
Çeviri Üstüne Notlar 

1. Vous: Sen 

Çeviride ilk önemli nokta, Vâ-Nû’nun dikkat çektiği üzere, “rabbe sesleniş”te Fransızcada sen 
zamiri yerine siz’in seçilmiş olması.  

Türkçede sen/siz tercihi bir hiyerarşiye dayalıdır: “Küçük” “büyüğe” siz der ama, “büyük” 
“küçüğe” siz demez, derse bile yadırganır. “Küçüğün” payı sen’dir. Dolayısıyla sen’in –duruma 
göre– “küçültücü” bir tınısı olabilir. Ama bunun geçerli olmadığı haller de vardır: örneğin Tanrı 
ile “kulu” arasında. Tanrı kitabında kendisinden biz diye söz eder (konuşan Cebrail’dir, 
uzmanlara göre). Kuluysa sen diye seslenir rabbine – tabii, Türkçede.   

Araştırsak, Türkçenin tarihinde tanrıya “siz” diye hitap eden tek bir metne rastlayamayız 
herhalde. Bunda İslam’ın tektanrıcılığının payı olduğuna şüphe yok. Fakat bir yandan da tanrıya 
hitabın bir mahremiyet halini, bir başbaşalık ânını, “insana şah damarından daha yakın olanla” 
hemhal olmayı içerimlemesinin, dolayısıyla “sen”in yakınlığının, içtenliğinin aranmasının, 
istenmesinin de payı olsa gerek. “Sütdişleriyle Türkçenin en güzel şiirini” söyleyen Yunus’un, 
Türkçenin gelmiş geçmiş en ayrıksı dizesini düşünelim: “Bana seni gerek seni”… (Bugün olsa 
nasıl söylerdik? “Bana sen gereksin sen” mi derdik? Ne yavan, ne tatsız…1) “Bana sizi gerek 
sizi” diyebilir miydi Yunus? Ne mesafeli, “enel-hak neşvesi”nden ne uzak olurdu, değil mi?  

Richaud’nun bilinçli tercihine karşılık, Türkçeye çevirenler kendi dillerinde “rabbe yakarış” 
için –biçimsel dahi olsa– çoğulun mümkün olmadığının bilincindedir. Vâ-Nû ve söz 
arkadaşları, şüphesiz, Türkçenin sesine bizim kadar yabancı değillerdi.   

2. Sen: Tutumluluk (Minimalizm) versus Odaklama           

Türkçe çeviride şahıs zamirlerinin kullanımı kritiktir. Zamirin varlığı bir dert, yokluğu ayrı bir 
dert olabilir. Kullanılması veya düşmesi, bizlerin konuşurken “vurgu” dediği, dilbilimcilerinse 
kendi özel dillerinde “bilgi/iletişim yapısı” adını verdikleri olguya bağlıdır. Üçüncü şahısların 
kaderi genellikle düşmektir, şu örnekte olduğu gibi:  

a. Fatma Ahmet'i aradı. Ama o onu bulamadı.  
b. Fatma Ahmet'i aradı. Ama bulamadı.  
c. Fatma Ahmet'i aradı. Ama bulamadı onu/Fatma Ahmet'i.  

   
Burada yürürlükte olan ilkeyi soyut bir düzeyde şöyle özetleyebiliriz: Odak konumu (fiilden 
hemen önceki konum), söylemde yeni bilgi içindir; zaten bilinen şeylerse ya fiilden sonraya 
(arkaplana) ötelenir, ya da tutumluluk amacıyla atılır.  

Ama bir ihtimal daha vardır: zamire odaklanmak.  
 
                                                           
1 Bu söyleyişin ayrıksılığı üstüne düşünürken –geçmişte nasıl karşılandığını, yanlış diye yaftalanıp bir kenara mı 
itildiğini, yoksa arkaizmindeki güzelliğin takdir mi edildiğini merak ederken– 16. yüzyıldan bir divan şairinin 
(Selikî) naziresine rastladım. Heyecan verici bir iş yapmış bu şair: Yunus’un ayrıksı söyleyişini (neredeyse) olduğu 
gibi sahiplenip sekülerleştirmiş. Tadımlık: “Dünyayı bir yana kosalar bir yana seni / Bana seni gerek seni ey bîvefâ 
seni.” Kısacık bir not daha: “bîvefa” sıfatı bir anda söyleyişin bütün havasını değiştiriyor, muhatabı gökyüzünden 
yeryüzüne indiriyor.   



d. Fatma ile ben aynı anda Ahmet’i aramaya başladık. Ama o bulamadı, ben buldum.  
 
