
Türkçe edebiyat çevirilerinde dilbilimsel ve metodolojik yönler 
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Karşılaştırmalı çeviribilim, Batılı üniversitelerde oldukça yeni bir disiplindir. Edebiyat çevirileri 

alanında hedef dilleri çoğunluklu İngilizce, Fransızca, Almanca gibi büyük Avrupa dilleri olduğu 

için, teorik çerçeve, daha çok temas halindeki Batı Avrupa kültürlerine ve ilgili dillere sınırlıdır.1 

Bu kültürel çerçeve dışında kalan Doğu Akdeniz ile Yakın Doğu edebiyatı çevirileri aynı ölçüde 

ilgi görmüyor. Meğer ki, birçok edebi metinler Türkçeden Yunancaya tercüme edilmiştir; ve bu 

tür çeviri hem iki komşu ülkelerin kültürel alakaları dair bazı çok olağanüstü perspektifleri yansıtır, 

hem de dil kullanımı bakımından son derece ilginç noktalara sahiptir. 

Bir edebi çeviri, teknik bakımından doğru ve her iki dilin kurallarına uygun olmaktan başka, bir 

sanat eserinin farklı bir dilde ve değişik kültürel şartlara uygun bir şekilde tekrar yaratmasıdır. 

Türkçe ve Yunanca gibi yapısal özellikleri çok farklı olan iki dil sistemlerinin aracılığı yaparak, 

arka plandaki kültürel benzerlikleri ve farklılıkları uygun bir şekilde dile getirmek kesinlikle kolay 

bir görev değil. Genellikle çevirmenin her iki dili çok iyi bilen, ve hata iki dilli sayılan biri olduğu 

tahmin edilebilir.  

Edebi çeviriyle alakalı bazı önemli noktalara yaklaşmak için, ilk etapta orijinal eserin edebi 

stil/üslup/tarzının özelliklerini tanımlanacak. Metodolojik bir yaklaşımı kullanarak, eserdeki geçen 

sözcük seçimini (muhafazakar veya ilerici?), deyimler, simge/sembollerin kullanımının 

yoğunluğu, metin türlerinin şekilleri (betimleme/tasvir, diyalog, iç monolog, bilinç akımı vb.), ve 

yahut dilin varyantlarını (ağız, argo, standart dili) betimlenecek. Cümle yapısında, yazar da belli 

şekiller ve belli sentaktik kalıplar (kompleks, devrik, parataktik cümleler v. s.) tercih edebilir. 

Çevirmen ise, eserin karakteristik dil özelliklerini, stilini, ve atmosferin değişik tonlarını yaratan 

farklı anlatım tarzlarını, ve yahut dilin varyantlarını nasıl yeniden oluşturur? Altta yatan dil 

sistemindeki farklılıkları (zaman, kip, aspekt kategorileri gibi), hedef dilde tam eşdeğerlerine sahip 

olmayan yönler, muhafazakar veya ilerici sözcük seçimi, ve orijinal/özgün dil tarzlarının, edebi 

çeviride nasıl ele alınıyor?  

Bir dilbilimci, edebi metinlerin orijinal ve çevirisinin karşılaştırmalı analizinden her iki dil üzere 

neler öğrenebilir?  

Gelecek için bir amaç, Doğu Akdeniz'den edebi eserlerin çevirisinde yansıtılan kültürel ve dilsel 

etkileşim türleri için kuramsal bir çerçevenin geliştirilmesi olacaktır. 

 

 

Γλωσσολογικές και μεθοδολογικές πτυχές στις μεταφράσεις της τουρκόφωνης λογοτεχνίας 
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Η συγκριτική μεταφρασιολογία είναι μια αρκετά νέα επιστήμη στα πανεπιστήμια της Δύσης. 

Επειδή στον χώρο των λογοτεχνικών μεταφράσεων οι γλώσσες-στόχος είναι στην πλειοψηφία 
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τους οι μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, το 

θεωρητικό πλαίσιο περιορίζεται στους πολιτισμούς της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίοι 

αλληλεπιδρούν, και στις σχετικές γλώσσες2. 

