KLASİKLER, MONTAIGNE, EYÜBOGLU
Tuğrul İnal'a saygıyla.

Dr. Fahrettin ARSLAN*
"Une idee n'ajamais qu'uneforme,
qui lui est propre."
Yictor Hugo, 1833
"La parole est moitie iı celui qui
parle, moitie iı celui qui l'ecoute."
Montaigne, Kit.III, B 1. XIII

LES CLASSIQUES, MONTAIGNE, EYÜBOGLU
Apres l'instauration du regime republicain turc, la Turquie se trouve entree dans l'ere de
l'occidentalisation volontaire, dont le volet intellectuel et culturel est confie au Ministere de
l'Education nationale. Le Bureau de Traduction qui avait pour mission de traduire en turc les
oeuvres classiques litteraires et philosophiques de l' Occident ainsi que celies du monde oriental
musulman comptait parmi ses eminents membres le traducteur de Les Essais de Montaigne, rendus
en turc sous le titre de Deneme/er, recueil de pieces heterogenes qu'on aurait du mal a denommer
la traduction des Essais, etant donne que celui-la n'en est a peine que le huitieme. Cette
disproportionnalite a ete, par ailleurs, critiquee avec vehemence, parce qu'incompatible avec
l'ethique de traduction. Cet aıticle essaie done de degager, d'une paıt, l'intention du traducteur a
partir de la critique d'Ergin Günçe, d'une tonalite jusqu'alors inouie, et de l'autre, de chercher a
situer Denemeler dans la perspective du projet humaniste turc.
Mots-c16s: Bureau de Traduction, Sabahattin Eyüboğlu et Denemeler, huınanisme ıurc, Les Essais

de Montaigne, /angue de deparı, /angue d'arrivee, ethiqııe de traductioıı.

THE CLASSICS, MONTAIGNE, EYÜBOGLU
After the establishment of the Republican regime, Turkey embarked on the process of voluntary
Westemization, and the Ministry of Education undertook its intellectual and cultural expansion.
The Translation Bureau, established within the Ministry of Education, had the mission of
translating into Turkish the classical literary and philosophical works of the West as well as of the
Eastem Muslim world. üne of the prominent members of the Bureau and an important fıgure in
the domain of culture in that epoch, was the translator of Montaigne's Essays, known in Turkey as
Deneme/er, which actually was the translation of only a very small part of the original text. This
disproportionality has been vehemently criticized, claiming that it is not compatible with the
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translation ethics. This article, on the one hand, attempts at revealing, basing.on an article by
Ergin Günçe who approaches Denemelerfrom an unusual point of view, the translator's intention,
and on the other hand, at situating Denemeler in the perspective of the Turkish humanistic project.

Kcy words: Translatioıı Bu°reaıı, Sabahattin Eyüboğlu aııd Denemeler, Turkis/ı hwnanism, T/ıe

Essays of Moııtaigııe, source laııgııage, ıa.rgeı lanğuage, ıra.nslation etlıics.