Bu örnekte söylemin amacı Ahmet’i kimin bulduğunu açıklamak olduğu için, o ve ben zamirleri 
odağa alınır, vurgulanır.  

 Çeviriye dayalı bir örnek vereyim; aşağıda “c’est moi qui…” diziminin işlevlerinden 
biri özneyi odak konumuna taşımaktır:   

a) Ah ! quel bonheur de m’atteler à ce dernier ouvrage... C’est la passion de ma vie, tu 
sais. Car avant d’être philosophe, voyageur, écrivain, herboriste, je suis d’abord 
musicien ! C’est moi qui ai écrit l’article « Musique » dans L’Encyclopédie ! Tu 
l’ignorais, j’en suis sûr ! 
 
b) Ah, ne büyük bir mutlulukla bu son eserime adıyorum kendimi… Hayatımın en 
büyük tutkusu bu, biliyorsun. Çünkü bir filozof, gezgin, yazar ve botanikçi olmadan 
önce, en başta bir müzisyenim ben! Aydınlanma Çağı’nın ünlü Ansiklopedi’sindeki 
“Müzik” maddesini yazan benim! Bundan haberin bile yoktu, eminim! 
 
c) Ah, ne büyük bir mutlulukla bu son eserime adıyorum kendimi… Hayatımın en büyük 
tutkusu bu, biliyorsun. Çünkü bir filozof, gezgin, yazar ve botanikçi olmadan önce, en 
başta bir müzisyenim ben! Aydınlanma Çağı’nın ünlü Ansiklopedi’sindeki “Müzik” 
maddesini ben yazdım! Bundan haberin bile yoktu, eminim! 

 

Şiirin ilk dizesinin olanaklı 8 çevirisinden ikisine dönersek, Vâ-Nû ve söz arkadaşları 
tutumluluk yolunu, Necip Fazıl ise odaklama yolunu tutmuş:  

 
*0. Sen ırmakları akıttın, (sen) çiçekleri açtırdın2 
1. Irmakları akıttın, çiçekleri açtırdın  
2. Irmakları sen akıttın, çiçekleri sen açtırdın 
*3. Irmakları akıttın sen, çiçekleri açtırdın (sen) 
*4. Sen ki ırmakları akıttın, (sen ki) çiçekleri açtırdın  

   

Necip Fazıl’ın 2 numaradaki odağa alma çözümü (İngilizce ve Fransızca metinlerde 
böyle bir odaklama kurgusu olmadığı halde) kulağımıza daha iyi geliyor; çünkü –Bahtin olsaydı 
herhalde şöyle derdi– diyaloğa (işbu örnekte iç monoloğa) muhatabınızı vurgulamadan (bir 
bakıma lafzen yok sayarak) giremezsiniz. Örneğin eve geç gelmiş oğlunu kapıda haşlayan baba 
sözlerine şu şekilde başlarsa hiçbirimiz şaşırmayız: “Ulan o’lum, sen ne biçim adamsın!” Bu 
örnekte öfke tutumluluk aramak yerine, fışkırıp köpürmek istediği için üç tane hitap ifadesiyle 
girer söze.  

                                                           
2 Yıldızlar gerçekleşmemiş olasılıkları gösteriyor, parantezler ise alternatifleri (parantez içindeki öğenin 
kullanılması da kullanılmaması da birer olasılık sayılıyor).  



Kısacası, şiirin ilk dizesinde ya “Rabbim” gibi bir sesleniş olacaktı ve o zaman sen’e 
ihtiyaç kalmayacaktı; ya da sen cümlenin en vurgulu yerine, odak noktasına taşınacaktı. Bir 
ihtimal daha var ki vurgu bakımından en güçlüsü:  

*5. Rabbim, ırmakları sen akıttın, çiçekleri sen açtırdın.   

Bu durumda şiiri ilk çevirenlerin, Fransızca kıta ve mısra yapısına sadık kalma arzusunun 
“Rabbim”i başa alma ihtimalini ortadan kaldırdığını; bu tercihlerinin Necip Fazıl’ın 
müdahalelerini de (yani, redaksiyonunu da) –farkında olmasa bile– yönlendirdiğini 
söyleyebiliriz.  

