla lan kitap kaybolmu . Halikarnas Bal kç s Izmir’de. Kitap ehirde

yok. Ingiliz Kültür Kütüphanesi’nde olabilir, ayr ca ehrin kolejinde olup olmad

na

bak lacak. Bulunamazsa Ingiltere’ye sipari verilecek. Ama kitap belki Ankara’daki Ingiliz
Kültür Kütüphanesi’nde bulunabilir.
1990’larda da, çevirmen ve yay nc n n hâlâ ya yor oldu u sorunlardan biriydi bu.
Çevrilecek kitap s n rl say da gelirdi, kopyalardan birinin kaybolmas durumunda s k nt l bir
süreç ya anabilirdi ve büyük kentlerde bulunan Ingiliz, Amerikan ya da Frans z kütüphaneleri
kitab n bulunmas n n olas oldu u yerlerden biri say l rd .
Internet devrimi bu durumu kökten de i tirdi. Jimdi çevirmenin elinde bir kitapseveri
delirtecek ölçüde olanaklar var. Örne in, Halikarnas Bal kç s mektubunda öyle diyebilir
art k: “E er bulamazlarsa, internette u adrese baks nlar, orada kitab n tam metni yer al yor.”
Ve bu çevirmen için devrim niteli indeki olanaklar n en basiti. Art k çevirmen, birçok
sözlükte ara t rma yapabilir, metinde geçen ve bir kütüphanede belki y llarca bulamayaca
bir kavram sistemli bir internet taramas yla k sa sürede bulup çözümleyebilir, dolay s yla
sa l kl bir çeviri için kendi belle inin ve zihninin s n rlar n a arak daha zengin bir çeviri
çal mas yapabilir. Bunun tehlikeleri de var ku kusuz, çünkü internetin dil alanlar n n e itsiz
geli imi sonucunda çevirmen çok daha kal c ve yan lt c yanl kullan mlar benimseyebilir,
yayg nla t rabilir; ama her ko ulda bu devrimin özgürlük (ve sorumluluk) alan kesinlikle
Bal kç ’n n özgürlük (ve sorumluluk) alan ndan çok daha geni . Bu geni lemenin en ilginç
yanlar ndan biri de, çevirmenle yazar aras ndaki mesafenin azalmas : art k yazar çevirmen
için, uzun yolculuklar n de il, elektronik anlar n ötesinde, tam anlam yla bir metin. I te bu
geni leme, çevirmeni yeni yüzy l n da ba l ca kahramanlar ndan biri k l yor.

deolojinin Engelledi i Gelecek
Attila Ilhan’ n Hangi Bat kitab ndan s kça al nt lanan birkaç sat r var; bu birkaç sat rda
fark nda olmadan günümüz aç s ndan çevirinin temel sorunlar na de iniyor Ilhan:
“Lisede ‘Sophokles’ okuduk, klasik Türk musikisine sövmeyi, Divan iirini hor
görmeyi, buna kar l k devletin yay nlad

kötü çevrilmi( Bat klasiklerine körü körüne

hayranl k göstermeyi ö rendik. Sanki Sinan Leonardo’dan önemsiz, Mevlana Dante’den
küçüktü, Itri ise Bach’ n eline su dökemezdi. Asl nda kültür emperyalizminin ilmi ini
kendi elimizle boynumuza geçiriyorduk, ulusal bile im arama yerine haz r bile imleri
aktarmak hastal

m z tepmi ti.”