Birinci Türk Neşriyat Kongresinde, " Memleketimizin irfan hayatı için
tercümenin bugün büyük bir ehemmiyeti olduğu herkesçe malumdur. Tercüme hem
memlekete medeniyet aleminin fikirlerini ve hassasiyetini getirmek, hem de dilimizi
zenginleştirmek hususunda hizmet edecektir." 1 biçiminde dile getirilen amaçlar
doğrultusunda, Kongre Tercüme Encümeni'nin raporunda yer alan önerilerden ikisi,
öz olarak, şöyleydi: "Daimi bir tercüme bürosu" oluşturmak, ve bir "tercüme
mecmuası" çıkarmak. 1940 Şubat ayında Büro oluşturulur; aynı yılın 19 Mayıs günü
de ilk Tercüme dergisi yayımlanır. Böylece başlatılan terci.ime çalışmaları, bir çeviri
olayı olmaktan çok daha fazla, bir uygarlık değiştirme hareketi özelliği taşımaktadır;
bir Türkçe hareketi olması da istenmektedir.
Sabahattin Eyüboğlu'nun, Montaigne'in Les Essais'sinden yaptığı çevirilerinin
de bir parçasını oluşturduğu bu 1940 çeviri hareketi, Türk kültür hayatında önemli
bir olaydır. Değişmeye ancak değişmemek için razı olabilen Osmanlı Devleti,
19. yüzyıl boyunca çektiği değişim sancılarının ardından, l 9 l 9'la başlayan yeni
dönemde, yerini yeni bir devlete bırakmıştır; eski değişim dedikoduları bitmiştir.
Şimdi yeni devlet, yeni bir ruhla "çağdaş uygarlık"a götürecek kapıları açmaya
çalışmakladır. Çok bilinen bu yeni süreçte, öncülük görevi Milli Eğitim Bakanlığı'
na verilmiştir. Böylece, Batı uygarlığının temellerine kadar inmeyi amaçlayan
"Dünya Edebiyatından Tercümeler" adı altında, bütün Batı'nın kültür temellerini,
bunun yanında Doğu-İslam klasiklerini de Türkçe'ye kazandırmak üzere oluşturulan
ve bu işi örgütleyip yürütmekle görevli Tercüme Bürosu, ilk iş olarak, "klasikler
hareketi"ne seyir defteri işlevi görecek, Büro'nun çalışmalarını izleye,-ek, bu
çalışmaları geniş kitlelere ulaştırmayı gerçekleştirecek olan Tercüme dergisini
çıkarmaya başlamıştır.
İlk sayıdan itibaren Batı'dan ve Doğu'dan özgün metinlerin asılları ve çevirileıi
bir arada verilmekte, çeviri üzerine kuramsal ve uygulamalı yazılar yayımlanmaktadır.
Tercüme dergisi etrafındaki en önemli isimleıin başında yer alan Ataç, "İkinci Yıla
Girerken" adlı yazısında, derginin, başlatılan çeviri hareketindeki temel çeviıi
anlayışını şöyle verir:
"Tercüme mecmuasından, tercüme ilmini öğretmesini bekleyenler oldu. Biz,
öyle bir bilginin bulunduğuna kani değiliz. Zola, sanatı: "Tabiatın bir mizaç
arasından görünüşü" diye tar/{ etmiş; bir eserin tercümesi de o eserin bir
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mizaç arasından görüniişiidiir. Muayyen bir tercüme usulü yoktur, belki
tasavvur dahi edilemez. Bunun için biz öyle bir usulü öğretmeğe, yahut
bulmağa kalkışmadık."2

Bununla birlikte, bu hareketin, belirli bir çeviri anlayışını öngördüğü de göz ardı
edilemez. Bu anlayış, erek metni kesinlikle ihmal etmeden, kaynak metni temel alan
görüşü benimser. Klasikler hareketinin çeviri anlayışını birkaç örnekle anımsatmanın
yararlı olduğunu düşünüyoruz. Daha 1. sayıda Bedrettin Tuncel "Terci.ime Meselesi"
adlı yazısında, derginin çeviri anlayışını belirten açıklamalarda bulunmuştur:
"Orijinal metnin cümlelerini körü körüne nakletmekle iş bitmiş olmaz. O
kelimeleri, o cümleleri, kendi dilimizin imkanları içinde düşünmek, yazmak
icap eder. Cümlelere esir kalmak, o cümlelerdeki fikir ve heyecanı ihmal etmek
demektir. Mütercim orijinal metnin tonunu bilhassa temin etmek
mecbııriyetindedir.••3

