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ÖN SÖZ
Kültür geçmişten günümüze insanı ilgilendiren her alanda yer alan bir kavramdır ve bu yüzden tanımlamada çeşitlilik söz konusudur. Kültür sözcüğü tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile
bunları yaratma, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçlar bütünü olarak tanımlanır. Bu
kitabın en önemli özelliği kültürü ve kültürün tüm boyutlarını ayrıntılı bir şekilde
ele almasıdır. Özellikle yabancı dil öğretiminde kültürün etkisi ve kültürel boyutların etkileşimi de kitabımızda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Kültürel aktarımlar yabancı dil öğretiminde önemli bir yer almaktadır. Yabancı dil derslerinde kültürel unsurların yer alması ile ilgili tartışmalar çoktan tamamlanmış, gerek ders kitapları gerekse ders ile ilgili materyallerde kültürlerarası
iletişimi geliştirmeye yönelik konu ve alıştırmalara yer verilmiştir. Zaten yabancı
dil derslerinde kültürel unsurların yer alması ile ilgili tartışmalar da yeni değildir.
1970’li yıllarda bu konu yabancı dil öğretimi araştırmalarında gündeme gelmiştir. 1990’lı yıllarda kültürlerarası eğitim hedefleri kapsamında yabancı dil öğretiminde yeni standartlar belirlenmişti. Bu standartlar doğrultusunda kitabımızda
yabancı dil öğretiminde kültürlerarası öğrenme hedefleri net bir şekilde belirlenmiştir. Bu nedenle yabancı dil öğretimini ve kültürü detaylı bir şekilde ele alacak
meslektaşlarımız için önemli bir başucu kaynağı olacağı düşüncesindeyim. Keyifli
okumalar diliyorum.
Prof. Dr. Onur KÖKSAL
Editör
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1. BÖLÜM
ÇEVİRİDE KÜLTÜR EDİNCİ
Prof. Dr. Onur KÖKSAL - Selçuk Üniversitesi
Orcid No: 0000-0003-0798-3620

ÇEVİRİ
Kültür edinci kavramı çeviri edincinin alt boyutlarından biridir. Bu yüzden
kültür edinci konusunu ayrıntılı bir şekilde ele alabilmek için çeviri ve çeviri edinci kavramlarını da bazı boyutlarıyla ele almakta fayda vardır.
Çeviri kavramı çok eski olsa da çevirinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesi
yeni bir durumdur. Kautz (2002) arkeolojik çalışmalardan elde edilen verilere dayanarak çevirinin tarih öncesi dönemlere kadar dayandığını ifade etmiştir. Tarihi
çalışmalar duvar yazısı olarak kabul edilen fresklerde, resimlerde ve görsellerde toplumların birbirlerine mesaj verirken bile çeviriyi aktarım boyutunda etkili bir şekilde kullandıklarını ortaya koymaktadır. Süreç içerisinde çeviri kavramı bilimsel ve
akademik bir yapıya bürünmüş ve daha belirleyici tanımları yapılmaya başlanmıştır.
Genel ve yaygın bir ifadeyle çeviri; “Bir dildeki yazılı bir metni veya bir konuşmanın
ya da metnin söylenmesini başka bir dile aktarma işine ”denir. Çeviri kavramının
yaygınlaşmasıyla beraber yeni kavramlar ve terimler ortaya çıkmıştır. Bu kavramların başında Çeviri Eğitimi gelmektedir. Genel bir tanımlamayla çeviri eğitimi, öğrencilere bir dilden başka bir dile sözlü veya yazılı bir şekilde doğru aktarım yapabilme becerisi ve salt dilsel becerileri kazandırma süreci olarak ifade edilebilir.