Attila Ilhan burada iki tane önemli ve kronik hatay örnekliyor. Birincisi, dönemin çeviri
hareketini yanl yorumluyor: çevirilerle Leonardo’nun, Bach’ n tan t lmas bir kültür
emperyalizmi örne i de ildi hiç de, tersine as rlarca Mimar Sinan’a, Mevlana’ya, Itri’ye özen
göstermemi bir geçmi e, günlük hayat sanat ve bilimle zenginle tirmemi bir kültüre kar ,
çeviriler arac l

yla bunu yapman n bir örne ini sunma çabas yd . Mevlana’y övenle

Leonardo’yu öven ayn kaynaktan besleniyordu. Sabahattin Eyübo lu bunun kar l

n özlü

bir ekilde vermi vaktiyle: “Selçuklu, Osmanl an tlar n n bile tozlar n kimler sildi? Bat
kültürüyle yeti memi olanlar m ?” Hay r, çevirmenler.
Ikinci hata, “kültür emperyalizminin” varl

n kan tlamak için zorunlu bir

olumsuzlama: kötü çeviriler. Kolayc akla göre bir eyin sonucu kötüyse, arac lar da kötü
olmal d r. Dolay s yla, klasikler “kötü çevrilmi tir.” Hangi klasikler? “Bat klasikleri.” Bütün
hepsi mi? Attila Ilhan bunu aç klamaya gerek duymuyor, çünkü genel olarak bütün çeviriler,
Bat ’dan yap l yorsa olumsuzdur. Sanki Sinan’ n Mevlana’n n, Itri’nin eserleri çeviri
gerektirmiyor ve ku kusuz “iyi çevriliyorlar.”
I te Türkiye’de çeviri aç s ndan gelecek, bu dü ümde yer al yor: “kimden çeviri
yap yorsun” diye soruluyor önce, soran n dü üncesine ters dü en birindense “bo una, yanl ,
suçlu çeviri, 301’lik çeviri” oluyor, bunun sonucunda da çeviri ele tirisi olarak “iyi çeviri” ya
da “kötü çeviri” demek yeterli say l yor. Çeviriyi hâlâ yabanc bir ey olarak görüyor çünkü
ço unluk, onu çevirmenin ki ili inde somutlanm bir ey, çevirmenin (yani “burada olan
ki inin”) bir yarat s olarak göremiyor.
Çevirmeni görünür k lmak için onun bir an t n dikmek gerekiyor öyleyse. Sözgelimi
Taksim Meydan ’na, birkaç çevirmen tipinden olu an bir an t: masada çal an, ayakta kitap
kar t ran, iki taraf aras nda uzla ma sa lamaya çal an ya da Osmanl ’dan bu yana ya anan
sava larda vurulmu , topra a dü en çevirmenler.. An t n kaidesine de una benzer bir ey
yazmal : Ne kendi edebildi rahat, ne halka verebildi huzur / Ama bildi in ço u eyin kayna ,
çevirmen, i te budur.
Kaynakça:
Hangi Bat , Attila Ilhan, 1972. / Türk Dili, Mektup Özel Say s , 1974. / Bütün Yaz lar I,
Sabahattin Eyübo lu, 1981. / Türkiye’de Yazar n Kazanc , Alpay Kabacal , 1984.

EK: YAZIDA YER ALAN ALINTILARIN GEN . HAL

TÜRK YE’DE YAZARIN KAZANCI, ALPAY KABACALI, s. 52:
ÇEVIRMEN 5, KITAPÇI 825 LIRA ALIYOR!
Ömer Seyfettin'in Halk m z Niçin Okumuyor? ba l kl yaz s , konumuzu ayd nlatacak
birçok bilgi ve rakam veriyor:
«Muharrirler:
— Kitap okunmuyor! diye ikâyet etmemeli,
— Halk okuyacak kitap bulam yor! demelidirler.
Halk n okuyacak kitap bulamamas na biraz da tâbiler (bas mc lar) sebeptir. Bir kere
bunlar n içinde Avrupa'da oldu u gibi dolgun sermayeli bir adam yok. I leri az oldu u için
hepsinin gözü yüzde be yüz, alt yüz kârda... Bu zihniyette olan adamlar n ak llan "tahrir
hakk "na (yaz ücretine) bir türlü ermez. Tercümelerini Frans zca bilmeyen gençlere
yapt r rlar. Çünkü kocaman bir roman n sayfas na kâ t para iki kuru verecek kadar
açgözlüdürler. Dü ününüz. Bu tâbi herhangi iki yüz elli sayfal k bir roman müterciminden
be liraya al yor. Sonra yüz elli liraya bast r yor. Tanesini yar m ar liraya sat yor. I te kâr
bilançosu:
Lira
1.000

iki bin iki yüz elli nüsha.