Bu denge, Tercüme dergisinin hemen her sayısında yapılan çeviri eleştirilerinde
ısrarla temel gereklik olarak işlev görmüştür. Ama yine de ağır basan özgün eserdir.
Bu kaynak metin ağırlıklı tutuma tek istisna da, herhalde Sabahattin Eyüboğlu'nun
Montaigne'den yaptığı Denemeler çeviıisidir.
. .... Denemeler, bu büyük projenin ilk temel taşlarından biri olmak bakımından,
ayrı bir önem taşır. Eyüboğlu, Tercüme dergisinin daha 2. sayısında "Montaigne'den
Parçalar" yazısını yayımlar. Uzunca bir dipnotta, yazarın düşünce yapısı, ve yaptığı
çeviriler konusunda genel bilgiler verir. Çevirilerini, 1 r, 15, 25, 39-40. sayılarda
yayımlamaya devam eder. Nihayet, Mayıs-Haziran 1948 tarihli 45. sayıda, o zamana
kadar yayımlanan çevirilerin, yenilerinin de eklenmesiyle, 1947'de kitaplaştığı
duyurulur. Denemeler' in, elimizdeki, Cem yayınları arasında çıkmış, 1989 tarihli
baskısı, Eyi.iboğlu' nun, değişik baskılar için yazdığı, birbirini tamamladıkları
izlenimini veren, dört önsözü de içermektedir.
Önsözler, çevirmenin tavrını belirlemede, kuşkusuz, önemli birer veri olmakla
birlikte, çevirmenin bu önsözlerde her şeyi söylemiş olduğu da düşünülmemelidir.
Ancak, sonucu belirleyecek olan çevirinin (translatum) kendisi olsa da, çevirmenin
tutumunun, çeviri ediminin özel nesnesi olduğu günümüzde, bu tür bir önsözün,
özellikle de birbirini izleyen önsözlerin, nihai değerlendirmede etkin olduğu da bir
gerçektir. Kitap yayımlanırken genişletilerek Önsöz I'in kiiçük bir kısmını
oluşturacak olan dipnotta Eyüboğlu: "Onunla (Montaigne) okuyucu arasına girecek
olan herkes beyhude sözler söylemek tehlikesine maruzdur." derken, okuyucunun
çeviride Montaigne'i (metni) olduğu gibi bulacağını söylemek istemiş olmalı; ayrıca:
"Esasen Montaigne 'in Türk okuyucularına hiç de yabancı gelmeyeceğini
zannediyorum. (...) Bugün bizim de kavuştuğumuz serbest tefekküre, o, dört asır
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evvel, ve bizim uyanış devrimize birçok bakımlardan benzeyen hararetli bir devirde
kavuşmuştur."4 şeklindeki görüşüyle de böyle bir tavassuta aynca gerek olmadığını
açıkça duyurmuştur.
Klasikler çevirisi ruhuyla pek uyuşmadığını düşündüğümüz Denenıeler'e en
büyük itiraz bundan otuz beş yıl önce, Yeni A Dergisi'nin bir sayısında5, Ergin
Günçe'den geldi. Bunca yıl sonra, bu yazıyı, çeviri sorunuyla ilgilendiğim bir sırada
hatırladım. 1 2 Mart'ın bütün ağırlığıyla hissedildiği günlerdi. Denemeler üzerine bu
yazı da, bir bakıma, bu atmosfer içinde kaleme alınmıştı. Çok sert bir yazıydı. Oysa,
Denemeler'in, genelde, çok beğenildiği, çok benimsendiği, bir başucu kitabı olduğu
inancı yaygındı. Eleştiriyi yapan Ergin Günçe, böylesine kabul görmüş bu çeviriyi -o
zamana kadar yapılan dilsel (sözcük ve gramer düzleminde) çeviri eleştirilerinden
ayrılarak- çevirmenin tutumu açısından ele almıştı. Yaptığı inanılmaz bir şeydi.
"Montaigne Denemeleri Çevirisi Üstüne"6 başlıklı bu yazısında Ergin Günçe,
daha önceki sayılarda, Sabahattin Eyüboğlu'nun," ...nedense hep materyalizme çıkan
yerleri atlayarak ... " (!) ve "atlayıp zıplayarak"(!) yaptığı çevirileri eleştirirken,