ÇEVİRİ EDİNCİ
Çevirmenlik eğitiminin bilimsel boyutlarıyla ele alınmasıyla beraber çok sayıda akademik çalışmalar yapılmış ve yurt dışı çalışmalardaki alan yazınlarıyla
beraber çeviri eğitiminin çatısı altında yeni kavram ve terimler alt boyutlarıyla
ele alınmaya başlanmıştır. Bu kavramlardan en önemlisi çeviri edinci veya diğer
bir ifade ile çeviri yetisidir. Akalın (2016) çeviri edincini çeviriyi yapabilme gücünü gösteren bilgi ve beceriler durumu olarak tanımlamıştır. Eruz (2004) çeviri
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edincini çevirmenin doğru çeviri kararları alabilmesi için sahip olması gereken
nitelikler olarak ifade etmiştir. Baykan (2013)’da benzer bir şekilde çeviri edincini
çeviri yapabilmek ve çevirmen olmak için gerekli bilgi ve becerileri kapsayan bir
süreç olarak tarif eder. Eyckmans (2017) ‘Kültür Edincinde Çeviri Çalışmaları ve
Değerlendirmesi” başlıklı çalışmasında çeviri edincini çevrilecek olan kaynağın
aslına sadık kalarak, dilsel yetileri etkili olarak kullanabilme olarak tanımlar.
Hewson (1995) çeviri edincini kültürel ağırlıklı bir süreç olarak tanımlarken,
Wilss (1992)’de çeviri edincini kaynak kültürlerin aktarılmasında güçlü bir dil beceresine sahip olma durumu olarak ifade eder. Kautz (2002) çeviri edincini; çeviriyi talep eden kişilerin beklentilerinin karşılanması, doğru ve çevirinin aslına sadık
metin çözümlenmesi ve bu süreçte sahip olunması gereken terminolojik, teorik ve
uygulamalı ilişkiler bütünü olarak tanımlar. Nord (1988), Bell (1991), Lee- Jahnke
(1997), Neubert (2000), Amman (2008) ve Hurtado ve Christian (2016)’da çeviri
edinci ile alakalı kültürel ve dilsel beceri boyutunda benzer tanımlamalar yapmışlardır.
Bütün bu tanımlamalardan yola çıkarak genel hatlarıyla çeviri edincini, dilsel
becerilere etkin bir şekilde sahip olma, dil ile alakalı edinçleri kullanabilme, çevirinin yapıldığı alan ile ilgili iyi derecede bilgi sahibi olma, aktarım edinci boyutunda
yetkin olma ve çeviri konusunda çağın gerektirdiği her türlü teknolojik beceriye
hâkim olma olarak tanımlayabiliriz. Çeviri eğitimi alanındaki uzmanlar her ne kadar çeviri edinci ile alakalı farklı kavramlar ortaya koysalar da çoğu çeviri modellerinde kültürel bilgi ve becerilere belirgin roller vermektedirler (Eyckmans, 2017).
Nord (1988), Bell (1991), Hewson ve Martin (1991), Kiraly (1995) ve Neubert (2000)
çeviri edincinde kültürün ve kültür edincinin önemli bir yeri olduğunu ve kültür
edincinin de çeviri edincinin bir alt boyutu olduğunu bahsetmişlerdir.
Kültür
Edinci
Metin
Alt
Edinci

ÇEVİRİ
EDİNCİ
İki Dillilik
Alt
Edinci

Konu
Alt
Edinci

Araştırma
Edinci
Aktarım
Alt
Edinci

Şekil 1. Çeviri Edinci Alt Boyutları

Kültür: Çeviri edincinin bir alt boyutu olan kültür edincini ele almadan önce
kültür kavramına bir göz atmakta fayda
vardır. Köksal (2020) kültürden bahsederken her toplumun kendine has kültürü
olduğunu ve bu kültürlerini toplumların
kendi yaşamsal alanlarında kullanma tarzlarının olduğunu ifade etmiştir. Vermeer (1983) kültürü toplumdaki bireylerin
davranışlarını şekillendiren düşünce ve
kabul görmüş yaşam biçimi olarak tanımlar. Bundan dolayı Köksal (2020) kültürün
geleneklerden aile eğitimine, toplumun

Çevi ̇ri ̇de Kültür Edi ̇nci
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ahlak kurallarından bireysel farklılıklara, davranış biçimlerinden sosyal yaşantılarına kadar etkisinin olduğunu ifade eder.
Bireylerin, sosyal yaşantılarındaki ilgileri, tercihleri ve beklentileri gibi durumlar aslında bireylerin toplumsal kültürlerinin bir eseridir. Amman (2008)
kültürü bireyin kendisinin bilinçli veya bilinçli olmayarak kendisinin geliştirdiği
özgün bir ürün olarak ifade etmiştir.
1