Lira
150
20
5
175

Matbaa, kâ t.
Mücellit, hamal ve saire.
Tahrir hakk .
Yekûn

Yüz yetmi be lira masraf kitapç ya yüz yirmi be lira kâr b rak yor. Tahrir hakk
ihtimal kitaplar matbaadan mücellithaneye, kitaphaneye ta yan hamal nkinden az... Art k
kim kitap yazar? Tasavvur ediniz. Yaln z amatörler... Hatta geçen gün bir tabiin böyle amatör
bir muharrirden kitab n tabetmek için üste de "elli lira" ald

n i ittim. Bu artlar alt nda

yaz lan eylerden halk n nefret etme e hakk yok mu? Bedava muharrir bular fakir kitapç lar,
para isteyen muharrirlere adeta dü man nazar yla bakarlar.
— Bedava yaz çok! Basacak adam nerede? diye iftihar, da ederler. (...)
Ne vakit muharrirlerimiz "âmme"lerinin (halklar n n) lisanlar n , temayüllerini
(e ilimlerini), ruhlar n ö renir, tâbiler yüzde on kârla mühimce bir sermaye ortaya -korlarsa
matbuat sahas na (bas n alan na) okunabilir bir kitap ç kar, halk m zdaki k rk sene evvelki
mütalâa (okuma, inceleme) merak tekrar uyan r. Yoksa bu gidi le, korkulur ki, ne kari (okur)
kalacak, ne de muharrir... Yirminci asr n tâ göbe inde kurunuvustan n (ortaça n) karanl k
ümmîli ine (okuma yazma bilmeyi ine) dönece iz!» (Yöntem, 135-137).
Tahir Alangu'nun belirtti i gibi, Ömer Seyfettin o günlerde bir özlem içerisindedir:
«Jartlar n de i mesiyle yava yava "parti yazarl
evirip çevirip tasarlad

ndan" koparak, y llardan beri akl nda

, her dergiye yaz veren, halka göre kitaplar haz rlayan, gittikçe

yay lan ününden yararlanarak yaz lar ile geçinen, "profesyonel bir yazar" olmak istiyordu.
Onun profesyonel bir yazar olma arzular na kar l k, kitap ticareti yaparak zengin olmay
reddetti ini, Ittihatç lar n "milli zengin" yeti tirme ad n verebilece imiz iktisadi politikas n n
alabildi ine ak tt

kredi musluklar na yana mak istemedi ini de görüyoruz.»

Alangu, öykücümüzün an defterinden 7 Nisan 1918 tarihli u «not»u aktar yor:
«(Ziya Gökalp) Bana geçen gün dedi ki'— Sen bir kütüphane aç! Bizim eserlerimizi bas.
Kitapç ol. Para kazan. Bizim yazaca m z kitaplar her tarafa gönder.
— Sermaye? Dedim.
— O tabii bulunur.
Dü ündüm. Kitapç olmak... Yani tüccarl k! Benim ruhumda bu istidat yoktu.» (Alangu
1968, 370-371). …

TÜRK YE’DE YAZARIN KAZANCI, ALPAY KABACALI, s. 73:
De erli çevirmen Hasan Âli Ediz (1902-1970), «tercüme piyasas » üzerine u bilgileri
verir:

«Bab âli'deki tercüme piyasas 5-10 lira aras ndad r. Bir mütercim, iyi bir tercüme
yapmak art yla haftada iki formadan fazla tercüme yapamayaca na göre eline geçecek para,
nihayet ayda k rk liradan fazla olmayacakt r. Kitap ve yaz i leriyle u ra an, birçok kitap
paras vermeye mecbur kalan bir adam için bu paran n ne Tiadar az oldu unu hepimiz takdir
ederiz.
... Devletin yapt rd

tercümeleri —ki forma ba na 32 lirad r— daha geni bir

tercüman kadrosuna yapt rmak suretiyle birçok mütercimleri terfih etmek (rahat ya amas n
sa lamak) lâz md r.
Hepsinden mühimmi, devlet, tercüme eserleri hususi tâbilerden (yay mc lardan) sat n
al rken, bu verdi i paran n muayyen bir k sm n n mütercime gitmesini temin etmek suretiyle
mütercimi doyurmak yolunu da tutmal d r.» (Hasan Âli Ediz, Tercümeye ve Mütercime Dair,
Olu , 30.4.1939).

