
Çevirme Yanlışları  
 
 Kerim Sadi kendine eğlenceli bir iş edinmiş: Başka dillerden çevrilen kitabların* 
asılları ile Türkçelerini karşılaştırıp yanlış yerlerini gösteriyor. Birçokları bizim 
dilimize çevrilirken büsbütün başkalaşıyor, asıldakinin tersini, hattâ onunla yakın uzak 
hiçbir ilişiği olmıyan şeyler söylemeğe kadar gidiyor.  
 Bir gün Ahmed Haşim: “Biz de, demişti, Bern mukavelesini kabul edip 
tercüme kitabların asıl muharrirlerine telif hakkı ödenmesine razı olmalıyız. 
Avrupalılar, pek nadir de olsa, bizim bir iki yazımızı dillerine çeviriyorlar; onlar için 
telif hakkı alırız. Bizim başka dillerden çevirdiklerimize gelince, bir baksınlar, benzer 
yerini bulurlarsa biz de parayı veririz.” 
 Evet, bir alay, bir alay amma gerçekten de büsbütün uzak değil. 
 Her dilin tercümelerinde birtakım yanlışlıklar bulunabilir, bilhassa güç, karışık 
parçalarda. Meselâ André Gide, eserlerinden birini ingilizceye tercüme eden bir 
yazarın, bir musikî ıstılahı olan “accord parfait”yi “parfait accord” ile karıştırıp “tam 
bir anlaşma” anlamına geldiğini sanmış olduğunu söylüyor. Fakat bizim yanlışlarımız 
böyle ince noktalarda değildir.  
 Niçin böyle oluyor? Yabancı dilleri iyi bilmediğimizden diyeceksiniz. Doğru! 
Ancak yabancı dilleri niçin iyi bilmediğimiz de ayrıca sorulmağa değer. İngilizceyi, 
almancayı bir tarafa bırakalım; fakat bu memlekette fransızca ne zamandan beri 
öğreniliyor? Onu da iyice bilmiyoruz. Niçin? Kerim Sadi’nin çıkardığı yanlışlara bir 
bakın, niçin öğrenemediğimizi anlarsınız: Mütercimlerimizin hepsi, asıl metne dikkat 
etmeyecek, lûgat kitabına bakmıyacak, anlayıb anlamadığını kontrol etmeyecek kadar 
kendilerini beğeniyor. Sanki kendi kendilerine: “Ben, benim kadar akıllı, kafalı bir 
adam leb demeden leblebiyi anlar, onun için lûgata bile bakmaz,” diyor. 
 Kerim Sadi, Zarathosutra’yı türkçeye çevirirken, “karaya çıkmak” veya “karaya 
inmek” demek olan Fransızca “atterir” sözünü “topraklaşmak” diye çeviren bir 
mütercimden bahsediyor. Yanlışın kökü belli: adamcağız: “Anladım,” demiş; “terre 
toprak olunca atterir de topraklaşmak. Hay aklımla yaşayayım!” demiş ve lûgat kitabını 
açmağa tenezzül etmemiş.  
 Kerim Sadi’nin kitablarını okuyun; çünkü bu yaptığı hayırlı bir iştir. Belki 
birkaç kişiyi utandırır da kendilerini beğenmeden çalışmağa sevkeder. 
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* Yazarın imlası korunmuştur.   


