
 

 

 

 

 

Σκέψεις πάνω στη μετάφραση τούρκικα προς ελληνικά/ ελληνικά προς τούρκικα ή το 

βάρος της  βιωματικής αντήχησης των λέξεων.   

Άνθη Καρρά 

 

"Αν θέλεις να επηρεάσεις τις μάζες καλύτερα είναι μια απλή μετάφραση.  Οι κριτικές μεταφράσεις που 

ανταγωνίζονται το πρωτότυπο είναι χρήσιμες μόνο για συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων μορφωμένων" 

γράφει ο Γκαίτε  στην αυτοβιογραφία του που έχει τίτλο "Ποίηση και Aλήθεια". 

Προσπαθώντας ως μεταφράστρια να απαντήσω κάθε φορά στο ερώτημα "Γιατί μεταφράζω αυτό το 

συγκεκριμένο κείμενο", γρήγορα αντιλήφθηκα ότι η μόνη απάντηση που μου έδινε τη δύναμη και 

την επιθυμία συνάμα να το μεταφράσω ήταν η περιέργεια και το ενδιαφέρον μου να γνωρίσω 

καλύτερα και να προσφέρω κάποια αντανάκλαση στη γλώσσα μου της αλήθειας του συγγραφέα 

του. Αυτή η επισφαλής - συνεχώς κλυδωνιζόμενη ανάμεσα στον συγγραφέα, το κείμενο και τον 

αναγνώστη - θέση έστρεψε την προσοχή μου μεταξύ άλλων και στο βιωματικό βάρος των λέξων 

στο έργο κάθε συγγραφέα, στη σημασία του εντοπισμού κάποιων απ' αυτών από τον μεταφραστή 

κατά τη μετάφραση, και στην προσπάθεια που καταβάλλουν ή οι μεταφραστές των εν λόγω δύο 

γλωσσών για την απόδοση τους.  

 Στην παρουσίασή μου μεταφέρω ως εκ τούτου  το βάρος απ' το  γνωστό ερώτημα "ποια 

έργα έχουν έως τώρα μεταφραστεί από τη μια στην άλλη γλώσσα" στο "πώς καθιστά ή όχι 

αντιληπτή ο μεταφραστής την ιδιαιτερότητα της σκέψης και της προσωπικότητας του συγγραφέα".  

Αφού εξηγήσω τι εννοώ λέγοντας "βάρος της βιωματικής αντήχησης", ανατρέχω σε μεταφράσεις 

των τελευταίων 40 ετών,  σημαντικών λογοτεχνικών κειμένων από τα τουρκικά στα ελληνικά και 

απ' τα ελληνικά στα τούρκικα.  Αφού διερευνήσω τη θέση του μεταφραζόμενου κειμένου στη 

λογοτεχνία της χώρας του - αν δηλαδη πρόκειται για κλασσικό και ευρέως πλέον αναγνωρισμένο 

κείμενο ή όχι, για έργο "στρατευμένης λογοτεχνίας"  ή για κάποιο σύγχρονο, "ευπώλητο" κείμενο-, 

τη χρονική απόσταση που μεσολαβεί ανάμεσα στη συγγραφή και τη μετάφρασή του στη γλώσσα 

του Άλλου, την τυχόν γενεαλογική εγγύτητα ή απόσταση του μεταφραστή από τον συγγραφέα, την 

τυχόν ιδεολογική συνάφεια ή όχι - στην περίπτωση της "στρατευμένης λογοτεχνίας" - του 

μεταφραστή με τον συγγραφέα και τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις εφόσον επιβάλλεται, την 

συγκεκριμένη ιστορική εποχή ή πολιτική συγκυρία που γέννησε το έργο αλλά και τη μετάφραση.  

Θέτω στη συνέχεια στο στόχαστρο τις ίδιες τις μεταφράσεις, προκειμένου να κάνω κάποιες γενικές  

διαπιστώσεις, να εντοπίσω τυχόν προβλήματα ή/και τον τρόπο αντιμετώπισής τους από τον κάθε 

μεταφραστή.  Τις διαπιστώσεις αυτές συμπληρώνουν αλλά και τροφοδοτούν διάφορες σημειώσεις 

που έχω κατά καιρούς κρατήσει κατά τη διάρκεια της δικής μου μεταφραστικής εμπειρίας, οι 

οποίες αφορούν προβλήματα ή διλήμματα που έχω αντιμετωπίσει και τυχόν λύσεις που έχω 

επιχειρήσει κατά καιρούς να τους δώσω.   