TÜRK YE’DE YAZARIN KAZANCI, ALPAY KABACALI, s. 83:
Milli E itim Bakanl

’n n çevirtti i klasikler için yüksek çeviri ücreti ödedi ini

Halikarnas bal kç s ’n n (1886-1974) Necati Cumal 'ya 20.6.1947 günlü mektubundan
ö reniyoruz: «Nostromo'nun Ingilizcesini istiyorlarm . "Yahu ben Türkçeleri (yani
tercümeyi) gönderdikçe, Ingilizce metni de peyderpey gönderiyordum. (...) Orada benim
göndermi oldu um parçalar n bulunup bulunmad

n bana lütfen bildir. Jiddetle ihtiyac m

olmasa, "defedin u ra may n!" diyece im. Fakat kitab n —yani üçüncü cildin— muhtemel
tutar olan 500-600 lira adeta bir cankurtaran oluyor.» (Türk Dili, Temmuz 1974).

TÜRK D L , MEKTUP ÖZEL SAYISI, TEMMUZ 1974:
NECAT CUMALI'YA (I)
20 Haziran 1947
Merhabalar!
Dün gece telgraf n ald m. Nostromo'nun Ingilizcesini istiyorlarm . Yahu ben
Türkçeleri (yani tercümeyi) gönderdikçe, Ingilizce metni de peyderpey gönderiyordum.
Kitab n son k sm n gönderirken as l metnin de son k sm n göndermi tim. Binaenaleyh
elimde Ingilizcesi kalmad . Zaten kitap burada yoktu. Yaln z Ingiliz kültür heyetinde (buran n

kültür heyetinde) vard . Binaenaleyh nereden bulup gönderece im? Benim göndermi
oldu um orada aran p bulunamaz m ? Yoksa at ld m ? Zaten ilk cildin ba ndan be sahife
eksik ç km . Çocuklar kolejden arayacaklar, varsa, pazartesi günü belli olacak (bugün cuma).
Varsa gönderirim.
Aksi hâlde Ingiltere'ye smarlamak zorunday m ki, bu bir buçuk iki ay sürer. Fakat u da
var. Kitap oradaki kültür heyetinde mutlaka vard r (Yani Ingiliz kültür heyetinde). Oradan
benim göndermi oldu um parçalar n bulunup bulunmad

n bana lütfen bildir. Jiddetle

ihtiyac m olmasa, "defedin u ra may n!" diyece im. Fakat kitab n -yani üçüncü cildinmuhtemel tutar olan 500- 600 lira âdeta bir cankurtaran oluyor .
Joseph Conrad Ingiliz de il Polonyal d r. Bu Nostromo da yazd

eserlerin

ilklerindendir. Ingilizcede bilgisini ispat için adam, kitab çok a dal ve girift bir üslûpla
yazm t r. Ben kitab on dokuz, yirmi ya mdayken okumu tum. Onu intihap ederken
gençli imdeki intiba n tesirinde kalm t m. Tercümeye ba lay nca ne güçlükler çekti imi ben
bilirim. Yoksa tercüme bürosundakiler bana Ingilizce ö retecek de il a. Sonra metne sad k
kalmak için uzun cümleleri k rmad m. O zamanlar Maarifin Tercüme dergisinde ç kan ve
Ömer R za'n n Herodot'unun tercümesini tenkit eden bir yaz s n okumu tum. O tenkitte
hülâsaten, Ömer R za'n n, Herodot'un girift olan tarz- ifadesini oldu u gibi Türkçeye
geçirmeyerek, aç p ak c la t rd

iddia ediliyor; ve böyle yapm olmas bir kusur say l yordu.