 

Οι λογοτεχνικές μεταφράσεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής, οι οποίες 

βρίσκονται έξω από αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, δεν γνωρίζουν ανάλογο ενδιαφέρον. Κι όμως, 

πολλά λογοτεχνικά κείμενα έχουν μεταφραστεί από τα τουρκικά στα ελληνικά˙ και αυτού του 

είδους οι μεταφράσεις, αφενός αντικατοπτρίζουν κάποιες αξιοπρόσεχτες πλευρές σχετικά με τις 

πολιτισμικές συγγένειες των δύο γειτονικών χωρών, αφετέρου από την άποψη της χρήσης της 

γλώσσας διαθέτουν εξαιρετικά ενδιαφέρονται σημεία. 

 

Η λογοτεχνική μετάφραση, πέρα από το να είναι σωστή από τεχνικής άποψης και προσαρμοσμένη 

στους γλωσσικούς κανόνες και των δύο γλωσσών, είναι η δημιουργία από την αρχή ενός έργου 

τέχνης σε μία άλλη γλώσσα και βάσει διαφορετικών πολιτισμικών συνθηκών. Επεμβαίνοντας σε 

δύο γλωσσικά συστήματα με τόσες δομικές διαφορές όσο τα τουρκικά και τα ελληνικά, το να 

εκφράσεις σωστά τις υπολανθάνουσες πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές δεν είναι σαφώς 

εύκολο καθήκον. 

 

Για να προσεγγίσουμε κάποια σημαντικά σημεία σχετικά με τη λογοτεχνική μετάφραση, θα 

καθοριστεί σε πρώτη φάση το λογοτεχνικό στυλ/ύφος του πρωτότυπου κειμένου. 

Χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογική προσέγγιση, θα περιγραφεί η επιλογή των λέξεων που 

εμφανίζονται στο κείμενο (είναι συντηρητικές ή προοδευτικές;), οι εκφράσεις, η συχνότητα 

συμβολισμών/ συμβόλων, τα κειμενικά / αφηγηματικά είδη (περιγραφή/ απεικόνιση, διάλογος, 

εσωτερικός μονόλογος κτλ), ή και η ποικιλομορφία της γλώσσας (ιδίωμα, αργκό, καθομιλουμένη). 

Στην δομή των προτάσεων μπορεί και ο συγγραφέας να προτιμήσει συγκεκριμένο τρόπο και 

συγκεκριμένα συντακτικά καλούπια (συμπλέγματα, παρατακτική σύνδεση των προτάσεων, 

ανεστραμμένες φράσεις κ.ά.). 

 

Από την άλλη ο μεταφραστής, πώς πλάθει από την αρχή τα ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά 

του έργου, το στυλ του, το διαφορετικό αφηγηματικό ύφος που δίνει στην ατμόσφαιρα τους 

διαφορετικούς χρωματισμούς της, ή και την ποικιλομορφία της γλώσσας του; Πώς 

αντιμετωπίζονται στη λογοτεχνική μετάφραση οι διαφορές του γλωσσικού συστήματος (όπως οι 

χρόνοι, οι εγκλίσεις, οι όψεις) της γλώσσας-πηγής, οι πτυχές που δεν βρίσκουν ακριβές ισοδύναμο 

στην γλώσσα-στόχο, η επιλογή των συντηρητικών και των προοδευτικών λέξεων και το 

πρωτότυπο γλωσσικό ύφος; 

 

Τι μπορεί να μάθει ένας γλωσσολόγος και για τις δύο γλώσσες από τη συγκριτική ανάλυση του 

πρωτότυπου και του μεταφράσματος λογοτεχνικών κειμένων; 

 

Ένας στόχος για το μέλλον θα είναι να αναπτυχθεί ένα θεωρητικό πλαίσιο για τα είδη πολιτιστικής 

και γλωσσικής αλληλεπίδρασης που αντικατοπτρίζονται στη μετάφραση λογοτεχνικών έργων από 

την Ανατολική Μεσόγειο.  
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