derginin 19. sayısında sıraladığı şu" üç önerme"ye cevap arayacağını söylüyordu:
Önerme 1: S. Eyüboğlu, Denenıeler'i, önsözlerin içeriğinden anlaşılacağı üzere,
"Türkiye'deki siyasal ortama göre değişen bir sansürden geçirerek çevirmiştir."
Önerme 2: S. Eyüboğlu, "Materyalizme çıkan yerleri" özellikle atlamıştır.
Önerme 3: S. Eyüboğlu'nun yaptığı iş, bir seçme değil, doğrudan doğruya bir
"kırpma", ve "montaj"dır.
Günçe, o güne kadar yapılan her yeni basıma eklenen yeni"önsöz"Iere dayanarak
yaptığı içerik çözümlemesinden Denemeler çevirisinin "Türkiye'deki siyasal ortama
göre değişen bir sansürden"? geçirilerek yapıldığı sonucunu çıkarıyor. Kitabın,
Günçe'nin: " Y ıl 1940. Milli Eğitim Bakanlığı ilerici-popülist kadroların elindedir. S.
Eyüboğlu da bu kadrolara dahil ..." dediği, 1 940-50 arası yıllarda yayımlandığını
düşünürsek, önerme I'e verilecek cevabın Günçe'nin iddiası doğrultusunda olmaması
gerekir. Tercüme dergisinin 2. sayısında, Montaigne çevirilerinin ilkine yazılan
dipnot, 1 94_7'de kitap yayımlanırken önsöz olmuş; Günçe'nin yazısında, 1950 yılı
basımında Onsöz II olduğunu ileri sürdüğü önsöz ise buna, orada söylenen gerekçe
ile, önsözleşen dipnota eklenmiştir. Yani, sonraki basımlarda Önsöz II diye verilen
kısım, ilk basımda zaten vardı. Aynca, söylense söylense, en çoğu, önsözlerin
konjonktüre! oldukları söylenebilir. Zira, 1 947'de Denemeler'in ana gövdesi
yayımlandığında, CHP konjonktürü değişmiş değildi. Daha sonraki, açıkçası
1940'ların konjonktürünün değişmiş olabileceği yıllarda yapılan basımlardaki .
eklemelerin ise, kitabın genel havasını değiştirdiği de söylenemez. 135 sayfadan
oluşan MEB 1 947 basımı 56 deneme; 1989 Cem yayınları basımı ise 356 sayfa ve
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133 deneme içermektedir. Yapılan eklerin, ilk basımdaki denemelerin içeriğini
değişti�diğini düşündürtecek bir kanıt bulunamaz. Konjonktüre! olan, denemelerin
seçimi değildir; olsa olsa, önsözler için böyle bir iddia ileri sürülebilir.
Les Essais'nin bütünü çevrilmediği için, çevrilmeyen kısımlarda niyet bulmak
zordur, dolayısıyla ikinci önem1enin konuluşu haklı da olabilir, olmayabilir de. En
kısa geçilen üçüncü önerme ise, asıl Sabahattin Eyüboğlu sorunsalını içeriyor,
dolayısıyla mutlaka cevaplanması gerekmektedir. Ne var ki, çevrilen kısımların
hangi gerekçeyle çevrildiği bilinmediği gibi, geri kalan kısmın da neden
çevrilmediğinin bilinmesi olanaksızdır. Les Essais'nin çevrilmeyen kısımlan, Ergin
Günçe'nin ileri sürdüğü gerekçelerle atlanmış olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki,
Eyüboğlu çok zor bir işe giriştiğini daha başında biliyordu:
"Bugünkü Türkçe gibi seyyal, rengarenk ve başı boş bir lisanla, şimdi
manaları çok değişmiş taze Fraıısızca kelimelerle yazılmış olan Essais 'ler,
tercümeye en az elverişli kitaplardan biridir. Bu tercümeleri iddialı birer
nümune olarak değil, ürkek birer deneme olarak veriyorum. ( ...)Yine o
parçaların seçilmesinde de hiçbir iddia yoktur. Montaigne 'den yapılacak her
seçme, ister istemez keyfi ve eksik olacaktıı: Bunlar, Essais'lerin ötesinden
berisinden koparılmış sayfalardır "s.