Ben de bu tenkiti hakl bulmu tum. Bu mektubu tayyare postas na yeti tirmek üzere k sa
kesiyorum. Merhaba. Herkese selâmlar, candan merhabalar.
Cevat .akir
[Sabri Gürses: Yukar daki son paragrafta Cevat Jakir ola anüstü birkaç ey sergiliyor.
Birincisi çevirmenin özgüveni: yay nevine kar kendi dil bilgisine güveniyor, çeviri üslubunu
savunmaya haz r oldu unu belirtiyor. Ikincisi, Conrad’ n üslubunu çözümlüyor, kulland
Ingilizce’nin özellikle “a dal ve girift” oldu unu belirleyerek, büyük olas l kla buna uygun bir
çeviri yakla m benimsiyor. Üçüncüsü: Metne biçimsel sadakati de önemsiyor ve bunu Tercüme
dergisinde yay nlanan çeviri ele tirileri çerçevesinde tart maya haz r oldu unu belirtiyor.
Günümüz aç s ndan dikkatle üzerinde durmay gerektiren çevirmen özellikleri: kendinden emin,
i ine yakla m sorumlu ve çözümleyici.]

P. S. Bana olup bitenleri bildir. Bir de yahu bu, Aganta Burina Burinata'n n ikinci tab
olmad m ? 3000 bast lard , çoktan bitmi olacak. Yoksa üç bin diye boyuna bas yorlar m ?
Bay Ya ar Nabi nerede? Onlar kitap tercüme ettiriyorlarsa bana hemen göndersinler,
formas na ne verdiklerini de bildirsinler. Yine Merhaba.

NECAT CUMALI'YA (II)
25 Eylül 1947
Merhaba ya hazret!
Bu mektubu otuz dokuz buçuk derece ate le yaz yorum. Hasta oldum. Geçer, veyahut
biz geçeriz. Son mektubuna cevap verme e gecikmem bundan dolay . Aman u ra n da u
musibet tercüme bürosundan art k i bitsin. Zaten fimabaid tercüme edece im yok müsterih
olsunlar. Eyubo lu'ndan mektup ald m. Adresini de i tirmi cevap verdim, senden de
bahsettim. Ankara'ya kadar gidip tercüme almam tavsiye ediyor. Fakat bende o gayret
kalmad . Yal n z Bernard Shaw' n piyesinin üç zulusunu vermi lerdi. Sonra tehlikelidir diye
basmaktan vazgeçtiler. Bunun için müracaat edeyim mi ? Bernard Shaw gibi Anglo-saxon
kültürünün ta evcinde mevki tutmu bir adam ba l ca eserlerinin biri tehlikeli olur mu? Daha
fazla yazamayaca m. Ha! - hikâyeleri iki tane gönderiyorum. Çünkü bazen lirizme ve bazen
de - daha münasip bir tabir bulamad

m için felsefeye diyeyim kaç yorum. Bittabi hangisini

tercih edeceklerini bilmedi im için iki çe itten birer numune gönderiyorum. Gözlerinden
öperim. Bizi soranlara, ve sormayanlara da candan merhabalar. Merhaba!
Cevat .akir

NECAT CUMALI'YA (III)
Merhaba!
Gözlüklerimi yan ma almam m, âdeta yazmak i kence oluyor. Aylarca önce bana
yazd

n mektupta Bakanl a paran n verilmesi için istida yazmam tavsiye etmi tin. Ben de