 Με απασχολούν ερωτήματα  που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με τον τρόπο πρόσληψης 

και απόδοσης από τον μεταφραστή του ύφους του συγγραφέα, με το βάρος μιας εθνοκεντρικής 

αντίληψης της μετάφρασης, και με την εξέλιξη του τρόπου προσέγγισης της μετάφρασης από τη 

μια στην "άλλη" γλώσσα τα τελευταία 40 χρόνια.   

 

 



 

 

Türkçeden Yunancaya/Yunancadan Türkçeye tercüme ya da sözcüklerin deneyimsel kasveti 

üzerine düşünceler 

Anthi Karra 

 

“Hitap edilen kesim çoğunluk olduğu zaman yalın bir tercüme daima en iyisidir. Orijinaliyle 

çekişen kritik tercümeler aslında sadece kültürlü insanların kendi aralarında eğlenmesinden başka 

bir şey değildir,” diyor Goethe “Gerçek ve Şiir” adlı otobiyografisinde. Bir çevirmen olarak, “Bu 

metni neden tercüme ediyorum?” sorusunu yanıtlamak adına ne zaman çaba göstersem bana bu 

külfetin altından kalkmamı sağlamak için irade ve güç verenin yazarın temsil ettiği gerçeğe 

duyduğum ilgi ve merak ve o gerçeği kendi sözcüklerimle anlatmak olduğunu fark ettim. Okuyucu, 

metin ve yazar arasında sürekli salınan bu riskli konum dikkatimi edebi metinlerde yer alan bir çok 

sözcüğün deneyimsel kasvetine, onların izini sürmeye ve anlamlarını bir şekilde yeniden üretmeye 

olduğu kadar o iki dilin çevirmenleri tarafından vurgulanan ya da vurgulanmayan noktalara da 

çekti. 

 

“Şu ana kadar Yunancadan Türkçeye ya da Türkçeden Yunancaya hangi kitaplar çevrildi?” 

şeklindeki herkesin çok iyi bildiği soruyu bir kenara bırakırsak, ben tercümanların çevirdiği 

yazarların düşünce ve karakterlerini yansıtmak adına gösterdikleri çabaları incelemeye çalışacağım. 

Öncelikle “sözcüklerin deneyimsel kasveti” derken ne kastettiğimi açıklamaya çalıştıktan sonra son 

40 yıldır Türkçeden Yunancaya/Yunancadan Türkçeye yapılan tercümelerin kapsamına bir göz 

atacağım.  

 

Birinci olarak orijinal eserin o ülkenin edebiyatında sahip olduğu yeri saptamaya çalışacağım, yani 

eser bir klasik sayılıyor ve geniş anlamda kabul görüyor mu, sosyal anlamda “angaje edebiyat”ı 

temsil ediyor mu yoksa güncel bir “çok-satan” mı; kitabın yazılması ile “öteki”nin diline tercümesi 

arasındaki zaman farkı nedir; yazar ile çevirmen arasındaki kalıtımsal yakınlık ya da uzaklığın 

derecesi; yazarla çevirmen arasındaki potansiyel ideolojik bağıntı - “angaje edebiyat” durumunda -, 

ve son olarak ama önemli anlamda, yeri geldiği zaman, edebi eserin doğmasına ya da tercüme 

edilmesine neden olan tarihi dönem ya da siyasi bir dönüm noktası var mı. Daha sonra, genel bazı 

değerlendirmeler yapmak ve her iki sorunu da belirlemek ve farklı çevirmenler tarafından bu 

sorunların nasıl çözüldüğünü saptamak için metnin tercümesine odaklanacağım. 

 

Bütün bu yukarıda zikredilenler bir yıllık tercümanlık deneyim sırasında aldığım kişisel notlar 

tarafından desteklenecek ve tamamlanacak. Söz konusu notlar karşılaştığım sorunlar ve ikilemler 

olduğu kadar şu ana kadar bunlara getirdiğim çözümleri de yansıtıyor. 

 

Ben, yazarın yazı tarzının algılanması ve yeniden üretimine ilişkin sorular, tercümenin etnocentrik 

bazda algılanmasından kaynaklanan etkiler, ve son 40 yıldır Türkçeden Yunancaya ve Yunancadan 

Türkçeye çeviri performansındaki değişimlerle ilgileniyorum. 