2
Birey

5

Kendi kültürü
ile farklı kültürler
analiz ve sentez süreci

6

Kendi
toplumunda edindiği
kültür

3

Bölümde almış
olduğu kültür edinci
eğitimi

4
Bölüm dışı farklı
kültür edinimi

7
Kültürel
değerlendirme

Kültürel
birikimini çeviri
sürecine aktarımı

Şekil 2. Bireyin Kültür Edinci Süreci

BİREY VE KÜLTÜR
Yukardaki şekilde de görüldüğü üzere her türlü sürecin başlangıcı ve çıkış
noktası bireydir. Bireyi merkeze almayan hiçbir sistemin başarılı olması beklenemez. Bireylerin toplumları, toplumların da kültürel normları oluşturduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda bireyi ve kültürü birbirinden bağımsız görmemiz mümkün değildir. Kültürlerin çok boyutlu olduğunu ve kültürel çokluluğu
da göz önünde bulundurduğumuzda tek boyutlu kültürlü toplumların gelişmişliği
ve ilerlemişliği çoklu kültürel toplumlara nazaran daha geride olacaktır. Örneğin, Maya, Aztek ve İnka medeniyetlerinin tarih sahnesinden kayboluşlarının en
önemli nedenlerinden biri kapalı birer toplum olmalarından dolayı dışa kapalılık nedeni ile kültürel ve toplumsal gelişimlerini sağlayamamalarıdır. Bu yüzden
kültürler, kültürel değerler, kültürel algılar ve anlayışlar bireylerin yaşantılarıyla
şekillenir.
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Bireyleri toplumlardan ve toplumları kültürlerden bağımsız görmek mümkün değildir. O yüzden her bireyin kendi toplumu içinde şekillendiği ve kendini
şekillendirdiği kültürel bir yapı vardır. Bu kültürel yapılar bireylerin yaşantı biçimlerini, kendi toplumuna bakış açılarını dolayısıyla yaşam şekillerini belirler.
Bireylerin kendi toplumlarındaki kültürel algıları, başka toplumların kültürel yapılarına bakışlarını da etkiler. Bu bakış açılarının doğruluğu ve sağlamlığı bireylerin edinçleri bir başka ifade ile yetilerine bağlıdır. Bu edinçlerin gelişmesindeki en
önemli faktörde eğitimdir.