aylardan beri istida yazma a niyetleniyorum fakat bir türlü resmî evrak yazam yorum. Onun
için bu mektubuma istida pullar lef ettim. Sen yaz. Imzam at. Benim kabulümdür.
Matluplar m unlar.
Bernard Shaw'un nsan ve Üst nsan piyesini tercüme etmi tim. Onun alt yüz küsur
lira- 2/3 paras n ald m. Demek ki 200 küsur lira alaca m kald . Bakanl k onu basmak
istemiyor, korkuyormu . Çünkü o Istanbul Jehir Tiyatrosunda oynanacakt . Fakat yay n ve
bas n bilmemnesi müsaade etmemi . Biz eseri göndereli iki küsur sene oldu. Bakanl k ister
bass n, ister basmas n, 200 küsur liras n versin. Bir de Nostromo'nun ikinci cildinin paras
yani iki sulsü, yani 600 küsur liray hemen hemen iki sene önce alm t m. Alaca m 300 küsur
liran n verilmesi. Yani iki kitap 500 küsur lira eder. Sen ister birinden, ister ikisinden bahset.
Adresim: Cevat Jakir Kabaa açl , 335, Hatay Caddesi Ikinci Karantina, Izmir

Bay Kalkanc buraya gelmi , fakat kendisini göremedim. Eyubo lu'yla mektupla yoruz.
Bana Paris'ten karanfil tohumu gönderdi. Yaz n gelirsen çiçekleri görürsün. Orada bizi
soranlara ve sormayanlara "Merhaba!" Madame Roji Sabo'ya candan selâmlar. Gözlüklerim
yan mda de il. Yazd

m göremiyorum. Sevimli yüzünden öperim. Yine Merhaba!
Cevat .akir

NECAT CUMALI'YA (IV)
Merhaba ya hazret!
22. 5. 947 tarihli mektubunu vaktiyle ald m. Sana vaziyeti anlatay m. Bernard Shaw'un
Don Juan' , veyahut nsan ile Üst nsan' n basma

tehlikeli bulmu lar. Onun üçte ikisini

alm t m. Üçte biri, ki 250 küsur lira eder. - I te o ederi bal k kava a ç kd

zaman ödenecek

demek. Hâlbuki onun ayr ca mukkedeme ve sairesini istemi lerdi. Onu da gönderdim.
Onun ne üçte birini ne ikisini almayaca z. Tabir galiz amma kala kala pay m za üçün
biri kal yor. Onu evvelâ bir kenara defedelim. Nostromo üç cilttir. Birinci cilt bas ld ve
paras tamamen al nd . Ikinci cildin üçte ikisi yani alt yüz küsur liras al nd , üç yüz küsur lira
alaca m kald . Zannedersem bu üç yüz liran n al nmas için vekâletnameye ihtiyaç yok.
Üçüncü cildin ne üçte ikisi ne üçte biri al nd . - Binaenaleyh benim alaca m, ikinci ciltten
300 küsur, üçüncü cilt veyahut son k sm ndan da 500 ilâ 600 lirad r ki ceman yekûn 800-900
lira eder. Mektubunda son k s mdan bahsediyorsun fakat ikinci cilt veya son k sm n 300 küsur
liras ndan bahis yok. Bunu soru tur. Eyubo lu'ndan ald

m son mektupta galiba Halid Ziya

Bey'e daha yüz on be lira borcum oldu u anla l yor. Ben istersen sana çabuk bir
vekâletname göndereyim. Vekâletnameyi Eyubo lu'na göndermi tim fakat o gitti.
Bilmiyorum gitmezden önce ba kas na- müteselsil olmak üzere- bir vekâletname b rakt m ?
B rakt ysa ayr ca vekâletnameye lüzum kalmaz. Senin bana yapaca n iyilik, bir vekâletname
verme yok mu onu anlamak ve bana yazmak ki, sana derhâl vekâletname göndereyim. Gerek
ben, gerek As m Kültür, Halid Ziya Bey'e mektup yazd k fakat bir cevap alamad k. Sonra
senden ikinci ricam ikinci cildin üçte biri yani 300 küsuru ne oldu unu anlamakt r. Üçüncü
ricam üçüncü cildin paras n takip etmektir. Velev ikinci cildin üçte biri, velev son cildin üçte
ikisi- hangisini ilk önce kurtarabilirsen, hemen o paradan Halid Ziya Bey'in 115 liras n tediye
et. Vaziyetim pek fena. Ankara'dan Bu Yollar Uzar diye sevimli bir hikâyeler kitab geldi.
Gönderen çocuklara candan merhabalar. Senin de gönderdi in ufak iir kitab n ald m.