Önsözlere bakıldığında, Eyüboğlu'nun çeviriye dil açısından nasıl baktığını da
görmek mümkündür. İlk basım ile izleyen basımlar arasındaki hacim farkına, ayrıca,
Eyüboğlu'nun metni çevirme konusundaki dilek ve düşüncelerine bakıldığında,
gönlünün, metnin bütününü çevirmekten yana olduğu anlaşılır:
"Denemeleri tam olarak tercüme edebileceğimi sanmıyorum. Bunu daha
sabırlı ve daha yetkili mütercim er geç yapacaktır*. Ben sadece derlemeler
yapmak ve bundan sonra bir cilt daha vermek niyetindeyim."9
"Montaigne çevirileri yıllar yılı, zar olduğu kadar da tatlı bir uğraş oldu
benim için. Çevirdikçe sevdim, sevdikçe çevirdim oııu. Güzelim dilini hala
rahatça anlar duruma gelmiş değilim. Ona söylemediğini söyletmek
korkusuyla çevirmediğim, çevirip bastırmadığını parçalar, çevirdiklerimden
daha fazladır."10

Bunların yanında, bizim, bu iddiaların haklılık payından çok daha önemli
bulduğumuz, Ergin Günçe'nin bu eleştirisinde, o güne kadar, hatta günümüzde de
sürdürülen "yanlış avcılığı"nı bırakıp, Eyüboğlu 'nun çevirisine kültür açısından
yaklaşmayı deneyen bir anlayışı sergilemekte ilk olmasıdır. Yoksa, çeviri yapmaya
koyulan kişinin dil bilme sorununun olmadığı a priori olarak kabul edildiği halde,
yaptığı dil yanlışları bir çeviri eleştirisini� nesnesi oluyorsa, yapılan iş çevırı
eleştirisi olmaz. İşte, böyle geleneksel bir yanlışı geride bıraktığı için, Ergin
Günçe'nin yaptığı yenidir, doğrudur.
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Dergideki, kaynak metin açısından "kelimesi kelimesine" denecek bir çeviriyi
ideal çeviri sayan eleştiriler esas alınırsa, Eyüboğlu'nun çevirisinin bu anlayışa hiç
uymadığı görülür. 1 940 Tercüme hareketinin amacı, Batı uygarlık "aleminin
fikirlerini ve hassasiyetini" almak olduğu için, metinlerin olabildiğince kendi
dilinden, ne eksik ne fazla çevrilmesi ilkesi benimsenmişti. Dergideki çeviri
örneklerinde ve çeviri eleştiıilerinde bunu yeterince açıklıkla görmek mümkündür.
Aynı duruma, daha önce, Batı'da, Ön Rönesans dönemindeki çevirilerde de tanık
oluyoruz. Bu dönemdeki birinci çevirmen kuşağında, Yunanca'dan yapılan
çevirilerde kelimesi kelimesine, her birimin karşılığını mutlaka bulmak pahasına,
özgün metne bağlı kalınmıştı. Estetik kaygılan bir yana bırakan bu özen, model
düşünceyi kaçırmama endişesinin sonucuydu.1 1 Aynı tavrı, aynı kaygıyla, ama bu
kere estetiği de kesinlikle dikkate alan 1940 hareketinde görüyoruz. İhsan Sungu,
"Terci.ime ve Rönesans" adlı yazısında, Avrupa'da, 12. yüzyılda yapılan tercümeler
konusunda şunları söylüyor: "Bu tercümelerin bir kısmının muvaffakıyetsiz olduğu
anlaşılıyor. Çünkü mütercimler çok defa kelime kelime tercüme yolunu tutarak
mananın anlaşılmasını zorlaştırnıışlar"dır.1 2 Klasikler çeviri hareketi, kaynak
metne, ama en az onun kadar da erek metne önem vererek bu sakıncaya meydan
vermemiştir.
Tercüme Bürosu'nun, yaptığı bütün yayınlarda özenle bağlı kaldığı temel ilke,
kaynak metin odaklı çeviriyi benimsedikten sonra, Türkçe söyleyişe aynı derecede