KÜLTÜR EDİNCİ
Amman (2008) çevirinin kültürel boyutunda kültür edincini, deneyimleri
bilinçli bir biçimde soyutlama, kıyaslama, uygulama yoluyla ele alıp kullanma ve
bunlar ile başa çıkma becerisi olarak tanımlar. Amman (2008) bir başka tanımında da kültür edincini kişinin yaşadığı toplumun kültürünü soyutlama, bir başka
toplumun kültürünü bütün özellikleri ile alarak bu kültürün değerlerini kendi
kültürü ile kıyaslayarak bunu uygulayabilme becerisi olarak tarif eder. Bu yüzden
kültür edinci çevirmenlerde olması gereken en önemli özelliktir (Köksal, 2020).
Vermeer (1983) ve Witte (1999) kültür edincinin bir kültür aktarım süreci olduğunu belirtirler. Bu yüzden kültür edinci güçlü olan çevirmenler çevirilerinde sadece
doğru bir dilsel aktarım değil aynı zamanda doğru kültürel aktarımlar da yapabilirler. Kültür edinci çevirmenlerin sahip ve hâkim olmaları gereken en önemli çeviri alt boyutlarından biri olarak kabul edilir. Çevirmenleri yukarıda ifade edildiği
gibi birer kültür taşıyıcısı olarak tanımlarsak, çevirmenlerin iyi derecede kültür
edincine ihtiyaçları vardır. Eruz (2008) doğru ve gerçekçi bir çeviri yapabilmenin
ana şartının çeviri edinci olduğunu ve bunu destekleyen en önemli unsurun da
kültür edinci olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla çevirmenler meslek hayatlarındaki edindikleri kültürleri yine icra ettikleri çeviri sürecine yansıtabilmelidirler
(Haldan 2017). Bu durum da çevirmenlerin kültür edinci donanımlarına bağlıdır.
Reiss ve Vermeer’in (1991) çeviri sadece dilsel değil, aynı zamanda da kültürel bir
aktarımdır ifadelerinden yola çıkarak kültür edinci bir çevirmenin sahip olması
gereken en önemli beceridir. Çünkü çeviri her zaman bir kültür aktarımı içerir
(Witte, 1999).
Witte (1999) kültür edincini kendi kültürü ve yabancı kültürü edinip bu iki
kültürün birleşimini iletişim ve aktarım boyutunda kullanabilmek olarak ifade
eder. Dolayısıyla kültürel bütünleşme ve bu süreçten elde edilecek kazanımı hem
yazılı hem de sözlü çevirilerde etkin olarak kullanabilme kültür edinci boyutunda oldukça önemlidir. Örneğin, yabancı bir kültürde ailesel ilişkileri bilmeyen bir
çevirmen, bilen çevirmenlere kıyasla çeviri sürecinde daha çok sıkıntı yaşayacak
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ve doğru çeviri ve aktarım yapamayacaktır. Dolayısıyla o kültüre dair herhangi bir
kültürel bilgi ve tecrübeye sahip olmayan çevirmen sezgisel davranacak ve hatalar
yapmış olacaktır. Bu yüzden çevirmenlere kültürel edincinin çok etkili bir şekilde
kazandırılması gerekir.
Bu durumdan hareketle farklı kültürler arasında doğru iletişimin ve aktarımın gerçekleşebilmesi için çevirmenin kültür konusunda yeterli, bilgili ve tecrübeli olması gerekir. Dolayısıyla çevirmenler iletişimsel ve aktarım boyutunda
karşılaşabilecekleri sorunları aşabilecek yeterli donanıma sahip olmalıdırlar. Yani
çevirmen dilsel engelleri ile beraber kültürel ve iletişimsel engellerin üstesinden
gelebilmelidir. Bu durumun önemi konusunda Şefik ve Gündoğdu (2018) çevirmenleri birer kültür taşıyıcıları olarak tanımlarlar. Dolayısıyla bu taşıma işleminin
sağlıklı, doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için çevirmenlerin kendilerini hem iletişimsel hem de kültürel boyutta tamamlamaları gerekir.
Bir çevirmenin içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerini, anlayışını, algısını, algılanışını tüm hatlarıyla verebilmesi için hedef dildeki toplumun aynı şekilde bu belirtilen kültürel içeriklere hâkim olması gerekir. Örneğin Neşet Ertaş’ın
“ Gönül Dağı” türküsünde geçen kavramı karşı tarafa tam olarak aktarabilmesi
için, kendi dilinde bu kavramın ne anlama geldiğini ve bu anlamın karşı tarafa
doğru bir şekilde nasıl aktarılabileceğini bilmesi gerekir. Bir başka örnek verecek
olursak İngilizcede kullanılan “ Still water runs deep” ifadesi kelimesi kelimesine
“Sakin su derinden akar” şeklinde çevrilir. Hâlbuki bu atasözünün yukarda belirtilen içerikler göz önüne alındığında bize aktarılması gereken şekli “ Yumuşak
huylu atın çiftesi sert olur” şeklindedir. Sonuç olarak çevirmenlerin çok kültürlü
olması gerekliliği vardır. Bu durumun Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencilerine net bir şekilde anlatılması ve gereken kültür edinci derslerin, bölümlerin ders
programlarında yer alması gerekir.
Çevirilerin kültür edinci boyutu ele alındığında artık yapılan bir çevirinin
sadece doğruluğu değil aynı zamanda yapılan çevirinin okuyan kişiler tarafından ne kadar doğru bir şekilde anlaşıldığı da önemlidir (Eyckmans,2017). Çünkü
yapılan çevirinin sahip olduğu kendine özgü sosyal içeriği, sosyo-kültürel anlayışı, siyasi ve ideolojik özellikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla çeviriyi yapan çevirmenin bu aktarılmak istenen içerikleri aktarabilmesi için kendi kültüründeki
bu değerlerin etkisinde kalmadan bu aktarımları yapabilmesi gerekir. Gonzalez
ve Tennent (2005) bir çevirmenin bunu yapabilmesi için bu anlayışın çevirmenlere üniversitede çevirmenlik eğitim sürecinde verilmesi gerektiğini ifade etmişler
ve bunun içinde çalışmalarında bazı önerilerde bulunmuşlardır. Bu önerilerinden
en önemlisi kültür edincinin çeviri stratejileri içerisinde çok iyi bir şekilde verilmesi gerektiğidir. Bu yüzden Aksoy (2000) çeviri edincinden yola çıkarak kültür