Candan ükürler ve te ekkürler. Gönderilen kitaplar n metinleri kadar, gönderili leri de bin bir
s k nt içinde bir iç ferahl

bah ediyor. Insan yürek yerine, her taraftan tevcih edilmi

yumruklara maruz kal rken ho oluyor do rusu dosttan selâm. Velhas l insanlar güzel eyler.
Bunca zt raba ra men fukara evimin yoku unu bir ba ma t rman rken, yukardan denize
bak yorum da yine kendi kendime bir ark m r ldan yorum. Bir biçim örümcek varm ,
afa a do ru yumurtlarm , veyahut yavrularm - her neyse? Yavrular hemen a zlar ndan bir
ince a teli salmaya ba larlarm . Güne ufuktan f rlay p da da lar duvaklayan çiyleri eritince
yukar ya uçan buharla örümceklerin a zlar ndaki teller de bir uçlar ndan havalan rm . Öyle
ki, örümce i kald r p rüzgâr n hava ve hevesinin istedi i yere götürürmü . Ben de yoku u
ç karken, ark m n bir ucu duda mda, bir ucu havada, hiç s kletimi duymadan kendimi ta
tepede buluyorum. Herkesin haysiyeti var! Malûm. Benimki var m yok mu bilmiyorum.
Yoksa umurumda de il, varsa, onu ehirde b rak yorum. Yol kilimi diye Kemeralt caddesine
dö eyip özledikleri kadar çi nesinler. Yahu Necati, Esop'un ve La Fontaine'nin bütün
masallar n yeni ba tan yazma a niyetleniyorum. Meselâ a ustos böce i ile kar nca. Ju içersi
kezzap gibi dolu, m hs çt kar ncaya bak! Onu iki bin seneden beri methedilip durulmu
olmas art k yeter. Ona k yas zavall a ustos böce i, ark yla dereyi tepeyi, gür gür gürletir.
Güne

dile geni san rs n ve bütün can n ark s na vererek sonbaharla beraber can n

verir. K a do ru a ustos böce i çoktan yok oldu u için kar ncaya gidip yalvaracak böcek
kalmaz. Bu masalda kar ncan n o zehir dolu içi u urunda hem tabiî hayat tamamen deforme
olarak zikrediliyor, hem hakikat yamru yumrula t r l yor. Sonra kar ncan n g das n a ustos
böce i yiyemez. Çünkü kar ncalar n ço unda, ancak bir kar nca g da yer. G dan n tamam n
hazmetmez fakat ba ka bir kar ncan n a z na ciro eder. O da ba kas n n a z na pas eder. Ve
g da, hiddetlenip de hiddetini alan silsilei meratibinin mafavkden maduna gönderen daire
amiri gibi bütün kar nca hiyerar isini dola r. Buna sosyal g da derler, o mideye de sosyal
mide derler. Merhaba nereden ba lad k nereye geldik. Sana yazmakta geciktim. Çünkü bütün
s k nt ma ra men para meseleleri için mektup yazmak s k nt l oluyor. Onun için, "Bugün
de il hele! Yar n yazar m" diye, her gün karar verirken içim ferahl yordu. Fakat can ma tak
dedi. Bu mektubu yazmakla s k nt ma kar mesuliyeti s rt mdan atm , bulunuyorum. O
mesuliyet imdi sana geçti i için, içimdeki s k nt ya sana kar duymakta oldu um derin bir
merhamet kaim oldu. Eyubo lu'ndan Napoli'den bir kartpostal ald m. Ona da sana da
merhaba! Yahu Allah a k na söyle, Gökova körfezinde k ran da lar altm alt bük güzel de il
miydiler?
Cevat .akir

Bizi tan yan ve tan mayan cümle âleme merhaba! Mademe Sabo'ya da.
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