önem vermektir. Bakanlık yayınları arasında çıkan Denemeler'in de, çevirisi yapılan
kısımlar dikkate alındığında, bu ilkenin dışında olmadığı görülür. Ancak, çevrilen
kısmın, eserin ancak beşte biıi olduğunu da unutmamak gerekir. Bu yönüyle
düşünüldüğünde Denemeler'i, Les Essais'nin, bilinen anlamıyla çevirisi kabul
etmeye olanak yoktur. Aslında, böyle bir çeviri, 1940 hareketinin amacına da
aykırıdır. Buna rağmen, altmış yıl boyunca bu aykırılık devam etmiştir. 16. yüzyılın
ikinci yarısında yazılan Essais')erin, geleneksel kültür ortamından gelen
deneyimlerin, Latin yazarlarının hikmetli sözleri etrafında özgürce örülmüş
anlatılardan başkası olmadığını söylemek yanlış olmaz . Özgün görüşler peşinde
değildir Montaigne. Denemeler'in, bu geleneksel yönüyle, Türk kültür hayatına
girmeleri zor olmamıştır.
Andre Gide, Andre Therive'e yazdığı 14 Mayıs 1928 tarihli mektupta, yazar ile
çevirmen arasındaki empatiyi anlatırken buyurgandır:
"Napoleon olsaydım edebiyatçılar için bir nevi mükellefiyet ihdas ederdim:
Bunlardan her birine, daha doğrusu bıı şerefe lcıyık olanlardan her birine
Fransız edebiyatını kendi kabiliyet ve dehalariyle az çok karabeti olan bir
eserin tercümesiyle zenginleştirmek vaz/fesini verirdim." 13
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Bir edebiyat, başka bir edebiyat yoluyla nasıl zenginleşir? Wilhelm von
Humbold, 18 10 yılında Aiskylos'tan yapılan Agamemnon çevirisine yazdığı
önsözde, günümüz çeviri kuramlarına uymayacak görüşünü şöyle anlatır: "Tercüme
bir millete kendi dilinde ve tefekküründe mevcut olmayan veya başka bir şekilde
ifade edileni vermekse, birinci vaz(fesi sadakattir. Sadakat, aslın kendine has
bünyesini ve onu gözden kaybetmeden tesadüfi teferruatını bile aksettirmek
demektir." 14 Aslında 1940 hareketinin amacı da, bu anlamda sadakatfü. Eyüboğlu
işte bunu yapmamıştır. Denemeler'de Les Essais'nin bünyesinin altüst edildiğini
söylemeye gerek yok. Eyüboğlu, hazırladığı kitapta birinci deneme olarak Kitap II.
Bölüm XVII den, ikinci deneme olarak Kitap III. Bölüm il den bir sayfa, buna ek
olarak Kitap I. Bölüm XXIV den iki satır, ve yine Kitap I. Bölüm XXIV den iki satır
daha verir. Bu durum bazen biraz iyi, bazen çok daha kötü devam eder. Ayrıca Les
Essais'lerin yüzde seksen beşinin çevrilmemiş olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Bu tutum dolayısıyladır ki, Denemeler'in Klasikler çevirisi ruhuna uymadığını
söylüyoruz. Kendisini, bir yandan La Fontaine'le, Montaigne'le, öte yandan Yunus
Emre'yle dost gören Eyüboğlu, Denemeler çevirisinde, biraz fazla kendi evinde
gibidir. Bunu da Türk okuyucusu, kendisine yakıştırmıştır. Yoksa, Batı uygarlığının
temellerine inmek amaçlanmışken, bu uygarlığın en önemli dönemi olan
Rönesans'ın öncülerinden birinin eserinin çevirisinin dönüştürüldüğü bu durumu, ve
bunun altmış yıl nasıl sürdürülebildiğini anlamak mümkün olmazdı.
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