3. Devrik Dizim      

İkinci dizede Necip Fazıl’ın iki müdahalesi var: 1) Yine zamir ekliyor cümleye, ama bu defa 
odak konumuna değil de konu (topic) konumuna, daha doğrusu hem odak hem de konu, odak-
konu konumuna yerleştiriyor – ki bu “işlemi” (bilinçli olsun olmasın, “işlem” diyebiliriz) ikinci 
müdahaleden ayrı düşünmemek daha doğru olur: 2) Kurallı cümleyi “(d)eviriyor”, yüklemi 
nesnelerin öncesine taşıyor. Türkçede şiirsel söyleyişin devrik dizimi sevdiği bilinir,3 ama 
bunun nedenleri üstünde pek durulmaz. Doğrusu ben de böylesine kısa notlarda konuyu 
kuşatabilecek değilim. Ama şu kadarını söylemek pek riskli olmaz herhalde: Devrik dizim, bir 
yandan şiirde, kelime tekrarına dayalı ritimde hareket serbestisi sağlarken, bir yandan da 
konuşma dilindeki gibi “bilgi/iletişim yapısı” mekanizmalarını devreye sokma imkânını sunar. 
Bu örnekte şiir çevirmeni Necip Fazıl, dilbilimcilerin “arkaplana itme” (backgrounding) adını 
verdiği işlemi yapıyor: “Sen yarattın güçlüleri, güçsüzleri” diyerek –son iki öğeyi arkaplana 
iterek– mısranın konusunu iyice aydınlatıyor: Konumuz Tanrı’nın “güçlüleri, güçsüzleri” 
yaratmış olması değil, bizzat “yaratması”, yaratanın o olmasıdır – “her şeyi sen yarattın, onun 
için sana sesleniyorum” mesajıdır verilen.    

Dolayısıyla ikinci dizedeki hamle, hem sözcük sırası bakımından ilk dizeden saparak, olası bir 
yeknesaklıktan (Irmakları sen akıttın, çiçekleri sen açtırdın / *Güçlüleri, güçsüzleri sen 
yarattın) kaçınıyor (ama vurgudan da taviz vermiyor), hem de mesajı daha doğal (konuşma 
dilininkine daha yakın) bir söyleyişle daha hızlı veriyor. 

4. Amma ≠ Fakat  

Ne yalan söyleyeyim, üçüncü dizenin başında “amma” itirazını ben sevmiştim (aaa bakın: zamir 
hemen yüklemden önce geliyor). Çeviride kullanılabilmesi (yani, fazlasıyla “yerel” 
bulunmaması) hoşuma gitmişti. Gelgelelim, Necip Fazıl haklı aslında: Burada daha güçlü bir 
itiraz sözüne ihtiyaç var; amma’nın (çift m’li ama’nın) o uzatmalı, o mütereddit, o çekingen 
itirazının yeri burası değil. Burada “itiraz”ın isyana dönüşmesi lazım; bunun için de amma’nın 
mülayimliğinin yerini fakat’ın sözünü esirgemezliğine, meramını yekten ifade etme gücüne 
bırakması şart. Zira kontrastın daha belirgin olması lazım: “Her şeyi sen yaratmışsın, 

                                                           
3 Popüler şiir parodilerinde kafiye endişesinden sonra ilk göze çarpan devrik dizimdir: “Yağdı yağmur, çaktı 
şimşek…” veya “Geçme Namık Kemal köprüsünden, ürkütürsün vakvakları…”, vb. 



büyüklüğüne diyecek yok, ama Rabbim geceleri yaratırken bir hata yapmışsın: Çok uzun olmuş 
şu geceler.”  

5.  Başarısızlıklar   

Necip Fazıl’ın bundan sonraki mısralarda bir tek müdahalesi var ki o da çok başarısız: Vâ-Nû 
ve söz arkadaşlarının belki de en başarılı çevirisini yadırgamış büyük şair ve lafzı aslına 
yaklaştırmaya çalışmış. “Yürek neye yarar” tamam da, “ev neye iyi” Türkçe bile değil ki… Bu 
düşündürücü başarısızlığın yanı başında Necip Fazıl ve Celal Sılay’ın işaret ettikleri diğer 
başarısızlıklar var: Onlar üstüne düşünmek, neden başarısız olduklarını açıklamak daha da 
zor… Başarıyı teleolojik (“bunu şunun için yapmış olmalı” gibisinden) bir düşünmeyle 
açıklamak bana daha kolay geldi. Başarısızlığı açıklamak için başka bir mantığa, nedensellik 
düşüncesine geçmek gerektiğini hissetmekle birlikte, nedenleri sezmekte zorlanıyorum. Sözü 
erbabına bırakmak lazım – ne de olsa ben konunun sadece meraklısıyım. İyi bir dilbilimci, 
Necip Fazıl ve Celal Sılay’ın beğenmediği mısralarda, başarısızlığın nedenini açıklayabilir 
belki. 

Savaş KILIÇ 

 


